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fDIe Řnaneroma stoletěho kalendáťe jeft tofu 1854.

„št't'ntvnwečili Jupiter
panomnífem.

Kralomoc jeft ze wssechobšgnie čití planet nejmětní.Sebe
jlřební miimčr obnán'í 19,300 3emčpi|m)ct)mít. Má 126trat wětssi po:
und) jaf'o nan'e jeme. Sebe ),nůměrná wzdálenost ob jInnce jest mice
nej 1071 2 millionů nn't. Sebv j'mčtto, zwlásstč fbnš fe w- obteftn fln=
nečm'm a na bligtn nassi žemě nalégá, jest jafné, štutawe', a čajem pře
wýssuje leskem nm):n obě5nieí Étalopaní čili Wenusti slunnou.
Zwlássťni pošornost [foumatelmw wábí k tobě S'e'ratmnoc neftejně o|wět=
Ienúmi prilbu, jíd)jto na něm i proftřebními bal'efobtebt) mniběti Ige, ja:
toš ijmínni čtormi mčfíci, jíd)5to poftamení t fobč a tobčgníci

tajně r\.)d)[e fe mění. Kralomoc fe metmi fpěfjněŽPpobnbnje; vtáčít fe ga9 bubín, 55 minut a 34 jefunb o [won ofn. Nok jest na Kralomoci.
l'quite bellTi neš n náš. Žbl'ilbt) jej obťlopnjící jfon nepochybně 1:1“an
mtafome'. sI.tamčtibotme' jeft, še jeben z těchto tři dnnnrm)e_l) prnbíi čili
pant jeben jig 200 let m te'mš položení ttmá. 3atrt)mají=ti tnto cbmntnč
pan) Krnlomoci oblvbn taf jan nám nasse obIaEa, tebt) jebna čáfř jeho
palm-dm, an 100000 čtmerečm)d)mil welifá, jí; po 200 tom má nebe
jatagcné a poebmutne'. Dběšniee tato b\)[a by pro melifon wgbátenoft
jmon otn naífenln nebojtigitelná, tbnbt) prámč nebnta ge wssech oběgníc

čili blnbíc nejwčtfjí Huwta Kmlomoce pťewýssuje [)nwtn gemč 1474frát.
Wždllch, ftett)1n Kralomoc obbán jest, jeji 27t'lát tat [)njh) jato w;duch
totem Uassi žcmčxj

Wsseoťxchň pmvaba tofu 1854.
Bo tnbe'm a mph—mateftnbeném Iebn n a po bouřlimém, mnobo

fnčbn íh)tajícím, ale ponejnn'ce moteoeblabne'nn a welmí proměnlime'm
únoru nní.1níf[ebomatí příjemné, čajem botětnon šimon přerun'omane'
jaro, borte', bonřlímě, mim) metmi juebe' této; awssak jiz m " Lpn n
ftříbatí je má d)labná a mírně teplá pomětrnvft poběímní, po tteré při:
jíti má stálý, tepu), nejmíee j'ucbt) pobgímet, jebog jiš w říjnu fe bqítas
mujíei mragomé brčton, tnbon gimn ppomíbatí fe gbají; jima mffat mír:
niti je má lnbtamí, tat že mice nepříjemná a nwttoftnbená, nešli tnbá
bbti můze.

Dle Knauera má býti tof 18.54.130in buben),awssak mice motu)
nez fuchý. Semo wssakHladol et čili Saturn, pťedchožťpanomníť
Kralomoce čili Snpítera fe fmon dloho trmaton, tnbon gilnon
žjara odcházetč necbee, má fe úrvba gemířá opogbíti, taE še ga nano;
mání Kralomore gně o celé tři neběte llěfbt) fe opogbíwají.
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L e'b c 11 ma 31 bm.
413mm: styczcú ; ilirífv: scčanj; Iatinfřn: Januurius.

Vodníka se báli lidé za pradz'unjdl časů;
Sklenck s \ odkou pálenou se \ic boj než zlých d'usů.

3“ É: _Cřhmce *EÍ Mčsice.: _9 ' - = Š '( "' ' '

„š .; Gmath? a “qmlwíh “"$be „aiv-w =_ mm“ | sáv-w Umm “ml“ a musim
: ; cirfcmm. *:: powetruost

č) (3 I). im Í). lm. C?? [) lm. ll). im.

Slalvnoň odřezáux *Bdnů. \!ul. 2. 21
. __ ') “13mm čnvn bm 5_

1 cm?) to!. 7 54 4 (i [U &—6 52 mc čtu—mf o 4. hod.
2 Gm. Makaria. 7 53 4 7 1040 8 l:! 53 minut W." _
3 . S. Geuoďefy pannu). 7 53 4 7 : li 5 9 32 SÁM _im “, "||—čím4 t.č.Zita. 752 48211251045- ha \11 .
5 t. ©. Telešsoxa. 7 52 4 8.5? !| 42 ll 59 G Dunlnérbm13 mW
6 * "dl“ 7 51 4 9: W „ 59 “i““ teť o 10 bot—„1611447 €. Waleutinx. ' "0 1 . ' . ' ' .'

t ( J 4 0m “\“—"* 1 mno. — Nxxjsludeuějssl
lv

mtbříť 1- PD ;šicmmi “Bani Jibvš byl ŽB. Zcžiš me 1' létech. Quf. 2. buvmč w roce paf Sa:

8 Nu ©. Gema-ina. 7 49 4 11 (za 0 36 2 16 mračmo s mírnou ve:
9 93. €. Suliana. 7 48 4 12 FE O 59 3 23 \včtruofti.

1011. S. Wawla pouti 7 47 4 13 m | 25 4 30
11 St. Sd Hygina. 7 46 4 14 m 1 57 5 36 (i “MW“ mw bm 21.
12 (St. S. ?lrfabia. 7 45 4 15% 2 38 6 38 ln ínbotu o 2. hod.
13 5.13.4—5. .93cronih). 7 44 4 16 *! 3 28 7 3! 28 min. ráno. — er
l4 G. .G. Sbihltia. 7 43 4 171% 4 25 S 16 howjtě,paf chumelice.

tím.-Lt 2. vs Bin-ven! mání—auf. 'Z.-—-Gian—naň mim. „mnam-gis. ' . mm v n .. b 28 w_ ___ \\ \NL "C ,
!r 91. .“Jřaura.

'.f :) :.: M

7 42 4 [S'Wř 5 30 S 52 fobotu o G. bobin. 17.
16 \B. 5 .?Jřarcelía. 7 41 4 19 a 639 9 22 nim _ mola, „:
1711. 3. ?lntonína 7 40 4 20 „* 7 49 9 47 ssmoumo„mu,
(8 št. 5233513. 7 39 121 & 9 010 7 ' '
19 Ct. S. Sramu—\. „ 7 38 4 22 * 40 !Q |O 26 x » »

20 'B- +G8abianaa€eb 7 37 4 23 513 || 25 10 44 „"“farl'xofřem"
|21|5. lS. Yuežky p. am 736 4 24l5l1“ ning 11 2 , _ , '. .

3. po 31mm“ fDa'm'- “. “\c';iš ugbmmíl nml'onmcnčbo. SRM. 8. "in:“ Eban SBM).„b 2. to 4. [unu-a:
- S. Wincencia. 7 35 42 „% 0 .mn 22 . . . . G. |.
. -3aínoubeni€]3.Mariru 7 34 4 261%2 l!1l 47 Tammi? 7811:10 1:2

5. Simotbca. 73.2 427 & 2123 mcčcr .mout'lw 1; íníí: od
' :. Dbrácení ím. EBmvla. 7 31 42 83“ 4 44 O 56 “2 4' '. )1'__

'. S. Wolokarpa. 730 429 a 5535 149 ' 'i' '3“3““,“",""D'“
+ Sana slatouftcbo 7 28 4 30 a 7 31 2 58 13,1th mmmguma;2.0.
S (Emilia aller. 7 27 43 23 7 57 419 ““>“ 6“““- 22-123.“""

_ . . . . , ' . 24. 25. 26. jasno
mem. 4. po mmm“ mnm. _ _ 5 t [ b _ “ full) : , ,

ZB Seal u uTl oui-i mořífou film. 8. tugc Lima; ob 27. bo 31.

„ . lě. Frautisska Saleskj 7 25 4 33—73— 8 C 5 42 íníí), mitr, „má čim“30 “B. S. Martiny ». .7 23 4 35 z 9 4 7 6
31,11. |s5. sum-a Nolasr.x. 7 21 4 37 z 9 27I 8 5

Slunce n\ftoupí to gnmumi Bubník! za m páte! but 20. Ícbua o 3 hod. 51 min. wečer.

SBomaba měfíce Iebna.
““ přirodě panuje I)!ubvh') voioi simní; tolifo mcfclú stťizličck dáwá fe slysseti. Tuhxi aim

tnmi pxawideluě uěívlíf hui. Ledeu fc \\očitá k uciíušííím mčíitům. ?

co
_L



'1'1n'or má 28 Dní.
Bolsky: luty; ílirím: veljača;_latinfh): Fcbruarius.

Do znnmeni ryb prý slunce v měsíci lom vstoupí;
lído jesl němým v prnvou dobu, jistě není hloupý.

\,.!
Ětmrtč mcucc a mošné

powčtrnost

_g *; (šluncc Š; | Mčsirc

š ; Swatry, a slckwuoskd můdwb \.ívnb ;: \\:šdmb gávab
č : tlrfcmm š
Q 5 B. m. [y_nu. &? I).\\|\.|il).|\\\

1 gta .;;gnacia but. 7 20 43 Q? \946 9339
2 (St. \činfomani “mutant 7 18 4 43 W 10 4 lQ|53
3 ŽB. + S. Blazeje bisk 7 16 4 45 GF |O 22 rano
4 ©. 5. Weroučky. 7 15. 4 46 Fa |O 40 o| 3

91cm; 5). ve Zjewem \Dáuc. Králowslwi ncbrské podobuo xxošfiwačijDRM. 13.

59%.salš'a'řih" 714447Ěan z 111
6 ,13. 5. fDoroh) ». 712 4 49 k? ll 27 249
7 ll. S. ERonnmlba. 7 H 4 50 W ll 56 3 25
8 Std S. Sana z mlady). 7" 9 4 51 M mcčcr 4 27
9 64. ©. ?lpollonie. 7 8 4 53 gu 1 20 ") 23

105.13. + 6. Gwolaftih). 7 6 455 g. 2 16 612
l1xSu ©. Ellfrosiuy. 7 4 4 57 a 319 (>53

Rebčlc “Imm—.d. (Scplunumilna) Hofpodáixuaiimá bčlnih). Mal. 20.

12 Ji S. (Sulalie. 4 2 4 59h? 4 27 7 25)
13 813. 5. !))řnvtinlana. 4 5 () (ČŘ 5 38 7 51
1411. S. Walrutina. 5 59 5 2 && 6 50 8.12
15 ět. 5. “(S-auftina. :'J57 5 4 *; 8 4 8 31
16 tit. S. Zulimw p. 6 56 5 (s 513 (5 18 8 51
17 EB. + 6. Sulimm. (i 54 5 7 511 [0-32 910
18 S %. (Šimona. 7 52 5 '.l % „149 9 27

tmm: [. \\o Tcmumru (Scum—musej) Slowo Boši info íclnnm.9\\f.8.

w )% Suwřanhveta. 6 50:3 5,11 % ráno !) 47
20 \B. %. cs-ucbaria. 648. alu; gg \ 81014
21 ll. 35. Eleouorh. 6 46 515 &' 2 29 |O 50
22 St. Síblení f\1\.!Betra.b 45 5 16 g 3 46 [1.38
"23 Et. ©. SBctm CDam. 6 43 5 Mně; 4 54 mcčer
24 813. + S. Matěje apek. (\ 42 5 LH 5 481 51
25 ©. S. Smutna-m). G 40 5 21'4% (i 30 3 12

l;"m 2. po Dnvnmhz (Ouinquageeinm) GW? u Scridm. Quf. 18.
436
5-51

S. Mrandra.
S. Beanbta.

gu. 5. Démalba.

%W
747,7

') <Emmu čluur but 4. w
sobotu o 11. Dub. 42

min. ning. -—. Muobo

sučhu s prubhjmi měn-\).

© Euvtnčť bnc 'l4. mírou:
děli o 4. Dob. 2 míli.

n\cčcr. —Dh|'\álá pon—č:

lruost, Mimic: 'obmčf.

'vihbm řtwu bllc 20.
m \\onhčlí o ll. bob.

49 min. \ucčcr.— Welmi

n\líyfo, mlha, \\af mit:

mi sima.

65

. Úlohu) mnu buť 27.1“
pouti—li o í). bob. 35

min. n\cšcr. -— “Bami—=

tnmft íc pci-db mírní.

:mmurůwftelch')
ralcnba'i'.

„Dá:li Báu SJM."

Do 3. do 5. \vclihi

.;inm', od G. aš _bo ll. gi:

nn) vní-db břit—ímá; 11.

ginm dopoussti; 13. a 14.

.;ínm 6 prudkýuli mm;;

[ó.—17. íníÍ), gamračmo;
18. voiímourno; od 19.—

28. fc otepli pob mrah).

Sluha n\ftpuvi bo gnammí „a 31: 'm ucbřli bm 19. února o 6 Dub. 41 min. ráno.

W vrmni volnu—ici\'umra \míí \\říroba doixád jn'm' ímé gimui \oudw, amňnf jiš se oka;uji po:
slowé iam. mcvřiicnun'ub \učtrn Numi \ Ivuím, má mnoho [\\řlm gnvláíílč m [;oumhjd) haiiund).
W voila-ni čtmrli \mftámá směna von—H\noni.

“% Bowaha \nčíice útlum.



Břešell má 31 Dní.
9301119: marzcc; iliríh).' ožujak,' latinsky.'

Z jara sko p cc tuším slunce po obloze \odl;
Kdonezmoudřilvjn rním \čku, \žd) jnk skopcc chodí.

Martins.

I

;“ lg SlUUcc Ě; . Mčsiccš ; 61mm? a slr,awnost: (m sám =_ mid“ závav thrrc mcílcc a magna
5 E ctrfemm. ;; pomrtmoít.

Q IQ (\. m. [). m. &; I). 111. [). Im.

1 Gr. +!Bopclec.©.alll\íua. 6 34 x5 u 8 6 8|30 !
2 Ct. + S. Gimblicia. 6 32 5 49 8 24 9 43 ;) 'Drrom"mnbuc s. w
31513. + S. mehuly. 6 31 "\ fm "* 8 .12 10 54 „„Na ., s, hor. 15,
4.15. + Sd Ěagimím. G 29 "\ “9 "* 9 3„ ráno min. „dm _ Saíní,

hmm 1. psům amu Sešíč pokousscu ob Fábla 1m \\oumi. 932111.4. mírně stlldelli bnomt',

W—S. Hadriaxmd 6 27 55311153 9 26 0 4 ““ “"""“W'
G “B. + 6. “Bebřicúa. 6 26 5135 H 9 54 1 12 © DWH" dne 14.11:úte:
7 11. + (5. Tomásse ?lhv. 6 2.1 5 37 H 10 28 2 16 n'), ., s, bob. 58. min.
8 (51. +©u čbni. ZaUaB. 6 22 5 39 ag. 11 12 3 15 rám, _. scvlo (. mm

151. +=© _svriíran 931111116 21 540 g— mečcr 4 8 „ [téibá &
10 513. + 40 muč. Seďest. 619 542g— 1 4 4 51 '
11 ©. + S sMnich). | 6 17,Š5 4.1 a 2 10 5 25 © “Wm“ \"“"lbuc 21.

Web.2.901mt1RomnnnvernLahoměučni$.(Sípíf1am)ořcíábor. 92.17. m útmj »: 7“ “D' 7
_, min. ráub. — 'Bro:

T277? S M\oř QBCÍVMP 6 16 5 45 Q 3 21 5 52 měnlimo wice jafuo a
1386-17 S. Nozim,x. 61.1 5 47 *, 1 31 616 W„ '
Lyu. + S. Matl,xildyd 612 5 19 5 .18 6 37 '
laiCŠt. + €. Songhla. 6 10 5 51 7 3 6 55 . “mm mě!“191028.m
16thd + S. Summa. 6 8 5 (:)-"31.1 8 20 7 13 útm') o 7. bob. 57 min.
1.7?43. + ©.Gjťrhllb1). 6 6 500% 938 732 rám, _. Třídit 'f._ | _ __ _ _ . . pc .
18ŠC. + S. (Shum-ba. 6 4j O DI %l |O Dl 7 33 míč)jarnid)bni.
53" 5110139!lOvuŠl—ívwmnal q\.$ešičm1)mitalbálwlurul'nčmc. 2111.11.
„ , „_ Imaal-um fielch'

1 . 11- © Spící a \,\čít. S.Bánč. 6 2 51599CE ráno18" 8 17 falmbái' ,20 5.13.+ ©.3011d)inm.6 1 6 O &' 018.19
21 11. + ©. Brnrdčrm. 6 o 6 1 Q: 137! 9 32 "$““ $““ $““"
22 Cit. +. S. thawiana. 5 58 6 3 al 2 48510 29 soma., 3.111.vrubh)
23 Ct +\ S. DHM | 5 56 6 5 &' 3145511 37 min suřh zima“ 5 a 6_ : l ) ' '

3%P +Švc7533ÍŠĚŠ.'BŠŠÉŘŠ'I945 6 7.% 929; “č“ iaín017v—9-Nfltimvšlí11 + _' :) 33 :) 4 .)„5 íněÚ; 13. a 14. pčfnč ale

NECH! A.::ozmi (melam— bťllšťbna -'$.Sc„19 nnmhlaom) 11111511.56116. 111156110;15. fuih; od 16.
„ i = ' ' "(\u
zu ?? S. Srmm. 5 51 61 Š " 30 3 : " a“ 20" "Ohm “ma' .ím'
27 43. + S. Shupa-ta. 5 49 61 %“ 351 .1 ;; “""Íb“ _Šb 22' “5, 287
2811. + S. (Sjuntranm. 5 47 614%, 6 11 6 9 \efí11mo,|mí;;29.1luragmm.
29 Sr + 65. Eustachča. 5,45 6165191 6 28 7 23 WP) 30731-“““““
30 Ct + (5. Émirhm. 5144 61 . 6 15 834 “ ““““

31|£|3 + S. Kwidoua. 542 6 19TWŠ 7 4 9Š45

' ří'-"Nf wstoupi to guamcni “ ““ (Y) lv vrut—šlitnc 20.
35.411! am bm či.

žBomaba měíicc břegna.
*Břircba ozdoby ímé voíub sprosslěuxi, chleba [)ufupmi mmm \\ot.1;c11.i,an\,bud) ínčlmu \mnlnčl

'itft.*13r1.\11|ř||lim\,alc miro iaíu\'\d\ bni. Březcn má mímífc lučtrů: počítá fc fmříicům íudujm.

bře,—,na. 3 nom

\\ [ř.—um 1I.Í\ob.—.18. min. ráno.

a HDI' Ht' m D'.OUGG



DUben má 30 Dni.
Bolsky: kvieéicn; iljrsky: travanj; Iatinfl'v: Aprilia

V dubnu b ýk jcsl hrubým vůdcem hvězdového sboru;
Býku podobá se člověk drzý ——přítvl sporů.

“& € Slnnce e Mčsčce
121 — ' : '" ' v v' v '
.... 3 \ \ , " , $ ' \ l

. E 2 ©MM? (\ 113dUostl mm“ \ávab : nudu—b suv—wUmm \ncítcc a 11051“
= ': (\rtennu. Š pomcttnoft.

č) ě , 1). [m. 1). | m. &; | h. ' \n. l,u.i m.

1jS. + 6. Hllga, biíf. 5|41 6'20 Fěl 7 2_5[]10|56' '"
Ned„čxpoanudiu \\.nrlthuj Kdozwáďbudeuxuczhirichutreslati?J. 8. ) “am"“ “\"“bllť 5M“

ftřcbu o -1. 001). 28., .y— - 9. .

Š až S+8tfmtiílštšbřauh) ; 23 2 či s; ; 2; téma min. r,áuo.— gti—E\:lif
411. + S. Zsidora, bisr 535 626g; 9 3 1 6 WWW) buh \ mm
5 št. + 6. Wincencia %R. 5 33 6 28 a: 9 52 2 1 ““M““
6 Cta + S. QBilc'ma. 5 31 6 30 g— 10 41) 2 48 © “mu,“ bm l3 me
7 213. +\ S. Hernmnnaj 5 30 6 31 a 11 53 3 26 _“ E\ . [ ' 2
86. + S. comme. 5 29 6 32 a wečer 3 56 “E"“ _" 7- 4.12

\_ _ _ _ mm. mm. — „violu
'Jřcbčlcitvhua *.bcmJešw na níhu ilamnčlcbcbo Sennahnm. 91.11.21. „_ ití! vtoílřcbui po:

9 N. ©. Masťe Egyptskť„ 5 27 6 3-1 & 3 12 4 21 \nčtrnoft ruční; \\řc:
10 SB.-14 ©. Ezl!chieled 5 25 6 36 & 3 26 4 41 1).'\\'\1\,\.
11 ll. + S. Ema I. papeše. 5 23 G 38 & 4 41 4 59 ,
12 (čt. + 6. sena. 5 22 6 39 :|; 5 58 5 \7 *? MW Imm“" 20
13 Ctu +. jam—35 [11ng 5 20 6 41 ů 7 18 5 35 \ne člwrlrk o |_. Dota
14 SB + QŽEFÍŽÝÚ90181. 5 18 6 43 % 8 40 5 55 20 \\\i\\. \\wčtr. — Wrox
15,5. + v_i-H[!()L—55,1 5 17 6 44 %?10. 4 6 19 měulímo, pak \\čfoliť

QTŠÍ hob \vclzfozzrčnu “B. Sršíě mila! & \\lrtmúdř- Mark„ 16. 101111361)bili. “Ennui jarní
.. , . bouřía.

1691. *Jřv:(Ic L)?L'hionocm. 11.127 6
(7 33. \anrčii Q&nimnvčni. rano 7 29 0 mm: mou-.due 27

8

5 6

5 6 &$
18 II. S. Ypollonia, muč. 5 12 6 493g 0 42 22 mc enom! o 7. bob.
lg et. €. 2m“ IX., papťše. 5 10 6 51! 1 44 9 26 20 mim mcčgr, __
20 Ct. S. ancšh) ». 5 S 6 53 '2 33 10 41 Mimi, přiicmnliami
21 EB. + (5. ?lníelma, bilT. 5 6 6 55 3 1) \\)cčcr „má Doba hm“
22 ©. S. Sotera a Kaja. 5 4 6 5712 3 30 1120 "mmm
měl. 1. po ng'grifmwn 5D. Scšíě \\nTcl samřmánú bmtřmi. San. 20.

3 . ©. Wojtěcha,61113 65313.24 *B. 5. Siří, \\)tíie a mně OW

:!ínaucrůw ítolctf)5 3' 2 8 . ..
5 1 7 :“ 415 354 falcnbar.

“25 11. 5.39J2\1\'fa,ne\va\\gcl. 4 59 7 2“ 4 34 5 7 „D.i:li má“ 1231101"26 St. © Maa? \\rcellina 458 7 3:GF 4 52 619 . . . _

27 Ct. c. gmftaňa, papeže 456 7 $$$! :» 9 731 _. gf'b'" _'"_““"“) Š'"28 813. (5233413. 4 54 7 71 528 841 “““'“3É“,“;'*““"'_"'““=
29|©. %. Wetra Weronsleéhou452 7 91; 551 9,50- "m" “““““ ““""“f'l

, __ „ _ \\ jcsk prmučnlíuw a mvři:

mm: 2. Do č'fwhlonon 3“ "““ wm" babu). 3“ 10' - immo a; bo fonte.
uS. Kateťiny Sienstrlst 21 415111011Hl! 6 2o||40|55

Símw wskoupi bo gnmnnli í- \\ ! a. (8) “'t čm—rtcfb\lc 20. bubnu \\ (i. [\\—bin.49. min. \\wčcr.

Bowaha měfíre bubnu.
Sluurc \u\)ílc\\_\\_\_i,ušímu;ici mdo \oíh hmm vučinaií pučm', \\olf \'e „\clmatí. Dllbru fc \\cj:

\;dpltií \: wsscch \nčíicu \\\\)\\\i\\\\jc. 'Lunvčnuuů itn \\máb \\\íie\\\nči\T\. (ihlarná jih-n, "\\la" \\uícbng
1 obl). Silue \vřhumě nb flv-nm ;.unt-ui.



_ Rwěten má 31 Dni.
Wolsty: maj; ilitfř1): svibanj; latiusky: Majus.

V krásném květu blíženci nám nn obloze svílí,
Bychom krásnou s v o r nos !. clili zn nejhezčí kvíti.

;; g ©hmcc ]; Mčsice
% ŽŠ ©MM? Cl nfllDllDfÍÍ “11,5er gávab : “&=de górnb Gtmttč mčíi“ a mozná
: : cntcmm. ; pomčtrnoft.

č, 5) D. ím. [). Im. ("-Q I). lm. Í). Im.

1 B. (5. Filippa a Safoba 4 50 —711 “n' 6 57 11|53 _
2 11. ©. &ltbanai'mbiífupa. 4 48 7 13 9%. 7 42 ráno , 11mm „„Ne 5 „,
3 St. Nalezeni fw. kťiže. 4 47 7 14 g.. 8 36 0 44 „ [ '5
4 (St. 65. Florřana. 4 46 7 10 “či 9 36 1 25 “,' " “'" "'b' 3 '
5 5.13. + (5.1.3111V. papeže. 4 45 71 Ga 10 43 1 57 '“),"1“?“" „T W“
6165. ©. Sana z Qamaífu.. 4 43 7 18|<a|11 53! 2 23 P)llbynšll,“$"““ “

urobnc ])DČGfl.
mm. 3. :o “Maximum (.lubxlnlcl. Maličko, a llcugřitc mm. 3311 16.—* , . Cattini? '.

, 91. ©. (štaniclmva biff 4 42 719 & mcčer 2 45 o“ 4 $“; ';“f“
8 813 Siemení fm. Micharla. 4 41 7 20 2118 3 c „o ' ," ' ' "'""
9 11 ©. Řehoťe Nazčan„ 4 39 7 22 3 33 3 21 “""“ _ Possllwumo,

10 et. S Yntoniua. 4 37 7 24 th 4:51 3 39 “ 3143.10;“' ““i““
11 C. ©. Mamerta. 4 36 7 25 Gig 6' 13 3 59 ““S""

12 213. + ©.Sl3al1řracmmm4 34 7 27 G5\ 7138 4 21 Q—„Mmi „„„bm „_13 ©. S. Germacia. 4 33 7 28 g 91 3 447 w „dm o 7_ bob-„_
Dřetéic 4. w “&'—mmm: (111111311)Sbu Hamu, Hcrívš nule poslalu 3111116. min. mtčer. — Zasuo

1 92. ©. Youifacia. 4 31 7 30| gr 1o|23 5 22 “"i“)“ "vf“ÍÍm'mi“

151213. (5. Zosie, mučcnicc. 4 30 7 31 !& 11|34 6 10 ““"" “ p“hllllfyx
16 11.5.3011“ mťPDI-mlď. 4 29 7 32% 73110 7 14 . “[va „th b'" 26 m
17 grat. C5.Ž]3afd;aliía,paft1')řc. 4 28 7 33 0121) s 29 '-„'„ „ [ „ “53
18 Ct. ©. EIBenancia. 427 734 1 10 9 48 W . ' ",' .:
19 613. + 6. metra Gelcft. 4 25 73 z 1 40 11 & """;m'm'- Mf“
20 S. ©. ŽBernarbina. 4!24 7 37|š|z 2 4 mcčcr ““M""m' ““I “"""

\ a leplo.
Nedělc b'. ve *IBcíxf-annu (Hogan—1. Budrte:li zač prosiliOtrr. 5.11115.

.“ S. Felirej 4 23 7 38 z 2 2.1 1 43 Rnaurůw gola—113
Ě 5311112 pan. 4 22 7 31) QW 2 42 2 56 faícnbat.

_mštg šelsidcria bisk. 4 21 7 40 W 2 58 4 8 „535.413361114311331'ÁS' o auxu 4 20 7 41 3 14 519 . „

921711cbe13111211p.z.ba11c4 19 7 42 $ 3 33 (> 29 2; """ “ *fvfo', vo:

+ S. <čilíppa Merci. 4 18 7l43 % 3 55 7 3 *_"1"as do 22: 51mm),“=
S. ?Raqbalcm) 4 17 7144 W 4 21 S 44 111mm,teplo, nroduo; 23.

gammčcno; Zl.—29. po:
Nedčlr 6. po aúclifcnm (Exaudh Rmš vřiit—clltčííitcl. 3.111 15. prdyimá “Š bo fonte. allinm')

28 ER. ©.933116111a.'©.23eb1;. 4 16 4“ 4 5-1 9 45 fmm \“ “cbvswřmůmí od

29 SB. ©.9Rariminabiífu1m.4 16 45 93— 3 36 10 38 mragů.
30 u. (5. íšerbinanba frále. 4 15 7|4Gn 6 27 11 22
31 St. 5813030111111)pa11.4 14 7146495— 7 25 11 57

' Slunce wskoupi bo suammi b 117: 111u (11) w ncbčli Dne 21. hučhm o G. bob. 58 min. \vtčcr.

Bowaha měííce ťwětna.
W )aínčm, \ucíclém fmčtnu In'nmi wšduh pouejwice čin.), m přitobč fc iemi bobatx), 111011111)šímot

tmčtu. Sily-1 chladuá, časem i "míč. sBolcbuí rob)) obyčejuč jasuč a teplé, nqřibfn mčtrcm [d)la:

komuni. Časkč bouří-1) fu fonrí měíicc.



C e r 111en má 30 Dní.
213011111:czerviec; ilirsky: lipanj; [ati111f1;: Junius.

Nechoď v cnoslcch svnlých nazpět jako rnci vmluí,
lí nebeskúmu ruku zdvihcj zrnky víc den po dni.

Mč ícc.n
3:

;: 101311101: 3111111113::

Sluuce ||
Swátky a slawnosti

títtcmní.
Čtwrtč mčficc a mozná, 11

wx,xchod 151ml:

“ pomčttnoft..

13—71"anwtémd.

b.llnl.ub..|m QQ b.lm. b.lm
(51. "S. 8011111111111. 747 8 29 111111051+©.(Ěra31ma.4102„ .
gl S. Klotildxkreil. 4112 104 048 ) ““"“ “"““ b'“ 4' '“
©|+ ) , Ě-állm mbčlio 1. bob.46.

“21611hct—ímaxvcuíím Milujr:li kdo muc. San 14. min. ráno. — Jůfuo

W *JĚeD.„1331001111111 4 11 7 49 d., 11|532 8 “ ““"““

*) 13. 5130111).110111001111111. 11 : 49 th meter 2125 G) Suvlnéfbneii. 111“„10 75 225

1

1

11. ©. Norberta. ?šj 3 43. : 59 mi o o. bob. 36.mi11.ZŠ ' 2
2

4
4

7151. + Suché Dní. 4

t. 5. Medarda bifřupa. Ž
4

9 75 _
8 C 8 75 5 4; 19 ráno. - utobnč po:
9 93. + S.Prima a Felicu 8 7 52% 6 3of 43 řaíí; tevía vřibúmá,

10 ©. + S. Markety frál. 7 75 33 7 56 3 14 bouřil)a přeháním.

)hbčltl.pov1v53111511.1'11f.6.--,C,1111111ou 11111111hc11cch,L)ta1.28. Q: Wosledut čnur bm „_

11' 11 €. Barnabásse apos:u 4 7 7 53 g 9 15 3 58 “"“"“ "3—“"“-29

|1213. C5. Sana z íS—afunb. 4 6 7 54 a 10 20 4 54 “““: ŘÍM-— 930W?

[ŽIG 5.2!1110111111121311111111111?4 6 7 54 a 11 7 6 9 ít “"I“ Mm? chysta!lujSj Basilia Welkéhor 4 6 7 54 a 11 40 7 30 _ , _, _

11211C318111111011111.G&Bim. 4 5 7 55| “ ráno 8 52 . ""“? "*"" dUe 2Užw. + Su 231mm. 4 5 7 55 z 0 71013 mbčho i.va-mm.
17 ©. 5. sJtainera. 4 5 7 551: 29111 31 111cčer.-—!Bouřh),d;lab=

| 911111:2. vo ím. 31111111.Člowčk učinil wečeťi melífnu. 2111. 14. g:;rlí'xfrtvgťl;23:2

„, 311. S. Marka. 4 4 7 56 O 48 mečer _
19 *13. 5. Gerwasia. 4 4 7 56 $ 1 5 1 58 1111111113111:steletý
201.1. 3. Gilwem. 4 4 7 56 FŘ 1 22 3 10 talcnbář.
21 (51. s. ?lloifta. 4 4 7 56 pa 1 39 4 21

22 (51. (5. 9213111611114 4 Ž 7 57 F3 2 0 5 30 „54:11 131111313“

23 213. + ejsw írbce 333134 7 56 g 2 26 6 37 ..„. , | .. - , ,. Z pocatlu nlrazlwo a
24 ©. S. Sana kixestilele. 4 4 z 56 2 56 7 39 dylabm) mítr; ob fi.—21.

91:th 3. Do Rv. 3111-1111.D gtraceuč moci. Luk. 15. 1111115,jasno, 10510. 22., 23.

251.11. (5. 213roípem. 4 4 7 562%; 3 3-1 8 2 a 24' m;, btm. '; IHW;
26 213. (5. Sana (1 213111510. 4 5 7 551334 4 22 9 21 "'““D' : “,'fo , 4—0
27 u. ©.Babiflamařrálllbcr. 4 5 7 55 a.: 513 9 59 ““"“ “ Wm? 5“ “5 b"

28 (51. + S. Lwa ll. pap. 4 5 7 5531 6 2010 29 fona311 Št. 5111 113mm a Bamln 4 6 7 5-14 7 27110 53
30 213. +231111111113fwBawla 4 6 7 541Ql 8 26:11 14

Sluncr “'ŘNWÍ do Znňulellj rara (0) m1“ítřcbu bm 21. čcrlmm o 8. Dob. 4 min. n\cčcr.

Jačáte! léta bm 21. čcrmna. _ Nejdelssl bnomé, nejtratňi noci.

Bowaha měsice čerwna.
Zasuo “ úrobno. 531101)a pole [hučji se m 1111171111191111111zelcnu, n bohaté ními Niši sc kdozráuj

fmčnlu. W hrubě polowici mčficc smálpi fc horfo gumutnítč.



Ccrwenec má 31 Dní.
Bolsky: lipicc; ilirsky: scrpanj; latinířv: Juhus.

V červenci lev řvávú hromem za dne 7.71pnrného;
Toho blázen víc se bojí než lva pekelnéh o.

Slnuce Měsire

wéchod západ
jČtwrtč mčít'cc a mošné

pomčttnoft.

Swátky a slawnosti
, , 19—51-va' gápab

mtm—m. x |

Ebenmtc'mb. (1. | 1:1.i I). | 111. |). I 111. 11. 1 m.

..||SDmmčíícc. B-Zuaxu.ntb.S.uS. Theobaloa, 1101111.41 611 7154

9110411 4. du i\v. I:11d111.313.3€š13 učil ; lodič

914411 1131

3111111111). Luk. 5._ <!

) !Drwm (tun-1but 3. w
Nj 91am1111n1.£13.9)1arie. 4 7 753 10154 11148 . .. ,

31513.1515010110111. 4 7 7 53 Ě'mcčcr ráno mihla; t_bošcč;411. ©. Slšrol'opampata. 4 8 7 52 511 1 20 0 5 .f. . 1. .. :!
51€1.5.QB11611111. 4 s 752% 239 023 "“" “““"" "““
6'141. 65. 31.11.1117: 4 9 751% 4 s 043 ““““"

7 5.13: +5. leibaťda, 131114 10 ZBO &' 5 2? 1 9 © Dumě! benc 10. „,
8 ©. ©.Ěiliana. 4 10 r 50 &'. 6 47 1 44 voubčli„ 7_ bob. „_
f_m-p5_ pon-„_ Dufam Nebudr:li bojučjssi sprawedluosi warn. Mat. 5. min. ráno. — Bouťky

9 9% %. (Emilia Gorr. 4 11 7 49113 s 0 2 33 “ '“ffm'“ “'i'—““i10%. €:. almalie. 4 11 7 49. 8 57 3 39 “111.111íc
11 u. S. Bia ]. pap. 4 12 7 48 9 39 4 58
12 51. S. Sana Gualbrrta. 4 13 7 47 10 10 6 24 € Mm" šum-!““ "
13 (5,1. S. (Sugena. 4 14 7 402 10 33 7 51 “* 911111111v 1- [mb-30
14 'B. ©.23011a1vcntur1). 4 15 7 452x 10 52 9 13 mini—inv.—*Břfbáůh),
15 5. 91051111111110. 011911. 4 16 7 444% 11 10 10 30 zauuračeuo, vař both)

um (-._„ ,„_ 3 „11,11 i.B.$t,1v$111111)1114000 "1112111111111119111111.Mark. 8. “ "'“/'“"

m SR 583.9)2111'ie11a11nc11'fó 4 17 7 43 11126 11144 („ \ __ „. 25_

17 5.1.1. ©.911efíe,šebr.09111919. 4 18| 7 42 $ 11144 mcčcr 9 11:11:31-1'1113'14.001- 22
18;11. S. Syxnforofy. 4 11) 741 % ránu 2 11 min ráno _ “\aíno
191St. S.WiuceuciazBauly. 4 20 7 40 933 O 5 10 11.11 ; ' 11 Ím
2061. ©. (51111111—11101. 4 21 739 11-11 029 41211 “JW *“ '"" “

1121513. 717 S. íDanivIa 11191. 4 22 7 38 k? (158 5 31 “"h“"w'
2216543331111 Maqdal. 4 23 7137 1m 1331 0 29 x

Jíllatlcrům neu—11;
9111351:7, „„ fn., Imm., Warujte ít 1'alc1T1113d11r0r0h'1.531.11. :._ talcnoái'.

2319? 5.91901111m'řc. 4 24 7 31 35.. 2 18 7.19 |
23 13.5. Chriskiuy, muč. 4 25 7 35135- .1 13 Si 0 „Gmi “B““Bťlb“ x

žól ILt 5.3.1101111-101'1111110ap..1 26 7 34143 4 13 8133 Gunnun počíná a
26'95 5. ,2111111),1110113. 127 7 33 iš? ') 18- Siós dl \ „ “11111111._to
2751. 5.9301110100110,lčfařr.4 28 7 325g 0 271 919 _-““""" ““" [=1_*:
28 513.65. Juuocencia l. 4 20 7 31 & 7 30 9 37 “)““ 3““" jm" “ “*
9916 s. 91011-11111. 4 30 73055! s 45; 1153 nm chladno a; do m.;

ob l:). a'; po fonte \v-tlifč

mm. 8 „„ fm ;r-„dw Co 1111ííimo tobě? *Ji'ubti počet! 9111.10. 1111110.

'i'-)()7'1)7i()"W'sS. ?lbbonaa©enc1m.1l4133|313gnácia „19010191 |É" 9551010 _11 710 '!(i '

Shun: “111011111t., gnmumí í N 11 (Q) 111lrcbčli but 23.5.1'1111'11“ » 2. bob. 17. min. mcčcr.

513019004 mělíce čctmeuce.
Čerweuec jest mím) ačfolim buomé zrela iaíui iíou 195111111.Qfolo 2112011111111! tcvlo 1111011

_ mimčtííi wýssku; mčííc tento pťiuássi mim-určí [\vuřfb, “ 111gávřti iid) Iijmucc. Čerwrurc 11111131s

Ifa-111111111a o řiimm ! urj;dmwniul mříicům.



©rpcu má 31 Dní.
Bolsky: sierpieň; ilirsky: kolovoz; latiusty: Augustus.

llvčuln panna \, srpnu moc prý má co panovnice;
Nad hvězdami l'nnna moc má \žxl) co přimluvnice.

Bowaha mčíice frpna.

___Ě;*; ©hmlcc _3' Mčsicc _

% =".: Swátky a slawuosti mém mm ""_ m-iaoo “.W thrtč mčíícc (\ mošné
: Ž tírfemm'. ' š pomětrnoík.

Čiči l). m. Í).im (zrg l).:m [).Im.

Tu. S. agaru u. ofomcd). 1434 7|26 % mcčcr10145l
2 ©t. ©. Gtčpána, pap. 4 36 7 24 % 1 40 11 9 , „
3 Čt )?\tqeníím. ©tčpána.\ 4 37 ms % 3 1 11 40 ) ,f'Ř'“ “"" *;"11'3'2

4,994. +6. „Dominum 4 38 7 22 4 22 ráno “f***" “- "!chm) Marie ínčšnc'. 4 39 7 21 5 36 0122 “"“- “'“"- — $““:
_ mclmi teplo, fc šním

“3ho 3. W ím. ?udm EB.Scšiš v(nful uab Scruíaíčmtm. Qui. 19. Čad přibobňú.

92. ŽBromčABSešiffeth.4411 uma 640 1|18 - ,— D »! me G.Wutcr

7 “B. SKajetana,za elařábu 4 423 7 18“ : 30 2|29 QD : “Dub 23 mít:).
8 ll. ©. (,vriafa a ípolum. 4 44! 716 S 6 3 52 __" .*B'íláňf “
9 ©t. mám. 4 45| 7 15 s 32 5 20 “W,—__ : ="; z

10 (St. ©. Wawťince, muč. 4 461 7 13 z 8 53 6 45 ?“" "'““ “W ,“ ""
1153. + ©. 311mm), muž. 4 48 7 41 z 9 12 8 7 ,

\ _ _ | _ © ',l'iocht—m(uvahu/15
12 ©. ©. Blau), pan. 4 30, 7 9 R 9 3! 9126 w Mm., o ?" bob—55

Diem: tu. po ím. 33mm: D fariítomi a vubliíánomi. Luk. 18. “li“- měst. _ Horko
popoussti, pixjcházi tom:

t;; “)ř. ©.+2ippolifa. _„ 4 52 7 WWO 9 49| 10 42 „„ bnuřlimád).14 “B. Eusebřa,muc. 4 53 7 915531014 55
4511. Janet—emilwirjčaric. 4 34 7 ó'Fě 10 30 mcčcr 0 Nowy me," bm 23.

16 Ste Ě- ERMD“- 4 56 7 3i “ lO“|57 2 [? mc ílřt'ou o 7. 1ch. G

7 Ct. ©. íhbcrata, fpolum. 4 57 7 " % Ill!3l 3 24 min. \vcčer. — Cldlae
18 213..| + ©. Helceny,cisaťowu 4 59 7 O'! rano 4 24 bnčiiíi„„ti, „má 051090,
19 ©. .©. Qubmífa, frále. 5 1 6 59%— 01131 5 16 „dý „,k

rum—u i|. pc nu. Lumu. 53. i\cgič u,;bmmil [\ludwnčlněíw. mm:. 7. , alumni “w“ bm „_

20492. 5. Brrnarda. 5 3; 6:36:33.. 1 5 6 o. wc ežwrte,ko 7. m,
24:93. ©. 309mm) “čt-ant. 5 čfž 6 5433 2 4 6 35 13mm-““““-" $“““

22Šlu. S. (Zima—tma a fpol. 5 6'; 6 BBIĚ'Q 3 9 7 2 jaíuo, přijcmne.
23 =©t. ©. Filippa Qšclmiggi. 5 S] 6 513W 3 17 7 24 ,
)44Čt. ©.23attolomčíc, avoft. 5 9i 6 sold, „| 5 27 7 44 :liuancrům fteích)

25 iíb. + ©. Qubmífa Xl. 5 III 6 48 a" 6 37 S 1 falcnbář.2_6_!_©©. Mit-ina. o l3 6 43 či 7 48 871: "m;" “Bú“BMW

mm. 42. po m:. ;Eudm. C miloírbném ©anmrihutu. Bui. 10. 91.1 gLIČátÍuk),—lo,v“

27192. ©. Zofefa .skalazauskz 5 14 6 45 331 8 59 8 32 mvřiienmo aš do 11- m;
28 ŽB. Š. illuguiiíun, Diff. 5 16|G 43 %:10 12 8 49 Milan: fráíuč vočaííaš do
29 11- b- 3an ftčti. 5'18'641 %“ 29 911 30. vařprvmřnlimo.

' 0 ct. ©. 9tu3em) (:'Rofn). 5:19 640,5 mcčcr- 93131 Ct. ©. žRaínmnbn. 5 21 6 38 &' 2471043

Slunn- míleuvťco 31|,::|m|i v a n n d (np) míti-ebu “unc23. frvun »: 8. !)otiuč 47. min. n\ečcr.

\bemčtruoů m Mapu \mbobá fe :uowťtruosti n—čcrwmci; u míjcd) měliců uni leuto ucinuiccbcňfů.
'Břcípiňh) a mřtrvmč iívu obnřciui. Slřižawa, milu) a fruvcbiti jsou \ugámi, Dvuřh) ncjwícc iv noci.



Z (1či má 30 Dni.
Bolsky: vrzcsieú; ilirsky: rujan; 16111160:September.

!( váhám v září, k váhám v celém živolč nes oči,
Pamčtliv bud' Božích vúh, když. hřích se k tobě točí.

EI Jé Sluucc Ě [ Mčsirc

'š ; Gmath) a 116mnoíh „Mob sám :; [Wm aiv-W thrtc mčíucca možuei
: ___. mfemm. Š powťtruost

ě ě _ Í). Im. [).Im. C?? 1). m. b.lm.

T143. + 5. 31,111ponxfteuv. 6 23 6 361 g 3 24 11! 2 “
2 ©. S. Stěpaua, trate. 5 25 6 mia 4 30 ráno © Ěuvllutfbmamcflřgbu

o 10. hod. 24. minutDebil: 13. :) "ro. D d . "' " \ ' . ' . . .
v 1 u )u 213.3:31.: 30011110 ulxlonwenych Luf 17 motor.—Wilcnmě pob:

l plan,). nv. anícl. 1m 5 27 6132 5 21 O 8 ginmivpčafingbudncíl

4 5. 91016116 5 28 6 31 Ž 6 2 1 25 po mnoho bni lv mi:o . S. Wawťin,ce Zust. 5 30 6 29 6 33 2 48 n\čtl'limpoťoii.
6 . S Zachariasse1116113532 6 27 z 6 56 414 „_
7 . S. Bronislawy m1. 5 33 6 26 z 7 15 5 39 “3 'L'O'I'Ě'“““““ “* “
&' Marešem—139) aric 5 35 6 241W 7 33 7 () n\c (hm-tel o 7. bob.
9 x €. Gorgoniaaspolum. 5 36 o alf-E|| 7 01 8 18 36- mill-ráno. — 3.1:

mrařmo, ))řcbáůh),witr,

Třtřřřf 14. N ím. 3111911. Sáhni) ncmůše blvčma pánfun floušiti. 93261.6. d)!nbno.

10).Íř law Imcnmr0fo11 638 6121 Ř S . 9 9134 . :).“anmm bm 22.w
11 213. (5. Felire a 91129311). :) 40 6 19 Fě s 29 10 90 „dm „ 9 „„k „ „„in
12 ll. S. ©uiba, cbubc'bo. 5 42 6 17 (!Q 8 55 m črr “.mn —'91c11á16 v;
13 (51. Se Liguriasse muč. 544 615 H 9 27 1 12 w:. 1 d)! !: v;
14 61.5.1303bmišení fw. křiže. 5 45 6 1.1 k? 10 7 2 16 "m?" . ' “ "od v“

15 “B. +- E. Nikodrma, muč. 5 47 6 12%- 10 55“ 3 11 st “\\-“ar'""“ ""““"16 Sa %. 211911116). 549 6 101g— li 51 3 58 \Šmxmnl „m.,-, bnc 211

mm: 15- W 1113-ČN)“ SB.Stšiě w;sťisil mrtmčbo ») sJJhímu. Bui. 7. mivakf'o 1' bez 513.__ llllll. \N'l'ff. —- \llllD
' '- 5. Bamberta. 5 51 6 8! 'mcčcr .1 37 - , 

18 >]). 5. ToxuássezBillau. 5 63 6 6% o 53 3 7 ;DŠÉÍJŽIĚ,;"l'm'"
&%11. 5. Summa biffupa. 5 54 6 5'? 2 O 5 30 3 “ ' '' St. + Snchédui. Eustach. 5 56 6 3 3 11 5 49 —

21 Cl. S.Matoxlsse apoftola. 5 57 6 2 $ 4 24 6 7 Rula;;:ť:ťba1;elctó
22 213. + €.9Roriceplufom. 559 6 0 ;13 536 624 _ , , '_
23 S + 6. som), ». 6 o 5 ml 51; 6 48 6 40 „Wl 5136115131117“

Í'řttřlt IU. po !h'- PMH! Slussj:li m ínbotu "gh-amomati? Luk. 14. , Fia" p.oc.ma o mvt!
|cnnn)m porasuu a O bt:

31—15 5. Nllperta 6 1 5 58 && || 8 1 6 57 měnu aš ho 10. odtud pčfuč25 . S.Kleofásse uč. 213511166 3 5 56 %! 9 17 7 17 aš „, „, „vtom tma mi
26 II. S. 31111110),mea muž. 6 4 5 55 7:35:10 37 7 41 bcítilvo (, m duj (mm;
27 „čt. S. ÉoínmaSDmniána. 6 6 5 53 EIIH 57 81.1 2, má, a; „o 25_ „|
'28 (St. 65.9Báclamafrá1cGeíf. 6 SI 5 51 &' ránu 8 59 [či-n' m “? “ má '
29 9,1. + S. Michaela,archa. 6 101 5 49 a) 2 24 9 58 “ y * '
30115. S Sermmma. 6 13! 5 47 a! 319 11 7

.Shmcc wstoupi bo „guanin-nimá 1) & m fubotu but 23. záťi, o 10. hod. 10. min. ráno.

\šačáut čaíu robgínmíbo bm 23. gáži. -— *Bonímni rcmnoíl km a nou
lvl

Bowaha měňte san.
sEmmi polochr gáři icft nmh) lmčtm, ttvh), jaím), mirm'). W romnobcmlhn čase "oni se tof

)f vořyilufu,11m) fc nmh')mí 111111511“ šlumutim luvmi víplaííužc. "Šel—lu“M)“Hi. Báři jeít stranu) mříít.



="ŘčjeU má 31 bm'.
Bolsky: pazdzierník; íliríh): listopad; lalinsky: October.

V říjnu svílí slumc na zem od znamení štíra
Štlrův jcd má \ slovích, vskuluch, komuschází vírn.

:; % ©hmcc lží Měsťrc..: .., . .. -——. == ' . —' v .

E : ©MM? (\ fk'umwltt WM" adm | =_ “H&Mll sáv—w thrte tnc—ím(\ magna,._. ; cltfemm. g pomctmoft.
ě ě b. Im. l). Im. | &? |). Inn.“ |). | m.

Wet—".c17. bo ňm. T*udtqunilomati bum Báua mohu. Wat. 22.

1 5)L \Čšlmvnoít růímcmmi, 6i14 5 45 %] 4 2 ráno © am"" b'" 6“ m vf“
? EB. S. Leodegar.x bist. 6116 5 43 za. 4 35 o 25 ", " 8- W- 42- "“"
3 ll. ©. Kandida, muč. 6318 5 44 z 5 0 I 50 ““m- "_ ?“ÍTWWF

4 Út. ©. Frautisska ©emf. 6i20 5 393; 5 20 3 13 ““")l'hmmIGIII'QNH5 Ct. ©. !Blaciba, muž. 62? 5 371917 5 37 4 34 „ .;__.. _ __ - _ - \ l' .

6 \B. + ©. EBI-una. 6124 5 Jaim“ :) oa :) 33 Q $$$" :D; bn; :;
7|©. ©. Justiny, muč. 626 5 dóm-“ř, 6 13; 7 10 . , ' bo: '_

.. . , _ _ * mm. tmm. — EBobslmm

71cm: 151.ve HD.;ÍDHdm.Doufcjfynu, “33113-33333“[mlímwč'_“Jht'g'Mall-i , ““")fč mou„
&St. ©, $rigim). 6 28 5 Síjíáě 6 32 827 tciítíwo

9 “B. ©. Diwisse, bisk. 6 29 5 BWF/uč 6 54 9 43 _“ , , __
10 u. ©.išramifffa$orgiáííe. (; 31 5 28 m 7 23 10 56 . '““ “""“b'" ““
11 ©t. ©. surfparba. 633 5 26 m s () mečct W“ ? 10- bodx30
12 Ct. S. Marimiliána,bist, 635 5 24 35— 8 45 1 1 “““-“*mr-— Wyjasul
13 SB. + ©.Gbuarballl. ft. 6 36 5 23 g— 9 39 1 52 fc, mmm; tiff, počíná
14 ©. ©. Kallista, papeže. 6 38 5 21 a. 40 40 2 36 pabatisa buůwětrných;

znam-. lil. *ur-fm. Push:. „Rrálmvůmí ncbtflč jako swatba. “Dt—tt.22. při gamračmo “ “"

13 th'. *Boímčc.cbrd1n\'xgum.; 6 39 5 20 I11|47 3 9 vrucnmo.
46 “B. S.Hawla, zafl.ťlásst: 6 41 5 1!— ráno 3 34 i) 'Drroni čtmrr bm 28.11:

1711. S. ebmih), mm. 6 43 5 16 a 056 3 55 fobotn08.5%. 9. min.
18 act. S. ufáfíe emang. 6 44 5 15 a 2 6 414 wečer. — Mračua [:
19 '\St. ©. ŽBetra 5 ?llfantan). 6 46 5 13 i! 3 MS 4 30 houi, ucpřijenmo.
20 “B. + ©. Silent—Hina. 6 47 5 I? I'! 4 29 4 44
24 ©. SWorssily, pumu). 6 48 5 llý ů 5 45 3—1 Bnaurům flolctó
"farm 20. Do ím. Duáxu “B. Sešič uzdrawil ímmfmlifoma. 3m! 4. talcnbář.

22V. ©. Kordxlly, panm). 6 15 5 QIGÉ 7 “2 5 21 „SD—Hi*Bá“ Bůh-"23 513 ©. ©emerína. G 52 5 7 % 8 22 5 45 —-'

2411. ©.Qim'aelcarcbaníela. 6 54 5 5 E 9 43 6 45 “měin:; spalil; 33:32;
2556? )?tíwina aĚtiípiniana 655 5 4 &' H 4 6 ' = “ "') .1

26'Qt. ©. Ewarista l. papeže. 6 57 5 šššj mcčer 7 ““,b'f “" “' wm) m:Num. + ©. ©abím) muč. 6 59 5 1 19 s 45 “.“) “f“ 17- “"“" _'““'=
28;g©. ©. ©imoua a Sulu) 7 | 4 58| 3 (O 13 8'“ “i“ 21-3"*““"mř

: _ _ , , \ *——'—' jaíni a jest trplo aš do 27.;

hmm 21,390 nv, ii.)ucbu. RW!"“NFTÚÝW"Hacžfť'mlmitnř smat. 18. obkub “Š bo fonte Obloha

g_h' ;. Narnia. ' 7 3' 4|56 & 237 ll|35 se kabouť.30213.©.9)ř.uceua,íetmfa.7 4 4|55ů 3 4 ráno
|31.II. +©. Molfqauqa,bisk7 5 454 : 3|25 0|57

Slunce wskoupi do zuauleui ňtit : (m,) m ponbčli due 23. řiiua o l bob. 46 min. wečer.

Bowaha měsice října.
W vřirobč se tiííi, počasi ití! ntftalč. Sima fe Míši, mračna, chladuě désstěd W říinu icft

cimčně mlh-ů. W noci mtagí. Lidi málo umírá.



Ltstopad má 30 Dní.
!Bolfft) : listopad ; ílirfh) :

V listopadu střele c prý má \nn obloze státi;
Stř cl cem vždy bud' proti dravcům, co tvou vírou klúti.

studenj; latčnsty: November.

š *; ©luucc __.: Mčsťee

š ; ©nmth') :! flc'uvnoíh “nimz—"mao : www" sávab thttc mm:: a nwžnač : urtcmm. š pomčtruoft.
(f) 5 [) Iunli lv. lm % 1). m.“ 14. m

Tri—grmw Emma; 7 7 4 533 3 43 2172 (5,1. Wssech wčrn. fDuífičct. 7 8 4 51 3 58 3 35

3,93. + ©. Hub erta. 7' 4 450 4 15| 4 51 © Dubina! bm 4. 11:in:4 ©. ©. Rada SBoromei. 7!10 449W 4 35| 6 5 botu o 10. hod.7. min.

rn _ ' . _\ ' l'MČtt'. — Wlhfé, fm:
„eh-In 22. D0 na. wc.-u Slussi:li baň b\imati cííaři? Mat 22 bmč mím) jalnýtnají

5 $. 5. Barbariáííc. 7 12 4 4713.33 4 57 7 21 ““"“"6 . ©. Lexonaxda,poustewd \ 7 13 4 46 5 23 8 35 .

7 u. 35. Eugelbežrra,31117 15 4 44 5 56 9 45 a 33221? dnů;? 3
8©t. ©.2301mmím, bííř. 7 17 4 42 6 38 10 50 . ? ' A“; :

9th. s. Theodora, muč. 7 13 4 41:93— 7 28 11 46 “"f'g “'“"- — $““?
10 813. + ©.Dubřeíc slínell. 7 19 44 8 26 mcčcr [““"] "mým “díl"
11 ©. ©. Marliua, bin. 7 21 43stana, 9 31 1| 7 1311va bm »» ranmd?

mtlyád).
x)!edelr 23. na m:. Lumu .!lm'šc klauělo fc ?B. Zešissi. s.lJlat. 9.

_ _ . Vlamo ulh'l. bm 2030
12 Nr ©. žlJřartma, papae. 7 22 4 37 a 10 38 1 35 „mm „ „_ „„ 7_
13 (B. ©. ©tanifíama Koslkyl 7 24 4 35 a 11 47 1 58 min. nim _ Qčňťw

1 ll. ©. Serapčonae 7 25 4 34 * ránu6 2 17 ni'inácb mibmborád)15 cg. ©. Lropoloalv., patr. 7 27 4 32 2 33 ; mím '
16 Ct. ©. samara. 7 29 4 30 2 7 2 48 "'“ '
17 l.+©.3řel)oře,bi1votm. 7 30 4 29š;'1 3 22 3 4

.- . . | ) 53mm: „unu bm 27
18hc. „© Dbona : 32 4 23. a. 43 3 22 w mm o 3_m“
'Nemle 24. po im. iumu KrálowstwiBožijako gmo (;orc'icuč.Mat. 13. "lill- fám“- —' Poťáťef

_ _ _ 2_ ginu), w horuich fraji:19 N ©. ?llgbčtt). fnčam). ! 33 21 65 5 55 3 44 nád; ÍHÍÍ)„námi “Š'"
20 23. ©. Felire ; 937110137 34 26 GE 7|16 4 12

2111. Dbčtomáuí SB.Maric. 7 35 25 S'40 4 48 „nam,-fm, fiolctó22651. ©. Cecilie, muč. 7 36 24 101 3 5 37 falmbář.

23 .(St. ©. Ělementa, papeže. 7 37 23 11 11l6 41 _ _ , _
24 513. + ©. Sana z kťdiže. 7 38 ši22í imcčetl 7 59 "$“““ 5311"951155"©. ©. Rateřim), muc. 7 39 2|1l |0142ž 9 22 Zslčž„f ljstopadu„„

' 5.4 boileru! tio th). :) „4,14thž ušťili ohawnost ípun'třui. !Dlat.24.

©. Éomába, bift. 7 40 4 20 n' 1 11 10144
©. Bir gila, bisk. 7 41 4 19 z 1 32 ráno

1 ©. ©tčpanamlabíííbo.7 42 418: 149 O 4
©. ©aturniua, biíf. 7 43 417 ní 2 7 1 22

. ©. Dnbřcie avoílola. 7 44 4116.R 2 24 2 38

pťijenmý ai bo 7. déssl;

od li.—16. mil); tři bni

větné, votom nchezkť po:

časi aš do louce.

.Sluncv můcuvi tm ;lmmcm' Mel. tc (,I) mc ílřctu tnc 22.1íllopak—u» 10. buř.

SBomaba měí'ícc Iiftopabu.
Billa—pubjcst robyčejuč uejwlbči a ntjgaímufíilejííi měíic.

aítám-i n\[aítui ,qima. vaočincf přít-abl). Mlby jsou čaítč.
Wětrů ít množí,

25 min. \vcčer.

i mčdyorů. KU lomí



543401414“ má 31 Dní.
!Bulím: grudzicú, ilixífv: prosinec, latiUsky: D' cembcr

h ozoro uc doslnl panství v prosincových dobách;
I'l os, h) zlý duch nclrhnl tě v smrlonosných nullohich.

É "“Š * G(uncc vg“ Mčfice
"3 “5 mám 04 \ i , : . : Šn rtě mč'ícc a mozná
= p S ? (l “m lLft ml.-414044 \.4'444' ___5 40444495: '34444444- (' l) ! o

: ; nrřcmm. ___ _ g powctruost.

š č) [). lm. ! [!wi 444.__(ÉŽ [). lm. ! I). 4444.

| “B. + S. Eligia, diskupa. 7 45 4 lňlřč 2 44 :453
2 5. 5. $ibialm, panm). 7 46 4 [.Piáě 3 O 5 7 © Em,—Inum 4 mm:

444444441.. abmnum. D 4401144444444íout'u. \'444. 2 . dčli o 2. hob. 40 min.

Lz'ž'ř. S. Frantisska faunu-. 7 47 4 43 Fé 3___24I 6 20 Čoeťerx— ““““"me
4 SD. C5. 230443044),muč. 7 48 4 12 „: 354| 7 24 "!“me “ aalllmfnm
5 1. ©. Sabbase, pouft. 7 40 4 44 k? 4 :42 s 38 \ , .
6 Ss. + S Mikulásse bin. 7 50 4 40 g— 5i4s 0 37 GZ"4:44:44 mm" 12.
7 64. +. Nuxbrošr, bin. 7 50 4 40 g- 64 44 40 27 w úterní o 7- Dub. 17.
F4*44. + 406444 443. Deum—. 7 54 4 sg- 716 41 6 min. mcčcr. _ 04,44:
9 S. Sj ícofnbíe, 144444444).7 52 4 9 a, 7123 14 37 mclice, vař mbla a 54:

(4244214 2. 0244144444444Th:li iii tcu, flcrúš vříiíti 4444453."' 202444. ll. ""“""

10 W 5. *)Jřelcúiýbcía. 7 53' 4 T 9l3l U)eček o f_m—m9lllčíiťbllt 19_ “,

1211. ©.G4n4cfta,mučenífa„ 7 54 4 6; & 44 48 O 37 min m.“ ;!Išohlřb.
13 Sl. ujuS.Lucie,pcmzuulčj 7 54 4 6“* ránu 053 t'. . ' "
44 Cr. €. Spiridiona. 755 4 5 541 0158 4 9 ""““3""“„'*“"“"""'

15813 %. S. 34mm. 754 5 ů 2iH 125 ""“"""“"
16 S. . Ydelaldyj d 7 06 4 4 % 3:27 l 44 3 „mm (mmbm 26“

vn,-„1.3 mmm-.n SBoHMišibč4344-44íalčnmfuč.“cfšnmwi. _mul. ůtmj o 1_ 501)- 43_

4 444. 6. 244544444. 7 56 4 4ng 4.48 2 6 "m'- “"m— — am,:

4 413. ©. Graciana, bist. 7 56 4 4| & BEH 2 37 iafni ív, aima tomm-4!
1911. ©. Nenlesta, muč. 7 56 4 4| & 7 (34 3 20 ďwmtíia- Pťjroda itn

(Št. + S Uché Dni. 7 56 4 Má 8'50 4 20 hanejmřtlíhnflnutfulou:
1 (St. 6. Tolnásse aposte 7 57 4 3 9 53 5 35 či: fc se starýul totem.

22 213. 4- 6. 344444. 757 4 3' [O 39 7 0
24455; + 6. 444440444. 7 57 4 3 44|42' s 25 MW,-„„ 44:44:47,

'“."cbřlv ] “..?-arrunu Běta 15. cifařftmi Siberia. Ýllf. 3. talenbář.

x 4 N„ Wdama 44 (841444. 7 56 4 4 24 4|37 9 49 „9444 2134444Bňh.“
25 >=. 16444—04644950444. 7 56 4 4 1 57 11 10 —- _

46 411 3. Štčvdnm 444446. 7 56 4 4 %m ečer ráno _„.. 33cm; :!::F'lfc.z.mÍ
7 (54. ©.3ana,apon.emaug. 7 56 4 4 W 0 30 0 28 4441044441444!" “', m?"w
_8Ct. S. Mláďatek. 7 55 4 5 FIF 047 143 “č ““ “15 “*" “"“ "*f*"
9 243. 4. S.Tomásse arcib. 755 4 5 4 6 2 56 “sb018-řvo'0'l'l“wfm
0 Su ©. Dawida, králee 7 54 4 6 W 128 4 9 “Š " 28" GN||“desstmeo

. .- ..- . „ a: do fr.—44:0.
“Ich. wokrnxuř ma.-ng. “444441!Bťw'tarmaímímq634544144")vď)ra444c.244f.2_ “

:;4!—_44_“€. Sylwestra papežedjj 7|54|| 4| 7" Hil. 1|55Él 5l21

54444454“wstoupi do žnamcni 5444oro ;:c (3) buc 22. 447041444:o 4. Dob. 5. 444444.ráno.
wm! 44-514; 444: 22. me“—44444. --- ')“cift-nt 44 2.. *.ré : 44: :e "44 44044.

5434444344644měfíce prosinee.

Powčtrstl prol'nuon-á podobá fc liůovabu swou ).mí'uumlnwni a 44cpř4jenn4ohí; jest mlmi!tvčtrnů; počet mit-horů jest nemalá.



žlšřcbleb židowského falenbářc na I'Df 185.4.

SDIe počtu žtdowského 5614—5615.

Bočet kťesianstýa sBvčet židowský.

1. chna . . . 1. Tebeth 5614.
10- „ - - . 10. „„ !Bůft obícšcní Scrufalěma.
30. „ . . . 1. Srbat.

1. Břegna . . . 1. Mar.
13. „ . 13. „ S.Bůft (&ňber.

14. „ 14. „ Elšurím.
15- „ 15. „ SussaU BUrixn.
30. „ 1. NisaU. '
13. Dubna 15. „_ Wassa Welkonoc. *
14. „ 16. „ Druhý fwdtef *
19» „ 21. „ Sedmý fmdtef. *
20— „ 22. „ KoUee ímátfů. *
29. „ 1. Sim:
28. fmčtna 1. Siwan.

2. četmna 6. „ ©[amnoít <letnic. *
3. „ 7. „ Drnhý ímdtef. *

27. „ 1. Síbmuug.
13. čerwence 17. „ S.Bůft dobyti chrámu.
26. „ 1. b.

3. ftpna 9. Wňst fpálenť chrámu. *
25. 1. Esus.
23. gáří 1. Siín'ri. Nowý tof 5615. *

'24. „ 2. „ Druhý ímátef. *
25. „ 3. „ Elšůít (Sebaljab.

2. říina 10. „ Slawnosk Smiťcni. *
7— „ 15. „ Slawnost pob šelmám. *
8. „ 16. „ Drlchý ímáte'ř. *

13. „ 21. „ Glamnoft palmowá.
14. „ 22. „ Rvncc ílamnoftí pob gcícn.*
15. „ 23. „ Nadost gc čářona. *
23. „ 1. Marchešwaň.
22. Iífiopabu 1. malem.
16. prosinec 25. „ EBoímčccní cbrámu.
22. „ 1. Tebeth.
31. „ 10. „ Bůst obležení Serufaléma.

vognamenání. Slawnosti hwčešdičkoxl' mammanč přífnč fe u Židň fmětí.

———_'-=I=



.Gtcnl falcnbářuř.

ZkoUsska powčttnofti
tv ro;!ičnxjd) wnjjewid) na zwířated).

I. Bna'lnh) na Gjamcíd).
1Désst jc můše očetáwati:

1. .bejš omcc na pajtmč skotačť,
a blamami do sebc mrášejí.

2. EN); dobyter pasth oponsstč,
a fmapnč bo Ijonjítí běši. Nepochybuě
půjobí tla! wzduchu a mlbfc' polvčtři na
film) (nun—))) omi, a to jid) unn' ! po:
[)))bomání, ta! jaro tčžlý wzdilch m nid)
bnbí přebtndpu mlbfč pomčtrnojti, a tubiš
sc dobyret “rámci.

3. .stdyžnlladi wolowč a mla
b' e hrá m )) ínn' Dianu)pozdwihuji, swými

chřipťmi (nos/hrami, čili birtami w noín)„.r

tulou swých jmlájj'tní snchoskinto suchost

pociťují tafc' smířata, a proto lapají mlbh')
wzduch, a omlajnjí wyschlé chřipč a puxsiy

4. .skdhžzajťci galčsaji na míjta,
tbc jíou pťcd bcjjtčm d)ránčni, aneb ldyž
opousscejč wysokon trámu a wysoké obilí,
ubírajicc je na pnjtá, jud)á mífta, jcjt
bc'jjť blčzký. Zmčučuá powčtruost,
!tcráš tajbemu bc'jíti přcbcbágí, jcjt mi):
strahou pro mnobá smířata, alu) [)chala
ochrauy proti nwtru. Zwlásstč obrtžué
jest motto sajícínn, jichž hloubí) a bcbh')
mlaó je jltpnjc, a tatto nennilon jinnl
jpůjobnjc.

5 Sešel má swé prlechy w saní;
čnjcsli směnu w pomětrnoíti, kteráš blí:
zici je bc'jTťupomíná, sacpámá otwor t
pobacmnínnt pelechu tnl)o.

6. Wyhazuje:li ttt ct n\čtjji brn:
mábh) saně w zahradách, na polich a na
loutád), opomíbd brzťý déssk„

3 m jemi citi to malé zwiťátko 6
hebkými chlnpy zmčnn powťtrnosti nab
saní, a zkussenostuči, ze jembd metra
a tnbpj tčgfá gcmč tal jnak—no n\pljago:

matt, jato suchá a lební; proto nn)[)a5u1c
tttet přcb bcjjtčm wyšssi a četnčjjji hro:
mábh).

7. ónftě lítání Uedopyrů m bobu
wečernť ga teplcjssřch točníd) čajů jcft

jnamcnhn jajnč a příjemná pmnřtrnomp

pťisstihobnc. Malý tla! wszchu, tun);
blísřé pčtnc' pomětrnojti pťedcházi, nebo:
ftatct wlhkých pár a mhel, (w kterých

sslachowicč a pcrgamcntumé kožky nebo;
pýrsl ocbabnjí) přispiwá n) jutbém rogbnz
d,)n ! fnabnějjjímn pohybowáui tříbcl,
tento účind jcjt jnánlron jajnč pmvčtrnofti.

2. Bouřky je mohou očekáwati:
1. Lapá:lidobytek ! patch:

nímu mjbnd), pošdwihuje:li chřipč, a
frtázlt čaíto, na pastxdť diwoce ífátaje,
jílnč je potě, no!)mni nebo tobami w

„jemi I):abajc. —- Wčtssťnnwjjtmí nmoí:
nčnčbo tepla w čas bouřh) učinruje na
činy) a na tun: dobyrči. Skáláltim a
[nabánim chcc se dobyrek sprostiti nemít
lého pocitu, Hen); pamati lsc 3 toho, je
je silUč potí.

2. Tolěš platí, kdyš jk)owězř bo
bytek nohysl lišt a do ftdji utífajc
%. :.

ajsezn wzdnch přiliš teph') a 055
63111),lísaii jc kočky, a tron jl pa:
zourty a njji, proto žc jim jncl)\') wzduch

nemilí) pocjt gpůíobujc. Teuro ítam po:
mčtrnoíli, jrnj má tafomj) účincf u smí:
řctc, jcjt tentsjš kdyš fc bunřla ncbo
bc'jjf blíší.

4. Há;rjčli prajata m peledm
jnmn jlámou a jcncm, a hrají:“ si: pa,
ttno, še mají nepotojnou trew, což jcjl
jnamcnnn blígtě bouřh) nebo blizkého
bc'íjtě.

5. Sponsstť:li »ch njj'i, jja fmntcn,
a Uechee:li ď mijta: bnbc brzy prijeti:

sskrabeIi se mjjat na lašbc'm stromť a na
každé gbi: naftan: fund bonřta.—©tra:
bání fc jejt nájlcbtcm tobo, še mn lůj:
jmtbi, a trcm typů, a to pslsobč meli“
nnwšjnví tepla.

6. Žcrou:li pít trámu, a zafe:Ii ji
mpbámají, mateji: ll se po jemi, mnjí lt ;
rána, a sskortáli jím w bťtsse: bá se

bc'jjť nebo bouřra včetámatl. Na tělu
pít mjbnd) tcph') a wlhký, iatxjj pťch
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bouřlou jrst, ta! monrč pňfobť, še u uid)
jmenommrčooáinop powstati Uulseji.

3. Tnhá sima.
1. Síow»li šajici na pobsím tugc

tuční a buh) tluflc : jest to guru
mcním tubě gimp, ltrráš přijiti má;
jíou=»“ pa! jmcuommlá smířnta na pob:
sim chndá: bubc gima mírná. šbříčirm
topo jest w pomětrnoíti pobŠimuídJ uori.
3fon»»li noci hubené, hrou na febe obč
zwiťata mice fáblrr , poučmabš ic přiroba

Čtení kaleudáťské.

proti gimč tim línání, fáblo le “n\ílcm

scmnčjííim oubům těla šmrn— Pogo:
rnjiell nysllwci, še mají sající po;bč na
pobsim l))líton írít': očelámaií hubou simu.

2 Ze:li bn: 2.1',mora t. i. na
hromnicc jasuo a ímítíli fluncc, oílámá
jezow e c noc ímé bubomč, ucbof čujc,
;: jcíítč lmbe sinm. Staitámávli wssak
boni-linou)čas, a pabá:li ínčl) 6 bcítčm:
opoufíti ímůi peled), inlobp se námram
ginu) jiš mice nebál. Stat půíobí Rupcň
trplotr) me ":ngth na h'rši jcgowromu.

ll. Znamenť na ptácíd).

1. Stráínou pomčtrnoít znači:
1. Kdyš 5 iam ptát bubet swěho

hlafn: bnp, Dup, bnp flpílcti bá, a
l))nígbo ítamřtl počíná, bubc blnubo pří»
jemně a pčlné počali. — Ze příjemné
pomčtří (ttmptnatura) na míícda smířata
přígnimč půíobí, jeít srláma sluííenoít.

Méně mlbh') wszch ožiwnje i tohoto
ptáta, jat Uluoho jiuých , posoromalo íe
mfíat, žcpo jeho třihr obzwlássrčtrmalá
pětuá powětruost )mítámá

. Rbpš bimotc' I))líp omm
řcnc' a teplé wodh opousstějť, a poročtřím
ímé tabp sapočínaji : jrst to snammím,
ze fc přiblišuií mimi a tcplr' mčtromč ob
jthu (\ ob jilm ápabu. — W zixně se
zdržuji diworč husy w takowých fraiiuád),
tbc “>on pro ímé ttplc' pramenu) neza:

mrsaii, “ oftámaii tam ta! hloubo, po»
tub rosbud) m íobč slum cpomá.

3. Widime:li ptáfp wolawky wy:
foto to poročtří (\ w pramibrlnčm pořábtu
často tablrouti a fc ítčbomati, bá fc na
delssi čaó pčtná pomětrnoít očclámati. —
3m pťedtllcha teplého wzduchu wybiši
wolawry, abp teplou trailuu upuítilp,a
fc bo mpěífid) páícm wšduchowých po»
mgntflp,
kdyby wyšsslč páíma wzduchU bola jesstť
tus: íhtbeuá.

4.1lufoulr flmor'ci ro nocíd)
iarníd) téměř bez přeítání, uáílcbuic po
delssi čas pčlná pomčtrnoft.

5. Bozornjem:»,ll že krkawci (l; a:
w ra n l) zhnskazobák prot! fluuci otmírají,
cr aréna na stromich ícbícc, tllbla a páří

tnmšbp se jiftotnč nepuftilp,.

rogtabuii, sc třcpou, a llcobořeím'nn bla;
fcm flpíícti se baroaii: lgc očclámati ílá:
lou, Dobrou poročtmoít.

(|. 3 boupnát (bimoh') bolub)
bámá íe čaltčji w lríc jslyssetř, má:“ při:
jíti příicmuá poročtrnoít.

7. Sahn'lc íc tal 51mm) tnl)r')l
m obrí) (maíojcb, ítmfa turcďá) m lmii
uká“;e,není ít mms“ mice [\áti; nebo tento
prát objcmi íc icn tcnlráte, fbpš posbníď)
mrngů nrtuíír'.

8. ulagují»liíc mobní ptáci na
[\řcgíd) jcgcr, (\ rotaceií»li se opět bo
mom), a rppítrfuiali le b n á č ct (rpbá»
čcf) ímá tříbla ua lmji iqcm proti
flunci, ncpřiibe ani bčíít', ani jčuci nrpřř:
icmuá pomčtrnoít.

9. 3bmibá: »li fe lo kraji melíh') mítr,
mííiďul ptáci galčgaií; foučí=li se \oííat,

a šačixlaji:»li totalni na ítromírl) ifibřiw
tati, jest prameni, že budc 306 ticbc' po»

mčtři (\ pčtuc' počaíi £|3táci m ííírčm poli
šiiící mají o zmčuáchpomčtmoíti |pí|Tcpřeb:
turba, ncšli náítrojc umělcďě, a tubpš
lsc mice ípolěbati na rotnbcc, mšli
na tlato mčrp (barometcr) a na
tcplomčrp.

10._!Břijbolu»limfíidni tašui ptáci,
ti, icnš fc me mobád), m huráá) flromícb
a. t. b. skrýwajč, a ti, jenž se u tcplých
pramenů w zlmč zdržujř, !. p. xolru
ssfowtp, slawici, ucbopóři, šc»
šultp, žluwý: pat jcít iaro jiftc' a
teplé léto.

11. smrt,—aiu“ fc mlaífťomh)
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"lo bobre'm počají ; nígfa bo minn), bnbe
pčlná pomčtrnojt.

12. Dajč:li fe bhoolč lynjp lo
čajnč mibčtl,
nab obpčej lleltajíee jobálem, a objemu:

jízll je brgp sa nlml žežulky, jeji gua:
mení, še bnbe melml teplé jaro.

u přícbobndiwokých l;njí nmíi
mítl wzduch, w nčmjto si libují, nejméně
9 l 10 ftnpňn tepla, a čáp potřebuje
jefjtč o nčtolit ftnpůíí \oíee, šešnlla

pal nil—jméně14 jinpňů.3.=©á li je mesi beíítčm toe bne
flpjjeti1tři! jo mp: můše se to poloašo:
mali sa gnamení brsle' bobte' pomčtrnoíti.
ERepocbpbnč otabnje iolblí) íosbneb se:
mnčjííí fííši sowy, tal jalo moba Stahuje

proíoas, a přebtncba snlčnp w potočtří,
lbpš déssk přeítámati počíná, půjobí ll)
tomto nočním ptáln pocit příjemnp, tte:
sýž křikem ííobm jeioí.

SDá=li potřomla (l;luebá
pčnlee) jpčío jwůj flpíjcti, nešli téma
(íoínm') le'ř) pnčetl sapočíná, jeji čála na
bobre' mínobraní — Iento ptát jpííoá
tolllo ga melmi teple'. pomčtrnojti, aleípoň
tabčji nešli ga eblabna; a teplá pomč:
trnoft bobře půíobí na re'íon, jenš tnbpš
blonl;o přeb nejbelfj'ím bnem letním hoe':
fil počíná.

15. 2e'tcí»lllánč nebo mpjTeloio
topfoto: bd je tnoale' a pitné počaíí
očefáioatí.

16. 9131)lthíjí»líjiřímanel mpíolo
bo borníbo lost—nam, a nognáíjcjí-Aí je

-tamo gpííoajíee, mnšeme fe bompíjleti,
se me wýssre té jeji melmi teplo a íucbo,
co; jeji gnamením trmale'bo teplíbo a
suchého počají.

2. ,Bnamení beíjfoioe' pouoč:
trnoíti.

1. QDíbímvll m teplejjjím počají
ročním íolaííťoíofp nígfo le'tatí, mi
je blíglo bíííl očefáíoatí.

allsbálená mračna bejít'oíoá, jcnš fe
fpoantčjíob jihu a jiljojapabn k ínocrn a
! jemeromúdwbn nab jiílon čájtí (Sw
topí), tlačí na m5bnd; pob nimi a meble'
niel) se nale'jajíeí, ; fierčjto příčinp i
tlato mčt flejá.Dbpčejnč w pábu tom
[ebáíoajílomáčl, malé moutbp,
bton el a t b. tij'je na abl, na plotecl),
na Bromid), na lameníd; a jlíípd) :ťlesčch

a pkicházrji:li čápi jpín'e
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Na tčchto přebmčtecb blebají mlaj'j'tololo
ona zwiťátka,a tojljánčjíje swým rodným
letem, bp je slapalp. sJIBpjajnřll je, a
5mrnjíí»»li je tla! wzdnchu, pat le'tají ta

smířátta me wýssce, lamšl iolajjtoxoh)

sa nii2ni fe poníítčjí, bp jich tam dýptalp.2Rolrbají=ll tobontl lo neobpn
čejnon bobn, mčnííoá je poročttnoft, nebe
je lalí, a gačíná prijeti.

8.213oletnjí»lihlamei a roránp
nab íopjíinaml a jlalaml pobromabč w
lruljn, aneb jlčbíljí-»ll je na břcln) ře! a

jest:, tbegto bčbají, třičí aneb i bo mobp
fe potápějí: pat je blíší be'jTť, ioítt a
bouře. — Seliloš tito ptaei obyčejně me
jpolečnoj'ti sijí, pobobá je, jalobp jmláíjl:
ním pobpboíoáním a fřitem přeb nepří:

jemnou 5mčnon n\e wzduchll, a jebo tla»
tem mpbígcni boli, jbromájbomatl je, aby
jpolečnč bonři očcfámall.

4. Na s lepicťch pozorujeme směnu
pomitrnoítl, rbpj je ! bejTti jcbplnje, lol:
bonee, ze gobaky a jpan) (brápp) fwým
peřím njtmoičnč čiítí, jmntnč a ablauba
popocljájejíce.

5. W ! &na) obyčejně jiš \oečít přeb
tatoíopm bnem, lbp be'íjť, mítt nebo
bonita přijítl má, čafičjl třičí a nepo»
tojní jjon.

6.11fn')mií»»lije čermát w dutých
jlromíel) aneb :o flarípd), neobpmanpeb
bomíeb: jeji to snamením blísle' boni-lp
a beíj'tč. Wlhký w;duch a jcho tla! pít:
jobí na toboto ptačla taltčš, jato na
\očtj'jí sioířata toljo brnbn, a tnbpj, tujje
obtí'gnou ponočtrnoít, blebá íoíínbn odn-ani).

.,3 tčte'š příčinu; pojpícbají íofíiďnl
ptačí, jens je to fřomí sbtjnjí, a na ftto:

mid; ímá l;níjba mají, bo nisl), když je
be'jTt'a mít: blíjí.

8. étčbemjifli l;níi) mnol;o,a
běší-li, když se jim pob íjírpm nebem
jráblo báíoá, :: liilem te torbtln, bába»
jlíll a peronxll je o žrčxdlo, aneb jbonsll
ípčíjnč bo ioobo: powažuje je to sa
gnamenl brjlc'bo bejj'tč.

9. aajbe' zwiře má jnn'íj smldíjtní

spnjob, fterínn jmon libosk nebo nelibojl
na jeíoo báíoá. Mysliwci píají jmčnční)
blao prbllčel, tterpš slyssrtřbámají
míj'to obpčejnčljo enlroloání , fbpš je
be'íjf blíší.

10. lpí—cb bonřlimon ponvčtrnojll se
toobní ptáci loupaji a potapčji

2!
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obhčejnč B řřilcm. — .stťik ten jej't bíícm

znamením Uelibostč, bílcm wýstrahou pro
mlabe', abl) fe přcb btogícím nebezpe

čcnj'tmím ubránili), we wodč je nm)
majne.

' 11 (žbtomášbnjizlije ptáci pol:
ní, p.hol nb ř,wránp, ram_tx)
a t b. blizko rogličníjd) moh, bijí:li lřibh)
do ni, a omáčí: li fe: obyčejue ndjlčbnje
btfj'f.

12. Bopcli:liscslipky a mtabci
w prachu nebo w jnd)č' jemi: poflábá se

to sa snameni blizkého bčíítč. anna: ncmih'),
kterýš maji ptáci mc _msbncbn suchém,

'nešli mlbh) naftane, nntí jid), fpwftiti
jc ho gabrabumáním jcbc, jessro pak to
nčftcří ptáci ncbloubo pťed bčfjtčm činí,
powážuje je to sa znameni ncbaletč
junčnp w pomčtnwíti.

13. Křik(Hit, llill) žluny, ajcji
ttjání bo břtma jobalcm jcj't tatč sua:
mcním blizkěho bcjftě nebo mčttn. Wplyw
powčtrnofli nutí jlnnn ta! jaro jiné brum)
ptálů, hluk ten pujobiti, bilem pro ne:
milá pocit, bílcm pro wýslrahu leadým,
aby byla) na pojmu.

podobných příčin pozorowala fc

tali jcjjtč nájlcbnjici anamení mottc' po:
wčtrnofti na ptáttdy.

uČkellj kaleudárskě.

14. G_ebajízliptáci na ftrmm) a
činí: Ii péřť swé, mntabnjitc zobáky [mi)mi
ta pčrfa, co jim bolefnn') potit způsoduji,
a jjoull při tom jlnntnt, očetamati ljc
brzkého bej'jtč.

15.51at tčj, ldyš holubi proti
obyčejů jmt'mn wc weltých l):onlabád; do
swých holnbuikň létají, aneb do swých
l;nisb spťchaji.

16. .Rbnš wolawky rybuiky 6
řřitcm oponfjlčjí, nftmííenp na polich je:
haji, aneb do zuameuité wýssky ít ob:
majnjí.

17. Sit—nj čáp swě bnísbo, w
Uěxužto mlabé čápi) má, mčtmičtami, mc:
chrm a jinými tojllinmni přitrjnvá.

15. nm;; pánvi m noci a čajem
i mehnc čaíto hlasitč křiči.

19. .Rbpš mtabci a jiní ptáci
mnoho íjmcboli, leuossui a uesmčli jjon.

20. nm;; ptá či můbtc gobáh) je
íjtípaji, a majmotn je srbc wyllačuji,
heren si patirají pčři, ab)) woda tím
spisse slxčhla.

21. Když fanu) často w noci Ičičí.
22. .Rbpj p tá ti m o b ní obpčtjz

nc ímé bpbliíjtč mc mobč oponjjtčjí, a na
pewné půbč (na hřebu) peří fwe wytťe:
pán—aji,bd je očctámati dessťuebo bonita.

D postU.
osty tírtcmnč přitágant' tosbčíili

jíme w lcton'ním falcnbáři mc bmč tříbx).
SDnomččctmcnpm tříštcm gnome:
naní jíou bnomč psími, tm; tajbí) tato:

\lidó třcjfan masitých polrmů zdrželi jc
mníí; bnome'pat četníjm třijtcm
gnamenaní jsoU rowněz duowé pnjtni,
ntchžto je dowoluje, toliko jebnou ga
ben do fyta je najííti, amíjat
mantýd; poftmů w těd) bncd) požiwari
jc můjc.

SDnome' w najjem talcnbáři čer:
w : n bm i če rnpm tčíštcm gnamcnaní
jjou tudyž bnomé po ftni. Zessto pat
dle pťedpisilw tírlcmnid; tito pojmů bno:

„mé jínn toaliční, potťebť jcft, na rozdil
ten bůllabnčjl Upozoruttl , což činím: na

gdtlaběobťžnčho ltftn, jcnš ba)!od
nasseho)tcjbůftojnčjfjíbo Grr:
ccllencč mana Btsknpa, ?lntw

nina alrnoííta, bn: 27. Iijtnpabn
1850., a bn: 15.1ijtopabu 1851. pro
biítnpítmí Bru čnjh': mnbán.Rbnbv
mčla m oljlcbn tom na to! 1854. nčjafá
gmčna je ítáti, bá ic o tom gnómon w
tašbčm cbrámnSBánč na počáttn postuiho
čajn, fbl) po přečtení člántn toboto fášbí)
poslxlchač lépe porojnmi řeči o poitn.

Wřede míjim rozezuáwatlt blnšnopůít úplní), a půsk ncúpl na).
Spůít np [ ní) zálezi w tom, ze bo,

woleuo jcít, tolilo jcbnon ga ben dosyta
je najiíti , a jiských (totiš Umsitých) po:
ttmů je gbtjomati. Teuto nplní) půít
přitáján jtjt:

1. W čtyrycetř hned; pťed Wellko:
nocí,t. j. od středp popelcčni aš
do bilč so b atp, mpjma tolito wssecly
Uedťle.

2. We ftťedn , nv páteř a w fot-njn
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ro ta! noanůd) suchých řiti tmatem:
browýrd týdnech.

3. W ben přeb Dtarogcnim
Snění, pked Bošim bobcm íma:
tobnn'nim, přeb slawuostč fm.
apostolň Betra a Nawla, přrd
Nancbcwzetťm blaf). S.Banni)
Marie, a přeb f(amnofti wsscch
© watý do.

We stťedu a to páte! čtpt
tóbnů abnoentnicb.

s ne n pI n emu p ot'tn 3moá3áni
iíon ron'iclni tatoliti ob 21 ašbo 60. rotu

žBůít neúplná zálržťio tom, žc
fe mufíme masitých pokrmň 3bršeti, n e:

ífoute při tom „indiáni jen
jebnon 3a ben boíota fc nniiíti “Icnto
pňst jest každčkwpátln obočcjnc':
bo po celí) rot.

.skneúplne'mn poítn 3amá3áni
ifou mniďut tatolici ob 7 min fioc'ho.

milionlocenítmim ob Rčmské
ftolice propiiičenóm gnlítnil náš Nrj:
bůftoinčiííi !Ban Biskup 'Ilnto:
ntn Qirno |Tt pro swě bisiupstwčpoítn
tal, še bomoleno ieít n'mfiti'sd) pofrmn
požiwati po tch') rot 6 máiimton náiTc:
bniicicbbní, Ebo fe maíitód) voir:
mii pošimati neínii, a jenš w

Čtwero snchých čili ftvatem:
bromod)dbnt.

1. Due 8., 10.

2. Dne 7., 9.

3. Dne 20., 21.

4. DUe 20., 21.

n 11. břt3na.
a 10. čermna.

a 22. gáři.

:: 23. proftnce.

21"

Morawauu Ietoíinim čermenom tfii:
tem inmncnáni iron:

iRašbn páter po celá to-f.
2. Stašbá ftřeba tmatems'

b r o w á.

:].ětřeba popeíečni
A.Beienn čtmttct melh') pá!

tet a bílá sobot a.
5. SDnome' přeb 23o3im bos

bcmEBanočnimažmatobuífnim
Rbnbo n jrbnotltmód; oíob w ii:

stx“xchpábed), !. p. io nentotid), lítá:
řem nwána Imia potřeba, aby 'pofht
oproíítinn boh), mníí fe bomoíeni ! tomn
mmnoct ob íprálotů bncbomnicb, ienš !
tomu fond ob N ejdňstojuťjssiho
513mm Bisknpa splnomocučui ifon.

Rbobo míra! w tráttosmfoíti a ne:
točbomoíti 3aminčne' bomnímati fc datit,
žc mu netřeba tčcbto cirtemníď) přitá3ani
o poftn ímčbomitč 3mbomámatt, tomu
nmobime na paintt wýrok íamébo imo:
lupitelc nalTebo, 213mm Eee:
šiífe (Sbtiíta, ftm'išmami: „Senát
tbo Cirkwc ncnpofiecbne, bu,
biš toběiato poban a pnbtitán"
(loci-cini) břin'nif, ttmf) k (Sirhoi jiš mice
nenáleši. potnb potáni nenčini a fe nepo:
lepssč)zMat. 18,17.

Čisla tofu 1854.
(ch Uowého talcnbáře Šitbořmon)

Blatč čifio XII.
Cislo epaltii !.

(Fislo trubn slunečuiho XV.
Cčslo Šiimffe'bo počtu .\li.
S.Biímena nebtíni. A.

Normálnt bnotoe'.
!Boímátm) čas (Tempus sacratum)

trtoá ob abmentu a3 po flamnoft
fwatých 3 frálů, a ob 3ačdtfupo:
itn čtnrnceti bennibo aš bo ne:
bčle promobni, čili 1. po Welikonoci.

allen) (bálo), bubon (muiifn), a bi:
\nabclni bn) iíou 3av0mř3enn 22., 23.,
24. a 25.3:ro1ince, na ftřcbnpoueicčni,
ob nebil: tmčtniaš bo nebčle \oelifo'noč:
ni, \o nebčli fnmtobun'ni, na iiawnoft

$o3íbo Ičía, na B\věítománi a NarozeUi
blabofiamené manm) Marie.

Tanečnť hudby a meřeinc'i foufroz
mč nich) ííon mimo toto bm) imenomanc'

tafe' 3afá3ám) m celémabmentč, amna:
votonmid) hned) aš bo fwatych 3 frálů,
po \oífecbcn poftni čas i 6 náíiebuiicim
tábncm a'3 do neděle promobni, na wssecky
cirtenmi bm) poítní, iafo3 i w páte! a
to fobotn po celi) rot. '
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Swati pattmwmc' gemn'ti,
jichzto památťa fIamně fe tomi w Eoruuníd) gemíd) mocxxáťstwčRakouského.

Sro. grill G_Method, bne 9. bťezua na Gm. Zofef, due 19. břcgna, w som:oramc. umím, w .Rtaiinftu, w Suomoři, mt

„ “Ian NepomUáý, bn: 16. tmčtna m Stx,xrskua w fcmtruvím Iprolfhl.

ššchckch (zršfwčceu) i na Mošmšč.ch „ Ladislaw, bn: 27. čcnvna, w Srdu„ ac aro ne 28 gáří w c a míbrab u.
(gafmčcclí) t na Morawě. „ Leopolds,lbuc 15. Iíítopabu, w bol:

„ Submlla, bnc 16. sáří w Čcchách i tím Raronsku.
na '.Utoramř. „ Marek, bne 25. bubnu, m Beuátsku.

„ Wojtěcb, bn: 23. bubnu, w Čechách „ Michaes, bnc 29. gáří, m baliči.

! na Morawčd _ , „ Sřauislaw, bn: 7. Muftím, m Hnliči.

„ iBrntoĚ2 bnc 4. čcrmcncc, m Cechach „ šřušrecht , but 14. gaří, m Soluo:l na oramč. ra ím.
„ Cliáš, bn: 20. čerweucc w Chor: „ Splridťoxt, bue 14. prosiuce, w

mátfhí. SDaímatfhl.
„ mochna, bnc 16. srpua w Chorwátsk,nj „ Stčpáu, bn: 20. írpna, w llbřída.
„ Marian, bnc 4. fmčlna u) Horulm „ 93irgií, bne 27.1iítupnbu, w jižuim

Nakousku. . Ivrolmt.
Hedwika, bn: 15. říina m Slezsku. „ Suítue, Dne 2. listopadu, m Terstť.

„ Scan Rřcftltcí, bu: 24. čmmm, m „ .Rarcl Bor., Dne 4. lisiopadu, m
=

Slawonstu. Qnmbarbflu.
„ $"“, bile 1. gáří, m Rotutmííht. „ ?lmbroš , bnc 7. prosiure , w Lom:
„ Zikč, bn: 24. bubnu, m .ijinířu. barbílu

Bobhbliwé ílvátfi).
NedčlettmítníMSepluag) bn: 12. í.mom Slawnost ncjím. Trojicc Bo;č 11. čcnvu.
!Bopeícční ftřeba . . . 1. břř.t3n žBnšíbo Sířía . . 15. „
Božť bob Welikonočui . . 16. hubu. SBrwní ncbčíc abomtní . . 3. profin.
Nauebewstoupcuč Báuč . . 25.hvčtn. Masopust innd ob 7. lebna ho 28. února.
Boši bob Swatodnssnř . . 4.čmvn. Nedčl po fm. Duchn jcít—25.

Štwero čáftcf roi-nící).

1. Sato čilí mcína počíná m pans: 3. iBobsímc! čilí icícíí pořínál |;bčlí bne 20. břqna, o 11.501). jobotu bn: 23. gáří o 10 bob.
min. ráno bíc počtu Bručslskěho;jar1u8ls min. ráno ble počtu !Brnčnífíblo;
rvmnobcmmít. pvbsínmí rmmwbcmmft.

2. Lčt o počíná we ftřebu, bnc 21. čer: 4. Ztma počíná m pátí! bnc 22. pro:
wua o 8. bob. 5 min. meče: ble 'mco o 4. bob. 5 min. ráno bIc počtu

počtu ?Brítčllflčbo; mjbolííí duowědx BrUčuskčho; ncjkratssč bnmví.

Qctvpočct uvrvc' babi)
9th 1851 po narngcní Zežisse Christa jcít rot obyčejní), mající 52 ncbřl “a l bm,

čilí 365 bní
Rok tento jcít 2915 h; vb gačátfn tmíomání Qaniboma.

6019 tí) od stwoťeui uaííí gcmč. 2871 „ ob m:;ftmvcní dnámu Serafín
4248 „ ob potopy fwčta. cnc'offb.
3351 „ nb \vwčbom. seŽidňwz Egypta. 2607 „ nb zalošeni Řima.



Gmi rarmbam.

2390-63 ob tance Babylonskébo zajeti
536 přcb Starman).

1854 „ nb naro;eui Zešissc Cbrista
1821 „ od uímrtcuí (\ w;křisseui ŽBánř.
1812 „ ob žaložeui ím. stolice w Sťimč.

1785 „ od škši;xySetuíalčma
1548 „ ob ciíařc Ronímntina.
1054 „ ob Karla Welikél,do.

992 „ vb přichodll fm. G:)riíla (( m::
tbobia na Emeran—u.

782 „ ob mvcbení třcífmlífc' mír:) bo
Čech.

918 „ od muccniďc' ímrtiímigácímva.
546 „ u_b ímrti Dmtam ll., frálc

(Scílc'bo.

510 „ od ggtnšcní Brašského arcibi:
fhlpínví..

506 „ ob saíošem' SBmšír—Íní) mam—řád)
"fol.

476 „ nb fun-ti Karsa IV.
461 „ nb mučeniďé ímrti ím. ZaUa

92cpumuďčbo.
362 „ od w:)ualescni ?lmcritz) (1492)

23

337=t\') ob nbpabnuti LUtherxa nb Gira_
fm: (1517).

„ nb kouce wrllkél,xo fnřmu dt:
tnůníbo w Trirntn (1563).

„ od počáthl 30:tilcté máltp.
„ od bitwy na Bťlé bože.
„ od počátku 7=Ietč málh).
„ od ímrtt cifařc Zosefa II. a ob

počátlu fraucouzských togbroiů.
61 „ ob narušení cííař'c Serbinanba I.
50 „ od žalošeui zahnilého. moc:

nářítmí.

ob nan—_;cníciíařc Fr a nt i ssta
3 of e f (1 I.

„ od fmrti cííaře Frantlsska.
„ od fmrti papešc Řchoťe XVI.
„ od uastoupeui cííaře Frautiss:

fa Zojefa l. (2. prosi.1848)d
„ od uwedeuť ja;yka českého do

úřabů a bo sskol.
2:hý od zachráUčni žiwota čííařc

Sšmntiíta Zoscfa I. me

291

236
234

98
62

2-1 „

.—

emco

C'J

WčdUi, (but 18. února—1853)

val
ZatměUi flUnce a memo.

Roku 1854. [\ubc bmoic satmč;
ní na ílunti, (( bmoic na mčííci,
; nichž toliko druhé mclmi malé satmřui

na mlčííci w Emiinád) naííid) mibřtlbube.Batmční na mřííci bn: 12.
lmčtna: počne o 3. hod. 58 min., a
ffultči íc o 5. Dub. 44. min. wcčer ble
počtu Bručuskéhou %ntmční to bude mi:
bčtí w Nowém .ňollnnbu a m ?lfii, fu

kouci paf taté m nyrice a m jibomá:
2. gat-měni na sluuci bn: 26.

tmě tna. Začátek o 7. bob. 2 min. mc:
čcr, kouec o O bob. 57 min. ráno poblc
pvčtn %rnčnfft'bo. Batmřní tu mibřti
bubc w ícmcnu' ?lmcritc, ,m. miícmcrltčj=_

ssi čánt jišní mncrilp, (! w wýchod!ti
části mic. —

Zatměuťna mčfícl bm 4. Ilítn:
pabu. Začátrk o 9. bob. 51. min., to:
mc o 10. bob. 45 min. wečrr, ble počtu
Bruěuského. Into nepatrně gatmční se
wibčti bubc m Ewropč, m ?lfli a m
?(íritc, jarož i w západui ěásti Wnerifo.

4. Batmčni na íIunci bn: 19.
Iiítopabu. Začátck o 8. bob. 49. min.
ráno, kouec o 1. bob. 59. min. wrčrr
podle počtu Bručuského. Batmřní to mi:

bčti'|: bubc w jihowychodllťčúftl'jizui umu
rifp, w malé části západui, a m jižui

!čáůi ?lfrih), jakož i w malé zádaduř
čáítv ?luítmlic.

Znament faíenbářífá.
Bnamcni

Smcnn. Důrag. Sumncní.
1. Skoprc W 'V'
2. %M FÉ 8
3. Blij;cuci m [[
,1.9m: a.. 9
5. í'cm a Q
6. S.Bmum & m,

smířetnífa.

Dbrag.

&%
&'?:

Směnu. Brummi.

10 Košorožcc
11.Woduář (Wodnik)

.12. mm) %xml—ti::



24 Čtení lalmbářftl.

mogttamcnáni. .Rašbí)mč'íícmíulmcni mříícům farních, 4., 5. a 6.

má to faíenbářtd) jrduo gc snamcní „mu: ' ;,namcní mčíitum letních, 7., 8. 015).řctm'fa, 0 the w tom potábtu, int jíme snameni mčficům podztmnich,
jich zdc poftamili,1 ., 2. a 3. jsou gua: '11. a 12. snamcni mčíicům gimnicb.

Znameni oběžnic.
Smena. Sllnmcuí. Smena. Zuaxucui.

1. Sbobrnpán (Mercurius) & 13. Mudťena (Pallas)
2. .Rráfopauí (Venus) Q 14. £ralomnc64 mčí. (Jupiter ?l.
3. Zemč 6 1 mřížemi(Tellus) 5 15. Dlaboíctcsměí. (Saturnus) 15
4. Smrtouoš (Mars) d' 16. íllctcíífantaBSmčf.(Uranus)©
5. Rmčtena (Flora) 17. 933144“ (Ncptun).
6. Cistěua (Vesta) & iBoguamenáni. SBefubmmlqlcglí
7. SDušt-na (Iris) b\včsbářt 17 obřšnic fhmcc obíbaiícíó.
8. Wčblafa (Matis) Scstawill jíme jich poblc' jich wzdálmosti
9. Ččsseua, (Hebe) Q ub ftuncc se jmeuy a snámtamt hwťz:

10. brum-čna (Aslraea) bářítómi. Některě z Uich, totiž pogbčií
11. Bimčna (Ceres) “5 mmmíquutč posud nemají uftmwmcná
12. Smutna (June) !! gnmncm'.

Sazba poňtotvuíbo ga listp čití Nani,
aneb; nmobolt fe mufí platiti ga lift (ptaní), a za mn'etifc' jinc' měci,

fteron fc mobnn pumou gafítatí w balíčfácb.
*Eášbti list ] let, platí se na 10 mít 3 ft., bo 20 mít 6 ft. ,přeé 20 mil 9fr.

t 1— 2 lo — 6 12 -- 8
3 — 9 _ 18 — 27

_ 4 — 12 _ 24 _ 36
_ 5 Iotů — 15 _ 30 _ 45
_ 6 _ 16 _ 36 — '54
_ 7 _ 21 _ 42 _ 1 31-3
_ 8 _ 24 _ 46 _ 1 12
_ 9 _ 27 _ 54 _ 1 21
_ 10 _ 30 _ 1zl. _ 1 30
_ 11 — 33 — 1 6 — 1 39
_ 12 _ 36 _ 1 12 _ 1 46
_ 13 _ 30 _ 1 18 _ 1 57
_ 14 _ 42 _ 1 24 _ 2 6
_ 15 _ 45 _ 1 30 2 15
_ 16 _ 48 _ 1 36 2 24

a lat bále.

Sašba kolkoin čili íftempíotvá

na Iiftint)čLpoblé ubanc' to nic!; cem) peněžitéYz Do 3 kr. přes 1200 zl. aš Do 1600 at. 4 at.
pres 40 6 1600 2000 5

40 70 10 2000 2400 6
70 100 15 - 2400 3200 8

100 200 30 3200 4000 10

200 300 45 4000 4200 1Ž800 5 00 1
300 400 1 “ 5bGO 6400 16

-400 800 2 6400 7200 18
800 1200 3 7200 18000 20



Sa'buífa úrofpmá pro 1 že íta.
Dá uretů

Zistina
m eclčm tore w půííetč w mčííci w týhodui na ben

gl. zl | Ir wid gl. | fr. mib. zl. | fr. |mib. gl. | fr. |mib. gl. tr. mih.

1 _ _ 2o/lo_ 11,1. _ _ lla _ _ _ __ _ _
2 _ i .IID _ _ z.lm _ _ .llo _ _ II'm_ _ _
3 — 1 :**/„, — — ta'/„ — — 'I., — — _'/.. — — —4 _ 2 ll'Iu: _ 1 “ln _ _ Ino _ _ lilo _ _ _
5 — 3 — — 1 3“/„ -—-— -— 1 — — "lm -— — —
6 _ 3 27" _ 1 ZŠ,/„,_ _ 1vlna_ _ a/|0 _ _ _
7 _ 4 'Iu _ 2 .lno _ _ “_Iu _ _ ,llo _ _ _
8 _ 4 37“ _ 2 16/10 _ _ i"lm _ _ .llo _ _ III.
9 _ 5 l$l" _ : zil/.o _ _ 17.0 _ _ 4lm _ _ 'IIO

10 — e — — 3 — — _ z — _ “l., _ — ';.,
20 —- 12 — -- 6 - — 1 — — — "/.„ — — 'l..,
30 — 18 — — 0 -- — 1 2 — — Pl.., -— — "I.,
40 — 24 —— —— 12 — -— 2 —— — 1'I.. '— — “l.,
50 —- 30 — _ 15 - — 2 2 —- — 27., ——— “l..

100 1 -— — — 30 _ — 5 — — 1 "„, — -— ?].,
200 z — — 1 .- — 10 — — 2 1"/,. — —1“/,.
300 3 — — 1 30 — —— 15 — — 3 ["/„ — -— 2
400 4 -— — 2 - — — 20 — — 4 27., — — za.,
500 5 —- -— 2 30 — — 25 — — 4 3 — — 3"/_„

1000 10 — — 5 _- _ — 50 —— — 11 z — 127.,
2000 20 — — 10 __ _ 1 40 — — 23 V., - 31'/„,
5000 50 — — 25 _- _ 4 10 — — 57 zv., — s v.,

10000100 — — — — B 20 — 1 55 “l., — 16 1"/„

20100:li fe, infoš obhčejuě, úrosy ro mice neš 1 zlu ge (tu, 02, 2'/, , 3, 3' ]„
ne!) 5 a v., nmogi fe w této tabulce uazuačeuý wýsledek úrnfu zc„002 mi. neb12'l,' 3, 4, av.

Nejwpšssi cifařský rob panující rv řífíi Rakollskě.
Seba ap. WeličcnstwoFrantisfek

3 :: fe H., 5 Božč milostt eiínř Nakoustý, král
Uherstý, (Sem), Lombardsiý,Beuatský,Dal:
mami), Cbolwatský, Slawonský, Haličský,
Wladimčrský :: Slirfh'), marfbmbč Eno:
fmvfió, artihu'še Nakonslý, wrlkowojwoda
Srbslý (: Rmtomíh'), mojmoba Bnkowtuský
a t. b., narobl! fe bne 18. srpua 1830,
za Uluoletčho prohlássen bne 1. prosiuce
1848. Rbpš byl jel,dossrýc eííař pánger;
bhtanb ]. Dne 2. prosincc 1848. w
Dinmúei 10mm! složil, a jcho otec, atti:
moimnbaFrantissek Rare! trůnu fe
nbřefl, naftoupil mlábu.

He číčcwč jeho _weličenfiwa eífařc
ana.

Frantissek Rate! (Sofeí),fyUtí:
faře Frautisska I. (1- 1833), narnsm
bne 7 prosiuce 1802. Dbřet! se trůnu
me prospěch spna fmčbo, npnčjníbo Cčfaťc
513ána,bnc 2. prníince 18.18 — Chok
jeho Sofie (Bedťťsska,“Jon—ten, Wilé:
mina) beera % králeBaworského Ma:imi:

liinm Sofefq, nar. 25. Iebna 1805., ga:
fnoub. bne 4. listopadu 1824.

Bratří Sebe lveličenfhva cífařepána.
išetbinanb (Maximilian, Soft-f)

nat. bne 6. četmence 1832.
Rare! Ludwťk, narušen bile 30.

čermenee 1833.

Lu dwik (Soíef, Milton,Biktor) na:
rosm bne 3. fmčtna 188.12.

Br..tr a fcftrq otceSebe meliřchflwa
nfařc dna.

gerbinanb l., Sbobtotlmř). býu
mah) risať Rakouský, UarozeU bne 19.
bubnu 1793. Sqíllnuben 6 Marii 9111;
nou) beerou 1- trále Sardinského, Bik:
tora (Emanuela, anzeuoU bne 19. sáří
1803., me Widui bne 27. února 1831.

Maria RIementina, natogena
bne 1. bťera 1798., saínoubena bne
28. čctmence r. 1816. 6 krcilow. princem
oboji Sicilie, Leopoldem.

M a r i a Rxnn 0, natogená bne81mm
na 180-1. pani-řábu bmčsboťříšomčbo.
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žBmmjict: futšata.

3cmč Smena pannu—ním fDen natočení
Den

xmstoupeui Mám

'?Ingd[ido
12m1)(1lt:8em\'>1trffo

anbaltzibcfmvíťo

anowersko
iecfen: Raéíel
':eůfen Darmstadt
' olsstýnsko
'\ ejlenburfl'o:

Swrriu
Mekleubursko:

Stťelicko

Modeua
Naďfawsko
N

cílíe)
Nizozemsko
wanna a EBM.

:'Bortugalífo

:Sřilltíh) stát

Pčaíl'o
Sasko Wyumrsko

Šarh: MeiuiugskoSasko?lltenburf
!ťšaífo Koburk

l:;arbinífo
ižmčbífo a Norw.spaním-líto
Eoófanífo
Turrrko

zWúrtembcrfsko

eapolsko (obě (či:

“1

1

1

Rrálowna Wiktoria I,
Wojwoda

Ylerander Karel
Wojwoda

Leopold Bedťich
Welkowojwoda
Bedťjch Wilčul

Král Marimilian ll
Král Leopold l.

Cifať Dom Wedro ll
Wojw. Wilěm ?luquft.

má! Bedťich VII.
Cisať Napoleon lll

Král Siřč V.
Kuize SBebřicI) 2811. ].
*IBelfom. Slubmíf 111.

Welfowojw. Yugnst

*IBeIfon). Bedťich íšr.

Welkowl Ziťi Bedťich
Wojwoda FraxxtissekV.

Wojwoda Ydolf

Král tšcrbinanb Il.
Král ŠIššílčm Ill..

Wojwoda Karel llI.
Králowna Donua

Maria ll.
KrálBedťich 2811.17

Cisať Mikulášl .
Král Dtto 1.

má! Bedťich Nugust
chlkowa Karel Bedť.

Wojwoda Beruard
Wojwoda Síři Sřarcl
Woiwoda sllrnvíít ll.

Král Dófar !.
Králowna Síabella
WelleowojwLeopoldlld

Sullan
Nbdul:Medssid:Cbau

Král Wiléul [.

mail Wiktor Eman. II.

1

16. čermcnce 1796

24. fmčtra 1819

2. břegua 1805

1. října 1794

9. gáří 1826 F
28. liftopabu 1811
16. prosiuce 1790
2. prvímcc 1825
25. Dubna 1806
0. října 1808
20. Dubna 1808

27. tmčtna 1819
20 fxpna 1802
9. čcnmm 1806
13. LCUDCIICC17831

2. února 1823

12. ftpna 1779
1. čenvua 1819
2-1. čcrwcncc 1817

12. rébna 1810
19. února 1817
14. h'bnn 1823

4. Dubna 1819
15. října 1795

1. čermna 1815

13. fmřhm 1792
18. fmčtna 1797
2. února 1783
17. prosiuce 1800
24. čcrwcncc 1796

14. břcgna 1820

10. října 1830
3. řiína 1797

23. bubnu 1823
27. gáři 1751

20. čcrmlm 1837

24. břqna 1834

9. srpna 1817

24. bubnu 1852
21. břcgna 1848
21. čcrmence 1831
7. bubnu 1831
25. Dubna 1831
20. [cbna 1848

1852

listop. 1851
listop. 1847
čcrmna 18418
hvčtna 1829

7. břcgna 1842

6. (iftop. 1816
21. Iebna 1846
20. frpna1839

18.
20.
16.
21.

LB. (iftop. 1830
17. [\řcgna 1849
24. břesna 1819

2. fmčtna 1826
7. čcrmna 1840
1. prosince 1825
1. čctmna 1835

16. četmna 1846
6. čet-uma 1830
14. čermna 1828
17. prosince 1821
30. liftop. 1848

21. čcnmm 1818 29. (ohm 184-1
23. břcgna 1849

4. čcnvcnce 1799 8. břegna 18143
2. říina 1833
18. čcrmna 1824

2. čcrmcnce 1839
30. října 1816.
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Mistodršttel čilí náměftef eífaře SBána.
Na Morawč: Sebe) (Exeeítencípan

Leopold brnbč L asanftí), Swo:
bobuí) SBán 3 Bukowč, cíí. fráí.

skušečuý mim) rabba a fvmví'í, ()t.

W Sležkžx: BanZosrfrytiťzxskalchu“a“
W ČBe d)d d): Zeho (Sn. Swobodný '.Bán

Rarel Mccšéry beíl'íoor, et.
stutrčuý tajne) tabba a tomoří, a t. b.

8M áwa
o Dědirtwi rn). Cyrisla () metbobía.

W Ioníle'm ínlenbářl na ftrmxčVIII.
skoUčilijimle zpráwu o Dčdtctroi
fm. Cyrilla a Mrtbodia těm!flv:
wy: „Welcbire SBána Boha ga
))))Telíte' milostt Sebe m:)ílomu:
jeme jmenem m))Boru Dčdir
twiMorawského hlubokou Uadčji
fon, še obťtiwým přičiněním
melebne'bo bucbomeuítma ()
wssech spoluoudňw posawád:
nící) w bUdoUcim talenbáří sbar
(( rozkwťtDédtetwi toho m tos:
mnošeném počtu ípoluoubům
skwěle se obiemU'

Stluá a )vrouená nabčic tato Uasse
naplnila fe tal fhvčíe, še tašbí), čta le:
to|Tní sczuam spoluoudňw Dčdietwč in).
Cyrisla a Metbodia, o trojí mčci pře:

fmčbčítl fe muíí; 1. o ton), še na SDč:
bietmí tomtu patrné pošebnání
?Boší fpočímá, bcz !tere'boš b:) fe jí:
stotnč nebylo bocílílo ta! bobate'bo tos:
fmčtu uítamu lohoto ble mýtem ím.
matt—Ial..Ror 3, 7. „.[ni ten, tboš
íágí, jeít učen, ani ten, kdo ga:
Ie'má: aIeSBííl), jenš bámá zrňst;“
—2. o tom, še “) Šííád) nátobu naííebv
slowauskébo proubí tate'š Item, tterá prvu:
bila w šílád) naíííd) nábožuých přcbtům.
Dbtub pocháži, še tal mnogí, i ucsámoš:
ní, ochotuč priuássrji občt swou penčfgi
tou, ab)) sobě pojřstili moblltb) kučšskč
pří mím fmate', a moblítbí) mgájemne'
mífed) fpoíuoubum; (151) pro sebc a pro
potomky fwč gíebímli tníbí) nábožcuské a
poučné, jímíš b)) míra ímnofpaíitehíá m
rnbíuád) íe upemňumaía, a obrny) fráínč,
jiuljšb.xd příbpth) ímé zpslsobenl křeskausko:
fatolídz'nn zdobili, a poblebem na ně sobě

připomínal! maorfm) “přítlabům retumíh'nl)
moítí křessauských;— 3. o tom, še uárob
míč Gorlo:Morawský má flíčsíhw I)orlí\).\e',

jemu; prawé a skutečué Haba) drahých
fwťřcucň na srdci meebetne'm leší. ——

Toto melebně dUchoweUstwo
sajíítc' s raboííí íe přeímřbčílo, še tím, co
fe již stalo, žáklad pemm) poíošen jest
na ttcre'm íe melifá buboma 6 miloítí
Boži m))ítamčtí bá. !Bímef, še není po:
třebí nassich bratrských profeb, ab)) pm:
cmvalí o staweui tomto, jemuš )).) trátlc'
bobč mcíift) počátet bátí ráčílí otro mě

a _pa sk)) ři buď) » mílí, fterínn třšfon
)))-aci na míniei ZBánĚ uíímbňuje zbošncix
powaha lidU )mífebv. -—

3ptáma o SDčbietmí fn). Gn:
ríIIa a Methodia, ftenm“) Ieton':
ním faíeubáří pobatí bobláme mírem
P. T. pánům ípaínoubům, rosflábá fe me
čiam) stráuky:

A) Shum), obraž)) a gemčmibv (mm):
;)))) bííem jiš n)\)bmíe , bílem )))
tiflu íe nacbáseiíeí.

B) Bočty aš bo louce rotu 1852.
fábajíeí.

C.) Nowé opramene' (: chuowějssiulzá:
koUňmípoítomním přiměřené„S t a:
unum) Dědictwť ím.Cyrilla
a Mcth nbía. “

D.) Scšuam wssech fpoluondňw těhož
Dčdirt mí.

A. Knihu, obraz)) a žťlllřll'ičl).

Nakladeul Dědictwť fw. C!,x:
rilla a Methodia m))bám)(\ pa:
)u'ím ípoluoubům boručem) b))h) Uáslrdu:
jíeí )))čeí.

1.„EUlotaman," lnícnbář na to!
1852.

2.„Morawan,“ kaleudáťna to!
1853.

3. „Morawau,“ falenbářna tu!
18 54 >

ul.„Dbraz in). Qubmila), mí:
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strowskoU rukou afabcmíďc'bo malíře,
». Hcllicha w image, sbotomcm').

5.!Ihítomání Christa !Bána,“
přclráínc' bilo mel. p. Tomásse
Nrocházkp , kaplana m Smart:
Eícíd).
“Bw to! 1853. chystá je pam'xm

jpoluoubůmttom ta [ enb ářc toho t o:
6.„žDtíójíc Tichomoťsié„, bu:

cbapluc' bílo mcr. p. SDo Hora
gtantííj'la Škorpčka, bu:
cbmmu'bo jprámcc m $nbbalítíd).

7. 5D?apa ! títíš hmc „Tichouloř:
sič Miofie,“
3.8áborjtc'bn, faplmmm Ši;
bEncbmnítíd).

8.Mapa umí Balestiuskč lu
l'nisc„!Butomcíní Christa *_Bá:
na," milenci ob m!. 13. 3. %d:
b orského, faplana m Žčdlocho:
wirich.

9 Diplom heílcm') ob nfnbcmiďíbo
malíře, p. Mánes:a m Sumo.

BožuameUáxši. .Rbobn fobě přál, míti
míjcch) faleubáře Morawany pro
ušitcčnc' čtení na nich obsažcné, ne:
cbaf se obíáíí m fmnmícíí pp.
tnčbtupců Nitsche a (arabic w Qimč.
!thub pníub Zbýwajčcčwýtisky Mo:
romana na to! 1852. \vpííačí, bo;
jtanon jíd) í.tí p. ». fpohloubomc',
ltcří teprw iv roce 1853. byli při;
fíoupíLi

B. počít) až če řoncc tofu 1852.
fabající.

Rolu 1852, přijalo je 7530 51. 31 ft. ftř.
n „ "WWWft 2457 u 24 u u

a sice: kuihaťowt ga

magbu kuěh 130 51. —tt. stť.
tíffárně bčbicům

Nohrera . . 1501 „ 19 „ „
p.-bcl'(íd;omi, atabcz
pmíďc'mu malíři 11)

mm;: . . . . 200 u _ II u
tamcuvtíjfaří p. !Raub'o:

mím: Widui . 495 „ _ „ u
za kolkowáui talcnbáře

na ft)! 1853. . 100 „ '— n n
na mcnjjí mpbáuí, info:

tamcnopíjcí, ftoíařo:
“Math. »31// 5/11;

Čini dohromady wrchui
fummn mvbání . 245751. 24 tr. flř.

tmeá ob met. p.“

Bavím o D&ítíwl .tv. (Sw. a Meuep.s

Dbpočítádí |: nb příř .
mu těhož rotu 7530 51. 31 tr. ftk

whdánť . 2457 „ 24 „ „

ostáwá 5073 st. 7 tr. flř.

„bojím—č jmění 31thčcue od r. 1850

1851 . 4800 „ — „ u

Tudyť byso čiskélxo
jmění na tanci n\tn
1852: . . . 9873 zs. 7ťr. (tř.

0. Stanem) Dččictwí fw. Eyrilla “
mamma.

s. 1.

účet Dčdirtwi jm. Cyrjlla a
Methodia.

Dčdictwč pečuje o _:pvcbmíííbuŠDZv
rnwsiého, jafc'bo náš čaé požadnje; o
gmcbcní míjeítrmmí, (: mfj'at na sáflabč
mír-) fatolidí 6 mploučením wsselike po:
litíh).

S. 2..

SBroftřcbh)lboíašcní účel:
toho.

1. Sptfowáni a wydáwánť tun), a
íícc uotolilo mňbrabnč náboženských, učbrž
můbtc msbčíamnttlnůó af dnchownčm
potřebám mřhl nafjebo problčbajícicb,
zwlásstť dčjepisu, zrnlěpisn, počítání mia:
sti, přírubu), řnncíeí, ntb—,),at.
m ;ábawuých spisichobsašcUa býti má
bnd o bt au a, bub u twrz om ání
prambí) něm—ré ratolíďí, jíšto fc odpor
čajomí) bot:)tá. —— Wydáwati se bubon
SDčbíctmím híibx) mc trojí řabč:

a) objíímc' ziwotopisy swatých,
b) spify poučně,
c) spisy zábawně.

2. Časopisy a míjelijafe Tím) bčžué.
—— Drgancm Dčxdirtwč sw. Gmina a
Metl,wdiajcjt „bind jcbnoh) tato:
Il : tí."

3. EBřcbmřtp umřícďc' jaro :
gemčmlba) (mnm)) a t. h.

obrazp,

* s. 3.

Š ctřcní jáhnům tíítomód).
sJ_šřím:)bámáuí časopisiud, hr_čí), bčže

uí)d) uím, obmgů, “ t. b. bndouscwczdy
ftámající sáhnu) tiskowé šewrubuť zacho:
mamutí.
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s. 4.

Bříscní bčbictwí.
1. Spolnoudem Dědlrtwi ftáti fc

můšc každý, kdož ga sebc jcdenkrátc na
wždy položi 10 zl. ftříbra.

2. Rbo wssar tc'nmš úftamu 100 31.
ftř. měuuic, pomašomán bubc sa fpqu:
zakladatclc, a obdršč4 wýlisky
mřn' SDčbictmím wydauých sbamm.

3. .skdo icbnou namšbx; bá 40 SI.
fiř., bubc těhož úftmvu fpolunubtm ].
tříbp, a obdršč3 wýtisky. £bo205l
ftř. položi, staue í: fpohmubcm ll. tří:
D1), a obdržč 2 loótifh). Sřbo 10 zl.
ftř. bá, bubc fpořuoubcm Ill. tříbp, a
obdrži 1 wýtlsk st,—arma.

.Rbýbp bylo gapotřcbí bnlbčbo nebo
třetího mvbání nčktere jiš m:)bnuc' kuihy,
spolnoudowč ji dostáwati ncbudou, a
bubc se prodáwatl mc prospťch potlabnicc
Dědirtwč, aby fc nákladnčjssi bíla mpbá
wati mohla.

4. Řchole, dťkaustwč(olkariaty) Día:
bp, lnlbámp, sskoly, robim), fpoltn, bm:
trftma,jcbuot1) at. b. mftupuií bmniná:
sobxrým přťspěwkem do fpolugalíabatclítmí
(: w nnbřečcnč třibu). — ©pnii:li fc pat
maušd 6 nmušcřhm ímmt w jebm tolil'o

gářlab o 10 zlj ftř., mvbámají fc jim
kuihy jen do úmrtí prwnčho 5 nidp.

2159 pat úmrtí spoluouda pťisslo úítamu
tomuto mc gnómon, šábnji fc mclcbní
p. p. duchowni paíh'vřomč, abl) úmrtí ta:
řomč pollabnifomi Dčdictwi, třeba! i při:
mo posstou, ozuámiti ráčili. — Bodob:
něho oguámcní piíenmčbo ;,apotřcbí jeít,
!bpřollm spoonud Uěkterý buč ! wyšssť
důstojnostt wyuikk, aneb íc iinam přeftč:
howal.
YozUamenáUi 1. Rodan fc bčřc,

pokud [mčno fc nttrati. Dcery
ptombané, bratříIi není, obbf;
tuti bubnu tužby, potub bijí, him,

pa! Mid), jiné jiš jmeno ne'íoucí,
nemaj: ptáma toho.

moznamcnáni 2. !Bofflcflikdoptm.
ni polowtct mříabtu do SDčbicts
wť, dostane bncb ltstek a knihy rp
tom roce mpbanč. .skdyby wssak do
tofu hrubá polowice složena
nebyla, mbubou íc tnlbx) mvbámatl,
lrč a! tato sc Hoši, tha) se teprw

biplom wyhotowenýobcnln *th
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him), ťehole, břťanítmí, osady, int:
Dáma), sskoly, sposko, bratrstwa a
jcbnotlimí ípoluuubnwe', icuš cch)
gáflab fmůj naicbnou učiní, bafta:
nou smínřm) Diplom bneb ď Iiftfcm
a 5 tnibami jim patřícím.

5.3ašb6mu wolno, boplnřuím gd:
tlabu \! mpóífí tříbu poítmlpitl. Zassle:lt
tubpšř. ». spoluoud lll. tříbp ! prmuím
10 gl. ftř. opětně 10 čl. ftř., ftamfc
ípoluoubcm ll. t'říbx; a t. b. — Nwssak
spoluoudstwč postoupiri jinému fc nebo:
n\olujc.

6. Rašbí) pťistupujici táčiš ímčno,
staw a mííto pťebýwáuť sweho, jakoz !
biítupftmí, břtanítmí (oitariat)
a poíícbní possm ubnti.

7. Každý kněz, řtcu; jest nubcm
Dčdlctwi fm.Cyrllla a Mctbo;
bin, be'řc na fcbc powlnuost, bnď we
slawnost, butów učttctí) deU oL
ním; fm. apostolň Cdrilla nám::
tbobia každoročnč sloužitřmssi fu) a;
tou za wssecky žiwe l mttmc'
ípnIu oubx) dotčeUěho bčbictmí, a
bube: li libo a moštu), i jinou mífi íma:
tou za obrácení nárobům flmvmlífvd? nb
jcbnotp cirřcnmí odloučellých, krerouzto
pobožuost jiítě tašbí) měnu; řatnlíl ípot
luoub fpolutonati neopomiuc.

8. 3cmřclí, za ltetc' nčřbo mříabc!
ISDřbictmí učinil, ta! jako ti, jruz na

ímrtclnč posteli mimčnč 10 gl. ftř. za
ícbc Dčdictwi odkázalt, ftámaií fc účaít:
npmldxlchoinch mlíuftí, w přtf
desslém čisle 7. jmcuowanvdy. — .skaždy,
jeuž bp! milabtř učinil za mrtwého,
palub ším jcít, kuihy bezuoblcbu na

wrclikost wtlabu — owssem nejméně 10 31.— po jcbnom wýtlsku dostáwatt má.
9. SpráwU Dědtetwř sw.(St):

rřIIa a Methodia mcbe,wýbor
posil skáwajčci 3 kUčzi, ttcřištobuB
w BrUě, bub na bliku přcbýwajť.

*10. u jtuých osob a U ouřabů
zastoupá Dťdictjdř ím. Cyrllla a Mcthox
bla ítat ost a, a w jeho aamčítnáni
iebcn z jebnatclů.

11. Wýbor fcháziwá fe čtwrlletnč,
a na wyzwáuč natom—mo t řaftřiř m
Brně, ah), čeho zapotřebí, w potahu
bral, a wťtsstnou hlasú přítomných má:
botnífúmo náře zťch pro eelé m:
btctmí planu) d; rozhodowal.mao:
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má mámo, počet oubům sw!“dchodcházr:
jícid) dopluiti nebo i rošmnožiti, awssak
ncjilmlmi ta tollch) mí, fnčšími(!
fašboročnč umeřejňuic tiskem sprchou o
činnofli ímé.

12. Rašbu) ípoíuoub Dědictwi má

»rc'noo, pífcnmč uáwrbx) ímé činiti, a
přání ímá projnoomatl botčručmu mm):
bom, ftm)što při ínn)d) fbromášbčnid)
zawázáxl jcít, jid) fmčbomitč m úwahu
bráti, a ble nic!), potub potřcbno :: pro:
spčssuo jcít, fc gaóomámati.

* 13. We sporech z pomřm ípoí:
kowniho wzniklých obmolámá íe ! íta:
roftoxoi, a n) bomčlc mboftatcčučm
mobomční!přiíluííícím úřabům.

14. Rbo témuž Dťdirtwi obětuje
prát: fme' — Iitctní nebo u mě:
lctte' — obbršína to))ííomuou šá:
b o ft [) o n o ta : poblc' m))bornoíti, ob:
siiruosti a dňležitosti fpifn swého, o čemš
wýbor Usndek promíc.

$. 5.

deáwáni kuěh a wýtworňw
untělcrkých

1. D rogcfílc'mí lnčl), ípiíů a jinůd)
přcbmčtů SDčblctmím mnbáxomnfnb po:
[tm-á se m))bor. — Rašba) pixistnpnjiri k
Dčdictwi ráčiž i()ntb osnámiti, jařou cc:
ftou fc mu mají fltibl) poíilnti, nmbo m
!tcrčm poblizkém kučhkupectwi je íobč
bráti 3nn14)í11í.—EBt amib [ e m u n\řci

této oítanc, to na liítfů tiíítčno jest,5:
1m potutágáuí Ilfttu ímébo tnšbx) ípoluoub
w hlawni tommiěíi, u p. p. Nits du
a ©t06ft, lněbťupců w Brně,

Srantincf Sním, profcoíor theologie, w
u sw. Magdaleuy w Brně, potlaonír. —- liebcrt Šubnla,

Ždráwa o Dědiclwl fm. Sor. a Meth.

fulin) sobč wybirati má. — mom) wssak
chtťl posston Mín) ímé boítáwati, ta:
čiš fe obrátlti ímulommu)m liílcm na
jmcuommlč kuťhkupectwč.

2. Wsselité dopisy w zákežitostech
Dědictwi fn). (S))tiíla a Mrthodia bUďtež
pofilám)pod adrešsouna FraUtisska
Sussila, profešsora boboflo:
ml, starostn Dčdirtwi. ,Zcifilky
peuůš oa! buďteš činčm)naEduarda
.Rarlifa, taví-ana u fn).Wing:
baletu), potlabníla Dťdtctwi
w Bruě.

*s.6.
SBomřrtmíábnímu říscní

]. Wládučuul řťzeuť fe pouecháwá
nablíbati w jcbnání ípolfu, bbiti nab ga:
cbomámáuim uaiišeni “ propůjčenun po:
tuorgcuí bam)d), mul) loícobmn'nni přeb:
pií))ítano1oen\)d) “ ugnáíi za potřebu,
přibati spolku ob přťslussiciho úřabu ut:
čmčbo níařífc'bo tommisíam.

2. .vabx) íe ípolci to,cjíti mil, tos:
I,)obue m:)bor o jmční m duchu Dťdictwi
ím. Gmina (\ mamma, a pobá o tom
přcbbčšnou zpráwu whsokéuul c. !. mííto:
bršitcli, a íloc'mu P. T. uejbůítojnčjííimu
panu biflupomi.

Slognamcn ání. !Bmagmfx) [)mřsf
bičfou * snmnenanč přijaii fc na
m))ílomnou šáboft slawných c. !.
úřabíuo bo ftmlolo Uassich, alu)
fc mobomčlo no)m)m gáfouům fpol:
tomnim.

Brně, ímrofta.— Gamo Imrliř, taplan
oifár při chrámť fa:

tbcbmlmm w Bruě, jebnntgl. — Bonsai" huwa, fpiritual m ocbrmlitchlč “)
Brnč, jebnatel. — Dino 1 Šlcfíar, prohit klásstera Rajhradského. ——ťllbwig Cibl,
Roni. radda, běhu a farář muicgbč. ——Dcčřid) hrabě Sulowcuzrcuca, tuš,
cirkewni w ?Bmč. —- Giintor líaliwe'Oa , nucrltonomni)profesím w Najhradě. —

Dr. Beda Dubíf, profešsor g))mnaííalui ro QB'mč.— llíatři Drechdgfa, profeůsor
gymnasialni w Qimč. — Sbr.)ra|1t|f'ct Ste rpíf. bud,)omngíprámce n) !Bobba,
llcid). — Gemáě Dre—“básni, kaplan w Zwaučjcčch.— je fcf Gčíííf, bud)omní
spráwee w Dtol'lílamč.— Ccmáě Šimbcra, bud,)omní íprámce ro Romíuě. -—
jiří Slota, profeóíor gonmafmlni n) BásxskéBoslřici w 11bříd).—Ds. Ilan Bill),
kaplcm w Iilíuomč. — „“Jdu „fólie:-ih), kaplan w Biblocbomicid).— Bcbřid)
Geiďler,kaplaxl mujegbč.—Srantiíícťpoilnen, tebattot Hlasn jcb.fatoí.,h1p[an w
Brně. -— Jím-c! aclinfa, kaplaU m Lissně-—:loícf woráč, taplan w Sebomntcl.

__...Jrantifíd marlTowfh), farni abmlniftmtor to Oťrchowém.
m
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1). Seznam všech P. T. ptr-m'aspoluoudúv
Dědictví sv. Cyrilla & Methodia

přistoupivších až do posledního června 1853.

Jednota katolická v Blansku20 zl.
--—-Jed. katol. v Jvančwích 20 zl. — Jed.
katolických panen v J\nncicích 20 zl.
Jed. katol. \ Komíně (pro knih.irn\\ oliecni)
20 zl. — .ch knlol. v lyskůch (nekolik
oudů) 10 zl. — Jed. kot. \ Olešnici ]. pol.
10 zl. — Jed. katolických panen \' Ořecho
vičkúch |. čtvrtinu 23 zl. — .lcd. katol. v
Podivíně 20 zl. — Jed. katol. v Pozořicich
20 zl. — Jed. katol. v Prcdmostí (pro kni—
htirnu obecní 20 zl.——Jed. kol. v Předmostí
pro knihúruu chudých Popovskych) 20 zl.—

.Jud. katol. pnnen v Prcdmosli (pro kniluirnu
chudých obce Vinařské) 20 zL— .ch. kalnl. v
Rajhradě 20 zl. — Jed. katol. pnncn v lin

prec2htovč 20 zl. — Jed. kal. \ Sloupnici v().zl — Jed. katol. v Sloupu 20 zl. —
Jed.2 katol. v 'l'uřnncch 20 zl — Jed. katol.
\' Tvarožné 20 zl. -— Jed. katol. v Újezdě
1. pol. 10 zl. — Jed. knlol. ve \'ážmlech
20 zl. —- Jed._katol. na Vranově 20 zl —
Jed. kntol. v Saralicíeh (pro školní knihúr
,na) 20 zl. —

Bratrntvo růžcncvové v Blažo
vicích 1. pol, 10 zl. -— lirat růž. v Boře
lícich 20 zl. — Brat. růž. \' Boskovicích
1. pol. 10 zl. — Brat. ncjsv. srdce P. ilia
rie v Pruských Branicich 20 zl. — Brut.
růž. v Budišově 20 zl. — Brat. růž. v By
střici 20 zl. — Brat. -růž. v Dluhonicich (žn
i\kolu Dluhonickou) 20 zl. — Brut růž. v
Komíně 20 zl. — Brat. růž. v Lejkách 201_l.
— Brat. lilcrútského choru v Lišovů v C.
1. pol. 10 rat. ruž. \' Lulči 1. pol.
10 zl. — Bral. \\ejsl. jmenu Ježíš v Mi
lostovících 20 žl. —-Brat. ncjsv. srdce P. ůlarie
v \\lilostovicich 2011. —-Brol. růž. \' Nčmcicich
\\ Ivančic 20 zl. —- Brnl. živého růžence v
Ochozi 20 zl.— Brat. růž. v Ořechoviúluich
1. pol. 10 zl. — Brat. růž. farnosti llruho
Proccnské jedna růže 1. pol. 10 zl.— Brat.
růž. v Předmostí (za farní školu) 20 zl. —
Brat. růž. v Přerově [. růže 10 zl.—2.ruže 10 zl.
—.3. růže 10:l.— 4. růže 101L— Brut. růž.
: Pruských Račín 20 zl. ——Brut. \\ejsl.j|\\e
na Ježíš v Pruských Račinoch 20 zl. —
Brat. nejsv. srdce P. Marie z l'ruských lla
čín 20 zl.! -— Brat. nejsv. srdce P. Marie
z Pruských Račinf 20 :|. — Brat. růž. \'
Ruprechtově 20 zl: -— Brat. růž. v Silů
vkúch 20 zl. -— Brat. růi. v Slatině 20 zl.
—- Brnt. růž. \! Siravč 1. pol. 10 zl. —

Brat. nejsv. s1rdce Ježíšovo : Pruského Tur—kovn 1. poo.l :|. — Brat. nejm. srdce P
Blnrie : Pruského Turkova 201.1 -- Brn\.
pejsv. jmena Ježiš : Pruských Útěchovic

20 :|. — Bral. ncjsv.\srdcc P. Ježíše z
Pruských Ulčchovic 20 „zl. — Brut. růž. v
Zelalovicích 1. růže 10 zl. -—

linilu'n-nn školní v Batelově20 zl.
——Knih. šk. v Blučinč 20 zL— Knih. Škol.
v Bystřici 20 zl. — Knih. školy Bystřické
(darem důst. p \icedčkona & I'arúře Ber
narda Rogera) 23) zl. —- Knih. školy farní
Chřáslanskú v( 20 zl. —- Knihůrnn fary
Domašmske (darem v. p. faráře Ignáce
Šmčíka) 20 zl. -— Knihúrna v Dluhonicích
20 zl. — Knih. školy Dašické v Č. 20 zl. —
knih. školy Doubravskc v C. 20 zl. - Knih.
škol. v Elhenicích v ( 20 zl. —Knih. školní
a chudy'ch obce Moravské lluzovy 20 zl. —
Knih. školy .l\ nnčické 20 zl. —- Knih. školy
.lohlonské v Č. 20 zl. — Knih. školy Ko
mcnické 20 zl. — Knih. česká bisk. alum
natu v Kralové-Hradci 20 zl. ——Knih. škol.
\; Krhovč 20 zl. — Knih. škol. v Libuni v
(_J.1. pol. 10 zl. -- Knih. ikol. \ I.tšovč \

20 zl. — Knih. školy dívčí v Lilonnšli
Č. 20 zl. — Knih školy Lukmecké \ Č

.po|.10 zl. - Knih. osady Lnářské v Č.
20 zl. — línih. školy Normanské vČ. 20 zl.
— Knih. l'urní školy v ůlikulmicích \! Č. !.
pol. 10 zl. -— Knih. školy Milonské 20 zl.
——Kuih. školy ůlolenlmrské \\ Sloupu 20 žl.
—-Knih. škol. Kostelo-llyslovské í. ppl. 10 zl.
— Knih. škol. \' chnmyslicích \' C. 20 zl.
-— Kruh. škol. Němčické \\ Sloupu 20 zl. -—
Knih. škol. \ Olešnici 20 zl. Knihúrnn urcib.

**Co_

semináře v Olomouci 20 1|.— Knih. škol.
lolně \ Č 20 zl knih. českú urci—

hisk. semináře v hale 20 zl. — Kniha šk.
v liímmč v Č 20 zl. — Knih šk. Slab
šíclté \' Č. 20 zl. — Knik škol. v Tel
nici 20 zl. -— Knih. šk. ve Volíířovč (darem

v. p. faráře) _20 zLI - Knih. školy obce\rhčnnske \. C. 201. -— Knih. školy Zil

l2mjski':v Č. 20 zl. línIih. školy ŽídlochovskéOzl. — Knih. ctihodny'ch p. p. o. o. hli
i2ioritiiv Brně 20 z — Knihnrna Šmidin
gerova v C. 20 zl — Kn.hárna třetího řádu

.1' rnnliškn v Opmč 20 zl.

Osadu Boršovska v. Č.020zl -Osada Chráslanska za 1- N. zl.
Osada Chrásťnnskú v Č. 20 zlý.—2Obec 110_
rcekú v Č. 20 zl, — Obec l.c\ínskí\ v Č.
20 zl. —- Obec Šošůuká 20 zl. — Oboe
Vúžanskú \\ Slmkom 20 zl. —

Důst._p. Ad \\ \n ec Jan, liisk. \ikúř v
Sadce v C. 10 zl. — P. Ago rant. , po
lolúník : Prštic \\ manž. za celý rod 1. pol.
10 zl.— P. A m b r 0 i Frant.. majitel domu,
starosta ústí. jed. kat. \ Brně 10 zl, _.

_.
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P. Ambrož Cyrill, výmčnkář ze Sludníc
10 :|. _V. .nA tes Jan, kaplan v Dol.
Újezdě v Č. 10 zl. — P. Antoš Josef,
čtvrtnik v Jmkovicu h s mani. za celý rod
20 z.| -—P Anto s Filipp, pololáník v Šla

p—aniclchs mani. za celý rod 1 pol. 10 zl..Aurov a Teresia, hospodyněv Praze
10 zl. —

P. Bab ek Tomáš, měšťan ve Viškovč
| mani 10 zl. — -P. Ba h i riíd Frant., stn
rosta v Náměšti a manž. 10 zl. — P. Ba
birádova Maria v Světlicích 10 zl.
V. p. Bláhii Alois, lokalni v Lažanka'ch
10 zl. ——P. Ba ichl Jan. mlynář v Kyse
lovicích za celý rod 20 zl. __—l'. B aj ak
Frant., rolník v Následovicích's manž. 10 zl.
— P. Bal d d Matouš. čtvrtník ve Vel. Lov
čiei : manž. za 1- rodiče 10 zl. — V. |)
B a | c a r Josef farář v Černisku v Č. ! p o
luzakladn tel 100zl. — P. Balšnn
Frant., v Zahnášovicích za celý rod 20 zl.
—- l'. B a r ta Josef rolník \e Votinč 10 zl.
- V. p. Bnrt i k Josef, kaplan \ Holešově
10 zl — P. Bartoněk Vincenc, rolník
v Žábovřeskách 10 zl. -— \. p. Bartoš
Frant. , kaplan v Jilemnici v Č. 10 zl. —
P. B ardova k'a Kateřina z Viškova 10 zl.
- P. Bar tá k Josef, familiant : Blažovic
! manž. za celý rod 20 zl. -- V. p. B ur
toník Kašpar, iarář v Dražovicich pro
školu Draiovrkou 20 zl. — P. Baník
Jan, pololánlk ze Zahnášovic za celý rod
20 zl V. p. Bečák Tomáš, duch.
správce v Kyselovicich Olom. dioc. 70 zl. —
P. B 6:balík Jiří,--domkář z Mal. Raclavíc
za celý rod 20 zl. — P. Bendák Tomáš,
rolník v Rozdrojovicích s mani. za celý
rod 20 zl. — V. p eneš Jan, farář ve
Velké Penčici 10 zl. — V p. B enei An
ton, kaplan v Kuřímě 10 zl. — V. p. Be
neš Frant. kaplan v llulíně 10 zl. — P.
Beneš Frant. , rolník v Obcích s manž.
10 :|. ——_P. Ben eš Václav, ohuvník v
Kolíně v C. s manž. 10 zl. — P. Beneš
Václav, kostelnlk v Měnlně 10 zl. — V. p
Be n e š e k Anton, farář v Brtnici za sebe
a své příbuzné 20 zl. — P. Benešová

Aneilka,_výměnlniřka v Studnicich : 1-manž.10: P. Be l u i Frant., chovanec ar
(:ibis.lOa—třih.semináře Pešťanského 10 zl. —
P. Beran Severin, bohoslovec v Hradci
Králové 10 zl. — V. p. Beran Vojtěch,
kaplan v Blansko 10 zl. — Důst. p. Bez
děk a Frant., bisk. notář, prof. v Pls ku
v Č. 10 zl. P. BezpalcovaAnna v
Suché v Č. 10 zl. —- P. Bestaroati
Ignác, učitel v Zbraslavě : manž. za celý
rodi. pol.10 zl. — P. ezstarosti
Karel, učitel v Dalešicích se s\ou matkou

O ll. — P. Bilek Jan, hospodský v
o.,—Stevo : manž. 10 zl. ——V. p. Biílek
Hynek, kaplan v Nové Pace v Č. 10 zl.
v ., Doktor Bílý Jan, kaplan v Tišnově
10 zl, _- V. p. Blalngar Karel, kaplan Y
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Pavlově 10 zl. — P. Blahonoská Do—
rota za 1- mani. v Brně 10 zl. — V.
Bl až ek Josef, farář v Lidečko 10 zl.

.p. Blažek Karel, farař v Stříiové_v
Č. 10 zl. — V. |). B l až ek Anton, kaplan
v Jevišovicích 10 zl. — P Blažek Martini,
pekař v Šebetovč 10 zl. — V p_ Blažek

Václav, kalplankv Mikulčicích 10 zl. -— Ro—dina p. BI nik & rant. , súkenlka v Ry
chnově v Č. 20 zl. — P. Blaž kova Ka
teřina, služka v Popovicích 10 zl. — P
Ble c ha lgnác, sakristan v klášteře Augu
stinském \ an'ích 10 :|, P. B le ch a
Frant., krupnř ze Strašic v—Č. nlnnnž. 10 zl.
— l'. Blo u d e k Josef, pololánlk v Lom
nice s manž. 10 zl. -— P. Boháč Anton,
podsedník v Jedovnicích za sebe, mani. a 1
přízeň 10 zl. — V. p. Bohm Alois , farař
v Řečkovicich _10 zl. — V. p. Bo
nác, kaplan v Šemínč, Olom. D.
p. B ork ovn Františka z Drážovíc 10 zl.
— p. Bouchal Frant., pololúnik v Oseku
10 zl. — V. Brabec Josef kaplan v
Horních Konicích 10 zl. -— p. Br abco ve
Kateřina, hospodmě na faře Lukmeckó v Č.

1. — p. Břrezinova Josefa, mlynářka
v Horní Myslovč za celý rod 1. pol 10 zl,
——.p. Brhel Jakob, duch. správce v
\lalých Štairovičkách 10 zl.—V. p. Brait
hut Karel, duch. správce v Polmč 10 zl.
— V. |) B roš F.rant , kaplan v Čechách
Olom. Dioc. 10 zl. —-—l'. Brtničkovn
Anna : Ruprechtova za celý rod 20 zl.
p. B rtní čko va Anna 1 Ruprechtova za
+ manž. 10 zl. — p. Březinova Fran
tiška, hospodyně na laře v Rosicích za 1
rodiče 10 zl. — p. Brym-ova Maria, vý
měnkářka v Ocmanících za sebe a + manž.
10 zl. — p. B uček Jan, čtvrtnlk ve Vi
tonicích s manž. za živéi 1- rodiče 10 zl. —
p. Buček Anton, pekářský mistr v Brně
za celý rod 20 zl. -— p. Buchal Josef,
mlynář v Drásovč : manž. 10 zl. — Důst.
p. B uc h_tel Anton, dekan a farař v Kyi
perku v C._10 zl. — p. Budí k Josef, vý
ménkář v Ccrnčíně s manž. 10 zl. -— p.
Buria Frant., gruntovnik ve Volií za celý
rod 1. pol. 10 zl. — V. p; Bu zok _Tomáá,
duch. správce v Nakří v C. 10 zl. ——V. p.
Bystřický Frant., kaplan y Moutnicich

0 :|. —
P. Calábek Josef, domkař : Rad

vanic za celou přízeň 1. pol. 10 z. — .
Clrfu s-ova Josefa, za sebe a 1- man!.

10 zl. -—'.V p. Gíza Vit, farář vAlbrechcivC. 10 — p. C u p á k Frant. . podsed
ník : Malých Raclavic : manž. 10 zl.
p. Cu p ák Ondřej, \ýměnkář : Hrob. Ra
clavic za celý rod. 1. pol. 10 zl. — V. p.
Čab an Ondřej, farář v Komjacicích 10 zl.
— p. Čada Frant. čtvrtnik v Bořeticich s
manž. 10 zl. — p. Čadova Anna : oře
tie za 1- Jos. Čadu, učitele v Pavlovicích !
trodičo 10 zl. ... V. p. Čančarn Frant..

... C

...
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kaplan v Chlumci v Č. [O :|. — P. L'-ů|_\ Jíří,s\obodný čeledín v Jezeřanech 10 zl, P.
0 a p k a Kaspar, pololumk :. Rosteníe s mnnž
20 zl.— V p. np k u Leo,kapucíupron Rak.
Uher. \e Vídni 10 zl. — V. p. (Jech h'a
rel, farář \' Zeletících lí) zl. - l'. (! cch
Josef, rolník \' .\lor. Kyniiicb \\ maul. lí) zl.

P. Čec hor—sk ý Jan, Cvzýupololiuíkn zOlšanlO zl. —- V. p ka Edmund
kaplan v Lukách 10 zl.(1— V. p. Čer
m.i_k Jan, kaplan v l'ůstoměrí 10 zl. — V.
p. má k l<'.,rant kaplan v Rndostíuě
10 zl. — P. Čermák Jíří, soused \ lluu
koviclch 10 zl —-V. p. Čermák, kaplan
v Brumově v Č. 10 zl. —- Dust. p. Černý

Fr.\_nt., bísk. Vikářb n děkan v Pardubicíchv Č. 10 zl. — P. Ccrný Bartoloměj , ví
měakař v Žebětíuě s manž. 10 zl. l'
Čer ný Anton, tříčt\rtník \ Holubicíchs
manž. za celý rod 20 zl. — P. () \: rný
Mikuláš,_čt\'rtník v llolubicích s manž. 10 zl.
— P. C ínčc ra Frant., v Polnč \ C. za
celý rod 20 zl -- P. Cache l Front mly
nziř \! U Křižaukúch 10 zl. — V. p. Čuma
Václav, duch. sprt'ncc v Ostrově 10 zl —
P. Ce rno h o rs ký Jan, mlynář v_ llndo—
iticích s manž. 10 zl. — V. p. Ceška
l'rant., duch. správce zámecký a dvorní ka
plan v Židlochovicích 10 zl

P. h al ou p k a Jan v \\likulmic ích
: manž. 10 zl. — V. Chnlupský
Frant., kaplan v Obřanech 10 zl. — l'.
C h a r v a t o v a Marin , dcera kostelníkova
v Tuřanech 10 zl. -— P. C h | zí d e k Matěj.
třičtvrtník \ Podbřežiíích za celý rod 1.
pol. 10 zl. — P. UIhlainova Magdalena,
hospodyně v \akří v (1.10 :|. _—
C h lubna Jan, mlynář \! Pokojové s mmž
10 zl. — V. p. Chmelíček Jan, kate
cheta v Brně 10 zl. — V. p. Chrástck
Michael, koč-1.biskupství Báňsko-Bystřickěho
v Uhřích 10 zl. — P. C_hromú \\lnria,
hospodyně v Boršmě v C. 10 zl. - P.
0 h u 11o b a Jiří, obyvatel v Brně 5 manž.
10 zl. — V. p. hýlek Frant.. duch.
správce v Rostaní Olom. dioc. 10 zl.

P. aněk J_an,ětvrtník v Jiříkovících
: rolní. 10 zl. — P. Daněk imon, úřad
nik v G-ieixendorfu v Rakousích 10 zl.
——P. Danichová Františka v Petkoví
cích 10 ll. — l'. Da ro hnl k Tomáš, po
lohiuík v Zahnášovicích za celý rod 20 zl.
-- V. p. Dašovský Anton, kaplan v llo
nících 10 zl. — V. p. D ě dek linrel, duch.
sprch-co v Drásove 10 zl.—- V. p. D ebois
Adolf, kaplan u sv. Magdaleny v Brně za
celý rod 1. pol. 10 zl. — V. p. Dědek
František , kaplan v Dol. K 0 u n í cí e b
10 zl. — P. De mal Frant., ět\r!lul< v Shn
ko\ě \; manž. lt) zl. — l'. Děko va Marin
hospodyně na faře v Drúsmě 10 zl. V
p. Deutsch Daniel, kaplan v Předmostí
().zl -V. p erka Leopold, admin.

in: Vážanech 10 zl. ——P. Dobrovolný
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Kašpar, pololuník : Radoštic : manž. 10 zl.
p.Dobruský Theodor, kaplanv

'lřcbouiněv C. 10 zl. — P Doč kalo\u
Marianna, služebná 7. Dluhoníc za sebe a
matku l0 zl.—- l'. l) o k o u p i | Martin, rolník
\' Olšanech \) lnulw'..10 zl. — P. DkO 0 u
pil Josef, sedlák v Předmostí za celý rod
20 zl. — l'. Dokoupí lo va Gertruda \\
1- mzmž. v Předmostí 10 zl. — P. D okou
pi l o v a Anna, svobodná v Předmostí 10 zl.
— P. D ol ežal Florian, rolník \“ Ořecho
vém \\ manž. 10 zl. — P. Doležal Frant.,
pololúník : Kyo \'n s manž. 10 zl. — p.
D olež al Jan , rolník : Lukova : manL.
.pol 5 zl. —-P. Dole žal Karel, po
druh v Julianově s manž. 10 zl. — p
Dolina Jun, kaplan v Klobouclch, O.lmn
flioc. 10 zl. —P. Do stal Jan , sedlák v
Čechách Olom. dioc. s manž. za celý rod
20 zl. — P. D 0 s t n l o v a Františka, služka
v Podbřežicích IO zl.— V. p Do u_brava
Josef, haplan v Novém Bydžově \! C._10 zl.
- p. Doupnl Jan, výměnkář v Cekýně
za sebe a 2 mani. 10 zl. — l'. Drábko

va Johanna, sllužebnii v Předmostí za sebea matku 10: —-.PDrahovzal Emanuel
'. Kounic s "muž. 10 zl. — P. Drú
pal \\latěj,tkadlce v Brně 10 zl. — P. Dr
bal .\lurtiu, rolník v Studnici 10 zl. —
l'. Drbal Frant., výměnkářv Studnici
\\ manž. 10 zl — l'. Drlík Frant., : manž.
celoláuík v Bedřichovicich 10 zl. — P. Dr
lík Bartoloměj, polohíník v Podolí, ; manž.
lí) zl. — V. p. Drexler Josef, farář Y
Chvalkovicích 10 zl. — 1—D rm ola Mar
tín, s manž. a dcerou v llartmanicích Olom.
díoc. lt) zl. — P. Drtíl ek Tomaš , mě
šťan v Tišnově a mani. 10 zl. — V. '.
Duben Jan, kaplan ve Vodňanech v C.

10 zl. -— P. Duben Josef, rcvirník Dv Budělících : manž. 10 zl. . Duda
Florian , kaplan \! Litenčicích 10 zl. — V.
P. Dr. Dud' \ k Beda, professor v Brně. 10 zl.
— V. p. Du d \ k Anton , kaplan v Kostelci,
Olom. dioc. 10 zl. — Dufo k Frant., žák
3. třídy v Kunstatě 10 zl. — P. Dukat
Jan, učitel v Brummě za celý rod 20 zl. —
V. p. Dundače k Rniuumd, admin. fary \\
kvardían řadu minorit. v Praze 101l.— P.
D a n d al 0 k Pantaleon, soused v Olšanech
s mani 10 zl. —'l'. D u raj ova Johanna,
pololániee v lllilouících za sebe a mani..
10 zl. - P. Dvořak Josef, rolník v .li
Í'Í'AOVlClCll10 zl.—P. ]) v o ř a k Josef s manž.,
čtvrt.-ník v .lířikovicích za celý rod 20 zl. ——
|“ |) v o ř \í k Josef, roluík v Jiřík. za manž.
IO zl. _- l'. Dvořák Josef, rolník inřik.
10 zl. —- P. D vní—tí k Josef, slnrosla ve
\'nliuě : manž. lO zl. — P. Dvořák Jan
z Vel. Merci-íce s manž. 10 zl. — P. Dvo
i'ai k Václav, výměnknř z Kokor za celý rod
[. pol. 10 zl. — P. D vořúkov a Fran
tišku v Petkovícíeh 10 zl. — P. D v o ř li č—
k o v a Alžb., vdova ili-udnlcevlíruinlově 10 zl.
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|).El) r Anton, kaplan \ k'auřímč\
Č. 10 7.lp-— \'. Eichlel Flerinn, kn

lan v Popmíckph lOpzl. -'—Eichle r\'incenz 10 zl. V. .E l_g nrt Domimk,
lokální v Kněžn—ích.p10zl. — l' a r

to va \\laria, tlač-Hanka\ l\.\\\\'-ícíc|\ .:,pol.52 -— P. lití's l'rant. s manž., lrolník
\e VIcenhích10 zl. — V. |). Eisenfest

farář \' lllnčínč 10 zl.

. |. \'\l)orský Jan, k—aplnnv Ží
dlo\l\ovi\icl\ 20 zl. \'. ul h a l) e r
Karel, administrator \“ \\lorovanechu IO zl. _
Dual p. Feigerle Jose:, dekan .\ fnrúr
\ Cholínč 10 zl. — Důsl. |) F elíxF..rant
dekan \ Bechýnč \ Č. 10 zl. — p. Fo
lizn \\ Jan, kaplan \ Haslomlatech v ('.
ft): V. |). Fetter Josef, farní \

'lišnolu':_10 zl. — \' |). l'iala_l':.r\nt, faráí v Šmídarmh \ L'. 10 zl. I'. F ilka
Josef, rolník v Kniin)č s manž. IO zl.
P. Florian Josef, l.“íčhrlnik \ Holubieic—h
\\ manž. za celý rod 20 zl. ——V. |. o
rínek Jovel, kaplan \ l\r\\\nlmč 10 zl. —
V. p. Foltís Josef. farář \' llorkovnnech
10 zl. -— P. Formánek Frant. , lllislr
pekůřaký “: \cl. \\lezeiiči ln \el\" rod 1.
pol. 10 zl. .F 0 rlnánek Jan, ln
růí' v Bohdalou': 10 zl. V. p. ]“ or \n \i
n e k \'incenr., farář v B—rankovicich 10 zl.
— P. Fo rnni nkova Anežka \' Koniínč
10 zl. — P. Fo ukal Jan , podsedník \“
Ho'stčni za celý rod 20 zl. l'. F riedl
Frant., kupec \ L'her. Hradišlí 10 zl. -— V
p. Fr \'ih Frant., farář \ Zidlo\|\0\ici\l\107.l.
_- V. p. l' \'írat Ignác, farzír chrámu slo
vanského \o Vídni 10 zl. če k
Jan, sedlák \ Lejskň\l\ za celý rod 20 z..-—

Ga ble r Han-I, kaplan v Zdani
clch 10 zl. — l'. Gabriel F.r\n)t. rolník
v Boršících \\ manž. 10 zl. — Gaja
Vendelm, rolník ze .Zahnášmic za celý rod
20 zl. -— P (iále l'avel, Chalupník \'e
Velancich \\ manž. 10 zl. — l'. (iam !) as
Anlen, pololánik : Dobrotie 10 zl. — \'\'
\sokorodýp. Gas ser \. Streitberg,
farní \ Dčdícich 10 zl. — F. G azda .lan,

Frant.,

lnčštnn \e. \'íškme s manž. 10 zl. -— \'.
Geisler Bedrich, kaplan v Újezdě 20 zl.
— l'. (i e rano va E\n , \dma vhluleni
elch za + manž.. 10 zl. —-—l'. (il a cov \\
Rosalia \\ .\Ia\ín, služký na faře \“ Borko
vancch 10 zl. — P. Glosar Frant. , \ý

měnkář v Líšni za sebe, -i-_)nnnž, %- |)r.\tr.\\\ d\oje + rodiče 20 zl. 0 H
vald Dominik, kaplan \e \ážanech 10 zl.

-— l'. Gottvald Anton z l'\_\\pre„cl\
tova \\ manž. za 1- manžely Svnncarovy
20 zl. -— I'. (i o t tv \\ ld Anton z llnprcch
mm za + rodiče 10 zl. -— F. G ottv ald
Anton : Ruprechtova \; manž.. za \elý rod

20 zl -—l'. Goth nld Jan 7 l\nprčehl0\a\; manž. za celý \od 20 zl. _ l. ott
v \\ l \! Jan, rolník z Huprechtom za celý
\'od 20 zl. -—P. Got tvnld Jan zai \'in
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cent-ii \'agnerovn \) Rnpreclnovč 50 zl. ;
'. G r rl \: Frant., rolník \-Podbřežicích lOzl.
— l'. (i r i I | o v a Kateřina , služebná v
Hnojic-ích za 1- rodiče |O zl. ——P. (: rm e
ln \ a Tcresm, \ýlnenkai'kn z Hartmanic za
\\-'l\' rodi. pol. 10 z.-—| l'. G r \) h \n \\ |) \\ .\n
lon, slolaí \ Slonpn 7.ac\I\' rod 201.l -—\' |).
Gr \\ s 5 Jan, kaplan \ l'.\\ln\ě IOz

." a |) o rn al \'aelnv, učitel \ Dědi
\íc'h s manž. IU 7.|. — l.). ll \\jek To
mís. kaplan \ Napaje-\dli\l\ ll) 7.|. V. |).
" aje |\ Josef. Iaraí' \" \\lirotínč l—Ozl, —
\' p. llakl llohnmil. \'ikarisla \' Hradci
Králové ll),zl — H a k \\ lu Anlon,
kaplan \' nam-\ne 10 zl. — \". |). H alfar
Frant., \ikař \\ sv. \lanrire \“ H\oalčříží lOzI.
— V. p. Halla Anton. dm"„\ spu'me \!
l'rah-i 10 zl. — V. p alla Ante), \lneh.
spr. \' l'ratci 7.1) + ohe 10 7.l.—- .p.
Halla \'ilC-m, kaplan \ Čmicich 10 zl. —
P. H \\|\\ \\ líarel , výměnkař : Hmi-“ých
Raclavíc za celý rod 20 zl. — \. lla
nl nl \'iklorin. lokalni \' \\lel\lo\'icí\—|\ 10 zl.
-— V. p. H \\ \\ .'\k .loself. kaplan \ Lomnití
IU zl. — l'. Ilan úk \) \ \\ \iklmia z lín—
ii\n\\ za-l- manž. a \\lý rod 1 pol. 10 zl.
—-—.l'H \\ aukru \\ l'ranli'ska 7. Nesmie za
sebe \\ ('\"lý rod 20 7.1.— P. lla ||1.lIk
Josef s \\\\\\\7'..z l)l\\l\o\\íc za celý rod 20 zl.
_- \'. p. llarrcr \\nlon, farář \" „\liloni
cích 10 zl. — P. Hašek Vavřinec, \'\'
\nčnkní- \“ Smolinč s manž. za 1-rodinu |O zl..—
l'. H a v l e \\ o \' a Anna, mani. sedlář. mistra
\' \\(nnč'sli 10 zl. -- . . lluvliček
.lan, kaplan \'e Vel. \\lezeřící 10 zl. — V.
|). ll \\ \ lí č \) k \\lalej , k:\plnn v E\ >lerci
10 zl. — P. lla\lič ek .lakol), roln'k \'

Ziúbmi-eskťnh za celý rod 20 zl. — P. HMček Václav. kou'n" \“ Hnbrmaneeh .\
n\nnž. IO zl. - l'. llavlič k 0\ a \Anna,
donnkaí'ka \'e Vranou': \\ manž. za celý rod
20 zl. — V. p. Ha \'rú nek .lnn, kaplan \
lmralnovč 10 zl.——Dost |). He [ le'r., kons.
radda, dekan \' \'el. MCZCÍ'ÍČI10 zL— V.p_
Hejč Anton , farář v l'rnlívanovč Olma.
aioc. 10 zl. — P. Hejč Frant. v Houska
za sebe a celý rod 20 zl. -- l'. H_ej tmá
nek Václav, učitel \“ Nedvězí \' C. 10 zl.
—- l'. H_\:jtn\ \\ nek Hynek :) manž. \' B_v
slrč v C. za celý rod [. pol. ll) zl. — l'.
llínča \ Josef 7. Dohrolio za celý rod 20 zl.

-— V. |). Hlad k \' Frant.. kaplan na Hrádkn \ (3.10 7.l. l'. lll adký Fabian,
\olník \' Br\\nl\0\í\i\:l\ 5 man/.. 10 7.1. —- P.
llla \ uč l'rant. , \'ýmčnkař \' Maloměřicích
s man/2.10Zk—1' llln\áčk0\a Fran
lí'skn \ líon\\íei\l\ za celý rod 20 7.l.- P.
H | \\ \'í \'-.k 0 v \\ Maria \'e Vilonícich za +
manž. 10 zl. ——l'. lávkova \\nna,
vdova \' Hradčanech 10 zl. — J.-lllobil ka
Frant., \\ n\nnž. v Hulínč za celý rod 20 zl.
— P. Hloubil Frant., učitel v lloslenicích
za celý rod 20 zl. Hluitlkova
Josefa, e\olmdnú z llolcšma za své rodióo
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"10:1. V. p. llnčvkovský Vojtech,
zamecký— kaplan v Laneeh v ('. 10 zl. -—
P. Hod inúř0\ a Veronika, služka \ lli
loviclch 10 zl. — P. "0 I na Václav (\ manž.
za celý rod 20 zl. — V. Holba .\lí
cbael, cistz-rciak, farňř v Boršově v C. 10 zl.
——? Holešovský Tomaš, pnloláník v
Střelicích (\ manž. 10 zl. —- P. " ol iko \'a
Františka v Ivančicích 10 zl. — P. Holík
Frant., tkadlec ve \'icenicícb 10 zl. —- P.
Holotlkova Anna, dcera sedláka v Bo
štěnl 10 zl.— V. p. Iloloube k Jan , ka—
plan ve V.škovč 10 zl. — Důst. |). llquI),
dekan \ Náměšti za sebe 40 zl. — zn '
rodiče 10 zl -— P. llolnh o\ a v Náměšti

za celý rod 20 zl. — V. |). Holý— \'ojte,chkaplan v Pelbřimmč v Č. ll) zl. " p.
Holý Benedikt, farář \\ podpinor v klá
šteře Angustinskem v l.:niiíc|\ lO 7..l — !.
llo mol 0\ \\ Tcrcsia , \(l0\a \e \'ážnnceh
10 zl. —- V.“ . lion čik Ambrož, farár \
\liknlmichb 20 zl. — V. p. llons l'ilípp,
lokalni v Čáslav-“kůli 10 zl. V. |). "c_
rá (\e-k \'i'neem, katechrta \ Pííbrnmi \ (.
10 zl. -— l'. Horak .losef, krejčí : Lejsek
za rodiče 10 zl. — P. llorúk Josef po"
hunčl'lk ze Sobišek 19 zl. — I'. il 0 rúk
František, rolník v Cnčicícli za 1-l'r. lio
peč_kovu 10 zl. —- P. ll () rak Jan, rolník
v Cnčiďcb lO zl. —-—I'. II 0 rzí ko \ :( Jo
sefa z Dlubouic 10 zl. — P. llorzi k ()\ a

Josefa, \ýmiěnkaika 7 Dluhonic za Mbe (\manž. 10 P. "0 r(': ica Josef. ".štcl
\! llabrovuniecb s manž. 10 zl. — l'. "0 r
ň (ik Frant., čtvrtnik v .-\rchleh()v('- s "muž.
10 zl. — P. ll () rt Josef, rolník \ Jaku
bova! : manž. 10 zl. —- I'. ll (\ rt Tomáš,
ftihrieký dělník \' Náměšti s mímž. 10 zl.—
P. llort Frant., pnlnláník v liozlanech s
manž. 10 zl. —- I'. Hošek Jan , (“.-tvrtnik
ze Žabovřesk .- manž. 10 zl. _—l'. Hošek
Frant., z llemer & manž. za celý rod 20 zl.
-— P. H oško va rodina v Brně 20 zl. —

'l'. Hofer lfarel , mlynář v Opatovicích za
celý rod 20 1. P. ll (: vo r a Ondřej,
domkař : Popovic s manž. za celý rod 20 zl.
— P. "0 vůrak Frant., zednický tovaryš
z Vel. llo'stíc za 1- rodiče 10 zl. — V. p.
Hraběta Jan, Sasko-král. kaplan, pro
fessor a_ ředitel katol. gymnasium v Ura
-žd'nnecb20 zl. _I', Hra 0\ sk\' Frant..
rolník v Paskov—č 10 zl. — P. l|r(l|i('-.
k () vn Teresia, služchnú v Náměstí 10 zl.—
P. Hromádka Michael,výménkai-z Ilan
kovic s manž. 10 z II ro m' (i (| !( \\
Jan \\ mani..., mistr kolář-ský v Ujezdť 1071

— P. H rnl) ý J—akob, celolúník 7. Ubíic 7..\celý \od 20 zl V. |). "| \\ b ý Anton,
kaplan \ Pecce \—('. 10 zl. — V. p. ll r n
bý Jan, knplnn v Hořicích 10 zl. P.
Hrubič k a Frant., s manž. v Předmostí zn
celý rod 20 zl. —- P. ll \\ b Jii'i , krejčí \
Janovicích 10 zl. -— P. H nlek Joscl', ho
hoslovoc \' Praze 10 zl. -— V. p. Hušek
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Josef, duch. správce \ St. Bv'džmě v Č.
107 ..p ll ušek Karel, “farářv St.
Kolíně 1—0zl. — P. Hy bl Josef, lukaj \\
\e.ledůst p. prelata na Starém Brně 10 zl.
— P. llýbner Václav v tarvičkách, :
manž. lt) zl. — P. H \'nc k \\Iatčj v Kroc
lové \' (). za celý rod 20 zl.— P."vlzdul
Frant., p()|()l.'mík \ (Jebínč s manž. 10 zl. —

ro \ a l'rantiška 7. Pu. toměř za
1- l'a\la Indra a? prízcň 10 zl. —-' Důst. p.
Irro Ignác, kons. radda (\ farář \ Daleši
cí(l\ 10 zl. — Dust. |). Ital; Josef, děkan
a farlir \' Brtnici 10 zl. -

P. Ja bnel A. ze Sloupu za 1- v. p.
Jiříka \'íkt.l 10 zl. ——P. ] a ko nb ek Jn
k()b v Střebenieíeb s lnnuž. za 1- rodiče
20 zl. —- J a k o \\ I) k o v a Františka :
Krásenska zn 1- h'arla .lakonbka 10 zl. —

Janák Frant., sedlák : Lejsek za celý
rod 20 zl. — V. .Jn \\ alík Vincenc, za
-'- rodice, bratry a sestry 10 zl. — V. |)
J a n a I'\ !( \'inccnc, admin. v \liloticícli 50 zl.
-—l'. Jandek Jan , pololúník v Rozdro—

jovieíeh s manž. 10 z ndek
Josef. pololziník v ltoždroj. s manž. za celý
rod 20 zl. — I'. J a nd ck Eugen , chalup
pík v 'I'ionbsku s manž. 10 zl. -— l'.
.la ní š !( o v (\ Rosalia , dcera cbnlnpnika v
Jaumíchh 10 zl. — \. p. Janoušek
lan, zámecký kaplan \ 'l'iebici 10 zl. —
' a n o \\ š () \ \\ Frantiska , \ýmenka.ka

v Březníku za sebe ni—manž. 10 zl. — .
Jašek Simon, (lrríb v Náměšti (: manž.
10 zl. — V. p. Jedlička F.\ant , farár v

„\laltínkovč 10 7.1.— _.l' Jedlič ka l;,rant.,hofer \e Sloupu s manž. 10 zl. p.
Jedličk (\ Matěj, kaplan \ b lenicícble zl.
-— l'. ] ed 1\ e k \\ Fnanl.., po(ls((lník \ Slou
pu s manž. 10 zl. — V. p. J,c| i nek Še
beslíalnlokalní \' Kostelci 10 zl.— V. p. .! eli
nek liarel, kaplan v Pí'llliťíťll lO zl. -—I'. J (.—
linek lgnúe, mistr pekařský \'e \'el, Me
zeříůi s manž. za celý rod 20 7.|.—'-P..l el i
nek Ignác (starší), mistr pekař. ve Vel.
Mezi-říci :: manž. 1. pol. 5 zl. _ P. Jel i

nek \ln—tej,čt\rtulk z Opatovic za celý rod207 .Jelinkova 1\\laria, d(era ?
mčštana—\elh-l. hlezeríéi 10 zl. — .J e
d n \\ š ka Anton , obchodnik \e Žďáře \\
manž. 10 zl. -— V. p_._.l ežov ský Frant..
duchovní <pr.i\(e \ Ceblm. za sebe (\ svo
prilmzné 10 zl. ——V. p. ] ilek Jan, duch.
spra'nce \ l'opí(ícl\ 10 zl. — V. p. irkn
Emanuel kaplan \ Třešti 10 zl _- P. 'I'.
Xejdúktojnčjii p. Doktor Juan
Valerian Jil-(file.. biskup \“ llu
dějovicích v (3. 20 zl. — I'. J \\ ch c
v a Anna \\l., sloužící v Kateřinice za scbe (\
-i- rodiče 10 zl. ——V. |). J ngan \'avřín.
farář v Osvětimanech za sebe a budoucí
faráře ()svůtiinanské 20 zl. — V. p. Juli
(: ek 'lnlnúš, kněz círk. \ ()lonnřcí za sebe,

rodiče, bratra \\ sesln 20 zl. J
lin e k Ondie , rolnlk \ Podhiežicícb 10 Zl.—n

3“

“|“
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P. Julínek Jan, čhrtník \Pcdhřežichh 10zl | K \\ ei sl Josef, \ieknu \ Nov.

Zpráva \\ Dědictví sv. Cyr. \\ \\lcth.

B\dzouš \
-—-P.Juli nekFrant„u\l)|íúř \ Šlapanicích s i Č zn osudu 20 zl. — Důst. p. Knorr lg

manž. 10 zl. — P. J u I'| \\ k o \ laKlúra : Jedm- ,nictai-manž. 10zl.—V. .Jurovskí
Frant., farúř\e Vel. Lov'cu \rh 10 7l.—-V. p. \\—
i-enu Pav-„d farúi v Čučicích 10 zl. ——V.
p. Jíing er ,knplnn \ Čelnk0\'-"i\í\h\ Č. 10zl.

.1. x." za sebe a rodiče. 10 7l. -—
PP. Kacé \l lr.ant, \ými—nkui\ Kosi

rich za 1- manž. 10 zl.— l'. Kn \“.h lík Jn
kob, rolník v Komíně 20 zl. — I'. Ka \: lílík
Ondřej. domkař v Komíně 10 zl. P.
ll \\ c hl i k o v \\ Marianna v Komíně s mani.
10 zl. -— V. p. Kaiser Karel, \'icedirek
\or v art-||). semináři \' Praze 10 zl. ——
K \\ kú č Barlol. rolník \“ lloggendorfu za
celý rod 20 zl. -——P. Kal a Jesef, rolník
\ Sošťnce \\ manž. 10 zl. — l'. Kaláb
'lonniš, učitel \ Troubsku 10 zl. ——P. K a
linn Jan, úřndník \ Chrudimi \ Č.
— P. K ali\ oda Jiří, kíejč. mistr 1 Ke
lešo\ic 10 zl. — P. Kahoda Jakob,
\nistr ohu\'-'ni\ký \ Šlapanu \\ h \\ manž. 10 zl.

Ka mas Josef, knížecí nrcih. gnrdisla
\ Kroměříži 10 7.1. — p. nd us
Karel, farář \ Običtmč 10 zl. — V. p. Ka
r as Jiří, farář ve \'ážanech 10 zl. — P.
K a r \ u s o v \\ Patronilla v Ki—ižunovicíeh
10 zl. -— V. p. Karlík Eduard, kaplun v
Brně 10 zl. — V. “p. Knrný Josef, duch.
spravce \' Olešné 10 zl. — P. Kašiko \'a
Anna v Starém Potvorovč 10 zl.— P. Ka
šlička Rosalia, svob. d\'era pololúuíka 7.
Chrdlic10 zl. -- P. Kašparovský On
dřej, dolukař \' Jezeřanech s manž. 10 zl.—
V. p. Kaši il Jan, farúř \' Jvani 10 ll. —
V. p. Ka šlyl Karel, kaplan ve Veselém
Olom. d\oe. 10 zl. — . Kavka Jan, po
lolúnik ve \'icenii-ích s manž. 10 zl. .— V
p. Kerner Josef, kaplan \ S\ojnn0\e107.l.
— P. Klásk0\ \\ Karolina z Vel. Peucic
za + Anlona \\ Pmlinu 10 zl. — V
Klein Jan, kaplan \ Ostružné \ Č. 10 I.
— P. Klein Josef, zedník \ Zldlochmicíeh
10 zl. P. Klement \\lartin, občan
: Uřuovic za celý rod 20 zl. — P. Klima

_Jan, výměnkař z Kyova za sebe a + manž.
10 zl. — P. Klima Josef, člvrtník : B u
dicis manž. za celý rod 20 zl.— P. KIi ma Ant..
čtvrtnik \' Rudici za 1-rodičcíO zl.—P. K l i n\ \\
Anton. čtvrlnik \ Rudici s manž. za celý
rod 20 zl. — P. Klim \\ Petr : Kýova s
manž. 10 zl. — P. Klima Frant. , výměn—
kář \' Rudici s nimi. za celý rod 1. pol.
10 zl. —- V. p. Klim ent Petr, kaplan \'
Tasově 10 zl. — P. Kl ím \:š Frant. v Sý
vících 10 zl. — V. p. Klip pl Jan, knplau
ve Viškově 10 zl. -— P. Kl \'uňova Josefa
\ Lhotě Kadkové 10 zl. — P. Klusák
Maloui, domkúř v llousku za 4,- rndiče, 1
dceru \\ \unuž. 10 zl. — P. Kmeu! Matěj,
\nlýnúř v Ohýčlovč za sebe 10 zl. -— za -'
manž. 10 zl. -— P. K m ose k Frant., inhi
\lcnec ze Střcuic v Č. 10 zl. ——Důůls. p.

:=

107.1..—

uúc. děkan Brněnský, farář. kous. \adda \\
biskup. kouuuissar gvluuasialuí \ Brně 10 7.l.

. p. Ko\ eu! Anton, fnrúř \ lioshirh
10 7.1.— I'. Ko či Jan. nul-stan \ l\\\nči
či\í\'h s n\uuž. 10 zl l'. Kocluu \\ Jo
scl, \ýmčuknř : Koma—rovn s manž. 10 zl.
— P. Ko cí Anton, podnčitel \ hanůieích
]. pol zl. — l'. Kohoulko\a Amo
nia \\ Geuovefn \ (\chnch Olom dioc. 10 zl
— V. p. Kok t a \ \' Jan , kaplan \ Tuřa
neeh 10 zl. I'. K ol iii Anton , domkař
\' llurtmuuicich Oloul. dioc. s manž. 10 zl.
-—- K 0 lái o \ a Kateřina . hoferk_\uč 7.
Iioketnice za swa \\ + rodiče 10 zl l'.
Kolcčú' r Josef, \ýměuknř 7.Viuar 5 man/'..
za celý živý i 'i' rod 20 zl. —P. Kolejka
.lau. soused v Lulči 7.a sebe a ? přízeň 20 zl.

I'. K\'ilhl Frant. \\ manž. , kupec \ Dol.
Konuuíih 10 zl. — \.' p. oueč Ln_\' Jan,
kne7, V\ehmalel v Brtnici 10 zl. — P. Ko
u \:č uý Marlin, polohiulk \ Troubsku 10 zl.
—- l. onečný Marlin, rolník \ (iruuwlři
s mnuž, 10 zl. — P. Ko uečný .liií, rol
ník \ Cejkmicíeh s n\nnž 10 zl. ——l'. Ko
nečln' Ondřej, rhalupnik 7. Čejkovic za
sebe a 1- mauž. 7.l eč ná
Anun, pradleua \ Cechách 0l0lll. dioc. 10 zl.
— ]. unie-ma 'leresia, kupcma v
\\lalešov-ichh za celý rod 20 zl. —- V. p.
Konopáč l'rant., furz'li\ Svratce 10 zl.—
Y. |). Kop e cký Josef, kaplan \' Poličce v
C. 10 zl. — P. Kop eck ý Anton , obýva—
lrl \e V\šk0\\': za 5\e rodiče 10 zl. — P.
Koplík Jan : llnliškmic 10 zl. — P.
Kop r Jan, pololánik vllahrmanech s manž.
10 zl. K.oprova Klára v Ilah'ma
nech za 1- rodiče 10 zl. — V. p. Korčiau
Jun, kaplan v i\lulenicich 10 zl. — \_.
Koříne k Jun, kaplan \ Osouielch \' C.
10 zl. —- V. p. Kosa Frant., fariiř \e Valči
20 zl. — P. K osa ř Jan. kovář v Letošově
smauž. 10 zl. —V. p. ošák an,Ka
plan v Plaňanech v Č. 10 zl. Ko
šova Anna v Jilemnici za sebe—a T manž.
20 zl. — P. K oUá k ova Barbara. svo
bodnú : Lie'na v C. 10 zl.— Důst._p. Kou
mann Pavel, dekan \\ farář v „Cejkov-icich
10 zl. — P. Ko šulic Josef. nolnlk v
Grunníii 10 zl. — P. Koudelk0\ \\ Anna
: Pustomeie 10 zl. - P. Koukal Frant.,
člvrluik v Niškovicích s manž. 10 zl. —- P.
K 0 \\ k al 0 v a Kateřina , domknřka 7. Ro.
kelnice s manž. za přízeň 10 zl. -—-P. Kou
k alova Aunn, svobodná 7. llokclnice za
rod svých rodičů 1. pol. 10 I K 0 u
i'il ov \\ Marianum, švadlena v llluchovč
10 zl. —- l'. Kouturi Marin 7. Ruprech
tova 10 zl. — P. Kouln (\ Maria v Uhří
cích 10 zl. — P. Koutu ý Karel, učitel v
Knprechlmč za celý rod 20 zl. — za při
zeň 10 zl. — P. K0\ d'r Vňelm , rolník v
llrdibořiclch \\ manž. 10 zl. -— P. K\n \l—
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Hk .\|icl\a\-l', \ýmčnkn2l07, llrnh\'\h llnc'lmic\\ manž. za celý rod 7.l. P. K0\ ú
řík0\ \\ Františku, d\2era \":l\rtníku 7. Ale:
xovic 10 zl.— P. Kozlunský Prokop,
hodinář v Chrudiuci \\ \nunž. 10 zl. — V.
\\ o7c nv Frant., knplan \ lu\r\\n\o\\': l\l 7.l.
——P. |\ ruis Josef, soused v Luliis \nnnž.
na celý rod 20. zl. -— V. p. h'rúl .\I.\ri\\s,

km:-_zřvholle kapuciuské, kmrdian v Sušici\' (Š. 107 P. nit ká Františka, doin
kai-ku \ Šlo'sůvceza llsehe \\1- muni. 10 zl
P.Krn [ 0\ hvil Josef, krejčí \ Bnlelou':
:o*synu íOzl. P. Krnloelníla
Jun, zednický mistr \ hanči \\ h 10 zl.——

. p. l\' r ato c l\ v i I e Karel , farář v \\Iul
ši\.í\h \\ \ikúř Jistehnhký 10 zl. P
|\' rčlu \\ Tomáš \\ \nunž. \ Slutíne za 1- pii—
i.\-\\ 10 zl. -— rčma Anton s muni.,
celolňmk\ Šlapunkíchl0 7.|.— Threjči
Václav, lokální \\ Komíně 10 zl.— P. Krej
čí hurcl. mlynář \' Bořitovč s manž. 10 7.|.
—- P. Iírejčlř Jii'í, rolník \' Podhi'ezicíeh
10 zl. — I'. I\'r eičíř Josef \“ thjšmvě
za celý rod 20 zl. ——P. K reiscl Pavel.
kovář v Slavkově \\ \nnnl. 10 zl. — P.
K risl e \\ Anton , celolúník v homině zu
celý rod 1. pol. U 7.l. -— \'ríslof
Jan. rolník \e \iícennich s n\nnit. lt) zl. —

p. l\í i\ ke Franl., kapluu \' Čujkmi
\:í\l\ líl 7.l — P. If'rou \n a | Josef, vý—
menkúř \' Ilychtňřove s "muž. 10 7.|. —- P.
k'i'o \\ \n nl Jan , čtvrlník \" “ýchtú'rovč s
manž. za celý rod 20 zl. — P. !( r ou pa
Josef, dr\'\l\ 7. Rošloutek :: muni. lí) 1.I. —
P. K ronp \\ Tonuiš , pololúník 7. 'fronhskn
zn nebo \\ rodiče 10 zl. — V. p. l\' i'o \\“pnl
Josef, kaplun \' Boskovicích ll) zl. — P.
lí \\ h \“:n \\ Josef, \Iomkuí' v Sošín'ce :; mani..
10 zl. — P. kn h e's Juu . domku:“ \' Hn
di\i s \\\\\\\7.. 7.\\ e\l_\' rod 20 zl. P. lí \\
heš \'.'\c|\\\ 7. l\o\\\\i\ s n\nnž. [()—_7.l. — P.
l\'\\l\e'so\\\ os \ iu \ Iludici7.\\ sw
4- r0\l\\':e 10 zl. — P. Knhica 'lonniš :
Kurtous s manž. lí) 7.l. —-—P. K \\ b ic \) \' \\
7.1: Záhovrcsk ll) 7.l. -— P. l\' \\ hic k o \' \\
k'oleiinn. domkníku 7. Předmoslí \“ mnu). 7.\\
7_i\'*ý,u, rol 1.'pol. 10 .L—P Kubínek
Šebestínn. soused : Blužmic , spolnond ll.
Iří\l_\ í0 zl. ——-P. !( \\binek P\\\el, polo
Iz'lník 7. Jiřikovic. s manž. lí) 7.1. — P. I\'\n
hin k o \“\\ \lariu ; Blažovic lt) 7.l.— P.
I( \\ č e r \\ Jakob s \nnnž., li-íčlvrlník \“ ller
spících za celý rod “20 2 P. K \\čcr \\
Frnnt., \nistr řczmcký v Brně 5 muni.. 10 zl.
— P. h'nče rovn \'ikloriu, \'\lo\'\\ \' Líšni
10 zl. ——-P. K \\ ch ai' Jukoh, rolník \' Ru
dici za celý rud 20 7.|.-—P. h'n ehnř \lur
lin, domkuř : Rndic :: \\\\\\\7'.. za celý rod
20 zl. -—-l.' l\'ucl\ \\ i o \ a Antonín, hofcr
kýne \ Sukdolin \\ Sloupu 1.\\ sehe \\ rodiče
10 zl. — P. Hud ličk \\ !"..rnm \lo\\\|\\'\ř \
llonskn s n\nnž'. \\ prízní 10 zl. ——
líndli e k \\ \Inlčj , \ýmenkař : Děd-\: zu
celý rod 20 zl. V. p. K uld \\ Beneš,
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spirilunl v ochranilelnč v Brně lí) 7.l. —
P. Kulda \'úclnv. \uůšrun v Ivančicích :
\nun7.. zu \elý rorl 1. pol. IU zl. —- I'.

k' uldn Jan . \ue'síanOv l\\\n\'icícl\ \\ n\anizu celý rod [. poL zl. — \'. Kuun
kaplan v Polné 10 zl. — P. K \\ \\ c Frant.,
pololáník \ \\lcdlanech s manž. 10: —-l.
líu nderu 'lomúš, ccloláník : Ilolúsek \\
n\nni.. za sebe \\ 1“ rodiče 10 zl. -——l.
k \\ puk \\luti-i 7. Dědic s manž. za celý

rorl 20 zl. — V. p. líůr Malej, ůkaplan vŠkranmíku v Č. 10 zl. — P rk o V \\
Kunhuta za sebe \\ za 1- \\\anž. \!“('cjkovi
\-i\|\ 10 zl. ——V. p. k' ui el Karel, admin.
\ Lodenici lt) 7.|. — P. K\"ihl0\ \\ Joseffu,
kovářku \' Lnlčí 10 zl. — P. K v np ilova
Anna s \nnnž. chalup. \' Sluzínč 10 zl. —
P. K \' č l o \\ Josef, podučitel \' \\lčřinč 10 \\l.
—-P. lí \- ir \- n 7 Josef, mistr řeincnúřský ve

\Iezei'íůi \\ manž. 10 zl. —— in
n o \'n \\Iuriuna 7. Německých Pres 7.\\3 živé
osob) \\ 1- rodiče 10 zl. V. p. Kýn el
Jun, furúi' \ Sebr\\\\ic-,í\h 10 zl. —- Dim. p.
h ) o \ s k ý Angnslin, tajemník \\ akut. radda
biskupský \ Brně 10 zl. — P. Kyselý
Václav., učitel Bystrošicích 10 zl. —

P. \\hr Jii'í \ Kruškňch za ně
rodiče IO zl. — 1- I. u \\ g e r \áclav \! Židlo—
\-I\o\'i\í\-h za \elý rod 20 zl. —- P. Lazar
Filipp :: n\unl. , pololúník v Rozdrojmicích
zac\-l_\"o7..ril20| \'.p. enochAn
ton, fura'lř“: Stružku 10 zl. —-P. Lcifert.
_\larlin, domknr : líalešmic s manž. 10 zl.
—- P. ], elík l'runt. , pololánik : Dohrolic
s muni.. za \clý I'UII \\ 1" prin-ň 20 :|. -
P. Lišku Frnnt. , tkndlec v Brně za celý
rod !. pol. 10 zl. -— 1- Lileru Bernard v
Předmostí za celý '? rod 30 zl. -— P. Loj—
ko\'\\ Frunl. \“ Bysterci za sebe \\ “.“rodiče
lí) 7.|. — l'. Lolock ú Františku \! lloliči
7.\\ lcbe \\ muni.. ll) zl. —l'. Lo r \\\\\:0\ \\
Johannu, \lomkuiku \ Ureehoučkíuh 10 zl.—

.p. Ilý s ek Anga—I'n, kaplan \' Paskove 10 zl.
. .M \\ \\r Frant., knplun v Pohoře

licích l0_7.l. ——Dust. p„ Macau Frunl.,
\le-kun \“ Cu-lakovicích v C. za 1' rodiče \\
jich rod 20 zl. ——P. .\|uc \\ Anton, majitel
přádelny \'c \'cl. Mezei'iči “10 zl. — P. .“ a
ccko \'a Fruntišku : Komínu 10 zl. -— P.
.\l:\ciček Malej. člvrluík v Ořechovénlza
7,\\ celý rod 20 zl. — P. Machala Anton,
c'vnlupník \' Předmostí za celý rod 20 zl. —
P. Much \\lova Antonia, svobodná : \'í—
nur za své rodiče 10 zl. —- V. p. Mnohá
lek Josef, knplun \\ Dórflu 10 zl. — P.
.\I \\ c ho \'s kú Eleonoru, \'ýmčnkařku v No
sislnvč 7.\\ 1- pi'íchi 10 zl.— P. Ma hovský
Jun, pololdnik v Nosisluvě za 1- Marii al(a
tei'iun 10 zl. — P. \\lnleč Josef, kuchař
\' klášteře \'e Lnářích v C. 10 zl. -—
V. p. \\lule ček Josef. duch. správce '
Běncthích 10 zl. —- P. \in | í k Josef \nlý
nár \ l\')\\ic-í\l\ 7\\ e\é rodiče 10 zl. —
P. Malinko \\lulej '\ Šhn'ičkúch : mani.
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10 zl. — P. Malý ana_pololziník \ Mor.Kynicírh : mauž.10z.l Ma \\ l'raut.
; manž. za 1- Ondřeje KučeruPa swu rodinu
20 zl. ——Důst. p. Marsúlek Voiteih,
dčkan, koas. rndda \\ farář v Kamenici \. Č.
10 zl. —- P. \\la ršúl ck Anton, \ýmčnkař
v Mohelně s manž. 10 zl. V. p. Maršmský
Frant. _admin. v Oiechmém 10 zl.— P.
N &rtinek Matěj, zednický to\a|\š na
Starém Brně s-manž. 10 zl. — P. \ln r t i a
co \'a Tekla z Lejkovic za sebe a “,“manž.
10 zl. -— V. p. Maruška Frant.. fund.
kaplan v Blsku v 0.10 zl. ——.P. \! asa
říkova Cecilia v Bruukovicíeh 10 zl. —_
V. p. Mašek Matěj. kaplan z l'íae \' ('.
10 zl. -— P. Mat Frant., sedlák \“ Oseku
za cel rod 20 zl. V. p. Ma tak Petr,
kaplan v Tnkleteth \—(". 10 zl. P .\la
tela Frant., pololáaik z Dobrotic \\ manž.
za celý rod a , přízeň 20 zl. — V. p. Ma—
terna Jan, farní náměstek .v Žarošjcich
10 zl. — P. \latoušk0\a Mariaz Čučic
\'(lova 10 zl. — P. Matouškova Maria z
Čučic za 1' Jakoba Malou'ska 101 l'.
\l a t u š k \\ Frant., domkař \' Jedou—\.cith
10 zl. -— V. p. Melnick ý Emanuel, farář
\' Jedovnicích 10 zl. — P. M e \\ š [ k Frant.,
syn Mart. Menš. domkaře \'e \'ícenirirh 10 zl.
— P. M ič a Frant., tkadlec \' Jaromčřícich
10 zl. — l'. Mic hel Tomáš, obchodník \'
homiuč za celý rod 1. pol. 10 zl. .p.
Mikúska Josef, kaplan v Roztok-ich \'
Č. 10 zl. _ P. Miklík rmm., rolník ze
Zahnášmie _10 zl. — P. \íikšik Josef.
fmniliant \' Záhovřeskaeh za celý rod [. pol.
O zl. —- P. Mikšík Jakoh , familiant z

Vínohrádek s mapž. 10 zl. — P. Mikulášek
.lan, čt\rtuík \u Zďaruč \\ Sloupu s manž.
za celý rod 20 zl. P. Mikulášek Ja
kol), rolník \ Šošův—re s manž. 10 zl. —

..p 1“| I'| š ek Jan, farář \' lijnicích í0 zl.
— P. Mlcou'sek Matouš, ohuvnik \' Do
hroučkovieích s manž. 10 zl.— V. p. Mlej
u c k Jiří, kaplan v Jem-šme 10 zl. — P.
Mojžíš Jakoh, čh'llaík \o \'itonicieh s
manž. 10 zl. -— V. p. Mostecký Václm.
kaplan \e Vaduanuh \“ ('. 0 zl. —- P.
M0 a d r á Maria \ Brně za \\ he a 1- manž.
10 zl. P. .\í\úz e k Josef, domkai' \'
Dluhonieich za c lý rod 20 zl. — P. “ r
teuek Melichm, šaffií \' Podhřezkith za
celý rod 1. pol. zl. -— Dust. p. Mut ha
Vavřince, děkan ve Svitavee Olmn. dioc.

0 zl. -——V. p. .“ nnz ar Jan. farář v Da—
čicích 10 zl. — V. p. Musil Václav. farář
v Bučmicich 10 zl. — P. Musil Josef, pod
sedaik \ líousku s manž. za celý rod 20 zl.
—' V. ..\l iill e r Kanl, kaplan \ ltíuion':
\ Č. íO zl. -—P. “ all ero \ a Jaroslma,
(kein účtm nika \ Třehoni v Č. 10 zl. ——V. p.
M y a l i lll Fram.,heneíiciat v Slavkmč 10 zl.—

P. Naklá d al an , pololáník z Olšan
s manž zl. — P. Návrat Jan, dom
kař z lťelcšmic 10 zl. — Důst. p. Na vrú
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til Frant., děkan avfarář \ Piermč Olom.dioe.10 zl. p. Navrátil Petr,
kněz \íinorita v Opavě 10 zl. — P. Na
\ ratil .lnn, pololáník \ Ladmířou':s manž.
10 zl. P. tíl osef, sedlák \!
Čeeluich Olom. "diamá s manž. 10 zl. — P.
N a \ r ú \ il 0\ a Frantiska, dcera pololá
nika \ Březině za 'i' rodiče . P.
.\'cč \\ Jakob, starosta a pololáník v Milo—
nících za celý rod 20 zl.—\' p. Neckař
V\i(la\, íarúř v (iieslu'ihln \ Rak. 10 zl. -—
V. p. Ne do m a Jan , kaplan v Náměšti
40'zl. -— za své 1" rodiče 10 zl. Důst.
|). N ej (: d Iý Frant., dekan \\ Rensi—s.radda
\' Budišme 10 zl. P. N cje z c hl e b
Jan 5 manž. \ Ruprechtmč 10 zl. — No
jmenO\ana1. \'r.10 zl. — Nejme
u 0 \' a n a 7. \'rauova 10 zl. N e j m e
nova \\ a z Blužovic 10 zl. —-P..\'ekuda
Josef, domkář \' Náměšti s manž. 10 zl.
P. N č m č n n s k ý J. , rolník v llodčjicíeh
10 zl. — P. Němec Frant., d\'oí'ák z
Otralic s manž. 10 zl. — V. p. N čalec
Frant., kaplan \ Prusinovicích 10 zl. — P.
Í\' i- m e \“ Václav. rolník z Low-lína 10 zl. ——
P. Němec Martin.. domkař \“ Ořechovičkárh
10 zl. — P. N &m e če k Angustin, obchod—
ník \' Bystřici s manž. za sebe a T syna
10 zl. P. N &mcov \ Maria z \'ažanovic
10 zl. ——P. Ncmerád Jakob, \'ýmčnkař
\' Pi-muyslovirírh s manž. 10 zl. -— P. Ne
a n \ il Josef, mlynář \ Nemojanech : manž.
101.1. — P. N ep l echo v \\ Judita , vý
mčnkai'ka 7, llnzova za 1" manž. a děti 10_z|.
— Nesr0\nal Josef, domkař \ So—
šavee s manž. 10 zl. — Důst. p. Ncsrs la
Jan, \'icedč'.\.\u a farář \ Bořieích Olom
dice. 10 zl _ zal-". rodiče 10 zl. -— V. p.
.\' e s \' al Ujrill, kaplan \' Krížanmicíih 10 zl.
_. I'. N es v ul \latoas , zámečník \ Je
domících 10 zl. — ett e r Jan,
farář \ Šardicich 10 zl. |). Neuge

[\\onsinovč 10 zl.
kaplan v Ná

ba \\ e r Jan, kaplan \ Nm.
_. .p. Nc\oll\a Josef,
mišti 10 zl. nlíii z Neuvallíl
pro šk. knih. \ hlohoucírh 20 zl. ——\'. p.
.\ e a ma n \\ Pantaleon, lokalni \'c \clliuscrl\\Č.10 —.P. NeužilJ,rolnik
7. Mokn': s manž. 10 zl.— P. N enžil 0\ a
Anna, podrulnně \' Mokré 10 zl. — P. N (=
\' ře č \\ ý Jan, zednický pnlír \ Brně :!
manž. 10 zl. —- l'. Nev za ! Frant., kožeš
uirký mistr \' Jedovnicích 10 zl. — P
Nez \'al Fraul. , rolník v Babicích \\ manž.
10 7.1. -—-P. N o 7. \'al Fabian , pololáuik \!
lludiviv s manž. za celý rod 20 zl. —
P. Nezval Frant., domkař v llndiei s
manž. 10 zl. ——l'. Nezv a l o\' a Františka
\' Rudici za ? rod a bratra 10 zl. — za
sebe lt) zl. —- P. N uhel Tomáš, pololáník
v Blužovicích s manž. 10 zl. — . ohe
lova Barbara za Bl. Nobela \\ celý rod \'e
Vážanceh 20 zl. — P. Nosál ova Anna
Mar. \ lt'atei'iuce u Opavy 10 zl.-— P. No
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č ek Jan 7. K\ovn : manž. IO zl. —- P.
Nov 61!ek Frant. s manž. rolník v Nalon
čuncch 10 zl. — P. No\ a k Frant. , učítcl
\'e Vískovc" s muni. 10 zl. -—\'. p. N 0\ úk
Anton. kaplan \ Libáni \' C. 10 zl. — V. |).
N o \ (i k \íktorín. kaplan \“ líašnvč 10 zl.
—- P. l\'o\'(il( Jn'l, učitel v Budkovč s
manž.. 10 zl. . 0\ ú k Jun, mí—tr
obuvnický \“ |)rahotnšl(l| \\ umož. 10 zl. —
V. p. N o \' o to ý Josef, kaplan \' .\lol\clne_
lt) zl. — V. p. Novotný Jan,
Tvarožné ll) zl. — P. No \' o | n _\' Josef,
rolník \ Němčic-ích \\ Slonpn :: manž.. IO zl.
——l'. “io \ otný 'l'.onl:iš rolník \' Němči
cích u Slamu s n\nnz. 10 zl. — P. No
\' () tný Marlin. \_\'m(':nl\úř ; \'aižan s množ.
& ccl_\' ro(l 20 zl. —- V. p. Novotný

Martin, kaplan \ Pí'crovč 10 zl. — P. No—
\olný Jose,l' šnl'aiř na odpočinku v Ni
měšti 10 zl. ——P. N o \ ot (\ \ Joscl'z Opato
\'í(-. s mani.. za celý ro(l 20 zl. — zn ',“ ro
dice 10 zl .\' o \ ot n n linlci'inn,
\(louí 7. N(mčic za seln: \\ T mani.. lO 7.l.
— Důsl. P. N(ittig Karel . hixk. radda u
\'íccrcktor \' semináři \“ Brně 10 zl. —

V. p. Obdržálek Peregrin, kaplan \“
Draiovicich 10 zl. —— P. )(lri ale k
F-nnt.. měšťan \' Slavkově zn (lccroKolcřínu
Vodičkova 10 zl. — P. Odstrčil Jnn,
zednický tmaryš na Starém Brně IO 7.|. -—
V. p. 0 kai: Michael , kaplan \' Ivanovicích
10 zl.—- V. p. Oliva Anton, l'arúi' \ Praze
ll) 7.l. ——l)(|>I._ |). (l n (l rai k Prokop. (li-kan
v Příbrami \' C. ll) zl. — V. p. On (l i' i
sek Jan, Illlí'll. správce \ Bo'—'()\"i(í(l\10 zl.
— P. Ondr \\ i! k 0\ (\ Voršila za ('cl_\"rod
neho manžela v l.ejsl\ú(h 20 zl. ——P.On
rlrns kova Josefa zn 1“ rodiče 10 zl. —
V. p. ()rel Karel, kaplan \' Hann—nicil()zl.
_- \'ysokorodý p. hrabě do 0 rsaý .-\n

aplnn \'

lonin .\larin. kaplan \' Bystřici Olmn. (lioc.
lt) 7.I. — P. 05 o \' s k zi \larin \' Náměšti

10 71. -P. () | e\ \ cl Tonníš _\' llr. [\n
("-|a\i(í(l|l za c(l_\" rod 20 zl. ——

.P aleč (:k Frant., l'anií' \' Slud
nicicll ll) zl. ——l)!isl. |). P .: l ka Frant., (le
kan a farář \' Litenčicich i() 7.l_—- V.
In (la Vmííncc, lokální \ llarlíkovicicln ll) zl.

— V p. Palsam \incenc. l\n(':7.v Jalubí:10 zl. P P .\ n úč-ok Frant. s manž..
pololúnik \ (imnniíi ll) 7.l_— l'. ana
ček Jan, (lomkai 7, hak-š-0\í( Ill zl. — P.
Panák Tomáš, domku." 7. \cselícka s manž.
za \' rodiče \\ s_wa lt) 7,.l ——P P \\ nlo
( (: k Prokop s nun). \ Š'::ipn:ici(l\ 10 zl.
- .. V. p. Pap li (":(: k l'ranl., fmai \' Šliko
\|ic.ícl\ 10 zl. P P a p (i (';( k l|\n(l\.
rolník \ Ul)\člo\'č s manž. 10 zl. — P. Pá
ral l'lnnl. s man/.., polnlanik \' Jii'“iko\i(í(l\
ll) 7.l. V. \. Pa r.'|(': ( k Jimlikh, (l--|(h.
s|l'ú\((7\ Cs.(.- lhulolci IO zl. —- \. p. P: \
ral l'runt , kaplan v Larosicu h 10 zl. -—
V. p. P (\ H 7.e k .lnn, kaplan \“ Svratce 10 zl.
_—V. p. Paseka Joscl', kaplan \' Bru

)a
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movč Olom. díoc. 20 zl. --- P. Peš léku
Pavel: sedlák \ Němčieích 10 zl. — P. Pa—
tú k llul-ert, bratr sakr\ slon v klášteie hlí
oorit k|_'m v Bino 10 zl. — . p.P li tek
Bernard , kup.an \ Zábrdoviclch 10 zl, —

P. P a \| \: rov \\ Katz-lína *! sedlskzi dcerka :Komín-muza , otce 10 zl. — P. Pavllk
Home.-l dozonce (\ železninc :: mnnl. za
bratru 20 zl. — P. Pan llk \ln-lin. člvrtník
\ l\.ílanov-'í(í('\ s mani. za celý vod 1. pol.
10 7..I —P. I u\ lo .lnn, texnícký mistr v
Uoílmč lU 7,l. — P. Pa 7.(l( rk n \' \\ Ve
ronika \'do\'.\ 7. Ceikovíc za sclne a “,“muni.
10 zl. -— P. Pejůoc ll Leopold \' Sedle
jmč 10 7.'. — Dl'lsl. P. Pe ni'ska Vimenc.
(IC-.mn .\ l'arái v Cic'krnjmč 10 zl. -——
P (:n n i n g e r Frant., kaplan \' Bnčmíclch
10 zl. — Dim. p. P ořína Jan, spiritual \!
arcibis. semináři \' O omonci 10 zl. —. P.
Perl i("zek Anton, kopec \' Náměšti za 1'
(oličc l') 7! .— P. Pernira Josef, vý—
n\čnku. \ Šo'snu-e (\ manž. lt) zl. .
P ernic \\ _\lulčj. lokální v Březník—n10 !|.
— P. Pe rn i c o vn Františka . služebná v
Sloupu za sebe a rodiče 10 zl. ——V
P (“:r \\ šk a Tomziš. farář v Moštěnicich 10 zl.
—- P. Pešu Frant.. mistr sonkcnický v
Olešnici zn c-(l_\"ro(l 20 zl. -— Veledůst. p.
D P e ši na V'a el u v , kanovník ínl'ulo
\.m_\',redaktor Dčdíctví S vatojnn
ského \ Pl ale, spoluzakladnlelDě fi.
sv. Uyr.a.\lelllodi3100 zl. -— P.

Pe t [ uo h Matouš, (leomkur vllousku :! manž.zn ((.-!$ IOIl “.)í -— Petrášova
Anežka. hol'erl\\nčz 7.|II.ejsek za (lůli \\ ."jro
(Iíče 10 zl. — “,*V. p. Petru Václav, l'a
ri'li' Otnický ll) zl. — P. P (: t ý re k Va
lenlin, nčitcl \' Babicích 10 7.l.—_ P. _P ic kl
.-\loís, pisni“ \ Dolních lionnicich lt) 7.l.— P.
Pilná Frnnlíška \' lllnchovč 10 zl. —- V, p:
P itte r m u n n Josef, kaplan \'e \'rhlubí v C.
lt) zl. -— P. Pittner Anton, kopec. v
Polnů 10 zl. -— P. P | a a í č k o v \\ Anežka
7.e 7ákima 10 zl. — P. Plansker Alois,
mč'stan ve Vodňanech s mani. za celý rod
20 zl. -——P. Plát. Jan, gruntmník \ llor.
.\l\slo\č lt) 7.l. P. P I a \ čn ý Jahob ;
manž, čtntník \—Šapani(ich 10 zl. ——P.
Pl.it Anton, rolník \ llor. M\slou': 1. pol.
5 zl. P. P Iehova Antonin, čtntnice
7 .lcdovnic za (clý ro(l 20 zl. —\'.'p.
í'les k iii: .lun, farář \' Olešnici za rodinu
Soukupovu 20.71. P. Pllska Tonuiš,
("tvrlník z liiúscnsku s manž. za celý rod
20 zl. .p. l' o (!h'aj s k ý Josef, kaplan
\ llrndcil\|álo\e lU zl— . Podlaha
lomaš, kaplan \' Červ. Řečici v Č. 10 zl.—
P. Po h l e (l ( k l|'Íran_t 7. ()puto\íc za celý
ro.l 1. pol. 10 zl. — P. Po i7l Anton, cha
lupnik \ Šlapnnhícll s mani.. 10 zl. — V
p. Po korrný Ferdinand, koplan \\ sv.
Il.(\la \“ Praze 10 zl. —- oled ň á
ko_'\ \\ Mochtílda : Pluhoníc za 1“ matku
10 zl. — P. P () Sp íšíl Frunt. , člvrtník \
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Podbřežicích ! manž. 1. pol. 5 7.1. — P.
P 0 spíšilo \ a Teresia, vřměnkařka ze
Zahnášovíe za 1- líarla Pospíšila 20 zl. —-V.
p. P ostnlka Jan, kaplan \ Oderši \ Prus.
Slezku 10 zl. — \'\sokorod_\" p. hruln':

E m a u nel- Plit t in g,—kanovník Olomúcký,farář v Slavičíně 10 7.1. \. p. l'oim on
Frant. , redaktor „lila s n j e d. k atol., *
kaplan v Brně 40 zl. — P. Poláčkova
Františka v chiclch 10 zl. — P. Pololú
ní k líarcl, tkadlec v Náměšti s manž.10 zl.
— P. Pop rach Anton. :: manž. v Lonči
10 zl. — P. Pařízek Fabian, rolník \
Studnici 10 zl. -——P. Posp íšilov \\ k'a
teřina v Holešově za sebe 10 zl. — za 1
rodiče 10 zl. -— P. Pouchly Anton. 7.Rn
prechtova s manž. lO 7.|. — P. Pon ch lý
Anton. : Ruprechtova za živou i 1- přízeň
20 zl. — P. Ponchlý Anton. : Ruprech
tma za manžely Gríc0\y 10 zl. _ p.
P r c hal Benedikt, fardř v Jaromčíicíih
20 zl. — P. Preclík Frant. , bohoslmcc
v Hradci Krňlmé 10 zl. — P. Proch \'in
cenc.pololtínlk v Maloslov-iiích s manž.1t)zi.
-- V. p. Proc h ň: kn Jakob, farář v St.
J\ousinovč 10 zl. ——V. p. P ro ch ňzk a
Tomáš. kaplan v Ivančicích 40 zl. — V. p.
P ro c h'á : k & Matěj . professor gvmn. v
Brně 20 zl. — V. p. Pro cha 7,ka Jakob,
kaplan v Pavlovicích 4. de.-ilinu 40 zl. -—
P. Pr o c h ti : k a Ignác , celoláník 7, Ohnie
: manž. 10 zl. ——Prochá z ka )lntčj, žák
2. třídy v Kostelni \lyslovč !. pol. 51zl. —
P. Procházkova Jlaria z Tnřan 10 zl.
— P. P. A. z Vranova 10 zL— V.
kqp'cc Matěj, duch. správce v Bohutíně
v C. iOzl. —- V .P rok e š Leopold. farář v
Rorotíně, Ol. dioc. 10 zl.— P. P r o k o p Frant..
rolník v Němčících u Sloupu \\ manž. 10 zl.
_ V. p. Prjo m [:erwer Jan, kaplan v
Krhově 10 zl. — P. Pro m bergrovgi
Alfonsa, klášternú panna \' Kutné Hoře v (1.
10 zl. —- P rosp čch Josef, pololt'mík
te Zahnášovic za celý rod 20 zl. — ' p.
Pro 0 e k Josef, kaplan v Přctnezlovicích
10 zl. ——Důsl. p. Pruc ha Karel, doktor
v bohosloví, direktor arcil). sem. v Praze
10 zl. — V. |:, l'rudič \'úclav, knplan \'c
\'\s. Mýtě v C. 10 7.1.— P. lř ihil Frant.,
n\l\m'n" v Rychlmč Olom. (line. 711c'elý rod
20 zl. — P. Přihil ()ndicj, pacholek na
faře Újezdské 10 zl. ribi lo v &
.loseta, s\ol\odnxi 7. Dlnhonic za sebe a ro
diče 10 zl. — V. p. P i'ik ryl Frant., farář
\' Netínč' 10 zl. — P. P nc h er Jan, čtvrt
ník v Střibmicích s man7..10 7.|. —- P. P \
tllk o v a Ver. , dcera pololáníka v Arnulci
za sebe a Fr. Pytlíka \\ j. rod 10 zl. 

.R a ck o v \\ \'incencia, dcern měšťana
Bnčovského 10 zl. — P. Radda Jan,

tkadlec v Brně 10 zl. V; p. Ráj—s kýJan, kaplan v S\ojšicích v C. 10 z.! |.
R a m a c h Jan, hostinský v1Náměšti s manž.
za celý rod 20 zl. — P. Rampula an,

p. P r o-,
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čtvrtnlk v \laloslovicích : manž. 10 zl. -—
l'. Ran d nlova ROsina, \do\a v Bosko
\l(ÍCll zn tt ho a “,“ příleň 20 7.1. —— V. p.
R aškn \'úclav, farář v Šaraticích 10 zl. —
P. R a ško \ \\ .\larin v Křižanovicích 10 zl.
— \'clcdůsl. p. R a u c h J 0 s e f, prelat
scholastik při metrop. chrúmč sv. Víta v Prazc
20 zl. —- Důst. p. R ege \: Bernard, děkan
a farář v Bystřici Olonl. dioc. 10 zl. — P
Rcžný Jan, pololáník v Habrovanech za
,“ rod lt) 7.|.—-P.Richter Matěj, cclolúník
: llostcníe s manž. 20 Zl.— V. p. Riedl,
Frant., hisk. notář \ Král. llradei 10 zl.
Důsl. Riegler Frant. , kons. radda, fa—
rnř\ Bjsterii 10zl. —P. Rieglerova
Anna \e \'iškou'í 10 zl. —-Důst. p. Roj ek
Jun, dekan \ Nm. lfradišli v Č. 10:
V. p. Rojko Ondřej, kněz \ Osgián-cclt
\ Uhřích 10 zl. —- P. Rokyta Alois
\rchni na panshí Višnmském 10 zl. P.
R olc k C_\rill, rolník \ Draimicich 10 zl.
— P. Ro s e n d o rf Josef, domkař \ \'á
mšli : muni.107.|. — P. R ozkošná Mag
dalena, služehnú : Holešovic 10 zl. — V.
|). Itonhal V.ic|a\ , kaplan v Lukmci v
Č.107.l. — o 1 p 0 k 0\ a Františka,
hospodjnč \ Bntclmč 10 7.1._\'. p. R a_
zlílek Jan, kaplan ve Vys—.i\lýlč v C.
10 zl. — \'elednsl. p. Ruffcr Vojtěch,
kapitolní děkan na Vyšehradě v Praze lOzl.
——P. R a mel o va Blahoslava, vdova v
Brumově 10 zl. — V. p. Ruprecht .\la
lěj, farář v Dcšné 10 zl. —- V. p. R ůž ič
ka Adam, kaplan v Olešnici 10 zl. — V. p.
lift žička Bernard, kněz řehole kapucínské
vikář \' Sušici l" zl. — P. R ůžička Jo
sef, člvrtnik v ()řechovém 10 zl. — P. Rů
Žičk o Vu Josefa , komorná ' """
lt) 7.I.—- P. ll _\'h a Jan, sakrystan \' Opavě
10 7.[. — I'. li )*hní č ek Josef, (lomkúř
ve \'íccnieích : manž. 10 zl. — yč
ko \'a Johanna, dcera domknře zvlt'atcřinky
\\ Opavy 10. zl. — I'. R v šá n e k Florian,
rolník v _\'iškovících 10 zl. —- P. Ryšá
nek Frant.., čl\rlník v Niškmících s mani..
10 zl. -— P. Ryšan _\' \intůi, učitel \ Šlč
loueu h 5 manž. 10 zl. -— l'. Roh ak Vín

elm, slnha \ llradci Kralou': 10 zl. ——P.
Ř cpe c k á “osina v Žúdmicích Olom. dior.
10 7.l. -— V. p. lleřícll n Barlol., farář v
Chelčicích \ Č. 10 7.l. -— P. R e z n í č e k
Jan, sedlák \ Čechňch ()Iom. (line. 5 matu
10 zl. ——\' p. R'u: .i k Emanuel, ka
plan \ Dnešíeíclt v Č. 107

am 0 k Anton , rolník \ Zuatkách
10 7.1.— P. Samek Filipp, chulupník v
Zňatkáeh lO 7l. — \'. .S a n kotl Josef.
kaplan \' Knnštatn 10 zil. ——P. S a :: i\lntéj,
polohiník 7. Rostenic s manž. 20 7.I. -— l'.

Sled .ič \: k Frant. , \jmčnkař z Pnstonlělřza 3 žiu': osoby, 2jc , rodiče a děti 101
— V. p. S ei fert Frant.., farář v Křížanouš
10 zl. — P. Sc kanina Josef z Ruprech
tom s manž. za celý rod 20 zl. -— .Sc
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kauina Anton. 7. Ruprechtova a manž.
IO zl. — l'. Se kauina \'inccuc, domkař
v Hartmaniclch ()lom. dioc. 7.u sebe a za
celý rod 1. pol. zl. — Sck auina
Anton, rolník 7. Ruprechtova za celý rod
20 zl. — Důsl. p. Dr. Sellner Emanuel,
kom. rmlda, farář v l\'nřímč 10 zl. -—
Serýn ck Anton. výměnkař v Cekýně \:
manž. 10 zl. — V. p. Sieger Anton, farář
v Zábrdovicích 20 zl. — l'. Sk alník ova
Kateřina, ml_\nářka 7. l'odolšt s mam.. to 7.|.

. ko čo \: k _\' 7. Ruprechtova za celou
rodinu 20 zl. V. p. k na Anton,
kaplan \ Dobři(l\0\č \ Č. 10 zl. —P.S ko
pal Ignác. domkař 7. Dluhouie za celý rod
20 zl. — V. p. Sk orpil Frant., farář v
Bndkovč ll) 7.l. -— V. p. Sk 0 t ák Anton,
kaplan v Brně 10 zl. — l'. Skoupý
Jan, soused v Babicích za celý rod 20 zl.
__ V. p. S kill na Jiří, farář v Bihařovicíeh
10 zl ——-V.p. S ku rs ký Ant., farář v Pavlovi
cích 10 zl. ——P. S ! údc k Jiří. (lomkař v Jinn
čovieíeh s manž. l0 7.|. -— I'. S nný \le
Iiehur, mlynářský tovarýš z Opavy 10 zl.—
P. Slavíček Vavřinec, \'ýmčnkař \' Kuři
mč a manž. 10 zl.-— _\'.p. Sln v Ik Anton,
kaplan v Litomyšli \' C. 10 zl. — P. Slu
\'l_k Martin a manž. za rodinu Turtčkovn
\ Rcšmč 20 zl. -— Šla \ ik .\l.\tčj po—
lolúnik : Tikovie (: manž. pol. 5 zl.
l'. S|a\ik \'á(la\, pololáníkz l'rštic a
muni.. 10 zl. — P.Sle7.á ček Josef. mýtný
v Nov. Zámcíclt za celý rorl 1. pol. 10 7.1.
—- P. S | c 1. úk o v (( Mariana , majclnice
(lomu v Olonnici za sebe, muni. \\ (Ieern
10 zl. — V. p. Slota Jiří. professor gvmn.
v Búnške llvstřni \ Ubi-i(h 10 71. -— P.
Slonk a Fuliian, pololuuík \ Sentí(í(l\ 10 zl.

— l'. Smejkal Matěj, polollánik 7. lla—(loštie a tna-n.. lil 7.l. l. olensk ti
Barbara 1. Rosenbcrkn 10 zl. — P. S n\rč
ke va Kateřina, dceru rolníka \ Snlkovci
za 1' otce II) 7.1.-— l'. Smutu_\ l\'ar(-l.
výmčnkář v .\lor. l'rusech s manž. ll) 7.l.—

P. 5 m n t u ý' Jan , čtvrtnik \ Ncmojanecli(; man7. lt) 7.l. _ V. p. Smýkal Frant..
kaplan v Š\úbcnic-l(h 10 zl. — l'. Snášel
Josef rolník \ Žarošicnh 10 zl. — P. So—
hotkn Josef, rolník \'c \'íceuieiclt s mani..
IO 7.1.— I'. S 0 ch or \'á(la\, bilič ua Sn
chu s mani.. 10 zl.—— l'. ' cho r Josef,
(Iomkař v llodiskovč :: menz. PIO 7.l 1
S oc h o r Josef, v_\'u\(':nku'r: ll_\(.l\t.\řova ::
muni. 10 zl. Souček Jiří, mlynář
ve _\'iškovč s mani. za celý rod 20 zl.
— l'. Sou kal Jakob, tříčlvrtnik \' Lulči s
manž. 10 zl_.— l'. Sou kal .\lartiu, \ý—
lnčnkúř ze Zabčie s manž. ll) 1.|. »— V. |).
Soukop Jan, kaplan v Sloupu 10 zl. —
l'. Soukop Jan, (lomkai v Jakubou': s
mani.. 10 zl. -—l'. 50\ adina Juu , pod
sednlk 7. Přílep za celý rol 20 zl. l.
Sp (i či I Ondrej , tříčh rtník \ h'ienmicíeh
: mani. 10 zl. — l'. Spis (\ rovn Anežka
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7. l'ualonnř 7.n . rodiče lOzl. -—P. Spurný

Jun, )llmspodský \ Lndomířově : lnanž.101lStam k Jakob 1. Lomnhe : manž.
lO zl. ——P. St (ir (\ l'runt., rolník ve \'i
eenicích s manž. l0 zl.—- Důst. p. Dr. Stá
r ek Jan, čestný knnovnik, prof. v Hradci
Králové 10 zl. —- V.p.Ste í nínger Josef,
kaplan v Napajedlích 10 zl. — P. Sto
chle. b Jakob, čtvrlnik 7. llu7.ova za celý
rod [. pol. 10 zl. — I'. Stohandlova
Antonia v Nov. \'eselí 10 zl. — P. Sto
handlo v \: Barb. za sebe a za “,“manžely
Stohandlovy v Nov. \'eselí 20 zl.— P.Sto
bandlov (\ Barb. : 1- Kašpara Urb'mka
20 zl. — P Stoklasa Josef, sedlák v
lljezde 10 zl. — Důst. p. _Streer Josef,
čestný dekan 7. Plas v C. 10 zl. — P.
St reit Burtol. v ltupreehtovč za celý rod
20 zl. — l'. Střeštík Anton, čtvrtník v
Následovicích : manž. 10 zl. —- l'. Stří—
teeký Jan, obchodník \ Dol. Újezdě \' Č.
10 zl. — Důst. p. Stří7, \áe'lm . arriknčz
u (lékuu v líi'tinácb 10 zl. -— l:. Strob lí
k o va llosalin 7. Mal. llaclavic za celý rod
1. pol. 10 zl. — P. Strna dova Kateřina
v Střelnč za sebe a 1- rodiče 10 zl. —- P
S t r 0 ms k'_vKarel, domknř ve Vá\ rovi(ích
za sebe. manž. (\ “.“ přízeň 10 zl. I'.
S I ro (| h al Ondřej , sa'rosta v llluehou'š
10 zl. —- l'. Sto (] fllka Václav , po.'olt'mik
v Jinačnvkíth s manž. 10 zl. — \. p.S ! u
(-h|\' Eduard, (ln(h. správce \ "llIPlL (\la
šnvkách 50 . S t u (: k [ ik o v u
Eleonora v Křižanovicieh za celý rod 20 zl.
——l'. St udenú Genovefa, výměnkařku v
Nosislavč 7.u “,“manž. 10 zl. — 1- Stýskal
Florian, 7. Bystrce 10 zl. — P. S týa kal
Frant.. výmčnkář ze \'šetul za celý rod 20 zl.
-— l'. Sne h (\ Teresin, vdova 'v Bystřici
10 7.l.— I'. S (| eh á n e k Anton, bohoslovce
v Hradci Králové 10 zl. — P. Such áuek
Frant., výlučnkař v Lejskáeh 10 zl. — P.
S uch án e k Frant. , domkař : Předmostí s
manž. za živou i “,*přízeň ]. pol. 10 zl.
|:. S (( ch á (1k ov a (\lnria ve Vamberku v
C. 10 zl. -— l'. Sue h iiuko \ a Františka,
manželka pololúuíka v Syrovníeh 10 zl.
l'. Sn( |t_\' Josef, po lrub v Židenicích 10 zl.
— Dust. p. Susi e ký Jakobb, kons ruddn,
prol lbcol. v Brně 20 zl. —- D(ist. p.
S n ši | Fr a n t., kous. radda , profes
sor theologie, starosta Dědictví

Cyril In a .“ el hodin v Brně, spo
lilzakladutel l00 zl. — V. p. Svačina
Josef, lokální v lt'onešínč 10 zl. ——P.Sva
(: in 0 v u Apollonia , _výmčnkařka v Záhná
sovícich za svého 1- manž. 20 zl.— za celý
mil 20 7.l.— V.. p. S v ob o d a Josef, duch.
správce v Niškoviclch 'l0 zl. -- V. p. Svo

bo d as'Fiant., kaplul v Nm. \'escli 10 zl.-.- P. S\ o b od (\ Frant., hodinář \' Brně
l0 7.l. -—'\. p. Sv obo (| a Josef, farář v
Drnovic_l(-h lO zl. — I'. S \'0 b od a Josef,
čtvrtuik v Babicích s manž. 10 :|. — Důst.
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p. Svob oda Matěj, děkan \\ I'nrúř \, B\
ali-i\i 10 zl. —“l". Svoboda Pu\',el hrolmí
vSloupu s manž. 10 zl. — P. S \“ol) \) dn
Jakob, pololňník \e Víccnidch \) n\unž. zu
\elý rod . pol. l zl.—— '. vchodu
Jan, grunlnvník \' \\lnlé Myslou': 10 zl.
P Svoboda Jun. \loulkni' \' Slcrpl s
manž. ll) 7.l. — P. S \' o bo \l o \' \\ llulcí'inn,
měšťanku \ Jur0n\\'-ři\íck zu sma 10 zl. ——
P. Svoboda \ \\ .lokun.., munlclku (\\čáckého
mistra \' Čnskowkcm mm 10 zl. —
Svoziloul \\lmia \ Dulnumch 10 7.1.

.S_\ kor0\ \\ Františka 7.l\'\0\\\1071._—
\'ysokorotlý |). A n g \\ sl hrubě S |va
Tarouca, c. k. ryllnislr, spoluznkludulcl
100 zl.-—\' ysokor. p. Bedi-ich Iu'u—
bě Sylva-Tarouca, kněz církevní \“
Brně zakladau'l 1000 zl. stříbru.— V.p.
Sy \\ \:čck Frant. , kaplan \' Jurolni-i'icirh
10 zl. — \. |). S \'rov \“ Frnnl. , [unií- \"

_Krouuč \" C. 10 zl. -- l'. Sysczl Josrf,
majitel \lomu'v Brně 10 zl. —el. ijtlůnt. I'. hrabě dc:
Schaufgntschc Antonin Anl_oit,
blukup Brněnský 20 zl.— P. S,:ia
I'o \' a Barbara, hospodyně \ Přeruu': 10 zl.

'——-P. Šuc l'l'c _r Frnnl. , podučilcl z Dědic
10 zl.— V. .Š \\ l'rz'nnek .loscl' knplnn \
';\0\. B\džou': \ Č. ll) zl. —- l'. Súlcx
Frant., podscdník \ Breslč s muni.. 107) —
?. Šamnlík l:.ranl , \ýmčnkai \ ŠOI—mcc
\) manž. za celý rod ' 7.l. —- l'. Šú mu
llk Jun, pmlsodník \' l'\\:j\—i\\ Sloupu s
mani.. 10 zl. n\r \\ Jan, lislunn's \
B\né s mnnž. 7.\\ cely rod 20 7.l.— I'. . nn
d e r a Josef, \!opikui' \' Námčšli s muni..
“10 zl. — V. p. S_u|'\ rbcrgcr limol, ['\n

ll) 7.l.— l)\\.\l. p. Sc h crúř \' Byslrčm \' U.
\lerlc Jan , l)í.\k. _\ikúř (Jcrnolmslclmkj \\
farúi \' llrulcch \ (.. 10 z.! l'. Sche
10\ \\ \lnrin, \\|0\a \ chmnicícll zu sebe
l_0 z. —- za 1- n\uuiclu 10 zl. V. |).
Š \:s l \i k Frnnl. , kuplun \' \\lošlčnici 10 zl.
— l'. Š \:\ \: ík 1050!I, podscdilík \ \lollcn
burku s manž. 10 zl. — I'. S i l\I .\l\\rlin
\- liuprmklmč zu ccl\' rod 20 zl. —-- ].
Šiblova l'clronilla z llnprcchlow 10 zl.
— 1“Šlldl) e r zr o \' \\ Josefu \ l\'an\.icí\'h
10 zl. — V. p.Ši mhcra \\lulouš, _\luch.
spríncc \ Slíízově 10 zl. V. p. Šim
b e r a Tomáš, \lnch. spr\i\cc \ Komíně 20 zl.
— V. p. Ši nečok _Anlon, kuplun \ lílo
boucícll 10 zl. _—l'. Šim cčck l'a'aiun \
Lukmč 10 zl. — V. p. Šilnerkn \\í\-|\\\,
kand. E\mn. prol'cssun \ Praze 10 zl. —
V. |). Širák Anlon, (Inch.spr\i\\c \\: \ln.
dislmě 10 zl. —- P. Škúra Jun, llolnlúník
\ Drásmč s manž. 10 7l. —V. p. kunda
.loscl, duch. spinu—e \ \\Imanci 10 zl. -——P.
Š k o l \\ r \'\'\\'|\\\ : llnnln'ch Ra\l\\\í\ s n\un7..
za celý rml 20 zl _— V. Dr. Sko rp i k
Frant., \lncl). spra'ncc \_ llolululkhk spolu
zukhululcl. | Š k \) r pilo \ \\ Annu

__ I'\! Komořnneck 7.\\ 1 manž. 10 zl.

' ! or J\n), kaplan v Jaromuu \\h
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Šlol' Anlon, : manž. \ Ockoú za celý rod
20 Zl. — \'cledůslojuý p. Slos \\ nr Vi k
\or prclal Rajhradský 7.n klúšlor. 100 zl.—
l'. . maulu F.rant \c Vlccnicích 10 zl.
F. Š n) crd \\ \lnrliu zc Slmíkuvic s muni.
IO zl. —- P. mid \lnrlin, čhrlnlk \ Oře
\I\r\\'\'n\ s manž. 10 zl. ——l'. mid Pau-l,
rolník \ Nel)0\i\lc\'|\ .s n\uu7'..10 zl. I'.
Šn\i\10\ \\ _\Iurh, dcera člvrlníkn : llolá
sek lO 7l. -—'-V. p. Šulidck l\'\\rcl, prnl'.

mnu). \ Znoimč 10 7l. — V. p. \nígm_ \\10 zl.

l'. Šlnuc Jan, pnlulúník \' .lczyiunm'h—s
ur-mž. zn u-lý rod 21) zl. -- l'.
Nepomuccnu \' l'í'crovč 10 zl.—
ln \'a Pulronillu \“ l.kolč llmlkm'é 10 zl. —
l'. Šn \: \l u r Joscl'. lmdnář \' Němčiclvh u
Ivančic 10 zl. -— \f. P. \) l'l'r Fr.-ml.. ka
plan \ l)nšicí\h \ ('. 10 zl. ——V. p Š |) a
ček Adam, lokální \' Pulnpíně 40 zl. —
I'. Špaukov \\ Amzkn \ Opnlmidrh za
, \mlíčc 107.l. -— V. p. Špička Ferdi
nnn-l, kaplan Lon\ní\k_\' 10 zl. -— l'. pič
k0\ \\ Katerina, l\\)l'crk\nč 7. llnujic za 1
rodíče l0 7,I. .p. Špirk .lnn . kaplun

'l'uinnmh 10 zl.—-V. p. Šrulck prolok.
nejdúsl. |)isk. kons. \ llru\l\i hrálmó 10 zl.
— V. |)._Š r o c Alois. kuplun \' Třolliči 10 zl
Dust. p. Šru lku _\luuríc, generalni dc
linilor i\ulu kapucínského 10 zl _. P
Š! :! slu \i Burlulrn. l|\)spml_\|\\. \ \lilnnivirh
7.\\ celí roul 207 — P. lcl'n \\ .lnkol) v
ll\u.\'l\\'l\|\ .\ manž. 7.11\'\'l_\' r\)\l 20 zl. P.

Š \ elr_l .\In\tin, \'_\'n\\'nl\\\i \ Studnici 10 zl.
._ I'. Š \\"-pzi \\ ck Anton. \lomkúr \ Bla
7,0\"'i\í\l\10 zl. _- P tčpaníkova

lu).\—_p\)\l_\nč\ Junkovicírh 10 zl.
|\'l\\rn
P. Šlčnl \n Juu. \lomkuř \“ Nosislmč za
rodinu 10 zl. —- I'. Š l\\ linn Š|\-.p\\n I'n—
ru.íi \ liií7.\\u\)\i\írl\ |O 7.|. _ l'. Šlix Leo

polil, |\_\).—_|)0\|.\'k_\'\ lti!\:|li\í\l\ s muni.. 10 zl.]. 0u\l \ k Jun, mladší učitel v Na
)n\'.\li ll) 7.l. — l'. Št rail Jnkol) , domkař
\ .Ic\ln\ni\.í\|\ s manž. ia celý rod 20 zl. ——
V. p. Šlul \ V\iclnv . profcssnr i_r_\n\nnsi\\lní
\ l'\\\7.\—!. \lcsilinu l0 7.|.. ..p Šubert
Anlon, kuplan \ Luki 10 zl. _- V. p. Š u
bcrl Jun. kuplun \' Bysli-ivi Olom. (line.
10 zl. ——V. |). '\| \lorla llnlwrl, bl.—k.
\'ikni' \' Brně 10 7.l. - -» \", |). Š \\ lu Vin-“ona,
\nlmin. \ Siull)oií\í\-l\ lO 7.|. —- V. p. um
Jusof, kuplun \' Opmč ll) 7.|. I'. Š_\' (| |)
.l_\).-)\-,l'rolník 7. ().\\l\v \“ (' ll) 7.|. P.
Š \ \i l)e \\ s k \ J\\l\\)l). \:l\\lnll\ \ Židenic-hh
s manž. IO 7.l.— l-Jmtu. P. knrdinul
kníže arcibiskup Pražský.. kníže
Sclnvnrzenbcrg Iedřicln. spoluza
kladatel 100 zl. ——-V.|').Š va r \; Josef,
knplun \ Slmonínč Ol.\lior. IO 7l. -—I'. Š\ arc

Jun, čh rlník 7.šRuplft—chnnn za celý rod20 zl. — \; pb. \ \:\lu J\u). kaplan \ Le
\|cnicícl\ \' (J. 10 zl. ——-V. |). Š\c\l\\ Fram.,
\lncli. spr':ú\\c \ Žd'urnú 20 zl. -— V. 1.
S\ ehl ík Tomáš, kaplan \ lílálících 10zl —
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P. Tn l l \\ Frnnl., ze Snšic za celý rod
zl. — l'. Tulln Josef. sedlák zc Sakic

10 zl. — P. Tňlský Frnnl., kopec \
Sloupu 10 zl.— P. Tau's Pavel \'Drysicích
\) manž. zn 1“ \I\'er\\. 10 zl. V. p. Dr.
Tcr's E\lunrd, prol. \\ praescs \ areil). se
min. \“ l'rnze. IO 7.|.— V. p. 'l' e s \\ ř Jnn, farář
v Důrfeln 10 zl. V. |). '1 \- š &ř (iou
hurd, knez řnllu kapucínského nn llrndčine
v Praze 10 zl.— p čší k Josef..duch.
správce \ Nosislnvě zn “,*pií7.eň 10 7
P. Ti \: h á Kateřina, svíčarka \' Sloupu lO zl.

V. .T' \ e ho \ s k ý Josef kaplan v

Praze 10 zl. — l'. Tich \' Jpcef. pmhlýí\ Olbřnnskéín mlýně s man7.. 7.l.——Důsl.
p. Ting cr lgnác . kons. rndda, \lC-knn \\
farář \' Křlčnickh 10 zl. ——l'. ]“ ilI ll\.r
mcncgild, bratr íellolc knpneínské \' Snšid

O zl. —-l'. Tka lc\. F.ranl \ “07.
drojmicích s manz. ta \'e'ý rod 20 zl.. k \\ \l cc l'ranl., \' llnztlro'imhíeli_. 1\\ mnnž. zn \elý \ml 20 zl. a
d'lcc Frant.. rolník \' Iiojclíne 10 zl.
— 'l \) nl \\ i)\.k From., \'ýminkái \
llousku 7.\\ \.ely' r0\l 20 Zl. 'l' o m e
ček \larlin, \jmenknř zlll\\\l\o\a s dcerou
10 :|. ——P.10 nek V.í\ln\. slndojhi \“
Praze l0 zl. ——V. .'l' on \\ e r l'ranl. fa
rář \ Sudoměřicích \“ C. 10 zl. ,- I'. 'l'o
\'árek \lnrtin, rolník \' Komíně .< mani.
IO 7.I. V. |). 'I rnp |) Josef. kaplan \'
Plzni 10—zl. -— l'. Trek n Filipp \_\'mčn—
knř \\N\-l)o\i\l\-rl| \\ manž. 10 zl. —-- '.
Trčka Anton. \_\'\n\'-nkař\ ()ieehmém s
manž. 10 zl. .Ti is k a P\lr, \ln
ehmní řúdn A\\\_rnslinsk\':l\o \cl.n\ii_í\h 10 zl.
— l'. T ka \\ \lnlonš, čhrlník \ lulenu \\ |\
10 zl. — l_'. Trn |) k o \ a línhřina. \'ylnen
knřka ze Sueholascv za 1“ rodiče ll) 7.l. —
Dílsl. |). Tuma Ignác , \lekan a l)i.<k. \'ikái'
\c \'_\s. .\l_\"l\': \' (". IU zl. l'. 'l'\||n_\

l'.n'!\ll)erla \e\l\-ni\n |\'\:ll\."\ Slrnna \' l.\Í<\)\'ů\ Č. 20 zl. — Dnsl. .'l_\ dl ln\l\ik, kons.
radda. dekan .'\ farní-p \ Újezdě 21) zl. -—

V. p. l'hlík Dominik, ullmin. \ llez
nmielch 10 7.1.

V p. \ncek lleodegal. spírilnnl \
llisk. sem. \ ll|a\l\i Králou': ll) 7.l. ———I'.

Vú c lin Jnn, Il\o\.ii \ „\lor.l\\ni\\\ ll s mani..10 zl. _— V. V a \ ala .\lal\\j , kaplan \
Schramm h IIO 7.l. — V a ll a | \) \ \\ l\'a
rolinn, \l\cra sedláka 7. Palač'ma 10 zl.
l'. \ agnor Slanislm 7, l'\\|p\":\\|\lo\a—za
\'ely lod 20 7.l_ l' V a ar " e ro \ a 7.\\
sclle \\ mani. \ llnplee'hhne 20 zl. V.
p. V \\ gno r liarel kaplan \ líilináeli 10 zl.
»—V. p. Va lenln Jan. fn|.'\i \\- \\-I. Bi
lešl 10 zl. -— \ \\ ler \) \ \\ karolina,
)nlynaii'kn z Homarma 10 zl. — l'. 'V .'\ 
k o \' \\ líalei'ina . \'\l\)\'a za Jana \\ilka \
lloslčhradkarh \\ za celý r\)\l ., V20 zl.
|). V a [ ou e h Fram., kaplan \ lloslimč

go lzl. — P. Vn I to r Fram. , \lmnkař \“Soš ce s manz. IO 7.|. .-- l'. V \\ \\ a Frnnl.,
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fnmilinnt \ Žálnmreskůch 10 zl. p.
n\n k V\íclnv,kaplanv Záb0rí \'Č.101l

——P. Vn m.k Vavřinec z K\ma za mani.
10 zl. — P. Vaš k0\ \\ Josefa, llOSpOll)llě_
\ Dra/.micíeli za sebe \\ přízeň 20 zl.-—
l'. \ n \ erka Josef., čhrlník v Žzi|)o\řc
skáeln za celý rod 1. pol. 10 zl. -— l'. V a—

varko „\ _\larianna,v\'ýměnkařka ze Všelnl10 zl. — er ko \ \\ Frnnlíška.
\\lo\'a \' Lalioueskleh 10 zl. V. p.
V\i \' r a l".rant knolnn v l.nži\í \ (Í. 10 zl'
— l'. V e \lrnl Fuml., nčilel \ Slndnici \\
mnnž. 10 7.1.— V. p el) cr Franl., ka
plan \' Nílonhích 10 zl. — l'. Vej hon ko
\ \\ Apollonia, lřienrlniec z ()iecliovíček
l0 7.l. .p V ej\od \\ Jakol) , farář v
\'o\. Veselí 20 zl. -— P. Vejv odn Flo
rian, \'vh'rlník : Bychlářovn 10 zl. — V. p
Veiss Peregrin . kaplan \ 'l'uřnnech 10 zl.
— l'. Veiss Jan,ko\.'\.' \e \'mřinei : mani.
10 zl. — l)\'\.<\. V c i \ rAnlon , dekan
\\ farář \ l'olmielieicll IO zl. V .V \:
.<\: lý Josef, kaplan \ Jen\ni\i l0 zl. -— P.
Veselý FI'UIII., n\islr na Dvorkn za celý
ro\l 20 zl. -— s e lý Jan , mlynář v
l'r"oli\nnow Olom. \lioc. 10 zl.—I'. Velehn
Rosalia, služka za sebe a 1- rodiče 20 z'. _

V é\ o\Io\ \\ _\lnria \ Ilyhlářovč za
sebe. a 1- nlazw.. 10 zl. — l'. V i\ h \ \\ Josef.
mladší nizilel \" Námi-šli 10 zl. \'_p. Vid e
\n a na Jou-f, kaplan \' Kalač \" C. 10 zl.—
V. |). V i el a n \l Jan, lokalni \ Nikoléiríeh
10 zl. —-< I'-. Vi k t o r i n Anlon , kaplan
\ Slraširídi \ (3.10 7.l. -—</" _ 'inař
Jan, \l\\\'.l| .<pr.i\\e \\: \""\n\la\e \ C. 10 zl.
—— .'V is in l'ranl., kaplan \' Berouně
\" C. 10 7.l. -— l'. \“\ílek Josef 7. V\-li\-c s
manž. za celý \'ml 20 zl. - l'. V ilv \\ r
Josef, bohoslovce \' Hradci Králové 10 zl.-—
l'. VI a eh Tomáš), \'n'rlnik z Podhi'ezie \\
manž.. lO zl. _— l'. V Iae l) Frnnl., \ý—
\nenkai z Podbřežie s manž. 10 zl. l'.
\ Ia \ ha Josef ehrlník z lodbřežic \\
\nan7.. lU 7.l. — l'. Vla cho \ a Anna, ml)
náí'ka \' \liloslieíeh 10 zl. — V; |). Vl ns ák

“Josef, kaplan \“ liožmilúle \' C. 10 zl. —
I'. Vl\' \: k luuel, \lomknř 7.e Sllldnic 8
man).. za \':\|_\'red 20 zl. .Vl\ e k
l'ianl.. \I \\ .\ s')\':'\\'ee \ llln_<i\í\l\ \ (». 10 zl.
— l'. \'l\ e I\ Do:ninik , \i||\n:'\i \ Jnrome

í'—-i\i\||lí) H. I. "'l\k0\ a_Maria \nlllll'L'lllllH'č za e\l\ rod 20 zl. . p.

\ odrážka .\|\\\in|ilinn, \kaplau \ Sl. Bo—|\s|a\i \ ( 10 7.. \ogl Jan, studn

ii\í \ (ll)e\--ni\i \ Č. 10 zl. —- V. pl. VojinFr.,:lnl farzii \ l'rolivínč \ Č. 101 V.
Volf Alois, farař \ Sloupu 4I0 zl. —

l'. \' olf Jan \ Sloupu za sebe a 1- manž.10 zl. ..p Vo rá čJosef, knplun \ Je
\l\)\ni\-i\:|\ Alil 7.. — l'. V orú (: Jan, polo—
l.ini|\ 7. lirisenskn :; manž. za celý rod 20 7I.
-— V. |). V \) n d r \\ k llnrl., farář \ Tnřn—
nech lll 7.l. — l'. V Ořechov \\ Kateřina.

l .<\'ol)0\ln\'\ mešínnka \ I'i'erovč 10 zl. —- .P
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Vostřejš Josef, podučílel v hnramově
10 zl. ——ll odí n & Votavovn v Slřeheni
cích za 'i' rodiče 20 zl. -— P. otav (\
Josef, učitel \ Nm. Veselí 10 zl. ——l'.
Vřavo v a Josefa, \(|o\a v Brně, za J,'Jo
sefa \'řavu & cel\' rod 207.l.—Důst. p. Vrba
Jiří, děkan \ klobouekh 107.l._ P. Vrúnn

Klement, fuolniliant v Řeekmicídl s |nn_nž.zn(elý rod2 7.|. — V. p. \' rána Šimon,
fnrúř \ hllrmicich \ Č. (0 7.1._. v \r

tílek Front„\[iičhrlaik 7.'\'os.il0\ie smonž.10 zl — l'. (lek Jan, ctvrtník 1 No
sůlovíe s manž. [10 zl ——V. p. Vrzal
Jan, kaplan v Brtnici 10 zl. — l'. V r:. al
\lichnel s manž. , podsedník v Bošovíeich

0 zl. —- V_ p. \' nrm Ignác, kaplan \'
Dědicích 20 zl. —- I'. V urm Anton 7 Klo
luouk za celý rod 21) zl. — P. V ii nšo v a
Františka v Hluchovč 10 zl. — l'. V\ (';.i
ro \ (\ \laria \! l'etkmicích 10 zl. —- V p
V \ chod il Josef, kaplan \ )lilolících IO zl.

. V\ chodil Arnost, kaplan \'
Přermé Il) 7.l.— P V\ hlídal Jiří, cha
lnpník 7.lllnchom za sebe 10 zl. — 7.a . mani..
10 zl.— P. \'\'||\ (| zal Bartol., pololánik : Kří—
žonovic za sebe, manž. " celý rod 20 zl. — V. p
V \ m č !.al E(In., kaplan v Osvětimanech 10 zl.
— V. p. V\' rííh ek G\rill, kaplan v Shn
kově 10 zl — I'. V_\lásek Marlin, ml\
nář \ Uhřicích za celý rod 20 zl. V.

V \' l (i s e k Erasmus, l:rnntiškan \ Zzísmnkn
\ Č. l0 7.l—. P. očil l'.ant. ,dlvnh.správu: v Dunaj0\i\(ícli 10 zl. — I. V\
topil (lndícj, mistr tesařský \e Vicclneii
(ich smani.10 -— V. Vzácný
Vincenc, farář v Šlapanicích 10 zl. --

P. Z a |) lon (Ji | o \ a Anna 7. Dědic.
10 zl. — P. Zub ran :: k \" Josef, mlynář
v Labe v 0. ll) zl. —- Zachar Franl.,
ink 4. třídy n\nnnas. \' Ces. Budějovicích
10 zl. — l'. Z a c h o v a I- ovn Anna . vý
lllůnkai'ka v Krascnskn 7.1 Tk'ašparn Zach.
a rodiče 207 -——I.)Ztidcra Anton, po
lolaník \ Silinklich s mani.. lí) zl. —
Za c ho \' al Cgrill, tříctvrlník 7. Nosálmier s

nmni.10 zl. l'. Zako _Lpalova Anna,
pololánicc z Znhnašmic la "'manž. (\cel\' rod
200.7l —-P. Zam a nula \'a Barbara 7.Vitoníc'
()Iom. (line. 10 zl. ——V. |). Z a ]) le ! al Ignác,
kaplan v St. Jičíně 10 zl.— P. Zapletal
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Augustín, syn sedláka ze Sternhofu [071.—
l'. Zapletal Vincenc, fmniliant v Sl rn
hofu 10 zl. — I'. 7 (\ elnl Jan. čtvrtník
\' Krzísenskn s mam.. 10 zl. —- f'. Zii .xtčr
Vincenc knpee \ lmramme 10 zl. — P.
Zii v o s ký \lalouš , výměnkař v Žideni
cích & manž. za 2jc"' . rodiče lt) 7l. -— I'.
Z b ořil Jan. pololziník 7. Olšan : manž.
IO 7.l. -— 1—Zhořil l'ahian a
l'nstoméří 10 zl. — _l'. '
riana, svobodná 7. 0rlccjmxic za celou 1
přízeň 10 zl. ——'I.(l ařil Anton. cholupoík
7. Vinur za celý rod 20 zl. — P. „(I nři
Io v a Františka 7. l'opmic 10 zl. -— l'.
Zc (] nič (:k Frant., vý-něnkoř \c Vícenicích
s lnanž.1.a cel\' roui 20 zl. -— I'. Zelní
ček Bedřhh. prachař \e. Vl.nlíslau': 10 zl.
—- '. p. Zelink a Karel. kaplan v Líšni
10 zl. -——l'. Z clinka llnbcrt, bohoslovec
v Brně 10 zl.— V. ). Zeman hl.. kaplan
\ Jržmč ()lom. dio(. IO 7.1._— l'. Zeman
Jakob krejčí \ S\. Jann \ _7.( IO zl. —- l'.

Ze m (| n Jan. (:lcloláník ze Šlapanic s mnnž.za celýrod 2071'. no \'ríclm.
c. k lit-.(ničný oii'icial v Telci za 1' otec u
rodinu 10 zl. -— I'. Ze nl n " Jo.-ef. (“:vrtník

lapani(ích s manž.1_0 zl -—P. Zeman
\\nton, pétrhrtník v Šlapnnkích s manž.
IO zl. — l'. Zlú me|0\ (\ Josefa : Dolo
plnz íO 7.|. „- I'. 7. ! ri nl al (\ v a Viktoria
z I)Inh(n|íc za 1- rodiřc IO 7.|. ——l'. Zlá
ma lovu Anna. manž. sedláka v llaclnvi
cích 10 zl. — P. Zm rzlý Anton. (',-lvrtnlk
v lmlči „\-množ. l() 7.1. — l'. Zouhar
Frant. . pod-n'itcl ze Slndnic 10 zl. , P.
Zon h a r Frant , \\“in-'mkoř v Šošínce za
sebe a + manz. 10 zl. —- l'. Zon har
\\lalonš, rolník \ Šošmce s manž. (o.-„|_ ——
l'. Zon h ar Kašpar, domkař \ So'sín'ce
: manž. IU 7.|. — l'. .onhar0\ a Bo
žena ze Senetářova ll) zl. — l'. Zuka
lo va Anna. svollodnú 7, Rostúní 10 zl., —
P. 7. uk er Tomáš, ml_vnr'|řv Lcjskach IO zl.
-—l'. Z a k ro \ a Josefa, mlynářka 10 zl., 

V. p. Ž (iček l-rnnt., kaplan v B 
čmicích 10 zl. \" dórský Vá
cla\, kaplan v i'o\(', Vsi 40 zl. — P. Žíla
Jnn_s man7. učitel \' Lidečkn lO 7l. _- V.
|). Z i \' o tsk \" Anton , kaplan v Bystřici
10 zl. -—



Koleda
Il () V 0 I'

„3bař Bňh!“ býwalo \\bebámlm
pogbmmení \\ajíid) bmbbd) přcbtů, tbp:
roli brul) t\n\l)\\ \\řjařou práci počínati
\bibčl. ——„Zdař Bňld!“ molá \ náš
Morawau, miba fmjam) jme'počínati
\\ mm) rok 1554.,\\ přeje Imjnoít \vj'je:
l)o sbaru, bobra, \\ bl\\l)\\ wssrm, fter\)\\\
je až pofUd Dobře, \ \ter\)\\\ je zle
Dařilo.

D jat je čaj) mční— jat ten náš
j'mčt bčší! Nyučjssi jmčt \áb \vibi gm:
tulauta w černém fračfu :ohsswihuutél,w
_— \\eli, když jbe do ímčtniee, jiskě fb\)š

jbe se j\\\čt\_\iee — \\Ie jejTtč mbjTi I)\\
má, při\\áíjí»li mimo wťclou gram:
Iael bátet íebe ftubenčjííí. Náš Mo:
raman, snaje tuto powal,ul Uyučjssčl,w
swťta, \\ \\ed)tč bujíti pmnhum) \\ frajauů
.in-\)d), přináíjí \\)eble' j\\\e'[)\\ přání f no:
\\)čmu rotu tate' roglične' báth) \\
lblebu. Roleba gebo geít\\\\\jTe\\\je\\o\\\
jiromuá; \\ \bjj'at bubuli [\\bč na tomto
\\ome'm turu každý \\nčílmti tai upřímně
\\ laítmvč jako \\n, totiš Morawau,
bube gajijte' \\\\\\\t)\) \ \\\il\)d) čtenářům
jeho míti „ííťajt\\\) \\ bobn) \\ o,
m\)\ "

Morawan zuajc obyčej\\mbám:
\\\)d) přebfům í\\\\)cl), b\inmti za \\omoroč:
\\e' bárh) mt \mauou tulebu, \\emufll
po cizýchkrajich a \\árubed) je poptámati,
coby je \\ejlip [)nbilo za ba: ! \\omčmu
tofu. — Nčtoliw se bo onmíčra toleba

mnohé báth) jalo do tagajh) oble'ta'jí,přece
jisko jejt, žc 1abllrka,ořlssky \\ jíue' owoce
pkede mííhn je mproyunímají [Iomíčfem
tímto. 2090 měl \\áč Mo raman po
cch) rok jiš \\a paměti, \\ t\\b\.)š \\euna:
\\)enč jbiral koledu pro brabe' čtenáře \\

čtenářů) jme', ta! še je mu posstťstilo, _aš
bo f(\l\\č[)\\ \\mne'bo tofu peč[i\\\\')m \\íje:
třowáním bocbonmti roěíič\\\)d) bt\\I)\'\ —
\\ \\)jíat tblifo bomácibo owoce,
nebo tagumm) \\ajjinec \\eráb je I)\\\\\\ji
zbošim ctzým. Několiko br\\()f\ bomd:

čili

oční \! a r o v ě.

„.Řoleba' kolrka Šlčváne!
Co to \\cíeš \\\e \; [\\inč.3“

(žlutá vijeň.

citu) owoce tetu) (\vblá \,\oblč d)\\ti swé
k \\šitfu čtenářítma ro \iejímčbmnltčji
rogbčliti.

,Jakošto \\)č\\\:) j\.)\\ í\\\\)d,\ 5bb'5\\\)d)
praotců \\)ce M \\raman ftare' mym) \\
přif!\\b\.) \\a gřeteli pobršeti, \\ ble m):
bornčboprnmibla „tomu čeít, t\\\\\\\
čeí, " sačne \\b \\ejftaríjícb, totiš od
cti[)\\b\\\')d)bčbečtů \\ bábičeř.

štítu \\řegili jiš hezkou řabu \\ s»

\\\\')rI) rofů, ale přece jeíj'tč jábm) z
nich uepřežil\\\\\\\\)rok tijíu \\í\\\ijt\)
pabeíátb čtwrtý. sid) žiwobytipo:
čím jiš \\\\\\\I)\\ rotu př\je\\\\\\')d) \
\\epnjennn) (\\ \'\r\\b\\\')d) \ \\e\\»
rubn\)d), puf\\j\\\)d) i bouřli:
\\)\)d), \\\otr\)d\ \ j\\d)\)d), ob\)=
čcj\\\)d) \ prestUpUych Dni pře:
četli gi; \\\\\\\\)\\talenbářu, plus
\\etařu, jnářu \\ Il)ař\\; \\abplimno:
\)oIetou 5Euj'jenoítí swou \\)elite' obratnoíti
\\) posužowam \\\)\\čjj'jíl)o [\včta, \\ebnť
presmsunotjnnnun) 5 bobra \\ zla,
\vibčli jiš í\\\\|'je\\ \\\\\ \\\\\\\I)\)d) \ibj!\')d)
\\\\)\\ále3\\ \\ \\eí\\\\)íl\\. M 1m!na
mla bí) el) libcd) \\\\\\\[)e'ítráuh) \\ibi bpm:
\\)ují \\ hraji, ualé;ajl, přivmnmajíče jobč

j\\\\')d) \\\I_\\jt\\\)d) \\\l\\b\)d) let, taté \\mos
I)\\\\ í\\\\|Te\\i\\\\ jmčjj'nou, jíšto b\) je je:
jid) wuukowé až ! poputdm togeímált.

chikož pal \\\\\\\l)\\let\'_) 5i\\\\.\t jejld) \\c:
b\)I \\eš učiněná fm \\"íenina wssellkých
xpodiwných\\\ll\)d) t \\e\\\\I\')d), ta:
dostUých \ šanít\\\')_d) \\baíofn, bá
\\\\'\mejim koledyjabličla miíjenflá.
Tač jjou ble \mněm'MorawaUa pro
bčbeč t\) a b ábičh) nejpříuúřcnčjjjim
bartemš řoíjiťu jeho. QI proč? Babím
\\líjjeuíta jíou \\ nás \\)ášená \\ oblíbena
ta! jako fmři Iib'e'. Zablka \\\\'|Te\\[l(\ jímt
jiš \ napul)ch \učm ftaína, ta! ze je
\\Emjou 3\\I)mb \\afjí \\)Iajti \\asť)\\\\\ti \\\\'\»
jeme, \\ proto jid) co ofraju \\aíjld) ga.
hrad podáwáme \\fmje \\af' \ \\)Iaíh, \\ajjl\\\
\\1iI\)\\\ jiařcčh'un \\ ftařeutam. ZewUťjssč
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fráíu jablek misseuskýcb zwýssuje pomaly:
muitřui,taf 3cl)))d)om jim pro u3itcf pro:
miuuii i semuitřui ucubia3cuo3't. 'Bobobnč
i uaííi bčbcčfomč () bábičfu, b))ibi) i nc?
měli )iI)Ia3cu)')d) tmáři, ucbof minmji )o
obličcji jtářim :: ítarojimi )orotc' mráíh)

jafo jim)) pťcstálých bojů; jid) miaj-.)
vrohočtajiti pouta3uji ua bo31ámáni k
)mjtámajícim 3učm; proto jiri) 31mm na
prmui pohlrd po3uámá co ouocc d\uti
přiicmuč, jiri) cti (\ ))) fa3bc' pochx,xbnosti

o moubrou rubu 3ábá. Zablka xuissrxlsiá

cbonmti; i uajj'i bčbomč a [\\ibičh) jctr:
mámaji ))) )uíbo3uojti jpafitciuc', a3 3.1

nimi opět uomc' pořoícui bo3ráuui, jcmu3
pobámají jiarou, jábruou uábo3uojt, ílárc'
tráíuc' obyčeje, 3)).\))ř\.\, pijnč a pomibh)
nárobui onmcm i přiflnocm ín\)')=..uKéšb!,d
je jiří) potomci ucmidmli n) uomotád)
uábojuojt a )uirobuoít nobrómajicíd) —
tim [\o uíjii mnohé mifjcuiuč I).)liba)

a “Toho tčitjuc' i budmmuc', () b))ii b))
čim b\Š)timaji, tatoiíh) Imriiminui,
(: )))iaítcuci upřimujmi jaio jid)
jiomůtui prabčbom'.

žBo bčbcřcid) .) ítaicniárb počucmt
běliti pauuo; )))—bot“u:)učiňi jročt po:
uičfám bámá pťed vám) přebilo-T, a paf
mime, 3: pauičfo )oubtc, poldiřtč paf
učftcrc' pumu) l\\.')u\ají utbočtama),
mhuvi:ll jc o uomiufád).

Gině miumiii )) pauuá d) Mo:
tan) au ucopomruc činiti ro3bil potřeb:
m), abo'|cut3)m)lii; ucbot' )) cui p auua
jato ))auua. s.Uřoranuiu [\im 3uá
učtolit brubů panen, 3 uiri)3to
každý jinou foiebu 3ábati bubc.
. mnouibrubpaujujjoufin:
tě pa UUy, jichžto jlujjm'nu bártem
pobčlitl M otoman u ucjmice to3patu
uabčínlo. _£\.)to I))ieb ob íamc' )))jiiboíti
buh) ji )oj'jcmo3uou práci, íniti je ji:
fieuami obporu \\llll, :)lajtui un:
robin) froj , )oiaítuí nmtcrná mluwa,
)))Iajini bomáci ii)ou\áuí — — mjícďo

je jim 3ucd)utiío, ou\) íc opíšu—.) po ci
3ádu, m))o\')íjujice scbe uab jpoíurobačh)
ímé Dubně, a23obu' ) )).\I_a|ri)očruc'Euouo
cmičib) jc )oe )))ětuoíii jiné—mc měr;
uojti k milcucům mf bcbiimč a unum:
mtu'č, 3: b))l\.)33mm )ořrw) jc buom u,
po3bějibmčma, třem i čt\)tem—
„__ foucčuč pak tátu) b)) b\,\!) býwaly

Čřrui ůwobuj.

měnu,) fa3bčmu, Pbo3b1) [)))I chtěl —\- —
nic ímčt, jat jc olmčcjuč ftámá, obmčuil
jc jim 3.1 n\čruoft mnobojitau:
uou uembčfcm, ucboť jim uc3ůítal měr:
m')m — 3ábu\'). Nad timto ucmbčicm
ímřta ro3c3lcu\) i ou\) 3prouemčřili) fe

ccíc'mu ímčtu, jcmu3 ucuaíotuou pomjiu
.d)))jtaji tnu, 3c míícrřo )oíjuba) ua 3cmi
a pob 3cmi jebomatíuu jn3s)čtcm swým
mciuu, bohu) to ji3 ích: mice muicto
b\,\io. prxopadcuá ucmbččuoít swčta na:
plnila jid) piiíiš ritlimá írbcčia uciibojti

a osskliwosri proti )))jjemu, 3míá|Ttč pat
proti tomu, co se jiu)'))u libí. Bý:
ml)) 3 nic!) ušita-č blc minjtui bůw
mčuh), jiuc' pak oprambu iráíuč,
(\ tuboš u))ui, )oiboucc, 3: ta ouua bhoa,
ftcrá 3a jcjid) krásy a miabojti o lijtftm
bo jjfoh) mobilu, pro ímé cuojti () hrzkč
)))lajiuoíli jcít ctč'ua (\ d))oálcua, om)

fanu) paf 3c ji3 n\\)|"jI\.) 3 mobz) , )uciou
ubobou ucwiuuou bčmu u) ptmui, u)
hrubě, m třcti :( ))) Ea3oc' bcjcbč jmc' 6
tatomou tiiupiuou 3ůřimoíií, 3c ua.ui
ani noctimčbo chlupu ucuudmji. “Ra3bí)
uou\)') párcčct, fajbá bčma, fajbí) bod),

fa3b)') mu3 fmřtíió i duchowuý, cimiim') i
)oojcujh'), )uuji
ml))uet jn3)')čfo)).\)'); 3ábuí) uomí) llobou:
čti a čepec ucui jim po d))iti přiftřibuut,
3ábuá fambajfa () jutuč ucuí M3 (bobu,),

in3t\\') )“íat muji jcjjtč jcbuou ua jtjid)
)onldni, 3 ftcrc'3 aui 3ábuč bauč u::
plati. Býwá:li paf jciicl) jazýčkowý
mi))ucf popobáučuml))uiem himo:
u))')m: potom tcprm 6 bmojuáíobuou
borl'uoojti melou ucbo3tiťa bťbtčfa, bd:
bičiu, ftr)')čfn, tctičiu, lmotřičta, imo:
třeutu. — Zessto tetu) ftagé pannu)
ptionibo btubu tal rábp wssecko
melou, ab)) jesstě mice mích), bámámc
jim Eon-b)) bárct pro uč pilně ojjetřo,
n\mu'),totiš meloun).

Dsuhý hru!) \,\aneu jjou o))č't
ítatc' pumu), tmě jc ob pramici)
)oclicc lijíi. :;jouf to ohm), ftrn'uui ojub
a ii3eui m))oj'ji ob maličfoíti přepobimuč

3al)tiiwaio. Muob,á d))ibobuá, ale ro3umuci
běma j'uájjí mbčji tč3fou d,)ubobu, uc3=
libo 3ařnia Hccbctuc' jrbgc ímé tmu,
moi) b))la poma3omáua 3a 3bo3i ro3mat=
něho a 3br)')řiiii)o bobáře; aucbo jíouc
\ofjcmi paueuskýxni cuojtml 3bobeua toiifo
w ucro3uum\',)d) sspckusantslých očid) pro



(Štmi \\\vobnč.

d\nbobn \mon \\\ n\bttnon \\nmašo:
mána [\\\la, \\ tnb\)\, \\č n\\ \\\oftcd)
\\\\l\\\i Lubatá, \,\řccc \\nb čcpcc \\ ncbv:
ftala; Sinun \\ktbctnon b\\\\\\ \'3\\\\\ln
\\\íífaftná Iá i_t_a,\\\\ icií \\\čnn' \'\b\\\
\ab\\l\\ \\ Ge \\\\\"\\n\i tn'glnuni \\\\\\T.-'\\\\i
\\ábci \"\\_\\\\\\\'\\\n, \\ncl\\\ \\ fm!
\\řcbmčtcm \'\\'í hifi) \\\f\\\\\\'\ \\\nš, hm);
\'í \,\r\\ \'\\\\'\i \\\b, \'\\\\\\ \\ \\\\\\\\\l\\n\' jrít
ncboímmn).1\\\\t\\,\\l\\) se b\\l\\\\\\na
b\jí m [\\\\'\'í_b\\b\\\\\n\\\'t \\\Títi n\přcz
ftámnh), pubámámc folebun jablíčfa

tč \Tinířtřctí b\nb \\\\\\\n \'\'\\npan:
\\\), ftcrc' pro \'\\\\' \\imčn) \\ \'\\\\I)\) hon
j\\'\'tč n\\\\\l)\\n \til)\\b\\ři\"\\' \\ab picdrsslě.

3\'\\nf to panna, \'id)š \\\\\\'\\\\\ \\\ nníícho
\\\čfu \\\ít poříbfn, ftcrc' 6 \\\\\Š\\|\'í\\\ ná,

[\\\šcnffc'lm \'t\\n\\\\\iíí\\ \\\\\'\\\\\i\' nmnbřc
žiwot \\\\\b\\'\"\\', [)\\\b \\\ \\\!\\b\\\“\i \'\\\\'

\\\\\\\á\\\\\\'\'cc \\\.\\\\\\\'t mind), \'\\\čtfí\)\l\ \\\
dosll \\ h\\\[\, \\ [\\\ \\\.\\\\\ \\\nnčtlíml)
jíoncc \\\\.)\\\"\\I_\\\p\\\\\\\l\\n\ í\\\\'[)\\ pro šin\\\t

\\\ččm), \\f\\\\\\T\) \\břífají \\ \\\\h\\|í \\\n:
[h)d), občtujlce \\ \'\\\č\\\\\ [\\\n\'\\\\\ B\ni:
d\n, (Slniítn, \'\m\\\ \\\\\\\\\ \\.\\\\\\\T\') \\\:
d)\\\\\\\ti \\ \\řinc'íti d\tí, [\\,\ ()a \\\ I\\\\l\\n\
n\\)n\čni.\) \\ f\\\\\\\n ii\'\\)d\ \\\boín nc:

b\\l\)d\, \\\boín \\\j\T\)_\í) \čmto \\\rmnnč
žádajire na Bobu ponwcuě xnilosti \\ \\\)z

\'\l\)bá\\\\\\\\emm) \\\i\T\\ jabličta,
\\b\), \\\aiítc \\ [\\\ \\\'t\\\\i na \\\tcli \\řu
\\mnatomam) [\\)l\) na bl\\_;\\\\\\\\í \\\jítc',
pro tmě; \\\clifůd) přináfícjt \\břtí

(St\\_\\t\') \\ \\0\Iebn\') hru!)
panen \'\'\\\\\\ann\) obvčcinč, ftrrc'
si tafc' o b\)č\j\\č \\\b\) \\.\\)b\\\\\'\'. Inn
báma'Morawau \\\lcbg\\\blta \\a:
\\ cnftá. gíonf to \\\bhčfa \\\)mmbnfráfná,
fteráš \\\ífal \\\vtřcřnít \\\jmčt\'\'\bo \\\Tc:
třomání, \naiíli \\ w fr'aíc \mc' \\\cbnmati

\)0 \\\—mi\\\6; \\ pramč \\\o_t\\ ní\m\\\\\\n\\
\'\\\\\ \\ bar n\nwručnť) \:a\\\\\\ nabčjnóm
\\\l\\\.\nf\i\\\. Mčlik \\\nc \\ tai hubřc
\\\'\b\\\\.\\\n\', že nám \'mn\)\\\ tčxško [\\\íu
jid) naiítl, kdyš přissla řaba na Wáů,
b\\\í\\' f\\\\'\\\\f\). Majič iablíčfa \\\1:
ncnífá tn \\\l\\\'t\\\\ít bo scbe, še fašbc'

botfnutí \nh) obbinmnmtclmm) na nich
\\\\\n\\ti [\c, Enns \'\\\\ \\\\.\\T\n\ \\\šnofh \ , \
\\\n) \\[\\')\\\\'\.Gun \\\nc \\aE b\)\\.\\\jí_\\\d)o: ?
mámana, tím líbčj\\\ \\\\)bá\\\\\jí muni, \\\) \
!tcrc'š jkl) \'nabno nalé\tl jcít. — Hle etěné |
\\\Iaít\\\f\)! toto \\\vuccprožwác \\\etřowall
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Morawan k nun-\'mn\\\fn, ano; mnoho
Waln \\\)bnbnčbo \\\1 \\\bč má. 3 Wh

jste f\\\\\\c' more \\\!níti 9J\\\\\\\\\[f\' —'
\\\\"\\\ř \ am, \natc n\il\\t\(l\\\\j\'í\'l)o n\Tc:
\í\\\\\\\\\í \\\potřcbl. .\\\\'\t\\' bottnntí fc Wáď
b\\\\\\ \nf\\\\ [\\\loln) \T\\\\\\on Wan bubrč
umučili, čím; \\\) \\ \\\\.\\\m\ \\na £B\\\\'c
\\\\\\\\ííil\\. Sumniíť \\ [\\\ía \\ cuost \\.\:
mřti \\\\ \\bim, \\\bnt' Dobře ř\f\'\\\\\\li \taří:

„Éctámj pa:!euko \\\ fcntř,
Budeš:li \\\vfluá, uajdou tř."

Ilí\\\\\\\\\\'t\ si tcnto nomoročm) bárcl
\\\m, \\\m \\h) “Bam n\jčaítq'i \\abámá;
třcbn IE\\\jah'mn \\\ilc'nm ob\á\f\\, anti)
k jinému battn \\.\átnčmn; \\ \\ři_fašbc'm
pol,xledu na bárh) Waul \nllc' \\\\\\\\"\imnčtc
\\ \\\fí batcčťn, ic\\ Wáxu Wxáš bohu) \\\-nel

Morawan k \\\\n\\'n\\\ roku \\řinql. —
)\\)\\í \\af \'i\ \) ba\\) \'\\\\)\\\i obra:

\\\je \\ Morawau \\\íc t \\\\\\\f\'\nn
poblamí, \\ \\\\)t\\[)ni\ \\ fotntfa swčho
blunn), ftcrč \\\\t\\\\\\\i\'kat\)n\ \\;
\\ilfnm, kreii \c \\\o \'\\\\\\') \\\\\\m \\
\\\o \'\\\n\\\\ \Tp\\í\\l\\\i \\šeniti nemohli.
sBlnnu) \'íon \\\n\\\c, fmc' se n\jmčně
bršcti b\'\, \\ \\tuto \\ \\\ n\\\\id\ [\\\jinád)
málo \\\\'\\\\'\ J\\\\\\\\\\ \ \\ř\\\\\1\ \\nilfomc'
ncbobi \\ \\ni k \\\\\\\\\, \\ni k maření
\\\o \\\gnmomon \\\obnatelnnít i\\\\\\\, mně

\'icb \\\řé \\\)řibfn fe \\.\l\'\\\. QSÍnnn) \'\'\\\\
owocc, ftcrc', \\č \\\ \\\\\\\[)\\ n\ftují, přftc

\\\jmřtni \\\mlrnnni \\ntřcbnjc, \l)\\n\\=li
[\o nřfmn bont'íti, \\n \\\i \\\imenííím
\\\Tnnn \\ tíačnn \\ ru\\\\\\čf\\m\i. Wodobuč
\ \'tnři \cn ilkow \' \'\\\n \\\\\\\\n\\\ \\\s
\\\\l\', \\ bettncnnliqe iid) jcn \lumíčkm

na \\\ášťád) \l\\t\.)d) \\\:ob\\\\'\\e\\\)\n, “)neb
malá íid) bnííičta '\\\il)l\)\n Í)i\n\\t\\n \\ \\:

blaííujc. Tito m\)l.\i\d\\\\\li fobě jako ncbng;
t\E \'t\\')\ Tu [)\), chodicc \\b icbnc' te brnbc',
\\\ \\.\E f\\\\\č\\č\'\\\n\')\n \\\\)l\\rán\\n pťrbrax
li, nebot“\\\blcbali d \ \\ že 6 \\ cn ! \ \),

Uébržp\\\\\c 6 bč\\\č_cten\, \\\)mto
gtcb \\\n \\\\\\í\\\\, [\\\bdi \'\\n \\\\\T\ \'E\\\n\:
? \\á huba \\\I)\\b?—

Tčm mííař, ji\\\\to \\ínb \'\v\\\\ \l\\\n\)=
? \'[\\\\\'\i \\\ „\\\tn \\ \\\\\\\\\\\il, ta! \\ b\)\\\\|'c

\\čřulifmtc \\Elamánl \\\\\'\ \\\ncmřcli, aneb
\\\ř\l\\'\'\\c' [d\'h)\\ má)) \\o \\vnbobč \\\) \\:
bobnínni \ůítati \\ \\\ninili, těm \)obámá
Žvčotawan. toI\b\) íímc stky; neboť
omocc to i s \\ d) c' \\\cIml dodťc \\potřc:_
[\itl \'e há.—
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E))čanšelům \\ \'o bičn \\, tteří
ntimlee f\\l\\b\) potřebují, alu) [\obnč \)obč:
lití mol)li, bojtanon ,a bar nomoročnš)
ja blička planá . [svítif to \\míícm
dar nemtrnť), (\n planá j\\l\lf\\ jjon ma:
ličlá \\ fojclá; moj'jaf j\\lo fnšbc' zlo \mi
j'mon bobron ílrántn, ta! \ E\)jelc' ia:
!) lto. SBečlimá (\ \\ítromtipná nmn',elh
mi i frbc E\)j'elejífíjnblka mf přlnč \o ímá:
teční) kabátrk obleei, še ač p\'\-.\\\\bnč itn:
tečně trptá \\ E\)íclá jíon, \\řcce napotom
mnšičfomi šimot n\egbcjjTí \\ílasnjí.

Manšelowě mají n\nol)o fluoru “ti na
ířamn j\\\č_\n,ale me mnol)o trptoíti.
SBřičínill je n\íía! brnl) brnlm \\)to trptoíti
\o\)mlo\\\\\\\ti, oslašowati, zapu;o:dati, ou.:
ftraůomnti: bubon ,ajijte' \\ nitl) \o tomto
nnítáwnjleím toe: sladkosti \\ rnbujti n\íti
přemaim. ')lbz) pa! tof po roce měně pln:
\\\'\,\ \\ foíclčbo oman: n\\|'|'í\n ft\\roítli\o\.')m
l)oípob\)ním bo intimně přicházrlo, o to

\\ečomati mníejí boípobáři Tiro maji
\ocheh) planě ítromh) slrchsiri, \\\\\\l) jid)
,ccla \\)\)tí\b\\ti, \\ na jid) mijio ítromh)
bobtc' owoce \oobámajieí \\)jabili. Nesxučji
lebo d)ot\í\o\\ti bomn \\ \\o bomč \) b):
jelon tmáří jaro btnmlann' mčbmčbi, fb)š
se nemobon blo\\l)o n\ebn bopíbiti; sice
bz) íj'patne'bo, \rpfčho owoee n) pln\')el)

lapjád) přináíjeli \\ejcn bo t\\d_)\.)\\ř,ale i
celé bomáenofti, \ bítEám \'\\\\.')m. \lTčníejíf

sebe í\\m\.) přcjabítl ,: Wolf;), n) nl,to 11:
jaE \\)jelc' owoce robí, bo “Tull-) l\l\\,\\ne'
bomácnoíti, tbc se 6 pomoeižšoší jijtotnř
siadkébo omoee bošijí. —

Sloní pťissla řaba na mláb e \\ co.
Nechali jíme jícl) napojleb, jjonce bobřc
pťeswčdčeut, ze jim jejt melml potřcbl
cmlčitlje \o ťtpčll\ooíti,a !ojitl fe
nabčjí \o [)nboncnoj't. ?lno, drašč
mlábenel, ůůítall jíte prawda napojleb,
pkece \offal ine se _bočtali; a too; již
mffidnl oftntm', b\)\o\"|c b\ín) ootelc \\ měli
po mboftl, Wy jíte sc pořáb jejjtě \nčll
nač tljjitl. Tak to bnbc \ n) naftámají:
cím roce. „Rho bubo trpělimč očcfánmtl

(\ bonfatl, [\nbe míti mboíti \\ n\nol)o
dclssl
'bčjc \\ šála) \o lmbouenoft \oclmi Eráí:
n\')ml [\anomni mnlonmti, \\ ncpříjbefli

tonec, jatc'bo očelámali, \nčli alcípoň ra:
boft ttnťráte, když je jcíj'tč , baletu tě:

ffi" fény! sl zajisté mnobon jina! trapnou
d„„m \\Ílablli \\ saboft [\oon \\mblougm.

Zwlásstč \nlábenei gnnjl swé n\u'

Čtení \imobnč.

'Doítanon tcbg) mlábcnei tolcbo o ř : el) \).

Seítit' to brnl) n\ooec, kterýš ťlowěka ja,
foln) mermomocí trpěliw o sti \\čí.
Zcho ,emnčjíjí jelenů |Tnpina, (;lássrť
neníli ořcel)Dobře ,r\\l\'\) pothbnjc nefo:
lil \\t\\mjif\'\ trpčlhooíti, ne,li je ob flo:
řáph) obbčli. $a! nájtámá hrubá práce
jessrč obtíšnčjjj'í, nenízli příbobnčbo ! tomn

naftroje \)o ruce. Mladici dobrého eba:
\o\i\\í mají wssak bobre' mln); dcl):li pat
není, perno bájná, ořiíícl roglonffnonth—
Kdoby \oíjaf ssrčrě je obtljnc' práce ořc\l)
,\\l)obil, nitru.) ncolnjí příjemné chuti já:

bm \\ ,ůjtane je \lnícnojti i\oun ,a In,:
bš)\n bobře,mtbcnínn, o|\nilct\')\nbitčtem. 3

n\uTi přebfome' muj—\lln\nol)\') horbí) oříjTet \\
ořcel)t\\\l\\|"|titi, nešli nam \o\)pčítlli jabo, n)

niel),to je nám \onnlnm \\ ptamnnlům jej\\l)
ta! \o.')l)\\r.\c' owoce bnří. Musilik přejiáti

mnol)c'lijmocc,punaibonřt) neš n\unsůr
ítmoili nrobn\')d) mínobrabů, poli, b\ijln.
\Dtnobotrátc ro,lc'l).\[ je jejiel) svem lpláč
po nimád) sDlouhou-jel), nešli po',í\o.\li ga

nm'íid) č.\í.\ p\:\njíe\'l)o [\l.\l)c'l)o pofojc. 3
Wxilu,milí mlábcnei, ícpobáloá ajejítčpobá
\nnol)\') horo) ořcel) : ro\,lníftčm. \.Břijmčte

l)o \\ibi a be, \eptnní, neboť z t\\,be'l)o
ořcdm ro,!njítčnc'bo, \. j. 5 ln; be' \\lol)\)
přelo,.\te' \\ \o.')lo\\\\\\\' m.)-rnjleQBim nomá

,tufjenojt \o.'aítm, ftcra, jest chlepssi \\či:
tclfon, jtjíš pončomání nejhlouběji ro pa:

mčt je n\tianjc. Stáůrojcm mt, ltcn')n\
jobč roslnňfonnim mnol)\')\l) nephjemnoín
\\|'\\\\bníte, jeít mmm ne' n)\)cl)o\oán\'
\\ nábošcníhoí třcjtl'anjťe', tte:
t\')m \o\\5b\) o;brojeui l\\.')tinmtc n\\ roůnmn \
na jrbci, b\)jte ,mnšllc ínájíeli Uehody, jichžto
Wassc šilootná eeftaproíta nebnbt. Blaze
Wam, palli je Wúm olaoj\l)o boítalo. —
Muohdykrát je jtámá, ze Wy juni íobč
\\čjah') ořu'íct m!)bl\b\\ctc, ktcrýž adm
nejnncc starostč a obhši naplobí, zwlásstč

jen ttocbn \oojolo, a tobičomč Wassl,
to,Ini'jtl\oííe ji, nnce oředm, netbn Wáur
tnřmn bopomoci. Tak:lr je Wcim po:
\oebc, \\.crrpteite; bnÚte xrpřlimi; aš
ořííj'ct ten n\raje, ípabm: fám ob jebe, \\
n\ilc'y li Waul, nemine Wáď. — Bude li
jnab n\njeti ítbce Wasse bnqln \\)cgbcj:
fí\l)o šimota \ooliti: nnooltc hoanne; ne:
,aponnnejte folcb), jiš Wam dneů mm
npřímm') ftajan Morawau přináíjt.
SBrámč \o tom otamšeni, tboš bnbctc
rojbobowatl \\ moíllti, ze \oclmt Dobře



Čtení \'\\\\ob\\č.

ivoIíte, \\mlitlo poječfcjte, \\ rogíoujfnč'tf
\\čf\e\\')5 \\ajjid) oříjjlů; m\\š\\o, je je
Wuim ja t\\ \bmillu přcb očima \oojaj\\í,
že m\\ol)o\\ jtrc'mfu, ltcre' jjtc \\řcb tím
(mt \\ejnmnenali, jaro smčtjjujícím jtlcm
bofonalc \\\\\ibitc. Ne;apomťurjte rutiž jc
přejmčbčíti, sbafli \o j\b\č\\\ tom, jej,
\oobobýti d)c\tc pro jcbc, jibh' Iáj ta !
Bohu? — Gibli:li : \ooltc \\ mánem
Bohem! Nesčdlč:li: wčzte, zebystc i Wy
Ergo bojtaíi \\c\oít\\\\o\\_m\f\j\omčb ; \\čbo. —

Nyui pat mojgpe Mo \ am (\n, co
mu m tojjičru ojmlo, \\a \o\)!\r\\\\o\\
\\ \\a r \o \\ čtu.

B rojf\_oč bámámcp otrokům;
neboť tito jjou jaro i\rojhvč o \orcl)\\
jlabtí, w jábře pnl hpcí —

Nrčtstotxtým \\ jacouranóm
hčmám \\ prablcnám bámáme
lajjta \n), \o učchžrojobč libují. -—

Neskřřdnýlil \\ ochlaxln m bd:
máme jeřábhn), \\cboť omoce to jcjt
málo zážiwně, a to tcjmo tcntráte, aj
dobťe wynlršuc; pobobnč \ ošmlci míní:
\oají je bříme jtříbnnjmi, aš jim mais
tapju rojtrlmc.

.bollám, "ač je \o přcbjtamo:
mání 5\\\nií\\\oa\\\'\d) obličejů \\ IajTa\\.\\'.)d)
pohledů \\oičí, bámámc tr\\t\); jarmile
jijlenfa asi tři 5 \\id) j\o\')\\\ pol)\)bli\o\)\\\

goublcm \\nfo\\j\\e, pomcbc jc jí pohlcd
\\cjopralobimčjjíi bofonale

Zlod čj\'\\\\, pobmnbnífínn \\
\\oářům bámánn lijtomcc, ftcrč nejlíp
gbojiti jid) mohou m \\\\\\\\\i bujjcmnc'.

3c\\jh')\\\, ltcrc' d\tí muše jmc' jc:
\\om jamou trájou oblašiti, práce \ojjat
jebe mmjjí je jjtíti jalo jebn, bámánm

folcbo blobpnč, omcce \\a pohled
lrájne', po tttrém rojjat nic není.

Hrdophsstňnl a wychqubci:
čům báme jjipto; těmto, majisli !
čemu E\)tl, \\mjí \\cjpno čepičťa je jej:
moutl, \\ \\mitřní nabutojt, scela \\cuji,
tečná, mujč \oen.
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-2e\\od)ů\\\bá\oámetřejjnšabo,
když bubon míti blo\\l)o\\ d)\oíll, mohli
po jobč pcdami bágcti. — Itb jíme \!
bčícním \\ toute. Nalézáč \o toíebč \mj' \
\\\\\ol\\'\ lcbacos příjfnnu'bo, \\\\\o[)\') pat

o\\\_jj\\\\ tnfc' \\čco \\cpříjnnněbo; _qmjjat
\\áč jmřt to jina! \\ j\bo\\ n\přinájjí. $a
jij.\' \ t:\\t\\ ro! \\cpřincje \\ám jame' jlaa
jti, \\Ie tatč jtrajti. -—

„Go je \volmjm \\očnc frofcm,
Nychlýul loučimá je onícml"

ZB\\\_c'eš\ nn), gačucmesli jnájjctl
rojíičně je \\:\)jf\)\\\jí\\' \\cpřijnnnojti Imcb
\\a počátfn \\o\o\'l)o tofu, jnejcme jnabno
\ \\cbobo \očtjjí, než je to! tm fc jmčmu
tomi dn')lit\ bube.

ú\\\\)jl SRumoaníno omjjem
nebol, \\čfobo folcbou \\mgíti \\ po:
l).\\\\\\\ti; \\čbrš jafoš je při gratulgacb
ol\\)č\j\\čjtmoá, je jedeu je togpláč e,
br\\[)\')ro;:jmčjc, \\ třet\jc pogloln,
coš \ojjctfo bí)\\\a jcn E\átfčbo modní:
tal juab je muj: talc' jtáti \\ \\jj\ tor
[\bou. Scjtlige \ojj\\t \\čfbo ; \\ajjid)
\\\il\')d) čtcnářu \\ čtcnářcf na počárku \\of
\\\čl,\\\ \ohl jtál \o třlbč oněd), ft\r\')\\\ je

bárcf \\cmih') \\d)\)j\.\l \\ pobal, ať je po:
(tom a \omíjí \oc třibu jinou, \\ báh
má“ leh \\a \'\\f bojta\\e folcbu talě
taromou, \\ bubon: (& lepssi čajome', jcjjtč
lepssi Dtoraman j\j obcccujtmu\\cmoa
šradl, \\c'brš bubc mu milo, octnceli jc
po rou "\ lepssl tříoč jeho bmbpd) fm:

j\\\\\'\ \\ frajaucf, \\cbof m\\ bube moci
\\h')m jrbcem bol\r\')cb mm gratulomaf.
Zaruu je mějtc ijidlú Mage, \ojjcm
mjj\\b\) bobrmuabo, a každčmu jmlájjt'
přejeme jjtajtm') nom) rot!—

Smcncm Wasseho pťuele Mo tas
mana _

Wáclaw Nowokný,
ptogatilmn') učitel \o mvt. slez.odm:

n\tcmč pro gancbbalou mlábej.

Nebeská znameni V “kalendáři.
Byl \.5, ibc jc i.\ímbářc bn junta

cbhstaj;,a Morawnu \\áč míč. 3 obcím:
gel přáttlo jmc', (\ln) \\mnčco B jabou balí.
— Byl weěer, omíjcm že pčť\\\); \\\[)o:-ry
telo [\\ccrm), \\mjdo b\jtl mčmno —

ajpnň \» talent—.(H. B\bm 5 \\řátcl \Iítos
rawauow!)ch jcbčl před \otlitou tnibou,

jabran- jja bo přc\\\\)j'|1o\\\\'\\\\ptam! pře:
čtellc'bo \mcb Uťčel,w ji\\c'[)\\. clo jl blahi
podpiral jqfo ja\\\\\\r__\č\\íE', fboj málo
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probal a boma šena a meham na pc:
níš: čxkajč; ša nebem měl pe'ro, ale ne
tatome' jato má ša kašdým 111111111íetre:
tář fmate'bo Lukássc, 11e'brš pe'ro ; buííbo
brtu a to jiš eele' opfane'. Wslkol nadaci:
zelo fe papírů a pobášeuých kuib mice,
nešli m muobe'm míítč hospodáťsiých a
zpráwuhch íouíebů. We íločtuiei h)!o ti:
eho a prášbno tať a info o třqfanífc'm
tmíčeni ro nulšsiých skolicicb. —

*.)Jtoran'au no obeb1íše11ípoípícbaljafo
bčti,fb1,\š jbou še sskoly a tím íc ftalo, še
te'boš mečem i íme'bo bneb ob narošcuí
šnáme'bo přítele namíítimil. Dillo řřeífanífu
ho pošbramho, o pomčtří me je tam,
totiš menfu, fe a11i 11e5111i11il,ne'brš přímo
šačal: „91 ja! pat, boítaml bneó jiš ne:
jafe'lyo mopmmowá11í?"

!Břítel. Ebneó jeíítč ne, ale co
neroibčt.

M ora man. amo, eo nemibčt, to
jeít, še ho 11eb11b11nitbp mibčt, ale na
to 11ebá111,|'11abmne nedyeete puftiti letos
6 prášbnóma ntfama a Uouhýma befitič:
tama, moji šnami iiš na to četají.

!Bř. To mošná, ale 5 toho mračna
nebuoe beíff.

Mord Blle amoň roía. 5111111131511;
tím taoo počtám.

5m. )čifoli. Spáleuč bítč fe bojí.
šnámoíti jíeín mam minulá léta

l_ebaeoo ímeřil, a Duch íe to tošueůo.
Řčkáwajč: Cwčř fe tetě, tošneíe tč po
wssem ímčtč. 91tu bneb íe wsscchítran tepeti:
li.Deet muíel jícm si tatčlebarbe rošlíti;
nebo tam 11)bomč bmč itím) 6 mamičřou
f1eoé poííeptau, a bneb eufr š111išel,a já

boítal bořfe' fámy, ji11_bešena pro jakési
íIo1oíčfo (sačiná se tuíí1'_1116 píímenem:
3151)hlnk slrhla, jatobo fc trojánffá malta
obnomlti měla; tam 5115 na potrauí

Vítoudme muš še1111,a jiš šašnčío pošbra:
mení: QI pelnč je to tam napíáno..
Wčce iiš newím, leč še bola řeč bloubá
a jašot jeji jaťo folomrátef. Zá nempílil
iinaf, neš še muíi míti 11) hubť pa:
poufťa ja! to bobře uměla.

Moru “( co mn.? bal jíte ji 111111'11'111

co proto.
!Bř. Ba ne. Sá ani necetl; šůíial

jíem jafo roba,a p'oIeImn') jako ptá, fboš
ho m kuchyui bopabnou. W otamš 111bol
zústup okolo 11á6,bí1oalif fe na nás bof

Dle

:'0

úmobné.

moíage a š1o11h1.— Ne, š mppramomání
tentoftát nebube nie, bubn rabčii bešfo
mlčeti info 5 teplým foláčem.

Mor. T“obourčiňte, mšbofjeít to ní:
mě bůfag, še tafo1oe' mopramomání je| še

ši1oota,a potřebné, oftamč Dobře přčslo:
wíbi: Sle11arobil|ete11,fbob1) fe líbil
ron'em. Co teho ; tobo?

213ř.Io je sicr prawda, a“má nez
bošra babičta tafe' řífámala: Breptawý
nejwíee d,:ee 111l111oiti, f11![\a1o1') (hobiti,

íIepz') \oibčti, besruh) bčíati a blášen 11111:
bromati. ?lle oni to lité nemají rabi,
Eboš íe jim to na 111911111oebe,11ebo něco
prmobhočbo'napomi. Dbočeinč ráoi íebe
m:;bc'noaji za 11e1oi1111e'jaro Dítě po fřtu.

Mor. Než ale nejíou 1oííicf11iímatí,
co si otírají o foítel 1.1.1111.

!Bř. D1_o|'íen1še 11e,jafo na přítlab
ten, co ho í1o.'.131ofop na řenšfu brš1,
a11e'o na Eterčm swalý Biři íeb1,11a 11řboš
i soláei lo příno1o1:„Nabožnyjnkš Je
rzego kó1'1“11arašejíwročeš bolo 51)milé:
pe, mih) *.Dťoraroane,aboíe tašbe'mupo přá:
trlsku řcflo, eo si o něm šlív í1očt íl'epta,
atu boíe tupř. moblo ř1eife b láfomi:
še palub 1110111nešabřmí, fř1šc nebčlámá,
pelařomi, še mímá sicc boít moutoale
málo těíta na cbleb, řešnítomi, še íta,
re'bo řegníta prst trnme'bo mola přemášl,
protoše prá ráb prítem bomašníe; tu 9 e o:
m!, še foošdnoálí— fiálí; tteičím 11,še
š cizých oslřižkslwsi fabát iíije, ss e1o to 111(,

še w nebeli ssije, w ponbeli pije, 11.11'1tm')
fooitami bije, —-—a še: frejčl, ssewci a
tr11bláři(|tolaři), nejmetňí 1111ímčtč lbaři;
mofre etipotřebne' cbafe, co rába
po hospodách 1111foítela na Eneše šebrá,a
lihem cti utrábá, še baIa Dobrou noc
rogunm, a fám !Bán Bůh mi, the) fe ,na
oblebaii (totiš ro511111a toto lidičky); bo:
ípobífe'm 11, šc íábá poůřibačům' bo
řequa a natahuje bcš rámu, forma še
přimo “110111 Donu, jiš 1113111,še mufí

ílmoiti fmatou to Stání Gaslilejské a dm:
íta sscst i mice bšbanů 13 1oobo11.

Mor. © jiš dost toho, ša tatoloč
poíelíhoi pčlnč befuji.. To bod) asi na:
brabal, to 111)mně 111oíl1'111opráííili šáha,

iafo onen 11111ššcuč, co fe jebnou Ibefl
bočtl, še I)ob11a šena slatí) fíoup jest w

Domě, a potom 1111)er1, še tento slatí)
sloup pořáb omčtati mníi, abh fe Ieffl.

bří llbe' a sspatuč u1uf11a11ti,tto11bilit' be; Lidé mrabl co oswých chybácd slyssiwaji„n.
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Dno je pomíba, je žeusté jjon zwědawé,
ale nejmí je wssechuy chyby jenom na
jenjle' frttati, tbopal by potom cbtčl bí)ti
bemčetem? Dni jjon tafe' mn'jjTtí žwěda:
mí, a to si nebám npříti, Ibm“ to mím
je jloe' mlajtní sfnjjenojti; nebo koyš tnt

najjím .Rnbínfem po jíočtč cbobím,
aneb tabčji, tboj on je mnou ebobí, tn
nčlbo tale' z jeho almárh) motonhm, a
zwťdawč po lidech je pooblebnn. 3 spo:
zorowal jjem bobře, je tajbí) i nejpojj:
nejjTí řítá: Slejjem bez chhby; když ale
někoho na tuto d))jbu, řtere' on prámč

pobroben jejt, uposotníme: tu i nejoo:
foenčjjjí mrgímá je.

!Bř. To pochášč obtnb,še' je mjb-j m

číomřlu není) nebnb, nám-bet to bčbičnčbo
břícbu ozýwá, a on bonmmiíoojtí a etilatot:
nojtí zaslepeuý (boh) jíoe' přoblíší a nemibi. '

9151) on! je mohl nab jine' monájjetí, ráb
jejich chybp, ttere' mají nebo nemájí, n m
(\ fáreí. iní-oto kdosi jebnon Dobře oomč:

dťl, je je to pobobá, jalo b=; fajn; jxoe'
chyby na sábed) nosil, tam jen eigč olo
boblíbne. “13mm“ je nm o tom, tn ji,
nebo w tc' mčei, lbe jen j.ím chybuje,
mibí botonalejjjím a Iepjjím nab jebe ja;
nte'bo.513roto w talome'm:t»o mrjení, když
jiní; nás napomíná, n\jboďo hezká trocha
pýchy mčgí, lterá je nčtbp tale' pob hax
linou n pob jjpinon ntnjmá.

or. Wýcha (de a blonpojt na
jcbnom břeme rojton.

!Bř. Í.Ilroto bod) mojTiI, šebo Ie'pe
bolo, mijlo měbo mopmmouoání, lihem
moubrojt nabígetí, (\ flCc tn pramou, fterá
6 ootoron jejt jpojena, a paf b:) jajijte'
bíabo jmno ob jebe n libí je nbotoíonlo.

or. D, to bych ptáme jjpatnč
pochodil! Go oa! bd mne Iioé pob jiře:
ebn mjali. 9- Tu En)hued potíiřomali: je:
nom hloupý wsscchuo skoupč; nn) ale

nejjme !)!onpí, \oajjí monbrojti neootře»
bnjeme, mh jjme jaimi toft monbří. Ba
mnobj) ned)obí ani bo Iojtela na hi:
sání, protoše je bomnímá, jiš bojll (\ aš

na zbyt uloudrýul býtl, a to bm“ si i
počínal jalobo měl jmlájjtní prd_mo na
hloupost. .Rřejt'anjhoí má na jtatijíe tnih,
a on nesmí ani pnl jtránfo, a ořebee je
chce bomnímati, je mjjedmo umí, a jeho
gbotečnč mn bolo, nčtolít grojjů 5.1 bo»
bton fnibn mobatl, aneb jt přečisti,
neco z ní jí jnpmnatotoati.

!Bř. SBřešeI,_'se tomu tu!, a je ptá:
wě ga najjíd) čajů jejt melmt mnobo ta»
kowých, tteří mnobo nemčbí, a přebee
mojIí, je jim není nitbo romeň, ptají
nětolit tamenů, a je jiš domysslrjť, ze mo;
[)on brubí) cbíeím Šalamouníín) jrmoěti.
Muoho jej! te'š takowýcb, Kteří;| bomnís
mají je, jato Sobotní přátele, žeby S ní,
mi mjjecbna monbrojt na semi \opmřela.
(Sob. 12, 2.) .Rolífrátlolí poblebnou
na jebe aneb bo jebe, [její-ují jami jobě
tabítelnieí, jjou n mottjení nab mlnjtní
míjbornojtí, a bčba tomu, tbo jinčbo
jcjt mínění. EBrotoš milá Molawane,
nejlépe tate' bnbe, fboš pomlčím.

Mč.or D, to ne. Co pa! bod) já
potom jmíjm přátelům bonejI, a oni je
ji; oootáíoají, co nám asi letos žDtom:
man bnbe mopmmomati? Nčjaké woprm
monoání ob Wáš mnjím míti.

SBř. .Rbo', není jine' pomoci, mnjím
6 barmon men — a je přijmutí, še mně
jiš bocbágí.

M o r. Tedy načnčte z jine'bo jonbtn.
SBř. Co paf jjem hospodský? Dno se

to jnnbno řetne. ?lle tbc xosít aneultájt?
or. Wuk je mi mpmlonmáte jaro

ten brmař n pančamo, když je bo brubí)
optat: „Sx'amaníbe, pnjbeě na čnorttu?"
tu mu obmětil:„vtepujbn."— „?lproč ne.?"
„Wroto, ja onom jeji jmenomlfě bneé mi):
roční) ben, co má mnttn— 213.111Bňh jí bej
ncbe— umřela, a toho bne nífbp nepiju; ja

brnlje' nemám » ně;, a za třetí jjem bnejfa
jiš půl jejblífa moptl"—21lejd je nebam
odbýri. Chcctc:li, pombím mám.

SBř. To ráb ujlojjím.
Mo r. gačnčte jen ob albumu, ja!

to obočejně bínoá o wřsitaci a o žkoussce
we jjlole, fboj je jebnon za to! :; bčtmí
pardon bčlámá, a nfasuje, to mjjcdpno
nčlolitg nid) obřífáío'ati umí, a pání
[jojte' je tomu :oínoalnč obbirmíjí, byk í
bíth) pro šimot ; toljo málo co potřebo:
\oatí mohly,a jme' motmvjfe' příjmění ani
poetimč, be; djobo, pobepjati neumělo.
Z Adama přejbete na ráj nebo na nebe,
a 5 nebe přfne bo talenbáře na jloírátla,
lojjat w ráji ofolo ?lbama tare' bola
smířata, potom nčjnfe' mranme' naučení,
-— (\ \oopramomání bube botomo.

SBř. No, bnbiš. ?lle pob bmčma
almjmtntami; totiš přebnč, aby tato najje

to_nnlmoa je tntč napjala a připojila, a
4!
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to jen proto, aby je jlíloině mlbčlo, jal
mc' 'mppramnmáni bn lalmbářc přimo,
kdyby se učení páni nělbl; o to ípimti
měli, a jim') [111pr tomu pobflábati chtěli,
jalo jc to oudy jialn mtiři Emuáíji
Étitnčmu, tbc z l;nrlimc'bo a cirfemuě
smýsslejiriho latulil'a talomc' mclfotitulvmé
ragbiláni silososické pautljciítu nbělati
d,)tčlu. učiní páni maji něm) pobimnc'
nápabi) a djouth). Qrubá paf majmiufa
jeji, abl) mclrmášmi čttuářumč a námi
čtcnái'h; náílcbujici mwramnmáni itli a
poslúchačt poslouchali 5 talumnu pagar:
míti, jala býwá m loílclc, nc sirc o fa:
galli, ale po lágaui, kdyš jc nl,:láfjh) čtou.

* *
*

Když najíi prmni robičomc', leam
a Ewa,w ráji dohospodařili,a žžiwuosti
ímé mplmáui [\pli, ubělali gámět, (trůn:
mcnt) a nám licbvljzjm ípnům a bccrám
jinám m'ubporučili niěcbo, lcč rugtrbanou
běramou gáítěru 5 fčkowěk,w lijii, jaloš
jami ípiíjt, lbvš posuali, še jjou nasi,
namágali liíti íifuměljn, a ubčlali jubi

gditěrp. Sii-bigi libt' m Wild)“ lijli fifu:
wěho! žlabu príjcti, a promoinctc! bude

Ulrzuonti, a bubctc se šimon tťásti, bubc
11mm prašiti, a máš pálili! Broč jíte
se lojcninami ntpřiftpli? Stuf jcft běramč
a ínab tmim ípicbanc' roucho. Tok jcít
tal, jafoln) sc uěfbo jíti přilrpl; n\ííub:
je 130 miběti. —- Safc' to [\aln ale roucho
čili safiitablo 5 jifomc'lju liíli? Bulxač to

ble slow jm. lebrošc l)L\_lá mijmlmua
prwuich robičů. saítíralif ít bolůmi mi):
mlumami, a mííclijaic' lši flárali,al\i) ímé
fměbomi přifrpli. Strkal minu jebcn na
btubčljofýSat se to pomb flámá, Ebpš je
mu; se šumu pro uějahm sskodu mabi:

má; neboť ubpčcjnč: „to,; ibc nousc bo
bomu, jbc lájia z bnmu. " „Bběbčlmu touto'
rogtrljanou gaítčrou z fikowého Iijti fc ličc'
rábi přitrijmaji, kdpš totiž ímé pácháuč
lžiwými omlumami uhmvaji.

gcbuč ; takowýchto nmlum blcbaji
mnogi talc' w starých planctářid) a falcnbá.
řiď). Ia! na přiflabncbámno globějlt om:
Ionmal: „břilušiloft ubělala zc mncslobějc,
rodičuwé umo ; toho neřárali, byli rabi,
!bpš jícm čajio lcbatns nafjcl a bomů
přiuáíjcl, oftainč já za to ucmobu, že to
mám ro krwi, a že jícm íc na planetě
zlodťjské, Ua mcrknriássi “mobil." Sondce

Členi úmot ně;

ijaE jcljo gáítětu z fčtowého liíli uuiiotl
babi-c proljlišcjc odpowťdčl: „a já jim
íc 5:16 narobil na ímrtmwííi, a proto
talc' ga to ncmolju, ťbpš ti mujim báti
liskowého nxazáui na pamětnou, já jiš to
mám talc' w mm."

.Rřpš ale pťed libmi talvmá multi:
ma mplati, tím mc'nč bubc před Bohem
platiti., Kdyš tcbi) nccubná oíuba se clic:
ospxmordluirt ťkuuc: „kdež za to můšc, še
jíem je na Bcuussi narobila, mííat nt
jlem ani ptmni, ani pnjllbm " anu; ji
uěfbp na íoubu gajiítc' na to udpowl:
„Wroto taiě' nclmbcě ani prmní ani po:
ílcbni, ftmiš níub 6 bccramiěubmmlómi
na n\ěln běliti bubcš, ftcrc' sr taic' bum:
uimalv, št fraíupani (mcmuTi) ttíti, a
ilcivimmíi, bobrě mramvi bujTi ji obě;
tmvati maji," — Wossrtilost jěji to zau
jij'tc' mcliá, a poměra břiíjuá, bmmiímázll
jc fřo, št fašbčbo tofu aneb m jiímcb
čaíicb uějalá ze febmi planct ěili oběšnlc
(a iicc. hlabolct, fralomoc, jmrtmwě
fluntc, ftííopani, bubropáuz měíit) na:
nujc, a hle toho gc jc nulsi řioiti Nf
čaji, běl) měti na gcmi, osudy nátobů i
jcbuáui libi m tcn čas nam „módy. Zax
jcbnv, mcgi těmito ícbmi plant—(umi čili
nběšniccmi mppoěitámaji íc talc' jluncc a
mříic, mvaat x\bč ucjíou nišábnč oběšnicc
čili planm). Qluncc totiš ítoji, a jcít
jaro pruíticbct, okolo ktcsčho obřšnitc
ubibaji, a tuba) lu I))Děsbám jídlům čili
ke flálitcm patří; měíic pat jrít trabant
čili brušicc naííi semi, okolo ktrrě obíhá,
a 6 ttcrou co 8 oběšnici ttprm okolo
slunce brábu tomi. Zadruhé, mm umi
oběšuic čili planet, jluncc obibajícid; to:
liko ícbm; něbrš jiš tofu 18:31 čítalo jc
jid) ícbmnact, a sire tyto: 1. mercurius,
bobropán; 2. venus,fráíopani, 3. lcllus,
gumě B 1 měííccm, 4. murs , jmttmioč;
5. flora, fwětcna; 6. vesla, Eiítěna;
7. iris, bušena; 8. mglis, měblaja;
9. hebp, čiííeua; 10. astraea, ljměsbčna;
11. juno, jmnina; 12. cares, šimčua;
13. pallas, mubřcna; 14. jupiter, tra:
lowoc je 4 mčfici; 15. salurnus, blabu:
let 6 8 mějici; 16. uranus, ncbcíjiaiiřa
je 6—S měíiti; 17. neplunus, moban;
tofu 1853 francoujb') hwřždář Chacor
nac m Marseiui opět uomnu oběšnici,
hwčzdč bcmáte' welikosii naběhnou obje:
mil, pro kteroUi jméně Focaen anrhl,
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& mimo nčí »přt jiní [puč,bářl zasc nča'
kollk jluých objewllt, ta! že bIc ogncí:
meuiWideuské bmčgbarnz) 29. mai: 1853
jiš 31 planeta b\,\la nalegcna.

.stdyby tedy slarých doulčsýcb sedm
planet wzdy ítříbamč mc fcbmi [ctecb pa:
nomah), proč by tnťc' oítatní pmmmati
nemělo? a když panují,_tcb\) ncmůšc
panomání na tašbnu ,a fcbxn Ict icbnon
přliíti, tbpš jlch jcst přes 30, co jiťb ien
voínb ,náínc, :( \nímo tn icn'tč nčfterč
třcbaó ani nqnámc. Z toho íiš patrně
pognatí fc bá ncímníl mííed) pIanctcířn (\
[\nčífná chfomčnmít libí, tafumám mčcun
míru přitlabajícíd).

'lllc bcimc tmnn, žeby planetu pa:
nowaly a nčjafun nm: na icbnání (\

ofnbb llbifc' mít! max), — jako ŠC. nc:
maií, ncboť obtnb lm ji takč malý? a

mén min; íínl jí tafc' nc;bal nebo ani
píímo fmatc', ani poflunpnc' nčmí nic
tnfomčbo ncpotmqnje , nc'brš prámč nan:
pat; — ale bcimc tomu žeby fc řcflo,
že maií, tbc snům“ potom ímobobmí

, wůle člowťka, kdyby se od planct (\ pln:
netářů mnícl báti mc'íti a říbití inlu ko;a
na- promágtn? .Rbpbp člowčk mnícl bnbřc
nebo zle jcbnati ble tabu, jal bmšgbp,
ia! obřšnitc čili píanch; stály, tn bz) čtu:
měl br, ímobobnč mít!: 6 bonmbz) na
jcbnom ítnpnl mmmnoíti (\ ;ásluk,xy stál,
a Bňh bn b\,\! nrípmmcblim, Hmm) umí!
ntbcln \\bmřímmal, (\ ncpmmnít mth-\n
ttcítaí. Widřš inf, ač tří-bad ncmčbmnh),
se k Bobu ronbá, ibn plnnctám tnfomon
moc přípiínic! —

Sli—mtm míč, milí) čtenáři, nebo
čtenářfo, co fl máš nmílití o ulnnctářírb,
(\ o tom, fbnš m falrnbáří na prmníln
liftn nřfbb ílámá: „Inbnto mřn panuj:
planeta Hladolcc, ncbo: fráíopaní" atb.
Silannie ale ienmn m falcnbáří (\ m bla:
mód) possetilých libí. Zest to si tímto pa:
nománím mr jafo 6 bnbntm. Gblcmcc,

lbnš se \nn buben nt.í,c, bčlá dníun wrlfý
břnmt, a nmňí, tbošml co to m nm tať
brnmlc a [\nčí; ibn, Im ale prumíí, a
fc do uěho podiwá, mibí, še prásk—ní) jc a
še tam nic ncní. *.Bobubněmíč pranic na
tom ncní, lcč poměru, thx), \c \\ planctácb bí,
„icbn \\mmmalí), ancb nějafon moc mě!-.;. D
pmočřc ale iíš uassl předkowé i—íhímali: „'Bu:
n\čm jrst info [\ůl, tbc jí měří, tm jcít mill."

'Iu: řcfneč .fnab ,mčbmvč bdít: co
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pat ,nmnenaií h; ,m'tátla \\ jména lag;
běbo mčíícc, a pa! na tašbl') ben bntb
tam meb!e' swatých? Ze pn') jíon to ne:
beská pramení?

Nuo, o těd; iícm míaítnč cbtčl ncbo
\nčl wyprawowatt, ale to o planetách
ncbnbc šnbnčmn na sskodu, Itč ínab cla
ránfánl. Tedy \\ ,mířátlád) aneb jat nč'x
trcří tmnn řífnií, o uebeských zuanlruich.

Za prabámnůcb řaíů, tbpš jesstě la:
Imbářů ncbp!», — to sc rozumť, že talit
íct lrt \\řcb Gbriňomňm \mrngcním —
tcbbáš říbíli se libé we swýchpoluýchatěž
jluých prácecb mnobo poblc b\včgb. Snfo
teb chlapci ilia (panňln, čili borfn) :!
tmu—|:w hned) bnbřc ,naií, čaftořtátc
lěpe jcíítč nešli fatcdmémns (\ nešli
nmbíitbn: pubobnč tcbbáš zwlásstť m
anptč dobťe í: ,na“ na hwťzdy, bčh
ifiid) ífonnmli (\ bIc Učho čas n\,břlo:
malí !Bři tom [“)li nnccnl, tosličnóm

bmělgbám (\ flnpcnínl Invřsb čilí óbmčgf
bčním, (\ to ob;wlássrč těm, slrze umí
,banlimí) [\čb \Tnnce (\ ubčšnic ssrl, ,mláííf:
ná imc'na bámatí, (\ je ta! \\b srbe rn:
,cgnámati. 3mc'na tapřirmnípn ,půfo;
bun brala íe ob prácí poluých, od ukazň
počníí wýsočuých a od jiuých pozemstých
mčcí. Inf na přítlab bmřsbční, m němž
\'c lTnncc ntasomaín, fbvš fc bo plnbn ,a:
přabomatimníclo, bý tem, - domě,:
bční, m ttcmn íc ílnncc spatťowaso, když
íc Nil rngmobřmnml,m nbn ářcm, —
Sbmčgbční nmnačnjící mííto, tbc sluuce fc
npčt I n\mnífn namratnic, (\ brn fc
počne frátiti, farem ír pnjmcnmvaío.
Čaflým nfgímáníín tafumútbto obrazuých
nujnncnomání ,apmnčlo fe spaní-náhla—
ob,mláíítč n sprostého libu — na jejich

m\'),\mm, ag,namcni 5 mčcí pngnmncnnnon,pozexuskéš nebe“—Inn,mnřnili a polní:
d\ali. !Bubanč ,ancíli jména na bmřsbz),
ftcrc' bc, toho „,a ímé bolu) powažowali,
a na! Nc těchto i\ncn jim mífcliiafon
nmc píípiíomnli, (\ píííobcní na libi ob
nid) očchímali, (\ tn jiš bIc bčhu bmř3b
ínnbili, bnbczli \nčííc nebo ben sskastuý
ucbo ncíífaíhn'), (\ boílí pofictilc chtčli z
tvím í ngamímti na uhlím bítčtc tcn
bcn narogcnčbv. Powěra ta pťessla od
pohanů tn fřcít'annm, (\ mt i bo falcns
bářn. Bpugbllí pat libc' tato librmoínč

\\),atá jména I)\\.\č,b, ,mláfírč mt ,manód)
bmanáctcra ,nmncní Uebcských mc ,mířct:
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min , mčsto kterých jiní narobome' opět

jiní rogmršení hwčzd mají, powažujť ga
wýznamuá powťrčliwť fe bomnimaiítt,
lu přílíabu: kdo se na tahu narobí, št
mu fe webe wssecho naopal, fbo na
mobnáři, še fe utopiti má, a pobobnč—
Sřímachíto byl íebnou ob pomčtčllmíbo
člowčka tážán, co b:) to snamenaío, št
mu mmTi jeho fiřemice doufal-.)? „Rám
mu obpomčbčl: „Žc ftřcmice ob mmTí
byky ofouíeím), to nic nesuamcná; ale to
by Boro mimi mnoho gnamcnaio, i'coiu)
mom ob ír?romici. [\\Yn bšmah) ořouíáno.
!Bobobnč í tom iitcm, ješto fe mrpofo:
juií, co to to ::tamelíaío, ie »ři nato:
šení jejich iíritc slunce nebo mčííc na
tom a tom “zamení nebeile'm, čííi ím:

pení bwťzd ínílo, můše fe říci: To ne:
guamená pranic, ale to I\\) meImi nmobo
anamenaío, tbobs) slunce a mčííc nebola)
w prašábne'm bmřsbářfičm gnameuí fiála).

R Iepn'ímu tobo pochopení můšcme
si to tatto asi wypodobniti: '.Břebl'tamme
fi melifou romimt. Celý okrsslrk, jeiš
olo mibí čili síra, jmenuje se obzor. žita
nejgabnčiffím hail toboto obgom dyly iw)
boro; iebna, 5115 že panu 23řr5inomi pa:
iřímaía, aneb že tam bťezytom:), imenuie
fe Bťežiuou,drubá pat imnmie fe třebaš
.Rmětnieí. RowiUou jbe siluire, po níž
na woze iebeme, mesi siluici a oněmi
botami stály by Bošť nlukpuskdyž ieboutc
na toto Boši mnie) fe bímáme, sbá íe

nám, ze ítojíme, Bošť paf nmfx) jaro ba)
proti mím běželo, a tboš přiiebeme na
mífto, lbe Bošť muky w romne' čáře megi
námi a “Břesinou fe uhíší, gba íe, jafo
bb bhly do Bťeziu mítouoiío; jcbemedí
bále, tu opět bo romnc' čárz) mesi uáé a
megi topcem přiibou, o čemš fe pat říci
můše, še bo .Rmitnicemnoupiío. _SBřeb:
ňamme si ale nyní mífto obgom, ueímír:
mm info butá báň nab námi íe iienoucí,
a celou gem bo foía obnovující l,dwězd:
natou obiobu; na te' pat oblose, hwčzd:
nutí) p.iš, troťn ífitmo bčšíeí a celou
oblohu ofrušuiíeí. Ieuto pád čilí trub
mmicme fl jako bi) ha)! na 360 ítupfu'í
rogbčien, ta! še ieben ítupeň na obioge
meltí) jato asi bmč Hume mebic' íebe m9:
pabá. .Rmb ten uagúmá fe smířetnífcm
(zodiacus) , a jrst na- bmanáct čáítí
ta! rozwržen, še rošt-,v iebna čdff 30
těchto ítupňů gauiímá, a bměgba), jržroxse
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to tím cáíii fpaiřují, ga šwlasstni fliípení

fe pomašuií a iebno Bbmčgbiní činí, fieee'
zwlásstné ime'no obdrželo a nebeskýmzna:
mením slnje. Směna toboto bmana:

etera nebrslých gnamení, a ja! po fobč
náílebují fuabno st můšeme gapamato:
mati w náflebujíeíd) dwou merífícb:
V předku beran, IIedují: býk dvůjčau, nl.

lev . panna.
Váhy, štír, slřelči, kozoroh, vodniř, ryby

končL

;E'aio Bburčsbční. na obloze předu
ftamme si na mííto ončd) bor, a na
mííto Bošťch mul: fhmee fterč tate' Bojí;
a na mííio room, na nčmš iebeme mp:
]Ieme. si nan'i gem, na ltere' íe nacbágíme,
a lterá jebuou sa to! (totíš ga 365 Dní
5 bob. 49 minut) fmůi běl) okolo flunee
morouámá. SDIe tobo, ia! nafíe gemč
brábu ímou ololo íIume fond, mení
íe tate' ronmá čára mesi naífí semi, flun:
cem a rosličnómi sbíočgbčními, a tu fe
m taienbáři řítá, še íIunee bo tobo nebo
onobo Gbmčsbční čili Ucbeského znameni
mítoupiio. Pončwažd těchto znameni
jcst bmanáei, proto tatč ílunee každého
mčííee bo jine'bo gnamení sbanlimč mím:
puie, což fe obyčejně m talenbáři'na boře
\: jména mefíee obréglem napobobůnie, a
postraně Udauým bnem k,xodluou a minus
tou uaznačuje, takže ď bťeznexn počínajíc
fe bí, še íhmee oloIo 20. bo gnalnem'
skopce,m bubnu, bo gnomení býka, w hořtnu
bo gnamcní blíšenců a t. h. míhípuje.

Bychpm při wýssc umebene'm pří:
Haba gíiítaií, m:)fieme si ale, še megi ná:
mi po obeme' siluici na moge ieboncími,

a mesi oněmi botami buB přeb nebo g_a
QŠofgímimufami šeiegná braba ieft, a zc
po ní mia! iebe. Sicut bube talc' do
rowuých čar, mesi naífím olem a oněmi
botami r_om))[ií si pťedstawowaných při:
(básni cí ůbaniimč bo ončcb bot jaro
mftupomati, amíía! mnohem čerítmřji ie
proběbnc.—2Uiv.n1eme si n\,\ní mííto mlatu
pátoívogml (Iocomolivem) hnaného: m Čz
fíc (hnul), iterg'wšm 27 hned), 7 bob:
43 minutách a 11 fefunbácb naffi zem
obíhá, a ta! iv tomto čaíe gbánlímč
mfi'ed) tčchto bmanáet Gbmčgbční čili ne:
drskx,xchgnamcní probíhá, a tuby) w faš:
bc'm zwlássrč jen afi bma bní, tři bobino
a učxkolikminut gbánlimč fe nachášť. To
paf při tašbc'm bnu w kalcndáťt šwlásst:x
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ným gnamcnim se ukazuje, !tctášto ana:
meni Itb tatc' gmiřáttmnt nngpmá.

Ncš ale bnbcč ínnb zwědawť fe tá:
zati: :: jali to má potom půíobeni na
libi ncbo na polpřtři, lbpš [Inncc nebo
mčíic bo tobo ntb onobo gnamcni nn'tof:
pi , — Na to obpomibám, že prašábnč,
(\ tc fnabnčiííinm přeímčbčmi tobo táši
se ípoín, tbpš w nmtbcnc'm přitíabu Boži
mnh) nebo vinni mů; bo boro .Rmčtnitc
mítonpilp, sbalí? se tobč proto octlo tme:
touci moňmot' Emili w tnc: ncbo na tli
ně, a tbpš mftonpih) bo born Bťešiuy,
sbališ lptlag úrlýcb Ictoroítů břnompds
pčtnč nloásáná, in! ii fmatp Mitoláš
dětrm nřtbp natlába,' |: tobč cttlimčoctla
na těle trodan nišc pob gábp? —Cmíícm
ic nc. — .Rbp; ale nemá nišábnibo pů:
fobtni, “ tbp, nic na tom ncícibc, zdali
[lumc ncbo mčíic m tom neb onom ílns
pcni bmčgb se fpatřomatt mim, proč to
ale bámaii bo talcnbářů?— iBroč? inn
pro possesilost íproítbcb libi a pro lapín
!alcnbářnitomn. W bobřc ;námé tiítárnč
Brněuskč mptiílí ít přcb nčfolita Itto ta:
Ienbář bcg gmiřátel, a ble, netbtčli bo
libé ťnpomati. — gpogbiloít ale, na snu
meni m ralcnbáři na fagt—i) ben nbaná
dniti nřco gatltibati , jen tim matamčiííi,
fbpš nřtolit Ialcnbářnt íobě přirotonámc.
W mnobc'm tatcnbciři w nčttcrčm mčíici
iíon ponmtcnč tlabcna, a mimo to nm
Icgncmc tiš, žr fc taltnbářc w tčdno
gnamtnicb wssude neíbobnii, a ta! lamp
bámaii fročbettroi, ic tato snnmcni mice
méně Iibouooínř a icn bl: xbáni na tagbo

ben se línbou. (ŠtcmczIl plancttiře staré i
Uowčjssč, a přiromnámálncíi ic t íobř,
ftgnamc, žc íobč čm'to obpornii, a co jr:
ben flabt. brnbí) prámč obpornon tomn
wěc nroábi. Dítatnč mobon plmntářc
bóti přiříabcln lši (\ ncínnyůnm abntagem
poífctiloíti líbili, 2le aíoon iobcn toho
přitlab sbc íttil, nbánni íc m nich mcqi
jinám, chlapec n) lebnn narogcno buta
pn') SS Ict, 7 mřfm'i a .i bni Šimbčmřc
pat 77 Ict, a to na mlaš.— (io íc libi
n) lcbnn tag-„otočně robi, a mnoho Ii jrss
jřch mt ítarátb. " “23 iinůdx mčíirccb opět
fc nbámá, uo tomto mčíici narotcnš),
nnunřcli, bnbc přco 70, bn pico 80i90
Ict ítar. Snu, tbpbp má nel—otrapmbá:
bičfa nebola umřela, mohla boti poínb
Zima„ a čitati třcbaé přcé 120 let.
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Swaty Blugustiu m swém pťewýe
borném bile o mřftč Božim w 5. Inne
ncímpftnc' tíacbp planttařům ofh'orottpnč
probirá a it i zawrbuje. Meǧl jinám bot

mčntn, infoln) 5 poiošcni hwězd bUdoUcč
wťct :: ombp lidskč přebpomibati fe mo:
bíp, tatto mmomci: „(Simš fc to ftámá,
tági it, a nač poínb ;ábnp obpomřbřtt
ncnmčl, še m šimobpti b\ooičat, m icitfb
icbnáni, přibobád), řcmclch), mni'nicb,

bůítoitnfhoid) :: iinmb mčcccb ! weǧdejx
v'íimn šilootn náležejicich, anobrš ! lo
qpůíobn fmrti neimicc talomá rogbilnoft
í: nadmigi, še, co sr třcbto míti tóřt,
mnoln') tiší) jim pobobntifíi jcst, ncšíi tito
blišcnci ímni fobč, ačl'oíi při porobn u
mrlmi nepatrném přcbčbnuti čafn se dě:
lili, m početí wssak jcbnim a tom; po:
gnanim bptnot'tl ímé ifon nabnll ?"

Co ; tobo ze wsseho tmflcbnje? —
lom, žr gbptcčná gnamcni tato bp fc
měla w kalrudářčcb royuecl,dň!ij

.Rbpš je ale iiš oriífnntá mánnc,abp
tam na bnrmo ncftála, polním: se o to, ;ba:
ltš by mio mohla na něco ro bomámofti
npanmtomatí?

'Bnoni je skopee čili bcmn.!Utnob6
ír bčíd berántem n trld into to_gtí. Sato
šcnicb zdá fc miti nochcbnp bobrc' mínft:
nofti, (\ po íioabbč ga tráth') čas, nebýwú
s nim k mobríeni. Nrwěsta, to fc rognmi,
že řašbá ic jaro ticho behind, po íronbbč
alt sušiná ropoagomati a boímčbřomati, še
má bnbng bobrčbo řtmcnc. Rbpš ít pat
mnš icíítč osiychawť ptá, „ale proíim tč,
Ebo-pat jsi fe tomn nančiía?" boítámá za
obpomčb: „3,to iíem já iiš boma u_mm
minh) uměla/' QI on teprm mihi, iatc'
uočno icbo bomčh') anjilct mu o ícbou
přincfl.

nfmabbč pr arci mafopnft, ale
po nímají třcba aš bo ímrti farní) pílít.
.Rniín—Sdaííatn sice plno, alc Šxnusowa
mori ic bimnti, jat ímčbči. .boípobtiříhoi

íe gačiná 6 proponošbi:„919ííat jíem já
blnbp ncmmmlesía, tatě iicb negrnííim."
Jak milc í: tn icbcn brnbc'mn bo práce
olttc, a faš'rů po ímim ncjbc, jiš jc žle.
3m íc gcptcitc pana rcftom, on mám
poxoi, co bp to bol 5.1 smatct, :tbobp bi:
muniítfa dnř'a spiloati bas, a basista
Dinant, tot' bo bobře ncbopabli. Wčda, še
icbcn brnbt'bo má ráb, je:“ bobrů jafo

', bobina,a nbpítc ncřct!i,šc přítel 232mm:



hůl“ Íc ITN'bn') iafo sw. Maůařa, který
mařil wejee \\a tmrbo, \\ bámal poliwku
d\ubvm; bámám mám barem bo bofpo:
bařítmt'Dabing. (mam si aspoň,
infobvůc ic E\)Ii nbbršbcíí). 331703ic íebna
bobina biji íebnu, fbvš jsou bmč, bílí
blbě, atb. Rb\)b\) ale iim \\apabío xnčsto
jet-ne' Bítt bmanátt, mťsto bmou č\\)r\),
jah') E\) to b\,\! \matef? Nueb fb\.)[\\) ru:
čičfa (raňe) chtčla seboll pobpbmvatí iafn
Iňmabío, a se otáčeti iafo \\eboluí, fb'nbz)
kosečko \\) bicím strosi d\tčío b\Sti gámaším:
hrbu bobina \\cíwh) \\Pawvačun čaíu \\č:
Brš břemenem. QBpronámázít aIc fašb\'\,
co .\\\\\ břináleší, \\ je.-Ii tím, čím fc \\ta:
suit, míítrbno íbe \n \,\vřábřu.

Drubě zUameuč ícít E\)E čili \\\\'\í.
Gtarc' iebno pťťslowi bí: .Rbnš člomčl bn
!Bíbnč mola posle, ofel uaZpčt \\iiibe. Co
jen platně Bobatínví [\\g rosumu? žEmTc:
tiícc jen \\) to mám Habe, a čert tatn:
mému protaguic; Mojšiš pak šlaté \clc
\ 6 třmi, (o íc mu ríančli. bo \\[mč mím:
bil. 5.13řcb[\obačcm se arri klobonky íme:
fair, a mr třebas umně, še má n\clifá
kopec cti, přiíbe \vííaf aIc \\bponu') \uítr
nebobp, \\rmiíofli, 3d\\\b\\\\tí, \\bncíc \\ííef
a po ťopci jen fe gavráyTí, iafu fbnš \\
mášbninád) ftubcut \'el'třc nebo \\říatc' fr:
stťeuici \\čco Hibil. Hloupost a bvbatfhví
mímaií měrnou sestťičku \\ři íobč, \\am'
nádm. 213\\\'|\\ÉI\0 I)!ama \'c \\\\\\\á\T\' info
Bludn') fÍaG přcbc šučmi, \\ [\Iuln \\abčlá

jala práabní) \'\\b. Sřcgříbfa si jemu ale
ffámá íafu ráfctč (priamo) Neni fbvš
nc,jwýsse m!)ítouplla, 5 í)r\\d\\\\\\í\\\ fe ro:
zdukne, a pabá bulů? .R\\|'\) zax!m;auěho
papiru a—nčfoííf iifrcr.

Iřch' i\'\\u [\Iíšcnci. Sat tupčfnč
frvomč ítojí mrblč ícbe! m3; b\) \vífcdnm
bítfr) E\)Iu tafr' tal \'\\\\.\r\\č, jato tito bliz
ícmi w Tah—\\báři!'límííal t\\ mnoho ga
lcši \\a prmním mvcbumáuí. žRabíl I\\.)d)
mírem robičům, am) \\áíícbomali n\ůbcc
ifradífc'bov. píši-. , tutiš, Uale;ua hořkoxi
mobu \\a poussli, [mt—ildo Ui dťewo (2.
fn. Mojš. 15, 23) \\tmím pramč [\níuzíi
bťežowč Ucbo liskowč, aíc \voba [\\)Ia
natom ílabfá.— Spošornjč:lř ttb\) roblči, št
bítč pro \\cpoííuíl'noít, íméblamoít, mtm:
romlfoít a jiné prominční čaftčji bořťne,
ať ušijí ble přítlabu Moižissowa \\čialc'lm
břtma, a sire \\ciíěpe břrgvmčbu, a \\iin'fuii,
šc osladUc,reo E\)ío fpissc xhoťkěho.thatnč

wšdycky lépe, aby dčři platan) , m] pozu
bčji tobičo

thrtéé gnamení jest rat. .Rbc fc
n\c \\\\)bá\\íd) X mino V, to jesk bcl'ct
\nííto pěti \,\íííc, tam jb: hospodáťstwi
račím frofcm. „*Bnbah) ssátek a d)\\b\')

ftatct bělaií \\a \\očtcd)gmatrl" Dobrý
pal [\oípubař a íprámná boípobmrě maií
„\\bčm, \'tramu pudle ftamu, " mamma,
\\a bomárím, a proto íc uspokojuji tím,
„co bílm, \\: ro trl) hama/' a [)kbi mice
probati \\ršíí fuupiti; a ono \,\řcbccpťi
wssi opntonsti a ífctrnoíti, „\\t wzdy rat,
taťč \\řtbv šáha/' .skde ale pracomitofti ::
ííctruoíti se \\cblcbí, ram šcbráclá mossna
bčbictmím bitcf se ítaue.

5ch přirbási lew. Nťkáwá fc; „LisskU
po \\caíe, lwa po nasemu nosnáš; po
prří \\táfa a po řcči člowěka.“ Nemohu
íe ale při tom blmrbo sbršomati; nebo
lašbš) nablíbne, še \vííednw a \\áflcbomnř
tafč toto wyprawowáuť \'můi foncc míti
muíi. Minlo to oftatm' anamcm' tatc' jesstč
rbtčii,1\řr\\lila siow očastnými fc ítátl,
protož pťeádá;čm fc

\\mmení panny, ga kterou hUed
\\dncbuii maly). Slussuť zajlstě postawtli
íraři \\amn) mesi hra a \\)á[)\).Wáby wye
3\\a\\\f\\á\\\ají, jat má si fašbá mášiti brabo;
rcnnčbo poříabu pauenské čistoth; lem
\,\af, o ftcrc'm fo \\mvíbá, ;: 6 “moře:
\\\'\\\\a očima ípi, gnmucná, jat má [\bča
I\\\\ b:)ti \\) oparromaní tohoto Uebrskčho
klenotu; \\cbuf nic není dražssčho\\a swťtť,
\\it BobU n\ileh'íibo \\) \\cbi \\ab přcltá:
í\\\.\\\ \noít pancníhví. Wrotož ať si gamis
Init fašbá panna b\nč bamn) \\aííimlafti,
bílou tutiš \\ čcrmenou. 11 bčmčctcdi fc
ínTtč čctmcná barum stydliwosti \\a:
chážť, jrst zuameuč, še bílá barma \\c:
\vi\\\\\\íti \\ \\čl\\\ není \,\ufub gmařcna;
fbe ra\\\\\'\ čcrmanet baguč Boži fc rbí,
tam tcmnoítl fmrbomí \\c5\\ítc'\maii. Čct;
mena barma “\ faícnbáři \\ramená [[am:
\\oít \v kostcle, čcrmcná Barma na čele
\\anm) gnamcuá ílannwít \\)c ín—ěbomí;
fřr'šct \\cbu „p“ čcrmcnc' barmn \\ n\ífcbs
nád) b\\\'\ m tafmbáří suamená pňst od
\\\aía,a stydliwost čcrmenč barum \\ pan:
\\\.) guamcuá píu't \\b [)říd)\\. mannazll
fc bá břichem \\cčíított) o bilou barum
\\eminnoíti Dloupiti, po;bydexi čcrmcnmr
barmu \'tgblimoíti; bříd) dussi jejť, Učkdy
\ obličqj zhlyzdř, tat že napotom jest



Čtení úwobne.

h_afná & fomuíá jaro chrám Šalamon:
m'uo, Íbn! but ob Nabuchodonojora zlon:
Peu a rostlnčeu.

Mlnw to každá panna bobře mí,
še ft fmetí 3 bomn na ulici ucmonán'eiía
proto nemá tnfe' z bomu níe gír'bo, utr:
baťue'bo, nebo pomíonmačnčbo muuáífetí a
meu Iíbmt rogtrnn'onmtl. Iotomč klepně
tašbň whdýbci. Dobťc tebo- mcbíí pannu
položeno jeft

guamení máb :) ním bobřc umášíía
!albe' slowo, ftere' promínmiti thee, bobřc

umášíía tafc' uáileblo- !ašbe'bo jebnáuí.
Z mála ať si Hře rooftrabu přeb prubou.
Na wábcich čím wýsse íebna míffa íc
romancín'í, tím bíonb brubá pabá. (Sílu
wýsse panna fe mooímí přeb fmřtrm, tím
Nonb Hefá přeb SBobcm. Na mábárb
fřeffanfte' foramebíuoftí a E\ámč Božč af
hobře potíží tale' rboloáuí swé, a daomáuí:
fc jínucb ! ní, a vroto at se mnftříbáiafo

n'tíra l'aíbe'bo podnebním. (Štír
Maroon, um) Íabobí, a šífmbíem ro ocen'n
fmrteluč poraňuíe, porbíebníl tm! Tabobí
mm, a uaootom butTí bo hříchů často !
fmrteím'nb froábí. EBochebnít bámá beb
brímuá fícc “února, ale Ioubí se íalo gío:
bři na iarmarf, aš uíomí nač fíť rogta:
Bomaí. modní—hnít voříuá sl info ftíu.
©et—ne:“ si člomřt, íebá si fvoln i ftíu;
mítámá. íi, n\ítámá i ítíu; obcbátí:It, ob:
daágí í ítíu: fbůbálí fc mutací íe i ítíu;
uaromuámá lí se člomřt, uaromnámá íe
i Diu; a jat bíoubo to tnoá? votub
flunre ímítí. Zajde Ií mince, gmíxí ftíu, a
není \oíec k ívatření; iaf mile f(\lnre
melle' mííoftt nebo bobatítmí na člomčra
se ufrnímatí přenáloá, opouíítí bo i po:
chlebuíel. — Dni! fe pobobaií tafe' mu:
fotím. motub se ro Intimní Dobnč maří a
pára z iíbeI muftupníe, Eíwmá to ní mnrb
boí't; pťestane:si fe tmu maříti, rootratí
fc muchy jebna m brnhou. Tofub ííbeí
boinol't o boftluárb, máme pocbícbujíeírb
přátel boít: přeftauemezlí máti a nemá:
MC:“ eo bámatí, brgo nád opuítí. Tak
jcst ua fmčtč míl'ecbno neftále', oomíieiíeí
(: Hamne'. stimi fc tobo neime'nč nabíje:
me, jíme nribííše n\clife' gmčnč, a třebaa
i ímrtí, Ptení info

stťelec ž neuabání přepabá. Gmrt
ueořídnírí info poíftomlh') 6 troubením,
obr) se jí brána otemřela; nc'brš potídpu
:: potrabmu .info zlodčj. Dna neiebuou
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traiiuu pro člowčka jako ráj utřňcuou
prmnčňujg m ponssk bezútčchon.

' Desáté šhwčzdčni we smířetnítu má
fmč íměno ob ko;la, ——ue sicr ob fogla
bonuíeíbo, ftenpš íc nazýwá „foífntfmf'
ttere'š jme'no tate' člowčka nepowážliwého
(\ nerosumučbo snmuená (Jungm. slov.),
—- ale ob to3ía1oíaífe'bo, bimotčbo, čilí
ob kozorožce, íenš ua Uejwčtssichbo;
rád; po Ewropč a Nsii pťebýwá, a po
ffáíád) pkikrých info lamgít lege. Na tato;
wýchto ponfítícb býwá owsscm Uejwťtssčecho,
(ogmčua) jakoši mc rocíuicíd) ajím pobob;
níuí) mřítečfárb neimícc lít-met— Smčssno
tate' mopábá, jak fc ta! mnobů po nadto:
měiítáeíd) a po cígíncíd)wržpňfoďrch, mm;
_merb a w řeči přetmařnic, sc bomnímaic,
lbuš swých otců řeč a bobrc' mrmor) $a:
pomrbomati, na náoošcnítmí málo bbn'tl
a mnoho pýchy utagomatt bube, žc wětssč
máíuoítl boibe; neš talomínu webe fc

negříbfa into onomu oslu, krcrýž roiba, zc
pán x\fíř'tablabí, proto še mu na tlíuu \ebí,
tale' bo tafome' mííoftt roejítí chtěl, a na
pána přebuíuua nohama wyskočil.Hlazeni
ale, jatíbo fc mu uaootom boítnlo, zajistě
mu uilbo nesámibří.

WodUář jedeUáctýut jest _gname:
ním, er maluje íc jat roobu molímá. —
Šalmííhr SBártě uay'noá fmou Bíbu mohou
(Bahn 68,1%)(1 Ncbab nasmat íoušeuí
prorofu Michcássi učíučnc' chlebem tráa
peuí a mobou úzkosti (3. fráí. 22, 27.);
Seremíáč pat me fmím Yláči jmeuule
meltou bíbu mčfta Seruíalrma tafe' mo:
bon, „rosloobuíío sc mob:; uab blamou"
a opět, ,meííre' jeít jaro moře potření tm',
Sione!“ 3 tboš by teba) Ucchtěl íonšeuí
a trápení tohoto ímřta mohou uazýwali
obžwlásstě, jršlo mnoho motu) 115gpůío;
bnie, a Uxsseobrenějssiíeít, nešli n\oba.
Woda není n\e roíícd) lrniínádo; neš trác
prní a foušení mtTubebůftatcf; 3an ale
;lato w ohni íe ífonííí a čiítí, pobobně i
člowčk w trápení: W trápení (: íonšení po:
cítuic člowťk Dobře, še jeft ltniírí fun nebo
beera lemua a Gum, bo flgamčbo úbolí mi):
hnané; TU fe mu zastekne po Uebestém
bomomu, a on tím úšrji í: mine “Boba,
otci nebrftčmu, a k Marií matce íroc'
uebrífí. “lu poguámá melířou cenu Tma:
te'bo rníbo'genítmí. Dbemgbančdí bo n\ůle
Bošč a trpěliloč flnííi'í bíbr) íme', íbromášbí
íobč zásluhy pro uebe,a fffaítuč přeplamí
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fcpřco \olnobitne' moře \oe3bejííil)o \mpll
\očbo 3imota_ ! břehům \ájjl\')\n na \očč:

noftl. .Rbo tal bníj'l ímon 3acl)oroá, pře:
sskastným a pťebohatým jcít, nčbot' bnjjc
dražssi jcst, ncšli celí) swčr, an cch') jmřt
3a 3tmcenon dussi nrxnňže člomčfn ná:
brabz) báti. .Rromč spaseni bnjíe i\oc'
\olaítni, to leši 3\olájTtě roblčfun mít: na
frbcl, nešli jpajcní \\ blaho bítet? Rn

fond tetu) roboto \\\'\)p\'\\\oo\o\\n\',o ftcre'm
jje\n ani \\cmojlll, 3: je ta! mášmfnn ítanc,
rodě robiče \\ib bo Morawauňw přítel na
něco po3o\'n\) učinil.

thle b\oanácté Bl)\oč3břní \\\\3\')\oá
jc \\)baml. Nyby \\tjjon nilbe bcgpcč:
\\čjjfl jalo \oe mobč, ltcráš jcít jim bo:
monmn. fBřijbousli 3 mob:) [\oc' bo \oob\.)
n'3e' nebo na jndpo, 3en1blí \\ncb bofonce
3ltlají. Ětm) pal \oníjt ro3n\ilí \običo:
\oč, nitbcš n\jjon [\e3pcčnřjn'í jařo bo:
ma o jmnotč d\omanc', \\ poctíloon

prácí 3ancprá3bnčnc'. — 359g, ltm' ji
na lašbí) ben \ocřejnč na l\c'\\\\ \o\.')llábá,
l\\')\t\á buď jiš fle3tnc' aneb jlcšc\\\.')\n br3o
scst \\ne. Smlfoli btm) \oajje nábošne' \\
ncminnc' jíon, bubondi \nnol)o \oibčti a
se nlagomati \\ olna, \\řcb bomcm, na

ulici, mc jpolcčnoíti, \\ n\njlt, na báltd)
\\ pobohnjcb mííicd),\\auči je b\3o \nnobo
3le'l)o n\\')jliti \\ \» jrbti přecholoámati.
$nbon= ll ale btm) 3l)\)\\\lc', Boba 3pn:
\Ttřnc', nárobu \\ řeči jel)o obci3cnč, bčba
pal \\árobu najjnnn na Morawě, na
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Wltawč, Labi i
nčlbo bubon.

Boj“nn fc \ojj'al, 3: jím je již, při;
llě obííírlm'nn ital, \\ protoš \o\)pm\oo\oáni
f\oe' \\lončnjl. R 3áwčrřn pat namrncínt
je jcíjtě jcbnon k prmní n\ofjléncc ble přl:
flabn cirtemníbo roln, kterýž 6 cmangen

linm o jfonání írořta (\ o fonbnc'm bnn
je počíná \ tonči. Qld) tehdáž,až pojlebm')
přcítmíjlhoá bonřla přijbc, aš fe 3m
bl ejfne, talšc nrjtajnčjííi tom na jmčtlo
přjbon, aš 3ál)ř\ní, talše \ojíid)ni libé
třáfli je bubon, aš \\b tří, a 3aítil)\\c
obín3njící ortcl příjnc'bo íonbtc, \ebbá

3ba'3 bnbe moci lol)o 3a\b\'c'\\\iti průblcbna
3\i|'tč\a 3 jílomčbo lijtí, 3 \o\)\nlu\o a
3e l'3i jejjitá? 3ájtřrn tu po lemnn
\\ Ewť 3bčbčnou bouře \očtrn, blrsk
ucbe, bcíjf l;nčnm !Bánř ro3trl)á, \\
n\bosi jonmoč (\ btm) ?lbama \\ Ewy
hubou 3bc \oc i\oůd) l\řijjíd) oblrotí \\
3\\[)a\\l\cní ftáti. Tehdá; zapotťebi bude
bobnčbo plájjtč, toti3 \\přínmc'bo, člftčbo
\\eobro3enčbo i\očbomi; tcn sobč 3jebnati

[\nbi3 noní pc'řc \mjíe! — I:) pal )1\il\')
Morawaue jbi ji3 po [\orád: \ bolinácb,
\olaíti naííí, \\ boncS bo robin \ ípoleča
noílí rolajtencdc' \\o3brmoení j\\\\'[)o \\řítcle
joojcnc' \\ \\ořímnon jáboíh', (\ln) Bňh na
\\řnnlnmn naííid) slowaxiských apoílolů \\
patronů 3cn\|T\f\d\jm. Gorilla \\ Mrthodia
\ochm na těle i na bnjji šelmati \ po:

Wáhu, jehoš \natlaml

Šebnati ráčil! F r. 5.13o i\n o \\.

Slované rekovní obhájcové Církve křesťansko
katolické.

(Sepsal J. F..

Ěřrjt'aníto: latolicfe' \\\\l\o3en|'t\o\ jestx
nejen jm\'\n\\\)n\tcrn \)\n objab : \n,
fte\\'\3 \ná bo3jfon \mu, ale \ j\\\:')\\\i
3emnčjj'jínn oí\\b\) \\ příběh)
jtbcn 3 \\ejlcpfjnb \\rmncnn \ \\ábo'3nc'mn
rozjímání. stecko při něm jej! \\\\\\o\'.)\\\

bimem \\ 3á3mtc1n: jcl)o početí, jeblo
\o3jj\řo\o\in\, jel)o tunám \\ ocl)m\'\o\oán\
Dwč \o č ci jjon 3 tohoto ol)leb\\3\olá|Ttč

\\řepmnátnc', totiž, na jebne' ítranč jeho
přátelé, \\ na brubč ftranč jcl)o \\ \
přátclč.

3 jeho přátclnm přinulťyií mir
mo bo3ftčbo pnmobcc 3e3íííe

kaplan \ Ž.)

Christa \\ctolifončcnui \\ apoíto:
lomc', ttcří \o jmatc' \\čcm \ojjcm -n\"\='
robnm la3ali (\ \\o i\očtč togjjďomali, nc:
tolito jeho n\nčeníci, fteří jc jměle
\ \\ ob\to\oanin\ jmění, eli \\ 3i\oob\)t\,
3pečctili, n\tolifo jeho \o\)3n\\\oači \\
\\ájlcbomníci, ltcři \o ticl)o|'\límnj
šnoot \\oblc' nčl)o fprmoomali, \\ tím po:
3cbná|n \o bonud) (\ \o robinád) to3mno:

3omnli:aleijebo l)\\jitclo\oc', 3áftup:
coloc' \\ otbranco\oč, ftcři je \n:
\\\í|'elif\'\d\ nebqpcčenínon'l) opatromali, bd;
i\li \\ proti 3lo\n\.)jln\')n\ obpnrcmn 3m
jtámali. —



Glem' dťjepasné.

& nepřátelům pak lřejt'aníto:
latoliďe'bo nábošenjnoí přinálešeji nejen
fatlfeomě a ;áfonníct, toto po:
lolení jefl'třrči, nejeneaul boibn:
maólu eejtn k pronájlebománl prmnícl)
Rejtanů činiti, ale téměř celí) nárob ši;
dowský a mjfíďni pobane' lmo:
blá ř l. Wira třeíťanjlo:latolidá te'mtřcelí)
swťt t hýbáui a w;bouřrnč pťiwodila;
lamlollm jeji jíjlm pabla, wssudy je usiu
loroalo ji nbnj'ni; ona ale ptámč tím
we plamen je promčnimíjl jeíj'tč jnínčji
bolela. In powstali proti ní řečtí a
římfjti mubreotoe', tteří bolipí)
cbon a mojolompflnoftí nabnti, a proto
lřejfnnjlolatolldon wítn nejmíee ; te' při:
činy pro11ájlcbo1oali,še fobč polo: u ;n
;állab bola momoliln; tam je jpilla ln 1“
žatn ;emjlá, lrálome' “ eiíařo:
me' je míjemi fmómi jilnmi ! molořenčni
to!)o noloc'bo, ei;e'l)o nábošenftmi, ttcre' je
bo jejidy řííj'í mít a mít: mnliío, jejich
po'banjl'e' (bránu) moprá;bňomalo, jejich
moblářjle' oltáře bořilo. 911: těchto lrálů

wojska :: mítř;|'11oi, jejiel) uřtntne' to;ta;n
a ;álono, jejld) mrašbo, pronájlebománl,
na mobnanftmí pojílání lřeífnnů bolo
melmi flabe' a baremne' proti šiuoln boy
jle'mu. Salo prnolá pomobeů to;m1i[1alo
je při wssech obtíšíd) m eeítn ftmoeníyd;
náboienftmí třeífnnjfozfatollcle' ssirořo bn:
lelo, aš ro bčlm nčloliln ítoletí ! jamóm
trůnům eeítn ji prollejtilo, panomnito
mnlobujel) nárobn íobč ;íjlalo, a celou
Ewsopxl naplnilo.

?lmjíat i tu jrssrč nemělo potoje;
boj (Sirhoe tatolin'e' one;11abo;111o1'1njeíítč
nepřeítal; Círřew nepřejtala bípti, jal je
a; pobneojmenuje C 1: hol bo j nj lei.
Dilenl je w jejím \olaítním lnnt mobni;
bili;loítní,;nři1o1' protilo11íei,ftere' ona
tnle'lcm nčení íločljo bola obřojila, a frerí
potom co nenobččná báóatn n\;r:_'\1oali
prsa, rtcrá je byla obdyomnln. D těd)
wssak pomlčíme, a obrátíme ,;řetel ílonj
na její ;emnitřnl nepřátele), me;t
nimi; nám co ne;nři1očjíj1' Dějepis jme:
nujc 1511111),Qhoaro, Mongolo,
.Iataro, inrřo (mah-.a)a jine'.
Wssickui tito, moblářfnonn ;nílepeuí bar:
barome' lno1|1 ;tá;on a ;ábubon tře:
ífanfloEntoliďe'mn nábo;'.ní1n\í.EDlno;i
lřejtanjjtí nárobome' bojomnli proti nim
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třcít'anílon ochránili a zachowall, co; mo
mbččnč 11;ná1oáme a melebíme. 91mm.: !
to jmčle a & raboítí, ano 6 dýlonbou
íprameblimon m.);nati muflme, še žádný
nárob na swětě tal časté, tal tčšte' , ta!
1oítč;ojla1one' ;ápajz) a boje proti těm
nnticbrijtům nemebl, info náš nárob
jl omanjh'). Z nčbo posslt mnšome', lteřl
nejen Ewropě, ale cele'mn jmčtn meltlč
služby prola;nli, mn;o1oe', o nicim; je ;bá,
še si jiel) bud) íroah') ;a náftroje m;;mos
lil ! ;aebowání trálotol'tloí Bo;1[)o,(.ulmc
latoliďe', lráloloínoí to prmobo, tnojti \\
pobošnoíti. Suďte jmni, není:ll to najjí
pominnom', nbodmm jmena a ;ájlnbt)
těchto nníjicb weleslawuých tobátů poůnall
a 1oelebili?3nlá haxlba by to bola,
fbnbocbom jobř ani toho, coš naíícbo jest,
nemjjínmli? Siní nárobome' Gmro:
pejíjtl' nám nítmolčnč , nrcil jen _; pouhč
nepřímč, přebba;ují, ;: jíme nu) Sl o:
lonne' to eropě pro třeíťanjlon ro;bč=
lanoít poínb nlčebo neučinili. “ll přece
bo! náš nárob Slowanský jalo
brnbť) alorabnm, ttm') pro miru
fřejtanjlon jroe' rolaíhu bčti po mnohá

ftoletí občtomnl. Dnt byl jalo šclqná
;eb a pancíř, na ftcre'm je míjeďo útolo
nepřátel mír-_) lteífnnjle' m;bčlanoíti mů:
bec obrášelo. an mebl blonbolete' máltp
pro obbáiení Ewropejské fwobody a tře:
ftanjle' mln), neboť najji přcblotoc' boli,
nf pťtsscl nepřítel třeffmn'non ob ltere'fo;
lilo ítrmm; 9!;1e,m;b\) omni obraneotoč
učem Gbriítomn.3i11í Ewropejssrč náto:
botoe' \oole'loali 511 toto bmbe' pollnbx)

obočejnč jen černibloanfonjt), nebo ;lato
a ftřlbro -— nájíi nárobome' pak šimon

l_rem; aneb lbn; jiní nárobomc' při ro;:
;"jiřomání fřejfanjle'bo nábo;enft1o1 málfo
mebll, nejj'loli jim přitom _;nčaíte'tal meliec
»: 1oíru,jafo o ro;;Tířcní jme'ljo panomám'
nab pobmnnčm'nni nárobo; n nan—id)
přebtů wssak býwal wešdy řijn') nm:)íl,
1oirn třeít'anjton proti nepřátelům ochrá:
niti. Sinl íebčlí n) potoji a 1o;bllámali
je, nn) pat jíme me;ba), pojtmoenl jjonec
na branku pobnnjte'bo žnreďn a pobauskě
Nsie, boli info na jtráši, jato t uítmoič:
nám bojům ob Boba určeni. (Selá Gm:

ropa to naíjemn ělmoanjfe'mn nárobu
bčtomnti pominnn jcít, ;e jilon a neo:
l;:o;enoítí přebfn najjicl) pobanjtmo 17111:

;mnšlle a ;bařile, aby míru a Cčrkcwarsté jejhbeno n!)ní na to ani monitl
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mfmí, aby \\áB-pobmanllo , \\ mino třc.

ffanjlo: tatoliďčbo nábošenjtmí, bc, \\čboš
anipramá fwoboda, ani w;dčlmwst moš\\\'\
\\e\\\',f\\\ojč b\\\bc',tčk|'\\e, tmu \\ ottottmí

milující pobqnfhoo mocbío. —
.thři jíou \\ brbinomé , \\aíe:

bo nárobu, jcnš fe jan bmnltelé
(Sirhoc ímatc' fatolicřc' \o dťjiuách fmčta
skwťji a wěčuč jhočti bubon? —

*.'Ltnonimesi \\hni jcít Sar o slaw
gc Gtctnbcrfa \\\13.ítoIet\'gtmene
_onmanjřo: českčho. gc wsscch\\árobů,
kteťť, 9ch bo eropy tábll, E\)l \\árob
M on (\ \\Iů \\\ čill I a t arům \\cjbimo:
črjssi (\ \\cjufrutnřjííí, \\ při tom i na
počet \\ejbojnčjjji; jejčch tc'mčř [\moabjfou
pomabu jiš \ jama obogbná \\oářnoů \\
postawa zwětssowala. D jtjid\ \\frumoítl
fmčbči \ famo \\\ nassi řcči pofub po nich
žachowauč slowo tatatomati, coš
,uammá to!!! co přcnármnně bití \\ .latos

matt. Stjid; \oůbtc Džixtqišchan,
nadobyčcjuť smčlý \\mš, \\míuil íobč \\ab
celou semi panomati, \ofjcdn frajim) mo:
boiomati, wssecky\\árobo fobč pobmaniti,
obtubš se \ [\ořtoborccm nngmoá.
& .tomu cíli. íbtmnášbil \\eíčíaná \oojjh,
pobmcmlí a popření! ašcrjfo, (Sbinu \\
tc'mčř'ccíou emi. — Bo jcbo j'mrti po:
tračomali jeho í\.)\\o\1.\c'\\ \onutomc' \otom
,apočatěm \\cjífaímc'm přebícmgetí, při,
sabou fc .zawášawsse tito mobláři, še
wssecky lřcífmn) gabíabiri chti, \ č'cmuš
iim tčbbáš panující \\cfmotnoít mesi Gmro:
prjskými mocnáři \\apomoma bola. !Bčt;
rrábftotiííc ošbrojeUých MoU:
golů \\ Iatat-ů \ořítilofc jato bimo;
h') proub rogoouřcně řoh) bo fřcífmuTe'
Ewropy pob. íprc'uoou \oůbce !Batu,
\o\\\\ta SDšingiodmnomn. Tito t\\ [! o\\
ze mi pobmanilt, Wol.sko zpustossili,
Slczko \\a fnomoí) \\otol proměnili,
Morawu draUcowali, do Lušic fc
sypali; sáích) přes bon) flatu) \\ \\a

'bmniríd) prolouliwsse, bo Uher wtrhli.
Uhry rotu 1241. due 12. břcgna po:
rušili tak, št tcbbcjjíí král Bela přinu:
ccn'boí \\a \'\tčf\\ bo rizých krajiu ímé
žiwobyti obbáiiti. Náramná brům \\apI:
\\iía cclc' fřcít'mu'tmo, wssecka frálowstwa
a krajiuy Němců, Sšr'ancongů,
Wlachň tonula \'iratbnu před těmito
bratr.) \\ fagitclt wssi wšdčlaxtosti, obcííía:

Črenl dťjeyjfnč.

! \o\í\\\č'\\\\\\\č\\\\\ Bohu \\ pomoc a. pťld
ípřm'.

9! hle, w tomto nebcgpcčmfimí mou!

bil Bňh mušc , ťmeuc onma\\_i!ěbo,
jeuž \\a tuto diwokou zbčř \\a nassč \\\'\bč
Morawsté pťi mějtčDlomúct 6
12,000 bojomníto (Če chy a Mo t a;
mann) mocně \\btřil, jcjtch bromabo
,mlátil \\ togplaííil, auobrž famčho jejtch
\oojroobu wlastui n\tou přemohl \\ ,abíl,
coj fc 11an ořeb 600 lén), totiš rotu
1241 Shino slawuým wirězstwčm
třqfanů ,Iomena bola Mám pohanů,
jojich fila ojíabnm, taf je fobč mice \\cn
troufali bo kťesčaxlskýchhaji“ bále poftuf
\\omatl, toufali ;Ewropo žpátkem do
swé wlnski Nsie jc \\momccjitc. Když po:
\očíttato o Satoílnmomi \mtbtt sc
ro;xlesia, wssrcka tníšata řřcífanjlá mu
\obččnoít buť) f\\\\')\\\i pojTo b\lB Hm) pro:
tagomali ,a to, "se třcífnnjfou \oiru \\ taa
\oliďou Cirkrw od hrožicř 3á[\\\b\\ ochránil.

5)\'\\[\\'\ ro\\\\\č \\\oc\\\'\ obrance \\
,dan'tníť mito třcíťauífc' z robn Glo:
wanského \\mfjlábylMikuláš arhlo
skýaneb 3rini, n\íaímčŠubič imv
\\o\o\\\\:'\, \\\ 16. ítolch , Emme Gloa
\oanjfozagonoathÉDo. Icuto fořitel
Turku \\ ,aíhut-ač třcífanjfoatatoliďčbo
\\ábo,e\\\'t\\\í proti \\ \\ b ožeustwi mu:
ha m \ b \\ \\ ji'c m \\. 92abo,c\\\'t\1\\' Muhax
medáuské w;alo ímuj počátek rotu 609.

po narogcni Garina s13\i\\\\.q_1\'\\\\obccjcbo
bol iiítá M \\ ham e b, tupcc, mu, to,:
Eoííun \\ d\liouoůi obbm\\'\ Dn čítam“
wsselikěf\\i[)\), , \\id) iebno \\áoo,e\\\'tmí fobr
íIátaI \\ utmořií,je\\š jest jakásk sulisseuixla 3
pobanjfc'bo, šibomňěbo, \\ fřcx
\'faňífc' (\ o, oonřmabš , každél,wnťco ble
liboíti puuechall Dno bomolujc mnoho:
šen ího \, Májá \\ e \\\\\f)\\ \\ \ cI\\'\'\
oínb, \\ slibuje po fmrti tnřořfcr tě:
Icí\\\'),í\\\\\|1\\\'.)ráj. Schytralosklxa
peuťžy obratit na tuto \\\\t\\ f\oo\\ \\ci:
\\nvc' ímé bonmcí, přiI\\\,\\c' \\ fpohiměr
jífmm; potom \\ pomocí tčtbto' i mcčem
\\.\\\\\co\\\\\l ímé učení 5 tař\\cočcf\\\\\a\\\'\n\

\\\\')\'Iet\tc\\\, ic \\.\ fratfřm čaje baícťo ffi:
rofo í\\\c' \mbošcnjhm \'o,|T\řil. Zelw \\á:
ftuptomč \\aílcbmomoíje jrbo přílíabu,
\\fmtuůmi \\ blo\\botr\oal\.'\\\\i \oálfmni.
ímé fločtjfč i duchowuě \\mu'hm mim_Iy.
\\) Nsil, ale i \o Ewropč to,mriti se ina:

jíte 6 ptáčcm \oe bne m noci moblitbo | ',ih, \\ jfutcčnč \\ntobč \řcíťanjfě trojím).
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\\ůIměíčti ímčmu pobrobiíi, \'\-\'id) nabo: \ a\'\ 28,000 m bojisiti pabío, 0\'\at\\í pal
šeníhví xbuď potlačili, buť) smuili, a tím
msbčlarmít křesťauskýcb\\árobů Ewroprj:x

\týd) \\a mnohá \'tulcti vpogbili.anci
tábli proti Widui, \\\\\\'ili trb\) přcé.
gcmi 11[) ersko \\.vl.

„\mmwít Sigrt w Calabíh' ílvliri
ntb:)Ia \\) \'\iid) \\)ranítócb n\fád), icíítř
zdr půlmčíic \\ab fříšcm a WWW
\\ab cmangelium ntb:)l gwitčgil.G0:
Iiman \ííař (\'ultan) turcdí), příjmům
\\tpřcnwšitclní), ((\třltubntvbra:
bu, jafuš flíčc ! jinám řřcít'aníh'nn hají:
\\ám, \\ab wsse \'i\\c'buť (0 bnď bub\')ti : proto
oblehl t\\_t0 pewuost ď \n\\0l)\.)n\i sto tiíiti
málcčuíad) Iurfů. 'QB \\í bn! hrbina
Briníh'), ttcn') jiš přrd tím přes 12
tofů HorwatskoU trajiuu \0ítř\\\č proti
Iurfům bránil a čm'm \'\-\'id) wojska \\0:
tagil. Teuto —3ti\\ff\'\, slo;iw \\ \'\\.\\'\n\i

přifabu: „gc \0\řc fřcít'a'uůo: fa:
t0litfč \\ \)a\\0\0\\ít\\ \'\0c'\\\\\ řřc:
ffaníh'mu aš do \'mtti \\)čnnf) a
ftálí) zňskaue,“ dlouho \'e \: \Tmm:
\\\')\\\ \\0\\\\\ Qoufcčfcm \0 \\blcšcnc' _pcm:
\\0\'tl této bránil proti \\cpřátch'un, jicbš
zde b\\l\\ \'afo píífu \0 muři. Kouečuě miba

\\cmošuoít \\)itčsílmí a \'\00b0b\), 00!ch \\
\\ábbcmč, msal mcč to \and, a fřc:
\'ť\\\\\10\\ ko to \\bcm bu br_\\[)črun),
\\ \'\volam třifrátc \'m\'\\_0Zežiš \\ f\\\0\\
btušiuou \\) \\cpiatch) \'c \0r[)\\\\l, mnoho
jíd) mšícfal, aš funcčuě \\cíč\\T\\\')\\\ \\\\\\\'\:

ftmim 5\\\\_\alc\\ bpm [)rbimhu \'mrti pa:
hnul, coš \: \'talo tofu 1506. Dne 7. sáří

„při celém tom \\Blegcuí \\\I,\\)\\\\I\\Iurtů
wice mj 30,000, a \'a\_\\SolimaU
mrzUtostč a bnčmcm \\\\\\\ř\—\\b.)l. Zde se

UčiliTurci \\a osobč Z t \ \\ířc'b 0 musí:
Init lťeskauskoupoznáwati, rtili ji, \\ báli

se ji. .Rřcífam) pat rozhorlila \\bat\\0ít a
tctomuoít Zriusiéhu f \\áílcbmváuí jcl)\\
\\ř'ďlab\\.3\:i\\\1\f\ \'taI se zrcadlemwssecld

kťeskanskýchbnj0\\.\\\íf\\ \\ obranců min).—
Tťctč obl,!ájce min) fřcíťanítóáa,

tolidc' b\)I San So [\icíh'), král Wol:
\h'), jcbcn 3 \\chnčtííid) buimvnífú \\) 17.
(roku. Mnž mm) M)! oprambowí) bič
Boži\\aSuth) a \\a,
bpl oswoboditcl cclčbo křesraustwa. 3\\
xwku 1671 \\ Chocima \(amnc' mí.
tčzstwi \\ab anky wybojowal, the \ld)

Satan), \\\\f'

3 tmnčjíííd) traiům kťeskauských wypnzeni

b\\li. smy; pat tofu 1683. \\00 pnmčftx
\\\'\\\\ t\\r\\f\')\\\ \\\cIc\\\\'\bcc\\\Mara MU:
\'tafa \\0a\\\')\\\300,000 anksl tafnřta

?! \0 \futfn jiš \0čtí'\í . bo írbce (E\vrum) wuiklo, sirže Uhry \\a
mi ubcr 0\\a\\0\\\ali, \\ \\ fi)\\\i plan) Í Wlden tablu, Nakousy poturčiti, a tím
aneb 0tr0ctmím trápili. Zrssrč \)at \lamua \ cc\'\\\ \ bo \\ítat\\\')d,\ fřeífa\\fh')d) tcbbáš

ípramč \\c\'\\\\\r\\\')d) frajín \'0l\č proflcft'iti
\btč\0\'\'e: celé fřcíf\\\\\'\\00 \\\ Soufalčm
\tamu \'c \\alc'galo. Cčfař \\č\\\cď\'),
Leopold, \\tctl se fwél,w í\b\\\ Widuě,
0\\ \ papcš Jhmíh') poslali \mláffhu \0\)Í
\Iance k © obiesk o'm \\, přcb \\ímš
\)abli \\a kolrua \pvlnjícc \'tbm: „.Rráll,
0\'\00005 Widcň!“ Druhů:„Sháli,
chraň fřcífanítm 0'!" — 2130l)\\\\t
tímto \\cbegpcčtnftmhn Sobieský,
řrátfčm čaíe \'iš 6 30,000 Poláky pťcd
Widui \'\ál co \\áčtluíf (můbtc) \vífccb
třeíťanífůd), ! jcl)0 \uoiífu se pťipojiwssich
\\lufů. Hued \0 Druh—.)ben byla Wideň
swoboduá, Turri pťcmožcui, t0\\\t\')[c\\i;
polský praporu [\pl zde prmuí, ttm') \Tifx)

Surcďč \\\0I0\\\il, \,\0\'\0čce\\\'\foronbcro
Mnbamedowa, stáu \0:5írů\0,.\0\'\'cďa běla,
mclih's počet 5aiatúd) \\cpřátrl a 00110130:
\cuód) fřcífa\\\'f\'\d) \\)čsř\\\,\\e\'\\\\n\č \\\\\0š:
\'tmi hmotu a punabů siowem cch)
tábor boítal \\ mučgum ga tuřifl. Kdyš
Sobieský co mítčg do Widuč mid, byl
\\c\0\)\'lo\0\\0\\ raboíti \\mítan, \\ jal0
obraucc kťcfkaustwa 0\Ta\t\0\\\á\\. Lid í: k
němu tlačil, folnm \\\\\ \\biímaÍ, ruce lí:
bal, aneb mp0“ ic[)0 r0\\d)a fc botólal.
:sebnu turcďou E0r0\\[)\m pana! há! b0
.)tlma Bliítcm, \0 \\ěmštato slowa ítála:
„Sá i\em \,\iííícl, \\)ibčl, \\ Buh
zwltčzil!“ WotompronáílebomalSo:
bieský utitaíuí zum; aš do uber po
Dítřibom. Sha fterá mčíta \\ n\abp táhl,
mnam) nechal pulmčíic, \namcm iDtubas
mebaniůnm , \'\rqati , a ítamč! \\a mčšicb

\\ [\antád) snamcm nábošcuskwi fřqt'an:
\Ičbn —.-\\0\\t\') kťiž B t0I)0t0 \\0Is
\\ibotašcm0b Widuč ! thřtbomu
\\íal Sobiestý ímé kuálowskémaušclcc tato
památná \10\\\.\:„Nelze zapři ti, žc
trew „má (\10\\\\\\\\\\í) pro tře:
íťanítmo \\0t0t\_\ \ctIaJ' Na \)as
n\átřu tohoro mítčsíhm d)\\má \: 0\\\\a
dobytá koroubrw MUhamedáuská podneď
we Warssawč. Turet t0\\t0 porážkoU
tai \\mblml \\ přcstrasscUi byli , že fe od
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&' chwčle mice erpowuzilt útoh) fmfnni.
třcjfanjfou Europu znepokojowatl.

BZriuskýcb a o Coblcjtc'm
jalo o Jaroslawowi 5: Steru:.
berkn flíábali Imm přcbfomc' nároblu'

Muži 3 Utchš učltcrč aš pobnrě fc ud;o:mal .—

Klášter

dimi mmm.

' Buďmež mqbp bobnomi potomto
'naífid) slowansiých přcbh'uo, tteří from

fmou Illi pro gacbomáuí miro třcífanjlof
fatolidc'; i 1111;bajmc míru tuto samo:
fpaínou f!o1ocm,ffutfcm (\ občthoou bot:

|Iimoítí, jatoš popřcbní jcít pomhmoíti
' fašbt'bo učmíta Christowa!

Žďárský.
(Fon's Mariae — Studánka Marie.)

SBojcbnáni dějepisué 6 úlu—mami, jcš jej'tmoll

].

W utčíícuc'm poíošmí, na půl bobhn)
ob mčítrčfa Žďáru t západll na bra:
nících Česko:Mormosiých, wěurem Irina:
týcb bor omiuut rostlábá sr omílán mm:
tami ticbc'bo ježera foltolcm co srcabln jc

chfnoucíljo tláííter BSM—ímá, jedeu
z ncjgnamcnitčjíjicb w uassi mi.c' mlaíti
oramjtc'.

Založil bo Boček, btabč ;Gcr;
netu “ purlbmbč mc leojmě, bílcm
citu mbččnoíti k Bubu a matce pauruské,
aut (jat bij ponořit) m ítubáucc zdrjssč
sirpým očím šábouciíjo Ic'ťu nalegnul, bi:
lem cbtč wypluitč ílib, jatomám í: bol
zawášal ibm-1 tchán—jeho ílmonš) Bři:
btslaw, purkhrabč na Wrwexři imo;
ramífc'm. Nrnwbl bo pro neboha; čaímoč
mc stutek nmc'íti, nebo frutólatat tcbbáš
plnil \oíaít uan'i milou; imf; ale slawuý
Satoélam iatm) u Šlomúčc pobil
(r. 1241, 25. čermencc), a tuboj pokoj

'a bcgpcčnoít uboítih) jc m semi , galošil
fimuni) praděd robí! &ltníhitjh'wb tento
!íáíjtcr n\e Ždáře ke cri Bo;č, M arie
Spamu) a fm. Mikxlláne, a nama!
bo: StUdáUka SB.Marře (Fans
Mariae). iBočaÍo je ftmočti r. 1245, a
mmní obgaloatdomc'Boli Gíftcrciáci 5
Nepomukxl českého pob Ronrábcm
opátcm, jimžto pro májhou moiágáno:

Bát, Nowá Weš, Hrussowauy
(Rohrbach),Dobrawoda, Samo;

u.

Dr. 3. Ew. Bilý, lnčg rírfcmm').

V klúšlcřc hned pod horou
l'rýšli se studánka,

Tam pro hruď jest pm chorou
L'lčšcná schránku:

Tam uléčcn v lrudné zlobč
Mnohý chud'ns v každé době.

prájoo patronátní mc “Bet. Bitessi, tře:
tina \oinobráni “ Skalire, iBoug:
bran, !Bmolomíc a Nasscrarte,
n'mhn')pa! bcíátct z Kob!,xli, ili—noh:
mít a Zajcččho (S.xiš).

Br;o neuwhl obsáhnouri fond fIá:
íjteruš) ban: libu, brnoncíbo je fcm bum!
wice bílcm 5 ormoc' pobošnoíti, a tuby;
uítanomil'Bočcl moítamčti chrám mnohem
projtmnnčjíjí, ! nčmnš 3. hočtna 1251.
u přitonmoíti ílamnčbo bijfupa Dlomút:
rého, Bruna položeu základuý támm,
Ularkhrabč pat \)Rotamjh') Stara: to miz
Imib potmrbil 0252). ?lu je ta! rogroí:
jcti počal íu'tmo loíaíti mnobosltbný na
loíjjhtn-Žpřísně gemčpána ímčbo: hroztla
bčmá bouře suičiti jej b\tcb m pnouím

to,!mčtání. Bylak to mojna s Bel ou,
fralcm ubcrjlám, [terágto bomabajc fe
tbomí jnfmn prámcm sem! Štýrskč pťř
tom Rakousko a Morawu platil. ('\šuromi
Zajistč 5%n m a n o m ě jeho ncuíjctřili
ničcbo, coš jim pabšo bo rukou zlotřllých
na bmgc ohněm (: mmjbon guamcnanč;
nessctťilč ani přčbytkslw Hofpodiuowých.
£Bo muohých Uáje;dech, ! nám na lup
čiuěuých (při čcm'; jc mjbn Dtatar 6
krwawými blamami bo pelessi jciicb sa:
bnal) učiněn G nimi mír, aby boíimom
býtč mohl chrám Páuě mc Šňáře.

Nedočekal fc wssak tc' raboítl zbozuý
uabatcl jebo, lu) mibčti smčl wzdáwatt



><

Čteni dějepisné.

\\mm\ občt Hoipodiuu we \matpnl této,
to;\\cm\\l)l se a náhle w prosiuri 1255
umřel,bammam mm na \\nrtclučmlůšhl
tlafítelru celé \'\\\č bčbictmi \\\\ \\tci hl:;c
Dpamp, m Morawť \\at Kučcrow
(\\ Wčssiowa) \\ Lbo tu, \\vtom
.Rřiblomlce (RL Q3r\ll\\\\\i3).Bywš
slmouě \\\\\l)\\\\\\\\\ m ;a\\\il\\\\\\\\\\'\\\ d\rá:

\\m anánč před mclh'nn oltářem \\ic\\\\\T
í\\\čl)\\ budm ;bo;\\čl\\\ \\n bratu) ;\\\n\\'.
Smil (t. 9l\\\\_\\\b) ;aiiftč \\ .S?\\ \\\\
bratří dokoučilč ji\\\\ bílo \'\\\\\tč, \\; l\\.\l
tař wrlkodussuč ;\\\.\\\č\\l ;l\\\;\\\.'\ bratr \\t: _

\\ \\\\'\'c t\\ vorm-Nl Smím-, \\\)\\\
lt\\€);' \\\\\\\\\\cu\'cíc;'

bo;\\f,
ji; trál čc\T\'\,
Bruského t\\;c\\\' fři';\\\řc'l)\\ (\\ mitč; \\\
Bruť \\\\\\\c\'\f\\l (1256) Wdowa \\at
Enfemia \\\\\\'t\\\\\řl\\ \'obč \\cbalefu
lláíítcm \\a naborfu („\'\\\ \ 6 b\\\ \\ \\\)")
pťibytck ticbi), \\bfub ccli) fl\\\'\t\'r přeblíb:
\\outi, \\ l)\\\[\ \\vc'bo milc'bo chotč \\\\;h\)
na očích míti mohla. Ztráwiwssi t\\\\\\\
\\ítatcf ;i\\\\\ta f\\\'tcl \\ \,\mčnou čáíf ro;:

\"\\řil\\, m .\č\\\; i pu l\\\t\\ \\\\\\\;\l\\ ;bn;=
uého \\bpnčimá.

2. Sestra jfií Qil;l\čt\\ \\rombnla
\'c ;a \'l\\r\\\\t\\\'[\\\ (zí—mila ;2id\tc\\burf\\,
i\bo; tobiim tábla ;mmmnitc' bcíáth) ;c

ftřibt\\\')cl,\bolů m Nčm Brodč, Bčlě,
Šlapanicích \\ 'Břimnůamč, třc:
tinu \'icl) \\\\\\ecl\\\l \\a m';t-\) řcl)\\l\\\'l\\\\\
;;Bárnmu, ! čemu; \\řibal i\\\č\\\\ icií \ch
BobrowU (1262), tu; \\\\"\eBruuo
biskup pohnrbil. Takou měrou ;růímla
maictuoít fláíítcmá f\\;b\')|\\ n\řcm, \\ mu:
l\lť \\ u;\\\\\\ti w putují \\cruíícuc'ln, \\; r.
1263. San, farář m BlUčiuč (%autícbie)

fpýlu lanmvnít w Dlomuci počal při
"mém 6 klássterem pro \\\\\\\\'\ toftel m
Stom' : Wsi, fternu; toncčuč biskuptal
tn;l\\\bm\l, \\bz) farář \a\\\ měl ;\\\\\\\\\\
duchowuť, klássrer pak b\íátfg, ; \\irb;
mňa! f\\č';e tanlějssi \\\\)br;\\\\\\\ti mčl. Do:
bře, ;: \'már ten \\řcítal, nebot“ těl)\\; rotu
zmítala \\\el\t\\ bralmtam \\bili \\o (Eccbád)
\\ \\a Morawč, taf;emčřicc šita \'tála před.
10 ;l. \\ \\\"\\\\i\\ 12 ;l., a \\\\\\\l)\\ llbí
blahem \\omřelo. Takě k bomrí'\c\\\\\c\"\tč\'t\

_d\obili \\o ;cmi mr sk\\ či (\lagcílm\ti),\'c:
ktářa \Tilcní, \\ t\\l)\\\\\\cc \\\\\\\l)o libítmg
! \'obč nlrstoski Uejhorssťch prowodili, čím;
\\ejcbna bčbhm \\íamotěla.

va; \\ \\at ;cmč ; oboh \\ol)r\\m\)
';otmvlla, mplč;\\li ;ťtfmtu fmčl)\\podčssený

malc' :
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|l)\\t\\\'t \\a horách Žďárských, \\ ial se na
n\\\\\\\ ;atoufícti po r\\b\\\')d) bnláď) druhdp

\\\\,\b\\\'\\\.')d,\, břímčííi, ,Z d a ř B ul\'." —
\,“chbáš, inf \'c \\u\\\\\, počala \lmmuti
:3il)lama rut,xol,w.uirtuoimm tc' miřc,
„';c r.1264. \'(rm \l\\\\\\\\') Dtafar abba:

blal \'e, poctíti 6 králowskon paní \'mmt
. toto boruč mčíto Morawské \\ \m\\\[)\')mi

mil\\\'t\\\i l)\\r\\\f\) \'i; \\bmčuiti, \'i; fu n\čtní
jcíítč \\obábati \\íiči\\li\\\\\\ti.1cl)ba; fe
b\\\'\\\l\\ ; \\lfou \'cl)\\ \ \\pármvisbárítc'mu
li\'\\\ pří;\\i\\\čl)\\, \'í\\\;t\\ fl\\\\tcr\\ pojisstčuo
;\\';irt\\\\\\\\\í \\\\\\d\ rno, co lu) se kdy ob:

\ jcmih) na patě Elánmuč. — Brzo na to

\ \\\\r\\\\l\\fl\\\\t\r\\ bčbilmělamtumhc,
\\ \am \\\Cho tibo ř\(1265) \\bSmila
Sliwtcuburfa, ftc\\'\; ;l\\\"\tn\ \\ří;\\\ \: \\ch

k opárowiWiuřiťowi, co; \,\otmrbil biíf\\\\
'\13ra;\'f\') San, m jeho; \\bčlu círfcmuc'm

' fara lc;\l\\, b\\\\\\\li\\\, abt) při tamčjffí faře,
faráři (ten \\\\\\'\l b\'\t\ lnř; t\rf\\\\\\\')')
\\a pomoc pťipojilo fc b\\\\' nebo ttc' E\\č;\

!l\\\\ter\\\')d) (1267) iBob tč\\\i;e téměř
\\\\')\\\\\\t\\\\\i (t. (\ln) luč; \\) ;prámč Cír:
Emme dobře ;anpatřcu b\)l) \\ojiítil tc'bu;
tofu wBlauskuBruuo biskupDlmnúdó

!ld\\\ct\\ Žďárstéuul mám) na ?Bobro_mc', ňářc \\ BočkoUowč (?)
co; wssr potmtbiti bal Smilo wyslancem
\\apc;\f\'\\\\ a? m ib \\ \\ e m tel)b\\; mc Widni
\\\e\'\'f\\\'\ci\\\,d)!č \\ tatto ;ambčřiti pape;i,
\\ od Uěho \\\\)\\\\\ci milému opatowi
Ždárskěuxu bctlu \\ i\\\'\\li, to; se mu
\\\\"\\\Etcbba; \'c\\\č \\ccbtčlo \\obařiti. Za
\\ábmbu baromal fl\\\'\'rcr\\r.1269 Si:
iifumitc \\Jtabňomicc \cmííimči;
\\cm \\ mámem \\\\\b\\\'\\\\ tmnějííid) po:
dauuých

3. 21 tak \'e stal Žďár \'cb\\\')\\\;
\\ejrn;h\\čtlej\'\'\d) Hán'tmuv mlaíti \mu.

rmvíle', ač \\cl\\)lo bc; rn;mi\"\ct, čajem
;tropenšwl) ;ámiíti \\\\\\'cb\\\\\, nepřrjicich

řc[)\\l\\if\\\\\ tnfnmčbnto to;tn\čt\\ moci \\
blabol.\\\t\\. ?lmííatnmn fe řiti, ;c, ač měli
; čcbo ;imu l\i\\i, \.\\\\li té; ji\\\')m řclwlní
[\\atři. S \a/bnm j\c\n četl nápify m

') llri—mona f\\\\obč.!trmnčřišílčíais.
\).np X\ll. & XXH. W r\\h\\\i\\\ d)on\ám
\\)to [\\č\\\\) a)?ommflé, tmě; hi: li Bňh,
br;\\ mnmli l)\\bl\\\\\, a; je \\řclo;iu\ do
řeči Morawskč, nrbol jsou púwodnř latině

m;bčlár\\) \\ íd)\\\\\l\m) úíublcm um'mcriín)
Nražskě, ímé; jím je mufll přeblo;iti to
úfol \:ro dosaženi doklorátu tytologiďilp,



.“

))):Iátjfčm mečeřabíe(refeclorium), (jehož
přdrájne' mailu) ))a )oápnč (fresco) —
wýjewy se Starého () sJčome'boSálona,
))apotom ojTaml) Uebrskou Swatých ))á:
čtlmří) řehole cijtereiáďe' — pojub je ga:
roje)))')))) otem posoruje ml))jtenec tamo

přichu;ý) — z nichš patrno, item! pilní
b))I') řeholníci )) j))))o)oč jm. Bernarda
vobm'líuíhoi. W jebnom rob)) čteš: Ho

Spilnlilajem seclanles ($oboíxínjhoi pě:
ft))jíeešiim.12.), )) pob tim f botou:
čeui [)))ojíu: Incolumes erunt: his De
us hospos erit; (Be;strastuiwšd!,db))bon:
jid) b))be bojtiti %)ůl).),) na proti tomu „.)
rohu:
(fe mjjem) majice: Salm 50.,) () pob
tim: Prognali Saaru Filií non degene
rnbunt (.)?mjnc'bo Bbárjíti ))cmobou je
pomijeti cile). Na tretim: Omnibus
aiTluenlcs (Wsscl,do doskatrč ))mjíc (Zach.
1, H.), pob tím: Grali Sum-ono po
len) do fonte liguurem (3 Marič ;)):
hočeenč májí pombřčnč ft))bánfo). Na
čtmrtčm: llospítalos invicem (Hostinui

meípolot (1. *.Betr. IV.), to pob tim, ))e:
mobl jjem íc bočíjti. —— Zajisté jebna 3

)_)ej))o))č))čjf|íd) d))oal, iterou jiš jiaři ))a:
'.jíenm Slowauskěuut nárok)) )ogbámaii,

ibm jejjtč [)))I poť,xauskýnl, t)))ťa )) je
pobncé — še ráb čaftu' ): Kmín) ))c:
obmcsenč, iprotimmh) )) potlačirc!c jme
£ašbe'l)o po))tnila přimítali, ano )o nití-c)))
jim jí!), je I)!tbnli, “jat—honit) jc nom)
))m)'))oali, kdy; obcí).)sel, bar)) m)) bámali
a třeba ))čfolit mil m))promá;)li. W raj:
be'm bomč bol pořojil(bojti))iee), fbe jm!
6 čiítí)m obruíem ftál, na něm jioIa ))
nápoje přid)))jtm)e' pro tagbe'bo ).)oeejtne'bo
)) ))čiterád) ) ta! b)).ece mo pobojtinjnoí,

ze bomp otnořcue' ))ed)ámali,ab)) poecíhu')
)))ejíti mobi, fb))l))) žaduého boma ))cbolo.
Rbo ublťžil cizéuul člomčtu, ten jmrti m))říti
musil; tbo poutním )))-přijal, l:)l mi):
obeomáu, nebo b))))) jeI)o )o))))áíe)) )) sbor
m); tbo hostowt ))emčl eo báti, mobl
rogíti joujebomi gámošnějííínm. "(no měli
_)hn'jhúbo Boha )))o tuto c))oíi: Ná b

hosta, pob jeboš ml))anou hosté a po:
teftní ftáli; obmb máme po Morawč
jména: Gm. Hostýu, Nadhosk at.b.
$()in to ji, přebtomc'))ajjí pobmu'jti
xábl činimaii, čim mice b))lo lze očeká:
mat), je b))beMorawa hostiuon, aj
b))ebemChristowým, j)). Cyrillem ()

ln bona volu_))lale (© obrou )oůli

Čleui bijcpijuč.
\

Mcthodtcm rogjjiřenóm, je bogroí,
)))oč hostiuui býti máme? — .Rřejtmt
)oíee, ))eš lterotollm číomč! moágán jeji
rpmčm te'to pominnojti. šib má )))-o

boítinjho) je)) bolí) g_áton :) )))rtmou Iitcn),
třejfm) mc') pieb očima jim)) přďlab ))))
(Sbtijn), pobmm )oebe Ite' c))oít) přírogex

))oít, lřcjfmm jpoíu: Mao nábojeojhou—
Stlaíítenm) se to nepřálo, še majíce bo:
ítatečue'bo jmčn) této e))ojti mobh) pinu)

bát), a no))í, ))))t ro,:bráz) íiatet jejicb
))ema šebmi )) ))))gní) poeejim') přímilo
t.)t )o))b))t))č, jat tebbá„ lbe )ošbi) ))))
))čtolit mii !iájjte) je ))nbígel I)) po:
bojiínjhoí.

D t a h) ) baromal Hájjtcm ()Win:
ritomi )ojjeďop of))tne' platy jebo
pobbanód), ?luežra pat jebinc')bem
,))Habatdoioa ). 1277. třetím) břbin)
fIčjj'a )) ()) Rlobout). Spor :) ťlájjteren
Tissň o )o ský m ítrmunoa objasomáu
fan) !Bcl. Biresské rošl,wduut kuprospěchd
klásstrra 'lin'nomjie'bo )o))role))) jamc'bn

bijiuoa “Bruna učiněným na 231)ítomčř
)) pijtonuwůi bottom 3 (H).) Mokrěho
fIě,íj)' ))))f tas ))bobil )))) Šbá) b))o )))
tom. Utah)) )oeliee je )))),d, ze bmalrá
b))í poinbnul Ior))))o)) tííařjfou, ))ájlebteu
črho; Nudolfowi z b.)bsbuth) m))jl
poítoupiti ))),e bmou měřidel) 6 lonmo)
!)ialomTo,Stýrsko, salámu), kraji))jh
() Chcb, Zculč , jimiš b))l blo))[)o potojn)
)olábnul. I))boš m))j'ú t)))lč m))čith) ji:)jjei
ob manjello jme', ta! še zplauuw [)))hoen
() gr))jjim )ojjeth) j)))l)))o)) 6 obpůrcen

(jotem) usmořme' )o))ta[)I potem proti ))!
m)), i,)otom'„'a b))b 5)o)tř3iti nebo p_abnout
3 fmÍo je, ze padl jímom') Irál Český ))
poli Morňwském žradou m))bee Mtlot
g-Dčdic, a obtiopen bpm ob nepřáh
uttutně ob ))id) b))l zawraždčU. Sub)

rogpabh) fc 3_emč Euratom); břim
)ojTat „)lihxjiti jim bylo pomjm krwawo
mojí! )oítčgo)o)')d). no)) a Raknssaui, (Š)

d))uo zaťeklč nepřátelé, )otrbnurojj'e b
sem) ))))j'jid) řábiii t)) gie be, obpon)
nebo obmoateiome' pobčíjem, nemaji)
obránce )) můbee ))išábHčbo, poschowa
je po Ieítd). Na jjtčjti íe pobbala Mr
tama ))))tčgi, n))fEBrmto biskup octmm) )“
))) táboře )) Zroaučic „)a Morawax:
je b))l přimlouroal. Že tiájl'ter m tčd)l
bobád) mnoho m))trpěí, f))abno jej) <

mint). N 1284. obdržcl llásstcr ob tvá



Čcenč Njn-ímé.

Wáclawa Il. to sábnífí ga otccjcbo
Dtatara farní) patronát m Blučiuč, co;
biskup Theodorich ID Modřirťch _potlotbil
(1286) Dále přčbylatláíítcrn t. 1287.
ob ancšto botčcnázoroRřišanow
a r. 1289. třetina wsseho minobmní n
$amlomic,$on5bran, Zajcčihu,
Nasseratic a Saroílnmic (Eco:
flotoic) ob © e r [;a r d a ; „Rnnítáthřam
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rotn o.1293. trál Wáclaw pobbaně
tláíftcrnc' oobrobil fonbn tlán'tcra
němu a sáromcň obdrželo opatskwi ob
bratří ; mcrnííteinů minní) beíátet ! 6
oním-m [;ornt'nn n M e bl o w a (SJto'bIan),
biltnp pat Theodorich powolil 1297,
abo čáff bohatod) bůcbobůro faruých 7z
Blnčiuy na ootřcba) ftáfítcrnt' monatlábcrtt

. ímřli.

II.

(od roku 1801 —lano.)
Dva oltáře hucd uhlídáš

\'kročív do lé Svatyně:
Odkud mramor jejich? — zvídáš:

K vě tu i c c jich dárkynč.
Na pravém, kde obraz bývá,
Okov studánky ac kývá.

Proto, jako pořád řine
Proudck_ Panny Marie,

Tak h'é, Zďúrc, blaho plyne,
Slepec se jím opije:

Když však vysyvhá jlž žíla,
Bůh ti příval hned posílá

Přede \šak přišln jedna doba,
„Osvčlou“ ji mnozizvou:

Smélé mysle ostrá zlohn
Podsekln i žílu tvou:

Kéž ly skvrny umyje
Mocné slovo Mnric ! __

S oočátřcm tohoto ítolctí 35.4: fc
gotamil 3 tan jcmn gaíagcnínl). %. 1303.
bratři Qicbttnbnrti umlmoili \? ooátcm
ARNOLDEM, abo looítmotl noc tláíítcřc

fbnbincc, načcg točnou—alinoc-5 tuo:
čd th) to Čccl,xách,desárébo fonč gc hočbo
břcbincc, brnbc' bcíátfo ;r wssech Slidy
tcnbnrlřód) bolíuo i 5 motnčbo m Goo:
tiboře. Musiloč fc wssak nítáti to biln
libnmilnčm, neboť gmognčln trouba má,
lcčná. Cisař “Albrecht, lgáxoiítixoíía
na bcnnč roítoncí_1nocWáclawa Ill.,
tábl na něho bo Cech, chtčjc Do bomuiti,
aby “|“ (web bnb Rntnon HorU ooíton:
oil, ncb blnl; bo řiěftc' taoío (80,000
matt. ití-.) zaprawil. Misslo fc tnomoc'
moině, mc frm'š ion cífuříno mn'bolf
Morawn plenil, nmobo bhočat a šcn
bo Uher to sajt—n'oblolctl, nfatč out bla

ton to gnah) mitčsnč na on'tiocd) nonli
neb na ícbla naítrčilí. Ždár fe ořcb nimi
sřási, :: tbc tbo mohl, bo lein zalrzl;
nebo to otolíířcbtčůém ooolenilt 27 oc,
bin, a wňbrc m Morawč přes 6000

mttft za obět padlo. Qllbredptorot paf zle
íc mcblo pťrd Kutnou Horon; horníci
snjiítc' nnpuítilt jebomatomi tah) potot
táborem cííařnom tcfoncí, ') a co tím
ncgtmnnlo, obtáblo o pobčíícnt'm od tttů
pobggntftúdn— Ann biskupDlomúdl')
Iobiáě ZBoškowir n Cerněhory, hejtman
Semín) \oomobli na cííaři pťcdstawy bo:
lcblhoínni, že ic nítálo ob bálíííbo pu:
ítoíícní gemč naííí. St tomn přčsslčhorotu
ooncbng') Elšřtmoífotocc Wáelaw IV.
(1306) to Díomnci 5momšbřn;—moííat,
mohu bíto! obojí bouře 6 obitánun nd;

nnla gcmi nníl'i.
in i šbár vončtnb ícgotmoitimobl;

nebot fonpil nagptt probanon polowlrt
Bčlp, a uonbcc bcnnč toíccgářiía hwčzda
jrbo fítčítí. Qt mííut bčba! po fmrti cí;

ínřokSťubolfu naftala lolaba St o tnta n skáto (.cchácld, to ta! mnobod) powčstech ga:
cboxoalod)oobnco glořcčcná. Sin břtd;
snjinč ařotnt, bratr Jťnbolímo net-bal
w Čecbád) a na Mornwě \oláonouti milé:
ímé, int íc jim satbtčlo, a fmntnč wýjewy

minulého ftolctí_ obinoilo fc na nomo po
mlaíli milé. Slcchticowč ohradiwsse fc
ononč na lwrzich jwých, prowodili Ion:
pršnichol po 5.1ni,cclč trnic i Žďár
odmbčl Gmilo ; Stnnítat:Dbřan
obránce jrho bol gcmřct, :: tnboš nout se
počal mítítt nn tláííteřc a obomntdíd)
1rbo,tbe kdo mohl a chtěl. abc fe mntd)
ntágal, obsldíítě při mnbirání bcfáttů,
tmeb lupen, močgcn, slonocn (: ncmtío':
írbnt mučen! — .Roc nnolábnon moubrč

gáfono, tam toIáonc [\cgngoná rospníttloít,
a ttcrá mcolc tolába jc suesircluťjssi a
člomtta bílítojnčjííí, PH) jmění n swobodn

') Čti o tom to očíněm románu . N :: ““.-“
Ruthardown, :D „R.Iota.

5



66 Čemč bčlcvííuč.

\\íoínwu pohodlučjf\ '?— Zpomenmež siua | \\ rohu'f měli fapp) prá3bnč, íábíu i: \m
b\ůsomlábu \. 1848. \\ \\čmc í: \\)á3iti \ peřím) foítcínč.
fobč mlábp 3\if\\\\itě bobřc 3amebe\\\'.) po
řábet! — — _

_ , ív wssak přessalo, fb\)'3 Cechče a
Mǧorawa b\q'mh) \\\\\\.\\'[_\\\pána, \\ fm
Sona 3 Qutcmbutfn, fráíc \\)tíř:

_.ifébo Teu jía pří3nim řcboli Giítcrciádč,
\D\)|Ted)\\\\l proíln) Ždárských, o pomoc \\3

\\ trůnu jeho \vola3icíd), přissed osobǧxč
bo sBrn \\ příím) \'\\\\b \:\ b\šcl \\ n\ííif

tel: \vcřcinébo pokoje<:pntreítal, Žďár pat
ocbtamn'pn liítcm (28 února 1315) \\:c
prámcd) jeho, 3!\i\"\tčw prám“ í\\bín\
ÍQĚD \\obba\\\'\d) pojiín'l, \\ Ban XXI. \\a:

-\'\c3 \ne WitcxbU pohmt—il, \\ačcš fláííteru
tqt \\\\\3\\m\m\a\\čmu baromal Snu

,Mezeřjče puribmbč Btuěuslý několik
__“lálmw Hrusskách (\\ Glamfmw) \\
\veé €a3o min \\a 3Ic\.\\T\'\\í[\\ítinuoíti
lláíítcme'. Bploť 3niiírc' tcl)b\i3 m \\I\\,\\"\-3'i,
že lxudháčibaroma'li fláffterům \\lč ítath),
jen abo ročnč buB íami, \\cbo bčtičumč
jejid) \\čfolífrátc 3\\ to! \\: klássleřr mohli,
jal \\ále3í, \\3í\'\ \'ítčbroh) pohostiusié
Biskup .skonrád Slonn'uh') tcbbá3 \\
Mešeřiči me,"ífající, to potmrbií (131 T.)

2. Zalun \\ \\nmitř 3cmč fan: c' při:
prawowala [;r\\3i\\\\\ bouře. Wťtssřua
totiš sslechty bomáu í\\\\|'\!\\ \\iflc proti
Sanmvi, o \\č\\\3 fc [\\3t—í\\\\\\tg\\čprofl\.)d,\al\,
jakoby zmnýsslel 3\\\\\č\\iti (Šeda) 3a bolni
Sšaldo (u\\tc\3\f\\l3). Wsseobecué 3pla\\\\!\\

3iitřmí 3 brat—\\ sslechnctého l\\3 bo wattů—rolnífom. “\inbřid) 3 “čivč, \\cinc
pokojnčjssi, alc tafc' Uej,celuťjssč \\Iama
mčíu \\\\\\[)\\,\\ !Bctr 3 Roseuberku
tabli 6 Iibcm b\\\\\\\\_'\\\\ \\.1 ,Brno,

mcíílnl fráI, \\ \\\\ ceítč fífobili \\\\\\\l)\\ \\n
ftattíd) pánů .R\\\\\'t\\tíh'\d),_6 Sinbři:
chem 3př\3\\č\\\')d), te'3 \ \\a Zdárských
(mt \\ánomě jejid) \\cd)tčli nnti pobil“ mc
zpouřc \\c3áť\\\\itč. Wo \\\\\\\[,\c' vítubč

ťastnč fc \\\\)\\\m\\al\\ \\apnuh, \\ Sin
řiď) 3 U_pč 3afc \\ftanmven 3a \\á:

\\\č\'tf\\ w Čechách \\ [)eitmmm m 9320:
taroč. Načeš w Nčm Brodč (1322,
28. \\\\\\r\\) \\.m) předkuw \'\\\\')d)Ždáru
učlnčuc' potmrbil, \\.\ čcmš I)\\ \\.i:
skedowal příbu3m') Sinbřid) 3 Lichtcnbnrfu.

, QImííač 30 truth) čas tc\\t\')3;\l\\břid\
počal t\')t\\tl (Sedm \ Morawu b\mčmi
\\eímhnjmt. Mp3 jl3 wrchdwstt, xnčssfňl

"J

kdfq .

TU \\\\\\\l i Žďár bo
batítm ímé ro: glmě \\ \'tříbřcmvbati, \\

;\í\\t\řic\\ 3 fan.—\\ r\\3\\\\|'\'rč\\čl\\\ bal \m
rá3cti pe\\ě3,ttfrč'3 -p\\ííl\\l 3\\ trálnn mar:
\\ottat\\\)n\ do Lx.lrenubnrku \\ bo EBaří3e.
Tak \'\\ sleprc \\r\\|\\\\\á\'\'\\\')\\opíjcl \'mtřnu
círfcmnínn, \\ \\cmčl 3 toho 3ábnc'bo po
3\I,\\\á\:í. Stláíítcn) bobatítmím ím\.')\\\ tr:
milí d\ubvbu, \\ \'ramčli E\áínč d\ránu) \\
\'\\'h\\\\\), —- \“)lecbtícomč \\at \\\\\o3í te\\t\;\3
ftahf \\tmccli “\ \\\3f\\\'|'\\c'\\\ přeppdm (\
bujné \\ 3p\\\'\il\\\'\ipo tonbúně \\ Ella:
ř\3i! — —leomna \\a hrabě Prnžstéxu
\\c\\\\\l)l.\ \\bpvmnci \'mutnc'mu \"mmu \včcí,
icíím \'ama tufti \Tr\\m\\č šímila \'c mpfá:
3\\\\\'\\\\ jí pubilun.

Bržo b:) b\,\! tcbřáš \\.1 \\\i3i\\\\, při:
sirl klássrrr, kkyřp ír \\cl\\)!\\ lnu-b 3aíc
\\\:)\T:\\Io bvbmbintum \Ttčbród). Tchdáš
\\\\'\\\\\\\il icbcn \\au3 \ $\r\\ítcí\\\\, přiinm
jméno „in to thu'ítcm, \\ \,\řhuíl tlá,
\thru lán m xiudřichowťlHexiurichšdosf);
potem ale 3l\\\T\č \\\\\\\\\í\l :) mu \\a notu)
\\\\')\\\\f:\\' n\,\řa b\\d\\.\\\) práma patronát:
\ul)\\. \\tmu'mí tou3 \\áhšclo t\\.if\\ íl\\|"|\\\
opatřiti d\mm \Banč \\ f\\č3c, 3prámcc
bucbomnelo wssrlikou \\otř: tmu \\ |T\\íí\\\\\\

\\\:'\3i\\\\\\, 3.\ t\\ a!c \\\\[\\\bh\č tab! \\3:th)
f\\r\\ \\ chrámu Zkar měl to!)ba3 prámo
patwnamí při \'\\r\\\3\“\ Bčl č a Cho
ribuťi (\v Čechách),lelčiuě, Qbotč
\\ St \\l\\.,\l\ (\m 9J\\\r\\\\\č). “3,53 požlwal
bcíátm 3 jim)-i) kolům Kutuoholsiých,
jat-„V3\ na \\\[\\\'\\\i \\ůbč přilomáuo bor:
\\ictmi \\c bn" \'\\'pč\l)í\\\\, jak \": p\\3b\'\\\\\i,
he pobncé je bora žBepcrtf (3fa3cnc'
„*Bcrgmcrf" ) \\ na té [\nřc, kreráž slowe
bom Bahnna (\)ons Clerici) \\\\T\\b\)
t\\\\\ toti3 3\\\\\\\c\\áě itom) n\fou lib\T\')d\,
i\gto t\\ \\r\\n)\\\\\l\.) j\'\\\\ EN)“ \mutřnoíti
3cmě, b:) 3tab \\\\ \'mčtlo \č3i[\) fam; \\3i.
tečné, \\č jiš \boblu) \\ub3emnč 3e\\\čtře[c:
\\ím (r. 1328) ící\\í\,\ \'c \\ 3a\'\)\\al\).

Nčkoli fláfítcm \\\3b\) přirůítaln \\h
i\\h')d) bárfum, jako \. \. bčbina Trul:
\\\\\ \\om (ii3 3\\\'\T\\,bhšc Nakwic): \\ic:
mc'nč b\,\lotč 3\\f\\\\\"\ct'\ jemu B pačáttcm
14. ftolcn' \\eicbučd) \\átiíh'nv, 6 \\\\\\\l)\'\d)
\'lrau či\\č\\\'\d) \\ \'troie\\\')cl), \\ j\\\e\\\\\\\itč

\'ám frál _\\\\\ \\\\\\\I \'c oň \qftati \\\\|\'\\\
b\\ra3c\\\prorlS rťpá \\ \\\\\\ ,puttbm
b\mu \\a eich tcnbutcc. By \'c brať
3d)\\blá \\ončfub mama gotmuiti, ofwobodll,



7_LĚlrnitčirviíuč. '(;

trntúš mlábcr Žďár a otoli iebo na tří zexnské,odflěhowali,se“ ujiucřxn;“eož .starel
.mílr od wsseltké Daně ,;cmífé na wěčné příínč šapowěděl, salámu: tatorvé na cl:
čafy, a martbrabč .ltarcl (od r. „š!)chítatcíd; přijímali a trpčtl (1341)
1333.), ur lláčcf ze mč Mora mílc', linbpš m uomc'nbčlpnrl tláírcr záwady,
propůjčil fláíftctn práwo hrdeluč ;5 Uichšto jri mvmrbl jrbinč sslechetuý

_nab jrbo pvbbanámi, potmrbim ípuln =Rarcl, ,;anjmv jiš od r. 1346. trůn trá:
nrjrn milpíti otcmm), ur'brš i baromání ! lvmfh')otc: swého, n chííát pablěbó.
Rečkowic blíšc Brua, od jebnc'ho: !anto otec m laítl oproítilbrát Žďár:
hutě mbonu) Bručuské tláíítern učiněné. | ílnn nejen zexuských, ale naprbfto wsscch

xTu iii boítonpal fláíírcr nejfráínčjňíbuža jafýchkolwčk báwct, r. 1351. úplně
rogtmčtn: nábošnnít, wěda a l_mítinnuít„propůičhv ím obo br) .l) ornirté (ba
nčinilpt jsoU Žďár “Bahn (\ mlm'li milým, rvířftč), čnš rvíírďo, jakož i přírůítcf bč:
ta! sice,še nmrthrabě rnnfil rmpomcunnti Dim) Ko t las (Kothlakeu) potwrdil
Cudnťe bbíti mu!) tím, ls) fc lláíírcr ! nmrlhmbč "ja n, bratr jcbo, (r. 1353)
hosly přiliš ncubtčšumal „ a tubnš ínab ' mn'f; ímé fiblo. pološil na Sp i clbcrs
gablnšiti fe Ueduusil. .

3. W těd) bubáci) šastihla okoli Zš.irské
nwbpčciná l_rlísa,— tobplfr), pťro ubn)
a Nakousy íern t nám přitáblé. .Rarcl marf:
hrabě íáru mupramnje nám mc ímc'rnmla:
fmim žiwotopisu, še prá gatcmňomalp jfnn
ílunrc, jako mračna, a tam pablp, že
wsseáo zchťouska!y aš i na l,xaluzy,jediuou
wyjimajřcc minnon rr'mn. Strach 3 nirl)
byl rowuč tai melilrfr,jako “Tuba učiněná,
aniš bylo t nalcgcní proslředku taablagcni
boítů těchto žká;uýche Darulo je plassili
chťestenltos, brurů “ jiuých uábob, —!
ncbnnlpť írbon; barum jc ímítali m noci
do jam wykopauých, gcmí' ir potumx ga:
bágtroíír, ——robilrn' (\ rnnošilryť íc alum:
šitrnr; — barmo tenřrm sapilrnc' ÍÍállll) : mými :
mořlti jc nfrlumali. —

Síně zlo bylo, še pvbbani na flat:
cich tláíítcrrrócb, ID:)š fc jim- zuechtčlo uč;
čím málem přiípimati lláthcrn na bnnč

Iln U;)i'ínyárlr), ustanuwiw prrttbrabí
iQchl-rňčlm, aby [\pl měr-nám ítrášrcm
“prám (: m:)íab _36árffwtláfl'rcrífácl).

Wod rčrniw vanqmnífa) — bratru;
došily fe mlaíli nasse Crchie a_ Morawa
“Min 5! atého. Sint málrční) byl

untirbnul a m poboblí požehuaného míru
.mibčla mlaít' naň: powskáwaci ručím,
iurčit-„rict, bčbinp a hruby, ústawy, chrčuuy
ža sskoly pv mííerl) fončlnád), gárnošnoíri
Ipřibljmalo, rámu:) ír lrpssily, sprawedluosl
?nalégala m pmmmnífn mšbr) ochotného

grrítáncc. “.
i'c'm Wáuč 1275. gcmřel rnarfbrnbč

Egan, g po něm 01er miláčci Zeho San,
opat góárítá. Pod faru) a bčbiri 301le

Brokopenl u Sobofcm
(3níírcm) ítrbls) íc uepokoje, brnnč mice
ítubomnlif se dčsiwé mmm; ua obloze mlaftl
a Cčrlwe, a; foncčnč se ítrlrla bouře po:
fud nrgaluíírná uab obojť mlaítí ntxohoue

Ill.

Doby hrnou-ké.

Žd'r'rr so skvčje v rozkvčlu
Bullu mil jsu i n-člu.

\'qu nuů míle zíral.
Je! v něm pravá \'íru.

\'lrlulul llu>il přcdrnVý
Du ubohé .“uruvy;

Běda, vlusli lobč
V lélo krušné době!

Z \'cluhrndu dušln zn:-al.
Ze lnm opat spálen jesl;

\'u rosvrlluéru kruhu
Srnll' -— Božích sluhů.

Tu i Žd'rrskf ulíhai
S hrnlřhui několik:.,

Br Ino jim je sclrránoll
P." d lou hroznou ránou.

Dalalní pak s dňr'črmr
Háji stavbu veškerou:

Udulni však reci
Pnrlli sluvnč \'šecí.

Když vše zloupiv, ,rozkr'rccl,
Zhubil, zabil. zpřcvraccl:

Oslnvil vrah krutý
h'lllsler \; rum sesulý.

5 m



69

\ Ach! tón přebolestný zjev!
Pro. tu, co nás zmyla, krev

Krev se lidská proudí —
Tak ten člověk zbloudí.

Z Mariina pramcna
Voda řine růrněnná

— \\lučunickým mokem
8jznujn lím rokem! —

1. Troje melite \\eíítčíti potlalo Spo:
čátlem toboto ftoletí \\mi Ceskou a 6 \\í
lfeílm milou Morawxl, \olnít \\afj'i; 5l\'\
ltd! Wácslaw IV., krerýž šil \oe \'\\\\\\)d)
rozbrojich , lnšbe'mu hued I)l\\\o\\ přeb
nohy položiti nechal, lbo \\ \\čl)o bo po:
dezťeui \\pabuul, — potom na Wraze \\;
mall je Čcssi 6 Nčmrl proto, 3: Nčcht si
hráli \\a pány ro \eml čejlc',— \\ loncčnč

mim „\ \\ \\ HU Bzačal rozssiťowatibl\\b\\\'
\\čcní ze zcissti \\roti \'\ř\\b\'\m bucbom\\\')\\\.
u; jebnobo talomčbo Uesstčstifmčí fu \fágc
\\átoba \\ \\mč cclt'. Spotlačujcli momář
nárobnoft \\ fmobobu, jalo J'to b o \\m;
\\roobílll d\otu bo \\átobu, jalo Šal o:
mou \\ žtje:lt w rozbrojich \\ oftatnhm
můbci libu, jato Wčxclaw ll'. \\ \n:
botem \\ Glgmunbem; zradi:llmlaít
\\íbo pána, jalo Milora z SDčbic
Dtalara: tenbáte metlou !Boši je tatom)
můbtc llbu \\ \\cmoroníl. Neswornosk mů

b\ů libu jcítl záhubon \'ročřmčbo jim
libua \\mč. SBříllab máme bo\\\\\. !Broč
\oelltá Morawa, sotwa\hoctfjib\\\l)b\)
bmble \\16 moabla? — i\sro \\círoomoít
Gmatoplutomců..' '

Wwssakt to sskodi,m); je lo\\\' aji
wespolek lme\\\) \\ \\árobom'.
Nčmct sice tmfráte rodice sikodili ($a-bin“

w i\jid) mlafhum bomč, prčeui \'obč \\cz
d)á\o\\jícc, \\ loítcčh) bágcjice bomáchn:
amn'al \crmou. li fe bo !me, \'\\I tuto sc
stalo, nemá): to k bobtčmu. Sal to, \\
hm to jbe ale, še tail \\árobomémolmu
býtř proti fobií? — Muohý sirotek \\emůšc

\apomcnouti na otčima a matccbu, \\ i
nám poíub me jnácl) se \Bámá o tom
\\rofcajotorol, Men); nás mc \'mbiuí) \\ej:
\olce stsassll. SIG! je bčje \ ro \\árobed).
Intl. \. \\árobomc' w zemt Chaxčauejské
nemohli wystáti Židy, proto ze ob \\id)
(rozkazem wyšssťm) ze zemč té \o\)l)\\bc\\i
b\)t\ \\\\\\'\li; proto téměř každý tof proti
gibfnn se bouřili.

th \\enámibčlGamaritána, \\
oba Římana, proto žc tento bo frajhu)
\ibmpč \\ n\ctřcl \\ \\ pobmanll. Na ta;

Členi bljcpiínč.

kowé patou) \\e\\\ol)o\\ \\árobomé gamme,
\\outl \\ t\\b\) \\c\\ám\bčjí potlačitelum
swých. Llwssak lřcífan st m\)jl\: „Co je
ftalo, ftalo \\ bopuíjrčním Božim \\ \omlťo:
\oc' \\cmol,\\\\\ za prabčbu swých mim). —
3i\\b\) t\\ \\cnámiít pochodť zpýcho
gib \l)tčl ř. p. \o\'\'\ďo požidié (ftáa
lomíhot jcjid) \\\c6\'iáojfc'.)intel olmčm
\\ mečcm \oíj'cďo p otu rčit, \\[c—ncjjlo to.
11 Židu bolo příjlomun : že „\ (ějalllcje
\\iťbp \\ic bobrčbo \\cpomo, \\ přtbtt tam
mpcbománb\)l Gpaíityl \'mčta —
Sešíě Gb_rjítuo. flat succtil \'cbcn \\átob
jmcno\\aííe: S l aw \\a Sklaw( otrol),
\\ jím,)řílá: Slowák \\cnt člomčf
Ecm. 3 to čcli proti fřcít'mljle' \mřc;
jalo \'c crčj\ jebuotci, \\ \'ouíebi, ta! je \\\\\j\
ctiti \ \\átobomc', \\) Gbriím Zežissl romnč
ccm) \\\\b\)\\\\\'e. — Také fc \\e\\á\oibčjí \\á:
tobome' z básně. Koho \'e bojunc, tobo
\\cnámibímc(f. p. $a ra o Gm) ptíh)
\\ Síraclitč \o Egyprť;— \)H mci
\\ Česst \a č\\\'\\Husa \oCSecbád).—

Ku bomrncní tah)\b \\cn'tčíh \ačal
jcíj'tč miftr _\\\\\ Huš tagati proti ma:
b\'.m tebbejíííbo duchoweustwa, \\ \, tobo
\abčbl zpoueuáhla \\a íamo \\čcm latoliďc'
(Sírhoc, za češ na (něm titlemm) bo Stoji:
“in (1414) pře'omolau, \\ mm, jako
facíř \ocřejnč obíougcm) ble tcbbejfnbo
\\táma trcftnčbo \\ p álcn \'e \'tbyl. Iímto
plamenem tosnítil \e l)or\\\ plamen má
lekl)\\f\t\1\)\l),'\i\\\i\ Č e \bie tlcfla \\ M o r a:
m \\ \\\\\ol)o utrpěla. Do té bolu) \le 3m flomo
l)\\\\ti5m: \\ebot'íe \o něm \oibnoá b\oojí
\'\T\or\\\\:přcpiatá \\abncuofl pro
\\árobnoít, \\ Urcirkewué bor:
lenipto falid) Yáuť \\ jlnc' ú:
d)\)lf\) ob řábu \o\\cobec\\ě Girlme.

2. .Rrál ©\g\\\\\\\b \l)tč je po;
mítiti na tťch páncd) č\\T\)d), co pmnálmll
\\ Wyss el)ra bu proti \\Emu mrašmmm,
bal \\leniti \tatfp jejid) \\obc'l Wltawy.
Nejwčce plcnčno w olol\ alobčotab\\ mimbcrtu.

3láí'\tč \'c \\\\\\\I)\\dllsskodilo na \'mtucl)Wikroran \ moh&brab — .Ruu:
flatu, otc: \\apotounu'bo lralc \lamnčbo
3iř\ \ '.Bobčbmb. Teu chtčjepomsku
molíti 5.1 fjfobu \trpčnou \otrl)l bo Mom:
nu) (1421) \\ \\čfolífa l)\\\\\'\) íbčře lt:
balbc \cbmnc', \\ plc\\i[ bc, miloíti wssecko,
co latolmun nálc,elo, \lántč \\at statky
bssknpaSana X. Brusná: ho, fter\)što



tomu! mobůtm') Beruu, 1an mečem má
Iečnóm, od mťsta Stromčříše SBlltothm

wirězuť odrašřl, začrž tento na spátchte'm
tabu do (Sed) plamenitp počet fláífterů
(\ foítelů wybčjel a zpustossil. Elu neu:
ffetřila jeho máíl'eň' ani klásstera nb
slawuých přebfům ie[)o žalozeuého a na:
bau'e'bo— Ždáru, a tím te'mčř čaíem,
bub že meíením, Uebo aípoň bopuíftčuim
teba stawba tato mellolepá popelem lehla,
a učiněna jeít ímutnóm fameniífem,
wyjma kostel tláfíterm'), který ;achráuěu
byl.Bratťč info lmi báiice swatyui atichý
přčbyrct íme' bobonušbp pabli m ;ápaíu
frute'm pob rá;y šdřwočilých a fauatiůx
mem oslepených Husitňw, wyjma těd), co
utelli bo Brua 6 opátem ímům Seanem,
fterpš doslechuuw, to fe 1m Welehradť 6
opatem bilo, gůítati w klássrcře íe obá;
mal, uebegbůmobnč fteiue'ho íe nabití
moba oíubu (14221 „Bem'rel w Bruť,
Uačež tam ob [\mtři po;slstalých ;wolen
npát QBáelam.

?! beime tomu, šeby byl, (ač to
tmrbí bčjrpic) ') řláíítet od Biťroriua
neutrpěl: muíclt' fe žajisté 6 botčeuóm
n;“ubem potratů bneb brge na to.

Kdy; Sřguxuud porušen bpm ob
Žissky u .Rutm'nb bor k učmecfe'mu
Brodu coufuul, a tam 6 pačátfem rohu
1422. gammmitou pprášhl utrpěl, načeš
fIaburite' celí) fmi sapmmili, a jeduoho
se guammitód) mílbtům frálomňáfb aš
bo Žďáru ítíbaíi jíme.

Dpat San, itn-if, jríítč m pramen
bohu [ml ;prámn bnííel o tom, hcmt
řábili uebámno Morauxsstť faliííníci 1m
QSclebmbč,npáta d [\mnu tam upálimííe,
ftejne'bo níubn nebcsbůmobně ubámaie íc
prchuul s nřfcliřa bratiími bo 25mm,
oftatní paf, co sůítali mc klásstcie na
obranu, bpli bílem gnběíííni, bílem 1m

') EL islc Victorinus (ele Podicbrngl) cx
pulsil l'rnlrcs unledicli lnonnslcrii in Zd'inry
cl luuunslcrilun lou-liter dnsolulum csl.
(Šřárífá lrcnífa. K čemu; pomnmcnal
Q'vu. *Fittcr, bpá! Najluxadsl:) :) „Non modo
malo hnbilum, sed ml inlerilum usquc
nlcdurluln l'uil numnslcrium :: \'iclorilm
islhoc, qui ncscio nn \'cnuno husílicu
niílnlus ipsc fumlulioncm mnjnrum sun—
rum exlrcma mlumilalc ndfecil, (\.I in
sonlcs asn—mii incolns unguc cum arm
pcjus eJccilJ“

kufy rogfelánt nb zapáleUých etlteíům ta:
licha, jehožto hrabou trem proto nám
zauechal G\,\!! !Boli, aby ploblla poťoj
mezi nebem a semi, jakož i me hrndi
lidské břímě, nifoIi nby bysa heslcm
prole'máni Inne libífěll — Stťibro a
zlato teUkráre po teIe'm klásfteťe pobráno,
a trh; ťláífter popelem Iebmtl aurzústalo '
z nebo, leč tameniíítř Žisska zenlťel 12.
října 1424.51iše Ždáru na nětbejfíím
[prabč NoUow při oblečeni !Břibiflamo,
ttemuš když dobywsse stelli .buíitč gapát
lili ii wolajire w bime'm rpm: „ ufi:
mef přec pofmítitt tu pobřebu
můbce íme'bol" -—

3. .Rláíítet tebp zafe přiřkl na ntb
ginu, a bíbnč fc žiwil cpát 6. bratťtmi
m Bruěz tobo, co dostáwal z pronat
imutí Dyje fúíebům Kťidlowickým
(Grislowit;) m lomem rpb (1426), man
ííce doslowuč jen na chlebččeklašbobennp.
Bržo mňa! z těchto neínágí pouwhla nab
fláíírerem icntč spočiwajici ochranná rula
Boži, a sice ofobou, o ftete'š málo kdo
fe toho bp! nahá! <jméno trále Ziťibo '

EBo b č b t a b pomčbomo jest wsscm
guateh'un bomácíd) bčiin. Nč byl boru:
m:: strauy pob oboji, a ačkoliw nemohl
melmi přáti duchowrustwu tatnllde'mu,
ieíífp 6 iebo [tr.-umu přiliš ukwapeuoU
máífnšmoítí trpce natíábalo, nicméně jsa
muš í prame blim $, namrátil tláíftetu,
co bano icbo, tím mice, (mf to bylo na:
báním hrubší) iebo ptaběbům. sem,; jim
teba) poíwátm') jrjtch fantom (clauslrum
thiňtcr) nbnmvil, :: 5pramil: muftlť se
ii; tam namrátiri uowý w sBrně zwolený
upár Wxi clam 6 těmi, eo pri pasů:
ír.1li,bmtr\.; roZprchlými, tai sicr, je
mííclifšym prámem btubpm gnflabateíem
robo ínmoma slowe, a wc;dy ob mbččnč
bráti tamřiífi, i 6 nebepeřím a strátou
ža tařomébo etčn jeít hpi. Těboz času,
an nm Siří sslrcheru!)mnoho ítattů mp:
fuupil a m:)mřnil od ínuíebů, o ně me
gmaicídj fc ro;dčliwssicb: nálcšeípfíamnmn
mfe' bčbím)Ruta čin (m'gtámčftíhl) ((
& čtlá; muíclpí wssak potřebp 5 pami:
nule pohroma „gumě nemálo a "bloubo
boíělmti 1m klásster, jessto opat Sa “ r.
14-11.bmmce1míc bm'xtimčbčl, mnnbe'
maietnuíti tlaííteme' probati nebo moe:
nčjííím na n\řřnc' ění:) poftoupiti (f. p.
Hrussky, sJíšetlu, Babin a t

u—



70

.R \'noíučmn pat úpabfn \\i-ímcbta řc:
boluč bratra) Zdársié iriírb \očrná n\bčč:
mít, 6 iaiomon lnnlí jfon k obnowiteli
ímnoma (mého. Síří ;aiííte' \ toho ml):
mohl na papeži !Bíomi ll (Aeneas
Sylvius) r. 1462., šc \\omolíl opátomj
Žďárskémn užiwati berly \\ ínínlo, fat še
w bršre \Ttčbrotou \\ orbranou \iříbo
řrálc gaílmíloalase,,Studánka Spamu)
Marie“ mc fmc' břnouč řráíc \\ \lámř.
?lmífat fbnš Siří trál npabl \o \\nniloít
\\ b\oorn Dřímífíbo, \\ ob Slšmola ll. co
faríř to flatln; bán jrst I\\)l: tóán jeho
\olábvšígnímí)Matčj Uberský, šapo:
n\cnnm ua \oíícďa bobrobíní proti ;rri
melífc'mu [\rojítí vočal, a \opabunm bo
mlaíti uaííí nechal fc. forunowatí \o Olo:
múri za marfbrabčte \\\ora\oítc'l\o,m Bruě
na? Pornnon ašanm) Marie fmato:Tomílč
za králc čcffc'bo, wybi;rjc buragnínn \or:
Icním gcmí cclou, alu.) i: \\m pobbala
bobromolnč, co_pánu í\\\\'n\u. Tu opat a
řeholníci \oc Šbářc \o urmalc' mchnání
iíou tomato a ušínn. 3 \\ílanoroílif fc

po_ mnohém rofomání na tom, \abčii
wsse trpčti a míícbo \'e obu—ágítí, \\cšzli
fehc . \\ brať crlon thornou srát—ne' nc:
\'obččuofti pofáletí. Následkrul tafíbo rov

myslu rogbnčmaná Matčj frattr; tld:
sstmlž wčtssiho bílu obňal, \\ co mu
poncdxíno to \. 1470. \\ooleuá opat
chnatb'buň probal nebo ;aítamíl.

(Etna břicpífnč.

.Rouečnč relc' opátflmí ob frálc Matťje
;cimc'na mngbmíšcno, proto žc ant k
\níru ;cmítc'mu pťistoupiri, anl ban!
;nnffc' saplatltí nechtělo, a l. 1488. bas
romal Rath) jrho \ooimobomí San \\ ze
Saqau a Siubřírhn zMňuster:
berlu, ínníun ;nnřrlího Siříbo, ftcříj
\'c bolí tonš bubon si frálcm nbohřilí, a
jemu \\řfrcrc' flath) \\) Slešsku postoupili.
Síto paf, iíoucc pngcní [\očbomím (\
;bošnoítí, urdnčlí trpčtl toho bíle , aha)
_;aiítí n\člo nat—ání po leonhrb \\řebtíd)
břbřuc', a iriídy poncjmírc pnfobcním íc
báloť, še tr'hoš rofn 1488. promrbamš)
opat B\onarb ; \ířabn \'mího byl obcím:
\rcn, \\ ;a opata gmolcu W ír, ftcríjšto
;a čas \\řabomání fmr'ho 32lctčho, pob:
\\oron a ochranou obojího \oómobn, Sun:
břirha a B\n\fa ;“Jh'un'tcrbcrfn— Nabila
opatíhoí k dřrwčjssč sláwě a bobatoíti
pomgnr'ítí mohl, anr' mnoho ; tobo,
\t—rnbřhoc \\áltšclo, hutě namráccuo, \\th
uatonpeno. .Řonrčnč [. 1498. bratří a
\ooimobomč :. Mňnsterberku — Clcííuítc,
?tlbcrt Štíři a .Rarcl neim \oíícrh)
nahání, prawa (\ statky f(\ííítcru ponor:
bílá, a \oíícrb báwrf \\ poolattů oprofrilí,
nc'l—ršho tafc' pob hoon přímou ochranu
\o;alí, íla\on\'\n\ gamágamn'c se flibcm, še
nífbn ani fláíftcr, auí \naíctnoíti jclxo

\;:duí— ani protatl ani ho ;aítmouatl

IV.

(1501 —1600) Doby prorcuanuké.

Tamlo na Rajhradská klepou vrátn
Bucho! Zd'árského to od opata;

Sprostá jen ho šntl halena;
Což ten pozdný příchod znamená ?—

Zímnu se on na svém těle třese.
llie kůň hladem, jenž ho v sedle ncscp

th'rte, zas hnchá, již jest čas,
Čílí vás můj nedochází hlas? —

Ale vše spí ztvrda na Rajhradě,
Jedín probošt chodí po zahradě;

Zamyšlcn však chodů v zátiší
Ambrožova Llulm nr.—.lyčí.

Vano \ítr od půlnočné strany,
Slyší probošt tluknt m-čcháný,

Opět chodí. opět. poslouchá,
Zda zas na \'ra'ta to nehonchá?

A zas bouchá, \\ zas silněj tluče,
Spěchá probošt oden“ kat rnče ,

l_(dožjsi. co tak pozdě přichodiš,
Čili nějakou lest prowdíš. " —

Oloví-í můj dobrý Valentine,
.Tčlo mé již zimou. hladem hyne,

Přijmi mne cn hosta do domu,
Utrpěl jsem velkou pohromu. ——

Vítej, vítej, Ambroži můj milý.
Jaké nobody tč postížíly?

l_loni tebe. hy's byl ntráccn,
Ze jsi takto celý uchvz'n-en? —

Přihnaln se kacířské k mim lůza,
Započaln provádět až hrůzu,

Bratům mojim v hrobě \\stlnln,
Ncmnohá nás částka ostala,



Čtení b\icpifnl. 'í'i

Sllháli mne dlouho strážným pádem,
Ušel jsem jim \: \iil divným řádem,

\'lnem jsem tu lůzu opnjil,
l'nk jsem v sedláka sc přeslrnjíl.

A teď \\řijlni mne to nnjcl zlrňzce,
Nech! zde odpočinu po procházce;

Zde nech! leží má plc! zcllclá,
Až jí muni lronba anjcla.

Fr. Sušil,
(v Moravanu. 1852. slrnnn 45.)

Ghočlc gočíná řaba o\'\\b\\\_'\d)

\\l'aloítí famoma 35átflčbo B XVI. \'\olc:
tím. Nebol \\rjcn \oelífá \'\roba byla po
\\člolil let na políd) kiássrclských: ale opat
Wit, obšlásstuč n\oimob Mňusterbcrských
miláčcf, boítal ob \\id) \ ro:,člm \lata
prflcn, w němým bol \\\\)r\\t ortl robinz)
\\nnc', \\cíoucí na príon \\\alo\\.\\'\ \Trít ro
bllu) Slnnítátílc' \'bůn) o_\t\ol.\\\\\\.')infulí a
bulou 8 \\o\\.\o.'e\\í\\\ , alu) této \,\tčclč \
čcrmeněbo moíln ! \\í ob té chvíle \'\nčli
ušímati opátomc' 3t'\\íríítí. 3.150? \'cíílit'
\'c \\:lnmnornčnci obou robin ln prátclm'
\'mlumč, \\)c ltorč\ \'oM příbngní \\\\\íiomnč
\afágall iíon, \\ m tom \)ábn, ft\)l\\\ irona
robina měla \o\\\\\říti, hrubá péči o \acboma:
\\ícclitčbo opatíhoí35án'lc'bo na \'cbc \\\\íti
\'\ \\molnic. ——E \ít lJír, \cntr \\\\'\t\\č\.\\')
m\\š,ltu\'\\ ji\ \a 3ana [\oíoobáříhoílla:
\'\tcnlc' 6 tal \\.\\')\\\č\\\'_\n\oromčťoem l.\\)l \nabl,
\'plnonwcnčn ití: ob generála řábníločbo,
alu)ob r.1:\l.)3.\o gtucralní) to:
n\isíar \\\\'\'\\f\)fláíírcrz) tčl)o\ řábu oo
(Šum-íd) \\ *.“lormoč pro probhbnntí ob:
ic. b\l, ft\\\'\'\to \\řab (olife'g 6 rotlífou
opatrnoílí \\ r\\\\\aí\\o\'\í \aím'mal: \. 1308
n) \'\oatmcčcr fníšat apoí\ol\l\'\d) pološil fi
mon \\íflabnť) ! \\\\\\č\'\'\'ím\\ d\rámu \báně
m 3a\'cčín\ a \'mcl \. 1520. --—Símno,
e \:o musí tal m:)tečnc'm bratří \oc
bářc lmob \\oolili \ígíncc, aíicc tol)o
mna; [\\)l \a pnuooobřího ban ooátomi
Díeďčmu ln pobřehn \\mřclc'bo Ii! \ ta.
*!(mííal po \'cbo [\ntčm \'\mrtí \\ooííli ?lm: ;
brošc. “Bob locrlí tohoto \'\nal bílím:
něbo opata pohroma \'\íhala pohronul \o
oinbcd) fl\í\\\\-n\\'\d\.
\nčbla\\\\'\ <ll.—ír,\\alloniti \o'oč pří_\\'í\ moc:

\\1')cl),L\a ani \\ flaíítcrn \'\oCmn \arho:
mati. (Šololí \\\\al \\řeb \'roc, \Tlo nm nm
\\lc, (\ Homn \ “cín—oba a iinc' nata'gnnsč
\,\n'a) nnřih) jíou lláfítcr ga b\lííi čao.

:)lcnmřlf \aiím', info=

; \alobp \
'. trojí bráti:

3ačátel ucblahého \olabařenl jeho pdložext
tím, št prouajnlulDyjt lomníl w .stťld:
lomicíd) bc\ \očbomí \o\')\\\'ob\)!Uh'mím:
bcrkskcho. Sn \\abl bo nepřígnř, a lníšc
State! počal nbobčbo opata mífrllial

oftmuctl, ial \\ tbc fc ubálo. S.Břlňlat_oía.
\\a lámen, a mimo n\\\\'\lo \\lmontl má:“
ffnimoítl. Dol: blcbřl \\bájitl, co lláíl'tctn
se obiímalo, liítinami ob 121498. a
1507., E\)lť \o\\at obmríírčn \\ propadl
& \,\támem \'m\')\\\. *)lcftačítč \aiiíte' ani na
\'onbn swětskčm llrcra oramná , ořlibe \\a
\oňtlab její, a \\\\.'\llab ten nčlbo bčlámá
\'oí\bcc ble při;ně nebo \\cnámifti, into:
mou iat jest f obgalomanct

!. .R tomu přlí\1\) \\a nentčski nc:
\\ofoic, \c; štropil \\: Nčmecku
\\cíímínn') mnítb \'utr, a ktcréx omffcm
\: ro\\"\ířll\)\ bo \\aííí wlastiMorawskč. x

3an jl\ \“)n \'ite' \ancmřcll proti tláíftc:
rum, tal \ \'\onpcntmoc' Lutrowi Urssctřili
iiá). 3 učení \aiiítc' \anmgroanc'bo obnor
\oitclc (Sírlmc latolid'c', krerýžto fám ;
flc'n'ítcra prch:ulw \\ ntcllou jeptisslou se

b\)l \a\\\o\\l\il, \\\\)\\l\')\\\alo to \'nalmo \,\oc
chopitelně, línm \'n\\)\T\\\'.)\\\n\ítanč pm:
miblomímamramm Wťř, to sc ti w
pčsulč \alíbí, a bčlcj, co bčlci,
\\cgapíraic \c \\i\, a maje b'íls
\očru \o á\íl\\l)l“\.\\c\í\\c (Sbriflm
— (Sololi \cbo \moánčlo \aořmím telesných
\\íboírí, \\a nčšto (\apření) Cčrkew žiwot
lřc\\'a\\\1\'\ a \\í\I\\L\\\ pro \\cbc \allabá, to
5an \,\rotcítantnm \olí a tmím \o očích,
a \nboš í fláíl'tem a \líL\\) řtbolnč. .Rní:
šata pal to učení pobporomali iíon, proto
že při tom \\lomilí bobatácl) \'tatlíuo fláf
\'ítcrnszh. Ql \\rámč ten měl \aíc ufágal,iat
\apotřcbí icít bráti řcbolnůd), alu) \'c \imi
m\)l)omřlo potřebám čaíomům, \\le'čilo nc:
bubo na těle círfcmném m:)rašme', a prawa
fá\\\\\ lřcíianíhi \mocnila \\ duchsl \\ frbcí
\lnlinčlínb. 3 bohatíbogbroie íílx) \írřnonc'
\\\\)\.\\\'\\'\tiloť \'\ práwě w těd) bobád) mnogr

\'\.oí \\eiro5\na\\\tčiíííd) řeholí, \oc ftctod)
to oapr'ílmoe' \ragíloť \'e \\ci\\.\\)tcčnči\"\í filo
círfenmo' těd: bob ! obnoíocní \oabnonrí
t-.í\\\\'\. “JI Fm: l.) ab? lio jal \\cílcšítč
m:)nčoman b\,\l n\c míň, a fpráma bn:
tbomná “\\íbnč mebena byla , mnítlot' bn:
cbomoníhoo \\omon horlímoítí paílňřílon
planoucí m:)cbománo' l.\\'\\i. Dbnoma tato

ol)\\i\_T bndjomuád) \o\,\d)\í5claf \
a) .Ilycatiníno, jcš zalof;tl



72

sw..stajeřanš Thieue w Beuársku),q) € a:
mofhid) (ob mčítaMiláuskébošamana),
jicbš zaksadetelem jest fm. .bicronmn ale:
milian, fun fcnatora benátffc'bo0528),
fy) Barnabitňw, jichžotci bylik iíou.
Zacbaria, Worl-tra, Morigia, tří modní:
cowé w Mčláuě (l530.) ll.) S.Brotcítmnti
motólaliť jíou, ač bc_gbůmobnč(Sírfmi fa:
toíidě, jnkoby bola jiš bralmč čaííuo před
Lutlem zauedbáwala mřbu círfnonou, zlásstč
ftublum (\ čtení piíma fmatc'bo; f obuo:
mcm' tcbo mčbx) pofxoátnc'íeítamcnbmoií
řáb : 1. Dratoriáni, íicbšpůmobccm
je'-fm. %ilipp ggřcrmšloreutiučan (1574)
a 2. Maurťui, řáb bcncbiftinfh')ob:
nolocm; pro mgbřláuí xořbo cirfcmne' mc
mfftd) obmčttoíd) jejilb; ob Didiera bc
Ia Conr mc Frmlcouzich. Činl oboji řáb
noofásati se může, i protcftmxtům není
taiuo, (mi Iboftcino —— III.) ?lbz) paf
jiz mláď kťcskauskp mohla í: obtbomá:
_matl, a bncb w úthfwb frbu'd) bluboto
gálíab círfcmnc'bo fmňí'lcm' se ,aíítčpoa

potoati: k tomu rosplamcuil ©u_d,\fm.
bm! wýtrčUé buííe, íidvš bud) fc stal

wzáržlým běbittmím řcboíc bmoíí: a)11t:
|Tuh'nct, ješto cti ,a patroni“ fmou
fm. ?(nqeíu z Brrscie; a b) \Biariítč,
jichž pfyoobtm jc fm. Svítí Sřaíaímu,
robili) Spaučl (1- 1648.). ——IV.) ?lbo
pramá nábošnoít fřcífmmá fc ;otmoila, a
na mgbo: newá;mwsti uomotářům fágů
círlnoná a fláíftcmá ímčbo ípaňtchlc'ho
zase íe bomabnía práwa, k tomu přifpčh)
dwč tůše womlč ncjroyiífí poboíuoíti,
itóš drchem (: bud,)em lmbííeu bmoíi řáb
! šimoht nmítiďčmu: u) řáb obuowrny
.Rarmclitanffó, ob no. Arreíic (\
sw. Sana , fříšc, a ,;) řáb Salesiá:
net, ;níošnnjd) ob ím. ňrantiím) ge
Cbantal mcbcm'm fm. Fraurisika Salcskěbo
(řáb anssliwcuť Mob. 513. Marie.)
V.) R úlewť notnou-ním), d\oršad) a
nebušimňd) monifníí Kánon občtimou aš
k brdinskě obťtiwosti: 1. řáb m il oítb:
nod), icboš ím. ,;ařlabctcícm je San
Bok,xa;2. řáb faputiníno, ob Ma:
tčic ; Šiša-Sii. Wssocb těd)
uíl'lccbtitč fpoiomnl to íobč řáb „kUčži
mióíií" (Lazaristu) , jcjš ,alogil ím.
$incmca€l3aolo W čele pat wssech těchto
řeholí, , čaín wyrostlých skwčje fe tcn,
jenž bol čcínóm lc'fcm proti bíamnčmu
nebubu: řáb Sugomitům, ob ím.

u.

bráti učcln,

Gteni dčjepisné.

Smtácia 3 Qoooío. Rakeut zál:ubuým,
jeužro tost-ším! mícďx) fmash) roblnné
apoípolitě i cítl'cmnc', bylotč obtršmí ob
mibitclné blams) Cťrkdoe, ob námčítfa
Gbríítoma, čímš fc potrárclo (\ talilo mě:
bomi o mibitclnč Cčrkwi, o potťrbč _mi:
bitclučbo kuě;stwa, a o uáboštnílmi mů:

vbrc; tubnš f_tcíuitč měli mimo tři obo:
řeiue' jrsssě čnorn') ;Iáítm) slib řcíwlnú:
iíti tam, tam b\\']Codeslalotcc třcífmlítma:
\btub potupně„armabou paptša
ítou" nanoáni iíon. Radí-moi toto, ze
wssrch uciiiglímčjííí fáblo a', na gimohn')
umo ratoliďé Cčrkwe —— m1 íeií bosífou
práloomoc (autoritu), na mášuoít přcbf
staweuskwa cirfcmnčbo “ pohání jeho,
ftcrc'š uálqí fu pobítatč círtcnmc' fouítmoo,
jíouc úbímonómgbroicm, ze ttcrčbošnmuta
o ronfonpcní :: oíprmoebluční nc Gbríím
čerpá a bčbí fc , potolcní fu pofolcm'. ——

3. .ňouf togmstcflenocb iinomčrcům
romdl. tafc' na tichou ímatmli we Zďaťe.
Nedi nám sice Utčrl)o šřrjxuč círtcmm')
běicpís mlaficnedo o tom, awssak z ro;,
bčiífíbo boplfu tatbínáln — bistupa Olo;
múďčbo Ditrichstei!la l'u ítolici Řčmskě,
info můbec , myTeobccnčbo sulýsslcni to!;o
mř'řu, iemuš ie ani duchoweuskwo tato:
lidé nanoblo naproíio mmntnonti, íoubiti
l,: jcít niEoIi bcgbůmobnč, Šc náma,
Sunem na tělo n'rfcmnc' mncímá, pro:
lmaíomati počala i naííc tláíítcro, nemů:
nout mbošani „S t ubá nfn 513.M a ti :"
uapusliwssi ii jcbcm budmmorm'ml, lalcm
učení Lutcrského.Tořo miafma (nnfašliuá)
ftraítiphlč ono!)o mčtn patrně bá se možu:
dmti ; bopiíu biskupa Dlomúďčbo k oa,
prší .sxlímcntomí HH., m učmgto mesi
ihmm [: ubámá, šc iv této ítmuř Mor
mmo mnoho ic uatbágí jinomčrcům, a
řcbolm'ci Ščfhfíti obc bámm zwlažllělť ll)

fágni, příliš íloobobuč o nimi obcujítc
na muogc ,c ob uíd; no,ali poruíímí.

W prmm' toho totcfloíti swr houf
tatmood; foílcncům(meši1536—40) píp
pabmll fláíítcr, d\tř rcformu jat řítnií,
ob foi-tnc pobuifnoutí, totiž klásster ololu
pití, a ítatfcm jrho ícbc obobatiti, ře:
bolnífn gabnati nebo gamqubiti, a podlě
fptmoc'oínoíti, ftcrá', flomc „prámo
vřítí nebo íilnčiíííbo" m poboblnč
ušimáníítatfům jcjld) ít moá,ati.1u
opát !)[mbroš utifal, moííat boítí,cn
buw ob nich na ceítč mrátiti íe musil.



Čtcnl břicvifnl.

Gmuhu') ho šajistť osud očetáwal; awssat
umělť si ponwct z tíinč. Dpoiim nciprm
lupič: míurm, a pak zao srdláka pixestrojiw
fc %čfal po halí, aš fc nrtmrl w okoli
fídíítcru Najbsadskěho, Iq'r) ufrptčbo, kdržto
pťátclsté ualczuuw přitulky bršo hoředxt
umořrn skoual a obpočímá m raplc ím.
Dnbřci : (1540) 2. 1541. šwolru
bp! za opáta Wáclaw HI., ktrrýšto se
fm! nb r. 1552. íuífmgmlrm biskupa
Dlomúďébo. chi íc, “gcmr fwčtiI kostrl
klásstrrný, jistě mííat d)rám m mčítč
Šňářc1(1560). „Smím mnoho nntrn:
pila ítracbu po Morawč wálka 6 SIM:
tem, a Iib ncicbnmr jiš 6 pláčem lou;
či! fc š přibytkň swých. 2. 1545. příměří
učiněno na 5 Ict. — Spát Hawel,
náítuprc QBárlamům gůítnl famomnitcm

i co cpát; nstawičltěa se moblil m uigřc'
a úsfc' ícbničrc, omčíícuc' ubragz) poílrbz

m'bo fmrbu. Dbpočimaa m faplr ím. Cy:lla a Me t bob
4. Nejhorssi ránu“sami! fláíím r.

1588., kdyš Karel mnjmobag ímmríter:
bcrhl — Dleíínirc obcmgbalpráwo
ímc' 1m fláíítcr Žďárský biskupowi Gta,
niílamu ll. $amlvmffá: mu, fmhr:
wou m .Rmmčír'ši učinřuou a rííařcm
Rudolfem ll. pntmrscnmr m ten fmm'f,

alu.) Háíítcr Žďárský byl napotom lc'ncm
[\nhlpíhui Dlomútfčím, ftrrčš tama opata

B jiíhjnn počtrm řr[)r\lnífírm mr)bršomati
ma; bisiup pat mu sa to poítmrpil uč:
kolik leuuých ítatfírm otolo Stcrubrrku a
Sbomítabtlu Icšicíd). Zdá íc, še fmčbn:
mít:) ftrášcc a orbrance Bráti,m5ncfíruóm
přcbtcm swýul Bočkem z Launch! gulo:
Renč, uewčdčl si iiuc' porabr), abr) jí mp:
nl)! 5 mrnmuc' filcííoíti, bo ftcrr'š zabi:
hala postrky tcbbrjííí náfay) mramně,
ncšall kdyby ji odrw;dal pob ochrannou
rufu minor)—Šíma íprámre (Sirin—c Mo:
sawskc„ alu) icbo přím\.)m půfvbcním
(\ během zákoučrýul sklrslá mat fu

73

biřemnčjífí bofpřcti Uwhla člfrotč a bar:m“lh
Teukráte [ml opatem Tonxáš, t_tcn')š

Ibpš furloumu tu, nb ERubolía Il. potmr:
gmo“ pobcpíati fc stu—dbal: obé .fuíšat
(biskupa a wojwodu) tai jest proti [nbě
so;boťčil, šc pobtaií fám muíel žklásstera
ujíti a uítrauiti íe do klásstera českěho
Wyšssčho Brodu (Hohcufurt). .skouweur
fpifmrm íc 6 pobbmmmi na paustwich
klássreruýchncd)tč[ níšábnou měrou usmrtí
biskupa ga pána ímébo. TU dojcl bistup
fám B welikýxn počtem fanomuítum do
Ždáru (1592) Dawy bímáhrm ()nmh)
íc ! bimablu tat řibrému, jako umělému,

anf biskUp, šastawiw se u fan) Ždárskox
mčstské obeftnmim 6 r'rřabu faráře řcboI-v
níta, rirtcmrrčbn kUě;r w t\.')_7',úřab ufabií.
Lid prča! rrptati, Immo míl'ar po nic!)
nčfoliřa I)rítmi peuěz, a bentčm zlatým
utiííil |c sáíhrp, biskup pat potoinč m
řlaíítcře íc [r)l octnul.

Zádajc na pobbmnmd) kláskerných
přčsabu podaxmosli ncnmblf ji mpmoci na
lwrdussčjuých nbpůrcíd), jich; byli nemou:
b'rc uamcbli řebolníci, nemhrmití imáře
leč, žeč jím Promč opata a fonmcutn jis
učbo pámt ugrmti nclge. DcU na to
biskup objel, mgam B ícbmr Hamru) klásstcruě,
jakož dowoťowalotrhdáš ptáme bra ci
(jus spolii, Rapilc capilc) w tom páru,
fbnš ba)! obcmřcl boíamábní) mairtnít uč:
jakěk,wmajitfu cirfemnr'bo, čímš na jewo

bána, še biskup mííto oplatnmo za uprág:
učně powažowal a zpráwce na mínč
ímr'm tama sírítamil. Z toho pak wšesslo
zbouřcnč mcIiEc'po celém paníhví, a bo,
léháuo na cr'íařc ftišuoítmi (( šalobami.

Kouečuě jim powolil biskup na rohu
a přímíumu cííařmnu, alu) si zwolili no;
mc'boopata — ?lntonina žlBabin;
gra, jcmušto _ícpobrabili, jakož i bržo
(1598) neimpěííím uařígrním číínřífúm
fníšcti: bisiupowi olomúcfr'mu.

V.

(1000 __nez.)
Neví-.i- synu, neučí“ všem,

.lcnžlo lrříčí : SušlIo. '
Někdy h) lč údčscm

S\čdornl né hncllo.

Tnké ruka žháí'ovn
Světlo vyvozuje,

| \'šak jen mysl nahoru
| Jím sc znrnduje.

i Pravé světlo jenom jest,
Jenž n-im s nebo svítá,

A jak slunko do všech cest
| Prm ou bhilru skýtá. (Sušil.)
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1. Nástupce Sťanislawa, turbina!
Dletrirbstečn, \\ch \'tath) Žďárskč \ \\:
\mpftmi Qlonlúckčum přimtčlitl, kteréhož
úulyslu boíábnuí \\o \\cbloubůn fporu \\
\\bpcru \. 1601 \\\\'\r\\fc\\\papcšc .Rlemmta
VIII. B bůra bvtčcuám, a 1607 od mu:
dolfa Il. votmrgcnínn: ble ftcrčboš statky
llcjsstera Šbátítčbuř i\TupítmíCímuudčmu
pkiwtčluji fe 6 tím jcbině sámasřcm, (\ln)
kardiual a \\áftupcomč ícbu m botčcnčm
klassteťe wydržowali \'[uíínč \'ebnnbo opata
a 12 řebnhtitům. Téhoš n\řu bafta! Rat:
Nun! fuptm \\agpčt Radessčn wymohcw
klatbu na 6), kdožby bo jiftc' ll\\"\t\,\ na:
mratili \'mřni fíáíítcrnc' jakokolwčk \\c:
prámč \'obč přimlaítnřuc'.

Zatiul cbcmímli řtbohu'ci aš \\a
čtyry, a \\cien uepoxnýsslčuo \\a to, bn:
fašowati jiuých, \\\.'\brš [\\-so \ncgi kardi:
\\áíen't \\ gcucmlcm řábů Mikulássrux

_ 230\\d\cr\\tcm(1613) \\ml\\\\\\'\\\\, nb\) řáb
\iíterciáďš) \\uítil ftolčci Dlmmlďč \\\\"\:d\)
(mth) Žďárské ga točnou \\\_\'\\.\Iat\\1000 „[
na fnuinář tc'še řcboíc \\ Štimč \r\_\\\ah\:
šitcbuádugptmnu \\at budmmnou \\\ d\ni:
\\m fláíftctučm bmčma tnřgi tírfnmn'nni
\\bflarámati slibil farbhmí: \\ogůímh'xb
\\a! čtmro Šb\'\ríf\')d\ řcbnííúřům \'hmm
rozdťxiuo; opatstwč učiněno sámlcm mm;:
noítcufhfnn, bil fnnmcntu \'buřcn, \\ímtct
pat \\prágbnčn Srmuiíífánům, rteříš tu
ob \. 1614 \\0b (\umbimmn E\)tomali \\
zlásstui \\omitiát t\\ saříbili, \\a5\')\\\niícc \:
„ad Fontes“ (\\ \'t\\b\i\\f\\).Tak to trnmío
af bo \. 1616., the fartiuaí 5 přímek:
mm tííařc Matiásse ímé mlaftní fnupcnt'

panftmí Chropžiu ! biflupítmí, sa to
mjíat Žďásskě fc imám robi\\\\\'\m \\m\\'t_\\\í\\\
přimtčlil, nb frcrc'što b\.\l\\\ se fm! Ždár
čáítí \\mnňalčbn majorám n\bhu) Dict:x
tlcbíítciuile. 23.1619 \\ 1620 tcnto íta:
tet še patřil fnrbináíomi, Urkatolčckými
(tmu) (\\)I \\bňat \\ mcími \\b \\icbntrpčl;
když ale (\'íař \mb \\mvftaíci gmítčgil n\g:
bobuou bitmou \\a bílé hořc (1621),
zafe onomu byl \vtátcu \\ od Uťl,w gua:
menitč \mclcbcu. xDědic Mar „\ íDiet:
tiwíteiuuprobalmíía! toto pa\\í\\\\i(5 Ra:
bcííiutm \\ againmuěíkcnu) n\ploučhu \\ři:
liš msbálenč osady (Kučrrow, Hrusso:

(tuni bři

mam), Riišiufmv, .Ralenburí) gníe Giítrr:
ciáfíun sa 146,000 31. (1638)

?. :h'ofu 1639 přiíírl Welehradsi!“,dj
opxit (\ \rííitatur řcbohn')san \ Grečch:

episnť.

feííu, tun); byt onen kup Uzawťet, bo
>5átll, přvjmul \'mth) jaro; \ chrám

*.Bánč od Frantisskňuň (ťtcříš \'c n\mí bo
.Rromčříše \\bítčbonmli obtub) a bo ton:
mentu zafe \ \\řtuíifa Háfítcrum tlíicr:
ciáw ') \\mebl \\ \\íabií. “Tento mcIc:
\n\')teč\\\'\ nm; jiš přcb tím b\yl ! nomc'
\'[áměpřimcblfláííter \\a Welebradě,
jehoš opatem b\\l, iaiuš \ w Diem a
Zdraslawčx; přew;altě pat tuto bůůoit
\\nít \ \\.\c Šňárftčm \'mnumu, a saftámal
ji aš bu \'mrtí \'\\\c' (1650) d\malnč, ač
Horui 230W a Dobráwoda \'e

probqti mnich) kwyplaceui \áfupnc' [\\mmp3-1 bát. Ellu fmrtí toboto \Iamnčbo obuo:
\vitcle famoma Žďárskěho \\čiučn námtb,

brát tuto rospuítiti (\ b\'\d_\\\b\'\\\\jeiid)
\\\c \\wípčd; wrsskeré prowiucie řebolnč

\\uugili. Nrpiuisslo sice ! tomu, a wssal až.
do 1676 \\\i\'\\\"\\\\r řcbohn') b\'\\\\al \všbv
spolu \\řct-ftmoenínu Žďáru. “IB tomtéž
\'Dhl \„\\\\lil [\\nmcnt „se 12 řeholnikňw
\'cítámaiící „n\"c mlaímíbn \\pata imčnem
Bencsfe Zauumňllcrax, rodiléhoz
českélw Rrumlmm. Horliwost, jakowou
tento \\t\\\\a\\\c\\\'\ opat \\to blaho tláíítcm
ílvčbu \\d\\\\ac\\\\\.i\\ [\\\l, ne,—„bála \'c \\\\'\i
mesi; ač \\\e fr\\\"\n\'\cl\ bubáci) \\báln \'c
mu pmwmari, mnoho \tamcni \\a ípabnuti
bůtlabnč n\,\rmvií \\ \\\\)\'ta\\\il. ')l wssak

') (Siuncíádz Nid \mto ;alo;il fm.No
brrl w haímč Dijou we .vranmlgiťb,
inmmn (iinaur (\\. Gin) latině: Ci
slurcium, mf \\.:„mauč od \\\:\n1\\';r1\ím:
bnic (siluru), jid), \\\ \\.\lt„t\\\\. Powskal ,\
řátu Q3\\\tbilti\\\Tčl,\c. Cbčm jeť,xoE\:\[ bílá
a jm íífavuliř ('n-m). \Baídulis ll. . pa:
\\c'gřáb mno \\olmrtíl (mm. Nic \\c:
b\,\lo d\uafílíyo a mgbčlamaiicihu \\\i\t,
\\cgli žiwot těchto muidm. 50 let \\o ga:
Mom i\(jo čitaÍ řab tm iiš 500 nratíhvi:
80 let pozdřji \ric: \\c', I800 nvahuui.
'Brmni čim-\\ turn lerxili dům-ímé i\\\l\\\'
iícu: (Ja Sin-té, \Bcntigln), Clair:
daur a Mr:ri mnuř. gGíňmium 'mh:
íl'el fw. Beluard„ \\ \alogil ;“3a6no:
d ol (Lálahmm čti '..Rlermc) »u! jeů
neimčn'íi \mat) řmu (Siftcrciaďělm Ba
jebo čafu n\čl ten řátr Na jeho ofrbnoíl
\\o cclé (Su—n\vč\\ejmčtů'í Snanlmitvíli. 3
koMorawy \\aííi \\řeía;cno \\čfclifcbmčtroi
icbo, !. \\. \\a \lBelchrab, íitlo Mclbo:
Dome: !& \\\t Šóáře [\\pli (Siílmiaci, \\o:
tom i\\\ti\'\'f\\ mm;; řá'cu b\m) \\ Šíří:
\\ omě, (I'orln Coeli). m Doubrauxui:
fu, na ětatčm *Brnč \\.\ [\\ilomčm
lláíílfřc). —



Č!eul bějcpiínt.

tali) tá) ))bobil )))) frbce bůjtojne'bo t))t'gc
toonEto . 1689 lbpš prámč )).)iíltatotcm
řcbolním měl smolen t)))ti, g))pálil gloj))))
g)) žebráka př)jtrojc))\.') ll.)jjmué ft))mcní,
ttcrčš tc'mčř ))))ílrg popolem lol)lo. 'Iu
pojala gábumčímoít ms))eíjcnčbo b))tl)))
opatomaJtcráš l)o přeb čaj)-m m))rmala 3
počtu šin.x!)ch (l“ 12. čcrmcncc 1691).
Nejxuuožssč řcl)ol))íei )))ujeli ))))ím, )o je
"čím g))omu jlmočl, ))) jiní))l) l.)rátčd)
poboítimn) býti, posůjmlí' pal )o tláj'jteř)
)))l))j)))ím l.)íbnč je ŠÍIDÍÍÍ obc b))e fc bn),

))) příbateid) ífroloňoučfád). — Roo; ))le
flájíter g))íc )opjtmoen [)))l, 3)))ol)l jc )).)
Erste tat, še opat Wáclaw IV. Říše):
ml)) )))a 28. čenoencc 17Q9 bligfc' pm):
ítmí erelč )) tltonon) ))) Čechách to))pil;
). 1727 to))píl p))njtloi K říšauon)
Q))češ saje Sionon) probal). Teuto ge:
))iál)))') ítamitel, robili) se jfare'bo 23mm,
pobal mít)-es či )osor (\lllan) t o))nor
m)) přdrájne'nůuu d))áml) ())). Sana Ne:
po)))))de'l)o, tterňš )))čnčí t:)mč l)o)-_:) sele!
))č k ))))'))t)ob))j))moma (Háj—jura) 35árjtčbo
fe pnoucí. 53.1719 prmuí fáma) gátlabní)
pološcn [)))l k tomuto d))ámu; )))jjeďo,

))) ))) ))ěm jpatřnješ, má pobobu l))očgtn)
přtlroln' p))prjtomc' í)))))tojm)jte', j))toš
fmatpně f))nh) této pobožn) b)) ích) má.
11 m))itř jjou hm)) ambitp lolem b))thu)
d)r)')mo)))c', )) t))biš )))clitc' m))ošjtmí lib;
stwa je bo d))ánm mejbe. stolem dnánn)
je břbitom, )) )))) jbt l)řl)ito)))))e' f))pličh)

t))t)'3 pobobu l))ořgb j))mtojanjtód) ))ejoutí.
Rolem pat je ))tčj'jcní) l))íjct, )) paemi:
Ioítm') rojblcb po celé trajinč obmčňujc
ceítorontcli )) po))tníčtomi )))m)))l)))n)e' )).)

botu houpání; ! gápabu )oibjš čcjfc'ro,
mln)) )) báje, ješ bčlí bčbinuůcebomcg
ob ))))jjí milé )))laíti mormojtč; pob bo;
t))-.) “těm-)))) ll.)jjmr, )))blu'h) obcbumn') ))
ojtřibmu'), ))))b r))bnítz) p))t ))) a)))ňtben:

trálnc' otroubloíti g))jtup bot bo God) g)),
blbá; lm)')d)ob)) je ti .))).i pol)lcb na
) říto Šoár )) přes něj bále k jišně ))
))))'))bob)))'Morawě. (Sbrám t))) př)f)áí))\')

fmřccu b))l 27. sáří 1723 ))b Frautisska
,JuliáUa, hraběte Brayda, swčticiho I.)i:
siupa Dlonuufe'lso. Slawdwst t)) b))la )))—))):
b))ná ))) te' frajinč. 75mm; g))uální) íta:
)))itel ) ))) “Bobromč, gmoli )) Dbičtomč
toftclo m))ítmočl. 3ajiíte' )))íce jejítč b))
to:—[“po fobč gůjtmoil památef,
[)))l ). 1737 ))íčcmuj) Šlojpn salogcoém

p..

room) ))); l
_ gr))chm),
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olmřm )))ttííi bil llájjtem ;))ícll, )) t))bpš
pramen jim))l) bobročinnbd) )'))))))jl)') )))p:
j))íjil. (Bo tomto j))mtnčm pát—))onemoc:
))tl )o)')tcč)))')opat Wýmluwa , a za to!
gcmřel (—;-17.'l.\ř)5. 1738).

3. m.)jtupccjel)oBcruard „šeru
))et jit.: m))ebl ítmoba) g))jc b)) přebejjlc':

l))) ítamn, )) )))j'jat 16. čerwua 1784
mnm" )))e siťcsse kouweUtuť ))))nabále
saje plamen, tter\.')5 za 3/4 l)obi)))) cclč

tlájjt c)))c' jmocuí ftrámil, jebine' stawenč
příbotct opatům )) boíoobářjtc' ítamln)
)) tiší 5))I)rá))čn\).toto ))eíjtějti přewýsseuo
w brat) jiní))u, rám) jtíl)))l)) rám), aš t))
pojlcbni Dorasila. 22. října totiš tčboš
roh) opátíhoi 35árjfe' )))elením )íjnře

sojcja )o\.\;b)))iše))o,)) Rath) jeho 3) jmšni
jtátuí prol)lá|'|'n)\.).51cnfrátc b))lo me tláf
jítcřc 49 řcboluítům )) pojleb))\'.) opat
Dtto, C—šteinbml)3Krauich jj'teis
)))) (gmolenť) r.1782), ftm')3 b))l m))š

))čcm'), )) Šláíjtč m))ol)o íbíral liítiu pro
biítorii ))))íji mile' ml))íti )))ormvjtc'. I))tc'
)))))b))l t))ibi) o fl)')|Tt)ř) 3bár|1čm, seltcre'
jíme ) m.) nm jpránn) ímí)))) mih')m
čtenářům )olnjtc))cď)')))) pobali. Tak trh))
;)))“ch tlájTter, )oclmi 3)))))))e))it\.') ))) bčji:
))))rl) ))))jjí mile' )).)lajti. Zbožuost l)o n)\.):
j).)mčla , ))čmojt )) gbošnojt, bobročinnoít
)) jítčbrota l)o ))bršo))).)la,)) lichá ))jmřs
t)) l))) )))))sbmibla. Byltč totiš ))))ítal
pob )íjařem Sojcjem ll , o))eu )))blaln')
wčk, )oe rtere'n) fagt—í)troup lřičel „ojmčta !"
— j))to b:) přcb tím čirá tma b);ll) pa:
))o)))))l)) po celé G.)oropč! Lidé, jimš )))
pal:)) hořelo,bonnn'malii |), “gcto ímčtl o,
)) satin) to b))l pojat j'foblhol), ttcrbmš
j) pálilo )) r))jjilo )).)íje, co pro lihem
jm.)te' )) )tibobue'. S prmoou ))ábošnoftí
[)))nula i ))árobno ít )))) sse mommjfá.
.Rbo je)) trod)1)))čmeď\) šmájtntt ))mčl,
t)))cb )l)tčl jmín l.))')ti;) „ofwiecurr“
())))jgeflčrt), )) it.)bčl je — ml))miti j))x

'))Eem,n)) ltcre'mš )).)n) Gmungelum) směju)
mali ím. (S))rill )) Mrkbod, a )))) ltert'mš
l)o učila mobliti fet Bob)) )))atta ná:
bow). \.Břcítaloje řítati ))přunnč: Wy,
j))t t)) ř)tá grancoug, )lngličan, Špan:
l))l )) Wlach, )) řítalo je po ))čmeďn:
Dni. 'Dimno, co )).) jcbnotnčm počtu
sní j))to polu-blbo) )))-dif.) (Gn! on) to
))) m))ošnčm po)čtu g.) sbmotiloft )) )orjíct
ním))cnč ))blagezloíti jmmo! —— .R' .)jjrer)

mojom ted), co je obřtomalz)
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[\\abc'nnčiftč Iibumiínpm (bumaz
n\ftiícb). 9řcbof \\a miíh) lřcíťmlfimí tato:
Iidčbn ftalo je Milan \\ímítcncům
Iibmulrftmí \\ Iibunúlcnířč řřcífanftmí, oči:
fítěnc' obe wssech (pu)) přílcpfů libíf\')\\),
tai, še, kťestaustwi \\nnčbo fotwy toli
zůstalo, \\b\) \\ b\)Ii \\\\,i \)\'\\)\\c\\\\ poban,

ib \\ fřcjfan rozešnati \\\\\I)li. CisstčUo \\
\\bčno, \\ím\\\\\\\\\\\\\ ta! b[\)\\!)\), aš při:
Il|T\\\')\\\ \\včtlem \\\T\\č\\\) \)či, b\mm) bo:
ftah) ,dmraf, \\ wsseckoIt!)Io požárem, \\).
koli ;\\)\'\\b libem bylo fwatého.wnTriuxufy
ímé flamiía tato \)\'\\\\cc\\\\\'t \\) \\)\\)\)I\\\i
frmtcuusfc', wýslcdrk jcjí \\\\\\\br\)í\i b\)[
tcn: že \\\\\\ Boba, \\ tašbí) fám sobě
mňže býti fráIcm, Bobrm \\ f\\ř,\\\\! ?!

fbpš tito \\větlonoíji jako jejich arciotec

lucifer \ nebe \)ain b:) pt_fía, \eřlo \\\\
,cmi \\t\\.\\\ři\\)|"\c: zhrozili \\ libé, \\) \\á:
slcdrčch fotem scbe \\)ibo\\\c,í\\\\\ h\\'\()\\)\\:
Icná ofmícenoít ,amábí: \\ tubíš počali

obraceti g_aíc,mh) ímé ! t\)n\\\ swč tI\\,
řtcrc'š \\\'\\)č\\\\'e každěho člowčka při.
cbázejirťho \\a tento \'\\)řt; obrácrli fc

k tc' „cíle, na tmou thiítus \_\\\bč:
I\\I (Sirup) :\'\\.\\)\\, — \\ stali \\ měřícími,
\\3\\\\\\\\\j\'\e, že \)\'\\)řt\\ beš min) jc
\'mřtln, ftvrčš jen páli \\ sikodi, \)jmčta ,
\\)\\\) pak \'\\)čtl\), řtcrc'š \\\'\\\ř\\\j\ \\ pro:

fr-ímá. Stu \)cíbční \\) \)cci bolestuč \fu:
ssenosti \\\\\\)\'\\\\\jí je g'íoubilci ! \\It'ář\'\\\\

fp\\|"\tč\\\')\\\, ! trf\\\\'\\\\ \\řcf\)\a\\')\\\, fu
\\)řbám ,br5c\\\')\\\. W fláíítcříd) ,a\\\\'t\'\

šáboucí \\prmva \\ __jmčší Iáířa \\)čb\)
pojmátnc'. 3 na \\\\\"\\ \\ůbč \\)[\\\'\\\\\Tc'
mcblc' ,bugcnčbo bud)\\ katolickčho, ftc:
rúž \\\\'\\ř h)! \\afašen, \\cšzli \\ \'\)\\:
\\bů, \\fřůná ,!)rgtuí) gcuiuó
\\)Iaítcncch'). Ucta \'\\\. \,\atrónů (E\)z

\ril'la \\ Mrthoda \)I)\\\)\_\)\\j\\'e, jat mc
\rpčíííd) robinád), tak \ \\) tid)\.')d) d)a=
lúpfád) \\)\\\E\\n)\[\')d\, \\bta5\) tčchto bla:
bngmčítů ,bufta \\ařčsti \\) \,\íí[\\)\\\'t[) fata;
\\Eůmorawských, hledicčchuahraditi \\cbbaloít
\\ \\e\\)f\'\\\\\\\\)\\\'t přcbfůn) \'\\\\')ď). K \\\tč
jcjid) ítami se fochy, maluji \\ obrazy,
stawi \\ oltářc, \\ Welehxad uejchol,do
fpotřujc \c\'t\\\\)\\\cíc \\) ftčnád) \'\\.\\')d)po:
f\\)\\t\\\')d), hm); přebtím \'ot\\)\\ \\) \) We:
lehradč pťemýsisel; — \'\\)\\t\') Hostýu,
ponmik \\\'\\\)b\\č jlá\\.\\), \\b\\\)\\)\\\ f\\.\\\t\)\\\

Čeenl dčjepčsnéj

Martánskou přitahuje k fobč ,a to! tlfícc
\\áboš\\\')\í) Morawanu, [\\\b\ \pomính)
f\\)\\tc', \\\h\\\l\)í\i, \\ naplňuje bůmčrou
\\) b\\b\)\\\\' \Iámu; — Morawské nárobní
\)\\'\\č \\) přefrájnc' podobě zawčtajč bo
přibgthuv \\\\\r\\\\\\'f\.')\í),\'\'\)\\\e ,rmblcm nás
tobníd) cítím), jež \\\\\\\ zachowal, \\ ,a:
\\\)\\_\c\\\\t\ \\)\.)r\\\\\l jcbe\\ z \\ej\'\I\d)\t\\řjíf\'d)

\'\)\\\'\ \\ kučžč \\árobu \\\\\"\\[)\) \\\\)r\\\\)\'f\'()o,
\\\\\\\[)\)\\ \\břn', \\ říbl'ouučcnoíti \\)\'\'c\'tr\\\\z
nou; — Ščbutmí ím. (Sprilla \\ SR::
t[)\)b\\ přimábi bo Imm ímčbo ,áftum)
\\\\)\\\\\)\T\')\l) čte\\\\ř\\\\), \\vřbřícíd) jako o
probuzeUěm b\\\I)\\ \\)Iaft\\\\\f\'\\\, [třetí)]
\,\b ulorawské f\\if)\) čítá, taE'\ o probugcnčm
bud,)u prámč i.\tulíďc'm, ftc\\'\š \ ,\\\\č\\\')\í)
\)břtí \\cj'\\tř\, \\\'\l)rš milcráb jící) Habe

\\\\ oltář, \\b\)\\c,[\\\\'\'\\\\[\'\\)\\\\')přapol \\)ín)
fatoIiďc', \\Ic ,áříl \\),bp jajnčji \\ rozuěco:
\\\\\I \\ft\)bl,\ írbtc k činům Iájh) f\\)\\t\.

©jc,b\) jcbnnt fatvlicfód) \\\)\\)\')\\\
r\\\í)\\\\ ro,[)\)\\r\\l\), jan) Michňel atd);
anjel, \)ád)\\\\\\\\ jiš jc,\r\) fřcífanířě
přefmčbčenvíti , \\ fbo bo tat\\\\)\')d)
r\\\\)\'\ \\)řročí \\ \\\\'t\)\\\\\, Uel;ek \\\\\ \\be
Iati \\\\\\i [)ojimc', ftcrá, \\btub \\\\)d)\\,\',
info \\\\\\),\ upřímně \\\\),\\\\li, \\ při \\\\=
\'í\d) \'je,bcd) \\římnmi [\\)Ii , fúícbi
Slowáci čajopiíun \;řcfrájnínn: Corisl \\
Mrthod tit\\l\\\\)\\\\\)\\\ \'mou k \\á\\\*IR\)r\\,
\\\\\\\\'\m i \\) j\\,\)f\\, \\\\(\\\,\\\\'\r\)\ \\ \'\\\\)s
\'\I\\\\ \)r\\j\\\)\\j\ \\,\\l\\)h\\\\'t \\ ij\)\\i\\)\\j't;
——\\ [\iíf\\p jcbm tam bratrům ,\\[\),iI
jn). G\,\riíla \\ Methoda, b\)\l,\\\\n prosilř

“Sána \\ $nj\\')ře \\\\\T\f)\), b:) \\) b\,\c \
\\\\\"\\7\\btt,\\\\ bratři Slowaué nn nn),
d)\.\\\čb\\ římiřr' (\,\rhvc \'e\\\\\\)r\\\il\, abn lm!

jet-cn \\mčincc \\ jcbcn \)\\\'\\')ř. *Brublcbn:
jíte k t\'t\\ E\ájuc' jitřcncc \\a ehm,: \\\\.
n\bui f(\\\\)\) \\ \\ábušcnífč I)\\\Ii\\)\\\'\i, \\tf
mu,:me, lcč bíh) n\gbáumti Toum, od
\\čbu, řašb\f) babu) bm \\ \\)\\\\f\\\\\\ po:
d)\\5\', \\ \\)olatí k \\\\\\\m \\\il\')\\\ \vlajtcncumz

'0 má vlastí, na lo pomni.
Palrnnflm svým žclů skromni.

\'ýhosl \lcj vší n\rákolč,
Zkvílcj v pravdě., ve cnolč.

Tožli svalí lnulou jásal.,
Budou za lč žalmy hlásal:

Juko símč rozsclé
Bláha lvoje rozkvelc. (Sušil)___.—
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Dobytí Cařihradu skrze Turky.
_(Vzdělnl To má! Šim b cru, ducl\. správco v Komíně)

Na Udalostech cd\\m fmřtem otřáía:
jítíd) \\ n\e í\\\\)d) \\áíIebcíd) \\3 \m Uasse

ťah) fábajuíd), \\cjbobntííi jcít ítoIcti
patnácté. Nowý obrat \\)čti, \\omš)
3imot \» Ewropě Uastal \\\\)\\\\Ic3e\\ím ti:
ftařítmí Sunem Guttcnbugcmm
a žlntctih) Cbristofenl Rohnn:
bem. Shin“ wssnk bolamou, \\a tterc'3
\\3 podueš celá eropa ftcná, 3p\'\í\\bilo
bobptí \nčfta (Sařibtabu (Ronítanz
“novou) ítr3c íuth), ftcrč3ímčíc
n\ctlon Boži \\a 23\)3qntim) (fřcíf\\\\\)23\)=
3a\\ti\\[fc', poncjmicc 3Bůh)) pro ípádmnc'

\\cpmmoíti, 3ar\)te' I\I\\b\) \\ mim) facíř|Tč
\\a3mati \\\\'\3\\\\c. _wlilo3 tato 3áí)ab\\_á
ubaloít tepnu w \\aííem ítolcti ku fmčmu
\\fončcm' \\ Eoncčučmu \\ípořábání po:
spichá, Uebude fnab \\b mííta, ícímmhu Ii
tuto trám) \\áítíu o\\o[)o \\\\)b\\jo\\.\á\\í
měna ble slowútuýchdčjepiscň Uibbona
\\ 3. \\ Jbammeta pro řtcuářc\\aííc.

EBřípmmo \ bo[\\)ti toho \nčíta báh)
fe jiš w n\čííci 3\\ři léta 53de 1452.
Sifh) III):rfh) lite: \'mcucm Drban,
3pronen$čřim fc cííaři řcďc'mu, přcííol bo
tábora ncpťátrlského, \\ tmu \\abíbnul fh\3[\\\
fmou Sultauowi (cisařiMohoulcdauskčulu),
ftc\\')3 xjrj \oclml la\T\\\\\č \\řiial \\ mno:
b\')mi ban) íobč \\afíouil. 5.13řrbnčíc [)o
tá3a! Sultan, b\)l=li l\\) \o ítmou, tař
\\\o[)\\h\c' bčlo (qu, ranou) \\Iíti, jí\\\3l\\)
filnc' 3bč měna Gařibmbu 3l\\\íi\i mohl?
„Bnam " obpomčbčl tento \'mčlc, „tai
mohutná břla lili, jimiš fc 3bř Gařibrabu
\ !Babilona [\mbno \o \\md) obrátiti hají.
Za ímou \\mčloít ručím, ačkolřw mopo:

číftj neumím, jat balcfo ítřcíná rána po:
mít." — Sultaxt \\\\\ \mporuříl, tafomě
3botomiti bělo, \\ab je[)\\3 ftřcínou ránou
po3bčii E\) \o3bobí. Na bůfa3 i\oc' umř:
losti \\Iil Drban přebuč n\clifánífc' tělo
pro n\č3 \\ábřcšnou \\omč \o\\ítm\\c\\\'I)\\

3ámfu ("šultqnomn, 3 \\č[)\\3 \\\\)ítřclc\\á
rána mc \o3báli plující Iobč platin) 3a=
sáhla. s.Utabomcb \\mjc mboít 3 této po:
bařtně 3foníih), \mporučil Drbmlomi, ab\)

bmojnáíobuc' fih) \\ \'oclifoíti bčlo 3í)\\t\\:
mil, tafomc' \\abobočejnč bčlo,1afc[)\\1\\\řt
jnTtč eridčl. 21 w stutku, Uowě \\litč
bčío bylo ta! \\ármnnč \vellřč, 3c 12

cenhu'řů tčšfc' fnníc wyskťckowalo. !Babef
fát párů molů 6 \nííta jím [)nouti \\c;
\\\\\[)[o a 700 \\\\\3\'\ b\)lo ! obsluze jebo
nstanwer. Toto obromífe' bčlo bylo
6 \\\\\o[_\\)\\\\m\\\a[)á\\\'\\\ před bránou \\owč
wystawěučho \\áb[)m\č[)o paláce w mčítč
Wbrianopolc poílmomo anabito. apřííftíbo
bn: ráno mělo mapálcno E\)ti, (\\3 fc
břnoc \\[\\)\\\atcl\'\\\\ \\\ě|'t.\ ohlásilo, (\ln)
3\\b\\\') 3\'\I\f\\ [)řmomou ránou o flud)
nebo řcč, \\ tč[)\\t.\c' 3e\\\) o \\Iob nepřímo.
!Bo \\\\)í\řcíc\\í otřáíla fc 3cmč \\a \imobo:
\\áctc [)obin dasekoa ííiroto, \\ \o3bálcnoíti
římífc' nule na íát) [)lubofo 3ar\)la se koule
do 3emř, \\ jako mračno \o3proítřcl Ic
prad)o\\\\) b\)\\\ \\ab měítcm. Takowým
jsa opatřcn bčícm, jiš \vibčl w buchu
Sultau wybojowauá mčíta \\ Emilm).
W \\oci bal í\\\č[)\\ Welkowesčra Cl,mlil:
Wassu \ fobč pomolati. Teuto, tusse se
\o \\ebe3pečeníhm 3i\oot\\ pro opřtnmané
fmr3c\\\ Mahoxueda 6 tr\\\\\\ Imeb ša 3i'»
\\)\\b\\tí \\tcoma, \v3aI mííu 3Iata \! íebou
\\ pološíl ii !\\ol)o\\\\\ Guttauomi. Co
to 3\\\\\\\t\\á Welkywesire? t\\3aI fc SultaU
oomftamaic \3 [\\3: f\\\c'[)o. „Jest to \\I\\)»

čej,“ were (51mm \Bann, „3c \\HDD 6
ptá3b\\\)\\\a rufama přeb *Bána fwěbo w
\\tpřílc3it\)d\ [\obinad) Urchodč, na“ to
moje, \\c'brš hooic 3I\\\3\" — „Neui mi
t\\[)\\ pramč 3apotrcb\ " pramiI SultaU,
„icn tol)\\ jcbině \\b tcbc 3ábám, WB
mi (Sařibmbu bob\)ti napomáhal/' (Sim
Iil»»SBaíía 3\\\\\\\\') \o libu to taim) přítcí
Neku a \\emčříucb, 3a|'\\\\I \\ab touto &&
S.Bana ímc'[)\\, \\ \\In) \\a febe \\čiafc'bo
pobe3řcm' mbřehem swého f\\\\)mc:\\ nou;
malil, ujissčowalSultaua, že fnabmííidni
pcbbaní jeho krwl t3imotem při dobyx
\o\\\\\ mčíta \mpmnábati Bubou. — „!Batř
\m má togcucbanc' Io3c," řctl bále ění:
tan, abos mibčl, 3: thou \\oc fpátl \\c:

moba, 3mítal jícm febmt B i\bne' firmu)
\\a hrubou. Bařm'nn tě, abp'o fc nebal
ci3\)m 3Iatcm \\ ftřwrcm omámitl. SDůa
\očřujíce fe \o Boha (\ prorola, \\ Bojan
iíce fpoic\\\)\\\i íilami, bobubcmc mčfta
Gařibmbuf' W této \\ \\álTebujícíd)
\\ou'ď), tmořil Sultau \\proílřcb rábců
fm\)d) íamč mám) ! obleháui \\ pobmm



nčni )nčíta, frcííil jeho zdť ) p))Ioí))),[))t))ti jigimčnn) Mohamedadrišmu I,)áílíl,
jakoš itníím, Bitcrúd) )))) fe xučsto nejína:
b))čjl dodýti halo.

SD))ukoUčcuých tatto příprmvád) ga:
poča' )) [futečnc' ))blclniní )nčím, léta
\lčánč 1453.1m „nčátfn )nříícc )'.)))))m
Bracuč íc pobx.,xl,wwali nbčnc') Mahoulc:
bánííti 6 ))l)r)))nn)')n) běh—.n)) *)lbtianupoíe
tGařibmbn. !Babeíát pán") mezi) b))lr) sa:
přnšeno, 200 )))))“5)) sslo na fašbc' strauě,
alu) rmunmvábn nbršcli, nabcíát fuláří)
)) 200 ccítnřn tráčch) přrd nimi, (151)
mein) )) (cín) ))řiprmvomali. W hmm)
)nčíítíd) usli jen bnw) bn) ccíh) )) timto
))b)))))))))')n)bčlcn). W tomto č.)íc ,blvn:
bamčbo podmbn proffunnml satin) n\cli:
tel )))álcč))čL\)\íburn, imcnnn Starab
fíabcg, polobu )))čím )))) í)))\)')'nc' ()

jišnč ítmnč ))))hčl hřebu 33mm) a SEW:
punku. W této [)rí)5)))\h)č bobč MM)) íc
n) )nčítč G))ilnabč n:n:uě Initi) )) fps:
jm) Cirkwe řadě 13 (Sírfmi ří)))|.)\)) 6 ta:
t)))von prnbfníti )) n\ám)im)\í)í,' ,: ít n\c:
sskrré cb))nmtclítnn) )))c bw) nrpíátelífc'
proti fobť tábor)) poítannlu. Duchowrustwo,
bmurní taplani )) iábnnwč ))áílcbomali
tifařc, hm); ft)),bám Bošixu o'b řimífc'ln)
fatbínáía Síibora Ionaním), přítomen b)')=
)))al. ašřcbítamní wssak fláíímů opatumč,
)) )))niíít bršcli íc [)))ršcnnn) a )))včgnč:
n))n) patxxiarchou©ennabí=c)n, her)),
tal smané Heuotikon t. i. roštu,),
ab)) íe obě Gírfmc ípaiih), „)a bcgbošnč
problém. erfoloduik Q ))f a 53))! )) t a r a ))
nímčlil íc )))čřcjnč tmrbíti, Štbn ))) )))řítč
rabčji )))iřčlt))retfč t))) ban )), )))-š
Iatinífc' Hobonh), )) Iib ))aupaf
přál sobť mice ipojení 6 Iatinifz), nešli
Irnt\.'))n Inttůn) podrobcuu bát). Dbč
ftrmn) ))ítamičnč íe taccřomah) a bábalx),
p))mčítní) d))ám fn). ))ňc šábnn mice
ncnamňtčmumal, n))nmiicin), trcií neíun:
hlasili íe í))))')mi fnčšími, nebylo přiílnbo:

mám) fman'nni í)))át)\ít)))i,)m)í|'íi () jcptissky
netrpěl) tatmpód) )pomčbnítí), _ftcří .);w
n))titon gaftá'maIi'L m.)) jcbna jeptisska
bala n\e ímé )))áíínimc' zaslepeuusli mf
weliké pot,xorsseni, gc íc n\cřcjnř Chrtsta

))bfcf))))n\)"_)ikMothedauišmU přeftonpila.
íl'nf )e nřiptamomali h),-.)))tíníftític:

íťanc' o čaín ))))ftnín) protř ))))Iamninn)
nepříttli třtífanítma. Si, jejichž pomocí

ulíčcná wlast n))ní neimícepotřcbomala,
9691) ro wěrní f))nmc' mmcnnn [))bl))[!))n)

ti ptannn), )))án'ninn'nni bábtanú pomán
[)all tělo £Báně na t))íx) trhat) :) nc,
n))mvnuíti l))ánu ohvímti. Yroto jich
m))bal Bňh ))) vřemráccnoít (mník), nb)
nb )')[)Ia)))n)'[))) ))cpřítcle fřcíťanímm )))
přcnfrntnc', frmmvc' fcčl ))))bnmnčni a ,a
[)řídv) ímé potrcítáni [)))Ii. Emira hrčchú
iciid) () fřcít'aní) ))\).')d)))bníd) můbcc fe

b.)la buplniíc), 23ůí) jin) dlouho showix
n\aí, () iclifoš po nm))l)a ft))lctí jcho ml:
loíti n\gbnromnlí, bupuítíl, ze íc třessliwý
Mol,muledauiďnluš t)) [)nníná přííícm n)
)nčítč Konstautřuoxoě na gříccninád) fřes
ífaníima ))[))\|'ti[. Než wizme bále, co
činili nepřátelé mít)) Christowy na brnbč
írranč.

Dur 6. bubnu )) páte! po nutilo:
))))ci tábuřili ii,“ Turri přcb )nčítcn),
))))rmnnč běl) [)))lo poítanmu) prntibtáně
ím. Stomana, ft)-níš obtnb a', p))bncs
brána)) břlowon |Tnic. S tímto
12|ctlibern\.)n) běh-n) p))ívbila bmč n):nífi
běla, ftcráš tulifo p))lbr))l)c'í))) ccntnpřc
tč',tě Evulc ))\))I).),)\n)ala. eriké bčlo jcn
Tfrát ,a be)) n)))l)l)) b))tí )))npáleno, jdi:
toš 2 bubnu) t)) trnmh), ))cš se nabilo
Blwssak w brgfěn) ))))le čaíe )) roštrhlo
)niítra f))\c'l))) C ) bana. D))tamcno
b))mííi sloužilo opět, )))|T)1t.)n)'nč gbonbnč,
n\cbcno jíouc ))cgfníícnon r))fvn tureckého
dťlostťelce. Wida Uhersk!) wyslmrec, mámě
tol,w čaíu )-'.) táboře t))rccfc'n) za příčinou

)))njcbnáni příměří )))tňfajíc) ncjapnpít
id)), ))fa,))n)al nn), jatbs) f: 6 )))čtííím
prospčchem střilrti, )) celému )nčítn nssko:
bit) bnlo, :) tak ): ftalo, ze se Uherský

lite: 5!))\t))n.\cni)nběla, )) llbctqó
)))\)|[ancc )))ebcnín) ())) na pábn )nčfm
Gařibmbn ,ťlčaítnili.

Síran) nabřcčenód) běl b))Io jessrč
n)))))t)).\ jin—íd) prostředuťch a me))ííčd) běl

t))Icn) )nčím r)),cítamcno, t))! ",e ))b bře:
)))čnc'a,! slatě bráně ,aíabonmh).
Srbsstč I))tníc) ropali přlkoýy, :) d))ánčnl

'íonce ítř_cd,\mni , ko;issiU sbotnmenůmi,
probrali se aš ! ímněnn) )))čítn, mn)\[)))n
))))íobírc )")Tobn ubpmatclům prnmxtámá:
)))n) )) poblapámánnn zdi n))í)))tn\.)d).
890' ))))ili té, Turci 4 pobvbíimé wěže ))
))l)t))n)n\))tr))1 dobýwarl, )))nč ) gcwnč los
šemi wolskymi trojuásobuť nbtašcnp,
bmctmi )) obrabtami opatřena). mnm))
pmopy Uapsntlt H))bmni, z pohybltwbch



(111111 11111111111. _

111111 111111111 11'ta11 1111111), 111111 111111 111: |

111111 111 111131111 1111111113111. Go 11 branné

111111 111111, 1111111111111)an 1oo1'11o turcďč

b1a1111111 11111'1a 1111 111111 2011111, na 11111,

111111111111111 írbnatnft tiííďrát.

51311 111111011 11111111 l\\._\lo 111 1111111'

111111111 111111111, 11 2000 101111111 poílnlo

311 111111 1111111\ na 11111111 pob 1o111111r

11m11113a11aQongfa ©111111111a111:
W 1111111 1111111111111111;1o tolifo 111111111 3

Iobč 3a11o111111, 11111111 1111a11111'fo11, 11111111

1111111o11511111, 111 5 oítromu 811111111 a 111:

1o111 1111111111111 111111111111 lobí 1111011115111.

531111 lo 1111o111111b11111 6 111111111 5111a111.

3111111 1510111111111 břla 111,11a pro 5111

111111111111115 113111, 1111 Št po fašbc'm

1111111111111 11\-111 11111 1111 bobpnmtclfun

11111ob111. 911111111 11111 11111111 111111 11111111

ohefl 11ob 1ocb11111111a1111 01111111

111111111; 1111111111111 111'o vl.—11111111 11o1111'1:

1111111 1131 1111111110011 11a 11111111 ípálili.

9111111011111 111ba11) 11111111) 111111111o o11111,

111111111111 11 111111111 prorohi, 311111 1111 111111)

1111o1111, “111111 [\rsbošuíci tafomou 111o111111

111111111 111o1)11.

111 1.1. b111111a 1111111o 11 11111111

lobítmo 400 111111111 11511-111111111'1111 511:

1111) 111řa1111' 1 1131111111111111boíporn,
11 111111111 111111111o 11a11o1oi11o na 1111111

(5111111111111, 111111 b1oo1'1111'11o 111\111\11 1111111

2311'1111116 — 11o.111'11o. W 11111111111'

11111111 na to 1111111111 11 11111 5 luki, 1111111

111111111 a 4 2111111111111, 11\ zlšropoutu.

911111111 11 1111111111111 1111111 1111111 11111111111

1o1'1111oa 51 150 111111111 11111111111111',111\\.,\

11111 1\1a1o1.\11 bo 111111111o11 5111111511..1)l111\o11'

1111'o 11a11o111a1o na 11111 1 1111 111111; zdě

111111111 111111)bímáh) 11o1111), a (žuítan 1111

111111 11o111ba1111f1111 11111111311 1\11111 11 1111111

Ewropejskěho 11a 1o111o11111' bímablo 11111111)

1111111oř111', 1111b1o11 11 1111 111111111 1'1111'11o

1111111111111. Z lobí 11111111 3111111111111 'a

111ař111'11aba111 111111, o1111'1 a 1111151 111:

1111111' 111 111111 na (obě 11111111, 1 1111113

11111111 11111111 11111110), 11111111 111111111

11111119111111111111'1111 115111111 111111111111 111111

11o1111b 111111 touto 111111lío11 11ba1o111', a

bobna 1o111 1111111113 1111111111 11o1'111111o1111o11

bo 1111111, abo je 111111111 1 111111011 111111

1111111111111. 311111 jcbculráte 111111111111111:

11111 lobm'ci 11111 1111111, 1111\1'1at 11ab11111lo.

Šťaskuť bo111o11111 lobč 31111o111111 6 11:

1a111o11 bo příítamu 111111111111 „111111o1111o1'11

111113111 £11111'1111,11111111 1111111111111111.

ǧ 111015111.?

“jim 111111bo11'11ali 1111111111111,a111) m bobv:

11111111 111111a 1111111111pofračomal. 3111 111111
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mo této potupně 111111311bršcl Man
11o1111b 11 111111111 111111, 1o1\1) 1111111 1111111

1111111 11111 mbilí 1 pofojl,

11 1111111Mal,wnled tášal, iaf 111)mošno

l.\\.11o 1\řííta11\11 111103111 111151111 3111131111111

113111o1'1111'111- 11 3mo111111 a na 1111110 6

bmou 111a11 1111o1o11'1 borá1111,111111111

1111111111„T1b11," 1\1a11.\11C11I1a11, „pojcz
1111111 5 1o1'11'tm1111 po 511111 1111111, a ta!

11 bo11a1111111 bo 11\11111'a 111111111o11." 21 111

11111111 11.11 E\Jřabomcb 11.1 2 11ob1111) bíolu

111111a bobřc 111o11111a111'111proftoru břc:

11111111111113111111o1o'1113, a lo11111 nama:

31111, aha) 1.\o 1111o111' 111111 6 1oť11'11o1m

11110111 111o111. €1b111b111i1 b111ou11\111o11\1')d)

11 1111o111 ba111o 111111111) lodč 1111110111111o

111 noci 1\1\31111111\11 111111o1111, a 1111 111111 11 ben

1131111111111, 511\111o11\a1 3111111 ttoub 11 1111

111111 11o11111111'11111 11111111 11111abá11') pťichod

1111111111oIořílma bo příítamu.

21111111'111011113 1111 ©1u111111a111

111111111'1111111115111,1111111111111 1of1111oo 111

1111111 11111 111111111. 1a11o1o1111 1111111! 1111111

1'111o 11111111 111111011 1o1111n1111, 11111 11 11911

111tomto [\o1'1 obojctnč 11 n\črolomnč !

oběma 111111111111 11,1o1oa11. fI11111 11119 6

1111111o11oftrašitoůi 1111111111 noci, a 1111

1111111: 1111111 6111111111111111 11 1111o11 111111

přiblíšil, 1111111111111na 111 z [;rubčbo běla,

1111 31 IoB 11110 1111111111101 “1 11115111 111111:

11111111 6 150 111111\1)111a11111'1'11111 m1a111')1111

jo111111111 111111 potopil-1.0111111111a111 ů

1o11111f1111 1111111111111111111 11 1111111111111 31111111,

a 111111111 ob11111'1 11111111111) [\on aš bo

1111111111111111151311111111 ro této 11o11 111;

iatt 111111 111111111 111 „1111111 1111111111111a tam

přrd obličfjcm 11111111o1a3b1111.911;11í 111

1111111111111111\1'u1 11111 žDčabomcb 111o11 11116

11111'1111111111111111111; 5 111111 šelesuóml há:

fami 1111111111111 a b11'1a1111 pokrytých 11111

mít 5 Io1111 1'1'11o11') a 100 111111 bIo11111')

_11\o1o1o111, 1111 1111113 11\1\1'11o bliže 1 11111111

po11o111\111111o111o.01\b1 přistawily 11a1111'1m

5111111 1111111111111a 51111 boblali opět 111111

lobč 11111111. 31111) 23111atča11 1'1n1111111

Safob .Rot 11111 t111to 111111111111 1111111

11m1'1'11.Teuro pojaw 40 rovin-11111111)011111111,

111 11111111 11111111 Iobč a 5á1ob1111 11 11111:

11'1111ohněm a 10111111 po1111111o1'11111, ob:

'ploul 111 11o11,a111) Uskutečnil 111111111;11116.

11111111 1111111 1111131 1111111 1111111111111),

11111111 11111 11111, 111111111 1111111111111,
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mrášbícc jc npřt přissriýo tnc pťed šdčmi
ntťsksiými.r $a! bibně skoučila wýprawa
tato, a Neci poxnstili strátu fwých měr:
m')d) tím, še 260 gájátinn flíurfům I)!á:
nn) ďrašili a na mřšíd) mříta rngeftámčli.

)!\)lu' wyprawil Mahomcd wyslance
! tííaři, fnáb že wyjednnwati cbtřl o pu;
koj, auch abl) se skrše očšlxčě,xofxdědka n

ftamu mčcí m mčstť přcímčbřií. (Sííař
fmoíál wojenskou tabu, á mčtn'ina rábců
blafmvaía pro zachowánč cti w bajt:
d)thnt' gonfaíoni. Gímř teba) odpowčdťl
whslancowl, še [\ube Bohn bčfumnti, mí:
vní=li Sultau pokoj Ušawťiti, á blc při
kladu pťcdkň (mód) žacbowati; át' šábá tcbt)

Snltau nřiafí) poplattř, nífolim álc mě:
ftá íámčbo, ftcrc'lwš aš bo posledui na:
pěje hmc Řekowé brániti bubnu. Na
mta odpowčd prohlásil Sultau 29. řmř:
tm co bm wsseobecučho útulu scx ftram)
příůmmx i ptmnc' gcmč na mříže. Sbro:
mášbčm'nn toícm ícbe můbcfnn přiíábál
mpbrancumáni ručím, poncdyámaic fobě
tolifo zdč a bonn) za fořift. Sícfmímt
jáíáuí započalo u wojska tureekěho,
drrwlssi probíhali
bnftm'nn ujiňfmváním, šc fc l—rgoprapor
Zslamn na mčšíd) měftá ncmřříríbo wztýči.
erkolepé oswčtseui uastalo m tábnřc
tu-rtďc'm, pochodnť a tábořit-c oswěrowaly
ítmn) :: Inbč jcjicl), po wssech Uáwřssčch
widětť bylo radosiué ohně, a po relou
noc ihnTctib:)lo brus: „Sebcn jest
Bňl,d a Mahomcd prorok jeho!
Sebe“ jest leh, jemuž žáduý
t smetí" — Nad mčítcm uxssakbuítá
tma rošprostťrasa pmltč ímt', a pníefmu'
obywatelé w přebtuííc [\rgřčbo 5á[)\.)nuti
wolaližalostuýxnhlasrm:„K3 ric clci
son! Kyrie elcison! Sbmtáf
ob nás o man: tmc' fpráme:
bltmé brogba) a wyswoboď nás
zrukoU nepřátel náífidx"

Bylo wssak jiš pozdť. Nadarmo se
snažil m)m' Qantlniant zdť mčíta
opramlti, npewuiti a brannou moci upa:
třiti. Nebok weliká chyba fc [\nla stala
tím, še z 12náctí stráši,jenom 2 SRctům,
a ostatuť eizozemrňm swčřruy byh). K

rozlwdné bitmě hotowilo se 6000
řcdůd) :: 3000 riŽých občnců, magi nčž
wťadťnt bylt mnifíi. Nejwčtsii bůmčru m

tomto naftámáiícím boji fIIábalt Nect w
dlwotworný obra; Matry Boži Jěnbc,

mvt—Wort)tábor 6 rá:

Čtení btitbífná.

gc tria zwauéx (t. j. ccftu úla5ující),
4jelikož Sure! při pofkbním oblehčlui
mčíta poxlhýnl popatřmím na tento

obraz brůgou a strachem porušení, k
coumnutí bonucenl bpli. .*Icutn obraz byl
od nebčíc melifmmční w chrámě H obc:
gctriá gmanc' Matce Božč zaswčccučm,
! míícobccnt'mu uctění mpítamcn: w tuto

gásráčnml pmpoc EUláth) Božť tím mice
bůmčřomáli Řeci, an prám! po cclc'm
mčítč raboftná se [\Ná rozučlssela powťst,
ža četná wojska s Wlách á Uher tu po:
matt ícmřcněmu mčítá pospichajť, toš w
táboru ncpřátelffc'm.ummlčbo zpňsodilo
zxuatku á ftracbu. Tťrti bm wssak na
n\cčct blýskotalo prouikawé swětlo ícmeruě
nab mřílcm, coš fobč Tusci ku prospťchu
ímému m:)flábalí, tmrbitc, že Bňh mc
fmc'm bnřmu řřcífmn) gablabiti uftanomil.

EUřaímmb xossak, nrbyw jesstč bo;
tda k útohx na mčfto obboblán, swolal
opět wojeuskou tabu, při tterc'š guámí)
Ch al tl: 5,13a í sa ít [móm námrbcm,
alu) polní gicbuáu byl, n\čtííhmu bláíů
propabnuí. Nemrsskal o wýsledku této
potah) potajmu Sřcl'ům sprámu báti, a
jpichf mntrmálé nřrmlř wyblzeti.

.To fe stalo m pnbmcčcr 27. fmčhta,
na bm slawuosti řcďc' wssech swatých a
ímřtic Bošťch. Na přiřítí ben ffífiťomal
(žultan wojska ímá na moři i ná semi,
táf šc o západě fíuncc to!)o bn: míícďo
! útořu ná mčíto připrmveno bylo. mvt
á molání m táboře ncpřátelířc'm: La
ilalí illnllah, a hlaš z mčfla
„Kyrie cleison,“ pát buíut loni,
cbřcít pancířů, břinfnt mečů, zwnk troub,
třeskot bubnu a sikot wlU moťských poxx
bimm') (! l,xlllboký pílíobili dojem na obou
ítmnád). Cifař a Cultán bršrli řeči!
můbcíun imám. Gííař obcbral se bo fm:
ličnc'bo chrámu fm. Zosir, a přijal sw
ímátoíti. Zek,w pťťkladu nasledowalo nmobo
b\wřmínům. 230 flončcnc' pobožuosti Inu:
čtl se Cčsať fe ím')mt mřrnóml, a celí) palác

rogphímál w hořkých mid). !Bat poíabč fc
na tůň nbjíšběl zdč městské, wybizeje

ítraše, aby mčmč “ fmřbomltč pomimioítt
swé plum). Dťiwo nc; to!)out ponejprm
zazpiwal, dorazil ciínř tu bráně ím. %R»
má 11a.

!Břl hrubém gagpímání kol,xonta 29.
tmčtná na ben pámáth) fm. Th eodon
fl á, započal tnm') boj. S obou ftran



Glcni běicvifni.

nbatnč boiomlino, B mčtííi mífat ztrátoU
na firanč tntccfc'. S))wč úplné bobinp jiš
tnoal útof, aniš čeho bol ncpřitcl potí:
bil. J);nbc'tameni a tchm') obcnítraíínon
púíobili) íponíln m řabád) mojíla nepřa:
tclílcbo. Cčfař sedě na foni Homemi
íhitlcm bobdwal ímčloíti fnn')m mčnnjnn.
W tom přilctčla ionlc a ranila ioclitrlc
řeáého Ginskiuiani:ho. Gině íobi
ránn obmájati, ioílonpil llJ lot'o,a profil
ciíaře, aby,) na miftě malečnčm mntnoal.
.Ramš'? tamš? molal ciíař. iam, obpo:
mčbčl benátčan, tbc !Bnl) Indům críln
nbmn'rá, a plonl gořima bo (Sala t:).
)ioni wojsko fřrífamfc', posbamcno jíonc
swého ncimpěnibo mnbce rlcíalo malo:
mpílnoíli a ncoořablcm. Neussla tato ne:
milá nehoda dystrému grafu Gagana
$a | |"att, ltcn'n gnomnpočsíanatiwwanč
tlupu) ! mntnoalčmn boji pobnítil. Scbcn
z občncn jeho, obromfič poítann) mnš,
jměncm.baían 5 lllnbab:n lcmon
tnlon drže fíiít nab l)lan\on, a n) pramč
ruce maje mě, 6 jiní)mi třiceti fonbrnbl)

wolcsl a'; na zdč mčfinč. till—tomi jid)
fragili Dolů; .l'ga1an iam I)rnbl')mranin
tamcnem pabl na gcm, a ucschopeu po:
mítati na tolcnád) d)tánil ňtitcm mo:

hutným _l)lawn ímon, aš toncc'nč tamen
ninn a ííipomínn bcňíčm při—tonán, mi):
pnílil bnífi ímou. Mezi tim, co Jicci tat
ubatnč n bran:) ím. Jiomana útofe) ne:
přátelskč odrášeli, pobařilo í: Inrfnm,
na protimnč ítranč mčíta se gmocnitl, a
tat ze -3abn občnce řcďc' napapnonti.
Mčslo jen boboto, molali nnni :)icfomc'
a Theofiluo '.Balcologué, Dou
Frauccšco ToledoSpaučl,a3an
SDalmatin činili binr) ubatnoíti. LSi|ař
gmolal:Chcř tabiji nmiiti, ncš
žřli; a mina gbtoinoííe ímé w pladn'm
milu pobřišenépraioil: Což neni gbe
šábnébo třcíťana, trerýžby nič
hlawu s:aztle? a w tontdora.šelřnan
bwa turcčti obcnci ncgnajitc ho , icbcn z
pitoma druhý ge gabn, a; nlnol)í)ni pon:
lcbnmo ránazn : oftatnínn na gcmth'unl
mrtmolám.

flat ffončil posleduý cííař řcďi) Sion:
fiantin 12:6) — Drakoseď -— na:
lcsna mm na sřiccninad) tiíicilctc' řinc
bosantiďé. Sloni iobč .Inrci proflcítill ccítn
tatč na pcmne' semi, bo ničím učiniioííe

fobť pannou )na; ) nil—mol, a n\rašbice
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před fcbon ntitajici flrášě řccfc', přebpo:
flabali, _senejméně 50,000 mngů miíto
bránilo. :iicci blcbali odnann w příflamn,
jrhož íc aš poínbncpiitel nebol pnotnil, a
mnoln'nn rodným ntčfcm íc pobařilo lobč
Banonn'fc' a řecfč boílibnonti, a šimot
[obč gadirlilliti. Do;wťdéwsst fc míl'at
l)lamna stráž n brain), proč tolif libítma
do přčstawu spčchá, n;awřrla rhchle bráš
nn, a oblaobimííi Eliče přeš zrď bfuvčřo:
mala íe m tlamné proroctmi m občbn
tcbbašjíonci: Žc Ituri tolilo do
pronřcb měna, aš na námčfti
.Ianri — m)niíantbaíari
gmanc'n>n itnon, od tn dž o ;) čt přc:
mabon ťeckých obnmatelů B
mnobon „tátou mobnáni bn:
bon. Wesskcreu zástup libn ípčcbal npni
do chrámu ím. Zosic, opíraíe se opět o
jcbno ilamnč a poměrně prorotlmi: Že
tori; jat milc ínrci ! flonpn .Ronflans
tina Welřkého daraži, anjel 6 ncbc fe:
[tonpi a obnosbaic jcbnomn nepatrnému
a cbubc'mn n ílonpn ícbicimn muší meč
m:)taícin'),řcfnc: „Wezmi tento mcč
a pomíti lib Boži; " načcšpri)l'nrci
na ntčt fe baii,a nctolito 3 miíta, nébrš
i 5 Malé 9ch a; na hranice Werssauské
wyriskuuti bubon. fl'nrci míía! nafilim
|obč melou-h) bráno a jalo bcrcintx) přeb
ícbon hnali zňiaré gáítupi). Muži a šeuy
ítarci, bčti, mnin'i a ieptiňfo boli bc;
logbiln ítamn a fta'rí promasi) a páív

íloligáni a moisnini. 28 nábbcrnčm a
ilamnčm chrámu ím. _3ofie Děla se oba:
mnoíl ipnňtini. Dbragi) fmatód) wssi o:
zdoby pogbaivenc' l.\\.)h)gničcno, nábobn
slatě a ítiibtnč pobrano, mcn'ná loUcha
opla na ífabratl) smčnčna, íioan') křčž na
potupn ob mojinn n) přilbici po nlitid)
ničím nonn, a oltáře boli) miíio ftoln
oo nesnabolm nšimfino. ch fe naplnilo
slowoptorotaůmoía: „lilo wssech nlis
cid) bnbc tmilcni a na ioífccbmi:
íred)řcčcno bube: bčba, běba;
přtsselte koucc na lib můj, n ::
bnbn iiš ivicc »omijctl ho.Skřl:
pěti bnbon stežeje tbrdmomi,
m ten ben mnosi gcmřon: na
mííclife'm _miítčpoloršcno bnbc
ml čcni." Jil-(fi) melitcl L'nlaó Nu:
tarao pabl bo gajclí, a llrd) an, mmli
(\šnleimanůw, co íot ioitčsnčboCfónl:
tana, lvolil ralřil měle boln íločltl

©
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\\ešrli se witčzňm\\obbati.Sloní magnum:
mtb prfnvob ímůi bo Gařibrabn \\proítřcb
_fmc'těleíně stráže a swých n\cíírů, \\ \\noní
\\ftn měřil fu \\omčítnc'mn d)\an\ \\ ím.
Žofře. qua B tonč, \\číffo \Tcl bo chrá:
\n\\ a B \\šnmn \,\atřil na to tiny) \\ \\:

zraky libílc' tunčloíti, j.\f\')\l) ,bc \oibčti
l_\\)l\.\.Bablíbnnm n\ííať na jiné \'tmnč n\o:
jina fmc'bo \ovlamománnn \\áblmnc' mm:
\\\\.\\0\\\\' blágh), čtou) ránlc' řeh) prcbím:

_ mnjící, \ancprásnčnébo \o\)ta\'\l mě a ta'
fomon mu gaíabil ránu, šc napolo n\\t:
mčbo monc'íti ici \\\\\\'\li. „gbališ \\af
n\nn'tc, řcll rosbnčmam') Gnltán \\ří:
to\n\\\')\n moiínům , že i\'\n\ Wám toliko
zboži n\čfta ponechal , \'mmbp \\\|"\\\f \'obč
mmnínilť' !Břijnnaje \nčíto bohptc' \o
moc \'mou, počal n\oblitln) na oltáři
blamnim blc' zpňsobu swého Eonnti. Qi,
\ootmornó obra; math) Božč bol na
čt\)\\) bilo rospoltčn. Dwču:a ianičárínn,
_tmtbícím, žeu\ííařc boli samragbili, nano:
ručllSultau, alu) \\\\t\\\ol\\ jcbo \o\)l_\lct\ali
\\ blamn jemu přincíli. Dle obuwi \\nr:

puromč, 3lat\')\ni o\l\; ogbobcnc', b\,\lo \nrt:
n\oln cífařomn mesi oítatními lehko \\osnnti.

wognamcnáni. !Dironojesk,5: \\o \onbolnri
nátob Tulecký po 400 \olů bnbc tanlo \\nnomati,

Čteni břltpíínl.

Hlawa jel)o I\\)la na sloup na [)m:
bnc'm bmořc powťsseuá, kdržsocha z fonm
\\litá čněla b\šíc \\) lcmc' \nce \cmílon
fouli \\ lříšnn, \\ k n\\')d\o'o\\ pramon
rufn \\\\,tabniic, co \nmnrni \\aníhoí tí:
\'nřn řcďg'nl) \\ab \\\\'\d)ob\\\\ lDo \\l\') bm
aš bo n\cčcra n\iícla [\lama na ílonpn,
pak bola to snaf n\nčgoílawní) bo \nčfta
(\\"mtílt'ím obcílána, \\ fí'cífmn'un b\)lo bo:
n\olcnu \nrtmoln \ííařomn \\ol)řL\íti.

W třccl) b\\\d\ bolo boboté \nčfto
n\\"\'í \'mc' mi,-\), \'\\\\)\l) \\5bob, \\onmírů \
\'\\\\')\l\ olnnvatcln \,\og[\moeno. Inrcďč lobč
obmášch) \\ítamiřnč natořiítřnc' sboši.
Krom iin\')cl\ bral)\.)cb \\.nnátrf, \íatúd) \\
\'li'lbnninb \\abob, \mblo tafc n\tlitc'
\nnošítnn \nfopiín bo \nfon uepťátrlstých.
Za \'cben stan) prodáwalo se 10 \'\\\\\\l\"\
še fpiiňw?lriítotclomzfnb, Blnlo:
uowých a jiuých roziičur“ho obíabn
tnčl).

Sřoncčnč\\ obcbmlC\\ltnn 5 d\mnm
i\o. Žosic bo \'pnítoífcnc'bo [\\nbu naítup:
níhnv .Ronftanrina Welikčho, \'mntnc' tn
činč \\o celou noc \o ,iímání \\ \narnoíti a
\\cítáloítí \ldnn) swčtskě.

\nřůa G.\.\"\'l,\\at\\\ 1453 \\:\\\\\\.\l\\ b\oroclmi, še
\\ lcloo 1853 pxdoba í\,1alob\) \\

\noroclmi to naplniti mělo; uču-ob „zum-m) jen m:umně na n\i5i\\č.___—___..— ,
Cerná

(srbsky.'
Míroflam. Co se to mít fun[elo,

milí) Blazeji? Chxldiuci nassi mojaci.
přlfili \'otma na bomolcnon, \\ \'i5 gaó na ně _
přimo, (\ln) se tašbí) co \\cjbřim boítamil.

sBla zej. !Botálnwnna tnteďě hranice.
SJRn. Wždyk jsem nbobl, še to ne:

bUdc \\ic bobrcbo , toš tm Sture! \\řccc
.na iefítč d)\\£ na nás?

Blaž. Io prámčne, ale Tllrci ne:
mobon senikdy6 Čeonhorci b\nnlnmíti.
Čeruohoret tetu) \'c fwých \.aramně m9:
fokých l)o\ na sum) často tai l)o\\faj\',
že \\\\\ol)č\n\\ Tuskowč sluch na n\čh) za:
lehne; a 3 to!)o l.\\)\oai\ \\otom mch).

er. .Rbe pat jíon ti Čeruol,dorci?
co i\"on to sa libé? D Turcich iftm jiš
slyssel, še l.\\')n\a\'\ k polcbm \'tranč, ga m:

Hora
Crna Gora. italiansky: Montenegro) \\ hrdinští obyvatelé její.

bol\\)t\t! — Sion ti G\nwborti fnab také
tatomí\\thbč?

Blaš. 3 \\cl)o\\\ei Bul,x! Wšdyl o\\\
\\cjíon \\lemcno tnucfc', nc'br, ble ná:
robnoni \\"on oni Slowaui n\čtmc (\Erb:
\'lc'; \\ bl: nabošcnftm řřeíťanc' bol,)nšcl
obloučcni ob jcbnoh) Nrmské!Dni
mají \o úrtiwosti ímé \mu), jak to fmatoít
\'tamu \\\a\\šcl\1c'l)opošabujc.S kay wssak
w \\ítmoičnc'm \\ot\')tá\\i trmajt, coš již
\nno[)\.\f\áte w řrnmmon, \\ \\ro Sum)
melml nfoblimon maltu \oppntlo.

SRír. Nepochybuč jíon onl fouícbc',
\\ tn ln) mámě íl\\\"\clo n\\\ šachowati;
E čnnn tu.—\\\\\\\\\\\i\'\\\') ncpořoi?

23la'5. sJJřilš) hrachu! \ tomu jíon

CSctnoborci bonnccnl; ibnať aln) \amo:
fo\\\l\')\\\ Chorwatsiem aClmoonn, že \ábl \ ítatnoít 5c\\\č \\ \\oobobn \\\\'\\) gacbomali;
tonřeíi tabat, a zuukajc tamn. 3m kdyby a \\at jíon ! tomu tatořťa odchowaui,
(\\ to ženskč \\cprobámall \\a trhU jaro aby \\cílůdmne' \\h'ntnoítt [\\lácch, ktcré



Čteul dějepisnč.

Turci \m křcskausiýchpraotců-I) zpáchali ; \\a
oni \\š boímoáb mteďou n\štctloítpončtub
\m \\3bč b\ši, ab\) tito pobauc' \\bobč kťe:
ftam) Bojcx:skč a Bnlhařské štcla \\\\o\):
bubili. Wplawdě \\tjíou \\\\\obob|\\ \\tN:
\\ům \\)tíř11\')\\\,\'cnš “\ b\oauáttčm \\ tři:
\\áttčm [\olctí bo \\šalcíthn) táblí, d\tícc
jiš tcntrát \\oatá mifta Iuthim mm;
bnouti, \\ tai lřcífmn) 3 otroctwi turcdčbo
mpímobobiti.

Mťr. \mu t\b\) tčchČerxlohorcňw
b_\')ti I):3tá l)\om\\ba, šc to \\\\\b\š\. 21 m
CerUá bora b\šh') tuo 3cmčš

Blažj ;,urh'no—jrít čt\)\\)\\tmil:
Iiouům; \\ (Scruobon'no ofolo 120,000_
t_cbppřed 300 ímhuo \\\\b\\ na jeb\\ol)o
Ceruohosre. Y Ceruáhora ni 00 []
\\\\I ob\\\i\T\, \\ft \\ \\iiromnání \ \\\\'\\\\\\\\
H\Ti turccté \\n info \i\To\o\c bo \oclifc'
toulc fušclromé \\\\'\\3\\\\); mm takořka
fc míícd) \'tmn \'\\'t obtlic'cná štmřmi ru:
\cd\')m\, a sice: na gápab tošlčpá \\ (hm
gomina, \\a srwrrBosua, \\a wýchod
\\ jit) Wlbania íurcdá. 3m j\_l;o=
\ápabnč tál)\\c se pol\ř\3\ Stotorífc', \\nš
! \)ťntouílu přinálcší. Ceruáhora tm)
lcší ob \\áG i\šnč.

Mir. Rndy (\\) sc tam E\omčf \\cj:
břím boímt? '

?Blaš. Z \\afííuúlc'zDZoramg) \\\\\\"\lb\,\
pico Wtdcsl, bo Stýxxjsého Hladce,
odruď přes 3ál)řtb \\) Chorwálsiu
do SJnlmacit, kdepobil bicí)“ mořc
jáderskěho \\\j\\\i\\\\\\\\\'\'\\ \\\'\\\ \ocbc
! 3\itocc Stotoutč; Gcílonmtrlč \o\\\\\\\:
\o\\\'\, še \\cní \o3t'o\"\\\č\'\“\ít\aji\u\ \\\\o \,\o:
bhšuou \'trmm, otolo mčím \\anclu
Nowčho. )lle \'otnm še \c 3 této \\\j\\\
fmjhn) \oíto\\\\\ bo pramčbo šálimuapu:
framu Rotorítc'bo, tu se \\aiebuou n\\'|"\ct\)
Damn) prom\\\\. Břehy nwrslé ob\\\\\'\'\\b

jíou ob\'\o\\\\\\\9 četnými \'tčnami ob\o\\\\\\')c\\
\)or, ftctc' \ wýssly 4000 \5000 \\tc:
\o\\\'\\o tatuáblc Domore \\abají, še \'tranč
i\jid) \\a málo ftm'm \\\\\'tč im pro to3\)
\\o\\ boftupué, 3 \\id)š \'\\\ tmamč rospu:
tlhu) \\ \\ropaíti \\ ota3u\\ lemma \\cvto
bot a, bo \'\\m\l)o lcm \'\\\l)\\\\ \\o\\\.\\\\
3\\\'tc'\\\\\\j\.

sum. G\mb nel—\'nonjí\\ G\\\\ol,\o\\i
na těd) \'tm\\\\\'.)\1)\h\l\\\\\\\\\?

BBlaš. Ba mámě \\\\ tčd)to ohon—Md)
melitáucd) \ovbubomali \\ tito Sxdowé
jako \\rlom' m \\ěmc' swobodč \'mou \\itbp
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\\cbobvtnou bomominu. Nrbo ob \ord)oI\\
.Rom 3mm\\'[)o, ftenSš 10, 000' mpíoh') je,
tál)\\o\\ se \'\\'t\\l\ \'c\_fopřiro3mč \\\př\ít\\p\\č
hradby tolcm \\lc' (Saně Jboro, \\ roštlá:
hají \\ \\o \ochnč šemi tai \\řítřc, šc se \clá
Ccrua Hora \ošbo\\ř\\\\'\\\\\ \Ialnatc'mu moří
pobobá.

Shit. (So tam t\b\) \\\\'\še tůítl? Sah')
to šimot?

Blaš. Skrownč \oclmi jich tam při:
roba \\občmjc, 3lá\Tf \o nabit (trail)

.Ratupftc', šapaíí \\\\3\ \o\)\ot\')\\\ibotami itn
\\\\3\\\' \o\'\I\\\\'\n\o o \\al)\')m famcním, \\
\\\\l)\\\\ f\\,\t\'\ \mítmiíta jcn \\\\3\\o\\ mi):
ši\\\\\ \\oítmuii fošám \\ bomč3ímu bobpttu ,
\\ proto jcít přičinlimóm [\orálům těmto

[\\šbí) \ouíct pole tat milí), zako zelený
l\\'\\t, \\jš \o3a 3c špob tamen: mpntipuic.

er. Dubo3atta, ti mufq'imoblíšet
\o\)3\\bl\ info ímtt!

23laš. \\Ju) \o3\\mřil\i si to owssent
tak \\řcbímmujcm. chla jina! ale to my;
\\ábá \\ \\orálíuo třd)to zachowalých syuňw
přirody; \\rmoba šc oui \\\í\\\\ 6 ničím
\\l\')t\o\\\i, 3lá\“\'t' d)!cba \\ jim \\eboftámá,
\\lc oni \'\'o\\ 3m\,\tl\ hlad a šíšcň, 3im\\
\ [\orfo ínáíícti, tot še 6 tuíem- d)1\ba \\

trod)o\\ \\\t\,\|'c (\\aooj oblíbená) \\Ií) ii):
ben při [\oii \\ ji\\\')d,\ obt\3\\\')d) \)\á\\d)
\o\)t\\o\\\'\. ll jat o\\ při tom \opblíš\?—
(ílomčt ob\o\\\T\' poílcnm), \\oal\\\\t\')d) paši
\\ \)lm', \\ tmrbou mohutnou \'íiji, fterá
ob 3\\\\la\o\ přímou čárou \\ l)řb\tc\:\
\'plinoá, l)\\eb jako 3 mramoru; flomem:
\o3ot-íih) mošné. \Lši'i pohledu \\\\ tatomé
tělo l)“nnotuc', \\ tmářuoít \ož\3\\\\\\\\\o\\,
herci \\lá šimot \toro \oýbmbnčmc šbrani
námi, \\cbube \\ mtomu 3báti \)omíbačfou,

co \\árobuč 3\\č\\\\\ o hrb\\\\'_t_\\)\\\tům G\b:
\mu; \o\)pra\o\\\i, \\ \\omčjni boje ©\b\\\o
proti “lutmm op\t potmguii.

Mir. Go pat maji ti (Šemobotci
3a \\oj?

Blaž. Sat \\aotcomč d\obill, ta!
podneů “\\c sc \ \'\)\\ iel)o Černohorec:
)ta \lamč má čmocm') fců (ttanou čes
pici Be \\aoccm), \\roíh) ttt \\ prin ro;:
l)\\!\\\á, třeba b\) mu stlechx)lňw (mms
\\o\\d)\\) lm \\id) \\a\\\\3lo. \\"abát mohu)
(třída) 3 bílého \\\b \'\'\bi\o\'\\o\'\\t\\\\ \\íítn),

bš)\\.\\\ \\no\\\\')\\\ \'\'l\oh')\\\ \\\\\'\m cpáínný,
\\Írofc' \\\ob\\' \'\\obt\\ \\ob folnmmi moda
3\\\\\', \\a nohou \\o\\ barnoue' \\pletmé

o\\\\\\t\), \oměnč \\\\\\č\\d)\) 03n\\\á\m\\' \\qu
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témuůmi pákami okolo lýtrk. A to i\ft
ftáh') oblek (Semoborce mn'cbní) lfmátečuí).
Nefmi te'š \\itm) íd)\\5cti podiwué \\sbro:
jcní, totiš: [)anbšnr (\\ítn') ,abmm) bleu:
t)\') \\ůš) bmč bubatč \\\\)H\il\a\\é vína?)
a, \\\e\\\'\'í \\ářabí 5-5 opaskexu zastr:
čcnc', na tamcnč bloubá n\čnicc \\Iá še:
lesná a l)\\j\\č ošdobeuá, \'ačh) \\a ftielimv
a tabáf; přes to \\\\"\cd)\\\\\viíí \\\\'\'t\\ \\láíítč
()rubá šínčuá l)\\\\\\č \! řaíučmi (\'trufa). ?!
ta! \: \\oíejí i pobtatřeni \'ouícbc' \\.\ Dal:
macii, ro Bosuť, m Ereegowiuť, m EBM:

bátífu a m ?llbanii, flomem Sibuílnmauc'.
Mťr. 2! jat to sloji \\ \enami?
?Blaš. Žeua obyčcjuě \\bítmámá bu:

mací \ poluě bnípobářítmí, jess bahně
pracná, hršká a nad \,\on\\)\\1c\\í těla ra:
\\c't)\\. &ašbobcnnč potfati l,: ,na), fterc'
n\íou břemeno 100 i 130“ l!ber na l)řl\\tč
\\:b \\a blamř, ačaítoftačeiiětímmnobo
hodin [\\3 obpvčinfu.

Mire Staň: žruy jíou tafc' \\racvmitč,
ale \'ofabil b\)d) \'c, \\N) sl tafomčbo
břcmcna \ntma \\\\\\\\'\i\\\h); aIc o rutámcd)
\\ fíntccd) b\) t\\I)\\ bucb \\:čbčh) \\a\\\\
míbat ašlu) blama obítsla. Maji li \\at \\)
tbubcn) Čer!lohorky něco tloubnčbu?

Blašu Kroj žeuskýchjest \aiiítc' slussuý:

Snknť \\cb kožich brz n\fámů ,přtba
\\tcmřem) aš \\o fotnifz) \'ahající [\\)\\\a
bohatým n\pífimdním a třcpcním, ča\'\\\
\ \latem n\bobem). Na hrdlenuosejizbožué
(Scruoborh) slatě \\\\\_i5f\), \\\\\\\"\\\i\\', a \'ípnf

,Iat\) mg n\laiid). Ccrmmá črpička 6 tu:
ttcf\')n\i pcuí3fami fráífh jcjí [\lamu, \\řcó
ftcrou mpííímam') sami \\a ranu-ua \'pl\')\\\á.
Ruííilc \\a polontnvřcnád) tufámecl) a na:
ramfád) \\cíln')\\\ bebbámnu am) \ slatcm
protidmaná, íabá aš po farníh), přec ftctou
mnohobaremná \áítčtfa kolem bebct b\)\\\á
ptipemněna opáítem, na \\řmš 3i4 řady
drahých tamcnům jato trew čcr\\\c\\\')d)
(tarncolům) fe leskuou.

Mira Io je tcb\) (mh), to bych si
\\:pr poulyslil. 211: jesstč něco. Mohl:li
pat b\) \\ člomčt \\nttlm) mesi \\č [\\-3
Ucbczpečeusiwižiwosa \atmdati?

Blaž. 3 td E\)d) sinn,xsktldDni \'íou

Ilb mchni \\ttim\), \\ol\\\\'ti\n\\'), \\\'5i\"\f\\\),
obrcnoxnysluý, mlaítimilumn'), \\přunnč
\proftm), \\ábošní), \\čclimí) a čiíh')d) mm.
\pum tat, že \\anua m celém C\b\T\\ a
Čeruohořl, \ \\cjbimučcjni punku) \'a\\\\\;
\eblna bez pťekcižty projít! můšc.

Čtení břlcpifnč. *

Mír. Sat to ftojí 6 jejich ečrkewným
řl\\cmm.

23laš. Cseuwtmrci \'ať \'v'cmjiš \\ohottl
i\'\\\\ fřcítauč, \\ sice \'hhumčrti, ale 6 Stí:

mcm \\cíicbnocmí. 3\\I\ši_n\\'\i b\\d\\\\m\e'
im [\iítup (mIab\.)f\\) a a\"\200 fnřš\, je;
pum) \'mnmií. Čeruoborri jsou boni na:
bušm' \\ b\)líb\,\ jc|Ttč uabožučjssř, Pavlu) tužší
\'ciid) l\\\li n\,bčlančjí'u', fmí mimo čtení

(&maugdia, \\cilčpc \\mčjí wodit \'\\\\áh)
do boje. Sřičím \\ tčž \\b lihu \\\1í\\í a
i\'\\\\ fgc\\.\\t\ 9m 17 mnicbum, ftcíí šeuiti
\": \\cími, & 'llrcbimanbritou obýwaji kláu
\thr\). 9\al\ic Kučská jcsk ale .; \\:čtn'ibo
b\lu římítwfatuliďa. '

Mčr. 3an1\ hm) \\\\\\\.\\\3\\\'\ žiwuost,
Ebaš iim \lalnatá i\iid) \\\la\'t aut chleba
Mutant \\rpoff)t\\je?

523W. Gbomají dobytek, a fascjí ,c;
,Iaíít' ale jim \\apmnába obchod

jcš \ne sladkých wudách jczrra
Skadarského Ualowrué, na nl)“ (basar)
m SPotc-ru prnbamají. 3 M:) \\jid) boj:
\\\')\b \\)b jim \\\\\T\)n\i\, , nich; \\cisnamc:
\\itčjni i\ít Zeta, od ftcrc'g m bál\\\\\)d)
č\\\í\l) má \\u\ Zetou \\ \\\\\\)\\\ala;,
\\abic Moračsič \\\\)b\'l\\\ řlčfa Morača, z
Siicdč, ricfa (Srumvíca, \ (Stmnicft' Dra:
čvmfa.

EDM-. Wroč pat \: \\a3\)\\\a ta sem
(Scmá hura'):

Salaš. 9\\,\\\řj\\i\\agcm „Čtmá Jáma"
ob\\\\\,\\i\ \\čtt\ř\ \\b \\nvmlm mčblaínčbo
i\d) tnišctc 311mm (Snmjcwice, jcbogto
\1a\\\\\c' jméno i m \\íabárb \ m řcfacb se
\\r\.\\1a\\\\\jc. ginu od \'a\\\\')\l) \,\or \\ab ubel

máty;
m \\)badu

če\\\č\\\\d.\.
\)Jhr. Mo sprawnie \\) Černo:

bom?
Blazl %)m huge Dauilo, jcmuš !

ruce \\oji fena: \'eítámajíci \ 12 \'tarííid),
, llltbš \cben jeít \\řebícba, pat \. miftos
přcbícba, 1. \\\\\\iítr,1.abj\\tant, 2\\čit\l£,
12 \'erbarnm; 300 mrianítum (štítná \Trá\)
420 panburům. Součet \\icbntctma jesk
480, wssiánt tito ma."i \'táh) roč\\\') plat,
což \\b\\\i\T\ točnč: 26, 700 zl. \\řibra.

\lllir. Soft tetu) (Šanci Hora tě; \\a
fra\c n\,L\!cna?

Blnzj G\lá ,cmč rugpabá \\a míaínu
„(Strana Horu“ a \\a ta! ,manc' „Brda“
\\)m teprw \,\uíhlpcm \mu ! Čcrué E\uřc
\'c připojil). Čerx:ahoraiBrda \'\\\\\ \ngbč:
ímá \\a 8 \\abli, (traiuw) 39 \menuu)



Čteni dčjepifnéu

jenž m 12 000 \\bináď) šijí, \\ 120 ,000
ob\)\vat\Íf\\\\ obnáňq'ž.

Mird Wěru to fe jid) můšc i\nmalá
b\fífn b\\ bojr postawiti!

Blcxžj QI přece \ 17000 mušům
zbraň n\íí, \\ \\ čas nebcgpcčcnítmi, žcby
ncpřitcl do zemť “\n—bl, t šem) i břti \\)
b\binomč ogbtujcní nepříteli se sálub

\načnon ssiodu půíobí. — thnilc turčín
\ančm') flcíá, přistučiCernohorec, al\\)I)l\\,
mon jrbo Uřrzauou \\) bf\fa\\\\\[\rbi\\\\\\íti
bouosici \\ \\\\\I)l. Swých \mf n\rtm\')\b
n\elmi \\crábi Inrh'nn n\cbáwnjí. !)řanč:
nád) ale 6 \\\\\\\čt\Tí \\\\\\t\\\\\\'\i na b\spcčnc'
\\\\'\'to \\bnáíícii \\ \\\.\\\t\\\jí.

Mir. Mnji n\\.\\\d\\)l\\\ěi\něíta 9m:
šcná?

Blaž. Na Černého.\ n\ni \\nl \\\\\'t,
\\\\i I)\\\b\l\. (Strnrbnm i\'\\\\ pnímčbčnu
\\ \)\\\\\\-t\i\\\\\\'ti prňpowčdi: „ubatm \\\\\:_
žowé \'\'\\\\ jlítčiííí n\š \bč." Dm šii\
\osbčlun \\\"\ m 300 \\\\\'\\i\\\[) \\ dwořčch,

jid\št\\ \\1\\\\\\\\\\l\'t\\\\\ podle \\očtn \\nífcf \\
čítá. ilčřtbmh) \n\\i\ fmnennc', ftcre' při

bušení \'e \\\\)\\t\l\ lcg \\\\\\\\h\ ímni pá:
l\\'\ \\ \\\\\'t\\ň\. :)tn i\bnom \'tatřu [)nípo:
b\\\[f\'\n žije ble zpusobu Srdského mice
robin pod \\bm'nn \'\\\\l\\\\\')n\ Ctmn, \tcn')
\nrgi ftaríh n\\|\\\.

%Rn. Zak \\ to 5 moiítnn?
Blaž. Wojsko má 7 mnbcum \\ talit

prapnrcčnmuu. Tčto \\) č\.6 \\atř\l\\) jen

prapor \\ bomn \'\\\\'l)\\ \\\\)í\\\\\\\, \\ j\\\\\\\i
jcho \\ n\imčtí'n \\)\l,\l\\\'\i \\ pod nnn
shroxuáždnjl

s)Jlír. _*mt\\ na \'.)\\\\\\'\ h) nanic?
Blaž„ Směna \\nčd) 8 nami \íun:

1. Nalxie Sřatnnffa (třctina \\ iabm \\:
lc'í)\\ Šctnobnh) 2. '\\T\\\\\Tá. 3 Shďa
4. (Srnid'á. “ll tato tmuíí \\\l\\\tn\' ($\rn\\\\
Horu. Bsda obf\[\\\i\ \\\t\\t\\\ 4 tonš: 5.
mm Bčlopmuličskou. 6. SRomřífun. 7.
mipcrifun. S. Kučsiou.

\'t. Co paf \'cít \\ \\id) \\\\\\\\\\i:
-I)\\bn\'l\o?

Blaš. QBm'bemc:li \ 3\\\f\\\\\1\[\\\mím
.Roturn, tcb\) \\1 \\\f\\lit\'\tf\\\h\f\\\\'\\l\ \\bn
\\řiibnn na \\ubn (Šmnvhnrffon. .R'lifam
totiš \\ím, tt\\\\ i\ít jako [\lcíl \mu tam
51)\\\\\\1\\)\'\l\l)n\\t\\; mcbc _\.\i\\3 í\\\i\T\'\\íf\\.l=
\\atc' \tráuč bo \\\\')í\T\)\\\\ 4000 ítř \\f\\l\\
hluboké \Šiabnm. touto \\ítnu \\l\\\\\í\
se mčtííím b\leln \igiuci na í\\\\'\d) na:
wsstčwách; \\na jcst od přrdrsslél„w \\\I\\b\\f\)
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\Bctm Něgusse zsásstě zalošenci, a pro
ii\b\\ř\'bo fonč jat mošné poboblná, \\
mam ho prmní mcínlcc nable .Ratunitě

toti; bo Něqussi; jen to nblebně a, zá:
\\\\\š\\č_robifí:č \\anniiu \\\bh\\).1lb\\l\
Něgušské od „\apabn kwýchodu přec bo;
binn \\\[\.\' tmoří fotíinn botami kol lot

hm \\bmšfnou, \\) \\\',\ pob úpatím bot
\\\\fÍ\'\b\\ií \\ \\\\\b\): Wrba, Qngibo, 51533
Iifmi, Nojčewice, Kopiro. — Ign \'amou
\\ftun \\řicbági \\ přcě born (ŠZ—am!na
\\\\'\\[\\\b b\\ hrubého boln, tbc \\belnc'ml'fto
řnhctc G\tinjc \\\')\\\\\t\\. Zde jest \\bío
ř\\\'š\te, krerýž má palác \\ i\bnom patře
\\\'\ 6 30 ohm. Nadwoťl jelw \tprbtmmč
b\abbann \\ \včšml obezdčnč, jen 4m!
Indům \\bř\\\t\')\n\ běh.) opatřeno. Rrom
't\\[)\\ j\ít \bc i\íítč 10 bomfnn) m;kých mo
fcnaton), tc'š i boftlncc pro poceftnč; fo;
stel \\ flan'tcr, w \\čmš 3!\d)h\\\\nbr\)t\\ 6
mnich) b\)t\\i\. Též i sskola \! !iskarnou
iíon ghe, \\ \\alnč trhu) \\ tn též obbp:
\\\\\i\ Sha \talc blk klásstera stojl wčž, na
mg \\ blanm *l'ntfům B\nbane' wystawxlit.
9m fcmer tábnon fe hmm) Cekllčňw, ač:
Iiřum \\ CUčr. Tento tmm má \)cmnm
fnlu (\\nvnoít) na „\vnínb Cetiujstěbo pa:
lácc \\\\ n\eíniti :\\\\'ni\mč pmn Grabown.

Z (Setlnifřc'bo bolu web-e \\fta bále
na \\\\')\I\\\b do \\\\l\ie Nčcké, w nh bčbhm

\'t\jn\'[\\\ i\\\\'\\\\, \'cít n\ibnlmtčim tršifffč.
Na \\\e Nčckélcgi \\cmnoít Dbob. llrnbnč
poluosti \\ n\bolom čim obywatclsiwo této
nabic gamvšndnim. Dbcbob Černoborstú,

' i\ncn\\\\\itč \.\\\\b\i \\)b sladkowodýcb ubírá
\\ I)l\\\\\\\č\\b'\\3\\\\ Skadarskébo cestou prá:

n\č n\uvfanon bo rakouského n\číta autoru.
Z této \\abie ke 5 \'\\'t\ řeky Šum:

mice podél břcbn i\scra Skadnrsiébo
! mpíunti do 9m. ie (Srniďc'. \bneb přl ústl
' ř\f\)Crommh) bčbina Wir \\ \\mmcnítám

Í

\ ímcbcnou \\ .R\\\|'\)

[\agarcm (trbnn), mcg Godiuic \ posleduč
\"\\\\\\\\\tf\)\námá, \ \'tarobámní) klásstcr Br:
č\\l\\. DD tu!)oto na bhsfn in? !„\\\\\\\\\\it\')
\\\\d\3ír\\i\\\, \ jebošto temcna t\\\\\ř mc;
\chrc' \'\,\\\n\ Černé .F\\\\\.) \\ \'á\f i\gcra

Cřabarífc'bn 6 \\f\\h\\'\\\\ihaiinmniígc \\řc:
[\l\b\\\\nti. Hurd po Troici m hrozně
propníti, n\cgi \'\á3\\\')n\i bnrmni rosflábaií
\\ -lit\n\\tc' bčbim) 5 n\ifráínčjííími \\ \\ti:
\'\r\\b\\či\'\'\'\\\i pobřcšími, tbc \ m\')l\o\n\'
n\íno mik.

Nahie Lcssaustá památná bitmnn
l. 1777 pod Werrem I.
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Netrowičem, nb Etcrc' boh) mnbmifínft

ČernééHory \ \\b Nakonš \ \\b Rnsia
mm) nšnána E\)Ea.

Ilrobnc' rnmhn) pvbčí řcE\\ Zetd a
Moračc [\\'\\\\aE\) jiš ga \\eiítariíícb čaíům
galibnčlu). W nabii Bčlopmuličstě \\m,
mcnih') jest klásstrr Cftrvg, \\lřbo; m po:
fEební mák: ssr“astuě \mtífnn) [\\\h\ \\u
ftath) fm. Basilie, břím než.rum Háiítrr
sapáIiE. Grabag, Wopowiri, Jšabší, Most
a Marttniri 3 poslrduich urpokojslw má:
má mifta.

W \mEn'iBiprrňw „\\mmnmti rumu;
Ehn) E\Ennmíbn mříta 5?qu \\b cííařc
fleEEeclmm čilí Duklrsse wosimdručlxo.
W \\abli Mosačskě Ualežá fc \1\\'\\'tm\\\\\\
Eláfítcr inomřífň \\ E\rnbrm fníírttllrnňe.
Tllssina a Baichi bitu-omi proslulč \\ínbn
Ie'š \ w \mbii Knčskě Snu—bun (\ llbli,
ianš w (dém (Šcrnoboří tafřfa fašbá m6,
Eašbí) prosmyk, Eašbá \'\;Iabina jsou \\n,

mčnnňmi Tesmopýlami nepťenxošruýchrc;
Eům Čcrnobosskýcb.

51121160 pak jsoU t\\ Scmmvnle?
Blaš. Jrst to již ; čaíům \\řcbtře:

ffanifúcb gnmncnih) (\ ímo jebim'nwůdmb
bo Řecka \\řté \\\\)chč bon), jařómiiřrdá
zrm jest obehnána.

Mťr. Stshla fe hx ;ajistétakč hodná
\\mnice?

Bsaž. 3 \m atti \\mnicc E\mgná,
\\ iafc'š swčt aš bnímvábe nic \\obnbuc'Em
\\cflpn'cE. 36ch \otištn,frál£13crfí\'\,jc:
muš fc tafřra cch') ímčt Eořil, \\cmobl to
snésti, še \\rpatrm') \\ámbcE řcrh') jcnm \
\\obám jesstč ncpabí. 211mm! ttb\\ \\ moi;
skcm \\cmibmn'nn, \“ hmmm milimu'nn
ngbrnicuútb mušům po índu (\ na moři

počítajících. QSříratílaš fprůóubu Stama:
pníífc'mu. Že ale Řekowé jrsssě přípramcni
ncbnli, umínil si Lro!xitxaš, Erál Spar:
tanfh) ncfmirur'bn \\cpřítclc \\ \'cnnopnhl
\\ončmb sabršcti, (\ kolik jen mnmč E\ube
porubatl. K tomu měl 8000 sumu—,
\\imiš \\cpřítcle 2 bni gabršeí, mhnínwu
\")Enbn nm \mtropim, (\ bulbu. íthč bčíe
t\\ barbara šdrzowal, Eb\,\E\)[\nnebnó Nrk
Gimme iicb \\eE\\)Inabil.

Mir. Hanebnčk tm! QEtal E\tbinfh),
nmííiš pramba, \\ctvu \'e i ítatcřní Černo:
borci 6 \\íiub\\\')\\\i Entra? D \\\\)Elabcj\\ níd)
Blažrjtn! já ti bo toho ji; ani \\ccchn.

Ětml břlwifné. '

Dějiny Černohorcův.

\BEaš.Mámliwoprowowatt o Čemu.
E\orcída, mufím fe ncmvbnutchlř smínitl
\\ Cti—ích, f'a\\\\\\'\d\ to pranttím \\\)nřjn'\'d)
Cfčrbům (\ Česnoborcňw.

d,; \n .itc'm a5tt'm stolelř po \mr.
S.Báně \\uc'ali fc Ssowauě, tehdáť můbtc
Ssďowě mani ze í\\\\'\d\mfarpatílócb fíbd
pobabmvati, abn n\xfáblc' Emihu) med $a:
btm, mnřcm Qaltídóm a Sunaivm ga:
Iibm'Ei. (Sbnrmáti jiš břímc m \\mlřiííí
TaEmm-ii, m Wofuč a Črrnoboři se m'a,
bili; [\\30 \\n \\íd) \ Srbowé mai řeEami
Drwnou a Morawou fc rosboítili. (Sííař
řech')Heraklinš ráb íim to pomalu, proto
Ec E\o \mpntom d\ránili přcb aňntidňmi
bimnh'uni 91mm, a; je konečně i umím:
E\ili tnf, še bl: \\ubncíhu'ho pťislowi ru:

slčketoe„\\cgůítníu 5 nic!) \\i plemene \\ibčb

“Šli—nbmrdmldmím řadím! n\Eaítm' ild)
\pmmmvaíi šupaní, maíící fm'šcfc w čele,
a E\\\li na 7 fraiin .rmbčlmí. Srbňm ale
fmobnbn milomušm b\"o fe znechutilo
n\rcbnichm' řtďč, (\ protož, Ctčpáu bann')
Em'šc iim famoftahmft n\vbnbilt.1165.
Saulostntnost Ssbňw tím mice \\oíiítřná
H\ti se =bala, Ebpš itím [\\n Gtčván \\b
pam-še \Eřímífc'bnr.1'217 f\\\\\\\\\EráE\\\1\fh\u
\\E\b\šcl.ŽelBobu, še iišr.1222 krirkwi
\\\\'\d\\\b\\í \\řínn\\\.\ií.—-£B\\b jebo \\áftuvci
i branicc i mcg Eráíum Srbskchb \vgmz
\'\ata, aš \\nb Gtřnáurm Tun'mnm \\ti:
mvšfííbo \'hmnč sláwy dosák,dsclu?llc Ště:
\\án Uroš IV \\\ fmxtelnčm chrapot“ firn;
ssuou fíetbn \\\\\fI\\\\\iE \\ab E\nbomňm \'\),
mm Dussauexn, irbošto \\ámobcm aa:
\vrašbčn E\\\E. QE Elctba ta se \\\\\\\E\\ila.

NčkoliwStěpánDussan sa rám (žrbífčbo
\'c problém, a moc hvonrosfíířil, přec m:
|Tfatnč [\oiumal B Iurfn, (\ \\mřcE práivč
\\a n\álcčur'm tagcm', Ebnš (Sařlbrab 1m),
bobbti (\ ícbe sa n'íaře Sřcďčbn problémi
d\třl. 'Ichbáš fb\\b\\ \\cjm\\čn'\' moc na
\\\\'\d\\\bm' Ewropť bnía ; rufvu Řekňwk
Gíommmm \\řcma, E\\)k\b\\ iiftě cťlá Gm:
ropa \\frutnc'mu, n\mlbaíflc'mu pnstosseni
Surmm \\\\\E\\\\\Ea. ?EEc m fm'gc prosřrtd:
ucítí Sřřjmpčfííbo jiná! fiála piáno. —
Uroš V 35mm! mrašcbnou rufou srábnc'bu
Wukassina, a S ním \va)qu i rob Sirma:
\\itům \. 1367.

WukassiU žrádný nepožčwal dlonho



Gtml chplfnč.

oroote černého ltnttu fmibo. si; \. 1370
abouul protl Indům. Syn i\l)o Marko
\Rrálemic w piíuid) srbských pojud prolin:
momauí) bol—robrui), miíto alu) \\á\oálu
lurtluo wssi lilou b\,\! íe na obou po;
ftmoil, qutč jim íám floušil. Taprw když

tásm) \\auomuit Bašár fn \olábč' přiíl'cl,
posnmo nchgpcči, ttcré \Tiřtuim -íc Tur:
tiuo třcíťáníhjm \\nn'm brogi, ípoiii se Ge
\o|Tc\ni \'onfební)n\i©lo\oán\), ah) bálííím
pohofum tured\')\u \nege pološil. Eliotu
1380 ícbnálá se ípojená fřeífánflá wojska
na Kosowrul poli, a 15 lipná ítrblá fe
ona pro jíšne' (šlománínoo tát oíubuá
bltmá. Qlčtoliio \o frutč guřici scčř l)r:
binui) Miloš .Robilič (13 t ftánqušultáuá
MUrata se probil, \\ tomuto i\lámu ím:
sil, nicméně oábl i íl'ltebctni) Slásár 3m:
bon fmoiid) bo ruiou Fčnrtiuo, ttci'í l)o
\\áb n\rtmolou ín\r'l)o \iíáře sámmšhili.

Sot bola mm pro jignč Slowaustwo
\\efft'áítuá, \\ pro iřeít'anítmo waoprjské
oínbná bitmá; nel\ ob tc' bolu) pomuobá
ftolcti nepřeítálá íe G'mropu ti-áítl přeb
gábubuinni \opábp \\trutulul) pohanům.
Tot [\\)lá \ ona oíubuá bihoá, ob krerčž

femcrogápábni lrajc šum) erské, u\)\\ijííi
vrámci Ccrualyora, ímé \,\rbinnč ol\\)_\\\á:
telítmo obbršclá, ah) ghe \\mnátřu ímo:
bobnc'l)o juuáctwi (\šrbíte'bo na \neřuc' tah)
\\řeínř gátbnoalo, \\ z \\cpřiítupniul) í\o\')d)
[\\-\\ch praotce ílmouc' \\ pablou í\\\\\l\obn
Srbskou na I\\\\\í\\\')\l\ \orásíds \\\\'\ilo.

Bugár pabl \\ 6 n\'\\\ imobutuč cárl'hoí
Srbskě. (šou icl\o Štěpán Bagaromic (Tam
fe fám poplatnínu ěultánomi, muícl \uu
pmnábáti i \\toti třeífániun; a proto nc;
\uol)l mice \o ust—n pojmouti \\ítátni Zu:
pam), jcžto \'c \oííiďni ze Zlixra;sflxd eárn
pominuomáušnb \o\)5uli. Tak kleslo Sslxsko
roštu) l)l\\ul\čji af; foncčnč :. 14-10 gccla
\o oorobč tumfc' utonnlo.

“iš po tuto Dobu bola \\\)u iii-_"\ L5nuá=
bora, protože \ochni fiálnáta, \\u'uč 3\\á\ná.
3m Srbssti paslýřuwě \\o těchto botách
poiojnč ímá llábá páíámáli. Dna \\ři:
\\álcšela gctílám šuouníuu, řtci'i \nnolnfnui
bobátt'nui \učín) \o \'u'obniub imiinád)
mlábuoucc, rábi le gu fmnoítátuč puma:
šomali. Což \oibčti ná šnpánu Balssu l,
ftm) ncduříe ťágárá \\suáti Sá ímc'bo\árá',
ueořiííel, jat to oltátui šnoáni učinili, ál\\\
\nu ílošil slib \očrnoíti. fiřitrát proto
\ootábl na \\čl)o Sugar, alu) l)o \\ofořll,
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ale po fagt—č 6 \\epořlgenou fc nan—tá;
tll. „satim co fc Zersstc žnpant proti sát
to\\nlt\')n\ ím\')\\\ tármn gpougeli, motá:
zowali fc \oclmi nllušm'mu \ republice
Bellársté l). Ziš Balssa [. ii w boil po:
\uál)al. sm i\nrti Balsse ll pomolil Sli-i Il.
i fmobobm) obfbob Benátčauňm w Zetč
prowo;owati. Břcítčbomál se se Skadaru
bo Qintimáru jen proto, aby proti Tur:
tum boiomáti, \\ táf žBenáttám Užirečným
fc ftáti mol)l. Za to se xuUBeUálčaUé
odmčuili tim že obbojuá města Duragzo
ánllcííiu pob i\oon ocbránu \ogqli, a
o“štábem l)o sa roční) plat 1000 butátům
připrámili.

Ente \trátu těšte nesla \obomá Si:
říbo, aprotoš r.1405 pomgbnbila muobá
\nčítá t pomftáuu bála sebr a syna fwébo
Balsse lll. za panowuiky Zerské probláfltl.
au: bucb l.\\)lo loól'troo Bexlátské po ruce,
tratě; měna ootořilo, \\ \uáttu se f:)ucm
bo Beuárrk obmeblo. Balssa wssak lng:
pocboln) \\fločim jlž r. 1406 \3 nherským
wojstem fe objrwtl, a tá! fffáftuč \o Zrtč
bojowal, ze \nu iBenátčánc' QSubmua'Jlu:
ti\\\ár\) ob|to1pili, \\ \o mmm tnredi)
na Zerč l\\\'ci íe umágali. 3 \učfta SDri;
\oáítro \\ Škadar se ! němu utctlá. Do!
ale \o \.1420, a pošději \ ;lmot proti
$enátřaunm \\o\l\\\l.

„>e Balssa lll. bitet ncgmmbál, tim
fnábniii Qicuátčánc' 3m; fe gmoeuili.
Ěánno se suažil Lažaruwič býwaloužupll
zrtskou brannou rutou t cárftmí írbffe'mu
\\řimtčliti. Sibnš ale Benalčaué ná Zetč
íioč\o\\l\\č íi počínali zctssri obywalelějtch
\\\)l\\\áli, \\ ?ágáromiči se \osbáli. 20mm:
\oíc' \'\\\čřil ,3ctu ícflřcuci fm_c'mu Ziřimn
sJJJnlmričomi, še ale tcuto po jejich chuti
\\cbnl, smooláli k \olábč jistčl,doŠtěpána
Črnoqorcc ; Stálic. To dopálilo Basa:
\'omičc tat, že \o tom rotu 3 Iobč bc:
nátílc' láoil, \\ \onbmutomal z pomfh),
gc Ctřoánu (Šrnogoree poboílinuč přecbo:
\oáli. QBálla \ tol\o gapočátá brso sc
\\Eončilá. lcnto (Šruogoráč, \\ nřmš fe
poíub nic iiftc'ho \\c\oi, b\,\l nepochybně
ícíncuec \\oylebnílmí \\líl'e, \\ icboš b\ooru
\ \o poli \očrně (\ l)rbiuč flou'gil, á ni:

\mu-\mu, (\Bcucbig) l\\)l\) a; bo \. 1797
í\\\\l\ot\uou, [\olmlou \\ \uocuou obci (rtnuz
Milá), u\_.\\i \\alři eo lorunná geluč f \uct:
\\áríhoi Slaloulfčmu.
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iah') řas \ ZetU gpramnmal. .vaš Uxssak
Benátčaué mřrolomnč mnuhócb \m'ft \tt:
fh'\d\ se \momilt, gmim vtčpán (Šrnoz
amet, (\ slouzil mc wojskU Neapolskčm aš
bo toho čaíu, tbc \“ \\mmmuífa na Zetu
gnóm) pomalá“ byl. Stěpáxt [. Cima:
gorec pojal \a \\mušrlru brn-\\ E\iříím
.Raítriotn, 6 \n'm \\rnti S'urh'un po 24
let ta! sstastnč bojowal, še m 63 bihvácb
mítřgcm \uítaí. Dn \alnšií prwnost ŘabL
int, \\ \\\\)ftamčí fláíítrr Sčarouui meun)
Mariej Rošssčťil hranice \'mc' řth \\ sa:

,ncdmI :. 1449 řílTi dobťe fpořátmmu
\'tariíímu sonowi Jwauowi (Šnmicmiči,
ftm') \\Íc bratra fmc'ím Ziřik,oolll. za spo:
Inmlabaře íobč \\řipoiil.

B_man ]. Šmoicmič. \\b \\čtmš \ 1m:
nčissť Čeruá bora ímé imc'no tábnc, b\,\!
ivbcn \ \\ciumnluútřiííírb \\a\\\\\\\\\\'f\'\\\\
(Šerlmhorítňrb. Dn l\\\[ \\\\\\\bn'\, cuostuýa
brhimn'). .Řbnš Sultau tun-cch) skoro celé
cárftmí Srbsté iiš \\panomaí, žacbtělo fc
mu \ \b\)tcf ?líbanic \\ Zetxl w fnvamč
fmc'brápnícmřiti.N 1450.\\\\\fla1150,000
anksuo bo boic. Titor ale \\b [\\—ím)ínn:
jenýlb 9llbaucňw B Cernoborci strassuou
utrpěli porášhl. Sim r\\\tácc\\ Snstau
n\emcrá wojska ímá obrátil droti famóm
(Šcrnnborcům. Emmu 6 “Jiřím \\cdmli sc
\\\\\Iátati \ pohoří [\ottc, tbc wojska tu:
rcdá \\čefámaíi, bn n\miu Giemopolsk!“dclx,

tbc parními \ chrabrěbo Sii-(lu) pmbnli.
?(man ííblil \\\ Žabljaku \\ (\\Iobil 2 ímm

'Biříbo IV. aČtčpána. ©rášbču \\bímčfm
tchána, mtrbl b\\ ic[\\\ \tmč, (\ \velf\'\ bil
Bošnw mu \\bial.

Rbnš Turci na Bcuátky walečuěǧla:
Ičbali, b\\[ \\pčt Swan \\ innocfňmi Cín:
noborcipo \'ucc, ah) pomoblBeUátčmulm
zwitčšiti. Sturd n\íínf \\puftiuu'íe \\b Be:
nátcf, “\\in it \\a \\vmm \\ abljat \\m
\\\\aítt.1480. 9\c\tr\\til Small [\ímm),
ale \'eítamim ímč i\uuih) ta! ráwč na ně
botímí, \\ po muobodeuué trmamč ícči
ze Žabljaku ie \\\\)l\\\\\l, \\ Šas \'c tmn
\\ííblií. W rotu 1.182 \ \\\\\\\\\ \\pčtmual
1m: \'\t\\t na Čeruoborce, a t\\ 6 moi:
item jessrě mnoho í'\l\\čiííím *Banřmabš
Swan t\\t\\ \\cpřáteln jen ítr\c Brnátko,
iímiš pomahal, na ícbc popubil, šabalub
nich \\0 prámu \\mu' pomoci. fille $euát=
čanc' pro ícbc d\ntií fc \\\\\\\\I\\\\\\\al\ tím,
ze MŠ) \\gamřeíi +3 Staiagctcm ímíoumu
\\bd,\\\b\\o\\.Smantcbv sám;páliw Žabljak

(tmu btlevifut.

odtábl fc \'\\\\')mi bo thhmtůď: Italům
Immo: Zetskýcb. W Cetlnjt mloihv se 6:
í\\\\f\m hmm—cm,\\bcííel bo Staite bícbat
pomoci proti \\bíamnčmu tomuto nepříteli
třcífanítma, aleblaé itím l\\\I [\laícm mo:
laiícibo \m poussti SultaU pobnmnim si
\\\ tmuto tamní ceI\\\\(S'rc\\g\\\\\i\\\\r.1483
(\ \\eíurobnčiííifmje gauč, mmm, \: 6 tun
btfttnu Ssbňw w \'uTaIt (Ěcrnc' Horo
\aícglórb lrbre si pomůíe. S.Bmtoš \\b:
tábnqm \! I\Ím\.\\\\'\m mniem, nechal \be
im Skaudrbeqa (\\u'l'tobršitele) B \\tfulifa
tiííci mušům \! \mří\c\\ím: \\cpřcmnšun'xb
\\\c\\\\t\\jomati ašbg se \ mnutnm famt
w;dali. — Že se mýlil, \a buku \'tmm

\'c nam vřcb \\či \\\\\\či\Ti d\mbři Gerani
boru, ftatcční to í\.\\\\\\\\č\\\\\' \\cpřcmmenč
brírtn btbinnúds praotcům, ftcří \\itbn
i\mml turcďčlml \\enobícbli, nůbrí info
\\ncn “tft-\\ \\cumimiící črrm mfrbci Tux
mta K\Ivbati \\cpřeítánmií, \\ ícmrfuiici sc
ohromně tčlcín tnreďc' pnbncd nutí, aby
\\mmtu matného \imqřcní ímčbo invílo.

31mm, alu) \\\ Čeruoborcicb mbubiI
bí\\\\čr\\ \\) srbe, swobodu \atbmval, \\
čcít \\árobu \\omgncn, \nnítamčl \\) Gott:
\\ii trámů tláfítcr Matko Boši, a m'ta:
\\\\\\\\'I při něm Metropolitu. Stu-ab [\'bchu')
\bc, inf\\\ \ iinc' ítamlm m semi promcM.
S přímek-ním &natčmlů \ m tomto
mčítč chrám ím. Siřl \\\\\E\\\b\\\\\al, jeuž se
\\\\b\\c5 \\b Řekuw mpbrguic. Černohorci,
miboutc h\\\ctc ta! mnubře icbuatt, \n:
bořelč ! \\čmn tatumou lástou, šc fc mu
\aruřili, br,—.r\\\ta\\\ \\ci\\\\\ě|'íí[\\\ wojwody
oroti Turkňm \\ic \\cpobnitatt. Na pře:
\'tupníh) bn! \mlán'tní trest mmunmm.
.(iwa \'c [\\\I ro šbabělec boji m\,\b\'\bal,
b\,\! \n \Tatn '\cnífc' oblečen, (\ 6 tolmvm:
tem \m \abctb ! posměchu a k potrcftám
\cmim \\bemgban. 3 Beuátčnué st“\ei pro
ftuth) \\ \c'uTnln) jebo meími m\í\i[i. ano
\ titulem „\Tlccbticc benátífčbo" poctili.
SBD 4llctčm tčštčm \\mwmáui \\ínul m
“\áuu r. 1490. Tělo jebo b\\l\\ fice po!

břbeno m \wmčm chránlu (Setinntčm, ale
buď) jeho \iic poíub \\ mbččučbo \\átnbu,
omíma \\ tomi—mie \\) \\árob\\\')d\ pífnítb
d\mbrc' i\mítmo Čeruohorskč fc ffuttum
I)\bi\\ít\'\n\.

5130Smmm postoupil \m stolec hu';
\etí ítarífí jeho í\\\\ 3iří lV._ Mladssč fyu
Stauissa l\\)[ 5 \\řttcr\'\\\\i Ccrxloborri bo
Cařihradu cu rutojmi pokoje odrskáu;alc



Čtmi dkjeplfné.

\oč'roíonnn') Medmrd Il. \;o pohnřii a
\ocgitcm na Gernoboři a \ofluhanil \\íta,
nomii. Stanissa přitáhl bo etabarn, a
\opfíal obtnb 12 tnřši bo ímé otčím),
alu) tam iííam (tureďon miru) n\gíiwali.
(Šernoborcl \'nnm'l ieiid) posnali, a protoš
jcbnobo rána \oíícm [\lann) ncprorocfc'
Brnbaii. Stmlissa na to n\\)tat)l 6 moi:
stcm, abp se zaxuýsslrxtěho bčbictmí smoo
nil. ?llc Siři mptábl \nn n\ftřic aš na
Ljesikopolje, kdewojska nepťátelskýcb bratři
sc trmamě frasiía, a Gtaniíía na [)Iamn
porašcn \\ QBaňtcm íc porabil.

Nčkolikráre pofonfícli se Turci ímé
pobanítmi na Černoboťi rožssiřiti, a to
bpío příčinou, že SiříIV. třeít'anífon bor:
lirooít swých kučži rognčcomal, a k ro;:
fíiřnn' fřtífanfhfnb fnibitiítárnn \\)Dbobč
;alošil. Dn gemřcibqbčtnin.1497.5obo
ofmnšeni chtčliTurci poušití, ale Beuátky
iim gřetclnč \\\\)tfli: že Turecko na Ger:
noboři \\išabnčbo práma ani nemělo ani
nemá. Z tobo jest patrno, ze jiš tcnlrát
Beucitky famoskatnostČerně Horw \\gnamali.

EBo Siřim lV. naftonpil Štěpán ll.
fun onoho Siříbo Ill. ignš t. 1450 na
Ginnomopoln síiítaí. Gtčpán pa\\o\\\al
blonbo a bršcl \c tisse. Nástupcem bp!
í\)n jeho Swan ll., mna; ga frath') čaé
r. lóló „\cmřcm \olabn gnítmoil ínnn
fmčnm jiřimn V. 3 tento \osbal ír: již
t. 1516 n\látn), an irbo chok rošeuáz
Beuátck, nnnobííi ntrotiti bašiwoít po tos:
foífnc'm žiwotě bcuátském, tat Nonbo na
něm ícbčla, aš sc wlády obřcfl, a i\očt:
skoU moc \\ přitomnoíti óbrmnášbčnc'bo
nárobn i Ge gnatcm f\\\\')d) přebh'uo m

rncc Wawila t_cbbeiíi'iboMetropolity obc:
mgbal. Nerád fe loučil oc gnni í\\\\')cb r_e:
to\ofi\'\d) praottíno. Štědťe ol\\\\\)\Ti\\\ cit:
temné \'\íta\o\), obeíícl bo Beuátek, tbc \p
poťoji šimot trámil.

Db tc' bolu) l\\)Ia ibncbomna i ímčtfiá
n\Iába \\íncchním \\ároba \\) iebnč rncc
ipojena, čimš QBIabpta (biftnp) ípoln i
[\očtm'nn hlíšetnn íc ital, aÍc gnbcrncra
fwětskěho fn pomoci si bršcl. DD tc' boln)
b\Ínoali n\[abptomc' ob nárobn \\\\\li\\\\i\\i;
\olabpřa Čeruol,wrský n\bnlnie íe ob ob\.):
čeje ii\\\')d\ neíicbnoccnnm*)řehno, antšcni
fe. !Bob Wasilrm zwlássč literatura cír:
temná \'c to_uoinomala, on šil potojnč \o
(Sctinii, nechtě brášbiti [\rosnčbo cííařc
tnrcctc'bo Gulcimana. Wawil zaucchal
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durbownou \ imitiion n\fcibn\nctropoíitomi
(Sicnnanomi. Za tohoto přlm;il Ucsskastuý
'\Bcta: obpablir, ato) grosfagn Gnicimana
í\\\on míaft pobmanil, toš [can\n aš na
nal)ii Ratnanon pobařilo. ?llc r. 1524
rogplaífil \\\\'tcč\\\') Swan Wukowic po

b\ooibennc' frntc' ítči Turky gaicn oblé:
hající, a ta! Čcruohorrům zase obltmilo.

SBo Gerumnowt náíicbomali \oiabp:
fowč, S.Banl, Nikodim, Makaria a mabo:
mie; ga těchto b\oon posleduých mnobo \'c
ftaio pro literaturu cirtcmnon.Čaš pano:
mani jejich \\pl\)nn[ pofoině. Nusiuul pal
[. z tmcne SBoljcmičfno \\aftah) fmtc' boje,
3 \\itbš SInrci r. 1604 a 1612 wždy 6
\\)čtn'i n\cnííi pobromon obtábij. íimtogf
bragbčn paíi'a Qirtan ,; Garbrabn r.16|3
fam chtčl (Scrnoborce potořiti. 60,000
ífnrfům \\\\\tál)lo, jimš fc íohoa 10,000
Grrnobom'no na obpot poftamilo. Casuě
gmina 10. září frasiía se ncpřátclítá
\oonTa na chsskopolju, tbc aš bo pogbné
noci [)oroncnč fc bojomalo; tn tolifo
b_řith') [)anbšat b\)l m\')bor\\\')\n kličem,jimž

(Scrnobotci Énrfíun [\\-(nu) bo rogfoffnt'bo
taie \nobmncbanífc'bo \\tmirali, aš \'áln
n\ůbcc tntcch') raněn w útčku fpáíp [)lc:
hal, a Černohorci \\n'tčmí [\rbě z bolu),
tc'bo [\oiin'tč ga p\d)aiici\ni poblíšeli.

uítamičnc' boic o íamoítatnoít nebo:
\ooiomaii Getnoborcíun \olaítcncdon n\sbč:
lamati pnbn. Bťece wssak oínb ieiitb byl
\nnobcm f\\c|'\ttl\\či|Ti\-\\ešli křeskauslých
bratří, \Í\.)faiin'd) pob šclrsnšnn jatnmn
fnromtc \noíleminffc'bo. W bobč potois
nčiííi panowali !)inňln II. a Wasilřj.

Rbpšr. 1687 ;a panománi Wifa:
riona, rĚnrci 5 Qicnattami \oalčili, (En:
noborci ob Beuatek pošábani, \\ Mo:
tt\)\\\.) tafomon ícč \o tnrccfc'm n\oii stror
pili, že fám pan'a fotma Ge žiworem mp:
flongl. chbaš přccc Benálky z \\gnalofti
oquah) \nnoho siatód) n\cbalií \ poctě
brbiníno, poiiítih) bošimotnon pcnsi \\)bo:
mám a \"n'otfnm pabh'ní) Šnnoborcnw, a
baromah) jim 24 jiter pnb\).

Lépe ;ajistě b\)Iil\\.) fc žBcnátčanč přcb

Bohem i přcb i\očtcm oímčbčin, fbnin)
při nsamírmn poioje [\pli na n\črnč Čer:
noborcc gpomnčli; ah: bic \'tarc' [)ancbnc'
praftih) snítamiii jid) opníftčnč n\stctioíii
ftntčbo ©nlehnana, ma') 5 ncčiíhn'nn
wojskeut bo Gcrnoboři \ottbl, a aš na
I)o\\\ QBrtictn se probral. fin fc toss
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wzteksil„ Boj, čtecí) 8 bui ttmal; že ale
iure! přec bo multč scmč mulfuouti nes
mohl, obcjlal obbihoojjta, abo ob jcmcru
Gctiuje je gluocuil ?llc u) (Sctiujc očcřa:
mal již muid) & boutuajicílu luutcm,
tten) tojjat ua ucjjtčjlj, bčím ueš TUrci
je pťibližili, rocltolcpš) llájítcc \bo pomčtři
mobobil. Wšcicuusii jicc u) čmS jcjjtčufroí,
znichž je ale po bueo toho ucjmcujjibo
neualezlo. Sati) gh') bud) tcbbá 23cuát=
fmui omlábal, posuati Igc ,tobo, že uab_
uármuuóm ucjjtčjtím mčrm')cí) jmód) joo:

jcucfuo jcjjtč plcjali, auo jcjjtě \oicc —
i jjlcclactuc'bo mlabotu Wisarioua otrás
milí, jen proto, ab)) je tím turcďc'mu
Iibošroutu sumbččili.

Léta %R. 1697. mjjcooecuc' uárobuc'
Bbrmuášbčui w Gctiuji šwolilo Danrlr
Wetrowiče sa \olabotu. (š uim počíná
opět řaba bčbičuí)d) mlabofúm m robu
Nčgussowu.

Squid Betrowič r.1700 ga arci;
blftupa oojxočccu, mibčl Uebr;pečř, kceré.š
wlasti hw;ilo, muošeuim jc Turkňw ua
Čerué Hoťe. ujtuuomil jc tetu) na tom,
nc'mítmvfxl) tčcbto bojtu jc zbýri. £ tomu
byl bouuccu, fboš t. 1702 Dcxuir Yassa

jej bo s.Bobgotice pob gámiufou bíxícjitc'
1'ululumz) w:)látam, bo žaláťe mbobií, a
tcprw po uttutučm u) jtuttu ucučcuicfc'm
jujomáuí jej pcopujtil za m:)platu 600
dukátňw. Su Dostál umoíí Sauiclíuo a
pomocí Bratři Mnrtiuowičňw ua jjtčbrí)
mcčct, aojjicfui íurci hub [)aubšarcm od
pramení, neb z mlajtl \_o\.,\pugcui,mlubjjí
ale potřcjtčui, a tui Gctuoborci rágcm
grábuc' chatu) zbawcni boli. Nyuť mohl
opčt fláíjtcr 6 fojrclcm w (Šctiuji m:)ítmočti.

Statrčuč a bůjtojuč bomcbl Dauicl
ůjfočuc' Beuátky na ugbč br'jcti, zkrotit
jcjid) brsou pauomitojt. Djtutuč šil s
nimi w přátelítmí, ítřcše je tajuých pi:
Elim) [\csbošuč jid) politik). (?,—lomem, ou

bol bobn')|u, ušitcčuóm, alc ijamoítatubm
joujcbcm bájhoc' rcpublih) bcuátňc'. Za
jcbo pauomáuj ualcgaji ucjjt'ajtuíci ímo:
bobue' úročistč ua (Sccuoboří.

Nok 1711. byl gumucuih') pro Ger:
no!)occc, a sice proto, že poucjprm G\h'u:
jtcm jc jcčuali. Cár $a: noc-lití)webu
6 111ch \oojuu 6 proj-přebalu uc mchui
aáboucím, upogoruču b\)[ na uárob, bo
počtu sice ucpatnu'), ale cbrabn'), icuš po
muobá jij stoleri jjtujtuč málčí prot!

Gtcnl bljcbljuč.

ůbÍmonc'mu nepříteli eelého kkeskanstwa.
Gai: bucb wyprawit víutomuíta Milorax
bomičc 8 mchui milojtm'pn pjáuím, w
učmš jmuojtatuojt Geruoborcům umámá.
bílítojuíh) ob (Šomoborcfno jmu\')d>molcuč
jaloí cíjařitc' platiti a potřebné jtřelhoo 3m
jilati přijlibujc. Za to mají Čcruohorct
proti nepřátelům .)tujta bojomati, a jicc
jen mírně míajti. Mimo wlast uejmi jid)
cííař uutiti ! boji, tbobs) jc ale o to po:
jábal, bubc pomiucu jid) mjj'im g_aou
patřomati Bťiwssch tom gůjlámaji (5m
uoč)orci ob Jčujfa .; ccla ucobloijlí.

Icňomá ťeč líbila jc utojtojrbcčuóm
I)oráííuu lc'pc, ucšíi Iicbomctuč huotříčfos
mání nočcoíoumíub SBcuátčauum. llbalojt
tato nemohla u uárobu žpčwnčl,w bc;
píjnč' uplououti, u) uí'j je i touha po
jSbuoccui jcjtcrjfc' Ercegowiuy a Sním)
joucituč' jemi.

Sorxoa Miloradowčč do STEM fc

uamrátil, mtclyll Gcruoborci bo ?llbaulc
a Ercrgowiuy, proto uctuoblíucct celou
“ ou na Rusa je mchuoutl, Uýbrž gua:
mcuitou čáFt mojjfa proti Ěccuoborcum
ubršomati. Io popubilouabutc'bo pobaua
t,.1f že je ;apřijábí, na opomášlimód) Bo:
rálcd) to, oálcuout.znoj'ujcblabiti. 107,000
Turkňw mmgilo bo Gcruc'Domo-1712)
Dancl meo 2 obbih) mojířa po pramc'
a (mě ftrauř, jám 6 [)jmomfuu mojem w
prostťcd mcg'c oba m přijíujjuc' báíce je
pojí—nou, a očcfáuml ucpřítclc. 3 tcu'to
blíšií je u) mojim obbčlcuí. ZBnouí ucj:
xoůbocučjíjí [o.)ío orovujjtčuo; jn! ucilc
ale brutu') moj jc přiblišil, mtbíi jc (Sets
uohorci s prmoč (! ó Icmc' (tmm) w
okřidlť, a kolabořa m čcío ucpřítcíc 6 ta:
moou ubatuojti, je tento Ge ;;trátou
30 — 40000 mušům bomu jc ubíral, ga:

ucc[)_mo \oitčgubm Čcruoborcfuu SG pm:
porům, ftcří jen 318 brbiufuo oolntámali.

Nok ua to 17 IS šachrělo jcmcgirowi
ŠEab—Jrjfčum jfopomc' pečcuč; gtc' při,
čim) m:)pmmil 5000 Žurfíuo, aby Čern
noborcum 3 ubolí Cwbjcmacfčbo 1000
mm 6 molmui a 5000 onocc ubuali.
Seu l00 p-.1jt\')řfno mohlo je pro to
ořmušeuí bo noačh) pujliti, a bolibo to
úbogí objřáfali, fontu) uábobou uobol
s.Účučiuomic'gpobobuč jjuoaubo jc mráccic,
5 200 Černohorců, slobčjůzu 1m fobylku
bojcbl, jim; 103 [)lmor) oruouul. $obobuč
jjánoátio aš pobueo ucjjou uit ucobočcjuc'bo.
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Sultan dozwčdčw fe \\ náramně
\mc' porážce, usual za dobréů etno:
borci \\ potojubobiti. Tito \\ch bc; mě:
domi spojeuce jmébo, Nusa, tabu učiniti
nechtěli. Tim n\gbutbču Achnlet, \\tjmá:
tcčnčjjjíbu j\\\é[)\\ n\csíra Cupriltčc 6
120, 000 Surb) na Černoť,wrce mmTal.
Teuto lstUě zulocuiw je 37 blamarům
Černohorských, iid) to_jíctaí, \\ pat Be tťech
fttan na \\cpřlpramcuc' Čeruohorce je \)t:
\\\\1. Bránili fe sicc tito zpočátku, ale
n\ůbtům zbawenisoždschlt je, \\ \mmjí na

benátské půbě útočisstč ()chaIi. 911: Beu
nátčané, srábcomč \\b počáttu, m\)bali z
úbohých nessfastuikňw 600 z wčtssiho
bitu jen a bčti !rmelačnc'mu Turkowi,

který mjjcch) chlapce jamrašbií, a \\cmc:
d):tm'mu Doqeowi tím se pobřfumaí, št
mu osirow s))řorcu najal. 2000 Gema:
borců wlekl Čuprilič do otrortwi, čemuš
wladyka jen tím ující, žefe \\frpl n\jcbnc'
jtjh)\\i. Sahnilc fc rozprásscui (Šatna:
borci Gbíebali, jmcbli r.1715 tai jTt'aft:
nou bier U Rogauowakule, je 36 jen
agůro (můbtům) \\ bc_qům(n\íšat) gajali,
jid)š ga qujj'lmu \\.\\')\\lat\\ (\ pro Turky
mchni potupuí) \\ábamcf, totiž íminč, \\\\)baIi.

Noku 171-1 ch Dmliel do Nuska,
(\ cár mu boručil 150 zlarých mebalii
\\ru \\cjubatnějjji junáfj), a prasatím
10,000 n\blfnv (1 tubl= l;s. 36 E\.ftř)
co \\ábrabn ga \\trptnou ssiodn. Téš na:
'jítcm Ccrjiuskěnul pojisiil.kašdoročuť 500
n\blíuv. _

Roku 1716 tcptm Gcruobnrriiurfa
mvbnali, a jiš \. 1717 SBcnatčauc' přímí
projit, ab\) jim zase proti Turku \,\omá:
balí. SBobřEomali je Bcuátky ga pomoc
poskptuntoU píícnmě, ale při \\gamírání
pokojc jiš \\qvčbřli, fbo ga \\č bojomal;
tnšín) byli Ceruohorci sskarcdě \\pčt ob:
jtáfali, fb\)l\\.) jim s„Ban Bňh na jfahmtc'

\víajti \\cpo\\_\ál)al.
Scjjtč jc \\cgarbčío ftubcm pícmcno

to pol)alljfc' \\ r. 1722. 20,000 (\ t
1732. 30,000 Mohanlcdmm \\a (Šenmz
boří m\)táí)lo — ale jaE \\b\\řcj\\č jen
proto, aby jc \\)ítčguůáma rcřům (Samu
borjf\')d) rosnnmšila, a bramčmu ptactmn,
alu) \'c \\a \\čjah') čas pohanu) bojtalo.
5130tolifa přcjtáhjd) \\cj\\á5id\ aťúrpcníd),
\\d)\'\ra\\\ř[ brhim) \\)Iab\)řa Dauirl, mujcí
jc t\\b\) jen \\) Háíftcřc bršcti: bamjcňtč
jpnomcc í\\.\c'[)oSáwUBetrowiče sa arci,
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biflnpa pojmčtltl, obemgbatl. a) 1737
dussi jmou !Bánu Bohu, gfn'tamim tčlcjnc'
ojtath) trncblícímu o něj \\átobu, jen; ho
\\) chrámu Mňtky Boji pochowal.

Wodueď jc d)\\\\'\li jebo pcmm') W“
d)ct\\\') rág. Slowo bylo \\ \\čbo jmatc'
negmčuué, \m \\ctrpčl šáb\\\')d) pochlcbnin
Eino. Bylby zajistč \m\\\I)o \\šitcčučbo pro;
web!, tb\)b\\ b\)[ měl \\b Turkňw jm

trochu putuje. Dn zňflawil jmobobnť)
\\cobmijh') jtát, slyuoucč cti a jíámmt, \\
obohacené wťhlasuými [)rbinami.

3 Sciwa \\a\vjjti\_\\i[ Nusii. Gó:
tomna Ratcřina boharč Cerlroborccj mm):
jlimj'ji, \\ wclké miíojti (\šámu pwpuítila.
Gama bal 53\\řiwolcním \\árobu j\)\\o\\\cc
jmc'bo Wasilije ga atcibijtupa pojmčtití.
Wasilij mnohé \\šitcřuc' opramn \\ mím

boření \\rumcbl. Za jeho pauomání bo:
má!)al íc mlabš) Bowlu \) mešit \ na
Čeruol,wrcich pobíamnčbo. Tiro mu mgtáx
gali, (\in) si pťisfel íám — ale pro l'aa
mení. Bassa \\cbal je smáti, (\ 30,000
*Iurh'un rošložilo je \\ ubcl. Z 1500
(Scmnborců odwášil je !)řifačTomaxwwič
khrdiuskěnm pobnihmtí, —- žBaíj'u toli;
\\ prostřed tábotu gamrašbiti. \.Bobařilo
je mu lítí, jcjítč Bc 40ti průmobčími bu:
rajiti aš k ítánn mcgirumu, kde [)ncb při
\muuí „Salwě“ 5 pusick, passxl 6 8
náčelníh) skolili, a jejjtřgpáth) Gc (\muši
se mrátil. \)(n w tom Serdar Djikan
\\a Turk!,x \\bcřií, a porašun'nu mnoho
jtánům, ítřclima a fnůjtma obňal. Nc
lépe jc mcblo Turkňm, když po brubc' !

_Dnogantu je 40,000 muší přitáhli. \\\
jc opět sBcnáth) \\\\)5\\a\\\c\\aí\), an pod
Stran—ním I)rbía Zakášali Čcruoborcňm
střcliwo \\mbámati. Čeruohorci přec si !
\'třelinm pmnubli, a jhvřlc'bo wirťzstwi
dobyli. Kde,xšxř Wasilij dle přčkladnfwých
přcbfínu bo ašctrnbrabu přissel, abs) \\c:
\\řšituu pnbpmu \\b 1217-13—53 \vvjáf
bal, cármuna ?llšbřta \\cjcn mjíccřu mi:
lojtimč \\\\)bai \\oručíla, n\')br3 \ wlady:
kuwi 3000 rublům \\a ccítu \\jj'třbřila.
Teutokráte podal wladyka \\u'jtotanclc'řomi
Michalowi Woroxxcowi ptmní jtt\\č\\\') bř:
jcpié Gmwboří.

Kd!,dž tolik a ta! \\f)rm\\\\\')d) máltča
\\\'\d\ pvhljum \\a Čruwl,xoři znmřruo bylo,
d\rřl Quinn, iatobz) šnxirumilowuostr
Čonlohorce \\a \\ulojt přijati. ch mutt
\\ mátcljtm \ulfa \\ejtah). Kdyš tedy \\e
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\)o bohrůn, mhílll si lbcglr Gfabarih'),
toho \\o \lčm, \\ 90,000 ?llhancfno při:
hnmlo se \\a Šemohoři. (Snlwnultor
Nadouic \\rpřítclc \o Birlopawliri \\řimí:
tal, \\orasil, \\ \\\ táboru \'\\\\řcl tal, šcho
ani icbm Turek tchbh \\chol ním \'\\\\'\i,
kdyby (Šernohorti im lrpc holí s potřrhz
\\oftmi snopatření hhmali. Wlnosí mufcli
bomů pro \'\řclimo \\ \\otrmou, \\ to \\ro:
fvčlo E\lrfům tolif, še \\ípoň \o \\cimřt:
\Tím \matlu Be gtrátou 40,000 mušů
jat \'mni Turci \\bámaíi, \\\\)ll\\\\\li. D
tomto mítřsíhoi \'atvmile \áromna ?llš:
břta nslpssela, hncb Gcmoborcůnnm poctu
1000 butátům Sc \'\oon\\obobimou poílala.

_ W \\ofoinčiífíd) bobácb pcčomalQBa:
\'\lii o Usslcchtčuť a m; břlání fmčho libu.
Dn poslal 15 mlabšwh Ěcmohorců bo
\ífař.n\oic\\1lcl\o \'\ílamu \o SLIctrohrabč.
.Rboš pro ně \\řiicl, rogncmohl \'e auímll
mašanu t. 1766 \\) !Betrohrabř, břim
\\tš \'\\\\\)\T, ohlcbcm \ří\c\\\'\\árob\\\')cl) sskol
prowěsti mohl.

Za č\\\'\\ \labc'bo Gámo, ohicmil \'c
iafhíl bohrobruh Sřěpáu sDluh), ttm') \'c
mobámal sa rám £B\tm |" ['it) t\\tl.\\\l
pomaten, ze i z Grcrqomim), Bofuy ano
\ (Šcrnoborci imm b\omili; též \ \'\—pu:
bllla Bruátská mu lichotila. Že ale
toho šábnc'ho \\roíořdm \\ctáhla, pon'fmala
hmobo toshoaíígnčho Sultáua, alu.) Bc
120,000 mušů Gomohorce \apla\oil.2\c:
\\átf\) \\m pomáhalo. Wojsto nrpřátelské
hulo roporšmč \\a 3 obbilh. Woj \\noni,
60,000 mužů \'\l\\\'\, přitáhl aš thoře
Lifac. Na této ftál \\apotonnn') \olabhfa
*Ilctr. ícnto bued \\a \\ímitč \orhl fc 6
3000 Čeruoborcň \\a Turka é tato\\\\'\\\\
\'\\'\l\'m', že planina 3 hobhu) Dlouhá
mrtroolami t\\rcď\')\\\i oofctá- \\"\\'tal\\, k
tomu 1300 ítanům, 3000 loni, hoiuoft
ftřclima ap\tran\\ ga lořiít (Šcrnohorcům
připablo. W ii\\\.')d\ obbílcth \'amo \\chc
l-ojmoalo sa Čeruoborcr. Stab táborem
Crmnickým togtrhl se ohlaf, bsrsk \noálil
prachowuu, tím mnoho tiííc Turkslw při:

u.

sslo o šlmot. ?; bo táboru [\cuátílc'ho
hrom \\hobil, prachomnu sahálil, \\ M;;
B roclfou \Tlobouobtálmoutipřinutil. Čer:
\\ohorci pat thmálogpčmh Bohn prožpč:
muiíce ! \'\o\'\\\\ fc \\moráccli '

smalí), itn-\'\š \'\ co fm'še \\očinal, při
m;,mí ccfh) prádwm ftřclnhm přiíícl o
grat, \\ \cmřcl \\otomga 4 lc'tamST rocei

.Ělml “Mimi

\'mčho \\)ě'ln. Bo jeho fmrtl tcprm \\ial
\\ Sáwa mlátn), \\ poflal arrblmnnbtltu
(Botta \\ Nadoulre w \\árob\\\'\d\ \álešitof

\'tcrh bo Nllšj Že ale Wotemkou p_romna
lidu-mě oíohlimoílí oo \'\—bm\\\č\'\'c\'\\\\ ilch
\\btaho\1\al,\mn\rátili fc bomu In \'im
h\)lo \\řáuo, 6 bůítoinon Masii Ihml'li
\\gmoříti fmlonmu, pro Čcmohorcc \rclml
profoěíhlou. Qlle fmloumn tato umím:
\\čuila se, fm prámč \o trn čas Maria
íhcrcna if"xdrm \\a \\)ččnol'tse obchrali.

Črruoborci \\\\\\í píinutili arthimau:
britu S.Bctra, alu) se bal m arribiskupa
ímčtiti. .Rbnš ale rui'lhmhílmlcc n\c Widui
Goličiu, ttomu cilitllctromi liítinu ccftomnou
bo '.Betrohmbn \onbati \'c \brálml, l.\\\lGuli;
\volcuím i\oícřa ll. \o\)\'\očce\\ ob málo
\\\iď\'l\o S.Batriarcln) SButnÍfa.

Noku UR \\\\\l\\\oilo fe Nakousko
6 Nnskrm \'\)olcřuř \\a Turka \\bcřitl. .R
to\\\\\ boli \ Gemohom \\ogmánl. (Síínř
Josrf ll \\oflal Wukasslžwire 6 \\\\\oh\'\ml
ban) \\ promolánnn k (Šcmohorcům Tak
se br;o boítmoil \ mih) m:)ílancc. Černo:
[\orcl lmcb chopili se \hmnč \\ oblehli
Wukassuwičem \oebem', \monoít Gouš; že
ji ale pro \\ebo\'\\\tct Děl \\c\o\)bol\\\li, \\

\páth) \\ítouonouti \\\\\\\li, oomagomali
G\rnoborci smutauomičr \a váhu, a jen
pobhouhobnč buchapřítomnmti jeho n':
bařilo íc. še bc; \'\ra\\\ \\\\)\\\á\l. W tomto
boii m\\\'\li i n\itm \eínulčho biíhma
Wasilije gaftmviti, \'cuabo \\ iimftřelima
bollalo. _Slábho jim l\\\l tcnlrát Intel
fráfná mřfta: Cévní, SBobgorlm \\ Ža:
hljař 6 otol\\\'\mi lrajinami \\opuílil, pak:li
\'cn báu platiti fe po; moli. ?llc bo te'
\\.u'ti oni \\cmcfíli. Roku 1702 d\tčl
EBaíía Grabatíh') Bjrlopawljir \\obmanitl,
ale mohlo \'c \\\\\ int oh\)čc\'\\č \le Ne
lépe to \oopablo při \\áoabu lBioem, kde
300 Iurhm) ótnbáno, \\ bma gaiah \3
tím \'\í\\\čí\h\\\ \\\\\Trčni [\\)li: ah\) mohli
boma \o\)tlát\ati, jat \'c ji\\\ při \mpabu
S.Bipcre bařilo.

flsři \o\)l\\\cl)\\\\tí \'\a\\co\\5\lč rnvolncc.
obmhflcl \\a\'\a Ěfabarílá \\) borogumčm
5 íšmncouw Beuátkaul \\\\)trl)\\o\\ti Sal:
\\mcii. Tu \nřli ale Gctuohorci, Etch \\m

„mámě \» \eítč \'láli, \mpřcb a_n ohčt \\a:
bnouti. sm; \\nTaf '\000 Gcnlohorcům
4000 [\lam t\\\cď\')d_)\Snllmli, [\\-\\řla [)lmva
\\aíímm tc'š homučnhnu tnř, “gc \ \\a
Qalmacíi \apomčl. Cla\\\\\\)\\\i službaxui



Čleul bijcpiínt.

Božimi jfatoiii (Šetnoborci toto \oitčgíhoi,
fter\.)m $iperc a Kuče na n\3bt) f Ger:
nol,\oři je přimtčlilo

Sato rána ale tat páliia pajjn, še
samčaé ji 5d)labiti chtčl, a protoš je c'tpr
jtran Črruohořť obtličil, aln) tat jim je:
jíti) ro3otobil. Rbnš ale point-ít je to ,ncjla,
se chcr inu—f o 30, 000 mes Strnjn pře:
pabnonti, jmolal n\labpfa \oojeanon tahu,
a ro3bclito 11:01onme :lobbíip ,plamennon
topmlmonojtí ponfa3al na inbiníhoi jia:
tom')d) praotcmv, a tim jnncih) f nafta:
majicímn ro3pobnémn [\oji tat ro3nítil,

že po čtptbobinné ječí o bříth'mt tolito
panojarem fám pajja 3ajat a oopramcn,
a mimo nebo 26 poblamaríno a 3000
žlurtíno pobito bolo. .Rolif mrtmpd) a
rantní)d) “Intci jami obtoetii, ncmi je.
(Eernoborcíuo pablo jen 32 a 62 tho
rančnúd). wittjjttoi toto bylo nab wsse
přebcjjle' bnlcšitcjjji proto, žc moc pajíů
albanjtí)d) sničená (Scrnonporn njjctřila
oo 3nac'ncjjjnl) baljjíd) napabů. „ini Gul:
tan n\ice jlvfbl) prcbjcmsatc'bo prama na
(Sernoboři jeneoomalmjc, jfnttem n3nátoá
jamonatnojt jeho. Ze \oíjtd) jtran jcj'jii
je pojlancotoe' n) (šetmji tijti přáti f ta
fomc'mn mitčgílmi, mclebice monbroít mia:
optomn a obbimnjíce je btbinnojti Gamo:
borcmo. Jinyto poctilo mittse řábem
?tlcranbra )icmfte'bo.

)tajtáh) po tomto nn'tčsjhoi pofoj
ponšil tolabtn'a t opramč a ntn'3cm' bo:
mactd) gatcgitoni. \.Bomolato nárobmf) jnčm
mlo'3il mittiimt mojmoonm na jrbce po:
třebn3átoniuo, ftere' jejtamenp a r. 1798
ro3t)láf|tnp b\,\li. at. 1799 pojlal cijař
mamel mlabpfomi 1000 bnfátfuo na me:
řejne' optami), s připomčbi napotom raj:
botočne tolit pojilati, bolojito: 3c jejt tobo
ptejtotbčení, že i řimjh')cijařiportajejid)
jptatocolimci práma n3nci.

M1804 3oínomalo ie pletidm, ftere'
sslechetuéhowladka bo Sibiře obíántomati
men). Sijtt') Wučetic, arct)imanbrita pro
mele3táon z Benátek uprchlý, in)! ob tota;
dyty bcatrjh) přijat, a posocj i o mnm:
tpmi lijnnami tcarn ?llexanbtomi obchan,
jemná tolaopta metr !. i mně brabocene'
utointent pijtolp občtomal. QBnčctic' ale
ncjpanebncjjji útrgtp o jioc'm bobrobinci

rojnmal, tat še cat to3l)ntn\am') pojlal
praoctc Stotliče 6 to3tn3em: Wladyky je
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gmocniti a bo Slbirie omeeci. 91k to
je Suocličomi nepobařilo; npbrš nárob
i()romášběm) mimino popuscn, bůítojnč
a ojtře obtágal jm. Cpnobn rnjlou to
patiične' mc3e sme3i jim')m je píjje: „My
nát-oo (Šnnoborjb') a Brd, nel\\)li jíme
nitbp rníjti pobbani. Sw Gpnoba rnítá
nemá nišaone'bo prc'noa najTel)o arcibijtupa
lenocbcm 3máti. Stabtj pol)lcbi3 jama sa
i\oa nabra, a ncoíobnj si prawa, najjebo
bijhtpa pieb ímnj jonb pobánčti neb scela
íc3a3omati.&1tp jíme nárob jmobobm'),
a to čas potřeba) bomebcme naíji jmobobn
bájiti proti tajbčmn nepříteli, buď si on
kdo bnb"'218nčetic ncyjlccbetní) [\pl In)
to pat objfátal, tbobt) mn mecbetm') !lJet:
„3him) třejt'aníte' neb-.)l mjje obpnjtil. Lstuý
pat Smc-lic dossel čeho blebai. Stapotom
opt: obrátil ipm 1.3řetel jnn'tj tn 3Iep:
jjem' mnitřněbo jtamn. ,

ahoj moe Stapoleonoma bo ijcd)
uhlím: fmčta počala je ro3tabomati, bylo
i Gcmoboccům o 8tancon3t) je fettnti.
at. 1806 molali 23ocd)cji tolabptn na po:
moc proti 3mncon3nm. !43cm:()na) bpl :; hor
botů a jpojim je o Zlinít) l)onil Sranconse
3 pnonoíti bo peronojti, při čemž,Brancoust
o nčtolit genetalíuo, mnobo bíiítojnítnro
o bčla a ítřelitoo přijjli. Siejtoíce je ml);
gnamenal em, bratr mlabptnm, proto
poctěn b\,\! ob cára *)Ucranbra řábem jm.
Siři 4tc'_třít\t). 9! \oIabptn obbršcl bilou
mitrn, na níš tři; 3 přetcájm')d) biaman:
tfno je lcftl. “Botta to, fteráš jen pro
mně 3ájinl)1) řecfínn arcibijtnpům je
nbčlnje.

W tom čaje přini i nbosi fřejfanč
Ercegowiussri, projicc \oiabptn, abp jici)
ob 3elc3nc'l)o jarma tnrecfčlw ojmobobil.
Qtoatrát toptábl mlabota toálečnt, a mn'at
pro nczkusseuost titníítm, s těmito pohanu)
bojotoati, € nepořígenon bo Bokky se na
mrátil, kde bo k nejnočtjji mr3ntojti má,
toa boj'jia, je potoj ngamřen, a Brancougi
pam) na slšotce je ftali. Tphoto příměří
tptči general Marulour ponšiti, abl) tola
bptn pro ícbe ginal. EBroto pogmal tento
nl)la3em) ištancon3 “lutra [. ! job!. “Bře
jmčbčno je ale to ro3mhnoč o neobrošcne'
rasnoíti jntotoe'bo (?) tohoto borala, l bn.
cpomon přctoabn jebo Dnttlimč pocítim,
tospálcm') si naň gabontl: „QBiteli mia:

jbpto, je toaíje jem Čcruá Zcmse Uazýwá,
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mani (\Ic čcrmcnnu jc \'\cmc? Franconzská
pťesila más \aplami, a nám \\fáše, gc
ftámd' moci, jcnš diwokou \\batnojt wassi
zkroti.“ Neohrošcuč otmřtil wladyka:

„Toho si \\rámč \\řcju, (\ln) \ tm 6 \\a:
jihu \\árnbfcm jc \\ot\')fal, přtb \\ímš mimo
Nuska, řád je třejc (Sin.—ropa; alu) \'mčt
\\nsnaí, \\ f\')\\\ m\) trpnjlítigápajínle; alu)
se \\řcjmřbčil o \'\\\ah\\\\\,'\d) těd to rmmnácb,
jimišbpdjom je jcíjlř \n) \\\\\\\\;á ftulctí
ubršeti mobli; lbcštuh) \: \\apotom Sláuxa
Sláwň swčrošuáluoll \'\áll \\\\\\'\la." ?lni
tuba urpowolil Marmoutowi \\\I\\b\)fa,
_aln) wojsio frm:conzskč \\) flájítcře Maine:
\Iěm \\bptomati jc jmčln, \\tun-aje: gelu)
pojmátnc' mw míjto \ncuttřno [\\)I\\.
!)řebal si Marmout pokojeawyslal 8000
mužů kBraice, co mu ale \\\l\\b\)fa \\řcbpo:
\'očbčl, o tom je jám \\řcímčbřil, když po
zuamcnité ztrátě burtm pábcm bo Bxldwy
na;pčt cmálal. 3 Passa Šradarský chtčje
fe !Bipcre \mocniti ml \\ejjt'ajtnč bojomaí,

zc i \\ \\abii %člopmvljďqu přisscl, o ni;
má mice Ueeckl.

Když r. 1813 má Cxwropa \\roti
Napolconu powslala, připlonlo loďslwo
Nuglické bo moře jnbcrjtc'lya, \\ \vcjjlo mc
jmlmmm \\ \uIabpfuu, ! \\řmng jc \\ři tnšbc'
přilcšitojti \\ welikoU\'\ctou dmma' \\. QBlabnfa
wyčistiw BokU od grantougům přijal \\b2m:
gličanům \prámu te' \cmč; aš ?llnanbr
£Bctrvmi I. n\clmi milojmč \\jal, ah) BokkU
Dřafnnjmnbcmgbal.wtarnčícmnntr. 1816
\\ Micranbra \\d:á\tl o mvplaccní \\učd)

od Pawla pojistčuých 1000 bůfatíuv,
!rtrc' jiš 17 mm gabršanč b\.)l\\, _a\\\)\\í b\)
mclmi bhli Čeruohorcňm \\vjloilših), \\n
\\áramuj) [\lab nbohé \'ušomql. W tom
rotu \\)pjtčl)\\u\alo je \\\\\\\l)o (Scumbotcům
o Stua.

S \\\\ří\\\\\\')\\\ jáíáním \\ogbmmili
Ěcnwbntcimboínmu \práwu, \\- Miknláš
r.1825 dosedl \\a \'\oltc mju). 2810:
dhka \'\ přijpíuil, \\omc'mu tátu \Ttčítí přdti,

od nčhoš ujijjtřn E\)I, že \\obpom \\b
anla jlibcná nikdy mice\\cmá \abršaná
b\,\tl. N. 1829 byla za \njjcrh) \pátečné
tah) mefjfetá jumma \mjcb\\\\\\ Černohor:
tům botučma, k wclké rabojti sslecheruého
!mcta akita ll., ftnš) ale jám S ní blc

\'\\\\\')jl\\ jmc'bo jiš \\alušiti \\r\\\\\l)í, an 18.
\óří 1830 \v SBánu \ríuul. CI\\) lítojli
ronili \btomášbční Serdaroxre„ a l,dlasité
bčdowcini \ tmrb\')\\\ \\álám ohlassowalo,

Čtení břiwifnč.

še jiš otcomjlc'bo, wlastimilowného hospo:
bára n\ícc \\cm'. !Bojlcbmi \Tnma jc[)\\ l\\)l\\
psoslxa \\ \mpmncnuti, alu) spolrčuou fluor:
\\\\\'t, \\ [d\Tu bratrjhm \ad)o\\\\\li, \\ ímo:
babu Buhcm sobť bmwu chránili. ŽBTÍI)
sslechetučho tohoto \vlab\)f\) l\\)I\) ozdobcuy
tčš welkolcpým brilia\\t\\\\\\')\\\ třijcm, od
\\c\'\\\\th\\t'I)\\ Zosefa ll_. jemu \\bčlc\\\')\\\.
SBctr !. jcjt hwězdou Cernohořč Uazwcin,
a od jn\\')d) ga jmatčbo wyhlásseu.

3mččnčh') \\jtmmmil \'mc'bo j\)\\\\mcc
Nadčje Betrowiče ga \\ájtupcc, fu fterc':
muj (\'Ii jcj jiš ro pacholčla poslal do
Bctrohmdu a do Widuč, ah) potřebnód)
wčdoxuosli \\ \\\5bčlá\\i \\ab\)l. \)ťabčj \vjtou:
\\im bo fláíjtcm přijal jmc'm) Wctr. Za
[\ijlupa I\\)l \'\vřtm \\: 23ctrol)mbč.

S Wetrrm Il. počíná jmitati bm:
\\ice msbčlmmjti. Dn gmfjil gubcnm:
torium, \\ jpojil we \'\vc' \\jobč duchowuou
\ jmčtjíou moc. Se wssi jih) dolčhal na
to, ah) fmvná \\nmjta \\\\)l)\)\\ula. 21h)
\'\m\,\j[ ímůj pruwčíti mohl, \\mcbl baů
2 \\. \'\ř.pro tnšbou n\bhm, jichžto 12 ,000
m Čeruohoři l\\)t\\je. Dn saříbilujtřcbnou

od libu \\cobmijlvu mlábu B jiftým toč:
\\\')\\\ platem. fDujmjleti \'\átué j\o\\ \\á:
sledowuč rogbčlehč. iBřcbjeba \'tnátu má
1200 51. \'\ř. \ \\\íjt\\\\řcb\'cba—1000 \\. 1
minijtr 800 31. 1 pobočuik 300 gl. 2 \\čla
telc'pu 30051. 12 \'cnatorům po 200 zl. a
12 pohlawarňw \\o 100 \L—300 \\crjaf
\\ífům (čcjmá \'\ráj) po 80 „\I. 420 pan:
b\lríuv \\o 40 sl. Součrr \'\řcbuictma
jcjt 480, jcjitbš \\Int \\bnájjí 26,700 sl.
jtř. So/mjjc \? \apramuje \ \\abgmíličué
banč. Co jc \\cbojtámá bološil \Dlátpm
\ wlnstuiho. metr fám [n)l \'oclmi wzde:
Iam') \\ bájm't obzwlcissruú, \\\\ zřldil [\\qu
\\ \ijtárnu m Crtiuji. Dul mgiti zlaty
i \'\ř\br\\\') čcjtm) \\em's. Na jcbnč \'tmuř
6 \\ápi\t\\\ „(Šrnagnm" (\ \m drnhe „Ba
brabrmt \ za mjcru." Zalozil 2 prachowé
\\\l\')\\\). Dbobatil žczlo \'\vc' B \'\tobnou
\\abh sumou. Muohokrátc jesstč ohm):
mih) je \mu) 6 Iuttem pop jeho wládou,
6 tim \\:jjat rogbdcm,ze tu Černohorci jamt
častokrátc wpady započali, \\bih \\tb bo:
b\)tctřoři\'\icc. Tak 10. břcgna1835mtrbío
6 \\\-\I\')d)m\\\u \\bboblmmn jen 12 (Emos

[)orcum bo \\cm\\\\\tl Žabljaku, aby po;
mjtili mpáb \\činřm') bo mše.-1.1 hrám;

\'\náůali melitcle, a započali trwmvou \\us
\fu, tai že 6060 \l)n\\\\á3t\č\\\')d)mnm



Členi břicbiínč.

malton ntrpčlo porcižku ob 300 Črrnohor:

cim) ončm bmanácti f)) ))omoti přiřícbňid).
Dt.1837 )))"tanomilcár Milnláš 9000

b))fatfuo ílalc'bo roč))c'l)o plan) ))to )ola:
boh), )) obbařil nátop obilím n) ceně
60,000 )l. )")ř.3 ))) Gcrnoboří nami íc
Sibáí'wmč, ltcřibn si) l))ít obilia ocni)
b))ll )))laíl Čcruoborskou ba)-wm) Ěfabar:
flc'nm stabili. Hauxxbui náčclnici této ft)-am)
boli lapcni )) saítřcleni.

Bouťe Ewropejskár.1848.ničcboš
ncynčnila na Gernoboři, ))cbof (Šnnoboz
tct íioobob)))') ncgna ')ab)))')d) pout j))
tišícídn .Broicmil alc patrně í)oo)) ná:
Honnon E )"onícbnc'nm Nakousku, nabigejc
)očblaínčmn )oůbti Sclačiči bánoioi 30, 000
)))nšíuo f pomoci. 3 o ba)"íon Skadar:
itím) b))l Iontorbat ngamřcn, )) na Čer:
noboří probláí'wn; nánlšhooít wssak libi)
B obon )")ran jrst příliílná, neš ab)) fc
oapiromúmi [):abba)))l gabršcti )nol)la. Tak
mtrblo ). 1851. 8000 ínrfmo bc) při:
čin)) bo £nčc, oblnb ))))Tat třcmi ft)) (Set:

noborcfuo )) nemalou straton m))tlačcni
b))li. llítamičnč mšbo aronilaiočji gnčiici
šalotn) boíc)))'l)')cl) třen'am'no, pobnnli
)olaboh), žc sáln d))čl bo Boom) E oíioo:
boscni lřcíiannn) )))trl)nout'). Meži tin)
ocbnramčn) )))nícl na mšbocfo npnítiti ob
í)oc'l)o)a)))))|1n,ncb 31. )áii ).1851 !
náramně šaloíii (Écrnobouům )) )")očtcm
íc ro)'5cl)nal. Sgbobcn řabcn) in). ?lmn)
lzni třibo na ílnšcc, b))l co nicbctnl),
)))inunilomní) )) monbn') ))anolonit )oclmi

obliboní) a )oášcnl) iaf při Sinfonífc'm
tal při Elinílc'n) bmorn.

SBřcb ímrti ))on)olal nejsnmnenitčjííi
(Šcrnoborce, )) )“bčlil jin), že Dauiele $a:

nomiče f potřebnému )))sbčláni ho 239:
trobrabn )) bo Widuč pollal. Bapřííábl
jc, ab)) )")ootni snítali, )) 5láí')tě přátelíič

pomčro )) Nakouskem )acbmoali.
Hned po jeho ímrti namrátll fc

mlabí) rolabofa Sbaniel ) Widnč bo
Cetiuje, tbc přiíabn mčrnoíti íbtonnišbčně
sslechty přijal. Dbiel bo Sturla, obruč íc
ale brso co swětský kniže namrátil. Dbz
[fitnč ))olc icbo řinnoítl stoji otelořcno, !

čemnš rabi) fmčbmnltbcl) a )no))b)\.')tl)
m)) nm b))bc m)) poticbi. Nepocbybil )a:

jtsse, že d))oalnč ))))iničbo Srba Stmci:
)nirouoiče, ftm')š )))o ímc' )állnln) 3 po:
)lcbn)')d) bob obsmláíítni )))iloíli )) Stas
lonilc'bo bioom poliwá, sa ímébo bůmčqa
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))ifa fi m))molil, a jat )": doslýchá, iemn
sřigení čctnictwa )níílo boíamábn)')tl)
panbntnn), bl: )ogorn Siatonfla )“)ořřil.
5.13noni jrbo n\oicnílc' ro))flonpení, kteréž

tobotím Šabliatn )apočal, () po )))mnc:
nitc' 5ttátč 5 bíiítoinifíno 1000 zajatých
a 8000 sabih'nl) se ftranp tntecfc', pro:
)lřcbnithoim Nakouska a Nuska )Tt'aítnč
))tončil, fwčdči o tom, še l))binná krew
fla)o))\.')d) oraoctfm) ))c)).\))fl))bla w žilách
juuáckěho Qanirlc. Boj tento, gaíll'tč oro

ncíncňtclnč natiíh) lřcífanůn) Boseuslým
činěné gapočatí), nab)'))oc') l )))o náB fan
tolífo l))afonílc' té )namcnite' hůlešitoítl,
še bošna pro) řctclnoí) Čeruohorce )a
proítřebef )"obč n)),noolila, ab)) ))aííc apo;
ftolílc'eričcuskxoo co prawý t))tiřfřeífan:
ití), ímon mšbl) )niloítimon, od)'tam)o))
pramici mgtábl [ nab -))bol));))nl bratr))
))aííimi tatolih) 23oícníf)')n)l. Skutck to,

)atc'bo ob naí'))l)o )))-o ))oon nábomoít
)ošbo proílamcnc'bo bonn) .babobnrg Lox
trinaflc'bo nabíti se lse b))lo. Skutet to,
jaloš ani ))o3ornoíti))aíícbo sw.thePta
IX. ncuííel, icnš na bůra) )))naloíti ))
obslán'nn natlonoftl, poctil ))affclw r))tiř;
íic'bo Frautisska Zosefa bar)-m, jalc'boš fc
icíírč nišábnémn panomnitn mboítalo.

Zrsk to ))řcímatá rcliqnie, totiš f))lšcte
apoítolífčbo ím. Pxetra sul), bo ))))laíl'tni

n)i)')ro)o)'l)) m))pracomanč fchráuky zafau$““) ')
W )))oašeni těd) ))řcbnlcšitbcl) bře;

)))ratiuo, ftcrc' )") na jibn )) )ol')d)obn bčji,
))))bn5nje ))) Intenbč č. 20. r. 1852 sa

přiflabem Eamantífc'bo ořcbnít. l))íšcbi:
)“lnpa ) nás) ncbíiítojnčjífi, o rogfmčt ím.
Cčdkwefatol. ))cnnamnč botlit) pan biílnp,
n))Tecfl)ímé omčičh), ab)) fc fcítonpili w

)")oaton jrbnotn, a )o5)'))))áním fn). a))oíio:
l))m )1o)oa)))'t)')cl) Gorilla )) Metbodia,
profil) EBaíhjřc ))ebtffčbo, ab)) ))cíicbnos
ccnc' Řrky )) )onbcc )oí')ccl)) ob jcbnoh)

Řimílod atoliďc' oblončcnč Slowany do
)")oc'bo)))a)oél)o omčincc )))ocíti tačll.

97h). )]3án Slint) bi), nmč b)) fc to
mln)) libilo, fb))b)) iiš zde b))l je)) [cbcn
omčincc () jcbcn pastýť.

Blažj )) moilič:li, žc )oc mně írbce
ne))lcíá, :o)); čtn )o šalmn, ja! ") fn).
)))) Dawčd takowou bratrskoU jebnotn
přidnoalnic„Ecccquambonum cte/'...

') Wiz Hlaa lat. Sermon) Noč. 1853.l
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a icíl't'č \oícc \"c rabuii, \\oblc'bnMi \\a
Bluglicko \\ ?ltmcno, jak ochotuč oni bo
toboto owčiuce fe \\momcuií, jat to \o
\\čmeďě ří\T\ \\ \oc G\ocbflu \\míítí, \o

lecritc Cirkew fw. i\_\_forůšc \'toliítá mi:
Ioítně \\oc' liíto \\a \o\"\e firmu) roýflábá,
a \\oou liboloůní \o\'\\\be pronířa; jat
\\tčíícnc' sprchou náš mílí) \'Imoincc Dr.
Rnobledm \ \\itm ?lfrifo o \\ofrocid) \\o.
(Sb-hoc fatoliďc' nám sníilá

Mir. Wssudy trh) \: to hýbe, itn
\\ těd) Gernoborcmo to sůítámá při ítarc'm

iBIaš. To jim \\e\\\\'\šcm: mřt za
zlé, polub out 6 banbšamn \\ \\\\\'\f\\\l

(Shui bčjcviínč.

\\\\\\'e\'í \\ítamičuč \\a \'tráši ítati, abo Turek
3 Uich \\mabčlal pobaml, není mogná,
abo \\ tom \\řc\\\\)\'\1cíí, \bnš oui \o tom
prmoc'm omčiuci jíon. !Botub Turek Inn
tcm sůítanc, \\ ubohé Čeruohorre \an m
[\ríti obtočené bubc míti, není \\a Icpííí
čaío ani \\o\\\\\\'\1e\\í.D\'\atnč \o\"\c icít \\
'.Bána Boha, a na nás jrsl, obychoul \'c

mobliíi, \\ i_Bán, jeuž \očmun \\ moři
\\oroučí, \\omc'h', \\ \'taut \: i \\a jihu a
wýchodn \\tiííení \oelifc'i, \\ \\tá5c se, co
\\u'qe \noblitba sprawrdlixoébo , a št
prawdiwý \'eít wýrot Báuč.

Kapla svaté panny Barbory \\ Klobouk. *)
(Na památku horlivosti [\lialní jcdnotý katolické v Kloboucícln)

lab .Ríobouh), mřítcčřrmpočí:

tajícím 430 číícl, jichžto_obmoatelč \\á:
božrustwi faloliďe'ljo, wčxtssč\\at třetina
\\ábošcníhoi cmangeliďcho: [\choctífčlw
mmnáuí jíou, \'toíí tofu 1678. \\b bo:
brobiuců \ooítammá kapla fm. \\mmo
Barbo ro. Glušbo Boži aš bo minu:
Ičbo' ftoIeti w této faplc se louah), \\al
ale,za čafu zrusseui tláfítcrů portal \'tcim')
oíub \ laplu tuto, an bom bo obce 5a
103 31. \aprobáua, \\ aš bo rotu 1841
za kousribučruskon [i\přu (.) potřchomána.
Tobo rotu 1841. bola na! nová obilní
\\)pfa'moítmo'tna, b\,\loalá fnpín zňstala
teď \\cpotřebnou, \\emášenou, o\.\—..\Ttč\\o\\;
a jíouc ta! íama fobč, bouři \\ \\ečaíu
ganccbána, an jiš bříme co lcpfííbo 3 \\\',
totiš skloz otcn, \\čco blášbo ciblomc',
mčšfa a. \. obcbráno E\)Io, \'pabla oftatní
mclml d\atmá čáíf \Tiubdné slťrchy \n
strassué \oicbřice rotu 18-18. bolů. !Bři
této přilešitoftl \'táli \\\\\o5\ ; obyvatelů,

'- \\oláíftč ewangclicko:helwetskěho wyzuáut
na tom, aby hola hotela \bořcna, ti;
hly \\a! aby mesi obomatcle "\\bčlcnp
___—___...

') Bvrámu \\ obnoweuč hvín no. \\a\\\\\) Bar:
bon) \\\\b Rlobouh) gnnn'n'flcli \\mc \brmu
umiůlti \oe ;vrámácb \\ ll. wsseobecučuu

sjezdť b\uočmifům iconot htoliďípf) na
Moran.děu )lmflaí pro buh-“giro" n\čci \'dumil:
\\č nechali jíme ii vro i.\lmmiř, abn \im
mčtn'ibo dossla ruzssiťeui. *Břílcšitoíthě za
\\i \\a\\\\ \afilatcli \\\\řim\\č tčrmeme.

tok); \\ \o ffutfu fpabeuá \\řcdm se bo:
cela obítmnila \\ \\ři \\cmásauůn počínání
\o bourauí přcbm \bi, tráíuc' (\ mclfc'
\\mcno, ftcrc' mrtvol řráíílil) , an se \\c:

msnč \\ takořka \\ jaíotcm Dolů pásek),
\'c rogtřín'tilo. —

Zdá se \\\\ slussuou \očcípobotfnoutl,
že řapla tato řábučmu kostelu fc přiro:
\onati muíí, cm 12 fábů bčlfo \\ 6 fábů
\Tířh) počítá, umí to tebo obočcjuá Ia:
pln, iafc' \oc \oíuobrnbcd; \\cb \\ cest ftáf
\oají, \\c'brš jest to \'tmonu' kostelU po:
bobné n\aiíci \oh'af \'mcuo —- řapla).

Soto \\nniloírbnc' bourám sabolclo
frbcc \\\\\ol)c'l)o tatolíta, \\ \noíflc'nťa, žeby
to buchrm b\,\lo, bále \\ cclou taplu bon:
tati, \o \\id) wžuitla, (\ bourám snítmoila.

„Nechme knplU opraroiti"
zawzučlose íta úft! „Dptaroiti,
Dpra miti!" \\tmpíli \ofíat \\čttcři!
„wssakale ja! \\ 3ač?"— „3 fUad
se to \\řcc nějat wywede,“ pta
mili jim, (\ Bohu bílo, ji,; bilo hotowo.

Neš ale botomo a dodčláxlo,slusfno,
opcí) \\obothml jat se začalo; \\cbo au
se tat totmoalo, tbo bude sprawowatl \\
obtub, nebolo, fbobp to bol \\člnil, ba
ani \\coolo, kdoby řígcm \\ jcbnánu tobo

bíla \m starost sobč \oýal, an obec, ia!
jícm jiš \\obotfnul, \'íouc b\ooj\l\o \\ábo:
\enítmí, ; obecné maictnoui Uťčeho wzčtt
nemohla aneímčla. mřnosali tubíš \\cmalč
bilo op rameni tqplo ím. \\annp
Barbory \\a few \\bowé jeduotp

c-n
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tatolicfe'. ——Dťiw ale, neš co jiníbo
ie při fpramomání přebícmgalo, počalo
sc t'iřabne 6 emangelítb mnicbnamati, co
za obftonpenbn šabají; a oni spokojiři ie
a poloibicí tc' ítunnin, ,a l'terbnš tapla

kdyo od obce tbnpcna bula, gábali fotíš,
51 sl. 30 Ic. ftř. S taboftí jim ta:
tolíci tu. o ínmtun n buřabn flogiti při:
ílíbill, a flutcčnč slozili Wočalo fe ttbl)
»ptawomatl, břím ale od bbbwbincft bart)
mpbírati. Byla to raboít na počínání ta:
tolífů (ač ntčftcčlo naň: nnwbb nqá:
mošuých obýwatelň počítá) patřili. In
pilnel, o ttetc'ui íe pramí,še je bbbati'),
a ivčuomal bofti; sa ním příííel uie'nč
bobati'), a tamní), jeuš prácí bcnní
cblc'b fnnii mt;bobí;má,a tašbí) 6 iueíelou
tibáií bal, co tuobl; a ta! se prmní
ben do ruinu t'ibíi jebnnti) tatoliďe' wíce
neš 300 gl. ítříbta boítalo. Dřiwi na
masbn a jine' pbtřcbnoíti se bubomalp,
optamomalo fe, a ruin 1849. fiála la:
plu, mající 3cela nomen wazbu ga 391 gl.
ftř. jíouc přirryta fatnencm za 480 zl. íti.
Mezi tím přináíícli botlitví tatblíci ban)
na penčgídi neuftále t'tbůtn jcbnoti; tato:
lidé; ano tito i bo sonscduých osad na
fbírln fe obmášili, a bujné bar:) pilná:
fíeli, práce, mpjnionc gebnífn a teíařc,
begplatnč fe tanah), biímí a jine' potřeb:
uoiti besplatuč íc přimášeln, a rabnfi
byla patřiti, jat ben obe bne ítamcní
přibíuvalo! —

)řeš taboít tato na jcbnbu sfalcna'
byla! Dbpablí bratří uaiTi cmangeliďo:
I):lmctlie'bo ml,)snc'iní 6 ucliboítí patřili,
jat fraíui íe nam oprawa raplb baií,
nepřáli uiiin tabu, žc „prís" sa tafmálo
nátn pobil ímůi DDlÍDllpÍlÍ. ?lcfuliiv wsse
t'iřabně fe halo, mnnalegli oni tn left, a
ubali: „Siaííí pbflauci túřabu
neměli ob nás? šábnc'bb píícm:
nebo — plnomnceuftmí, pročež
mpjebutímáuí bnlo—ucplatnčl"
— 21 ia! řetli, tal íe ftalo. .Batnlítíun
bylo ípramomání tapli) sw p. Barbory
t'iiabne sapbmčgcuo, — bclmiti pbbonření
šábali přepiaton íunuun za nbítbnpení, a
ta! fe pře tato a; k mbíbtčmu c. t. lllí:
flobršitelítiní boítala, a skoro ccle' bum
mi:) trmala. Siosbobuutí bylo sire pro
íltann iatoliiů, amííaf bylo ípblu
uíonbčnb, emangclítínn 150 51. stť. sa
obítonpcncu bi—niiiti. .._ Dalo fc jiní,
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co šábali, jelikoš fe íuab bontnímalí, je:
buáníin swým plniti wýrok fin. cmauf
gelía: „Milowa ti bubcč bllšn' i:
ba swěho ial'o íebe íanic'ln.

Meši tím ale, co pře trmala afpta:
monuíní samescno bulu, borlimoít bří:
mřjn'í u učtterbd) fatblítů na čas
ocbabla, amííat probubila fe tbncčně opět,
a optama unmitř taplb ím. ». %atf
burn tofu 1851 se sapočala. Musiul po:
bntlnbuti, še ina! ow líní w této faple
přetráínc' jeít! Ronin sutínu') jeít foftel
melebnbd; i\teů Minoritů w Brně, můše
fobč přebítawiti mnitro taplt) naní,
an tato w tnalbč aípin'i 5 mřtíííbo bíln
chrámu onomu íe pobobala.9.)2ajitel pan;
ítibí Rlobouďc'bo pan rytíř zN cn m a llu,
bal tuto ítarošituou malbu pokud
U:ožuo uprawltl, a pobařilo se bílo to
umělci p. (s u b e : umi nujbotnč ; nebo!
mčbčl tant, tbc malba ftatá bnó obpablá
neb sbbgená bula, něco přiměřenčbo ml):
twořiti. Na chořc ítáll tři. anjelome',
bršíce ttbnbs) u swých i'iít. Stalo ie, bneb
ibn; íe tapla bourati měla, še jeben z
emangelífft na ně patřil, a u přítouinoítí
tatolítů tatto fe mniabřil: „Chudákll, jlž
se)ď boíti nalruubil, tuníítue tč mnímobo:
bitil" —- au: nebnla floma jebo— slowa
protoďá; neboť aujílcf troubí pofud, a
je hezčcjssi nešli bbl, a onen, jen; bu
wyswobodili chtčl, — obpbčímá ua břbi:
tomi. *) .

Stapla ím. p. $atborb umuitř
skwostuť íc osbobomati počala tofu 1851.,

a ja! jí:ni pobotfnnl, malbu bal ban

tntiř , sHeitmann ua ímc' útratu.) obuv:n\iti, tí', bal 9 bien bíly'nn a 2 ohm
barcibnínu filent gaopatřití, a petbnímt
btcíteut přcb i'itascm cbrániti, mčnumal
nbmc' marban“ ga 340 51.ítř.uccítaje
jiné nteníí mbbaní, ftcre' tento občtitm')
pan do tabla) fn). p. Barborp 6 tabbítí
a ochotou ivčnomal, jen še Bňh jemu
bila toho dohotowex!tého bbčetati nebal,
neboť bo před wyswťccučm této lapli) !

) „tcbtc obpnčinuti dejž mu o Sila:
t'" — fDoníame m milclrbcnůmí muži.

že aš iebcufrátc ífutec'nn anicl bla:
tcin tru,xnbd fnu' jej 3 ljxobu tomm-ln E
ínutn, but: líi'tineií |cubí|í o pláních
voilctní soud, \ami'nn (Sbiiitein ucebni-tui:
bitu), nám niípominajícld).

Bu Mn lssl
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sobč powolat. -— .bímbní oltář \vč\\\\_\\mll| ftcm na ním ítřemiců 5m\')ífc gcmč !
\\ábošnč a bůítojnc' jeptissly
fmato Zosesskéhon: Bruč,
penťže nb úbů jcbnoh) tntclíďč \\\\)t\\'ranc'
\\ od l)0\li\\\\')d) tatolífů ochotně měnu:
n\ane oprnmcn iía, ga popřeb\\í\\r\-.aínhpl\)
\\omašomán b\,\ti n\níí. 'Jlbpd) ncčítal, co
kdo ! této fm. \nřci n\čnonml, \\ co wssr
fc“ konalo, řcfnn: „Dptmva tato ftáln
mícc lltš 6000 31. \\). č. (určití) počct
\\bati \\c\\\\\[)\', an jcíftč \\čftcrc' \\mličtoftl
k zapraweui jíun, pw'ub ale platí i.\lcnn:
maná funnna) ncčítaic, co jmeuowauý
mclh') bobtobincc n\čnnmal; neboť pak
\\ch) musil říci, že n\icc má 8000 gl. —
„Dbtnb tyto peuišc? odkud tato obrem:
ná í\\nnna?" — „Db \\csámošnód),
alc I)otli\\\\')d,\, občtčwých fate;
Uhl." „'A jah')n\ přičinčnhnW— „Sun
přičiněním \\čtulila \'\Dí\ jcbnoh) fatoliďt',
ttcří'nclcnili, ale mlašnbd) \\ \\ctcčnód)
Bubili, \\ tnt n\čc tn dorilili, še ťapla
Dne 15. [tpna 1852. \\b mclcbůítujnc'bo
p. arcikučzc Kučerowstého na pošábáni

dňstojuého pastýťe bntbomníbo, pana
Ziťťho Wrby, faráře \\ bčtann
Klodonáčho 6 pomolením Zeho Gmi:
Icncí \\. biffnpa ílamně ímčccna byla.
Nesčťslxlémuožstwi libn íc ! této flamno:
ski 5 \\f\\1\\\')d) ano \ gc msbálnn'yb obcí
sesslo, \\ tai flnmnoít tnto šwčtssilo.“

Kapla tato stojč \\a boíti wysokém
kopci, Itm') fe ítrmv) lu Kloboukňm mt
zwýssexr byl, že spoduč čá|f řaph) ncb\)Io
\'oíbčti. ?! co učinili borlimí fatolíci? —
RozUrsli \\ \nsmqli kopec ten tai, že mí:

fláíítcm | obmášcní b\)l\).
ltm') \\\)\\i ga“

íiíícc bnn to činí, co
práce tato m půbč Eamcnítc' ftala; \\Ic
nmnrgcla prác: ta \\ifnbo, až dot,doto:
mna byla, ta! že od mrdmín aš k patě
kopce pčlná plocha powstala; co brbolo:
\\mlčín) b\,\lo jest \\bmcšeno, \\ n\)ní fráínt',
(it):lnc' schody aš na born tefnplcmebon.

?! co mám jrsstě pnbothwnti? &?
\\tmíc této i.\ph) (\ ť rosmnugcní pobošf
\\oíti \\)čnomala iebnn tbnbá šcna obraz
Spaun? Marie, tten') \\b nmlířc Qšrnčn:
fíc'bo ». Hňburra \\čfnč malomán
85 zl í.ř. fiál! Tato žeua hala wsse co
\nčla,ncb jcií mobomitoít gálvšim jebnom
fníu ímobobnc' bůh), krerou ona do
\\áimn hala \\ ítíšcnc' penis: na ten há:
ím) ubrus n\čnomnla; n\íc nnnáH —

Nechnč přiípčjc fnpla ím. p. Bnr:
bon) ! togmnošeuí nboíti bnd)o\\.\n\')d) \\
! buíaštní \\)ččnc' spásy w „Tan, kreťiž “boli
pro jejč obnomn jatonfolim občt přincflí,
\\ecbaf Enpla ta \ jeiid) bčtnn, \\)nnfům
\\ pmmnnřfun jcít blaíattleln nábošcnítč
horliwostč jid) pťedksl,kteráž tc \\ia flámč
Boži, k oslawcui Seba Swatýcb \\ Gmč:
tic, \\ tc zwýssexxi zbošuoski takowých obětí
íd)\\pna jeít. , """
\\oíti \v ní hnané tnfc' k tomu, nl)-.) oba
lončcni bratři \\aífi G \nllofti Božč k po,

gnáni pmmbp ncgtcnčcnč a bo Cirkwe
Božč přimobčni b\)li. —

San Sšritbrid), _
pobučitcl \\ počctmcboncí při ftnmcní

kaply ím. panm) Barbory.

Užitečné vědomosti z přírody.
1. Křeček (Cricetus vulgaris, Ham

ster) \\ jeho pelech.

.Rmnlolim stah) ímé obrátímc m
př'ťrobš Božť, wssudy nálqámc dňkašp
Uejdohčfjčn\unbroíii awsseuwcuosti Irvin:
tmm). Uwoďulc sobč na pamět neta:
pára, plcha (Sicbcufchláfer), jcr
zowcc,ježka, kťečka a \. b., \\
ptcjmcft: „Broč ngabaii tato
šwiřácka w almnim caíc me
fpánef fmrti pobob\\\')?" Moudrost
Božl, mrd n\c wsscch wěccch Uejwyšssi \\

sáxračnnn jeduoduchost na jewo bámá,
přcbcpíaín Smířatum tcnto gimní ípá:
net, proto še jim jcít m simč tčžko,
wýšiwll ímon blcbati. !Btá ci stěhuji fc
do tcplcií'nd) trajin; t\)l\\) tábnon do
blnbíííd)mob; ílimáti \\ hlemýždr
b\nncčct ímnj snmírah na pot—sim\uápnia
t\')m míčtcnl; d essčowky gabmbují se

l)l\\b\\f\> bo gcmč; nčtrcrá gmiřma si I)!tf
b\\j\ bm) w sunt ncbo we ítrmníd), ímá
fe nblrajť \m fmúd) pobgcnnn'd) př\b\)tc\ď)
na pokoj a odpočiUek, jnkmilc příruba w
zimni tango fc \\bíwá, alu) fc zoeawtla



Členi , přirobl).

(: B noiooii jilou po lráttc'm čaje po:

mjtala tc cti a d))oálc Twňrce jiočbo.
W čláiiru tomto po,oruojt íiooii

obtátinic na třcčta.
Rřc čet jcjt tal iocliyš) jato obo:

čcjiiá troja, (učmcďá m:)ě) “ jcít be,tc'
,mířátlo. Nejuoťrssč býwajť něco přes 10
palců bloul)c' “ 1 libru tčšfc'. Hlawičku
má třcčct io poměru mětjji nc,li tu,)ía,

oči jjou prostťeduč wrllkosti, jioro ťiilqtč,
poloojtoaplé, má ,a,loutlč, obnutč, ojtič
,oubfo; iia noju jrojí pět řábtíi n'tčtin,
ujíi jjou bojti ioclité, ,aotroublc', tčmčř
botě, majoioc' banoi), príijioituc'; ocas
jcjt 11,2 palce hloubí), a má málo d,)lu:

při, nom) jíou tal ní,!c', ,: jc ,bá, ja
toln) břid)o po ,cmi )olctl, mají 4 pa:
,ourh) 6 iicl)t\.) sspičarýlui, be,to tlujtý;
ml, nmjoioc' banoi), a palcoioou braba:
wičku jalo iocmcrta. W kožisskal jjoii
chlupy boíti l;njtc', ač nm d,)obí tillitá
cblupoioá iolim, ttcrou jiná ,ioířátta na
lůši pob srsti mají.

Zuáule tři btuln) třcčtů. &)
.skřcčck opbchý jejt ,m ,ábccl) I))ič:
bo,luti), na oříjjc term), na triu má tři
,luto:bílé ,Tiotno. Do:,noá ,ioláíítč io Gai,
ji'd), io !Bruífu, io Slezsku, 1m zmoraioč

a w Gccoád), lo !.BollTll a to Uhřich,a
to,:nno,uje je w Učkcerýchtocíd) tal, ,c
jcjt toclmi obtí,n)') a “Tom“).— b) .Rřc:
c'ct jpolcčciiltí) jcjt im ,ábccl)bar:
n),) cil,)loioc', ua břin'c l))ičbí). Tiro ,ijí
ua břchách ioclitc' řcfo !Dtijun) io
?lmcrice jpolcčiič pobronmbč io jcbnč [\u:
boioč, a „ti—tají jaro pjičci. — c) Sřte:
čet toáčití) w Kauadě, o xoclifomi
io & to čili nlčssci na trhu.

Kťeček, ač jcjt jenom jato t_roja )oc:
lití), jcj_t noclmi jmčh), tat ,: jc jtaioi
proti pjomi i čloiočtu, It“), mu (cílu
,aítoupaji, iicbo jcj boni, ba j|oii při:
tlak),), ,: se trcčct i na tonč, tbi), nál)o=
bon u iodyobii ! jel)o pelcchu io ,cmi
btabc,ob)oá,í a to majo je mu ,atouíuc.
Dbtub pocbá,í přljloioi:„Icn je ítaioi'
jato třcčct," čo, je řltmoá o ma.
lých, ,lobimůdý, třillamid) voličích. Sp.x:
tří: li čloiočt ítarc'l)o třcčla, a dne li mu

,m'toupnoiiti ceítu t pob,cmnimii pelcchu
jeho, |cbá si im ,abui no,f\), ftíipí ,u,
bami, naboiuoá jc, b\.')tl).ia naíuhijc íioč
tioářnl mah) tat jiluo, ,: je [)Imoa stáwa
thijtííí ne,ti tělo, (1 out jeho“ mrítnct
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proti čloiočtu na 2 ftřcioicc bo mými), a
,atouíá je 6 talomou ,arputiloíti, ,: ír.
bá mbčii ,abiti, nc,li b)) ob foujáni
uítál. Štáblifli je. třcčct I)oli ,clc,nou,
d),)tá ji ta! urputně, ,: je mu ,ubo ma):

lamuji “ lc|Tlč čau) na ,clc,c ojtáioají. —,
Nršije příliš jiootnč jc |oubrul))) ímlnni,
ba ani se jinou famičtou nemá bc,uítáiii
dobrěho přátoljhoí. Szabo, se řítiiloá o
mim,elícl)ucímoruód), „,c ,ijl jafo
třcčci ioeípolet." !Uotflijiflijc bma,
třcčci to oboru jebnč buboioz) pob,cnuii,
ojtáioají jtáti, btouíejí si ,uba), a náhle
,apočiná boj, Etm') je to do i'ttčfcm nebo
jmttí flabjjibo loučí. utrutiu') jcít Eřcčct
proti m!)ííim, tv.)jám a jim,)m malém
,ioiřatíiiii, krerých popabá a ,atuíujo, pat
,ačiimjc od hlawy maío ob Eo'tt oblu:
pujc a ,at. Djtatnč je ,imi érabniám

a tlnbc na třcboučtc' roítIiiito,
nimto,ra,iL, (Vcionica, Ehrcxl:

prció) )olčí mát, jalát, )oclitou loábu.
latě mali ptáčci, tobolb), chrousti jjou
mu mít-análu potnucm. — Zeho i'il)lmoni
ncoi'átclc' jíou trtmoci, joiot), laj'itc čili
tolčaioa, lijjta a ,)olájítč schoť, krcťť mají
fřcčto ,a ucjmilčjní pottmou.

Nrjčcluějssi Edith) tčla třcčtotoajjou:
iont.) čilipotlíts) txoářní po obou
jtrmiád) tymto). Síout' to to,)u' podíl.)
me,i to,í \\ nmjcnimejčitc', na BW.,pnlcc
bloiil)c', l'f'., palce íjirotč, ro:), pat jjou
najoutnutč mají '.')'/2 palce )o objemu,
uwuřrťx jjoii )oclnii I):bountč a pořát)
ojl,lc'. W tčd)to ioacíd) iioíí fřcčct (i lotů
,rim najcb-nou bo pelcchu jn)č[)o.3atmile
,ráti počínají fajola), bráti), ,ito a t. b.,
m:)řáioá jc fřcčct po ,ápabu flimcc 1m
cejtil, (\ln) jbromá,bomal, co ncíil, a pře:
ítáioá teorii) přcb )o\.')d)obcm jlunte iná:
jjoti. Lrštřli ,tuo na ,cmi, jlí,á jc 6 noc:
lifoii r:)cbloíti, a jawtcm ic jjoupá bo
iontů tioářm'd), tbešto jicl) po d,)míltiid)
ořebnimi pa;oxuxky třcnim na ,ab tlačí,
ab,) mobl jcn'tč mice ,rncf iotřín'atl.©to:

ji:li ,nifa jesscč io tlajirl), )oo)iaji_m,ujc
je, je t ,cmi sklouiti,a ,mocuujc jc jld)
o loolitou bbitoíti. Sjou li tmářní ma't)
tatto natlačom), ,anáííi natmbcnč ,boší
bo jm\.')cl),ájobatcn, toešto .)o třením fit
oícbu , ro,ta,cnč l).il)\) )z\\.)j.')oa a l,)ro;
mabí. :U—linčm'těd), ttcří ticčto io\.)to
páioaji, jafob) tmto malí) ,loočj obill
ro,btu,omati uměl, an ,ačaítc' io jcbnc'

7“

obilím,
ato:

y_n
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tomůece jen jcben bent) obilí fe nnd)cí3_í,
nicí 3átlab fmůj nepochybně na tom, je
jpíjfe jbromájbčné 3tní bříme mo3rálo

jaro 3rní po3bčjl fnájíenč, a 3e tnboš
jebnct lotnůrla bříme naplněna bola ne'31i
hrubá.

Na počátfn pob3imfn 3ccčíncí mlcibí)
fřečet noíoí) příbotet jmůj bnbonmti, f
čemu fobč íoplon a lopron přibil tooblc

báwcí. Nikdy fe nenalě3ají bnbomi) jejid)
m půbč iamenite' nebo pífečnate', neboť
p'ub kťrčka nčí, je tatomcí půba ! pob:
3cmníní bnbomám je nebobí. Salé je
málo bb)) nacbcí3í balefo ob rolí, proto
šebi) krádrž jioou baletu nojiti innfil, čím
bv mnobo čajn 3trcctil. Nassellt míjto

příbobne', hrabe přebními pa3onrli) ci no:
jem bítn, mnba3nje mobrabanon 3c1ni
pob břícbem 3a jebe, a 3abními nojlanii
ji jcjjtč míce na 301) obbn3nje Z jam
dýwá budowa jebo 1—2, w letč paf 4,
to 3imě i přes 5 ftřemíců blnbofci. Rašbcí
bnbowa má nejméně dwť bíro, 3 nicbšto
jebna ímabem, (mí)cl)ob) brnbcí pat
tolnco (iopcíb, mjc3b) 3botomena její,
»noní bíeon obočcjnč mocbcí3í, ač bříioe
bčrou folmon blamic'fn mojtrlnje, a je::li

jijto,fe přejmčbčnje; brnbon pak je boniů
mmcí, bí)mcíli pronájleboroán, nebo ibn;
si 3cíjobu přinání. — !Břeb tolmou
Ditou leší ioobá3encí 3emě mnobbotráte
n) tatomc'm mno3jhoí, šebo je jí fotoni
naplniti mobl; její plemcnní, lníítíncnní
a jlnplncnnl tol)o obilí promíclmná, tte:
tí)m 3áíobárna naplnčncí jeji, oboabfi)
toto benně je toontctcijí 3 bnbomx).

Wýchodui jjifmcí bíra tábne břímě
až fe pelechU, jen na 1 jiřcmíe blubofcí,
a 3atáří je asi na 3 — 4 jiřemice aš k
pelecbn, an lolmá, mcbobní bíra 3 — 4
ftřemíce blnbotá jeji, cc bneb ob jměbo
fonte a; ! pelecbn jmnčlnn w malém
obobn webe. S.Bříbotet a jpoln oelecl) jest
podoby mejčite', jaro blama bítčte mcltí),
u stasých kťečkú 3 — 4frcít milíjí, ječfon

a lnfjtincnni bobře mojtlmn'), cc jcjt fpoln
ibneb přebjíní ! 3ájobarnám, jichžto jicm')
!řečcť nicí 3—5, mlabí) wssak obořejni

jenom jebnn. Báíobcínn) jjon cbobbon
2— 3 jtřeíoíce blonbon 6 pelccbein joo:
jem), jjon blabfe', mejčltč mobrabane' a

to3lične' melitofti. Tt, jenž třcc'h) molo:
bámají, mopccnoují, žc nělbo i 12 liber
obilí w jebne' taťoroe' tomůrce nale'3ciji,a

Čtení 3 přitom).

jijtí) uber, ftcrí) 6 fojlami 3 lřečlíi bo
Widuč obchod wrdl,wyprawuje,že to ne;
fterbd) bnbotoácl) tiečtů 5 —-_6 nici-ic fajol
nale3l. — Na bně bíro n\d)obní nale'3á
jc ftranon lomůrrn na trno.

Gamice jbím měně 3ájobi), není tal
ímčlcí jnfo fmnec, a proto mobmbnje fi
l)!iibfjí bnbonn), tteré w celtn pobobno
jjou bubon—címímnců. ?lj ibn; má nilcibé,
mnbrabnjc pro ně jeíjtč 3 — 5 bit foi:
míní), abl) mohli) tím fnabnějí utc'ci,

jjon:li pronájlebománi. Dwakrác do tofu
má mlabe', cc sice ob 3 aj bo 12, ftctč
nmjí bneb 3onbh), ale jíon l)ole' a jlcpe',
gprmn- 3mnobmle', po3bčjí pci! čcnocnč.
Dewátého bne přejtámcí jejid) jlcpota, a
tn unáší jcbcn inlabí) třečel 9 lotn; bo,
ítátocí colonplo, ci jiš křoupá 3tnfa. W
lc'tč bilmjí mlabí třec'ci po poli, a 3ačí=
nají mlajtní ímé bubon—:) ombnti, jat:
mile jim ftarci jcnníce bín) iod)obní3acpá.

W 3al)mbád) btabe je bub aj te jtro:
mnm pob lořem), anebo pobe 3bi. $a!

mile počíná bí)ti 3inm, 3aítrfuje tito,
mobmbnje si jcjj'tě blonb tumoru 3imní,
a toeble' ní 3a|obarnn 31mm289prá3bnčnč
letní tomon) moplůnje 3cmí, a Do no:
toí)cl) si nciftlámá ničte' jlánn) a lantln.
fBří títo práci pilně 3m amelmi tlnítne.
Wuiká:li 3imci blonb bo 3ctnč, napabá
bo 3imní ípáncl. Skrčť pat je náílcbo,
mně; blatoičtn ftrří pob bříd)o, 3abní
nojlčh) bá před noo, oubl) 3nenál)la 3tu;
[)non aš jjon ftnbenc'; oc'i jjon 3mořetě,
Dýchání potlačeno, a tatto jpí polo3tnl)l\)

xod fonte října “3 bo fonte února tento
malí) lafomec nproftřeb jmí)cl) nabroma;
bční)cl) jtatfn W tom čaje. líl)áíoa' skuleuý
(\ ítnl)h), tal3c, na. ownátnelí l)o, jcitn jegnje
nctoolnč ítabuje bc3 probn3cní. Ba i ře3ati
se dá be3projemení boleíti. W tolntoípcíntn
mn tleocí jrbee jen 24trát 3a minntn.

sajíincuoc' její po3oromati jel)o pro:
cítcíní.

Z poc'cítfn natabuje jioc' 3tnl)lc' onbo,
pat otloírcí l)nbn, 3íiocí, nír3utč meči,
jařobo mu bolo nemilé toto procitnutí
3e jlabiíbo 3ilnníl)o ípantn. Na to mšon:
ramč otmírá oči, cl)ce si jebnonti, ale

potácí je o jcbnc' firmu) na benbou, a_i
pak oo mnoboncíjobne'm ti3tčm io3bnd)cíní
íjfaíinč je pojtcnví.1eb ji3 to jbe líp;
počíná fe pasontfem čiftiti, blcbcí jmon

petr—non, a 3cc nčloll! bobln ftane je 3
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,nťbo gaff, co břímc l\\)l, zlo nn \), lour
peln \) třečcf. Také l w zajeri pťespi
\\cjraběii \\lon ahnn ;alc'saie bo fontta.
Z fara 3m fořính) a oícní, \\a pobsim
obilí. Nejmilejssť labůblon jíon \nn (ja:
kož s wrchu poměbíno) tbronftí , kobylky
\ ilní l)n\\)5l, ba \ ptáci, \'ímšto \\apřcb
fříbla přetoníá, \\\\)í\'í, icíítčrh) a babí.

Třč n\bčlc ííará \nláčata bómaií od
fíatód) wystrčeua, aby si fama brabala
swě mlaííní bín).

.Rřcčtomc' fe \\řlb\)\\\\l\nl ro5mn0=

šníí; n\bof potomstuo jejčcbobnáííí iiš w
třctnn roce af\7552 mlab\')\t\,1\llfo3\nlabata
na gačátfn lctníbo čaín srogená n) pobgím
jiš fc pářq'í. W ololí \nčfta ©MM),
wyprawuje moicnfh') fagatcl Wiukler
mc fmčm přítobopifn, i\bmálnč \\latcní
d\ptařomě čili brabačomč roln 18i6. —
faml Hl, 8|7 lřečl'ů pochytali, zač iim
obecná pollabnícc '2'237 toralů ga ob:
platu maplatíla. Dbílí „; jejich břr n\\):
brané, !tcríš n\nobcm wíce m\.)\\á|Tíntšlí
fošh) fcbytanýcb křrčku, mábí n\nobo libí
! wýdťlkn, ktcrýš d\\)tá\\í třešní poskyruje
Bťi l)_ral\ání se \nníí bátl pozor, alu) lřca

čet n\mouočil, a buď do \\ol)\), ancbo \
do hváií brabačc \\cpoloníal. Db))č\j\\č

\\\\)tal)_njí fi'cčfa l\ál\\\\ Šclqnťnn, bo \\ř:
hož fc lřtřcl galonínc, a \\al jrj bolí
gabíicií.

© \\1\ na třcřfz)počíná \\) bř\;nn, a trmá
aš bo polomicc řcnona; \\oříná wssak o

gníd) opěr, taf žǧ obratní) d\\)tač \nnol)o
jíd) nad\\)tatí n\ůšc. .bromábla gcmč a
onslá n\d)ob\\í Díra \\la;\\ic na n\labčbo
fřcčía, mm; na \Tpatnon řáfn, na n\álo
penřs \\ obilí, proto íc i\c bálc Weliká
wýchodui bíra mající folnn fcbe \\čtolít
kolmých md)obníd) bčt, jest ,;nanltním
famlcc \! n\lábáth), al\ral\ač počítá
pcníge ga kožky \\\lab\')cl), an íamíci \'ta:
ron pro plcmcno \\a žřwč \\ctbámá. Wr:
lifá bromaba )cmč G lnfítínami a plc:
n\amí \\ro\\\ícl\aná \\ímřbčnic íanuc;

'd)\)tač \'očnc topati, a íbírá fřcčfa a žito
do pptlc. -—-3\: lí trnó plcínínúnon pola:
gen, icítíf to na gnamcní, \: fřrčcf gon:
bonn) \\ fc n\\)\'\čl)on\al. (Slmíání -j\ft ic:
b\\ob\\d)\'; \'l)\)tač (trčí ímui šcl\;n\') bát
bo bín), ab)) i\ií běl) mvbátral, a ieft
l)n\b \\ lomon)

Kožky třcčfů ;iara \l\\)tan\f\cl) jíon n)
bmoináfobnc' ceně, an lošh) fřcčfů pobsim
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\\íd) floatnon srsk malí. mm „mm
iron let)!c' a teplé, a b\bí fe \\a plán'tč
\\ lolldn) \\ro panlčh) \ \\ro vám) —
Maso se iíbá, \\ fáblo fc potkebuje.do
lal)ánl\'\.

Ze wsseho \oibno, žc kkečrk Mt nei:
mřn'íí 57mm, iciš tnbní \\llbo na poli
ímčm l)oft\n\ n\ítí si \\cšábci. —

2. Chřestýš (Crolalus horridus,

' Klapgcrschlange).Cbťestý jest l)ab 6 fířemlců
blo\\l)\'\, a má na loncl otafn lronšh) to:
bo\olt\', ltcrc', iařmlle [)ab seboU volant,

d\řeít íopbároaií Šíře m americe; im
ptát:), \ocmcrfo, žáby a myssi; na (ln:
\včta, n\níll i\Táblen, se nepousstť. um,
lnntí jeho \\fmrcnic ga nčkolik \ninnt Z
dočátsu cítí \\fítlnntí) ťlowěk ponbou bo:
left, iato fb\)l\\) fc b))l o trn \\plcbl; bm)
pal \\ncbnc rána, a opncbllna fe rogdágí
po celém tčlc, a hurt naftáwá ňlnóm
trháním oubů, tbtšto \\fftlnntí) [\q fcbc
lcší. Lowri na chťestýsse wyrbázejici nosi
6 sebon hkeb, ftm') \\tuítálc na uhlí ro;,
palnií, a b))lll lbo z \\id) ob chťrstysse
\\íítln,nt ranřnčmn hřeb ten rogpálcní)
bo rám) n\rágeií. Moci mámlmč. jat se
m\)ílín\alo jintn), \\cmá šábnc'. 3bá fc, že
ssasstotem ocafn gmřř a ptattmo ksobč
látá, a proto ?lmeríčant', když mmm)
d\ntají, bo třoroí fc skrýwaji, tafomí) hlas
iafo dařeítnffc ocas mýbámajíte. !Braíett
\\mlnntí jeho \\cfflobí, a proto se bo d\řt;
\'tóč [\oií: n\bo \\raíc l)lebá \\ žrre l)ab\)
t\)to. Snbíanc' blamn dařcfh'nTcpm)! níc
f\\\\\oí1'\, mm M:) i\bí. Cbťesiýš n\ilnic
l)nbb\\. Chatcaubúand (frantongfh') ftát:
\\íl 1- 1848) mopramnie: .Rboš icbnobo
bnc jsem fc f\\\o\\ fpolcřnolíí ro bokejssč
Kanadč obpočímal, d\řcftí)ě l'nám se
\\řiblíšíl. Scbcn Ranaňan, n\nřie bráti \\a
Hrtan, pramil, že nám rost _;ábamnc'bo
\\fáše. 3 ssel balbomi naproti. .bab fc
ín\í\\\\l, nabnml frf, otcmřcl \lamn, old:
\al ichmoatc' \nln), n\\)\nrh'til n\iblítomití)
íagnl, fičcl, oči fe \nn fmítílx) íalo šhamé
\\blí: tělo Sloítí \\abmntc' \\nnlo fe zbňrň
i bolů: íínpinn se jržily; ocas fe \\\íl)al
a \'traíínč d\raítíl. In počal Ranaban
bráti na fletnn. .bab iafoln) fc blmll,
tábl l)lan\n Špáta), ;amíral ,;ponenábla
lamn, oči tratih) oben, ocaó přefial fe

Itbmčn , d)\aítč\\í \\tlcblo, l)ab \\lcbl \\ po:
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slonchal (\mmřan bmjc \\ \\čfoíiť mm
fe wzdálil: bab \'c \n \\í\\\ trámu mi:
nul, \\ tatto aš dalrko \\bmc'fti sc bal.

Čteui 3

3. Lev. (Felis leo, (ler Lówe).

Lew jcst 5 i 9 \'třcmíců dlouhý, a
3 \\\'b 4 ítřemíce nysoký, má ítít' \\Ínmo:
gluten, \\a tanci \\míu \ bclíííd) d\hmů
d)\\.\\\|'\\'řSanxec má \\a blamř, \\a triu
a \\a \\Ícu'd) břímu \\:Iaíatuu [\anwhna:
\nřiííí \\cšli \\I'mruí írít'. $\,\bl\' \\\ huráá)
fraiiuád) afrických ianxrrických: \n bnc se
ffn'nná, \\\ noci m\\d\á_\í \\a [\\upcš, (\ to
šwlásstě \\a opicc \\ faifu. Pohled jcbo
mclcbuš), obratnost \\ ííla čim' ho há:
lem \\ab \mířatv: urš \\\\,\d\\\\áÍc\\\ijrbo
welikomysluost \\d\\'\\\\á \nšbp fat \velifá,
ia? \'e pmmí. Člowčka žere jen fbpš [\\yl
“\\brášbřn. W snít—tífc bá frotití. Lwice
ncmá I,\ř\'\\\\), tolifn d\\\\\\ítíf \ bcmid)
d\hlpů \m \\tícó, jest lcbčí a \,\rušučjííí;
\niluíc molicc ímá hvíčata. Zaťwe:li Ic\\\,
pulckaji \'e balcfo ssirokowssecbua šw.iťařae
Sogni jcho icft tak hranatá, šc filmům
Iígnutím \ fůši \ \\mío \\b foítí vbtrbnt.
Sřcboíiibncdi iebuím ífufcm, čaím i \\a
30 Dřnvírů bloubínn, koťiski ímé, \říbřa
báíc „\n \\í [\čší. Son tlupou \abíií \m
jcbml ránu mola, \\cbiíc \vííaE \vícc \\cš
ro nutřcbuje k Uas!,dreuť _ímc'mu. W fm:
ii\\ád\, Ebc iiš posun! pumu, [\oií \'c Elo:
\nřřa, ic\\\\\\ oítatnč \\ifbp fat \\cbupcč:
\\\f\\\\ \\cb\')\\\á info \\)qr. mmíobnm lrm
\'cft žwiřcurjstrnsliwčjssč; \icbo \\čí blrsky
[\\-\\, H\,\c \\a čele fc \vraíčí, \mráícfímtt
batman mibřti .Ctřáfaie I)ř\'\\\\\\\\\\r\\č\'
\'traíílimř, mlátí \\mínn \\ \em \ na wsse
firmu), ba i \\a \nbní notu) fc \'tmví, \\
tak brnmc' l\\'\\\\á \\a uši pubímáuí. SBruh)
wssak \\řccc \\.čfbg) probrámá \n \\ůtcc \\
\\oíornšcem, Sc |T\\\\c\\\, 6 brn:
d\cm (\ tvarem. Mládata baií \'c fm:
titi, \\ [\\'\\vnjí\.\\\ř \\iírná \\ \\:bčíná í\\\\'\\\\
pčftmnu'nn. Za ítar\\d\ čaíů \qpřabaíi si
mítřmvc' I\\\\\ bo muni mítčguúd), bai
bo bojů \'c mobiíi. D \včrnuíti, .mclifn:
mvihmíti (\ mbččuoíti I\\\a iaE \a skarých
ta! \ \a \\\\\\\\f\d\ čaj'ů pomíbá & \\\\\\\I\\\
bimnc'ho. Tak \\\\,\p\'a\\\u\'cBurchcllz
Scbunu psi \\afíi n\plnmli žrossrč Ima
jat mů! bloubčbo. Im fc pokojuě přrd
nás pnítamil. Byli jíme w Uebezprčen:
\'hví, Ucbof nás mněl jedučmskokch míti.

břitobu,

žUh) pťiprawili se ! ftřííení; ale \mtnm.

fc mrbíl \\l'i mqi \\či (\ nás, mice a mice
na něj borášeiícc. Lew \mI pewnť, a jen
na nás se dčwal, jarním \ nás uťlobo
\n nbřt í'\ wybli;ol. !Bíi wssak borášdl
aš ! němu; to [\o mmlo, \ mácbl tla:
pou, (\ bma psi Iešcli bc; ícbc. W tom
\'ti'elili jíme po něul, i ač kulka iebna
siluč [)o ranila, přece \ůítal \\cpnI\\\\\\\'\
ítáti. T“u jíme i(meb sirojili fe k hrubé
ranč . Icm ale mai tím \\mč se \\bual.

S]Jotfazli \c číomčf \\cugbrojmň Bc
Tmrm, tu žáduý útčf \\cpomůše; Icč ic:
biná \muíiíoft \\ \\řítnnnmft budm ici
admini. Nefnxi fc člowěk báti \\\\Í\liti,i
fb\\\ sc lem přibližuje, [\a i fbnž fe fc
Hutu (bund \\ k \emi fc hllí; \\cbof \\c:
\\pmváši se skočirř,má:liťlowčk tolif \mu:
\iíoíti, alu) \\"u'tal\'táti info (odm, aprwuč
bo \\čí mu blcbčl, bezc strachu, Im gou:
falíhví. W;Uesscua postawa člowčka \ln:
bání [\\m íhadnn \\ buda \\címrtclnňg
oka lidskčho \ářící mimi \ \\ab trámu
\\vířat, tak še \\cbůmčřuic fc mc fwou
wsastnč ííhl, pokawad o itím slabosti í:
\\epřcímčbčií, aucbo člowěčim masem fc
\\mmnlíaí. Nebok obyčejně \'c m frátfčm
řaíe \bmíbá \\ prnč ubírá, \\mfiáíc se
\\blíšcíc, aš pak \niba \: bom dalrko ob
člowčka, skokexu\\a (učí se bámá. Sinba
bršímah) fc meíifc' Imm na Ímn : \\vm',
co iicb \\cm' již tnííf, \\\\,\d\á5ci\' bobří
\'třcíci íamutni \\a Ion) (\ stopuji je bo
brloh.

"Dmffem Ebe Icm bíabvmó pvtláwá
\'c 6 Elnmčfcm, bómá mu \vclml \\cbq:
\\ečm'un, jakož mibno \ \\baloíti nás
ílcbujuí:

Šmíd), mniin \\batm') (\ n\bmiení)
jrl si pro \\cmčítu; ccíta mcbía icj před
puussč palčin—ou. Na zpátrčuč ccítč on ic!
\m bujuc'm funí, (\ \\cmčím jrho srdčla
\\\\ \chbIoubu, fttn') fc můšc prá:
\vcm \\agúmati nejlrpssi loďkou \\a
pouíti.

Sšbpš \\ba bma \\:cblc' \'e[\c zwolua
iclí, [\mvícc se zajisté ro;ulluwami ima
tcbnúmi, břšcI jim \'traífní) Iem \\a proti.
Welbloudi ulrkuuwssc sc jrho řmáni,
vítali státi a ítmdwm fltínli. Newťsta
remnčš, ftcrou si byl lcm blamnč za fn:
řiít mnblibnul, m polowičuých mbíobád)
jako \'tčun zblrdlci \\ I,)n'uou pohližela \\a
(n\a (\ \\a obrance swého — \\a mms
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šek). Lew rc hořowil ! útotu, )a "nám
býwci iiftá fmtt. Hťťwa se m)) ješila,
ii; fe fb)')[\aI k )cmt )) tma! bo pousscč
baletc'. Ženich ))cmčbčl, má:!i ))emčítu
nebo [)))a ))a zťetrlt )))iti, auebo fpíuají:
cibo se kouč držrti, ab)) )! ))im l)(abo:
mému Imu zrowua b)) Hmm,) Ucbčžel.
S "třem natáhl tento tcř, isbn) )))bat:
nýchbojowuikňw?lbbcl .skader mód),
)isbu, )) jeho )mráítonmnc' čclo :) ířcčo:
n\itě napnuté ))))ba) ímčbčih), ): (ití c)))z
f))ít, kteron m))čm ))ifbn )))va)) b))bilo ))clwsz
pečeuftwi mlaítníbo šimon). Dmfmn ten:
trátc m)) sslo o ')lmut bmbc', )))labc' že:
))))n'h). 2m) jakoby šnsuul )).)b ))c)\[))).\:
žeuou postmoou jet))). Zulužilost jrho fe
))ítálila ))) boiíd) proti frm)c))))5ít\')m me:
btaltům, () )brm') swou ueučil íc Uosiri
garten). Spolel,dliwoxl vřítí )nalt' )))) pubč:
)")enc'bo to))č ble n\ůtc ím) )))číti, :) ))
(blabnm) hm), ttmi íc )))) tratičtěm bčíu
))) cclc' t)))íál)l)\)'ti ímé opět boítmvila, na:
mířil )))) (ma ke skoku fe cb))ítaiícibo.
delk oU ))))ííh) swou, () )))řbčí, še ici)
f))íta )))uíi ))rámč )))) Necid) )latvš l))tm)
f))ši (mami projrci 21311!brama se íma
lil, () [c))-[ )))rtcm )) ))))I))\u )))tn)))u)ící ))
paničh), ftcráš měla b\Š)t')obětí it!)o.

G))ab pohmáb )))[abi ma))šclc' )).)

tiché bomácuuíti ímé )))))oí)))))bobiuu tui:
mě)) ))a f))ši tma, jcmu', )) bat) )tatnmut)
b)) ji na ))mnitfu 6 ícbm) bami) m)ali
Suad pofud 6 raboftimnu l))boíti připo:

)))íuaii fobě mm)) [)rf))\.)).\h)c' ofmnšcuí na
))))uííti, ttcrc'bo lv) )": dobrowoluč uikdy
mice bušit) ))cšábali, němu mohol) )))bččni
b))ti. Maužxl ))))r)))"třcb ))cbc)))cčcn)'t)).)í
tobo žiwě pocitil, krrrak milá () hrubá
jest b))ííi icbo manšclfa — mm pat na:
učila íc na tu d))uili bmoináívbnč ctít) ))
mil))mmi muže )")vc'bo, ))batlu'bu obrance

fwčho, ftcr\)š ii m),)tmnl )c 5áí)))l\\.) iiítc'

4. Jediný jedovatý had říše
Rakouské.

W iqcni ). k. „jedUoty lhář:
fté" due 19 listopadxl 1852.1nčl bot:
t))r .skreUďer sajínmmuu, nb f))ítoía
: t. přírnb))ílm tabinctu 3. Td išilýiu:
geta pod)á3riící )ptámu )) icbiném
babomi řííl'c Nakouské, ftcn')
„mám Uhrpzem (usstkmltim) člowčka i|
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amířata w nebezpečcustwi fmrtt přlmobt,
:) o jcbožto m))tořeuřní wssemožUě pta:
comntl blušno. Tento bab i:)"t glupa:
mčítná mřetcntcc, (Vipera chersca,
))řmeďv: .Rupfcrícbíangc , .Ruugottcn)
519mm ostatui [)abnmé iíou pro hospo:
dáťstwi profpčssnt, jessto počct žab awssrx

lijakého [))))))))') ))mčuč ummííují
Hlawui )))ámta, )))) tttrc' te rošt:

t)))íce ))a prwnč pohled od jinýcb nc:
sskodnýchbabůtngcgnatimůšc, icít ftá tfc',
l))ubc', “abntc' tělo )) [)l() m)),
ttcrc' íe alc t)) tanci tčla )tcnčuic, odkud

_ptámě proítonámbnč po celém Slowruskll
)))ůbcc )námě imc'm) mřctenicc bo:
ítala; má crojhraulnoU, malínni Wu:
))inam')pokrytou (Hamu. Barwa těla
jest ))))btě ))))bílu pokoleui ro)!ičná; aby:
Ecinč)cícno: aueb čerweuo:bru:
Uatá, anebo prámč )ccla t)))amá.
Zřťdka nofi na těle ffmrm) jiné banny;
má:!i iid) n))Tař, jím) cb))čcinč ob hlawy
bolí) () ))a ííiii f)) )))an) čc'u'tcetěla )na:
tábnutc'. Jedowatou žbroj mřctmice přcb:
ítamuií into )) íl)))')d) icbumatůd) [)abí),
dwa bčtamě )))Bz), ) ktrrých při
)))Tthuui jed do rám) ponssri .Rmmč
těchto hmm) icbomatód) )))bí) má jesstť
)))ícc řabf) drobuých ))))thří), jejich) po:
moci tmou ),)otmmu ro;drobujr. anykjesk
hloubí), )))ůíubem )).)ibllčet to)b)))oic)))').
Dloudostwťerruice dojabuje ))rimíce bmč
ft))pn. Šimíwyvláítč )m)))') ttctě guby:
[)))ic .) přcbltámá; m):)umšuic fc bom, a
přiučxssiuaswčtžiwá mláfmta. Dbpčeinč ležť
ífronccná )).) mi))Tuní na swon putramu

říbaiíc; ))řcb )Tuítotcm fc blíšícim ))!n'mc')
fe ho má bit)) pobgemní; patu alc od
)mířctc ))čiafcbo nenabáíe ))řcfmapma
b))Ia, bámá fc na obranu, m))bawje blaf
m)) b)) mi))Th), sipi :) co dosahuje, hryze

llííttuuti [)aba tohoto )cít pro nleussi
)uiřata, ian) )áb\.), m))ííi, ptáh),
)aiicc neomylně fmrtcluc'; pro wčlssi
)mířata: owce, telata, kráwy,
f o )) ě wždycky ímrt ))cnáflebujc, into)
a))) )) Eh) mě Ea, bíebáIi pomoci. SBůs
íobcní icbuua člowčka ítít: ))álimá bolest
na n))ítč ))brmn, ())))ttnun) )apáícní ))
))))ucblina Uejřlřzssich částek těla, tmě
bí)d)ám, třcíení írbcc, ))tráccm gram,
)))bloba, fřcčc, ítubcm') po), )).)raccm šluči,
aš pak kouečnč ímrt přicházť.

uplně b))ímčbčeno icít, še jcb )))řca
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teuiee ien ienlráte sskodi, jestell fe bešs
profiřebnč krwi čloweka nebo šmiřete
pťimichá; m šaloubhi člnmifa wssak ani
ucimenfíí sskodliwosti nemá 213mm nejlíp
učiní, koboby mřeteniee ufi'tfnuin, ieft=li

swou ranu bneb mpeieá, coš se i při
bobýtfu G nejiepífim prospěchem učiniti
muše.

5. Krtek čili krt.
.Rtt obecni) čili htet (talpa

europaea, Maulwurf) Dannii íe tělem
tquióm, loučiunmi (nošfami a oeaíem)
ftátfňmi, přebnc' noby má Iopatfomite',
k hrabání zřišeuč, oči maličte', pob frfti

1|ltpté.3iie m bupád;pobšeimlódy, tbeš
táno', m poIebne :: mečet wic si chodby
na wsseebny firmu), a tať šišah), sstiry
poine' čili krtouohé, prut—tmm) (& nidpš
se lihnoU rbrousti) a jiné žiwočichy pro
potramu si blebá. 513mm jest owssem
šmiřátťem mimi ušiteřmim. Že paf ale
pobtómá šemi a mmmbuie kopky, nemi:
Ióm býwá hostem na Iutád) a šnbrabád),
a proto fe ;ačaíie' bubimá, ale beš prá:
wa a na sskodxl[)nípobářům. .thiee má
bmatrát bo tota miabe', ješ melmi pci:
Iimč ofíetřuie. Huťzdo ímé, jak jiš po:
měbino, má »: šemi, obyčejně m mio:
wých ntistech, fterá jfou zwýsscna, aby
tam woda nemohla.Huťšdo jest wylojeuo
mechem, Iiftím, piemami a :. b. Rricf
jest meimi [\Iabome' šmiře, kdpby j,ich
Učkolik dobtomady sami-el, :! nebal jim
ničeho šráii, počUoU fe meípoiet tmáti
a štáti.

.stořiukň rostliuných ani íe netfnou,
šimíce fc toíifo šimořidn, a proto jsoU
lufám a pafhviílám prví pčííni, a ne:
maji íe bubiii. Siš lectbeó pobařilo fe,
krtky tai mpbubiti, še na celém ofuli ani
jebinčbn nešbpln: ale po čaíe byli libe' m
mnohém tafome'm miítč rábi, fb\)š frito:
me' opět fe namrátili a rogmnošili, ba
máme pi'ífabi), še po tafome'm mmle
učni ídvmálnč frtfz) ub ilnub přimešli,
aby fe jen šaíe rnšpiemeuiii. —

Sicílii a mčei tou podobnč info 6
iprabci W iebne' nčmcde'hajinč (me
%aldu) šanemřeli na mrabce pro jejich
sikoduost tai, še tamčiífi miába íama na:
říbila jejich wyhnbenť, a ! tomu fonci
wvíabila šiáíftni penčšitč obměnu) „ia od:
wedeUé zabité mmbee. QI w skutku poba:

Gieni 8 vřirobl).

řiío fe; neirmalo to bioubo, a po
wrabcich Bylo w celé Imiiuč meta;
ale po omocí bylo tafe' meta; boUsenky
fc tn! rošmnošiiv, še Uebylo mice mošno,
jich fe šmocniti.

Bodobných náílcbfů bnčfaii fe ! iam,
fbe & Inf m!)bubili krtky. žena Ubylo,
a to blamnč firše čemu) (bióíi'tč, dessx
fnmby) Iteři fe tuba) přes miru rašple:
meniii; beíffomh; jsoU ším; ob koťlukú
rostlluuýrb, ftere' uširaií.

„Nno,“ řehle funb mnobn, „to
mii'edo bylo bx) bobře, še mtm—é šcmi
ob bnmšu a šišat čiíti, "min) im ta!
nepobnimnli, kdyby tťchjosslliwýcb lomů
uenahašowali!“ — 91 to:“ má bóti
jejicb prohkesseuim? Tussim , še to spisse
zásluba, ša niš bn fe iim podčkowati
mřío. .vabp ien bylo takowě šemč, aby
ii mohl hospodář mšbp za nťkollk let
jebnnu son Ioutu as na palce mpfolo
potroufiti; to b=) mibčí ímé birmy, jakby
louka šfminila a celá omiábíá. Sebiná
\vaba při šemi nb lrtlů wyrytě jen asnad
ta, še šemi tc' jest málo.

Mimo to profpiwaji krtkowě i tím,
že bčrami, ješ wyrýwajť, můše mšbucb
četítmi) i bo mnitm šemě mnifati a ii
šútvbniti. Wssak fašbi) bofbobář mi, še
nomá šemě teprw na mšbudm (na po,
mčtři) Uroduosti nabnmá.

Wimck mnoho bofpobářů, šmiáíi'tč
tigngemíh'ub, fteři mřiífí úwbnoíi swýcb
hlt přičítají 8 mell'c' čáftl'n lrtům, tteří íe
na nic!) šbršuiiRriťp tubpš nedyámaii na

poleojiT,aniš jim jakého protiwenfimi činí.To fe rošumi, še mnmtc' kopečky
státi se nenechají. Hosladldský hospodáť,
spatři:li na louce íme' trthlec, na mifič
íei po louce rošbobi, nečefaje ani ben. To
fame' činí owssem toliko moudťť bo;
ípobáři u nás.

)(bwbom wssak u swých čtenářů
ucupabii ínab m pobešřeni, še jíme nb
Erttů buímii nčiafou ponmántu, nebosll
iai se řifá, íi'penbáš, bychom je 3:1:
ítámaii, proto jako nefirmmí soudcoroé
pvmime tafe' beš obalu, w čem jich n e:
šn ítámáme. Nezastáwáme jich na
quád; a na paítmiiiád), na uichžjúrobne'
šemč jest přiliš mčlto, the, co
lrttomc' wyhrabou, je puítá, wssrho šil:
robnčuí ueschopuá přlba. Int i n) ša;
hradách ie nešafiamame, totiš m ša:
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brcidácb, které fe přerpmaií, tbc bez tobo
' sskodný hmyz a žižaly přičiněním lldským

fe hubi.

Zkrátka teho, na lntáel), a wňbcc
na nn'íted), lešíeíd) nleblim, lbe trttomč
černou, úrobnon 3eml noobmbámnjí, tam
je nechme na pokoji, ale loobrabane'
loptp pilně togbqnjlne. —

6. Chrousli.

Cbronst obecní) čilí máio:
mí), (Melolonlha \ulgaris, Maifáfer),
tašbčmn řlomčtn, ba lašbe'mn bítčti n
nás mámo jeft, (: přece málo fbo o iebo
sskodliwosti mi, a tudyž muoži ne3říbla
u melilon mobn skrze chrousty npabnji.
Sfouf ebronftome'i co ponbtaroo, i
co looroítlí bronťome' melmi ílfoblhol.
Nechat sobě každý čtenář talenbáře na
sscho bobře pomííimne tobo, co tu po:
mime o cbroníiíd).

Samtčka llabe ímá maiíčta ne:
blonbo přeb fmrti fmon bo 3emč, tbešto
fe 3 nid) ponbtarol) čili Ennbtáti
líhnou. Yo e'to n) roh) 3iií ponbrmm)
w 3emt, a pobšímii roítlinám tořinh),
ta! že na políd, i na lontácl; loelite'
“toho nabčlaií. Čtwrtého rotu na pob3lm
zarýwá se poudrawa blonb bo 3e1nř;
nbělá si tam bnňtn :: 3fnllí, t. i. pro:
meni se w kuklu. W mčííei lebnn a únoru
pat lonlíbá fe 3 mlh) měří) cbronít, tten')
a; bo mčíiee bulma a tločtna pob 3emí
3ůítáloá, potom 1o9le'3á, ftronn) obletníe,
(\ čafem i bo bola obšitá. SBroto býwá
potřeba, cbronl'to 3a horkých bnn, fbeš
býwajč mblí, ítřáíati (\ bublti. (žlepiee,
husy a pmíata B dpnti je šeron.

iBomíbalo fe nám o iebnom bom:
tařt w jiíte' bčbinč, še \očbčl bobře spo:
třebomnti k prospčchu mlaítnímn tčdoto
ítromíun melmi sskodliwých bronlů. smer
netolit Dno, tteróln mejte poblošil, a
lboš íe mn lonlíblo, boníloal po eeh')
mčfíe tlořten stádo floe' bo blígle'bo leííta,
the 6 nlladých bonbfů četne' chronsky ití-á;
sal, jimiž fe bula) tnnilogahnile cbronítl
pominuli, probáloal \ontnnenč l;nflčts) 3a
bobnl') není;. — momíbá fe, že brnbeři
t bobotfn 'potřebí jest laoine'bo nápoje,
když mlee d,)ronftů fe jim bámá.

W frajináeb, fbe fe mnol)o ftrolnn
pčstuje, libe' ne3řibla jiš se tění na omoee
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a na peníge 3a nl 3tr3ene', mibonee fteom
mottem obíopmn') a it; t mlabóm omof
eem oločffenl')._Staiebnon wssak fmntnč fe
bímaií na fllnmanon nabčil íloon, a
připiínií sbonbn na fttomíd; nčlnčnou
obočeině tolifo lwnfentám, netnffiee, že t
elproufti bebron polowici mim) na fobč
mail. Nešuajčre nepřítele tobo, bUď aul
íttonn) fme' pťed ním nebáií, an si při
tom neobratně a neprospťssuč počínaií.
.R tomu lonei Habeme 3be boplo z pob:
haie Wisskowsrčho, kreryžw mě;
íiei tmetnu 1853. w „Morawfkém
Nár obnim Liskť“ nmíítčnbol.

,Nebude ínab nllomn ne3nánu')
chroust obecní) čili májomó; ale žeby ta!
příliš sskodliwý bol, nelonbe fnab tale
nlnobe'mn pomčbomo Louskčhor. (1852)
fešrali tito tráttomčeí žiwočichowé ml:
ítmni mílerbnl) ítřeífnč, a letoó (1853)
ne' ítromp hořtem ien obfopám) boh), bá
fe to ímne' očelámati; nebot jest mob:),

čeinč mnoho dnonítů, tat še ftronu) o
fmnotč ftojieí jiš noní jato pometla

oštáns), a jine' třmlto šronto obfopáno
iíon.

Iomn wssak, kdož mihi náš lib
3apn3omati (\ bublti ebronítz), napabne
jistě žcrtowdlá ladila o mentomann, ttm'),
maje mnobo mnel) roe fme'm bomč, mbil
íe ííprinnomne'bo mčfft'áfa, tterí) žáduýcb
mnel) w bomč fme'm neměl, jakby st ob
těchto nemilódo boítů pomoci mohl? ——
načeš iemn měíffáf rabil, obo ie mobnal
na pílbn, a žebřik jim obftmoil, bo ne:.
mohlo bolů. —— Nassi llbe' neebánmií
clnoníto po celá ben potoinč na ftromíeb
íebčt, a íttonn) ošímf; t mečem pa!
dploátají f minolnabům 5 bálo, řebříto;
— ale ncmoflete, gelu) ínab tal příliš
googbilí boli, a řebřito jlnl te ítromínn
přiítmoiti d\teli, ato) cbronftome' po níd)
poboblnčii slě;ti mohli — nltolho; pečli:
mi boípobáři a ftronmři fami loolčsaii
na ítronln, třefon [)nlnšcmi, alu) naftmene'
doroníto npanmtomali, še jig čaé jeft, noo
se ípántn íloe'lpo obpolebníbo proeitli a
íe pro lepssi šdrawi proletomali. — Šel—o
si práce této nn'etřlti mohli, jessto chrousti
ímni bobře \očbí, Še jeít me cblábtn me:
černím neigbramčji fe procházrtlwc m3bns
ebn odllagcnr'm, to umí fe.

„Sřbo cbee Mátl) dwtat, nc,
fmí na ně o bnbnem3" praxoť při,
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f(omi naífe. QI tbo chce chrousky l)\\l\if \\
fttonn) ob nicí) oebránif, ten af ncčtlá
na bobn n\ečcrni, ale ncdmf práci tn
l;neb ša jasněho \\ ílnncčnc'bo bne, otolo
9. (MO. [\obi \\) přchpolební přebícmcgnic,
itn) d\touftí jesstč po nočním ptoleiomání
_a www n\blí \\ blobomí ]íon. mobobnč,
je Gc íironiů \'iřáíati (\ na semi Urchá:
mati, jeíi práce nim-ná; neboť oni na
gemi \\csůíianon, ne'brš opčt—na fironn)
\oolčtníí. $a! tafc' icít to iíílobnc' na
gcmi jc netlnímntí, pončmabš, jak ííine
jiš swrchu \o\)lo3ilí, famičfa před ímrtí
i\oon \oaiičfo bo 5cmč flabc.

Byluly přáii, alu) \o iaio\\\\')d) ro:
eícl\, itn) n\nol)o d\roníiů fe objemnic,
tosfagcm přebnoíicníhoa obce\\_\\l,\o každýť
na mém poli dnoníh) l)nbi\i \nníil \o|

\

čtení z \\růmbilu :: bofvoi—ářihoí.

iiíte' bno; neboť fonc'uli bílo to jen ten'
onen, \\řilc'taií opět \\ jin—')cl)ftromů. —

Kouečuě pat tofc' icn'tč gmíniti fe
\nnííme, še \'c 5 d\ronftn tn! \\\\)\\\áří,

fter_\_5'\\\|c iibla chutně \naítiti \nol)on,
\\ioffcm tolifo pro to, coin) íc tobo nc:
n'títili. Na folomag paf \o\')l\\\rnč se bobí
tnE tcn.Q£1\\\oáření tnfn cbronítomčbo
pat bije \'e tímto gpůíobem. Na lotli íe
bá moba \oařiti; bo \oařící \oobo \oí\)\\o\\

íc d\roníli, \\ \\onedmií f_e \mb \\\í\\\\')\\\
\\l)\\čn\ tof blonlpo, n'; & boionalc ro“:
\oaří. SBoiom íe bo tčboš řotle \oleie'

-\\\\\ba ítnbcná, čím fc fiane, žc třibčlřa a
uožfy pabnon na bno, inf ale \ooplone
na \\morcl) mob:), \\bfnb fc fbírá, \\ tos:
ličnč \\potřebnjc.

Průmysl a hospodářstyí.

Neomylný lék proti zimnici.

Weznle fc noálcne' \\ ntlni'cnc' nebo
n\nleie' káwy ati čtmrt obočcjnčbo tá:
\oomc'bo ííálln, ta fe \\\foot bo \\nl žrj:
blífa bílc'l)o mína, \\ neclní se to 2-1
l)\\t\in fráti, aln) \\\íno fíln čcrnc' i\ínn)
\vtáblo bo fcbc. W ben \\b sininice ímo:
bot-ní) n\uíí elmrmocc [)an gmina, jnř
říláme na lacn \) ším ot b\oč obočcine'
lšlčfo mgíti, \\ ušímání to fosbon bobinn
\\pafomoti, při tom \oíať \nníí \o jible
\oelmi \nínn) E\)ti; ncjlípnčiní, nclmte li
tol)o bne aípon aš bo polcbnc praničcbo
jífti. Wino n\labe' a ofirc' lenní irít tle'fn
tomuto nešli mino ftarč.

Jiný prostředek proti zimnici.

Wcjce flepiií bobře fe n\noic, pak
bíle! išlontet bořonalc zc skořápky fe
\'oofontne, ba' i bcbonnfá kožička \\mnitř
mciccte fe ílonpnc, íiořápfa & na
mončřn \\tlnče, \\ w ben, lboš má
gimnice \\řiiítí, mcsnte íc práfífn tol)o
aíibmafrátc na “pití nošc, \\ ;,apije íe
tořalfon, ntb jinon líl)\\\oi\\on.
No nžiwáui itn, jeuž ščn!nici má, \nníí
blebčt to \nošno ncjroíee chodik, a nepon
bámaf íe, potnb fila ftači. 3 kdyky po:
brnln' jcsstč zimnice fe boftamila , opět

tnftčš \'c gacbon'ati flnn'í; po třctí obo.
čcjnč ji; \\íce \\cpiijbe.

Nový nástroj k dojení krov.

Soiení tmm n\c \otlf\')d) krawáruách
i blonbc' i obtíšnc' jest, proto se od nč:
fteríbo čaín \o \\folí QBíbeníie'm k boicní
poláííťnícb n\íítroin \\“3í\oá. Sofomo boiní)
námoi pogůítámá ; cínomád) címet
čili ronref, 3 \\iebšio \'e bo fašbibo
ccďn trám) iebna \\)íabí, \\ tai \nlčfo brz
balíííbo přičinění mh) libílc' m!)tefá bo
n\íboln) poblošcnč. !Bomocí těchto cíioet
icbna ílnšcbná i 30 tmm ga bobinnnny
bojí. Tok žnamruitci wýhra pro \oclií
[\oípobářítmí. ——

Očkování hovězího dobytka.

Eonífe'bo tofu pablo roclini mnoho
bob\)tia na bonbn, (Sprádnnlfu,
plicní \\áta510 a to nejen \\ nás,
ale i \o jin\.')d) stmícl). les) bobotclpřcb
nemocí ton sndnánil, učinil \\\ Belgii
boftor Willemš sioláíít'nípolné; msal
totiš ob ncmocne'bo bobotia trochU te'
nařnšliioč materie (\ ořiomal iigbzamčmn
fnín bo ocaín, pobobnč info íe při'očfo:
\ocíní \\cíítoioic činí; a ble, wssech 500
fuín, jrž tatto ořtomal, sílíialo ochránřno



Čtení , prňmdsln

hřeb natagon. M\nloíc, fterá ttomn'
fond zwolena b\,\ía, aby očfománi to a
jeho účinh) ffonmala, wyslowtla fe o tom
mimi přisnimř. — umibímc iaf bále—
zkoussky lonajť fe již na n\icc mííicd).
.Rtmln) \'e to potíorbilo, [\nla b:) to me;
litá bobrota pro [)oípobáře. —

Střevíce pro ovce.

Šábm) žert, čiíta pramba; n) 90x:
gíičaned) cbobi on\ce jiš [foro nao'ořáb“
obntc'. Slťewťce h) břlaií mngíjčane'.,
gnttaperdan. (SJnttapcrdmjcít \o\);
scblá mísa ,iiílčbo Snbiďčbo ftromn;
ona má tn \olaítnoít, še, tbog & ba bo
borre' mobt), ,mřrne, taf ,e íc \nůše [)m'íti
iafo tčíto. Takto se , \n' bělají \oííell:
iate' n\čei. Wčr ,botomcná, ' gnttapcrdn),
fbpš m!)ítnbne, ícj't íafo tuo břuoa, nebo
jafo pobelTno. fl'afomč ííon tcb\) om)
otočí ftřcmíčto. W ?lllalíčancd) íe
ild) Ictoé na mnoho \niHíonů ,botomilo,
tal žc tam jiš [nab ani itbinc' moce
není, tobn d\obiía bofa. Gtřemíčh) to
on) jíon iiíh) proftřebefproti fnlbamce.
žBramí fe tčš, še ftřemičfů těd) jiš jest

\oelífá fila gaflána bo !Bíhnř, alu) i n\
Stafonííd), \o Čecbach a na Mormdě \'c
orobámaín Tčssule fc; ale prosatím \\
fonpí počfame, aš co k tom!! w panífíwl)
močírnád) řífatí bubon. sBaníhfnn o\oci\n

nálcgí předuost; polnb tnmffccfo ncbnbon
obntc', \nobon fcblffč tím fpíííc chodiri
boh).—

Domácí lék proti bolení zubů.

dWczxui na louce nošc bobře potín:
řcn'e'soli a tolit ftřeIne'bo ptad)n
lepíííbo btu[)n. EBotom, fb\)š íe toto bmč
mm na prad) rosetřch), mcgnntonfct oči:
skčuěhočeínctn, \ontíač , nebo nošcrn
oítron \olbtoft, a přimícbq ji bo i\ncno:
“\oanc'[)o praffin, aš ,c \on'c[)o fouíctmaíti
boftancč. £Botont \'e mesmc fonícE ba:
míru), (\ namlaší fe řcčenon maín', a
tatto namočenou fonlečfn Eamhn) \\)Iošíě
bo hiu) bolamťbo ,nbn .bncb ,a tím
počne íIina tc'rí, při čcmš [)Iamn boln
\\afíoniti mnííš, a[\\) fc oítrc' (Inn) bo
d\řtán1111cboutaíp.21íi po bmon minn:
tád) přeftanc Hina te'eía'mlTedma boleítta
tam; tbobo alebolcít jcíítč Uepřrstala,musi

xcxtid. potřebomaíi;
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\'e jesstč nome' bámh) i\ncnowanébo Ic'fu
,půíobem \,\o\\|an\)m nšítx.

Nový způsob léčení souchotin.

?lnaíiďólčfař, bořtot Set-fn), mo;
moai! naílroi fn proípčdm oíob na plice
a na pría d)ot\')d). Díoba) tafome' pofťx
Iali Ičfaři bo Stalic, nebo bo jín\)d) te:
plod) train, aby \o tannčthn powčtří
osbramčh), Ebo aIc, [\nó pro neboítatet
ootřebnůd) penřšitúd) \'ttrat, buď , jaře',
l'oliw iinc' příčhn) tafomon term naftou:
piti nemobl, tomu íe aípoň nlošilo, aby
\\) d)lč\oč ro,nč[)o bobotfa přebůmaí a
ípámaí, a sirc pro mírně, \olbfc' pomřtří,
tterč tam obočcjnč panuje. Nástroj jme'
nomančbo boftora n\n'af oboje \o\)nal)raf
bití má. Srskáxdák on ,c b\oon \oehni
hustých \nie,cf , tcnřc'bo ítříbrnc'bo brátn,
icbna ,a brnbon \\\\t\o\\ř\\\',\cb a ,emnitř
[)cbbamíln obtaI)nnh)d\. :lnto n\řc,r\) ne:
mono) přimaše na níta, aln) naítroiem
tim b\)d\aI. Na \nicšřád) toti„ párou
bůdmiíeíbo číomčfa _,aI)řát\)r[\, omlabne a
oteplí ,nonitřnč oítre'pomčtří, pnoč nc,b\)
íe bo prnbnn'nice a bo plic boítaío, ' beh,
bami ale ,půíobnie, ab\) fc n\,bnd\ bege
míl'cbo pracím bo \\Iíc chorčbo čímočta
boíta! o. QSofonanc' ,fonnTo \? tímto ná'
ftrojnn pobimn [)obnč pílíobih) na oíobn,

ji, téměř \\ bráno ()robomc' náfícbteng
foncbotín poftamenč. Io se ale rognmi
íamo fcbon, še nemocns) onen náítroi
n\c bne n) noci nofíti \nníí, coš fc tím

fnabněii ,acbomati ba, še nijatc' ncpři:
!)obnoítí aneb obtí,no|'ti nečiní.

Cena zvířecích kostí v nynějším
průmyslu.

- Rterař ;ačaítc' i nepatrná obpabet
\» boípobáříhoí ,načnč celu) boíábnonti
\nůše, pobamaii nám foífi ,nn'řeu' bnm
,iennn). Sřošíři íicc, a jiní pobobni řc:
n\cíIníci jiš obc barona kosti wčtssčho bo.
máríbo bobotfa na \'xřcnfa)nošů, \oiinčeE

při tom \oííent ale
fašbc'ígorofn tiííce, ba iítotiíice tentnóřů
kosič [\egc \víícbo \\,itfn na ,Eá,npřid\obí
angličanům patří ta čcít, še nřásali bo:

ípobařínn přítlabem í\o\)m, tterat ,toířeti
foíli, na brn—Eno,cmlčtč (m ?tngliďn jíon
k tomu \,\oláíítní \nI\)n\)) nejwýbornějssi
trno (l;nnj) na poli činí. —
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W nowčjssi míra! bob! meílfon prfv
moíhncton cenn, zwlásstť \o tomácnad)
(fabrllácb) “na cure, boftah) fofti, tbe íe
w oobobř foftíminp, tal 5n\anc'l)o
spodium, t. j. foítnc'bo nblí,
čtftěni čili raífínománi cnfrn potřebuji.
Zpňsob botomení tc'to foítnoln \) (spo
dium) pogůítc'noá w tom, še fe kosti \\:

žrlezuých, zawťeuých nábobád) \onáramnč
rozpáleuých pccícb (aš fe \\ábob\) cele' tos:
čermcnají) m\)|'tamnií, a tab ai'l ga 12
bobin n\\)paíui\'; potom se pec otemře a
po máln mgdvíabí; pat fe \o\)jmon \\) na:
bobo men, abonomonaplnčnč jciid) nn'íto
ianjah). W tomto pálení utrácí ťoftpo:
Io'rořcl \oál)\) íme'; bobrota toftiminz)
záwisč aIe nejmic ob čiítoh) foítí; nebo
čím oilnčji fe \ofíech) posílítath) n\aía,
blanet a tnfn snid) obítranih), tím lcpííi
jeft foíthoina , a naopar. Sšrancong
Guillon b\)[ prmní, ftcnfrš roln 1812
foi'tímim) f'očiftční cnfrn na \nnoge po:
čaI ngíloati; ob to!)o čafn, \; roítoncim
počtem cutráren, i \oíIomaníh')d) \olaítcd)
nan—ld), zwlásstč m (Secbácb a na ímo!
ramě poťád wčtssi průmoíínicfe' cen:) na:
bómá, ta! še jiš obomatele' přhootaií,
!ofti bomácíd) potřeb fbírati, fter\')što
cbatrmf) obpabet iim přece bo tofu něco
přináífi, nebo fe toíti skupujť ta! jato
babu), potlncene' ffÍo atb. — .Ronccnc
mníime připomenonti, še toftimina i ana:
mon černou banon ((Slíenbein:
fdnoarg aneb gfrátřa G[íenbein)
bátoá, ftcrá íe ;,Íáíítč na černiblo čili
botomag (Schuhwichš) potřebnie, paf:
liše lepssi brn_I)\) tomárn i\nenomanebo,
připraloomati fe mají. *Jhoííat fe i tromč
to!)o čaíto nšímá lo prnnnnTn.

_.

Hrdclnice a ku'lhavka hovězího

dobytka.

Qonífe'bo rofn panomaía \o Cšoíno:
brabftn \\) otrofnSčlmgamítc'm a \o Stýrsku
w okresn Murawskěm n\elmi siluč br:
beInice (či jat se jí te'š řítá: bon:
fenu), šába, paieb, sbotef,
fftčtto) a o ní fpojená tnII)a\ofa
(nemoc pagnecbtí). W ofreííd) těd) paíon
z meIfe' čáíti bobotet na bordel), fbcšto
přes celé Ie'to na pastwť snítámá. Sřc:
moc ta gadnoacomala howěšč bobotef
n'macbem ítábo po ftábn, na sstčstčn\n'at

(Štem' zprůxnhslu a bofpotářftmi.

nebola přiliš tnná, ta! že ji ani ieben
Ino nepabl. !Břl tom pogoromalt, že
přcb tím bámali bob\)ttn boinč foil,
bobntef fe bnb scela nerogftonol, anebo
rogítonah-li fe, b\)Ia nemoc jen mehni
mírná. -— In famon bobron účln:
noft foIi naleglí \ při jin\')cb bobotčíd)

nemocícb, uakažliwých ! nenařašlimúcb.
Wěru není Iepíííbo proítíebfn tsacbománi
bob\)tta ob nemocí iafo fill. .Re'šbo'len
nebola taE brabá! .Rc'šbo bolamábnc' ieií
cem) b\)h\ íníšeno! $a! blahýcb uásledků
bo tafome' íníšcní b\)lo pro polní boípos
bářítwí! Bath) přiípčlo ! \nobomitoítt
ceIc' gemč !

Mydlo na čistění skvrn v šatech.

Welmi bobrc'bo m\)bía na mppta,
momání fhorn z fartonnowe'bo neb beh:
bamnčbo zboži nabnbe fe flniííenhn půl
(ibn) obočeinčbo \nobla, čnott lit
bn) [\omčgí šlnři, a půlbrnbčbo Iotn
benatífe'bo terpentonn. —

Na skwrny ob ímoh), \o'oítn,
oleje, olejombcb barem, nabnbe
íe bobrčbo \\\\)bla ínn'ífem'm čt\)t lotů
bílého \nabla, tři hointlítůčifte'bo
br a íl a (flnín, *.Bottaícbc)a bmon tmint;
Iítůjalowcomčbo oleje.

Nový způsob praní.

W Be rlínč (\o mrnffn) rogmabá
fe ob nějafčbo čaín nonn') zpflsob praní
— gpůíob ro, ttcrómš \nošno prábloi
fcbc zassp,inčučjssť kratčejř a Iebčcii m);
vrati nešli boíamabnínn gpůíobem. We;:
mon íe čtou) Iot\) tcrpentinome'bo
oleje a půl Iotn čpamfome' mob\)
(\o le'fárnad) a \\ matcrialiítů ji probá:
\oaíí, tbcšto ii řítaií Gahniafgclít),
a t\) bobromabo ímícbanc' třcpaji se, ai
je 5 nic!) iato mIc'fo. Mlčko to \\)[eic se
pat bo n\lašnč \ooba) (aš n\čbro) \o níš
břime íe balo \ogpnítiti půl Iibn) \nobía.
Do \oobo te' namočí íe prábío, a ncd)á
se namočené přes noc, načeš fe ráno pere
a potom \o\)mácbá.5133\)\nad)ane' \\egaz
n\am' paf ani boft malo terpentónem, ia:
toš fe mnobe' ítaroítlime' bolpobmlč obcí:
malo; čiíte' je wssak a bílé, jafo fbobz)
íe po boíamábne'm spín'obn botu třífrát
přeptralo. Dobrě přitom gpůfobn icít,



Čtenl zprňmyslu a [):)ípobářílmi.

3e sspiualehčejipousstč, \\ práblo \\epntře: 'a [)o obmábčiíci.
bnie teb\) b\')tl tal lilnčmnntoa brbnnto,
jalo při bnímvábnrm 3půíobn, čim3 arci
prádlo \\\\\\\l)o trpělo, \\ t\\b\)3 méně tt:
mallme' bylo.

Obecní býci v Prusích.

2%) Domácí bol-\)tel se zwelcbowal,
je to !Brnííd) 3álon, 3e 3ábm') obee\\\).l\\)l
\\eínn b\')ti připousstču, leč ln) bříme od
zwlásstuč f tomu 3mnlene' fmnmiéíie 3a
febnpne'bo \\3\\\inl\\)l. .Řummišíe ta íllábá
fe 3ofreí\\čl)\\ dob!,xtčťho [činí-e, 3 přcbíta:
\venc'bu obce a tři k lomu 3\\\láíítč 3m:
Ie\\\')d) I)oípob(\iů. Sami—Sie ta íeílonpi fe

\\\3b\) 3 jara, \\ floumá b\'\t\) m \\bel,
toti3 b\)l\\ obecného, aneb i býky llálť:
3ejíei jebnotlimúm Imipobářfnn, palli3e
tito je 3platn příponn'rčji —— ?ll.\\) 3a
fchopnéhouzuáu b\,\!, mníí bňl' nleípoů 18
\nčíieů, a nilolim \\řeG 6 rolů ítár b\)li,
\\efmi na sobě 3ábne' eL\\)l\\\míli, fterá3
ln) jei buď f plemenční ucschopuýnl či:
nila, ancbo 3 ltere'3 b\) íe obámati bylo,
3ebl) bubnneímn plemenu ! \'\I)\\\\č b\)l.
— Rbobp připnnn'tčl 3 platu b\')fe\, jen3
bříme [fonmán nebyl, anebo fbuln) jei
přlponsslťl, fb\)3 lhůta, na fternn homo:
leui dostal, n\pprn'da, propabá w penč
3iton pointu.

Něco pro . soukenniky.

Belilnš cena oleje \\Iinmmčbo, ian)
fe m [\\nfennielmč \\3ímá, l\\)la ji3 ná:
emnne' \\\\)í\\h\ftl buíábla: jrben 3 fabri:
lamů pťissel na nipmčnm, mino čiíte'l)o
oleje \\"3ímati \\chc \Smle'rem prmniebnnčbo.
Zkonsska přeměnila \\)ífelife' \\čefámání;
nebo fe fnlěď oleje \\ n\lc'fa ílnbl'e'bo pro:
fpčííniifíi \\tá3ala, nc3li pňsobuost oleje
fmnc'bo.

Dlúždění chlévů.

W ŠkotskU blá3běií el)le'\\\\) pro Im:
\\)ř3i b\\l\\)tet eiblaml, je3lo na proflřebln

mají 3lábef. Gibb) h) flabnn při blá'3:
bčni 3láblami k sobě, inf 3e 3lábfn ieiid)
bč3i \\epřetr3enč \\3 bo jiného wťlssiho

3lábln, 3půíobene'bo3 mčlfíiel) cihel, po:
bob\\\')\n wťtssim 3lál\le\n opalřenbd).

žlBřtííi tento 3lábef jel? jako I)lm\mí stoka,
pojinmjiei moč dobytčč 3 n\cnííid) '3Iábln
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Dlaždťnťm takowým
přiííelh pri) se mnoho filmn', (\ dobytet
má íněífi \\ čiílčjni loše

Krmení prasat.

Siíh) 3namenit3) bospodář \\ale3l přt
frmeni pmíat \\áflebnjici: Bylo:li prase
lnneno p\\\\3e bmmbommi (3emálp), fr!
mila se n\ehni finálně, mf 3e na něm

sioro pkrauic \\epřil\\)\\\c\lo. “BMWGÍW“n\ííařř 3e1nálmn jefítč pobmáíh, fprw
mám), pumpjí \\ ji\\\)el) \\bpabfů 3bo:
\náenoíli, sslo n\n [\neb Ie'pe k Dub“
Nejlčp mu ale ímčbčilo, přibámalo:4i „'e
\\\n k tumn jr||tč obilného b\obn (motu,
tlnči) \\ I)r\\el)\\.

gemáh) j|on poh-mmn\elmln\blá,
bámajíu jen málo |\l\;; lo jeíl: m \\
n\áfáel) ieít jen málo 3í\vin\) , ftt'rá bv
fe \\\ol)la prmnřnlti \n malo, \\ejmiee šle
mim) m Uich jeít 3iminp tnfotmorne'
)iu3e ale, alu) 3\v\'ře I):anč tufn (íábln)
\\aín3mvnlo, mníi tafe' nčeo nmfa naía:
3\\\_\mti; \\eni4i wssak na map, nenaías
3\\je ani lnfn, \\ \Delta čáíf3e1náln obd)e'\3f
paf ne3tmmena. Kdo teb\) cl)ce 3emáh)
fe řemení dobťe 3\\3itfonmtl, \nnfi f nim
přibámati le'3fnníma \n a |"o tn) o r \\ e'[) o ,
a to ieíl obilí, řnlomatina (\ pal
iobpabfnmlče'ne. x

Wss,ak ale mi frmeni praíat E\)ma
jrsstč jina \\)ře. i\ámá; 4i se pmíeti po:
l\' mta (Within) 3 \v a \ e \\ \)d) 3c;
n\áfu, řepu), ínrumáth), po:
m -\|\, mouh) ntb., tn ob\)čejnčna
počátln melmi b\)d\tin\č 3eron \\ Donem
tluítnou. Za \\čjah) čas ale přeftámaii

3mti. \\ \\eebti 3mtl, b\)t_b_\) fe jim febe
lepssl wčc bamnla, \\ \\n\|"|en\ 3e při tom
nic nepiibámaii. Kdo paf jesstč dne
praíe 3ccla mphmiti, n\uíí blonbo čekatt
\ n\nvbn \\enč3 na to m\)n\\lo3ltl.

mřičina toho, proč 3miřeli takowé
temeni íe 3přičilo, jeft lehlo fl mpímčtlitl

?lf to člomčf 3E\\fi na fobií, ať jen jipo:
řáb famč pole'mh) \\ nie iine'bo, iiftč
3e se n\n te'3 přejcbi. ?lreit' 3e jest po:
le'mfa lel)fo 3á3imuá, ale práwť pruto,3e
fe mt lel)ee 3a3iwá, oslabi se od ni 3as

lnbef. mámáeli íe žaludku jen poťád
pořrawa, tn fteté fe \\cmuíi \\le \\amán

[)ali, tot“ Uaposlrdy ech) 3nmlálnt', i přes
fhme tmmiti, to jeft: \\ettám \\ie wíce,
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než jen jco potřeba, am; tělo na žiwč
vítalo, uikoltw ale (152)pťibýwa!o.

Me) fc te'to nebubč při řemení pm:
fat mnhnnlo, rabi íe náíIebnjíeí Rune:
ne'mn pmíeti nedpf íe báwá kašděho bne
mi bmč [)rítč naíolene'bu umía.
Dmía toho naloší fe, eo potřeba as na
bma bni, bo nábobp, ptoíýpá íe po
wrstwcjch íulí, a poleje íe pak trochou
mobn. Dunes tube) nabotná; tím íanu'nn
neílni fe tate' náboba plná owsa dárlex
SDámcizli fe praíatům omía tubo prmvif
belnč každého bne, šetnn pořáb Dobře,
šetou wssrcko, co fe inn podá.

Polévání ovocných stromů vlevětě
jsouc-ích.

Zistý zahradnik wypátral, še pak:li
ftrom m čas sucha zakwťtá, kwťt 6 nebo
npabámá, a owoce ícmrtá a bpm. Zcst:Ii
ale pomčtrnvít mlbfá, na ftromč rmčtouí
tím zárodek owoce se ujímá, a me íme'

čeeltmoítl ! srůím a bográmáni se nbr:
pije. Pročež onen sabrabnít pole'má každý
dorosklý :( rnífatčjní ítrom m frubn na
tři stopy ode pně nejptn) mčbrent [)nn:
jomtp , po čemš na to fmne' mím) íebm
mčber wody tai mneáfá, abl) i pen i to:
nár-,) :! lvčtmemi folii ien ítnčí bo bůrn
wodoU tou poftřífánn byh). ?! to fašbo:
Denně ta! blonbo, pokud strom řmetů,
opakuje. Tatowýul omlašománim tořenů,
pnč a balns tmět gůítamá črrstwý, ční
robňuie íe, a owore aš ! íme'mn do;ráuč
Uezwadlé anobrš třebte' gůítámá. mnam:
Uost tatomáto botčene'mn gabrabnífomi
hojuč obměnu penčšiton zw!ássrě m ta
léta pťčUássť, kdyš wssudy w Eraji omoee
fteomome' pochybuje, pročeš ono msáene',
blebane' a dobťe placené bůmá.

Hrách čcrvivý.

D náklse, l'terá íe přeb učkolika

léty mesi zemáky rožssiřila, bylo jiš mnoho
utlumena a piáno, zčchož pozolowatř,
še polní [;oípnbářnme' tomuto plubn sem:
ffěmu melfun pozorxlost mčnnjí. —QB|TaE
jeft jiš třetí rok zaš ji.wu náiasu mesi
pínbinami petramnnmi posoromati, ftete'
si ínab tašbí) ieíírč nepomn'hnnnl. Zestto
nátasa »: hrachn, m tterem, byčbyíebe
člítčjííím fe být! zdál, přece nřttem, ča:

Čtení z průmyslu a ýosdodáťskwř.

íem meíml mnohá genia natašena jsou,
w uichžto malí čermíčfome' se nad)á5eji. ——
Zrua hrachowa zdaji se boeela čiíhi, a
jen welhm pošoruostť wppátrati nwžno,
še nčfterá mají na swrchuč ssupiuč nm:
lonnfe' pnntíh; neb ífmnn) bnlě n'ebe' buď
hnťdé barnn). Nozkousuem:li tatume' zruo:
ualezuech nmnitř čerwičla žlutého neb
čerweuawčho, Hen); má černou blamičln.
Sioue bmvs tento jeíítč mah), gůítámá i

po nmařeni bráchu nemibitelnnm; ien
mčtn'i m:)maří fe. — Nékteři, chtire hrách
probati, ínn'í ici me wytopeué peci, čim;
fe zrňsk a mnošeuí bmngn gaítamí. Teuto
narušení) bráti) uwnření) mnbámá nepří:
jemní) gápaeb. Shinogi uechrč hrachutoho
ímni jiíti, ale wezoxl bo mběii na tri)
na probei, by fe ho zbylč.

Krávy plané mléko dávající.

Nedá li sr ínnetana na mailu stlouci,
poch.i;i nchoda takowá nejmíee ze ža:
lnbfa tníelinon pohšene'bo u boiní)d)
ťeám. W takowě chorobě šaludkowé jeít
proípěífnamagneíia nepálené,
jižto m tašbc' le'tárnč (apatnee) Ise bot
ítati, pat ptnífm oree (calmus) a bn:
řee (gentium) Wešmř turiž tři lžice
magneíie, 1 Int prxlskworce neb
bořee a 1 lot hninů; sulťchej to wsse,
a wx této bujnoíti mnmčřene' tat blonbo
bomabu bámeí, neš choroba přeítane,
mle'to sbuítne, ímetana fe zhojuč, amáflo
z ni ínabno íe ítlnče.

Aby mléko nekysalo.

Zakysáli mle'to l;neb po wydojeni
w čas letního mebra, zwlássrť při brn:
uwwých bonřťád), přebejbe se brglčmu ga:
řvíaní mle'fa tim, fbnš na más mle'ta
dwč lžice moby mlčmáme, jižho jíme před
natření) třen přebnali či přeeebili.

Užitek smůlv.

Woda přeniflá fmoíou, jišto Dbbtl
šíme ímídpíniln fmoh) B mobon w rom:
uých čaítčd) o nftánim íe m teple přes!
24 bobin— vímčbčila fe b))tile'tem ana:
menitóm proti slatě žile, krerá pri)
ob dnobáče čili šermířů (affaribů)
nucbásí. Woda nab ínwlou uítálá a čiítá,
třih'át za ben pitá po kupku (]Tícničcc)



Čtení z priimysiu

kokalečném, 6 přlbánim na přeměnu \\a
každý stťidawý br\\[)\') ben obmntu z io:
řeueínlomeome'bo, \\ se íenefui
zanyzU obítmňuje ton'iicnou \\emoe
zlaté gin), \\\\\\\\\5\\1\\\ fe při tom
fogim ioj em kťiž(\ boh).©moi\\1\\'t
létem \oneiiiůnu čhoernošci, jen; stratil
d)\\f \\a pici, aneb ftm') bubnů, \\č boj:
\\o\\ pošimá ftramu, jaro fi\\'\ \\ trámu.
fboroíile'mu bomabu bámá fe létu tobo
jeb\\o,\\ \o ti)b\\i čtmrt žrjdlika, fmiui pfii
čtmttč, píomi '/._.0, olrei ',140 žejdlika;
paf \\eboroítle'mu poměrně měně. Howndo
po \\šiti tt ímoh) i[)\\eb \\ab\')\\\\'\ d)\\ti \
fttamč, boítámá šiseň, \\ \o trátee ua:
b\')\oá těla či Iibomino \\a íobč. žBobařiIo
pri) fe tnfe' žel mor bobotči šdr:
fftcf(Ksiqgosusz1\, goícrbůtre) [molou
\\iěčen b))l. “Ino i horní) čiomčiu ímoia
Ie'či, když b\oč čáíič fmoh) \\ tirti čáília
\'oob\) íe í\\\id).\', \\ tím člomči íe \\mge \\
\\atirá, \\ačeg| d)or\'i)o I)\\j\\\') pot oblcje,
z něhož se oupo [)obouč umyje \\ očiíti.
Dfiatnč \ tn \oi)i)ob\\ se [n\oh) snáma
ieít, še zeď ii \\ab posemi přcmrnmend
wlhkosli wystupowati nrdopoussri, a pob:
lewa se ímoh) pob biágfou w jižbácb
obíttm'mie \oíícd)\\\\ mlbfoít, obfttaňuje
mpííi, i)\\\\)3, pins, fh\d\li\\\\ \\ pliíeň.

Prosiředck proti myším

„Roo si dm šert \\běiati,a gpůíobiti,
ab)) moííi fanu) \'e \o\)I)\\e\i\\, ncchk d)\\t\
šimon moč, \\ fmoči ii bo folomasi:
tomu tomi \\\\\íí \o|'|'\\i bo ioiomagi biime
přibati rabiho t\\t\\(ňntro\\\\), \\ muíi
bo přibati tolii, alu) ínu'ííeuina 5 to[)o
boiq řiblá jako \oob\\. Gl)\)ee\\á m:)š
megme se w ti)le, protáhne íe ífrge o\\\\

fmiííeninu, \\ pat íe propuíti. Smrad teu
jcít ji Uefuesirelný; ona běhá —- ; bi\\)
bo bin), aš \'e do ímrti \\bčbá Dítatni

pal moífi, jimž i_mtab ten romnčš je ob:
pom\'),\o\)ítči)\\ii íeg_gmiíia toi)o \oííeehun.

Shu) pronřebct proti m))ííim ieít
mřec \\ bimigna Wřeď gná flmb
!ašbí), \\čf\\b\) mu řifaji d))oojčiua
neb břesina, \oíie po ieíicb, šwlássrť
tbc půba ie hubená, \\iíčitá. Qi:

\oigua pat ieíi n\ůbec \náma, rofte
zwálsstť rába po \'.\[)ored) Gimme Ii bi:
migm) \\roti \\\\)fíim poušití, \\\\\\\)ji íe

m

i\včtouci sázeňicc dtwizuy i B tořcnem .ze

a I)oípobc'\\f\\oi. ; 111

sem!, a poklade íe bo \ofíed) fontů me
i\očtniei, m fo\\\ot\'\d\,- \oe sklepě, \oe d)!b
\oiei), \\a í\')pf\íd) \\ \. 1).

D bobre'm \'\či\\f\\ bimism) přefmčbčil

íe jiín') \\án \\úicbuiiti 3f\\\\1ífo\\. Dál do
icee šimon \\\\)ě, \\ \\i bríi bimipn).

\.Di\)š běhala \o tieei \\ miím \\a miíto,
\\ ga pul I)obi\\\) l\\)Io \\o ni. 3i\\\')d) \\č:
folii simád) m))ííi puítil bo prázduěho
pofojc, fam bo \oíícd) loutu bol bimig:
\\o\\\č[)o lořeni \\ailabi. Myssi iitah) fem
\\ tmu, \\ sa pul [)obim) bolo po \\id).

W iebnom bomč měli toli! moííi,
že ii jiš \\emcbčli rabo; kočky ncmťlt,
naftrfaii bo fontů bimigm), \\ \\) \\čřolifa
bned) nebolo po Ulyssichxani Zmiuky.

Sim) [\oíyobář, fb\)š bo ftoboh) obiIi
i\oášcl, \oiiábai mesi fašbon wrstwu obilí
mštu) \\)120—50 n\íů bi\oi3\\\); \\ \\eměl
\oc ímé ítoboíe ani jebnc' mofíi, ani malé
ani \\č\\\cďc', (froíx), potfani), tbešto íou:
íebe' jeho tim \oiee si styskalt, jakých sskod
iim moííi b\laji.

Šicí stavy.
W chrlce \oNowémYorkU

jest \\\)\\i bilna (iabrifn), kde pracuíe
30 ííieid) íiamů čili \\mn'in. Stmoy
\\) iíon [)nám) párou, \\ k bobiibee n'ou
při \\id) bčmčata. Stawy \\) pracuji tat
rychle, še \\a \on'cet) třiceti stawech Ussřje
íe ga bm 300 párů faibot. W ssesktmě:
íieid) \\)Tiio se \o té bihtč 00,000 čepic.
Gram) \\) jíou \\obobučsřisen) iaio íimoo
tfulcmmč, jel)i\) \\ \\molituutou \\iti be.
[)aji í\-\\\ tam jako čl\\\\ř\). om takowém
ítmou bčiaií ie míícch) sswy, wyjuwuc
toliřo obííimáni biret. Co Ua ftamu se
\\ííilo, itít \o\')i\\\r\\č \uTitc', ta! še to i
ten \\ejííiimončjfíi Ercjči \\ebo sswadlena
lépe \\ebomcbe. ,Iafomšnl) fabrik ieít \o
Nowěm ?)orřu jiš \\čfoiit, tak te'š \ ro
\\čřten')d) ii\\\)d) mčíied) Se \oetnc'
leerih). Biff z faBriEtřebtoieít nás
\a\\\\\\'), nebok se počítá, že sswadlcua \m
tatome'm ítamu jeít 6 to, aa ben \ 20
párů pantalonů sbotomiti. Co pal tomu
asi řetnou \mííi fřeiči? —

Zacházení s porostlým nebo
stuchlým obilím.

\'Brmoiblq, jichš při talomčm obi"
ffetřiti třeba, jím \\áílebujici:
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1. !Borojíle' nebo jlncbíe' obilí nejmí
Imeb po m:)mláeení báti je to mlbna.
leonHáeenc' nmjí je báti břnoe bobře
whschuouti, buď na powčtří, na jlnnci,
nebo jejjtě lc'pe na jlaboíoniďčxn bnmnn
nebo na pecí. Dbpab je objtraní, a obilí,
potnb mošno, 6 jiní)m 3braíořjjjím je
jmíjjí.

2. Mouka 3 obilí tobo je obočejnč
trod)n mlbřá, nejmí je 3 ní teho, jal 3e
mlí)na přissla, bneb peti, ne'brš mují je
učtbe na jnd)e'm míítč lebce přihotá ne:
ebat jteíti nejméně 6 bní.

3. !Bři 3abčíamání nejmí je ani
mnobo ani tn3e boete' mob:) přile'loati.
žmognoíi, nechť je při míjení přibámd
jíne' lepjjí, neb alejpoů bobnč jncbe' monfo,
:; níšto je Lčjio co nejlíp promíjí. Babe:
lane' neebeí je něco n\íc ne3 obočejnč fo:
jati, apat je ! nčmn přiba joli a trocbn
hnínn. zeno n.lcjí bobie \oofonontl;
boebníh), ab)) je bobře propeťlo, nenbč:
lají je příliš \oeliře', a pec na ne nejmí
bbti tme prubfa.

(Sbleb ten Uechk je nejí nifba)
měří), líe3 potnb mošno teptío třetíbo bne.

Sázení stromů.

Muohé obce na Morawč mnnajna:
3111:je, (ale bobnšel jejjtč wíce je jid) pm:
nic nemonajnašnje) abí) bnb čajoloe' po:
třebč, bnb lojjeobecne'mn přání íooboloeh).
.Rbobn boli přebfmoe' najji, aneb ajpoň
jtarjjl jpolubcatří tafe' taf činílí:nemnj|li
bocbom fotem mnol)\')d) ojab a ínčjteřef
tollř jřrší, nobmolů, jtrbanbd) břebů, 3a=
plaweuých Inf, jpláfnntí)d) a [)oh')d) topců
mibčti, nemnjlla bu) tat loeltá non3e a

' brabota břímí na palííoo mnobe' cbubjjí
občam) jonšiti, — řbobs) b:)lí totiš bříloe
jttome) já3eti 3apočali.

11 tašbe' mentomjte' obce jejt wíce
měně trámnífn, me3í, pajtmijef a smol,

itere' labem Iešíee bocela š_ábnčbo njittn,
ba jen jjlobn obcím přinajjejí, proto je
i; tafombd) míjt ban je mnjí platiti.
ano i tu jjfobu při tom trpí, '3e 3molí)
wždy míc a míc ob mobz) zooplátnnte'

bbmajíee, točtjjími je jtámají, fbejto ího:
momím 1oojá3em) jjonce 3aneíjjem) bs)
boh), jejjto je náplama 3a jtromoxoím
3abr'3uje. — Tak tčš i topee, ftere' n\mí
Docela [\ele', jartomlte' a 3molomite' jjon,

(Šíření 3 průnmjlu a bojbobcířfímí.

fbobl) jtromoíoím mojájenp boh), jtan bl) je
čajem úrobnčjíjímí a nšitečnčjjjímipajtmijh),
nebo jílní) mi: ta bejjf 3abešomal bl) je na
tornnad) seojtíejjjícb |.ronn'í, a om) branih) bo
meební nafppřenou, jlnnceín a bejjtřm 3ú
tobnřnon prjf 3emi, abl) ji íoítr neobneí:
jjel, a quf nejplaforoal, a ta! ho je
tráloníf, nejja přílíjjnóm jlnnec'mjm para
nem íoopaloloán, br3n) 3mo1)[, tbejbo pat
bobntet bojnřjjjí pajnm) nacbá3el. — žlbí)
je na tatombd) pnjtajcb, něm; i jfalna=
n')cl) nn'jted) jtronn) lépe a jíjtčjí njímalo,
po3oroíoati třeba, abí) jánn) neb bolo
pro jíronv) na jaře mořopáno boh), (:

tepno to pob3im jtronn) m ně je já3eh).
£Bob3imní ja3ení jtromů na taťombcl) mi;
jted) má bo jebe tn ro\)l)obn, še pob;
3imní- bejjtč a jnčl) loření) 3amla3nje, a
pnoa pat na jaře ta! br3l) new!)jícbá. —
Saťe' jtromo b)) je fbe já3etí mčh), po:
d)opí lebce tajbí) přičínliml) roenfomán
— QSolobt) jíte přáti, abl) je co nejíoíc
omoenbd) jíromů jaselo; nebo tito bmo :
nájobní) njitet pojřotnjí. Ze mjjal jejt
jid) jejjtč nebojtatet, poneroabš jjtčpne'
_Třolh) uoejniefe' jejjtč w nebojpčle'm jtamu
je nad)eí3ejí, a mnobá obec ani toIi! ma:
jetnojti nemá, abí) lojjech) projíon) omof
cm')m jtromomím mojabčti mobla: nebnbe
na "Tohle, fboš i jiné, r\,\d)le tojtoncí jtros
nn) já3eti je bubon, ftere' xojbí) 3ančfolit
let objefáíoám) b\)tí mobon. Za obpro:
bane' břímí mošno pal wždy nome' já3e:
nice neb mlabe' jjtřpz) nalonplti, a tatto
jabo \ošbx) xoíc a míc rogmnošomatí a
3melcbomatí. — Mrzutý a ttncblinn') po;
bleb jejt to, tbpš u mnobe' íoejnlce, memo

obočejnon a 3prád)nhořlon xorbn '3eíbn_e'l)o
jine'bo jtromn na meřejne'm míjtč nejpa:
třnjem. W tafmoe' obci obočejnč 3po3o;
romati I3e,3: jeblaei rabi ojefámajímebx),
ftere' jim přebfome' jejíd) naja3elt , ale
tteee' oni jami bnb málo bnb 3bola nic

neřo3mno3njí a neojjetřnjí.
Zak 3po3bile' jejt to, mrbome' jtronn)

3a bnmnem neb 3a 3abrabou jlojící ob

bonjener, toboto jjřobne'bo l)m\,\3n, bneb
na jaře neočííjt'omatř a posbřji neojjetřo:
mati, tat je tímto ssiodným neřeíbem
objopeíno bbwají— netřeba objjírnč obůs

mobňomatí. Lchkomysluť Iibe' nepomá3í,
3e bmzjs, řbnš b\,\l užral tyto planě jtros
ní), na jtronn) mocně je přejtřbnje, a
na nic!) podobnč řátí.



Básně.

.R tomu ln) mčll zwlásstč hřebíku:

nnni obce příínč boblišcti, by tašbčbo
i,am blíšc ofabl) se Ualězajici flromomc'
wsscho brnl)n tal bobřc od houseuek a

jluého íffobnc'ln) l;nn)5n ačlífománl b\.)li;
jala ostatui amutnc' íiramnmi n) 5al)ra:
bácl). Bak ln) talc' o to pcčomati měli,
aha) wssechUa obecná mifta ílřomo:
mím pafágcna byla, nebo tatto neicn
tognmnšl [: obeccnílě jmřní, ale i okrásslejť
fc meínitc a běbim), a potmnftma jid)
zato žehnati (\ ínab m pobobnč práci
náflcbomati bnbe.

Kráva a klisna aby dávala mléka.

Stáwá íc, fbpš trámu fc otclila,
nebo fliína obřcbila, že nemá mlc'fa m
mtmcnč. S.Bříčina toho lnfnná ragličná,
an n'patne' frmení, příliíl'nc' tahání, tigh')

(\

porod, anulu) nčialá ncmac. — Jingbila:
ných prostťcdků Ušiwá sc proti tomu.
!Icheno natlrá se častčji wýstťelkcm,
mléčné žily ssoustaji íc gc índ)a, fc lrmi:
mu přibámá se monh) at b. lamní
wťc pat jeít, že fc tcle nebo hříbě často
lmuncnn přimobí, (\ln) íminn cntáním
mlečnc' šlagi) pobušowalo, ln) íc ta! ípiííe
mlt'to m))icmila. Začastč minmjí prostřcd:
tamě ti dobrého wýsledku, alc nc mšbnďa).
3iíh')- francansflí) hofpodář nbámá pro:
flřcbtt, o nčmš pramí, že mnohem jiítčji
a fpisse ! cíli wodi, neš wssecko oíiatni.
Wezmouíc tři šeibliln mlašnc'bn
mléta a do nčba namícbá fe |Tcíi latn
fennlln. Sprilei la) prostťcdek ten nc:
měl l;neb po prwě pamati, tá ho m 48
bobinácl) jcíítč jcbnnn. Wrostťedek ten pri)
půíabí neomylně, a jest we Frauroužsku
jiš bámno gna'mí). —
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IIojcn'í nárazu u koní.

SBaínb, lbvš se koňowi na kopytč
nbčlal nátas, ancb jat se řítá, kdpž
sc tůň gpabgnbil, bylo w obyťrjt
podložiti mn mcsi kopyto a podkowu tnB

lnšc. Wssak ale lůše ta neprolágala se
bl')ti l):ltbě mbobnan; mmt íc pomalu
ftlačila, a pobtonm pat ncpřlle'bala (\
amillala fc; k tomn jesstč kňže w maltu
namofala, a mokro n) sobč držela, tal
že kopyto tUdy jesstě wic: měřím—lomu
mífcmu můše se melml bobře wyhowětt
gatta petcbon. Růň boftal na to.:
p:)tč nám) a ln)l chromýl Milý lc'tař
mnítřibl si nejprm poblmvn 5 papíru,
nasnmnenal a m))ítříln si ji pablě pob:
tmm) fmčbo laně. Na to mgal tabnllu

gutti) petrbn, as tal tlnftc' co
l)níí Brť, a pablc' papíramčbo toho wzorU
wyťťšleitčž podkowu.A na gntta percbo:
man pobřnmn bal přibitípatšelešnou, ta!
še mcgi top:)tcm :: šclcsem byla gn tta

ca.

.pcrd)a. QI l)lc tůň byl hUed wyhojen,
(\ mnhajen snítal. — Gutta “parba má
tn balaton mlaítnoít, šc m mořrn nena,
malá, žc na kopyto tai netlačí jako žclezo
a při tom kopyto ab gcmč zwýssujed
Gntta parba jcít alc při míl'cm bofli
tuba, šc se ncíllačí, a je melmi tmm:
limá. *Babflabcf gntts) perchy přebršel
tři šclcsně podkowy, anič bylo posun:
mali, izba) íc b:)l to ftlačil. — Wybosná
tu gnjiítc'-měr, ta gutta percha; lon:
pití boítanc ji m Wra;e n materialiítíz,
připrmaenonu Břka w Spálené
ulici. mani bobntčílc'fařomc' (! to:
tváři měli ln) si ji zwlásstč mífímatl.

Dna fe hodi té; wybornč, tbc topyto i
jina! je chybné.—

Básně.
Píseň k svatému Cyrilla a Melhodiovi.

(K nňp'ůvn:„Knlollci zhrojmc se!")

Moravané plesejmc,
Hospodina Zpívejme,
Jenž Methoda, Cyrilla
Olcůla našim vysilú,

Z Velehradu slavného
Slunko Bohu živého

1

l

Světlo blahé rozlévá,
Lid radoslí onnlli'evá.

Sláva Vám, \'y rckové,
Nnši lilnhovčslové!
Tvúi- Moravy pohanskou
Změnili jsla \' křeslanskon.
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Vládla námi mrňkota,
Hrůzná duše temnota;
Vy jste svící rozžali,
Bychom 'Cbrísla poznali.

Od tisíců jíž roků
Z rájsky'cb pijem potoků,
Núdob zatím ubý'ín,
Z nichž mím spása vyplývá.

„Svatí, proste Pána žní,“
Volíune my nehodní,
„At nechybí dělníci
Nikdy v Páně vinici.“

Ústavu by požehnal,
Jenž by hojnost kněží dal,
Kněil zhožných, horlivých,
Moudrycb, duší pečlivych.

Duchem Borromeové,
Srdcem Aloisiové,
Dle Vašeho návodu
Nechat zlouží národu.

Dědictví z Vás zrozené
Mějtež odporučené,
Váš duch at je ovládá,
Moravu nám omládá.

Pobrntřeně národy.
Z kalné pijícc vody.
Ať se k zdroji navrátí,
lí Církvi, ke své prnmátí.

Katolické jednoty,
Co chtí hubit temnoty,
Přlnlluv \'ušieh hledají;
Kéž jich vždy nalézají!

Amen. staň se, Bože náš!
Jenž Svou čeled' v lásce máš,
By Methoda, Cyrilla
Věčně v nebi patřila.

Jan Soukop,
kaplan ve Sloupu.

1. Slunečné hodiny.

Básně.

2. Důvěra.

Nech! se krulú bouře zdvlltú,
Nechť mou velcbou lod'ku stíhá,

M s ní prudce uluíní
Ke propastí, kc. stráni.

Proto přec sc nestrachují,
V kotvící svou dl'tvči-uji',

Bůh, má silná naděje,
lt' pomocí ltli přispěje.

' F. V a l o u e b.

3. Dožinky.

Radostný jest pro mís den;
Z dožiuků se \'„esclime
Věncem krásným sc zdobíme,

Celú ves dnes plesů jen.

Již se od nás vzdaílílo
V potu tváře pečování;
S úrodou se rndovnuí

Mile k nám zas vrátilo.

Vroucně díky vzdúvcjme
Bullu, dárci pi'eštědrému;
Brntru svému chudohnému

Z Božích darů popi'cjme.
Fr. Val o u ch.

4. Kanárek.

llanárek můj rozmilý,
liternk on je spanilý!
Sotvaí že se rnzednívň,
Chvúlu svou již Bohu zpívá.

Když pak z klece vylítá,
lt'nm tu asi zavítá?
'l'rpělušku navštěvuje,
Zarmoucenou potěšnje. —

Plúčku, to když dělaívtíš,
Mně-lí příklád nedúvúš,
Bych i já ctil Bohu svého,
Těšil bratra nešťastného ?

F. V a l o u ch.

Vždy zhůrů srdce, slunečné jak hodiny
llplrej zbůrů v nebeské tam _výšiny!
Neb kde se srdce v Bohu zakotvtvá,
Tam nco'nylným rázem vždy chodívá;
Vítězné zdoll všechny času vzteky,
Vítčzně zkoušek zniká až na věky.
Neopozdí se, nejde příliš chvntně,

'Nebije příliš silno nni nmtnč —
Vždy stejně míří tam k'nebcskě vidiuč,
Radostné tlukouc až k poslední hodině;
A když se zastaví konečně v čase, " om , , |

Natáhno za hrobem jo Pon Bůh zase. Bduře jzžnšllčlhrldšll: llšllgl.:
Dr. Š Slunce plusí hájův trudy,

5. Strasti syn.
V černém luíji jinoch smutný
Pod stoletým stromem sedí;
Pod ním příval přeurpulny,
Tmavě lesy kolem bledí',
Studený pot s tváří stírá,
U nohou hůl nalomená,
lluce spíná, k nebi zíraí.
Snad se modlí? — Ne! on stená.



'Báaná.

Opět jasno nad dolinou.
Avšak jínoch v dumách kalných
Sedí pořád s myslí hustou,
S duší bolnou, trudnou, pustou,
Bouře zuří v prsou žalných.
(Jelo tmavá v ruce kloní,
S_rdce hořem se mu svírá;
Casem tiché slzy raní,
Kalným zrakem do vln zírá.
Co pak hněte nešťastného?
Snad v těch vlnách leží milá?
Snad vlast drahou. otce svého
Ruka jeho zavraždila? —
Hrobův ticho vlaje lesem,
Smutný jiuoch vážně vstává,
Vzdychá, ruce křížem dává,
Volá k nebi : hrůzným děsem!
„Bože mocný, Bože svatý!
Vidíš bolest ducha mého,
Nevládnet již, tíží spiatý
Klesá; sešli bromu Svého !
Zhoř mé tělo, z bahcn duši
Vyrví zemských! vyrvi z kraje,
Kde se chrám 'l'vč pravdy ruší,
Kde již vadaau lásky ráje,
Kde brat bratru jak lev leká,
Krev mu pije, mečem seká,
Kde se cnotě směšně kývá,
A kde chlípnost ve clí bývá,
Kde jich" zástup hladem hyne,
Rouhač zlatem, slávou slyue,
Kde caost v pouta ukována,
Hříchu miIOst,volnost dána,
Kde již pravdy žádné není,
Zákonům lid, chrámům laje,
V hnusném hříchův bahně lení, —
Rač mne vyrvat z toho kraje!
Pro cnost vně své vlasti stenám,
Svět se rouhá bídám mojim,
Ze jsem chudý, přátel nemám;
Nač já na tě zemí stojím '?
Blaze tomu, nad nímž kvílí
Srdce věrně v perné chvíli,
Komu přítel s přímou lváří
Ruku dává ve žaláři !
Což pak já mám na tom světě ?
Kde pak mně slast jaká květu? -—
Bože, Bože, vyslyš hlas můj!
Dost již trpím, duše klesá,
Nedli! pomoz! spust ten hrom svůj!
Zhoř mne, vcm tune na nebesa!
i\lluv! či dáš kdy nebe cuostem,
Peklo hříchám, ncpravostem?
Mám-li já těž ačco doufat,
'i nám věčně, věčně zoufat?

Bože sprost mou duši tíže,
Kterái na světě ji víže;
lllo již padám, již jsem zbledlý,
Sešli hrom Svuj, nedli, ncdli !“ __
Prusk! strom zdrcen strašným třeskem,
Před jinoehem anjel stoji »
Ozúřeuý jasným bleskem;
Jinuch zbleilíý se ho bojí;
\! bázni jemu k nohoulu klesl,

\
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Jak jen zrak'svůj k němu ,vnesl.
Anjel pozdvlhnul jej s jasem, '
Mluvil k němu rájským hlasem:
„Nelekej se, hochh mladý:
Vladař, který vládne všudy,
V jasnu, v dešti, v blesku,
Posílá ti tčehu po mně.
Vyslyšelt on tvoje lkání,
lllas tvůj celě nebe jímal;
SIyšcls-li to hromů řváuí?
Soudce pomstu na zem hřímal.
Pro veliká nepravosti
Věčný oheň svět tcn stráví,
Tobě v nebi za tvě caosli
Uchystán již věnec slávy!
Se mnou pojď, ty nebes synu,
V život věčný, chrámy zlatě
Letmo z těchto nízkých stínů

tun, k těm hvězdám, k bráně svaté !“—
Jinoch mizí, vzduch se tiší,
Zmizel s ním i anjel vlídný;
Z oblak se jen slovo slyší:
„S Bohem! s Bohem! světe bídnýl“

'Aaton Kovalík,
pazmaneista ve Vídni.

6. Zel.

Nikdo se nehorší ang Slávy ptáčíčku, ')Zpěvák že nejlepší Ill býváš v hájiěku,
Potok kde stejnou vždy klokolá písničku. —

v hromě,

Ba ani pavoučka nižádný nestíhá,
Sám že, ač bez hlasu, v místečko zabíhá,
Zvuk kde se hudebuý přelíbě rozlllui.“)

V pustinách dravcově volili bývali,
'ály se počaly v útrobách hýbatí,

Slyšlue Lumíra J) 2 e msk y jen 2 p i v at í.

Proč mně se vytýká má vlast Mora v iu,
Jenž mi vždy v srdce zni jak nebes min
V slovičkách přesladkých: „O virgo .lla

ría ?“ '
P. Obdržálek.

') Sláv a byla huhyaě pohanských zpěvů
a obřadů 7.hožných.Z úcty k miléSlávě
říkali naši zpěvo— u obřádomilovní před—
kové všemumo měli za výtečné,krásně,
dobré a vznešeně: slava ě; životu
věčnémusláva aneb blahoslaven
s tvi, svátkůmslavnosti, sami sobě
Slá vově, a nejzpěvnájšímu ptáčeti '
s l av í k, jeui..byl zasvěcen Sl'úvě ; lu
oyž stojí na hoře: Slávy ptáěíč ku.
Zpozorováuo, že pavouci rádi se blíží
vují libozvnčuě hudbě.
Jakož se llekově vychlouhaji svým
Orl'ec m, tak slu'sí honosit: se nám
Lumír e m , o němž bájeno, že k jeho
zpěvu se hýbal ska [ n u ! ý \' ) š eh r a d.

*) 'l'. j. „0 panue i\larial“
8 *

uu"
vV
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» Takto mln\il, zobák zd\ihna:
7. Berl). „Že tam dali bubínky?

To jen pro t\ hlupúk\!
Ze jsme ještě v dobrém čase,
Na veselé vidět chase..
Zímn až se piižeue,
Ta nám brouk\ \\žcue;
Sněh když \šccko přikr\je,
Obilí se neuje;
V snopeth "\\ši \'šeeko sbrousí,
Sedlák zrnka neutrousí ,
Tenkrát býbň drnhti mda-;
Kde ji \',zit sund od Strnada?
Sprosták teu hned na lep sedne,
Kde jen lieba ple\u shledne.“ —

Berla smutně berle v koutku řekla:
„Doba ta nás z blaha všeho svlekla;
Pán, jenž v hizni okřul, ted' nás souii,

“An mu místo berly noha slouží.
(_)bčsie mu přejela, že je zdravý; —
Ze pak nás \eil do smetí sein stavi,
'loho nezusluhujeu) my obě,
Kterých \ strasti S\e \žd\ \'úžil sobě.

Druhá mluvi: ..,Oudy služby věrné
Nemí\"nl\ ch\íle prý tak perné;
'\nl \ nasem ouiceném \čku

Nelze nadíti se nám již vděku. “ —
V tom se žeue půl), \\ zle burácí,

Že b\l témeř zmrzl \ dlouhé prácí.
„Čím lliúlll topit, čím roznítiť plamen? —
Ai hle, berly tnohoujíti do mých kamen!“——

ltlourtk jejich hmor sl\še
Čumí jako 1. die\a tiše
Slesk kd\ž jejich zpozorov,al

_ Ze srdce se zurudmal
M\sle sobě: „V této ch\íli
Mocné slunko! dej |ni sily.'“

\

At se za sw.: krutost celou duši st\dí! Fai-:: ;;Ííflfdldnkiušzdjlihl
B. „_ Kulda. Postavu si \ .ižnou dal,

A tak IIIIU\Íťk nim se jal:
„Milí vrabci! i mne leka

Kdo \' tom pánu sebe, \ berlách eluh\

. ům. Bídn, co \tis \ zimě čeká;
8. Mourek chce radit vrabe Na„odluku km jsa“ “M

(Mourekjest počertplý', hnědý kocour.) S bolesti jsem stesk \áš sl\šel;
Dáte-li \šak na radu,
Můžete být bez hladu.
vězte, že tuá_zknšenost
Vydá víc než učenOst;
Ale knmnrúdi milí,
Moudra opatrnost sílí ,
Rád b\th \átu lo \ uší šeptnl,
Před zlým 5\čtem ne\\bleptal.“ -—

Milý mii moureček.
Chytrý to chlapeček,
Dostal laskominku
Na dobrou pečmku.
V hulnno se vplížil,
!( brušee se blížil.
Na té hrušce vrabci švitořili,
0 řemesle h0\ ořili:
„ vondra strýe prý tak je hloupý,
Že i s_luchlé proso skoupí.
Potom hned zas jiný prmí,
Jonák pružný plný zdrmí:
„Grešla \šak mn kukuřice,
Až ji )neřt na meřice;
Vidím-li pak v sklopci síto,
Je mi ho až břiše líto.“ —
Po něm mluvili—chtě třetí
Blíže ke sboru si letí:
„V nivách jest sle dosti maku,
Ale co ho blídú šlaků! ,
Kdoby naň jen žertem sedl.
Na věky by jistě zbledl.
Konopě, co ještě stojí,
Posud ještě žal náš hojí;

Illourka \rabci jak zočili,
Po \et\ičkúe.\ poskočili.
Tajně počali se \'iad (,
Zdažby s ním se měli radit?
Zdažby který )uourka zn3,
Neb již driv s nim radu bral ?—

Toho mourek chtel užíti,
A se. k \rubcům pripližiti;

Kd_\ž však již jen na skok b\l,Jakby \' l)r.||)ce uhodil;
Na ramenu nohy \iznl,
„Vřit, vřit, vi-it!“ mu povídali.—

Chce-li ti kdo, jak nesluší,
Radu \tírat šeptem \ uši,

. .. . Věz. že z neho páchne zráda.
Šýnrásczsdturdsíb'jjkldilif __ Proto v čus mu ukaž zada.
„Ha, ha!“ čtvrtý sebou ěvihna. P. Obdržálek.



Čsenl 3ábamnč. 117

VCtenizábavna
V 'znání zločincovcvo

wokna saněvw
žalářiB

W jjpančljíód) \\ francon3jh')d) \oat
ldd) onn3il jíem co porušit mc mojítn

anglidénn .Rb\)3najtal pokoj, \\amtátií
jíem je bo ímé otčhn), a naítonpil jjem
malí) jtatet \\čtolit n\il ob Qo\\b\'.)na\o3bá;
Iem'), tter\')3 n\e' cboti nále3el. Sen jebna
\\oc jejjtč ml 3b\')má m 3\\\\ob\)tj, a tu
m9nalo3ím Honm, abocbnapjal čiíton—
ftrajjnon prambn, a n\\)3\\a[ 3Iočin i\oůj.
Nikdy jíem nebo! npřímnóm, n\oh\\')\n

n\n3em; 3mn3iloít 3e cti a 3e e\\o\'\'\ nm:
plúmajíci ml jcba3ela, bolt jíem \\ebů:
měřím), 3a\'n\\\\'jil\') \\ pofoncbh'). Mluwim
fám o job!, jarobpd) ji3 byl \\a onom
swětť 3a ()tobem; \\ebot' an toto \\ijj'i,
3pimá si ji3 \)oloblaňtč brobař jmon pi:
jen \\ jme' noční práce, a přes toíj'atc'
fttomo [)jebí blebá twář \nčjice 3 to3tr;
hauých n\rafů bo \\owč mntopančbo b\obn
——bo me'bo brobn po nčtolita bibn\)d)
boblnád).

, 2130\\\t'\\\ \\ámtatn 3 Qonbóna one:
n\oenčl náble bran: \\\\'\j Mue je \\ba:
Iojt ta málo ttla, neboť \'tawn'e je mn'3i
ftali jíme \'c mejpol téměř ei3\')\ni. \\sz
bratr b\)l \'rbečm'), přímí) a mewetní) n\n3,

jebo'3 3c'mnčjjíet a n\tamna eena jej \bjíntn)
mnobenl oblibcnčjjjíln činila nešli mne.
3 ti, jen3 je k můli nčmn ře \nnč bij:
3ilj, nítnpmbali obe mm \)o neblonbn, \\
mpjábřomali ímé pobhocni 3 tobo, fterat
je b\oa \blaítni bratří n\obon podlě těla
\ poble' t-nd)a tat od febe lin'iti. Mau
3elfa bratroma 3nala a pojn3omaía mne
bofonale. S'bbfolim je \\) bnjji n\e' bn

bili citomč 3á\\\í\'ti nebo \\ena'nníti \\ \\ří
tomnoíli \c'to bncbapínc' paní, \\ofa'3bc'\\\i

její d\labnč, \\říjnč, poloinc' oto \o\)3ra3o:
malo, 3e bobřc 3ná temně tajemjhbí mého
\\epoeti\oe'l)o nitra !Broto poneiono 3a
plápolala prawa raboít na \\oárid) n\\'\\b,
fb\)3 jíem \\ jeji inn—ti jI\)\Tel. Nyui je
mj 3bá, jafob\) ftrajj'nc' tníj'ení toho, co
je po3bčji ftalo, onen tč3f\') n\rat nelnile'
obpotnoíti me3tna5 bylo pološilo. SBojnb

jejftč wlbím jeji Iebomí), neobmratno po;
bleb na sobť jpořímatl, a mrá3 mt jbe

po celém těle jato3pomt'nfa bro3nč[)o fnc,
tal 3e je mi krew w 3Hád) fmráj;

umřela bt3\) po porobn d)!apečfa, \\
ob to!)o čajn nplpnnh) čt\)r\) roh) bo té
bolu), tb\) bratr n\\'\j \b nab3mjnčnonne4
moe \\pabf. S.Břejměbčen\W, 3: mu není
pomoct, 3amoíaí mon manšeífn tIo3i
\\nrteíněmn, \\ obpornčlí oj'lřete'bo dňa:
pečta jeji mateříft' péči. SDjtřtt tomu 3a=
nechal eele' jme' jmění, a kdyby měl
\\mříti, \nčía man3elta má \'ofj'eďo po
\\čm běbiti. $a! mInmll \ te mně ně:
lolit bratrských slow, mnfi! wssak pro na:
botn \\řejtati, a klesl w hsnboký fpánek,
33něbo3 mjee \\eproeitnní.

.

3elito3 nn) jjmenemčll 3ábn\')rbbití, .
a obě feím) \\čšnč a mřele fe \nllomah),
stal je chlapečck ebotl mé ta! mjlóm,

jatobn b\)í jejím wlastuim bítětem. Ste:
\'mítná nátlonnoft a Taita bítčte bola jí
3a to obměnou. Chlaprc, mčrm') obta3
ímé 3emřele' math), měI wssak pro mne
me fmc'm \beliřčm, \'mřle'm oln 3m! nes
bůmčřimí) a obootní). Nemohu a jifto.

ton \\bati, kdy jjem je o tom přejmčbcií;
ale melmi ben) cítil jíem w přitonnwstř
tob.) b\třte n\elih') nepotoj \\ traplimon
\'uloítlimoít .Rbotolim jíem, přemáíjtejeo
3h')d) \bčeed), \\áble na něj poblebl, po:
ta3be' jjem bomnímat je, w jebo pofojnč
\\ b\\\\\\)\T\\č na mne \\ořeněm otu mibčtt

\'tnben\'), pátramj) a hiramí) pobleb jebo
math). Bol: li jíem 6 \\jm fám , ibneb
\'e obratit te b\oc'řím, poíllaíe na mne
ímé 3ař\ci 3rat\) \\a3očt. My jíme je me:
spolrk \'jntili, \\ ma přítomnou bojiačo:
\oala, jebo nejblnčnřjjh \o\')je\o taboftl
dčtské w \\pIne' n\íčem obrátiu, a tu \e
n\j _\oe3b\)3báIo, jafobp jebo přnvčtim),
\oeích')obličej je pokrýwal hučwiwým ftínem
otolojbontíbo b\\d)a jebo math).

Sxmd tajim prambn fám nich je;
bon; ale netronfam, 3eb\)d) \o onom čaje
ji3 b\)I měl jaj\\\) \'nnij, ditětt tomnnblu
3iti. !Bočal jjem stee \\ře\\\\')íjícti, jatpro:
jpčíjná bo bola jebo \'mtt \ne' nepatrné
3ámo3noíti; ale \\iftetat jjem jejj'tč nen:
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mínil sobč, tento oílatuč šabanh pád ul:
íalhm nástlim vřhoolatl. Nwssak pořáb
jíem ob te' ďnoíle o tom taiuč přemhfflel,
a ořemhfflení to foucčuč tai fe fpoiilo fe
mfl'emi 3abofhní, čářaml a tnšbmni, '3e
fe ílš neiebnalo o pennn') ínnhfl k pro:
mcbení 3ločínu, ne'br3tolito o svůíob, fteral
bod) fmrt uenámibčuěho bítčte [\eg _3:uebe
pečenslwč o mon ofolm přimobil.

„am jsem o tom přemůmel, nemohl

jíem toho fne'íti,lb1)3 se chlapec na mne
podiwal \\ po3otomal, ftemt 1c|pofmbmu
měřím; 3lh tun-h pak ml mnulal, jat
fuabuo slabé, nčšne' tělo dylapeomo ho fe
3ničitl bolo. Mnohdykráte ftámal ifem
ířrhtl') sa ftromem w 3nhmbř, nebolelo
olua (\ ímltnice, lb: na ítoličtc u nohou
mc' man3ell9 sedáwal a 3 fnihi) íe učí:
mal , při tom jíem chtimč \onímal m febe
jeho nčšnou, fřelylon pobobu, (\ thmřl
iíem fe při hubnutí fašbčho liftečfn, info:

bh ml učlbo 6 pctelnínn nímřmem bo
uchassepotal:„u mtašebnífu. '"

Stebnlelo ob nan'eho bomu, ale hn:
"hm lřomím taiuč utrhh'), hol hlnhoh')
rolnu'čet, při jeho3 pohlebu iíem run-hle
úmhfl to sobč nstálil. sBo eele' buh blin
mal iíem na jeho pníthd), honíftím po:
roftlhch hřehách, almch fapefnhm uo3cm
sprostý wšorek lodicky mnřeml. Bhwů
máti fmou hotom, oološil iíem ii bítčti
m cenu, a nlrhl jíem fe na talomr'm
míftě, lnbh chlapec jíti mníil, alu) nalcs
genou hrařln fe 3foun'ce po mobč nníiil.
SBo bma bm) čelalííem uabarmo, aliíem

tomm 6 naftámaiícíuoeí fuoůi3áfrht ohon:
iTtčl. Wčděl iíem, še občt fmou mc'nnm
teuatcch . neboť jíem flhífcl, lteml fe;
nále3u fme'ho mbomal, a ltetat me fwé
břtluffe' mbofti lobičfn ( w noci meblč
scbe w pofteli mímal. *Inbhš jícnu trpř:
limoft ímou nesttatil.

Rouečnč třetího bnc flhííel iíem jiš
: balcfa mcfelh, iafnh hlas, fterh frátton
ílohn ftarč pífnč ,;pčwas, a 3.1 nčfolif mi:
nnt postakowal si tlvlapcčet folent mne !
mobč uepohnutč ftojicí, maje swé fmčtlc',
hcbbámnč rolaíh po rnmenách, po fmč:
toutnh tmářích a po čiíte'm , bílém čele
fmčícnč, lobičfu na! m3hůn'1 po3bml3cnon.
Sá jíem fe pla3il houn'tim a fřomím 3a
ním na frai břehu — awssak lebomh pot
rapal 6 čela bolefti fflíčenc'ho, a třeía íe. .

Čtení 3ál1aronč.

sledomal iíem já, mám) siťuý mus, TW
hounlč stopy dčtťte sotwa pltllefeho

Ziž iíem fe tnřmn přlblíšll, jišifem
skleslna lolena ímá apo3b|oihl jíemtuln,
“bod) rhchlhm ftrlcm fue' ďábelské bílo

uloučil %\o tom mw chlape; 3po3oro;
\múmů-j- ftíu n) 3rmb5 '\oobw
bleskfe obrátil. nd)$jeho militumgbál
fe mi fonfati 3upveuc'ho ola ícho. Slunce
mámě \ovílouplo n) plně 3ářt 3 mračen,
scmč fe iiíl'řila a obracela tiíice tiíicům
hočtomívch oček le mne , 3 tiché hlubina)
čiítc' mobh fmítllo na million 3rafů obu
jemuiicích fe buchu, leillc' iabobh na lřo:

toluách ro paprreích iluuečnhcl) bořelo3
temného fmíe háíomčho jako četné učet:
wenč ohuime' oči pelclnúch buchů Bbálo
se mi, jalobh wsserko folent mne fe fbro:
mášBomalo 3a hrůshplne' íločbh) mrašbh,
fterou iíem sdácbatt chtěl, infobo mn'eďo
o pohoornonbhcbtimoftí mne po3oromalo.
(Shmpec pochá3el 3 hmc ímřle' a file:
chetnč; jeho iafnc' olo spočťwalo beze
strachU na mód) zbledlých hodí-ich. Ene:
fhnTel jfem, eo bol řefl; vo3oromal iíem
tolilo, še fonečnč bťžel k bomu. Sá jíem
fe mgchopil, ničeho ifeut nemřbřl, nerolbčl,
neílnn'el; ale najebnon jíem fe fpamaton
mal info 3: fun, obnažená meč ml mh:
pabl 5 hřinfotem 3 rufo,a apřebe mnou
le3cl malí) Wilěmek lrmí ffropení), maje \
labcřimon hlaminlu jnlo me fpánfn na
ručince fme', Ralf fe ii3 blebon, tuhou
mrhoolon! Wgal jíem ji w náručí, (1
[ml jsem ii m houn'ti.

Manšelka má práwč toho bue ob,
jela, (\ měla se teprw pkťsstťho bne na;
\orátiti. W noci, lbhš mífiduí nínuli,
mhlc3l jíem slošnice ímé, ftetáš měla
ohm u) onu ftraun, :( ssel jim na 3m
hrabn; 6 třefoucími fe oubh přlnefl jfem
malou mrtmolu a 3ahrabal ii nebolelo
lošnicc na tatome'm míítč, lbe fe teprm
čerítmh brn bhl flabl.

Nepowážtl iínn, je omoee 3ločinu
mého ncl3elo bofáhnonti, že fe mrtmola
me mobč nenalesne, šcpeuígc jeho bubon
mnfet lcšcti, jelifoš jícm bhl nucen, Vrog:
fíířiti bůmčntn, še chlapec muíll fe ono
stratlti, bnň uhaben bhti. Elle což, w tu
chmíli jícnu fe o to wčri neftatal. Se:
bind mhmčnta má, íebiná ínaha má
hhla, obhch 3ločiu fmůj mtajuoítl ubršel.

Rbhš mi pťlssli o3uámit, žc bitč'



Činil zábawné.

mise nilbc naičgti, a ja jfcm tojcfilatua
wsse firmu) posly a flubo — :) jat jím

je chwčl, jat I)IobaIa mjbrůsučjfj'i báseň
a oujl'oft m fašbě frůpěii topící hmc,
Ibotolim fc Iibfiá noba blisila ! onomu
miftu, ltctc' mrajbii mou t)))Io. Rboš
jfcm ročtmc rošbý,bal, abych mrtmoluf

poflcbnimu obpočinhi gancfi, třpitala fc
fmatojanfiá mufffa oblctujíci mrtmčbo
Wilémku; a fb\.)š jfom jej oa! bo bro:
bečku uiojil, a napoflcbi) uflraffem'migra:
tom na něj je pobímai, sajmitila opět

omia fmatojanfiá mufffa na j'tubcnód),
zkrwáccných prsou, jakoby nkazowala tis
ficům fwiticim [počsbám namobtě nebcfio'
oblozc nabc mnou mifio mc'bo obamnčbo

činu, a jatobi) moIala o pomftu.
Scffrč jírm měl jcbuu třšfoll úlohu

ro))fonati; měl jfcm manjricc fmc' fmut:

nou sprchou o strátč naffcl)o d)omancc
přcbnc'fti, mil jfcm na fobč přctmářcm)

cit foutrpaofti jtmiti, a jejigátmuteiufá:
jcti uabčjí io opětně naiqmi maic'bo mi:
láčta; -— a mffeďo to učinil jfem 6 ta:
tomou prambčpobobnofii, že nifbo ani
fcbc mcnfjibo podrzřeui na mne míti
nemohl. ,

:! m))ii jfcm fcbámaI po cdc' bnoó
ilutoucím frbcmt 11 ohm floc' (ojnice, a
upíra! jfnu piápoiamé graf:) fwc' na omio
mifto io gabrabč, tbc pob čerftmiim 'br:
nem čcrftma from čcnocm')m potůčfmi u)
čttnč, ftubcnc' semi fe giráccia. Dčlučci,
itcři ncbalcfo tol)o mifta bm tiabli, mu:
sili mne ga pomatcnrc míti: \oobigclf
jfcm je 6 bimoh'nn spčcheln fnfončcui
jid) prato; pomahal jícm jim, fopal, r))I,
přifflapomal jfcm, jfa tarot-ťa [\rg bedmš
mi))oalem'nua očima, 6 rogcrmanimui mlafi).
Irorm fboš i po této práci bolo, cítil
jfem fc pončiub jifh')m b))ti. Spal jfcm

——ale na jafo libé, jimšto rauniščcr:mann) občcrfhocni a pofiiu tnomč cmii
práci mic'ioají, o niřoiim! tijfč, brusné,
pohoonič fm) probíhali) fc jafo brojit-i
ftran'ibia mon ubčffmou buffí, a pofajbc'
jfcm miběí, ftcrat ; bum nab hrobcm
QBilc'nioioám jcbono'sřa, jc[,\o ručiif-Jucbo
botoucc jc[)o [\lcba, sfnoáccná blanoičfa

mořufomala. Sa jfcm febou trbI, ftubcm')
pot tcfl mi pře-5 tmaře, potajmu frabl
jfem fc k ohm, a bimal jím! je mtemnc'
fmčtiomčficomě, \oftcrčm jfcm jmmatuč
omlo pro mně hsošné mifto širal,

Efnab oui ji ucobftrafíili.

ab))d) mírné přefmčbčcnofti sslechctuého
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fc přcfwčbčli, je to Bo! jen púnhý fen—
še pocbomam') chlapec alibi) mice mmůjg
mi)m grabu—mfe ftáti. Talowý bol můj
spánek, tificrnit borffi nab uftaroičíié
[\bčm'! Za bnc jfcm opět fcbčI u otna
na finiši, a ač w))fofá tráma rofiia nab
[)robcčfcm, přece fc mi gbálo, jakobych
mibčl čtmero holých i'tčn hrobowých, tt:
máttiici mttmoiu, třpitíci fe fmatoialifřou
muffht. Ědsli firma přes to mífto, po:
fašbé jfcm fcbou trbi, bho je jím lit:

root_řifl, uci—ot“ jfem fc bonmimal, je fe
mufi probořiti, a tai můj -3!očin obje:
míti; poffatomalfii ptát nab I):obcm,
ffumčifii mitt u) bliškých mětmid) ffromo:
wýcb: Bál jfcmfc gram), miafi) mi gbůrů

n\fiamah), sub? mi Nepali). W tomto
ftamu firároil jfem tři but), w oučd) ftraff:
xu)ch hud) tři jalo měčnoft bioubc' noci!

Čtwrtčho bu: jarosnčl rot) pofftoro:
fičbo )oogťi) na samobrah'yl) !)orád), !ttrč
fc mcblé filuicc fpoufftřh) bo i'iboli, tbc
nač ftattčtt lcjcl; a mšdl jfm ftto
mohl wyložtti, pročbo mcfcii'), jafnósmut,
treti) je 6 ošimenům obrasem osářmčbo,

letního \ocčcra bobřcfromnámal, jafo pro:
nifawi) I)ia6 umiráčtn 6 blijfčbo, fmutr
ného, ooiosbořmčbo fíájfttta w biubinád).
buifc mc' fe ogjnoal: přijci na náš bmůt
fočár, znčhož biifiojnit mě!)o plum,
uimjto jfem l\\)[ fioušil, a jeho přítel,
biiftojnít tc'bošpraporu in))fločii, a umne
fc obláfitl balí. Tčto námfftčmč nemohl
jícm fe nim-rat m))[mouti Dal jfcmtus
boj ftůI, šibiicc a mino bo sabrabi) ga:

nčfti; apofiamií jfcm židltci fmou na hrob,
ab))d) jift ba)! tašbébo uábobucbo moji-a:

suti, a pat jítllt fe namábal, na příměs
tiwého imma—ie fi I))áti, piti, bomořiti,
a — mdh') Božc! fc fmáti! —
93mm fc po mě (boti a boufaii, zc ncni

ncmoci m pořojid) fio\.')d) magána, a že
Sá jfcm tobi)

byl miccn, joji utpřitomuoft jármutfem
ostraccnč bítč omioumati.513řitcl mě!)o
fpolubůftojtiífa I)!ibai při mém moptmoos

mani ncuftalc k semi, tai ze jfcm se nc;
moblubráuiti roftoutibo pobcsřcni, jafobi)
n\ibčl uřco ueobprrjuel o, a fnab botoncc
něco srabou bro5ícíbo; tága! jicm fe bo
tem) náhle 6 pomatcnou fmapuofií:
„Guabzli byskc m))fiii, je ono bitč" . . .

„„bolo 5morašbčno?"" bološil host plu
frbcc,

\

\\



bimaie í'e ml bo oči, „„o nitolim,lbo3bp
dotčl, lbošbp mobl neloinm' bitč 3amtaš:
biti.Q"" — *Iato slowa a iebo bluboh),
pofmátm') pobleb tojel jalo tisicero žba:
mód; bpl bo frbee mčbo ——iá ifem po:
3nal obamm') obra3 swé pable' nelibilofii.

Guinei neporo3umčli mom třečoml:
tém pobpbům, blebčli mne tčífiti a ro3:
mefeliti, uiifltuííee nme, še se 3ttaeem$
tblapee iiftč 3aíe nalepie. Tot bola fie:
rebná móblíbla a útěcha pro mne! —
W tom jíme 3aílecl)li temně m!)tí, abneb
po tom ftočili bma meliei tatači přes
ní3tou 3al)rabni 3eb, lteří po 3al)rabč bč:
bajice bro3nč mpli a fltčfali.

„íatači, " (angličtí píomé) 3mo:
lalibofie'.1e'mčč be3 febe blíbal ííem
na píp, ionitřni mrá3 a borlol't otřáíal;
oubp múmi. gouíale jíem opřel fe no:
bami o sem, a loeíllerou zwýsseuou filo“
swou ebopil jíem fe šibliee fme'. „Tik
ifou 3 plemena mňbotnčbo," mlumil můi
přítel, „mul'lli firášei fme'mu, Eten) íiď)
na zkousskUfiopu Blebati poflal, uprd;
nouti" Dba ei3inei po3oromali beblimč
pro, ienš noíem l3emi neuftále bčbali,
3bůtů bolů, w pramo a m lema, přímo
a na přič w baletních a ouských lengh-b,
nassť přítomnofii ani fobč nemíllmaiiee,

ne'brš dmoílfami noíp bo poiočtři 3broiba=
iíee wyráželt pronilamp ssrěkot, fbóbali
pat opět blamp tgemi, a blebali Bblooi

wnáfolmon botlimoíti mpílíbčnou ítopu.
sam) počali mnohem horliwčji na 3emi
čudmti, běbaíi w umim lrubu, bršeli fe

-ftále na íebnom miftě, a m nčlollla miz
mltáď) bpli tolifo nčfolit frolů obe mne
mnbáleui . . a nimi, noni . . . oíiali
ftáti n melife' šiblice, na ltere' jíem febčl,
ball fe 3nomu bo brogitčjífibo mptí a
thčtáni neš tbi) přeb tím, a fnašili fe,
břemčne' nošli) a příčfi) (trnoš) šiblíce me'
na ftranu potábnoutl. Dčima jaro ioe
sklo obrácenóma blebčl iíemnta ei3inee,
lteří te'mčř iebnolňaíuč 3lřilli: „Dni če:
nlcbaii ltem! SBro Boha, uftupte, sice
Wáo ro3ttbaii na tuípl"

„Ncchak mi to potmotp třeba oub
m Dubem Utchajť,“ 3molal iíem 6 bimo:
Ibm fmicbem, „ale šimí) nechci 5 tohoto
mifta neou—ronouti Mělo:liby fe bibmjm
pfům pobařiti, abl) mne bo banbp a na

\fmrt přimebli? Babte je, probobnčte je
to 3ůřime' btaroee!"

„„W tom wězi nčiale' ftraflne' taa
iemíhoi, "" 3molal ne3náml') bůíloinit, mo.
tafll rychlc meč fmůí, přifločil le nm! a
3lřlllz „„We jmenu lrále, pomo3te mi,
muše tobo lapiti!""

Dba mne přepabli a tonečnč bomu
till, ačlolim jíem se bimoee bránil, bil a
louíal, šibliei opuftiti, a chopili se mne
po ponebnim maene'm obporu, a penmč

mne me3l febou bršell. Awssak ! čemu
potřebomali mmí jen'tč námi? Stalt
jsem fe be3šimotnóm ramenem 3iraie na
onno mífto, lbe oba píome' B bimou

lmapnoítí brabali, tat še se w nčfolila
olamšeníd) moji btngpplni fnomě mnie:
milí; tura a uoba, a pa! bolamá bla:
mičla 6 mlaín 3fnváeenómi . .

3emč pobe mnou íe boupala, 3bálo
fe mi, jatobi) íe slunce 3atmiroalo a 3aíe

temi 3ale'roalo, ftran'm') [rumot 3a3nimal
w ussťch mód); lonečuč jíem wyznal zux
bami brlotaie na lolenou 3ločln fmůi,
a profil jfem jaro bčdo 6 pláčem a ilia
bowám'm o žiwoř. Nčxué opowržeuť bolo
obpomčbí mých bofiů. Zawřelt mne bo
toboto šaláře; bneB iíem 3apiral, 3ejtra
jíem mosnámal. N!,mč mám již jiítotu
ofubu ímčbo. Wážnč a ílaronč 3nčla m
dusst3oufale'brůgpplná slowa: „Wi neU!“
a „fmrt promagem'" .

giemám tolit fila) m íobč, abych
mušuě múíirett) yTelpoflebm'm olamšihim
3hoota fme'bo. S bá3m' a 6 třeíením
počitam la3bon čtnort bobina), jen! blie
na ítare' šalářnc' wčži; nemam útčdyo,
ani nabčie, ani přítele; io ni3ábne'm Dhl

neímím fouttpnofti blebati; op omtšen a
protlinán jeft bíbm) auttutm') mrašeblníl
neioinue'l)o_ bítčte.

TU jíem fám a fám w tomto me:
lifčm', ftubene'm, fmrbute'm šaláři, a fila
nomě půlnoční miíeit' na wlbkých stěuách,
nebabouee fe 3apla|Titi temuóm ímčtólfem
me'l;o labanee, jafo přííferm' poflome' fimíl'ne'
tmi) fmrti, kteráž mne to nčlolila bobl:
nád) fproftí šimota! Slyš! — — není
to nic jiného, než míti 3lí) bud), !terýž
mne lnůgami ímpmi bčíí aš bo pofleb:
nibo, mulpplne'bo ofamšem'. 3at tmamč
ubančji mračna 3a černou wčžť touto!

Sloní fe miula3nje oťnem 3amřišomanbm
mčíie. 2! co mi to o3ářuie? Na puíie'm,
ro3íáble'm blooře fioii, jatobl) ob zlych
duchň cbpítaná, ftran'ná n'ibentee má!"



Členi \\ibahmi.

\ma \\Bobá maušcífo, ma Suunto,
ma mífťaíhm Suunto! \\) moblitln) *Ime'
řific' dussc oddoroučiul sebe — lupičc
Twébo pozemského n'tčítí! “Inf iii icbiuá
bdtost, Hmi \\mc i\mb \\cgntracuic! Win:
blitbaímá, bouíám, \\\\)\\roíi\\1ií\\ab ob:
pnsstěuť a \\tiíofrbcnítmí Božťho, ab\)d)
nfpoň \\a wťčuosti Uebol sti-atm! o'e,
hub mllofiim mnč hřissučmu!“ —

'Tajný soud v 19. století.

Gpnbifuc (\nčítíh') ptámnit) Boba:
tčbo mťstečka Lz w bomid) Rakousich fu
běl ast pťed 30 lin) w podwečer ga íta:
Icm 6 tobinou tmou, fterá pozústáwasa
z pani, obtofiít'bo fmm \\ bnmu bcct, 5
nicbžtoxstarssijiš dospčlá Dahlu mitou:
\\iía břmcčta do mcčcřabia, a \\bíáíifa,
že w přebui ímč'tniti jíou dwa mužowě,
ltcři b\) \! \\im rábi miumiíi. Syudikuš
maat fmč'tlo, (\ \TcI bo mcblciííi ímčtnicc,
aby cizince \\mitaI a m\)f[ed)I. Nwssak
sotwa 3: Km! mtrnčií, mr!)\\\\l \'e iebcn 5
mušům těd) \\(1 \\či, \\ \\)ragil mu b\)f\\
w prfa, ta! je nen'faíhn') otcc \\aspátet
zawráworal, padl, a w tom ofamšcni
skonal. Dim muzowě fc ;tmtili Na
schodecb fc naítgía ssirabosska (Iamm),
fteráš E\)Ia iebnomu said) \\a \itčiu \3
tmáři ípabla.

Udalosk ta \mbčlala mnoho I)I\\f\\,
\\ \'\řnbomč balím—Ymi činni, a[\\) slnčintc
mnpátraíi. Wyjewilo fc, šc iiíh) n\čn'fan;
ský f\)\\, kd!,xž b\)I \\amchn mc Wčdui,
učrolik “Traband foupil, \\ wýpowčdi ga:
ttm\i\')\'b n\číífaníi přimcbi\,\vtainc' fpihmti
(\ taim') foud l znáuloski \'\řab\'\\v; \\cbof
wyžnali, to \\áfícbnic:

„Asi 12 \\)á3\\\f\d) mřífcmů febčlo
za ncpřijcnmčbo mcčem zimniho folcm
melitc'bo ftoíu, jsoure bůícšitou \\)čci sa:
mčftnáui. Donláci pán, \\mšni), íiš \\b
fiath') \miš b\)[ přcbfebuiiem. W ruce
měl p\)tlít 6 jift\')\\\ počtem ta\\\c\\\\\')d)
fuličef, (\ opakowal slawuť wýnlinluwssem
mámou, že tm, ftetúšbn icbinou černou
mličfu (\\íiahu' \mu) biic') \v\\tá[)Í, přiía:
bou gamágan íeíi, bo due bo tofu í\)\\:
bifa mčíifft'bo zťady žiwýcb obpramiti,
fpoíu 6 tun fmatou pominnm'tí, připabh')
fobč Iné mírem, i fpolnípifh'm sataiiti,
from jednobo guida, jcmuš oíub ímůj
sicmiti muíi. Zťčzenť to mělo učiniti,
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aby íp\\1\\\\\i\\\\iti,i kdyby bo \\\\)|Tctř\\s
mání přimi, nemohli mmmbiti trefinčnm
\iřabu t\\I)\\, Hen); b:)I čin ten m\)to\\al.

Wssickui ípoluwin'nici jiš jsoU \\a
\\)řčnc' prambč Božř, cm \\\\) \\baíoít tu
na wýstrabU čtcnářům í\\\\')\\\přebilábámc.

Z přičim) \3 wrchU umcbcné E\)Io
\\cmnšno \v\)\\átmti pínvobcc \vmšbr), jessl:o

jej [poluminuici ímni n\,\nali, \\ \vrašcbla
\ur fám, w pocitu \'mc' bezpečnosti, \'c
nemysmbií.

Rb\)š íc1\\)l wssecheU prámnidň

oskrowtip m této \\cprůbicbué gálcšitoíti
mmvášil, dwa \\čaítnici we m:)ňetřománi
\cmřcli, \\ \\omi b\imobomč sc eryjewox
mali, imšín) b\)Ii minnífa bliše m:)gna:

čili, ukoučilo fe \v\)ífctřomá\\i gneboítatlu
bůfasům, \\ to tim micc, an b\,\lo mošné,
še jcbcn z obou zemťel!)ch \vrašeblui:
tem byl.

Zawraždčuéuul zatčm robim na
břbitomč pčtuí) pomnif postnwila.

SBD nčkolika radu!), \\a památfu
wssech wěruých dussiček, b\)la starssť bum
jcíl'tč pozdť \\) podwečer na !)řbitumč,
ah) fc \\a hrabě \\tcc i\včbu pomobiila.
Ziž íc íhnimaío , fb\)š í: ke hrobU biis
ši!a. R \išaíu ímčmu mibčla \\ab brn:
btm mušc \\) pláííti zahaleuého klcčeti,
ttcri) se 6 patrnou mtoumoíti \nablií.
Strassuě podešřeui wzbudilo i: m dussi
itji, \! \\c\m)flom\w\\ \\gfoíti \vibčIa se
p\\5c\\\\,1\liše přiítoupiti. Stablibla me
tmář info mramor fhlbcuou, fra-á; ii
miTaI Mia 5 cela nesnáma. S prvnim
\\\\')\\\ siřitnutím sflesla \\a sem. W pozdni

této d)\v\'li b\)I\\ jiš málo libi \\a ()řbif
iomř, \\ tbvš |c k \\i fbčbli, H\,\ífcli z \\íi
jejid) flmva: „tamhle ftoii mtm
šeblnit otce mc'boV' Truto wssat
si žwolua \\řipcmnil sskrabossku w obličrji,
(\ ib\)š íc k \\čmu blíšil jcbcn z mušů,
(\in) íc bo chopil, přcífučil cisiucc lc[)f\)\\\
skokent Í)řb_ito\\\\\\\\\ zcď, \\ poítmva jrho
zmizela \ne mbIád) \ncčcra pobsimnibo.

Zase nplyualo uěkolik \ofíi ob &'

b\\[\\), řb\) bccm |'\)\\bif\\\va tuto brusnou
přibobu měla; tu přiíícl i \\\\|'h\c'\\\\\ íaí
ráři \\) bcn samtašbčnifvnbifa \\ncn Ulnz
Bc sskrabosskou, a pološil penis: na něm.
lit \nffi \'matód), ftcrc' se mih) za pokoj
\\ ípáíu \\clmštífa |"\)\\bifa íIouŠiti. ,fšarář
chtěl fc mušc tobo zmocUiti, qumč zlo:
čincomi spolU slowa jaro kučš; awssak

ix“
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mii" dbppnžčdt např—ib!onen muš Imm- kde welleé pote mnošstwčm zabltých mou
bitfu prot! WW, Niš“ fe Po spátiu játů tatořfa uapíučuo bolo. Uprostťed
k bmcřim a Zmlzcl.

, Dpřt učinil! rokň ubčbio, a teutbj
fa'rař bojtal správou, še w boftiuci míít:
uem ua učj četa řiomčt umírající, kterýž
bí) tab ííoatíjmi jma'tojhui ja! na třes
iťaua' fiuíjí, gaouatřití je bai. gardi
íjel, a uaiegl umírajícího giočiuce, jejš
bol uabaruío ua miiojrbeujhoí Boši ob:
tasoíoai, umírajítíuebai jetčíjiti, apočiuai
si goufaic u) pojíebuím gápaju jmění.
Wida wssak nenlocuý, je je poslrdui bo:

biufalblíší, chtčl břehpomoíauíuui jmibh)
mou,—,nauíjioíbo siočiuu učiniti, coš je
ftaio tčíui Homo: „We muč \oíbíte zora:
Šebín-íta býmaičbo foubiřa. Shořemoší:
telua moc nubiia mne fašbotočuč m beu
mrašbí) tjebo brobu; Welebuý Waue!
račte říci mlábeši, řterat Wúxn umim:
jící m:)oramomal, že mufo ueprawojti \o
vojiebuí bobiuee šimota jjou učco tai
íttajínčbo, še je to lllÍlllDMl a jasufem
lidsiým ro:)jlomitl urbá. 513mlleh ráčiš
mi míioítho bittíl" — To řeti, a mopu;
fill bucba tajícíbo. , '

Ziž touto nbanití fučguejmítuč pro:
uiluut a bojmut byl; tím míee mjj'at
uíuj'íl pomateubbti, au uebloubo po tom
opět u fmrteíue' poíteie mášeuc'bo měs
íjiaua ital, ftmfíš mu tafe' unusual, še
-jeít mrašcbiuífem ueboštífa foubífa. 3
ptal se bo, item! ioauošno, au jiš jeben
pťed uím tote'š moguauí bol učiuii, a sice
m tafome' bobiuč, fbo mjj'elifá Ieš migí?

Nmnocuý bo beblinoč pojTouebaI, a
na! pramil: „QI přece jcit tomu taf, jat
praíoím; ja jícnu \orašthiuíf, oucu bol
toiifo naftrojem ! íoía'gbč. Duobo oíub:
uc'bo n\ečera, kdy jíme oříiabou mágáui
tuiičh) tábli, špožorowal jjem 6 Í)tfl30ll,
že jícnu si černou tuiičfu mutábí. Sia
příliš nejuíčh'), abud) bol giořiu ten mi):
fouať, m:;mřuil jjcm r:)cbie fuiíčtu jioou
ga Euiíčiu j'mc'i)o joujeba, auiš to Ebo
joosotomal; a tento zpáchal wraždn,kre:
rou jjem ja na učj umalil." — žBo sio:
mid) těd) celí) gbijícui) a ujitajjeui)
jfouai.

Umírající voják.

Bylo to tomiuuiiub moj'uacb, a jice
jebuou po \oeílte' bítmč ua uujtě jebuom,

rauřuód; lege! tafč mlabi) woját, sotwa
še jcjj'tč bíjcbai. W seskáblých a sklcslých
rutou bršei malí) fříšcr, ttm') uítamíčuč
líbal. Mládcuec teutoíoopabaí jafo au:
je!, nebo ua obličeji jebo bol rogiošeu
ouel cbejhf) pokoj a ooflib 'bufj'e, jeboš
WL, ti uemůše. Dči jebo bol—.)f uebi
obraťte, a bolo |Toíjeti, jat potichu jmeno
Sešíč, Maria, a jmeno jme' math) jfepta.
(s)euerai, jen; přes vole jei, ípatřiío jej,
bo! meíiui bojat, qui 6 touč, tuěmu
přiůoílpii, a bueb pro ičfaře pojlai. ,2e':
tař přiduígí, ale mjje jcj't maruc'. mam)
jeboš jjou jmrteIue', ubobí) mlabíE mují
umřiti, coš je i w fráttim čaje jiaio,
nebo po maic' ebmíii mopujtii budóa.

W íjatecb jebo ualegeu bol tujeme,
malá moblitcbuifuíšta, apjauí ua matřu
ač ueboujaue', ucíjIebujícíbo objabu:

„gtetmuť je hrubá matto, mně je
bobře baří, a já je často moblímáíut
iBáuu Bobu ga tebe, a 30 brain) a Za
malé iejtříčh) me'. D mne je ucftarej,
ja je bobře cbomám, a přebjiameuí moji
jíou Gc' muou jootojcuí, a 6 “Bojí pomocí
(bei i bále pomiuuoíti jme' jmčbomitč to:
uati, a bouíam, še tobě baubu uilbu)
ueubilám. Svan Bui) muč ubčlii tu ml:
Ioit, “Scjjem přeb učfolífa bux) k fw.;pox
wědi a k jm. přijímaní jíti mobi. SIBe:
1cbuí)p.íu, u učbo'g jjem je gpomibal,
fat Iajtmoč uíue přijal, še jemu ga iájfu
tu ani boíti bitomati uemobu. Du má
u ícbe matfu jíoou, a jat je sba, melmi
jí miluje; aie \ojíaf ueuí mojuo, aby
fbo matiu j'mou taf miloíoai, jaija tebe
miluji, brabá matičto má. Suad bcí
iBáu sčili), še brgo přijbe' teu ča-S, fbe
tebe saje jpati'ím, ano braba matfo, íuab
mne brgo ublíbač, a oázu “lián 'Biíb,
já je brgo uamratím bo otc'oiojTibo tomu
uajTebo, tbc jjí muř lajfamč u) fole'bte
opatroíoala; rojTecbnu ftatoi', iterouš jsi
o mue u) me' miaboiti měla, tíííďrát ti
obpiatím; to ftaří tíočm dui tebe ctíti a
opatroloati, abos jeu íojjebo bobríbo w
bojuojii měla."

mms boťo pjáuí; gcuetai je četl,
a hojně jíge fauuh; z očí jeho, ou píáuí
étbomal ua památní, jaio ooiiab bětíujfe'
lajfz) a upřímné pobošuojti, a ueíbal
mlabíta pobřbíti, a sa jjiajiuébo je po:
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llábal, že mohl na blob jeho ttiš, tterí)
wlnstuř tutou wyhotowil, ooítmolti.

Tak umírá lřeftmi, ltcn') fe naučil
moblltí, a ltm') fe i wždy mobliioal a
mel); i uproftřcb bouře loáleřne' na mne
blltbu ne3apomčl.

llboln') mlnbilu, losbáleíí ob ííoe'
mntlo umřitl jsi muíel! ale jiná malta
ftála při limitu tíoc'm, ftála matfamohíá,
ftála Maria SBmma při tobě, ji íe'o
obeío3bal, jmeno ieií jessrě, Ebo; umíralo
molal; (\ ble, ona lailmoou nim-ímo“
na mé írbce \ološila, a mel tmou nás
bošnou boneíla bo semě mlčnc'bo poloie.

Ft. Tálský.

V i r &.

.Rnl3 umim m3neí'enou Heftlnebčltu
w bomř. mo ímatc'm form popoal bo
bomáti pán tu fmatčinč, při ttere' 3 mtb
siiho bilu ítolomnll) pauičts). Selma 3nid)
přebflábala lnč3oml ro3ličnc' otá3ll) w
ohledu na nábošenítíoi, na fterč biitboíom')
ochotnť odpowidal,
upřímné dhcbtiwosti po l)lub\Tim poučeni
pocbámi. Neusslo wssať pogomoíti tnč:
3oírč, že mlabs') čloíočl, práíoč naproti
íebítí, po celí) čas m3mlumz) potupně íe
uímimal, N30 blaioou ío3l)ůn'i l)á3e|'c,
bt3o na panlčtu a lmeb na fnř3e po:
l):blimou tíoáři íe nsiklibaje. NajeduoU
ale3l)urta pomítmoašiblicí ímo“ l)řmotnč
na3pčt poííoupmuo fe om3mal: „?lle
ptoíim Tě, tetičto, jiš přeítmi 6 tím ne:
ímnílem! ili ííemčřim nie mimo to co
mibiml" Dmííemše ípolečnoít le 3am3ila,

3afuouee nab tal hrubou urá3tou mílelií
kých prmoibel společeuských upírala) nčšnc'
mniši.) ímé smí:) l)!ieb na ímčle'lpod)aínita,
l))ieb 3aíe na bud)oíone'l)o. Trtička obrá:
tic fe fu tui—gi,prmolla: „„lelební) pane!
ptoíím sa obpuíltčni, '3e fe Wám taloíoá
urášta m ímííem bomč ftala, lllllC tato
nemilá přiboba nejboleítnčií bojimá;
mšboďi), fboš fe bomoři u nás o nábo:
Šenítmi, mate ulic tento mlabl) člomčt
fmou „silososii.“ Sá bod) jiš rába tmě
neíluííne' dmoáni fnáííela, mílí) Rarle,
ale me fpolcčnoíti (: k tomu qutč 11 při:
tom'noftl bnd\omnčl)o mčlboé přebce bí)tí
ro3mášllmčin'im a íčtruřin'im, jal ím
ío3bčlmíe'l)o muše íluííi." mil; Dobře
cítil, žc pauičky očelánmh), ab)) „filoíotii"

bobře po3orujic, še 3'
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mlabil'oloč Ueponechatwičězstwi, nýbrž alu)
ble pomlrmoítl froe' útol na nábožeustwi
rá3nř obmríítil. Co mčl tebl) činiti?
Mčl íe šmlabilempuítiti b'oučenébábto?

Tťžlá bíla ro3imíoíoí)el) bůmobůío bylaby
paničll) pou3e pomátla a boíti mošné, že
míč „filoíof" íám teprme' bol noíoáčlem
u fanom')ríuo logidlnb; ůčinel byl teba)
melmí pochobm') na oboji ftmuč. Mezt
tim, co bucboíom') u íebe ro3íomšomal,
toho 6 nejlepííím proípčelpem íe činiti

balo, mil)la íc m\.\í|l_e'nta jel)o blmoou,
načeš on uímimaie íe prmoil t tetiřce:
„Neračte íe rmoutíti nab řeči mlabčbo
pána, on 3aiííte' tak 3lc nemoílil, lm ani
nemůše olm řeč 3a prmobu mobámati,
nebot fbolol) ňloíoňe učila, še pou3c to
to mlřiti máme, co mibime na ímé tča

leíne' oči, mol)ll.\\.)íířialí) čtmerát ro3iimog
íoati bále a říci: já neíočřim toe Wáš
ro3um, protoše šábučbo uQBáBnemibim. "

íleíeobccní) ímid) 3tr[)l íe toe ipolečuoíti,
d)a|nít íe a; pob uííí3atbčl a budaomní)
potmčoíoal: „.Sř'bo cbee pmmbn mibčti
olem třleínóm, tropí icíítč mčtn'i neímoíl
nešli ten, kdo chce mibčti ímčtlo. Swčtla
ueíribime, Uýbrš tollto přtbmčts) na něm.
Dloífcm3e be3 ímčtla ničebo nemůšc mi:

bčti, jako be3 Boha ptmobo n\řčnc', ne:
mošnouám animřbčti, animoyliti, Boha
fanlěl,w ale mib'čti ncmůšeme, polub w
tomto těle tnoáme. Wr ílímci fbirá fc
ímčtlo mícmirem ro3plomtle' a proítřeb:
uittmím sluncc obrá3i fe m nafícm of";

[\c3e flotila po3cmífčbo mil)aii íe m ofu
jen priíemč m'3itl\.). Swěrlo duchowě,
ímate' líábošeníhoi, íbirá fe uplně w ta:
toliďe' Cirkwi, ob Boha famčbo 3ří3enč t
tomu, atv) prmobu 3ieloenou ro límč
ííoc'm tbomala, a kola duchowným flmí:
cem“naííel)o ola blícboločbo — to3umu;
čim jaínřii člomčt fe báioá pronihíoutl
ímřtlcm Gírhoe, tím l)loul\čji íonitá w

3ál)ab\.) swěta; be3e \luneeprmobs) 3jeíoene
a w tatoliďe' (Sirhoi úplně flo3ene' politici
fe ro3um o poměru člomčta k “Bohu pře:
momeiici m klubech a ínmmčntád) po:
tíootnúel) a čaítřji 3ál)ubní)d)."— „r. Sd

Vítězství náboženství Christova.

Slaboílzzo jest blití me ípolečnofti
dsuuyslxlýrb mušiuo. Dnit sobč molimaji
za přcbmčt l)omotu swčho bůle'3ite' sájmo
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polltiďc', \\\č'beďe' aneb \\ábošmifé \\ ble

ofobltmůd) \\áblcbům pat o \\\d) proná:
fj'cji mojílc'uh) \\\tipem \\ \\cgříbta \ \\o:

motou po\T\'\d)ač\'\\opřehoupující. Stopu“
o to3\\\\\ í: f_řcíe, \\á[)lcb\\ íc třibi, obsor
bud)o\o\') je jTiři, \\ není ani \\\ošno, ab\)
po3ot\\\') poílúcbač opuítil b\jcbu bcg3uač:
\\e'bo b\\d)o\\\\\c'[)oušitfu. W tatomcípo:
lečnostč přetřáíáno přičhu), 3a fterómt

nábošcnfhoi fřcjfanjfc' 3\\\_i_tř5iío,\\ pojub
\oj'jutn) \\\ítř3í \\abc \\\jíemi \\\“mtnhni.
„Stalok je to I)lmo\\čt\'\\\," probobil mesi
jimjmi fboji 3 bcíebníffno, „še 3aflabattl
třcjt'aníhoí r\'\3\\c' prambp \\ábojeanč fpo:

jiI \\\ jebcn 3i\\\\') cclek, \\árobmoč paf,
natbá3ejícc \o něm \\cj[)\mo\\čj\“|i čláuto
fmc' \\\in) \\o\\\\'\n\ \\ jaínčjjíim jmčtlcm
osářmč, tím ocbotnřji přijímali řřcjt'ans
\'hoí, mm \o jeho průmobu \o'3b\) \ráčela
ropčíji \\\rmoná Usslechrtlost \\ ofmčta.

ib \\\ \\čm \\epobřcj'jomal mít:) \o
jebnobo Boha, ano, \mcbá3cl ímé \\abčje
\o buboutibo Spasitele aprorochoi fmí)d)
\\\čftcíuo \\jhuečnčnc'; pohon na \otčlo:
mání jm\')cb bobíuo \\\\\\)tl\') \\cboroil se
\\aufou o Slowu \\\tčícnc'm,Bramin
miba \\\ Itojici ímou Itimurti jpolojil
je, ledaže ínab brbojt fajtomná po \\\—ja:
fou bobu jcíítč bo \\\\')lila, Laxnafowč
tlbetanjj'ti nmjí j\\\c'flájj'tm) \\ jmčbo
papeže, \\cníf tcb\.) pod\\)b\\oí\i, š: mio:
siouáři, aš \\\c3i \\imi \'tálá ííbla 3am3í,
6 pobob\\\')\\\ jafo \\ ji\\\')d) \\átobíuo pro,
spčchrm je potfají. (€,—lomem, fřcjt'auítroj
3mítč3íío t\'\\\, gc jcít jcbnoton \oíícd) ojmt:
\\íd) nábožeustwi.“ -— Mezi tím, co
\oětíj'ina b\jcbuih'uo tomuto \\\íblcbn při:
fročbřomala, \\ímímal fc potutelně jcbcn,
\\ tím je stalo, 3e \o|T\ch\i \ něm“ je
obrátimjjc 3ábali \\\čbčti, řtcratbp o \ořci
j\\\\')j'|lcl? „$b\)b\) \\čtbo, " jal jc \\\Iumiti,
„\\a otáml: Co jest člomčt? obpomčbčí:
Člowčk jejt fo\\l)\\_\ \\ jcbuota \\\jjccb jíl
přírob\\\')d), po \ů3nu \o přítobě \\ůjobí,
sid) — \\\\)jlit\:li, 3cb\) tím pojem čio:
\očfa boítatcčnč \\\\)\\\čřil? Dle \o\')EÍab\\,

jcboš jim: o řřcífmu'tmí f(pjjcli, \\\oblfbp
3ajiítc' pobpotomati jmůj \\\\[)lcb tim, že
člomčt \\\ íobč \mtbágí \\\jíccbnp 3i\oI\)
r\'\3\\č \o přírobč půjobítí, \\\\ jcít blaf,
b\)li\\a ntb. o\\ pogíma \\ \\\ íobč jjcb,
\\ocujc wssechny plobhu) 3c\\\|Tc' bc3 ro;:
bílu, čhoeráť \\\oblbp jejj'tč bíljlcbfomati.
člowěk jíbá majo bomčgi, ffopomc', tclccí,

(Ěl'cni \\jbamnč.

\oepřowč, pije \\\obu, pímo, \\\íno \\ \\\
řalm, \\\íjtrbno \\)to rů3nč jih) ípojuji fe
\\\ čloročtu \\ mpšííí jebnotu \\ prmobu;
člomčt tcb\) \\\ol)lb\\ jlouti joubrnem [)o:
\\\ř3i\\\),jfopominp, tclcmn), \\\cpřomim) atb.
Dle pt\o\\\')d\ čájtic, \\\ oblčbu pat \\a čd:
fticc \\\oftc' či tcřuthu) “— jcbnotoumobp,
pima, \\\ína \\ \\\řalh) — pročcš při

j.)bnotlimtíd) posorujcnm, že poblč oíoblir
\\\\')d) 3lajj\'\\o\'\\ \\ přirojcnád) \\átlonnofu
k tc' \\cb oné penminč \\ rekntiuč w tom
číomřhl přcbmlábá \Topomina, \o onom
\\\cpřomhm, tento \\\\)\\\i\\\\jc \oe fwých
nábíebcd) \\\ice \\\obitu, o\\e\\ bámá \\a
jcmo \\\íce Ii[)o\\\i\\\)atb. bl: ;lássrui (butt
\ tc' \\eb onc' přírobnč jíte. Nwssak ucchmc
3crt\"\\\\! 3m; není člomč! \olito joubm

jíl \\\ přhobč \\\ ,r\'\3\\č\\\')d\, \\\)brš při:
roba \ bud), jmš \o\)ojT\[)ojja půmobu
o\\\\ jcbnotu rů3\\\'\d) sil tcpnoc' nwžuou
činí \\\: ínoc'm íebemčbonn', ttm'bo při:
roba nemá, tebp ani člomčEu báti \\cs
\\\obla: pobobnč \ \o\')\nčr\\ rřcífanftmt'
\\címčí pouhá jcbnota rů3n\')d) \\áblcbfuo
\\ábošc\\jh')d\, \\\—ré, ač \\\ubrcům ftar\')m
bobřc 3\\á\\\c', přebtc \\\ jábnčm 3\\id)
\\cípl\)\\\\l\) \\\ o\\\\ jcbnotu \\ jílu fmčtcm

l)\')b\\j\_cí\\ jej _přtro3ujiu, ftcrou třcífmu
\'t\\.\\ \o\)č\jj\ j\\\\'\j \\\"uoob \\a juoo bc'noá.
D\\\) \\\3116 \\áblcbp \\ábošenjfc' b\)l\) a
jjou tolifo \\\ucln) (?lbnungcn), \\ louchy
3 \\\j\\\\\itř\\čjn'íd\ potřeb budm i írbcc
líbjTčl)o \\\\)\\\\čelč, \\crc' Gbriítuo Wáxl,
jbrmuašbim jid) \\\t j\\.\\'\\\ bošjtc'm \\ čío;
\očcfc'm \o'cbonn \\\ jcbnotu, očiítil ob př\,
\\\čtrům \\árobo\\\\')d\, jía jim quucem, \o
něm; i\oou prambu pognámají, a šíblem,

3\\č[)oš j\o\'\j žiwot čcrpají. Sedi t_cbo
čloločt jcbuota přirobo \\ b\\d)a, jim;
\\\ítč3í \\ab přírobou, \\ \tctá opět \o službč

b\tdm bocbá3í jměbo míru a ojímocní:
pobobnč \\\ují fřcímuíhoí b\')\\ bílo bo3jfě
\\ člowťcké, a \o tomto \\ál)lcb\\, \\\ této
prmobč lc'3\ flič, jim; jcbmc' \\\ošno fobě
\\\\)í\oč\[i\i \\\\\č3ít\o\ \\abošenfimí \řcífan:

jfc'lwnabe \\\jjenu oítatnhni. ž)\\\3\\c'pm\\\b\)
\\ábošeuílc' jíou tří\T_\)3 tos bortčnc' bath)
Crfčom), jcš po \\\3\\\\ 3učjite \\e\o3b\\b\
ol)laí\\ \o \\\jmuitřnřjj'u \\trobč člomččcn:
íhoa'. 3a\\\3\\i,,Ii \\\jTat to\\\\\\)o|'j\, jim přu
b\\3\\\'\, tu \aboímč ípl\)\\o\\ \\\ harnlonň

\of|\I)o\\\\ra. Takuwýul toncm pro Elo:
\oččcuínoo b\)[ (Ebríftuó SBán, takowýnt
tomm \oitě3\ \řcjt'mlíhot \\\ \\átobcd) po:



(Štmí gábmvnč.

hauských, )))náííeiíe b)) n\gíabřné útratu.)
icjid) bámno t))n'ení) )) [\oleímč pobřeííu:
mam), f))abm) t))[ilo číomřči ))c))a[\))t)))),
)).\ss e ))) i). — — —

Wssickui befeduicioswědčili fc jehlm:

I,)I'aínč pro ))ál)[eb )) příčinad) )))ítčsítmí
))ábošeníhví třtifauííe'bo ))nbc wssrmi ní).)t:
ními prámč ))bůmobnčuí). ©). S.

Pověst 0 kostel)) farním
\' Německém.

92) Den )míegcní ímatčbv fříše pob
meče) ícbčlo ))čfoliť libí pol,uonladč Miš
tunel)), ))))5) ))imi tarc' ))čfolif títeř [\ub

) ))mtfm) aneb s)) e\tten) fen) přiííl))d).
Wrdla íe řeč jak ab))čcjnč uboípobáříhní,
ia! se tam)) řb\) leu urobil, jat )míel íe:
mem) Wiudawskě, a byl It)) drobuěl,do
mláhta, alc frátti), jařmčl jrb))o))3č))g)Té,
)) t)) še ursslo tak dobře, ))cjlčpe ale je

fe baří Beruawskě, )) )\[\ml))ňtč ))) uo:
mi))ř. Mezi jiní))u pťissla řeč t))fc' )).)

Urdťluť pouť. I)) bal se b)) )))))pm))\)\:
má))í Ietin') člomčf, jeuž fe ))\c )pcílliei tc'
b))l ))arobil )) t))řc' Ši))))\t ímůí ft)—dwi),
ita: „Náš běbešef, má)) Bňh m)) bei
mi)), to)) moc pamatomaí, )) t))) ))))n)
bčtem často m))pmmmval, jak fe šdčjssč
f))íteí ftmvčí. Sebnon, pamatuji t))
jako bueé, b))h) t)) jmcuumitč )))) ))))Ic:
gen) swatěho fříše, )))fínť b))e—S )))) tatc'
flamíme, )) ))míclo t)) b))ti ))) ínbutupřeb

po))tí, promše má ))ebnšřa matic) ))cfh)
Máš), já b:)l t))! chlapec, :))))bil jím) b))

moh) — to jim íctřli přcb bumem ))))
lámte, skuure gapabalo, šálu) íífrfaI\.);a
dčdečck febčl mesi nami, j))fvbml) ())) tqb
mibčl. 3 ťekl: „Tčti, m)) a))) ))))vite,
jat jc zlebe) t))čse, bc3fv|telabc,)|10h)"
I)) zonili na mě;) )))) flffání, m)) jíme
se pouwdlili, dědrčekudčlal tříš, )) tomi!
talmm') ab))čei, ffebime' Men)) )") pohladil
— mffat jld) měl jiš málo — )) pobí:
)))aI fe )))) každého 5 nás ,jcítli l)o po:
slonchámr, a wykládal bále:

„a)) a))) nemítc, ja! je gíc [\eg
f))čgc, bc) f))íteIa, bes sskolo, m)) se
)))čl zde ))) Sřčmeďčm kostel ftamčti, (th),
dáž zdc I)eI))\i))) ithč ))cb))!))), t)) b))Io ra:

dosti, Eašbp bal ))))íIeb))í ))d)rá))č)))') pc))íg.
Sá b))I tebbáš tai ))))'))))|'tct, sloušil jfem
tumble )) za pobunka.j Seba)

fouícb, co ))))I to ))))Ie, co pm) farář tcď
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))šímá, tel) odstonpil celí) ímíq' ftatetl
tam)), a je)) )") ))))\)))í))ií, ab)) )))) a jeho
potomci b))li mít)—Init). Stemčl fe náš
lráíní). fuíielíčtť tam ft))mčti, tbc stoji,

tam tam) )Tcl ))))jnmg )) ! br))l)e' ftmnč
b))íabu)))a[r)\b)ui ))\))))cíf)').Si; b))ío )))ííto
))\)))))čř))))) )) í)a))\c))í ))))nčjííibo lvíteínítc).
)iš fe fmneuí tam ))))\_),)I))pm))u' bm;
)á)))) ale ))))Teebno tamen) ))alegli obme:
štnc' na tom )))íftč, tbc ))))uí f))ítcl ft))ji.

Bylo t)) )))ííc))) bi))\)))), ale musil) gas
t))-))))í) be)) jiue' ramen) )))) ))))íto m))mč=
řmč, mm) ale b))lo ))))Ted)))))tamen) ))b:
mcšcnc' )))) tomnu'írč, kdr ))))ni to.“)clftnjí.
3 [\\,)_h) M) ))))T)))) bi))))))\, ale )))osili 5a6

třetí be)) jine' famcuí )))) )))ííh) m))mč:
řeue', :) ))) ))))ei bámali pusu), fbořameuí
obmáši )))) t)) 'mííro, tbc ))))))í m):) ftnií.
?lle bitů), ro m))ílítc, Ebo odwážel fa:
mm)? Koho t)) )))ibčli? .íťráíne' pachole,
))) blauh—tučm f))báth), ))) r))te mělo
Eráíum) slatm) ))áíabfu )) )))) ))) čcrmem')
bič, )) přiiclo 6 pčluínu )))oscn) )) bmě
(mm)), info pabh') f))čl) tělo))nfc', mělo
gapřašcnc'; )) ))alošiío iebnou, )) ntjelo,
)mlošiío pobrubč )) objek), naložilo po
třetí a odjrlo a odwe;lo wsscchuo rameni,
c)) I))\ b))h) ga celí) be)) ))a))\))še)))),3
)))ííta ))\)))))řře))e'[))\, () smogu) ic )))) to
)))ííln, tbc ))))m' f))ítel ítoi). Dl rc'nu) 6
b))))\i))áí))l))))'))))ípčdnn) ímášeli Emmu), ale
již ne na )nííh) ))))nnčřenc', ))c'brš )))) )))ífto
))),\))řj|T)',tbc f))ítel ítnjí, )) kopali základy
a vae i kuš r))bníh) genu)—sli,() ftamení

m))čiblcbč přibínmlu, )) mf siojl Enikel
náš, e)) z ))čl))) tct') přeb chwilkoU 3)))))))))
tař fráínč s.))“hran). a))) pat m)) ))e:
)))ítc, jat jeít sie bc) mě)), [\cg f))ítcíc), ))
bc) moh), th))l\))ítc n\čbčli, uměli b))íte st
toho dobrodiUi mášiti. F. EB. . .

Pomůž co pomůž, je)) když jest
plalno!

(Z pozůslalých spiskf),* Joscín Law.)

W jedué )veínici [)))I ším čímme'el,
ftetí) ) bematcra innqcl šbčhl, )) befáa
tónu) f_c ))ebnnčin) ))řcec )))) žknssenoll bo
ímčta íe mmm). (Bob))mtan) aš ))))I páté
))ebčle [ebaeoň škusil; (jako nassi masa:
tajume' (furnmni) fb))š jeho)) b)) SBolífa),

t))bnš, n).)je botu-)))) )))),\říbilf)), mnohé
5)))))))e))itc')))čei wyprawowati uměl, tterě
b))b fám kusil, Ucb ob bobnnwčrnvd)
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[)neD z prwni \'nt\) Doftal. $emášltmčjífí
pokywujice pťt takowých wyprawowáxlich
úfmčssně l)l\\\oo\\, nagonmlt l;o \oůbee
„tl\\\T\\n\\')n\Wyklosseul.“ ann'at
na .totomc' tttčth) nel)leD-ř, Domebl přece
přehočbčiti \nnol)\')\l), žex n\š)bornč w \\e:
mocid) le'čitt \\\ní. 91 l)le! poDařilo fe
mu, še nčtteři onemocnímlTe tnčmn \'\to:
čifftč \osalt, \\ po i\l)o Ičtád) ítntečnč
otřált, eoš 5 počátfn zlássrč na HD ton:
aelně půíobilo; \ bol \\\\)l)l\\|'|'o\oán sa

\\ejloóbotnčjííibo le'taře m eele'ln ofolí, tal
še fe ltDe' později z Daleta ssiroka k \\čmn
jen l)rnnli, při čenlš jel)o Dříme n\t íon:
ebotč poftonámaiicí tapíanejlip otřánmla.
!Ban Dottor „Wykloš“ be) n\cltc'.o l)l\\f
molámáni \\ íítítč fe n\laítníd) n\elt\')d) \
3b\)\cčn\')d) \\\\')lol), Dáma! íoncbotinářti
meDnatelntnm, oD \'nofn \ \\D přeepáni,
l\\ll)\\\o\')m \ ílep\')\n íteine' pilnlh). A taz:
De'mn,ogbtnměle'mn \ semřele'mn
po \\id) \\lemilo.
» Ztratilo |e íeDlátomt se fonchnc' Dl:
Dim) hřčbť. Stonš fc l)o Do n\ůle noble:
Dal, pomibal ft: £D\)š je ten pán (jiš fe
\nn neímčlo řitati tlaffamí) Wykloš) tat
tognmní), proč pat l)\) mně nemol)l nn)
jemiti, fam sc me' l)ííl\č poDčlo '? Zassel
si k nčmn, \\ profil bo, (\ln) mn pomč:
bčÍ, kde je icbo hříbě. SBM bottor, ja:
foln) to Dobře n\čDčl, Dal si Zaplarir, \\
pat mn Dal [\neD \\ttolit pilnlet \\šítt, \\
řellz „5th jDčte jen Domů, \\ nemějte
\oíce ítaroítí, l)ř\l\č fe \\ajDe. Scdlák plU
:adosti ssel Domů, i přímo nm jíti leíem
\\ pilnlh) gačah) \'\činl\\n.\\\tt; on nmfll
\\ítonpitt ítmnon, \\ l)le — tn íe páslo
\\) lcfe na louce jel)o l)řil\č, ftere' tam
nábobon ; neopatrnoítt pobnntonn) E\)lo
gabčblo. Kdyš 6 l)říl\čte\n Doiel Domů,
togfříčcl teorn) na mne firmu), jat ro:
gnnnn') jeít ten pan Dottor, \\ \\D te' Dolu)
šábnť) \\eDomeDl přcímčbčitt liD, žr pan
Doltot ieft jen pobmoDnl) \bottát.

Takowým spůíobenl \Tálímá jesstě
poTamáD mnol)\') fíibal neb ftará bábalib
fproín'), \\ \očrn pťi takowém řcmeíle fe
jim ale nemebe —

Pohanství \\ křesťanství.

Qetoplímoě \o\)ll\iDnj\', še plamei ná
moříítí se pokuusseli Doplamiti íe tonee

fročta. £b\)š pat \olcbřiee 3ál)\\l\nč \\
úílalí nebegpečnčsmnegih) jim dalssi bránu,

Čleui zcibawnéa

pustlli wssesikou \mbčit \\ možnost mimo
íebe, seln) člomčt mořem n\obl jen'tč Dále
pronitnonti. Nešli pat ! Domomn fena:
\orátih, mgbrlalt D\\.\\\ fmnenne' flonm), \\\\
ttere'šwrylislowa:„Non plus ultrat"
jakoby četl: „.blonl) fe neptoDereč —
Dale \\íeel)o n\íee neftmoáV' — '.Břeíměb:
čenoft \\ \tnííenoít tčcbto plamců \oiíat
mařil fmčh') \\ oímítení) Christof Sto:
[n\nbnó le'ta Snánč 1492. Dbmášnon
plmobon \o\)l)ch\\l nomc' nárobv \\ lm:
jim) — lm obiemil eeh') \\o\o\') Díl [\očta,
totiš QIn\etitn; \\ pat Dal \\) om) D\o\\
ílonm)\optefati slowa: „Plus ullral"

n\\ Důtng, „ge \ D\'\le jcsstť jcsknčeo!
llčenc—i \\ n\nbrcomč pol)\\n|Tt\ nn),

Dali fe na lobičce pátrmoe'bo *tosmnn \\\\
gmčbo, \\ to))š fe b\)li naftoumalt \\š !

\\namem, \\ tb\)š íe byli \\ameilomali po
moři liD|T\')\l) \olol) \\ \oán'ni \\ útrap,
\\oolali gonfale: „\Cšmrt jcst wsscho
sle'l)o tonee ue„jstrassxtčjssč!“ At:
l)le, toš l)\)l\\ flonm [\oate'lm SB\\ \ola:
„lllošeno ieít člomčtn iebnon
\\ \nříti," \o\')5n\\\nn\')n\i D\oěmt flonm) 6
náuiíem: „Non plus \\ltrn,' za
jicbšto hranicemi íe pobnne' niřel)o \o\ce
neDonmnonli. len'at obmegenon tnto
gfníleuoít nctřeífanů 5\\\\\řil Du ch fn: \\:
t\') \'\\'t\) téboš \\ooítola n\irobn. Ncbot
po i\nrti, lteronš n\čl rosnm zjewexum
Christowým \\coímíenn') ga šábonu tonec
trangpot \oegbejíínl), „b \\ D e fo U d.“
Rgib. 9, 27.) ?ltot jeít ono přentčííne'

\\ fpolu l)\ng\.)\\lne':„P ln 5 ultral“
třeífanů; n\šD\.)f \ \\ol fmrti [\nDe něco:
íonD íontronn'), \\ n\\ fonct swčta
íonD \oeřejn\') \\ \ofíeobecní), o
fterc'mmime, še „tentráte přtjDe
C—šončlomčta \o ílámč D tce
hve'bo B \\njch) fm\')n\i, (\ln)
obolatil ieDnomn tašbčm \\
poble flnttů jel)o." Mat.16,17.

H. V. m

Král Přemysl Otakar \\ císař
Rudolf.

Nekowskýuáškrál Wťcm))íl Dtm
tan ll., jejš grabon 3\\l)\\bil \lopomčítnů
Milota 3 Dědic, n\ooltl fe tonečnč
po Dlonl)ot\\o\\l\'m onoit mgbátt \\ákší:
ton \\ctn \\omč smolenčmn ctí \\řl Elin:

\bolf o vsi, awssak pob jeblnon mámin:



Čtení zábawné.

lou ton, staUe:li se to ffrptř. gbnbomán
bpl ! tomn tonct gláítní ftan 5 plátm.
.Rbpš paf Dtatnt na folcnon slib mřr:
nofti filábal cííaři, tn pn') bnmčrníci tí:
saťsstč ráchl fpnítili nníhoicnc' sáclon)
čili plátěné opom), a wojska Dtataroma
i plnfomc' !Rnbolíomi patiilí na koiicčho

fc ílmonc'bo ftále Česko Mormpflělw! —_Tak ípabnon tbníi při fonbn
Božim oponn ftpiící febe tai:
ntjfíí hřichy Uekajiciho člomčfn!

H. V. m.

Šlechetná šlechtička.

„ ._ncm nár-“cum EnHš fícíří
ctíbobnč." Sw. ?lmbroš.

.ftn mn'ďtmnné tt\5bčlnltofti člomčta
patří mimo jiné gnaloíti talc' \pi-homo“
tágn fpolcčcnflčbo šimota, fmčrfnv agláííf:
noftí růgní)d) nárobů, snaloít lmiin nikl)
obyčejsxw, (\ snáínoít proílnhjcl) oíob. Za
touto příčinou mpbnlo sr, jakož boháči m
obpčcii mají, přcb ncbámncm jiítc' lníšc
tnftc' i Sc ímon bccron na otín). >JJllabá
ccftomnicc n\pnířnla líabobpčcjlíoíí ípani:
loltí těla, bobroton frbte, přímoftí w ob:
tomání, mobntnoftí bnclm bnítrc'bo a
mrontnoítí náboštnffon. “B 1cbnommct»

fííín ntčítč Cxwropsfčm šjednali si mcl:
nlošní ccítomnící piíítnpn n lc'faře po:
wčstného nctolifo l)oicním talořřn zážrač:
m')ní ncbul)ů sebe urbrzprčučjssich, učbrž
i illtomnon íltrpnoítí t tlmbinč. II tél)oš
lítařc ftl\á5ímali fc ! bcícbnínn sábmoáln
mn'lďni chbtícomc', lwbnoftáři (\ n\í)tcč»
nící m nmčnítl) :( mčbád) wsseho brnl)n.
ábpš se itbnol)o bnc ípolcčnoír prámč
bobře bamila, mcfícl bo lmmonn) ftnřičlí)
a ottbnní) íproítí) rolníf, alu) si \D\)Dťl\fíí
rabp t ptoftřebtů pro ííoon cbnrmoon
manšelřn. ?ln tn chnďaď skoje čclal, obral
sl jeho ssrdin jcbcn fmnconsíh') sslechtický
holobrádek sa tcrč Uešdařilých mtipů.
Sebo bííóaprágbnc' (\ ncflanc' ncnmftnc'
zerty gabíbalp m tat nmtmpon ncímpfl:
nost a nrášlímou íntorooít, ze íc počal 6
přítomnínní flečnmnt o 12 bnlán't gain;

zowati, še šábná 5 nit-l) oítnbnímn ftnrci
políbení neb'í. — Slechtička tnfřá, její;
líbqnon tmářtčtn jiš bánmo b))lz) ncííc:
ttnc' nápabt) níítípačnc'bo mlabífa mráč:

kem sslechctnéerrlosti gaftínllt), z ncna:
bání chopila fe máčtn ntšne'po, a polo.
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žiwssi 12 bnlntů na talíř pofpnula fln:
l)on)l, alu) se obrátll na proítořcte' bm:
bátfo. II:-.lrcní) mtipfař pološil tčš fwých
12 lonbor n, načcš sc blíšlla ípanilo:

ní))ílná tnřšna tnbnč '! offflubnncí, řtonáóc:„SBomolte ctil)obn\.) ftařcčfn, abychW
políbila ble nátobníbo gpíííolm rnífc'l)o!"
'.Bo slowich těchto obeinlnla ssrdiwce to:
ÍClll frřn, a \otiífnnla nm úín) pancn»
íh')mi ncminnon l)ul\ičfn. Yodawssř mn
paE fághuopbmnon, profloroila se mámě:
„\Břijmčtcš bátct tento na památtu, tte:
rat dčwy rnířc' n\plonámají pominnoíti
fmatc': „Cti ofobU starého!“ 3.
Mojžl 19, 32 l. V. m.

. Kostel sv. Petra v Římě.

Sřoítcl fm. alma m Sřímč nasmatí
ílní'ííchrámem papcšnn), ímatnní
(Sírfmc,ncjsbařílcjffíbnbomon
nárobt) Bohn wǧdčlanou, obut
ítcm ptmpbp, jxjťžpaprifomč proni:
tají mcímír,l)tol)em prostého nr
bářc, ! nřmnš prmpcno I)\)lo: „Ty
jít Wetr, a na té ítálc wgbčlcím
Cirkew swou, a brání) petclne'
nepřentobou ii." žUtat.16,18.

H V. m.

Cti otce a matku svou.

Wěkrm zcssléhofarblnala Gtanb
flama \) oíia přemlomonli přátclc'
m čníc poftním, alu) ! gacpozoání šimota
pošímal polnnů sášímnšiíítl). Slabě této
obporonml wssak staťcček Zbošuý tčmi
flomp:„*Bíánoitít: Cti otce i mattn
ímon, aby; blonl)o ším bpl na
sami!" SBol)amám 50 Dtcc, a (Sírfcm
ínmton sa nmttn. Bňh mclí můbcc, bp:
cl)o|n se poítíli, (Sirfcn) *an nítnnomnje
poítt) m jiírc' bnp (\ jid) spůíol). žBoíluíí:
noítíclwi ctíti mattn (Sírřcm, nbycb dlouho
ším [\pl na semtl" — H. V. m.

Nclclamný prostředek zbohatnouli.

.boípobářSřebopatta, btbíc ml):
noíntbo fcblftc'bo flatfn, w malo rocíd)
se přcímčbčíl, seboípohářftmí jebonaítow
pilo račí (pingu. Sia Dtebopattou
nctolito ble jmena, ale t ble pomabp a

wsscch apůíobů flopd), ncmolsl fe dopá:
trati príčtn giemnčbo úpabfn. W nebo:
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ítatcčnoíti \\)Iaíhn' ssel pro tahu a pro
pomoc třarobčjnc'mn(?) Šitoňomi,
jcnmš na ftatu'd) pošebnanč pťibýwalo;
n\bof sc o nřln pomíbaíou še n\ileráb,
můšcdi, fašběmu pomáhá fíomcm \ jfut;
Inn. Whslechnuw pokojuč žalm) \\ářcf
Sčcbopattíno, bal \nn bomčlš)ton:
3\I\\ít \\3a1nfnutou \\ 3apcčctěuon lrabičfn,
a \\aříbil n\u, alu) ji po \orouci \noblitbč
fašbobcnnč \\o|'\l na wssecka jcbnotlímá

\nííta fwěho to ,íáblčbo ftatřn; to že jeít
jcbi\\\')\\\ proítřebtem, jímšto jiítc' n\i3i\\\.)
\\brániti je I3c. Do one bo \qu wssak
ptž) nejmi pcčetí na trabicí I)\\onti, abc3

nejmíruc'bo \\cbe3pcčcnmoí na tajennn') a
bimohoonn') objal) její je pobímati.

mamčtlim jía ořebpiíům pomocného
Biroua 3aná|Tcl náš Stebopatra \nnobos
jlibm') bárct bo wsscch fontů í\\.\\'[)oftatfu.

.Rašbobennč prossel, a po3bčji \ pátrann'nn
orcm problíbnnl bun) (poblabu) i jilm),
čcchníE i fud\\\\'\, fomoro i sspižčruy, to:
\\i\\\\) iframánn), bolnbníh) iomčinn),
břcmníh) \ ílohou), bčlisko i \oč\l\'u, 3a:
[)mbo a mínobrabn, pole \ Ionf\) M3 \o3:
bíln. In napabl na Ienoít, tam \\anc:
\očrnoít, tu je \\otfa! \3 pobmobnn, tanto
6 Iebabiloftí \\ájcnnn'fum i čglebíuů, —
tn \oojlíbil \\cčiítotu, tam ncřbalojt, tu
opo35ční, \'amo \\cro3n\črnoít čafu, jiubc
\\cpřímčřcnoft prdu, tuto nnočajnon íjctr:
Uost, jinbc n\arnotratnou \\cboípobařimoít.
amu přiíjel, fara! 3 n\jmčbonntojti, stihal
3 n\pořábfů, trcítal 3rabu, cl)\)I\\)a po;
flěíh) \\aprmoomaí, sábubě \\řcbd)á3el, po:
řábfn napomáhal; a too; bolo uběhlo

\nčjícn b\oana'ctc: ail)I\, žhebopatra ibícs
bal, še oph'noá \oíjím 3boším, a přejnočb:

či! je o patrnc'ln 3baru Ictojfuíbo boíoo;
baření. -— $o\n\'\|T(cjc nať je \o trátřo;
3tafofti íme, je hojně oošcbnání to má
pramcn í\o\'\j \o pobitonc' frabici, [\oolal
wsscchUu robiuu a obloupnnl \Tmonč pe,
čet, ah) 3očil 3rate1n mbčc'm'uu b\mo:
tmotnč fou31o,ťt\\e' n\o\\ 3á3mčnon brani
nebojtattu a \\\\\02\ majetuoít. Dbcmfnnm
bomčh') 3broj [\očbo fjtčfti, íblcbat trablct

ptá3buou aj na \cbulfu nepatrnou, na
tu; jidlo přiílom nárobni: „ft om \\ se
nclcnu tomu fe 3clení"; ana
opačné ítranč b\)Io _píáno: „*Do3itej
pilně: 3bobatucombílně"

Rbn pat |"sz je pobčfomah su,
town-\\ . i\oňowí 3a \nonbron tabu, tte:

jlaonn') \olaboťa opic.

Čteni 3\'\l\an\nč.

\ou íblcbal \oojaínřm'nn olcm fwym w
domťlém tou3eí\\i\t\o\, m3aI Žiron 3a přcb.
n\čt \o3prámh) přifa3 s.Bánč: „Sjšoxnni,
abo'o ben [\oátečm í\očtil!" QBo:
llčiw pak flomcln jáb\\\\')\n žaloslué ná:
slcdky 3 \\cí\oř\c\\\ ncbčl a [\oáttn, rabi!
bůra3nč chopatrowi opět na 3átlabč
mlaftni 3tuíjcnoíti,aby wstoupil do
spasiteluých SDčbictmí jn). GL
\ilIa a Mcthodia w Bruě, a sw.
Sana Dlepolnuctébo \o SBra3c, je:
lifoš toliftrúd) \\cj|'\_očtčjíj\d) oběti messuých
a \noblitcb, jid)3 se fašbemn oubmol na:
ssich \\cocc\\itcl\\\')d) Dcdirtwt 3a pobil bo:

ítámá, [\\—3 prospčchU obftáti ncmušc.
Také joiíum, ftcrc'š obé Dčbictwl f\o\)m
\'\ča|t\ufun\ \\obmoá, co pra\o\')d) potlabu
m \obinád) \oášiti slussl, jrlikož jjon tra!
tod)\o\lu\')\ni \o prá;b\\\')d) bobád), ro3um
\oirou objajňuj\, ítbcc láskou 3abřimaj\,
a bujjt bumčruon naběji \o Chriska blašr.

H. V. m.

Sobec.

Do jaíoloicc ftotce paíouci se buh)
je ro3brá3bčni moj—\. Bolesn 3\ořtřcné ()o:
\oabo mrblo se do \\)bnífu bl\3ř\'t)o, \o
jeboš \olnád) 3[)\)\\ulo.u1cran\') tramař
hoapil ffotcm \ ftaroítomi obecnému, a
šábal jej ínašnč o pobpotn ochranou
proti n\ajitclt 3l)\)uulc' jalomice, tb\)b\) na
něm šabati \nčl \\ábrabu. — Starosta
jej tčnil, še ítrášní) 3a Uesstěstl ncptomi:
\\ěnc' ! \\ábrabč pobnán a bonuccn b\')ti
n\mnje; tím pat bobal prosrbnlkowi pře:
jtrafjenc'mnobboblauojti, tal že 6 pta:
mbon men \\.\\)3naI: „*Banc ftatoíto,
Wáď famc'bo oottalo ono \\cfjtčfn Babo:
bon jalomial" — „Sal 3e?" 3ařroal
\o3l\tč\\\') ítarofta, jatobo jej na mibličto

bral, „n\c' bobotčc že \\ofjlo? — borebo!
ničemu! tatzli boblibáč na ftath) najít
tobě fměřenc'? _ bo poslchlho haliťe
nabratně mi n'fobnl"

Wláda \o3umu \\ \\ráma Imm
€obcomi:li fj'foba jara tone. ". V. \\l.

Osud pravdy.

Wssetečuá ;wčdawost 3amcbla b\oou
\eftomatclu bo brabn , ro \\čmšto jiblll

Dbtomjh') \oelmoš

ze skarosjlcchtickěho\obn Ornng-Utangů



Ětml gálmlonč.

byl tcnfrátt prámč ímolal pitmomč ga:
ftnpitclc a bfuočtníh) wssech druhň opic,
ob mclilc'bo totčte aš bo melilánům íd:
howých aby 6 nimi wc ínčmn fc nmbil,

ktequby se bnla pomanc'ftt sláwa nátoblí
opičíbo. nm); ssprýmowuč poslauci íc
bplt uíabíli n) proftmnnč fnčmomnč, 5.1:
sspoullw l)nl)n (: nííllcbin) tc po paním

6 trůnu ošdobenčho mlnbpla íícbimí) fa:
molibč tásal sc hostň příchosícb, řh:
„Co íonbítc o nás?" S.Boceítnít
ptmní, jsa oprastaUrc a pod)lclmít li) on
pobííití), počal ibncb plnsimc' tělo ímc m

půli lámati into píanon gdboít, “ tmp!
nim bmornůmi útlonta) a poní'gcnbmííon:

ftáním nobou tolábníbo Orang-Utnnga
i wssechen wýbor nárobn opičíbo l)rb)')m
úšaícm, a po))ptbnmo ilmonč l)laín íwc'l)o
řcll: „Wy ílmom') opic pane mibítc se
mt bí)ti ial'o přrlráíná růšc nproít'rcb

fpanitůcl) liítů swťžich;“ (ílomům poílc:
bním bal mpgnam pod)opitclm'), poutá:
zaw ssrtruě na fnčmomníhn: „$!an jíte,
pohačomal, mobntní) flon, (: Wassi pob
baní iíon m prmpbč mírob )očblníní),
Wh jít: mclcbnč a blabobarní ílnnte,
tito pnl zdc lolcm QBáB jíon paprílomč
fluneční." =—

Slowa ta! loádnoalníí a lid)otin\\í
opoiila celé íbtomášbční ta! mboítnon
blašcnoítí, že ohlussujicčxu jclotcm, n\řc:
item a siučcnim 3 plnínl) [))-bcl nlcmo:
malo p:)íínt'mn nabííení, aš se wladař
pozweduul, (: toliteron 5á|1nl)n o říííi
oplčí obměnil mp_gnmnnpm barmomiínn,
krerýul ulluwčil,do il)ncb obřabnč ogbobil.

Slapotom přiíílo na ípolncisíntc, ulo)
mpilomil nínbet ímůi o n\labptomí a

celém fnčmn opic. Batosto bnííc přímá,
bcgclítná “ prmobomlmoná nebnmo mi
ffíjí pronáícl boítojnč přcímčbčcní ímé
tatto: „Šábáte žwčděti: zač Smáli
mám? Sářfn I)) na ftolcl pomp:
ílcnc'm jíí opicc, (\ Wy drxlši
jíte tafc' opicc'" ——?lní icíítč nebol
bopomčbčl, a jiš jej brali 31pr i bťáPE)
zbťsené opic: íc wssech ítmn, aš íc crlí)
togebtaní) “ gbanobení) octnnl přcb brán
lon bmorn mlabptoma. — Tak fíctcbnč

'bopabnnm íícl mnčcnít prmobp ímon

ttftou bále, rogmůnícjc o skowich:„*Icnf
býwal ofnb prambs), ze ji me:
zdy nepřatclftmí pronájlcbos
walo u; té míře, n—ltm' íe po:
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cblcbománím ncbcspcčnčpo přá:
telstwi dofahuje.“ Twář ttnbnon
zkussenosti a rogiímáním gnínmn'llá roze
jaínila íc mn wssak pojebnon, an mn
napabl m))rot ptambtmí) : „q,ltamba
gůftane prambon; onať se skwč:
je lcítcm ímóm, () olílcpno'n
blubaři, kteťťž Uechtl mčřiti
jí." H. V. M,

Pomlouvač.

Sw. Řehoř iontftí) ms)![ábá
o iiítcm obcbobnítn, kťerý plamím se na
lobt řelon Saonne, opaíeÍ G penčsp íňal,
a Do mcblc' fcbc na palubě pološll. Neš
fc tol)o nabal, mrílnnl sebou B wýssiny
r))d)lolctí) ínp, a ([)opim fe braboccnnčbo
opaítn nl,)ánřl 6 fořlftí nlomcnon opět
wan) bo polvřtří. (šupa loupežného
otlmnala maíomá barum tošcnc'bo opa:
1m. Seznaw pat nccbnt nmíoprásbně
fůšc, n\opnítil opaict 5 brápů fwých, ::
tcn ípabl do n\obp plnbotc'. Ubožák knpcc
přiíícl o jmění ímé, rtu-63 slobčjíte'mn
fnpomi ncproípčlo. —

Dltnídi n) přítlabn tomto nlocbcm) íup —
Robo tiší cti bližní-lm přeobamní) lup?! ——

H. V. m

Dobrodružní milencové.

Mladá, bohatá a tráíná mboma
b\.)la mclmí sncpofoiomána ob tří dršých
mlabífnm, ttcří nečiíton k ní zahořelř

lá|To1L£Bro ímon počcítnoít, opatrnoít :)
oítmšitoít zaslul,mje mboma ta jmeno po:
měítnc' n starých pohanů SBcnclopc. *)
), ončd) tří l,xejskul\\)l jcben pííař, brn:
ln) malíř a třetíbůftoinít moicn:
ití). .Rašbg') 3 nid) niííít'omal mlabon
mbomn, žr má t ní tatomon lásku, želv,)
fe pro ni mileráb omoášil wsseho, co
tento swčt tráínc'bo má — i šímota. !Bc:
nclopc jid) tárala a napomínala, aln)
n\čtííí tenn pi'ítlábali gimotn ítvc'mu,
jclitoš jiní)m spůíobcm lá|Tn jejich mp:
pátrati lge. Slyssre, jakého ptoítřcbtn mp:
mpílila chytrá žeua, ab)) fe íproítila těchto

') *Bcnclopc, immo řodé paním) ml):
tl)ologícf_č;bl)la manštlfa Illwíomn,
poměnnq pro swou chylrost ! bvtčrmům
\\ cbtignpm milmcnm.
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Ucmilýchboítů meyslisa proftřebel, tte;
n')m šenjtá powaha 3mítč3itt mují nab
slepotou poblázučuých mužů. Ncbok žeUa,
tteráš upabá w tenata takow!)ch poblou:
3enců, ne3ajlul)uje, al: \) se 6 nl jiuaE na:

řlábalo, jato 6 jiítou botami, má šaloí
mala u prawa jiítc'l)o l)olol\rábla, že jí

[ml liárllím řejt obdal. Zkusseuý íoubce
na3nal, alu) jí obšalomam') p:)tlíčcl penč3

aa nabrabu bal, pochptal mu jojíal ítra:
non Do ucha, še jí opět pcm'3e 3 Eapío

mptábnoutl a togítl můšc; pobaříli je
mu to, je bubon pmi3e 3aje jel)o. Za
touto tabou tráčel obšalmoauec a obíou:

3encc po 5qu šalolmicc 3c íoubnc' jínř,
maje oči pořáb upřeně na její fapju.

Sotwa še wysslt se joubnice, pačal jí
udíllim p:)tliřet s pcnčg,\\ 3 mm mota:
bomatl, ona míra! bránila je ta! ubatuč,
že mlabít balloon ujtoupítt mnsil.Soudcc
miba 3 ohm, co je břlo, bal oba naspřt
pomolatl k sobť, a pochwáliw jenu pro
meliřou ubatnojt a obe3řetnojt řetl:

„.skdybyste bola 6 pobol—ljon ubatnoítí
fwon čest l):ijila jalo mmí jmc' pcm'3e,
nebolo B)) je mám ale 3lc'l)o přibobilo.
Trď mtatíte pení3e ob obšalomance mam
Daně, a jejTtč jebuou tolít pološíte bo
poflabnlee tbllb!)d)."—

Lěpe si porat—lla!Benelo pc. Mč:
Iat 'm bomč jmc'm nemocného přítele, tte:
tc'[)o problájlla 3a mrtmčbo, a mjj'cch)
tři mtlcnee po3mala ! jobč. sAllííařomi
mgfá3ala, abl) přiíjel to jíeftc' bobinč,
ni. břím nipo3břji; malíře pomolala na
fcbmou lmbiuu, nl břim ni 'po3bčjt a
bůftojníťomt bala říct, abl) je bojta:
mil m bemá te' hodiuě, ui břim ni po:
3břjt.-—Sotwa ubcřila íjcíta bobina,ji3
ftál ftíbh') p íjař přeb lrájnou Wenclopuxl,
a poslouchal & náramnou napmltoítí, co
mu ro3fa3omati bube, a 3arabomal je,
jloííe, še toliřo malou jlušbičlu ob uřbo
šábatt chce, abl) jc přcímčbčila o jeho

Iájcc. !Btamila: „Mám welice nábošnou
bčmcčhl, řterá je bemlč moblímá u fříjc
me wedlejssim pokojiku a 3a malou d))oílt
přijbe bomů. Chci, almíte je to pofojitu
tom pološil na man) přicbpl'tanc', ftamč
je mrhm')m, 3 čchož moje břmečřa jou:
bití lmbc, je ncmoem) přílm3m') můj u:
mřel.IWyť jíte d)tčl t můli mnč iumříti;
tobo po máó ne3abam, tolllo si hrejte
malou chwilt na mrhoe'bo, anl jcbou

šábawué.

ttcbůlejte, aš já íama k tomu přijbu, a
poleřanou břmcčfu upolojim." — Stalo
je. asijař lcl)l si na má)-1), bal je potru:
tocm přiřrůti, a bmc' jmřtel u jebc po:
jtamiti. — — Zastaw je, milí) čtenáři,
na tlumíli u bloubfa tohoto, a lomnáě,
že rogmmt sbraloe'lp neměl. Mol,uk ln)
ímčlc na jebc potabomatt jloma Šalmifh)
*.Bánč: (87.) „Meš i mrtmč jfem
oblošen, jato ujmtcetn'), lcšící
m hrobč, na nřš ne3pomínač
mice (jato na n)), ttcří tutou
Twou mobla3cui jsou.“ Dobke
pramil.ltlemcnt ?lleraubrtnífó:
„Chlipučk jc minul 6 ro3umem,
jafolm dussc ntb:)lo u) těle je:
l)o." Muolxý borlí pro boni malé jlomo
proti ímé cti, f můll pobmobuč šcníítinč
ijat bámá je na promáglu blá3notojttm
mooiti. Niččul ;nclsc ,tafolor'lm jlcpce na:
praxoiti. iBrosln) oteolm) nejlojj'í; jl3emat:
čim) nepronítají; napomíuání přáteljlě
je to pojmld) umobí. Kdoš ttbl) prolmbí
talomčho mrtmc'bo l šimotu? Snad:lt
251W?— Ziš jíme slysseli l)rf|3!)l>lm')mi):
rok £Dánč: „Na nřš nc3pomináó min."
— ©nab:lt Ea3atcl?— Salonu) ne:
přidwbi bo d\ramu want, ab)) l)lebal part:
mupro bujíi j'mou, nc'brš pro očl fmc' —
Snad li fw a té ímá to jtl? S)?cušimá
jid).——lead:li tělo SBánč? ?ld), on
nelační po tomto polnmt. - mu- tato:
měbo teba) ucprobubi člomčta bujTemnč
mttmčbo 3e fpánfu břííjuc'lw, jelifoš 3a
jima w hrobě chlčpxlosil pod):otoan jcít.-—

Nrž wižule bále, tbo je u ralme
jmcnomančbo neboštíla moblí.

jcbne' boblnč \olročil malíř
bo [\ořtntcc mboml) a)))trc'. SJBítčl cch')
bům m l)lul\olc'm ímutlu, a žBcnclopu
černým roucbem občnou. Dna mlumila
k němu: „Dala jjem máó 3amolati, bí:
lem almd) je mami to tomto 3armuthl
jmc'm potřn'ila, bílem almcl) 3fuj'lla toaíjí
l'lj'htšnojti, :) ltcrc' jíte mne čaíto ujiijo
mal. llmřcl mi příbu3m') můj, a mjjecb)

jluln) jjem ro3cjlala, alu) mjícdu pří3et't
po3malt na pohřeb; 3ábučl>o není boma,
Ebola) je “ mrtmoll) mobltl. Welikon mt
prořá3cte flu3lm, lmbctczll n mttmoll)
bbíti a je mobliti, aj je bomaeí uamran'.

?lbl) mac wssak šaben nepo3nal, račte na
fet—em3ítl madlo Bare' bábičfo a černí)
3álooj na oči"—©MM je. Maliť učtull



Čteni 3ábamač.

3: scbc [)aítmjjc, a )')c[ b)) ))))fojc, tbc
))))tmoIa Ic3cla. Studený pot m))rá3cl je
mu ))a čel), jak )))ílc j))atřil tatcm pox
framu) ))řit)\.)to)), bmé swťtel a j)))at\.')

tříj. lat jiš b))lí bma' um) ))) jcbaom
))))tojí, jcbcn t)) ))))tnn) 3a 3í)).\a na )na:
rad) , a b)))l))') co bábičta ))ab mrtmulou
t)))cblící, a))í3 jc b))lí ))))3))ali. )]3íjař ))a
mátcíd) m))flil, jc t)) bčmcčta ))ábu3ná,
)) )))alíř Domnímal jc, 3: jfatcčuč mobil))

se má 3)) b))jíí ))cbo3tífomu, proto jfmw
)Tcnč obřítámalz „Placebo D)))))ino,“t.j. „Balíbítí jc chci $)ínu;"
3atím )abčji řítati )))čI: „Placebo D))
)nin))c,.“t.„3aI)bít) )c chci ))a,
ní." — a)) mil)), mil)') ctcnaří, 3áb))))
)))ícc erytýká, „3c ))cbc t)))í )))íjllíl"
Wždyk pat a))) b)) perla ))etráčí 3)íbc))

)))) c))“tč )í)30)))c' a 13 )))cbcm. SBopatř do

pofojítu ))))D3míučnt'bo a ))řcjmčbc'íí) )“),
3c ) ))cťIo )))) )"mc' )))))čc))ít\,). Tito mai-):,
))ící ))cčiítc' lásky suásseji )ítvří, I)))))l))),

_ čajm') pojmčd), )) )))))ol)b))'trátc ) 3)))ít))
swého 3bramí, í)vc'l)o )Ttčjtí a jmc' )))a:
jctnojti, — )) to ))))Tcd))))\f))ájjcjí proro,
aby si )))) jmrtí peklo 3a)1))))3íli. 3c=lí
ab)) peklo 3aba))))))? Kdož ))at )))ícc t)))í
)))) jmčtč, t))) lí, ftm') )“cbc 3apírá, j))\)\))
čijlotu jato lílíjí )) )))3í ))))3) mm)) ))č:
ft))jc — a))cb t))), ttcrj)3 planě )í)3c)
nečtstoty 3 má )))d)la)vc'l)))jbíra.'?
D))obo alcjpoí) miluj) Boži )ílí a ubnwňuic
m))ítřnm) útčchou )) jlajtí, _ tento ))))Tat
nm))"jtčn od Boha )))3brá3bčuc' jmčbumí
co m))či)).)c'l)o fata 5 j).-bm) ))))jí. £b))l\))
tito jlcpcomc' je)) polowici toho pro
Boha c'inílí, co činí pu) bábla, b),)lí
b)) 3 ))id) )))clící jmatí; ale )))jjc banan.

.skdyby jin) f))č3 )))c j)))atc' 3pc)))čbí ))))
dobué ))l)\3i[ poté))í, ab)) 3a 3i))\a obc:
mřclí hřichu, ab)) jc 3)) patání 3a I,)říd)\.)
fmc' bcnuč pťed )')))))t)')))) fříšcn) ))))bušnč
))omoblílí tající 3al))) . „ma)lc, jmilnj je
mm ))))))))) ))))blé welikeho )))ílnjrbcníhqí
swčl,w:" jpílalí b)) ))bvl)c'))))) 3)))))))cb))):

tomi ))cjmčbmncu, t))))))))'), a Bňh
fám )))) jat jejjtč jí))aE, a to b)) činil)
pro j))áju b))jjc jmí, alc pro )))číjtuu
láfh) )) pro 3))))Tti)))) 3a 3íma jc )))) man)

polnšjtl, ))))b bomčlou ))))twolou ))a bábu
si I))cítí — ))) jcj) jin) )))aličtoní ))a ))))):
fu))pcuí peří)). D fč3b)) jc ))obobu) bl)í3))í
! Bohn obxátíll, )) B )))ilojtí Zeho

))))řábnč br) [tmím ma))jcljféb) mít)-.:
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mnm)), ))alc3lif b)) obpočí))))tí bujíín)
fm))))). —

Ncchmc sc wssak )))aIířc modliti,a _

))íjařc bcd) 3atajomatí, a popatřmc, co
číní ;)))-nm)). Dna jc )“ch í)))l)'tcí roucho
))))utíomc', )) čclcí pana bujtojnífa woježť:
siéhoj Sotwa odbila bobina ojmá, jiš
))řcb ))í ftál. Dwoťčl je jí, a ujíjj'ťowal
jí o swč úctě, jatmwu k ))í ))) )))jou
)“mí)d)d))nva. „?chtc )))í toho dňkaš,prae
mila Wcuelopc, a hleďte mou bčmcčtu

))))jttajjíti, ft))c') je ))) pokojt mcblcjj')í)n ))
))í3) moblí 3a ))))tměbo, .sk tomu hmcí

přeskrojte jc 3bc 3a čctta, a t))! bIn))I)o
bčmcčfu jc )))oblící 3))c))otojujtc, aš já
))řijbu, b))d) je ))a d))vílí cn3)vcchíI)).——"
Milcrád to učiním, ob_pmučbčl mají)), _a
jlutcčnč jc jtrójíl 3)) čerta. —— Z toho
)))íbíě, mílí) čtc)))íří,3c se )"miIníE 3a šima
podobným činíňáblumí. )choť obci,)á3íEd:
[\cl jafo lcm řmoucí, [)chajc kohoby po:

l)!til: Wodobxlě )bobí a bčbc') 3a)))')lo=
ma))í) [\lá3cn, jtíbc'm jja jiřípccn) ímé tě:
lcjaojíí. a))), tolik) smrrelných hřichu bo;
po))jjtí jc on )) )))))))lc'))t)')d)! Kašdá
))cčíjtá 3)íb))|'t, kteroxlž)).)j)bcí swém
l))\)t)', je)"t l)řící)c))) ))))rt)I))))))) , tašbcí )) cf

čj))d m)) jílc'))ta, Břtcrou jc Boblíbou
ab))gí, jcít l))íd)c))) ))))rtcl)))')m. Nrchač
jpogítá ))))ílnír, kolik l))íd))) j))))tch))')d) m))
připabá )))) jcbcu jcbim') ba)! Qlť )))))3))cí,
3c jej) I))níjí ))ab Herodrsa mc ímé ))á:
r))3ím)))tí, ftc))')3 mrašbou nemínátfuu)
b)) ))):b: pomohl, ))))0)) Dní) pat )))0
))))h) 3amca3bíl, )")níluíl mjjaf )):tolíh)
jam job) pctlo )))ip1a)).\ujc,alc tatě jiné
b))j')c ))cmimlc' ítalomjtmí Uebeskél,w 3ba=
muj). —

Wišme m))at, !tcral úloh)) jmm)
to))al bl)í3c)) ticti? — Šcl do ))))tojc
)))cblcjjjíí))), )))an řctč3),) )))cIít)'))))í, ))

ř)).\))l jaro bramc' 3)))ířc, fuaže sc bmc'řc .
)))\))))íč')ti.sg,—)))) jc, ale 3ara3íl jc, ))))bc)

)))fcn), buřící j)))í)c )) ťřřž pťed jehlou,
bál jc, ab)) j))ab )))ann) čert jcj jamc'ljo
))))v3al. !Blamcn ))))Tp tělejnc' ))))Tat m))

dodal tolik ))b))at)\)'ti, 3c počal b))mčlou
bčmcčh) ítra))ítí. Malčť 3aEutlcní), bonmí:
mj) na ))))tcčnčbo čcrta pťed jámu mí:
bčti, bčbal telem )))a), mola! )\ pomoex
ke )))j')c))) j)))at)')))), )) fiičcl cch')))) I))blc))):

„Črrr, čert jc 3Dcl" SBííař ))a má:
rád) jI))jjc tatomc' bčjnc' )))oláuí m))jIíI, 3:
pitím čen, ab)) )))) wm) ) G hřissným
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fmřbomím, počal fc I)1')[\ati, poh-om ob;
hazowatt a 3 mrtwých 1oí1á1oati. Woják

za čerta přiíttojcní) b1)[ 1050 mínění, 3:
111rt10,1')mftáwá, “ malíř 110111 1110čřil, '3c

tam optambn fn11t,bál\el “ prklo pťr:
013_1051. WssickUi tři 0030011 1031111111, n\o;

lnli 0 pomoc ! nebcífnn, a obřífali fena
10111)Iáíh) ncčlítc'. Sotwa prwni omořcl
bmeřc, pádili míficfni po fcbobed) bon
Čert padl 11afn11t, a truchlící bábičla
na oba, 113 se 3a bobnou dno-ili n\fíiďni
tři zase zebralia 3b01n11 fc boítali. 3011111
1013nnn'lání ball si 3ilo11 pumu.

Bcnelope iíonc tá3ána , l'hrc'111113

Čtení
——Dbnmatclě mšíhčfa grantcn:

ftclnu 10 Hršseusku měli pobhom') 3á.
ma3ct 311 12 fortů žita, ročně 03111bo
111čítaD atmftabtn poíílati 111101 0

ií3bf113l1')d) 3011, ien3 0011) 111113:
swé bilo. 23111011 311111111113: Iítimč, mcbí

osla %tanfcnftcinfh') posel;
wssak žeUa 111113:swého 10 řábne' tmačce,

mufll osla 111113fám n\c'íti. !Boůcbni oíeI
obcilal fc totn 1588; ob &' b0b1) iíon
31111) 10 Hešsrnsku tař I)0bne', 31- 313
není mice osla potřebí , anebo tak 3Ie',
3: si 1nn3 netroufá, 111an3df11 310011ob:
zalowati.

— Sluha nom pánomi jibía na
11131. Nesl prám! 1111'1'115 I)r<1d)e1n bobře

0man'1čn1')m 11 1131111'_11mf0 na 11čn153

11:3103011103'11mím; míín npnítil na 31111.
Dobrý pán d)Iabnč ťekl jemu: „Tak bod)
to bn! tafe' dowedl!“ — Clubu paf,

pokud 11103110,jesstť d,)Iabnčji prmoil:
„!Ráb měřím, niilost pane, proto 3: jíte
to ráčil obc 11111:mibčtil" _

— Madar, 11ár11311o1')fnřáť jel po
posstě, a byl fám tolifo 10: 10030. Na
brnbc' sstact, tbc [: fonč pťepťahali, 11:31,
ssel ! pon'tomne'nm a [)němimě řefl jemu:
„Dále již ncpoicbn, a 11ifb1) mice na
tomto t1)d)l1't11!" 2130 ss t o 10 ní):

„!Broč pnl, pane?" ——Maďar: „q310to,
3e tam coftommf 11111fonřiti nc111113e!"—

SB0_f[t011'.\n1'):„!]310íím, pm1c,prámč na:
opak; 103b1)f we 1003e fame'm ftojí na

ccdnlt piáno, 3: tam 111113:fa3b1) toužiti

přc111obla:l1 ,

Čtenl ltátfě.

těd) tří ímon rnln k ítamu manšelfiémn
pobá, řefla: „Sá si 11c1oc3m11an! čerta,
ani inn-t, ani truchlící [\ábul" Db tě
bolu) nebola 3ntnofojo1oána ob botčra:
11.\\'.)d)(1 nepoctimúdp milenců

Sat sc ti líbí, 1111113čtenáři, foncc

1,111)této? 91k jnh') font: 1003111011tcprm
ti, ktcřč ftntcčnč pro ncčííion láífn obu:
111řcli 310611111 1031111111 a lniloíri 23031?

Budouk 1o3lřííeni ť fontu, (101) počet
101)b111i 31: ffnthnn 31015111, 11 tenháte 311

hřissuý 3í100t řnnn) 101-111řn1 sobč fmrt

mččnon. Bňh boj, alu) se to žabnémn
3c čtenářnm uassichncítalo! T Šimbcra.

krátké.
6 přimohnnn [poh1ccí101011íf1'1!“— Ma:
E\ar: „Dmííem 3: 111111tnf piáno icft;
id 0011) si b1)I tafc' táb 101,13ábal onobo
bomolcní, ale nifbo se mnou nejel !" —

_ Děwa bola na námíítěmč 11při:
tem) ímé, 111a113tlf1)řc3nífo101). Wťdťlat,

že přcb 111101111 bm) 1n11113rI obcitl bo
111č1'ta, (101) moli: nafonpií. Wolowě fe
mámě přibánč'li, a bčma .oibonc to, při:

'ffočila ! paničce po přichodu 111an3elo10n

t0n3ící, a cbtic ji potčííiti, řena: „Woli
jíon jiš 3be, t11b\_\'3QMS pan 111111130!pftě
tafc' není balcfo. '" 7—

——Dpiíu mod)á3tíí o welikýnl fří:

tem 3 I)o|pot\\) 10 jcbnom g):nífc'm 111ěítč.
SDIčítíh') íttá3níf 101101101! jim 10 ceítn a
ťekl: „!Bánomč, pojbte se 111n011bo fiat:

ĚIa1011,11cbof mít:, 312311110 1ni1111h')tňben
1003310příínc' naří3en1',3c 111100 nofmí na
cestč t bomomn í11\č11111bInE tropitil" —
Sebcn 3fřillonnn mííaf obpomřbčl: „Nl:
koliw! 111\.)ť 311á111c bobře 011110 11aří3cní,

ale mř3te, pane ftrášnítn, 3e 1111)iefítč
ncibeme bo 11111;116013zafe bo jiné bo:
now —-

-— Z jam tofu 1852. [\1)[ 10 Bruč
neobyčejná 31očřincc; (111110[)0flecí 3eIc3á
111')cb,10 ftcr1')d) fe ro3lična 310ířata 11h:
311ií) namíítčmomán b1)l ob 111110l)1')d)bí,

10áf11 proto, 3c 10 nčnt ncbnla 3mířata 0
sobč we 3mlá1'ít'níd) klecčch 30103-11111,116513

melitc' 1111103311111sobč ncpřejícíd) a nepřá:
telsiých 3101řat bylo w icbne' meIlfánflc'

3613116 tícct sworuě pobronmbč. 913W,
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More, Hilla, fleplee, lobont,|řellproftol'rbečně: „Máte n-Q'Qáů,jalo
lrállt, orllee, trabníee, bolnb,
ločta, moč, mebročb, boena,
pfíčel a ilná smiřata lrotlcí i brmoá
fnáífejí fe inlobo ro raillc'm ním a po;
lojl m obromne' llcrl tč. Rrom jine' bi:
wáky boli tam tale' bnm menlonmnc' ;
net—alefe' meínice; prmní íe zočci tc' obbi:
roomnl, brnbb pnl, bobn') to lonopáíet
obpolořbčl irmn: „Což pnl fc tomu bí:
míč? n nás febámcí Frantisska Sto:
nopníloma, EBetronllla Ze;nu
lowa, Josefka Boťetowa, Kax
terina gaíoablloma a Marjana
Nebndowa w chsálnn Báuť tafr' w
jebne' ílolíri, a to míč, še maiíce glatí)
;onbcl obpčeinř into brmoá zwčř proti
fobě a proti tašbe'mn íočí S£of nočrn
bílo mnohem bimčiííí!" —

on ít: „Wasskn! proč fe
abrabají nčtteří nčení libé píátl mormm

' ' Wassek: „Mp neprosmblll
froon neučrnoít a zpošdilost!“ —

— .bongíl: „Wasilu! co jeítlře:
ffanffe'? Gnnbzli nárobnoft mlaftní sn:
flámatl, (\ rigou ncnámíbělí? aneb ínab
o šábnon fe nrftamti?“ — Wassck:
„Dboie bplo l-p íobčctmí nelřeífanílc' !"
— Hon;čk: Suad:li ga fmon loupili

frbloftV' —— Houžlk: „Tož:li ínab
son milomatí (\ íoníeboron íelříti?" ——

m hclwltské moblltebnirl." „bofpobář cbtě fe
oíročbčítl kťeskaucm,prohlásil jigbn pnoní ga
čelebníl! omífem sancbbanú, a pootewťew
kouulatuwedlrjssť chtělfe pocblnbitl obraap
nnněleclóml. Neš Ua prwuť poblcb pnblí
přítbosímn bo oči ptáci 3 baremnc'lm pe'ťí
mntmoření m rámrícl) Uádk)erných pob
fllem. Mťwaje co to írbri to na jazyklt
prohlásil se poreítnít tatto: „?lno, máte,
mcíte obtain) — ale jal pogornii, jíon to
íroatí práci!"

— ,3nánn') íbíratel onbfno pro SM:
bíctmí Brněuské i Bražskě bpm

_tágán, lteml to nmole'lá, abp šiskal tolll
'fct nčaítnílům úftamům těmto neoceni

tclnóm ? proílomil fe w ten fmpíl : „N aa
přeb jíem občtomal Dčdictwim
fám wssechcn flntel fmůj, a
proto jeft mi mčíl ínabno pů:
lobltí gbarnčf'

— Wclmi cbroalltcbne'. a nemálo
proípřfíne' ieít nnlc'bání na pilně neumím:
\oomcíní sskol — awssak nenloábčtl fpolu
fpííůro bobofmčrnód) w roolnp, pobobá
fe počínání onobo otce rolníln, ienš male
wíce ípnn, nerlynl je 6 nálešíton pečlía

,moílí m:)nčíll íe řrmeflnm. !Bnt je
“polhl bo ímčta na slnn'enou, :: natom:

clzou“?“ -—- Wassck: „Toč bo bola po: „_timffím fe bomů pobal náítroie rolnldí,
abp obbčlámali pole. Mimo jiné tale
tímto bínoobem mtipm'mr fnnlll fe tbofl

Wassek: „Zdi, (\ čiň, int jsi řelll" — ibnE pro Dčdictwť lm. Gorilla a
—- Wčblasuého tarbinala WeHo:

fantí'bo (1- roln 1848.) m ERímč,
naíoíítnoil přcb nčfolita roh) jebcn po:
reítní) (Seeboíloman, a oílomil lm, mlnroč
četla), nenárobnóm a slašcnpm slowřčkem
oni. Wzdlcsseuý Zuatcl pabríáti jašykňw,
kterýž ! řečí flomanílc' bolonale mlnmíl,
ibneb mptínal a oprmooloal (bobulí on i:
lání, a tím poláral ro monbn') cígíncr
wsscch robálům nasiich, jímš fmčfínc' a
gpohoořrnc' oni loícc íooní, nešli upřímné
a lráínc' mp ílauonujcl) naííid) přcblů. —

—- Za lříšcl, Íl'lŠ si bnl lčfař gn
fífaílne' m!)lc'čcní ob ímc'bo ho'čřcnce not);
mínil, nabígcl mn mílomníl nlnčlcclócb
loótnoorů gnnmenítú prníg. ZbožUý lr'fař
gamítnnl mííal proípčd) trn llomp máš:
Uýnli:„Cožpat jíem Síbáě, abptl)
gnprobal ímc'bo $ána?"

. — 3po5oromam lboft m eigčm bomč
flčnp holé, erzdobeué po kťcsfanskuobrazy,

Methodia, bnt') fm. $a na N e:
pomncle'bo, an n nejlíp bo l'íítm'oů
obou přemlonmatí. — 

— RonsinowxxkýŽid boboníl na lil:
nící ! Brnu zinluibo čaín mostu 6 těš:
h'nn nállabem, a sa iii rríton nnamen
šlíbal ici, abp ho jwešl bo Brua, še—mn
;.aplatí. ©omlmoi..í fc, .Žid si wylezl, a
jelo íc bále. Síma roítla, tal še mosla
Dobře ossareuý nemobl ropbršctl, flegl a
lmblč swých koUi pťssky lráčcl, abo se
šahťásdd Žid pal, ač lebčejl oblečen byl,
síínal lcšetl. ?llc nnítoite, lbpš přliellna
Rřenoroon nlírí, lbe mělŽid siéšti,
sposoromal mostu, že jest nbošál zrublý
a be; sebe. Složili iei (\ boncm smoolall
Ic'faře, krerýš bo mnobóm namabáním
gfříňl. 3 ptal ír, proč milí—gl 8 mogn
Dolů, an tal mrslo? Žtd pnl 6 pobíme:
ním řcll nm: „919 , proč bych
slezl boln, mšbpť pal jfem
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wostatni samotu,
meil aš bn Brua!“ —

— Balfnubítc, pane o latince
'a o sswabach? ptal fc lbol'i ílomůt:
m'bo fpííomateíc slowanskěho, kterýš ob:
npmčbčí: „„Rníba řcífá čilí morawská
ffmabadnm thTtřná pťicháši mi info
SítacILtPa ftvjícína cqnptírc'm
břcbuiRubc'bo moí-c, ftcráš m ntroďc'm
nbčnm šaíoffnč fpíná rucc proti fcíířc na
»cotčiífím břcbn m řráíuc'm mnam cí:
skaué swobody sobť fpaniíc mptřačuíící;
tafnmc'f podobá se huba ílomdnífá latí:
nou tin'tčná.
_ wogttamcnání My fami Ii:

tuiícc mpbámáíncMorawana a
nítatní fnifm 8 SDčbt'ctmí n'mabacbcm
íiíy'tčně, icIifnž fc toho mnobímíi bnpiís)
fpoíuonbům šában. Dmífemť rabčíi by:
dmn mibčIi Ulisto jed noho lifm pro
sswabach deset listň pro latinu,
a to tím wíce, an \: mpbámáním kuěb

ssroabachrm tithčn\')cbchbchn) ůmím naffí
mlába) aamcguic, Itcrá moubřc i ká:
lom) i sskolnč tnibn Iatinou tisstěné
Iibu nafícmn pobámat! rogláxaía. —

fi'comtipm') bčjepíícc, fepíam
bčiim) wssech mótcčnřifíícb nátobfnv, nc:
dm! m kuize swé mnoho Iiítů ncpnpíanóó.
.vaš pak fc bo bpíi tágali, co Im to
mělo mammati? nbvumřbčl w budm
rrnroďc'm: „!Brásbnc' íiftn jícm ponechal
pro bčícpis ([)iílorii) Slowanň, jimš
rcoqřctcínoft Bošť wythlusa budoucuost
aan—nulu."

— žmmmiío se o Šibomi, ftm')
fc bal nofřcftitt, ale tu obcomání fmím
přccc Šíbcm zňstalj erdeu 5 přitom:
Uýcb,fe o něm mpiabřií tatto: „Icn
člowčkmi přicbásí info ptágbní) Iiít
mesiStarým a Nowým Báfmucm.

— Rnč; katolický a pastor
pro tcftanffň potkali fe na prochášce
6 rabínem židowsk!)m „?Ii," mm:
101 weselý pastor, „tu ífmc fc sesli třl
mužowé troiiho rocíičnc'bo mvgnání min;;
fbo pat asi gnáé má prmvbu'? -—
Wášný rabín pobsadiw si ssediwou brabu
řcfí: „Hned Wáš mwmcbu 5 togpatů.
Buďto fc Mešsiáš jcsstč ncgicmií, anebo
iii imtcčnč přissel na ímřt. Nepťisselli
icíftč: mám ptambu já; mtěliíaíi fc
wssak w osobě Ježisse (Súrh'ta Našaret:
siěho: má prambu mcíební) pan tato:

(151) nm:

Čeeni rtm.

lidí): co fe wssakWáď prořestauťa
tMá, Wo istc m Hubu, a ncmátcmambb,
af st Mcšsiáš pťissel nebo nepťissel.

„Neuáwidčnl pťcchášeuť z jcbnc'
mím f—cbínbc'" — fám! řbpl'i meímo;
protestantskýmřblaíuc'bohraběte ětolh
beran , ícíí bylo přcíwčbčcníncmmtnč
bv lůna (Sírhvc fatoIiďc' přímcbío. —
„Sá tím n\ícc přcítonpám' ncnámibím,
oddowčdčl hrabě butbaphu'í a sslccbetuý:
mšbnř ímá; íc ncan nulsil fe fatoíiďč
(Sírfmí namraccti, Ebnbn mojí gtíammtí
přcbfnmc' nebyli ii npuftili; neboť pro:
tcftaut íiámajícífc tatoíítcm, nc:
Oťestupuje, nčbrž namtacuic
fc toliko bn Inna ftatc', swatč
(Sithu přcmraccnnítí přcbh'ím
o \:un' t cn í.

— D tmnšc přcbmčtu, totíš o ob:
pablíctmí ob Cirkwe fatoíiďc', proslowtl
sc také památní a mtipnč iifh') fatolíf,
ttcn') fc byl ufabil w fmíinč téměř má:
brabuč protcítantn saliblíčnc',zUicbžřo
fe Im íeben uíítřpačnč tém! řfa: „Zdali
QMS to ncušírá, když si pomnnítc, že
Wasse tělo jcbcnfrátc Bubc pološeuo mul
tčía protcftantftá, a že fc prací; Wáš
pmuícbá 6 prachem naííím.?" — Dbp o:
mčb tatoíítmva bula: „D nifolim mne
to pomýssleui ncuíírá; mvšábám si tolilo
o něco I)!ubííí brob, a tam se gaiiflc'
prací) míti míchá 6 popelem tato:I ( tů!

—l,Jělamm';oltář u milofrbnóds
ícfícr m Mnichowč ;bnbí miítmě
mgbčlaní) ní.—ra;přebftamuiící íiímání
SBána Ježisse s kťižc. Unlčlecna:
po?xobnil na něm sebe ínmc'bo, an nm,

iímá hřebíf ,: :,bobmc' :nttmoh) ufříšo.
manc'bo thifta. mošábáu bpm o wy:x

fmctlcuí tvím odpowčdčl pobmítč: „.Rašbí)
člowěk wbťji qaíiítc' w chfnmášne' mím
bm'ti ímé ncicbcn břcBíE mc ímatc' třlo
SBána a Spasirele fmc'bo, a tubní slussno
icít, abl) hlcbčl aícípoň m ftáří fmčm
bťeb jcbim') 5 těla Christowa mptáa
Ducati." —

— Dwa mocamn'tí mcíuičanč ssli
bo mčfta nčmcďc'bo. 93mm projewjť
na restě fon starost, kterak fe iim bubc

mošuo bommmiti 6 Iibcm nčmcďpm?
Starssi wssak mu bobánml šnulžilosti, aby
fc nic Urstracbowal, oU ze fc bobřc bo,
mhnní. Missli bn mřfta, a (měli nbčb:



Členi trám.

matt. bííbali po bomíd), kdrby Ualezli

bojpobu. Na jcbnom bom! b:)h) 3an)čs
fan) nu'jh) žluté, 3\\at holiče a lašebučkaj
Starssi mouromam [)ncb je d)!ubil: „H,le
tuto boftaucme j'u':i!" Wessli bo fmčt:

uicc, Ia3ebnít jim pobal židlice, alu) si
fedlt; ftarjíi d)tčl mn báti ua jro3umř:
nou, aby jim bal jííti, a utagowal při

tom bo [)nbo Lazrbučk ba)! tobo mí:
učni, še st chce báti 3ub \oottbnontt,
m3aI ímé tíeíítíčh), a bímal je mu bo
bulu). Mladssť, uemřba co se břje, ptal
je ftatjj'íbo: „Qšracbn, ro paf ti to ten
Homčt bčlá?" ——Starssi mu odpowěx
bčI: „Dn mi bere \uírn ua jjijjh) (f.-cb:
“to)." Mladssi S tím b.)I fpolojcn. Sa:
tím si \o\)I)Iíbl Iagcbní! jcben3ub \o nítcd)
ftaríjíbo mentomaua, uaíabií Elcjjtč, a3nb
bol mntršcn. Shu se \ocufoman 3pama:
tomal, mítal, poh'muul na mlabíííbo, a
obtbágctt. 2a3cbníf 3a nimi \oolaI: „B c:
3abl! bc3abI!" (3aplaf). Starssčnat
sslakowitč je \\mlibaje řcfl jcmn:„.\1b\)b\)
Wám Uťkdo 3 čifta jajna sub mntrbí,
tafc' byste bečal (bečel)„“ — Mladssipak
na ulici prawil starssimn: „Xn brachu,
já tě necbám pořáb famčbo \\ těmi
Nčmri je bmnlonmati, anebo tabčji bla:
bom—Í)je uamratim hemu," —

— 3uáulo jen, že ua Uěkterých
obra3cd)jm. ?luton mabuaujh') je
maluje 6 orlem, proto že po fá3ani
tohoto fmatc'bo t 3miře, totíš ojcl poklekl
pťcd ucjjmčtřjn'í fmátojli, fterc' sc tacíři
roubalí,aše jm žlutou pouítcmuit
ua jnn'm vbrage \\čltu) ímini uu'má,
poučmabš jcj bábtl přijít! m pobobč
fmině potoujj'cti. Ema chřomnjlni
fmčtáci potfalt jcbuobo bue \neíclčbo a
mtípučbo fratcta ?lutoua, a uramili:
„Slysste pane íratc: ?íutnn, d\tčli jíme
fc Wáš jiš čaítřji ptáti, jah') ?lntnn
mlaítuč jíte, 3bali ?lntou é ojTem, anebo
211mm jc jmi\\í?" — gram Qluton ob:
pomčbřl: „Mřlipáuowě, so je tař; mln:
mílufli B Wálni, (ťckl prmnímu) jínn
'Jluton 6 ojlcm; mhuvímdl ale 13519mm,
(obrátil jc k hrubému) \\af jícm ?Iutou
Bc [mini/' — Tok 3ajiítc' jcít ucjfratj'jí
ťrč () tafunnfwtjynlmáh). —

——W jcbuom měně b\)I 3\\c'\n\\')p\iu,
ktrrýž b\3 Boba ším b))I, a boj %oba
n\uříti chtěl; Scbo \naušelm uítraíjcuá
nefajicuoíti swěho manžela pomolala ucj;
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nčcnějfíi kuěze, alu) jej na bo'bton cenu
pkřwrdlt; ale jebo 3atmr3cíoft b\Ia
ohromná. Io nslyssew proíh'), nábožná
tapncín, šabat swého přcbjtameue'bo, ab\)
jmčl \\cfajicí[)o pm ua j'mrteluc' postelt
uamn'timiti. mřebftamem')mu ťekl: „Milý
bratřc! ucjučeuřjfj'i fnčší poťoUsseli fc o
to, jeho bani joaí'lti, a Urpodaťllo je
jim to; ale cbcečl \, jbi b máncm 3304
bem ! \\čnn\!“ — Rapucín jj'cl, a pťrd
ji3bon u_nnocnc'bo 3afr\)! si [)Íamn j'mon
tapucí, otcmřcl b\oc'řc, ftrčil blamu šwťx
bamč bo jmčtnice, a 3\'\ftaI ftátl, aby jej
nemocní) \oibčl. chto bo jpatřil \\ pro:
Ial: „Co pat Wy chcete,.*Batcr Elektc?“
— Stapucinobpomčbčl: „Nlc, uicuecbcl;
já proíim touto, aboftc mi bomolll 3bc
ítati, aš Wy, milost WaUe, \\mřetc. Nád
bod) miběl, ja! to jeít, když čert 'bujjt
bar." — ?! ble, to půjobilo. Nemocný
Eapucína ksobč 3amolal,to3mlonma16
u\'\\\, 3a [)obinu přijal po swate zpowčdi
uejswťtťjssč swátosk, a brubčbo bne umřel
ssčasknč w ucjbínbjjí fajitnoftl. ,

— Ste iatbinalomi fníšctlbijfnpomt
?Bratlílamjfc'mn,! Dirpeubrokowř
ucbc'uvno 3emřclc'mn, [)Idjlta je lonského
rotu cbubobná paní, kteráž ob učbo pob:
pon) bojábnonti šábaía. „Sat jest jtará.?"
— ptal jc tníšebijtnp tumoruíťa jmébo,
nm); ji b\)l ohlásil.— „Sedmdefátlét,“
\\bpowčbčl tomotuíf. — „Soft jlntečuč w
bíbč pojtmnouaW' tága! fe fatbinaí. —
„Sha fc \ojTeítrannč“ — bota obpomčb.
-—„$cb\) jí bcjtc 10 totalit/' to3řá3al
farbiuaí. ——Romomít šajuonti namítat:
„To b') b\)Io příliš mnoho, Cnlinencť!

ta šena jcítif šibomfaf' — „Židowla l“
gmolal ubimcuí) knišebtskup, „Welký Bože!
to jcít něco jiného; te' bejt: 50 tolarů,
ucbof to 3ajI\\I)u|c|ej\ bůmčra Ecmně!"—

—©\oat\') Qtlexaubct ba)!ubh':
řem. 23 n\Iabt'm \očfu opuítll swé tobuč
\uěíto, a promosomal řcmejlo ublířjfo' \o
Roumuu, bijfnpj'fčm \učjtč m ZBoutu. Quad)
\\bchu') potrámal řtáíu jebo obličejt, ua
skwr.skué ssatstwo uebbal, a co mu 3b\)Io
3 mábělfů, bámal d)nb\')u\. Dní b\)l nm

jeh') a při máti jwc' 3pí\va[ d)mal\\3pě\o\)
s13ann23obn..l'goínolzvul patřil \'c 3aIí,
benim na něj, a chtčl bo powýssltl, co3
je taflo stalo. Bislup „Roumujfú umřcí,
a obnnmtclč mčíta toho projebuč obrátili
je! jmatc'mu Nehoťt bimohvorcl, jeuž



býwat \\cbnícfo. TeUto swařý bistup přia

ssel bo Romana \\ \\\I\\\\\iI: „Zbožuost \\
fila \ve míře jsoU wsastnosti, kterých \'\ř\\b
blskupsiý \\\\3\\b\\\'e; \\)tu \\:Iaíhwůi \\\\\I)\\\\
w dobách tč3t\')d) beríu pastýťskou wéstř
tu blahu wčřicich; \\cmá \'e oblcb bráti
\\\\ rob, \\\\ \vá3\\\\\'t \\\'\\l\\) přcb \\vřtcm,

\\\\ wýmluwnost, \\\\ 3e\\\\\čj\"\í m1, \\e'br3
\\\\ 3I\\\3\\\\\'t, b\)\'b\) \: i \\a \\eiíproítííím
\\\\'\3i \\aIe'3aIa. lu 3\\\\\l\\I řcbiteI

'molín), \\\3\'\c\\\.)pán, 6 \\\\\'\\\čd)e\\\:„Inf li
jest, pat rabím \\blíře ?lIeranbm, je:

\\\\\3 \m) mífiďni [\I\\\'\) \'me' bá\\\e!" —'
m?l ťbo jest ten \\I)I\'ř?" t\'\3\\I \'e _f\\\\\t\)
Rchoť, kterýž w srdci \'\\\e'\\\ \nčl b\\\\\č'r\\
\\: Boha, 3e [\\tbe \\\\\ll\\\ \\3\\\I\'\í\\'\\\\\\

3\\\'\\'\\bem říbiti." — „Zde jcst!“ \\\\\fřif[
jeben 3: f(\romá3bční, \\ \\řebftnmil jej \e

\'micbem pot\\\\\\\')m fmate'mu \\\\\3i. —,—
„?llemnbčr \\blíř 5M, jako \\\e práci \'\\\\\,
polonahý, polo \\bčm') čcr\\\')\\\, \vct\b\')m
\\bčmem. Seba \\bíičci, \'eI)\\ \\\f\\ \'\\\čbčil\)
\\ řemene \\blířffe'm. Dn \\e3\\\'\\\\l \\ \\eb\)l
\\\ \\e\'\\\i3íd), fb\)3 \'ei \'matčmu Nel,wři

pťedstawjuowali; Ua 3áb\\čb\\ \\ebíebčÍ \\
podršel \'\\\\\\\ b\\\T\\\_\\\\\\\ \\\\E\\\'\\\\\'t, \\ \'i3
3p\\3\\t\\n\\\I \matí) Neboť \\a ?[Ieraubrmvi
cosl n\ice \\:3 \\o\\í)e'()\\ \\blíře, kterého
íbromá3břní 6 \\otupnínn f\\\i\l)\\\\ \.\\\:
3bramilo."

Swatp Řel,doi \\\3\\I jej \'tm\\\\\\, \\
tá3a! \'e ho, kdo \\ co (\\) byl? ?líeranbet
upřímně \\\\\3\\\\I \\ pramlI: „Sá pod)á=
3ím 3e ítare' \\ I\\\[)\\tě tubing; \\\\\\3e mne
\\cpřinutiía k tomuto eb\\b\\í\\\e'\\\\\ 3i\\\\\:
E\)ti, \\c'brš Iáífa k Zržťssi Christud 5130:
\\\\\3\\\'if \\Belm') \\mcb 3a \\oh\)\\\h\, \\\\b
kreroU cuosk w pokusscuťch 3i\\\\\h\\)d) [\c3:
pcčuá íctrmati můše; \\ebot' \'\ přeji \\\
\'\\\I\\e' 3br3elimoíti 3im\\t swňj \fončiti.

!Řemeíío nhliťské šími \\\\\e, \\ d\ubina
boftámá tnfč jc\"\fč čáít' 3 \\\\')bčíh\

\\\\'E)\\." _
Swatý Ncboř \\o3\\\\l m nm \\\\\3e

\\Inc'bo \'\\\\')f\'le\\i fřeít'anffc'bo, \\\\\3e, 3\\\\-=
be\\č[)\\ \\ \\\\)d)\\\\\\\\\čt\\\ me sskole 3\\\\\':
tání febe \\ potom. Roškášal swým libem,
(\ln) Elleranbm \\\\\\)Ii, \\ n\e \hlííne' \Tah)
\\bíetli; \\\\ fám paf namrátií \'e b\\ [[)roE
mášbční. Zatinl ťečuil bůra3\\\)mi slowy
o tč3t\')d) \\\\r\\i\\\\\\\'ted\ b\\d)\\mnčl)\\ Hard):
\\e'bo pa\'i\)ře.Za chwili wstoupil bo ibm:

mášbčm' ?Ueranber \\\e \'[uííne'm občmn,
5 přímčtimou, přir\\3e\\ř krásnou twáří,

tal 3e oci celého fbrnmá 3bčni \ pobimu
\\\'\\\ \\o něm se obracelI.\)

TU počal ím. !Reboř 3\\\\\\\\\ řcčnitl
\\ \\rmvil: „Nrdiwte \'e, 3e Wciď 3b\\\\í
ríanmío. Satau chtě! \\\\\\3\'ti 3bá\\\', aby
bošské \'wčtlo \\\\\\\br\\f\i \\ swatosti pob
bšberem \\tr\)t\\ \\\'t\\I\\ " — QI ble! 5.136“
Bůh bobal \'íh) [Iomům jeho, říbil frbee
\\\\"\ed) \'l)r\\má3bč\\\')cb, \\ \\bliř pťcd chwili
h\\\e\\\') iebnoblaínč sa bi\T\\\\\\ 3\\\\\Ie\\ \\
6 i\\\'\i\\\'m 3a takowěho \\b celého fbto:
mášbční \\03brmven \\ \\3\\á\\ bal.

— Mladá hraběuka mm 6 tobo
mboít, fb\)3 \'i 3\\ Imatru 3ábali. Cbp:
\vateíe' to!)u \\\\\'t\\ \: \\e[)\\čm\\li, \\cboť
b\\\'t\\Ii \v3b\) \\čco řábnčbo bo mínhl; !
t\\m\\ \'eíítč \\cpř\d)á3eía \'\\\\\\\ fe řřeftu
f\\\\\te'\\\\\, učtu-3 bula toliko \'mc' jmeno
bo třeítne' h\i[)\) 3\\\\\'\\ti, \\ \'eBe při lřefhl
í\\\\\t\'\\\ 3\\\'\\\\\\\iti ii\\\\\\ tmotrou; ale 3\\
4 3\\ 5 \\ebčí d)\\b\'\\\\\l\\ k \Teftinebčíee \\
[ \\\\\\\ot\\3e\\\\tf\\ \m \\ámíftčmu.
\\\ \\\\\'\č t\\\\\ tate' d\ubnbm') \Tmecseson
3e\\\\\\ \\ 6 \\čti bítřanu, 3 \\id)3t\\ nei:
Ulladssl — \\)[apečeť — I\\)[ \\) třetím
roce. — S.Brawč [\líšila fe 3i\\\\\ \'e n\ííemi
\\iebdmbci pro d\ubí) Iib \'tm\T\\\')\\\i, \\
\\b\\Í)\) sswec stál wedlě \'\\\c' \'tatoítlime'
3\\\\), bímal fe \'nmtnš \\tnem na \bume:
licí, \\ \\cmčbčl, \\bfub I\\,\ \\\3\\I pe\\\'3e \\a
bř\\\\\', \\\\\\ d\[ebmcsbejn'n .Roncčuč pťetrhl
bI\\\\[)c' mlčení \\ \\rmvíÍ: „Wiš:li \\\,
Kačeuko, tetě \\\i cosi \\\\\\a_bl\\, čím h):
d\om si pomoci \\\\\í)li. mujbu k paní

[\mbčucc, \\ \\o3ábám ji \\1 h\\\\\\\\ " Bella
5 \'\3\\\'e\\\ prmvila: „?Ile tam mysliš,
muší? \\\3t\\\f pak \\ebáme fřcflih, Item!
\\\\\\\ \\\\\3e 3a fm\\tr\\ \'íti?" —- „Hle,“
řefl \"\\\\e\, „\\\\š, 3e fe třeím \'\\\\\tc'\\\\\
\\epřitbá3í, \\Ie řábnč b\\ \\\\\\f\\ bámá, \\
t\\Í)\\ potřebuinne \\\\t\\č." — Zkrátka,
Kačeuka \\\\\Í)I\\ \\\\\\\\'t\\ti co d)tč[\\, má:
Na \níumiti \\ \\obmobu, \\ hťlchu int
chtěla, — \\\\\3 \\řece \Teí \\ \\rofd [)m:
[\řntu \\ f\\\\\tr\'t\\\\, b\\\'t\\l bo mint“ \\

tčssil se 3 to[)\\. — Nsi po _čt\)red)' \\cbč,
[\'d) \vibčli \\\\\\\3eIč \\Enem, 3e paní tmu:
\\enfa I)r\\l\ř\\f\\ přid)á\\' \\ koprčkazrowna
\ \\im bo b\\mh\ m3bále\\e'[)\\. „EBro £Ba\\\\
Boha, to si \\nčneme? 3\\\\\I\\Í\\ 3en\\. —
Swec I)\\eb měl tabu po hotowě. Sta:
čeuka \\\\\\\Ia si lebnouh bo postele, \\
Hoxlzik, tříletá "\\číř E\)I peřiutou obmá:
3á\\, \\ bo foíe'bh) poío3en, otec \e po:



mřifíomi.

|..v
fabll, !olibal a spímal bitčti pqnictu.
Takto ořctámall přichod paníbrabčnuto—
Skutečně pfima. SBo nřfolifa otáglád) 1m
bomčlou foumici přifročila ke tolc'bcc, a
nemohla fe boni mvnabimíti, Item! čtvr:
mbčlnc' bítč můšc již tat mdlfc' býti?—
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„Sat pat fc tm chlapeček jmenuie ?"
ptala fe 6 úímčmem. .thčil,nepocb1)bnč
m nabčii, ze dostane krejcar, zchopll fe
m kolebce a motřitl: „Honziček íe jme:
uuju!" -—

Některá přísloví národu našeho.
Čtňme ob Boha pomtct , a bube dobry

pořábcf.

.Rbo 6 Bohem počiuámá: ten wsseho bo:
fonámá.

Wsse o Bohenl :! to5umcm.

Ne mír: na rogum, ale min na Boha
ban—cí.

Bůh nlllostiw, a id při Zeho milosti
chchudnu.

Sato otec bobra) k dětcm, ta! i leh jcst
bobn') f libcm.

m, bal zuby: mb bd &d)!eba.

DalBáuBsch krawičku:dá tatč ttamičfu.

Wánl Bňh bal, “ nám Hibil.

.Ronm Bňh slibil, nikdy bo, nemine.

Rom“ Bcin &lt; pťcjc, tomu mc snách
pabncg— fomu Bňh nepřeje, tomu
6 lžice spadUe.

Silice má Bňh, nešli rosbal.

Robo !Bán Bňh stwoťi, toho ncumoři.

Bňh ncbámá míícďo bobrc' iebnomu čtos
mčtn.

Wssickui ma) pob Bohenl cbobímc.

am; icít wyfoko, ale widi dčcleko (m
mníhl).

Bňh whfoko sedi,a
watsku.)

Bked Bohrm Uikudy míst.

Bňh widč, kdo to!)o mbi.

Twč jíou řeči, ale jbou Bohu w uííi.

Ač nlfbo nnoibí, co ptoti Bohn
a soznmn.

ncčlň ,

ssiroko hledi(w Chor:“

Boj íc sBoba, xtyd se libí, ncbřeě wice,
alan leh mihi.

Co pťed swčtem zde Uťryto, bude Uťldy
wssem očito.

Wssecko do času, SBán Bňh na mčto.

Bňh prade widi, ale ncbneb pomí.

Bňl,x nitomu bíušen neoftámá.

leh eryplácť tašbou íobotu.

Bňh umi náhliw, ale pamětllm.

Bňh dlouho showiwá, ale pak do žiwého
mnímá.

Čo Bňb poslal, wsse ti hub 'mčtounto
(m Stalin).

Co od Boha, sladsfi jest nab medx (w
rbskn).

Koho SBM) miluie, toho třeíce w bičuje.

Robo Bňh miluje, tříšcm bo namíftč:
muj:

SBroto £|3án Bňh dobrých trescc, aby zlč
fc fáIi.

Skřiwáuek “íslo šiie, ale topfoto Boha
dymálí.

Uebi pohliži.

Rbo profi, ten noíí.

Záhy probudiw fe, k Bobl: ubírci fc.

Kdo moblitbu řítá leše, am; ho slpssi
břimaic.

Modli fc, a stád) skutkňw mami íe.

Nesstěsti učí blebati Bohaj

Kllřárko pije a I

Slza nábošučbo nc k zenlt tam, ale bo
mččnofti mam.
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Boha wzýdoej, fám rub) přilíábej.

Modlt fc ! Bohu, a weslnj tu Břcbu.

she třcífan foíth ftamí, tam čert je jiz
bem [)oípobu přijímoují (m ©aIíEí).

EBochbní bo cbtámu býwá, kdo pob gmo:
nicí pťebywá.

W ben jmah') práce mají jpáti.

Swťť fíoátef, a posk je to páttr, ltcbube
můj ftatct krátck. .

Toho jggíía pomíjí,
Dplll.

Bňh chaco nepřijímá.

'3at tp Bohu, tak sam; tobě.

?[Imušua nccbubí.

$ramba nejneuctí, almužnu
mjj'c neopojbí.

Co chndémU báě, na lžlci ti naroftc.

Sbe nonze (t. j. chudý) ohoírcj mrata.

ga zldrnwéhok|šímota bobře člň, po jmttíncbubef bl).

Nadarmo je člowčkchráui, pam Bo Búh
neochrání.

Sa! Bůh táčí, ta! af kráčť.

af bejj'f míjí, neb sučh mčjc, ned) sc
Boši wňle bčjc.

Wsse to: jmčtč se bčje nc najjím togu:
mem, ale Božim joubcm.

Ne po nassem chtčUi, ale po Božim bo:
pun'tční.

!Bauí nc Búh, Ebo; In; pomohl?

atomu Bňh pomáI)á,_ tcu mjj'cďo pře:
mábá.

fbo je to swatek

ncochudť,

Slovo chrání Búh fwým sstitem, nczahyUe
w bojí Iíte'm.

Bňh w bezresti ccstn najíti umí.

SBán Bůh bopoujjtí, ale ncopouíjtí.

.Rbc nous: Uejwyšssť, tam Bňh Uejbližssio

ChndčmU Bílí; není oblíbí).

Dpun'tčnc'bo ob líbí leh má na péčí.

W bíbč negoufcj, to Boha boufcj.

'.Břífíohaí.

Bňh oomočí, Bťlh tí; ojun'í.

sporeni Božc, jenom nejabub!

.Rbpš ml Wáll &lt; bobrořcčí, ncbbám
na glořec'ení Iíbjlt'.

Dokud SBM) a bobří přátelé, Uičcho nc,
třeba feb átí.

Nepřťtcl ráb by bímvu ffal, alc Bňh
ani mlaíu ncbá.

Každý o jcbc, Endu Bňh o wssecky(je fíará),

Bába přebe, leh jí uíttn \vcbe.

Bňh wybirá, a člowťk fbítá.

Člowťk míní, SBán leh míní.

£bo Boha zradil,
win) ?

tomuš ten bocbomá

£bo newř'ren Bohu, lležrěrexr tafc' Iibem.

Sťbo jc Boha nebojí, ten se líbí nefmbí.

Co není z Boha, ncmá bfoube'bo tnoání.

Sejm ©ojoobín erchráni buabíl, barmo
činíme stráž a obrubu

S Bohem a 6 poctímoftí.

Bez Boha ani přes prní; noba.

23:54 žšoba není skoha.

Stbo B Bohem tafc' Bňh S ním.

qsán Bňh o námi a zkě proč.

Za QŠobšmdí půjbcš, bobrou ccftu na:

Rbo chce ga Bohcm jítí, mají, co Box
žiho ieft, činití.

Rbo BohU jfouší, dobrčho má [;ojpobáře.

Mtlost Bozť, bobrc' sbramí:
uítbo ncmí.

Tťsná jfou bmířřa k nebi.

Široká Brána bo pekla.

co lepssčho ?

Wččuá wčc beroucí pcfío.

iBomčm jest bílí, tbo jí měří, tentč wůl.

Nenlá Il baští po Bobn, Ucchač taté nen!

po čcrtu (t. j. skrze čáry). _

Kbo měří m čára), to!)o mcgmc Bábcl starý.

žen je jm, a !Bán Bňh říbí noc i bm.



&lřílíomí.

Co babe, to bubo, :: zlého mie neš kopa
_ nebube.

Robo 23ílbvebráni, toho šbrasl uemní.

Dussc nejbmšfíí zbožč.

.Rlnečnli M_išníbo, buífl fon w základ
bámáě.

Lčpe zpčwati nešli llímati.

.Rbo za pluhem Eleje, zlě femem) feie.

.Rbo bo tebe temenem, tb bo uťho d)!e:
bem.

Dmee neposloUchajici paslýťe koixist mlfů.

Ndamowa Ie'ta ob začátkn swčta.

(šum jablfo fučbla, a muší ohryzek beda.

.skaiUowskáwlidnost. Nrchri jd býti jemu
Rainem.

S EDamibem hkessimr, ale nefajcme fe G
fDamibem.

Moudrý jat (Šalomoun.

Stbáífmvo polťbeui.

Db Herodesa ! S.Biíatomi pofííati.

Ncwěťici Iomáě.

Búh 6 námi, tbo prott nám?

!Báu Bňh bal, SBán Bsch maat.

Remu česk, tomu čest, pastýkowi bill.

Srdec háíbwo jesk m ruce Boži.

Sal tč najbe, tal tě foubiti' bube.

213ml přeb fminč nemetej.

Rba tluče, tomu fc otemře.

Štčdrého (ochotného) bárce pán Bňh
hulíuje.

Muoho powolauých, málo wywolcnýchd

Co nechreš sobť fame'mu, nečiň brube'nm.

abc jal činí, tat obplatu be'ře.

Tčžko z bohům 1m hody jíti.

Co cifaťowo eííaři, co Božiho Bohn,
čert af utře hubu.

Nic není íftvte'bo, aby nebylo zjewného.

Gn Bňh spojil, člowěk nerngíučuí.

.Rbc bolcít, tu ruce, fbe potlab, tu frbee.l
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Wssudy touto! meat pífenieí.

Strom po owoci poután bůwá.

Rba íe »ponišuic, Bube powýssen, a fbo
íe powyssnje budc porušen.

Lěpc jeít ftpffetl': příteli, posedui mám,
nešli: příteli, bej tomuto mífto.

Merz elgěbo oka wywrhujcš, a mc
ímc'm brumla nemibíě.

Lékařix,uzdraw fe fám!

.Rbo jinému iámu kopá, fám bo .m' pabá.

Kdo íe w máte pronewčťis,pro!xewěťř fe t
mc mnoge.

Dteowa kletba wyfussnje, :: matčina z
koťeU wywracnje.

Twrdos jest proti nímu fc gpččomaři.

SRiIbo nemúšc bmčma pánům fímušiti.

Šábm') prorok není mgáeen me wlaski ímé.

Sal! kdo 111č_ří,tat fe mu obmřřuje.

(Šim jest frbee pťrplněno, tím úpa přete':
tají.

.Rbpš slepý slepého mobí, oba w iámu
upabnou.

.stdo nepracuje af nejí.

HodeU jest bčlni! mzdy ímé.

aomárp eebiti, a welbloUdy požircltid

Čert jako bábel, oba jíou četní.

Wcšmi čett ďábla, oboU nám netřeba.

Muoho má čert fin), ale málo zwňse.

Chlnbil se čert, se míl'ednn fmčt oponuje,
nžBůb mu múnab fmini můle nebal.

Čert Uikdy neípí.

Woon čettu mc swých bahUech ntatl.

Čert po famotád) nejmíe uíomí.

Čert se siti pčssti, a s hoUsstistťclU pousstť.

Čert má mUoho cukrn, a proto ihťich
činí f(abhim.

Čim tbo pčkuějsst, tím čerta miíemí.

.Rbe bábeI n\íee nemůže, aspoň zajmradi.

(Snan nrsálcši w slowech, alebrš w po:
čeflne'm iebnám'.
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Řikaje amen čerta Uezapndiš.

Čert se tabibla nebojč

Ǧábcl se fám o Boži mutt) rozbije.

Cnost fe ď číomělem ncrobi, Uáhodou fc
nenabobí, kdo ji bícbá, w nt ubobí.

Cnost neléhci na peci.

Cnost tčzkosti fc ncIclá, a w prottweU:
stwich neberu

.ske mafii třeba i nb ditťte btj se mc'fti.

CUost silu přemáhciu

Neskrásučji hosti wzum fc cnbítt'.

Rozmn bc; cnosti jala mtč w
ssilcdlěho.

ruton

Bklsiowi.

Gunti umění pťrwhssUje.

!Břitíab lépe nešli ufta cUostř mpučxqc.

Cuost Uejdražssť zbožid

Cnost Urjlepssi Urozeuostj

CUostxa pěkuost jest milá fpoIcčnoft.

Cnost a tráía mimi spolU fwťdči, ale
říblo býwaji.

(Z mUdroslowi nárobu [Iomanflčbo

mc přislowich

ob Fr. Čclakowskčho.)

Dprama. Na stranč67. m báíni má ftáti Bon misto BrUUo.

W seramu p. ». fpohwubům Dčdirtwi fm. (Sm. “ žUtctb. mýpun'těn jesk:Wel. p. ?llbett gum, lapían w Bohdalowě (?) 10 gLf

!Bognamcnání. .stdyby jesstč nčkdo 3 p. fpoluoubú wypusstčn lm! omylem,
rten) fc w tiff“ suadno ítátt músc, žcidá fc, aby laskawě sc ohlcisil Iiítcm u
pořadatele kalrudáťe, lubo “ wel. p. pokladnika.



'Výroénílrnové
na,M0ravé,vSlezsku
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Ill Wýročni trýowč na Machač.

Výroční trhové na Moravě.
Dle \\qmmf \1)o \\ařigeni nwdbýwnji fc hrnou—é\\itbt \n \\cbčli a we swátek, něbrž w bm přcb:

d)á3tjicí nebo náíltbuiití.

anonim “\ (Nrchlebau)l 1. \\) \ilm) pťcdmb.
\\ Seb. —' 2. w út. vřeb 811. a Zak —
3. w \'lt. pťčd 910d)un.— 4. \n \'\t. pťed
Siul. a Sub.— 11:1)\\a bonmot 1. mvoub.
pťed išab. aGcb. — 2. m vonb. \řtb Nochrul.

u\\fom(91uů'c).1,na Fild a 3.01 — 2. \\a
311jí.— 3. \\a Touuásseapel). — Týdui
\rl) fa3bnu flřcbu.

Bánow. 1. w út. po ftřcbopofli.2. \\) út. po
E))ctru \\ SBam. — 3. út. po Wowýsst ím,
Jtřiše. — 4. w út. po 15\\c\'i.— It!) \\a Do:
byrck pťed rušným wýročnim alum.

Batrlow (B.\1clau).1.\vvo\\b.poJanukťtit.
-.2 m ponb. po Nanebewǧeti $. War.—.
3. \\a Barboru.

B u \\un Mám). 1. \n doud.po Dbrác. Bawla,
— 2. pond. po 4. mb. 95%- 3. \\)vonb.
po munč. — 4. m vnnb. po Lropylduu —

— Tthy \\a při3i_\\) bm před wýr. trl)\).
Bergskqdl wiz: Abamiměna.
.Biskupice, 1. na Malějc. ——2. po Simac

*““"ta-— 3. w út. po Bartol. — 4. m út.mul.
Bileš Welká (©:oů:2311cč). . w út. po

Hromj 2. w út. přcb amulf. —- 3. \\,
út, po Dlambmíloup. 'Báuč. — 4. w út.
po Naucbcwzeti EB. Mar. — 5. W út. po
Brant. Seraf. — 6.9.13: čtmtt. pťed allán.
- Dobylči trí) pťed laždýul \m')r.1tl)t\\\.—
Týhodni tri) kuždý čtmtltf.

Bittsska Díoma. 9.1;\)\'.1t1)tnc 25. šarmem-c.
Bi t \ nhl W e w c\ ffá(($id)1)o\'\\!B.) 1. w vrub.

po Ypollonii. — 2. w vonb. po Sunu Nep.
- —.3 \u ponb po Bartol -— 4. m poud.

p—řcbŠimj \\ Sub. — Dodytej trh 11003due
rano. — 591).\rl)faš.f1řcbu._

!Blanífo. i.\m pnub. vo San lřt. — 2. w
poud. před Wlan. — Srl) \\a minu: 1. w
pond. po Dtancbemftoup. méně. — 2. \\)
pond. po Wřatoun'i. -— Týh. 1:1) 1.13. úlet.

Bližkowice (MM)). 1. m poud. po Bož.
iBllouv. — 2. na ůBamřincn— 3.91a bru1)é
pom.. po Michal. — 4. na Qucii. - Týh.
trl) 1a3bl) čtmrttf.

!Bl\\či\\a(Eau1fd)i3).1.\n út.Cma1v \\1T\\i.-—
2. wrčlwrlekpo zmátl. — 3. m\'\\.pow111u1.

Bobrowa 901n1(llnt.=£obmu) 1, nuit. pťed
31ři\\\.—2.\v\'\\.v\'cb Bartolzuu 3. w út. přcb
113mmSwat -- 4 w \'\\. »th Ionuiíí. —
$Dob\)tči1r1) \n poampicb1.15.\\\\')r.\r1)tn\.

Bobrowá .bn-ni (Dberz'Bobrau)1.mút.
po 3 Rail. — 2 \\) pond. p.:/21mm — 3.
\n ponb. po Mart. — Dobytči \rl) 1. w
punc. po 3 .erl. — 2. ») poubjpo Wilu.
3. w ponb. po Mart.

Bojkowice.1.Wpoudj puhnaíopmcb—
2. www. po 9305. xm. -— 3. m mo. po
Mami. _ 4. wpond. po smím. —-Trh na

bobpt. \\ obili pťed fa3'.\\\\)r.1r1)c\\\.— Wclkť
“5505- "Ím 1. we č1\\\.vřcb imáma. — 2.
we čtm. přtb.21391if. — .Roůfh') trl) fašbl)
čtm. \\) postť. — Týh. trí). M3. pnnbřli.

Bossowice 1. w poudj pťed 2803. Wstoup.
— 2. w ptmni vonb. po Marliuuj

B,ozkochea 1. \\) poud. po Geragcf. — 2.
w vom). po snim. — 3. \\: poud. pťedWácl.
— 4. \n ponb. po .Rateř. — Wellětrhy \\)l).
3111:člmr. pťcd erik. př. Grunt. !Dudwu, před
Wáuoci. Koslský \\:1) mc čtmr1.přcbfa3. wýr.

. 1:1)un.— 131). 11-17každý čtmtlcf.

Brno Gótům). 1. w pond. před Popel„ —
2. \\a 3. \mu). po poud. Swatoduss. — 3.
\\) ponb. přcb Naroz. $. Mar. — 4. w
ponb. »řcb enom. 213..mm. — Rašbí) trwá
14 Dni počítaje \ neb. \ imám). Začčuek

1r1)\'\itít \\) pond. to \)rhmiml \\)bnítrbomčm.
sedm 14 bui \\\\\3c se pouz \\ fc wsselilým
obd)ob\\_\\\,fc foupi, 1probaj1,mbn ivlacmi,
jatož i ffllábání, a sice ode wssech ttl)\)

namlí'lčmuiicid) obd)obn11\'\ bez tn3bilu nábn:
3cnňmi, a bez oblohu, iíou:l\ domčeci nebo
\'131, aneb \naiizli 3bo3i fwř mc skladech nebo
\o boubád) \rbomnid), nebo na lesseni a la:
mitid). -— .Roůlh) trí) w vnnb. po každěm
ufončc\\č\\\1t1)u.— Dobytki 1:1) po 3 Dní
před fa3. m)r. trínm přcb \nčncm, 10113we

člun-., w velit. aíob.\u1čd) \\)buid), img
iíou pťed m):. ttl)\). — Stůl). ttl) Ea3b.í1řcbu
\\ vání. —- Iti) na wlnu \\) 1. \'mn') m!:
sicč čerwcnee kažrc“ho tetu.

Brno Staré 01111:Qšrímn). 1. Wc stťedupo
Welik. — 2. !)Bc skťedu pťed Maťi Magdae
lenou. — 3. Wc stťedu před Šim. a Sub.
— Sta3b\)'trwa 8 bni.

Brod ausncátflú (UngaWrisch:!Brob). 1. w út.po 1. -— 2. (1m. po neb. fmtt.
(.ludica)m— 3. \n út. po G.mb.'113tlit.—
4. W út. po Promťně Gin. 'Bána. — 5_.w
út. po Sinx. \\ Sub. — Dobytčř trh pťed
2.131).m):. trínm. 531). M). každý čtmttcf.

Brodek (*Broblig).1 \n \'n. před brum. —
2. \\) \'\t. před 91.1ro).2)).ĚRa\-. — 3.
út. po 9113bttč.

Brtnlee (3111113)1. m bm po namaste.—
2. w bm po Lépril. a Melhod. — 3. na
Fil. \\ Sat. — 4. na ten pťed Nawsstiw. EB.
Mar. -— 5. w ben po anicl.í1t\\3. — 6. \\)
ben vřcb Wssemi Swat. Wředui hl) w
bm pťed 1a3b m\')r. trhem. —- .skoňský adox
bytči 1r1) \\) bm 1t1)\\ wýročniho.

Btnnxow. 1. \\a 2. pout—.po ZKrál. - 2.
\\a 2. ponb. po Fil. a Baf. — 3. \\) úr.po
Banu Ritit. —- 4. w poude po Wácl. _
Dobytči 1r1)\). 1., 2. a 4. w fobotu pťcd
každ. wýrj nímu; 3. w vom). vo Banu

mr. .. 2121).trip) imf) útcr.



Wýroěui trbowř

Brunseis (Braunseifen) 1. w i\t. 93cm. —
2. m ftř. pťcd Božu \mu cup. — 3. mponb.
po Yugustiuu. — 4. w poud. vo iDiquL —
5. \\) poub. po *Bočct. !)) Marj -— .Roňfh')
(fl): 1. w \'.\t zmclif. _— 2. m vonb. po
augulliuu', spolu talč kobylči lrl), — Týh.
ttl) fagt). ůřcb. (\ fuboru.

Brusperk (*Brauneůerg).1.1vvát.přcbf\\\řt.
\\cb. — 2.- w út. pťed '.Ttumbcm). EB. wm.
— 3. \\) út. po \Ratcřinř.

Břecl aw (Lundeuburg). 1. \\a Siři. — 2.
tnc 5.

— Sůl). h'l)
na Barlol. — Stí) \\a \vlnu: 1.
čmvna. — 2. bm 23. gáři.
laždý člmrlef.

Bťrzowál (Briefau). 1. w poud, vo ubuic.[m. !Bnmla. — 2. mc flřtbu po Stale). ím.

říše. — 3. \o \\onb. po ím. Marlyrť, (w
út. pťed ním ttl) bol—\)tčí).— 4. m vom). po
!chv. sw křižea5. \\)voub. pťrd ím.2\\cii.
— mnm ltf)\)n')l)ob\\i: 1. pťed fmřt. \\cb.—

1. w fab. před Nato). méně. — 5:\'l)o\\\é \\a
wlnu a na koně mút. přcd fašb. m):. trhem.

Bučowice. l. m vom. po \\eb. maíov. —
2. w ponb. přcb fuxSDudmn. -—_3.\v\.\\:\\b.
pťed Burtol. -— 4. m \\onr. vo Gím. aSub.
-— Kouský a robytči ltf) w bm po raš. m\')\-.
t.:l)\\ — Tví). tri) kažrý člmrtcf.

Budéjowice Morawské (Mňhrisch::Bud:
wiz). 1. w út. po 3.R\'dl. — 2. \\) ut. přeb
5803. ňUůcup. — 3. 10 út po Silií. —- 4.
w \'\t. po HawlU. — fDobmči \rl) na ben
pťed lašgwýr„lrhrln. -— Sál). tri). íašJlmrt.
— Dwa wrlici "Domě we člwrt. pťcd Wá:
\\nci, \\ na gel. čtwrtcf.

Budissow ('Bautícb) 1.mvonb.vo ím.Bil.
a at.—2 \oút pamet. am.\m.3—.
w \mub. po mato). EB Marj —- 4. na Dn:
hřeje. — Wel. mm: 1. m íob. dťed hm.
mb. —- 2. \\a Stam. avoíi. — Šírl). na lm
\\ pťčzi fašb. fob. — Srl) na \vlnu ) jara \\
\\a podzixu po |\\"il)\\ e\ucí \\oíašbč po 2 fvb.
-— 'Irl) !oňfh) \\ Debut. \\: fab. přtb lmčt.
mb. — Týh. tri) lašb. fab.

Budissow (*Bubiídpuu.Wýr. (tÍ)|\\\ Eutřtic.
— Wel. till). M): 1. na Šum. “vo.—IT
2. m voub. m passiouučuu táhni.

Buchlowlce. 1. \n \'\t. vo Dbrác. *.Bamla.
— wút. po Cyr. a ma,. ——3. m
út. po Boži,ul Těle. — 4. \\) út. pťed
čim. a Sub. — Dobytči tri) fašb. poud.
pťed wýr. trhem. .

Buzow ('Buíau). 1. Iřcti vonb. po erif.
-— 2. m poub. vřcb Maďdal. —— 3. \u
ponb. pťed Bab. a (žab. — 4. m poub.
pťed im. \\ Sub. -— Sůl). tri) na 1m a
pťlzl lažd. ftřcbu.

Bystťiee (w Biolampa). 1. w ponb. po Siři
2. w vonb. 'po Salcbu. — 3. w pollb. vo
Ludmilr. — 4. m ítř. pp Hnwluu — 5.
w pond: po !Dorotč. — incl. m): 1. \\ út.
pťed Welik. — 2. w út. pťrd Wssemi Gmat.
-— m na len \\ \\a pťizi m poud po Hawl \\.
——Trh koňský\\ bow). w ben pčed hsb. trh
nýt. -- 559K).tri) faab. úter. \\ páter.

\\a Morawě.

\
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Bystťicc (m Pťerowsku). 1. m prwni člun-t.
\\ postč — . w \'\t. po :)iři. — 3. w
br\\l)\') út. pťed !!Bamřiu. — 4.11) út. po
_bamln. — Roňih') (\ bnbnt. ití) m bm vřtb
faja. tri). mýtoč. — SIM) \\í) rnšb. \it.

mmm W ellá w Dlomúďu (Grosi:Wi:
slerniz).1.we čim. po Matěji. - 2. we
čtmr. po sil. \\ Sat. — 3. we čtwrt. po
!Bartol. — 4.113: člmr. po Dnbřcii.

Bzcnec (%iítug). 1. \\ vonb. po ofhimč 3
snim. — 2. w třetí vonb \\) pofič.—-—3.
w vnnb. vo Banu Kťest. — 4. w poud. po
Qnáclawu. — Tčxž roňíírí a dobyts \\bomé.
— Stůl). tri) Mg0. poud. a čhvtt. '

(Sbtopin. 1. w Jpom). po 2. mb. !Bclif; —
2. \\a Zilji. — 3. na mmm.

Got-ná Hoda„ l. na Zosefa.—2. múi břeh
2505. Tři. — 3. na Qanřincc. ——4. m út.
vřcb Hawleul. —- Sůl). trí) fagt). út.

Čerweuá Woda (Ro!hwasser). 1. w pond.
přcd Gala. a Scb. — z. w vonb po Fil.
a Baf. — 3.6\\) poub. přcbNozesl. own.;
4. w poud. vřeb Yostděc cinani—mohut
hm): ).,mc člmr. po stťedopostl. — 2. \ne
stťed. \\řcb zel. čtmr.— 3. \ne (mn. po'SDo:
fmic. — Sůl). trÍ) kuzd. Rřcbu.

(Šcjfomicc. 1wpond.po Marku.— 2.
w vonb. po Runbutč. — Id) \\a wlnu:1
bm 16. hnít. — 2. w pond. po SIBáclamn.

fDačicc. 1. we čtmr. po 2. mb. pollut— 2.
w \'\t. vo !IBamřincí. — 3. w út. po Grant.
Srraf. — 4. \n út. po Mikul. ——5. nuit.
pťed Božlm !Ithouvm. — 'Břebni him: m
bm vřcb každ. m):. M):m. — Dobht. M):
1. Třetí fiřcb. w \\oftč. _ 2. £Dtuí)č \\onb.
po Qihnnř.— 3. Dru[)č_ponb.po Stunt. Sitař.
— 4. Drubě ponb. vo ím.Mikul. —*Bafp rwni
ffi-cb.w fagt).mčílti. — Sůl). trí) fašb. fobotu.

Dalessiced 1. na pamalfu sw. Wawla. —2.
1m Leodolda. — 'I\')I). tri). kašdou skťedu

anulaci—iu. 1. m středu před E)!ovclccm.
-— 2. \ne \'třcbu dřed sw„Duchem. — 3.\\\_c
flřcbu přrd QIBcnuř.— 4. we ftř. pied Mart.
— Dobhtj tri) w bm pťed fašb. mýt. ttI).
-— Hlawni \\)í). itím: 1. we flřcbu pťed
erjku — 2. we př. přeb. Wčmocij — Stůl).
trí). fagb. ílřcbu.
oubtamitc.1.m vonb.pa'išab. :: Seb.
—L2. na m. swalodussui. — 3. m poud.do
23mm. — 4. in.. a Sub. — Koňsstč
a bobpt. \\.r) mufab. Q““ \ašb. wýr. trhem.
— SIM). trh každou [\\-ebu,

fboubrnmuíf. . va Fab asd). — 2.na
Sana Křest. — 3.11: poud. po !Bomýff. ím.
Rřišf. —- 4. \\a Dnbřejc. — \Roňfh) M)
1.\\\ poub. na ntb. fmrt. -— 2. w ponb.
pťrd 5803.2Dí1oup. — 3. wpond. po aniel.
thai). — IM). tri). fail). flřcbu. x

$eblíu.1.m vonb.po Nawsstiw.a). Mat.
— 2. w poud. po !Broměn. Chrj Pána. -—-3.
\\) poud \\o Mlcha \\ — 4. na bm Mlá:
Eatcf. — Dobyeči tri) na každý hl) wýroč.

!Dčbice. Týhodný ití) kašbě honbčíi.
Dlouhá &oučta. (H\neauťangmborn. 1. W:



V Wýročul lrýowé ua Morawěj

ftř. přcb Welřk. — 2. mponb. po Bartol. '—
'3. w pond. pťrd Mikulu -— 4. w pond. po
Boži Stoiiti. '

Dobromělice. 1. na Siři. — 2.11: vonb.
DD Porciunkule. — 3. na Dubí-tic. — Sól).
tri) každý út.

Douu an'om- fDomatTtáf 2(Q)ou|ftabtl).1.ln prwui pond. w punč. — .n) vrtu. pnnb.
po Nuwsslčw. Mar. Z.Due 28.
řiina. —- Trh na \oluu bm 10. _.fmčtna -—
m m, !ušd sob.

Drahosuš. 1. na Waleut. — 2.911: 25.
' bubnu. — 3. m út. po Wawťimi. — 4.

Dae 21. prof. — IM). tri) fa;b. út.

$tnobolc2 c. (Dsuruholz) 1. w pond. po 3.Rál. —- .m poub. vo mb. kýel;dawuéu-—
3. m vzmb. po 3mb. 'chlif. — 4. m pout—.
vo martol. — 5 w poud. před thigitou.—
—— .Roňíh') ttí) w sob. pťed umim min.
trhem. -— Týh. tri) kaž.d ítřcb.

'mřemoboítiu. 1. Druh:) út. po 57mm.—
2. to út. po Filz a Sat. — 3. m út přcd
Dhruv). $. “Dt—u.— 4. Drubý út. ve Wsscch
em. — Tkhy na minu: [. m voub. po
Siři. —- 2. tuvonb. po !).Biclamu. — Koňský
a robin. tt) w poub. pťxd kašd. n—úr.trhem.
— Týh ttl) we čtmtttf.

Dunajowicc Horui(Bbrl: bulimii). 1.na

Marka (Swing. — 2. na Suomi—W.ím. Křiže.wDunajowice Dolní (Hutu-:9mmvic).t
vzmb. po Silji. — 2.11: vom). vo tucii.

_fbmotcc (óoí) 1. mc čtmr. po poslcd. neb.
mafop. — 2. tv tumb. vu Boši XIrciici. —
3. na Matousse (i'm—mg.— 4 ma ítř. pťed
Qucii. — Sůl). tri) kuždý páter.

Dubz1.w pond. vo Dbrác. mami-\. - 2. m
' vonb. pied Sní. -- 3. m poud pťed Sancm

.Rřeít. — 4. w poud. pťed. Martin.

Freusstál (išrantfttabt) 1, m (.lt po nom.rm. — 2.11) po promob. neb. —- 3.
w út. po 53mmu Rřcft. — 4. w út. po

aa)—ití. -— Srl). toíuíti a bobvt. pied hugo.""“) .
Frýpsslat (Ercíítabtly- . m poud vo Bo;.

Wskoup. — 2.11) poud. vo Silii, —- 3.11)
poud. vo Mikul. -— 4. w dcu po Naurbe:
wzeli 813.Mar — Welj trín) tút). 1. m bm
po 9.303. Wstoupeni —- 2. me čtmr pťed
Blato). EB. Marl — 3. na Mjkul. —- SIM).
tri). lažd. pouděli.

Eticblanb ro D(omouďu. I. na Zoscfa.
- 2.11: út. swatoduss. -- 3 m poud. před
Mutousseull — 4. na Iomáífc. —- Ilji). trl)
každý páter.

Fricdlaud w okresu éždradisstjI. na Siři —
2. w ponb. po Petru a 313mm— 3m
polib. vo s.Dhtouiíi. + Iti). dobyt. pťed
Iašb. wýr. tri). — TIM). ttl). fain, ftřcbu.

Guinei. !. mponb. přcb.Sab. a Seb.—
2. m út. pťed rmět. mb. —- 3. w vonb. po
mamutím. EB. Mar. _- 4.10 vn.—nb.po
Grant. Seras. -— 5. w ponb. vo warbořc.
— Sri) na len a pťřzi ua tašbí) mír:. atóf).
M). .,. Roňn'ti a bvbvt. ní).: 1 m útm')

pťed hvčt. mb. — 2. w poud. po Grant.
Seraf. — It!) na minu dne 1. čerwna a
G. řijna. — Stůl). tri) fnjb. foi).

Smančice (Eibeuschir). 1. w vonb. vřeb Ella:
vekem. ——2. tv vonb. po Hmbunu. — 3.
Due 20. írpna. — 4. me člwr. vo růšmci.
— 5. Prwui poud. po Mikul. (deýwá fc
n))ni w vonb. po 1. neb. abwcnt.)—- .Roňfl.
m) w út. vřtb vrmním m):. trhem. —'£i)l)
trh na út. .: pát. faždj lýdnc.

Zwanowice ((Simmwmis). 1. na třetí út.
vo Hroul. ——2. m út. fmatobuff. — 3. w
bm vo Wawť —4. w út. pťed Mikulj —
.Roňfh') a dobpt. ttl) we stťedu po kazdťm
m):. trhu. ——Sól). trhy každou středu.

Sutton—ic: “) Dlmuúďu lýh. tri) fašb. páteř.
San tal čili Sanow (Saturnu—titul).1. na

Sii-í. — 2. m vonb. vřcb 92cm). 28. Mar.
—- 3. na .l'omáííc at'oít. -— man) tí)l). ttl)

tu út. [t_n—ttobuííui.

Sarnmřřin (a_aromciic).1. w út. powWa:lmtinu. 2. m út. po !Rarl'utč. -— 3.

v_o Matouň. (Sm-ang. — 4. m út. po Mar:ti.nu —- 5. m út. po anjeli tucrici. — 5m:
bm. a tonn'ti trí). m vvnb. před fain. mjr.
trium. — Rút). tr[)f azd. fab.

JaBroskadoice ('Joílclvig). 1. m vonb. poBožLtčlt. — 2. uponb. po mimi. — I'l)l).
m) fašb. út.

3coomnice. l. m tu.—nb.po brent. — 2.119
vunb, po Bilč nb. -— 3. w vonb. po Boat
Stoji ci. ——4.10 poud. vo Warlawul —
Kosuský a dobyt. trl) w poud. po tašb. m):.
trl)u. -— IM). tri) ku;dě vonb.

Sentnicc (Samuig) 1. na Ypoleuu. — 2.
m vonb. po 3. ntb. Welif. — 3. w vonb.
vo Bo;im fščlt. — 4 na Zakuba. —5. na
Mtchala. -— (i. m polib. vo Dnbřcii. —
Jtoíuh') a bc[\l)t. tri) w bm pťed fažd. m):.
ttbmt, a vat t út. m fašb. měnci. -—-Týdd
tri) každ. út. a sob.

Zewičko ((S.-mincí)). 1. m vonb. po Dewčt:
uifn. -— 2. m poud. po 4. neb. smelit. —
3. w vonb. po Šarm. .— 4. m pond.
pťed .ttatcř. — Srl) na (cu, pťizi a dobyt.
faždyuútmť.

Semiň owice (Zaispiz). Wyročni (: bobntči
ttbomč: l. m út. po atčii. — 2. Druhě
vonb. po Sutobu. -— 3.11) pmtb. po Dla:

munii '13. “Mar. — 4. w t. polib. ad:
Zjhlawa (ůglau)

_- 2. we črwr. pťcd Samu:
mc čtu-n'. po 211bmilc.—- 4. \ne Ehm-. vo
.skateř. -- Srl) ua minu : 1. we čtmr. před
!Bctrnuilou. — 2. wc čtwr. pťrd Worssilou.
—- !Břcbni ttl) před n\ífmi 4 wýr. trbt). —
Srí) na ten a na přizi:1.w ben pťed3.1:
mm mm. —- 2. w bm vřcb fušb. tvúr.
trhem — Sůl). trl) m út. a to íob.

Sinttamom (Sngromin 1. mpoud. po 3803.
Wstouupeni — 2. w x.čouduvo 539mm. fw.
mag.. -- Welkj Mm tím.: 1 m mb po

1. we l'tmr. po Matťji.
JCI-efut—



Wýročui \\\)omč \\a Morawě.

neb. fun-\. — 2. \\\ \\oub. \\o Som.
_ 930va \\\) \\o Božu !!Bítouvmi.

3iřicc(3ri3).1.\\\\'\\.\\n mb. \'mrt. ——2.
Dnne 8. [\\\na. — 3. Dne 24. řiiua.

Si (\\\ Nowý (Ncutilschriu)d 1. \\\e \'lř.\\Nb
Dbrác. !Bamla. — 2. \\\eeílř \\řcb Gm. SDH:
d):m, — 3. \\\t \W. \\0 !113\\\\\ř\'\\.— 4. \\\c

gř \\řcb im. \\ Sub.. — Stí) \\\ňíh) \\ \\\:\)tči- \\\c b\n) \\\)u \\\)r. — Stí) \\\1 lm \\
\\řisi info trl) \\)b. \\\3bou íobotn. — Šrí)
na \\\l\\u:1.\\\ \\\-\\\ui \\onb. \\\ \'cr\\\\\\\. —
2. \\\ hrubě \\onb w říjnu.

Sičin Starý (Yluitscheiu). \. \\ \\\mb. \\\)
mb. Drugtbně. — 2 \\\\\\b. \\\: “Bet. \\ “Banu
-— 3. \\\ \\oub. před EDM. — 4. wop ox.ld
\\\-cb í\\\. Barboroud — Roůíh) \\ rob\)\č\ \\\)\)
\\a \\)\č3 b\n).

Ziwowá (Giuxbau)d \\\c \'lř. \\řcb 53035193.
— 2. \\\ bm \\řcb Bartol. — 3. \\\e c'\\\\\-\.
\\řeb. neb. \mčt. — 4. \\n č\\\\r\ \\\\ s),uačcli
BB. Mat. —- Súb. \\\E) ka;dč \\\mbřli.

Goldeustrin \.\\\\ fm. Matěje. — 2. \\\
vonb. po neb. fmrt. — 3. na \'íubarta. —
IÚD. \rl) fašb. \\nnb. \\ \\\it.

Guntcrodorf ((SJuntralumvírc).\. \\\ \\\mb.
po Oculi. — 2. \\\ \\\\\\b. \\řtb !Bnrtolum.

:; od \\\lin (©6bing). \. \\\ \\\\\\\\i \\\\\\b. \\\
postě — 2. \\\ \\onb. \\o \\\b. \ří'3o\\\\". —- 3

apost.

\\\ úlet. \\ \\)pui |\\\. \\Bam'iuct. — 4. \\
\\onb. \\řcb Gilu. (\ Bub. -— .Rvílíh) \\ bob.
\\\)z \. \\\ \\\\\\\\i \\o\\\.\. \\\\\\\í\č. — 2.\ \\\
\\onb. \\\) im. \\ Sub. — řítí) \\\\ \\\l\\\\:
1. \\\ \'mr. vo Boš. í'clc. — 2. \\\ \\\c\\)
\\řcb auáuoci. — I:)b. \\\) [\1'33. i\řcbu.

Holesso \\\. \. \\\ skředoposli. — 2. \\\ \\\cr.
\\o Božd Těle. — 3. \\\ út. \\0 ?hmč. — 4.
\\\ b\ul)\.') \'\\. \\n mnam—. — 5. \\\c řt\\\\'\.
po Lurii; a \\\1 \řd)\o 8 Dní \\)b. \\\). —
Dobyeéi Hl) m č\\\\\\. \\řcb \\\\)ro\'. \\\)\).
Šírl) \\a lm a \\ii3í \ \\\l\\\\ o \\)b. \\3i\\)—\\\
\\\3b. flřcbu.

.bo\o\\\\\\\\\\\: Dlomút.
Hostěradirc (\)oftulic). \. \\\ \'\\\\. \\c \.

\\cb. po bcmít. — 2. \\\ \\\n. \\o ntb. \\i'3\\\\\č.
- 3. Na \\\.\\.\1\\\\\\.\\. —- \\. \\\\ \'ub:
milu. — 5. \\\1 .Ratci'iuu. “Datumu-\\ \\\:
ílctni \ii ním \\a fo\\., \\ct'., \\\l\\\ \\oub., \\\:

b\)\\\\\ii \\ \\a budouci inn-\\ .\l'\)t. \\\) \\\3. \\\\\K\.Horni Mčsko (Bash—\\\).l . \\\Qšepclw.—
2. \\\ \\\mb. po uedd \ři'3. — 3 \\\ tm í\\\.
E\Rar. E\Ragb. — 4. \\\ \\\mb. \\o Dbemmini
1). mm. — .Rm'lfh) \\ bobnt. \\\) \\a \\\ša.

h;) dwýr:oč -— Týd. \\\) a na při3i každou

© o\\:iu (běhům) \. \\ \\tnmi pout. po 3—2. \\\ ponb.\\o\\eb. f\\\\\c1.—- 3.
w plout—. po Bil. \\ Sal. — 4. \\\ \\onb. \\o
\\)Iicba\\lu. — It!) \\\1 lt\\,\\ \,\ři3i, \\\luu, \\\nč
a jim) dobytek \\\ \'obotu \\\:b \\\3\\)\\\ \\\n.

HrWáduejk o(G\bbug). Wýrj \\\) na ím. Zasoba

HrWadissrč (Hradisch)d
mb. \\míovuít.--2. \\ \\\cr.

\ druhý útct. \\řcb
\\ 3\\\) Wlit

VI

— 3. \\\ liter. \\o \mtafýlč. — 5. \\\ úm:
\\o Ulanu. EB. Eilat. -—-5. \\ \\\cr. \\0 “Dům
\inu. — lkaždý 3 tťchto trhu \\\nd po 8
Dní. — )]Sřcbui \\“Í)\): \. \\\ hrubě poubčli
\\řcb \\cb. \\míovuft. — 2 \\\ poud. po 3.

\\cb. \).Bclíf. — 3 \\\ \\0\\\\. \,\oNanebewzj
$. Mar. — Šrí) \\\\ lm \\ \\ři3i o \\řcb:
\\iď) mid), \\\\6 \\\c i\š \\ \\\ íob. \\o celí)
tof. — zírl) \\\\ \\\\\\u, koně a dobylek o
\\řebnid) \r3id) — Týdj \\\) \\\c [lí-. \\ \\\ fob.

Hrauire (\)Bdůfirdn. \. Due 24. břqna. —
2. \\\ \\\)\\b. \\o Baf. avoíl. Wťtssiul. -— 3
\\\ \'\\cr. ve Michalu — 4. \\\ úkor. \\o
Barboře. — Srl) \\\1 \\\luu: 1. \\\ mm)). \\o
í\\\. Sunu Ulcv, — 2. \\\ poub. \\\) Michalu.
— \Břfbni \\'l)\) \\\ sobj pťed 4 m!)r. \rÍ)\),
\\\ tm po Narozu SB. Marie, \\\ fab. \\\-cb
Luciid \— Irí) \\\\ Im, při3í, \vlnu, foůč \\
bob\)\cf \\\ bm \\řrbuiď) \\\)ů. — Týd. \\\) \\\
úttr: \\ \\\ \\\itff. ,

Hroǧiukouu \. \\\ úlet. \\\)Eyrill a Metbod,
— 2. \\\ úhl.. \\\) úlu-bann. — 3. \\\u
\\\) \Jl\\\\cbc\\\3\\i 35. M — $.)b. \\:Í) \\\3bx)
\'\\\

H r o \\\ \\ %“\\\ \\\i3: Umm .íaro3na.
Hruuowauy (Chu-má)). \. Duc 2. lcbua.

—--2. \ln Fi . \\ ;)af. — 3. \\a Wawřiu:
\\\. — 4, \ln \)Jhrtíua. — Týduť \\\) \\\3. útcr.

H \\_vole.\ \\ (\Z)\\\\\:i\\): \. \\\ \'\\c\. pťed išab. a
— 2. \\\ ,.\\\\\\b \\o [\\\m. l\\cjím. Iroih? -— 3. \\\ \\cnb. \\\) Barto

\\m. \\o -\;\.\\\\l\\. — ©MM. \rll) \\\ bm \\\\)\'.
\\\_):\ ——Tim. \\\) na obilí \\\š. \\\cr.

H \\ \\ovccc (\\\uívig). \. \\a Prosopa. — 2.
\\a Nikodeum. — 3. na -\;\.\)\\\\\. — Wellč
\tl)\) \\)b.: 1.\\\\\'\\\\\\. \\\-ebHrouu — 2.
\\.1 3cl. č\\\\r\. — 3. \\\c čimrt. \\řcb Boža

. -— 4. \\\: (hm-\. \\ub Wxiuocid ——

\,)šřtbui \\\) \\\ dcu \\řcb \\\3b \\\\')r. \\\). —
.Rmuh) \\ tu!\\)\. \\\) f(\3b\) čl\\\\\.', \\\1\ bob.
\r\)\\ luští—bo \\\bnč \\\ \\\mb., \\\ \'lter. \\ \\\:
\“lř. \ při\)\i\\ř\\i \\ vhodní-ui \ \ \\rob.\jí ssko:
\\\\\\\\'\\)\\ \\ \\\\\\ř\\\\\\'—\)\\ \\\—\\\)tfa. —- Šírl) na

\\\lnuz' \. \\\c \\řcbu \\\\ 2803. Stčlc. -- 2. \\\
bm \\\-ab \\)amlcm. _

Huskodcč \\\ \Břtrvmnu. \. \\\. úter. \\o
Quinn. -- 2. \'\\c\\ \\\ Fčl. a Sar -- 3. \\\
\\\\\'. \,\o \133\\\\\ri\\ci.—4.\\\ \\\er. \\\\ Wsscch
Gm \\).í). -— i:)c. \\\) fašm). \'\\cr.

.©\)\č3blicc_ (\Jhu: \;\\\\č3bli3). \. \\\ \mu). \\o
j\\\\'\\_\\ 3:3i-3. — 2 \\a 2. \\onb. \\o nejsw.
zruiici. — 3. \\\ mm)). \\o anjel. \'ttášuúd).
4. \\\ \\\\\\b. \\o Martinu. — 5305,

ben \\o f_ašb. \\\)u \\\\)toč\\i\\\.
& ani: \\iu. \. \\ \'uer. \\Belif. —- 2. \\a

3af.91\č\\T.— 3. \\a QBmI.- 4. na ©im.
x \\b. — 5. \\\1 To:násse avoík. — Do:

l\\)\č\ \\\) \\\ bm \\\-:D \\\3. \\\\)r. \\\)hn,
.Ra th) \\ í \) ('Jlomámca u Brua, .Rěnigéftlb,

Rartaud) 1. Dolan. \\\) \\\ ponb. \\\) Cyrill.
\\.l) — 2. \\\ \\\mb. \\o \\tjím. ítojicl.

— ci3. \\\ voab. po SDM. ——4. \\\ pond \\\

M ucnicc DolUi(nntcrmaninl- \. na [\\\v



VII

\\ Go!). ——2. na Sofefu. — 35 na B—Iuriam..-—- 4. \\a Sana \\\-\\\. \\) mm)) \\o
Felirn. — 6. \\) \int. \)řchnleíinou. *Batnt:
li 1., 2. a 3. \\) ))dt., \\) frb., nrb w \\cb.

* odbýwčl \\ \\) \\onbřli.

„Ro u \\ic e © o \\\l (Dim.-.PautiinmDue 10“bubnu. — 14. č\\-.\\\\\a -— 3. — \\ !).
ptoíiucc. Puduru:li \\\)Taf tímu \\\o\\)\" \\.\
fob., \\\b., uelo f\\)\i\c\; obbúlmii fc \\) \\\i:
\lébuiici \\\)Tmii \\\—\\.

Rt lč. .\\) \\\cr. \\řeb 3“.))“alřjcn). — 2. \\)b\\\l)\)1\'\\c\. \\o Fjl.a — 3. \\) \'\\. \\\)
Nuuxsstiwl EB. Marie.J — 4. \\) \\\cr. \\\)

Ell)\),\\)\\)i3.fm. M. —5. \\) \'\\e\\) \o \\\gnm.
— auřcb. \\\) na tob\)\., lm, \\iisi, plánu) \\
obilím \\\)nh. \)icb \čmih) \\\\)\. \rl).).-—
Týd \\\) \\\c č\\o\\.

.Rloboun) \\) !Bručuffu. \. \\) \\\)nb. \\\)
\\\ií Stojící. — 2. \r) rour. \\\) *lBamřiu, -—
3. \\) b\ul)č poud. w \\oflč. ——4. \\) \,\Ull'.
po Wáel. -— Reinl \\ \\\-\\\. \\l) \\) tm po

\\\út. \\\id) -— Win. \\\) ruští-l \\\)ntčli..!Hobouh) \\\ Hrcadisstskuj . \\) liter. \\o
Donic. \anla. — 2. \\ \'\\.Ivo \\\b. |'\\\\\.

— “3. in.)rn) \'\\c\. vo Welik. — 4. \\a 3.1:5. na Silji — G. \\) \'mr. \)í'cb
abmmtcm. \chlh) \\)b. \\\). \\) pom). \)řcb
mama. -— Dobyt. \\l) každčho due \)ico
n\\)r: nímu; \)af sažd. \\oub. \\) postě. -—
Dbnčcim) \\)b. \\\) we flřebu.

.Ruaublitt ((SJuablcróbnrf). Rašbou \'oí). \\\)
na obilí a jiné sbo3i.

\Rnibnice. 1. \\) \\oíl. \)onb. pťed Gm.

7D\\\_\)c\\\.— 2. but 15. čcrmcucc. —3. \\\c7. řijna. — 4. Wýr. \\ bob. \\\) \\) \)onb.
\\\) Mřsul. —- Wellě \\)b. \rl)\): 1. \\) \)\)\\b.
\)o Niathnč. —2. \\) \)onb. po 33mm. Serns.

Rojetiu. \ \\) \'\\e\.po 3. \\\D.po erik.
— \\) \'\\t\. \)o !Jiatmuíi. — 3. \\) \'\\c\. \\\)
Martjnn. — 4. \\) \\\cr. po saka Gob.-
Srl) b).—bm.\\) \\\)nb. pťrd \\\). \\\ín. \\l)c\\\.
Týu hl) n): ílřeru.

R \) \ o \ \). Whroč. atol-\n. \\I)\): \. \\) b\ul)o\\
[II-. po 3 Má. — 2. \ne í\ř. po 2. “tř.
\\\) audit. - 3. \\)c fli'. po \Bd. \\ *Baw.
— 4. \\)c íiř. po Braut. Seraf.

Koldssteiu mi): Gjolbnlíltiu.
.Rouitc \\) Dlomúď \\. 1. \\)c \\ř. pťed \mu:

ton. -— 2. \\) poud. \\\) Naroš. ')). Mar
- 3 \\) i\ter. \\\) Wlaniu. — 4. \oc ílř.
pťed Wxinotil — .Lol\\)\či M): \. \\) úm.
pťed QM. —- 2. w úrer. pťed Wáuori

Rotnčanl). \. mz. lcbna.— 2. \\)voub.
\\\) Bilě. \\\b. — 3. \\) pom). \\\) \\\-if. 'Iroiici.
— 4. \\\))\)\\b. ))))\mamřiuci. 19b. \\\) \\\). \\ř.

.Roftclcc. \. \\) úm. po 2. na). po nudit.
— 2 na DBamřincc. — 3. \\) \'\\\\:. \)o Bo:

gimíwíloupmi. — 'ítl) \\a obili \\\3 \'\\c\. po
cch) tof.

Stálice. \. \\) ponb. \\\) !Bilé \\\—'o.—- 2 w
pond. \\\) Silii.

£táíno.1.nat3iři.—2.\\an'\5a\\)řin.
Týd. t_rl)\\)Momčhg (\\\emílcr). \. bruýčpoumwvvňč.

_

Wýročni \\l)o\\\\'—\\a E)?onúuě.

——2. \\\ )).-nb. \)o 4. neb. \\\) EBdif. — 3.
akitěvoub. \\\) fn). 5D\\ď)u.—4 \'\\. Po SDomini:
\\\. -——5. \\) \'\\. \\\) \'utii. — G. \\) \'\\. \\\tb
Matouss — *Břebui\rl): \. Člwrtou foi).
\\\) Sw. Quinn — 2. na tm Enric. -— 3
\\\ b\u \\řrb s.))?atoul').— \\\) \\a \ohm: \\)c
“Š'—'\ \\\) 4. \\\b. \\\) erik. —.\č\\\'\f\\) \\ bol).
\\l):1.D|'\\\ mi \\řcb \)rmnim \\\\.)\._\\\)cm.
— 2. \\\e \'iř. \\\) 4. \\qu \)o Wl., mi na
Nu \\\cb Qucii. —- Týdl \\Í) \\\šh) palci, ja
fo'g i \m len \\ \)iiql

K ři\\)\i Hora ((Sinunbng). \. úttr. 92cm.
-— 2. na Mxťč \Dhqb. — 3. \\) poud. \\řcb
"lišt—Hou. — 'žrl) [\\íu'h) \\ bol)\)\. \\) tm pťed
\\\). \\)\)\'. \\\) \\\.

Shum [ o \\)(berisch: Rronml). 1.\Brmnlvonb.
p)) brum. —2. *Bnuni \)onb. \)o S-il. \\ Sat.
— 3. Elš\\\\\\i\\\\\\b. va Worcřuuk. —-\. “Ennui
doud. \)o Martix.lu — íób. \\Í) \\\). čtwrttf.

Kren o\\\\i (.\Írenau). \. \\) \\oub. \\\) Welil.
—- 2. tnc 21. čcnuna. ('Bařm: lí \\\1 \\dtcí,
í\\\\. _\\\[\\) \\cb. oplogi fv na [\\\boufi \\onbčli).
3. \\) vom) \\o Eim. \\ Sub.

.\Ířišauom. \. \\) \'\\\\. \\\-\\)Fab. a Gel). —
2. \\) ten \\řcb Boffin" — 3. \\) \itcr. \)řel)
\\\. at. \\\—5ch 4. \\) \im. přcb
.mn-i. -—.R\-\'\í\.) \\ bol)\)\. \\l) \\) vonb. viel)
\\\). \\\)r. \\\)cm. — Srl) n.: \\\l\\\\ \\) bm
\)o SB.—\.\\ \\\nu). —- Týd. \\\) \\\3. \).itcf.

Runmuicc. 1. \\) \\ozlb. \\\) Hro:uj — 2. \\)
\,\onb. po Bilix \\cb. — 3. S): 4. hmmm.
——4. \\\ \'\\\r. př.—b Naroz. EB. Mar. -—

'I)b. \\\) tal). po:.ldRuníhit. ibm 2. (ohm. — z. \\) ponb.
\\řcb Wsseuxi €\\\.\\ — r.\jrl) na \\)lnu: 1.
\\a Sana .Rřel't. — 2. \\\1 illšiclama.

.Ruřim (U\\\ci\\). \. \\) voub. \)o Fab. nech.
— 2. \\) \)\\\h. \)o Siřim. — 3. \\\1 !))lař.
Ma.\gb. -——4. \\) poud. )))) \\)ííed) Swatých

— 5306\)\\li \\\) \\a fašm) \\\) m):-omi..\(maiicc. . \\) \).\\\b \,\řcb Hroux. -— 2. \\\1
truly) ponb. \\\) Welisou. — 3. na Wa:
\\)i'ince. ('Bi'ipnbnuli na ntb. odložř fc \\\1
\)o\\\)). - 4. \\) \\\)nb. \)řcb \\\řčli nbmentni.

R))ion) (©aun). 1. \\) \'\\c\. \)řcb\\\b.\\\)č\nou.
_ 2. \\) \'\\\\-. ímatmuííni: 3. \\) \'\\c\.
\\\) \\\iiel. [\\\iš. — 4. \\\\\)\\i \i\\\. \\) ab:
\\)entř. — 5. \ne č\\\)\\. \n $,)an — Ir:
l)\)\\\ě loi\\T\i: \. \\\t'čtmrt. \)řeb mb. fn\\\.
— 2. u): č\\\)\\. \\řeb Sw. Ducheul: info)
\\\) bm \).cb \ašl). \\)\)\\)5. \\\)t\\\ jest \\\)
\\\\ koně \\ jim) bol)\)\c\. — $\)D. \\\) \\\ŠD.
inn. \\ v.i\c.f

Lanžhot (Eanbdl)\\\).1. \\) \\\tr. \\o 230).
wstoou.p — 2. w \'ltcr po Bartol. — 3. \\)
\\\cr. po \\\íícd) swalých. —- Dobyt. \\\) přtb
fašdým \\)\)\-. \\\)cm.

Boura (\witíe). 1. \\) \\\)nb. \\\) 6. mb. \\\)
Melír. -— 2. \\) \)oub. po iměuu EB. Mar.
— 3. ro \\onb. )))) Marlinu.

Led “zin (Ečďgrub). \. \\) bank). v)) 3 „Král.-— \\)ponb. po 4. neb. \\\)nchlifH—a \)
\)onb. \\\) :)iili. — 4.\\) b. \\\) 1. mb.
abmmmi. -- ft)). \\\) \\\bvun ítřebu.



Wýročně trhowé ua Morawř.

£“ \\micf. 1. \\) \)mb. po mb. 3. \\) postče.
—- 2. \)o '))ctru \\ EBM). -- 3. \\) \\onb.

- va Dn. Silil. — 4._h) \\ollb. \\0 \'m. Mar:
tiun. — Welikě \rí)\) \\')\).:1. \\\e [n'-. \\řrb
Sw. Du d).— 2. \\)t “ř. \\řebWáuorij — Trim
f))ňffě: \. \\) ponb. \\s) 2. \\c'o. \\oRuí. —2. \\)
\)onb. přcb \\\\)r.t\í).*13c\.a (Bm. — 3. \\)
\\onb. \\řeb Sílií. —4. \\) \)onb. \n) \rÍ)\\
m):. Murřirlskěma ——“i\ícbui \rl) \\řeb fnšb.
\\\\')t. \tbcm. — Sithu \\\\ \\\l\\\\: 1. \\) útrr.
vřtb Wales. fm. —-—2. \\) útct. \)o

Nowýss. _.fl\\ .\Íí'išlt.JrLhota \btomá. . \\a 4. \'\\\'t \\) vaně. —

2. \\a 4. \'lter. poa l!Sklíf. — 3. tna 2. úl.v)) Dtaro\.'13.5m—- 4. \\a1. útcr \\)
atmmtč. —- Dobot. lrh \\) \\onb. přei) fušb.
h)\')r. trbtm.

Lib amd (Qicbuu) \. \\) \\oub. po jménu Se:
LB — _2. \\) vents. \\o (B\aubi —— 3. na

Snfcba __čnT. ——4. mm. 5. na
\\)ítfa. — Srí) \\a htf—vt., \rlnu, \\ři\i, \\
lm \\ bm vřtb fnš. \\\\')t\\č. \tl)e\\\.

Eibhn) Nčulrckě (*cu\\d)2\\l\\\\\)1. \\) \\onř.
\\o Waleutinu; 2. \\ \\0\\'\\.\W) mogatr. 
3 \\) \mu). \)o 'Jhmcbmq. “13 War. —-4. \\)
\\onb. \\řet Wsseuuj Cmat $\E\\)t. \\
\\)ůff. M): \. \\) fobolu \\řcb \\Í)t\\\ 91h
lc\\\\\\íl\'):\\," ... bn: 2. l\\\\\\). _.(\\abmt li \\\\"\\\E
\\a \m bm Ucdčle, orbýwxi \\ \cutc \\:Í) but
poslrd. řijna). T.)l). \\í) [\\šh') čnmtrf.

L ivnif (Bcivnif) \. \\) útcr. \\-) Diu-ár. mam.
-- 2. ma čnott. dxčxedmb. Drušcbuvu. —
3. \\)c č\\\\\.\ vo Bož. Tčle. —- 4. SDrubí)
\'\tc\. \)o Saiph. \\ *.'lamč. —- 5. \\ út. \\řc

n\mmi Smat. — 'Břtbui \\\)\) \\) tm \\ub
h,. \\\\.')\'.trhem \\\\ lm, \)ři\i, \\\(\\\\ a bo:
[\mff. — Ranné lr()\): \. b\\\\\ \\;\b\\č: \oliš,
rd ítřeh) \\) 2. \\eb. po? ní, až \\) \c'uíu \\

\\ři\T\i\\\ \\)tnu. — 2. \\\,\H mm \\)bnč, \\ \'\\t
m 2 \\'\\\\\\ \\\\ 2. na). \\) poskě, od \\i. \\'3

b\) \\\i\. \\řm \\)DnIL — S))í). h.) f\\'\'t\. voni—.Lirowa (am“), . \\) \,\\)\\b.\) mnm) čro.
— 2. \\a \\th \I\\\\\b.\)n) \chuloucci.

2i\\\č\l. 1 \\ \\t. \\o \\\)\\\č\\\ rou-. — '2. \\a
Sii-i. -— 3. \\) út. \\n) \Belru \\ \Bam. —
\\. \\) út. \\0 SIL—.uhnvu,m:)roč ibol\\)\. tr.).

— ft))l). \\í) [\\š. \'\\\\.

Ljssefl (L'ňídn !. \\) mm)). \\o Fab. \\ G\b.
— 2. \\ \\cub. \\o Bwšd “Jílcumu'. —- .!
\\ \)\\\b. \\řeb Siliím. — 4. \\) vrut). \\\.\
s!)hrlinu. — Sól). \\f) kall;. \\\\\\b\li_.

2i\\\\či\'\. 1. č:\\\\\. vcub. \\ \\\\\\č. ——2..
\\) \\\\\\I\. ve \'\\\. “Benn aBaw. — 3. \\)
vunb. \\ícb Malol:ucxul —-0-1. \\) \\\\\\\). \\řta
fm. 2\\\ii.

Lilowel (L'í=t-..\\\) . \\) út. \\) Ebrác. \Bam.
—-2. \\ \'ll. \\l)[,utb ínul. - 3. \\) \'lí.
[\\\\\\\)\\\\T\\i. —- -I. \\ út. \\řa) vinnou. —
5. \\) \'lt. \\ b Mikul. — (*babuuli \\\\T\\f
mnm) \\ Mčlulasse na \'mrcf: — \\bl\\')\\\.i se

\\h l)\\\b h'l)\)'\ bm). \Břcbni \\Í)\\\\\\ \\) \'\)l\.
přcb \\ív) \\\\')\\)č\\i:\\i.— m na lm a\\\\\i

\\) \)I)\):\in: \\l)\) \\)(,\\)b.— .ftoníf. \\ dobyt.

Vlll

h!) 8 dui \\řd) trnem \\ '\oč. 
\\) \\vnb. \\ \\) \mtef ') SÚÍ) ttf)

Eonlnicc. \. due 7 chna _ 2. \\ „mb
vo mb brušcb \— 3. w \)onb. po :\nno.
cmci. — 4. mvnub. \)o óamfu. — Dobye.
trh \\a f\\'. \\\\')r. \rí). —£\)Í). tr.) [\\š. flřebu.

Losstice. 1. \\) vonb. \)o 3 .Rrál. — 2. bm:
l3. bubnu. — 3. na Nawsstiw. EB. Mar.

\ — 4. na Matoussed — Týbu hl) \n: Ehm-t.
\\)íicc. 1. \\) \'\t. \\u Drom. —2. na Siriín).

.n) út. \\0 manebcmmí 513.\m. — 4.
“' “Í- \\o Stovolřu. — !břcb fa'. \\\\')r. \rbcm
jen \rf) \\)ín'h') \\ bnbnt., \\ \n) “hu it!) na
\\)Ínu. ——SEM). trf) faš. fw.

Mulenowicej1 \\ \\\)\\b.\\o *!Dalcnt.—2.
“' \)onb. \)o Maťi EDhgb. — 4. \\ \)onb. \)o
'JBjclamu. —- Srí) tím. faš. Ehm-keř.

Mcd on). [. \\) út. \)n)Banu (in).nn. — 2
b_nc_2. četmmcc. — 3 dne 21.1áři.

93h \\ \\\ (*Dřónm. \. m út. \)0 “Džarmtč— 2.
\\) út. \)0 Wrant. Graf. — 3. tmm) \'\t.
\)o *Diifulm'íí. — SM). \\í) hub. \'lřcbu.

Měťiu ('Dšolti\\).1.\\\ Wřatčie..——2. na
Gema-hra. — “Bahn. h'f) \\) út. \\řcb Welik.

—'\\ř\\b Cfčn). Qatbem. — (\ vv Močeei \n. EU?.
Me \ \'ř \c' W \\ \\ \Tí(\mala:I\:'\'.f\v51)2\\fri\\'ď))31.

\\) \\t. \\n 3 Strdí. ——2. \\) \'\t. \\o Stoíici.

— 3._ \\) út. “\\0 Qhrtol. — 4. \\) út. po
*JJhrhnu. — 5. \\) út. břcb hnřt. mb. 
SH) \\.\ n\[nuz \. n) \'\\. dťed Stamm Slov.

2. \\) út. \\ Ten—ui.— Qořnh trí) w
bm \)řeb i.\š. \\\')\. \\Ímn. — Týh. trh raš.
\\out ěll

Mc;iťlč \chlfa (Qi—\oň:\132\\t\ítfd)).1.\vút.Srb. 2.\n) \W). \\ \\) út. po Břlč
uedj — 3. \\ \int. \)o \Brorovu. — 4.

“\ l'l'. \)o \!Rarímíí. — 5. I\\) Met. HM)Du \\ii. — \)Bcu. trím \\.')[\.: \\a \\)th')
\\ahf ——2. \\1 lunmm a\\ — Bťedni trí)

\\Éřb ff\b. \\I)c\\\ m))r, i.\ř \čš "N) na Im,
v\'i\i, [cnč (\ iim') bobn\cf. ——T:)í). \\Í) \\)e
Rřctu \\ \)ic'tc..

M if“ [ \\ \\) (*)lifoldhqu). W út \)0 íšaí). a 6:5.
-\\\ \'\\. \n) ned. brušcbnč. —— 3. \\)

llf- \mntobuňuí. — 4. \\) út. \\0 Marlytč.
_ 5 W m. ve Dlancbtmgdi 513.212. .
“3 NL \\o \JBádnu-J. — 7. \\) \'.\t \\0 Marx
U'lll. —-\l'\řcb\\i hh) na fcnč \\ jim) bobut.:
1- čim-\) bui \\ř\b \. \\)\')\. \\.mu. -—2. ním
1“"i \\hb 2. \\\\.')\. tr. ——3. šum) dui vřcb
7- m.)\\)3. t\'(\\.t\\

Mťkulowice (Dlíflnwi,\) l. na Barota—2
“\ Martiu:aj — 3. \\) \\:ub. \)o 3 .Rráí. —

Tví). \\Í) Initi) čhvrtlcf.Miroňnw (Wřišlin. . \\a Mariana. — 2.
na Silii. — 3. \\) \'\\. \\v) Duničlaď).

Mir \)\\)(*1Rír\\u).l.n) \\onb. \\o Bilčxmb.— 2.

\\) \\\\n\. \\s)sašoniuulule. —- 3. \\) \mu).\\o Šiuu. a 3-\\a.
\lYIiítef. ]. na mém) čim. — 2. na ul. čtu).

—- 3. na čim. \\u) Boš. Těla. — 4. \n
čm). \n) %uubnm. EB. Mar — .Roňff. 'a
dobytči \\-[\ we Em). \\řcb Wsseuui emar.
Sál). \\I) raš. Ehm-teť.



IX

Modťiee (!)?ňbrig).!. bruběuoub.tolikrát.
-—2. hrubě \\oub. po íšloriauu. -—3. bm
\\oub. po akad.—4. \\) poub. po Michaluu

Quinn. trí) \\) bm \,\0 h;. \\\\'\roč. trí)u.
Mohrlniec sJ)?ůgliu).1. \\) vvub. \\01. \\:b.

vo SDnvitnifu. ——2. \\) \\oub. \\v mb. tři;
'— 3. \\) \\oub. \\o Plato). “lt Md 4.

\\\ vvub. \\o Watt.. — !).Bclh') trÍ) t\.')Í). \\)
\\onb. \\o 'Jtaucbcm). tn. Mnr. — Srí) \\)l).
faš. sob. — Dwa koslskčxtrí)\): !. we r'\_\\\.
\\řrb \\cb. tři; — 2. mr čtwrt. \\řcb Mal-hu.

Mobelnnu 1. \\) \'\t. fmatobulT. — 2. \\a
Matousse (Eman .

Morkowice. 1. m boub. \\řcbSunem .Rřrflit.
— 2. \\) \)onb. \\o Narog. SB. “War.

“ersě trí)\) \\)b.: W \,\cub. \\řcb wenn; —
a we stťrdu \\řcb Wňnoci.

Mrcafotinj 1. w \'\t. mafovul't. — 2. \\\ vá:
tet \\o Fil a sur—3. na 91mm._ 4. na
!Báclama. —$\\b\)t. trÍ)\) \\) brn \núroč. trhů.

Mysišboťiced 1. \\) \\onb. \\o Nalršz í\\\. .Rři;e.—— út. \\0 Silil
*Jřámšn'tn) Dtomúďu. [. \\\ \\onb. \\o 1.

\\:b. \,\oůni — 2. m čtu). \\řcb Štauuu
Rřcftit. — 3. \\)c ftř. ve Bartol. — 4. na
martina. — Týbd ití) ta;b. \\řcbu.

Dtámě tTt h): Bnoicmítu. !. \\\ \'\t. \:0 2. \\:b.
\)o 911mm—— 2. \\) \'\t. po 14 lltb. \\o
f\t\. Iroiici. — 3. \\) \'\t. \\o \. tab. \\0
s.1)2c\rtí\\u.— 4. \\) \'\t. \\v nom. racc. —
.Koňsiý a bob\)t. tri) \n ben \\řeb h;. trhem
\\)\)r\)č. — Síň). trí) m;. sob

Napajedle.l ' .w út vo ŠDWN—Ž-“Hlt- \\0
ZanuNcm)). — 3. m út. po Barlolr — 4.
\\) Úf- bv wss G\natód). — Quinn. tri) w
voub. \\řrb fa; trí). \núroč., paf trl) \\a lcu
\\ přist, \\)Í). tri) tai. \'mr.
cbmčbic \. \\\ út. \\0 Subitč. — 2. \\)
\'\t. po Martutě. ——3. \\) út. \\0 Bili. — 4:
\ne čtmrt \\o Bruču. trí)u \\)úrvč. o 'Bořrn
88. Marie. — T!“xb. M) M;. íol).

Němčice \\) !Bručuiru. \. \\) bm \\c \\c\\\
roce. —2. m \'lt.1\o Bo. t.

Něuučicc w D(muúďu. \. \\\ \\oub. \\\\ \\rb.
[\včtnč. —- 2. na Bartoloměje.

Stčmcth). [. bm? hrana.—2. bm lt. ;áři.
Niwuicr (\\) ofrfíu .ňrutílTlJ \. \\a 2. \.\onb.

„O ftřcbopoftRi. — 2. \\a 3..\\o\1b \\o Bošul
Ičle. -— 3. \\a [. \\cub. \)v Narozl P. M.
— 4. \\a 2. \\\\\\t\ \\o s.172\\rt.,\'\\\\lu bob. tri).

Nosislawa (mam). !. \\.\ut. \\o Sunu.
\Rřt —- 2. \\) \'.\t \\0 sDřnrtinu.

Dtomá 95366 \'J'tcuborf). \. \\) \'.\t \\o Wruut. ;
s.BauU). -— 2. \\) \'\t. \\o Naurbew; EB.
— 3. \\) út. \)0 slltiful. — Srí) fcňth') \\
bob\)t. hřeb raš. trí). \\)\'\\\\č.

9'tomč Město (*.'huítabl). t. \\\e skťedu\\c
Jbrnm. — 2. \\)r ití-. \\o Sw. Duchu. — 3
we ftř. před Satobcm —— 4. mc \'tř. \\u
Erantíífu. — 5. \\)c čtwrt \\o Dnbřeii. -—
Řoňfh) a dobht. trÍ) \,\řrb raš. \m')roř. trf)e\\\.

Dbroma Hornia 1. \\) \'\t. po 3 .Rrát—2
w mm. \\o Witu. _ 3. \\.\ út. \)0 Mrartd
— 5305. trí) \\\ \\oub. \\řcb \u\)r\)č. trí).

Wýročui řrhowč \\a Morawř.

Dlhamicc (Buh-muk).!. \\anrác.$a\1\.
\\.\ \'\t. \)o ím. hojki—3. \\a Michala.

Dl—ctTua. W!)ročui trÍ) Duc 22. črrmnm. '
Qlessniee (8ch) l. \\) \'\t. \\o QBDŠ.Wstoup.

— 2. m út. \\r) íl'Bácl. ——Srí) na wlnu:
\. \\) út. vřcb Fab. \\ th. — 2. \\) út.
\\řtb Mart. — Koslsk trí): \. \\\ \\onb vřeb %ab.
\\ ch. — 2. \\) \\rub. \\o 930;.21!ílouv.
——3. \“ \\oub. \\n wifi. — 4. \\) voub.
\\řcb Mart. — Týb. trí) hsb. voub.

Qleks owitr (leomig) !. bm 2. čcrmmcc:

padxdue:li \\)lTaE \\a in!). nbb\'\\\\\i se \\a bubouri\\on — 2. \n mu). \\o Nochu.
'Dlomút (D(un'q). ]. \\) \\\)\\b. \\o 3 .Rráí.

—-2. \\) \\\\\\b. \\o Siřiul. — 3. \\a 3
\mu). \.\o Sunu .Rřrít. — 4. \\a 2. \\nub.
po *Dtidwlu. ——erký trí) t\')l). w brn \\řeb.
h;. trímu m\')r\)č. — Srí) na [m a \\řigi
\\a \)řcbui a ítutrčuč \rbn \\.\\')r\)č. \\ na on):
čtiuc trl)\) t\')Í). — Srl) na \\)Inu: 1
ití-ebu \\o Gm. ud)u. — 2. \v bm \\řrb
\\\\T.Gmat. _ :\rÍ) bobbt. \\ mm. 8 bm'
\\řrb in;. \\\\'\r\\č. trí)cm. — DBM trf). t\')l).
mc \\ř. \\ \\) fob.

Dvatom. !. \\) vonb. \,\oSunu mm.—2 na
Qudřrje — Koňsk. a bob. tri) w bru tr[)\\
\m'uočuiď).

Díobtaba (Hozcuploz) [. \\)voub \\oDbrá.
sBa\\)la. ——2. \r\ \\oub. \\o \\:b. Našel).—
3. \\) \)onb. \\o Sonu .Rřcít. — 4. \1\ poud
dťed Naroz 213.502ar.— 5. \\) poub. \\0

"La _ Yiri) na lm \\ \,\řtgí \\ tri) t\')t).
in;. \\atcf. ——Ronit. \\ bobm tri) \\) b\u
trhu \vúroč.

Dílamann \. m \\onb. \n) na). \mčt.— 2.
\\ \mu). \\o Scum .Rřccít. . \\) vonb,
\\řcb bamlcm.

Důrama Morawskáw *Břtrmnu.I. \\)b\\\
\\o \.\\)\\\ roce. — 2. \\a 91mm— 3. m:
\'tř. \\řcb $o;.21\|'tcu\\. — 4. \\) \mu— \\o
*Barriuufulc. -— 5. \\a Matouše. — 6. w
\\onb. \\řcb (Secilií. — Dobytj \\ foňff. trf)
\\řrb \.\g. tr\)c\\\ můroč. — Srí) \\a lcu, \)řiú
\\ \vlnu: [. m íob. \)o Fil. a Sat. — 2. \\)
í\)[\. \\o Michalu. — QDdf. t\')t).trl): !. mút.
\\řcb Wxiuoc. — 2. \\) \'.\t \\řrb Wclik —
TE))Í) trÍ) raš. ítř. - .\.\í) \m černí) bcb.

„\\hš' \'\t\\r. \\ \\řcbu '

Jít roh (Dům) m .brntíňtňu. I. “in Gal). aSebj —— 2. třeli \\\\.\b \\o Wel — 3.

bcmátč \\oub. po C—šm.Budím. — 4. m
\\vub. \\o 91mm. tb. “Dian ——IM). trí) h;.
\\.it. \\í). toutf. \\ bv1\\\t.\\\ bm \\rrb taz.
\\Ímu \\\\')\\)č\\i\\\.

Oslrowačice (Schwar;ijchcu). méně. \\
bob. trl)\): . \\) vonb. \\o Muuru (15.1cb).
—- 2. \\) po1ub.\\o %);! Ičtc. —3. m \mu).
\\o “taro;.*l\.91?ar.— 4. \\) ! poub. abm.

Dímrtimauv. l. \\)út. vícb. ')lntvn. Eltab.
— 2.\\\ \'\.t \\o hv. Matoussl. ——Dob. trf)
\\) Nu \\řrb in;. trl). \\\\'\\.

Etaílamire.1.m\'\t.\\řcb Matčejemj—2.
\\) út. přeb Michaleul. —- 3. lv \'lt. \,\řrb
Bucii. — Dob. trí) \\\ \\oub. \\řrb fa; m\)r. tri).



Wýročni trhowť \\a mmm. X

Baskow. i. \\a Siři. -—2. w út. \\řeb “nam.
Mar\. — 3. \\\ ponb. \\\) E\líáííi. -—

Sirf) \\a Ím, \\řigl, \\\lnu, nm! \\ rob. \\řcb
hi. hi). wýro

Po u gbranvOBauftanl). 1. \\\ vrub. \\o Hsom.
.n: b_\mb o 4. ntb. Wlik. — 3.

w vonb. dťed nm. a “Dana — 4. w voub.
dťcd 3iliim.

SB[ \\ mloro ($huucnau). [. \\\ \'\t. vřcb \\nllcb.
\\:b. \\\aaíop. — 2. \\\ \'\t. \\o 2353. Tilt. —
2. posl. \'\t. \\\ \\\čf. \áři. sBahna \\ bm tento
\\a mb. nebo [\\\át. odlo;i [: \\a přímí
\\\ů'tbni bm.

\.Boboml\\(.Rofitl).1.\\a Dbrát. *Bam.—
. \\a Fil. \\ Sar. — 3. \'\t. \\řcb !Bct. a

5130\\). — 4. na Sat. Wťlssjho. -— 5. m \it.
Přeb Mich. — 9. \\a .Ratcřina. — *Babnnli
l., 2., 4. \\ 6. \\I) wýroč \\a sob. nebo mb.,
orbúmá fc přímí út. — It!) sonsk.: . \\a
Dbrác. *Bam.— 2. na .Ratcř. — 1%th
tag. poud.

Pohoťelice (“Bobuíg). 1. \\\ \'\t. \\o Malčxjwij— 2. w út. po Dlalq. (\\\. .R'išc. — 3.
út. vo Baf. EJBčtífhu. — 4. \\\ út. po Eranmt.
Seraf. — 5. w \\\. \\o Dnbř. — ití). ují).
fas. \itcr.

Polehradice, 1, bm 20. čmvna.— 2. tnc
13. listop.

Polessowice, 1. na obrác. fm. 'Bamla. —
2. Na vo [m. \Bclru \\ 815mm. -— 9. \\a
2. vonb. vn fm. \máclamu.

Podsslal (!Botmflabt). 1. we ůř. \\o mb.
bruš. — 2. w út. Gmafobnňui. — 3. \\a
Ratcřinu. — 4. \\\: čtmrt. vo Bartol. —
It!) \\u Ion, přígí, fvnč, a bol). m bm \\řcb
las. \\\). wýroč. — 'Irf) na \\\lnu: 1. \\\c
[lí-cb. \\řcb Bozj Wstoup. — 2. we \'lř. vo

\wmťyň. sw .lRřigc. — Sůl). \\\). ka;„ fobotu.Poslowicel . \\\ vonb. \\0 Mb. truš. — 2.
\\\ ponb. po n\tř.

Bazoťice, \. \\\ \\onb. \\řcbFab. a Gob.—
2. w \'\t. Swatoduss. — 3. \n \'\l. \\\: Bo:
[\niccní d\'ař. — 4. na vonb. \\o Dubřcii.

Wrawlow ('Bmlíg). [. \\\ \\onb. vřcb Sw.
íDucbnu — 1 \\\ vvnb. \\řcb QBmuřinmu.
—- 3 w \\\mb. \\o “Martinu.

'Btoftřiom (*Broůuig). 1. \\\ \'\t.
voni. — 2. w \'lt přcb. Bož. Wstourxj —
3_. w dosk. útcr. \\\ f\.p\\\\ ——4. \\\ \'.\t \\řtb

Gilu. \\ Suk. — '.Brcbui \rl) pťed [a'-. \\\\')r.
nímu. — 'Irlm \m (\\\ \\ vřigi; l. \\\ vonb.
\\\) ůřcbovvůi. — 2. \\\ vrub. před mm:
mm. ——3. \\\ \\onb. \\řfb Šim. a Sub. —
4 \\\ vonb. vřeb s.Bočet. “D. Wim-. — Dob.
\\ fvň. Mm: \. \\\ voub. \\o ftřebovoím. —
2. přcdposledul \'.\\c\' pťed Buš. !IBíiouv. —
3. přcbvoll. úlev. w |'\\\\\\\. — 4. vřervofícb.
\'\tc\'. vřtb Šiul. \\ Sub. — Týhd tri) foi.
vonb. \\ čtmrtcf.

Prostomčťire (Wra.xc!uueriz)u]. \\\ vonb. po
neb. [\\\čt. — 2. w poudd po silii. ——3.
\\a Tomásse apoíi. \

Pťe rom (ah-crmo. 1.m\'\t\r. \\o ntb. fun-t.—
2. \\\ útcr. po Božd

po ítřtbo: .

Wstoup. — 3. w úm. .

po chwřincierup 4. na \'\t. po wssechGmi.
— Trb vřcb h;. trhenl mírně. —- íúbltrb
\\\3. \'mr. a vám.

*Břibot (Freiberg),1 . \\\ \\\mb. vřcb órnm.
— 2. \\\ \\onb. \\řcb Gil. a Sat. —- 3.
poud. rťed 3af.91\čt.— 4. \\\ vonb. vřcb
Hedwikou. — Srl) na \'ohiu: \. \\\ úm.
vřtb išil. \\ Baf. —- 2. \\\ útet. vo Naroz.

Mar. — Trhx foň. \\ tob.: 1. ha vonb.
po mb. fmtt. — 2. w \\onb. po amu. -—
3. \\\ \\\)nb. vo Naroz. \ll. Mar. — 4.
vonku vo Mart. -—It!) \\)Í). olmč. laš vátcf.

Načice, l. m úm. erjkout — 2. o bm
po Martjnu.

Nadostiu, 1. bm H. \innta. — 2. bm 7.
fmřhm. -— 3. \ne D. Hina — 4. bm 16.
pr.os — SDob. ttÍ) pťed kaž. mír. ttí). -—

m19í).trl)f.\š.íob.Rou ď) omann, 1. mc flřcb.pťrd mdif. 
2. we ílř. po *!Bič. —- 3. \\n siťed. \\\) Zilji.
— 4. \\n ílř. \,\řcbWánoci. - Rcň. tri)
vřcb \\\š. krbem \\\\')r.

Nousjuow (Rculsiujz)l l. w pond. vo Sef.
— 2. \\\ \\oub. \\o fm. Troj. — 3. w \'mb.
po !Bariol. — 4. m poud. vo íšmníň'fu
Serafd — !Dob. \\ loň. h'Í) \\: bm po fas.
\\\úr. trípu. -— 2153. hl) tag. úlet. \\ vání.

Najhrad (a_higcm). 1. bm 21. břtgna. -
2. \\\c 10. \'rmm. 3. Dne 21. Warum.

Řisse N owa (92c\\=9řc\\íd)).1.\\\ drubý (\\\-.
vo Welik. — 2. w úter. vo *Bct. \\ Waw.
— 3, w \'\t. vo sJDvrífilc. — 4. \\\ úlet. ro
*Bomjíí. ím. .Rřišc. — Srí) bob. m bm \\řcb
lag nuit. trbem. — Sim. tri) tag. vonbčli.

!RiITe Slarn (9llt:Nrusch),1. na Wlta. —
2. na Hawla.

Noketuice, [. \\\ druhou ftř. po 3 .Rráí.
— 2. we (tř. \\0 neb. hrubé“ po Welik. —
3. \\\0 (kř. vo sBet. a “Brno. — 4. m ílřtb.
\\v íšrant. Seraf.

Nosire, 1. mc flřcbu \\o nem. roce. — 2.
\\\c flř. \\v Síri. — 3. cílř. po 91mm—
4. m vonb. po .šmnvlu.m— Sól). \\\). tag. (tř.

Rožnow, 1. \\\e ítř. \\řcb mom. - 2. me
ílřcb. vřcb Sunem .Rřcík. — 3. we flřcb.
vřcb “mou.—L \\\ bm \řeb \\\h'emiSwat.
— Dob. \\\) w bm \\řcb fa;u \\\ůt. trbcm'.
— fl'íyí). \\\) m;. fobotu.

Diabolfom (:R\\bvltict, Blošmalb),

vonb. \\řtb Salobcm. 2. \\\1uonb. \\řcb Šiuxda Sub. — It!) na \\\lnu: . \\a Soícfa. —
2. \\\ vonb. \\\: 4. neb. ichl. —- Sirf) \\)K). a
\\a (\\\ \ vřigi raš. inu-ef.

!)h) \\\ ařom (:Hňnurftabt), ]. \\: \\\mb. pťed
Gm. Sbudmu. — 2. \\a Nawssljwj 'D. M.
— 3. \\\ vonb. vřct Michaleučd — 4. \\\
vonb. \\řcb Marlineuu. — 5. !Drul)ě pr.—nb.
vo nom. rm. — IM). tri) raš. sobotu.

© \\\mičin, w poud. pťrd Dbrác. *Bamía.
— 2. \\\ \\oub. po Wojtěchwpu 3. \\\ ponb.
\\řeb \Uct. \\ “Banu—4. w poudd pťed Wács.
5. \\\ \\uub. \\?cb SDI-\\\. —- SDma bvbnt. trím
na 2. \\ na 4. trh \\\\')r.— Trhy na wlnu:
1. \\a 'chjti—rba. 2. na (Etcilii.



xl

Slawkow (mam), 1 \\\ \Šonb.doOťorár.
Slam —2 \\\ mm. \\o mb. 2. \\o melif.

l33. w \\\—\\\. po Sní. 51mm.- 4. w
poud. vo Matousii. — 5. \\\ ponb. \\\) mg:
[\řtř. — Koňu \\ \\\I\\)t. hf) ua D)?atoufíc.—
Sirf) \\)í). kaž. útcr. \\ \\\itcf.

Slawonice (stat—ingo), \. \\\ pond. \\o 3
má!. — 2.13 ponb. \\o \\:b. ímrt. — 3.
\\\ mm)). \\o Banu .Rřcít. — 4. mnm:\\.b \\n
'.Watouffi. — 5. \\\ voub. \\o 21!„hůř.—Sirf)
\\\\ minu: 1. w \\onb. \\řeb am. \\ 113mm.—
2. \\\ \\onb. \\o “Illáclnmu. — Welké \\)í).
"W: 1. \\\1 gdm. člun-t. — 2. \\\ \\vub.
\\řeb Sw !Dudmu. — 3. na Tomásse aboíít.
—- 5305. M) \n fobotu \\řob \\\gr. \\\úr. \tímn,
\\ každoročuě \! počátfrm prwuiho \\)buě
\\oílnibo \\š \\a í\\\. '.Dhrtma \\b 14. to 14
b\li. — Sól). trl) \\\). \\mlb.

Slussowice, [. \\\ úm. \\o \\cb. černě.—
2. \\\ í'ucr. \\o 93mm. — 3. \\\ \\ter. po
\\uímicmí. _ _4. \\\ útcr. \\řeb \. ntb. \\\-\\\.
--- Dolxd \\\) \\\ \\cnb. \\řcb \\\3. h'Í)\\\\
m\')\':\č.

Sowiuec (Guímbcrg), \. \\ \\oíl. \\oub.
\\řcb \\\čjun. — 2. na \. stťedu vo í\\\.

Quóu. — 3. na \\oíl. \ikr. \\\cb Dilbřtitm.aSpálow (©\\\\\\\\\\).Srí) m):. \\ bob.
Siří. 2. \\.1 vím. \\ Subu.

Gtarč, 1. \\\ \'\t\\'. \\0 Hroulicich. — 2. \\a
sw. Siřibc. — 3. \\a Du. Zakoba 23:1..—
4. na (\\\. Ruubutu, ncbo bm \\o Naroš.

- 33. Marir.
Staré !Btuo, \\\i\ WrnoStaré.
St até Město (mmm), [. \\ \\onb. \\řfb

\\\mb. \\\aíovuůuim. — 2. \\\ \\oub. \\o Slř.
—- 3. \\\ \\onb. \\o SJhmč. -— 4.. na State:
ři1\\\.— SIM). trí) \\\š útcr

Stonaťow (Slanucru). Wúroťui \\ tcbmči
trí)\): l. \\\ \\\mb. \\c \\)rmnuic. — 2. \\\ \\\.\\\t\.

o Yet. \\ *Baw. -- 3. \\\ poud. po Mátl.
— E\)Í). trÍ). fašb. fcbotu.

Strachotice (!Rauímhucf), 1.
Welikouoč. — 2. \\a attoí.

Strášck (Straschkau), 1. \\\ bm pťedZwťst.
sIB. \mu. —— 2. \n bm \\řcb gtancbemg. \\\.
Mar. —- Dob. tri) \\řcb raš. \\\\)\'. trí).

w útcr

Slrážuice, 1. \\\ útcr. po Do.xxeotěd---I 2.
w útcr. \\řeb Gm. Duchtčuuu— 3. \\\ \\m.
\\n Nawsstiw. $. “Marie. — 4. \\\ b\\\I)\.')
i\ttr. \\o Elk-\mu. \'\\\. .Rříšc — 6. \\\ \\\n.
\\o Dbčt. SB. nvm. mcb. \\\) \\\ \\\\\\. \\řcb
fašb. \\\ljrcř. trhem. — E\)í). h'Í) [\\šbvu
Rřchl.

Slťilkh(S lťilek), 1. \\\ \\\er. \\řcb\\ovch.
\\icb Wr!xkou. — 3. \\\ \'\\\\

\\n Spmvlu. —
—-.2 \\\ úm.
\\o !Bavtcl. — 4. \\\ \'\tc\'.
Dob. trf) o \\\š. \\\\')\'. \\\)u.

Studen (\ (G\ubeiu), . \\\\ San“ Ulm. —
2. na Matoussc. — Well \' trl)\) \\')l')..
mm. \\o \\cb. [\\\M. —2. \\\ \\onb.
!Bánotí. -— Dobj M)—o trí)\\ \\\\)\'.

Switawka, 1. \\\ \)nnb. \\o \\o\\\. ruce. —
2. m poud. po 3ii'í\\\. — 3. \\\ pwb. \\\)

1\\řcb

Wýročni \\\)omě na WWW.

Wawťmci. — 4. na vonb. \\o bandu.-'
5305. nl) w \'mr. po Mb. \\\úr. trhu.

em'itama (smíttnu), 1. w pond. \\o .b—ronl.2. mvonb. \\o Mamina. \B. 3
w poud. \\řtb Siliim. — 4. w vonb. \?
Martinu. — ercl tí)Í).trl\omč:1.\\\ \\onb.
po Siřim. — 2. w \\\mb. \\o Hmolua —
.uf) \\\\ (\\\ \\ \\\-hi fušb. \\o\\t\. - Srí) \\a
\\\l\\\\: l. we čhutt. po Ula1q.fm..Rřišc,a
2 \\\iílcb. čnvrm). — 2. \\\e člmrt. \\\: Sílil
\\ 3 nám. člmrth).—- £o\\if.trí)\):1.\t\e
emu. \\řeb Hroxu. - 2. we E\mrt. \\o Hře:
topeni. — 3. \\\c (nn-l. přcb Gm. £D\\ď)\m.
——4. \\\e c'\\\\r\. \\\-eb 92mm. a). Mnrd —
5. \\\ čnurt. \\řeb Martinem. 'Babmfli na
\\)to tam) ímatcf, cbbínvaií fc -trf)o\\\č lilo \\\
bm vřrbd)á3\ji\í. — .Túí). \\\). h!. \\nnb.
\\ \\\i\cf.

Šafow, 1. w \'\t\\'.3po (5m.aa Emttíwbu. —2. na snim. 3. ".nl — 4. \\a

Hawl \\. — Dob. \rí) mabm: \\řtb fašb. mír.trium. — SYM).\\Í) lašd.p \f.
Šataw \\ (Schaltau), l. na Gala \\ G\E.

Slint—neli \\\|T\\f \\a solx. nebo na \\vnb., ob
l:\')\\\\i se \\\ bubouc. út. —. 2. \\\ '\'\t. Swa:
tob. — 3. na DJřatvuff. — 4. \'\t. \\o Markd
— \\\, \\a (\\\ \\ \\řígi w féb \\o *Dlart. ——
E\)l). hf) hub. \\oub.

Šiuuberk (Gdúlbbcrg), . \\\ vrub. \\\a|'\\\\.
2. \\\ \\onb. \\o Wrosopud — 3. mv on.b \\o
?llšbčtč. — am. lrbo: \. \\\c f\ř. pht—\! \\:
noci. — 2. \\\e ílř přcd Weljkou. — .Roůíf.
a bohů. \\\)1 . \\\ br\\í)\\\\ fvb. \\\ vařič.—2.

Šw \\vnř. \\o 4 \\tř. Wclikou.—3. \\a ?llgbčtu\“:Iavauicc. \. \\\ \\\\\\b. \\o \\\—b.3. \\o
líf. — 2. \\\ \\\.\\\b. \\\) Bland-nu. aš. Mar.

Štěpánem! . \\\ \\\. \\o 3 mm. — 2. \\\
\'\t. \\9 %Třtbairbu.— 3. \\\ út. \\0 Nanrbrwz.
?B. Mar. — 4. \\\ \\\. \\o \\\1'\.€\vat. —
er) bol-\\\. \\\ \\nnř. \\řcb [\\š. \\Í). \\\ut.

Sternberg. \ \\\ \'\t. \\o .brmn. — 2. \\\ \'\t.
\\o samu. — 3. \\\. \\o anťimiu — 4. \\\
\'\t. \\o .bamlu. — 5905. \\ loňíf. nl).: \. \\o
Dbrác. 515mm — 2 \\\ \\\mb. \\řeb Wawixiu.
——Sól). trí).'f\\Š. \\onb. \\ \\átcf.

S \ ikan) (€d)i(kn\): “I. \\\ \'\t. \\řfb \\ofltb
\\cb. \\\aívv — 2. \\\ út. \\\) Bož. Wskolm
3. \\\ út. \\řeb Narog. “ll. Slint. — 4. \\\ út.
\\řcb 'Boc'et. *)). mm. — Roňíf. \\ tob\)t.
\\\) \\řeb každ. \\\\')\'. trhem.

Ettambuq. !. \\\2 \'l\".\\v 3.
2. \\\r ítř. \\o Boš. Tťleu ——3.
!Bmtvl. — 4. me \'lř. \\o 93?an

Šnullxrrg (Cd)č\\!\\rg). !. \\a Dbráf.3'13\\\\\.—- \\\ \\onb. \\\) \\\b . \\\.čt —

\\9 !Bvš. Iřír. — 4. 'me 4. í\3\\. —
5. \\a \;\\\\\\I\\. — Koslsk. a dob. \\:Í)\):l
\\\ \\\\t. \\řcb \\\\\\\\i\\\ \\\\')\. trl). — 2. \\\
poud. \\o \\\b. [\\\ět. -— živí). trl) kaž slřcdu
\\ íubo.\\.

Šwáb \\\icr. \. \\\ \\onb. \\\aíov. — 2. \\a
čtwrtč \\onbčli po Gm., £\\d)u..— 3. \\\
bonb. \\o Michalu.

\\\b. vvů. —
\\\e ílř. \\0

či\\\\'\.



Wýkočui lrýowě na Morawě.

Telč. t. w út. vo Dbrár. Paw. — 2. w út.
po mb. brušeý. —- 3. w út. €watobuíf. _
4. m ú.. pťcd (mid. ůnišrrm. 5. m út.
po Martinu. — Ira na minu: 1. w út.
po Fil a Sat. — 2. w út. po Hrawluu
nad. tt')(). trl) tm )clm čnort. — ©et). trí)
tašbód) l-t bni, w út.,vočitajt ob [. w roce,
—- iZi—[).trí) tašb. úter.

Tissu om ($iírbnowig). 1 m vonb. vo 59mm. —
2.11) poud. po Fil a gat —-3. w vorm. vo
Nauebewzu 28. mm:. — 4. '.m vrub. př.—b
stlemrntrm. — Týd. tri) taš. vono. — Trb
na mlnu: 1. »: vcub. po wtcbarbu. — 2.
m poud. po Icrcftí.
vo kaž. mjr. trhu.

1iňti|hl . w út. vo Zosefu přít. ——-2.11)
tit. po Sunu w čermauci. —— 3. brubí) út.
w mší. říjnu.

Tluluačow. l. m vonb. do 3 Strdí. -— 2.
třetí pour. po mnm. — 3. na Silji. — 4.
na (Datum.

Towačow (Tebitschau). 1. m brn po now.
roce. — 2. m út. mclitou. — 3. to út. swalod.
—4. m út. po :)Biclawu.—'I\;vb. hl) m út.

Stí—adnin (čracht). 1. »: vonb. vo ím. Troe
jiri. — 2. w vonb. po Barlol. — 3.11)
poud. pítb Dubititm.

írnatvta (Iinmu). ]. *Brmnlponb.mpunč.
-— ').. na Siři. -— 3. na Samba. — 4.
na hru wssedui po Nuroz. EB. “Diu—. — 5.
na Misulásse.

Tšroskotochc (Treďkowiz).1.11:poud.po-t.

mb. zli'rtíif. —2. na vono. po Stars,. “B.am.2: rssice.1.w út. po jménu Sešiě — 2. mc
ftř, po Sonu Nep. —-3. we [n'-. po Dim-o).
'4'. EW. — 4. tur ítř. po Murtiuu.

Sřcbič. 1.13 ftřetopnúi. — 2. wc čtmrt. po
„Jurta—l.;pabnc- lí lhaní. we r'nvrt., obr-ímá
se tri) wýr. těl)u'5 tur.—„ “it.“—cl.n')D. trl) rm
'Jhmu. — Jtoíuf. a rob trl) w út. vřeb
I)!amnim trbrul, paf m út. přrb í'lton'mu, a
w úr. po mí. šnuatúd). ——Týd. tri) lag ponb.

Tčebowá Morawskxi (Dčil)ri|':d)Irubau).
1. w poud. po 2.11rD.vo|tui.— 2. mvouv.
po ím. Stojící. — 3. to poud. po Nochu. —
4. m poud. po išmnt. Čttt'lf. -—5. tl) poud.
vo Euru.—ití) mm. a bob. me čtwrt. vim
t. a 4. trlmu múr. — Týd. trl) u) sob.

Tťcssl (Iricídn. 1. třetí poud. w poftč. ——
2. w poud. vo '.Brofovu. — 3. w vono. vo
Braut. Grr. — Dob. trl) m bm trhů múr.
— Iýb. trl) n;. vání.

Imrbonicc (1úrni5).t.m pond.po mb.
bruš. — 2. na Wlamuur.

llbcrčicr (')turrídm). [. m ponb. po 3 Jirát.
topolu). po fw. Irujirí. — 3. tu

pour. po Braut. — itím. trl) m út. “ pát.
llnčolv (Huučow, M.ihrtf:ch\Jtmítabt). 1.

tit. po jménu Scšiš. — 3. truly) út. w
fmttuu. -— 3. brum) út. po Wrr. a \Bam.
_— 4.21muui út. w sárí. -— 5. w út. přrd
Watt. - 0. drulhý út w břqnu. — mm.
mm; 1. m ťtwrt.xxpťed análu—ci. — 2, m

_- Dob. trln) w útrr.

-XII

zel. čtmrt. — Týď. trl') tv út. a w pát. —
.ttoňff. “ bob. trí) 8 "bn“ipřcb\trí)t) min.

113o má na čme ufá (©:utfd)l)au|'r'. I. tv vonb.
. wmaíop. — 2. w vonb. vřrb Welf —

vozu— pixed mn. emar. — 4. m poud. pťed
\!uríí. — TIM). trÍ) w sob.

Waněire mi):Sloaučicr.
“Bei manowicc mís:Swan umíte.
W e j m !) sli c 0.1. me čtmrt. pčed neb. flvět.

—- 2. w út po “JI-ruchem,. $. Mard -— 3.
w triu vřeb Touuissem.
: &. Lmmút. vo .br-rm. — 2. we ftřcbu
o an.—(if. ——3. w úr vo Muťi Maǧd. —

4. w út. D0 činu. a 3115. — Irl) foňff.
a Dob. pťed fa,b. trhem tvúr — Sůb. tri)
fa'. pant)

Weseli “Romi-. 1. w út. vu máme. —2.
na QBárlama. —-.bt.m\ni tim. M).: 1. w út.
v.ed mb. hui—L— 2.11—út. po Broman.—
—- Dob. trl) o múroč. trsid).

Wescli Staxé. 1. m út. po neb. fmčt. —
2. w út po sw. trojici. -— 3. w út. pťed

'. skri;j — 4. w út. po voímic. riiařlř.
m říjnu. —- 5. brum) út. lv abmmtč. —
900. kb přrb faš.lv1')r.tr[)em.— Týd. trí)
lašh. pond

Wijlouice Dolui (UrlteruWistcruiz)„1. w
út. ro 3 Rail. ——2. wc čtwrt. po (Sur. a
mletí). — 3. na Fil. :: Stř. — 4. na Sa:
roba. _- 5. na Matoussc. — G. w polib. ivo
Dnbř. — Týd. trl) mt). polib.

Wladi slaw. 1 me čtmrt. pťed mb. fmčt.
— 2. wr čhnrt. přrb neb. kťjžowou. —3. w
člwrr. přeb Matouífcm. — 4. we c'nvrt. přcb
i'mmiiíenl. — fDob. tri) o fagt-. můroč. trbu.

')Btadwmirr. 1. m, út. po Hroul. — 2. ttcti
|'.|t vo (šil. a Sat. —- 3.1u út. vn Nu:
nebem,. “B. Md -— 4. hru!)í) út. po Hawlu.
Dob. trl) w ten pťed trip) wýroč. — Týd.
hl) m so .

Wlasaltce (Wostiz). I.tv vonb.po Bož.
SIMM:-— 2. třetí vonb. po Mawussi. -— 3.
m voub. přcb mf) Givat.

W r arco w. 1. we !“tř.po mnm. -—
'Drofo a. — 3. w út. vo wii. Gmat.

Wra:l om Grain). I. na pvprlrr. — 2. na
Storiana. — 3. na ?lnuu. — 4. w pond.
po Dbrác. 'Bart). —5. na Duňičft). —- .Roílíf.
trí) m fab. t—řfb Dbrác. *Bam. — ob.
trh: 1. m ívb. po Fčl. a Sař. — 2. to
sob. tw “Juni-. — 3. m sob. po Michaluj
— 4. w deu wssrdui pťed mí. 6m.

Wrateniu (čt-atriu). [. na Fab. a 605. —
2. w út. ro mb. lmčt. — 3. ln út. po
mmm—. — 4. m út. po Zilji. — 5. m út.
po Ratcřinč. — Srí) foňlt. a bob pťed faš.
trh.) v.

W s ctímt . m út. vo .brom. -— 2. m út. po
Gil. \\ 3.1f.— 3. »: bm' po *Brontčušnt
Christa *B. — 4 na autům. — Wel. týd
trí)t): [. na zel. čtwrt. - 2.11) polib. pťed
Wáclaw. == 3. na Touuisse Nposst — Srl)
dobyt. vřeb tai. win. trlnm. — Sirf) na
obilí faž. íobotu.

2. na
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Wfrtin Doluj. !. \\) \it. po Matťjiu—
2. we ňř. \)řcb fm. Ducheuu. — 3. \\) |'\\.
\W Narva. \B. Mar. — za, bo':\)t. pťedkaž.
\vúrof. \\bcm. — m) ) a bnbm. \\í)\) \\)c

ílř. od i\i'. \\ovcleč. al; bo %flímloci.
'EBiňfow (Wijehau).1audeoudd \n) 3 .Rnil.2. \\) poud. \)0 (5m. a Q)!qtúobu. — 3. \\)

\,\oub. \)o Gil. \\ „lať. — 4. \\) \)onb. \)o
Marlytť. — 5. w pout). \)o mmm. ím.
.Rřlše. — G. \\) poud. \)o MT. Smat. —
Irbe) na laně \\ bol). 8 tui \\řtb fagt). \\)\)\.
\rb'fm. —- 51“\)\).\r[) m;. ítř. \\ [»)1).

!Dpaomict. 1. btul)\) \\t. po 3.R\'á[. — 2.
druhý út. \\0 Welik. ——3. br\\\)\) út. vo
!Btt. \\ alan). ——4. \\) ítř. \\ \\)t č\\\)tl. pťed
poswia — 5. \\) út. \n) \\)íícd) Cmat. —
Dobyt lrh , 2, 3. \\ ."). \\) vom). pťed
múrcč. . ítřtbu \)řcb vo:
(\\)imlím. — QBtl. \\)b. \r[)\): I. \\) \'\\.
po Gn). ud)u. —- 2. \\) út. \)0 nBawřimi.
— Týd. \rl) fa; út. — \\) vcítč icít M;.
M. trl) na \\)lví)cf.

Zábťeh (©n[)m|'\abl).1 Duc 2. (atm. —2.
\\) \)\)\\b. \)o !Boš. “li-l.: -— 3. \\) bm \n)
thl. — 4. \\a QBorííilu. —- Iti) \\)\\|T.
a tob.: .\v poud. \n) Ued [. mimi. _—
2. hrubé1 pond. \)o Bož. ili-Ic. —3. \\) \\cub.

, po Bartol. —- 4. \\) pout. po Worssilej
,at—Dunn). \. \\) mm)). \\u muz. Wsloup. -»—

2. \\) vonb. po Martinu.
Zlin. 1. \n út. po Mmějij -— 2. út. \n)

1. \\:b. Welčf. — 3. \n i\řcbu \)1) en).
— 4. út. \n) siaw. skupulčťe. —

po Dtar\\3.213.2)1ar.-— 6.
\\) út. \)o 1. \\eb. ahucut. —— Tul). tri) \\)
bm pťed trhem \\)\)\'.— Týd. \\l) 'aš. fob.

šloguámcuání.

straunť a každýul totem Důflnbnřii \\)\)l)\)\\)řlo.jejichš _\r[)\) b\) íuab \\) nřčtm bezchybuě \\\b\)l\),ašmč přednostensiwa wssech těd) ot ci,

'Bořabatcíi falmbářc toboto gálcši na tom,

Wýročuř h!)omš \\a mmm).

Znojm (3\\ai\\\). 1. \\a 530mm. -—2. \\) út.
po neb. h))an). — .na iř. — 4. na
Sana .Rřcn. - 5. \\)c čllvrt. po Narog.
W.Mar. — G. \\a Gilu. \\ Sub. — 7. \\)c
čtwrt. pťrd Poěexl $. Mar. -— Ravin) 1.,
3., 4. \\ 6. \t\) padl \\a pár. nebo lub., nl):

loži fc na hubnutí \'mr. '.Břtbni tri) před
\\)ífcmi 7 triu). _— írl) \\a lm \\ přídi: \.
na .\\\.a \\Sub. ——2. \\) fob. přcb 2. ntb.
abmcutni, čaícm i \) ofiatníd) přsbnid) \rgíď).
— rl) na \\)l\\\\: 1. \\) bm pťed Sunem
.Rřcít. — 2. \\) deu pťed (Žim. \\ Snb.;

\r[)\\| přcbnhu. ——Iti) bob\)\. \\ \oňfh) b,\\\ bienpřcb \r[)\) \\)\)roč. — 'I\)b. \\í) tag. fob

73 b & \\ i c e (Steiuiz). 1. \\) poud \)řcb !Boš.
Wskoup. — 2. \\) poub. po !Bartol,

Ždár (San). 1. \\) \'\\. po \\olv. roce. — 2.
\\) \'\\. pťrd |\řcbo\)oíli\\\. — 3. \\) út po fn).
Trojici — 4. \\) m. \n) !Batml. — 5.
\'.\\ přeb Ma:nue \\. — Dobyte Iti) \\) pond.
\\řcb mg. \\)\)\'. \rbtm.

Želetawa (G\bcílcta\\).1.ma Matěje.—2.
w pond. po fn). Stojící. — 3. we čtmrt. po
Weiclawud — 4. na Iomáňc apoíl. ——5.)\)b.
tri) \\) bm \)řcb h). \\)1)\'. \\Í)c\\\. — I\)\),
trl) každ stiedu.
trnu—irc \. \\) \mnb. \\\afo\).—2. \\) poub.
\\) fřiš. bucd). — 3. \\) vom). \n) *)lunč., —
4. \\) bm vo fm. Kateřině. — Srl) koňsk.
a dobyt. wprwui ben, \\ \\) bm po sw..skateť.

Žjdlochowicc (šnlomig) \. \\)út.ponrác.
an) —- 2., \\) út. vo Wilu. — 3. \\a

Šiuld \\ Subu. —< 4. \\) út. *JBclifon. — 5.
\\) út. po 913a\\)ři\\cí. 'Babnt ll Silnj
\\ :)ub. \\) \\cb., odbýwá ?: \\) ponbčli.

alu) ít obbimtclfnn jeho wsse:
DI) ebcm \\a \rf)\) \\)\')romč šábámc tudy;

xaby mi oprawu laskawě zasiatj ničila, )alo, fc jjž letne b\)lo \“!an od \\čncrúd) obci, jen;

ovnmn) b\)\\\_al\)d) \)\\\\)l\'\ \\) \rsil) fu)—.)d)do \ilfann) buh) gailah).
Stal sc ílanc, št fagbúm rofcm tato b\llciihi stranka fa:tito xuuscjlfra nko mani l\\)ti.

lcubářůn) w „Moran—anu" \\atTfm \\) úplnčjííi ryǧosti se objewi,
pofud we mnobých falcnbařiď) \\oftrábánu.

Rozumi fc, že dopisowř

čeho) bohuzel a! to:
Nyuťjssi \\).igmi \).ini Starostowč a \\)\)bor\\in

obecní snad ochotnť we prospťch obci swých této uctimč žadostl nassi zadosk učiní.

Beneš Kalba,
tucbomm) frniwce w mor. slez od)ra\\i\eh\č pro

zaUerbalou mládež w !Bmč, poťadatel
falfnbářc.



Wýročni trhowé \\) Gíegífů.

Vyročni “trhové v,Slezku.
albumu—\ (lensbotf).1.m p_onb.po3Rril.-— 2.\\\\íši[.\\a3f. 3.\\)

vonb. \n) Dlambcmg.me. — 4 na Gim.
a Sub. — Srl), \oůíf. \\ bob. - 1. \\\t \\ř.
přcb \\cb. hučí. — 2. \\)c ílřcbu po 3a[_. \\
*.'lunč. -— 3. \\\c ílřcbu \)o 2. poud. \\) řiiuu.
— Týd. \rí) \\\. stťedu

Yndělská Sporu ((Sngclabcrg). \. \\) poub.
pťed Dbtác. !Bamla. _- z. \\a 1. poud.
po *.'lnnř. -- 3. \\) pout). vřcb wss. Grimm.

Benrssow (Bcnisch) l. \\\1 1. poub. \\) voni.
—2.\\)\'\m.po$ct.aa'lšum—3.\
pond. pied Silihu. — 4. w \'mr. po „Ran-ř.
— Týd. \\l) luž. ílřcbu.

B \' [ \i m) od \\ (Wnstwasscr). 1. \\) pond. ))o
mb. [\\\tt. — 2. \\) 4. poud. mmm—J. \\)
poud. vo \\)ií. Swut. — Týd. lil) lažečrwrr.

Bulowice ()!Uagl'tabt). 1. brum) čmm. \\)von.
— 2. \\a si -— 3. \\a avan—\. — :Du:
b\)\. “01 . m: “nm, přcb Boš. n\šůuuv. —
2. *Brmni č\\\)r\. po Božd Tclcj — macu—.)
\\)l). \\l) na gdm. i\mrt. — .Rni. člmrr. \\l)
\\)l). a na obilí.

Bilsko ('Bčlic) \. \\) vonb. pr 2. \\\b. posk.
—-.2 \\) )poub. po ;)anu J\řeů. -—-3. due .
15. záři. — 4. na *.Ulitul. —— Srl) \\\\
mlnu: \. bm 22. [\»č\\\\\. -— 2; Dne
10 října. — It!) bob\)\:1. \\) \\qub. vn
fw. Stojící. — 2. \\a Sana .Rřql. -— 3.
na Sar. — 4. bm 15). )úři.

Boh umi" (Dbcrbtrg) 1. \m mbclgunbu.—
2. \\) vonb. po 2.\1cb. !).Btlif. 3. \\a

Dtamífnm. '.B. Marie. — 4. \\a Mid/)na. —
Hlawui \\)l). \rl)\). We slředu včel) Elišclií.,

pico Gm.- SJud)c\\_\, a ),)řrb n\hiuoti. _—
.Rců. \\ bob. \rl) před ng. \\)\')r. \\l)c\\\

!Btuutal (čmwuubal) \. \\) poud \n) non).
roce. -— 2. \\) \)onb. po 2. \\\b. poň. —
3. \\) pond. v)) Siřim — 4. \\) \)unb.
po Marlytě. __ :“).\\) pom). po Mart. —
— itím. \\í) tag. \\\tr. — LD))I). nl): 1.
\\) \'mr. po Siřim. — 2. \\) \'mr. po
Marlin

Gitmmunl (Suďumnkl) \. na s„bučin.—2,
\\a Ma:

Týh. \rl)
\\rpoub. ve 6. \\\t. !!)Jclif. ——3.
\oufíc. — 4. \\a Dubí-tic. —
h;. slředu \\ íobom.

Frcxwald (Freiwuldau) \. \\) bm po \\om.
roce. — 2. \\a Bana stí-cíl. — 3. na

. -— 4. na Mid,)ala. —- IM). trl)
hg. stťedu.

Friedberg \. \\) ponb.mam). — 2. \\)\\t
\\)elifon. —- 3. \\.: Dtamňtim “B. 'llhn'. ——
4. \\) pond. po Hldwice.

Frydek, \. \\) vom). po 3 Rail — 2. \\
vvnb. před Josefeux. -— 3. \\) \\\mb. po
Bit. \\ Sar. — 4. \\) \)onb. pťed .Samm
\Rřríl. -- 5. \\a [\\—.:)afoba. — 6. \\) pvnb.

po mmm. — 7. \\) \)o\\b_.\)řčb Statcřínou.
— ul) \\a raně, \\)lnu \\ bob\)t. dwwa tui

před ting. m):. \\Í). — Sůl). \rl) laž. pout).“\W
Er)—)sslat (Frristadl) 1. \\a Dbrác. (Bam. —2. \\) pout). \)o 6. neb. \\\cíif. — 3.

\\a markol. — 4. na Šjul. a Sub. -— 5.
\\)c \'Iř. po Wclik. —- Srl) \\a minu w bm

přcd Šim. \\ $.no —- Týb. trl) xkaž. úter.
Sablunfon). l.. ro pond. po Dbrac. !Bamla

— 2. \\) \\onb. po Baf. avoů. — 3. \\)
vqnb. \\o ším. \\ Zud. -— '4. \\) \)onb. po

xFrl. a Sar. ——5. \\) ponb. “po pm). ned.
Y.ielisd -— Sál). tri) toš; útcr.

Samu-nit. 1. \mu). \\ \\) úkor. \)o Dbrá:
cení !Bnmla. — 2. na Bil. a Baf. ——3.
\\a 3\\f\\b\\. — 4. -na Gilu. \\ Buba. -
.Roň. \\ bob. \\l) \\n \\)ífcch) \\\\)\'. \\l)\).—
S\')I.) \rí) fa; \'mr. na obilí, ftramuč _\\)čti,
Dáma, bíi\\\\ \\ \. b.

Hrab \ na. \. \\a Zasuoubeui$. wm. — 2.

duc 19. [n'-qua. —— 3. dne 16. mhvětna.——4. bm 2. hmmm. — 5. pond.
po Sk*-\to). ZB. mm. — 6. \\a mŠim. \\

3\\\.\b
Hradec (Graz). Wýx a dob. \rí)\): 1. \\)

\\onb. \\řco \. h))čnmu. ——2. \\) pouo. po
1803. Těled — 3. \\a Salvba. — 4. \\)
vono. po Michceluj — 5. 1m \\\lálšálfa'.

.Rlimfomicc (J\óuigobcrg) \. \\) voub. \)o
\\\b. družrbj —- 2 \\) vonb. po fn). Tro:
jici. — 3. \\a !mamřiuct. — 4. na start:
řinu. — 5. \\) vom). pťed 23mm. —
It!) \\a bol). \\ \\)luu: 1. \\a si!. \\ Baf.
— 2. \\a *lBárlama, -- Sůl). tri) kaž ))))ub.

Kruow (Sůgctnbvrí) 1. \\) vonb. po \\tb.
\\)d)a\\\\\č. — 2. \\) poud. po \). mb. melír.
— 3. \\) vonb. v)) Nuwssliwj “B. '.Utar. —
4. \\) pout). po Blato). =)). Mar. — 5. \)
\)onb. \\o Dbčton). ;D. Mar. — 3011.
to!). \rl)1. \\) \\.\\b. \)0' \\eb. huěl. — 2.
\\) prud. po Marlyle tue 13. čmumcc. —
3. \\) ponb. vo Bňrtol. -— 4. \\) poud.
přcd !Wihu.

DDM) (Domu) I. w \,\cnb před 3 Ruin).
\_ 2. \\) \mu). po \\cb. vromobn &. — 3.
ponb. vřcb Banan. --» 4.
\vfnT- ím. .Rři'gc. — 9300. h'Í) \. \\) pond.
po \\cr. prowoo \— 2 \\) \)enb. po vom.
fm. .Rř. — zm). \rí) lag. ponb'.

Drama (Irouvnu) 1. due 1.
b\zi. — 2. b\\c1.f\\)čh\\\ po 14 bni. —
3. due ]. \'rpna po" 8 tui. — 4. Dne 1.
ljstop. po H. bui. ——35:1. bob. lrhy:
dui vu ín). Trojd — 2. 8 tni v)) 'Scmu
.fťřcíl. -— 3.8 \\\i pu gar. ——4. & bn!
po Blato). EB.Mar — Srl) \\a \\\l\\\\: l.
dnc 6. mm. —- 2. dne 29. \áři. _

ll

..

m ponř. po po:

února v)) 8
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.Raitšómímá 8 bai. — Týh. nt; laš. stťedua foot

D va w i!cěe (dedlowiz) 1.Booj řÍ-C —— 2. po Mi

omni bom). vo
(bulu. — 3. po

mewimííu.

Gum) !. w člwrtek po- t-cmitnifu. —
2. w bun vo mpghu Wststoup. — 3. na

*_Slladina; bab'm-ii \n ívbotn mb w neb. ob:
lou fc na bubouci út. — 4. na !Batt. —
Wel. hity. hl;: 1. we čim-t. před Wán. —
2. we mort pťed Welik L— 3. we (hurt.
pd Bož. íčle. — 4. we čtmt. vo Micha:
lil. -— !Dvň. M; w bm pťed iai. wýr. a
wr. Wl).ttlycm.

Sřřebowict.1.na 4.úhr. ponoru.roce—
—' 2. w út. pd Weliled — 3. w út. přcb
San. Rica. -— 4.111 út. pied barvitou.

Štrumeň an_(C—šcbmargumh'cr)w1. na Siřibo. —Ž; na _Miniuni) polib. po Baf.
—4. mút. po namatorze. — DOB "()
w ben pied tai. být. trhem. — Týho “I)
in;. pát. . ,

Wl *!th wShaw.

fičn'in (Teschen)u1. w ben po Hroml —- 2w út. matob ffnl. — 3. w porn). pťed
Mařč Magd. ——ssxt. vo nuroz. 28.811“—
5. na Dubřtic. — 1%. na fa; flřcbu. a
fobotu. — Srl) na wlnu:1. bm 28. hvčt.
— 2. dne 2. řijna. — Dob[xh-l) kašd. pát.
Padur:li wssak na ten bm swálek, odloši
se ua dudouci sob.

Eibner (íBcibmau) 1. w poud. vo nom
rom. —— 2.11: vonb. vo mb. fřiš. ——3.
na Wawťiuce. ——4. m vonb. po Sram.
Geraf. -— Týh tri) hyb. »onb.

Witkow (Wigstadt) 1. na Wita. — 2. m
ílř. před bawlcm. — Sál). M) 1. mcčtmtt
přtb brum. -— 2. m poud. po 3. ntb.
!IBtlif. —- 3. na topil. apoít. -—- 4.11)
tm pťed Naucbcmg. 213.. at. — 5. w bm
přcb Bucii wellý m;.

Wrbn o (Wůrbeuthal). 1. w poud. »řcb sram.
— 2. w vonb. po Sam! střel. — 3. w
pond. vo Michalu. — 4. hrabě poubčli
před Melita. -—-ŠM). tri; m. pond.



mom mame w MM,.

Roční trhové v Čechách.
Podle vys. minist. nařízení nesmí se žndný trh odbývnli v neděli ; zasvěcený gválek,

nýbrž v příští vicdnl (len. Kde dlc mlslnlho obyčeje se odbývá trh předešlý vladni

den, tam jo to zlášlč podo|knu|o.

an H) a m, horniáě měnu w (E!—ewabrmč
w Eofrmu, w bonb. vo 4. neb. nvatobun'nl.

abamofrcibrit, mťstyow Budťjowsku,bří:
m w táborům, ||) mtm: |. po ragt
íhini ím. ?lvofítolú. -— 2 po fw. Rusaelu,
r—řivabl:|i by fmátcf na ten bm, ledy při:

_ mího tnc.
mb t eb o rf, mmm w Yardubicku, dťjwe \n

Cbrudimstumír, a bob.|r|)|):1.mrrmtt
vřrb mb. fmrt. -— 2. ro vonb. vřrb swa
tob. ímám). -— 3. mr Ehm-|. ro W. Marii
Snťž„ —-4. brum) (hr—rt.do 200! $. Marie.

9! n i o l st & © o r a (Gngrlbauo) mčstečso w
Chebsiu, dťiwe w Lokelsku,min. a dob. |an
in manual,: 1. po sám:. — 2. po fm.
Iroiiri. — 3. bo ím. “ujeli íirášri, — 4.
w prwn. vonb. abmmtni.

u r n a d otf, obec w Českolipsku, třimc m ťi
tomčřídu, ||) poudělly: 1. po bílé mb. -—
2. Do Nawsstiweni “D. sJJhrir. — 3. ows.
!Baclamu, \\řivabl: li by Dmitri na lyobm),
tem; bnc vříňtíbo.

916, mřftns w Cbcbsku„ břímr w Eozfttl'fu, ||)vonbčlm: 113mm w von. osw.
Irniiri. -- 13. vřrb fm. Síliím. —4:4 Dvřrb
fm. Dnbřrlrm, vři fašbčm trhu ir zároweň
tri) na bobntrf; raš. fob. hjbrr. trf) na obilí.

aub [íre (Gíblie) w Chebstu dťiwew 3“
trďu. 1. \ne čtmrtrf po [mrteblnč neb. —
2. m Mur. po Mater.. fB. arc. — 3. w
vrub. vo ím. .Ratrřinř: při raš. wýr. trbu
jest sát—omi: trh na bobntcf, iai. ťtmrtrf
hit—.tri) na obilí, paljwo a votramu.

'A u !| |) o fit w maulu, břimc m !Rafomníďu.
1. Im bm po nom. roce. — 2. Na brn
fm. Soícía. — 3. Na brn po fm. '.Bct. a

Waw. —4. we siťeřurvou Gram. Grrnf. — 6.to poud. vo fw.M
Yunice (GM) w aičlnnu, břhnew „mram

brďu.1.ím trn po anm. 1—-2. 919 mm
tiunfuli mi; 2. írvnn.n =.—3. m hřebu vo
ím. Silii. ©|amu| mimi trbp:1.m útm';
!mdihm. —- 2.111 úterý před fmatobun'n.
fmátft). —. 8.11: úterý pťed fm. óawlrm. —
4. w útcn') pťrd Wriuoceuu“u Qbyčejuč týdd
trí). fax. sobotu

Yusoby (maturantům) městycln Bnťdubisku,
břimc m .inamffu. |. Sim bm no $rom.—

Dnv. Muťi !Dhgb. — 3. D m. Šlm.
a2.Sulmmi

auru nab Babrm (muiig) w ČesiolipskU,
dťiwew aitomiříďu, ||) ponbčlfn:1.pofm.
Sab. a b. — 2. Na 14 bn! vřcb am
lifon — 3. po sw marlčtč. — 4. vo sw
Bareol. -— 5. vo sw. Martinu. raš. čtwrt.
túb. tri) rm nbili, bob. :: iině míti.

91“ N na b Dt líci (Wildenfchwert)m 20cm
hrbiďu, břim w (Sbrubimfl'u.1.|p prwu
útrrú vo dul dos!u. -— 2. D Dn. míru. —
3. D sw. Sa |. —- 4. w úterý po Naroz.
EB Marie. — 5. D fm. Martinu; tm bm
přob tím wždyáy tri) na fonč a howčzl bob.

ob. trh na [m břigi, vláhu) a mtmr.
m u i! (mnm) w Českolipjiu, dřřwew aim

měříďu. |. w pátou ílřcbu vsím. —- .
sw Banu .Rřt. — 3.11: vonb. po fra. Bar:
tof. — 4. D [na. Šim. a Bab. , nftatnč triu;
“13.11ílřcbu.

%utcrá (chumarlt) w Cbebsk;xdťiwew
leeňsku. |. w úterý pťed hvěmou mb. -—
2. we čtwrtrf pťed fm. uďmn. — 3. D
ím Sunu sm. — 4. wc c'mrt. všzbnv
Hawlem. — 5. w w sobotu pťed sstčdsým
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bnem, \\ři fa; se brši „\ámmň \\\; \\a dob.
mimo to raš. úterý mbni \\\, na obilí

B a f o m (Bnckoseu) _nnb Zizerou, \\\ Zičiustu,
břím \\\ Boleslawskxx, \n \\\mbčlm \. „„
hubě abmnt. \\cb. — 2_ \\o (\\\ mm a

25. ——3. Do flllti. mb. — 4.1\o bruhč

mb. vo !IBeiifmi. — 5. \'M7i'třcbu \\řtb moi.Ičl. — 6. do amu-Nič. — po (\\\ Dario!
— 8. \ne \Třcbu po fm. Numi. Giraf.

!Batinf (Qaningm) \\\—midimčsto w Gai-\\:
nu, břimc \\\ Loketsku, w \\\-\\\n \\onb. \\\čí.

i\iři aneb vo [\\—.?lujtli \\\-\išci, babmzli \\a
tm ben fmáhf, brli fe přifft. bm

B a ufo w d o In \ (linku:-Qšaubtn)m Bičinnu.
břim w Boleslnwskuu 1. \\ Miami-ind. — 2.
\\\-\\\ni poud. mailni, — 3. \\\c čtmrkť do hn.
Duchu. ——4 \\\e šum-teť vo Marie \mrog: ,
týdný ití) faíbí) činu-tof.

Baw otom (?Harau) mčnneim\\) *Biuňífu, břimm.!Braťbmífu 1. D fm. Matťji 2. D
i\v. Štíři — 3 D ím. Silii — 4. Na Dbči
“B. Marie.

Dufam (Eliclfdmu) měl?“ na Cbrbsku„ břimc
\\\ Bcfclíhi, \\\ bonb.: 1. \\řcb Welikoud —

2. \\o \'\\\. &amic. — 3. \\řrb QBánccmu'.
Bechnuť, \\\ Budějowickn, břime \\\ Sába-Im.

I. W \\onb. bo Smmu Seš. 2. tm bm do
\\\—am. \\ Slam. 3. Na b\iffičlh. Stín) \ia
dobyter o roaličmč \boši m úterý \\o celi)
to_f, meni nimiž čimvfrát „\\\ roi \\\fi'nn ci:
,:ňm obďyobnifům a řcmclhtifiun dowoleuo
icíl, [\\\á zboži \\\cřtjnč \\robámati, folií:
hrubá \itm') \\) vnitř, \\a mlhu. \itcró. \\\
úterý \\0 'J'ianfhm. ŽB Marie, rn úterý \\0
fm. llrbmui (kdyby flmb \\víltbni na flvatc:
bufi'ui \itcrú babí, teba \\řiííti \ikrú). Sar:
\\\arm \\\ \iten') bo f\\\. Gil. \\ Sat. \\.11' \\o
m. Wáclawu ifou vou" \\\-a bnmáci ře:
\\ hwcc \\ihuwmmv; ah) mtďmnffti [\\\č
ql-oši obbnii.

Bč [a fWeisiwassrr) \\\ aičinffu, břimc \\\ Bo:
lcslnwsku. h) vnnbčll\): s„Brmni \\\ mm

2. Nťed na ntb: \\\iicuv. !Báuč. — 3.
Drubý vn Mnrsělě. — 4. 2130 \\cn\\'\f|'. í\\\.
n-ige. — 5. \\\e ftřcbu \\řeb \\\. .Raleř. — 6.
_D (\\\. 'Ionnifíi Num.; \\\c fiřcbu \\o celý
ref týd. itím.

!& č Ii cc \\\čítm! \\) Blzeňsku, břimc \o iBm:
' dmuTu. Sannarh) \\ ním \\a bobutcl: 1. D

fm, gofcfu. -— 2 en ten po 'Em-03.213.

arie.,D—- 3 \\\ voub. \\\: fm Pet. \\ Baw.__ ,D.fm Martinu.
B č l o i) r ab, \\\čfius \n Sičinffu, břimc \\\ Byd:

žowstu, |\)čt\v\'tf\):1.\\o íiv. ?Bct. \\ E'Baw.
——2. po area. arie. — 3. \\\ \\t po
nn. Hawlu; ití) řaš. liter.

B c \\ (\ Ha \\\ Zičiusku, břinc \n Boleslawsku,
Sarmath) \\ ním \\a bubnu.-f \\) \\onbřlm:
\. “Bo \\cb. Oculi. — 2330 930g. Tčle —
3. SB:) í\\\. Maťi 511mm— 4. *Břcb Naroz.
EB. Winic. — 5. “130 fm. Wim-tiun.

B eUessow tv Budřjowsku,břime w Belouu:

ifu. 1. Na očrácmi sw. *Bcnjo. — D fm

Noční trýowť hs šedým.

Sofcfu — 3. D [m. Wil. a imf. — 4. D
f\\\.u\\t.'1=ab. — 5. D
nv. Matoussi oman. — 7 D sw Raf
archanj. — 8. D (\\\. Dnbř. avon't. 23mm
\\ iřct. íarmarf trmá 8 b\li \\o fobř, oftatni
\\nun itbm ben, a |ch na framářílč žboši„
\\a fvnč, dobyřek a rozljčně gbťi. &?an
nčftm') ,\ těd) jarnmfů \\\ sobotu přivabm,
brši se \\\ bonb. \\a to.

B tn : sso \\\ (Beuseu) \\\ (Šeffolivil'u, břimc \\\
2iiomřřiďu, \\\ \\oubčlm: 1. “Břeh [\\\čhmu

\\cbčli. — 2. ENcb naM \\\—be wskoup. Bcinč„— 3, No Dim-mog.*13.9)2arie.
QM“ cssow u .Ravlice w $ubřio\\\|fu. . ,na

\\\clfou. \ittr. 2. D sw. Zak 13. D
ím. Indii..

!Bttu \\ r bic :, ma'-ímew Budějowsku, břilvc

\; Táborsku, tv šum-m): SBs fm.OějMa ———- 3. D.“v lah-rot.
.!Břcb 913tlifn\.—

23130 ncbřii (\mlnic.
(13b. it!). in čl\\\\'lf\):1
2. vřcb Smánvmui.

Ber o \i'n \\\ *Brašífu, bři\\\c w Berouusku, \\)
vonb. 1. Bo Smm. Seš. ——2. Si'at. \\\ \\oílř.
— 3. Wo mb. Jubilnlc. — 4. \\\c čim-kl

\\of\\\.$1)\'of. — 5. w \\oub. bo fiřti fm.
Sana. —'6. \\\ bonb. \\o Martinu,

Bexdrušic e (Weserih) w (Ebclbífu,břimc w*leu'\ífu.1.\\\\\m.\b vo Hrou bne
4. ímčtna. — 3. \\) voub. vn ih).uWá2rl.

Bilin a \\\ Chrbsku, dťiwe w Sitomčřiďu. 1.
'brmni \\\mb. bo vnitř. —' 2. \ne “\\\th \\o
!Bcš. tři:. — 3. \\\c stťedu vo sw. 2341th

.D fm. MartinU [\ilYu\\\\..Raš. fcboiu
iúb. 4h'í) na obilí a toqíičuč potmmni \\\ici.

Bissire \\\ Sičinffu, břimc \\\ Bnlrnamffu.
1. Dne 4. unora. — 2. w \\\mb. \\řcb fm.
Kloriámm; — 3. \\\ vonb. \\řtb \\oquíš.
sw. lřišc. — 4. \\\ \\\mb. vo fm. Martinu.

Blatná m \\\„mmg břime\\\ *Braómnu. \.
D f\\\. 8-1“ a Šob. _ 2. forum) č:wrerw
\\\\ č. — 3. Ten bm do Zwčskowáuč “B.
*Dřmif. — 4. D fm &Bitu. — 5. Tm bm
\\o Uhmhm. “D. Marie. ——6. \\\ \\onb.
\\0 f\\\. Sarnlimu. -—- 7. \\\c Hrom! \\řeb
\\\\\\\\i \\cb. abmmm —- 8. \\\: řtmrtcf \\řcb
ím. 'Diatouííuu a o f\\\. Somáííi koňský a
bob. tri). mm) mm. po cm') rok ním \\a
obili a \\a dobytek.

mm“ (Tabulku) \n Cbebsiu vrmč \\) 20:
fclíhi. 1. \n dond. ví.-b nv. Duchem. — 2..
\n pout—.po ím. Wawřiuci. Týdui tri) každý
nutit

Bleistadl \n Cbebsku,dťiwe \\\ Lokelsku.\.
\\\ \\vub. do Ued. liogalc. —2. Druhč pout-.
\\\: fm. Michalu.

Blowice \\) 'Bigcilňu. [. \\\c slťrdu pťed
kwťtuou \\\-b. — 2. D fm. Markétě. — 3.
\\\: fiřcbu vo (\\\. Silíi. — 4. \\\t ílřtbu p'řcb
\\\n'cmi (šmaf. _

Qšlffann (i'ýlňhan) \\\ Cbebsku, břimc \\\ sa:
tcďu. Samian) a ním \\a fonč \\ na bom.
bob\)ief:1.m \\rmn. \\oub w postč — 2.
\\\e flřfbu \,\o fm. .Ttojici. — 3. na ponb. vo



fm. Zarolinul — 4. \\) \\onb. \)o am. \\\. Marie
a) o d) ow (sněmu) \\ (saam, břímc\\\ Bo:

Mim. Wýwčul a tob. trh)), \\) vonbčlhn
1.1"Bo f.\\\ Siři. — 2. ma (m.-Sa.!
D \\\). Mjchalu. ——4. \\\ \'\\\r\) \\řtb “Tč—btm“
b\um.

Bobdaueč \\\ Wardubicku, břimc \\\ (Šín-\\:
bimflu. Wýroťuý a bob.\r[)\):1.\\\c \\řcbu
died Na nebe mílouv. '.Bánč, ho 8 bní. —
?.. \\\ bm topil. [\o. ovofit. -— 3. \\\t \\\-eba“
\\ov sw. Bartolu — 4. na vonb. pťed fm.
.Emmlcm, po 8 bni. —- 5. \ne \\řcbn vřcb ím.
Martin. \\o oím bni; iarnmrh) \\a \\\-hi \\\
bonb. \. Bo f\\\. 3 \rál. 2. \Bo ..Vorom
3. “Bo \\o. Sof. — 4. £Bo ím. *lBíhl; [\\\bou
flřebu \\\) na obilí.

Boleslaw \\\[abáI \\\ 3ičí\\|1\\3břimc\o Bo:leslawsku„\\) út. ' .No “\.3 dl. 2.
'.Břtb fmatobun'n. [\oáth). — 3. EBřcb (\\\.

artol. ——4. *.Bo no. &amlu.
B o I eslaw ftará \o *Brajífu břimc \\\ Rou:

řimlhx, \\\\'\\\. \\ to!). tam: \. vátou stieduw
voílč. — 2. dosledui ňťedu \\\ ftonu. — 3.
we flřtbn \\řcb (\\\. &amltm. ——4. D ím.
Samu (Em.

Bor (óavb) \o ašlatř\\1u.911\')r.\r\).\\a gboši,
fonř \\ jim) bob. \\) \\\ctlo:
Ocnli. — 2. 5130swatodussu. swátcicb. ——3.
*Bo \\\. Michalu. — 4. SBo ím. lJ)\i\u\á\\'.

fDob. \\\). mimo to kaž. \'\\. ob Siř. až ho
Hawla, obílm') raš. \'\.\

B or \\ Í) \\ &b \\ \\\ Zičiusku břimt \\\ .Rráíobra:
b\ďu. \. \\\f \\řcbu flřcbov. — 2.D (\\\.
Kraut. (žn-af. .Rcu. \\\. \\)b. \\\).

B \\ roti \\ \\\ Budťjowskl. břímc \o Táborsku.
1. \\\c člmrt. vo ítřcbov. 2. w ooub. \\o
\\\b. Progalc. — 3. m čtmrl. \\o Božj Šíří.
——4. D fm. *Brofovu. — 5. D (\\\. ?lnnř.

6. D dowýsseui (\\\. \řišc. 7. m: \\\m.
\\řcb Jóamíun.

B o r o \o (\ m “Bart—"bídu břime \o Čáslnwsku.
QD\)t. \\\)\) \\\ čtwrt.: Bo fm. Wai). \\
Šel). -- 2. Wo \\\b. Duaíimob. — 3. Wo
Bošd Iělt. —- 4. Wo Utca-\\\. ZB. Mcxried
Tok. M): \. \o út. \\0 \\\-mu. \\\b. \\oíhl.
— 2. do ued. táhne. — 3. \'\\. vo \\\b. gub.
— 4. Dílo. Som. arom. Týdn. \rl) faš.
\\ákf. ,

!Boromanh (Em-boo) “\ 23\\bčio\\\í\\\. \.
bonb. vo Na nebo mftoub. \int. -— 2.
(\\\. Bui., faš. vo ofm bni, od 24. unora a',
to 24. čmona far \\\. \\\) \\a to!).

B o ; \\ io \o \\\ Budčjowsku břímc \o
D .D

“3

Táborskn.
íro. fm. Lropoldu

kcužj fit. \\)b. \nrí)ťl

$ta\\bt\)€ \\ \Bmšífu břimc \o .Rouřhnffu,
\\) \\onb.: \. !Břc'o .brom. — 2. No sBrom.
— 3 “Do (\\\. Sroiici. — 4. o ím. EIDamř.
' !Břcb í\\\. 313ml. — 6. *o fm. 91135. \\
('n na frámífč \\\oši, mm) paf \'\\. \\a \o \\\)
\\a tob. Roš. \\řcbu \\o \\\t') to! \\\) na o\\i\.
\\a \\\ííclitou hmot;-. b\va \\\). lla \oluu, \o:
liž o sw. Ziťi a \\ \\\). Jpawlu.

\. “Bo \\\b. x

Braureiď Uad Drtiu' \\\ aičinnu bříme
\\ .Rrálobrabufu, \\\\)r. \\\). \\) i'm—\\.: \. Nked
\\ovclečn. \'lřeb. — .2. Med (\\\. Wim-fun. —
3. Web roqcnán. ím. mmm. —4. Pied fm.
S.)molnn. —5. Nťed sstědrýul hmm. Na
bowězj bob. \\ \\\nč \\\c ftřcbu vřtb \\\š. \\\\):
ročn. \\\)nn, \\\) \\)b. na len a potrawU hg.
\'l\\\\\cf.

Brau mom (Braunau) \\\ Zičinstu \\\-\\\čw
.Rrálolnabcdu. \. \\ vonb. po Deuxjtnikud—

2. \\\ out. swalodussui.w 3. \\\ \\onb. \\o“matic Nato). -- 4. \)o.\\b vo \. abo.
ned. I\')b\\i \\\)\) \\\c člwrtek na pťizi, w
soboku \\\\ vlámo.

B \- e ; \\icc \o 1B[,e\'\|'\u břime \o Nracheusku,
\\) \)oub.: “Bo \)noni \\tb. \\oíln. 2.
'Bo \\\b.l1\\\č\\\č — 3. \\\c [\\\alob. \\\cr.
— 4. \\\ \\oub. břeb (\\\. Maťi Magdal. ——
5. \\\t Ehurtcf po fm. !Badol. — 6. Tm
\\:n \)o E)u1Tičf.— 7 \o \\onb. vo fm. sJJ2i=
\\\íáň'i. Dblošcm čhortčbo (\ vátčbo trhu \\a
iim) bm jest od \\\\)ěfííf)o ouřabu \\omolcno.

B togu o (*Briefm) \\) Cbebsku \\\mč \\\Šoahďu,\\) vonbčlm: \. “Bo 3\ři
\\\—bnmdíMarieu _ 3. Po Michalu.. oTpdnl
\\\) každý outm).

Bťezuwa \)ora \\\ “lh-ušímbříme\\ !Bu
r_o\\n\\u.1. brum) č\\\\\'\. \\o fw. 3 frálid).
— 2. t—m14. \\očt. — 3. voíkbn. \'motnc.
— 4. Due 15. října. .R\\št\\) po|\b.\\')b\\i \\\).

Brod ře \\\) \\\ *Barbubíďu \\\-íme \\) stou:
ři\\\f\\\,\ \\\\._')r.\\\) \\) \\oubčlm: .*Bo \\\břli
Dubifa. — 2. No ím. troiici. — 3. *.Břa,b
(\\\. ňamlcm. Dob. \\\) \\\ bonn.: \. *Bo
\\\\\\\\. mb. \\oílu. -— 2. 'Bo f\\\. (Bd. \\\Bam,
3. 5.130f\\\. Šun. \\ Sub.

B rob \\čmctfl) \o Wardubirku břimc \\\ Čas

slrawsku, m!)r. \\\). \\) \\\cr.: \. %) \\\. 3— 2. b\\\\)\) \o voůř. — 3. “Do nam.
[\roalkiize. — 4. 'Břcb fm. \amm \\\th -—
5. Po vo\o\)\f. fm. \řišt.-— 0. *Bo fm. Gram.
Gani. Mjulo \o \alč bob. \\\). \\) (\\\-rm:

\\o mom. — 2. (inom) to vom“
\lšřcb “Belif. ——4. ,Bc \\\). Iroiicí. — 5. “130
ím. Prolodu. — 6. ,Do ím. \mamř. — 7.
$o í\\\. Mart. — 8. \Břcb !Bánoc.

B \'ob šcInm) \\\ Zičiuskubříme\\\ Each:
i\amífu. \. *Břebbochbu. \\\afov. \\\cr. \\p 8
Dní. — 2.5.1ch í\\\. Witrxu \\o 8 Dní -—
3. \\: ím. Wáclawu, \\0 H b\lí.

G\obcc \\\ 3ičí\\í\u třimc Bolesla!xusleuj\.

__ _

\\\ \\míov. M. — 2. w fwabohnT: út. — 3.
\\\ \\o\\_b. vo í\\\. išrant. Scraf. — 4. !))o
Wáuoc '

Brožau \) \\)1Crskolipsku dťiwe \\\ Litoměťicku,\\) \\oub.. .*Bo f\\\.33frál. — 2 230 f\\\.
G\ottbarhnl ——3. D i\u. —- 4. \o
vonb. \\o fm. !Báclamnu

Buckodu \\\ Pražsiu dřřwedn\o 191afomniďu,\. \\\: 24. huětua.— 2.1.7 řijna.
&)ubčiomin, fr \\ajífč mžsko, \\) \\oubčlfo:

.*Bo í\\\. 3 frál., po \4 bni. !Bo
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Doš._$ělc ho 14 bni. - 3. 530 Naroz. SB.
Mane, po 14 bnl. — 4. D fw. Martj vo
14 hm, a sice týdru pťed a týdeu po immo:
hnaném bnu. Iúbn. hl) Tag. hmm! a fo:
Bom, we Ehm-t. na tom?, bowčz. a jiuý bob.

Budňaud n) *Brašífubříme m Berounsku. I.
, Dne 4. _bubna. — 2. \ne [lí-ebu vo Naroz.

mam. — 3. D ím. SlBoríííle.

B ubp ně m Bražsku břime w Litoměťjcku„ 1.
, w ut. po ©:an — 2. m út. po ím. ?lnt.

$ab. — 3. w vvnb. vo Marii Suěžučd —
4. w lit. po ím. DBátlamu. — 5. m út. vo
fw. Rriívinn, na loni: a na bomčs. bobutcf.

Bukowsko dolni w Budčjowsku. 1. D ím.
!!Bojt. — 2. D ím. Mať. Mugd. — 3. D
fn). óamlu.

B u! i o ln i c e (Wuschwio) m Gbcřifu břímc m
attchl, min. a bob. him: 1. m outm') vřcb

sw. Dudnm. —— 2. EBD Smena atic. —-—
3. mc čhvrtcf břeh Batti-inou.

B yadžow n) Sičinůu, břímc l'tniílč mčílv.
mm. a bob. trby: 1. Druhou Mehl “\ vaně
—' 2. m út. vo fm. Duchu — 3. D fm
Biljí. 4. m outcn') vřtb dird Hawltxuu,j ———5.
5. D Som. bin. Dbilm' a túbni h-fw knždý
ontcrýu

B i) st t d m Bardubsku dťiwe w Chrudixusku, h)
mm;: 1. No neb. chtuag. (ví-cbbunitni:
tem). — 2. Wo mb. vromobn. — 3. Dne
4. frvna. —- 4. Po ím. Matouss. — 5. “BD
ím. Dubí-. No každč bopoítbné tri) na bob.

.Bdstťice u Beuessowa \n Budčjowsku břimc
w Bcrouusku, 1. Dne 24. unora. — 2. Dne
23. bubnu. —— 3. Dne 29. frpna. — 4.

_ Dne 28. října. — 5. Dne 20. prosiure.
Byskťi cc uowá m Budčjowskubřime w Id:

borsku. mýt. Mm, tl) ftřcbv: 1. Bo mb. 21h:
míniíc. — 2. EBDntb. Sim-t. — 3. Wo ntb.
!Uliftríf. — 4. 9.130ím. Dudyu. -— 5. »: ponb.
po fm. erru a Ellamlul— 6. to vonb. vo ím.
Michaluj — 7. D ím. .Rat. vo Bbm'; Týdu.
hf) na obilí a bob. fagt. ítřtbu.

Cer chu b oleni m Budčjowskubřimew
Táborsku, h) vonb.: I. 5130ím. Soft-fu.. —
2. 2130fw. Sat — 3. Po ím. Hawlu. —
4. SBD fm. Lucii. ,

Cerekwe boření w Bukějowsklldťiwr w
Táborsku. 1. noc ftřcbvvoít. — 2. na
Marselu. — 3. Dne 22. záři. —- 4. Duc
(i. liůopabu.

C e 1:c kw c n o m \i m Budějowsku břimc m
Sába-ím. 1. alu-oni ítřebu m posiěj — 2
D ím. Matoussiu

G : r Í) e n i c e w Balxdubsku břimc w .Kouřiul:x
ífu. !. D ím. Malěji. ——2'D fm. Woj:
tč u. — 3. D fn). EDitu. — 4. D fm. Wcřcld
Týduý tri) ruští) ílřcbu.

Cerhowire m *Brašííu břlmem Derqunífu.
h) emum: 1. drubý m poůč. — 2. Clwrtý
no !)Belifon. — 3. “Břeh fm. *na. a Evana
— 4. SBD fm. SBácL Kuždý úkon) týd. tri).

Čáslaw m Bardubfsu břínn fraiffč ničilo,
wýročni tvím: 1. Sřct. vvnb. w ranč. —

Mění ttbowĚ b) Čechšch.

2. w poud. po mb. Síbííatf. »- 3. w bonb.
po ih). Becr. a Guam. — 4.11: pond. po
Nauebewzj $. Marir. — 5. \ne čtwrtcf po
fm. Eibmile. - 6. m Dont—.do ih). Qamlu.
Čtyrd trip) na louč: 1. w útcrú po prwui
ucb. vorm. -— 2. Dne 22. a 23. fmčtna.
— 3. Im bm po [m. 'Drofonu. — 4. w
úterý pťcd ím. Barborou. It!)l) na rozličný
hub.: 1. Teu ben po fm. EBct. a Baw. —
2. Teu bm po glaucum. 213. Marie, paf
raj. ílřcbu a každý čnnrt. po sw. 3 hrál. po

. ntb. mclniniív. a Subiíutc.
Castalowire w Sičinífu dťřwew (Eban

bimffu, wýr. Wm: 1. ím ben po sw. 3
frál. — 2. D fm. 91mm, oba zaroweň na
bob. —- 3. D fm. Maři *DIagb. — 4. Im

_ bm no Glaros. ZB. Marie. _
Cech ticc m Wardubicku, břimc to Cásiawsku.

1. Na ben 'Bumla nbráccn. -- 2. w vátcl
pťed ím. Duchem. — 3_.D i\n. Wolfgaugu,
t. i. třtt. bm vo fm. Gilu. a Sub. Na tt)

„ bní brši se i trím ua kouě a rozličuý dob.
Cclako mice w sBrngfíu bříme m Kouťimsiu,

m nm.: 1. Po fm. 3 hdl. —- 2. EBDned.
Kautale — 3. Po sw. ?lnjcli lstrážcie — 4.
Po sw. Hawlu, zároweň trhu na dob.

Čermná (Leukeradorf) w (Šmolík—fluxbfhoe
m Sitomčříďn, m vonbělln: 1. Posiedut w
R-očtnu. — 2. po Hawlu. — 3. Bťed wii:

_ kulássruu. '
Cernossiu w ngffu. 1. \n ponb.pokula

——2. D ím. iří.— 3. D w Mid). — Dob.
. trf). od ím. Siři až bo ím Micha raš. pout—.

Cer nomicc m Budťjowfkudťiwr w .fciborsku.
l. m pond. před na ntb: mnoup *Baně. —
2. m poud. před Bož. Tělem. — 3. we

_ Břcbu »řcb vomúímim fm. kťižezr
Genin m *Barbubffu, břime w Cčlslawsiuz 1.

w pond přcd Dla ncbe wstoup. 'Bánč. —
m dond. vu fn). nm. a Paw. — 3. Na
buííl'čh). Týdj M) N;. flřcbu.

Čistčl w Plzrusku břitu: »: !Rafclnuiďu. 1.
m út. \'oílebn. túbne vřtb žBclíf. — 2. D
fw. smím. — 3. D ím. ?luuř. — 4. D
ím. Rateřinč.

Dat Boži m Chrbsiu dťčwem Bcfdífu. ].
w vonb. po ím. 'Jhmč. 2. m vonb. před
fm. im. a Sub.

Dassic t w Pardubsfu břim w Chrudiudsin,
mýt. trím: 1. Na bm mmm) fw. Ghia:
skjky. — 2. m vnub. po .Rant. — 3. D fm.
Emilu. — 4. w út. po ím. Sat. ——5. Im
hřeb ím. Michnleul. — 6. D ím. Bucii.
.Roůffě trip) n; středy: 1. “Do fm. 3 frálid).
-— 2. Druhou m lvoftř. — 3. 830 ncbčli
Subilnle. — 4. Pťed ím. Zaknbruu. -— 5.
2130pogtmiš. funlřišc, — (Lvu ím.9)řnrtinu.

Dvuvom m Chcbsku dťiwc w Loketslu. 1.
m vonb. !Q“neb. Dinli. —2. Zm bm vo
ím. Samu ch. — 3. ru vonb. vo fm.
?llšbčtř; wždy 2. Dní nn bobntcf. Slib. tri)
mc ití-obu.

Damlt m *Brašífu břhvc \“ Berouuslu. 1.
wr ětwrtek po fw. sil. a Sar. -- Dne 11.
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910čuí ltl)0\0ě \0 Čechách.

čeimmee. — 3. we čtwrtek ím ím. DMM.—4. we stťrdu bo fm. 91bíael
Dťčln (Telscheu) \\ Geflnlílpífu, bři\\\e \\.\

Eitomčříďu, min. trí). wšdy po dwa bní, \\)
vonbčllb: 1. po nomčm roce.

fw. šil. \\ 3.11. — 3. \\0 \\ábemg. 93. 911at.
4. 930flebni w \'íiuu', \\)bní ním \\a \\řígi
obilí a beimmní \vki 1ašb.v0\\b.a [\in—bu.

Dessna \095ub1i0mlfn, břimem Txiborsku.m):.
ÍÍÍW' 1. D flv. Wojsťchu ím
Banu .Rřlítelí. — 3, D [\v. 391. — 4. D

fm.93\\\'1010\\\. — 5. D ím.1Č\'í\\\. a Sub.3. D fm. 930tb0ře. itím: . \0 in. před
Wáuoreuui \\a l)0\\|1\) \\ togličnč řemelTni
práce — 2. m \'n. přeb 93ell0\\. \\a to:
sličné řemeflní vruce. Týdn ním \\a bob.
\\b ím. 30). aš bo lonce říi\\.i Eašbou [\i'cbu;
babueli na \'lřebu \\řiah) ímátef, \\l) í.
nebtší

D essenic e m Blzeňsiu bříme \\: .Rlalomílu,
min. ttbv: 1. Dne 25. bubnu. — 2. \\e_
16. írbna. 3. Duc 2. vrelínce 'Iůbm
itím každou iii-ebu: bob. trhy fašbou ílřebu
od ím. 30|eía až bo ím.911atli\m.

Diwissow w Budťjowsku, břime \\.\ 'Iáborílu.
1. \ne člmttel po 93\'0\\\0bč. —— 2. fm.

!IBáelamu. _
Dobrowirewrď, Dobrowlee,

bříme w Boleslawsku, \\) stťedy:
.Ranlate. — 2. 930 lm. 930r10l.-3. 930 ím.
!máclamu. -— 4. 930 wssrch Swulých, č.ú-:o
mů b0b\)\čí \rlm.

Dobrusska w Síčínflu bí'íme \\: Rnílolyra:
beefu, m):, ním: 1. Seu bm \\0 ím. Siří
\\0 8 bui — \\ vonb. \\0 Mb. \\\0\\\0b|\í
zároweu na foně. —3. \\.\e fmatobníí. úten)

.D fw. Silií po 8 bní. — 5. e\\ bm
po fm.9)1a\11í, š.irowesl \\a 10\\č.— G. Slim
ben po ím. \máclamu. 90b. \\l)\): 1. Ten

po óbrácmí fm. 93m1\\.— 2. ln poub. po f_m.
Stojící, -— 3. Sen ten \\0 ím. Safob.
4. Im bm po ím. Hawlu. Týdui hl) \0
\in

Dobťany w 9313e\'\ífu,l\\\\0\\bčlf\):1.930
neb. !Remiuifi. aneb \\0ílui tr.—b 2. 930
mb. Graubi. —- 3. 930 Naroz„ 93.Marir, _
4. D ím. 9)1í1\\láni, zároweň bob. itím.

Dobříš \0 93rašífu, bříme \\\ 93cr0\\\\íh\. \.
me čmuet po vobelci. 2. \v \\vub. po
flv. Trniíeí. — 3. D ím. \mídmlu. -- 4. D
Duffííhíd). ——5. D fm. ímuáíi.

Dokfy (Hirfchberg) w Čcskoljdsku, bříme “\
Bolcslawsiu 1. \ve flřebu po óronmíeíd).
—2. D fm. Filipu \\ Salubu 3. m poub.

vo f\\\. Silii. 4. \\0 Dbčlowáni 93. 9)1ar.
Domassiu m SBubči. 1. w oulm) \\řcb

fmčl. neb. — 2. \\: outerl) [\valobufín. ——

3, w outm) \\0 fm. 93artol0mčii. -— 4. \0
ponb. přeb ím. Hawlcm; knždě outen) \rl)
1m b0b\)kf,

€ ::

\0 Síčínifu,

Domanice (Iana) \0 9315eňll'u,břime \0

glatomffu. \. wc hřebu \\0 mm. orotě. —2D fm. 9mtoninu. — 3. \\0.\\b po fm.
aniell finišeí. — 4. Bruhýw čtwrtek po fm.

xx\

9J1arli\\\\.— I:)buí ním \\a bobbtel po ech)
mul \0: ílřabu \\ me čtn\r ef.

Dub če ih) \\\ 3ičí\\í1\\,bří\\\e \\.\ Boleslawsku,
\\) 0\\\erf\):1.Web elí10\\0cí,— 2. Web
ím. Ducheux. — 3. 930 \'\\\. 93.\r10l0\\\ějí. —
4. Web ím. ajamlem. ——4. 93\\\\\\i w ab
\\mnč.

Dubá \\\ 3íčí\\í1\\,bří\\\e \0 Bolcslawskuj 1.
Dne 19. břcgua. — 2. \0 0\\\er\) po sw.
93:1ru (\ 93\\n\l\\. 3. \\: vonb. \\0 ím.
Hawlu. — 4 Druh—\'-ponb. \\\ abmentč.

Duchrow (Dur) \\\ Chebsku, břime \\\ Síto:
n\čříďu \. me sli.xdu po \\rmuí \\čteli \\0í1
\\í. — 2. D í\\\. “_3ílu. ——3 D ím. 93ur=
tolomčií.—4. \u \\0nb \\řebn\ňemíemalúmí.

D \0 0 t\) \\ 0 \\\ č \0 93arbubíh1, břime \0 Čá:
ilmvífu. 1. 91.1 bm obrácení ím. 93m0la. -—
2. me Ehm-let \\řeb neb. Judicn. — 3. \\n
čnvmf \\řeb sw. Duchclu. — 4. D sw. Muž.
5. \0 \\0\\b..př\b fm. 911atoufftm. — 6. D
fm. í\\\0\\u \\ Submví — 7. D fw. 2:0:
máífi avolír. E\)b. i\l) him) \mu) na obilí
a ro.;lít'm) b0b\)1e1.

Dwořisslť l)0r\\í (Dbnbaíb) »: Budějow:
|T\\, 1. D Soíefu, —— 2. \1\ mnm)
Duchu. — 3. D Michalu. — 4. D. Banu

E\)b. trip) ob 1. fmčma bo poll. \\iři
každou hřebu.

Dwořisstč bolní (llnterbaíb) tb Budťjowsku,
\. \\.\ oulen) ímalob. — 2. D Mj alu

Dw u \ .Rt & l0 \\ l m Zi1člnstu, bříiue \\\Krcť,lohradecku\\) outersz 193řeb bronmí:
eemí. — 2. Web imčluou \\eb. — 3. Web
ím. Duchemr — 4. Web fm. 9J1ar1í'tou. —
5 Web fm. 9)1.\10uí\'e\\\.— 6. Web wssemi
Gmalmui. ——7. Web ím. Toulássem; \nííe:
ďl) trl)\\ na 10\\č \\ [)0\\\.b0b\)te1 \0 vnnb.
přeb tím. Gibb. ním na obilí a pťizi \0
\mu) a \\\ ínbotu.

'išrcibeil \\.\.3ičini1u, bííme m Bhdžowsku, \\)
úterfú: 930 \\řeneffení ím. 93áellama. —
2930 !Hoším Sčle. ——3. 930 Narozeni 93.
911.\\í\.—— 4. Wm. \0 abmentř.

Fri bus \\\ Chrbskn, bři\\.\cw Loketsku, \\: l.
ponb. \\0 f\\\ šparlolonlčií.

Fridlaud m Ceskolipsku,bříme \n2Boleskaw:ll) vonbčlfnz 930i\ronmíeíd). — 2910 neb.
Regale. _— 3. 930130. martolomčii. — 4.
930 fm. Siuwuu \\ 3ub0mi;1ašb\) po 8 bni

b "\mu \\a cbobntef; l\'\b. ním na obilífašb.\\0nb. \\ \\i
3abl0il ((9í1bel) \\\ (ŠqTolípll'u, břímc m 930:

leslawsku,\\\ poudčlky: 1.930 (promítla)—
2. Člyry \\ebčle po 9Delífon0cí —- 3. 930 fm.
Sauu .Rřlíteli. ——4. 93091 aroz. 93. 9J1ati'e.

——5. 930 fm Rateřinč. “'n—lp) \\a mlnu:1. Dne 8.1\0čma ——2. Due 4 řiina.
Sablonet (Gablonz) m Českolipsku,bříme w,

Boleskawsku, \\) p“ondělfy: 1. Web Welikonocř.
—2. 93řebfm. Duma—3. 93110.\'0 říjnu.
—4. Web sw. 91l3bčt0u. f_Iúb. trlm tašm)
outerúafobotu na obilí, \\řígí. lenaiilití \běei.

3 ele \\i l) 0 řen i'm 3íčíuf1u,bři\0ew málo:
brabeďu. 1 D ím. Soíefu. — z. \\ outm)
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swatoduss. — 3. D í\\\_. Salubu. — 4. D
sw. Wlatoufíi. — 5. \\) outm') \\řtb ím Mar:
\ínem. — 6. m voub. \\řeb sslčdrým b\um.

T:)duý ním na obilíŠlašbí) člioucf.G : or,-gsm \\ lb : w Čéslolipsill, břímc \\\ Gilo:
n\čřitfu. \. \o poub. \\o \\alq. l'říšt — 2.
\\\ \\oub. po ím. 1.)lujcli \'tnišú. J\ašbů oulm)

\\)b. \\l). f\\-l,\\) na \\íí\i.G íčín, Liraiílč \\\ř\',\o\\) \\oubčllv: .12130
Hroum. — 2. “Bon cbčlí Snb. — 3. 2130
fw. Snfubu. — 4. Bťleed\'\\\ .bamlun. Trhy
na obilí fagbč \\onb.

Siltmnícc (Starkcubach) \\\ Sličinífu, břímc\\ Bydšowsku, \\) poudělky: .Po .eruu
Scšíňe. ——2. žbřtb SlBelfonocí. — .Po
ncd. Ebrowob. — 4. Pťcd fm. Salubcm. —
5. Bťed fw. Diwisseul \\o 8 Dní — 6. *Břcb
!Illáuoccmí', \\)b. lrl) na obilí, polmmu, \\íígí
\\ plátno každou \iřcbu.

3 il o mě (Gulo), \\\ Wrazsku dřiwe w Kou:
_ří\\\íl\\.l '!.\o \,\o\\b \\o 3 milicí). — 2. \\\
\\o\\'\\. \)o QSoš. —3. D Minmi-ind. —
4. D Eulcííí. — 5. \\ \\onb. \\řcb Jimi.
Týdd trlm: 1. \ne siťedu pťed \oclífonocí. —
2. D romá\\\'\í.

,'J'\ ř : tiu (Georgeuthal) w Českolipsku,břímc
\\) Eitmnčřlďu, \\) \\o\\bělf\\: \. n\aíopunni.
-— 2. !Bo neb. po ím. Síří. -— 3. \\šo ntb.

_po Narozl EB. Marie. —— 4. “Do \\:b. \\o
wsscch Swalýchj Týdd ití). kašdý \\.itef.

Siřctíu bo ! \\i \o Chebsku,břímc\\) Lito:
n\čříďu. 1. D ím. QBoitčcbu. ——2. m \\o\\b.
po Bošd Síle. — 3. \\\ \,\onb. \\řcb fm. \Dla:
\ouíían— 4. D fm. !))lítuláiíí. \Brm. a \iet.

_ lnoaií po 8 tui. _
Sirfom (Górlaio \o Gúcbílu, břim m 5.1:

min, \\) vonbčlln: 1 o ncd. Látare. —
2. *Břeb ím. saunu .Rřitel. — 3. “Břeh fm.
Barlolomčjeul. — . fm. Siul. \\ Sub.

Síítebnicc \o !Bubčimoíhí, břímcm za,
'borífu, \\) vonbčlfu: 1. “Do í\\\. 3 'frál. ——

2 D \'\\\. Malěji -— 3. !Bo lmčtuč \\ebčlí.
_ 4.1.13o SBclílonocí. — 5.213o \'\\\. Duchu.
— 6D í\\\. Maťi s.lllagb. -— 7. D [\o.
!Dal'tolomčji, zárowcň mm \\a fonč \\ (\om.
dobylek \\o 8 Dní. — 8. EBo fw. !lllalouňí—

9. Po wssech Emunim bob\)_\. tvím Eašbč
\\o\\b. obc 3 swatých \nílů aš bo \\oub. \\o
Nanebrwskoupeui s„B\inř.'

Grafenried \u Plzcsxsku,lbřímc \\\ .Rlalom:
flu, c\o\)\'oč. ibobut. \\lm: . \o \\ont. po “Dog.e. —— pond. pi) Jlatogcní Elš\i\ič
mii-\\

Ha brig m Wardubsku, třímt \\\ (Šáílnmílu, t-o:
bntčí ním: 1. we slřrdu po Zuueuu Zešisse.
— 2. Druhý člwrcek w \\oflč. — 3. \ne
čnotlcf \\o půl postě. — 4. w stťedu \\řcb
Welikon. — 5. \ne \lřebu pťcd ím. Ducheuu.
— 6. \o úten') po ím. Sunu Křtiteli. — 7.
mo fm. Salubu. — 8. \ne [lí-ebu polka:
\\cbrmg. EB.Matic. -— 9.913e čtwrtek \\o po:
wýssent [\o. lřišc. — 10. m: stťedu po fm.
Lutá fíi. —- 11 we čh'ortel po fm. Editu.—
12 we čtwrtek pťed Wánoternil

Úložní lrlpomč \\\ Črcháchn

Hartulaxijce to leesusku, břimc\o mtaócnffu.
\ Dne 2 . u na. — 2D fw. Ratcřinč.

Sb:). trby \\a bobvtcf \\ ro5líčnč \očcí každýpůe

Hadsluu \\\ Cscbsku, řím.: \o L'olclííu, \\) vou:dťl:ky \. *Bo ím. Síří — 2. 213018.čcr=
\oencí. — 3. 3_. \\cDčíi \o říi\\\\..

Hayda (©MM) ») Českolipsku, dťiwe \o Eíto:
n\čřiďu, \\) ponbčlm: 1. apo fw.Z \ři. —-2.
šlo \\o \1Bí\\\.—3. “Bo Dlancbnog. 'B. Mariru
— 4. Ebo \'m.\21l.ícla\ou.

Heinrichogrňn m Chrbsku,bíímc w Bom:
sku, \\\ \\o\\oěll\): .*Břco sw. Zauem „Ri-ti:
\tlcnn.\ — 2.130 fw. .úamlu.

Heralec \o Pardubsiu, dťiwe w Čxislxstkua
1, Die. 21. února. -—2. D fm. ant. *Bub.

-— 3. !Dne 13. \.íř. Rašov \\r\n. čnoml
\o \\\ě|. hl) m bobvtcf, mlnu, \\řísí \\ lm.

.bcřmaufno m čile: w lBatbulnTu,břímc m
GílruDÍuuTu,\\) poudělfy:1No jménu Sc:
šiňc. — 2 2130 neočli \\romobni. — 3. \\)o
\m. am: arbu. -— 4. Bo ím Datiolomčií. —

.D Duňič., wsseáy zároweň trhy ua bob.
blinílo \o Bardubsku, dřjwe \\5 sttubímllu,

\\; střecm;: 1. !Bo \'\o. 'llpolonč. ——2. *na
fm. thu. — 3. ln fm. !Battolomčii —
4. po sw. Bui—iii. -— 5. Bo Weliťouáci:
wždycky len bm \\apřcb ní) \\a bobmcf,

H odkow ice (i!ícbmau) \\\ Čcskolipsku,dťiwe
w Bolrslawsku, \\) pondělky: 1. ano \\cbčlí
Luelnrc. — 2. po [\o. QDnmříllri. -— 3. 330
h\\. Matoussi. '

H ol Ít : \o morbubífu, břímc w Chrudimsku,
\\) \\onbčlln: 1. po anm Zežjsse.— 2.
“bo neděli ptomob. ——3. Nťed Dlambmg.
&) “Marie. — 4 Po powýsscuč fm. tříšt—
5. Eno ím. mnam—\\.

H ora ')l \\jt [ fhí \\:íš f.!nitlíii .Dom.
Hora Bťezowei wiž BřezowáHora
bora math) Boši (Bergsiadt \\nf. [.

ištau) w Mšcňsku, břímc m Buxbaum. 1.
!Ummí ponbčli pofiní. —— 2. Due 16.
fwua.

Hora Kosowá \\\ Budťjowsku,dťiwe w !ch
tounílu. -- 1. Ella \oclifonoč. ponb. — 2.
\ne \lřcbu\\ř.Boš iii.—3. \oc čtwrt. po jmenu
Marie. — 4. \o \mu). po fm. !Barboí'c..

Hora Rtáíná \o Budejowsku,břimc w
Berounsku. \. mno. \\onb. \o \\oflč. — 2.
\o \ít. \\,'\ po hoěme \\cb. ——3. Sim bm po
fm. Banu Ulm. — 3 »: úlu-\) \\řcb fm.

Dubem. — 5.Dím ben \\o glambnog. EB.D.)latít. — 6. D.í\o Rattříuč. ——7. \o
útm) \\řcb ElBánomuí.

Hora Kutna \o !Barbubílu, břimc Cid:
\lamífu. \oproč. trip), vat :rhy na loni a
how. dobytek,\\) \\o\\běl\\;:1.\\rm.\o po:
\č. — o neo. Cantate. — 3. ten bm
po Do,. Ěčlc: \\) \\onbělfn: — 4. po ím.
Matonssid -— 5. !Bo fm. Marljuu.

\beta Gabi \oí\ Gupibora.
Horaďowice \n Ellucňílu, břimc w Slim,

d\mffu. -— 1. w úterý pčrd mb. prluaq



Noěni trhowě \\) Čechách:

ges ímn. — 2. \\) úlu-\) \)řcb fmřt. \\cb. -—
3. \\) čnurtcf vřcb [\o. \Bctrem \\ Pawlruu
4. Due 3. írpna. — 5. \\) útm') \\řcb fn).
Jbamlzm. — G. ím. Barboťe; každou
hřebu N) na obilí, rotrawu \\ bobvtcf.:

© o r \) \\ a ííva \ ff c (Brrgreicheustcin) \\)
Blzeňsku, břimc \\) Pracheusku. — 1. \\)e i\řebu
oo \\řcbopoíl. — 2. \\) \mu) \\o \\o\\\\.')|')\\\i
sw. \řiš\ — 3. \\)c člwr. po 9303. Te lt. —
4. o Mikulass.

bon) Nalžowskč (GilbnínrgJ “\ *Blšcňífu
\)r\\\č \\\ .)tlatomíln — \. \řcti člwrrek po
Welisouoci ——2. \\) pom). \\o ím. *Brofovll —
3. \m deu \\o ím. !IBáclamu. 4. \\ \\ono.
po ím. Bucii.

H \) ř e p \\ \\ \\) Budčjowsku, bříme \\) Sáborífu.
\. D fm. Blažrjij — 2. D ímalém Mč:
chalu. 3. D fn). Marliuu Diff.

Hoťice (Horiď) \\ Bubřiomífu. Cmobobnlí)\\l) )) fm. Bartoloměji. Stín) \\a d)lcb:

\\)c Ri_cbu pico \\\umbnvnoup. 'Báuč.
2. D ím. Wim-tiun. — 3. ím. Toxuássi.

.bořicc \\)SičímTu,brum \\)Byršowsku, \\) umn

\\)z1.f.1\3o M.:) a.! —2. Před \wčmoumb \Břco ued. Rognlc. — 4. EBo
fn). i.Brofovn. — 5. Pčed í\\\. Bartolouaě:
jem. — 6. \\) \\\m) \\řtb ím. Marliucul;
wždy \m bm přcb tim \rl) na bobmcf, fagt
čmmct \tl) na obilí.

.bořomic e \\\ Pražsku, břimc \\ Beronusku,

\loýrořui \rl)\) na lraulářskě zbošř \\ bobmrf:.Due \\. unora. ——2. \\) útm') \\ř\b J\a:
\1\cbt\\)|\o\\\).\u\inč.— 3. D í\\). Sambu
avon., \)o 8 Dní. — 4.91a bm \)o\\\\')|Tc\\i
fn). tři,: — :"). Due 29 liftovabu. Strip)
\\a framařífč zboši: .\\\ fobotu pťed [\\\čt.
\\\b. — 2. \\) íobotu \)řtb Mánocemi. ii):
hod. \rl)\) tajnou íobotu.

Host au \\ \\) Brušsku, \\řime \\ \Rnfowniďu.
L.!Unv |\řcb\\ \\řcb \\\aíopullem. —- 2. D
fm. Sambu. -— 3. .í\\\. Šjulouu \\ Su:
tomi; \\)b. M) \\\gnou slťedu.

© oftinué (?lnmu) \\) Sičiníh), břimc\\\ Byd:
žowsku, \\) vom—čin): Ebo ím. oto\ř —
'z.!lšo so Stojící — 3. 'Bttb imcmm Win:
rie. 4. “„Dowssech Swalých, \\\šw ,.iro:
\\)cň trh \\a \ouě \\ bob\)\ef.1£\')\).\\l)\) In,:
bí) úkor—i)\\ fobotu.

Hostoxuice \\\)Bmmu, bři\\\c\\)*Bgouníf\\,\.\\) \)ontv. \\o fn). \.rál \\). a:
těji. 3. D fm. Siři na \\)luu. — 4. m
\\\)\\b. \)o ím. !Brofovu. — 5. \\)c ílřebu
\)řw Narozen. “B. Mari.: — 6. \ne skťeru
\)o cm. Wáclawu, \n, dou stťcdu \\)b. \rl).

Hostow w \Ul',e\\|T\\,břhoc \\) J\lmmífn, \\)
stťedy: \. \\)řrb \\\afovuftem. -— 2. *řcb
melifonvci. — 3. Dí\\).3 \mu mmm.
4. D í\\\. Sarubu. -— 5. D in). Gimonu \\
Zudowi. — (]. asi-\\) SIBánocemi. —- Sůl).
\rl)\) Eašbou i\řcbu \\a \\\)Ttďo obilí, \\olni
\)loohn) \\ \\a togličm') dobytek. trh)) \\a
raně od \\\bčlc hnocmil a, do Boož. Tělaj

Hdsslfa (Unítborí) \\) Ccflolivffu, břimc \»
Slitmnčřicfu, \\) \\\cm). \. \\)o Dnvih). —

l
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2. “Do mb. Camale. _ 3. we fmatobúffni,
4. 5130 Dtambcm, zu. Marie. — 6. > \)
jména Matic. — \). Wřed sw. Rateřnou.

Hradcc 3\'\\bříd)\\\\) (Neuhaus) \\) Riu:
béiomyTu, břimt \'o štáb otflu. \. Elim). DWD
n) \)o\ č. - 2. \\) \\\m') \)o \\co Exaudi.

— 3, \\) \\\)\\b. \\o Dt._\\\cbc\\\,.EB. '.Warie.
4. \\) \)ono. \)o |\\). Hawlu art)) \\a bo:
b:\)\tf \. \\)c ítřeou \řct. \;)bnu \\\)nu. —
_2, \\\c \\řcbu \)o ncbčli Judicn. — 3.113:
Uredu \\o pálé \\cb. po )chlifonoci. — 4. \\)
voni). po ím. Z!rojiriu — 5. \\)c stťedu \)o
\n). Wáclawu. — 6. \\)c [\\-ebu \)o íro. Ra:
\třině. Týdni \rl)\) \aioou f\řcbu \\ fobolu,
a ldyš je i\oátef, \en bm pťeo \im.

Hradec Rrálomč, [)))nmléfrál.\1\'aiífčn\č:fu), \\\)\\i \\) 3\č\\\|T\\, \\) \\\ct\\): 180 \W
3 \rál. ——2. 1.130\\:b. Rcmcniscere. —-' 3

šuo í\\\. !Itojiti. ——4. 'Bo Duro). m. Mue
m, po \.\,\)é ce\\)\\) ním oni. Sup) \\a \onč

,a l).o\\\ Down-f: \. \\) \mu). po \\o. \šablúf
\\u a Srbajluinu, —- 2. \\) \\\m) po mo.
\\\)\ninisccrc, — 3. \\) útcr. po \\\)\me

\\cočli, —- 4. \\\c i\řcbu \)o \řígomé \\cccu.
5. \\) ponb. po ím. íroiití. — .Sím bm

_ přfb Nawz. 'D. '.Uinric.
\grabcc Nowý \\ Hradre .Rtálomě 1. \\)

pono, po fu). Sunu .Rhitcli. ——2. \\) pond.
po ím. Duořejl. Knždý i\tcr) \\)D. \rí).

Hrád cf (Uroltau) \\) Sičinífn, prmé \o Boo
\\\1\\\of\\\.1.3 \\cořlcpo %rlifouori. — 2.
7 mm \\o ím. SDud)u. — 3. “lm bm po
ím. Barloloultxji. — 4. Sim bm pťed fu).
Martiueux. Thdni \rl)\) každý vám.

Hrádek vtom) \\) Simma, \)nué „R:áloínap
\mfu. \. \\nc střeru po Welitonocl. —- ?.
\\) \\\)\\b. po 9\\\\\cb\\\),.81$. Marie. — 3.
\\) deu \\\oubtoíti. .)ta'gně ponb. \\)l). M).

Hrddisstě Chustuikowo (Gradliď) w $i
(mím, prmé \\\ J\rálolnabectu. 1. \\) ponl).
\\o |\\). Banu J\hitcli. — 2. Druul)\" vono.
\)o ím. '.vlid)a\\\; \rl)\) \\)b. mo. \\tcouaíom

Hradčsstč ('Diúndnngrag) \\) Bičinífu, prwě
w Bolcnaloůu.1.uh\ luhu) \\\umt. — 2.
\\)c "\mu \,\o \\eDčli [\\\čmc. — 3. \ne 4.

čt\or\et_\)o Welikouoei. — 4. \\)c \\\omf
po Bozjm ím. — 5. \\)c čtwrlek ))o pr
\\\čučm 'B. Gluma. — 6. we mort. po p)).
Wác — 7. \\)e mm. \\o ím. Mars. — s.

\\)e mom! před Wauoc. \ch středu př. tago.
\\\)\\u \\\\)r. \\\)\\a bol).arngbýčmrt. \\\)\\aobni.

Hrady non) & ((Snasen) \\) :bubčjoroffu. 1'.
\\) vono.. po neo. Lneture. -— 2. D fu).
allmqum 7-1 3. \\) mm. \)o 1. adwem.
nebi-\\. .stušdc pout). \\I) \\a bob\)\ef.

H r oI)\) K\ollergrab) » Chebsku, prwe w Bin
\oměhďu. \. \\) poud. po Nawsstiw. \\).
!))Zan'c. — 2. D no. Filupu a Sambu. —
3. Dím bui \)o pozdwlz. sw. (říše. -— 4.
.D fm. Dnořcii.

H \ o \\ \) \\) \\) ničimTu, \)rwč \\) Rráloůrnbcďu,
\\) Man): \. 'Bí'eo í\\\. 3 mil)). -— 2. $.)
[W- SDÍCÍII. — 3. \\) \řišomém \\)bnu. __

Ill
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4. 2130 fn). Bartolomčií. —- 5. “Břeh wsseuxi
Swalými; \)řípabnnlí ím. Sajafa \\ ho. \\).u:
\\)lomčic na \i\\\\'), dršrji \\ \\l)\) \čbnš tm.

Hro ně:in (Eidnmfmbt) \\) Chrbsku \\\-\\)c'
\\) '))Ittfiu. — \. \\) \\onb. \\o \)r\\)\\. I\\\\'\:
nu. — 2. \\) vonb. po inmm Marje.

\t') \\ m \) \)l e \ \\\ \\šmubiďu, \)\-\\\é \\ (Šdíhzm
\Iu, \\) |!ř\b\): \. Bo \'\\\. Fij \\)u \\ Satubu.
- 2. Druhou \\o \'\\\. ?lbolíu. ——3. the
nowýssrni \n). .Ri'išt. ——4. Drubou \\n) í\\\.
.Rlímmtě. Tyde \rl) Iašbou \\řcbu \\.1 bol)\)=
tof, volramu, \\)lnu, leu \\ \)řii,).

\buíincc \\) !Bl\c\'\íh\, \)rmé \\) E\,mdnuífu,
\\)\')roč. \rl)\): \. D \'m. %ilivu \\ Sambu.
2 D fn). Lukássj. Týd. trh)) kušrou \'\)l)\\\\\
na obilí \\ bon). bob\)\el, magi nimi; 4 l)l\\\\\.
\\l\\) \1\\ obdmbniďč \boší.
fobotu 2. SBřcb Imčmou mb.
a). Stile. — 4. *Na DBáuoccmi.

Cheb (,Eger) Ir. \miílé “li-\le, \)rmě \\) Lu:
Míru, \\) \)onbčlm: \. 'Dmln') vn mb. \\e:
n\iniscere. — 2. 280 !Bnš. Sčlt. — 3. “130
\'\.). Mrawussja Sól). \\l)\) fašbou slixeru \\
kazdou \\)bvtu. Dbilní \\I)\) fa; \\)u \\řcbu
\\ \)c'mI. I). \\:1) \)nnuí \\ř. kaž. n\čí.

Chejuow \\) Budějowsku, \)tmč \\) Tábor:
\tu, 1 Na bm nbrác \“). Naxdla, — 2. D

sw Filčpu a sambu. — 3. gm ten \\0\'h). Such-ua ala mlu, -—- 4. D.\\\.\ Mar:

\inu. IÚÍ), \ri)\) \\)mvo\\b_člI\): 1. lh) ím. 3mil. — 2.5km \1)\)\)\'\ř.- 3 \\) \\řebor
\)níli. — 4. “Bo Ued. \mčtně. — 5. Druhé
\\o Welkonoci. — 6. po ím. Duchu. — 7.
)))) sw. Wáclawu. — 8. \\) \'\\\\\) \)o Wá:

Gbluuíínc \\) Sičinffu, \)\:\\)č \\) Bydžowskn.
Wýroě. \\ bob\)\. \rl)\): \. \\) pm). \)onb.
\)o obrác. fn). ašamla. -— 2. \\) \)rn). \'\\\\'\')
\\) vom, —- 3. — \\) i\tm') \\)cliioncč. —
4. Eten bm \\o ím. !Bmu \\ Wawlu. — 5.

we stťedu )))) na). Cnnlnlc, Týd. \\I) Iaš.
čímtlď,

(E\)occň \\) Bardnbsku, \)\\\)\ \\) Chrudiulsiu.
1.Naobrác..sw *Bamal.—2.m1 \\\\')
\\)clitou. — 3. D \'\\\. Maťi Magd. —- .\.
Sim bm \)o fn). &Bátlamu, \\)íieďl) \\o \\ím
bní, btu\)\') \\ třetí \ n\lab\')\\\ \\l)u\\; \\)D.
“I) kazdý i\tctí).

(EI) olticc \\) Pardubsku, bráně \\) G[nubímííu.' 1. \\) \)nnb. \)n 00.3 — 2. \\) \itm')
\)o fw. Filipn a Zakuburcl — \\)c \'Iřcbu \\o
\\o. Wáclawn.

Cbomutow (.Romotau) \\) Chebstu, vrmč \\)
Šatcďu, \\) \\onbělm: 1.5)\\\Í)v vo \btonm.
2.5.30 \'h). Filipu \\ Sambu. — 3. EBDNa:
Šňtím. \\). Marie, a sejde\\ \\ \cn bm )
\)onbčlhm \\o sw. Bctru a qulu \\) paní).
na to. — 4. Pos fn). *DIicbalu.— 9.130\\\\
Martinu bLíí

Chotěboř \\) \Uarbubidu, dťiwe \\) (Šaflanu
\'Iu, \\) \)ontčltn: 1 \\) btubčm poitn. \\')\)
2. \\) člmrtčm \\oíin. \\)bnu. -— 3. \\)
\)oň. \bbnu. — 4. \\) útm') \\o fm. sambu.
\\—5. \\) \)onb. po funí!Sambu. -— 6 D

\. \\) \\\\\\'\)\)\\|\. '
“Io

Nočni \\bomč \\) Čcchúch.

\'n). Eelhu. — 7. \\) \\\)\\b. \\0 D)).Ellfáíl
-— s. \\) pout). )))) \'m. smartina. — Sůl).

\\l) [\\šbou \\řtbu.
(El\\)\\\íi\c \\) \\šarřubíiu,

\'fu. san) \\a dobytel:
z. Due 17. října.

Chrast \\) *Barbuhífu, \\r\\\\' \\) (Ebrubímífu.
\. \\.\ tm \\o :.\ \\-.'\lid\. -— 2 \\)c c'nvmf

\\r\\\č \\) Čáslaw:
l.5)\\c13.č\\'\\\n\\.

\)řcb I\\)\\\\o\\ \\\b\.í, “má 8 Dní. -— 3. \\\c
Čnl'l'h'f vřtb Sanrm 'th. — 4. \\)t Emmet
\)o mmm, mm 8 Dní. — 5. \\\e č\\\)r\c\_
\\řcl) ?luguftincnl.
Hawleul.

— 6. \\\c č\\\)\\\I \\hb
'Bii nun—d) \\irom-n') \rl)\) \\a bob.,

rušnou \'lřcbu \\')t\\\) \\l).
Cbrustnwa (\'čr..\\\\\\) \\) ČchoIivífn, b\mč

\\) Bolrslawslu, \\) \\\\\\\\l\\); .\Br'eb \\\.\=
\\)vul't. \\eb. — ?. ilši'cb \'\\\. Sfínnu Ri'ntf:
lnu. — 3. *Jšřrb fn). QBmvřhu—em — 4.
!Břeb fm. óamltm. — 5 ale bral-\'—ne)

bu). — E\)l). \rl)\) dr;eji \c kuždou \'obotu.
GI)\\)\\\'\\)\\\icc \\) \\)arbnbůn, \\rmě \\) (Sum.

\í\\\\\\\ \\) č\\\\r\I\): Před Jbtmnnittmí. —
2. !B\cb \'n). Eilivcml \\ 3\\\\\l\c\\\. ——3. 'Břrb
\'\\\. 'mnmřiucnu. »- 4. \'\\\. Runřnd

(SI) \ \\bím \\) *Barbubůu, \)\\\\ě frál_ IrahTč
n\číh), \\)\,'\\'\\č. itím: \. Druhé \\onb. \,\níl. ——
2. \\)t flřebn \,\o Dinh). \'\\\. Kťiše. ——3. Im

bm \\o Nauebcw;. 'B. Marie ——4.5m \)cnř.\\řfb ím. íšmmiňfem Cfrai. 5. D fn).
!Bavbuřc. '\'\\)\) na \\)ně \\) \\onb\l\\): \.
slim). \\) \)oůč — 2. Tťeti \\ \\\\\\č —— 3.
Bo \'mmlnč nebřii.—4. \\šřcb fn). Duchem.
— 5. Uh bm \'\\). *Brcfova. —- 3. *Břrb
Dlancbtmg. SB. Eim—ic. — 7. “Bo \'\\\. Braut.
Soraf. &. sBin-\)\n). Barborbu. Sáhni
\r[)\) \ašbou fot-om.

C [) \\ d : \\ i r \ \\) *Blgcůífu, \muč \\) .Rlatcm:\I\\,- Druhou \'lrcbu \\) \)oítč. —— 2. D
\n). Wiiivu \\ Sambu. _ 3. D \'\\\. bamlu.
4. D \'\\\. Gani-iné. $I\')b. ním na \\i'igi:
“,Druhí) páteř \\) punč. —— 2. mm. \\átcf \\)
n\\\\\\\\\'.

wa a l \Ti \\ \) (Kalschiug) \\) Budějowsku. \,
\Brm. sobolu \\) vnitř. — 2. Na bm \,\o
Dhbcwůouv. \\šáuč. — 3. \\) “měli \\u \'n).

wfmtřirmi. —4. D \n). Hawlu; k.ašdý\'\\c\-.\\)bt
Chysse \\) Gbebířu, \\r\\\\ \\) B_ohtňu, \\\\')rcč.

\\ bob. ttl)\): . D \'\\\. Scícíu.
č:\\)r\\\ třct. \\)D\\\\ v)) HD:.íEonoci.
\)\)\\b. \\o 16. čcrmmcí. 4. \\) \)onb. \)o
91mtog.$.£1)2\\\ic.— 5. D sw. 'JJIarlinu.
Tyd. \r[)\) na obilí Iašbi) i\tm').

Sanh) \\) \\) 93\\\čj\)\\\\'f\\,\)rmč \\) Rcuřimífu,
\ D \'n). Řehoři. — 2. Sim bm \\o \n).

Sunu UM). — 3. ..m bm po ím.riBm'u a
Wawlua — 4 D \'\\\. Bartol. —- .)..)D fu).
Martiuu bifI.

Sa \\ owice \\)_!Blsenífu, \\\\\)č \\) Riatcmíhi.
\. D \\\\. Soíqiu. — 2. \\.n Sunu J\řlit.
- 3. D ím. Simonu a3\\bo\\\i; laždě\\cnb.
\i)\. \\l)

Sanomice Čerweně w 'meuInTu,biiwemČáslawsku, \\) \\\\\I\):1.q)oč\\\\\\\' postnt

_ágmm



Ročnl trhowé \\) Šcóáď).

“CV—“ř"— 2. Na swatý.n Sunem .Rřtitelem.
— 3. “Do lmenu Marie. -- 4.213řcb fm.
Mclrtjueuld

3 ano wiee \\ \) [iřírá \\) *Barbubífu,mně
\\) Stouřimffu 1. \\) \\oub. \)u) ůřebupoůi. —
2. \\) \mu) \)o melífoncri.— 3. D ím. \JBim.
— 4. \\) \)onb. \)ř. ím. \mnř. Dinant). -— 5.
\\) pant). \)řcb ším. 'Aui. íltášctm. — G. \\)
vonb. \)řcb sw. Hawleulj

Zauowice Wrchotowa w Budčxjowsku,
vrmě \\) !Bcrounffu. 1. Dne 14. února. -—
2. Dule 3l lwixtual — 3. Dne 14. _\áří.—
4. Due 13. „minut.

Saroměř \\) Siťinffu, \\r\\\ě \\) Králobrudecku.
\. 53mm) tm \)o fm. 3 Král. —2 \\)e čm-r:
lek po ím. Duchu. — 3. \\) \\tm') \\řcb ím.
Bartolomťjeux. ——4. “Im bm vo fn) ban).

Srl) týd fašbí) \\átcf.
:] e \\i \ \) \\) \\) *Barcubífu, \)rmé Čásiauusku,t

ili-ebn: %) .bmun. ——2. \)3\\\č\\n\\\).
EB. s.)Jhrile. -——3. \llřcb ím. ;hncm Stevem
— 4. \Břfb Boš. tělem. — 5. \Bo í\\). Wlan
\čtč — 6. 2130ím. !).Nclmuu. Každou stťrdu
lýduý tri).

Scšnifon) \lBčtnnf) w Pardubsku, \)nvé \\)(Šáílamfhl. \. Ten Na po ím. 3 Inií. —
2. \\) \)vnb. \)\) ím E\auu 92\\)\)\\\\ — 3. D
fn). Sambu. —- 4. Druhů \)onb. \)o 'Jhme:
hm)). “B. \Dhríc. ——5. D í\\\. \\Jlartinu.

3 e í e \\ \\: (Srdmig \\) G(nl-ífu, třime \\)
\\ďu, \\)\')r\\č. \\ bobm. hiu): !.
[n)čmě nebi—li. — 2. \\)t ílřcpu vřcb ím. Du:
d):m. — 3. \\) \\\)\\I\. ve Gin). \\ Sur. —
4. \\) vonb. \)řcb Q“.láuoruui.

:) o a ch i m a H) al \\)1 Cl,debsku, \\rmč \\) Be:
fdífu, \\) \\oubřlgn: *Bobromu. -— 2. 3.b.\\\)\\\\ — 3%) f\\). *.Waučtč. — 4.
(Štnwtz') \\) m: \". x\iřv.

S'oítí ow \\) Sičinífu, břimc \\) Rráínbmbcďn,
I. \\) \)onb po 3.\\čf\\)\\\. \B. Marie tri) na

laně a hon). rob))rcf, \\a to \\) \'mn') \\ \\)e
flřtbu \)1\)\c1\\\) \\l) \\)\')\))č\n'). — ?. \\) \)oub
\\o ím Marlétě \rl) \\\\ fonč \\ hon) mnm,
na to \\) \\tm') \\ \\)t flintu \\L\\)\'\j\\:') \\Í). -—
— 3. \\) \\ozm ve |\\) \l\_'\ácl\\\\\\\ní) na f\\\\č
(\ Í)\)\\). trh.)ttf, \\a \\) \\) littn') \\ \\) \'I'Ie \\
\\l)\)čfi\n') \\í). — 4. \\) \\cut'. \)o *Bočtti 91!
Marie trh na fouč \\ l)\)\\\. bol-\)lcf, \\a \n)
\\) \'\\cr\') \\ \\)e i\řcru obyčcjuý \\h. \\)ř. t\\)\)
každé \\onb. \\ hist—š)hmm! \|\\ nl):li \\ d\lcl),
(\ druučx malí) h!) \\a „\dcuíuu \\ ji\\_\\\\ \)\)\\'.. \\)u.

.R'\\ : \)\\) \\) \Darbuleu, mně \\) G\iilamífu. [.
31h) Nalxxzd í\\\. .Rřl'ge. — 2. D \'n). \Beha
\\ \anln. —-- 3. D 'Jř\\\\\;.!]3.51)ř\\ric.-—
4 D _.í\\\ Mnrliuu. \\)b. hhh: I. :\\\\\ ten
\\0 F)\\)\\\\\. 2. \\\ \).ilcf pixrd iwi—\\)vu
\\rbšli. - - QMichalud —»- 4. \\) \\atcl
\\řeb “mrte-13 \\blwntni \\rbčli.

.Rabau (Ranku) \\\ Cl,)tlífu, \\imc \\)Šatfďu,
\\) poudčxlly: \. 21h) neb. Sutifa. -— 2. B).)

ím. Banu Rřítcli. — 3. 2130\)\)\\)\'\|'| in). .Rlřiig\.— 4. %) í\\\. 2\\\r[)\\řc, faštů \\D 31) \\
zxirowesl \\l) \\a kouě \\ len) to! \)\\\E.

.R\\ me \\i \\ w Budějowsku,dřiwe \\) mm:

\\) \\mu). )))) '
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mtm. \)átct \\) \)oat. _ \\) úterý
\\)elílonoř. -— 3. Tý“dm pťed fm. Maťi
Magd, \\)bcn po nl. -— 4. \\)e hmm! po
Stauebcmílouv. Náuť, \)o něm jciítč 3 tui.—
5. Sm \mu \)0 in). &Báclamu, pťed nim 4
Dní. — 6. \\) \)onb. \)o \\)h'ed) Swasých, a
\)ofom 4 tui. Státní tvím h'dý voni). na
laně, t)))mě). 301mm, obili \\ rmličné zboži.

!? am : n ic e Č c sk& \\) Ccskolipsiu, třim \\)
Eimmčř., \\) \\ontčl\\): 1. “Bi-cb fm. EDudnm.
—2. 'Do !lšorchuúultZ—BJBřcb fm. Hawlem,
\agm') b\\\\\ bm.

Kamenice Srí) omá \\) *Bartubnu,dťiwe

\\) (Sbirutínxím, wýroč a dobyt. trImn) čtmrt:h): .Tťeri \\) \\oně. — 2. máti) w postě.
Na gelem) čarmř. — 4. SB:)D)).Pro:

lovu. —5. PoN \mu. “B.Marie. --(l. 280
_ \\)íícd) €\\\\\t\')d). — 7. 'Bo iBočtti EB.Elim-ir.

„R a m áf \\) Budčxjowsku, dřiwe w Berounsku, 
\. Due 21. čermna. ——2. Due 25. ČR:
mnm. — 53m44. října. „

.staslf \\) Wardubsku, třimc \\) Caslawsku. i.
we člmrtef \)řzb fmětnou \\:b. 2. \\) lit.

přcb fn). Dudnm. -— 3. \\) úlu-\) \\řcb fu).
:Dartolunčjcm. — 4. \\)c čtmrtcf před In).
bamlcm. \r\)\) na h).—E\)tcf:I. \\)c člmmť
po Blato). SB. sMarin — 2. \\) člwrtek pťcd
Snunrm chiů'f. ——3. we člwrtek vřcb fm.
Murkinou. -— 4. \\)c čtmmf )))) sw. Ratcř'mč.
Dl) miíla ff gu dub. \\cvlati.

„Ra v l i c e \\) !Bubčiumlfu. 1. \\) masodust.
D\)onb. — 2. D)“ \\). !Brofuvu. ——3.

Ščuxouu \\ Sub-omi. Iúb. lrf)\) taždou ímo:
botu.

K nr [ o \\)ě W \\ \\) (.Rarlebab) \\) (Elnblfu
\)r\\\č \\) tomm. 1. Třeli ftřct-u \\) bubnu.
— 2. fBrmui ůřcbu \\) \učí. říjnu. .Roňíh')
\\ \obmči \rl) \)víl. ponb. \\) čttmnu. Trby
\\)b. fašn') (nutt.

&! \\ r \\) i t e, Cl!abaťowice (.Rarbig) \1) Česko:
limTu, \řim \\) Eitomčříďu, \\)úroč. \\ dobyt.
trh)) \\) \)vnbčlm: Drul,dý \\) \\nně — 2. .
Dmbf) vo “\\tliíonloci. month. po
í\\\. \\\d)\\. — 4. 'Brn). \\) \nčí. ft))nu, toš.
\\o 3 Dní na n);ličně zlxoži a )))) 3 dnt na
bol)\)\ef. Sál). \r[)\) \n) ttlí) tof \\)c ílřtbu.

St \\ í : i \) \\) \' c e \\) \Blgrmfu, břimc \\) *Bracbcn'ffu,
\\)\')r\)č. \\I)\) \\ ním \\a \\)uč \\ ben). tobntff:
\. Im bm \,\o ím. 3 hůl.—2. \\) \'nm') po
\\cbřli \)romor. — 3. D í\\). Sambu. — 4.
4. :čru bm \'o ím. Silii. — D [m. Worx
\")ilc. S))\. M) \\a bol—\)tcf \agm') ))átcf \\)
í\\d\\f\d) b\ud) \\ fmmč to!)o fašh') válet ob.
\\)elilčlp) ))átru aš \\) \\)ífcd) Gmah'nl).

Ratcmicc \\\ Plzcslsku, \\\\\)č \\) *Bracbmíhl.
1. \Brmni č\\\)\\. \)o a;)romu. —2. \. \\pčlnn.
— 3. Sim mm. \\o Wuwř

.Rouřilú \\) \varbubífu, třimc Irál. Itainč m::
fu) \\) \)\)\\\)čl\\).: '1. 2130Nowčm roce. —7
2. %) \\tbřli (\\)čluč. —- 3. Pťed fm. ibn:
d\cm. -— 4. D í\\\. Maťi “Diagb. ——5. \\) ponb.
v:) Shun. EB.Marje. — 6. Bo fu). RM.
\cřinč; \\ři \ašbčm zxiroweň trl) na fonč a
bon). bobvtcf.



XXV "

vanč Nowá ('Jleugebeín)lo lerňsku,
Mně to Rlaloloflu. 1. to vonb. vo fm. 3 lra'l.
— 2431-1101) vonb. lm Welikouocl —- 3. D

fm. Qarlolomřji. —4. D fm. Dnbřeii. Týd.
a bohu. lflm fa,bl'; válel ob brubčbo hibnu
\\onnibo ai bo flonlčho Martiua. '

ustťnssperk (Ronígeberg) lo Cbebsku moč
w Eofelflu.1.lo vonb. 1m 3. nebčli voíl.

. mu. ——3. to vonb. vřeb fm.
!meiclaloem. — 4 Drubě vonb. lo ablomlč;

_vm. film) fašbčlyo měňte lrl) na bobblef a
každý válet vo celý tof trh na obilí.

.Rínšloart (.Ronigemarl) m (Sbebílu,moč m
.Eofellhi, mír. lrlm na koně a bolo. bo

D ho. Soíefu. -— 2. lo 1\onb.1\o fw
Markčlě. — 3. w oonb. vo mífed) Swat.
Srl) na daleb brulnj ponb. Welikon.; lrl)

„na obilí Iašb. Elm-l.
labno w alt-amu, brloč m Rakownicku,
tb von—břifv: 1. 2130 obrác. ho. 2Ramla.
2. 213o fm. Q'Bilu. — 3. 2130 ím. SBácIalou.

xlabrub \) \o 213lzeůífu1. lo ití-ebu ořcb
.Kwětnou neb. ——2. w vonb. vo Bož. Těle.
__—3. D sw. Jakubu. — 4. D ilo. aloun'í.

Rlán'terec (Rlěfterle lo Cbebjku, břímelo
Šaleďu. min-oč. a bob. hin) lb vonbčlfb: 1.
sBřeb bromníeemi. — 2. 2I3řebílo. Bobem:

.nou frál. — 3. 213řebfm. Darlolomčiem —
.4. .213řebím. Emíttlíuem. -— Qboš na iii-Elen;
vabne zafwěreuý ímálef, odbýwá l'e tel) w

.bonb. na ofm bni přeb tím; hjb. trhy fašb.
ítřebu.

„Ria tomb, býw. fraiífč mmo, mmi lo 213K:
geňfl'u, ll) úterin: 1. 213ř.obrác.í1o.213amla.—

213oneb. Cantate, — 3. Druhý vo fí'o.
stilianu. — 4. 213ofm. Silii. — 5. 213osw.
Bllžbčtě.

„RIDeneč w Mzeňsku„ bříme w .Rlatorofln. 1.D.fm Mcatějčj — 2. m úten') vo fm. Sto:
jící. — 3 D ím. Lucii; tob. lrl) fa; b\fvúl.
movostť

.Rlom' in to 213ra11lu,břííoe mmalomniďu, h)
oonbčlfo:1.2Bo Hroulnic. ——2. Iřeti to
měl'. hočmu. — 3. 213řeb Marii Sučxžj -—
4.213řeb tolTemí Swatýuxi; oílahlč každ!,“d
bonb. týd. tri).

.Rnčšmofl (íšůrflenberg) lo Síčinífu, břime lo
Boleslawsku, n\íyroč. a bol). ll) vonbřlhn 1.
!Dtubó po fm. fab. a Šebast. — 2. Drain).
m vaně. — 3.213oimlf.— 4. 213řebnasstiw.
213. Wim-ie. -—5. 213řcbNanebe\1\g.213.9)2aríc.
— 6. 213oSmena Marie

Kn in noml') to 'Drašífu bříloc lo Berounsku
1. Na luc'm') člmttef. ——2. lo1\onb.po
moěmč nebčlí. -— 3. D ím. “..“ílu. — 4.

me čtwrtck po Sim. SIBarořincí. — 5. D ím.?íbmíle. —— fm. Wrndrljuowť. — 7.

D ím. Daeboře.
Ro eengrů n (Gossengrůll) w Cbebsku, hrwč

m Loketsiu, tl) pondčlky:1l 213ofm. 213clru a
21mm. — 2. o ím Šiuwnu a i\uboloi.

R olíne c w Mzeňsku, břime lo Rlaloloílu.
1. D fro. Filipu a Sal. —-1. D ím. amř.
— 3. D fm. Dubřeji.

molu! lebolvé lo Čechách. '
Roli“ Nowý lo Wardubsku,vuoi lo Rou:

římlfu, wýroč. him: 1. ln vonb. mal'ov. —
m ponb. po swxitos!erbu — 3. D ím.

anion. 213ab.— 4. to \\onb. \\o ím. Bar:

sSolouuějj, po 14 bní. ——5. 213o fm. Grant.Graf. — G.!o1\oííb.'vo fm. Dnbřeii; lo
válel a lo sobotu pťed tím lrl) na bobntef;
mb. ním na obilí, bi'imí, votrmou a brůbeš
me [lí-ebu a m válel

Kolowec (.Rolaulídpen) lo leeňsk:l , prmč lo
.Rlalomflu, mor. lrÍm: l. lo hlen) melif. —

ím. Sami Rřtílelí. — 3. to vonb.
uřebilo. óamlem , l'ib. ním: i. Drubč ponb.
vo Weljlouoci. ——2. Druhé ponb. po sw.
Martjuu.

„Ro viblno w Zičiusku, vuoi lo Bydžowsku,

ll) stťedy: 1. 321,3oWcliko 2. [ml.'Drofovu — 3.213řcb Dlaí'os. 21.3.Maric. —
4. 213řeb vočel. 213. Marie.

Kostelec, lllčfil)3, io 3ičin|Tu vnoě lo .Rrálo:
břabcďu, “) čnorlív: 213o3menu Zežissr. —
2. 213oMaloussi. T,ýd. trip) na obilí, přígí a
volramou fašbou ítřebu.

.Roltelcc (Šatní) m 213arbubffu,vnoč rollon:
řimílu. 1.10 vonb.lří1omč.—- 2. D sw.
Zauu Kťtiteli. — 3. D ho. Michalue —
4. D početí 213.Makje.

Kustelec Labský lo 213rašífu,vtloč lo .Eou:
římífu. 1. lo polib. př. fío Mati—ii. — 2.
noc čllorlef pťed 91mle1.ílo. Rřiše -— 3.
D sw. Smila. — 4. D íro. Salubu. — 5.
D powýss. fw. .Rřiše. — 6. D ím. Šimona
(\ Suboloí; při wsscch zárowesl lebo na Eouč
a bolo. bobptef; l\')b. ltlm fagbou íobotu.

Roítelec nab Dtlíei ro Síčíuífu, vuoi lo
Rrálolyrabeďu, minci. a gliroíoeň lrlm na
fouč \\ bob. přeb voleb.. 1. D 1m.EDorotě.
2.1oe čtrorlef vřeb hočlnou neb. — 3 lo
vonb. vo Nanebewst. 213-ínč. -— 4. Duc 17.
čcrmence. — 5. D ím. !Barlolomčií. — 6.
6. D ím. .!tarlu Moron; lúb. tri) luští)
čnottef. '

.Roglam; lo 213l5eí'lílu,ptloé ro 91cioloniďu.l
n\e čtlorlef po QBelífouoci. -— 2. we čnor.
tek vo ím Duchu. — 3. D ím. Wadoťčuci.
_ 4, „D ím, Matoussiu

.Rtálífí) (Grulich) m Síčínífu, pnoč ll) Jiní:
lolnabcďu, n) moi-m): 1. 213řebbronmiremi.
2. 2130 *JBelifouocí. — 3. Dne 28. čermeu:

ee. 4.213oíío.13uf.i|Ti; fajn) člmrtef1t.)bm)
lol) na obilí, lezi a lněné ícmmo.

.Rraloloícc lo *Blgenífu, lrlpv min-oč., těš ua
fouě a bom. bob.: l. we čtwrlef pťed poč:
ftomáuim 213. žlRarie. — 2. to vonbčli přeb
213et.a \Bam, _ 3. m poud. hřeb 'Jhucbc:
iv,. 213.Marie„ — 4. wr čnor. přeb ím. Hawl.

„Rt-al upl) \o Cbebsku, vrtné m Bandu. l. lo
úlu-\) po Welikou. — 2- n\e flřcbu přcd
Nnrozd 213.Marie: lúb. tri) lašbou hřebu.

.Rrálíno měncc ll)Sičíuífu, moč lo Bydzow:
ífu, to poudělky: .=13o ím. 3 frál. —

21304nebi—li m'omob,1 . o živá. Tělr..D ím. Bartoloměji. — 5. we střcdu



bo D0. Frautissku (žn-af. — 0. we stťedu

1:0 fm. Cecilii ; tvím \\)bni a 0[\il\\i mm)
Da ( .

Rraílicc (Grasiih) m (anbífu, vrmč “: 80:
fotím, tl) voubčlfn: 1. 230 fw. Sunu .Rřti:
tcli. ——2. 230 .fm. Michalu; faždou stxťedu

a (ohm \\)l). IrÍ)D:_ bob\)t. Mn) tuti stťcdu
každčbo hrubého mší. \

Rřincc \0 Sičinffu, prwě w Boleskawssu, h)
čtwrtfp: 1. a tučcm'). -— 2. 0 ím. \\:

u. — 3. ;.Bo fm. Bartolmnčií. — 4. 230sw. .Ratcříu.
.Rřibífá, (Sbřibífá (chibib) \0 Šcífolivífu,

mmč w Litomčťirku. l. m v0nb. \\0 . \\f

děli 00 fm. 5)\\_d)u: vřipabm-Ii ale Děčiu:
ih) It!) na ten \'a\\\:') voubčlcf, tedw w von:
běl. \\a 4 nedělc pic-b \'m. Duch,-m. —
\0 ponb. po rmut. Micbalu. 3. \0 ponb.
vrm. \0 abmmtě; h')b. tri) fašbnu hřebu.

.Rřimfoubom w Wardubsku,
siawsku. 1. \0 bonb. vo fm. Slři
\0 vonb. po ím. Silji; táhni)
ponbčlcř.

Rtumlom \'0 !B\\bři0\\\ífu.1. \ne čim-kf vo
\\ůl \\0|1u. — 2. wr čtwrtek vo Boš Stř:
le. — 3. \0 00\\b.1\řcb sw. .bamlcm. —
4. D flv. .Rattřínč; dob. hm) lašbcu \'lřebu
od fm. Siř. do ím. Hawla; \\)b. trí)\) we
stťedu a \0 sobj

& ru cb \\ rek w Wardubsku„ 01106m Čáslaw:
ffu, hin) wýr. a bob. n) \\onbčlfo: \. 'Dřeb

.br0\\\ní_ccn\i..—2 23řcb Dhntbtmítoub. 23ánč
.230 ím. !mácímvu. —— 4. D ím. Rate:

řiuč: \\)b. trl) ruští) čtlvrtcf.
Krudka (Graupeu) \0 Čcífoíipífu, brmč \0

£it0\\\čři\fu. 1. \ne čtmrtet vřcb huřtuou
\\cb. — 2. \0 0010). pťed ím. Duďnnh —
3. wc čtmrh—t po Smmu Marie. — 4. \0
\\0\\b. přcb ím. mtm.

.Rrun) (.Rricgcm) \0 (Sl)cbíf\\,1\t\0č \0 Ža:
tnfu, \\\\)\'. ab0b. trzbl) . me ítřcbu \\0
\\cb. Lacturc. -- 2. we Etmrtcf 00 \\ctělí
Cantate. — 3 mc šum-\. po powýss ím.
lřa“že.“-— 4. Due 8. lift.

.Ru mšaf (.Rňnigetcf) \0 23ubči0l0ífu, vtluč “\
Idborffu, \\) p0\\bě[:h) 230 .fpromnic. —
2. 230 \\chi “iScricordiu. — 3. 230 ím.
Matoutsi. - 4. Ím bm \\0 wssechGunn,-,
\\)b. a dobyt. tr[)\) fait—\) čtmrtcf.

vnvč \0 (Ed:
2.

trí) kašdý

Ruušmart (\t\\íd)\\\\\r_\a) \0 23l\e\'\|'f\\, vrmé
\0 'Draďnnífu. 1. D ím. Siři - 2.110
Michal \\. — 3. Duc 15. profuucj. \\)0. M)
him) \itm).

.Ruřímobt) (\fp\'\Í)\\\r\0a\Ter) \0 (Šeifolivífu,
\\rmč \\) !Bolqlamífu. “I. \0 \\0\0\\b po meli:
fonoci. -— 2. \0 vvnb. po í\\\. Duchu. —

3. D ím. Sunu Rřtittli. -— 4. m p0\_\b.
\\ř. Nauebeew;d 23 “War. —5. \0 0000 \\0 _ím.
.,fpamlu. — G. \0 úterý pťed ím. Toulxissexu
apoíít . každou flirtu \\)b. trÍ).

.Rupícrbcrg \0 Gbcbígmu, prwč \0 Lokelskudl. \0 voub. po [\0. smím. — 2. \0 vono.
po fm. Wintouííi.

Eancfroun \\\ 23arbubífu, vrhač \0 Cbru:
bimífu, h) Man): 1. 230 fm. 3 mil 
2. 230 mb. .Iudica. - 3. 230 fm. Duchu.

D.Ih! Maři !Dhgb. — 5. 230 ím.
Matoussj.

Louňowice \0 Budějowsku, prmč \0 Rou:

řimffu, tv b_zčtmrm) 1. Web fm. 3 mih).— 23řtb fm. Neboťem. — 3. 23řeb fm
moitčďnm. — 4. D fm. Witu. -— 5.
ím. Magbaífnt. — 0. 23řcb sw. !Bartol.
—7. 23ře'o ím. SIBácI. — 8. D fm. Lukássi
— 9. D ím. Barboťe.

Louuy w Wrašfku, muž \0 Šatcďu \0:')r0č.
trlm \\a E0\'\|'f\')\\ iim') bobnttf: 1. m poub.
\\ náíhbni. bni dťcd tučným čmrthm. —
2. \0 vonb. \\ úkon) pťed Nxmebewskoňd.

23inč. — 3. \ne stťcdu \\0 210003. 23. 93h:
tie. \,\0 8 Dní — 4. 10: ítřcbu a \ne čhur:
tcf po ['\0. Šimouu 'a Submi.

Lauterbach w Cbrbfku, \\rmě m Loketssu,
trlm m:)roč. a na dobytek: 1 ím. tJanu
.Rřtit. —- 2. 23:00. \\Dnb. \,\0 růšmcomč flatu:
nosti.

L cb e č \0 Wardubsku, vrmě \0
m \'\t. \\0 ntbřli Scplňngcsimn. — .ro
stťedu vřcb Dta\\ef\c\\\f10\\b.23\i\\č. —- 3. ím

ČCáslawskn,

bm \\řcb' ím. *JRař. agb. —4. \'0 \'mn')
\\0 [\0. 3111 — 5. wc člwrtek pťed [\0.
©0101an

Ledenire w Budějowsku, h) bonbčlfn: \.
230 ím. *Dhtfu. — 230 fw. 'JRíťbalu. —
3. 230 vočcti 23. “matic. Sňb. triu) :faštn)
poub. vřeb ím. *Dhtčiem \\ ím. .bnmlun.

Lcsikow w Cbebsku,\\rmč \\\ 23[\c\'\|T\\.1.
Dne 10. břcgna. — Due? . [mřhm — 3.
Due 4. řemenu. — 4. Dne 15. řiina

Bunin ro Českolipsku, prwc w Litouuěťiáu,
\\a bm fm. *.Dhmuiíe.

LIT): \\ice (G(B'euje) \0 23[\e\'\\T\\, \\tl0č \0 2\\-.\:
. 1 D |"\0. "&'-\\biánna Šebaskiánu —

.3_ilii.1\')b.trh\) fašbou ílřcbu.
Srí) na přhi na ten fm. Einharm.

Libxi \\ \01 Sičíuffu, t\\\0č \0 23\)bš0\0íf\\, \\)Man): . 230 [\0. Matčií. _ 2. 230 ím
Trojicid — 3. 230 fm. Barloloxučji. —
230 ím. Ščulouu \\ Subomi. Sýr). trí) faš:
01) úterý.

2i00\\_ď)ct (Rčuíqóivalb), \\ Duíli \mb Labeln,
w Ceskolidsku břimc \0 Bitoměřiďu, h) bonb.:
[. \\\ \\\.\\'\.\\\\\\'h\í. ——2. *Na; Sauem „cm.—
3. 230 “Jim-03. 23. Murir.

L i b c \\ ů'tc \) \\ \0 Cbrbsku, brmč \0 Lokctssu
l. \0' vonb. \\0 Nrawsstl 23. arie. — 2.
m \\0\\b. \\0 \,\0íhb. ímlobuff. i\cběli.

L i b e r e c (Neicheubrrg) w Českolipsku , \\rmč
\\\ <l30[e\1\\\0;'h\,t\) voubčlfu: 1. \,\0 \\ebčli
vromob. — 2. 23řebín\.*18itc\\\, 00 8 Dní.

— 3. 230 m\\r03.23.2]1\\ric,00 8 bni. —
4. 230 3. \\cř. \0 řiiuu \\ \0 úterý na to. —
5. 23řeb \\\\\\ abm: \\t. \\cbčli \\ “) \\tcn) \\a
(0. “litím \\.\ \\\h\\\: [. \0 \itm') \\ \0 ílřc:

bu \\0 fm. Duchu. — 2. \0 \mu) a wr



“řtbu \\0 fm. Michcelud sta) na bobntcf:
1 m fobotu \\řcb ntb. bromob. — 2.
sobolu \\a 8 bni přcb \mu. \\\b. a. m. %):

.Úob. \rI)\) faš'oč von'o. \\ fašm) čtmttef.
L i bin \\\ *Barbubňu, \\r\\\č \\\ Šáňamfhul

\“ 'vonb N) 3mmu Sešiííe. -— 2. Dla W=
\,\tlcč. flřebu. — 3. \\) vonb. vo fm Sunu
\Rtvom. — 4 \\\ \\\\\\b \\o sw ašrofvvu. —
6. \\\ vrub. bn Nauebrwz. SB. Marie. —
(LD fm. óamru.

EíHin \'o leeňsku, \\\\'\\\.(\ toÍ\\)t._trízn) "\bonbříhn 1. No brnš\\bnč \\cběli .“B
std [šílivn \\ Sambu — 3. iBřtb Bo;u Sté:
lom — 4. Po sw Silji. — 5. !Břcb sw.
Martinem.

Lib o tlumit e \\) 'Bmíífu, prmč \\\ thouuě:
říďu. \. w siťcdoposli. — 2. \\\c \'iřcbu
\\řtb Nambcmftoup. Báně 3. D \\
Dartclomčii. — 4. m i\řetu \\o ím. 'Eácí.
—5. \\\c ftř. \\oí\\\5.1)?art. T.)b. \\Í) lašb. \'03.
\\a Čestá„ fr. fraiňě \\\číio, \\r\\\é \\\ tho:x
\\\čřiďu, \\\\)r. \rím: \. \\\e čhurlcf ve auebo
\afě o f\\\. Mnrkčxtě -— 2. \\\e ř\\\\r\\\f Do
\\ mh o Martinu, oba \\o 8 bni. Stín) \\a
ta.—„\\\ \\) fifa—\\). \. %) \'lřcbvbvů —- 2

S'člt. — 3. *Bo ím. martoíomřii.
409300131). Markinu„ fugu) \\\má Hua rni.

Bw \\ i to w Wardubstu, \\\-\\\č \\\ (Šáííam'fu.
Mm \\\úroč. mi \\a foňíh) a \\om. dobdtek

"\\\ \wntčlh) \. “Bo fm. 3 frál. — 2. sBu:
. *.Bctru \\ \Bamlu.

-— 5. 560 í\\\. ar:
\\. “Břeh \IBánocemi. Srím \\a

: 1. D fin. Moria nu. -— 2. \\\ mu!).
ho fm. óamíu. Stín) \\\\ bcbnttf fašbč \mu.
od 8. kbna aš bo 9. Iiňovabu; \\)b. him
fa'bf) páteř.

L \ssow \\\ Qiubřiomífu. 1. Na \'\\cr\) \\\elifoz
\\oč. fm. Qhrhlcmčií.
(\\\. Dnbuii: \\)b. trhu \\\ \\\) člun-\\\.

Eitcň \n Wra;stu, \\r\\\c \\\ \\\: c'uTu, \\fm m):
roční \\ \\a bnbntef: \. čtmrtč \\\mbřl. \\o
Nowěm roce. 2. \\\c \'třeřu \\řcb fm.
Ducheul„ — 3. D fm. Maťj *maqb. —- 4.
D fm. “II; (\člč. — 5. \\\: \'třebu vřeb \'\\\.
Wárlawrul; \\\)š \\řívabnc \aímčccm) \'\\\.i\\\f,
vřclnši se \'rf) \\a mm); ben b\\\Í)éÍ)o h):
bobbm.

Bítomčřicc \\\ Čcffolivňu, \\\-hn mčíio Emi:
ffě, \\) \\nnbřlm: 1. “bo bemitnífn.
No uedřli Cnnlnlo. — 3. 5.30 Dlambem.
“B. Wario. — 4. Bo \'\\\. Kateřině.

2ítom\)\Tlc \\) sl>-.,\\'b\\[)\'f\\\\\\\\ř \\) C(n-ubím:
\1'\\. 1. \\) \\\cn) \\řcb f\\\. Tyraut. Galcí. —
2. \\\c ílřcbu břeh (\\\. 'Baufmum. — 3

\\\ \'\\cr\.') \,\řtb ím. “Behem \\ 'Bamhn). —
_4. \\\: \'iřcbu břtb í\\\\\t. Siliím. \\\
\'\tm) \)řeb ím. .\řaieřinou. Trb!p na fonč a
dobytek tm ben vřeb tim: \\)bní Mn) \\\
obilí, Ím, \vhm, \\řígi, \\[ážno \\ ií\\\'\ 3l\o'5í
\\\ fobotu \\o cch) tof.

?

Lj

— i).

L itn) \ \\ o \\) H o r :-\\ (varícitcuúborí) “>
Gřtfsífu, vtmč \\). Litoulěťicku. —- \\\c,
ílřebu po fmčmě neděli ——2. D íl\\a\.*1R\\ři '

Maagb. -- 3. D i'm. Michala. 4. \\ ponb.
\\o wssech Sroatýchd

Lochowice \\: _!Btagffu, mm) \'o mcropnflu,
. ím. iři. . D ím. \\\čii. —

3. D ím. Leopoldu. —4. Im bm \,\řcbfw.
Sunem .Rřitclnn.

Lo fet ((S'llbogm), búmaíč fraiífč měňo \\\)ní

na (SD-:,Eífu \. Na zelleuý člwrtrk \rÍ) \\ad)!cb.— 2. Duel. [m.—.mn-—3. w poud
pťed Markétou. — 4. D fm. Marliuu bisku

5. \\\c' čtmttcf vřeb Wánocemi, \\\) pouze
na chlcřu„

Louluice \\\ 'Bubčiomih. \. D fm. Síň. —
2D ím. _Sauu Rřlittli. ——3. D ím. 9m:
d)\\l\\.

somnicc \n Sičinffu, \\r\\\č \\\ Bydžowsku, \\)
č\m\\\\\: Drum) \\) \\oítč. — 'Břcb
fm. Mať \Dhgbalcnou. — 3 EBI-cbím. Šiu
\\\omm a Sabou. Hlaw. ním na bob\)\c.a
zboši. \. Dim bní vo Dhmbrmft. *Bánč.
2. \\\e E\mrtcf \\o Božj Těte; \\)bob. trhy
každý čtwrte f.

Lowosice w Českolipsku, \\\-mě \\) Bitomč:
řiďu. 1. \\\ \\\mb. \\o intare — 2. \\\ vonb.
vo |"\\\. Trojčci. —3. D í\\\. Barboťe. itím 
dob.: [. \\: voub. \\0 Mb. B\itarc. — 2. \\\
w poub. \\uím. Srní.—3. Tím bm \\o Marus.

. \\\-\\.

Bubenec m Chrbsku, dťiwe \\\ Loketfsu, \\I)\)
m:)roč. \\ \\a dob\)\.\f: \. rubé \\onb. po
.bromnicid). — 2. wc skťedu pťed fm. Wá:
c(amm.

Luze w Bardubsiu, brmč m (E\)rubimffu, \\\I)\)
m\.)\:o\'.: \. \\\: \\íebu \\o Shin. ím. třiže.
2. Im bm vo sw. “lh-tru a 'Dawlu'. — 3.
D:lc 13. čcrlmm. — 4. Na Dussičfy; \an
na tobvtcf: 1. we Rřcbu \\řcb jmenem Se:
šin'e. — 2. we ůřebu \\0 tř.-\\ net—Mi \\oíl.

3. Dne 13. čcrmna. — 4, D Dulíiřu ,h .

E\)íá \\\ Siči'u'r'u, \\rmř \\) !Boťcfunvífu. 21. w\\onb. \\o fm. Eilivu \\ Sambu. w

\\\an l\\\) Sana ít—'\í. Týdui \\l)\) ligou“sobo:
M ale" \ll\\ \\) \v *Barbubífu, \\\-mě w Čdislaw:

sku, \\) \itcrf\):1\čto ím. *Dhtčiem.— 2.
'břcb Naučbewftoupl iBáně. — 3. Web ím.
Maťi Magd. ——4. Nřed Ulmu. 213 nm:
\:ir. — 5. \Břeb ím. s.\Jhrtiutm biíf.

Manetiu \\) \Bueňňu. \. \\) po:.ťo\\o Dt:
mim. — 2. ©r\\5)é \\enb. \\\: \Dclifou.
3. D fm. Witu. — 4. D ím *Dřatoum. ——
5. D ím. Barboře.

M a t ss o m i : : \\) Qhů—čiomífu, \\\-\\\é w Bc:
ronuTu 1.91“ 14. února. — 2. D:le 18.

ŽDh)T\o\u (M_\ídnu) ml GT):bífu, \'\\\vč \\\Žalxrku,m.)roč \rl)\):.'13tm.\\cbčli\v vo:
\'lč. — 2. D ím. S-ilip'u \\ Sambu. — 3.
D Dlarq. *B. EfRaríc. — 4. \v voub. po

wssech Suuatých, \\\ng \\o 83 b\li; \\\I)\) \\\1\\\lnu: \. \\\ vám po í\\\.3 iři — 2, na
vám po ím. Silii. %:)b. \\\Í)\) \\\gm) \\átff.

Mčxčin w Plzeňsku, \\\-mě \n .Rlatowffu. !.
Sm b_m pťed N.mebrryzu SB. Mariej — 2.



Řočui trspowť

D (\\\. Ěímcnu \\ Sutcmí. — 3. Dím tni
picd Marliueul.

M č l \\ if \\) “\\\-uším,
m\)\oč. \\:I)\) na \\\nč \\ jim) bcbntcf: 1.

v\\\\c \\) Boleslawssu,
\\\c

člwrtek \\\) \'\\\. 3 mil. — 2. \\\: čnvrtcf \\)
b\ul)č\\\ \)clln. t))tml. — 3. \\\: Elmrlcf \\\)
fm. Sil. a Sef. \\\)Btni. -— 4. m\\c1\b.\\v
\m. 'Btlm \\ *Bamlu. — 5. \\)c Hmm \\\)
'Jtaucbcmg. &). s.Wmíe — G. wr čtu-mf \\\)
(\\\. .£\\\\\\l\\ — 7. D (\\\. Dubřeii a\\\\\'\\.,
\\\) 8 \\\i', l\.,'.\\ \\\) fašbí) \itm).

Mesklin \\) Plšcf:sku, \)rwč \\) .RIalrlvíln, \
\)o\\těll\): 1. '.Bv (\\\. 'Imiici. -— 2 D \\\
gilmrřhui. -- 3. \)\'\\). Elim-tiun.

Mejto \\) 'Drašílu, \)\\\\č \\\ Boxruuskud 1. \\)
\\\\\\b. \\) \)\\\\. \\\těli \\\) erilronocid — 2.

W \itm) \\\) \'\_\\.Snjiri. —3. D \\\). EDmtcnůi.
Me M) E.“—\) \“\\ f r \\) Tamat-(lu, \\\nč \\\

(Qbrutimílu, (\ln) \\\)roč. (\ \\a rulvtci \\)
úlu-h): 1. 513mm \\) \\cůř. — 2. Wřed (\\\.
Filipeul a Safubcm. — 3. 2130(\\\. \\šnru \\
Pawlu. — 4. 5.130Maud-cm). 315. Maxire ——
6. \\šřcb (\\\. 55mm. Cemf - 6. \\řcb \\\\.
Saw-(\\\. W \\\—\\\).\\řtb h\\č\n\\\\ \\\hli', \,\ní
\\\ \\onb. ricb ia'sh'm \\\)r \\l,c\\\ jfcu hh)
na \\\-\\\.

a))-mmm \\) mutčirmím. 1. Dfm.
mě. — 2. D \\\). 5-1:\i\i\\u.— 3 ;D:r\\\\
*JJííluláni.

Milč in \\) Budějowssu, \\rmč \\) Tálxorssu
1.D\'\\).€ta\\i\1a\\)u.— 2 (\\\. Snu
.!třtiteli. — 3. Dne 15. čmvmte. — 4. D
Blato). 'B. Matic. _ 5. D Duííířfád).

M il \\ ssow \\\ Česlolipslu, \\tmč \\) Eimmřři:
\'fu, trl)\) \\\úroč. \\ \\a trumf: 1. Sou bm
\)řtb \\\). (Siabriclnn. — 2. \\) \,\cnb. \\\) (\\\.
'Jlnton. 213.11).-— 3. \\\ poud. \\\) \\\\\\\\)\T. (\\\.

\'išc — 4. \\) \\\\\\b. \\řcb Naucbcwsluxp„
méně-, \\řipabnnli run) \\a \'cbotu, let!) \\)
pťissli \\\:ub.

Mi Ic \ i \\ \\) SičimTu, \\r\\\č \\) !Bvbšo\\\ffu.l
\\)e \\řctu \\\) \\\). Siíí. — 2. \\\c \\řcbu
\\\) \\\). Bufani'. týd. triu) [ašbou \\řctu.

Milěwsto ()Dlul)ll_)\\\\\'en)\\) .Buřčiumřu, \\\:
\\\é \\) Sábonřu. 1. D \'n). Soíeíu. — \).
\\) \)onb.\)o\m.1roji\i.— 3. D \\\).Elar:
fětč. —- 4. \\) \\\\\\b. \):) imčnu iJJhuíc. —
5. D (\\\. DBorňilc. Týlpod. \r[)\) na trh):
teť, \)bili, \\ottamu fašm) Emmi.

Milin \'o E\)rašnu, \)r\\\ě \\) Berounsku: 1.
\\) \)nub. m\\f\)\). — 2. \\\). Dnbř.

Minxou (Nimes) \\) Čcskolidsku, prwč \\)

Boleslawsku. 1. mtm. \\álef \\) \\\)ůč, \\ařl \\)\)onbčlln: 2. 'B\\ sw. íroiici. _ 3. \to
Q:)latnufíi. — 4. 5.8) \\\). Ščuwnu (\ Subclmí.

Mj \\ \) ticc \\) \\)lgcuífu, \)r\\\č \\) Elšraócňůu,
\\) \)mnčlfu: \. 'Brn). \\\afcp. — 2. Dim.
Filipu a Satubu. —- 3. Web fn). E\šctrcm \\
\\)amlem - 4. 2130\\\). Silii. -— 5. Pťed
(\\\.Wiartincm.1\)[).trb\) na dobdtek,\)Biíi,
břirm \\ len: 1. \\) útm) \)řcb Welilond —
2. \\) \itm') \)řcb Wanoccmi, mimo \\) ic:
\\tč \\\šbuu (Wm.

\1) (Sfd)á\'[). XXVI“

M i to \\) i ce \\) Blzeňsku, \\\mé \\) Prachenfsu.
|. D \\btác. \\\). mama. ——2.' \\) \\\\\\b. \\\)
\\cb. Lnomrc. —- 3. D \'\\\. Wojtčchuj
4. \\\c [lí-ctu \\řcb Bož. Iřlem. — 5.
(\\\. s\\\-\\\nm -— 6. D Marij SnřšUč. —
7. D Blata). \\). “Bunin — 8. \\) \)\\.\\b
Mtb \\\)nt. Hawlem. — 9. D Dtěton). EB.
Maxie.

M l \\ bien) (Wjchsinkll) \\\ Siřinílu, \\\-mě \\)
\\ \\ .J\nilrlnabcďu. 1. Due 23. t b a — 2.

Dne 24. čcrmua. — 3. Dne 30. (\ .
M lazow i c : \\) 3i\i\\\f\\, \\\\\\\' \\) Bydšow:

\\u 1. \\\ \\\)nb. \\\) jmenu $tši1Te.— 2.
\\) \'\t\\\'\ \\\) L.“lelil'onoti. — 3. \\) \itm) \)o

\\\\\\t.č!1\.'—ít\\. — 4. \\) úlm) \\\) \\\). Sta:\\\ír
jM \\id)\\\\) ((.inl'ntf) \\) Blšeňsiu, \\) \\\:ub.:

1. Druh) \\\) \chlíonctí. — 2. \\)o (\\\. Banu
.S'ťřlít. —- 3. 280 \\\). .bnmlu.

M u ich \)\\\ ir e \\\ \\šnrulffu, \)r\\\č \\) „Rous
římíru, \\) ílřtbv: 1.5.13)mambmftcnp. 836

2. \Břtb SB"—- \\š. Sčltm. — 3. red
!)?arcg.i13.a)\'\\\ic.— 4. D (\\\. Martinu.
.£_)l\\\\).\\l;\) vlil. \\ totot.:1.9!atučm)
člmmf: — 2. Na gelem) šum-hf. — 3, D
(\\\. Snl'ubu \\\\\\\Tt. ——4. \\\: Elm-lei \\o \\\).
Qišáclnmu. — íšrmn. 2m. -—
(). Teudeupxed \ítčbrúmbuem; \\)b. tri) mm)
člwrtrk.

Muissek w Prnžsku, \)\_\\)ě\\) BerounskU. 1.
D i\rat. Falxiáuu a thaítiánu. —- 2. D
(\\\ntčm Srítfu. — 3. D \\vatčm inlipu a

glupa“ — 4. Dne 2. \\\ma. —- 5. Dne
Most ('Bn'n) \\) Cbebsku, \\\\\\é \\) Žatecku,

\\\\)\'\\\". \\ \\\l). \\\)\): 1. \\) \\\)m). \\\) na).
Omli. —- 2. Nu \\\mtnb. úlu-\). .D
\\\) Silji. —- 4. \\) \)vub. \\\) [\\\at.

I)_.\\t\\
Msscc (mm.)nus) \\) *Bmšífu,

lomuiďu, \\\\')\oč itcí)\)t. \rl)\): -1. \\) \\nnb.
\\\) ntb. Oculi. -— 2. \\)e slťedu pťed Dla:
“chemii. “B\inř. —- 3. Dne 2. října.

M sscno \\) Sičinífu, \\\-\\)č w Bolrskawstu,
\\) stťedy: |. Web \\\čn\)n\ čtmrtfem. — 2.
Po \'n). Filipu \\ Sambu; — 3. Wťed \)n:
\\\\)í\'. fm. střigc. — 4. Po ím. Martčun, gd:
\\)\\)c\'\ \\a \\\nč a dobytek. \\)l). I)!cm). trí)\)
na \\\)hmf \\ iínč \\)čci \\) \)o\\tčlf\): 1.
Web Wclikeu. — 2. Web Duchem.
3. Bťed Wáuocemi, \\\tamč \\\bé poud.
obilui h'Í).

M \\ncií ai \\) $ta_3ífu, břime \\\ Nakownicku.
1 Ten bm \)o ím. Wojtěchn. — 2. “Bo
\\\). Mčchalu.

M \\ \ ě \\ i \\ (Muttcraborf) \\) leensku, \)rmč
\\) Slim—mím, bue 24. \\\)na; \\)I). \\Í)\) \\\)
wssecky člmtth).

Načeradec \\\ !Bubčiolvffu,bříme \\ Rou:
řimířu, \\)\)\-\)č. \\ bob\)t. \rí)\) \\) \itert\): 1.
\Brm \\) \\\aío\\uůč.'— 2. \\\) h))čmč \\ebčli.

3.830 \\\). !Dud)\\. -- 4. \\)c stťedu \\\)
\\\). Sambu. -,— 6. \ne stťedu \\\) i\umu

Burg:

\muč \\) mm



XXIXV

Matieo — 6. D fm. Scrcííí. — 7. w úte:
n) pťed W.iuocemid

Nadějkow w Budějowsiu, břimc m Sá:
borsku, wýroč. a lrhy ua dobylek:1. m
útctí) po ím. Uluroííu. — 2. D fm. Šlě:
pánu. — 3.11) poud. pťed fw. Teresil. —
m poud. pře? ím. Kateřinou.

Ná chod w Sičíuíru, břímc m .Rríííobtabeďu.
1.91.: tační) člwrkcf. -- 2. D ím. ňBítu. —
3. D fw. Markiuu biif, S))I). rrín) mšbl)
mc člwttc .

N asewrky (Nassabcrg) m aim-bubnu, bříme
m Chrudiulslu, m:)r. a bolm. trlm tí) “nm:
h): .Po prw. ncbčlí w p_oítě.—- 2. Přeo
sw. Norbrrrcux. — 3. o ím. Hawlu.

N cčctín w Í.Bíscůffu,mýt. trip) na (vně,

K)w). dobylck a rozličuč zboši tl) ven!—čím:.Brw. m postč. — 2. !Břtb Na.lebewžrl.
!B. quxie. — 3. D ím. Safubu. — 4.'o
ím. Mlchalu. — 5. 81,0mncd) Swatých.

Nejiťsso (Nrucru) m Bllšeňslu, vrmé n).Rlatomífu, n) poudčlly: $a “Rambcmft.
!Banč. — 2. 430 Marle microsmí.

Nehwizdy w 'Brašííu, bříměm .Rcuříuíítu,
h) Čtmtlfl): .!_Bo Dtnlq. ím. .Rřígt. —
SDruln') po vemún. ím. Jtříšc, oba na mluu
.: n))líčnč tram. zbožj, inlvj na fcnč a to:
bpm, kašdý po 8D

Nechauice w Zičinsku, břímc w Bydžowskue
1. m poud. před fm. Wíatčjmí. —- 2. m
pond. pťed ím. Duchem. — 3.113: čtmrtef
pťed Nauebewzet. W.Marie. — 4. m poud.
po ím. !wíitlamu. — 5. m pout. pico av:
matení.

Nepoxuuk m leeslskǧl, bříme w .Rlatcwífu,n) slťrdy: $a .bfonm. —- 2.130
Jubilatc.—13.!Bo ím. Banu Jtřtítcíijl—
4.215. fm. s.Watnul'). 5. Eva ím. mal-=
boťe.

Nr polní) ssl (*Bmmiúí) m (Sí)tb|'fu, biíluc m
Bat edu: ]. m vonb. před Uhra). SB. ana:
rí.c — 2. D ím. Wííluíňňí. Strip) na to:
bylek,8 bílí lrmai.:1.91a Reluinisccru. 2.
D ím.:1':3ítu.

N : tolí c z m Blzrslsku, břímc m Pracheussu,

m):. “(ii) na (autě a bom. bcb\)tct_ n) pou:mm: .2130 Hromu. D ím. Salm
l!třliteli.1y 3. Druh:) po Šímuebcwgtlí ZB.
Marie. — 4. Dim. zvíídwlu. — 5. D ím.
hanyu. Wclkě trhy ua Koně “ bol—yzet: 1.
!)Bclífou. útm'). — 2. imatob. out—'n). Thd.
lrhy na obilí a (mm. dobytek každč poud.

Netw oťire w .Bubřjomífu, třímc w SB::
rounífu, lvútoč. a dobyt. trl))): ]. Due 4.
břqna. ——2.11: 17. [mém—1.—-- 3. Due
27. írvna. — 4.531“ 16. října

Neukirchen (u Chebu, 1. hubě vonb. po
S.Btlíonocí. —2. mpcnb. po powýsseui ím. lříšc.

Neustadkl u Fridlnudu m (Stíhlípífu, brí:
mc »: Boleflawsku, h) políbí-IP): 1. 21h) ím.
3 íráí. — 2. 5.130ím. Snítíu. — 3. Za 14
buí po [malčm Duchu. — 4.510 jmenu
Marie. -— 5. Bo art

Rcustu p om w Bndějowsku, břímew zá.

mešní trl)owč m Štóáď).

borífu. — Ion bm po ím. 3 lrál. -.—2.
Sm bm vo £)tonm.—- .D Marku.
4.11) ponb. po Boš. Těle, h')b. Mn) fuj.
Emu-nf po celí) vnit.

Newrklow n) Budějowsku, břímc m_,Q$croun=
ím. — 1. Dne 3. února. — 2. jm úkon)
ímatobuíí. — 3. Due 4. írpua. — 4. Dur
29. gáří.

N ojdek m Chebsiu, bříme m Eofctlfu, ty vou:

MU): . EBI-ebahuřt. neb. o ímat.Michalu. — Pťed mchmí Gwnmuíí;

trip) na dobylekg prw. úterní—13b._měf., t))l).na. N',N) pal
Stiflndbůcrg weČhrbsku břímc w Eilomčříďu,

o Sambu bu: 25. čcnvmcc.

Nowu !Bafa u) Síčiuňu, břímc w_!Bvbšom:
ífu, h) Man): 1. 2130jmcuu_ Zržisse. — 2.
2130neb. Rogue -— 3. šup Boš. Tělee —
4. D ím. Mami-ind. — 5. 2130 fm. What.,
tí)b. (rl) tago. inbotu.

Nowé Ulčlw uud '.Wctuií m Síčíuífu, bří:_
nn m .Rrálol)rabrďu. [. Duc 21.1cbua. —
2. Due 24. Dubna. -— 3. ne 26. čcrmm:
cc. — 4. Due H. gáři, fugu. ílřebu a fub.
trí)\.) na vřígí a obilí.

N om ý n: [) (Walmart) w Plzeflsku dťiwe m
.Klatowsku, n) čumí—.): .ušo mb Cunluíe

2 'o oš. Sčlc, dob. a lýduiu m)),
kušdou slřrdu.

Dlumburf w Síčíuffu, bříme ro Boleslawskuj
1. ma slředopost. u střcoU na [m.
Banu J'třtít. — 3.211 siťedu po powýsseuř
ím. Jiří

chňnicrc (©íaí)ůbd) m 3íčíufíu, prwé lv
Kralohraderku, n) poudělly: 1. wmdWeli:
lonoci. — 2. “Bren ím. Ducheul. — 3. !Bo

ím. Maťi Mash: -- 4. !Uo fm. Barlolo:
1nčjí.— 5 250 ím. J).:mlu. SM). ttl)\) tag:
bx) chvrttf na » ist, plánu.), obílí a rcglíčuč
trám. ,boší. »

Dub ř ci ow w[*Batbubífu, paní na .Rouřím:
sku, n) středy: Wřed ím. LBlíDí,cienl. — 2.'.Břeb [m. Wojtěcheul„ — 3. Dim. 25cm:
níle. — 4. D fw. Marlčlť. 5 !Břco
powýss. sw tř. — U. Yixed ím. Šímoíítní a
Zudou. Pťipaduc:lř třetí a Emu-n') trí) na
sob., neb. neb íwat., obbjmá se tu ítř.přtbtim.

Dp o ču o w Síc'íupu, vrtné m .Kralvbmbcífu,
ttl)\) mýt. ]. D fn). Martu. — 2. D Mjlul.
6. prof. ití-ln) 1m gbugí, při na laně a iím')
bob.: [. bm 25.1:0. —- 2. tue 12. bře).—
3.11) p'át.př.3iříu|.1rt)l) na mluu a mši:
1. bne29 čumím. —2. cne29. írpna. Tyo.
trÍ) na obilí a halu. zboži ta,. pat.

D sečn & (D|d)i5) m :)íčmííu, vrmč m Bo:
Ieííamítuf “) poudělky: .!Bo c'nvrt. ncbčlí
„vůní. —- 2 $.) fm. žlBítu.—3. Druhý) vo
Naroz. ZB. Matic. — 4. 5130Gilu. a „Jun.
— 5. *Brcb fm. Touxússem apňot. , [u,bou
fobotu t))í). tri) na obilí.

D fl : o w (Schlackrmoerlh) m Cbcbsiu, vnvč w
eurem.., n) poudělsy: 1. “430nebi—liScplua

gcsiluu. 2. Bčed fw. Hawlem; týhod. tri)
fašbčmb.



mom trhowě to Čechách.

anion) to Budějowsiu,dprwě na Táborsku,tpondčlky: 1. “Do n.nlnte —
fm. ')lmič. -— 3. 'Břeb fm. Sam—lem. — 4.
280 fm. Basboťe; lýh. trbb ob skťedoposti
a; ! ubipentu na font, bom. bobmef, obili,
minu, žitǧly chleb a mai-imo.

$ a tb u b i : e, ptmč lo Chrudiulstu, nbni Emi:
stě měíto. 1. we fiřebu po .bro nm. ——2.
w polib. !řisomb. — 3. Im ben vo noir:
minu. — 4. to úten'; po početí *B. an..:
tie: trhy dobptčř to poubčlh;: .!Břeb
I):onmicemi. — 22 Web ií'i'gomou1 neběli.
3. EBřeb fmat.!1!3iftorinem.—— 4. '.Břeb po:
čelini P. Marie. — Sibi). trhy každý páteř
po celo:

mech w Šičinflu, prwě w Bydžowstu,
pondělky:1.5km s.lr 'l. —2. EBoím.
Duchu, na tone, welký a malý bobina, ro;:
ličnč obilí mlnu, fuveďč a [ranmřífč zboži.
Týhodd tri, na obili a tram. zbozi kazdou
slředu

Bečky io Bardubsku, moč m Édilamífu. 1.
w polib. po imčnu SešilTe. — 2. 1m ben
po fm. Banu Dtepomuetém. — 3. D
Wawřinci. -— 4.11: ponb. břeb ím. Mar:
tineni.

melbřinioro ('Bilgram) w !Bobčiomnu,vr:mě ro Iáborau, m):. mm u; úterfo: *Bo
!Romčm roce. — 2 'B“ 1lieboponi.— 3.
ano 2505.1čle. — 4. “Bo [m. 93mm. — 5.
No fm. (Šimoiiu a Subomi. Trhy ua bb:
bytek lazdou středu m postě, va! n) fobom:
1. Sui-eb ťřřžow. nebčli. — 2 !Bř. ím. Siro:
jiri. — 3. žbř. ím. *.brofop. — 4. '.Bř. po:
míň. fm. třize. SM. trlm každou [liebu a
fobotu. Roiuh') tri) m voub. přeb wyroč.

!Bcltomiee (:Ueleramolbe) m Genolip. břime
w Eitom. to ponb.: 14 bni přeb ím. Du:
diem. -— 2. 14 bui lpřeb ciíař. voíibic.

Pilni | om lo Sičiiulu prwě ») Doragon—ím.
!. w útm')_\belifonot. — 2. D ím. !)Bitu.
3. D fm. šimonu a Stiboivi.

Pifek io Plzcslsku, prwé m !Braďyenffu. 1.
3. čim-teť w poítč. — 2.11) i'nm'; po ím.
trojici. — 3. D ím. Mařč Mcagdj — 4.
w ponb. po powýss. fm. .Rřige. — 5. D

sw. 114_1313bčiř.
!Bla nii (*Blan)měbeb.brlo.m$[geu|1u. Live

skředupreb gelenbm čnortfeni. — 2 mvonb. po
Nauebewst. til—mi. — 3. m vonb. po po:
wýsseni ím. fřige. — 4. D ím. ftomaiíi atm.
Týb lrhy: kuzdč poud. m1 bobbtef a fajbou
foboiu na obili.

Blana © ořeni ro %Bubčiomífu,h) vzmb.:
1, Dmi). po Hroumic. — 2 Drill). po
DBeliIonoei. — 3. D fw. Markélě. -——4.
D fm. Michalu: každý úlerý lýd. tri).

Blaňany w “Bm-bubnu,vuoi m .Rouřim:
siu. — 1. D sw. Fabiánu a Šedaskianu. —
2. D fio. !lRatéii. — 3. “: ponb. matob.
— 4. D ím. Sambu.
Ianice w Plzeňsku, vrh.-č m „Rlatomíiu
ly čtwrtko: 1. 'Bo uebčli promob., vo 8
mi. ——2. 2130meil. fw. “polit. —- 3. !Bo
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pombff. i\o. .Rřiie, po 8 bní. -— 4. Po .fro.
Hawlu, a padneli fm. Hawel na čtmtef,
toho saměbo due; tbb. "by: 1. Na mlh)
patch— 2. ím.51omá|Ti apom. a hor
mč lobo každuou íobotu ob fm. Zosefa a; bo
sw. Hawla na rozličuý dobhtek.

Plchl, fr. krajstč mino, tl) bonbčlíb: 530
mb. Reminiscerc. — 2, 2130 [m. 'Betru a
Pawlu. — 3. *Bo fm. Batlolomčji. — 4.
Po ím. Martiuu; lyto irbl) trmaii 8 bni a
je o nimi sát-omni tri) na fonč a !)om. bo:
bbtef. Srl) na minu ob r. 1826 počinu:
jit, gátomeň o trhem po ib. metru a 'Bam:
lu po 8 bni. — zoo. lrhy me stťedu a w
fobotu po celi) tof.

s.Blgenec ftan') w Blzensku,to úterfb: 1.
Pťed Hrouulic. — 2. EBDsw. Wo1lčchu. ——
3.5.80 '.llaueberoa. SB. Maric. — 4 2130fm.
Dimiíi, zarowesl trhy na bobbtef.

213o e d : f \) m Budějowsku, prwč w Táborskn,
týpondělky:1,Wo jmenu Zežissee— 2. 330
Nanebemnouv. Sisánč. — 3. 'Bo fm. Fraut.
(Seraf. , pťed fugu. wýr. lrhcul w íobotu trb
na boblnef.

SBo d b o ř a n y (moberfam) w Chebsku, prwč
w Žutecku, n) liřerc:dy 1. řeb Welikonoci
— 2. Bred ím. Hawlem. ——3. EBřeb !!Bá:
nocenii.

B o d &b t a b » lb Sičiiiílu, vrmé w Bydžow:
fin, n) pondělky: 1. Po [m. Z,osesu — 2.

Před íio. Markčetou — 3. 1Bo poiobífeni
fm. .Rřiše. —.4 D nb. Huwlu, wždh při
tom til) na _bobvtcf; tajnou foboiu týhodný

gšonbbtabl) m Budčjowsku, wýročui a bob.
crhy tb úterrb: l. Druhý po Quelifonoci,—

'Břeb ím. Bartolomějem. — 3. 430 fm.
Šimona a Subomi.

EBob m of ll) (Bodeubach) ro Českeolipd vm.
m Sitom. blba lýb. itím: m lit. ame čin—rtf.

iBobol Bili) w 'Barbubffu, prmé m Gánams
fm, 1. Sen ben po ípromnic. ——2. Dim.

išilipu a Safubu. — 3. D ím. Maťi Mag.
— 4. Sten ben po ím. SIBái-lamu.
EBo le fl ($olin) m Plzeňsku , prmč m

Rlatomífu. 1. D ím. Wlarfčtč. — 2. D
Dassičkách.

EBolíee w Sičinfhl, prwč w .skrálohradecku,
i. m vonb po neboli Cunlnte. — 2,

_ím. Prokopu. — 3. D sw Bcrnardu, 6 of:
mibemii fmobobou, zárowesl bobbtči him.

Stál). ttbl) každou ftřebu na plamo, pťizi a» iu
molitanu m Sičinítu, prmč to Bhdžowsku.

1..wpoud po ím. aha!.L—2. 3.
w bom. — 3. m polib. vo no. Filipu a
Sambu. — 4. D ím. Sunu .Rřt. -— 5. D
ím. Dattoloničji. — 0. w film;
Šimona a Subomi; tábobm) tri)
čtmrtef. _ .

EBolie'fa w mai-bubnu, »rroě w G[nubim:
' |Tu.1. m polib, po ím. 3 fail. ——2. Qřeti

čtmrtef m voní, — 3. m úlery před fu).

Ziťlm. =- 4. xwe čtwrlef břevb sw. Scum“

po ho.
fňždý
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.Rřtitcfcm. — 5. m čhvrkf \\řcb ím. Bar:
\olmučlcm. — 6. w \\tcn') pťed fm. Ščuxo:
mm a Zudou

2130 l \\a \\: \Bnrbul—ffu, b\mč m Čáskawsku,
Mtb-\;: 1. \ne fm. EWntčii. — 2.930 im,)
%ilipu a Sambu, 3. 2130fm. Ehm. —
4. 330 ím. \lBádan-u.

SBořič ípálcuá \\) Plzeňsku. 1. D ím, S::
ftiu. — 2. we čtmrtef 'vo fm. Suma. —
3. w \\an. vo ím. !Bartolmučji. — 4. 2.
poud. \\o í\\\. 'Dhm.

iBoftulon \\) ('.Boílclbcrg)\\\ Chrbsku,vtmč
\\) Šatcďu, \\) dondčllh: “Bo tměmé \\:t.
21.5.80 í\\\. Stojící. -— 3. Sm bm po 'Jh:
ncbnvg. 'B. &)huit. -— 4. D í\\\.\\. Dmi;
IM). ním lazčou flřcbu.

!Bvítupíct \\: Budťjowstu, prwč “\ Rouřím:
ffu. 1. Dne 30. hučma. — 2. Due 5. \\iř.
— 3. Due 16. října. — 4. Due 20. lir
íiopabu. _

Nraha:1.Trb Zoscfsiýšačiuá 15 břtgna
\\a \\atmučít. \\.i\nc|'\\.— 2. Sanníh'; 12. lmřr:
na va \náluíttanffčul \\ámřlli. — 3. \Ji'híh')
11.
lamfl'ú \\a G\arénl n\čl'tč 24. gáři. —— 5.
Mllulášský 2. vtoí. \\a Starěuu n\čílč. Kášrý
\má 14 bni. (bofamábni Hroumičui \\l)
\\řcltal.,\ Hlawui t\'\b\\iním \\a J\vufltm trhu:
m cum-\) \\ w íobotu; \\a xualojlrauském na
n\čůi: m E\mmf, na Weyloui fašoormč.
mřipabncdi \\a \\) Dní ímáttf, ic m; \m bm
vřcb \im.

&)racha \icc w leeňsku, prwč w Brachen:

\Tu. 1. \n čtmmf pbo fm. 3 — ).ím bm \\o ím. Baru 3. D ím. Mu:
toussi. Welkě týbod. \\bí; to člwrtko: 1. Po
“Jim.—2. \Bo ím. Wojlcchu; mbar. lrhy na
obilí fašbl') čtmrtcf.

Prěice w 93\\_t\čjcmíh\, prmč w 93crnu\\í'\_\\,
wýr. a dobytči \\lp \\) poudělly: 1. nmíc:
pul'tni. - 2.213oím. S.Bitu.— 3. E\) Na

Uebrwzelii.!B Marie. — 4. D fm. Gimmm, a Suba
Bťelouč w Pardubsiu, prmč w Cbrudiuxsku.

1. w úterý vo mb. Judic — . Tru
bm po Nawsstiw. \13.Marie.“ —- 3. Dv
měnění “B. (gmina, — 4. D sw. .Ratrřině
Stí) na dobytck wzdy 6. čnmna.

Bkesticc n) Plzensku, prwčx w .,Rlatomlfu
\. “Bo Slmubcmllouv. Wm.

2. Bo Bož. Těle. — 3. Bo fm. !)Barořinci.
-.—4. Web fm. Rtih'viu. m. ním \\a ve:
hamnč wéci: 1. Zelený člwrtek. — 2. D
fw. Toulássi; obyčcjuě \\)b. \th od lm:
.čáttu vanu a; k fm. Martiuu flagbú čnvrttl.

Pťibislaw w !Barbubflu,\\rmé w Čáflaw:
ífu.1.9?a Numi sob. w poskě.— 2.1řct.
pond. po Welikeon -— 3 w poud. vo fm.
$a. \\ '.Bam. \\ \\řipabn. ten fruit. \\a poub.
trdy \\) in. \\a to. — 4. w \\onb. po Dla:
tm. SB. Winic. 5. w ponb. po ím.
Dubí.

\pm: am m \Braiífu prwe w Berouuslu, \\;
poUd.: 1. Spo—©tem. -- 2. 5130\mclifm.

Emmu: \\a Malé Clmnč. — 4- SD)-\\.

Ročnl krhowč ro Čechách.

,— 3. D,f\v. Banu .Rřt. — 4. D fm. Siílf.
.Dfm. 2M). aneb w pom). \\a to.

_mřiboli (*Brinbal) \\\ B\Miomím. D fm.
Wuwmř. — 2. m \\cb. po fm. Sii-i; ragbvu
ílíebu \\)b. \\ há. \rl).

'Břh eč \\ic \ ('Brcn'uíg) m Cbebssu \\nvě w
Šmrfu, \\) pond,:1 o Sta nebe n\ftouv.
néně. ——'b'o fm. “Sal-'N. ím h)?cn \\řcb
aiu—mr. \\b \\a lm \\o (itni, l$l). \\bhš. íob.

*Broícč \\ !)31rt„\\\\')r.a bob. tvím: 1. we
tmm. ve fm. uboři. — 2. w poud. břeh
ím. Mař. Magdu — 3. w \\onb. vřcb fm.
Teres. — 4. w ven?. přcb ím. Raut; dob.
ním jen-3m bcvolctm.

EB\'elilviu \u 'lšlgtůí. brmé m Prachrus. 1.
Na mclifon. út. — 2. „D f\\\.\\. 'prolópu.
— 3. D Ím. Hawlu.

ušních; \\ “Bragí. vrmč \\ Kuuťjxnssu, \\;
vonb.: 1. *Brmu. “) voll. Nuue:
bcmg. E13 Marirl —- 3. 2130rozmýff. vím. lhš.
—- 4. 550 wssech C\\\.\\.

Nabi \n >J,_šl5c\\f.prmé w akcni). 1. w \\átcf

vo fm. \\í. — 2. \\ vrub. \\0 in:—.Xmiicí,\\08 Dní. — 3. D fm. Bartol.
fm. DRM-\., 1m 8 Dní; \!yb. \rb fax. flřctm

Nnbsst t_l) \\ \\: ;Blyňí. 1. Druhou [lí-cru vofm. Bíři. -— .we čtwrtek vř. fu E\Júcl.
Nudujrr w 'Blgcuí., \\\\;\r.\\Í) tu poub.:1.

“Bo Sutíh. —- 2. \Bo Naurbxxwst. !!!-int —
3. 51302303.91. — 4. W Dtarog. SB.Mar.
— 5. Po fm. m.; _;láň trh,: 1. na gdm.
čtmrt. — 2D fm. Toul. av., hl; m bob.
; obil. kaž. čnvrt

Nadomdsslcx w $k. moč m *Bmd).,
ím. 9.13ch — 2.D í\\\. Maloussi.

NadoUicr w Chcbf. \\mč \\: Bandu, wýr.
“D. na (tam. _;bcš. koně \\ i_iní) hub.: 1. w
vonb. vn game. -— 2. ím. !Batlol. —
3. \\ \,\onb. \\o \'\\\. Rattř.

Nakownxk (Sidonia) m 'Braší., vrmě krajs.
\\\\f\\.\.'1.mc i\mrt. vo \\cb. Nruliuisc. —2.
“Bc flř. po nrd Kam.-m. -— 3. Dne 15.
čcrmm. — 4. Dfm. Binn. — 5. Dne 6.
l\í\\.\\,\.,' \\)b. trh \\a fm. Toul.

mataic \\) Nard. urmč w .Rcuřinn'. 1. w
suchě dni vřcb fm. !))ht. — 2. m \\onb.
pťcd Dilclifon. — 3. we slť. \\o Dlancbtmft.
*Bánř. — 4. w vonb. vřcb Wánoc.

Natibočice (magnum) w \Butči. prwý to
Edborí. \. mc ftřctop. — 2 D fm. Bat.;
táb.\\[)\\:1.9)\aíov.\\o\\b. — 2. we už.

po erlsoU. — 3. D sw. Wituu — 4. D
f..n Gim. a u.d

N oubnicc w !Btašf. prwe m !Ralomn. 1.
58mm. č\\\\\\. w pom. —2. \Broůř. Eman.
\n poílč. — 3. Na zelený řtmrt. — 4. D
\\alegm. fm. \řiš. — 5. we čmatt. \\o Nax
nrbewst. *Bánř. — 6 na ven!). vo Bož.
ESC—le..— 7. D ím. 5Dřař. Magd. — B. we
(nm-\. po ím. Silii. — 9. 'me člmrt. vo fm.
91hicl.—— 10. m mm na fm. Mart. ——
M. D fm. Som. , \\)b. .tlm laš út. a obib
\\ifag. čtm

[memenncriu dolni ro qua. y\wč \\



Ročnt erbowě\\ \\\,aq.

\\)md). \. D \\\. ěm. _- 2. D rm. !)Dojt.
3.D \\\). Silii. — 4. D \\\). Eíní).

Richešnburk w E\hrb. \)tmč \\) Chrud„, wýr.
a bol). tr!)\). 1 \\\c člmrt. \\\) ili—\\. _
2. \\\c č\\\\\\. \\\) \\\). !Battcl. ,— 3. \\) \\\)ub.
\\řcb ím. tmm

Nočow !)orui \\) “B\aiífu \\\mě \\) Battďu.
]. \\) \\\)n. \\\) B\věílon). \\\. Uřaric. .— 2.

ím.
N o sdra \\ \) \\) Blzeňsi, \\) \\\)nb.: \. EBD\'\\).

Fuuskiuu. ——2. 2130 ím. Sotptíu. — 3. 5.130
fm. Gtěv. vav. — 4. \\\) ím. 55mm. Gem'.
— 5. 2130\\\mni quenbu. \\cb

!Rofntnícc \\) Sičínífu \)tmč \\\ Rtalnbtab.
.D í\\\. Malějid — 2. D ím.*1R\\\-l\'\č.—

3. D Duňičf., \\í)\) \)outni: 1. D \\\). Sní.
——2. W oftamu Bož. Tčla; \\\) \\)D. \\\g.
\\\)ntčli.

Ronow w \\\arb., \\\mě \\) Čxdisl.\\) mm.:1. $řeb \chlimn. -- 2. Web ím. Du:.cheu
— 3. “Břeh \mánoc. a \\\)M) \\\\\'\ připadl
\Ttčbn') ben, \) \\)bcn \)řimt.

Ulvnííbcrf \\) 21315.\\\mč \\\ .Rlatmvífu, \. D
\'\\\. Bil. \)3-.\f. —- 2. \\) \)0:\\\ \)\)\'\1)
a 213\\\\).—- 3. \\) \\\)\.\b \\\) Naroz. tl). Murl
po 8 \\\L

Roweusko \\) Sičinífu \)\\\\č \\\ Bolcslawsku,
mjr. \\ tal-. \\\)\)': 1. \ ín). \\\il.
wa. Sní. — 3. D \'\\\. \Jlloit. — 4.
\'m. Wim. ——5. D \'n). EDM). —6 D \\\).
Wien.; \\f)\) \\)b. na obilí \\ jiné zlxoši \\\3.
út. \\ \)(t.

Nozďálowire \\) Siřinífu \\\\\\é \\)Bolrslawj
siu, \\\\)\. a bol). \\l)\): \. \\\c čtmrt. \\\) 3lí
mr. \\\) fm 3 M! — 2. \\)c čtmrt. \\\)
mb. Subifu. — 3. \\) \'\\. \)řcb Sřmnbnuů.
&ša'\\č — 4. \\\e č\\\\\'\. \\\) fm. 'JRarlčtč. ——
5. \\\e Ehm. \\\) \\\). \_\3\.\šmvř. — G. mému-L
\\\) f\\\. bamlu. — 7. \\)c člmt. \\\) \'\\\.

art. ——8. \\\c č\\\\\\._ \\\\_3i íud)\')\\\i b\n)
vřcb \).Báuoc., \\)b. "I) \\\1. \\mrt.

Nozmbcrk \\\ !Butčiomffu. \. D \\\). 'íy'ab.
\\ c. —- 2.D. \\\). \lBoitčcbu. —- :). \\)
\)onb. vřcb \'\\). \1B\i\'.'l , \\\) \\\\ d)!cb \\\1 ,í\\).
Mik., \\)D. \\I) hr,. í\)[\.

!Rošmitál \\ *Bubčiomífu.\. D í\\). sil. a
Baf. -—- 2 D í\\\. Baf. ap.; t\')\n\) \\l) \\\3.
[\řebu.

Nožulital w W;:ňífu, vrmé \\ Wracheuslu,
1. \\) \\..onb \\\) Sutil a. _ 2. D ím. Sil.
\\ Saf. — 3. \\) \\\)\\\\. \)\) B. ičlc. — 4.
D ím. am“—\. —- 5. \\ \\\)ub. \\řtb (\\\.
mn. -— 6. D í\\\. mm.; \\)h. \\l)\) \\\š.
čl\\\\t\f. _

!Rumbmt w Ccskoliusiu \\\'\\\č \\) Lčlouxčťicfu
\\) \\\)\\b.: 1. \lh) obrác. í\\) 513mm. —- 2.
5130 fm. Duchu. — 3. \Břcb ím. mm. —
4.330 fm. \\)amlu, t\')\\. \\\) \\\š. \'tř. *

gn, \\) \\\)\\) (\Jřcidnn) \\ (S.\Tolivňu \)rruč \\)
Eilomčř. 1. D (\\\. Barlold — 2. D \'\\\.
Michcaluj

Nychuow (\Jt.id)\-\\\\u) \\) Síčinn'u \\\mč \\)
málo!)rab. [. \\)c \'lřebu \\\) 3\\\\\\\\ 3\"\. —
— 2. D \\alcgcui \\\). lřigc. — _3. D iu).
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a_hpl.--4. D f\\\.£1)2a\ouíf.—5.Dší\\).£uacii- dopol. wždh \\\) na bota.; \'lřabu
\\)bmjh\.í)
\)d)\\ \)\\) če \\\) \\) Budějowsku. 1. \\) \\\)\\b.
\\\) 2303. 'Ičlc. — 2. fn). Dubř.; fagt—ou
\'třfbu \\)b. \\[).

Nych \\\)\\\ \\\)\\)\') \\) Butějowsku prwéwTá:
[\vrífu. \\\\'\r. \\ tof). Mn) \\) \\\)\\b.. 1. No
\brom. -— 2 Bo f\\\ \'šil. \\ 3.\\f — 3.
\\\řeb Namhm. “B. “matic. -— 4. Wo f\\\.
Mark.; \\)b. \\l)\) fm.. \\\)\\b. na plátno \\
\)řhi, vař na votramuč \\\ěci.

!Rfčicc čcnvcuá \\) Dutěiomnu \\\n-č \\)
Íaborffu. ]. D (\\\. Siři. -— 2. \\ \'\\. přtb
\\\). Duchexu. —- 3. D ím. Muťi Magdd -—
4_.D [\\—matici. — 5. D ím. Šiulj \\3ub.
— 6. D \\\). Ratcř.

Nečice Kjardassowa w Budějolusku\mu_i\\)S!\'\l\. .Dím. 30\'..-—2Dí\\\.
— 3. ;D. \\\. Mat. -4. D sw Wřart., lrby
\\\\ tob. kaž.x
ewnice \\) “Brawn \\\-\\)č\\\ Berouuskuu 1 w
\\onb. \\\) \'\\\. mm. 2. \\)c slťedu \\řcb
93. Tě [. -—- 3. \\\c ítřfbu \\řeb \'\\\. Hawlem.

Ř \ \ \\ \\ \) \\) Nra;sku \\\mé \\) 2.Rvuřímifu. 1.\\)c \\\\\\\. \\\) \'\\\. mm. — ím. Sif,

\\\\\\\\\\. — 3. \\\c It\\\\t. \)n)2f\\\5 \Brof. —4. \\\c E\\\\\t. \\\) \\\). \\\.t —— .\\) \\\)nb.
po \\\). Enid. — G. we !mrk. \\\)a\'hn Mar.
\í\\\\. -— f. \\\ \\\)úb. \)řeb sstčdrým wečer.;
t\')b. \\\) [\\3. \\)B

Gabflá \\) „\\\inifu \\\mč \\) Bhdšowsku,fn)\\\)\\\\.:1.EB\) 3\\\\\\\\3\'. \\\).
Zanu \Rřt. — 3. ÍBo ím. Barwl. —- 4. *.Bo
\\\). Hawlu; \\')\. \\\) laš. \\\)nb.

S á \ \\ \\) \\ \\) EBM-b. \\\-\\\ě \\) .Rouř. _1. Due
28. uf). -— 2. T-nc 3. li\'\\)\.

S eč \\) *Barb. \\\mč \\\ Cbsud., \\\\')\'. trfm na
\\)5ličnč \\\im \\\ošl, \\a louě \\ Í)\)\'\\. bol).
\ \)\'\\\ib\\milí\\\\0\\:1.\\\tčt\\\\t.\\o (\\\.
9“ i\\\. — 2. \\) \)onb. \\\) í\\\. Silil. — 3.
Dim. \mm. i\iíl'. Na \\)xličnč obili, \\\a.

ři\\\\), minu \\ \)ři\i ]. \\) \'\t. \)t\\). \\) bot:&. —- 2. \\) \'\t. \)řcb ůřtbov. — 3. \\)u
\\\) \\\b. Subih.

S e d [ ca \\ \) \\) Wražsiu \\\\\\č \\\ 53c\\)\\\\[fu,
\\\\')\. “\\-\\\) \\) MM): !. \\\c stťrdod. — .
SBMdWelikou. — 3. Ěbřeb\'\\\. \\\)an —
4. Ím ben \\\) \'\\\. *Bct. \\ Elkana — 5. D
ím. Sil'\\. — G. Wťed í\\\.. Bamlem. — 7.
D (\\\. \lR'art. [\\\T. — 8. Web Wánocemi,
b\\\().'), \\\—,t \\ \)í\\\\') “mm. \\a bol). S,Bři:
\\\\bl=li \\\) \\ěftcn') \\\) \\\\ hnát., \\át. \\\I)
foi—.,obl\\')\\\\'\.se trvrmč \\\ \)řiííli \\\)nb. Dwa

\\\n) na i'm, \\ři\i \\ \\látm), \\\E \\agmnná.Rocanba: . Na \\)ben \\řcb \\Í) nm. a 'Bam.
— 2. Na \\')\\\\\ \\řeb \\\). Mart. Strip) na
dob . \\ obilí \\\š. ílř., \\ulli E\) připadl ímá:
\\\, \\) út. \)řcb tim.

S e'b [ c c \\) Dutři., \\\mč \\) Beroun. 1. \\)
\)\)\\\\. \\\) Bnmm Seš. — 2. D fm. Sii-i.—
3. D fm. “Bin pav. — 4. D \\\). Mčch. —
5. D \\\) 911 \.

S \ blice \\) Plz., prroč \\) Mad). \. \\)c \iř.
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vo hmm boíln. neb. — 2. m vonb- vo flv
Srní __ 3_ we ílřrbu vo Nawsst. 513.Marie.

, rmut-lol.
S e m i lh w Siliíiffu vrtné w Bolrsl., tt) bonb. :

1. we ití-zbor. — 2. Elli-tb i'm. Sunem „Ri-t.

— 3. 330 flv. Sílji. —4. *Břcb fw. Dubí-.;
týd. trlmfa3.l1.it.

Genoiatn m. Bard. brn—6m Gall. 1. Dim.
. D .!ID?lgatč. — ojt. — 3.

“Betl-mille. — 4. D fm. mint. —— 5. D
Mladátk.; trlm na bob. Yai. mit.

enemire w !Barb.vrmčm Cbrud. 1. mc
čtmrt. po Snmm 313.— 2. we ílř. břtb

lmčtnou neb. — 3. m ponb. vo flv. Troi.
-— 4 2130sto. Bai-lol. — 5. D fm. Šiiil.
a Snb.; túb. trl) Tai. čtmrt.

S talit: česká (Grosi:Skalid) m Sičínífu
mně w .Rrálol). 1. we flř. vo ím. Wil. a
Sat. — 2. we flř. po fm. Wawť — 3.

_ w út. vv. ím. Kraut. (žn-af. ——4. w út.
po ím. Dnbř.: trlm náb. na obilí, přizi a
Mitanni faš. út.

Skalice m S].tatb.brmč m „kouř.
Mat — 2.D fm. Sami ch
flv. Waw ——4. m vonb. hřeb hb. .Ratcř.

Skuče w „*Barbubfhivrtné w (Slyrub. 1. pmn.

LDfm.
—3.D

út. m volte. — 2. m út. fmatob. — .
D 130le. fm. lřišc. — 4. D fm. Sudí-,
trlm na laně a jiní) bob.: 1. D fm. .Rarlu
am.—z. *Brmn.út. w MM.—3. m bát. přcb

lmětn. mb. — 4. D bromčn. agua (Elu-ilia.—5. D fit—.*Dřart. biff. — 6. Dfm. Qucii.
Slaný m *Brašífu vrtné m malem. 1. D

fm. išil. a. — 2. flv. Mcutu po 8
bni. — 3. Df Dbčtom. $. Marie. Trbd na
bob.: 1.w DDllb.po Látare. —2 D proměn.
'Bcina (Slitina.

Slaw čti 11110Mažsku brmč w Rakownicku,tl) [li-ebu: .ŽBřtb lmčtn. mb. Bo

intimní.—13.213řcbím.2il\icl.— 4. BoDbet. 213.91“
Slawkow (Schlaggenwald) m Cbebskubrmě

ml'nfctílu. [. w vonb. bo chtuag. — 2.
\n bonb. po 311mm Makir.

© m ib a rt) m Sičínllu prwč m Bydžowsku,
1 mm do fm. Dor. —2. m vonb. vo
fm. Gtaniilamu. — 3. D ím. Baf. mclfčm.
——4. we čtmrt vo Naroz HB. Matic. —

.D fw. Šuf.: trbt) na obilí raš. fob.
Gniiřicc m Sičínllu brmč w ,erilobrab., min-.

trbt) tt) slťcdy: 1. 2130Jatom. — i:
fm. Sii-ím. — 3. Bťed mb. Subíl. — 4.
SBřcb flv. !Bartol. — 5. 'Břcb ím. Ematoun'.
túbm) ttl) fa3. ftřcbu.

Snlržowka (Morcheusteru) w Českolid. břimc
m.!BoleiI h) ttřebt):1.*13řcbí. of. ——
2130 fit-. Martu. — 3. žBo sw. Marti—tě. —
-l. Nřeb mh'cmi©mat.,1\)b.trlíta3. ílř.

S ob c 11a w tv Dubřioivítu, tt) vonb.: !. vo
obrácení ím. sZBamla.— 2. Yťed fmatobutí
imám). 3. 8130 pomón'eu. ím. třišc _
4. Po Katcťině; tm bm přcb tím votašbč
trl; na tonč. itím na bom. bobbtef od bru:

—5.D uMichs

!Roťnl trýowč tb Čecháche

?ěšwmvonb. w vnitř aš bo pond(po flv.Trojiria

Gobottab w Zičinsku mul w Boleslcudskuj1.
we čtmrtcf po flv. 3 trál. — 2. na meli:
ton. litcn'y — 3. D fm. Maťi Maat—. —
4. D flv. Bartolom. — 5. Dí ím. !)?iďwlu.
6. D fm. .Rateřinč; lýdný trb knž sobd

Sokolow (Walfmau) “\ Cbebsku vrtné w

Echtíhi. 1. W vonb. vřcb flv. DnďynDi. —2. m vonb. bo Sal. mrlflm. 3.D flv.
Wlíďmln, trlm na bob. třct. polib. w tašb.
mčííti:

Solnjce m Sičiníl'u pri-ot w Rrálobfabtďu,
1. W ponb. D

a Sub. Súb. trl). taš. bonb. a příbabnrli
ímáttf, bm na to. !Břívabnc:lí na mír. trl).
fmátcf, přcloší se hl) na břiiTti tóbm.

Sowiuka m Sičíullu vmí- w Boleskrstkuj
1. We činu-tel vřrb .br-om. — 2. út.
tiřcb ím. Wácl.; tůb. trl) na obilí a bob.
taš. Elm-tel.

Staňkow w !Blgcňífu.1.
roce. — 2. m outer. po ím.
S'úb. trl) laš. vonb.

S tárto w w Sičínltu prmč ro Rráloútabcďu
w tamní ponb. po fm. Worssile, přivabmli
bm ím. Worssily na vonb., brgí se trl; tobo
samébo but a brulpí) bm na to lrl) na boli.;
tůb. h'Í) na pří3i a plátno talbou sob.

Stari“ scdlo m lerňsku drwč w !Bradyrnflu.
]. w út.. po ím. anu Nedj w
vonb. po flv. Wácl. — 3. wc flřcbu 2přcb
ím. Martinem.

S i ob :: (Glaub) m *Bl3cl'ulu. 1.w úterý vo
.bromn. — 2. D sko Sii-i. — 3. m skťcdu
bo fm. !)íidaalu. — 4.11: lit. vřrb fm.
Martinem; fm. Siřfh') trl) na ntb. připablí)
odloži íc na vřiiíti útm').

©MM) (Sterkeu) wJW,ardubskn vrmc' m (Slam:bimíhl. 1. D ím. Sef. — 2. D ím. Witu
. D ím. Wawť. — 4. D SDulTičfád).

Stlrakonicc ro !Bl3cňftubrmč w *Bradymílu.'Brmni čtmrtct we ftřcbobníti. — 2. w

i'ittrlao')pťed Numb. Bnuě. —3. D fm. ?lmič.D.ím Šiuld a Sub.
Slrassice nemá w Wražsku,brml m malo

mniďu. l. rv vonb. dťed fm. Sci.—Z w út
mlifon. 3. w út. fmatobun'. ——4.- w
polib. vřcb mnich) skrážci. — 5.11) vonb
vřcb fm, .bamlcm — 6. D sw !Barbořc.

Slrassow m Sičinífn vrmc' w Bydžowsku.
1. D ím. Silií. — 2. D fm. Martinu.

©trá3 (\Rmftabtl) m $l3tňíhi. l. m dond.
pťed sw. Samui Rřt. — 2 D fm. .Ratcř. ;
trl) ua bob. fašbí) útu.

Gtrá3 (EBI—10)w !Bubčiotnflu. 1. w vnnb.
ve ímrt. neb. —— 2. wc čtmrt. vo Bož.
Síle. — '3. D fm. Barlolj — 4. D fm.
Bucii; trlm na bob. h;. poud

Strášow (Profilu) w leeňsku »er w.Rlatomfhi. .Po Mat. — 2.D fm. Siři. —
3. D fm. Sat. — 4. D2 fm. EDM., trh

| na obilí a bob. toš. čtmrt.

m út. vo Now.
Grant. Sercafj



Ročnl trámů \\) Čechách.

Střela \\ Hosstice \\) Plzeuskuprwé \\)
Prachensku. 1. 213mm. čim-\. \\) I-řqml. —
2. ibm 12. fmčtna. — 3. Dne 26. píši.—
4. Dne 12. prof.

Střlbro (více) \\) lecňsku, It!)n \\)úr.a
\\a dob. \\) \)onb.: 1. Wo in). 3 Irdl. ——2.
SD))Welik. -- 3. EBD sw. !Bamř. — 4.
po n)). bamlc.

Stropuiee w BUdčjowsiu,1. 5. únor. ——2.
\\) úm. ímatcb. -— 3. 6. (in.) tri) na bol).
IašJ

Slrunlkowice w Plzensku mně \\) *Bm:
d):nflu. 1. \\) poud. ve sw. Iroiicí. — 2.
D fn). mamř. — 3. D fu). Grant. Scraf.;
\\)b. t).-E) lažd \'lttr. _

Slrymilow (Stenata) \\) Bndějowstu
pnl—č\\) Iábnrílu, \. “Im tm po Nowčul
rou. —2. Druhě ponb. w poskě. — 3. Ehm-ré
voni). \)o Welikon — 4. \\) pout—.\)o Bj
Tťle. — 5. \\) vvnb. po Zilji. — 6. D
no. bamlu. — ?. Im bm \)o fw. Dnrř.
it!). \\a tab. laš. \)vn'c. cb 1. fmčma do
31. říjnu.

Gulbollí \\) *Ba_\bub|'tuprwé \\) (Sánawm.
1. \\) út. \)řcb fn). .bml.\n\ —— 2. \\) út.
pťed fn). I:)máífcm ap.

Sunipcrk (Sonuenbrrgď \\) thEíTu Dmi—
\\)Šatcďu.1.©nc1bol\\)řt.—2.Df\\.i*m .

Supi b\zta (893mm Grierobcrg)\\)Sičínífu
rrwř w .Rtalobrabcďu, \rl)\) \\)\')r. a na rob.
w pond.; 1. Po ©mátoftcď). — 2. 2130fm.
mmm. — 3. 2130fn). EDM. — 4. Bo.
Dbčtoh). %. War., trhy \\)b. na obili \\ lm
každě voub. po celý mf.

S u ssi c c tSchňtlcnbofcu) w Blzeňs. \)rmč \\)

Wrachensiu. 1. w boub. po fm. 3 frál. —
2 w út. ímatobuíf. — 3. D fn). Nochu.
_ 4 D 111).Fraut. ©craf. Iti). ua dob.
od neb. h))čtnč a; do sw. Marlina ka;dčx
vnuka.;tri). na obilimponb. a))átývnceh'nof.

Swětlá w Nardubfku prwé \\) (ŠáyTamífu.1.
n) út. v)) fm. 3 mil. — 2. [m, Woj:
lřóu. —- 3- D ím. Bartold — 4. D fn).Mich.

©MM) Trhowé (©d)\\_)ci\1í5)\\) Budě:
jowsfu. 1. \\) vonb. \)n) ím. Šroiici. — 2.
W \).an po Dlancbcm ŽB Matic, aha.
bmli \\a ten tm trhw Lissowk,vani břimc.
-—3.D fh). 55mm. Seraf.

©moianom \\) *Batbubífu\)noč Gbrubimffu
\\)út. \\ rob. trl)\): 1. \\) \'\t\\'\') mafovuftn'
2. — \\)c čtwrtck \)řcb fmčtnou \\cb. ——3.
\\)c ftřcbu \)řeb Na ncbc wskoup. “bání-. —
4. D fn). Š.Dřaí'.Magd. — 5. wr činu-teť
\)řcb ím. Lionláifcm.

Swratka w *Barbybífu \)rmč \\) thubhznffu.1. \\) \)onb. po in). Fab. aŠb

vonb. po WelikouM— *3. “D fu). 'Drofzovu.— 4. \\)c flř po
Šacliř Cf'šdlmslat)\\)clJičinfsu vtroč \\) .Rta:

lobrabgďu. 1. \\) outer. \n) fw. 3 mil
2. \\) út. ímatob. — 3.
\\')b. tri). \\) \\t. a w pán\cL

©cnbaď) \\) Genem). \\)rmě \\) Boleslz 1. \\1
ponb. po promob. — 2. w \'u. po Sunu \řt.

D fn). Marljuu;
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.— 3. m))ěnb po imm. Mat. — 4 mmDD wssechS “Milf
©MM—ad) \\) Cbebstu brn—č \\) somnu. 1. w

Uond. po mb. Rantatc. — 2. \\) \)cnb. \)o
wssech Swalých, a \)abncli wssech Swatých
\\a \mub. tedd tcbtmč na mbm.
čulinb \\) Cbeďsiu prwě w Lokrtsiu.jl
Druhé doud. \)o fm. Banu .Rřt. - 2. \\)
roub. \)řcb abmmtcnm.

Šéulinda w Čcsiolidsiu vtmč \\) Eifomč:
řiďu, \\) \)onb.: \. 213mm.vn f\\). 3 hail.—
2 Drubý:po !IDcliton.-3. 200ím. Marš Magd.
cntal w Cbebfku \)rmč \\) Loketsku, \\)\')t.
tri) \\)e čtmrt. pťed ím. Wciclawem; týduý
hl) fašbcu fcb.

©itgi6maíba \\) Českolipssu drwé \\) Eíto:
měřiďu. 1. \\) \'.\t \\)clífcn. —2. \\) \\onb. vn
unum—3. \\)voub. po fm.'íšrant. Sercefd
I\')b\\. trí) M. patcf.

Škworec w Nardubslu moč \\) .Rouřimrfu.
wýr ibob. tri). h) úicrfn: 880 fmčmé
našli.—2. \)řebfn).©amknu— 13.\)řebaltánu.

Šlukuow \\) Črfkolipslu \)mč \\) Eitcmřřiďu
\\) vvub.: 1. Wo mb. Díuli. — 2. *Ilo Na
mb: wstoup. fruinř. — 3. Wo fu). Wan-ř.
-- 4. 21h) \'n). “Blatouíi, íób. trh. na,
čtwrt. \\a \clcm') čtwrtek (\ \)mn. člwrtek w
adwentě vřícbáuií' \ přesvomi irama'ři \\ řemenu.

Štěfua w Pelzcňfknd1. \\) út. do \)rmn. mb.
' . hřeb fw. Siljim. —

3. D fw. Tekle.
Štepáuow w Budťjowsku prvně\\) .Rouřinu'

ffu. 1. D fm. Wojtťcbu. — 2.D fm. Bar
\\)I. — 3. w út. pťcd fu). lbamlcm SD))E.
lrhy m:. stťedu po nh') pust.

Štětí (!chíiabtl) \\) (Šeífolivífubrmč w Bo:
leslawfsu, wýr. a bol). hl). m čhmrtfn: 1.
No mb. biolfo'buč. .— 2. Pťed fn). Wawť.
.- 3. Web fm. Hawlem. — 4. ,B:) *))o:
čclim SB. Marie.
\\)arctntál \\) Sičinffu vrmč\\) 58mm:
sku, \\)\')t. a bol). itím \\) amb.: 1. M)3m.
3:3. — 2. Wo \)ímčm lwčtuu; příhabntli
\)ínn') h))Eten na \)onb., tem) tmm) )a \\)bcu;
_ 3. 2130 fn). !Bartol., a přivabmli fn).
Battole na vonb., ledy Dmb. vřimi.

©mií)\)\\) \\) 'Bíuuífu prwě \\) R(atomffu.
\\) pom). ))o Qatar. — 2. D fw snim 3 \\)
\)onb. po ím. ma. — 4. \\) \)cnb. t))) h)).
Eucií Týd. lrh faš. ílřcbu.

Tábor, býwalč [raiíič \uříh), \\\)ni \\) Bux
dějowfku. 1. D ím. Ntboťi. -— 2. D fn).
llrí). — 3. D *.Bromčn. 'Ba'ua (SÍn-iíta. -
4. D fm. &amíu. — 5. D fn). Dnbř. 311.1:
bmli nm. \\a fobotu, nebo (\\)át. židowský,
odbýwxi fc wždy vřin'ti flřcbu.

T a d) \) \\) \\) Chebsku b\mč \\) !BIgcřuTu. 1. \\)

))))nb. vo Smena Seš. —- 2. Na melih')
nátter. — 3. \\) \)onb. \)t) 3. Těle; táb. it!)
na bob. \\ obili raš. flřtbu.

Souš \ m (Shading) \\) Chebsku prwč \\) 20:
fotím.1.91a3e[\\\\')čh\)rtef. -- 2. SDM
fmčtna. — 3. Drubč ponb. po ím. Duďw.
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-— 4. \\\c člun-\\\ \,\v Mares. \B. tmm.. -—
5. \\\c čnumt po fm. Martinu. — 6. \\\:
člwrtekpťcdWánoc. , přibrubčm, \řet. \\ mm.
\\\)u zároweň trh \\a rob. 'Súb. \rbfai. čtmn.

Tčchom \) sl (Schšufeld) w Chebsku \\nvč \\\
Lofclsiu. 1. \\ poud. přcd ím Bart ol. -— 2.
\\\ pnnb. po ím. Marliuu.

Teplá \\\ Plzeňsku, tob.

'Břeb .in-om. — 2. Př eodneb. Subilau. — 4. ním. .Rilíánu. —
5. D sw. Silji. —— (i. SBřcb \)mvelfhjnl
vnímifm. — 7. *.BřcbE\!ánoc.

Icplí cc \\ Chebskuprwč w leoulčťicku, \\\
\\onb.: \. “Bo ím. 3 mil. —— 2. 'o (\\\.
Sunu lřt. — 3. \130 ím. Silií.
ím. Hawlu. i\jb. \\\). \\\; \'\\.; \\\mu. \\\.
\\\ \\\. \\\čí. bob \\\).

Seulicc boťejssř (“\\\niscďclobotf) \\\
Sičhlífu prmč \\\ .Rralobmbtcfu, \\\ út.: 1.
Po 3mcnu Seš. — 2. Nřxxd ím Ducheuu.
— 3. Po 91c\\\bt\\\5.\lš.9R\\\i\-.— 4. \\\o

"\\\ňccb Smat., \\)b. \\\) [\\3. poudj; \\\š. \'\..
'\z')b. \\\I) na vláhu), \\řísi \\ (\\\\.

Tercziu (tlutcíienftaN) \\ Gcífoljvílu \\rmě
\\\ 2itomčřiďu. 1. \\\ \\\mb. \\o sw 3 hál.
— 2. 53mm. vonb. po Welifd —— 3. me
E\\\\t\. \\o (\\\. šum. \\ \Bmlu. ——4 \\ vono.
po fm.

Stein ©0thle (Bischostcixxiď)\\\ 'Bíuůífu\\rmč w .Rlalomífu, \\) \'\\.: .*Břeb ípmu.
— 2. Pťed fm. Wer.a them.! — 3. \\o \\\.
\\\)ffcn. \\\ \řiš, \\,'\\—.\\\) \\.: obil. \\\g. íoh.

Terec Hrochňw \\\ Pnrdul:sku\\rmč \\\
(Sbrubimfhl. 1. D fm. Elat. —- 2. \\\r
čtmmt čtwrtého \in—\\\ \\0 Welisou — 3.
,D ím. Sunu \řt. -— 4. 5m bm \\o ím.
Michcalnd — 5. D ím. Saudi. Srl) \\a
bob. vři 2. \\\)r. \tí)\\\\\\f\\\\\\) ben, \\řičnn'.
oílamíd) \m \\cn \,\řeb \ím.

\\\) \\) Břeh) 1.
Welik. — 3. 5.80

Seine: DBltamfh') \\\ Dubčíomffu. 1. Duc
8. [\řcgna. — 2. ibm: 25. črtmmtc. — 3.

Due 21 při. ——\.Due 15.1íůov., \rím \\\-\\poutním: .5)\\c19.bře3\\a.— 2. Dlle
15. čerwua. Týdd \\\) faš. flřebu.

Tejnirř Lubska w Nardubsku\\\mč \\
Chrudinusku, \\\ \\\mb.: . \Bo fw. 3 \rál.
-— 2. wovímctnč mb. - 3. Po ím. Banu
fřt. — 4. ZBO ím. ŽBJCÍ.

Tejnire paneuská w Nražsku prwě \\\
!Rahmmiďu, \\) \\\mb.: Wo samu. _ 2
330 sw.Z iři. — 3. Web. 82ctog.'ll.!1)?ar..

55 r e b e ch o \\\ i \"e (Hobeubruck) \\\ Sřčinffu \\tmé
\\\ thubimffu. 1. \\\n ílřcbu \\o obrámli
fm. iBamla, \\ vthcli to na flřtbu, \\\M)
přissliho \\)bnc. -— 2 D proměněn. “B_inč.

fm. Ratci. —4. dne 27. „\áři.: bo:
v_olcbuc \\\) \\a bobm.: \\\. \\\) fas. č\\\\r\\f.

Tť e B e \\ i ce (Trebuřh) \\\ Lšeífolivífu \\rmč \\\

£i\0n\ěřiďu,2\\\l\;\D\—.abob \rb.:1.'3'.c\\bc\\\\oDim. Siři. —3. D f\\\. Baf.

:Iřcbcííice m Budějowstu \\rmč \\\ .Rouřim:
fm. ]. \\\ sob. po siřcdopostu — 2. \\\ oft.
fm. 53:1. \\ 'Bam. — 3. D ím. Grant.
(En-af.

Ročnt trhowč \\\ Črchách.

Tťeboň (minimum \\Dmubčiomffu.1. D
fmDfčfiLTona sat. -— 2. D.f\\\ Silii. ——3.\

Tťebowá očeska \\\ Ebnrbubffu btmč \\\ (Ein-\\:
timfm. \. D sw. Mat. ——2. \\ út. pťrd
\\\\. Dllácm. —- 2. D “\\\\\\. Wawť. — 4.

. *Ihtouh': \\řtb \\\úr \\\). \\ofalbč \\\)
\\a tobnhf: \rím \m obif. raš. čtmrtef

Tr mice (tůrmía) \\\ Čcstolidsku \\\mč \\\
Bitomříiďu. \. \\ \\\. \\o Welikoud -— 2.
\\\ \\onb. lříšoroc'. — 3. \\\ hub. \\0 M.
Mirb — 4. \\ \\\mb. vo “Roč. \ll. Matic.

Trntuowj \\\ Jičiusku \\\\\\\': \\\ Rralobra:
bfďu \\\\'\r. \\ boh. \\Í\\.\ \. \\\ \\\mb. \\o
nanic. fm. 911mm. -- \\\ \\onb. \\o sw Sní.
w—3. \ne (hm-\\\ \\řcb fm. Duóuu. — 4.
\\\ \\onk. \\o fm Scar. —— 5. \\ \\onb. \\o

(\\\. erb. — G. \\\ \\onb. bo fm. míščřtč.
Mim i\umvmanů \'\\\a\\'\ \\řivnbne na \\\m'b..
odbýwa se \\\) \čbo' tnc: fbbhh fc 30mm;
na \\a foač mm! \\ \rbfm (Ehrubímífúm,
vřeloši fc Trumonu'h') \\a \\řebóáuiírí \\onb.
Trim \\\“\\i \\a planu), \\\-i\í \\ obilí fašbč
\\onb. \\ č\\\\r\cf.

Turnow \\\ Síčínflu brmč \\\ Bosesiawssu. \\\
(třeba; 1. mo stťedod. — 2 Web. fm. Eh:
\\\m \'řt. —— 3. Po ím. Sííii. ——4. Bo
Gmdmíhcb. — 5. Mrd proměn. alánč. —
6. *Břeb \\\\Tm\í (ěmat

Iuh'fnm \\\ “Bm—m?li.\\\\'\r. \\ tob. \rtm: 1.
Drubč \\onb \\0 Welisouu — 2. !Bmm
člmrtcf \\o 53. 3610. —- 3 \\\c i\mrf. \\o
\'\\\. Wmnt. Cžtmí. — 4. \\\ venku \\o “Bot
&! Marieo

Ty nisstě \\\ Siřinffu \\r\\\č \\\ .Rralohrabfďu,
\\\\'\r. \\ bob. \rí\\\: 1. \\\ \\\mb. vo fm. Im:
iici. — 2. D I'm. QufmTi. — 3. DR.
ůBamřf—d. D (\\\. Šum. Srí) \\)b. tag. mm)).
\\o fmřtnč mh. uejblučurjssi.

Hutcrreídwnftcin \\\ am. \\rmé \\\ “Brad-\.
Gcbafl. — .D fm. Wojt. 3. D fm.
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fráí. _ 2. mc i\řcbu \\o ím. Mieb
Wambeťire w Štířinífu\\nm \\\ .ftmlobra:

b\ďu \. 'Batů č\\\\r\\f \\\ voílě — D m.
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Týdd \\\) \\a



Nočui dlrbowř \\\ Čcchcicl,sz

Welw \\ \\\ \\\ Bražslu \\\—\\\č\\) !Ral'mmiďu.
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-\\\ hrubé poud. \)řcb Wáu. T:)d. \\l). \\\3. \'ob.

W ldunice (ll\\\e\\\\\lt\\\\) \\\ Bulxj 1. Na
\\\—nic. \'\\\. nim. -— 2. \\) \\oub. po Sunu
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Wodňauy w Plzeňsiu \\\\\\č Pracheusiu, \\\\')\.
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Žebrák 30 8133333quvtmé 30 93030033330. 3.
we (3. 00 333mm 333. — 2. 3-0333.33033300.—
3. Df30. 83.3313333303..—4 Dí30. ©3333.aSub.
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