
ňalenbář
na paf obyčejný

11.855.

%Dčníf čtwrtíu

Ncikladem Dčdtct!oi fm. Cprtlla a Methodte

“kuřat—ard :

Beneš Method autům

___——__—_.„- »———:—mm<——__»a————

23 %TMŠQ
W lvmminíi u Nirsche a Gros;e.

„'Tifftm tčrirůn- Hi. Bubl-tra.



W kněhknpectwi

%šews & ©mm % %mě,
na wetúém náměni, w Domě p. J_ífeína, jíou & banální:

Cena tnc ftřibřc.
_3,

Hlaš iebttott) ťatolíďč na ro! 1850 za i zl., 1851 za 1 al., 1852, za

1 zl. 12 fr., 1853 ga 1 gl. 12 Er., 1854 aa 1 at. 12 tr.

ercitkč a fprosté odpowčdť. Db Abbé de Segura. přeložil

Fr. iBoimon . . . 18 !t.

Manna, čilí moblítcbní ťuišťa, pro fatolícfousskolntmládež,

mUžského i ženského pohlawi, tuba máganá . . . 15 lt.

Núše a ttm', báíněob 55mm. Sussila . , . . 50 ft.

Raícnbář pro čaé a wččnvft; Šestý roční! . . . 12 ft.

Pobošnost, ! ušímc'mí nábožUých fřeíťdnů, pťi procesi, která fc

buší w kťižowých hned: . . _ . 2 tr.

Wciclaw Wolný, _čiliMalý Wtčpař. Pťrlošil a rozssiťil$!.

Sní. KUčera„o mnobýmt olráw; srss. 12 fr. wáz. . . 15 !t.

%;břlótvgííci vowibťt). BťeložjlFre 5,13.*Boímon, mda. . 15 ft.

Rťáínč tvečetl). Sbirka zádawných a poučnýchpomircf. Sepsal

B M Stulba. Swazekl. . ., . . 245.
Uwedeni pro ministranta . . . 2, ft.

Mcijowa pobošnost ! uctění Nejďlahoslawrnčjssi513mm;SIM-ie 6 r:.

Missie tichonwřfkě. Sepfal išmnt. érorvif. 3 6 mappou1 zl. 30 lt.

Tomáš Kenlpenfťý, následowáni !Bána Sašiňc Christa . . 24 fr.



Moravan.

Mafenbúř na má o—ňnčej'nť)

1855.
iinfm'k "řtmttnj.

Nákladem Dčdixctxwiflv. Ehrilla a Methodta.

Pořadatel:

Beneš Diet/lod Kulda
ochr nielenčlu)ro| nedbalou mládež.0. .—duohovni .slrnrzivce v mor

(?)“%\(,

mm.
“Imm-\

IU “Brně.

W fommiafí u Nilsche a (Brom.
Siffert: břhicům m. Rol,drera.



Dle *.Rnanetowa stoletého falenbáře iefi tofu 1855.

šmrtonoé čili Maršx

panomníůem.

Dle Uasseho falenbáře záleži panowáni Smrtonosse, jako panowáUi

wssech ostatnich Blubie a hwězd, iebině av tom, že Smrtonoš, mrtwý tmou:

Boha wssemorného, wykázanou eefiu ímou nemčbomfl) na obloze nebeflč

wykonáwá, aby pomáhal bláíati tmorům toůummjm aneímttelnúm mffemoe,

moubroft a neimětffi bobroiu Boha a Bána Uasseho.——Gmtion oč (,at)
ieíi m průměru na 32 milionů 'mil ob flunce mgbálen, potřebuje 1 tof

321 Dní (1 17 [;obin k tomu, abl; odbyl fon dráhU okolo flnnee, a má

1006 mil tb průmětu tělefa swého. Smrtonoš má bmaltát tal hUstýwzduch
jako Uasse čemž. EBlubíce tato bá fe na neBi ínabno poxxhýma očima, Beg

balefoblebu, najíii, neboť fe mlnnačuje fwým ohniwě ěerwenýx!t fmětlem,

fwou jaonsti a son proměnlion welikosti.Smrtonoš iefi 51/2frátmenífi,
a 11/2 frát ob flunce wzdálenějssť nešli Uasse čelně; jebo brána fe počítá

na 200 milionů mil; na blubici této jíou bnomě o půl l;nbinv belffi nešli
u náš na černi, ale flunee mihi fe na ni :) Dolomiti menffi a méně iaínč

býti, jako nám. Směna točm'cl; počasi jefi'na Smrtonossi o něco filnějffi

nešli na gemi.
milenůetmi poquu rohu lůóá.

Bo zřmě řábně B mnolnjm fnčlyem otemře fe w polomiei bťezna gente;

jaro Bube míti meblé proměusiwého “bočafi melmi příjemné a úrobné hm);

fmčtcn bube nestálý; řemen a čermenec maji suché bolu), awssak wydatnč

desstě B Bouřfami zwýssowatř bubnu útobnoft šemskoU; frpen proměnliwý ale

za to dostť stálé a příjemně sáří; suchý říjen, mokrý a fiubenó Iiftopab,

tmamó, flubenó a fněhowý prosiner.

Dle .Rnanetoma floletělyo falenbáře jeft toi Smrtonossúw mice fUchý

nešli wlhký; nebo až w jistých lhůtách ptffíwá, přece wssak ga panománi

SmrtoUosse mice sUchýchtofů fe počítá,



chcu má 31 Dní.
qčolsky: styczcň. Slitiny: sečanj. Latinskh: Januarius.

Věřím v Otce, všemocného Boha,
Jenž mne stvořil, bez mne býti moha.

|„- 5'" ©Iuncc a' Mčfťce
-.'."—_Ě gmám) a “““"le "= Čtwrtě mčsice a mošné
; : , mši—vb západ =; wxšchod západ „
___. ; citfcmm. g pomctmnft.

č 55 l;. [m. (,. Im. C?; h |m.| h. lm.

11%). Nowxš)ř:okk pBi-eg g_i—:754 Ž“ 6 Eg; _ 63;2 . Sw a mia, póu 753 | 7 meter 7 , _ \ „

3 ©t. ©. Genowefhpannu). 7 52 4 7 % 4 7 825 ĚHĚMÍŠFŠŽ'WWŠW'
403. ©. Tita, biskUpa. _ 7 52 4 Ela-o 5 7 _ " JW _ _ l_mn.tano.
5 *13. +©. $e!céfora,pap. 7 51 4 & É 6i12 % % __—ánamg afma, v_at
6 ©. © 3 Ěrálf1,3jetncnz 7 50 4. 9 % 7g21 llbvaavabmmtr :: ml"

mebčlc 1. vs Bicmcni 'Uáně. thž bhť ŽB. Scšiš we 12 lětrch. But. 2.
ad powětrnost pob mrah).

C!) ŽBofchni čtmtt bnc 11.
7'532, S.WaleUtina. ?Raim. 749 410 — 8 29 .

8 ŽB ©. ©emeti1ta Norick. 7 48 4 11 $ 9 37 *; "Š'— mf “wtf " 1 03; 1_9

' ©.93řatcelli11a.3ulian.7 47 4 I2| 10 44 31 : "““; “"““ __ ," "10|C_ŠtS. ŽBamIapouftmn. 7 46 413 Ě 11 53 3 g 14-10"“WWW“

11th. S gamma pap. mučl 745 4 14,3% ráno6 " Š itn-vu nclízlubn'lobav:12 SB. .+©. Yrkadia, muč. 7 44 4 15%! 6% * “Mf \“ vřlťobčalla“
13|©. '©. Hilaria. QBn'Íoníh), 7 43 4 161% 2 22 “' _ '

Q Nowý mčsic bm 18.mc
Úžebčíe 2. bo 31cmmi€0áně£uha — šíamnoft :;en'm. jmena :SCŠiTC čtwrtcf o 9. hod. 43

1.4 N. © %elire, tněge. 7 42 417i ? 3 41 ““"" “mm,— $"“"
15 ŽB. ©. Maury a Britty 7 41 4 18 %, 5 3| fllšh “ w,eťke“E"? "P
16 u. S. Marre,lla, papeže 7 40 419 Q 6 21 - seweru em od valnou
17 ©. ©.91ntouína pouft. 7 39 4 20 a 7 31 weěer . _ „_
18 Ct. ©. Wrišly,pan. muč 7 38 4 21 8 27 4 27 353!wa b'" 2M“
19 ŽB. + ©. Šťanuta, frále. 7 37 4 22 % 3 = 5 57 mm“ 0 2—bob. 44
20 |©. ©. Fabčana a ©cbeft. 7 36 4 231 ?“ =< 7 26l min. tán0.— Šumná,

_ _ _ __ _ _ 'pramibelná a zdrawá
!Jth—cle3. po 31mm 93cm, ŽB.chlš nzdrawrl malomomcbo; SDM. 8. poll—čtrnoftl.

'21 N ©.- Ynežkypan. muč. 7 35 4 mz “ 8 51 “ .
22 sB. ©. Wincencia, mě. 7 34 4 25 “z _Š ___.:10 12 inlauerůw stoletý

23 LI SafgpubmiŽB' Mariel 7 33 4 26 % 2“ 2 H 30 falenba'ř.24 ©t. © __imotbea, bifř.muč. 7 31 4 27 :=—tg ráno :=. ' » „,
25 (St. Dbráceuí ím ŽBmvla. 7 30 4 29 Fia? % Š- 0 46 "$a “ $““. Buh,e
26213. +s. 830!nfarpa,_bifř.729 4 30 (za ., xx 2 „er“"“ WWam
[27©. &Sana3latouftčlw 7 28 4 32| “* Š 3 13 W“ siudenýiamu;bude

__ _ _ _ _ _ __ _ ___ __ - až bo 10. pťibýwati ;, až bo
Nedele 4. po 319mm iL—anfŽB. Jezlď Utlssil Bour: morífou. Mat. 8. „_ úlema, potom Učkoljk

zs N. ©..RatlaíB- (Emma. 7 26 4 33' 4 23 “* d?labnčiffidn"“ “u“
29 .ŽB. ©. Frantisska ©aIeff. 7 25“ 4 35 g 5 26 Ušjwťtssťzima.
3011 ©. Martin, pan. muč. 7 23 4 37 6 2+
31_©t. ©. *Bctra Nolaska. 4 721 439 am 7 8

Sluncemftnupi do pramení mobnifa (m) m sobotUbne 20. Itbna o 9hod. 48 min. wečer.

ŽBo

Leden jest urjslndenějssi _mčíl: w nassem kon_ebi.
: často ftřiraii, th'Fní Iebm má býtč mhný a fudV

waha mčfíce Iebna.
Sióogápabní a sewerozápadni wčtrowé,se



11n o r má 28 Dní.
5130135:luty. Jlirsky: veljača. Latinsky: Februaríus.

Věřím v Jesu Christa, Boha Syna,
Svolala Jej na své: hříchů vina.

l_g g SlUUce a; | Měsice

% Š Swatkys a [14mnoftl mém sávnb =: imf-trh adr—wthrtč měna a umana=_ : cttfnvm g __ pomčtrnoft
Č.: 5 Elm [p.ěm. Galt—. m.|![).|m|

l_LSJ. &. ;)gnacm buitupa. 7 20 4 41 ml—c'cr 7l4u ,

2 B. + Dčlň'fow. $. Mar. 7 18 4 43! 5 [O 8 9: " =* =" ' - - o ' ,
„„ 39. a. 23mm blskupa : 16 4 43 a 6 1., © uvlnčf m 2. w páter

'hrélf “Dewimit (Scptuagesimq) .boípobář naiimá bělnift). Mat. 201I
o 4. bob. 47 min. ráno.
— Mnoho mětrů a chu:

4')?. 5. Weronlky. 7 15 446 $ 7 25 mmm
5 513. 5. Ygathy. grant. 7 14 447 & 836 :
6 LI. š. Doroty, pumu). 7 12 4 49 9 44 __ v _

7 St. E. Siomualba, opata. 7 11 4 50 3 10 54 ?, Š © Posle:mtčtunt b'" 10“
s (s:. 5. Sana z Marhy. 7 9 451 g„ ráno g &* “Pot“ '? 4- bob-_“

9 13. + S. leononie, p. 7 s 453 % ol 5IQ' “'"“ ““"“-___ ,Powex[(.-.5 G_ Scholastiko, iept. 7 6 4 55 %] 1 21 trnoít pronlcullmamlra;
; zh a desstč, mltt ferm;

*Rcbrlc!. vu Dux—mnm (Sexagesimn). _Glomo Boži info femme. Luk.ďd "šál-'““

lliR. S. Eufrosin ,paun . 7 4 4 57 2 40; , _, .
|2IQ3. š. EUlalie,ypanrw.y 7 2 4 59 % 3 58 ž\g 0 mým)“nf“ “" “J"-_"
1311. s. KxateřinyRieci. 7 o 5 o a 5 10 „g W 07.0“—53mm
14 čt. ©. Walentina, kuězeej 6 59 5 2 “ 6 H _š :=— tánop— Wehkě dočasi,

15 Ct. ©. S'auftina aí'šomit: 6 57 5 4 Ě 6 57 teplýwitr,nakoncijasno.16 \B. + S. Suliaut) pan. 6 56 5 6 731 táno '
17 S. €:. Juliana, a fpol. . 6 54 5 7 : 7:57 6|19 ;) Prwčzčtutt bm „_ „,

esima). Slepý U Setiďya. Euf. 18.
vátef o 6. Dub.39 min.

I'hbi'lt 2. ?D Dewtuuku (thnquag * mečer. _ meobweině
15. .n. G.“íylamiana. Gimwn.. 6-52 5 s a 7 44 tevto, potom chladuo.
19 \B. ©332anfmeta©abina 6 50 511 W 2 9 6
20 ll. %. Exlcharia, biffupa. 6 48 5 13 QW “ 5 [O 26 „ ,
21 __zt.+$opelec. S.Eleonl 646 515 pa * 311144 “"“"“uwomv

22 Ct. uluSidleni fm. sBetra. 6l45 5 16 FÉ % '$“ ráno ““"““23 “B. + 6. Betra fDam. 643 518 k? _ 059 (:l' . . „
24 S. ǧxu ©. anatčie apost. 6'42I 5 19._k? 9 2.12 "sm ' $““ B“be

“má" ! vnitru ] -b't *'š Í B'I M Na začátku dčkuě a
. . (nvoca |). P.Zeůl po oussen ob ab a. at.4 vříiemnč; ob „_ bo 18.

25 vč. 5. Walburgy, pan. 6 40 521 iii =— 319 W “ “i“: W aš f"
25 33— + %. %Ieranbra. 6 33 5 23 a.. Š g: 4 n koncimčsicemlifá ziuaa.
27 II. +? LžeaUhra,tiff. 6 37 5 24 a; „ g 5 6
28 S,t. +©ucbe cm:.S.Oown 6 37 5 26 a _2' “ 5 45

=—

Sluncc n\ftoupl bo zňauxeni HH? (JC) m ponděli bm 19. úuora o 0 Bob. 27 min. \ncčct. 

žEmnaba měííce' února.

fluor 'jcft Shvčyjně nejbohatssi mčííc suěheuu, zjuwu a mokrotou. Zwl
c chulurllce s trplými mětrl).h)!vají čaít

\iíftč w druhčx volomicí.



Břcšen má 31bní.
Bolsky: marzcc. Zlirsiy: ožujak. Latinsky: Marlin;

Počal Ducha svatého se moci,
Narodil se z Panny o vánoci.

xxjckš444 *" GW 444na na a ,
E. a 1) a sla,wnost mému dm „( Čtwrrě mťsice a mošné. 8 5" xcbob západ

5 5 Cltfťnml. Ě pomčtrnoft.
Q 9 "5 m. Hm oo D.Im. 5. m.

inčt. “+ (5. 2!Ibina,biftup 6 34 5 27 _ '

I | . . 6 16

2 213. + S. Sunpllcm, 1,9. 6 32 5 29 wečer 6 39 *“ ůvlnřfblle 3- w fobotll
3 6. + 6. Kunhuth, ní.: 6 31 5 30 5|i9 6 57 v 11- bob. 14_min
Ulehčí: 2. vn.-fun(Reminisccre). !Brvměna Christa *Bám Matj 17. w,:č'r' _ !Břegm při:

4 )t 5. Kazimira. ?lbtiana. 6 29| 5 32 Zag. mmm Sigmum

5 ŽB. + S (žníchia 6 27 5|34 am 7 35 ,. :; č'ů'llďm.t286114fe W:6 11- + S. Bedťicha, klásst. 6 26 53 s 44 ""Z-.? ma . 713mm mo“
7 Qt- + S. Tomássealbu. 6 24 537 :|; 9 56 2 " mmm "f'
8 Ct +6 _Zana Božiho 6 22 539% 11 n g 5 © WW “\“" bm“
9 (B. + &=.GDIÍU. a x))četťx. 6 21 5 40 % ráno .“ %“ w nebčli o 3. hod. 5

10 5. + S 40 mučenífů. 619 5 42 g| 0|28 ? min. wečer.-— 914319

Dtcbčles. valin! (rychawná,ocuu). P.Zežzwymieal Bábeíftmí-243.11. $"“" “3 “(“")m' ,'“
. u, a ed a

H )?. S. Qímevít).Heraklia. 6 17 54 &' 1 5 jest obušeinš- mm

12213. + S. NehoťeWel. 616 544% 2 59 = , ..13 11 +. S RosiUy Wm 6 14 54 4 2 % . Nowy mčncdne 18jw

14 “51- \i— 5. Matl,žildh, cis 612 5 49 4 5.2 g nedčli o 5. bob. 5115 Cta + S. Lon ina, m. 6 10 5 “ mimtáno. — !Bromřn:;; | 51 5 30
1913. + S. mberta, b. 6 8' 5 53 a '5 58 meter Iíml ale micepťiwěliwř
11 :>. +. 6. ertrubt), p. 6 6' 5 55 z 6.19 5 10 buomč.Silni wětrowě.

Shrňte LMR-m (brušcbmi,Luetm-e). P.Zežiš nafhtxilóooomušů: 56116. ,) 'BTWČčtmrt bm 25. lv

18 )?. S. Ednarda, krále. * 6 4 5 57" » si - "'b—ě""OMT .31Í"i.'-"

19 33. +©.Sofeíapěůouna. 6 2 5 W'-[ ," 7 %; mm:. '.- $“,qu
2011. + S. Soacbima. 6 1 6 olga “ % 919 "it."“ ?““ “""" “

ŽŠ šat. + S. Benedřkta. | 6 o '6 1 (za ?; T—I—10 35 "“"““ “""“ im"Í. , ' . | ' a o ,

23 &* Í Ž Dofttguamgniu;| ggg g Ž? 2: 1%.11,55 :maueruw from.,„' . ' . "_ _. a .
24 s. + ©. Gabrlele archa. 5 54 6 7 “> Žlutě falmbař.

_ - - , . „Dá:li Pán amu"
Nedu a. mtmomrtclua, Judlca). Rbogmás Bubenmez [)1ld)lltreftatl?..8 B.

_ _ rezen začiná ďchlad:
20 . x . _ .

26 SB ?fž—ŠÍŠIÍĚŠÁÉŠŠMI" 5 5.3 6 gig. ?“) ""“ “"“““"fhř 8' “ 9—Jren 551610g— 3 31,5 .
2711. '.1.. © Stu „. - ess a fun), od 10.b012_„» ve 0- 049 612%5 .,. 344 ftubcno' \) 13
“28gat. + S. Guntrama. 547 614 a "' *=“ 417 ' ' 0- ' b" 21'
29 (St. +1 S. Ellstachia. , 5 45 6 16 W ; g 4 43 atana xuraztwo,ga dnefin:
30.13 + 7boleňnč W “War. 5 44! 6 " * . 5 4 ním); ob 21. až bv fonte
31 S. + S. thoůa. 5 42; 6 iglů 5 20 vruenmoa teplo.

U.

i:.fblCi

[uncc n\ítcum' bc guamcn ífonc e UV) me ftreru tnc 21. bi'cgua c 4. Mr. 53. min. ráno.

354itcf inn tme 21 řrqna. “Dun—měa umí ueiuč vauhč,

Bowaha měfíce bťezna.
Bťešeu W vtmnmlmu) ““ Wl“ pťlwťtlwý; iv vvíomici měfl'ccobyčejuč fiutcui bnowč, na
ME f..č .: “\\—fm,



!Bolfh) :

Dchn má 30 Dni.
kvieóicn. lersky: travanj. Latinskh :

Trpěl za mne biče, trní, mdlobu,
Umřev na kříži dal tělo hrobu.

Aprilis.

“Denmčficc.

; SlUUce a; Měfťce
ze.: ' = : v v

& ěwatf? a 116mm! móóob mah É mém sám Čtwrtč mčstce a magna
,: cltťewm. g f pdwětrnost.

Q &. Im. t;. lm. QQ I). lm. t;. lm.

ůžer'elehuma. SB. Jeziš na oslicislaroně icbe bo Zerufalčma. Mat. 21.

1 ??. SŠuga biffupa. 5 41 6 203 meče: 534 % uplněfabm1331:mm2 SB: + 'išrantiffta3213. 5 39 6 už 5|34 5 49 ““ " *" ““"
3 11; + S. Nicharoa, bift. 5 37 6 24 7 46 “*““ _ *BPÍPI'Š'“Ě"“
4 až uktsS.Jsidora. Ymbrožl 5 35 6 26 9 1 3 g., fe “*“ PW“ $“““ “"
5 (ST. +3eI ent) čtmttef. 5 33 6 28 1018 % š, rosbvbttó; vře“ wssňk
6 (B + Wejlťh patef. 5 31 6 30 H 35 31 či mifou bnomémraziwi
7 5. + Bilá sobo ta. 5 30| 6 31 ráno erbyčejnř.

Božť bob meíitmmční. .*BSešíč wstal ; mtr—úd). Mark. 16. © Posledni čtmrt hne 9.
“Slaběle meliťonočui.“ 5 29 63 23 O 50' m “","bě": 10.962.9 B. *Bonbělímelifonoční. 5 27 6 34 1 57| : 42“““'_Ě““,“" " '

10 ll. S. Ezechiele, prorokal 5 25 6 36 2 50 5%g: “W Bffball fe “ Po:
11 čt. S. Brna!. papeže. 5 23 6 33 3 31 , g wěetnostl chladnou a
12 Ct. EB. Zena. Sulia. 5 22 6 39 4 1 ?. : “mvřlimmvu
13 33, + S Hermeneailda 5 20 64 12 4 24 . Nowýmčíicbnc-iůJv
14.59. (5. Tiburcia a %al. 518 6 43|= 4 43 „mm „ 4.'I;ob.10

Nedřle 1. po *IE—clifmmi.B.Jezišwssel zawťenýmidbmeřmi. San. 20 "'f"j_“"ž"' _ GBIab:

1531 '$.21nafřaňa.9re6cen. 517 644 (* meče: “a Uskť,fteěpšišoled:teš
16 “B. %. smím, biffupa. 5 15 6 46“ 5l196 652 ““““"2' „b. ' “.““
17 u. S. Rudolfčx.anicel. 5 13 6 48 W:, 812 ““ mm“ “* 'N"
l8|©t ES. Ypollonia muč. 5 12 6 49 F3 3 +3 9 30 :) zum—áčtmrt bue 24. w
l9jEt. (Š. Qma IX. papeže. 5 10 6 51 <:- E (0 46 úřerý o 7. bob. 2 min.

20 23. +6. YUežky.Marcel. 5 S 6 53 & Ši č 1155 ráno. — Prwě iarni|21|6 5. QhIfeIma, biftupa.. 5 6l 655 :=— ráno Bouřhn „á,-„i iarni

| 63cm: 2. po immune“ Já ifem paftúř bobra). San 10 buomč. 905“ hučtu W=

322R. S. Sotera a Raía. 5 4 6 57%- 0 55 “"a'
123 B. S. Wojtěcha bífl' 5 3 6 58 m— 1 41 lino-.ntrůw ftelctú
24 ll. S. Ziři rytiťe a mě. 5 1 7 O a ž Ž: 2 l? kalcudář.
25 Stj 5.93.1161 emangel. 4 59 7 2 m ., 31 2 46 „gdm má" Bňh!“
26 (Št. ĚŘÍetaaÉmarcellma. 4 58 7 3 3 ŠJ 3 9 $; do 16 mrnsimo
27 SB' S thftafta pap. 4 56 7 "5 Ž . \ 3 26 potomvřílvčtiměpočasia:- . &

454 l ' h , 3 41 bo 23., obtub zafe mnm)

I28in£5. S. Wčtaliďa, muč.
Dletčle 3. 66 63366666. Maličko a neuzťite mne. San 16. a nepťijemný čas aš bo

S. Betra Weronskd
S. Kateťisly Sienskéa|“Ž9 F:.„36 213.

; tcplě, přimětimč polebue.

I

1

|

I

|

_!I|| i\ŠÍHŠI13

Bowaha měsice bubnu.

|| 3|54!

, 51mm wstoupi bo znamenidý ln (8) w sobotu bm 2-1. bubnu o 0. bobiu. B*.

29., paf naftámá bola!
5 frdími :: \veíclá.9

min. ráno.

Stříhání vřlienmmb iaruid) bui 6 dčsstěm, s wčlrh, a 6 dnunelíci. Gblabnč jím .: lux—čau),



Kwčten má 31 Dní..
330%) =

Duše Jeho sstoupln do předpeklí,
Ze vstal z mrtvých, Židům strážní řekli.

maj. Zlirsky: svibanj. Latinsky: Majus.

Ig *; * ©Iunce 1—33 SRčíícc% ; Gmatfy a [Ilamwfh NM" 461mm : wícbnb adm Čtwrtč mělsree a mozna
č 5 minutu. g powetrnost.
G_) 9 B.Im.:b.|m. &; b.lm. B.Im.

1 U ©. Filťppa a Samba. 4 50 .7 11053 mečet 4|25 _ _
2©t. s. ©igmunb. 211941144.4 48 7 135% s 1 4|44 .? uvínřfbmz—weňrebuo
ZČt. Nalezenč fm. kťiže. 4 47 7 14 % 9 22 5- 50“—9 min- “'mo——
4-.'B + © FloriaUa, m. 4 46 715 Q 10 41 :. Ě Kwětenďýwúnejjafučjssč
5l©. ©.!|31a v. papeše. 4 45 7 16| & 11 52 “* měíic,mimá mn'at kafé

\Jhbčlc .;_ „„ “J.Delifonuu Sbu k tomu, kterýž mne poslnl. San 16. mortě, dylabně m' '

3 331312.gina z SDamaífu. 4 43 7-18' táno 2; 1? 33:3? ínšššbíěíx. taniéíama, bift. 4 42 7 19! 0 49 t: -.=_ , ' .' ,' '
8 u. Siemeni fw. Michaela. 4 41 7 20 x 1 32 % 3 “,““— mt'nf“ d?“bj'
9 ©t. ©. Řehoťe Nazian. 4 39 7 22 2 5 \ š. “' Wm“ teplé,jaflle

10-C. ©311bora31ntouína. 4 37 7 241: 2 29 š % “ marně.

urně 1 S. Mamerta,b 4 36 7 25%: 2 48 g 9—. Nowýměsiedne10.we12 ©. S.BaUkřácia, muč. _ 4 34 7 27ÍŘÍ 3 6 =““ faťedUoZ„hod„w min

1"eběle.),w Plišeufuruni Budete:li zač prosiťixQDtcel San 15 ráno. —3a|'uo a'íudp;

13| 91. © ©ctmacia, biftup. 4 33 7 ŽBI'W 3'24 kwetn,owébourw,luawce“
14;213. g_(e. Bonifaeia„ m. 4 31 7 ao'pe 3 41 wečer GPrwa “mt dne24-13"
15:'ll.“" ŽS© osie muccn. 4 30 7 31 pě 3 59 7 8 tímťfefvi-bob-ismm16-$.“ 6. Zana Nepomd 4 29 7 Mpa 8 26 ráno.— Nejkrásnčjssia
17 (M. ýčancbemftoupení $. 4 28 7 33 3 399 neipřiiemnějffibnoměto:
18 ZE +© WeUaUcča, muč. 4 27 7 34' u ?“ 10 43 fu.!Bouřh; býwajl časté
19 © S.Jwa. Netra (Sóleft. 4=25,| 7 36;a! 11!36 ib ůvíněfbne„_ m am:

i\lcběie 15.po Welitoxwu thž pťijde Utěssitel. San 15. tet oZ.hod. 53 mimme:
. ;. , čer.— Bnačná změna m2 9

22: “B?—_Š ššltirgrzglpauglšn ŽIŠŽ ŠŠŠ ŠIŠ- _:ž' tání? ' teplotěpowčtrnostifeob:

22Iu. s. sune pan. muč. 4 22 7 39 331 o 48 iwi“23551. S. Desiderja bíffupva. 4 22 7 3? : še 1 12 jinanu-ňu) stolesý
24IIGt. ©. Sabanm), _mang. 4 21 7 40 & % ? 1 31 talanář.
25“£B. +©.Hrbgpa. Nehoťe. 4 20 7 41 g 94 1 47 „Dá:li Pán,Bůh„“
26ujS. + S 811mm Šíření. 4 19 7 42 I'“ 27 2 Dne 1, Bouřfa,potom

Boži (mb ímatobuňxii. Miluje:li ldo mne. San 14. cDIabné abcn'mourně počaíi
. _. . _ 'b 8: f3b' "' "

27 91 lůřeb. 1matobunm 418“ 743 xh | ?. „...;an mmm“., . ,. . z, po ftetčm ostane

83. *Bon._íwatobunm 417 144 141 231 "t .h 20_ „MW29! '©. Marimina bisknpa. 4 16 7 45 %: 2 48 'Í "“ "a "„ " " “ "e'
30,651 řSUchédni. S“Ferd 4 15' 7 45 % mečer 3 8 ““ “ ““," “č,“ 30" “W
31,345 .qsetronius;pan. 4 14 7 46 &! 8|18 3.34 NWWHW“ ““““"

Slumc wstoupř do prameni Hugem-f= (]]) 11)ponděli bm 21. kwětnu o O. bob. 45 min. ráno.

Bowaha měííce' fmětna.

Jasný, čisty nabudí; náhlé chladno a Uáhlé varna ieft břimeřeno měfici měnu! w nassem
haji; obyčejně býwa jafný a hubí). 5m polowici kwčtna mrazowě z rána.



Čerwen má 30 Dni.
Bolsky: czerviec; Zlirsky: lipanj;2atin[f1;: Junius:

S tělem lidským vstoupil na nebesa,
Svaté tvorstvo v Jeho moci plesá.

i\řctělc 1. ro fm. 'Dudm. 2uř. 6.— ©íamnoft neifm. Trojiee Boži. Mat.28.

3'93. ©. Klotildy, králow. 4 12 7 48 11|31
4 513. ©. Kwirina, mučen. 411 7 „49 ráno .. 3.

. ©. Bonifacia, biffup. 4 „Í 749 A 0 7 €: "
Slet. S. Jřorberta, biskup 4 10 -7 50 a 0 33; g: 5
7 (St. 2301ibolěla ©.žRobm 4 9 7 51 z 0 55: a 3“
8 ŽB +.© ?Rebarba bjsk. 4 7 52 ff 1 14 rv =“
9.© ©. S.Brimaa íšelicit. 4 8|752'Wl 1 31

Nedčlr 2. ve íívč. Tudvu. Člowěk učinil \mčcři welikou. Luk. 14.

lom. S.Markéty, frálom. 4 '7 7 53 W 1 47
H ŽB. ©. 23arnabáfíe avon. 4 7 7 53 Pá 2 5 ?! 9

12111. ©. Sana z Faklmd. 4 6 7 54 FQ 2 2GI'“
. 13|©L ©.antonína23abuaníř 4 6' 754 k? 2 52 mečer

14 Ct. ©. Basilřa Welkého. 4 6 7 54| W 3 25 832
15 SB. +©.213íta. SrdceJez. 4 5 7 55 g;. 9 28
16 -.© ©23euna. ©.íšrantnfí 4 _5 7 55la-o \? 10 13

! *)hrčlc Br vn ím. Duďm. D ztracené omi. 13117.15.

21? ©. Rajnera,zpěwáfa. 4 žil 7 55 35. 40 48
ha $. 5. Marča a Marc. 4 4 756 a g “;“—u14
'19|11.©.(—53nmafma*Brot. 4 4 7 56 a a—; 1135
201©t. ©. ©ilmera, papeže. 4 4 756 *, 2131152
|21 (St. ©. Yloisiaz Gonz. 4 4. 7 56 & 3 €:: ráno
|22EB. +©. Pawlina, biíf. 4 3: 757 " š. O
23 ©. ©. ?lgripim)muč.' 4 4; 756|Ě 0,22

Oh!—ěl:4. po ím. Duchu. $. Zešiš učil z lodičkh zcistuph. LUk. 5.

šjš4šij ©. Sana třeftitele. 4 4' 7 56| úl O 37
|2'.5|5.B ©. *Broípera. biířupa. 4 4| 75 6%“ ;“ 0|51
'2611. 5. sama a Yawla 4 4' 7 55 'em :—“ 1 9
27©t. ©.iabiíímvakrále. 4 5 755'5132
|285(St. + S. Lwa ll. pap. 4 5 755 Q“ wečer 2 3
(29 “B. + Wetra a 'Bamla. 4 5 7 54 &' 8 25 247

—|30©. *Bamáffa fm. EBamIa. 4 6 754|al 9 23

_:š *; ©Iunce vg Měsice _

g ; ©MM? a “637311033„WD adm ___;„mb mah thrtť mír:: a mozná
= : cltfcmm. Š pomětmoft.
č) č l). m. I). m. a? I).|m. '().lm .

.1 43.ll+©-3uvencia. For:U 4 14 7 4 lg 9 37“ ,!2© |+c © Gragima,_m. 4 13 7 45% 10 42 $< © *BolTebničtmrt W 7.
we „čtwrtek o 8. bob.

53. min. ráno. —

Mirný a libý wzduch;

ními kwete, a čáka nussc

bográmá.

Q Nowý ulěsir tme 14. m
čtmrh—Edo 3 bob. 35.

min. mcčcr. — Tepla

pťibýwxi; téměř bmně

dmílaji fe Bouřfl).

") SBrmá čtmt bne 22. w
púteko 5. 001). 58 min.

wečer. — ©ilnč Bguřh)

a liiamce ;úrnbňuii při:
tobu; iafně noci zchla:

zuji varné póčafi.

© ůvluřf but 30. w fo:
botu o ohod. 19.min.

, ráno. — Mokrochladný

šermu pťinássi obhčejně

min-obava.

imaucrůw jskeletý
kalendáť.

„Dá:li isdn 23ůf).“

Čerwen ,;ačíná 6 nač:

\

mými mtágh), po Marajó)

pťicházi possuwurnýwzduch; x

9. mtág, pak pčkně a teplo

až bo fonte x,něsicea

Slunce mftoupi bo gnameni r a ka (a) in bdtet bn: 22. červnu o 1. bob. 54 min. zóna.
Začátek léta Dne 21. čen-ona -- Nejwělssi buomě, nejftatňt' noci.

Bowaha měsice čermna.
Čerweu jest nejpříjenmřjífi mčííc w roce ímou qunemoítí ašiwosti we wssem hvoríhuu; wšduch

miťm') a libi). W druťǧé polowiei pťibýwci berta stlačuě. Za něfmých dnů ítřišaml). Západni .:
sewerni měn-mě panují.



ČerweUexc má 31 Dní.
Yolsky: lipiec. Jlirsky: serpanj. Latinskh: Julius.

V soudný den se opět slavně zjeví,
Aby soudil pravý sbor i levý.

_š “g Slnnce a; II Mčsice
na. _“ a , , = ' | .: l

5 ; Cmattt) a fttttonol'tt “5.515" nával) & Ilmóďwb adm thrtě tuším: a mo3na% : ctrfemm. a . potoctmoft.
Q 5) b.lm. t;.lm. člhy'm. b.|m. .

'Jteočle5. po ím. tuctu Nebude:li boiuěíífi sprawrdonst mafl'e. Wat. 5.

_1)t. S. Theobalda poust. 4 6 7 54 za 10 6 \ b . .
2 93. Nawsstiw.W.Marieu 4 7 7 53 10 37 : & $$$; :"?IÉÍ' ;;
3 u. S.Emogia.Heliodoraj 4 7 7 53 11 1 „ š , č x )3713
4 Ct:—t.S. Prokopa opata. 4 s 7 52 z; 11 20 a .g; "'““ “" *“ *; “'
5163. S. (Syrian. 231131171. 4 s 7 52 z; 11 36 % a desstť3314511113343,
6 (B. + S. Jsaiásse brvr. 4 9 _751 EI lt 52 ' UťeIM“ rostepotah.
7 ©. S. Wlllbalda luft. 4 10 7 ou "u rano 9 “Rovnáměficbm 14.111

.fřcbčlc6. vo ím. ©uóu. 213.Sešič nafotil 4000 mužům na poun'ti. Watt. 8. sobotu o 5. bob. 7 min.

ráno. — Bouťky a me:

čctni bleftotánt.!2ěto we

ímé tuitočtífi moci.

.) !Brtoá čttort bm 22. to
ucbčti o 8. bob. 56

min. wečer. —- Začátek

psowských bm', jenš iíou

powěstni pro neímtrně

patno a bouřit).

3 Min“ dne 29. tvím:
bčti o 7. bob. 26 min.

'nino. — „'Brmot) opak

týhodne třitrátotoěbo.

- línancrůw ftetctt')
“falcnčcíř.

„'Dádi žBán !Bů[)2"

Genome: gačiná 6 met:

fám vat-mm toe dne w noci;

téměř helmě Bouřtt), mnoí)o

ohňů; vřtuč aš ho 12. pak

gammčeuo a trodyu chladno;

8 )t. ©. Kiliana, biftupa. 4 N' 7 50 g. 0 99513. S. Yloisie. Gorilla. 4 11 7 49 a. 0 30 E š
10 u. S. ,?lmatie tnčšm). 4 11 7 49 W 0 55 „ \š—
11' šat. S. asia !. papeže. 4 12 7 48 m 1 26 % _o—
12 Cl. šikana ©ual.3inbř. 413 7 47 W 2 5
13 513. +©.(€ugena.\marfet. 4 14 7 46 m 2 55 wecer
14 ES. S.Karolinh.Bonawe 415 7 45 u 355 8i47

\\ttočtc 7. po ím. řudpu. !Daťuitc se falessných proršků. Mat. 7.

15 R. Nozeslánť fm. apost. 4 16| 7 44 9 17
16 *B. ©$9Jtarie9armelfté 417 743 =. a 940
17 11. S. chsse žebráka. 4 18 7 42 a :: 9 57
18 (čt. ©.©vmforoft;.9(molb.419 7 41 * =: 51012
19 Ct. S.WiltcenciazWaUlyj 4 20 7 40 ŠZ 15 10 26
20 ŽB. + S. Eliásse prot. 4 21 7 39 Ě 3—25 10 40
21 S. S. Daniela prot. 4 22 7 38 ;l; 10 54
Smrti: &. to ho. Duchu. Co ft))íít'm'o tobě? Wydej počet! Luk. 16.

22132. s. Maťř Magdal. 4 23 7 37 za 11 11
23 33. s. leottináře. Bibor. 4 24 7 36 % 5 g 11 31
24 11. ©. Christiny muč. 4 25 7 35 % ., a“ 11 56
25 (št. š. saroba Wětssiho. 4 26 7 34 %:9— ráuo
26 Ct. S. Ynny maltě, 4 27 7 33 0 32
27 SB. + S. ašantaleona. 4 28 7 32 wečer 125
28 ©. S. Jnnocencia l. 4 29 7 31 7158 2 35

“.net-ět:0. oo ím. řucbu. B.Jcžlš plata! nab Sttufatěmem. Luk.19.

29 tř. S. Marthh, mnm). 4 30 7 30 8 35
30 “B. S. deana Smena 4 31 7 29 9 2 . .
31 u. 5.39nácia z Lojoly. 4 33 7 27 z_ 9 23 x .

desstiwo aš bo 28. potom

.Íijmoce aš bo foncc mč'ftce.

51mm toftoupt bo gnammt fw a

Bowaha měííce čerwence.

(Q) to nedčli dne 22. čerwenre o 8. Dob. 14. min. wečer.

Teplo dostupuje tmčtyo mrtvolu, w tomto měítci I—úmánejwice dessfň a Bouřef, tterě obhčejuě
Uedaji varnu bez uftání se šxuáhati.



©rp cn má 31 Dni.
Polsky: sierpieú. smíru,: kolovoz. Latinsky: Augustus.

Věřím, že Duch svatý v Bohu třetí
Osoba jest, & nás lidi světí.

_;3'_g ' Slnnce vá Měsice
:=- —u :: v " v v '

E ; ěmátt? a flc'tmnofti wýchodsám a“ mam, adm thrtč mčíucc a mozna
= : cttfenmt. ., powětrnost.
ě ě b.lm. him. (% $.:m tylm.

1St. ©. Betra w okowech.l4 34 7 26 9 i„

2Gt. Borcčunkuly. Ylfonš.j 4 36 7 24 9 58 % Ě _3.513 +91ale3. fmĚtčpána. 4 37 723 1016 cr "',-:'—. b' „, t b c 4.
4;©. IG. Dominika, maid). 4 38 7 22 a 1035 “* " Q 5303202,„ či 1,317

“mm 10. do ím Duchu. D fariseowi a publikánowi. Luk. 18. Uljuo \vťčťt-— .Bačaftě
l ' I fč ' ' ' b '.

5 J.? Spamu;E))řatieěučšnč. 4 39 7 21 10 58 “" "" '“ 'l“"" '"
6 ŽB 513r0mčnčm SB-Zežllsse 4 41 7 "19 11, 27 & š— . Nowý mčííc bnc 12.10
7 u. S. Kajetana, klásst. 4 42 7 18 ' rano » g“ mm o 7_ bob- 58
8 St. S. Cyrčaka a fpolum. 4 44 7 16 0 3 v :=— . . .- - Č nun. wečer. — .Rtatfe
9Gt. S. Nomana,wojákar 4 45 : l5 049 a b tě „ ročt' ěř

|10©5.13. +—SeWawťince muž. 4 46 7 I3 :|; I 46 ess ; “ """ ""S.SUfany mě. 4 48 7 || :|; 2 50 wečer “““"—

arma: 11. ve ím. 'Ductpu.B.Zežiš uzdrawil hlurs,wněuučhoumarf. 7. $ wrťlřtmtobuš iaai;„ pum Cl o . o .

12 R. S. Elan) panna). 4 50 7 9% 3|57 7 45 min.wečcr.szduch

13 “13.5% ŠIDDOÍÍÍG, Enčge. 4 52 "7 7 8 4 jest wýpary mnohým44 ll. + Eusebia muč. 4 53 7 6 3 8 20 pťeplnčn; imf—1ubýwád
15 %! :Tčauebemgetí 5.13.M 4 54 7 5 s- Š 8 34
1.6 Ct. S Nocha. Šluchat 4 56 7 3 * 21 g“ 8 47 © úplněkbug27_w pon:

17 SB. |+ S. Liberata muč. 4 57 7 2 g— šx 9 0 tčli „ 2_;,„_ 27 min.
18 S. ©. Heleny cífařom. 5 59 7 O a . 9 15 měn-. _ !lšřiblišuicf,

“Určit 12- vo 1m. Duchll D miloftbuěm Samaritanowi. Bui. 10. “'““Ú' „šikmá „pb:
, , zimek; notu lion chlad:

19 93. S. Lwalka trate. 5 1||658 | 9 33 učiňi20 EB. S. Bernarda, opata 656 g 9 56
2111. S. Sobanm) Chant. 5 , 654 &' ž Š. 10.28 _ _
22 St. ©. Timothea, muč. 5 6 6 53 „ a 14 11 línancruw "Italem

23 %t. S Filippa BeUnizzl. 5 8 6 51| & 5“ ráno řalmčar—24 . + SeBartololUěje. 5 9 6 50 " a 010 D,:lx \' $=Hn
25 S s. LudwikaXl. frál. 511 e 48 %I | ' " “ “$““ "'

x _ Srpen zaěiUá ďmlha:

„MercieI'd. po lm. Duchu. P.Zežiš zhojll1onlcxloulocnýchd auf. 17. mi gmina bumvé iíl'u vč:

26 .W. ©.ěamucla.3efirina„ 5 43 6 46 u 2 52 iní a tevlí; w polowici '
27 513. S. Jofefa Sřaíaganff. 5 44 6 45 : min 4 24 mčfl'cetáblý dessť,Tuff) \“
28 ll. S. Yugllstina biskup. 5 16 6 43 z 7 44 5 54 čas úplňfu pťestáwá; pat
29 ět Sa 3011“ stětť, 5 18 6 41 € 8 l jasno aš do louce.
30|61t S. můžem) Lřmánsté. 5 19 6 „40qu 8 18 '
31.513. + S SRaímunba. 5 21 6 38||5W 8'37

51mm wstonpl do zUamenidau mo (np) we čtwrtek bm 23. srpna o 2. 55b. 45. min. ráno.

Bowaha měsice frpnq.
SrpeU má- iafnč, číítč bm), ačasté mimi urně,

ivf-fat ifon d\[abnčj-íi; bh'ší fc konec bzouieekj v
něm; vatnhf' | nrž“li četmemc. noci

Desstě táblč a frajínfrč uezťidka dlouho ttmaii. %



Báči má 30 Dní.
Bolsky: vrzesieň. Zlirsky: rujan. Latinskh: September.

Církev, kterou Christus nazval Svojí,
Ve třech sborech oudy _láskou pojí.

Dtebčle 14. po ím. “Emmu. Žáduyuxlemůšedwěmapáuůulsloužiti. sm.—11.6.

2 92. ffšlaw. fw.-anielů ftrďg. 525 6 341Fě109' 26“ _,3 13. ©. Mčmsweta biff. 527 6321 no z %

4 LI. S. Nosalie, pannu). 5;28 6 31 m 10 44,1; 3.
5 ět. ©. Wawťiltce ZUst. 5-[30 6 29 im.—ll“ 38' g :
6 Čt. S. Zachariásse. 5 32 6 271.3— rano __;Š
713. +6. Bronislnwhpan.5 33 6 26|w 039 „ ;
B—Io. sJřarogcni 513.Marie 5 35:6 24" 146 ""

L'Ieběle 15. po ím. Duchu SB. Sešiš wzkťisil mrlroěbo w Staimu. Qui. 7.

9 N. jSlaw. imenaáBMar 5;36' 6'23%! 2 5510 “B. S. EBucheríe. Mikul 538 621 4 4
11LI. S. Felirez 5119911111542 wečer
12 ět. S. Guida chudého. 5122 13% 6|20 6 55
13 151.S. ngnriasse muč 544 615 a 3 E': 7 8
14 \Bf +€Boabwišeníímtýče. 5 45 61451 *; 3: 7 22
15 S. ©. Nikodema muč. 5 47 612% 0—E“ 7 38

Nedéle 16. M iw. Turbu- SlUssi:li w sobotU uzdrawowati? Slut. 14. |

16 av. 5. Ludmily,králd česk. 5 49' '610' cm 7 58
17 *B. S. Samba—ta, biskup. 551 6 8 2.21: 826
1811. 5. Tomásse zBillaU. 5 53 6 6 $ 3 'šš 9
19 St. + Suché dUřzJanUar. 5 54 6 5 & fv g“ 9 55
20 Et S. Eustachia, mučen 5 56| 6 3 g a 11 „2
21513. + 6.932a10un'e ap. 557| 6 2 :“ = ráno
22% +©.9320riceplufomn. 5 59" 6 Oi22

Meni—1:17. W ím. Duchu. Milowati budeš SBána Bohu. Mat. 22.

231551.axonu; parum). 6 O 5559 a! 1 49

24 23. S.Gerharda.NUpérta. 6 i“ 5 58 zl wečer 3 1925 11. ě.R[eofáffe11č.£Báně. 6 3| 556 z 6 3 4 47
6 St ©. Snítim). (Eupriana. 6 41! 5 55 W 6 21

'74|L$,t.S. mann; aCDamian. 6 6; 5 53 W 6 40;
28|$B djuS.C).e!JeáclawakxcileČd6 8|| 551 Fě 7 OŠ29,5. awřidmelaardmnj. 61 OI0549|FŘ 725
.tebčlcy16.1—ofm.5)ud;u. SDoufcj, mnu, odpousstěji se tobě hťichowě. SRM. 9.

30591.IIS. Jeronyma uč.cirfl 6|13|| 51417"“|| “57" If

:|) Š . Sluuce vg | Mčsice _
Ši ; Givatt'u a sl,awnostl mému nám & „fam závab thrtě ntcuce a magna
___. : cntcmm. Š powčtrnost.

ěl—;) "i|—m- “.=—LL!—&?lí).|m. b.\m.1©_]|©G.Jiljť pouftem.= 5--2=3i|Gli—Gum"8|59 |

© !Boílebui čtmrť bm 3.

w poUdčli o 9.601). 30

min. ráno. — Mladý
Iwčmt čili gáři ob:

čerílmuje čloměfn fwými

veřejnými bnp.

Q Nowý mčííc bn: 11. w
útm') o 11. bob. 57

min. ráno. — Teplo a

Bouřfl) jíou fieiuě ftálě

a fpoleblimč.

:) “Bami čtu—tt 1:11:19. we

flřebu o 8. bob. 7 min.

ráno. —5!Btčtt1) a iílra_
jfou mlhowité.d Míka:

mičné wěrrh.

(Ž: úpínčť dne 25. w úterý

o 10. 091). 31 min.
“_mcčcr. — Bowěttnost

neítálá a méně příjemná.

línauerůw stoletý
faíenba'ř.

„Dáda má“ mag.“

Báří gnčíúd é krásnýuui

bm) až do 13., odtudtrochu 

chladuo a vvbgimui počafi,

brat) pak zase pěfně aš do

23. rm; naítnne powěmloft

desstowá.

Slunce wstoupi bo „mamuti 15411) _B- ro nebáli Dne 23. záťi, o 0. 51:15.8. min. měn.

Bačdtcf čaíu bobsimníbťbne 23. “září. — *B'obgimníromztoú hui a nod.

Bowaha měííce srí—ři.
Bdí-i jest m nassem ponebi leben 3 mivčfnčimd) měfíců iv roce, zwlásstč od 6. aš bo 14.

býwaji Ráli,f1eíně tcpli bnome. Miwá málo bnTťu. 1



Řčjen má 31 Dni.
Polsky: pazdzierník. Žlirsky:xljšlopuá. LatiUsky: October.

S kříže milost hojnpu každý těží,
Komu odpouštějí hříchy kněží.

Čtwrtě měfice a možná

'pomřtrnoft.

_ Ictuí ben; 25. iafno, a

g; Posiednl čtmrt bm. 3. ,
me ftřebn o 0 bob. 10

infin. ráno. — áBomč=

trnoft bcmtč Uejistčjssi;

bujná mbla.

O Nowý mčfic bm 11. we

čtwrteku o 4. bob. 29

min.ráno.— Podzimrk
prowozuje wssestramlě

moc fmou.

3 SBrmá'čtmrt bne 18.
m čtmrhf o 4. hod. .

43 míu.\vcčer. — fprmí

mrazowě fe opowibají;

za bnů wětrných padá
líní.

gůvíněf bm 25. tp:
Hmm! o 8. hod. 33

min. ráno. — W bo:
„rády (ně!), iv dolsku

ními).

Juliana-ňu: stoletý
kalrndákx.

„Dá:ll !Bc'mBůh.“

Říjen gačíná o m:

rázUoU powětrnosti; 10.

nlraziwo aš bo 17.; pěkný

paf Imfě počafí; eb 27.
až 30. chladUo.

.; EZ Slnnce iva Měsice |.
2 _g . . :

š : Swátrys “ fíalmnnftl mší-bw západ :; wýchod gápabl: : ctrfcmut. ;:
IS (3 b.lm. D.Im <?? b.lm. b.lm.|

"“B- o'. vtcmigla Dimmu. 6'143 545 [m 838,
,“ u. 5. Beobegata biskup. 616“ 543 k? 9 28:__ %
3 (žít s. KaUdida mučen. 6 18! 5 41 g:. 10 28 s. E
4 Ct. š. Frantisska ©et-af. 6 20: 5 39 a. H, 34 % Ž—
5 \B. + S. Wlacčda muč. 6 22: 5 37 W rano
6,55. 5. SBruuaaafLřábu. 6 24' 5 35 13 0|43

íketěic 19. na (m 33mm, Králowstwi nebeskéjako swatba. Mat. 22.

'7'>;c.'73:an=noff. ragenmma. 6 26 5 33%: 1 53 =

8 “]3. S. Brigitly, ícpf. 628 5 Bílá! 3 1 &' g:9 ll S. Diwisse, bífťupa. 629 5 30 * 4 8 '“ Š.
10 “gšt.číšramínřaaBorgíáfíe. 6 31 5 28'ů 5 l6
11 Etf S. Burkharda,biskupl 6 33 5 26 I'; 6 25 mečct

1213. x„eS.Ma:xixniliaUabíf 6 35 5 24 GE! 7 36 5'4513 S. S.Eduarda Ill. fráí. 6 36 523 %. 6 4

aut-*t: '20. na *Pro.Dudm “B. Ježiš nzdrawil syUakralikowa. San 4.

51456. S. Kalirlq papeže. 6238 5 21 g 629
1593. Glberefte. Hedwigh. 639 520 &' :. „_3 7 3
16511. S. .S'mvla 3afl.řábu. 6 41 5 IS & __,5; 7 48

17 št. S. žebwígt) wewodk. 6 43 5 16 % či 8 4718 Ct. ©. eUkásseewangl 644 515 21„ 10 2
19 “B. + S. BelrazYlkaUt. 6 46 .5 13 7-7—2? 11 26
i20 S. S. QBenbeIina.Felic. 6 47 5 12 : ráno

š.?leběic21. ve ím. Ěuďju, .Rrál klade počet se služebnikh swými. Mat. 18.

21Hxč Élam.$lřofrvěc.d7r.58_6 48 5 “'zl a o 52
22 “B. S. KordUťy, palmu). 6 50 5 9 W " €. 2 !$
2311. S.Cěemcrína.ZanaKl 652 5 7 GF :: g 343
|24 gšt. šmafaelcatóauiela. 654 5 5 5334 5“ “ 5 8
25 QSLS KrispinaaKrispin 655 5 4 (53 mcčcr 633
_6 \B. Éčúmatiftalmap. 637 5 2 k? 5 22 7 57
27 5. ©. Sabin mučen. ; 6 59 5 0, m 5 51

Smile 22. na (na. Duóu. C'Síuňíxíídaň bámati cifaří? Mat 22

'8 *E'č,S. Šimona a Suba). 7 i 4 58" m 6 28
29 213 €.3enobía.9?arci6fa. 7 3 4 56 a: 715 v ::
|30 li. ©. Maxxcella fetnifa. »7 4 4 55 g— 813 “*
531.3. + S.Wolfqanga bífť. 7 5; 4 54 a 9 20

Slunce- mííoupi bo gnameni 17mm (m,) 16 úterý bne 23. řiiua o 7. Dub. 23 min. ráno.

Bowaha mčfíce října.
„.. €Botvřt'rnoít vnďmbná a bcnně miiítčifíi; w prwé třctíně několik

“““!le vobguuuí pcčaíí, molto, fiubmo,
| Smlfřt _ bonťliwo a sním-učme. Řijen jeft obrazem pomijejičnosti

„.pčfnúď) bní; ob boíomícc



Listopad má 30 Dní.
Wolsky: listopad. Slitfťv: studenj. Latinsky: November.

Opět z hrobu vstane moje tělo,
Aby s duši trest neb zplútu mělo.

Ig “É SlUUce 4:5 Měsice |:=.- 3. 't -' š ' " '
E a Swa E? a 1144417114704mém sávab _ \včďiob návab Čtwrtč ničím a mosna
52 : ;ltfcwm. Š— - pomctmoít.

9 ;) blm. [).|rn (2% [).Im. [) !m

th. elammňecběmatúcb. 7 7 453' "10 30 g2 14. + Wssech wčěrn„:edussl 7 8 4 54 44 3943 43
3 S. ©. Huberta, biskupa. 7 9 4 50! Žtáno | : © Pofledni čtwrt bm

. , - v 1. we čtwrtek o 6. 501).
Nedeťe 2xea vv HU. “'Dllíbll- Kniže klaUčlo fe ZB. Ješissi. sum. 9. 22min.mečct.—Dbloba

4 a; s. Karla Boromej. * 7 40 4 49 a 047 *ě"'čř"ř'*““““““““'5 . S. Emericha. Buchar. 7 42 4 47 1 55 . .
6 u. S.Leonarda pouftem. 713 4 46 ? 3 3 „š . 5404747;měj" W;
7 St. ©. Engelberta bisk. 7 15 4 44 h 4 10 =“ &; “„W'ff 8“ hod“ 7
8 Ct. S. Bohumira Diff. 7 47 4-42 5 20 “* "'"“ ""““—" ““"““
9 5.13. + S. Theodora muč. 7 18 4 41 6 34 rád) ina), wdolskubent.

10 ©. S. Dnbřeie leeuinl 7 H) 4 40 GE| 7 50 meter Mlbh buně

Wťřl! 24. 70 M. 33mm. KrálowstwiBošijako gmo botčícnč.Mat. 13. ') 'Em & čtwrt bm 17.
b t 0 b. Zl

44 ae. ©. »Jtartgna bifř. 7 24 4 38 & 9| 7 5 2 m" "QW" _I'Dětáh,
12 $. S. 932444444papeže. 7 22 4 37 &' 5 44 bcff. „máma mm,
43 u. S.StamslawaKosiky. 7 24 4 35 := , 6 42 I'; ., č .'
44 St. S.ZukUnda.Serapřon. 7 25 4 34 :; žá 7 53 “'Í'J'f'f 3“ “.W
15 Et. S. Leopolda IV. 7 27 4 32 *; % 9 12 “““““Řfmb“ “WW"

I16|513. + Ě.©bmunba.©tm. 7 29 4 30 £ '“ 10:35 ůůvíněf tmza mi17 S. 65. e vře diwotwor. "" ' ' “:
[) . 7 30 4 29 * mno tek o 8. hod. 57. min

'Jřcbčíc 25. vo sw. Duchu. .Roufol m psscniri. Mat. 13. | Nťčťť. _— ašmmá Sim“

48 Nn ©. Odšona (Eugena. 7 32 4 28 ' o'. 4 “mm
19 SB. S. leběty kněžny. 7 33 4 27 € FL 1 25 .n .

S. Felire ; SBaloiG. 7 34 4 26 „(Š 2 46 a"“"“'"".“““"
21 Qt. Dbětom_áni$.9)tarie. 735 425 .=. 3 4 8 *““"W' ,

. G+.gag? mutcen. 7 36 4 24 Q 5 30 „Dá:li 53441547,4". mm a pap. 7 37 4 23 wečer 6 54 - - 
S.Zana fří'e. lor . 7 38 4 22 x ' “““"“ stlldellý“5

* ' z č F i) " 4|42 8 13 do 10.; odpoledne mňa?

' 26.4; bonehllido iw. Duchj thž vaříteohaonst fpusstčuiaMat„:š4„ OHŘÍ“ dťknť a "P“; 11

S. Kateťiny mučen. 7 39 4 21! 5 (i| ŽÉIÚZŠÉĚIÍTÍJ :;
©. Konrada biskupa. 740 4 20 6 0 „„ . "
©. Wirgila l,xiskupa. 744 4 49 ag— 7 2 Š == " " “"““ “* “. 39';

. S.Sosthena.Stěpána. 7 42 4 18 g- s 44 g “5 '“ fe "““““ ““M“"
. ©.(š—aturnina biskupa. 7 43 417| 9 22 -“' “

+6. Dnbřeíeapost. 7 44 4 16:3 10 32

Slam:: wstoupi do znaxuenř ntolcc (,21) me člwrtek bn: 22. listopadu o 4. bob. 14 min. ráno.

Bowaha měsire listopadU.
_ Listopad jest nejwlbčejssřja nejzasinnssilejssi nlěsic na celém roce. Desstě, moftá zima, mmm

a pddobni wýjewowé powktrnostl opowidaji zinm,
pťicházi. Zihozápadni wětrowě panuii.

Etcráš " nád obyčejně s koncem nlěsice tohoto



žlšroíinec má 31 Dní.
Bolsky: grudzicú. Jlixsky: prosinec. Latinsky: December.

Věčně budu v nebi s Bohem žíti,
Aneb věčně v pekle s ďáblem mříti.

1—3| JÉ Slnnce % mtč'íce ' . ,

ig ' ž chitky a flctmnoftl mťůobllábab ; mmm, návab Čtwrtc zmínce a magna
_= ; cíttemm. Š powctrnost.
ig) ě I). m. “ I). | m.." cQ I). m. I). m.'TÍWW. 745415' 1140

ine SN b'! £41 bfnšm D Dfltbní|llnfoubJIÉE 21. © iBoíkbni čtmrt buej,
' " ' ' “ ' " ' ' w sobotu o 3. hod. 16

2 211. S.Bibťanyp. Nurelieex 7 46 4 14 &' ráno l min. mam _ Drag:
3 Be ©. Žšmntífffa řamťf. 7 47 4 13 *! 0 46' % čeiuě poffmoumo, B“:

4 u. S. Barbory pannu). 7 48 4 12 511 1 %]15 3 mm, mm“ W
ZujSt. + S.Sabbase. Lucia 7 49 4 11 511 3 3 g- “ horách padci fnčí).
6 Ct. S Mikulásse břskup. 7 50 4 10 % 4 15 9—3 _
7 3 + Ymbrože biftupa. 7 50 4 10 % 5 30| ;; o Nowýmesie tme 9. w
8 © sJJočeti hrab.-113. amu. 7 51 4 -9 51 6 48 “* nedělřo 11. bob. 23

Werěíe 2. abmeutni. sypu ifí ten, kterýž pťiji8timáš? Mat.11. mm.!ttFlšš.m.'- film
“MM)“ D e Galil!

9 %. S. Leokadiepanny. 7 52 4 Bla 8 5mečer „BMW 110 SB. G.Subitfm. Emelcbiam 7 53 4 916 4 31 , . tb „
11 11. S. Damafa, papeže. 7 53. 4 539 353W? “m Ue žw
12 St. + S.Synesta. Mar. 7 54 4 = Š 7 o "fbřltvB—bvb-2m:
13 Ct. S. LUciepan. muč. 7 54 4 g _; 3 25 film?.*. Sluuee ft ba
14 513 + S. Spiridioǧmd 7 55 4 Ši :: 9 48 atlbfa mtbčtí. \
15166' stene“ mucen' 7 55 43211141 $ ůpIněfbne23.wsobotu

li Dtebčle8. abmemm. Bosiali židé z Setufalčma kJa nami. San 1. | .011.bob.44min.táno.

16 91. S. Ndelaidy, cífař. 7 56 4 4 :] ráno *91wmfnšbua3mm..
17 5.3. S. Quanta 3 !Betf). 4 4 g_ť 0 32 Q“ Bosledni čnort Dne 31.
18 11. S. Graciana biskUp. 7156 4 4 3“ g 153 w pondělinum. 9.

ššjStt. dluu(ešuax.lpékxniu.Nernesia7 56 4 4 (511 '“ g,: 314 min. mg,„__.$ři„ba
sěbťšata- %lmnwgo 756 4 4 g 2 434 we fmutfu miroětfíim

21h). + . omá e apo. 757 4 3 5“ 552 .„ ,
| . tahů \n rouffe fnčlpwem

" ©“ + Š' Bena“ Beam 757 4 3 7 7 IoučifedeBat!)mtofem.

Neděle 4. abmutm. Léta 15. cisaťstwi Siberia. Luk. 3. |

23 111.S. Wiktorie, mnm). 7 57 4 3 a. wečer 815 línauerůw'fioletí,
:24213. +21bama a Ewy 7 56 4 4 g- '4 45 9 „ faícnvař.
25 11. i\řarogeuí Christa SB 7 56 4 4 $“ 5 53 ' ., „l „D -I B .
I26Ct. ©.Ctěpánaprmomuč 7 56 4 4 a 7 4 Š „, “finan. „ní)
'27 Ct, S Sana apost ewzzng:lx7 56 4 4 a 8 15 __ SBrolmecgačmaemraw,| U“ 9 v. .
28 513. + S. Mládatek. 7 55 4 5 * 9 24 ?: “ "tomsammťmmbvítalma

9.4.6. ©. Tomásse arcibisk. 7 55 4 5 & 10131 ' Gleb; 10- fnčí;vař "irena“

Uherčic m cftámč, Narozeni Gildu?Iti) Zežiš lv chrámč. Luk. 2.

*N. S. Dawida krále.
©. Shlwestra papeze.u ŠIŠŽIIÍLŽIIĚII 11|37uráno"

až do ZO.; po dessti hUed

zase zima až bo fonte.

Filla.-- v , v ,

Hum-e tvncuw bo gnamem fogorosce (3) w fobokubne 22. proňnceo 9.1)pb. 53. min. ráno.

Sac'dtct ginu) Dne 22. broňuee. — iRejfrahTt' bnowé a neibclífi noci.

Powaha měfice ptoňnce.,

ljnftá mračna znkrýwajč oblohu.
“Braňme ieft tmamó a boUťliwý; prwá polowice 1esstěmtbamá, mIbfá, zasmussllú, nepříjemná;



S.Břcblebžidowského falenbáře na tof 1855.

SDIc počtu židowskěho 5615—5616.

Bočet kťestanský.

20.
19.

. Břegna

13.
11.

5.
10.
19.

chna
února“

!!

"

ll

. Dubna

v

I!

II

—' n

. fmetna

'!

II

. čermna

. čctmence

V

. frmqa

. gdří

ll

. říina
ll"

II

Iíňopabu
prosinec

ll

Počet židowský.

1. Srbat.
1. Ndar.

Plolst Esther.
figurínu.
Sussan Bmxim.

1. Nifan.
Bassa QBeIfonoc. *
SDrufn') fmátef *
Sedmý fmdtef. *
Konee fwátfů. *

1. Sicut. 
1. Siwan.

Slawnost Letnic. *
Druhý ímátef. *

1. Thanmž.
$fo dobyti chrámu.

1 Nb.

Bů.st fpáleUi chrámn. *
1. G[uf.
1. Tissri. Nowý _tof 5616. *

.' Drxlhý fmátcf. *
Bůst Gedaljah.
Slawnost Galii-cm'. *
Slaonst pob šelmám-.*
DrUhý i'máteť. *
Slaonst paímomá.
.Roucc slawnosti pob 5cícn.*
Radost gc zakona. *

1. Marchešwan.
1.. Kišlew.

žBoíměcení chrámxx.
1. Swetry.

Bůst obležení Setufaléma.

poznamenání. Slawnosti hwězdiěkou* anamenmtč n Židů fc přífnč fwčti.



Čtení faítnbdřpč.

Dnomé

Bosty círfenmě přitámné iíou w fa:
Ienbáři nassem pro wě:ssr jiftutu a po,
hodlnost čtenářům a čtenáře! rozděleuy
me bmě tříbp. Duowě čerweným

tříštem guammmtí íínu bnomé poímí,
kdy každý tatoliďť; třcífmt masitých po;
trmů sbršeti se mufí. Dnowé če tnpm
tříatcm gnomenaní json rowněz buomě
postuť, na tmě siee mcd.sitýchpokrmň po:
žiwati fc dowoluje, amífat poroUči se,
ujmu fobě w tčchto dnech učiniti, a jme:

Ětmeto [ucúúctjčili Rmatem=
útomtjď) Dní.

1. Dne 28. února, 2. a 3. bťezna.

2. 5311:30.1mčtna, 1.a2.četm11a.

3. Dne 19., 21. a 22. záťť.

4. Dne 19., 21. a 22. prosittcej

17

ponnt.

nomitč jenom itebnou za ben dospta se najisti.
DUowe“, kdy masitych potratů w na:

ssem bisťupstwi požiwati neige, jsou:

1. Každy páte! po celá to!.
2. .Rašbá ftřeba kwatembrowá.
3. Stťeda popelcčná.
4. Zelený čtmttct, welký páte! a

bílá fobota.
5 Dnowé pťed Božťm bohem má:

nočním a sroatodnssUim.

[Žíla] mm 1855.
(Dle nowého kalendáke Řehoťowa.)d,

latě čislo XIII.
islo cpattů XII.

Ččslo ttubn slunečuého XVI.
Cislo ťčmského počtu XIII.
Yřsmena něbělní G.

normúfní Dnomé.
Wofwátný čas (Tempus sacratum)

trmá ob abmcntu až po [Iamuoft
fwatých 3 fráIů, a od gačátfupo:
stu čtyryceti beuníbo až 00ne:
běle prowobní, čili 1. po Welikouoci.

allen) (ba_l1)),huoby (mnsiky), a ti:
mabclní tm) jíou aapoměum) 22.,
24 a 25. moímce, na ftřebu popelečni,
ob neděle kwětněaž bo nebčle melifonnč:
ní, m nebčli swatodUssni, na fIamuoft

Božihd Těla, na Zwěstowáni a Narozent
blahoslawené 513mm) Marie. 

zamění bubbt; a meřeine'1 foufroz

mě plesy ifou mimo tylo bm)ímenowané
tafe' gafágám) w celémabmeutě, a mna,
potonmicb Dnecb až Do swatých 3 frálů,
po wssechen postui čas i 6 náflebuiícím
tóDnemaž no neběle pwmobm', na mfíeďt)
círfmmi cm) postni, jakoz i w páteř a
m ívbotu po celu) tof.

Smatí patronomé óemnh',
jčchzto památka flamttě fe fond 11) korunných zemich mocnáříhm

mafouířébo.

.Chrilt aMethod, due9„bkera
1m Morawě.

„ San Nedomucký, bnc 16.
hnětna w Čechcřch (zafwěcen) i na
Mlěorm'o.

„ Wáclaw, dUe 28.3c'1řím Ěe:
(bát-b (zaswěceu) i na Morawč.

„ Lndmila, b11e16.;áří,pattonta
zemč (Šeflč t Morawské. \

„ Wojtěrb, bne 23. bubnu, patronzemě České l Morawské

(cam.serotop, bnc 4. čet-menu, patron
země České l Morauxské.

„ Elřáš, bne 20. čcrmencew Choru
watstU.

„ Roch:lš, Dne16. frpna, mmm;
watsku.

„ Florian, bm 4. tmčtna,měst;
nim RakoUskU.

„ Hedwika, bne15. říí.,weSlrzskU.
„ San .Rřeítttcl, Dne24. čermna,

w SlaonskU. '
2
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Sw. Jilji, bne 1. záťi, w KorutáUskU.
„ Ziťč, bm'24. bubnu,w .ijinftu.
„ Zoscfa, Dne 19. dťezna, w Ro:

tutanflu, w KrajinskU, m £Bomnří,
w Slýrsku, a w fcmetnim Iprolffu.
Ladislaw, Dne 27. čcrmua, m
Gebmibrabítu.
Leopold, bn: 15. listopadu,w
Dolnim Rakouskun

„ !Dlatct, bn: 25. bubnu, w Be:
nát u. '
Mcchael, bn: 29. záťť,wHaličt:
Stantflaw, dne 7. tmčtna,m
.baličl. x

Štart! falcnbářffé.

Gm. Rnprecht, bne 14. gáří,m ©et;
nobrabftu.

„ Sp i tibi o u, bne 14. prosince,
m DalmatstU.

Štěpán, bne 20. frpna, mllbřid).
B i rgil, bne 27. listopadu, w jiš:
ním Tyrolsku.
Jnstu 6, bn: 2. Iiftopabu, m řIetftu.

Rat el B oromejský, bm 4.
listopadu, m Lombardsku.

2Im br o š , Dne7. prosince, m Lom:
bathftu.

]Joljtjňúmé [matagl
Neděle bemítnít (Septuag.) bne 4.-února
Popelcčnei skkeda . . .. . 21.1'mora.
Božť hod welkonočni . 8.bubn.
Nanebcwstoupenť !Bánč . 17. fmčt.
Bržť bob fwatodussuť. 27. fmě't.
Slaonsk nejswět.Trojice Božť Z.čeer.

(Lime-to

1. Sato čili wesUa počíná we stťch
Dne 21. bťezna, o 4. bob. 3 min.
tc'uw ble počtu Brnčnského. Sami

obmnoft.
2. Loe o počíná w páte! bm 22. četnma 4.

o 1. hod. 54 min. ráno ble počtu
Brnřnftěbo. Nejdelssř dUowé,
kratssč noci. '

nei |

Božťho Těla . 7. čet-nm.
Zum—ánebčlc abmentní . . 2. prof.

Masopňst ttmá 45 bni čili 62t6'9b'aůa 3 bnl.Neděl po fw. Duch jeft2
Mezř mincí a popelečnwu6 stťedoU ici?

57 Dni

čúneů ročnícň.
.!Bobgimeť čili jeseň počíná m

neběli Dne 23. gáří o 0 bob. 8 min.
mečer ble počtu Brxxěnsiěho. Bodzi
mní romuobennoft.
Zima počíná wsobotU bne 22. pro:
siuce o 9. bob. 53 111111.ráno ble
počtu BrUěUskěhoe Nejkratssť bnome',
Uejdelssi noci.

Ectopočet nomé holit).
Rok 1855. po narození Yána a Spasitele Uasseho Seš!íffe GMW“ jest WE obvčeinv,

maiicí 52 Ueděl a 1 ben, čili 365 bm.

Rok tento ieft:
6020dó ob stwoťeni Uassč zemč.
4249 „ od potopí; fwěta.

3352 „ Št wystčhowám fe Židůw ;GDP“
2916 „ od gačátfu kralowánčDawidowa.
2872:hý od wystawenť chrámU Sarnia:

lrmského.
2608:mý od založenč Říma.
2391sní od konce Babylonského zajetť,

536. pked Chrtstem.

1855 „ ob UarozeUi Chrtsta EBána.
1822 „ odUkťizowánia zmrtwých mftání

PáU
1813 „ ob'galošení fm. stoltce Římífé.

1786=tí) nb zkázy Zernfalema.
15 „ ob cífaře Konstamixm.

„ ob Karla Welikěhou
od přichodu sw. Cyrilla a
Methodia na Morawu.
ord umebení kťeskaUské míti; bo
Ce

$— CD

1055
993 „

783 „

,nb mučenickéfmrti fm.QBácIama.9l9,
ob smrtt Otakara II., fráIe (Éez547 „
Fév-b ,

„ ob gallogení Pražského arciína
up mt.

" ob Šalošení Brašských wyfokých
Ixo.

„ od fmrtl Karla IV.|> \1\\



_(Šteně faíeubářjšé.

462»b1) ob mučeuniďé [nuttt fm. Sana,
Skepomuďěbo.

363 „ ob mpualegeu' Ameriky (1492).
338 „ ob obpabnutí Eutbera ob mamé

Cirkwe (1517,. ,
292 „ od foucc meíifc'bo (němu ur;

fnouíbo m írísutu (1563)
237 „ ob počátfu 30rille'tc' mám).
2% „ ob bitmp ua Bila blot-e.
99 „ ob počáffu 7lcte mam).
63 „ ob ímrti třída Zosefa II. a ob

počáth' frauu:onzskýchro3brojům.
62 „ ob uaro3euí cžíaře 3erbiuaubal.
51 „ ob 3alo3euí Stafouffěbo moc.

nářítmí.

,19

25»»hj ob !zarogení Scbo Weličenstwa,
(SíařcFraUttsska Zose,.fal

„ ob ímrti ciíařc_Frantsska [.
ob fzurti papeže Řehoře XVI.
cb uaítoupcuí cífnře iš tan:
tiffta Josefa l. (Dne2. pro;
fmcc 1848).

„ ob unocbeuí ja3ota českého bo
úřabu a bo sskol.

„ ob galošeui Dědietwť fm.
Cyrilla a Metbodta w
Bruě (ua ben fm. Wťta 1850).

„ ob 3ad;ráučuí šimota cííaře mám,
gtau'tiňta Soíeía 1. me
Wťdxlt, due 18. února 1853.

II

19
9
7 II

U'Nl

GO

_Batmčuí ua [[unci a na měííci.
RokU 1855. bube bm oíe 3:1;

tměui na „umí, a bmoje ua
mč|ící, 3 krerých toIifo prwé 3:1;

tměuí na mčfíci čáítcčuě to nassich
krajinách mibčti hub:.

1. gatměui ua mčsčci bue 2.
hořtua ob 3. bobim) 20 min. aš bo 7.
bobina) 1 min. ráno bIe praměbo počtu
Brxlčltského. Soto 3atmčuř po celou bobu
trmáut fmc'bo bubo m %nerice mtbčti,
“ tolifo počátet jeho po3otomati bube
také w Cxwropě a m 'llíit.

2. „Batmčuí ua iquci buc16.
fmčtua ob 3. bob. 20 min. aš bo 5.
bob. 17. min. táuo pobít počtu 23mm:
ffc'bo. Toto 3atmčuí Bube m fexoeromšy
chodnč čc'uti Ewropy, toe melťé čáftí smc,

to neifemetuějffid) fraiinád) sewerUť Mme:
tito miběti.

3 Zatměnť na mčfíci bue
25. října ob 6. bobina 49 min. až do
10. bobíuo 20 min. ráno ble počtu Br:

uěuffébo. „gatmčuí to po celou bobu tt.
mání fmébo bube míběti w leerice; po:
čáteť jeho spatťť se taťe' to 3ápabuí
Ewropě a w Nfrice, koUec pat w sewe:
toxoácbobuí Asiř.

4. „Batmčni na [[unci bue 9.
"Iiftopabu ob 6. bob. 54 min-. qž bo 10.
bob. 39 min. mcčer bIc počtu Btuču;
rfébo. Batmčuí to bube se hlawně w jiš:
uím chomčm moři mibčti, a jenom malá
čáftfa prohoslaxrdjka fpatři 3 učbo také
ueco.

'3uameuí Rafeuůúřfliú.

Buamení zwiťetnika.

1 %!;cuo. Dbta3. Suamení.. opet
2. Býe $ ?S
3. Sólíšeuct *? ]]
4. Nak ano ©
5. Lew a 33
6. a_šuuua & m)

SBo3 uameuáuí. Každý měííc mí»

má to taleubáříd; jebno 3e 3uameuí 3mí=
řetuířa, a sice w tom pořábtu, jat jíme
iid) 3D:ponurou:, 1., 2.a .jíou 3ua:

“3mc'uo. Dbra3. 3uameut

7.pWáha & n:8. tt't

9. Srkelec &'
10. Koz3'otošc a
11. Woduáť (Wodnik) a :N:
12. Ryby m

mení mčíícům jaruid), 4., 5. a 6.
3uameuí mčíícům letních, 7,8. a 9.
3umueui mčíírům pob3imuíd), 10.,
ti. a 12 3uamcnimčjčcuw“mužů

2*
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Čtent kaleUdcikskéa20

Bnamcni oňěšnic čili 00100: nejónúmčjffícú.
31mm) guamení. Smena. Znameni.

i. Dobropán (Mercurius) 10. Hwězděna (Astraea)
_ 2. Rtáfopani (Venus) 11. thčna (Ceres) "5

3. Země 6 1 měficem(Tellus) 12. Somma (Juno) %4. Smrtonoš (Mars) d' 13. Mudťena (Pallas)
5. .skwčtena (Flora) 14. .skralomoc6 4 měs. (Jupiter) 26;
6. Čtstěna (Vesta) a 15. Hladolet 6 8měf.(Saturnus)13
7. Dužena (Iris) 16. Nebessčanka6 Bměf. (Uranus)©
8. Wěhlasa (Metis) 17. Wodan (Neptun)
9. Čissena (Hebe) Q

119d ú t o tů
Zistina ,

w celém roce w půlletč w xněsiri _ w týhodni na den

gl. zl. | ft. Imb zl. ft. 'mib zl. kr. mtb. zl kr. m'ib. 31. kr wid

1 — _ ZV,“ '"" _ 12Ím _ _ 2Ílo _ _ _ _ _ _
2 _ 1 a/|0 _ _ 2"ilo _ _ 4/10 _ _ 1/1o_ _ _
3 _ 1 32/10 _ _ 32/10 _ _ 0/10 _ " 1/10 _ _ _W
4 _ 2 15/10 _ 1 9/10 —_ _ l'.lto ' _ 2/10 _ _ _
5 _ 3 _ “_ 1 32/10 _ _ 1 _ _“ 2/10 _ _ _
6 _ 3 24/10 _ 1 32/10 _ _ 12/10 _ _ 3/10 _ _ _
7 _ 4 3/10 _ 2 4I'm _ _ 14Ím _ _ 3/10_ _ _
8 _ 4 32/10 _ 2 16/10 _ _ 13Ím _ _ 4/10 _ _ 1Ím
9 _ 5 _16710_ 2 28/10 , _ *— 18Ím _ _ 4/10 _ _ 1Ím

10 — 6 _ — 3 — — — _ _ n/1o _ _ IÍm.
zo _ 12- _ _ 6 _ _ 1 — — — "Ao — — 1/10
30 _ 16 _ _ 9 _ _ 1 z _ _ 14/10 — — 2ho
40 — 24 — — 12 — -- 2 _ _ — 18/110_ _ 31/10
50 -_ 30 _ _ 15 _ _ z z _ _ 23/m — — 3ho

100 1 _ _ _ 30 —- — 5 _ _ [ l3/10_ _ 7,60
200 2 _ _ 1 _ _ _ 10 _ _ 2 121,10_ '_. 131/10
300 3 _ _ 1 30 _ „_ 15 _ _ 3 18/.„ _ _ 2
400 4 _ _ 2 _ _ _ 20 _ _ 4 24/|0 _ _ 261/10
500 5 _ _ 2 30 _ _ 25 _ _ 4 3 _ _ 32/lo

1000 10 _ _ 5 _ _ _ 50 _ _ 11 z _ 1 20,0
2000 20 _ _ 10 — _ 1 40 _ _ 23 1/10 _ 3 12/110

5000 50 _ _ 25 _ _ 4 10 _ _ , 57 22/,„ _ 8 v,.,100001100 _ _ 50 _ _ 8 20 _ 1 55 , v,., _ 16 Wm

' SBIatlzlifc, jakož obp'ejnč úroky po wice nez 1 zl.zee,sta Ě. ». po 2, 2%..3 , 3%,4
neď 5 a p., množí se na této tabulce naznačený wýsledck úroků ze sta2 mi. neb 21/23, 4, ap.

503,60 [mfňnmnú čia "Tempfomú
na listiny podlé ubané w nic!) cem) peněžité.

„ 25 do 20 zl. 3 tr. pťeď 1200 gl. až Do 1600 al. 4 zl.
pas 20 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 Žggo 4200 1Ž„ o 5 00 1
300 400 1 *" 5660 6400 16
400 800 2 6400 7200 187

. 800 1200 3 7200 8000 20



(Simi faimbářnč. 21_

Saóňa pomomnéůo óa am) čia óa p(ani, ..
aneb: innoboali fe mufi platiti za lift (Mani), a ga' mffeliťě i_ine' měci,

které fe mobou posstou žasilatt w baličfád).

Wáž!li (iii 1 lot, platí se na 10 mil 3 tr., bo 20 mi! 6 ir.,pře6 20 mil 9kr.
'— 2 lot? _' 6 II _. 12 „ _ 18 „
-—-— 3 —„ '— 9 „ 7— 18 „ _ 27 „
_ 4 „ — 12 „— 24 „— 36„
—— 5 [Dtů '— 15 II _" 30 „ '— 45 „
_ 6 n _ 18 " _ 36 II _ 54 n
_ “7 „ — 21 „ — 42 „ — 1zl. a'"
_" 8 u '— 24 " _ 48 „ _ 1 u 12 n
— 9 „ '— 27 u _ 54 „ _" 1„ 21 „
'— 10 „ _ 30 " _ 1 ČI“ „ 1 u 30 n
"" 11 u __ 33 " _ 1" 6 u '— 1" 39 „
— 12 „ _ 36 n 1" 12 „ '— 1 n 48 „
—- 13 „ '— 39 II __ 1-n 18 „ _ 1 n 57 „
_ 14 II _ 42 " _ 1 " 24 „ _ 2 " 6 "
—- 15 „ '— 45 n “_ 1" 30 u '— 2 „ 15 „
_ 16 : 48 „ '— 1" 36 _II _ 2 n 24 „" ,

a ta! bate.

JIejmgšiTi cííařmt') toi) panující m řilTi Jiaiiouíňé.
3:50 ap. QBeiičenftmo79t a n ti'ffef

Jofef l., jzBoži milostř Cisak Nakouský,
ftál Uberský, (Scifi), Lombardský, Benátstý,
gamma'), (Sbormatffi'), Srawonský, Jím:
Iičfh'), Wladimirský a Jlirský, markhrabě
Morawskú, atcifníše šRafouffÚ, melťomoi:
woda Srbstý a Krakowský, wojwoda $a:
kowiustý a t. b., narobiI se dne18.sera
1830, za ponletého problássen bne 1.
prosiuce 1848. Když 591 jeho strýc cifař
pán getbinanb I. bm 2. profince
1848 w Díomůci forum! složtl, a jeho
otec, arcimoimobaFrantissek State!
trůnu se odťekl, naftoubií miábu. —
Chot cisakepána: Elišbčta alma:
Iia (žuqcnia, bcera Zeho ť. Wýsostť
Maximiliána Zosefa, wojwody »: $amo=
říci,),a Seií !. Wýsosti LUdowiky Wilé:
mim), nat. 24. prostUce 1837; zasnoU:
bená we WidUi bne 24. bubnu 1854.

Robičomé Úeůo meiičenftma cifaře 'púnu.

Frantissek .skarel (Sofef), syn
cifařcFrantisska 1. (+ 1835), nato;
en bne 7. prostUce 1802. Qdťeklfe ttůnu

me, prospěch fyna (mého, Uynějssťho Cisaťe
ana Dne 2. prosinee 1848. — GÉDf

id)" Šofie (Bedťisska,Santana, %iiě;

mina) bcera 1- ttáic Baworského Sharif
miIiana Josefa, nar. 25. Iebna 1805.,
zasnoxlbená Dne 4. linopabu 1824.

lBrutři G_etjo 'IUcHčcnfimu c-ífařé “pána.

Ferd inanb (Ma:imilian,Sofcf)
nat. !me 6. čcrmencc.1832.

.starel Lwačk, natočenbnc 30.
četmcnce 1833.

Lwaťk (Zosef, “Anton, Biktor)
Uarozen dUe 3. kwčtna 1842.

Jil-att a feritu otce 8060 meúčcnftma
oisaťe “pána.

íšctbinanb I., Doďrotťwý,
býwalý cčsať RakoUský, narozeU bm 19.
bubnu 1793. ZasnoUben B Marii
unum, bcctou + krále Sardinského,
Biktora Emamlela, UarozenoU bm 19.
zákř 1803., we Widni bn: 27. února
1831.

Maria .sklementan, Uarozena
bn: 1. bťezna 1798., zaonUbena bnc
28. ťerwence t. 1817. stratum. princem
obojť Sicilře, Leopoldem.

Maria anna, narogcnábm 8.
čerwna 1801. pani žábu bmisboifišomébo.



22' Členj kaleUdáťské.

B&oumia pomětmoíti
w togličntjd; tvtjjewídyna gwiřatedy.

(EBoEračorodnítěhož článku to Morawanll na rok 1854)

III. Bnámfo na obojžiwclUicťchcke)'

- 1. Za teplých nocí jarníd; 3ačinaíí
šábo m brube' poIoroiel bubnu 3ačafté
jiš fuňfati. Když fe záby přeftmton pá:
řiti, pak ieft jejich kuňkáuť jen teufráte

floffeti, kdhž fe ber nebo bouřta bližť.
Rošničky čili3eIené šábto (ble
Lallbfrofcbe) o;.ómaií fe tafe', když prsseti má,
proto jitb uegříbfa Iibé míroají me skleni
aid) toe mobč 3a ofnem.

2. Když fe mnoho topná: sse:
búda (obočeiuč žáby 3mmu')d>),ufa3nie,
a 1?an zděr swých wylézaji, torončš
befítime' počaíí očefároatl I3e. '

3. Zpytatelé 3po3oroaoaíi, še, kdy

zeleUé noob—ui žáby pojzdě bo
n o ci fuňfaií, bent nepťichúzi, ale še ná;
f(ebuie teplá a sUchá pomětmoft.

4. Zak bloubo šáha) přeb 23. nebo
25. bubnem fuňfají, ta! bloubo muíeji
po těchto dnech 3afe mIčeti. (Šaéne' tuň:
tání pňfobč fc teplým m3bud)em, ftm')

panuje , a jelikož obočeinč 3jara zase
ftubene' noci a chladni buoroe' náflcbují,
přeftámajč fe žáby páťiti, coš se tolifo 3a
teple'bo čan břie a fuňťánř topmábá: u
ptátů ooroftámá m pobobnód) okolnostcch
žiwťjssi 3pěro.

IV. Známky na hmyžsch číIi žižalách.

Známkh na dessč.
1.2110'eta1th měeío časuč 3rána'

abd met) fbíra' », a nem3baluiizít fe příz
HŠ ob ouht fmóďJ, M31) fe namracujíce,
může se iesstě te'boš tme beny očeřámatl.

Bofby Bebonnře', tc'mčř nemibiteíne'
řáftl'ee pára), jenž fe naíe'3aií to tafomód)
boBáeb nab fraiínou, the nošen) ííou,
řřibella točeI neřiniío míbfómi, obtčšuííce
tafto íeíid) Iet —' jeftlf mošné, že mše:

Iíčh) tIar _mebudm cítěií, fteróš půfobí
mračna befffomá i 3 báífo, kterýmžto
Hufem i tIalomčr (Baromefer) fe'
říbí. —

Z téže příčiny) přebtucbo wlbkébo
m3budm nebo desstč ufrómaií fe nebo:
chybnč ! toffeďo oftatni žižaly (Jnsekten)1

2. Mrawenci te'i pospťchajčbo
obpblí fme'bo; když fe b_eííť Blíží.

3. Nelibý _clt momobí tiše wszchU i
na paw onto, jenš bIoubo přeb bez
mem ii3 wssudy Ie3ou.

4. Widime Ii to pobwečct na silUř:

cťchmnobo' d;.tobáfů čili toňftód;
daronftů, formátů a ímatojanz
ských xnUssek, a 3a mečerníbo ion;
mrafů mnoho nebopátů Ie'tati, pak
můžeme borřoua sUchoU powěrrnost črkatť.

5. Gnán'ejíelimtamenci w Ie'tč
a na pob3im melfe' bromabo jedsowý:b a
borowých jebíičet: přicbá3íroá tuhá 3ima.
—- To činí mramenci 3 tč3e příčinu), 3
ftetě Ulyssi swisskowe (bie Murmelthiere)
ssissky fnáffímaií. Noci letní a pob:
3imm',1foult pořáb doíabnčjffí,nutimta:
mence, mice jehličef jedlowých a foíno;
mód; bíebati proti 3imč fe mtítající; ie:
bličto to bromabí nab fwym 3imním
oboblim, aby Ie'oe chráněni boli.

6 Swťcilt mnssky fmatoían:
ské w noci jafnčii než obočejnč, jeft to'
3námťou b'obre' pomčttnofti.. —- SBomč:
tmoft má weliký wpliw na žiwost těchto
muffeť. Za íaíne'bo a ticbe'bo počasť

Ietuíbo fnn'tí o3toIáfftě samička, proto že
se w ni probouzi ro bobád) takowých
pub pářiti fe.

') Dooišito eIniei ifou- takowcimiřata, fteráš me loobě i ita fuďyu šití mobou'.



Čtent kalendúťskéx.

V. Známky

1.11ta3njí=4l je zhusta desskowky
(blíítr) gemjle') (\ oponn'tčjízll bpt fmůj
pobjemní: jeft čála na blťzkýdesst _
Cfčoubiti Ise, še befjfomlánr jeft wzdnch
nadzemnč inejltelnčjíjí a méně obtíšní)
nezli m semi.

2. SBijamto člll pijaroiee to
lábrol čerftmon mobou naplněné, ro níšto
trocbn pífln nebo otrnb jeft, UwhoU
rnij'toteploměru (ibermometer) jlon,
šití, jen že fe nebají ftupnč tepla nbatí.
Má li přijítl pomčtrnojt jajná a pělná,l

23

na četmírb.

lržř pijawka nepobnntč na píjtn rolábml,
a jej't ftočená. má,“ wssfiat ben't přijítl,
mpítnpnje pljawka lpomrrbn mobp, a
oftámá tat blonbo na boře, ažx je po;
mčtří safe ropjaíní. — Má:lt pomčtrno

bráti, ptjawka plowe ro lábrol jem a tam,
a pobpbnje je na míje- ftranp, až roítr

j!ntečnč přijbe. W ztmě lezč obpčejnč na
bnč, a fpí. !Dlčnízlt je pomčtčí, a ga;
čínáfll fnčl) pabatt aneb rozpoUsstčň se,
pat je njabí na brbello lábmlee.

Bnámťp potočtrnojtí na obloge.

1.3íon,4i noci w proílnei jajně
a číftí, a ogmláíftč rnléčniee (mlířnq
ceíta na nebi, bílí) nebeský páé) fbpš je
pčfnč třpí)tí: má býti bnbonrí toť melml
úrobm'). Se,4i wssak jenom čáfť mle'čnire
mibná, nemá ani mnobo obilí anl mina
je očefámati. Není: li wssak mlrčnice bo,

fonee mibčtl, jest obor rogbncbomr') plní)
pár, a tnbpš počaíí mořre' očelámatí. lze.
-— Zafué nebe n) noeíd; prosiucowých
přiuássť mragp, Etere'š jjon obilí a mínn
proípčíínčjn'í ne.;lř pomčtrnoít mořrá.

2 Whcházč:li jlnnrc za mrakem jato
mtb čermenúmz jeft to gnámfon brgte'bo

mčtrn nebo bejjtč. Gbromášbujízlí je w
nocl me moějfím oboru mgbnebomím pára),
trere' paprjtfnn jlnnečxnjnt přes fonlí
gemfřon je molěloajícím naproti ftojí:
mufejí fe paprjfp ro mralád) lámatí,
obrášejí ob jebe fmčtlo čertoename a
mobmme'. Wapssky flnnečne' mpmobí 3
čáj'tic párombcb teplotu, čím je mpěfj'í
mgbncb atenčnje. W tom pamftámá zwe:

dlejssich oborů wzduchowých, jlnneem po:
jnb neofmírenód; přítoč l;nftčjíjíbo wzdnchu,
a pobpbomání to jeít mčtrem. — Toto

ipojení pár meípolet zwčtssuje jejich objem
a mění jich w frůpřie, jenš co bejjt' boln

pabají, jat míle tíše flonpn mgbndyome'bo,
nab fterímr je frůpčje beíj'tome' tmoří,
menfj'í její ne'in moba, fterou něftí má.

3 Šermenají:Ii je při gápabn flnnce
mmfo na obgoru, jenj za jlnneent jbon,
a tloní- lí je flnnee 6 tmáčí jajnon, čij'ton
a bořící pob obgor: bá je brnbe'bo bne
jnjná pometrnofí očefámatl. — 3jou=lí w
pobmečer na ropěíjím oborn \ogbncbomím
jebnotliroá jlnpení (bronmbp) mmtů: pat

jlnnce gapabajírí toto mrafp rozehkčwá a
rozdčluje w tenčí a slabssřmlbp, jen! je
na mpebláblp pomrebgemftp, ob paprsků (fn,
nečnpcb opusstčny fponfftčjt, a w lít! do
rofa na chladnějssť trámč a na ftnbenóeÍ)
ftromíd) fe nfagnjí. Toto spadnnti pojleb':
nírb mpparů opron'fuje rolbltelm) pbzor
mnobých pár, a nepomftcmou-ll 6 brnbč
ftranp z iinpcb příčin nomá mračna, jít
pro ben příjjtí jajne' a čtsté počaíí ore:
káwat.i

4. cjeslí ráno gamračeno a mečer
čermeno, bá fe ftálě bobre' počafí očefás
matt ble ftarěbo příjlotoí: „Ná n o ssebe','
mečet člftp — jajnpeb čajů po;
jel jlftp ' !" — ©bíraií=li je totiž pře'b
ropcbobemv jlnnce ro ftranácb mprbobvícb
mrafp, jen; je tábnon tjlbn nebo je;
mern, jen to gnamením, zc tmočení
mralů brgp přejtane a nebe se wyiasni.
Takowý ben fončí se obpčejnč lcsklýmt

čerwánky mečernímí, a j!nnre ;apabá 6
obnimon čermenoftí w třpptíeíní se íroltn
zlatém. Teplý wzdnch roglnčnje párp,a
na brnbp ben bcí je počafí jaj'nč a pří:
jemně očelámatl.

5. gapabádt jlnnre člftě, bez prix:
mobn mračen, a bpťbp ! na fíranč má:
ebobní mralp ftálp: jest to gnamením, ze
je tna gápabní ftranč anl mlbp má
nígfě pán) nenalegají, a še w atlantíďe'm
moči není žádných ler čilí lebů, jen;
bo je w teplejjjí mobč mořfte' rogpon:
fftěh), mořfte mlbp tmořllp a ro mračna
bo Ewropy táblo.

6. Sonb a uťaguje, še jiz jlnbe
ptfj'elo, a že jejítč mračno bejTťomč pÉeb
nami ftojí, ro tterím je paprjfo flnnečně
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iámon; a když krásnč baremná bnba
smísí, přicbágí nifbo jen'tč nepatrno bent.

7 .Roio čili trub mčfíee jeí't
gnomením, še ro oboru ročbndooroe'm jeft
roelite' mnošfiroí mobnícb čáfiic nebo nliioo,
ro iterod) se mčfíčne' fročtio láme, a že
tnbog bnbe brgo prífeti nebo fnčšití.

8. s.Bogoromateié rnčííce naiegii, že,

když ieft tři bni přeb nebo po kazdé ginčnč
jafno, pomčtrnoft nejme'nč a; ! přííftí
promčnč mčfíčné ftáiá oftároá. Be. ii wssak
mčfíe gamračen, oftámá az ! neíbiišfi'í
proměně mčfíee nepříiemne' počafí. S
mnobon jiftoton fiároá fe tat jenom to
bornatod; trajinád), ro boifin'len gříbfatoo.

9. Stafe' fe pogoromaio, še tboš
tonce čiii r obo rofioueíoo mčfícega:
mračeno jíon, prnímá, Ebo; počne mčfíee
nbomati. —- Dbočeinč jeft boba nčtoiifa
tobnů mesi nomom a nbomaiíeím rnčfí
cem. a tnboš íeft inabno mošné, ze bnbe
prfi'eti, an máio tbo po celé tři tobno
nebe iainé bínoá. 3 to fe B mčtiTí ]ifio:
ton w traíináci) bornatorb očetámati bá.

10. Sezii obioba roii'nbo potrota, aie.
obsor iafní) není fe tobo bne ben'tčbáti.
-— Nesonwisejť:lř mračna nab biamon
jfoncí 6 íinomi mračno, zwlásstě na ftranč
gáoabní, není oříčino, proč bo se ben't
nebo bonřiiroá poiočtrnoft očefámaia;
nebo přítomné mrafo ztratí fe brgo , je,
tito; paprfio finnečnomi ro piono se roz:
Inčnjí.

11.11faáeii fe w pobmečer na gd:
pabč tčšfe' mračno, m ttere'm pái'o beíi'fome'

pozororoatt jen: befft buB siz w báice
-fpabá, aneb mračno rooftonpí a přineíe
po :.áoabn finnce befi'ť, zwlásstě tbog roítr
z téze ftrano mčie.

12. ětabníísii fe již w břegnn
mračna boattomá, a tmotí: ii fe fintečná

. bonřta 6 biefiern a bromem: má nrobno
rot náiiebomati. Seiiťoš to zkussenost

ťasto potmrgnie mnfí příčina tobo boti
w malém mnošfhoí moparů, íens w po,
Ioroici finnečnebo rotu máio befi'ťů a
mčtrůroomognií. Nedostatek tčcoto mopatů
muíí oůroob i'můi míti m minnie', mírné,

na ieb a fnčo cbnbe' gimč, čím fe příčina
a roofiebet roofmčtiiti bá.

14 Ma ii profinec mnoboaneb
nejmíee bní jafnocb, tuboš i mrago: bíy
maií inoei bročgbnatě, a mie'čnice ob»

Čteni kaťendúťské.

te'to mie'čnice očetamá fe rot bobro. —
Siepoebobnč ieft příčina této přebrnebo

me stálých profincomocb mragícb, a proto
že tento mčííc šábne'bo ben'tč nepřínefi,
ttetošbo tořínfp na ofení zkazil, tbobo bol
čafn') a příiiě m'eih'). Mráz pat naproti
tomu zachowáwá a chrání fořinto, a činí

semi př4ibnboneím tání fooron.zl.!BrotifInnre (obenní, Ne:
beni'orínen)a obmčfíeí (Diebenmonbe)
jakož i toto čiií trub n finnre ji'on
gnárnťo rnnooocb průoiebnocb pár, iens
fe přeb finnce iáonon, a z tooo se fon»
bíioá prámem, ze bržy dessk nebo mítt
'naftane; nebo fefioupaií=ii fe páro, tmoří

fe frůpčie mobo, a jfondi mračna četná,
mnfí oobání rogbncbn náfiebomati, ponč»
roabš proitor, me tterém mračno boio,
iinomi páío wszchowýmt fe piní, a to
ieft roítr.

15. QBčie»ii to čas sní jigno mítr
po nčtoíit bní, je»»ii mgbnrb roeimi borto,
rooftonpají»ii iinpeně mrafo tmamornobrí
barmo B bílomi traíemi, a fnab roíeero

tatomocb- fhipenocb mratů nab febon:
přijbe brgo iiiná bonřta B bčfi'tčm.

16. Lijawce netrmaiínifbo bionbo.
Gtabnjíeii fe nafta! tinftá mračna anexe
nábia, a gatmímaií-ii finnce, měííe (:
bmčgbo, tat že se ítároaií nemibiteinomi,
pat fe bcí foubiti, že bnbe 5 i 6 bobin
be; přefiání prfi'eti; groiáfi'tč když mračna
ob gáoabn přicbágeíí, coš jest ldůkazentp
mnobých fer Iebomorb, .jenš abionbaroč
tábnonce (bennč na 4 míle) ro atian;
tíďěm moři se rozponsstěji, páro mobá:
mají, a mračna bo (&mropo pofíiaií.

17. iBomfianoncii ža fráine'oo bne
fat amane' bernfi'to (iifio brno mta;
čen) aneb finpeni rnaiod; mráčtů na gon:
fob nabromabčne' roino we ioofofe'm oboru
mgbncboroe'm: powažUjť se ga poíio desstě,
tteroš za ben ga bioa bno přiiíii má. —
Bo bionbo trmajíeí moire' a oromčniiioe
pomčtrnofti ifon wssakberuii'to pteb:
doůbcome' ;braroe'bo, pčtnebo počai'í.

18 žBogororoaio se, ze, ukazeii fe

na rogiíčnocb ftranácb obiobo nebeite' megi
páío mračnomomi barma ifebá, má ro
iraiinč te' bouře porofiati. — $orofiámá»
Ii tato geienamá barma fnab ze žlUtého
swětla fInnečne'bo, tteré se míebá B mo;
brem obiobomom, a jelikož onna barma

jewnie fe w bílém iafnčjffírn fiočtie, a obl B tepiem fpoiena jeít, pronbí fe fiubeno
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wzduch w tu Brann, a twoťč witr nebo
bouři. ,

19. Mračua, jrnž sc wznassejř,pťed
slUUcem wycházejťeim a Ery) fe tratr„po:,
UkazUji na pěfnon popetrnoft. Mlzenc
těchto mračen jest naflcbfem zUačUého
tepla na wýchodě ; teplo se zmocňUje pár
:: mřní íid) m PÍWW- ,

20, Wycházť nebo sapabayli flnnce
(\ mřííc čermeně a ohinč, a prohlubují:
li tať tc'š immčna na obgnrn: bá fe
š nmohou iiftotou beffť nebo mítt oče;
fámati. ——Dbnimá barwa flnnce a mě:
fice powstáwá z oborU wždUchowěho, pá:
ron naplněného, wkteré se paprsky fmčtla
co barma šlnto=četmená láme, a ielifoš
m rozličných stranách mnoho tepla jest,
mUsi chladnějssi wzduch tama fe prýssttti,
zxčehož býwá an dessť bUd mítr.

21. Sezll nebe be; mračen, ahwězdh
zdajč fe temnými býti, a male' UemohoU
baronce _ani se miběti: brzy fe zamračí.
Iřpótísli íe chwězdy wětssim lcskem w no:

Bnámfp na

Děssk oznamnji:
1. S.Bnpama (Cárlina acaulis, ble

stammlose Ebeerrz čili .skarlšdtstel),když
fe její kwětp zawťrajř.

Swčzel obyčejní) (daš ge:
melne Bettslrol,d, gallium) a tak má:
teří doUsska, když příliš silnou mimi
mpbámáw '

3. Stowik (Sanerklee,oxsúiďace
tosella) když lUptnky froe' filábá..

.25

cich ztmnich, naftane B ílftoton' nutná
gima. — W prme'm pábě fpoinil se nej;
wzdálenějssř btnbome' plynů již we slabé
pán), a to btnbc'm pábě ifon mn'eďp pára;
we swé nejbližssč čáftice roglončem). —
Wlhkě a ftnbene' léto jest předchúdeem
tubě alma). fBříčlna toho im,-_ že pán;
zemské m le'tě flnnccm se Uerozptlejť, a
přoto w zimě fe nammcují a tomířuií.

Snámlp pětné pomřttnofti
' ifou:

1. thž jsoU mean; o západě flnncc
hodnč četmeně a nastrz ftejně barmitč:
nátlebuie tráínx'; ben.

„2' Rbpš, pqprsky wycházejťciho slUnce
mracna proražejt, a kdhž fe flnnce brzh
potom nab ně powznefe.

3. Když mlhy .šjitra w podobě tof;
k jemi pabaíí. _

, 4. Když mříže se lcskne a jasnť
fwlti: ohlassuje Ua drUhý ben hežkoU a
jafnon pomětmoít.

rostliUách.

4. Když owoce hlochU oberu
nebo (SIBeiňborn)a frípomlp- (ssipky)
hojnš fe utobí, jest to gnamem'm tnbe'
gimp bnboucí. — iBříčina ležč w nebo:
statku tepla w létě pťedchúzejicim a w
příliífne'm množstwř wlhkosti, čím fe úroda
tohoco owoce pobpotuie. Tudyť ostáwá _
množstwč stUdených wýparů nazpět, jen;
fe Uerozptylujť, po čem tubá zima náfle:
bomati mnfí.

Bnámfn na Uerostech.

Nčkteré lamem; , jako: m 1:a m o t ,
t ř ib l i c : čili op 11to přltabuií mlbtoft

ze wzduchxl l sobě, a ftámaíí fe wlbkýmt
jakoby fe potila), což Ukašnje na ben't.
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Osudy Moravana lonského.
SepsalVáclav Novotný.

iBogbram Wáš Bůh drazi frajane'f
Sat nám opět ten rot ntefl! — ?lnl
jíme je nenabálí, a fotroa še jíme je
troebu bo foleje gmítajíeílw námi ojnbu
\optamill, jiš jeft gbe opět rot jiná, te:
mnou bubouenoj't nám mftříe neja a nu)
ebtíee neebtíce mujíme opět B tím neptá:
nnjmje jegnamomatl, jafo jíme 6 po:
mocí Božť na bočátlu \ojj'eel; níínnlbd)
totů boli člnímali.

Sřepomčbome' jej'tí nám omjj'em, co
pro náB tof nomí) nadmftal; neboť pro:
jřetelnoft bošjťá firnla ořeb námi, eo ble
swých nejmonbřejn'íeb náblebů oro náé
na bubouenoft udmjtala, anámlge tollfo
jen říct: „Blaǧe nám!" Blaže nám
brasí přátelé, še tatto satemnčna jeff
grafům najfím ron'elífá neboba, tterá
nás to roce tomto potfá! — Saiby
nmoljz'), jemnšbo lge bolo rouíffu tnto
temnou poobballti a popatřití ro bu:
bouenoft, strnul, mit—atam nejjtčfíí, ťterě

' má fnab jej, neb jeho tobinu m uaftázl
majícím roce pottati, tať šcbo očelámání
nebobo této bolo proň nebobon mnohem
íočtífí nab tn, ftetou mu naftámajíeí rof_
příne'ítí má. — Síní) opčt an bo jpatřil
fjtčftí, jeboš je mu Ietoel sa pobíl bol
ftane, jamon raboftí b\.) je ani bobře
nepobíroal, a třičel ba) jat obnčejnč libé?
lčíčímají: „BUde to tal, text!" —
511 kdyždy fonečnč sstěsti pťisslo,
třeba jen táčeť; aneb by je mu mo,
bla gagpímatí ftará píjeň: „Sel na
tah) cbotíl šábnl" Swčc náš to
již tai obočejně 6 febou přínájjí. S.Bo:
eejtní) je bomnímá, aš molege na lovec,
ze to pujbe lebčejí, ale jotma boftonpim
met-bolu jebne' bon), roíbí jiš opět bmř,
tří jine'. Snu to jlnať není, mujíme fe
tebz) wždy jenom tčjjítl, a když je nám
nafje nabčje ble nafjebo očefároání ne,
ujíuteční, ajpoň je můgeme ž tobo rabo:

xwati, še jíme je ji; přebtem tčfjílí.

- bolbo to

Nasstj laskawť čtenáři tějfímají je
skoko vo celí) to! na nomí) to?, proto, je
N') jim opět lalenbář nřeo notoe'bo při:
neje. Když wssak je náš Morawau lo;
nečnč _me wssť zdwoťilosti přebftamí a la;
mon gbmoříloflí řelne fráfotlnlám, še jfou
opět o to! ftarjjí, nmjooůft še bnbe na
mabáeb, že se to bnbe jem tam na:
mašomaf, a lonečnč še přebce jenltboma
íoába molítne msbůrů, a ono ěe ímou
gůftanou opět u jeme: i jejftč ga íoífeďu
najít ptmobu bobí nbobóm neminnóm
falenbářent, a řelnon mu za jebnn 'jebo
prambu tale' jmon jebnn vrambu totiž:

„Ralenbař je lhát!“ — Cožpo

nid) í(silní rábl opalnjí.So mjj'al počnontl 6 tím falenbá:
ření, abo to něm nalegl každy eo blebá,
aby to bolo ptamba, ab)) je fonečnč o
to šábní) nentagíl? TU její omjj'em
bobtá taba brabá!

.Řbobocbom fjlt na rubu tnajfim
flomútmjm přebfům — tí řífámalí: „S
mlčenon nejbál bojbeš." — To
jefř otot'jem j'matá ptamba platící až mt
najTe čajo. ?lle oomašte lajťamí čtena;
řomé a láífnplne' čtenářů), jalbt) to
ae m lalenbářl mopabalo, fbobt) k. p.
náfš MorawaU na ormním llftn mlčel,
na btnbe'm níc neporoíbal, na třetím flel
6 mlčenon bále, ašbs; na poílebním liftn
5 mlčenou ořejtal? Sto ln) bolo
pčlne bojpobářjtmí!

Muoho mlumení bčlá opčt blamo
bolení, tomu náš učí gfnífenoft. žmnogí
wssak libé _ boftámají bolení jen'tě neš
mlumítí gačnou, f. p._ slobčjí, a fo:
nečně když oočnou mlnroiti, boftanou to
nejblamnčjjjí bolení, tal je je mnfejí polo:
šití (na Iamleí).

Dbočejne wssak je čítá: „St bo
mnobo mlumí, mnolpo mí, neb
lze.“

Za neumel) čajů je mnoho mlumí,
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mnopo íe píííe, mnoljo tiskue a mnobo
lže; 3e i tafě le3 jbe na obbpt, máme
z toho bůla3, pončmab3 íe každý neptá,

3ball jeít to, co lnpnje, ptamba, nýbrž
jen, jezli tobo bobnč mnobo. Řčkáwá
íe: „Ten lše jallop tlílll“ Bročby
íe tebp nemohlo tale tal tiílnouf jal
íe le?

spramba óobímá m3bp me mlaítním,
[u)fbl) i íproíte'm fabátě, proto tale jan
proslý wenkowcm nenale3á míínbp při:

ítupn. —— Leš wssak objemnje íe něfbp
tale' w rouííe nomomobním sswihákňm
přiměřene'm, a bříme jl3 3balefa cítíme

moňawon mobičlu, ne3 ! nám jeíítč přeB
ptal; mtročí!

Lidé řítámaji, 3e je lalenbář
lbář, a bomnuoají íc míti pratobu;
mošné, 3e libé lbou a falenbál 3e má
prarobn, mo3ná tale, 3emají oba ptambu.

thchom o tom bolonale'po pře:
ímčbčenínabpli, po3ornjme, jal íenajíemn
Morawaxlu webe, lbp3 je po mííecl) mp:
tiícícb, nátiícícl; a útiícíd) po íme mile'
rolaítl ro;,ejbe. — sJJoije 3a ním a3
tam, fbe mu jeho boítiníítí hajane' tábl
bmeři otmitají, a tate' tam, lbe je mu
jenom 3- ponbc' zwědawosti mííta

propůjčuje. [

Seít ncbčlc. .Sjoípobář íebí 3a ítolem
3elenon atíamitomou čepíčfu na blame,
a 3a3namenámá na prá3bnc' liítp bo la:
lenbáře, co Bpl 3a celí; táoen mpbal a
přijal.

Jjoípobpně íebí na ni3le' ítoličce,
Welký Nebeklič ro tnce, a moblí
íe litanie boma, an roííecla cbaía obeííla
na pošeljnání.

S.Bo cbnoíli oblo3í boípobář pe'to,
přemitá cbmillu w falenbářl, a fonečnč
praroč: „Tázli !Bc'm Bůh w útetť) máme
ím. Saloba. "

„mno/' o3me íe na to boípobpne,
„a ob útetla ga tři nebčle 92anebem3eti
SBannp mam, to jl3 miroáme be3fp
mnobo obilí boma."

„Nu, bá ll nám alan Bťch 3btaroí,
a bubeli jen trochu příbobm') čaB, bn:
beme míf letoo bo těd) bob tale'," pcatoi
hofpodář

„'Dneé toben jsibočetl o tom Ž b'a t:

jfe'm Eláííteře,“ ptami boípobpňmjeít
li pak tam jeíítč něco hezkěho?“
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_ „!Btámě jíem naííel něco o tur,
cich, to bnbe nřeo hczkého; jeít tal
mnobo o nlcl) ílpjíeť a 3be jeít roppra:

moroání, jal bobpll (Eařlbrab (.Ronítamtinopel)."
Hofpodyň 3arořela moblltln), a po:

ípobář pofíoupnul na blame 3elenon če:
pičfon, a počal na l)!aé číítl.

SBo chwčlt íe otemřelp bměře, a íon:
íeb Horejš wesselbo ímltnlee

„!Bo3btaxo wáš !Bán ?Bůl) íoníebe!
jat íe_mátc? Máte prámě lalenbář w
ruce, co paf pomíbá? Safe počaíí tlabe
Ietoé na 3ně?"

„Sim, abych mám upřímně řell, já
nemím , já falenbář mám ílce la3bx'; rot,
ale na to je nčfbp celí) to! nepobimám,

jale' počaíí talenbář přebpomíbá, leč top3
íe netbp chci 3aímáť.“

„NU, já potom newím, E čemu bod;
ten falenbář loupll, lbpbpd) íe nemobl
bo3měbčti, bube=ll pělnč aneb bubezll

ptííef." — SoUsed ptamll: „Wy, Ho:
tejííi, nemáte 3lon 3áíabu; mátezli3 ta:
lomí) falenbář, co mám to bolonale po:
mi?“ — .botejo je ííltabal 3a Uchem,a
ťekl: „Sun, ono íe to nefbp přebc hezky
íbobne ; můj falenbář letoě celou 3imn
Dobře pomíbal mta3p;—měll jíme jicl;
a3bp náé bplp pomalu ji3 3mabalp." —
Soufed obpoměbčl: „alle íoníebe Horejsst!
majizli tl páni, co ten máš lalcnbář
píííí taforoou moc, 3e je to počaíí S ním
tať hezky šhodee, proč aíl tam nena:
píííí, celou 3lmn tepla? Sá bpcl)
tuble probal kožich íroůj, a loupil bych si
bo talc'.

Horejš: „Wy jíte íoníeblu čtmetát;
tof hp 5910 přebce proti 3brame'nm to:
3umn, něco talome'bo napíati.“ — SoU:
íeb potcačoroal: „Widire jali) jíte top
íípefulant! Wy wite, 3ebpněco ta;
kowého 5910 proti 3brame'mn ro3nmn, mp
byste ji3 íloro tale mobl píáf lalenbáře.
Rbobp to bo máé řefl? “pa ba bal"

Horejš: „Snu tafotoe'ble arelť; má;
mef každý 3 náé nefolifaletou 3luffenoůc
tafoml') kaleudáť w blatoč,aafbp3 nás to
b\oatcát třiftát ojílbí, po čtmtte' st báme
po3ot."

.boípobář. „Co pal jíte íe ale bal
letoé přebce B maííím íenem oíílblf, (;
obcacel jíte bo 1akč..xpa na rošnl ím
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tam a3 jíte ho mčI pčtnč- bílé jato mily
nářomn čepici?"

Horejš. Soufede, mo ifře čtmetát.
Wám je je arci lebto ímát; ale mně
není maInč bo ímíebn. Dbpčejnř toííat íe
říťámá: j:„Mášli člomčče íítobu, o po=
ímčd) íe neítatej."

.boípobář. man Bůh chraň, íouíebe

.botejííi, (1pr je mám mpímímai; neboť
mím, jař to npnčjííí Ieta boípobáři uíířobí,
fbp3 o tolit píce přijbe; ale to mi necbee
bo btomabo, 3: je mám to tnam3bot
maííemu bobre'mn řaIenbáři ta! íípatnč
mpbařiío.

Horejš í: opět íířrabal 3a nebem, a
poxebmíli počal: „Snu — inu — jou=
íebtn, on pr skoro ten řaíenbář na tom
\'oinen. iam ítálo, 3: naítane to nebčíi
nomí) mčííe a 6 ním pčtná pomčtrnoít,
jářtu, počtám a3 B neběle W ponbčlí
íe nfá3alo pčfní počaíí, aIe jaro bp to
——obpnít SBcín Bůh, — člowčka ebtčio
poťonííet', balo íe bo beíítč; w faIenbáři
bylo pčřně a menlu ptííelo a3 ítracb."—-—

.boípobář. „ba ba ba! jen řbp3
bpio aípoň mřaienbáři pitné! —Hleďte,
já jíem íe 5 Iepííím potá3al: Sel jíem
bomů 6 Ioutp, a přijba na bwin: wibči
jíem, 3: si mpIe'tI náš fobont na plot,
3atřepal í: a ípuítil í: 3ambouřenbma
očima ímon ítarou pííeň; já řfu, t:) bí)=
máš bobtbm ptotofem; bonem ímolai
jíem djaín bobtomabo, zapťáhl koně a
bajbp pro íeno. Měli jíme, jat mít:,
ímteb'oioaní) čas. — W Ietoííním talen=
báři je nětoliř tafomíjcb ptamibeI o pto=
mčnč pomčttnoíii poblé 3mířat, a tomu
já přitlábám mčtííí mírn ne3 oftatním

planetářům; ačkoliw se m3b1) tafe' na ji=
ítotn tobo přííábati nemů3e, pře: ale je
pamatuji na míbo nebo3tíťa bčba, 3:
poble tafomíjcbto 3namení' _bobř: bá:
bámaIJ'

Horejš. „QI proč to tam t_ebp bo
tobo taíenbáře ítatoí, a bčIají íi 3
MW, abpebto po íptoítn ř:řI, blá3np?

.boípobář. Snu m3pt jíte íám přeb
cbmílřon í: mpjábřil, žebyste řaíenbář:
ncřonpil, řbpbpíte í: w nčm neměl bo=
zuxědčri, kdy bnbe be3fe',— kdy beíítiwe', a
tbo dnabne' počaíí! 211: beim: tomu,

-3ebp nčttetí) učení) mn3 bIe jiíitjcb 3áíab
spočítal č. p. we ígraneou3íd) to Yařťži,
3: bube jeben mčííe tal, druhý jinát, ten

Gmi ůmbnt.

a ten ben připabá bouřta, jiní; ben Ii=
jamee a t. b.; mů3:=Ii to íame platiti
pro celé Francouzko a pro oítatní EwropU?
?tneb u nás; mů3e=Ii ten íamí; wýrok

nčttete'bo přítobo3pptee 6: ítejnóm pro=
ípřebem pon3íti í: pro tominaton a útob=
nou Hanu, jafo pro botnate' fraje?
Dbpčejně w botácb, kde mnobo Ieíů a w
nicb mnobo bařin a moiátů íe naie3á,
příjímá mnobem čaítiji; neboť mibímáme

často 3 nidv mpítnpnjíeí pán), ftetě pat,
fbp3 je 11)pomitří naíbromá3bí a tnbp
tč3ííí 11e3lipomčtří í: ítanou, ípabnon m

3půíobn beíítč aneb jinář na 3em, atubp
m botách beííf čaítčjííí bujmá ne3 w
ftajíeb. Dítatnč mííař jeít ble me'bo 3bání
nemo3ne' o íto let napřeb určití ben, fbp
bnbe ptííetí, a řbp jiná proměna w po:
mčttnoíti naíiane."

Jjotejč. „a proč tebp fupnjet: fa==
(enbář2 — .boípobář: „Snu zdůležitých
příčin, a toti3: jafo fatoliďí) fřeífan ráb
mím, Ebo řtete' ímátřp, a řbp ben nčíte=
re'bo ímate'bo připabá, ačřolito i to íforo

301mm) íi mppočítám, ale přece ménč
památnijííí bnp w roce nemobn tat bo=
bře m pamčti noíiti, a tu beru m3bp
útočiíítč fe faíenbaři. Za brube' potře;
buji si lebacoé 3a3namenati, co je příjmů
a mobání tající, a tu mi bóioá řalenbář
nejbříme po ruce. Za třetí jíem ípoln=
onbem SDčbietioí ím. Gorilla a žvietbobia,
a tnbp3 mimo. jiné nábo3enířě a mčbeďě
řnibp falenbář „Morawana“ boítámám.
Sřaííinee potřebuje, abp četl a je m3bč=
lámal; neboť 3a naííícb čaíů fa3bí) pábí
fn přebu, a mp, jat íám mít:, jím: je
to naííicb íířoláeb nenaučili mííemn a ta!
bůtlabnč, jařo3nam tobo 3apotřebí; pto=
to3 mnííme čtením poučmjcb fněb aípoň
čáítečně nabra3omati, čebo3 je nám ne=
boítámá.91řbpbpcbom jařo bítfp bpli bíy
mali boííatečnč ro3bčláni, to3 m3bčlání
ono, ttete'bo jíme n3ili co bítfp, jeít pro

náš co mu3e a občanp neboíiatečne'; neb
3ajiíté nenoííte npní řabát, třetí) jíte co

chlapec noíil, níjbt3 ob tě bobp mnobo
jíte jid) rozedral a jine' molnčjííí íobč 3bnbo,
mal; napobobně i to, čemu íe člomřtto:
sskole naučil, není fabátent pro celý 3i=
mot, nobr3 nfá3řa, jařbp jím: je boň
oble'tati měli, bpdmm ne3apínali balena

na 3ábed)." — Jjorejě: „Int bp omííem
byla peprná ptáče; ale bejme tomu
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setup _to „, mp abc mppranmjete bylo
Dobře, a žeďych ft tatelnejařon tnibn
fonpíl: můšezlí mfjať'fftst'v si jmen W=
patřití, a mazlí tolít cadu„ 051)ujít mopl?
__ Glomčť se ga celí) haben najopott, 'a
ÍDPŠ přijbe ,ta Boži u,eš)ele, tate \? tab
„bpučnej' _. ..Qofpobvar: To take mp:
jIím; ale lteltlpjlímfl_šť59 ff,bf\lo “0512“
mm obpočínnttm galegant mvne;
běli po tallllíd) fínšbald) $%,th bo firem;,
a galémání & batemne tladoanx, tterpm je
fašbe' nábožná pobnntt m!)jIí, leš clowěka
w dmím'n SBáně mójTe nab posemífojtpoz

gmebá, topí a bujj. ?Rnobví) bojpobář
moílí, že si we swatek obpocne, fbpšjí
Šajbe ! šibomí, a tam roppije nefolít
ftlenef pálenfp, aneb fbpš je nčfbe jjnbe
nají a napije, na to mfjaf'ncpompjlt, že
boma tafe' netognmna bomabfa jafo-on,
ba ínab lípe ímáteř ímětí, .fbpj leží a
přošmptnjí. Člowčk n,ossak jeft tmor to:
gnmem nabaní), nema je te'bo romnatí
nerognmnínn botoábfům, ftera' bo plubn
gapřabá, ba botonce' obšerftmml pob ně
je jnišomati. Myslim tebp, jen) čtení
nějafe' nábošenjťe' nebo měbecfe' Enibp jemn
nepřeřášelo w obpočinntí, ftere'boš tělo
jebo po ffejtibenním namabání potřebuje,
ba tím bp je mnohem mínTe pomgnejl,
fbpbp peníg, jejš ljřín'ně šíbomí občtnje, k
mpbronfjení _tosnmn a k jpajení jme' bníj'e
mpnalošil. — Bnď BohU chwála! jiš
člowěk 5 potěíjením ípatřnje, jat je mnobí)
počíná cbápatí kučh, a jak nám ípoln:
oubů ítále přibároá, fteří čtením řábnajdj
fněb jmůj togum broují, a írbee í budm
ijecbtí. TU je jenom pobíxocjtc, co již,
jpolnonbůfDčbictmí jm. Gorilla a
Methodia 5 S)“toramp í z Cecch
čítá !“ — '

.borejš. „*Brojím \o'áB jonjebe! mp
jíte mt 3be poměbčl, jaf řífáme, „bo
bane" — já tafe' bych mobl míce čííti,
to je pramba: člomčt celí) Boži týdedr w
práci na něco tafomíbo nemapomeneLa
pobobá je pocejtne'mn, fterí) gabrán jía
w mpjfle'nfádz), nepeoblíbá k cílí poutí
ímé, a lebfo 6 cejn; gabíoubí. Dprambu,
mp tlafc' celí) tí)ben famómi prácemi ga:
neprajbční' jíouce máme afpoň nebčlníbo
a jmatečmbo bne k cílí jmíbo pntomání
přiblíšetíf'

Hofpodáť. Stuf jeft moubrí slowo,
fonede Hprejsst! m más táb jlpjjím
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mlnmiti. Kéšby jid; mnobo tak chtelo
smýsslett a jebnatt; pařbp nebpla mmno;
be'm míítě mínopalna (palírna) ropném;
nčjffí nab oln.

Horej . „ana jat paf to mppabá 6'
tím SDebictmím? (Eomufí člowěkčí:
niť, abp sedftal jpoluonbem?

obojpobář. Zde máte w EaIenbáři
míjeďp ftanowp, můžete—ji je přečíítí, a
paf jebnejte jaf mám libo. Nechci mám
tím mnncomatí, co jim já za bobt'é
ugnaI; máte zdrawý rozum, přejměbčte
je, a paf jebnejte, jat mám libo. Toltko
to mám připomenontl mobn, je pro 1166,
fteříš již fníbp fnpomati chceme, má
Éčbietmímpbobn tu, že nám pobá—fnibp,
fterě 6 nonam- ítočbomčním číftimůšeme,
a ftete' jíou nám přiměřené; neboť za
najjid) čajů ropcbágí fnčb mnoho, a člo;
wčk Uezkussený sUaduo koupi knihu, fterc't
buB ptoň šábnč cem; nemá, aneb jeft k
jeho mramní zkáže.“ x

Horejš. „NU tak jíme st bneB hezkh
pomčbělí. *.Bogbraro más SBán Búh!“ '

.bojpobář. „S Bohem! Na epic:
banou !" "

ll.
Zinak to ale reppabá “u ssewce

žmat'čjíčfa. Matějiček jeft člomíčef,
jafe'boš není mn'nbp a ša barmo míbeti.
Wlastuť jeho příjmění jejt-Flce Zdťnek,
ale poněmabš mu maminfa řífamala,
když bpl malí), „Matěǧ“ičku,“,řikalř
mn eblapeí tafí Matějlčekj Matějiček
wssnk to na Matťje nepřímebí, tebp zů:
ftal Matějččkem. — Zest tebp jfem:
cem. SBoctiroe'mn řemejln tomuto mpnčil
je u swého otce, profjel tafe' koufek
íměta, a npní febí me [roč bílnč u
teplpd; tamen, a spímá si ob mlle'bo
rána aš bo mečera, 'afá mu jen napabne.
Seít to mejelí) člomtčef ten Matčjiček. a:
pročbp nebyl mejel? Celý týdčn má co
praeomati, nčfbp jpramnje, něfbp bc'moá
příííripef, nčfbp bělá tafe' nome', anot
panfře'bo bíla je \mu bojtámá, neboť pro:
mognje tafe' feblářftmí, an w cele'm mě:
ítečfn febláře šábnípo není, jpramnje
ftare' ebomontp bo panffíbo bmora. alma
Dobře; mpbělati peníge na statě, nebo na
blatě.

Kačenka, jeho brabá polomíce, má
mnohem mětffí ofreé činnoftí nejít jiná
paní jjemcomá: ona rosnaíjí wýrobky
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_tafě fatoIich') fřcjfaň,
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jme'Bo Matějička, to3nájjímjjať tafe' flepo
a moflábá tatto. -— Za to jeft jí wssak
Matcjčček celá jak řífáme B tělem iB
bujj'í obbán; 30 jebno pončmáb3 jí to
11 oltáře jlíbíl, 0 3a brube', proto3e mují;
neb Kačeuka jebo brabá jejt o trochu
mčtjjí ne3 pan Matčjičok, a mů3e jme'bo
brabe'bo Macčjička na malé nitee mobif

Wssak eo3 na tom, m3boť je 30 na:
ssich čajů bámajč ltbe' míjelijat — třeba

! 3a noo mobiť. — Než abocbom matně
neíjířili onm, mo3náme zkrárka, 3e u Ema:
tčjíčfů 3ijí jmorně. Trochu se omn'em tafé
Učťdypohádajť, a.c „m3bof není fo:

ftelíčfa, aby prý w něm nebolofá3aníčfa!"
Nuže pobímejme je bIí3e, ja! to ast

U Matčjččkň bneé mopabá? — Zcst ne:
běle. SBan Matťjiček íebí ji3 ob milého
jmitánj na jme'm třínobe'm foničťn, má
obrnntč rnfámo a ssije o přetr3, jatobt)
je měl jeíjtě bneé obebrati na mččnoft a
m3iti tam 6 jebon bme' w Ueděli
3bototoenť)cb ftřemíeů na nřá3fn.

S.Baní Matčjťčkowá to3tomiIe to3cn;
djaná, má na jtole welikoU nlijn B mo:
bon, pere a ssirobi mu3íčtomi límce a

ptjentn, aby mohl obpolebne na pro:
cbá3tn. — %ejíonflt to pilní man3ele'?_

“ble ani to nebčíi ne3abálejí! -— Zde,
an náš jmčt taf ítpčnlímě na 3le' čajo
nařífá, jijtě při tafotoe'to pilnom i 3á,
mo3nojt je mnjí nalé3ati, neboť je šitá:
„(_Šlomčče přičtň je a EBán Bňhr
tt požehná!“ —

3i3 je 3moní na ranní služby Boži.
-— Spaní Matějičkowá mníí pro maj'o,a
3ajbe si při té pťťležitosti tate' bo fojteía.
Wssak jessrč je čas. Zůstaue ajpoň u
bme'ří přijbezli po3bč; potom bnbe moci
opět nejbřím 3 foftela, a nemají je tlačit.

-- icon Matějiček wssak je neobIí3í ani
to promo ani w Iemo, ale bIebč-na práci
3torona, jaro tbo3 je- jbe na tmětnon ne:
bčIi pro poklady, — (: mje jafo o 56:
bIem :) 3ámob.

3i3 jbon nábo3ní fřejťcmě 3 welkých

jIn3eb Božčch. BaU Marějčček jejt sice
(ajpon to wiz

tobo, 3e to teď mímaí me ímé manbrom:
niďé fnt'3ee), ale jejjtč pojnb pilně-hop
ijímá. W chrámn SBáně nebot; „m3b9ť

pti) *Bán Búh nemožných mčcí

.čenfa 3atim utliblía

'."bá -- Teptw nyní dohotowil

Čtwl úmobnř.

objebnane' nome boto, obooíebne je muíí
obmejti, jináfbo naprosějssč pekať mice:
fráte nebal u něj ani jjrou bčlati, (\ tn
si pomojIeme napřeb, jatš) Bx) to mohlo
nájiebet míti, fbobo si pauMatějčček jou:
jeba ro3bnčma1!— Ziž má' po práci.
Samou pionstč fe jessrč ani nemohl
umím, teb jejt k tomu nejlépjjí čas. Ra,

to3bá3ená topom,

přh'trojila občb, bonean ho na ftůI, a mi
je w bá3ni Božr jtrámila boba přeb;
volební.

Dbpoíebne panuje 3be 3eeía jiní; 3%
root. — SBan Matějťček obeíjel 6 moho:

tomeníjm bílem, a paní Matčjťčkowa jeft
jama boma. —- Bršy míjeli jaráít bobrá
3námá pťicházť na námfjtěmn, a sice w
neobyčejnou chwřli. -— To si paní Ma:
tčjíčtomá 3ná na prsty močitatt, 3e to ne:
bube jat je řífá pro nic (1 3a nie. —
Co ji jem aji přimeblo, ro3boť tu ji3 nc:
bola ob tě bobo, co je jí ten Ien 3tra:
til? alba! paní Matčjičkowá jeft ii3 bo:

_ma! — Zak je pozdrawily a co si po:
míbalo, ne3 3ačah) to3prámčť, to si každý

(Ebo nčtbp třeba jako malí; chlapoc tato;
me'to ro3mínmč nepo3otomán najíoncbal)
nejlíp f_ánt přebjtatoí; Ebo aje nitbo
ůčaíhujm'je nejtaI takowé neminne' to3z
ptámfo, to ni3to i ten nejn emtnčjjjí
neminnóm ne3ůjtane, ať tohoto
3ábne' fni3e. neblebá. Ronečně 3nmřeía
paní Matčjičkowci bměře na háček a jebIa
si fe jtoIn.

' .,Milá 3Iatá oanímámo, ma) máte
ja! to tubIe mibím jakousi 3trátn (\ ta
3teáta je ji3 nacbá3í n 3iba," mopramuie

zdlouhawým peoroďóm blajem Matě:
jíčfoma. „Tnhle ta mn3jfá osoba to
m3aIa, a jat mám pomíbánn, ji3 to má

II __

SoUsedka je—ftce tatoliďá fřeffanfa
a tbobn jí nčfbo řetI, 3e nemí folit je

ípánů Bohú, ťekne mn tolif jmen, 3e
nebnbe ani mčbčť,jat mu řífaji; přece
wssak je 3be cbee. bo3wčběti 3 nčtolita

nmlowaUých ťoujfů papíru močcí Iibem
skrytých a jebixjč Bohu powědomých, ja:
kobp jí faiba faeta bola ptmofem.
%ízli tebo 3e jejt jeben toliřo Búh? —
Wť, ale přece činí- tai, jan činímali po:
bane', řtetpm fročtlo miro Christowy ne,
zafwitlo. N Matějťčkowa mí, 3e každé
slowo, které 3be 3 jejíd) újt plyne, jejt
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rouhání je BobU, ale. přece bube glos
.mojlne dokazowari ptmobimojt jmóebjlom,
.ponemabj mi; to tatto taE ufasuji. .Rbo;
by to tatto utajoioalo pmmbu, tatbo'

tošbo uejpnoe' fašbe' motlábačce ufagalo
jeji pobmob honební).

Wssak co; na tom! Wždyk je tu
nífbo nejmenuje, kdo to _mjal; a že je
něco tatome'bo ftalo, to mi pani Marě:
jičforoá nagoam'et, sicc lo f ui lola ion:
jeefa uepřijjla. — Časowě jjou zlč a čio,
met si ráb nčeo mobelá, (\ !matčjiččomá
muíi miti tafe' nčkolik gtoj'jů, (IM) mu:
šíčef o nich nemčbčl! Že mu jlibila u
oltáře ročrnoj't, kdo paf na to nama,
tuje? lo jiš jejt bámno! — Ditatnč si
pan Marrjčček tafe' táb přilepjj'i, a tu si

mpjli jebo btabá polomiee, „fašbi; má
fám jebe nejtabjj'i, proč Bod)
já bčlala wýmiUkU?“

Nužc abl; jíme je ob fatetbaíefo ne.
uchýlili, — ioujebfa naíj'e je již ga tu
ctnoílfu najj'etpo mubromáui bejn; baleto
obcbijlila. — Dna má totiž boměni na

jebnobo jnáme'bo, a ble tam je to jia
mleté ébobuje. Žid u něj bneB ráno
bol, jiní) to není Uež on Zaplatila
pani sJ_ičatčjičfome' za bobrobini, očtnč
jejj'tč je pobčťoloam a jjla bomů.

„Batim boítala pani Wtatčjičtomá
jejj'tč nčfol—ifpodobných námn'tčm. Sččřtetá
bčročata, jimj jeji me jloáteť bloubá
domíle, chodř na bejebu kstaré jme' gnáme',
ona jim tak mnoho pčkného motldbámá,
žeby barmo cosi tačome'bo nčfbe w kxlizez
blebalo. Wssak jen nčttetá pramím,
neb najj'e mlai'teneete' pannu) trámí feájnč
ben jmátee'ni pčnim nábošnúeb a memo:
Uých pisuč, čtením katěh, ba učtubí) fám:
biee je bo bromabo, bami je frájm'omi

mramjiomi nátobnimi hrami, jejid; math)
žbožué poblíjeji mboj'tnč na nabčjne' been;

jme', a rolajtni mlabijtmá le'ta tanou jilm
při poblebu tom na mojli. — Zak táb
najj'inee blímá to jpolečnojti tatome'to a

blajenč jobč připomíná šbožuých přeblům,
kteřiž tak flájnč uměli je morášeti, a
přece mtmonojt byla bujji každého mora:
šení, každé gábmoa). " x

Ill.

W ponděli ráno. — Horejš chodč
Po aabtabč a ačfolim je wkalendáťtpčkuě

úmobnt. 31

!a toenřu fráíně, gbá je, ze bo to obé

jaksi málo jajimá, nebot“ tioář jeho jinbo
imejclá, jeji bneé gafabončná. Chodť jem

(! tam, gammčeu, nngut, a (mi jej ne:
Imůše pownrllíti pobleb na jeho jiubo

mu mt milé bitřo, Etere'j za nim po ga;
hrabě bčhajíe, floitčaua totečfu sobč íljto,
mášbuje.

Tak to již bloubou d\toili pojoro,
mai jeho joujeb, jeboj jiš se mčerejjj'i

togmlumo gnáme. -— Sionečnč bo oj'lo:
mil: „'Dej mám S.Bán Bňh bobte' jitro
joujebe! Co pat jíte bneB mean?"

Jborejě. „Ba jj'em oprmobu mrgnt,
a bubo teprlo řábnč mrgut; mčetejjjí
ubaioj't mi mf Donem z pameti nemojbe.

Soused. Snad jíte je nerogljučmal
'točetejjji najji rogmlumou, wždyť já ne:
mím, gebom rodě bol" email?!

.Doeejě. 3 áBáu 21131)ltdlomej! 2m
co?, jíte nejlojj'el, co je mi mčeta stalo ?"

_Cžoujeb. „Ničeho jjem nejlojj'el! Co
pat ?“

Horejš. Wzďyťj jeít tobo plné mčz
ftečfo, a já, já tobo ta! nenechám, já

_“ mojim jmou čefi bajtu "
Gouj'eb. Sá jjem optalobu stočbalo,

co je mám stalo ?"
Horejš. „Snu mčera jbu po po:

šečjnáni na pole a jbu okolo tomářoma
pole po meči, a tu si na mne najebnou
foloářfa jpnjti, (míle bez toho,. jat ona
to má):" „íoglobčji, jižzaš obcházišofolo
najj'eljo pole, saje je ti učeo libí? Žmfk

šsi zaš pro to přijít jato jsi pro
plátno přljj'eI; wssak já mím, že jji ho
jiš bám'no je gibem Sajjanttočil to po:
etiroá bujj'ičťo! Děláš je jařobo'é neu:
mčl pět počítač, každý bo tě mčl ža
poetlmčbo, ale ten In; ji bal! Ty jj'elmo!
já se 6 tebou joubif nebubu, ale tbc tč
ootfám, wssudy na tebe, to globěji, babu
ptj'tem Ukašowat!“ ,W,ždyč mite, co ona
toho umi najímat člomčřu, tbo pat st to
mjj'eďo pamatuje!" x
' Soused. „N co to máte mlaj'tnč,

moj'lí»liž ona oprambu, še jjte juab —"
Horejš. 3 arcif že opeambu, žert

In) to. bol trochu beubí). — %! já jjem
* tam na to nejjtčj'ti u Uich bol mámě,

fboš to plátno přemčřomala, a jejjtějjem

Ijo chwálřl, ze jeji pitné; ale měřic mi
joujebe, jat nemám from te' me' boubo
nic jiue'bo, a poťád jjem měl 6 dthy
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zápasiti, přece jl'em, Búh je můj ftočbet,
ani na nic taforoe'ho nepomhfiil, a nhní
fubte fám, mámzíi to ta! nechat? Sče:
chámzli toho, bnbe na mne tašbh prftem
nfagomaf, a tbhbvd) botomč neminnoft
jxoon botágal, coz 6 Bošť pomocí dokážn,
přece nebnbe možno, ntthačnhm libem
hnbh jacpati. Ti přebee wzdy bubon m9:
jiiti, ze na tom bplo nčco ptambime'ho!
„- 21 já je netáb fonbíml"
„ (5onfeb. „Snu já jfem, jat roíbíte,
o tom aš pofub jeíftč ničeho neslyssel, ale
nebcitc to na příliš melfě máhh; mág

gná každý co poctime'ho foufeba, a ji gná
tafe' každý, ze má brháčniďou hubu.
Dfiatnč jeft flnjj'nou mčeí, bhfte son čest
hájil, tojj'at ale je nepřetíoapte, můše
bht že se „to famo, jařo kazdé šlo, opět
w bobte' obrati. Wssecko do časU,
Snan Bůb na točfp. Kowáťka již
trochn blouho na wssech [ibech jmůj ja;
zýček broufí, wssak ona jebnon mají na
ímího! — Sebnejte, jat na muže finjj'í

a nepřebfiábejte jí to ta! melife'; mšbhf
más !ašbh ob maíičfofíi gná, jjpatnč o
más gábní) moubrh foubif nebnbe, a uit:
hační Iibe' nalézají mšbp na člowěkUněco,
abp jej pomlonmati mohli; pročež bnbte
bobte' moll: , !Bánn BohU pornčcno!
S Bohem!“

Horejš. „!Báu Bůh máé pogbrato
fouíebtn.'"

Horejš zňstal jamoten a opatoioal
st poj'íební slowa jme'ho jonfeba, ftete'hoš
ble ímé bobtojrbečnoj'ti wětssčm bílem
foníebtem naghroai. Čelo jeho je poz
mpjafnilo, a jejj'tč jebenfráte fám jí četl:
„!Bánn Bohu potučenoi"

Štěstčm její, bobte'ho míti fonj'eba,
nebot bobře ptamí příjlomí: „.Rbo má
bobrého foufeba, můge fmčle
fpáti;" ano i jeho bům b' má, patu
wedlé bobrh íoníeb přebhma o mnoho
probaintjfjí! — Wssak naproti tomu mů;
jeme zdc ípatřiti bofti ačetelnč, tam \oebe
poměra toho, tbo jí mítn přitlábá.
SDobřeje čítá: „!Bomčta jeft hůl,
tbo jí měří, bhmá jí bit." alncb
abychom to hegfp gřetelnč četli: ,W o w č ta
je hůl, fbo jí měří, ten je mill."
Sat ale jeben člomčt w obci mnoho bo:

bte'ho, tat ijeben megi foufebh mnoho
růjnic a jiného ale'ho gpůíobiti můze. —

Seftdí zde zapotřebí jefjtč zřetetnčjl

Štení útrobní.

b:),fagomati ze ona thabačta taret, !tetcí
n btuhě pojj'etílé ojobp fmhni lhaním to

zlé doměnť potmtbila, ta! je be; přebf
lošení [mčmu slate'mu soubečtn Uzdu pu;
ftila, jeft příčinou ímátu mesi foufebh? '
— „Běda člomčtn, skrze nehoz
pohotjjení přichágí!

Wssak žauechme rozsudek o
každému zwlássč a pojbme bále.

SDneG pan Matčjiček nejTije, wždht
ssil točera aš pčeě polebne, můje fi tate'
jebnou ob práce obpočinonti! uni jej
bneB není fíhífef gpímati, gpímalť xočeta,

ale nifoliro 6 mčřícími to dorámn ašánč,
nýbrž o hejříeími to trčmč. — Tok je
jamo sebou lozumč; celí) ben skoro jíti,
nemohl ani bo kostela, tebp st zassel ob:
potebne trochu na obmejelení, a gahtál
si ssest a bmabcittn. Doxna potom boftal
pět a bmaeet, nebo jeho brahá po;
lomiee ponšiia swé nadwlády , a zc nun:
šíčet přin'el trochu pogbč bomů, ob slowa
! florou prochágeli grammatitn čili mlnm:
nici, aš to dosslona citojlomcea
panu Matějťčkowi zUstalh účaftnífh na
gábech. Měl tebh, ja! je tomu obhčejnč
čítá: „mobre' ponbčííf' — Sedi za
stolem jeíj'tč neoblečen, přeb jebon má

talenbář a bímá je na jafe' planetě bh!
točetejíj'í ben. Dle jeho mínění mníelbíytí
na Iron , neb mu jeho Račenfa 6 nás
tamnou gůřimoíiímhn'ía mftříe, tat že mu
to ani 3 hiami), ani Be gáb jíti nechce.

— Dueš bh to bínoalo lepíjí; bncé je
na máhách.

slin tai-to pan Matějičeku rozjčmal,
osma! fe jemu bobře anální; hlas:
„Nefeď! a jbiptaeomat! — Co
jfí mčera prolnmpomal, mohli jíme oba
míti za to bneG bobrh benl" Matéjččkem

to trhlo.„Hued, hneb! jen počtej, jeíjtč
je na něco pobímám w talenbači," řeff
jafíi oíihcbamč.

„můjbeš ml 6 tím Ihářem -—!
To th nejlíp nmíě na baremnoíti mhhae

zowať peUizel“ -— „.Ralcnbář nelšel"
gaftámal Matčjčček. Sobě bh arcií mníil
přebpomíbaf kazdý ben bončtn, kdyby

tom

—cbtčI bobře přebpomíbaí." —— „Ql'tobč
Iijaroec! mib?!" bološila újítěpačnčman:
želkaj

$a! se ti bma jmotní manjelí ob
jfoma ! slowu hábali, aš fe Matčjiěek
rozzlobtl a hobit po .Račence falenbářem.
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Wssak to bylo máslo na obeň; paní
Račcnta nemohoUc trpěti žádného odporU,
mrsstila po Matějičkowi tím, co měla
prámč w ruce; ale ! fmc'mu .nen'těftí;
neboť tcntottáte prámč měla w ruce
fatty, a mffcdp tyto prorokyně řítí se
proti Matčjťč!owř, a — o hrožUč nc;
fftaftm') ofubcl — ítbcnnpá báma
6 kostkowým Hufem octnuIi-fe we
sskopťku, w učmšto Marějiček kúže moči!
_- :Zo jcft ncíftěftí pro oba maUžely,
neb Matčjťč!owá pozbyla a Matčjičer
ga to _ -— buftal. Kde mňa: fe dwa
jpolU umbi, tam “umí mbno pobýti, pu):
črž pojďxnr bále.

Zjž jíme byli prohlcdli, iai a co
wssecko talcnbář we swé wlastř (patří, jat
se zde onde o něm soUdi, a proč jei libé
lbdřcm nazýwajť. .Rbo lehko měří,
býwčl [:be ossizeU. .staždý wssak ptam;
měřící fřcíťan fpolěbá we mírem na
Boha, a proto tatě falenbář Morawan,
jsa slUyssleuť kťeskanského , řífá wždy:
„ságu Pcřnmw _ a bázliwán
Búh tai jat ftoií m talmbáři, teba; ubobl
na mlaé; palel jest ale itnat w talen:
báři a jimi wentu, inu! — „člomě f
míní, isdn Búh mění." Každá
řábuá tniba jest prý into zrca d lo, ro
něm; tašbí) fám sebe, aby i swé chyby
[pan-uje. Dťwáelt,fe nčfbo bo talenbářc
jatá ie bneé planeta, bímá se tata“ bo
gtcabla, a mibímá tam mětffím bílem
skopce, bára, sstira, coš owssem
není uvítanou a pocblebující podobiznou, nic
wssak méně, jest přecc podobřzUoU měrnou.

Rpo wssak hledá w talenbáří ben EBD:
žrho mítoupení, Božťho Těla
a t. b., toho jesstě nikdy kalendáť ne:
přclbal. — 

Každý wssak poťádUý hospodáť míwá,

ašognamenáni pořabatele.
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každoroěně kalendák, nebo ia! nštbímc,
fbobuít' se tato dwě slowa spolu mclmi,
ale mn'at toIífo připomenouti slUssUo, še

„lícní tažbú hospodáť
libo si foupí falenčář,“

nýbrž.každýkťesťaUský bo íp odák
jeft fám celému fme'mu bomu žřwým
tale nbářem; neb jal on pťcdpowťdá,
t_at se mUsč w celém bomč bití. —
Nekne:li tedy hospodáť: „iDnes jest
sa swčcený ímátctl“ redp chodť
pťťkladem fám Uapťed bo chrámu méně,
a nebopufti, aby fe ben Pánč w celé.
jeho bomácnofti zncswťcowal.

„.Rbc se tatto ímčtí ímátet
g_teiíbá se mafo w pátá,“
Stčsti Uechodi Uazpátel.“

abc fe wssak w ncbčli prache, a np
ponběli se slawi a lenossč, tam fe na pob:
čím zasiwá a zjara tlibi; a takowť libé,
byťby i def ateto řemcfelprowozowalt,
přece maií z každého dewateroU _bíbu.
Rba -jbe Búh dwéťmi z bomu,
ibc bíba každoU Halinou bo
bomm

Až potUd whprawowal mám, drazi
přátelé, Morawan, co mibčl a [Ipffel zde
onbe na swé pouti po mentu. Qwss.em
slyssel a widěl taté mnoho chwalitebného,x
ale otom buboucně.— !( au každýpřá:
tclům swým, ! nomému rokU něco bo:
brého, Uowé,ho přeie, přejí i já, 59
wsseckh ttáínč ftatč zrohkh q
obyčeje žústaly tm nomém
roce Uowými, sta:é pat glef ná:
wykh aby zůstaly starými.

máš mtlý přítel, fptsatel toho, co náš"
M “a_man mloni zkussil, zapoměl nám ubati, íat se skoUčila ta ffmanba mest
JŠDjenT en,! a to'mářtou strauUwa toho UkradeUéhoplátna. Wime, še mnoz,i
m_a1g_ntašbel měci rábi řábm') fonec, a proto jíme bueb famc'mu H otc iffomt'
mah, aígp n,am doložil, co a íar. ——Ochorný Horejš bal nám měbomoít, že fen
Uf,eadeUePlatan Uasslo U cikáUky, fterá ho w soUsedUč běbíně prodáwala. (Si:
tantg'blea potreftána,to mářra 6 pláčem,odprostlaHorejsse, hněwala se na
QWĚCIECÍNW, še ÍÍ šťopowčstnými tartami potmrbila m fíimč'mpobe:
““"! PMH“ fe nawždy kartáťky podwo bne', ktercižnikdy mice nowých tant
ll)eeollplla,a u wssech m poíměd; meffla. .botci—ě pakx od té doby čtámal- se fous
lebem ímvm m dobrých knihách B mnohoU pilnoftí (\ libostč. '

3



34 G_tml dčxepisťxč.

Ordalie či soudy Boží.
.(Řeč držená ve schůzce jednoty katolické od F. SušilaJ

W žtwotč íročtcům a swetic Božich
potkáwáme se B o3roláfftnímt, non! drahně
bob 113neUžiwanýnň íoubo, iimš o t !)a l ! :,
očlíto či foubo Boži řítaií. 9řej3ná=
mějssť foubům těd)to přřklad Ualezáme m
žřworčswatéRunbuto čiRunegunbo,
jcš pro botá3áni ucroiuuoít! f_roépo šbou=
cim 3e1e3etráčeti podwolila fc. Čta nebo

'roffc wčci tatoroe' ořeumobí) čtenář a po;
flucbač na rozpacich fe powahuje, newěda .

cobo o Uich foub_!ti mě!, a mnohá m
prostotě ímé táže fe, proč již non! tato=

wych soUdůw Božich se w Cčrkwi floatg'
Ucužiwá? Stebno: teba) zajislé od mífta,
když trvám bnee o tčchco ordaliich,
o jich půroobu, o powaze jejich a fonečně
! o tom promlumím, co o Uich fmatá
Cirkew soudi, a mo s ni foubiti máme.
NemiUčm wssecko wyčerpari, coby fe o
nich říci ban, Uébrž hodlám jenom to!!
rysůw nakresliti, ježby k jatému tatc'mu
jtch oojmutí ftačih).

SoUdy Božr čili angIo=faftmn
jménem otbalie jsoU tatoroi íouboroe',
jez poblc' bomnění Bůh fám wyuássi,a
jimižro při nějafo'u fám 3půíobem nab;
přirozeným rozhodee, neminne'bo (bráně,
mlnníta .proicmuje a tof prawdu na
swčtlo momobč. Drbalic bolo dwojťho
bulbu; při jebnčd) toliko očcfámáni to3=
fubfu Božiho se bálo, aniž minnít nc=
bc3pečí žiwota fe pobmaňomal. W nic!)

tcbo pou3emibomo íměta řáo 3atoěn'omán
na řáo swěta newidomý, aby strze moc
wyšssř to3řcn'tlo a to3boblo fe, co ltdským

soUdemto3bobnnto bot! nemoblo. Zsou
to Božč soUdp neuttpné, při Uichž
žádnému ttápeuí neropbáma! fe člomé!

oložalowcmýd Ziuého druhU orbalie ifou
otbalic útrpne' , oř! kterýchšto !)!aroitou
wčcř bolo, še čloroět, jenš foubu BožimU
fc oobtobil, to učiaré ncbc3pcčtnftmí $!;

'mtátí=!i šalubet iebo ieb ten,

mota mobati mnie! fe, žnčhož pťirozexrým
3oůfobem moníhlout! !3e uebylo SDomní;
mali se při tom, že Bůh sprawedliwý
soudce ta! mě:! to a běl) přitom) říbíti
bUde, oba) při Ueútrpných praroda
se na froětlo monefIa, při útrpuých
paf aby člowčt neminní) bez úboru; 3 ta;
tomě zkoussky wyssel, a minnít to!!fo na
tím naběbl.

Tcižem:li fc, to!) (! fám íoubomé
tito Boži Ualezeni a woebeni boli, oboo=
míbá xse nám, že jřch pokud fe mí nitbo
ani nena!c3! ani neumeDI; u wssech 3a;
jifte' nátobům, ! nejítatn'íd) a nejm3běla=
učjssich je nacbá3íme. Nejwťce 3am!áb!i
soUdowéBoži u Snoům, a není téměř
žádué důležitějssi mčct, při m'šbo íe jich
tamto neužiwalo. ——_11 Negrůw po=
bobně' orbalie panuii; nemůše=li sc o
3ločincomi prowestř, še se ffutfu iiftc'bo
bopuftil, bámaií mu tam je !) pít! , mo=

tebo prost

ieft wsselikého nářtu. — U Řekú pm;
mencm procbá3ct! a to33bamene' železo
něstř pro botá3ání neminnoíti íe přifa3o;

malo, jakse toho 32111tigono, trucblo;
bn; ©ofotlomo bočítáme, kdež skrážUik
ořebe králem pobmolujc se obojí pob:
nitxioutt na bůmob, še ani fám wěci tě,
jťžto fe trá! bo ně!)o domýsslť, neučinil,
ani; jakýntkolř způfobem fe při ní nepří;
účastUil. .Rašbí) bo! obboblc'm na šbouc!
fabaf toto, Ba ohněm tráčct! a Bobům
přifabati, žc nespáchal te' měct, aniž fro;
3umčn 59! 6 tim, !bo si to smyslil nebo
motona!*). — 'Siuí) 3půfob orbalii u3í;
rodu na oftromčSicilii; bo!=!itotiz
nětbo 3frábe3e obmtněn, mnie! pťisahU
sloziti. !Bžííaba ta na deskU napíána,a
deska romana bo it3era ooímátmbo,

') !Bi3pčeložentob s:. Š ohaxe Br. u.



Gita! bělepifné;

;] j, tmčcem takowým zwlásstč určeného.
óplýmalazliš beffa ta ,na woržáchx,redy
obžalowancc ga neminnebo usnan ; když
ale desta ta potopila íe, tebp člomčf ten,
proti němu; střžuostse mebla, za wiuného
fe powažowal. Leč šbytečuo bylo 59 bc'le
o tom po'cbnámati, anot' u wesskerýchfoi;

fomatelů, lig psali o ítarobolofted) jafe'bo:
toli nárobu, omííeu't snassř fe, že foubů
Božčch wssady gštmáuo. , SBřibIe'bněme
raději blíže ! tosbtlu orbalit těchto.

Brawilt jíme, še dwojť bolí ti íon;
boměBoži, úttpní a neútrpní. Leč
oboji opět rogpabaií fe u mice btubům
jčž čaítéji již ,řtbčeji Užťwa!tých. Chceme:li
počiti od Uelllřrpndždžxlšx,r Uastýtá se nám
neibříme [) [out] Úřeňt či (om. QBrbá:
ui bře !) i u wssechnátobům nalegáme, ano
im přfmě ímate'm fee nímpotfároáme.
Na ben fmiřen'í dwa kozlowépťed
Uejwyšssťho knčze w ftate'm Sátoně přeb:
meoeni boli; jeben z nic!) měl obětomán,
btubí) propufftěn býrř. &! čemu krerýž
nich odewzdáubýtč!ná, hřebť či Iofem
rozhodowalo fe. Lev. 16, 8. Hťebč či
loíem rogoelena byla šaslibená zemč mesi
ipm) Siraelíte'. Jos. 14. náneb. břehů
kučžl starého Záčona slUžbU, ttetou kdo
tonati má, fobe' uftanomomali, jakž o tom
i & emangelia sw. LUkásse 1, 9. mime,
the íe čte, že Zacharčáš, otec Sana
Rřeítitcle, poblé hřebč wstoupil do
chrámU, obo tabiblo položil. žlno i o
tom-gřeimč čteme me SkUccťch apo:
stol.siých 1, 26; že fm, Matěj apoítol
hřebi wywoleU byl. Může:li teba;bimno
býct, še i u jiuých nátobů břebí čt lo;
fúm Užiwalo fe? Nenť m prawdč ná:
tobu žáouého, jenžby w okolnostechpo:
chybuýchtu břebim nebol utítal ic, to
uld; rogřeífení a jistoty, jakoby ob íame'bo
Boha Daně boiiti íe naběie. Ybych pťiklad
ieben umebl, wěc sama požadowati zdá
fe. Když nčfbo u meltém baron o žiwot
přissel, a nemčbělo fe, tbo ho fe fměta
fpeoroopil, tebe; přťbužuý, jchožto fe nej:
bltše totalo, febm muší; 5 těch, již při
gon; balon přítomni boli, a o Uichž ně:
late pobegření pomítalo, gattnouti a za
Užrahh wydati mohl. Na to metáno
bteou,_abo bomčbělo íe, w skutku:lř meat
tčqu \ebmi wrah Ualezá se čili nic. Rbpš
“|th mtbnutá Ukčlžala,še mesi nimi mta:
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šebIníEa není , teba) mfflďni propUsstěni
boli. Když ale na opat skrzcWC.“ m9;
neflo íe, že mesi íebmetem tím minuít
wrah fe nalegá, tu oněd; fedmxpoznowu
meat ícbou Ioó metaIi, čt tabčí hťebi
na oltář pokládali. erbř to potom mp:
tahowány, a jehožto loB nejposleze wybau
weu, ten za wraha imín a obptamen byl.
Io fe bálo a bámalo u íoufebů nassich ;
awssak mime, že ipťcdkowé nassř w bře:
bich sobč nad míru libowali, a prů:
mobno jeft, že u Uich toe mnohem
wčtssťmíře neš u jřnýchnátobů metání
hťebť zobyčejuělo; auof i to jřsto jest,
še u uich o pokoj a“ máltu hťebč či zlosů
určománo. — Sim') btub neúcrpných ot;
balii jest 2) orbalie rouna, iišto ale ne:
melmi zhusta Užiwalo fe. .Rbo totišto ge
zločinu nějate'bo natčen bol, tomu foníto
chleba při míít ímate' poswěceného tíněbtu
bámalo fe. Neulohl:li čloioět ten obmiz
něnec požťťti či polptuouti' foufta tobo
poímátue'bo, hatřlo:li fe mu a_ gůftámaloa
li muměseti, teba; za winnébo jmin byl;
patlí fouíto lehčo polk,xuxl beze mn'elite'obs

.tíšnoíti, propUsstčUbýwal, a mhslilo fe,
bobopřebce minulým byl, že w ttátee
by umřel. — SBříbuguá tomuto soudu
Božímu ogbalie jeft 3) očista [Rróe přia'
jímání. Clowěk, na Uěhožto mina ftláz.
bána, ale iemn; práwným způsobem botás
ůc'ma býti nemohla, přijímal, aby fe tim
očiftil; domýssleno íe zajisté, še nitbo fe
neopomáší těla a moc Boži přiimouti,
kdyby fwčbomí jeho čisto nebolo. Baklřby
ale přebee nčiah) zloskUik přijímati ohně:
liI se, ač mina ho tíži, tu můbee fe za
to mělo, že pťebržťá ímtt ho žastihUe.
Brotož i člowěk ten, když mu tělo Bánč
obe knčzepobámalo se, ptonán'el tato aneb
jim pobobnáslowa: „Tčlo Báně ne;
mtnnoft moíi bolíčiti račiž.“ .bb
ftorte nám nčfoltť zUameUttých ubaloftí
naznačtla, wnřchž otbaIie te'to užito. L,o:
that trál aUstraský čili lothrtnský byl
obžalowán, že 6 WaldrodoU erěstkoU
necubnč žije, a 6 manšeItou fon Thteta
bergou přezlenatlábá. Bapež Hadrtan
často bo napomčUal a iemu hrožtl, že
tletbu na nebo mpbá. Leč on přiffeb
I. 213.869. Do Nčma chtčl fe tím ofptae'
meblnitt, že na důtaz newtmwsit íme' pil:
iimati fe pobmolil; Dn stce přijal a
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bomntma! fc, žcu ili c_cI9 swět a owssem

i fmat9 Dtcc babtian o be3mínčie9o_
pteímtbčni jest. && íotwa několik dnč

119199911), anat ho 3_af_ttha _9om_fta Božť;
p_omálo batch 3aíiftč_m mčstě !B'to č en ci
umřel.— D Sinbřtcporot IV., cf:
fati, _Ictopifomč nám m99ramují něco po:
bobnébo. Když totiii w měftč .Ran oéfc
wStaIit n [m. papeže Ř eh »:ř e Vll. na
pokáni fe nalczal, tcb9 fmat9 Dtec při
mss,t ftoatc' mclglmou fmátoft ro3Iomim půl
fam přijal, púl cífařt Stubticborot pobá:
1oaI,ab_9tottš cifať tím to_tá3aí, še měcmi
tčmt, jež na něho f_e [čítají, 39ola mtncn
není ©oub_u Božťho to9_oto, 9řiiímání
to_tišto, neimíct \: bud_70mníd) 1_13í_roalose.
— Sportačqicmqsíi bála, u_aíf9tá se tu
4) [out] mar. Drbalic ta 3ále3el_a'mtom,
št člowťk, o němž [ro pobe3řeni, iafob9

591_3abtí ofobu nějafou, muícl fe dotkaUtibolt nabč mr_trooI9 též ofo1>9na
matád; položené,asice ran a puptu
její9o, při čemž nčiatá [Ioma na ofměb;
h_ní mmtnnoftt ímé pronáfícl Sočala It
mttmola ttmácctt, barmu mčníti neb fc
99bati, aUeboli fc u_fá3a_l9fIin9, tcb9 člos
mě! ten 3a mlnněbo jmín a jakožto tafom9
'ttgftán 991. Zesilize u_tc tobo mb9lo, ne':
br; mttroola nc99bla fe, teb9 bomníno
fc, 3; člowťk ten, na něho; podezťeni filo,
3_9o_lanmtnm jrft. íafomc'bo foubu Bo
šíbo nžito jesstťl 1669.19 !Bo mota:
ned). Nassio [; bítč 3abitc', :; poblé oto;

llčnoůí fc 3bc'gl__o„i_c bub matfa bítčtc, hub
bába icbo bc33tiootímse prominlla. 3 uíou
3_cno, ob9 pro boblébfini íc pramb9 obě
t_9_'3m_9_,l motta t bál—a 3pňíobcm 39_ora
cňían9m bitčtc se to19f'ai9 pťl tom žita;
líce: „WtUnaxlt „tm fmrtí tmou,
bei Bůh 3___namcn£" Napťed fc botes
kla mar a bítčte marfa jeho nou—_ata
ttlouc. Neukázalo je žádné 3namem'.Na

t> p_žtftouptlabába b_ot9fala fc a mlumtla
ona flomg, a ti: tmář bírčte 3čermmala
a 3 fontů očních ít hpv ronlla. Což bába
mtbouc 9ti3nala fc a. owssem obpramcna
b9la._

* To

trpn9_,tb jlrbixo 3a ftarobámna, (: p_o:
učtub jat iímc uvidi, i 3a bob u_omčjňícb
Užjwaj,o fc. Ncž ale tímu-9119111 or:
bňltím přtňoupinv, dlUž o ml se 3mí,

u_ttt 5) o [[)qu Řříóg, jenž íafobl) \\
prostked stoji nezi ůtr9n9mt a

'ců čtrocro otbaIií neúz'

Gun! b_čjcptfnč.

ncůtr pn9mt orbaucmt. Rb9š naftala
ro3cpřc nčiaťá a to3fou_3ena B9ti nemohla,
stáwalo fe, še žalobnťk 6 obgalomantřm
muíelt to3e9uouti tuce na 3p_ůfob ťřiže,
aneb tří; m tutou m39ůrů ponáňeti. albo

fpisse tutoum íro9m tlcfnoutt bal, ten při
tu propabl a 3a minne'bo u3nán b_91.
Wykládá f_e,še we Weronč, italfrčm
mčftč, Wám jtstč podlé íméua 3náme'm,

mába pomftaIa mezt biskUpe,ma mčfffam
ftmcm, tbob9 3 _nic9 měftffe' 3bt obtabiti
a opramiti pomincn 591. Nemohla pře
ta to3mebena b9tt, aš se fonečuč na tom
99“ ufnesli, še každá ftrana m9molí íobč

muže jebnobo, a broa tt mušomě ab9
po celou mn't fmatou to39iat9ma na 399,
fob kkčžc Ulkama ftált. S.Bře se také w
skutkU to3Lobla; neboť ten, jeboš mčíto

b9Io m9molilo, polomrtem na 3em t_[ef[,
a 6 ním owssem poklrslo též i prámo
mřfffanů.1at mezč dwěma frálema 523
frmcprolítíiebnou mlába a 9anomá1.ínab
trajtnou FrisinskoU ro3bobnuta b9la. .Rrál
.Ratel a trál Radbod poble' tab9
moubt9c9 mnžúw pro Ussetkeni krwe snesli
fc natom, že ten 3a m99rauou mítt bube,
Ebo to plném občui na icbnom míftč beze
wssebo pohnutí ftáti bomcbe. Stált oba
již čt9t9abmacet bobin nepobnuti. Stu
ftál .Ratel upuftll tutamtci a Stab;
bob 3apomněm se shýbnul fe, aby jl
3mebI; tím při son 3tratll, a guru
.Rarlomt voítoupitl muíel. Iato Ot:
'balie křiže činíc, jat jíme pt_amtlt,
pwstkedmc3lútr_pn9mt a neúttpn
n9m_t foub9 Božimt pčfně nám přechob
otmhá k ro39ramě o útr_pn9cb orba;
liícb, jašto mnohem mice w traiinácb

u_an'tcbnab on9 neútrpné rolábl9. Dbrás
time nejbřímc po3omoft fwou na onm

3půíob, jrhož omňcm _3bufta fc užiwalo,
ano ! poíamábe užťwá fc, jm3to ale!
nassrmu nátobu 3 ci3in9 umet—en 991, a

napřcb touto G ct3in_ct_ fe bopon.ff,tčl
a; paf pozdčjt me črrnácrěm_froletí ime3t
p_onb9mi robáf9 uab miru 3obc_cnčl.
Drbalieta, ačssřroko3amlábla, ob Qirtm
fnaté m'foá se netrpěla, a m3b9 nomí a

umí 3áfouonoe' círfemtí se proti ní m9:
bánali: a tim lissť ie orbalie ta ob ii:
n9cb oxbalít'. je. 1D (Sírfnt řoší se trpčl9
a pro tůle3iroft hrou mffeliiat9mt obtab9
obbámalp Drbalie ta 3afá3aná jrst 6)
[ouóoj či ňitma aneb [ebúni prúmné. Byl
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fouhojbmoií:na meče a na lhie; na
meče potýkala fe ffleehta, _na thíe lib
sprostý a mčn'ťaně. EBotřehafouhoi'e
mlběla fe tenh-áte ílfta hhti, když sslo o
dokážáuť nělterému člomčlorol, že zbojUtc:
Ehmgpůfohem žiwot _nčlomu obňal Wláda
zemskáu nás nítbá tába nemibčla tato:
méhoto íoubu na meče a na toje již i
proto, še Cirkewswatá mu ghola nepřála;
a proto o'rbalte ta ofřamena hola pře:
mnohhml bofil lt'uffnhmi mhmíntaml a
přebpífv, ahh člotoěl ' tím méně talome'ho
foubu Bošiho se pobiímal. Nejprwe pů:
mob či žalobní! fe ohláftl, a šalohu fon
bo desk zemských žapsati bal; a toto opo:
míbání le 11 úřebm'lů nčtolilráte bátl
mufelo. thč'eínč bělo fe talto: „Dpos
míbám fe Wassi mlloftl, žc ifem

. oohnal mraha floe'ho, ienš ga;
hil (n.p.) bratra m'ého, ato che'l
wěsti plným ptámem. !Batpůmob
čt žalobnit l pohnanh čl ohšalomanee

—tečníla 'íl prostti 'mufell, ienšho slowo
jich mebl. .Rbhš hotom ob foubců nale:
seno hhlo, šehh měli obporní'ci ti o ímo'n
při febatl a šimotem ptofá att,
t. i. w soUboj miiti, tu neihtme' oba učítl
fe muíelt, Eteral ! sobě pťťstoUpiti, kterou
nohu naořeb bá't'l, na ttetě loleno hřeb
pam) fubimi potlelnoutl, jal Elin flatu
[m'ého bršetl, a mčtem pobohnhm. Nad
to mulell přifahu fllábatl m určití; ben.
a gpůíoh, ne'ihrme půmob a potom po:
hnané. 3mátl.ll přílalm oůmob, tehbo
při fmou stratil; gmátlzli přifahu po,
hnanh, ten i př! l hlamu propabl. .Rboš
pal míleďo tal fe bálo, še fouhoi ilm
pomolen hhl, tebh protinoníci pťissli fm
ilftč určené milto, a w ohrabách fe hill
na to učiněných u přítomnofti foubců a_

*ale, ia! fe ž řábu :,emflěh'o io a'tdait'oubt'malů. llnamimn'e fe mohli po třiltáte

hobhm oboočímati, an mesi ně locbot na |
obbělcní bán hol. Rbo přemohl proth'o:
níťa, mohl ho ftítl; leč mohl mu těl ší:
mot baromatl, ieftli se králx a pánome' na
to fbobli. ŽeUstá co ilabňí měla přitom
tu r'ohhobu, že orotlmnl iejí w ('em a';
po náš galobán hol a tatto mečem btoti
ženstě naň Eorášeiící hráultl muíel fe
fWiš ?lrfbíro čefh') ". 76. náfleb. —
M,aciejowski hlft. II. 182. “hoch tu
phflabu něiafe'ho umobi', mgbá íe mi
Dntřebně, anoť itrh begčííluě Ráma. Sebiní)
umobtin přebte z hiftotie nátobu “Bol-s
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itého. Hedwřťa ftáloroít'amania u,
tiž z ctzoložstwč natřena hh't'offi 'liiufela
ž toho natření oíprameblnlt'l [e_fonhoie'm;
leč mčc ta bála se, ia! Maeleio'ioíll
oratoř, mice , uabušhoá'n'í nesu z hrama,
anof šábná Ustawa o mind) těd) 'ioefeinč
ničeho neniřanomila. (EDlacieiom ili
om. [V. 322.)

Zbýwajť "nát'n ie'fftč bum hubom
orbalií, ježto ale za dťiwějssčch'boh toůhec
a u nan'eho nátobu 'g'toláfftě ňčjznačltčjssť
ptůchob měli. Dtbalíe th jíme: webu a
oheň. Dhoií otballe u přebtů nan'leh za
pohanství ftoetlaj jal fe o tom bomlbáme
,; neiftatffiho nan'eho rutoplfu, L ih ufl'lna
foubu, m něm; řeč ieft o p*[amenu
prato dozwčstném a o fioatoeúbnč
roobě. 2lno tal hlnholě th bmč orballe
u nás pufillh lořem), žc jcsstč ga Safe;
mhíla Dtatata [. llčn'tetuDíla;
mannému l. 1228 co zwlásstnřwýpsada
prátb'o šhaměho želcza, ftub'en'č
mobh a ltáčení po rozpálené
tablicl propůíčenohhlo.—Drb alle
foobh hhla bmoií, totiz fo'ub mob:)
ftubene' a [oub mo'bh mřelč; a
při Ttubeně mobč opět ilnal 'a jlnat sc
řáb mebl. Nejobyčejnějt při moe flub'en'č
člomčl pohnanecfe ssatůw fmlečen, na “tur
tou a na nohou fwázcin, pokolo žlwota
ptomagem obiat, a ta! pomale bo wody
spoUsstču býwal; potopowal:lt fe, tebh ho
motáhll a za _hemlnne'ho ufonblll; když
ale ghola fe nebotopomal, tu wyřažen (:
tteftu odewzdáň hol. 'Xaloměho foubu
loobh ftubené upotř'ehomc'mo jesstč w febm'z
'ntú'cte'm ftoleti ozwlássrč při těch ženách
ubohých, ieíto nepramhm a 'neíptaioeblh
rohm úíublem tehbá ga čarobčínlce
a longeblnlce pomašotb'alhTe.ll náb

čefle'm, (*Balaclí) Il., MMB) boioís
báme, ilnat ač opět wsseltjxak pořabo'mal

“fe ten foub mobh stndené. .Rbhš goor hhl
o ftábeš, o móhoj, o chrom'otu
či o gmtgačeni, o mošetí 'oh'llí
a pobobnc', a !th hům'ob či šažohnít př'é
fwé "ab pohanů" oroná'ěl'tinemohl, t'cbh
ob'á Fmá oftupomah brub po btnhú b'o
mobh; nabřťb, vůmnb mufel ďťťsti bh
mbbh a pohwa'u') ga ním tři _lročďe
mgbálí. Belt“ oů-oob íe ootooomal. ljeb'h
při ímou vratil a pohílam') 3-1.itemlqúřho
ugnán. Stc jinak třiftá'te wodn pťčbťéstt
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mujcli obábloá, :: lbog třifcáte pohnanh
bc3 ůra3u probtebl, tebp bhl měcl těptá:
3m a propufjtěn; fbhš wssak pohnane'ho
bá3eň pobjala a 3matct 3aj'jel, tubh omjjem

při fmou prohrál. (Maciejowski Il.
j'tr, 184.1 Nebezpečnčjssč 3bá je bpla
orballe mobp mřcle' 3álc3clato
tom, 3e moba w lotle mřítl je bala, a
lbp3 tlolotcm rořela, mho3en bo ní prjten
nebo lámen, jeho3to člowčk narčenh pro
bolá3ání swé ucrolnp bc3 úhonp aopjíti
mufel. Sond ten toalně w obpčeji bhl
jl3 3a báronhch čajů, anof jl3 m jjeítc'm
stoleti o něm .sminfa je bije. Za frále
gotjlého, mohutnéhořIhcoboticha
w jebnom městč italjle'm bma klerikowé,
jáhen latolidh a tně3 arlanjlh hábalí je
o míru, ltecábp lepfjí a jeblnč praroá
bhla. Šlemohouce ujne'jtl je ujtanomlli
je na tom, a_bp wěc ta na joub Boži
bána a orbállí mřele' roobp ro3toc:
bena bhla. Rbo totl3 holou rutou 3c
mroucí roobp rohneje mho3enh tam prjten,
ten ofebne a prám 3ůftane. alle jáhen fa:
tollďh, ro3tejtněro je nab tou wěcť a to
jebe je nebr'nočřlro přeb tím ne3 k joubu
t_e' rořelc' roobp je boftamil, rámě jmoje
olejem natřel, abp je ho mat nechptl a
sskody mu neučinil. D bemítl hoblnách
na meřejne'm trhu ueíčíjlnč mno3ftroi libu
fesslo fe, abh uloibřli, jal to 6 lně3iml

:oppabne. !Ro33chnut oheň, a moba m něm
nříti bána; tbh3 pat flolotem mřcla,
umrhnut bo ut' prfřen. 3ahen fatoliďh,
poněroab3 je nabíbl na joub ten, mujel
prmnt o rohtáhnutí prftenc 3 n\toucímobh
fe poloujj'eti. Leč lbp3 třeja jc obna3ll

swé rameno a arian po3nal, 3e on
rámč jme' bhl olejem natřel, počal tento
obpíratl a bomobiti, 3c to pobmob a 3e
počínání talome' 3hola neplatuo jcft. Sejj'tč'
nejnabnlli je mejpolel au tu přlchá3í jinh
fně3latoliďh39řamennp, ópaciuth
jménem, a je tá3e, pročbh tatomá hábla
me3l něma bločma pomjlala bhla? suo:
točběli jemu; a tu on nemejjlaje ani
málo mhhrnul rnfámh a pramhm rame:
nem jáhl bo mfele' mobh pro boja3enj pr:
ftene. EBrjlen bpl melmi malí), a fně3 ten
tatolll blouho mujclhlebati ho m lotle,
an 3atlm oheň role a un'ce ro3bmpchali.
Naposledy ho přece pojtihl a be3e mjjelile'
urá3lp mpuejl. To mlba arian 3aphřll je
aoroffem přljmou propabl. Dn ale ujtou,

Čtení rmutu.

pití nechtěl ani3 mh3natl, 3e corra tato:
liďá pramá její, nčbr3 hbitě rulou pta:
roou bo fotla rotoucího jáhl řla: „Wťra
má mne ochrání." ?lrojfaf nula jcho
celá o3chla tal 3e majo e loftí je na ní
jmčj'tlo.ř1al jlončlla jc hábla, míře las
tollďe' přirčeno prátoo, amno3i 3 a_rlánům
je obrátili, jat toppramuje jm. řRehoř
iuronjlh. (Glor. mart. [. 81.)

EBřiftupuji npní fu pofíebnímu 3pů:
jobu orbállí útrpnhcb, jen3 jal'o mrd) to
orbalir'ch br3í a proto “nonejbůle3ltějfjícb
a nej3abrhlejjjíd; tolilo 3ále3itojtcd) upo:
třeben bhmal. Seft to joub ohuř. 3
při tomto joubu mjj'elijalhm 3pujobem pos
lračománo. Zpúsob jeben — a toho jc
nejmicc toe wlasti najjí u3hoalo -- 3ále;
3cl w tom, 3e čloměl pohnanh na ho:
roucím 3cle3e bojo tal b_louho jtátl aneb
bma prfth na něm tal blouho pobr3etl
mujel, a3ulo3enou boni obbe'lnou přijahu
mhlonal. Rbh3 to bomcbl, tebh poma3o:
mán bhl 3a nemlnne'ho. Dbtub jesstč po:
jub je řífá příjlomím: Dobrého nepálí.
Sinh ohňome'ho joubu 3půjob bhl, 3c člo:
mě!, na něho3 nějatá rolna jirtána,m
pouhou blouhou kossili oblečenh přes 3a4
pálenou hranicí obhčejně me3i bmčma
blí3fhma hranicema projítl mujel: netoln,
nojt jeho pomjj'ech'ně je u3nala, jejtll3e na
této jme frujj'nc' poutlbc3e mjjellfe'ho úra3u
bpl 3ůftal.1ímto 3půjobem Slidoarbta,
man3ella lrále Starla ílufte'ho 3 cl3olo3a
jhoí narčeua bpmjjl, nemlnnojt jmou bo;

tá3ala bc3 úhonh w kossili woskem napuf
tčne' jlr3e ohen projjebjjl. Dpět jinh

3půjob joubu ohně mhmáhal, abh člomčl 

3a minníl'a pollábaub, 3houcí 3ele3o 6 tí3l
aji broou neb tří liber po bejet aneb bmas
náct lročejů m hole' ruce nej!. Takowým
3půjobem Enč3 iBoppo bánjle'ho lrále .bn;
ralba pohana o prambě třejfanjle'ho ná:
bo3enftmí přejmčbčil, nejem totl3 nenepa;
trnh tuo 3ele3a ro33amene'ho hobnou čáj'tlu

cesty be3*ubll3ení. U Slowanňw 3hujta
je toho foubu u3ímalo. a o EDloramanech

to fmřbčj 3ál'on .Ronrabůto (cod. dipl. Mor.
Boč.II. 210 212); a o Srbech tollte'3bomobt
3álon cara Dussana s. 127.142 (to Šaf.
pam. jlhojl. jtr. 42. 44. m3álonífu). „Ašte
kto poište sudom husarai tata a nebudet
ohličcnia, da im jest opravdanie želězo,
što je položil car,_da go vyimajut u
vrat-ěch crkovnyich ot ognia i da ga_
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- avit na sveto' trapežc'“ tamže8.1?7.
Ěoělrbnm tobo ncíltobu Bnamí obtattencbo
ale pob lurtem meImi bonouctbo,__pofaí
mábe otbalíe tn mimo iínou, otbalu totíč
mroucí mobo mlábne, (mot caftovčíomet
narčení) tím neminnoítímoíívoíxoebeííle, ze
tnb šelega, ptáme int to 113 $., 127. n
Dussaxm čteme, \: kostelmch bmeřt z ob_ne
mojom až toltářilbo neíe a tam na nem
potlábá. Smennit foub ten nom ma_z_|_]a.
(Slowuik QD.Sr. Karadz. bob íI.vmaz1_|a)l.
© iebnom ieíítč íonbu skrze oher fe sme:
ním, jenž tolikěž u Glomannm starych
(ble Helmold l. 83, míglmactel. II. 180.)
za pobanftma meímí oblíben bol. Soft to
íoub rožpálených t_a'bítc. ?tefolíí
rablic rozžhawextých, oboeelne bemet nebo
bmauáet pobIe íebe na gemí poloseno
bylo, a pobmnee mnfel stoolna po níď)
fráčeti. SoUdU takowémU pobtobíla fe
Em ma frálomnn angličtí. ©oubn tomu
pobrobiía fe“bříme již ím. Qunbnta
eííařonona, po šboueím ibone z,elezr bebe,
mííelite' úbom), anoť fe wesskere mnošftm
Bbromášběnóct) bímáfů bimílo (\ plakalo.
Léca 1130 moputlo ípitnntí prott wěwo:,
bomí čefte'mu Sobčslawowi l., tn nčfteří
mesi obmíučnómí oímřbčomall íe uo nes
notně “ pobrobuiíee fe Božťnlu foubn w
obni ftoupalí na šbnme' želežo; ale škonsska
ta fe jímnepomebla, tubo utrpčlípopramn
feťcrou. (SBMacfí) bčjím; !. 2, 17.)

Into iíou nejobočeiněin'í brubome' a
tobomc' íonbů Božich čílí orbalií, jež druhdy
m ušímání býwaly, a znichžto int jíme
míbčli u Uassem nátobn neimíce íoub
mroueí (\ ftubeně mobí), a foUd železa
jiš sa'm'iítarífíbo mčřu panoíoaío. !Roů:
blěbnemedi fe—info ooutníť na uraženon
ccftu, tafe' mo na to o čem iímc tu ro;:
mloumali, t'ebx) íe nám Uaskýrá co orbalíe
iíou, infr'bo srůíobu roůbec bolo, a fteří
jicb btubomí m nnífí rolníti ozwlássrěprů:
cbob mřlí. Nezbýwá tebo leč toIíto, abvc
cbom íe rogproítranilí o bůlešíte' otáčee,
eoo'tcd; otbalíed; fonbití máme?
3ebnn měc jiíta ieft, a ta již patrna z
toho, co iíem bol moflábaí, še orbaIie z
vobnuítroí FDIDÍÝGÍI),a že nitoíimčf neiíou
Lůroobu tře-ífanůe'bo. Gírfem ímatá íícb
nífoíí neumebla, ue'btš naopat ona mřeíe
proti nim íe mgpímla, nčtterí, into íouboj,
botonee šakúzawssi, jíní ale toliko trpíe a
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pro u'maeomání wětssiho zlého fnássesie.
u gtobo jtž Ua oce téměř leží, „cobychom
o' nícb foubítl měli. Io aspoň bneb bo
očí bije, že ten Ueprozrazuje ani melttč
monbroftt ani welké pobožnosti, kdo by
1ch opět míti žábal. Zest ftce prawda,
še foubu Božčho skrze břtbí čt l_ofo iefl'tč
apoftole' Užřwalixpťi moíení sw. Matčje.
“Me to bálo se, poněwadž apostola
nitbo jiní) Ieč fám Spasltel wywoliti
mom; proto; tafé ntfbo iínbo fe břebím
Cirkwt fmate' při wolbě sluhúw Božich
neužiwalo. Dcile neme'ně mambii ieft, ie
wsiem ordaliem sloUžč ta mysslénka ga stí:
flab, že Bůh fprawedliw ieft, a že nebá
prawdť zaboxtontř, Uébrž se jí witězstwi
jiste„zjedná. in bo mnobb zwolal: „šíře:
ní:!íš to momentu neumí?" !Btamá feft,
aíe ne w tě míře, w iaké se břebpolíábá
při orbaíiíeb. Ntc není jistějssčbonab to,
že Búb sprawedliw iefi; Ieč pobobnč jisto
jest, že Bůb na tomto fmětč ani káždé
neoramoítí netreftá, aniž, každou cnost ob:
mřňuíe. Boněwadž ale orbalíe na tom
ívolěbaií, še Bňb práwč Uyni kdož se It:
bem ůacbce, fonbo fwoie nemoftmteblnč
oronefe, tuby fe fmaté Cirkwt ne be; bít:
mobu míběío, še wessieré orbalíe 6 nčía:
tom poloufí'ením EBána Boba fooieno íí'ou.
*.'Btotoint ifem prawtl, fe pokád gamítaln
a nčfteté, n nícbš to Boha se opowciu
šení gnačttě pattno bolo, boceln zapowťe
bela. Síně sicc nežakázala: ale "do nífbá
nefcbroalomaía, tolifo B ními fboroiwasic,
anof již n nárobůro ofeb ííd: na míru
obrácením příliš fe bolo ;afořeníío. .Rbo,
tou otoIíčnoítí (afů břímčmícb, bombu
líbí “ nárobům fe swým ob tífíeíletí gbč;
běnům obočeiům přímímdoft "a pkitesklost
pomáší, mnfí obbímomatí se te' melífč
monbtotč “ Iáfce fmate' Cčrkwe. .Rbobo
(Sírtem _fmatá wesskew orbaíie bola na;
iebnon ;aooměbčla, bola bo netolífo ná;
robo jesstě polopobanské profi fobč na:
batmo pooubíía a ob mít:; kťestanské
strassila, nébrž tafč tíííeeto ííbí bez práwa
a oebrano ganecbaía. Mnobý zaslsté
zwlásstě newolnik tolíl'o tím fonbu Božímu
se pobrobením pkt žiwobotu o 'práton ga:
ebomatí fe mohl. Cčrkew tedp otbaííe bo;
wosowala moira! jenom při blamníxb ato;
čtnácb, a w těcb oábed) toltfo; když ani
swťdkňw nebolo očitých, (míč přífabou wče
wyssetťitt 'a njtftltt fe nemobla. Stu ie:
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nom dopoUsstěla fmatá Cťr!ew Užřwati
orbalií; aIc- t tcnftátc abp nitoli nemo:
bilp, ne'btš značnč tbíabu ltbftma při:
fpt'roaIp, tatomómi přebpifp a oBřabp je

obtabiía, jež docela způsobny bplp, abp
minnífo tmpgnám přiměla) a swědectwi
neminněbo potmrbilp. Wrsskery ordalir,
mpjmouc iebhuf) ob Cčrkwe bocela zawr:
genů fouboi pob ochranou a ťizenim Cirkwe
íc motonámalp. Člowěk jcnž otbalit ně,
iatc' pobrobomal íe, impřcb ob fněse f

tomu připtamoroat; se mufel; kuěz topu:
čowal bo, uřlábal iemu a příbusnóm
jeho půft, a jiná s ním cnn'čení dUchowná

zclwodill .Rbpš paf určití) ben Uastal, tu
kněz při mm fmate'- nab ním moinI fe,
abp Bůh neminu ostťčhal a bťťssuťkam9,
jewil xBo mm frontě kuěz člowěku tomu
jesstě iebnou bomíoumal, aby mincmliícft
UepokoUsselBána Bohaj .Rbpš potom fc
iiš přihočomaío k orbalti a hle potřeby
oděw mIaftm' člowěkU tomu bp! fmle'tán a

iiní) zwjásstnč iemu obímal fe, tu třetí
napomenutí bálo fc. Na to měc ta, sirze
ftcrons foub Bozi fc stáwal, oheň, moba,
železo a wesskeré jiné mčci om), fwěcenp
a moblitba nab nimi řítáná, abp minu

progmbilp a newim) jenom datáuflp. To
činila Cťrkew fmatá mífemošně uíihljt'c,

abp glěmu pťedesila, ie; zordaliť powstati
inx.ohlo atomů ia! íiš mime, Cirkew fmatá
proti orbaliím mgbp wíce a Ýoíce prote;
Homola, očctámaiíc ažďy into Cirkwe Božč

Gani bělepifné.

zawanulo amrazowé zlť, to jest obyčejowé

orbaln'tí co 3 pohanstwa possii bocha přcr
(tali. .R tomu žajistě problíbalt papggotoe'
Nehoť Weliký, Štěpán V., „bonorius III.
(1225), QIÍeranber IV. (1257) a jiní,
wessiery ordalie co míře třeífnnffc' proti:
mně obpčeie gamrbujíce. Tčm bálo íe, žr
jtnbe fpisse ilnbc posbčji zanikly. W nan'í
wlastř ga swé wzaly pob Batlem [V. nej:
wťcc přičiněním Arnossra arcibiskupa Braž:
ského. D tom nás přcftočbčují broa mla

stensssť sptsowatelé, jiz brp po těd) časieb
jesstě we čtrnáctém ftoIctt zili: Dnbřci
:, Dnbé bí (arcb. čeffpll. 487.:) Správou
žemskě nalegeno jesstě od pobanftmí; nebo
mnobo obpčeiíuo w něm btšc'mo Mt, jako
očista železem botoucím a utotšem' bo
roobp.21ten obpčcj stál bez přítrsc až
do cťsaťe.skarla IV. a do tnčge arcibiffnpo
SBmšífc'bo.II; o ma titnp pat protož,
že ga ctněbo atcibifiupa Nrnossta mnoho
pohaUského obpčeie polepsseno jest, jato
onoho, iefl'to 'íou Boha pokousseli po
Uěkterých žalobach na mobu mccíc, app
woda Ukážala minenzli či neroincn, po
Učkterých pat potoucí železo z oť,mě mon:
múc \o hole ruce bámaíi (D obecn. wěc.
str.148. wydeErben„) “11to! iíem ga,
boít učinil úlozc, tterou ifem si bol mp:
tEnuI, a ia! boufám přlfpčl ifem k tomu,
abyste o foudech Božčch u [ch tatomí)
ufubet cbonmli, jakowýž 6 ptambou fro:
tonámá fe.

Klášter Tišnovský,
řečený

Porta coeli (brána nebes)..

Dějepisné pojednání s úvahami, jež sestavil Dr. Jan Ev. Bílý.

I.

Kde domov můj , kde domov můj.
Kde se Květnic e vypínů,
Co div mnohý připomíná
B e s e n e k se zlatem skvčl,
Panenský sbor vážně pěl;
Tam v tom kraji čarokrásném
Na Moravě domov můj! -—

(Má píseň.)

Chowátč gaiiftě Morawa, míaft nan'c mgbálcné. Mátč whornatých ťástěch swých
milá, tratím), kterež upomínají na při; libo: i bímotomanttďé půtoabp, kteréž fc
robnč tráíp, iimiš flpnou traie ob nás totonaií téměř cpmáíenpm úwalům to:
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„mým a Šwejearským, anebo alespoň
Sastým; mátč túrobné rowiny t. ». po:
žehnanU bann, Rtamffo, okolo
mnm a i., ta! žeby nčkteréwssim mámin
„,ájffámi" mohly slonti. Mezl nimi
zajisté nczajčmá poslednť misko ohli amo,
rawskěho města Tissno m a. 5.130flíutci,
od Brna7 jfcm meboucí, kolem památné
tmp „Ceb iUky“ pořát) hloubčji fc
spousstčcestowatel fe Hra bčanům, aš
touto běbiufou, jakoby nějakoon btán'on
wstonpť do totIim) ssiroťo fc rozprostčrajťcť,
meími útobnč. Bťřpadá mi fraihm ta
iaťo přeftáfm') ubrus, jejž Stwoťřtel dobrý
fám obroUbsl rámcem se wssech than, a
jehož kráfU Bt; tobo gnam'mitou zwýsstli
ltdé obywatelowé w něm tun, co pionst
a umělou iejid; w něm napotogfřaměla.
au nebim o tom přeháfném měnci bot,

jejichž homolowité, něIPe aš,! ícb!attcomé
temata jsoU jaro fam: oltake přutobp, a
kterčž jk iibu, k wýchodn a k západn ob:
rubuií a Užawiraji Utěsseně Udolť Tissnow:
"z" _ wesskerý pogo: pťekwapenébo ci:
zince upne fe hned E sewerU tohoto pa;
noráma, tbc Ueipěknějssi ,skUp,eui bot a
staweb ,oku fe skýtá. Bočmajlc ob mi);
chodu 5 potěssenčm prodléwá oto na
obrowskěmwelikánU„Strunatci/' na
jcjižto pqtč město IHT nom se rozkládá,
idiom; mělo bláfati, že proti stawbám
wssemoci Božské jfoU febe nákladnějssi
stawby lidské jenom jako pidtmnšikowé
proti obrům. Sato bčlmmtá labuť wznássi
fc fmatpnč ím.£BácIamanab Iiffno:
mm, na mťstč nejpťťbodnějssťm, jakobp
wčstila, še míra a náboženstwť mufí bbíti
nab syňy lidskými, aby m'e swť phsse
zpošdilě mmm býti bbbbm'ě, & _u_'_mělt
mmm, bm ob_ Bohxa swčťxenými. mm
m stojč a wyniká n'ab mčftem, a wodř i
powpnássi myfel a toubu lidskoU tu mě
cem nřbeským.

Džále t sewern ,dřewčrxaji fe ntčn'cne'
a E)!ubbtěúwaly po dbdjťm hřebu mat:
camp SDoubtamníÍu, a !fc:
metogápabu úboIí tomantiďč (malá to
abamomD Mezihořč,jimžto„hnila
taťbíot'ofá fmč trbamě 'mqbp quí malí;
a tam, tbc se idolu) “in feftetífěm oďjeti
íetfáma'í , Lončka odewzdáwá mob:; swé
mocněi Šwšxkčawě, křčxráž,u_!pr zelené
praštit) olem Tissnowč: co stťibrná páska
prowijela me žpúsobč latinského m, u
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Bťeziny w údolř se zrráct vábí; '!
BrnU bále: tam na neipřífiupnčm'ím
míftč, rozhrostčraji se ssediwé něm) už;
hodUého, wclebného stawřni, w Učmžtd
zkussený poUtnčk jiš šdaleka pognámá'h
umítáctlbobné stawení tláfftctně.

.sklásstcr tento 'boítil w tichých
sřucechswýchjeprissky žábu ciůcts
ciáckěho, jeho; gatíabatel'c'ín icft hb.
Robert, gá'řnou paf bmčgbpn fm.
!B'ctnatb opat Glamnobolflá')
(Clarovallensis), jimžto “tento řa'b, ia!
wssUdy, tatí w Uassť wlasti .oblibt) zwlásstňi
buffet. Klásster ten ble krásného obyčejc
stťedowěkéhd založila .skonstxaňcta,
dcera krále UherskéhoBelt), mbbnm pb
flamně'm králi čestélit fB k e mt) 1111D ta,
taromi [. =), a chtěla, aby fc Uažýwal
„,BrxáxUllan ebřď“ (Porta coeli). Ttbu
báš “) hábošněm stťedowěku práwť mučí;
mč'tffím rogtmčtu byla ona chwalttřbňň
[něha-,' zakládánčm tlán'tctů rozssiťrwatt
mesi llbcm kťeskanským zbožUost :: ofmě'tu
třeífanflou; chudým a poutnífům připra:
míti přítulta; kzotawenř a občetftmcní;
útočřsstč zbožným pamlám a kuěžim, jimž
swět byl těžký, aby fn poímátněm lltbú
klássterněm pobodlňč (: famoicbině Bohn
sloUžtti a tím rám) brubbt) ftbčtcm zafxax:
zexle“zacrltti mohli. Sabině tbc fíán'tcří'd)
tehdejssihd časU ponejwřce fe šxaptsowalt
Udalosti pamxčtthodné, ježw mě! 6 frbou
pťtuássel, proto že zbožUť řeholníci bhlt

Ue,jwťre schopni ! tomu, a měli tute' nei—a
'rmcc iba), takowé pamčtťhodsfé Udaloski ga;
'mamcnám'ati Nenť ani jednoho klňsstera
na Morawě, w něiňžto bp sc nebylo na:
lezalo několik takowých spisowatelú front!

*a nebo i u'čch'bd; břichifců. — Těž na
“památfn anamenitó'd; Udalostť “magi fc
Háfftetp, ia! jíme byli volant wyprawxo:
malt o Ždáťc, nebo iato sewyprawuje

') Dbtag fwatébo tohoto oslawencr jest b
dyrámě _tomto vřcfráfněm Ímeb w vami
kaple :sobočnl,d ihf se wkroči bo foftcía, kde
[: ctí s„Barma Maria Růžckencokoá. ,

*) 'Rbo si powssimnč uhlawňlho oltáře \ňíčtm')
znaku (ctbú), stojicřho na fiofe, há něm;
při sla,wných míní) tai" ťečených poňřisikále
nič) pťiprawuje fc faliď), mohl pozprowati
tam trojí znak: český, morawský a
uberský — prolo še zbožnú zakladatel:
lhnč timto ttoiim anafcm ogbobiti fc
fmčla. —
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o Najhradé, o Wranowť a ji:
nád). -— Síná opět pú'čtna tu ftamení
Hán'terů bpía nábogná a mběčná úcta k
Bohu a k Gmatpm Jebo, a ruce proto,
že [: na nřttere'm míftě toe míaftt ftalo
něco pto wlast welmi památnébo a bů:
ležtreho. $a! f. p. t. 1228 mpftaměl
markbraběWla bin a w 3tnbři d)flá:
sster na Welehradě fe cti sw. apo:
ftoIůmotamífód;Cyrilla a !Dtctbo:
bta, ftetós' pofnb i me swě zasslosti
swědči o bywalé nákladnosti a sláwč ímé.

3 iiné tafc' tromě těd) Uwedených
mopr bótt a bolo jfon příčina; fn íta:
went lláffterů, těchto tichých fíbcI fřeffan:

ské gboXnoftt a rozjčmawé famotp. Stalo;
on příčinu ubámá fpn Uejmladssi Ron:
ftancte SBřemofI, kterýz ble můIe mě,
blafně matcře swé a ! profbám íefím
Itfttnu nabacč pro tento . Há ss tet
Tissn omílá mpbotomitt bal, w němgto
mezi iinóm bneb m úwodu tatto fe pto:
náffí: „.Rterat ke profbám mčbíafne' ma;
tcře fwé .Ronftanctc, fráíomnp českě, flá:
íftetn, jen; slowe „BsáUoU nebeB"
(Porta coeli) mc l'tere'mš mcíenáooiní)
íbot panen řábn cistercienskébopočalBohU
a llejblahoslawnějssť Nannť Marii iron;
šití, dal mífto a ftatel ro Tissnowě, fbebp
Bobn namšbp mobíp frouííti, ícboš ifmc
dali (pífl'e fcl bále) iistými hranicemi
obíončttt ob jinpcb maictnofh' nassich fon:
mezuiťcťcb tamo, atm se neftat o to fpot
a oocbpbnoft, z čebož Bp nabřečeněmu
klássterU mobíp maeíitl ncmtIe' ofhtbp a
gncpotoiení. — umažnííce bále, křerak
slawné paměti otec náš iBřempr Dta:
tu 1., ob něboš jíme půmob přiíati i
imeno, při mnobócb fc zúčastUil mápra:
mácb ťišskýchxt míaftnícb, při ntcbšmnobo
nřtniI Spí, čeboš neBpIo lze be; úbonp
topfonati. 3 mtbčío —fe bobtotč nan'í,
almnšnon a zwlásstčklásstera nabřcčene'bo
n'třbtoton mtnp iebo, doknd možná, nie;
míti, ieíTto \: Uejmilostiwějssibo SoUdce,
Jebož jest megbp fe fmilomámatl a ob
poufftřtt nic bobre'bo Beg obmčnp neo;

ftámá. Téš t záslužuo, abp pannám, itmš
pro kkebkost poblamí nemožno poftarati
fe o ziwnost, wýšiwy boftatečne' fe bo;
ftato, bp ta! fmobobnčit na slUsz Božť
mpbámati fe mop!:) — —.

.) dto. Znoym. Přid. Cal. Nov.

Čnnlx dťjepisne.

.R žaloženi tobo klásstera koUpila
Usslecbtilá králowna tofu 1233 statky
Tissnow a Bťezinu ob Icmpíá,
t'ů '), jimž od 1168. náíqcíp; a fpn
ieií marfbrabě Morawský Eštemoa, bal
mobotomttt 1234 me Bnoimě Iiftinu
nabací, w Uižto maietnosti klássternť spolU
znamenitč togmnoštl. Nalezámeť tam, že
přináležela) tomu klássteru tpto ftattp :
Jťblawa 6 mátem, a bčbinpiní ná:
ležité Nolemilčire, Wičrnow,
Borifow, půlJestowa, Bolikozli
fBobykožli),Kohlamé, Smrchnow,
ubačta, Qeqota; Brtnica (mit:
nití,) 6 bčbinamt: Brankowa, ani;
naleio, (Šlčoto, Scaftrab, thtez
cbotoice, uřtnomice, Nťeseka,
DUbkowa; bále Weimoslťee,
Lxlkowa, .Rapcnic, Čeiť, Ro:
nice. Že toto nomě nahání Bpío
mpímuto obe mífecb aemflpcb bant, bamťů
a fonbů, tommi fe famo febon. mozne,
nábla naíeaáme ináikbniící imma bčz
bin, le fláfftern náíeíttóó. moh: 1235
fouptía Ronftancla L om t čht, a bato;
mala ít Háíftetu. Ř eboř IX. mal
tnto přifabn nomen pob ochranu Cirkwe
PatoHďě, a trál QBácIaml. potmrbi!
r. 1238. toto nahání ltftcm to Nraee
wodaným, tbc nalezáme, že náleželo Há:
n'tern tafě: Wsiecbowťce, _ c:
teční), Toko w (Mfow?),Nalnža:
no (mmm 2), Wťnow (n Bnoíma).
Tentyž ftáI mgal gpátfp Síbíamu a att;

') Dewět rntířů francoumúď) o bugonem
de Wayeno učinilo slib řeholní) a tim
pomotánim, atm mm zápas m ;emí stoaté
proti Mabom cbánům. Woxděj ; tvím
pomfialmocní)obohatí) řáb 'Iembíářů,
kterýž fe po „ztrátě fit—atč země po celé
(Emropčpoz-ogniříí. Smčno „$emhláři"
Malí ob prmnmo fíbía fměbo, jež Malo
m paláci mbíě někdějssibo chrámu Šalax
mounma » Serufatěmř. !Blíó Mám to!;
stil 1eiicb newinnost, na něm wssjtý čer:
mení) fřiš fmamf) pro míru nápad. Bhli
mbabmííeni na fněmn toe WidUi nn
Wrancouaiď; (1311) ob .Rlementa V.
11 nád ro %]řoramřměh' mnoho brat—ů ?. b.

„Weweki , Siempelň'tón , Helfen:
Hnán. Samothe at. b.

a) Stala—námtař ro bomáci fniac památné vřes
Iošenéjméno Walušanp = ?lltbrůnn a
bonmimám fe, že tomu tak jest. Máme:
na thu Bp! w Romátomč.
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nlcl a bal za to Hána-m Dsásow,
Swatoslawn :: SBáuom, potom
b'čbinpSamui), .bunm, !Robog:
b ec (tbc jesstě r. 1535 íara bola),
NashoUc, Síetřle, půlGlrbimíře,
Bohuchwalowtce u Spamu),a po:
tom dwa ftatfp u Senator) w nl,—říci).

(dto. Brun VII. Decembr.) wzdal se
r. 1239. fíatfů penřgp Konssanciinými w

Uhřich žakonpenýcd roe profpřcb t'lán'tcrn,
a rogmnošil je tak, še bál panuam pra:
mo, obfabítí farářem faru u ím. !Betm
m Brně, potom to Bitesst a Mornwských

BUdějowicťch(Mňbslsch:Bndwiď). Slo;
bert, bífhlp Dlomuďí) bal jím auf:
ptáme Ustanowowati (prčifentowati)s faraře
peo Tissnow mino. u tal míle roč:
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lmítala na wýslnni příčně a frtčbtoíp
králowstč (: marlbrabřtflí tato nomá pří,
faba m čabtabl latolide' (Gírlme na naffí
milí SDIotaroř. Brzo se tu mppínalnáb;
berní) chrám ře cti naneberogetí Rodičky
Christa Zešisie, a \oůfol u_řbo rogproflíralp
fe ftarobp fláfftctní, me fterljd) zbožnč
been;- a mlaíteuh) moramfle' í ze fouíební
Čechie Bobn odbýwalp d\málp,. bámalp
hojuě chudým a pocestuým. Yle bohužel!
jako nělbp u'lše přefráfná bneb to pou:
peti ftubeuóm mragem nebo bouří břínou
býwá snížena: tal fe přiroallla, fotma
klásster bp! bofíaroeu, bouře zwýchodU
na uan'í milou mlaft,-lteráš zdrtila ale:
_lpoň ua čaš“cnto mtloskwělon růšl w zá:
pouhe Cťrkwc Morawské.

II.

Seben z nejpamátnťjssťch příběhů w
blftorli mlafteneďě jest w pob Mon go;
Iůro bo Morawh a flamnč mítčgftroí
nab nimi 1! Dlomůce. Rtom 30lete'
mállp neuroalíla šábná bolm toll Uesstěstť
na Morawxl, info boba Tatarská; ale
nitbp fe neoftořbčíla ffměleíl nár obní
fíla (: ftateřnoft Čechú a Morawanů,
jaro m onnom.1'tmftíplne'm čafe.

Mongolowé ří Iatařl, llb na fmřtř
neiobamnříífí , přeb “tím w Ewropě ne:
gnámí), mpeoíílí fe jako mračna lobplel
z Ysic bo Gmtopp. Chtčlt pobmanlti
Cťh')fmčt. S.Bobroůbeem BarU táhlo jld;
500,000 na čápab. mano, Wolsko,
Sležsko pobbalp le! Zlž stamlli na
hranicích čeflpdo. Ze západu nebolo oče:
lámnti ptotinlm pomocí; wssickntfe báli.
Sabině lem črflí) bbřl, botomř fe k gd:
pain s nepřítelem lřeífanfle' ofrořtp. Elle:
molm na togepíané um; bol'tatl pomoel
ob nllub: famoiebín boj pobftoupíl B
Iotarp, a eořoll frál Wáclaw 1. ? obbá:

Ha.. co vidím? Ku n o templář : Jamnlico
Jako hrom zapadá v děsnou Tatar seč!
Jiskry srší — oštěpy o chrabrý meč

Lamou se — koholo brání jeho pravice? —
Pán to na Buková, Bohuš to udatný

Padá pohnut v náruč ctnému rytíři,
Ten jak sokol na vrahy dúl zamíří! .

Tohě život dlužím, volá Bohuš statný,
e's mne vyrval tuto krutých Tatar vztekům

Odmčním se doma Jamolickým rekům!

jení celé Ewroph byl učinil, jest záslnboU
jeho a hrdinských moiínů česko:morawskýcb,
zásluhon o celou (&loropu a (Síttero tato:
llďou. u Dlomúce potagll je flamm';
Zarosiaw, ob Wáclawa I. tam obe;
flanť) 25: čermna 124_1. ,

Mczi tím, co Mongolowě nabatmo
fe potoun'ell dobýti Dlomúce, wíce než
půl žemě pocítílo brůgu jejich přítomnoftí.
©ílm') houf zběťe te'to obttbna fe ob ne;
gřísene'bo cell“ pábll ! jiho :gápabu ble;
baie foříftí. Tato zemč čásk pofnd úů;
stala nebotťnutou nepřítelem, (: četné,
libnate' mčsta a bčblnp gbelmčtlp. Mimo
míle nahání Hanulí diwochowč přeb
'Btnem; llán'tet Zábrdowtcký
od mid; fpálen. Brna nemobll žtéei.Běda
městům a břblnám w ololí Brna! Naj:
hradský lláffter mppálllí. Sal llá;
ssteru NUgUstiUck to DoUbrawUťkU
pobčlall, o tom jest to neipatrnčiffím bů;
tagem, že musel & norou pofíamen bptl,
Štěpán zMedlowa (pozdějtzBernx
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sstdna), Red); ílm darowal t wystaweni
klásstera běbinu Wir a něttcré polc U
Blssť, pak!eďalúkapťiťeceSwtatce:
w listU nabacím připomíná fpufftční tIá,
fftcta zpúfobené ob Tararň těmi slowy:
„.Rupomoci přtípímaiíce pan:
nám BohU neUstále sloUžťcťm w
DoUbrawUťkU, jejichž klásster
diwosti a zUťiwosti wštcklých
pfů, jež c„tatam zoon, nastrz
zboťeU a szstossen ieft" l). .skdyž
teba) w DoUbrawnikU taf řábili tito
pčknč hoské: coš tcptm nabělali w Tiss:
Uowě klássteťe, Red); iim byl mice na
očíd) apři ruce na cestě, těž w každém oblebu
wčtssi a Uákladnčjssč?! -— Bčsse wýrečný
há! Wáclaw fc dřontáboroí, fráli
římftěmu:„še Tataťi wtrhsse do
Moraroy Ucssetťili štmě buffa,
každého wraždťce, klásstery bo;
ťice a mnichy u melttěm počtu
ufmtcuiícc;" a fouwěký minorita
Sotbán dokládú, „še poímqtná
mífta zhanobowalt, a fež en:
ffómi w nic!; fm'tIniH, dobytek
Enábtobtům fm'atpcb pkiwažU:
jice a mttmolí; ieiiď) přebbagu:
iícc bramě zwěři a ptátůmJ'
Bitwa u Dinmúcc ofmobnbilato:
nečně i Brnčnsko od hrozného fu:
šumění.

2. Do těchto čafů pabá pobuutíimť)

wýjew ia! rytiťské Udatnosti, tak útlé
Uzualosti, kteryž nám dčjepiš wlastenecký
gatbomat. !Btoti zatatům obzwlássrěrážně
boíomall, pamčtIimí fme'bo pomolání, n;:
tíři Templáťř, kkeťižtehdáž měli na
drženi fměm neieben btab wlastt nassř.
iu zápasil i wlasteneckh rytíř B obu,
siaw z Bukowa (na !Betnn'teinftu)
proti fpolečněmu hrabě wlasti nepříteli.
Ztž již podléhal ímttícím tánám nepřá:
tel, ai! tu co orel přiletí templář Sa:
moltcký (na Morawska Rtumlomftu)

1) Boč. Cod. dipl. m., p. 20,

.Čtcnl. bijepifnc.

.stUno, poráží bin ochy chrabrým mečem
a wytrhne Bohllsse z Ucbezpečř 31:
mota Dctnum sc doma mezt drahýmt

na Bnkowě obměnil fc templářům Sama,:
“dům, a darowal jim fmůi bmůt Olssi,
kterýž mmí ke statkU Tissnowskémxl ná:
ležč l). —- Zwlásstě památuo, co fe mtu
dobU pkihodtlo na HosthUě , ia! každy
mi, kdo ftbce chowaje mlafteneďe' mii-ob:
nťch pomnikú (obě wssimčr Nebo dně:
měst na HosthUť bofaroábe í'cft pom:
níEemia! Uáboznosti, tať mlafte:
necte' itbnatafti přebfůmnasstch.

3. Bo této strassné bouři tatarftě
opět zmítat; panna; 'a ťeholně bccri; do
fwých opUsstěUýchtomůtct, amn'at Ualezly
tu zboťeUisstě a fmutné rumu). Tedy fc

buh) bo ftamení, a brzo, anť statkU měla)
boftt, zafe měla; ťlásster (můj, ia! Uáležť
oprawený. zepta: ob tofu 1256. nales
gáme gagnamenanou pron abatyssi,jmé:
nem ClřsskU I. 2), po ní se nalezá .Ra:
tcřtua l., Elisska H.(1264), 21111111
1. (1283) pob nťž bafta! tíáffter' Wsse:
chowtce, GertrUda (1293), 'lin
n all. (1305), Bo [)u slawa I.(1309),
NUežka I. (1333), Bohnskawa Il.,
Ndelaida (1342), Runbuta [.
(1365), Nn,ežka II. (1400), Elisska
III. (1406), Rateřtna II. (1410), po
té zase jesk pťetrzena řaba, alejpoň pa:
mátta zapsaná zwolených abatyš tohoto

jchnowa aš bo 1450, proto ze neblahá
doba bnsirslých wálek zaňťhla i toto ticbč
fíblo jejich, a zcmechala tu krwawych stop
swych, jat hnedle se dozwime.

1) Cod. dipl. Boč. m., p. 11.

“ LUciuď Slut, rodilý w Doubech bóje:
chách, Cistercicik * *Blae 1739—1758 byl
probosstem m fláfftcřc Tissnowském, uwedl
ambitu Tissnowsky bo vořábfu, a zanechal:Series et orflo successionis
abatissarum Monasterii Pb'r
tae Coeli ab anno 1256. (NUkopiď.)
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III.

1. Bouke zkázonosná, ktrroUž,zbudil
Uessfastný mil" $““ "5 Uš “' Šťdžádh
přlmalila je po fmttl' So !)ofoloě i na
nassi MorawU. Gant hejtman gemíh')
Ladislaw .Rratoař rozsslřowalbloú:
gulme' náblebo kněze jina! ctthodného;
ano to s.l.'l?otaroě_boli jefftě xzapáleuějssi
hUsitč, nešsll w Cechách, šwlásstě we mě;
flečfácb, toe kterýcbž se od nebárona po;
čt'nali wypinati Nčmct. Sat se hnstlišx
mem probubil cit uárobuí, nedotčli to
Moranxané pťipUstiti, abl; němeďá řeč
měla panomatl me mčstečkách nab bo,
máti moramffou, a aby němeďe' obyčeje
mělo motlačiti memo nárobní, gběběná po
ottíd). .

Toho čaíu mnobo blufu po fmčtč'
němém uabělal, ano to popřebí „mušů
metru" ftál muž, jehož lolěbta ftála na
úpatí amřtnlte me mčflč Tt noroč,
odkudž pxxoslyuul jménem : tmou
Tissuowstý. .Rbo boli toblčome'jebo,
pofud jíme nebočtll fe. Qoll jřsto, še
ftubomam w Nraze ftal le tam 1405.
mifttem swoboduých umění, potom pro:
feéíorem na mumeríi, ano t. 1409, top;
se hádalt nárpbome' tam o přebnoít, jme:
nomán bol (šimon náš ob ímne'lpo trálc
Wáclawa IV. běfanem swobodných
umění, lonečne 1411. ftal je te f-torem
nnimerít WWW, a w tom poítaxoem
stalk xe i dúwcruým přítelem mlítra jana
.buía. Za tou příčinou obejití mníel
zafc ngtlJlormou, fbe1419._ bo nalrgáme,
eo fqrgře,ro Towáčowě (Iobitlcbau),
lbe neem husi tíle' ssiťil. Biskupowé
Olouu,lcký aBražstýx nemobll obolati jebo
obnlme wý:nluwxlosti. Teprw biskup:ad:
Ulťnist,sarosWáclaw .Rrálíl na fněmu
t_cheeíanflc'mme Wtsskowě (1412) po:
tal le,_ jař nalezl, opřracč proti bámím
Poltolum, učení „Wima na Morawě.
DolanslýlartUzián Stěp án, mUž“téhož

.,MěllčZiškn ovšem úkol biče,
mstu Boží statné provodil.

Na zlost podlou prapor hrůz-y vnyčo.

Avšak, kdyby zas se narodil,
Napřed by zbraň pomsty vyhodil \ '

Na b e z v ě r n é svoje na chvaliče.“
(Sušil. Soneny str. MS.)

mělu znamenitá, zčskalŠimona Ttssnow:
íle'bo bopiío swýmř, tal, že fe blubtlíroe'bo
obřetnul, a proti .buíoroóm IV. attiluz
lům pjal').

2. SBo upálení nen'faflne'bo, a nea
stloUUěhoSana Husa a Zeroltýma
zaplanula pocbobeň l_oálet husitských, krcléž
hUbily obojí wlast Cechti l EIR'otamu,
jakož i wsseckytrailnoofolní po 15 let!
Žisska, wůdce Husitůw, nepřítel sslechty,
a aooftol bemagogie obzwlásstč měl na!
mířeno na fláíftero, o nich! ne:
domalně boměni měl, še jíou w Utch nas
sirz jen tcmnomlleome', a gabáltčl. 3 pá;
lili tebo fláífteto a gabíjeli mnicha), lebfo
ilm palcátp roatřífftřjíee. RokU 1425 na
př. moprarouje je nám 2), krerak Tábo:
rowé měli obsazeuý fláíftee *Iřeblč,
kterýž bol meliló a obsáhlý jako pewnost.
Cisať Sigmnnd, jehožje Morawa
bezela, íe setem matfbtabětem 2114: t e d),:
tem, táhli proti nim fířebičl; nemolyll
wssak ji wyrwari Husitúm. 'Btoto eomonul
cííař ob ířebičc zpátky, a na ím. l:
mona a Zudy (28.—29. října 1425)
pološil je táborem \neoalelo Tissxonwa.
da lejem „.Rlučano“ řečenýmtogpto:
ímá je úrotná tomina, folem botami
obflopená. W nl Ieší bčbina Malo skoe
mice a gnamenin'; uekdy a brabbou-obea
lmam'; Deáfoma). Siam se rostou-lilo
folem mífecb Swatých wojsko nasse, ttez.
rěž broiilo proti HUslrům. ubohé panno

') Spiso jeho četné kdo dm doznati, ai na:
17mm.to lnilm: „Beitráge zur (Su
fchichte unb Statistik Máhre,nů
l. Band oon Christian deEldert fit. 236.

“) alalaď-l'; „“Dějiny nátobu čcstéhoe Dil Ill.
!. 2. strd 24. “

3) Bosudǧfe tam, šitá „na walech“ a loibčtí
w zemi známkh starohylých hradeb, (terči
oblličoloalo město D t d fo lo.
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3 lláíítcta Iinnomflěbo jtž bámno se bylo
to3utífalo, fam ltctá mohla, jat mile íc
hrozlwč bližil HUsita rozpálený B Dlamní

to3báranou ke kltdným flčnám „Bráno
ncbcél' Za jejtch ncpřítomnofti
Husita 3pálil a 3bořll, tbc itn co bylo,a
ftatfp jim pobrali sousedni páni, jafo fo:
loloroc' 3 prahů fwých na ně čibajlce, to3:
bělimn'c fe o nl. Nebo fe jim 3alíbllo a
3atoonělo jim 3láíltní libotoůní učení
husitské, še duchowuř nemají míti žáduých
statkú. zal ialo by ien fnčším byly
statky ncbc3pcčnou mnabon, a fmčtfftí
uměli jimi mláítl 3cela, ia! fe patři!
iptoto že boh) nebezpečuy: tebp jim ic
pobrali.. Diwuý to íoub, apoblmnc' to
ptánoo! Salobp'o uíoubll: Rukama můše
člomčt mnobo 3le'l;o napácpaú: tebo nei:
lépe l;ncb mu je při nato3ení uří3noutil

Dwn'cm mohou býci statky člomčlu

ke sskodť,ale nemají boti, mobon a mají
bptí lu fpáíc. Bčda, kdyby neměla (Sir,
kew swého imční be3 tobo dost uš 3ltá:
ccněbo, ujmutébo, fře3aněbo 3: wssech stran.

što bp mufcli _npní kněžř po gebrotč dyo:
bití, a když je blba w libn, lbo bnbe
almušnp bámati? — %emůšcsll tnč3
almu3no ubčliti, na3toou bo „lalomz
ccml" kdežto on fam 3ápaíi é nou3i.
.R tomu, jato u ilnomětců 3ámlíeje od
platu libn, 3ároiíel by lně3 ob jejich, jat

Gtcnl Slieplful.

nu) l,w platíme. '“ Dbtnb fnčm Basllejský
(1432) moubřc n3amřcl: „abo kněžř
statky měli, alciaf Cťrkew meli, jlcl; upo:
tkebilt.“

3. Za celí)čas, co tnoalo tpto bone
husitské, ttcrc' bplp abatpn'c w klássreťe
Tissnowskěm, nemíxnc. Bosiednč fc nám
ubámá t. 1400 kateřina II., a po
ní ic hloupá me3cra mpojloupnoftl. Snad
bola; molcnl), ale mně llan'tcra ob panen

:ozprchlých. Teprw 3afc t. 1457 naílóta
fc nám w lláíítcřc faměm abatyssc

E llfíla ll., kteráž bořlé tocbc ftišnoftl a
žalobu; u tehdejssiho beitmana zcmstého,
thtdťicha 3 Lipé, žc pán na
$etnn'tc1ně neimnošn'čftatfpllaíl'tctn
pobral, a npní jim ie na3pčt mobatl
nechce,ač mattbtabč Nlbrecht (|437)
wssecky wýfady a maietnofti klásstera tobo
bp! potmtbll a obnomll. Nyni fc opět
3mábal klásster,a pannp fl mpftamřlo zasc
swou fmatpnl bůítojně, a Biflnp fuffragan

Dlomúďp, Wilčm blflup 3 9litopoll
mpfročtll bo 3nomn i oltáťejeho t. 1454.
Toho času bolu) abatpífc topo llaífteta

na wětssčm bile 3: sslechty morawsté,nro:
zene pannu) 3 robin tebbáš po Morawč
ílonouclcl).3an Sobanna 3 !Bčn:
čoma') (M95), zmatleta [. 32o:
mic (1508), Benřg na 3 Bawarow
(1514), Éatcřlna IV. 3 .skowačowa

mime, possectlých to3marůl). S.Břllašbe' (1516), apollonia 3 Bozkowic2)
příležitoftl bp to měl na talířlu: „Sak (1540). ,

IV.

1. Skastnč žilo a m poloii fmate'm
flou3ilp BohU sestry klássrernť n 3áltotu
swém po přestálých bonech hUsttských,ba:
left) swě:a hlomozu a pitcl iebo. mi!

tu o počatlcm sscfmúctého stolctř noroa,
ba nciblíněmí 3atocbotlla bouře na Cir:

1) Spisowatel fám slyssel, iai w jiné obci ji:
nowřrci nemohli se bobobnouti u molenl
swěho paftota. Někteři, co byli proti němu,

namitali, žc „malo nabámá na latolifp,a
tedy tajným fatollfcm icft, že 1im nakáže,
jal oni dvě ]! Sinl rozwúžliwř1sstťekli:
„So ic pťedee lčp'c u fatollh'l, tam se !nč3
poule, : ít bez sam:“

„Nepřátele člověka — domácí
jeeho (Mat. X, 36.)

hm a ústawh ieii. snů, mlaftnl fpn
math; Cirkwe, wsadit ii tánp mnohé, a
pobral ii na mno3c ftatlo a llcnoto jcii

učením fmpm; pobial fe il opramiti,
kdežto fám te' opramo měl ncímícc 3apo,
třebí, ifa ololábnut ncjcbnou nátušlrooftl.

') .Roupila i bloůr' w Tissnowě, lcd „bota“
mani), louh) u Tissnowa, Nowou Wea (3
grunty), a 3 w Silmoměm.

2) .Roupila ob Sana 3 Eomíc:Bytessc, pustý
hrad Součin .; běbinami, Hornl Loučkp a
faru, potom w Stťemchowi 3 fmobobnl
grant:) a w £Dolnicl) Loučkach 2 gtuntp za
460 top gtofíi'l.



Gant bčievifnč.

o něm! jeho pomíbatí ssčrejt, mat tu
na míftč, a iat zkázné si s :oho wybiralř
Itbč pratotbla pro žiwot, pozUalo se ze
sxnuruých náfl,edkůl !. ». s_tooím) 'íelfté,
zwálty 301ete a 1. 3- Do tmcu Elaffter:
Učch metřel se tento mot bucbomí), nebot

fte'm) flán'tctní nemobjou ugaxuřítt libé
wzduchn t bugbu, kceryž toane tmjinou
otolnou, a tublš sboubné notootáření 211:
tromo wkloužlo se t do tláífterů. Wždyč
utctlá icptin'fa gaínoubtla-fe tomuto opta;
witeli Girton. Sat welice púsobilo to
učení na duchy i w naííí mlaítt, obtub
foubime, že pumu) mlaítcncctě nechtčly do

llássrera obbat' íe íhlábč Božť, flibů fuq
holuich se matice. Bez pochyby již ten
tráte se jim ptamilo — hlasy ítremte'
gudmčbo lwmilcuítnoi (Uejzdárntjssčho to
ploou tcíotmacie) jim [oumaftuě namlou:
malý: „3 Ebo b:; |: Dál za átma zazdčci
bo rech nm gábumčimúcb, too bo ga guma
pohřbeu býti cbtel?— Ženská je ttomu,
aby fe ítata mattou, a whchowala ímětu
bitfo, mřoli aby se samí—ela, a blouůuila
w utca) pojwáruých. Wždyč to šimobotí
je mi tráíué, nat si bo taf gttubiti, když
:oho není třeba; a, ten uouoí) rcformatot,
Lutr ojiíft'uje gptíma, že sltdy řeholní
neumi! cent), ano že nou prohřcsseuiut fe
ptoti přírogcuoítif' — El'atomé a těm po:
bobué tečí, jato pobneé, mcblp fe i tety
daž wkruhach wzdelaxlejssich,apamly, tím
bltdycm omamné, Uechcely do tláíftcta, a
mtíto imatčbo sslojťře počala) Uosici wčjiře.

2. RočU 1544., když fe moltla 24tá
abatysseBarhara.skoxrtcká žeSwáe
b?" i c, u ptltomnoítt opata Welehrad:
gebo, bplotč me tlaííteře íenom tté fe:
".““ “;opo čaíu měl btskup Dlomúďó'tcn
onom; napab, že wida fleíatt fágeň že:
bolm, btcběl tlc'qftcu), iat možno, počtem
ělltellíflti a toe mošno, ípojitt. Tak tobo
ca|u .“ klassreťcBeneoikciuek w Busto:
měřt') [tlefala bola tágcň řeholní. Biskup
to tat gřwil, že Ttssuowskě Uejdťčwe tofu
1587. 10. četlo. jeduohlasně ft topšábalt
(ponulotoali) za abacysstKatcřtnu
Skolqjtd,tku, abachsst w Bustoxněťi,a
ta obcbamtc na nomé mífto, rogala B ícbou

') 5335 Nonnenubtei Bcnediktincrordeno EBuíto:
me: 913. SB. Gregor Wolný, wknize Schrřf:
ten der luft. statiskischenSellion V. Heft
853. vag. 206.
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nťkolik fester, ta! žxe w Pnstoměťi z“ústaloj
jřch ienom tte'. !Botom ( to třt ga
oněmi poslal (1588), a statkh jejichr
paustwť ftolnému biskupstwi Olomúcléhok
WisskowU pťtrazil, nčtnim pozdčjt ně:
kreré z imčut toho cíttenmí nabc'mí. Rás
zeň klcsala roíc a mice '), taf že abatysse
Anesska ll—l.Rutinítá z Kutnéhorp _tolt
uatutila, že 1603 nmícla gúřabu swého
odestawena býti, a iemřela těhož tofu w
(v:—lemu. !.Bo QInně lll. z Stromčtíšc a
u rssule 5 Mikulowa (1616) uiala
betlu Runbuta z Romořan. Za
ní se Udála ncn'faftná bltma na „!Bítč
hoře" a náílcotem' této ubalofti muíclať
ona fe ícfttamt žasc opuítiti ctché cello
ímé, a utéci se sa pemuě hradby !Bun;
n'teinfté, nebo ftamomč motamíftt co
bolt pomftalt prott cííaři, .pobtali měr:
nám pamtám wssecky ítatfo jejlch, a mezt
íebe je rogbe'tilt. Na to když probrali, a
přemožení bolt na Bilé onť e 6 če:
skýmt pomítalct: tu mttblt !Boláct,
jiáto pomábalt cííařl, bo Morawy, utrnts
nou pomftu tu promobíce a bez urozwahy
wssUdp spoustU “přenátamnou půíobícc:
lat muftmá newinm') 6 totmtífcm trpětil

3. Na tom hrabě gemřcla mlabá
jessrě Kuuhuta hoťem Uad tím, že ilm
bolo zatoussert tanja; ftraítí. apo nígtoos
Icná Magdal ena Kuldowa a na
hradč Werussrequ téš uínula to manu.
lepruo jcií uáítupnite 21mm 5131.Štít;
m třfřá 5 SBHÍenbuttu nanoráttla sc zase
bo tlán'tcta gbořmébo, a téměř w fuf a
tmm) togmalcněbo. Zwolena byla 1625.
11. lebua od 10 sester \: přitomnoftt
opataStřtbo ze Zbraslawy. (Aula
Regia). Dna móbotuě hospodařřlaz), a

'ímle fleíalo i sstěsti a požehnáni Božij %R.
1558 ulusily do zástawy báti f roůli clíaři
íšetbiuanbu I. patronatw Bltcssirza
GOG-gl.a w Budějowici 6; 5150031.,
a r. 1593 gaměmh) toto poslednčjssť 6 ně:
binamiSacfom a St'utom 6 patrona:
tem mor. tomořimu Hynkowi Brtx
Uickýmu z WaldssreinU, a dostali
gato DrahoniU, Boráč, Stěpár
nomice, Zahradu, Oujezd (faru
a ' oufn') „Hradek“ při tom) Qlssi (faru),
Střitež a Stroje, itom bcídttůz Šli:
tonina, Bilommi, Noworysoro
a Skryje, a z xdluhu jeho (1500 fi.)
1000 si oorazily na oprawenř “datum

2) ŽBřifoupilarwúr to B o to n o l) á d; (Baare
W).
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fláfl'm zase oteháfnč ohnoroila. TU fe
ftalo t.1633 nenabále jebentráte w noci,
se il pťcpadli jeil mlaftní bomáel o půl:

noci, a, sice jeji důehodni a tlán'tetfh') oe:
fat, w:azili na ni, anat w líbe'm obpočí;
'mala íntní. Dbotiton'e fe na Iůšto jeit,
t_čůtámttánamt jl nutili, aby ťekla, to:
má žahospodaťené pcnize a ftřtbto a Hes
hoto toítelni Yoss:čstilo pak fe pomoci
tmatoé noet, še mohla otnem rom mo:
npčltl, 4 pol) tlennóm obloufem, tten'n
p,ťaů tetu ŠwarcawU ftamen bol,
Ukrýti fe mohla. ZločřUcowé obároajiee
fe lapenu boti, hued íe ball na útčt, a
utítali až do B oí on ob, tbe fe prosrabllt.
geben znichtorlžchrčlprodatiptften pe:
četno, jeji bol ablatoffi o ptítn ftábnul,a tím fe ptograblli')

4. Sotwa se safe trochu gotatoilo

panna; Tissnowsté: gatacbotila i nab Uassi
wlasli chmúra, co se íem ítábla z Nťmec
ob málto třicetileté mebome , jižro
byli mtagtlt na púbu nčmeďou, obo uto:
tiítilt co nejmíce z rozerwauosti němed'e',
atráliejleb GUstaw Bdolf, abl;mobi
eiíatem, nčmedým boti: tito nepřátelé
mlaítt, ttere'š od Brua tat wťtťzUčobe;
bnal genetal Goucbe'a, 17. četmna
1642., té; padli na opatítmí Tissuowské,
tpýznřlt Ubohé jeptiílh), a zastťeltli pro:
_Imílta?ltnolba WetsiloppaB, cien

Členi bčíeblfnb.

6 tiší uteth abaton'o fe feftraml na fou:
fební !Betnfftón. Nebo pántžBez-níítelnf
fftí obbtšeli ob hale Wladtxskawa
ptároo ochraUUé nab tláfftetemtímto
t.1510 l 6 plato, jež klássrer c-ífařlpta:
titi pominen bol. Téš fmělt obsazowati
wssecky fan), kteréž patřilo !e !láíítetu.
Teprw ttál Ludwřk safe přewzal ochraUné

(Schžrmoogtcř) nad tlán'tetem, ale jen,
abl) je l;neb zase choti odstoUpil Marii,
ttetá; je t. 1523 pustila hejcmaUU zem:
fte'mužlttlebu ; Boztowicd Be toto
ochranně práwo wždy w cizich entou bylo,
iftobtlo tláíftetu, jato itm'm opatftmím,
nebo tatomá ochrana muíela d:aže ola;
cena býti. Že tenttáte ga málet
Šwcdských l íoufebne' měíto Tissuoro
muíelo trpětt přemnobo, netřeba bolí:
čonoati. Wyfwirá to ze žalodného
folíu, jejž sahalo mčíto liffnoxo rotu
1690 ! chuti, (1 the si stěžuje a topol:
íllje ítraítt, jatodpých jim bolo gatouífeti.
Za paoeíát u.: ani- nemoblot fe zocawiti
méfto Ubohě — 3 když .WrUssáct do
Morawy wpadli t. 1742 bol probosst
Ttssxlowsiý, ze gábanou fummu nemobl
pološitl, jaro zajatý do Dl omúce a
.potom na Weweťř obmeben, ftmoftně
foně fláfftetíle' matt a celé ftamení too:
btancománo.!Btuffáci ttablt, jak
bamranl.

_V.

sui) mpábu Wrussákůw olmomeno bolo
tomoentfte' ftameni fláthera Tissnoxoa, a

obbtšelo onnu pobobu, we kteréz je
noni —. bohuzel! —..—jinym nepřítelem
apnft-le' nalegáme a fpatřujeme. Ztž rotu
17,48vlo9mčntl klásster od ». QImanba,

*)“319 ifcm mp_pfal z bomáelbo pamětnlfa, tte:
rýz fe nacházi při Iotálce tláfl'tetffé.

*) Rtonifa tobo opatstwi od probossta Rutth
1738. (Sinfonia) Probosstowč toho ftáfl'tera
boli bull z SIMM-, nebo ze B-ár-u-i zc
8 b t a sl a to ».

„Co tím, rcete, jenom vyzlskáno,
Klášterů že toli ve plen bylo dáno.?

Nedávaly chudým? nestavěly chrámy? . .
Pro vědy a platy nebyly všem známy?

C_o_jim posebráno, jednat; na vždy vzato:
To je, u všech všudy —-. nic lepšího za to!

(Má píseň).

hraběte se Serenyi ro Lomict ga bč:
btm; BUkowec a Brumpw ďčdth
Žďárec 6 farou, QBtatlllmotu (:
Dolnť Lončku, a potom ten podil
to Nowérofř a LUbUč; g_at_optobal
žlBeimofltce w Bnoimftém trail, po,
držew ít tam ptámo pattonátne'. NokU
1732 již Benigna ž Deblťna, to:
bílá Brňanka, obnomila flamení, me tte:
remš probosst přebinoal, a tbc nonl maji:

tel ftattu fíblítoá, t. pak 17-49,zname,nltá abatyssc$eatttx sagem;



Čtent dě1episné.

„á ') ze ŽďárU w Mot-moč tobilc't gie:
tuifnč obnowtti dala stawem, we kteremž
itím) pťebýwaly zbožné (tomato. Když
m :. 1777 w Brne bylo gřtge'nobtftup;
stwť, stala fc tato změnq: tlan'tet Sin;
Uowský, kccrýž měl pratoo, bofagotoatt
probofíta ! sw. Betrowt do Brnčl na
zpetrorocc(Beteršberg) : obdržel misto toho
ptám, Ustanowttt tam 2 tanomnífo. —
5.130Cectltt išunbuluesomě, tobtte'
z gk. .Rtumloma náflcbomala 44tá aha;
tpffeGottharda !Buttano'toa z
Sputcánp, tobuá z FriedlandU w Čechách.
$a začala ftamčti na onom pťekrásném
oltáři blawním, kterýš posUd každého ct;
zence ta! taboftnč pťekwapUje, a i bo:
máciho t wětssi zbožnostt podněche. za,
co po ní mlábla abatpfíc, w počtu 45tá ,
SapieUcia Lojkowa z Sletu; na
KirchlebU to Čechách t. 1766 zwolena,
stawčla wíce oltářů, a doskawčla onmt
osbobu celého chrámu — weltký oltář.
Stonečně !. 1782 na sw. Zosefa (19.
břcgna) přiiel sem p. buton San au:
sperstý, pán na Rostcich, a ogttá;
mil pannáut toe imenu cífařc gsm, že
toto fibIo swé optiftitt mufeii, aut Háfrtet
jejich wyzdwižeU jest. To bola tána bto;
momá pro srdce útlých slUžebnic Chrtsto:

mód). Bplo jlch tehdáž mimo abatysfe
45 panen ťeholnich, 7 sester laických a 3
nowicky. Blbatysse 6 frbcem zlomeným
odebrala fe bo wlastt Terice a téhož

') Bnammitá Btyía to abathsse vro pobitvw
hodně krásně Mf mo. Zesti to šenfh') ftafo=
pifec (falligtaf). Bofud se nalegá' při flá:
ssteťe miefal (fniba pro mssi fw.) za mttmé,
we harém; oo ni připíauě částry n. ».
Dies irae a. i. motomnámaii se nej:
ozdobnějssřmu, nejostčejssimU tiffu, a mnohem
lrúsnějsst iíou, neš'tiíi miófálu famčbo. “Bří
dytámu !|3c'měto Ujezdě, img ieft tíliálfou
Loučskěho, maii celí) tafotoí; mieíale De
functorum, kterýž tatáž obtatná ruka pro
t_ebbciiíibo'pana tatáž: z téže ťehole (iai na
atula ubano) napfala, a nemálo fc podiroil
fptforoatel těchto řábfů, že n ott) w něm
obsažene žeUskou tulou xpsané ifou. Stálo
bt) za to, aby Uěkdo tento miefal ob p. fa:
tařeýouďébo,pana Zosefa Switila,
wyme,ml, kterýž jfa muž wědh a wlasti mi:
lomu? [ účelům "ml)ěňím ráb by bo přepu:
sttl, lat příteli ímčnm, léchto zprciw voba:
mtm, nejebnou byl Ujisstowale
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tofu tam hoťem Ronalu. & flušbá
Božťm tu bylo pokladů a !ltnotů togács
nhch (na slatě a ftříbřt' jenom to ceně
4665 zl.); messnř roUcha uměle wyssř.
toaná a skwosknč osbobená. .Romiéíc M):
zdwtžná to wssecko úhrnkem wycentla na
5730 zl. 20 tt. (l). SBotom to panstwi
boftaI no bčbičná náicm Wťlém, Baton
MUndt (t. 1789), lterýž je 't. 1799
toupll ga 277,179 zl. 35 tt. Spo něm
ie sběbtl syn San, lterýž ie (whloučtw
dědtny .Romín, Bosonohy a N.
Ronin) prodal sa 200,000 31. tota
l_821 panu batonomi Bedťtchowtz
S eII, po 1ehožfmttiiím rolábttt owbos
wělápaní 1er Lubomita.

2. Co posUd a toho klásstera vnímá,
jest bofti tráíné. a ogbobné, ač sem tamx
mnohá čáít fc rozpadáwá a brzkoU hrozť
zkáon, nerme:lt se toho tuta občtlmá (:
zbožUá. Chrám méně, bříme klásscerni,
welkotwárnhm způfobem jesti wyftawený
we způsobU kťřže z bobte' Iáth; (mate,
riálu). Na zdéli obnássi přes 310, a w
nejwčtssť ssiťt 120. Hlawni IoB' pokryta
jest kťřdlicť,pobočttě oddťlynižssč pat ffin;
Delem. Mák bmč mčšc; icbna icft pto
zony , a ftoií na tom mtftě stťechy,tbc
fe stýkajř příčně částt chrámowého tťiže,
a sice loď, ftctá běži od [emctu k jthox
wýchodU, a příčně 'tžíbla, tceréž se z má,
chodU a západU tc dýtátmt přtmimtjí.
.Tato wěž není boftatvena; čask, ia! nyni
wystawena ieft , pobita ieft měběnáml
plocbami, na hoťe wssak má stťisskU se
sstndele UťzkoU, bez kťiže swatéhoe W ní
jfou 4 zwony, kteréž swoláwajř melan:
choltckým soUhlasem měřící ! slnžbám Sao;
žim bo fínc'ů prostraUných. DrUhá scela
wystawěUá mě; jeft mettffi', ro níšto jfou
I; 0 bin :) , ftoií fttanou hlawnčho wchodU.
— .Roftel má dwa mcbobp. Zlásstč
známenttý ici! wchod hlain ob fcmetu
bo chrámu. Seftt to klenba malebná,
mobútně w slohU čřstč gothtckém toss:
pnutá; po obou straUách toe wronbech,
ast U prostťed wýssky, stojť po 6 w taz:
menu wytefaných soch, jenž přebftamujč
fw. apostoly qsánč; jejtchžcomíra! hlawy,
boftl pčtne', a'botomenp iíou teptm m po:'
minulém stoletř a přibčlánv z malta) a

[&th (©9336), jakož i nobo,4ieí\'to toto
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obeiálbaiiei a whstouplé částkyxtěla, jal
fa prawdxč pobobá) Přl—gpůftoffeni tohto
nám:-ta nulou neňettno'u odražeUy bylh,
jam i palácem; flouplp, brupbp po je;
onom mesi bmčma sochamao fobě ftoiíeí,
jichž iebině bolní flopa tuto fe fpatřnie
(pobllabel, lDlebeftal); 30 ofnp unáší

počtlo Denní bo cbtámu., awssak, [.an
gumpflně mpp'očtčno, aby tu panoloalo
poíloátně poloíeto; nebo iíon ofna male',
nlloli, iai n gotbldbd) ebtámů poblonble'
téměř po celé ftěnč whzůrú ie pnoucí.
Bcbině u- blamnípo oltáře nčlolii tato;
míjel; delssčcholen fe nalegá. Zlásstč pělně
půfobí okno okronhlě ga oltářním obra:
sem. Sláno, lbpš iím flunečná gář tonllá,
20mm „na nebe toftupniící" nebe:

ou září fe skwěje. Z pěti oltářům, na
tete'šRmětnice bora fmůj četloem')a

mobil) mramor mpbala, Uejkrásnějssřjeft
oltář plamní. Dlon'em guatel [tatobp
chrámowč B necpntí pogowie, ie t slohU
gotbiďemu, to jaloroím tento ebrám top;
stawen, ani oltáře fe nebobí, tím méně
líčení flonpe-fi gelene', a omítla jejid). Elo
mělo zůstati, jal to bplo ; četmene'bo

mápenee rootefane'. alle ftalo fel Než ol:
táže pro fon _ltáfn mábí olo a ftbee
fgibe'bo, zlásstě topo ta u-mčleďá neíboba
neutáší, Na blawní oltář bneb zatažení)
úp'ne ciginee tal fmůj, zlásstč wessed
planiním pottá em bo cbtámn. Tu je
[aimá ]“lxoofínota a přeppel) pofmátm'). TU
muzefe smolatl: „Sanctitas et ma
gn\if_icen't„iain sqncti-ficaiione
ejus“_ (Žalm 95). TU toibčti a po:
znáti, šefe neblebčlo na ltejeai, ani na
tific. Nebo tento oltář be; látlp (tu
fi jwzalyj pannp ze rfwé Rmětniee) při:
i[_el_na 30,00031. Dbtag jeho přebfta:
mnieStaneberoget'í blaboflamené
Slatina) Matiel)e „Brešbptertxlmjest
welmi ptofttgnnč a přímětinoe, po obojí
tkáni v'jfonfie-lla (febabla) z neilep:
Wo_biema buboměbo mpřegbomané; Na
tom!; prebbptetlnm příčlou poftamenpjfou

-. _.....

*) mimo nám blílo, pioč tu pouť. čili pa?
múiíu zalojxeni a pumami táhni tobo
fond fe na ben %.eif'mčtč-ifí Stoi'ice'
Boži, iefi'to o tom nítbe áábnélyo bů'mobu
a příčiny fe nenamítá. Zesti sicenad, obtaa
;émBažíe, bo flálop nebefli fe u_náfl'ejlel,

'xtoiiet Božř lo foďyádj přčbflamena,

blba“oltářemtamotomé: lo piaimo oltář
sw. Sana NepomUekéh o, mesi fo:
chamt fm; &nbmilp a- Wáclawa,
jejžmalomalSeíomita Raab; w
lewo fm. Sana .skťestitele, mesi fo:
chqnltswýchtobltelů alum; a $a;
doatlán'e. Wedlě těd) to pobočných
!apláchx safe ifou oltáře: ro ptamo n po;
bočního mcpobn, (kterýž teptm nebámno
prolomen bpl) je lapla fm. ašannp
Marie, tbc btattftmo Rňžencowé cti
“Bannn žUtatii na oltáři fw. B e t na t b a,
ial to npní téměř mn'ubp to obpčeii ieft;
na ptoti w pobobne' taple naučili feetíti
nábošní 'ofabnícl swé melllé a hrabě pa:
ttonp ílo.»-(Eptillma žmetbob-la,
učinimn'e btube' btatrftmo, ftetc'š ll) nan'í
biocefl umebeno íeft a_ fcbtoáleno ob P. T.
pana biflnpa ?lntonína mino:
ssta. Slawnost ta'íe ponejptm lonala
letoé 1854 9. břegna, a nábošní brně:
stwo fe tam moblilo za fiebnocení wssech
SlowaUů w lůnulatoliďi Gimme. Nad
obojí laplon ifon pobočne' cpou). Rogue
telna, pnoucí fe na ptmním pilíři lo lemo,
nenalegá tal fnabno.fobč totone'. Warhany
ifon ble nfublu gnatelůro bilo mifttotoflě,
ale mnoho plfl'ťal ie pobtáno, ptoto
nčlteté mutací nejbe. žBo ftěnád) mfíubp

_poměfíenp ifon máteční malbp ob Se;
íemltp Naaba, ,pťedstaijťci bobp ze
žiwota BáUa Zežisse Gluma, a femg
Jesowitské lolIeje Rutnobotfie' obloupene'.

3. W kobkách _pofmátnbd), me lie:
tád) jeíftě nebámno zbožné ieptiífip tlífe

ale to 1est wedlejssi ozdoba oltáře; (ptám
SBánč, iai ze wsseho (z pečetí citámowé, z
obrazu oltářniho a i.) pattno, na památfu
Nanebewzett !Bannl) Marie (15.
ftpna) pofměcen bpl, (: ptoto bp ofabnící
iBřebllán'tetn'ti žábatí měli floíbo pafipře
duchowniho, abl) tato-ilulbnofi na ten _ben
lonána bpla. Ywssak podle obyčejc bne froá:
tečníbo (Luke 2.) wloubíl fe talolol') tu oby:
čei poutní, a loíme „usus tyrannusl" —
ZsoU iu tebp d mě po ut ě, iebna na Božř
Trojici, a hrubá; ltetáš je lolafinl, na Na:

xnebewzeti EB.Matic. — Dbtág tento
na blamnlm oltáři malomal wýtečný umě:
lec Maulbettč. ptatoo a w leloo
megí iloupp mtamototobmí jfou dwě \'on
fw. Norberla a fio. !Betnatba,_3a=
flabatelů žábu Cisterciáekého.
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kráčely, je nyní weltce žiwo, a hemži fc
Iibfim, f(ou3ící nome' boboni — ptů:
myslu (Snbufttle) amobčlťu. ZsoU
tu na klássteťe dwě fabriky (Dílna)) cn:
Máma a batemna. Nwssakčerwe:
nom Batmcním ttailna fe neftámá na
dUchU mefelem'í, ani3 cnťtem ftam pofpo:

lití) flabffnn a příiexnněmím. Diwný to
měn: dojem činí, miběti tu ro těd; ftě:
nádí stťedowěkých točiti se kola fttoiů
Ulodernhch, to hemženť a běhání, to 3a:

čaběné a 3amúněne' tmáře, ttete'3 nětbo t
ben fmáteční u) pUchU a wszchu řepo,
mém a krappowém 3ttámlti mnfeji, číba,
iíce n mobně to3pálené, 3apomínajíce,
čeho ona jcft obra3em pro to, co 3a má:
dělek prodáwaji spaseUř dussť, wibětí toto
ltdské muffins; bbítt U těd) bezžiwých fttoiů,

3láfftní cit bolestný 3mocni fe dusse, a
fl3a mutná motoni fc po licťch, když 3na:
tel krásných nměnt a běiln, B dUchem
min; milomnx'nn mtročí bo chodby tři:
žowé (Rreubgang), poblonbí čt ílonpení
to bo čtloetbtnnn foIem bč3ící na piliťřch
fpočítoající 3cela slohU štítě gothlckeho ,
to bo se mělo alefpoň w obta3n 3m- 
cboloatt přeb 3apomenntím'). Zestt to
práce pofnb bofti 3acbomnlá; owssem

') thet fe npamatomati, 3e mu3otoě,.o ta:
foloé památkh drahocenné welice peěliwl, 3
Brna fenu whprawili asi pťed rofem umělce
Swobodu, kterýž měl nlo3eno , whkreslili
nottál pťekrcřsz chxámuPcině
klássternibo,a potom onnn d) ob B “ fř (:

omou, začež jim BuBte3 n\toucně diky
to3bán1).
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malby i_íou 3alíčené, bla3ba četnlblcm3

toftí .napta3enád) (fpobinm) zasppaná, tai
3e fe ntnfí btobttt a 3ačetnttt, kdo dm
přes ti) Uáspy fpobloroe' přettočltt bo

ono!;o flonpeni přeháfne'bo. Rbe bylo pro:
bosstwi, tam noní má sidlo a pťibyter
fmůi maiitelfonč, p. baron! a LUdo:
wtka Sel Iowa, ttetá3 iíonc neméně
3bo3ná, info n'těbtá kchUdým, 3ajifté fmi':
luie se te'3 nab tímto zedraným, to bě:

itndd) Uassřwlasti ta! památném ftamc:
ním, aby 3cela nenběblo xo futlno a
rum, tolem Uěhož 3im3elen fe Buba omi:
ieti, a we ffaltnád; stěUowych fowy Emis
tati ! l) Škoda, še fann w zahradě sto:
iící byl to3boután, bolpť tam moobta:
3eno fíáfftetp btátl Ctsterctácké (i. ».
QBechrab, Bát a t b.), zahrada
weltká té3 na mno3e je 3pnftlá, nab
wchodem bo ní zlatymt pífmenamt ie

metťáno to otn Božčm: „Gott fteht
alum" t. i. Bůh wsseckomibí! —
Ba, wsseckowtdťBúh, a 5915ipřlponfftět,

co fe tnn nelíbí, přec to mibí. Bňh
wyplácť jistč, ač ne každoU íobotul

1) Cis. řvát. fonfetroatot pro MarawU, wyso:
korodýpan hrabě B ed řiď) Shlwa
2: a t o u : a, letos netolifo obléhat a popsal
pro mofofoumlábuchrám PáUěi ď)o_bbu
tři3o m na to Pťedklássteťl, nébr3 i při:
mloumal fe n wysse imenomaně whsoko:
tobě pani majitelu), abychodbu
kťlž o n) o u odnzawťela práctm a účelům
mn'ebnlm, ii bublclm. !Bani baronka, iařo3
se očekáwati ban, ilibila, 3e pro zachowčmt
památkh této to3ácnč co nelíplífe mo3no Babe,
učiní, ťeho 1est ďapotťebťe
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-Návštěva v Telči.
(Sestavil J. N. Dundálek, kaplan v Dačicích.

, Nejstarssi lofiel w „Telči jeft- na
Starém mřftř. .Roítelten mu! m3nil
na počátřn btoanáctěho Boleti, a ja!
Iiftinh mčftjte' nmábijí,bhltřDtall.,
tteth, zwitťziwnab Bťcttflawem II.,
tnišctcm čcským, na luhách těch Bohoro:,
bičce na pobělománi tapln tohftatoil. Raz
pln tnto ten famh tni3e t. 1121 3mitz
ffi! a stciwajici 3be příbhtfp mřftpf em
na3mal. .Roi'tel tebp na Starěm městč,
toůhecU „Matky Boži“ 3manh,jeftit
pcmni stawba mifta Telče, a l3e se bo,
mnimati, 3e ji3 tenřcáte nomá tato oíaba
bitchotoním fptátocem opatřena bpla. Pú:
wodNowého mčsta (Nowá Tclě)
pabá bo třinácte'ho ftoletí, fbp templáři
tali na Telčřbhtomali; a 3et Nowá
Telč 3áhp 3bi obehnána aíilnhmi bránp
fe 3bioihacimi mofth upemnčna hpla,

tohftoítá 3toho, 3e Žlžkowy mojenjle' íboth
mifto n3mořenénale3lh, a nájllím htánp
mhpáčilh. thbníih můtol měfta pob ja,

mon 3bi jnabnému příftupn lnánilp. Sat
npni Staromčstsiý chrám Snáně to Telčt
spatťujeme, co bo stawbp pabá bo tofu
1766—1767. Mát swě nabání (: jeft
pob [ptámon zeleďe'ho fatáře. Hťbitow
při loftele má neitece' m3ácni ponmitp a
jeji u obptoatelů Tekeckých we weliké
má3nofti, jnab pro ftgto3itnoft floou, tat
3e tnno3i tuto moli pohřbenn bhti. Elia,
le3áme tu tainennon ta3atelnn, 3 ltete'
ím. San Rapifttán mil tá3ati. D
flamnoftinaneheto3eti alannhilnaá
tie fhtomá3bnie je to Telči tašbotočnč 3
balele'ho ololí wclké mno3ftmí Iibn, 3e mi
mimotoolnč, miboncímn th četné nábo3ne'

sáftnpp, na mpjl připablo: hle, jatohh
úmltnoon se sessli po3bni potomci bárono,
milého onoho mitě3ftroi painátřn ojlatoit.

Wnitť i 3eronř chtámu iBáně toho bne
ilotoo Boži hláfáno bhmá. .Rapličtn
(to. Roch a na hřbitotoč poj'tamil 3ámo3nh
lnijj'tan321elče, Siřííšoit totn
1653 na pobčtoroání SBánn Bohu po
přejtáIhch nemocech, jaře' r. 1652 w Telči
a w cele'm otolž 3uřilh.

iBři chrámu Matky Boži má mčfto

bohře njpořábanon chocohnici, při
ttete' funbotoanp řaplan buchotoni jptáiou
webe. .Rbpasi ijitáI ten potoftal, nebá
fe naprofto ntčiti; ptambč pobolmo, 3:
to ptmni poiomici patnáctého ftoIeti 3a bo:
brhnt njnejj'ením Teleckých měsstanů 3a:
ří3en Ehl; nel: po3břjfji jeho bobtobinz
come 3láfj'tě3 tobn Slawatů bhli na
mno3e tolifo jeho optatooroatelě a ufpo:
řabatele'. Db báronhch čajů řtito ne:
mocnici co nabáni nále3ela mejnice We:
Iith !Biřín, tteth3to ftatet 3a ftále
Wladislawa, macřhtaběte &lJtotato:
itého, bo 3emjlhch bejt taté tolo3en bpl.
Markwar tice (či Markwartičky)a
© [ pftoio pro m3bálenoft bhlh jsoU pro:
bánh, a ob Ndama, pána na
ótabci a na Tclči 3a SDomajj'in
mpmčnřnp. Taktě W Btččn a SDo,
maj'fin při Telecké nemocnici 3ůftamenp
bplh.- NyUějssi njpořábáni nemocnice jařo
i poftaroení hojpobářfthch ftament pochá3i
3láíftč 3 t. 1745. wantátná jeftit liftina
mhhotomena t. 1460 ob Sana Eip;
ni ka, gruntomniho pána na běbinč
thimowU, mocítteti messon Wi:
limoio oltáři fm. apoftolů !Betta a
Wawla obta3uíe 6 tím bološenim, abp
při tom oltáři to loftele n Matky Božť
m3bhcih tnč3 řaplan Ehl uftanomen, a ta
roeo ahp bpla m3bpďh .br3ena ttomn
oltáři, tai ahh je tu m3bh čest a chmála
bála £Bánu Bohu mjjemohoucimn, a 3a
bujji jeho a 3:1man3elfu jeho MarkétU
a 3a jich wssechenrob, ahh bhlo ptojfeno._
Mál kaplan ten w ta3be'm thbni 3 msse
jioatč jlou3iti n the jmenomane'ho ol:
táře. 3eftli3ehp jebnn 3 těch mssč swatých
wynechal, má jeben gtoč me3i chnbč to3:
bati, abh ale o tom farář na Starém
měj'tř ročbil. !Bři obecnhch ptofbách má
je bíti upominřa 3a rob pana fnnbatota.
Dítatnč ahp bpl taplan ten pob pofina
jjenftroím faráře. D čttociletním poftn
má on toe čtmttel vigilie br3eti a to
páteř na to [lalonon mssi fmatou 3a celh

tob Sana Eipníta, 3a fioc'tlo a ob 3m,
nění má te'3 topplatiti. Stalač je úmluma
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ta na brabč Sieleďém u přitomnofti
Z b enřa 3e Gtetnb ergu, floroůtnébo
rptířje Rráfne'l) o 3 Sbloube' Brtnřce a_
BohUsse 3 Hodic.

Wyswčtá 3 liftino te', 3e iefftč tobo
čafu íeleďí) farář na Starém mčfič bp;
bleI. Do NowéTelče přeftěboroal fe teprm
r. 1511 na fna3ne' prosba) mčffťam'r B
přimolením Dlomúďe'bo bifiupa, ©ta:
niflama ThUrzo na tu robminřn,
abp flušbp Boži U Matky Boži w Gta:
roměftfie'm chrámu SBánč a w Teťči ftři:
bamč br3enp bplp. .Rtetí)3io obpčeí fnab
a3 bo r.1784 potrmal Nowy farní
toftel fro. Sařuba w Telčč, prambč
pobobno, 3e 3a bob Žižkowych pomftai,
neb pratoí fe, 3e blonbo be3 tnč3e ofial,
a teprmá na opřtoroanc' proébp mřfffanů
Staroměstsky farář fe při tomto řoftele
nbptomal, nbptománi ale to ftalo fe, ia!
wýsse pobottnuto r. 1511. — Mezt čet:
npmi funbaeemi, ien3 fe při tom ebtámu
alánč nale3aii, ieft ob r. 1669 šla:
to atoroftá funba ee to ten 3půfob
3aři3ena (ob Wiléma German)), bp řa3:
boročnřpo fm. Ešilippu a Safubu,
na 3ačátlu fmčtna po tři bni flamne'
requiem fe řonaio3a rob Glam:
tomfir), a mffiďni řně3č, íe3 bp přítomni
bpli 3$eleďébo panfimí, a tiebon mffi
fmatou na ten3e úmpfl flou3ili, maii
občbem mpčafioioáni býti, a faráři po
! 3l., taplani po 30 tr. obbr3eti. !Bo:
bobnčfe loná funb a e e Swa toma:
tonšfiá, ale tolilo 3a ieben ben. D
jinbcl) funbacícb, Íařo o pobřloroáni
poeeftnáeb bimeř na panftroí že,
leďe'm,o pobělománi cbubbeb ton:
tribuentům (: t. b. pomičim, ne3
btm, 3e Seleďč cbrámp “Bánč fftčb r ou

entou 3atlábánp bolt). — SBřital 3mane'
řamenne' bráněnale3alfe tofteličeř
f to. Sibueba, npni tam nale3áme iařoufi
mága cinu, při toftele tom bpi tě3 3a
fiarobámna břbitoro Za 3atlabatelřpni tobo
lofteličiaubámá fe al3bčta efřá,
man3eltaSanal. Sturemburfle'bo,
Byla tu refibence pro Giláffternbeb panen
řábn fm. Norberta, ne3 zaUáwsstěwh
hUsttstých wojenských fborů na Morawě
1423 potřala fe i Telč 6 tim řrutóm
ofubem, 3e obpmatelč, nemilou námfftč:

mon přelroapeni ifouee, wssecky tč3lofti
mállp nefii, a mno3i mečem řiefli, při
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čemž tláffterne' panny, ftere' nab jiné
sskastuějssčbplp, ro Nowé Rtss i ůtulip

nale3io. Toho čafu fnab ro3bourán bpl
3ámet na bobinu cesty 3ápabnč ob Tclče
le3irí, o itere'm fe pramí, 3e 3be templáři

bpreli. Salt 3.5rabee, nflpffemo
této 3pouftč, febral málečnb lib, a fpoiim
fe 6 o3broienpmičetami Morawskými
probnal bramě 3áftupp nepřátelfle', tal 3e
je při Hornich SDnbenřád) bo rob:
nita mebnai, řbernno3i froůi cblabm')brob
naffli. RokU 1492 (2) funbomal Sin:
břicb 3 .brabee řaplana při toftele fm.
DUcha lu mčtffimu pobobií ftarbcb libi
(pofub bpblel farář na Sraré Tclči),a
pař bále wsse 3aříbil, čebo3 řmpřonámáni
flu3eb Božťch bp potřebí bplo. Brwni
lapian umábí fe jmenem Jiťi, a mčltč
poloinnoft třiřrátetžbobnč mffi fmatoú 3a
rob Hradeckýchpánů flou3iti. thatnč bpl
lu pomoci Storomťstskebo faráře obřá3án.

RokU 1655 3apálil blefl toftelní roi3; to;
ftel a meliřá čáft mčfta leblp popelem,
a3 pal 3afepomocípana Sšerbinanba
Wiléma 3e Slawatů důmBožina
nomo oprawen a ufpořábán bpl. *.Bobobá
fe, 3e řoftel ten mblučnč ftál pob orbra:
nou Telecke obce, lterá tali me:
liký 3mon, řbp3bpl puřlp, přelíti ba:
la, po3ábamffi tebbeiffibo teltora Bno:
iemftě 3efuitfté loieíe, bp práci tu ob:
ftarai W 'poflebníel) letárb řofteličet ná:
bo3nóm fpoltům a bratrftmím flou3il a3
bo tě bobp, tbp iei feřnlarifaee 3as

aBýwalá loleiSefuitfiá, jařo3 idorám
SBánč le řoieii nále3teí pomftaip bobto:
činnofii mpfotorobč pani F ra ntifftp
brabčnřp Slawatowy. .Roleibola
r. 1655 obpblena, a a3 bo tobo čafu,
řbp ctibobni oteomé ztowaryšstwa Se:

3iffoma wypowězeni bpii, iai fe nbámá,
3ilo w kolejt te' 3884 ofob. Mělat Telč
tenháte latinfié meřeine fflolp. Doknd me,

lebni oteomč mlaftnibo řofteia neměli, ob,
býwali flu3bp Boži w loftele farním tím
3půfobem, 3e ob 6. bo 9. bobinp bne ne:
bčlníbo a froátečm'bo iieb nřončili. !Bo
wssecheU ten čaB, eo Sefuite' to íelči

bpbleli, boli řa3atelě i toe farním kostele,
jařo3 i prároo pobaci na bbmalčm pan,
fhoi Teleckém wykonáwali. Zeritský to,

ftel, ob te'3e bobrobitellpnč mpftaroen'a
fluffnč nabán, bpl ob tebbeiffibo om;
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můďe'bo biftupa Ratla' I. (btabčte z
Ltchteňssteťm:) te -ctt nejfmětěmíbo jmena
Zežiš r. 1667 tonfeťtomán. Nacházelč
fe při cbtátnn tom femtnář pro 10
ftubnitečdy, ježto fe pťedewssimna to:
ftelní bubbě emtčtíi. Na mth! tom, tbe
nyni Jerttský kxoskel ftoit, býwal
farní přtbotet, tteri), jsa na bliku
voleje, ob pant funbatotfo ůmlumou za
2 měsstanské bomb pto fatnt ftament za:
toupene, wymťUěU byl. Sato tobo čafu
můbee w obyčelt bolo, břbttonn; při to:
stelich zakládati, tatt při farním to:
ftele sw. ZakUba bot břbttom ob
bámnócb čafů; šet ale wýpary hrobowé
bob otno toIete sskodliwy fe mtbčn; býti,
složtla meebetná gatIabateItpnč iiftou fummn
penťz (1500 at.), ga které ob Scatnba
Fo tm cinta , mčffťana'ieleďěbo , na
Welkém pťedmťsti pro nomó břbitom ga:
btaba gatoupena bola 1672. .skostel
fm. ?Inno na tomto nomc'm bťbitowě
postawen byl r. 1712 na bobte' Usnessenť
Telecké mtcbnoftl.

'llfl čtmtt bobina) ob Telče stojř to:
stel fm. Sana Ncpomxlckěho, ob'
Jehox (&xceíleneí xFerdannda
sllntonína, pána na Telči (brabčte s
Llchtenssteinx!l)poftamen 'r. 1726—1729.
Stoji na půběofaboRtabnieďe', a
bbubalc'mumaietnífn, Wáclawowi
ZelezněntU byla robota ga obftoupení
mt'fta tobo batomána. 3an iine' Ieíeďe'
foftcb), tai i tento má fmůi fapltáí a
fuubaci. Seweruč od Tclče art bobina
cen!; na půbč S tub ntďe' jrst prastarý
kosteličekfm. Wojtěcha. th a Ebo
jejstawěl, UežUánw; má též nčjafe' ímční.'
SlUžbh Boži tonaií fe abc na ben fm.
patrona a pat na pošábání obce Stnd:
niďe'.

W Teleckém zámkU Ualezáme to;
fteI te wssem Swatým; ťtetěbobt)
powstal, nelze ubatt.

Takrě Telč bobatá ieft na fofteb),
a kostely nemají chudoby, iafon na mno;
bých mistech fpatřnieme; není to cbuboba,
je; tašbčmu- za čest sloužť: než neboftatet
a nouae, pro ttece' szesserst a bůftoi:

Čtenř ddčjepisne.

Uost katoltckých obřabů iatobo' na gab fe
ftamč;_ a přece ptáme ont fmou úfttoi:
noftí a bůftoínou nfpořábanoftí moí!
čloměta gauiímaíi, a jet tatořfu bo fma:
tvnč Uáboženských prawd umobí.

Na Teleckém chotarU Ualezáme té;
nčftetěkapsy. D tapIe fm. Rocha
na Staronrěstskěm břbítomě jfem se jiš
gmina; a o table na Štěpntet touto
mi známo, že ob iiftěbo Dnbřejc

anuftta t. 1719 poftamenabyla;
bále fiála te'š kapličkatal gmaná abamz
tou/vá na togbtanníTelčc a Malé
Myslowy, iai se prawi ob albama
.bammetníta r. 1752 abubomaná
te ett Matky Božť. Sloni toIito tam
(na filntct ob Telěe kDačicim) Uějaké
známo a kkťž fpatřuieme.
_ D taple sw. .Raría půl bobina;

ob Telče kWelkěmU WanowU ga:
gnamenáno naíegám: „Když Rate! Gta:
mata jel na bon, pabI ( “G tončm tofu
1671. bo mlčí iámo bInbofe'. .skdyž pob:
baní z Welkého Wanowa mebíč jámp
ssli, siysseli kťik, pozUali iebo bIaB, a m;:
tábli iei sskastnč i B koněm.“ Na pae
mátfn postawil na tom míftč tablu fw.
Karl a. Rapía ta má fme'nabání.

Bro netečnoft mnobe' poutním) íta;
rošítne' me mIaftt nafl'í zasssy, a jcftli'ttere'
ftopo po nid) jen'tč stáwaji, ifou na mnoůe
jaro me sříccninád; pochowáUy, „še jen 6
tiší lzc jich flebomatt, a pííemne' o nitb
bobání jako přetatč'a togťouffomanc' mi):
pabaií. Těžko tu biftotiďěbo řetěge utmo;
řiti. Než nebubemezli opatrnčjfíí, i_ ti)
btobto fe mptratí, a přece čaitofráte pí:
femnoftmí, tteré nás dossly, pro fřáří a
tate' pro nefnabne' iicb čtení fe pobrbá,
aneb fe Ílcb pomn'ebnč upotřebí, n. 1). na
iIátáni fttopu; a to ífou tať bůlešite' pro
míftní wýzUamUčjssi bele a památfp, že
bez nič) tolafteneďá btftotie jako kostra
wydadá. Z toho whfwťtá, jat přešáboneí
ieft med, abo, tomu na smelebeni mta:
steneckých bčjln záleži, o zUameUciUi nárt:
Uich památeť, jat balece možno, pilně

'ptaeomal. Zdak Bůh. '
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Příchod Františka Josefa, Gisa-řeRakouského
do Záhřebu 20. září 1852.

WirěznoU zbraUť mojínům wěrných

pobnmnil fobč opět odbojné krajixžy kr,áš
lowskroť Uberského rytčťský panommť naš,

Fraxntissek Zofef. aby n'an'ati srdce
pokoťených obhwatelú tamnčiíftd) fobě na;
tlumil, nastoUpil mmu poměftuvu a mi):
gnamnou ceftu upo celém Uhersiu rotu
1852. Seu-„toš wssak Eta—jim) cbotmátfté

po celí) čas nabřečene'bo obboi; [1848 a;
1849 měrnč po bokU swého zakonitého

xxumrčchsemi na obpm fiála), a míru!),
nějž býwá fmířiti s.eB přítelem, jemuž
prnčna. nebyla můIe, nešli giftati -n::
přítele. xLřdcisak ou námfrtěmw pře:
kwapený iáfal raboftt. W žahradě 3m:
gaweš čekalo početně obumatelftmn,
dUchowenstwo, úťadowé, "ledna a korpo:
tac: zemsté pťichodu tehoj. Cisať tona!
ímůi wjezd bo _mčftaZáhkebn na tom.
Břednč ansstiwtl stoličný dnům

' panuwnčka

(erezddx cífařc Franňsska Zosefa do měla Žčchťebu.)

stály, a .ncwvflomnu oběti;
'moftí za celitost rakoUsteho mocuéťstwý
bojowalt, tui owssem;va ímé o triu; u;
koUsiý MMM) Ivo-bubnu.!se staťh,“ “WM
námfítčmou obnfaftnčnu býti. xTéto ná':
wsstěwy bylo u chra.brých Chorwátů tim
ročce třeba, jeltkož ga obměnu ímé obě:
timoítt takowé požádawkp činili, pitetěš
prněm; býti nemohla), anť celttoski ilia:
koUskaa rowuoprciwnostt jednotliwých to:

Spánč, kdeťstawňýchwálozpčw:,ch :
oBožc chwňlime“ tonán .byl, pa!
náslcdowalo ptohližexri wojskaz Bťissscho

Dne 3. gc'fřl táno sloužeua byla '.flmnč
msse fmatá polní, načež přiiímáni uiabňm
:: .korporaei Uásiedowalo. Sinón! ' 11cm:
mýtem překáželo neptíb'obnčpamětí! a'to;
Iifo wečer mov! Cifať w tmě nám—ním
na tabomántád) ob maca Mud-bd;
jemu pťtprawených podlln brati. ibm
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imenomlu Sebo WeličeUstwa, 4. 3ářl bol
mčuomán oblebání weťejných ústawů; po
polebuád; te'bo3 bne bola w u'abřečeně
3abtabč Sutgamee nátobní slawnost
louáua, ltere'3 Cisať melilou přlllůbal
cenu. Ltd erssedni to3bátc'm taboftí u
ncwyslowUém iáfánl 3ptoroá3el hosta wzne:

sscného, zwlásstč když fe byl bo mčftaná bbem! a wkUsUč oswčtlcného wracel.u
Na přímí ben opuflho clfař opět město,
cestowal bále a sice do horni bo She,
lomee (.Ratlsfiabt) a Řeky (Njeky).
allollm fe upřítlneba, 3e Uáwsstťwa tato

xwelmt blabobatuč ua cbtabté Gboxroátl)

půíoblla, přece pošábatolům ieild) 3cela
wyhowčno nebylo. 2l3 tato 3anebbaná

3emč wsseeky, 3 u3ffíbo fooieuí 6 malou,
flou řin'í pocházejici profpčchy, poto3ne,
sscnťm swého blabobotu po3ná, (13 ohm,
3ením a optameuím dtwokých šel, 3alo3e:

Glen! bčiebifnč.

ním 3ele3nlc a íllnlc llbu bube bána při:
le3ltofř, wssecky ímé wýrobky a bobatě

plobluo 3emffe' lehkým a fnabnbm 3půfo:
bem foeně3lti: tenltáte bube nállouuoft a
wděčnost iebo le ttfmu ne3totatná a tone:
obecná; nebot ptamá uáflounoft opírá fe
m3boďo o bobtobluí ptolá3auá. NeUi:li
tebo llb přeíměbčen, 3e mlába a tabcome'
ieií o íebo blabo pečuií, tui owssem !
očefáloání není, 3ebp fe flood) Uowčjssich
pťeludných požádawků obřell, ale wždy
uallončn bube, fám 3e febe aneb ob il,
uub zlepsseUi poměrů fwých očelámati.

Zlepssenim blabobotu wezdejssťho a to3,
fíířením prawé oswěth pťcstam ťewniwost
me3l nátobo, ieu3 jenom o to 3afa3oroatl
fe bubou, aby ne3mratuou láflou a měr,
nosti le swé mfl'eobeene' matce mpnllall,

lteeá 3ábněmu 3 bítet swých pťednostt
nebc'uoa.

Prohlášení cisarstvi ve Francouzích.

.Rnl3eLwaig Nap oleo n bol20.
3áří tolu 1851, 7,481,231 blaío 3a pre;
fibenta franeonzské republilu 3moleu s to,
čitým platem 12 milionů ftautů. Tťm
fe iebna 3 lebo Uejwkelejssťch tu3eb m1),
plnila, a co1esstč pťed tolem ani na
mysl 3ábue'mu nerofioupllo, flalo se; mu3
tento u molmanfhoí talořta 3apomeuutí)
wystonpil k úžan eele' eropy na ml):
fotí) ftupeň sláwy fmčtfle'. Du fám na:
zýwal wzpoUrUswoji matlou, allborolábu
fwým otcem. Směle 3apočal boi ptoti
be3u3bue' ue3álonltofti, opíraíe fe při tom
o nabytou pkeswčdčenost 3 břiepifu, 3e
uárob fraUcoUzsiý poslUsseUstwťl fmobobo
nefchopen left. Dáwno přeb tím zanássel
fe tou mofilěnlou, probláfltl se 3a w lá bz
ee neobme3ene'bo, a opatrněmolll
prostťedky, ! unutečnční 3amčrů swých.
WkedUč obme3ll pototul foubo, ielllo3 fe
6 llbomlábou nefromnáloalo. Wčtssi po:
zornost na fe obrátil tal boma tal 3a
btanleeml,obnomeuím tř£3ů mm
legie a francou3flébo orla na
ptáootecl) wojenských. toto nomě naří,
3eui 3atobalo příčinu lčetnóm a náb,
betnbm slawnostem, ilml3 febeclt tooiíuům
pom3bu3eu a dťewnčjssi sláwa mojenilá a

telonmoft llbu franconzskéhothsta vapo,
mimina bola.

Nowť zawedeUý řáb 3emffí) ob 14.
lebna obme3ll fmobobu tal uápabnč , 3e
(ml lepssť tříbě llbu po můlt nebol. Nowě
zwolený fenát tobem a wysokýmplatem
na oíobu famololábee poután, 3álono=
bátnl fbot, kterýž (ml 3álonu bámati (ml
banbď) floumati nefmčl, neměl bo febe
pta3ábne'bo má3namu.

Dle oříllabu uice fwého blebal Sta
poleon ořl3eň tolllo u lihu, a alu; ho
sobě uallonil, 3aroebl wsseobché mámo
! blafomaní, tčn'e bo při tom, 3e te'3 o
zlepsseUť„iebo pomčtů pečomatl bube.
S.Bttoní k tomu ubála fe pťťležitost 3aba=
mením statkú ereaUstých, nebo! tuí3ata
bomu toboto bolt ueibobatn'i statkaki w
eele' 3eml, ččmž mího jeild; na 3ále3ltoftt
obecné ořetuiTen bol.

NaťťzeUi ob 17.1'mota , ttetbm3
nato3enlno Napoleonal. 3aje,
blití) fmátet nátobni w celé 3eml uftano,
mem; bolu, wčstilo boftl 3řejmč, 3e mld:
ba bonapattlelá blubolbcl)lořenů
to geml 3apufiltl boblá Neméně ml),
3uamuá byla prwni žcidostob 2. sedu,

mallieta fenátu pobauá, abl) eiíalíhoí
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opět w zemizawederto bylo. By fe gábm')
ncofmiiil , pťotť nmvotám těmto hlasU
swého požwedUoUci, byl tiff bez toho jiš
bofti obmežený takoťka aš k mlčení při:

fnámi prostťedky bonuccn, a wťee neš 157
wyšssťch úkedniků ae slnžby ptopun'tčno.

Mezt tím, co fcnát a fbor zákonodarný
matným rotománim čas ttámii, bámai
Napoleon wostné tabománts na poli
Marsow m. Nebof LudwikNapoleou
Umi lid i wojsto hlučnými f(amnofhni m
bobtc' nbtgeti cbnti. Wojenská slawnost
bne 10. fmětna, při kteréž Uowé prapory

,
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rogbámánp 59h), bhla takoťka pkedchůdccmprohlásseUť cifařftmí.1ifcemn„
satých bral) ptomoiámalo siáwU jemu.
Sám NapoleoU m řeči ímé, w ktcrčz

často sláwU a pořábef připominal, natě:
šel na to, co w únlysln měl. Toliko

mgbiebem na cizé mocnosti bylo probiá:
n'ení cífaříimi ien'tč na nčiatí) čas ob:
ročeno.

Nemálo profpčla NapoleoUowi k
dosaženi gámčrů fwých n e te čn ost Iibu

při wolbách prowiurtalnich, trajiníiód) a
trainód) úřebnífů, což miábč práwč whod

(Rozdáwáni.prapolú tnc 10. it:-činu.)

bylo, an wssecky čctnčifi' úťady přimtšenci
swýmt obsaditi mohla. Tito nami ob
miábp tafořla zwolcni ůčabníci ptoicmoz
mali mbččnoft fmon tim, še 6 mciiton

banimofti pkřpisy butomiii, jenž miábč
Ludwika Napoleona a obnoweni cifačítmi
mclmi pťčzntwy byh). Bťeď to wsseeko
wssak přece z mnohých okresú pktcházelh
pťťpřsy, w nichž milic [ibn měně bůtagnč
wyslowena byla, což Napoleona pohnula,

abl) cenu tona! bo jizUého Fraucouzska,
kdež úbI'amní nepřátelé miábx) bonapat;
tiďe' pťebýwali. DtIeanifie' a tepnbiitáni
mčii zde sťdlo [roč, a wliw jejich Ua Iib
mči cestou ton nesskodnym učiněn býti.
Za touto příčinou nastoupil Napoleon
14. ftpna powěstUoU cestU do jtžrlych tm:
lin, a wsseckypťiprawh byh) naiíčcnptat
aby fe nijat 6 dobrým neminula; pro
spčchem
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' Ščtčeh'o „na telé ceftě nehhlo opome:
mato, eohh blaze na Hb půíohtío, a šábo:
ftem íeho lichotilo. upomínfh na břem:
němž etíařftnt tkwělyxbez toho hluboce w
Iíbu, tun mice, an přebeffíě mIábh málo
pro blaho nižssichwrstew lidU hhh) činili).
519! že wssech titán připtamení) Itb gmo:
mase! prince na té eeftě 8 melih'nn info;
tem, ano aut baIefou wzdálenostť se nez
bez! obfttaffttt, tak še bíIem obbmmoft,
them t zwčdawost mnohheh přilátaía.

„ !,Rogbwojeněmi hhlo fmýssleni Iibu
!neftífeho, [amílfat neípotoíenoftt ímé na
lemo šabnh butt neíměI, ano ohíun'ent
hhli ohhmatelč měst četným promolámá:
nn'n florou) ob Itbu wentomíte'ho. BMW
matnčnTmE zňstaue w .bčicplíu příchob
Napoleonuw _bo mčsta Lyo nu,iehoš_to

Čteni bějepifnč.

ulice nejebenftáte ttmí powstalcůw ako:
pem) hhlh. EBrátoě m tomto, wssem bře:
tonějffím wIábám nepřígnime'm mčstě, th
Napoleon5 meltfhm umítán ia;
fotem, zlásstě ob Iibu pracomne'ho z
pťedměsti, coš důkazem jeft, že ními tříba
mhhoroční fmhm šáboftem ob něho oče:
témata."

Ioto Uadssenť pro osobU Napoleo:
nohou na neimhšn't wystoupilo stUpeň bne
20. frpna při obhatenípomnífu cifaťowa,
zwlásstě, když to btšane' řeči ohhmatelům
mčfta Iáífu a bohtobtní cifaťe Napoleona
I. na pamět umábčl. Toliko lepssť tříba
obhmatclům to tiché napnutoftl naftou;
chata slowům princomhm. '

Ménč skwčle wypadl přtchob ieho bo
měfta žmatfetIIu, tbešto iateft fpt;

(Bropusstěuideel:.stadera„) '

tmttt šimotu jeho goínománo hhlo. Stroj
pekelný totiž hh! nalegen, antš winníci
mhpattáni hhti mohli. W ToUloUU
podčsilo„ltd nemolne' mhflřeíení iebnoho
moiáta, coš wssak Uepťekáželo, še hoiná
flc'uoa protoolámána bhía.

W cele' granat o gámob fe nhní
hotomtth přípifh,_ahh zasslé cisaťstwi opět
ohnomeno bhlo, a htmní tatomá žádost
wystla od ohhmatelů měfta Dij onu.

K žádoskem krajiuských, okresnich a
obecních úřabů pťipojtlo fe tonečnět
mojílo, a ptnmí ! tomu zadal pobnčt

plutomnít pěssiho plUkU č. 15. poíábth
Spaříšfte'.

Cestu fmou totunomal ERapoIeontím,
še w měně QImhotBu ble fptamebí:
noftt %!h be [; Rab et-a , pomčftne'ho
a neohroženého nepřítele Francouzů, na
fmohobu oropusttl, kteráž mu, tbhš fe hhl
hobbat fmlomoou, ob dťewnějssř xU.dláldy
sice zarUčená, aš pofub ron'at fplnčná ne;
hhh. Db otamšení tohoto šapočalo to:);
jebnámáni 6 !Bortou, ahh fe Uwol:
Uěnýmuž tento bo BrUšsy bopIamttt
mohl, coš fe i ftutečnč Dne 21. ptoftnee
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3, města Marseikln stalo. Mezi tím ng; ohronmém ewtopejjkoU wzdčlanostč wynť:
„,“-umu QIBbeIaRabct čaftčit mřfřo' SBařtš, ťajícím městč nejrǧoťre pťekwašdowalo, ob;
kdežfmmt mášnoupostaon a zajlmaon pamě-běl:„.Rněgt a mnich), tě m;
togmlumou pozornost wsseobecuoxlna fe to bm ěma mocnoftem Uelze ob:
obrátil. $ng tágáit, cobp ho w tmnto porow a ti.

“(Slamuó prňwod do Tuillerii wǧBaťiži„)j

Obraťme obět zraky fmc' na Pakřž, Náwrat jxehšx:ddo,města 16. záki bp.
agpcb'om zwědělt, iaf bylo město to Qub: skw ostUýmt siawUuostm“i utlumení
mta Nůpoťeo!sa při jeho námtatu wťtalo. Mčsto chtťlo nyní son zdťewnějssťneteř:
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noft naptamitl a menlomíle' kraje nábberz
noftí skwostných pťčpraw a flamnoftí pře:
wyssiti,u ačkoliw pociťomalo, 3e mice nab

ofnbem eele' 3emě neto3bobuje, íaf3 fe to
Bolo ob ptmněin'í temolnce a3 posUd stá;
malo. Nynř se nlufi !Baří3 ble funůmení
mentomnnd) leaíln řibltl, wsseobché ptámo
blafomám, iafe'3 Lwaťk Napoleon 3a:

wedl, obňalo měftn namntlc' nabpotučen:
stwč nab celou 3emi, tal 3e bonneeno
ieft, k noboum mítč3e fe mlnonti.

upřiti fe nebá, 3e nabn'enoft llbn,
5 iaton fe bleapoleoU Ua cestách swých
fetkal, zawedeni cčsaťstwť urncblíla. 21353:
iné smýssleni to (tím a we mohla po;
m3bnbilo Napolean, 3e ptmní příle3itoftl

w této příbobne' bobč tnflntečněnf 3á:
měrů fmnd) ponžil. 3i3 19. záťč wydal
Uaťizenť, abl) fe fenát 4 liftopabn fen'el,

a o 3amebeni eífařftmí totomal.
*)pr mčtn't ílámon rob fnn'q' omčnčil, po:

čal tmrbiti, 3e Napole on I. po 3tta:
eene'bitwě n Waterloo práwo má
na trůn na syna swčho pťenesl, kterýž
talé w fněmomnč ob mpflaneů 3a eífaře
pod jménem Napoleon II. problásseU
bol, a náflebtem tobo eo jeiid; náftnpee
člnll nátol na trůn pobe jmenem N a=_
pol eon a III

Dne 4. liftopabn shromáždil fe f ef
nát, 3molhoprince Setonoma 3a
přebíebu, ltenj3 w řeči ímé tmtbll, 3e ei:
sakstwť, jakého sobč (ib přeje, mffeďn wý
mo3enoftl ob t. 1780. jakož i ochranu

proti wsielikě ne3átonltoíii w fobě obra:
l;nie. Na to činil nátní mlnlftt išonlb
nárotbaby ečsaťstwť opět 3amez
beno bylo. TeUto ob destti fenatorů
3abanó a ob mlniftetftma schwáleny ná:
wrh obfahowal n) fobě 3áboft, abl) 9M:
poleon pob jmenem Napoleana Ill.
bůftoinoft cťsaťskoupřlial, a ble prawa
ptmoto3enfhoí wssem 3áťonltí)m bčbleům
zachowal.

Wýsledek wsseobecněho blafotoání o
3amebeni cřsaťstwťbyl nab mitn skwěly.
Z 8, 157, 752 blaíniíeícl; prohlástlo fe

Ětml břiepifné

7,838, 552 pro, a tolllo 254, 501 ptotl
eiíařftmí. Na fií3noftl, 3e woličsté ltstky
Pobmobně me3l llb to3bámáno bylo, ne:
bolo oblebn bxáno.

.Re bnl 25. llftopabn fmolaní) sbor
zákodrodárný 3anán'el se čítáním hlafů a
ulončim 1. prostuce práci fmon, prowolal
hlučně: „Sláwa Cťfaťi!“ Toho fa:
me'bo bne po polebnád) boftamlll fe u
nome'bo mocnáře toffxďni ftátní úřabome,
aby mn poťlonn fmon flo3ili. Mluwtlo
a obpomíbalo fe to ťečech Uadssených.
Bťťssti ben tonal cífař slawny průwod do
TUileriť w !Baří3i, a we 8. bned; Bolo
w celých Franconzťch cčfaťstwť prohlásseno
a po celé 3eml slawnostč a radowčmky
be3ám). Tolťko wyslancowé zabraničných
mocnoftí nebrali pobílu na slawnostech
tčchto.

SDne 6. prostnce bolo to scnátč n3aa
mřeno, 3e cífařílá roblna 3e tří toltko úbů
feítámá,toti3: Cisať NapoleoU III.
a niee jeho Setonpm se swým fynem
Napoleonem. Na wýlohydonm cí:
faťského Bolo ročních 25 millionů ftantů,
jato3 ! požttky 3 fotunnícb statků, lefů a
3c'unfů to eenčl a půl millionu pomoleno.

!Bomíienim způfobu, iakým se N as
poleon na trůn powýsssl,mnfíme wy
3natl, 3e iemn netolito grande, n95t3 i
celá Ewropa co bětomatl má, 3e bncba

ne3atonitoftl jakož i bčíne' pohyby od
totn 1852 to 3átobfn potlačil

Nawráceučm se důwěrh u weťejuých

3ále3itofteď; poskočilymajetnosti we Franctt
íame' o 3000 millionů ftantů w ceně.

Gige' lnoenofti neflabh) 3ábm') odpor no;
mému cťsaťstwť, powažujťce je 3a mnltřní
3ále3itoít lnobntne' grande. S ťissi ei;
fařflon fonmifeií wssak tUžby po břemnči:
ssich hranicech ta! on3ee, 3an tělo ann'í;
to po3natl se bá 3 obtomne'bo se 3l>toíen;
na moři jakož i 3 eelého fe cbománíi
foufebne'B elg ii.

3 3be fe eífať wsseliké wystťihá pře,
mrfftčnofti, wyčekáwaje bobo příbobne'.

Pomník Henciho v Budíně

Rodina Hencř B podtwným 3ápa: BernU oěorámen, iellto3 můbeem libn
fila ofnbem Dědek nan'ebo teta, Sa: byl to omítání ptotl sslcchtě, a 100 let
mnel bencl bol le'ta Spánč 1749 w pozdčji 3aplatll mnut minu oteotou fmttč
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hrdinskoU, jakoU za cčfaťe swého pob:
oU

pZtUdťich HeUct narostl! tofu
1785 mftouptl bo slnzby u wojska ratan:
ského 1804. Zeho obezťetnost a ráznost

dUcha pťiwedla bo bršo na naproti) ftupeň
dňskojnostt u wojsstě. Za generála a bo

'%— Mimi— wwumtn\mu“*—

stawn sslechřlckéhopowýssen bpl pob íme:

nem„ssiechtice ; artbutmuf' Na
začátkU Uherskěho odboje B mnohými ji:

agmi bůítojnítv Upadl do zajetř Maďar:fr bv
howal jeho a wssech spoleatčeUých soU:
drnhů fmtt, buřtďá wssak wťáda daro:

Gummi) Moric mene! nam:

($omnif .ýeneiýo m Bublan

wala íim žiwot, pob tou wymtuťou a
mb tím slibem, ze w Uynejssim bojtprott
Uhrům "wíce bojomatl nebubou.

Tomuto mpbrošománím fmrtimpnu:
cenemu slibn Ucpťlkládal Henct nizádné
ceny, (: jat mile knřžcWindtschgráh

zapnzenčm obbojm'tům Bndťn opět
wojskem eřfaťským obsadil, eráhal pře:
wzťtč welitelstwi w mčstě zminčném. “Dne

4. tmětna 1849 pktraztl Gůrgey 6
moiffem odbojUým kmčstU, wybizeje ic,
aby se mgban. Nkoliw Henci malou
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toliťo posádku měl, a ©airné 9rab99
města 3ábné jiftot9 neflibomal9, bal přece

nepříteli 3á9ornon obpomčb, tmtbě, 3e bo
9oflebni9o mn3e fe ©ee brániti. QI co
řetl to f9lnil Hájtl skutečUěměsto 9roti
9řemocl nepřítele a3 bo 21. tmětna, na
tte't93toben 3tábon w lafte'9 o o bb íln
mojíla Maďaťt město útotem m3ali.
H enei třemi fmtteln9mi ranami 9ott9t,
lle ! 3emi, 3e fmon neo9to3enofti i ne:
9řtteli úctu m9nntil, 9o3nati l3e 3 to9o,
30 Jjenei to náručí witř3e bn©a m9,
9nftil.

2199 tato a3 k fmtti m9ttmalá měr:
Uost 3aflon3ene'9o dossla n3náni, n3amřel

eifař Frantissek Zosrf 9able'mn
tetomi pomnit na měčnon 9amáttn 99,
ftatoiti, ie9o3to 39otomeni e. f. brootnímn
fiamitelffe'mn tabomi 5,13. Sps enge;
to mi fměřeno9910. SDle 9oban9© wzorků
obstaraly litinn 3e 3ele3ne'9ntč tni3 ete
Galina to Čechách, ttetč3to i na
fmčto3nc'nnem9ftamě L o n b 9 n fi'e ©malnč<
3minčno 9910. !Bomnif 39otomen9 má3í
1200 centniřů a m9lo99 45,000 31.09:
náffejíei 9919 3e fontrome' eifařfle'.9oflab:
nice 3a9ramen9.

Na ssestihramtém podstawku 9nc fe
9omnif me flo9n gotlďčm bo 399311965
mibenfl9© ftřeioíeů. Nápiš na profiřebni
firaně 3ní tatto: „Zde umřel gene,tal Henci,
illIno9 o iin9mi 406 ©tabt9_,mi
fmtti rekowskoU 3a mla'ft." Na
iin9© ftranád) m9t9tá iíon jména 9abl9©
moiinů. Na bolní© to3i© 3eIe3ně Iitin9
n9emněn9 jíon 24 ftřemiců m9íofe' 1101199,
n mr©n rotnínč malem, beečtanem a bo,

bom9m liftim o3bobeně.913 9tofiřeb 9o,
mnifu biie bo oči melif9 sbor 9abl9©.
Spablě9o moíina, bt3ici9o to 9tame' tnce

meč a w Kemi fftit 6 tatonfi9m 3natem,
totnnnje mčneem nepomíiiteln9m anjel,
a 99nta3nie lemon tnton 39ůrů bo fta,

' jin9 nefmtteblnofii, obměn9 a 9oto1'e
wěčného. tito 9 fiřemieů m9fote' fo©9

9lnloot9 půfobi do1em.Nemenssč bojem
9ůfobí tuple na 1lon9ce© ú9lebn9© f9o,
čiro'ajicí, iařo3 i na 6 mtufnč 39otoroen9©
flonpe© npemnčne foc99 31/4“ m9íofe',
9tebftamnjiei mojenile' enofii.

!Boftoěeeni to9oto pomnifu 11. čer,
mm 1852 n 9řitomnofti Zeho Welt:

s nim 9Intotonit'

Čtent bělepífné.

čenftma (Siíaře%tantinta Josefa
balo 9obnět k Uejwětssi wojeuskč flame
nofti , 1afá3 9lnbof9 boiem mc wojsku
39ůfobila.

' Wssickni mojínowč, tteři 90b meli,
telftmím H enci9o měftobránili, wsseho
brn9n bůftoinici a toůbcome', iato3 i m9
borome' 3e mfíe© obbilů wojska f9tomá3:
bili fe 3a 9o3wánim Cisaťe BáUa na to
mifio, kteréž tak ílamně přitlabem občtimé
měrnofiiptoflnlo. Takě bn ©om enft roo,
le'tati, jařo3iúřabniei, fteřiw
onom ne9e39ečne'm boii fmon 9ominnoft
mčtnč tonali, 99li te' siaonsti přítomni.

SBátní loď m99álila o 5 9obiná©
ráno 9tuont ránu, 3měftuiíc celemu měftu

.taboftn9 a m93namn9 ben, a 90 wssech
nlici© mčfta 3a9řměla moienflá 9nbl>a.
Na náměfti 1m. Siři 9abl Henci, 3be
fioii je9o pomnít, a 3be w onen ben fe
mffecto nejmíce 9o99bomalo.

Čtyry btigáb9 9ě©ot9, obbíl f9:
t9fnífů, obbil běloftřelců pod welitelftmim
marn'álfa fni3ete 2i©tenfteina obía,
bili náměfti a ololi je9o. (štátni 9obno:

ftáři, úřabome' a sslechta wyčekáwalt 3be
9ři©ob Cisaťe WáUa, tter93 w fpolečnoíii

arciwojwod51119te©ta,21tnon'ta a
.Ratla Lxldwťka iato3 i 40 generálů
6 mno99mi iin9mi cííaříl9mi i 3a9ranič,
n9mi bůfiojnít'9 9řin'el. !Bo fitaná© ol:
táře 3aniali obtancomě měfta mifta swá.
$tonitam9mi slowp m3bátoal jim Cisať
bíf9, 3e fe tať 9o1ně k této flamnofti fe,

ssli, nače3 fllaronč 3111399 Božť
knřž e priniaé 6 četnon aoriftenci při:
tomn9© biflnpů 3a9očal. Na tonei msse

frontě ftalo fe na bané 3nameni Dbbaí
Ieni 9omnifn a to bleíln flnnečné9o
fmětla lefll9 fe krásnésochy iato3 i jmena
9abl9© mojinů. SDH39imáni „nátobni
99 mn 9" fmčtil 9tima6 9omnit, nače3
taboftn9 chwalozpťro:„tebe o Bože
©málime," 3ato3nčl'f SEe'3přítomné
wojsko oslawilo bobn into tt o 1' i m
m9fttelenim, a 9timáni 3 běl
to3le9alo fe na 9tab9á© iato3 i na lo:
Bě© 9átni© tolem cele'9o mčfta.

Na 9oftinč to9o bne bámaně btalo
200 tehdejssřch3nalem .nbatnofti o3bobe.
n9© moiinůro pobil, při Etetě3Cisať PciU 9ři,
9itetna ofiaweni íme-ti HeUečho
a ie9o fonbtn9ů ptonefl.
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ělBečettřpótít fe pomnít n) obní ia! míle %tanltin'et ;;ofef řab'amí.
b_cngalftém, bubba mojenffá'gněla na [I)tomášbčne'bogartupu traeeI.
námčftí sw. Síť í, .a iáfcíní nebolo tonce, (Tomáš Šimon-a )

Pomnik Kopalův ve Znojmě.

23ouřííme'léta 1848 a18'49vbonoíí
fe řabou mčblaíllůdž mužům, Imč “Pro;
,ftřeb powssechného zmnatkU zachow,alt ftbele
fme' obbane' žábu, ttunu a, íme melife,
fxáínc' mlaftí. Ne poflebm megí ními
mífto gauiímá slawný [;rbtna u sw. Lucle
a Wicenciw Stam, Rate! .?opal,
jemuž mčfto 3noimo leo bůh,; uctí) jeho
mohutná) činům í,!ročh),pommť poftamilo.
My tím ocbotněit zprawU o wleiku a
obbalení pomuífu tohoto to tpto Itftp í
nasfi morawsié historii točnotoane', tla:
beme, an brbina mínění) jeft' náš robát
a [oufmenome'e. !Bodyágí totíš K. Ropa!
3 toeíniee Mstidr,nžic (něm. Gcbíbeomie),
patřící k,faťe Bllžkowicke, aé bobinu ceftp
jibogápabně ob Hostčmi me Znojemsiu.
Weš ta počítá pťeš 220 obomntelů nej:
mice českoslowauského ingot“ a činí
5 nčfolifa ofoínímí míftp zwlásscni statek,
náležejťei městU ZUojmu, coš i příčinu
;mobalo, že slowútuému Uebožtikowi Bří;
zen jeft pomnít me Bnoimč, mčftč, 4
bobím; ob Mskidružic msbálene'm. QImn'af
nejen Kopal patří jmenem í jazpkem k
tobn mommfte'mu, nýbrž t mčtffí čáít
mofíímcům ftatečnúd), jímž u ím. Slucíe a
Wtccnri meIeI, bola fmene čeffofloman:
ského. Dbbalení tubíš pomnítu .Ropaloma
jeft ubáloftí, ftetáš zasluhUje tl) belffí pa:
měti Morawauůw zachowána Býti.

Zwěčnčlý byl pInfomnítem . 10. Ba:
taíIIouu mpílimeům (\ ozdobil hlawU son,
wawťťnem moienftě sláwy w ttaliauské
rodice, toebene pob sessediwělým brbínou
a otcem Radeckým t. 1848 proti ttáIt
Sardtnskéum. ZedUa 5 Uejdůležitčjssich
hitem te'to pto žlufttít tatofíamene' máltt)
bola bitwa u ím. Queíe, mesi ilníymí
tproto památné, že tu w tubě swých
statečUých mojínůro stál náš nnnčjfíí to;
tířfh')mocnář, Sebo'QBeIíčenfttoo
Frantissek .Zosef. W teto bttmě
(6. fmětna 1848) báiil- fe Ropa! fejroíy
mt mysltwci hrdtUUoU whtrwalostť po osm
bootu, a přiměl tubíš meltou mětouf
togbobnutí wítčgftmí. asocten byl.za son

ubatnoft řábem fm. Eeopolba. Ne menfií
ftatečnoft okázal při rozbobně bítmč u
Wtcenci bue 10. četmna 1848. Wiceuca
byla to te' bobč w tutou nepřátelftódý.
Byl to ben palčtwý; awssak plápolem
hrdiunostt jrsstě wětssim rozuicena Bula
btbínná prfa nassich mojínům. „Monte
Berico" bolo beftem wssech; neb šwrchU
tohoto lzelo pat fnabnějí ooanomatt eelě
mčfto. Desátý bataillon mysliwcň sefwým
slawným můbcem oblyoblal fe. ptmní k
pot-Dobu— a floma: „Kopal motá"
fougelnóm poutem tognítíía wssechny,íenš
B ním poftupomalí. Monte Bel-ico fe
dobylo; awssak Stopa! tančn tu 59! ffi:
pem fmrtícím. iBo tomto ftatečném činu
bofábl Ropa! řáb Terrsiauský; ale ten
už jen sbobiti mobí hrob jeho.x Celá
armába italská baromala tomuto befáte'uíu
praporu mc fpmmeblímčm ugnání tat tc:
towníbo činu ftříbtní) rob, okrásslený náš
pífem: „Gtatečněmu befáte'mu ptápotu
armába ítalffcí pob mítčgem Radeckým
1848." —

3 nenít bitvu, še mnogí ge wděčných
tobáťům, jichž jmena pozdčji umebena
bubon, jebnoímotnč uíneflt fe, památtu
tqt občrowných a wčhlafuýchčixtůw w pa;
mčtí t pozdnťho potomstwa ť náerbotoání
neboroatt a nábberní) pomnít btbtnomt
tat ftatečne'mu moftamiíí. au fonečnemu
obbaIení pomníťu toboto uftanotoen byl
ben 1_6. měfíce října t. 1853. Hned
čaně ráno to tentbš ben ozUamowaly
rám) z moždťkůw tuto flamnoft. DEoIo
oomnítn rolák) toe čtroetbranu ptáp'oep
button) cisaťskě a motaroffe' za bránou ta!
gmanou eífařftou, kdež t oltář fe f(oušení
mífe fmatč mtufně upramen byl. Bro
četné zástupy bímátům postawenh .boh)
toIem- Ieffení, četmenozbílíym obwěssenim
omšnčenč. u; befátou boblnou zminčného
bne byly mista tato přemalnóm počtem
lidstwa naplněny w prawo t pomníht
ftál-m úplně pateíbč zde Botuiíeí ptapoe
pěssich. »!qu gantní, naptott tomuto
wojstU ftáIt mlabíct azáct ůbťiífí mojenfté.
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wychowámh, w prosiťed wpozadť městsstč
ostrostťelci, a po obou ftranácb to praroo
i to Iemo wedlé oltáře zwlásstě tte'to
jlamnoftt z Staite obejlaná beputace 10.
a 21. praporu mpjltmcům. !Bo 10. po:
bitce přiffel ! pomm'fu e. r. general jígbp,
(irc. hrabě Schlick, soUprowázen jía
E:c. panem miniítrem poIícte baronem
Rempen em jištcbtenftamm'u, c. k. misto:
bratcím moramftám, Grc. hrabětem Ea:
žanským, a mnoha jinými wojensiýmit
cimtlnímt bůftojnífp. Wojsko zde poftamené
ganottlo bpmmr k úctě Jeho WeličeUstwa

Cisaťe !Bána při pťťchodu whsokých tčchto
pánům, tteří t (polu přebííbtu bršeIt nab
ním. Mezi tím obebral fe městský wýbor
bo cbrámu bomtnttánffe'bo, abp obtub při:
roebl zdejssiho p. t. pana tanomníťa get,
btnanba Schňslem, kterýž pat sloUžil při
četne' aeflftenct mssi frontou. Stál jfem

prámě roebIe' jebnobo z oněch statečných
mojínům, tteřc bojotoali ro řabcd; froe'bo
chrabrěho můbce Ropala; 115on stratil
w hrdtnněm tom boji pro froe'bo cífaře

nohu; ! pogoromal jfem 6 costflímčnou
mpjlí, jat mesi mssi fm. faunu) mu slzh
po tmaři! Sat bo mufeIa bojmoutt plu:
boce zpomiuka na swého zwěčuělého a
npní tat ojíatoene'bomftbcetjaf útlá páfta
lásky a wěrnosti muíeIa fe minoutt tolem
frbce pobbaněbo a přebftamene'bo.

SBo jfončenc' mssi fmate' měl bůftojm')
pan řanomm't řeč, to m'a tatto mlmoil:
„W osudném r. 1848., kdež každý měrm')

a obttomm') čin, mpřonamj pro bům cL
saksiy a Uchowáui mocnárfttoí taf mcIlte'
bpl cem), ufnejlt fe nč'fteřč ctitelome' c. k.
plutomníta, Rana z Ropaíů, k památce
toboto ojlacoeue'bobrbinp, jenž. po mnoha
slawně m 3taltt pťestálých bojich a obor;
šených ránácl) umřel, malí) ponmít top:
stawitt me Mstidrnžlrťch, robtfftt jeho.
Ywssak je brbtnne' činp a toeIte' záslnhy
točené a naučné c. k. armábp mfjeobec,
nebo naíegíp ugnání, potřan fe pobnětí

nčtoltta těchto mužům 6 taf mffeobecn' m
účaftenftmím, ze na mčsto 1ednodncheho
památníhc pozwedl je upni abc weZUojmč
roelltolepí) pomníf sláwy a wojensiých či:
nůro brbtmce'bo e.! .plUkownika Ropala,
pomnít to, jenž jeft te cti a k okrase na:
nemu colafteujle'mu měftu, a t pogbnímu

potomftmu goušttl babe co ftáIp pobnčt; tatpmttg mam“

Čtenř bčiepifnč.

„saam jfem ga toto oflaroeníměna
Uasseho prámč u mfji fmaté Bohn je po:
běfomaí, oímčlujt se tutéž t ropjemítt nej:
ponizenčjssř btfp naffemu nejmílofttmčjfjímu

cífařta pájm ištantifjtomt Zofe:
foto!, jen; poftamení toboto slaroněho
pomnttu nejmpěfjím jmolením pomolttt
ráčil, nejucttmčjííí bitu) Sejím cheuencím

a wysokym [;obnoftářům, fteří t zwýsseni
dnessnř flamnoftt sem přijítt nelitnomalt,
nejfrbečnčjn'í bífp wssem bobrobtncům,
jen; bobromoínúmt pťifpčwky poftatoení

pomnítu mošm'ym učinili, nejupřímnčjn'í
bítp zdcjssťobct, fteráj tuctěuí nassich
wznessených hostč a tupramení bnen'ní
slaonsti wsse, co nložného, pobntfía a
ropfonala. 21 upní mi zbýwá, ble přčkazU

gebo E:c. Uejdůstojnějssiho pana btfhcpa
BrněUskéhogátIabni tamen pomntfutoboto
ble přebpifům círtemníd; pofmčtltt, bříme
ale meřejnou Itfttnu, fterá w něj má
mIošena býti, tuto přečííti."

Ltstina tato sní náerbomnč: „Léta
Wánč 1853 ja fíaronon mlábou Seno
c. t. 21poft.9]3elíčenftma Franttsska
Zosefa l., cííaře Rakonsiého, bhltě dne
16. října , jeUž byla 22. nebčle po sw.

DxlchU, wstťic celého mčfta suojma tento
pomníf flamuč obbaIen, o jebojto úměru,
gáflabu a botončení ise míjemtoťolnoftmt
a wzrahy tato ltftina, to základni jeho
támcn rolojená, foumrftnifům t potom:
fům měrnou a prombímou gprámu bámá. "

„Usianowen jefttt pomnít tento
fe ctt brbtm) u jm. LUcie a Wicenct,
.RarIa z .skopalňw, c. ť. plutomntta
10. praporu mpfíhoců, rptíře wojeUského
řábu Marte Teresie a tafouíte'bo žábu
Leopoldowa, patricia fwobodUých mčft
tRjefp a BUccarl, nar. 3. února 1788
me Mstidrnžicich Místo ,Bnojma, gemřel
17. čerroua 1848 toe WtceUcř nánebtem

slawných ran, jakých obdržel we [me' a);
tířfte' měrnoftt pro Cťsaťe a Wlast w bojt
prott měrolomne'mu trált SardlnskémU a
jeho temquctarne'mu wojsiu U Monte
Ber-ice."

„ZaložeU byl ponmít tento nabije:
mým účaftenftmím patriottdpd; občanům

w jíámč mojeníle' íprnuo jme' wlasti. Ze
přátelům četnpd) zwčeUčlého powstal má:

bor, pozůstáwajčciz pánům: Frantlssla
Dolezala, městského wýbčrčiho we
Znojmč, Matěje ElstUger a, obchodUika
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weWťdnt,th ěma .baféíuttctza, c. %icbtcnftammm, podaťilofeErgo,m;.
i. koncipisty U dworskéhoúťadU, a gtanť sokomysinými bart; ftáfnč toto bílo mm;
Berniec, cisuukr. wojenskéhokaplaUa, čití a ke fond přímém/'
famých to Muramanů, 1ejichšI'll-líněčin: „DokanUý poszássi fc poutní!
nofti, kdhž se % mřele přiúčaftnil E:cell. tento we žpůsobě obcím: ze žula), mc
cíf. ftál.'_._potnípobmatn'ále! Ramp en z blizké StUdené Iámaně a zpraeowané ta:

(Pomnlk Kýpaťůxo me Bnoimč).

menářem Matějem NowotUýmz Na wrchos id);) forunuie mgnáífeiícífíe na
Čtvtťd) stranách tohoto tamen: pozwé:x hladké kowowé koUlt bohyně witčzstwřz
baií se gnómů) wěnowaci; mime nab Brongu běl ptemontských, wydobytých br:
to zdobč ici trofěy, ge zbranř rčf. &. mp: btnnóml čim) mítěgne' atmábp cííařffe', k

sitwcůw, kolkolem owčnčené wawťčUem; tomuto účelu“ ob Zeho :. tšuva. Wclj
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darowaných, ulitá bIe mam-n sochaťcWi
dexlského211ťt.$šetnťotn:,a a poftame:
mena ob liteďe' fabrlky kuiž.(žalmem pob
řebttelfimím paua SadoostaA

„Náwrh ! celfu učiněn bpíp. S.Bann
Iem SpreUger:em, tommaube'xemc.
t. rakonského řábu Fraxltisska Zosefa, e. f.
odborniho rabbi; m miuiíteeftmu tržby a
weťejné stawby, iens i při uprmvomání
(: postaweni 6 pomoci c. E. iužiuýra get:
binanba Stietfcbnetza uejúčiulhučjibů:
sobil.“

„Slawnť obbalenbvltčpomnít
tento "bneííníbo bne při slawných službách

Bozťch dústojným p. %erb. Schňller:em,
Brxlčnsiým čeftníym tauomníťem, ateitně:
čem, okresnim befanem a farářem U ím.
Mikulásse me. ZUojmč,
mebením (&;-cell.generála jišdy “ foman:
dujiciho na Morawě,p ..btab Frantisska
Slika, we přítomnoíti Gee. c. ft. pol.
podnmrssálkaSana Rempena 3 Fich:
tenftamnv »u, (&;-cetl.mistodržčriho na
Morawč, p. btab. Leop. Lažauského,
pťedstawenych města Zuojma a number

jiuých hodnostářňw, jakoz i me přítomnofti
spUuw btbim) oslaweučho a mnoha jeho
četUýchpřátelům, ípoluobčnnům a ctitelům. "

„Stújž teba; pomníf tento pob íítí,
tem a ochrauoU Nejwyšssiho, a dotrwejž
přemnobá léta az ! nejpoflebněmí babe
co siwčly důkaz uezlonmé mětnoíti a ob:
banoíti t nejwhšssium bonm cííařífe'mu a
obětomne' láíh) mlaíteneďe', kceráž zde 6,
flame..á w jebnotlimei, “ wssech siawně
fe ofměbčila, u wssech, ieuš m bobč gpu,
fftění»íe Boha, m babě zrádh a mfíeozj
becne'bo gmattu pro Boha, pro prámo a
ptambu na poli čeftůem k wčrězstwi bo;
Iné wčci from: item bylt wycedilin“

, „Žehncjž Bůh oíení, zde ro;seté!
žehnej; Bňh krásnou, roelkou, fwomou
1lluítrii! žthejž Bůh Seba e.f.21poft.
Welič. nasseho nejmilosliwčjssiho Cčsaře a
mána FraUtisskaJosefa l."

„W8e5Znojmť, bne 16. měííce řiinaL 513.1 Wodpisy —

Listimx tuto přemgal 5 rukou důstoj.

p. arciťužgep. skarosta3nojemfh), žl. Ěudy
beeget, položtw ji na zwlásstni k tomu

pob uejwyšssrmx

xpřřchystaUý stůl k pobplfu—. Mimo swrchU
wmenomanód) uejwyšssich bobuoftářům wo:

eustýchi cibihn'd), mimo 3 synú a 2
beer gunččnčle'bo btbim) pobepíall ii i tafe'
čeftní měíffaně Znojemsscť: páuowé Dr.
Zosef Gmi“ get, mřstodržčciw Sbohem;
Nakonsich, e !t. minift. tabba D1. Zosef
N a d b a a mámu) ochraUce žiwota nasseho

nejmilostiwějssiho cííaře, měn'ťan SBíbew
ský,Zosef rytíř Gttenteíd). Když pat
támen gáflabni citfemnč pofwčcen byl,
byla schráUka Bc gminěnou Iiftinou m něj
wložeua, a na fámen zawťeny ubeřtl Zeho
Green. generál hrabě Slik ble starého
zwka třittáte tíabimem, jakoby dne! na»

gnačiti: ?“ Hofpodin pojisti bloulyé tr="
mání tomuto pomnífu! Tohotčž přikladU
Uásledowali drUzi Uejwyšssi páni. Na
to bal (&;-cell.p. fomanbující hrabě Šlik

gnamení ! obbalení — iebeu z mojínům
bojujicťch po boku Kopalowu satu—Dubí!
třiřráte w tot; ftříbnny, barmani), jat
iíme fwrchu zmiuili, od eele' armábp
ftatečne'mu 10. ptápotu mhsliwců — a
tu spadlh wssechny obwěsseni 6 pomnífa
a tento m sdři flunečni odhalil fe w ú:
plném !(qu ímé krcřfy. In zawznťlo flanp
né 'le Deum, pííeň te cti Cifaťe SBána,

„ob wojska bálu) f(mvue' íaIDp, a Uloždťťy,
fe 4 ublům íměta postaweué, ohlassowaly
na wsse firmu; obbajení toto — okamžik
to nabe mn'ed)en popiš ílamm'), bojemní),
melebnó! Banny w bílá rollcha oděué
přřstouplyk ponmiku a owčnčily jei fe cti
wlastenského hrdiny wonnými menei. —
Dbpolebue měli zdejssi měn'faně střelbU
na ímé mčftíte' ftřelniei. :D 5. [)obině
byla hostina, při Etete p. starosta fe etl

cele' cifaťské Uejwyšssi tobim), wesskeré hr:
binfte' atmábx) a slawUých generálů toaíh;
p'tonefl, obe wssech welfým Uadssenčm při:

jatých a žodpowťdaUých. Na to měl
Zeho Green. p. generál Sťik řeč, w níš
pohnutltwými florou; fe zmínil o chrabrostt

zwťčUčléhoprbinp, wyřkuuw ípqu uaběií,
že tento přiklad nabffeuč, obětomne (dfh),
wčonsti a oddauoski čeťuých Ualezrte flb
bomnífům w celé daleké řčssi aufteia:
ďe'. Bleš UkoUčiltuto ílanmoft, ttetá
wzdp íe siwiti bude w letopřsech města
Znojma.

ŠDoufáme, se pobčbnut tímto popi:
fem mnobí) š Uasstch krajanůw neovo,
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mine při núwsstčwť Uasseho ntčn'eněbo-:
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3e bobina, timto pomnllem na wšdy ona:

Zuojma oblebnoutl fe po tomto pomnitu, | wený,Wjeft fouroba'tem najíím.3mlán'tní to okrase nan't' Morawy mů:
bee, a tím mětn'í taboftí při poblebu po:
cítí ftbee jelpo, paťll fobě na 111prmoebe,

We 3noimč,19.buona 1854.
.lt. Smidek,

gpmn. peofeofoe w gmině;

Cařihrad perla Evropy.
Každý npítá zraky ímé w nhnčjssi

bobě ! froěto3náme'1numčftu na ústi &lo,
ípotu, kde bto3ne' měci fe připtarouii,
řtcté 11epřeo31oíbane' náflebfp 311íebou po,
tálpnou. Nebnde tebp ob mifta, tbp3 čte:
ndřítmo talenbáře toboto B bčjiíftěm tat

wýznamných ubáloftí le'pe obe3námíme.
Země, kceré npní Turecko jat 111©,
wropč tatto sllfll w moci ímé bt3í,
jíou nejpamátnějífl ro běiepiíu potoleni
lidského a neméně ptoflulo to bčjepiíu
fmeto3nán1e'měíto Cařřhrad.

Wrwni jeho 3alo3e11í tlabe se bo _fl'eté
bámnomefofti, to ttete'3 jakýsi obywatel
Thrácře, 1'1nénen1239305, ob nčhoži
jméno Bysanc pocbá3í, pnoní 3átlab !
mpítatoeni jeho nčlniti měl.

žRetome' wssakž tábi wssemn božský
pobřlábaiíee půmob, twrdčli, 3e Bůh bo;
uměli) upollo mčfto3alo3il, a 3e těd)
7 malebnpd; mě3í mčstských ob feb,
mem fttůn citem) pocbá3í, obtub l ná:
3em: ©eb1neto1oč3ne' 111čůo.3b.e
fe tofu 659 přeb Narozenim Chrtsta asana
níabill přichozi z Megary, ani3 bpll
po3nali oůle3ltoít pří'311i1oe'polobp pto oo:
chod, až tupcoroc'3 Milétn ptmni naň
obrátili po3otnoít. E_Bern'ane' 111 Boli
6 Řeky 3bořili111ěfto, po pábn iejlcl)
3111oc11illfe ho SpartáUé a t'. 408
přeb Chrtstem 31noeníli fe bo 3tábou 2! tl)' e:

1'1a11e'. NyUř boípělo měíto k talomě
moci, 3e ho anl trál gtllpp žDZace;
bonití) pobmaniti nemohl. Teprw mí,
tč3111')1nŘímanům pobařilo fe, měfto
bo íme 111oel ooftati, ttcre'm1131n11olppd;
ubčlali wýsad, co3 nemálo ! lebo to3:
hoětu bopomápalo. Dbcbobem toftlo bo:
hatstwi, a pčíloloáním wěd jeho kráfa.
Toro rráfUé město bal cisať Geptt
111116©eoetu6 talořta toe 3řícenlnp
obtátiti, 3e ptotleífařoroi a loupeži iebo
nabt3omalo totu 169 přeb Ch. SB. —.

.

:ro3'ate'boMethoda ©a3bíta,

511119měčnon na' fe neumalil potupu, bal
opět Geoet'ns gnomu mčíto mpftawčtl,
a 11a31oa1ho 2111ton1a. Pak iont?
dlouho 6 mnobpm teptpm oíubem _3ápaz

silo mčfto, a3 fe to3íáplá říjíe římflá to3:
pabla t. 395 po Chrtslu na wýchodni
a 3apab111, a co byl tuto 811111,to 119!
tamo Caťihrad neb ©ta1nbul, neb
.Eonftantlnopol, tbp3 fe tam 59!
přeíiblil ptmní křeskansiýpanomnít Ron:
ftanttn Weeltp.

Nynř fe ital Cakthrad nebe3peč»
nám fotem íroětomlábne'bo Rřmu, a w
tomto politiďe'm to3běleni blebatl ieft
ptmní 3átobeť potomníbo to3fol11lctmí.ná:
doženstého; neb patrlatcbotoe' (&ařiptabíftí,
3á1olflim1')motem blebíee na moc p.ape3e

řčmfkého, chtčli te'3 býti neobtolílí,
jako jejich moenářome, a to mělo 311ná,

'flebet obpabnutí řeetě (&íxfweod Ia:
tiníte' t. 1054 Michalem (Sexu,
latizem. Timto Uepowážliwým [tuttem
ale íeflábla řín'e wýchodni na těle i na
dUchUtal, 3e :. 1453 29. tmětna pob:

mančna b_pla ob TUrkůw, íteří a3 bo
nassřch čaíů tuto mlábnou. .Siiebbá3 měl
jeben ře etp mnld; prorotomati,3emlába
Turkůw toliko 400 let tuoati bube.

Doba přebpomčbčná fe il3 přiblí3lla, na:
plňul'ic m upnejíííd; to3mííítád) Úžeh)
bůmětou a TUrky dčsem. Do b_ámnpep
čaíů obámali fe intel nepřítele, .3e113ob
femetu příjitl má, a 3 te' příčlnp fewer:
ná brána n) Caťihradč Ustawtčnť
zawťená jest.

Qhromuč roelilč mčílo Cařibrad po:

čítá be3 přebměfti ta'/, mile 111 obiemu,
88,000 bomů a unce ne3 600, 000 bufíí.
D jeho nemeně ttáíne' jat Důle3ite'polo3e

umo3ujl 3be mpňatet 3 eeítopifu na slowo
žábu

fw. Frantissta, ptoolncle upeeífe' Sw.
Marte na31oane', wěrowěsta aposlolského,

5 *
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lter? :? latoliďe'm čal'ohlíu nyrisl a !Uřc,
thob č.1B.18_54 tařto13l:„(€ařlhtab
le3í melebně mě3ť mnoh?_; i a flamn?mi
pomnít?,"' latob? me3i to3málen?mi mít!:
3oflaton?mi_“o3namenomatele fme' učlbeiífí
melltoftl pob fdni?m' nebem w polo3eui

3eměpiíue'm, jemu3 tomne'ho není, a m?,
nássi swé roč3ité, ohromně m effit? na
nej3abněmim me3lmořv'.(& ?, na tte-;

_re'm3HellespoUt 6 bíl?mmořem fpo,
ien?, m?lonam běh fqu', 3afe teče me3i
EwropoU (\ fouíebnou mrd, tbe3to, ?to,
můj?? fe w průlim,1'me_uo BosdorU
thtďče'ho má. Mťsto toto tá3nč 3e bne
na “Fen to3ííířuie fme' nej'číílnč menu?,

wč3e, paláce, 3ahtab?, bmoth, topce 3ele:
ne',hřbitoro? clptln'ům plné, a Ustawičx
n?ln lobět na mobtě hlabinč moře fme'ho

po??bowáním taťome'ho ?oífhtuje blmabla
oetm lidsiým, 3'e sotw,a co krásu,ějssiho
mařťa příruba m?tmořlt1 mohla llčineř,

ttet?3 ?ůíobí w čloročtu čatonm? p_ohleb
na (Saříhtab, nemů3e ni3ábn?m_ pérem
m??fe'm b?tl. 91 co teprw fpatřuie po:
ceny?, přliba k toč3l, £tetá3 slowe Ee,
anbtoma aneb SDa'mallna,
na iit'ořl proti měftu postawena jeft, ob,
tub3__*loběplambu utončimn'e bo příftamu

mbihlljí.
Cakthrad le3í tař na holooftromř, 3e x

ucelě me3imoří jeho 3aujímá. Se třech
fttan bot?tá fe ho moře, (: netolitp fám

jeftiť'upelouěn, ne'bt3 i mčstské,dwa bní
ceft? ssirokě, mice ne3 20 mil obnánejíeí
tole 'ilpemnřn? iíou holoofttomím, bruhb?
ob YUastasta 3běmiobehnan?m, iej3
činíčetné moře, BosporUš a bílé
moře. Za ttetou3to příčinou poloha
mčsta bmojím půloftromem obehnána, pero:

-noftí feftámá eele'eropy a QIíie.
Neb mě3l jin?mi m??obami tu má nej;
mana, 3e příítar'onat?m mořem Be třech

firmu jest.obkličena; a ftce- ob jihu bi:
l?m mořem, ob ro?chobnú3inou
Bošporskou, ob femetu3álimem
na příítam? nejhojnčiífhn, fteřá3 neim

řetč3? 3amřena b?tlmů3e ale i be3 řetě3e
nehřa'ťelů'm nebe3pečná je'ítl majíc ssirokost
fmoni'lfemřenou3bčmi CaťihradU a
©MM?- na čthr? te'mřřhon? 3 ne,
mohlo b? 3a'jiíte nle ?emnčjífího b?ti,

řbhb? čthr? pťistawp, jež btuhb? Caťihrad
3bčml -3aíoítal, řetč3eml froá3al, a tb?b?

ttetá3

(šunt bčiehjfnč.

k tomu i umění ubemňomací naffleh čaíů
přlípělo. Neb kromč profpčchůw, ttere'

m??l?ma1'i3 bílého a (Sgejfte'ho
moře, má eele' černe' moře no tatome

moct, 3e jebn?m úftím 3amřené je br3í,
totí3 Bosporem, je1'3nifbo přeiítl ne,
mů3e proti můll (Sařlhrabu, čím3 fe ftá:
má, 3e cele'ho černého moře bohatíhoí

buh 1153? bomo3, bub- ftr3e m?mo3 na jeho
moci fe nale3aií. Wywážťč fe wssak kožť,
mebn, moftu, loje a jin?ch měci m tařo:
toe' hoinofti, 3e boftačuií mčtffí čáfti &:
rotop?, Nsie a wem; ; a3aíe tolifborcáší

se rolna, oleje, 3bo3i a jin?ch plobin Qlfte,
Afriky a eropy, 3c iiml opl?má 213mm
ské moře, 21lbanle,.Rappabacle, altmenle

a t. b. K čemu3 i to přibe'mo b?tl muíí,
3e ani íem ani tam ani bo mrte ani
bo Ewropy l3e nebhlo b? přeplamiti fe
be3 přimolení (Sařlhrabu, je_n3 jeftiť jalo
moftem a bránou obojího froěta, tbhb?
nebhloH ellefpontu. Konstaurinpo,
čal na přebhoří íigeíítěm, mhnitaííelm bo
ú3ln? Heslespontske, Ronftantinopol sta:
mčti; ne3 3ůítamim tuto, m?|'taroě_l bru:
hon na přebhoří b?3antinffe'm. Tro ia
sice 3nameníté b?lo mčfto, ale mčfto [[e:
p?eh; Eteří3to nepřeb3míball poloh? Gaři:
hřebu. Slepť bhli mífiďnl, tteří přeb
(Sařihtabem mčfla ftamčli na pobře3iHel:

lefpontu anebo bílého moře, tterá3 fnab
i nčtb? fmčtla, hub 3 fořene m?lotácena
aneb w běbin? obrácena ifou. 21 řbhb?
bhla obnomena, hřebce b? Caťihrad nab
nlmi panomal.

Bročež wssim práwem trorbiti l3e,
3e onf jeít tlíčem netolito četného ale i
bílého _čllimatmotíře'ho a (&gejfle'ho moře.
MlčeuimpominuHerakleU, Selim:
břii, (Shaleebonll, le3íeína pobře3í
maemotíte'ho moře, bruhb? průmhílnoftí
líbí a přiro3euoftí mčsta 3namenite', awssak
hlaron?eh m??ob 3bcnoene', m??l?majícíeh
3 příftamů, pobobn?eh příítanm Gařihrab:
ffe'mu, ftet?3to 3ábn?mi silami nepřátel
3bořen b?ti nemohl. Wezmeme li wired?
poloh? celého fmčta, we ftet?ch měfta íe
nachá3ela, naehá3e1'í a nad)á3eti bubon,

nilb? nebube nale3ena poloha, ftetá3b?
tolif a tat melil?ch m?l)ob měla, zlejen
k panomání, ale i k sonromémU žiwon
bhtí."

!Břeb mhnale3ením hrachu ftřelnčho
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bp! (Sařibtab mčftem nebobbtnbm. Se
strany peroue' 3emč bylo ttoináfobnou 3bí
14 i 20 ftřemíeů wpsokoU a 27 ftřemíeů
ssirokyxni pťikopami obebnáno. Dptoti
moři bolo touto iebnou 3bí, mč3mi opet:
rřenou, ebtáněno. Tyto beabbb mčfta
wzaly již běbem čaíu zkázu a nebplbbb
w stawU nepřátelftbm toulím 3 b'čl 3boe
romati. Ze 33 btán, itmi3 fe bo mčfta
mebá3i, jíou nejpamátněmi bedna 3eIe3=
ná a brána fw.N omana. Dna, 3e
na želerych ssiUách (teb91t3tebba3
3eIe3nice, obfub i jmeno btánb te') strze
ní powěskUysloUp porfyrowý Řch obci:

3em') bo města bome3en a na námčftí
KonstantiUowU postawen byl. Stalo fe,
3e žutct při bobbmání mčsta proti ní
pomčftné obtomnč b'čIo postawili a 3boz

řimn'e 3eb, měfta se 3mocnilt, fb'e i pofIc:
bni ciíuř řech) .Ronftanttn, m t_ube'in
pobří3en boit, fmtt rekowskbUpobftoupit

umění stawltclsié a3 'pofub málo bylo
3be pěstowúno. Domy il'ou na mčtn'i'm.

bíle u_i3fé a břeměně, a ačťolim mnobo
po3átů ročně me mčítč 3uří, př'eeefe nie
pro bůtlabnčiíft stawby neběi'e. Mezi tě:

mito batátb lobnitaii owsfem íebltotlhoé
úblebné a mellťánffě bubo'rob, neim'íce 3
čaíů nomčjn'í'eb. Welebuý pobleb poský:
tuie febme-tomč3nb btab, iato3t
nomí) Seratl. Tenro ieft 3bčmiobe:
bnán počitaie boblnu w obieňtu a 7000'
obbmatelům. SDo nčbo mebe brána
cífařftá, Babi J:)umaían 3maná;
brána 3ele3ná, info na bořepobb:
tfuuto bylo; brána 3eebtabní, tte:
tou3 fe íIanme' průmobb pohybuji; brá:
Ua břeměná, ttetou3 fe mttmolb obš
praweuých obbmatelů wynásseji; brána
běIomá a brána ebIérone'l. 5.139:
ford potta, palác melfome3íra
jíou ob SerailU odděleUy a nae3a1t fe
blí3e ebre'nmt fw. .Šofie. Na feroemí
ftraně Seraisxl whstawěU íeít eílařííb leto:
brab Nlai seem é trůnem 3e f_iříbea,
jařo3 i iině 3 letobeaba) role—inSerailu.
W ptmním' bmoře Geratíu mbnaíe3aií se
3btoj_nice — starý ebeápt"Seegb —
ím. ftitbníce, 3 ní3to Nčkowé te' mffe'm“
[Ianmoítdhe mobil “30brabe' pení3e tubuií ——
mincomita, emtčitna, m'elitán:
ffý bmb3bíř, w učm3 pry obfou'3eiií'
"míti a ulemotoe' to3btceni bywalř, bytyl

69

pro slnžebnkctwo a ímé pťťďhťksse313W
ftřební brána, ttetou3 tolikoeurem
fám na font ie3biti smi,x tb be .bo bmotn
brube'bo, _Ebe3 tři b'lá3běn cem; fp'atťlti
I3e: Cesta na Iemo mebe bo DiwaUU 6

bmčma sály. W jebftom 3 t_ůebfhrdmďž:
buie fe říěftá tazbba, w brub'embts
3imá fe foub. Cesta tea ptam mebe
bo cefařňe' f_uebbnč, bo sklepu a sspiži;
proftřební eefta webe tu brahě b'ld3enofti,
tbe Íleíftčnet stráž mbtoft'e'emďií.W ,
Iemo ee pt_amo iron bbtb přo pkedstawené
četnbeb a bilých Eleíftčneů, a 3a nimi to3:
Iične' fálo k to3ličn9m potřebám, tom,..
Sčll pto potlabb, w něm3,fe_říšftě
tlenotp, plásskproroka, eifaťstčcfpáqm m):
nale3aií _a obťizka mincím: tobtonáme'l.
Sem nefmí noba 3ábnébo __ei3hteemu,—o;
čití, from bo fám, to něm3 fe aubteucq
uběluje. Zde fell upmmeneicisaťská
messita, láptě a b_btbpro p,rtnce,. W
prmním pofebobíjsoU fál. ttůnotob,
íá-I.fpolečeníhy, fáI fylgamnpftná
s! ebabbou bo bom_u 3m; pťifu3gmt bole
botnií ottotbně a nab nim!,ženho;
peánončue' Ze fálu anofgne'bo _m'ebou
bmbe' bloc'ře bo ilnbd) skwostuychpokoušu,
fpoieubcbB Haremem. S batemenr bm:
ničízabrada boaeinwmá, tbeobbí
_čciněsultán bbbiímá. .Rtom tčebto tale
ieífte jiuých welkolcpych bubom íem temt—
mibčtiiíeít.

Meši ebrámb- prwnť 3miiíme'emífto
fmatbuě fm. Ž ofte, Uyni \_D_messiru pt_o;
měněná. Ronftanttn 365. ptmni
! m' položil 3áf_[ab; rošcetre'etutrpěla 33
mětřefením nemalou sskodu a 3fá3nn,m3bp'
wssak3nomu optamena awystawena byla.
W nowčjssim čafc mnobo fe ftaýo pro"
3aeboroe'mí bubomb této. Nttro ieií to3:
Iičnbm mramorem a bla3ba po_1f.)to)o_bmz
mofaiťem mblošena jeít. QBbftguoěna ,eJL
me f(obu řeefe'bo tří3e, 269 ftřnqeů
bloub'a' _a 143, ftčemíeů sstroká, é okro,ua
hlou 180 ítřemíeů mbfotou „bání. (idei
ttenba ípočhoá na 67 skw,ostných,nábbegz
ně po3lncenbeb, \oeItoIepbmtfocbami o3bos

benbeb sloUpech. (želé ttgiba bg 313eítačlba,
k úplnemu popfe'mi meíebne' b_uboppvtéto. '

Sen'tě jiných 8 f_řeífanftbd) ebrámů
bylo Ua pobanffě messity 3mě_neno„-ačfo:
Iho Sultauowé bčbem čafu tafe nomě.
stawěli memu), ebtíce 3mččnitt ime'na swá
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1an abmeb [. 1608, Goliman
1'550, Dfman III. 1748, MUstafa
H[ 1260 atb.

iRetůlm zůstalo 14 cprámů, mesi ni;
mi; i chram fm. Siří blíže paláce pa;
ttiattbp. Nrménowé podosáhlt chrám
9 bitů anelských blize příftarou. .Rato:
Iíh'im ropfágáno iefi ! obpmání přeb:
měftí !Betg, tbe 4 dyrámp mají; pro:
teftantffe bohoslnžby ťonajč fe toIito
mbomácíd) kaplách clzých protestaUtských

_ mpfíanců. Shnagogy žťdowské nez
zaslUhUjčžádtlého zmťnčnť. .Máfíterp
pobtšeii Nekowé to mocí swé a toIilo
bioa z nic!; wykázali anci ga obpbli
b e r w if! it m.

Caťlhrad ttpí nousí fIabiě mobp (:
.Ronftantin W. bai abotoroitimobo;
mob 1884 fiřetoíců sbíií. Díoiočnpmi
houbami webe fe rooba bo mčfta, tbe fe
jí benně 16 mtlIionů liber potřebuje.
ČetU t_mobometp gbobíměfion\eíite'.

Též oplýwá město početnými Id;
“těmi, jakých .skoraU Turkům přebpiz
fate. Mčsto počítá 8 přebměfií, z nichz
iebinč (&pub na femerním hřebu přífta:
mu gátomeň o mtftem reší. Eyub bp!
ptapotečnítem \ protoia mnie btob swůj
\o' meifitč toboto přebměfří, to ftete'š i
Sulřán po swém zwoleUi na ttůn mečem
Démanomám opáfán býwá. Jižuě ga
příftamem ležť přebmčftí ©a1ata,
mají: míti io obíemu a iefi iolfoIem gbí
obetmáno, bo ttere'š 12 brán mprameno.
Sewerně obhib, bobina gbe'lí, togptoftít'á
se na popotí přebměfií S.Bera, ioiaftnč
město Ewroanů, Ge skwostnýmipa:

, Iáei wysianeerakoUskěho, anglie,
ctít; o, fraUcoUzského, sswédskě:
bo a fatolicfe'bo arcibiffupa.
Na wýcbodnk fttaně ob !Betp na moři
Iezí Žof a n a 6 bíínou baofiteicům a B
palácem 1-quth whslance, ktčrýž fe malé
peronofti pobobá. £ sewerowýchodU biie
bo oči %unbu c [ u 6 kráfným cifakským
hrabem, četnými meffitami a melioIepbm
B az a t e m (tržisstě). ZápadUě leži .Ra:
ssim SDa ssa na moři, a sewerožápadně
mčfto šibo wské Cl:afkůid Na po:
březí asiatstém rozprostťrá bubomp swé
rozfúdlě mčfio SkU t at 9, u starých m čti o
zlatě, Chrysopoli B.

mtfůmpfl a wčbp nenalesaií o;

Čtenl dšepisné.

(bump m řín'l Turecké. Dbgbob sice hněte,
jest míra! boceIato tuřou Reků, anne:
nů a_gibů. W rutou moubré miábp
finlbo fe Cařlhmd boso mčftem fměto:
to Iábnúm. Turcř mňa! neuměli Mita“
tomati poloha) jeho pro fwůj bíabobpt, a
ta! froou netečnoftí a httofooftí netoIifo
ttaíinám těmto, ne'btš i celé Ewropč ránu '
zasad,ili ttmamou. Sid; mp_áb bo (&mtopp
a opanomání řífi'e ťecképřetrbnut wessterý
dťiwčjssiuobchod a průmpfl, iím Udnsseny
ifou wsfechny puip mčb (\ umění, wssechna
wýmožnost cioiltface čiíi wzdčlanosti tře:
ffanífe'. Sotwa opmtomali Caťihrad a
bneb přeftaio toto mtftobpti blatoním
tršiíftčm to Giotopř:

Swětoznámýobchod Ieoantftó
počíná bpnouti, plawba po SDunaÍi, po
Donč přeftámá,a mčfta obcbobní
slowanfká a němecfá pťřcházejčw
zapúmemltij Dniobfabili ofiromp Schio,
Metektno, Negropontell, Chpry,
.skandiU, Ue abp tu gříbili tolonie ob:
tbobní, Uébrž aby mpbnali z Uich knpce
italské a slowaUsié. Stu počínali tiefati
mčfta obcbobníGpIit, *!Inion a (!me
tin), !Bifa, Neapel, Janow, koneč:
něi DUbraink a BeUátky. Dni
gmocniii fe btube'bo fiřebogemníbo příftaz,
tou: alexanbtte, a [)nebuftáI—obcpob
egoptifí). QBibíme pogiienábia bpnouti
obchod stťedozexnllťa pontický, Jtalii a ,
iiitífí) poloostrow fiefati, ge ftato:

,slawného ByfnUct„Um stčhowattsewěďy
a umění, a wesskeroUEwropU ochabowatl
na buchu; neb po Ioběd), ftere' nofiíp
gboší, pIaroii fe i umělec i miéftonář, i
přítobogpptec, a wýchodo:ewropejská wzdč:
lanost rozwážela se po trajínád) námoř:
fipcp. DUch čiomččenftma, zakletý w ita:
jináč, to kterých po tai bíoubí) čas BpI
pčftomán, bíebati sobě mufel bydltsko jiné,
a přefiětyoroal fe mice ! sápabu a. !
femetu. .

Tak meel bud) Iibllí) welkým na:
mábáním a ttátou časU gate naptamiti,
co mpábem urtům bplo potaženo; bilo;
námi ceftami mpbíebároati mufeI btímčm'í
mgáiemnofi čiomččenfiroa, abp toto ner'og:
btobiio se m iebnotiimt fmrbuté faIušine
kh, nýbrž mšbp více a wíce fbítaio fe w
fwatou iebnotu. eropa arci tím málo
utrpěla, neb poho! Iibfií) nebá fe game;
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atti, krajiny ate toto bonton až bofamábe,
až fe tonečnč togpabnou, co; nemalou
bube mbbobon pro třefťanftmí.

Netoliko obcbob a mčbp uttpřh) zkázn
mtrbnutím Indům bo Ewropy, ale i
moe-nářftma na pemnlně gatnftlo btgo
metIu, tterá tímto dtwokým nátobem při:
ssla, na Ewropn. !Břeé 300 .Iet bubtll
íuromci tlto fonfebné a balete' ftaiinp ne;
fretřlmfre žiwota žádUého. RokU 1389
zUičtltťisstSrbrfkou, t. 1396 i BUl:
batfto. a 1444 u Barny zlomtlimoc
ut) etf ta, w tuběm B nim! boji Ualezl
fmtt ftál ubetffí) a polskýWladřslaw;
:. 1526 zhynUlproti nim submit král
Česrý a ubeefló'u Mohače, :.
1566 zenrkel smrti rekowskoU hrdiaský
stim; u Stgetn a koUečnťt. 1683
pťtraztli 6 300,000 sltným wojskem aš !
anion, kdcž slowansko:polskýbrdtna ttál
Sobieskt mocjejichzlomilaEwropU
od dalssťho hUbeUi ofmobobií. Tťmto po;
foťenim' u WidUě počíná moc ttmoíačz
nád) Turkůw tlefatia son mnltřní malo:
moenoftí a zpráchUtwělostt rhchlým porot;

- cbaií horem tu togpabnutl fmému. Ia!
fe optoftilo ubetfto íatma tueeďebo
pob btblnou (&ngenem Saoojským
nobittoěu Mohače t.1687pob geo;

roštu, bojuie za fpásU buffa fine; tašbénm
iefr' uíongeno, iaton fmeti gemře; nebefle'
rozkossečetaii na ubatnébo boiomnífa. ..

.Sěpe'učiní, kdo boiuie, nešli kdyby 70
let boma fe moinl. NáUy wčkicichbn:
bon w ben soudný se třbítíti 1an tnbín
a monřtt baííámem. gabileite mobil):
fíušebnífn, tbetoIl jich potratef' _

Takowý nárob 6 takými náboženwy
mi gáfabamt nemůše fe na bIoubo me
wzdělané eropč nbešett, pončmabš »
tomnoptámoftt ! oftatním 11nebo ani řeči
býti nemůže. Takowý Uárod must býti
pobmančn aneb ftane fe pobmanitelem,
Z tobo fnabno pochopíme, co o na; nos
wých pramecb, jaké západnť moenofH
mpmo'ctcbttčie třefťanům w zavedu,
foublti íeft. TUt bp nanřeb mnm! zjina:
čitt koraU jejtch. — _

NyuějssčWelkosxrlran em ci;
fař Txlrecký jest:Adel:Med:
ssi b : RI) a n, narogení) 23. bnbna 1823,
naftoupil trůn 2. “čmvenee 1839.

pobeml. a mítemw .starlowci 1699.
Srbywé bobo“ fobě fmobobx; t. 1804

_ Černým a t. 1813 pob
Mtlosscm Dbtenomtčem. Nekowé
pozdwihli maltu o fmobobu son t. 1821 š
a ffťaftnč il utončllt 1828.' O to! poz: \; .
dějtUznánymmírn abtlanopoífte'm
14,3áťí1829 žlRoIbama, Walachte
a Srbfko ga gemč famoftatné, ačfoltm '
iatáíi ieíftč ímecbomanoft tuteďá nab nimi
pojiíTtč'na bola.

Tak Hefá Inteefo swýmmlaftnim x
wystleUim. Zeho páb bnbe nemalou wý:
hodoU pro t_řeífanfhoť. Co galon aneb ““$
totán ilcb prawi, o tom tač fám, laskawý
čtenáři, foubýtl: „.Rbo bojuie'ga vratnou

Černohorci a jejich boje.
Na pobřeží Dalmatském mezi Ra:

konskoU a Sinteetouwbanlf, par
meatBoonti a HercegothoU,

(WelkosUltqndeUchdnid:esthm).

!

vypíná bebe týmž fwé (3 e e nó (bo :. a, —
ttaliaUsky: Montenegro. Chrabťť Gebo:
\oe'obýwajipohoťt toto :; počttqjtcc1o5,ooo
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Ímffi ním w stawU 20—25000 branného
Ubn, bp [;oj; E :obbáiení wlastt ímé po:
ftmoiti. 113cmí icikl). obnáffi 85 Q mít,
ta! .,íice 3; 1235- .dussi na icbnu rmli při
pnbá.. Sato Iibnatoft nikterak fe neítom:
námá 6; neúnobnou a fřaInatou půbon.
W icbnotlltoád)dobroU poíobou winka:

_iicld;u3lablnád; baří fe stce mino, otci,
om_oce a obilí. — NejwětssčzásiUhU
o (Ěunou Qoru fobčwydobtlarci:;
biftnp metr $ettomtc I ktery3a
časU:fmébo panomání ob tofu 1777 (13
1830 nomt') pro celou Qoru wydal 3á:
fonnít, a pro [epfl'f wýžinzchUdlého (ibn

fá3mitbgam5ot w 3em13amebI. Bťece
wssqknepoftqčuii plob'im) zemsté k wýžtwť

,hp: alf: „těchto,a ieIlto3 průmysl a obchod
“Mého m3nlťu _nemá, bonucent ifou bo

fořfebnéboguteďa na lUp a plen wychá- 3 na pome3í RakoUském podobUých
serd,opoUsstěli wýstxxpkůuNokn 1848 pob:
potomall Č e r n o č)o t c i powstalce w;
baUsképrot! Sultanowi, umalíce rozlitou
na fe nenámlft potto wysokě. Gamo
sebou se to3umí, 3: m těchto ska [et tt;

wajicťch pomčtecb Ceonhorct boceIa roo.
icnffěbo tá3n nabylt a wycwtčenost we
zbrani, ftbnatoft, neohrožerst a obmá3liz
wost na fmrt ifou blamnípotoabou jejtch.

Černá Qota to3bčlennjeft na bemčt
okresů, žUp čili nabit Sebna 3upa
hledi hrubou pťewýssiti ubatnoftí, (: swé

proslaweméteto oííamuií w pífníd; nátob;
Zisk a „Fáma pobábaií Čeruohorce

! ustawičuýmboiům DťiweBota Černá
Qota Srbské čím podrobena, a teprw
totn, 1389, moboionšamffl ft neodwlslost,
3aříblla sobě wlastniwládU pob bčbtčnípnl
knťža.ty3 bomu Čeonwtčů, 3 kterých
poslednť a3 bo tofu 1516 panowal, a
odkeanw fe trůnu, oftatní bnl 31mm,
fme'bo-w B e n &tl &d; učončií. S.Bobnomč
„voleném wladykoUroedliČernohorci (po:
tečně boje 6 Benátčany proti Turčům,
a icítfo3 oo3bčíi i ochranU mocnód) Be:
nátet přijali,. tu 6 touto mocí gátomeň
ťissi Nakouské přimtčíeni Boli. Wláda na
(Ěeme' bořc byla to3bčíena; mIába fmčtz
ftá bola bčbičnou p tobě mabo,
ničů, a míába bmcbomní fpočímaloq
bčbičnč w rukoU powěstných B e tt o to i c ů,

a3 fgngmň“dáQowicgmmi tuífe':
mame 1:9ng %qúfšmu,byla pobto,

fw.: ez ruin nm "1,11“

,mftáni fmttí 59! MW.

hnáni a to3íun'tční obtá3án9 ííou.

Cteni bčicpifně.

Bila 1712. Tato neočetároaná ubáíoft
3mobnía příčinu k tuběmu boji 6 !Bottou,
čtctému3 poblebía celáQJo r a, awssak 6
pomocí B e ná t č n n ů 1718 wydobslá
fobě opět fmou dťťwějssi neobmiftoft. SDo:
brodružnyŠtěpá n Maly, wydáwaje
fe 3a 113ctt (\ III., po čtpto léta mno:
mat na Černe Hoťe, a3 w iebnom po:

Db tolu 1789
a3 1791 mopufía 3nomu málla B TUrkhe
W pokojt w Sistowě u3aročeném obhájili
Šetnobotct opět son neobmiflofi obmíb
nuwsse wážuč wssecky Uáwrhy FraUcoUzů
1806 a po3bčii i mlábp RakoUské : pob:
manční fměmu

máfhwťe nab3mínčnéboSBetta SB::
ttomičcl. bylwladykainet; inetu:
míč II. 1830 atento obojí ;oIábu fw čt,
fkoU idUchowUť we fwé ofobčbyl
spojtl Muž tento wyntkal neobočejnou
m3bčíanoftí, bucbem báfniďóm, a naftou:
oho 6 dobčym ůmvílem- mlábu powznéstt
chtěl duchownř 1 těLeíne' Blaho Iibu fměbo,
awssak 6 mnohými zcipasiti mnm půda;
ramt, kterě w inec Urpedlp 3ámčto iebo. _
Gamotoíábce-žRuító podporowal jeho mlábu
ročním pťisděwkem 40000. 31. ftř.. Dn

zaťčdil na Černě Hoťe ta! 3mam$ [otočt
t i. fen'át 312 onbů, feftátoaiřcí, iemu3
mn'eďo bůle31te' 3ále3ltoňi to..3emi ! ooič:

Sbor
fonbní, 3: 150 onbů sestúwajčcť,mftoůpit
té3 k Uáwrhu iebo bo žiwota. Se fmámi,
Uáwrhh pro 3meIeBení sskol a Usslechtčni
mramů zanedbalého Itbu nemohl mnm!
prora3iti, ieuťo3 35mm a bootobrušnpm:
náie3bům namoťIč horalé neočemo3né, pře': _.
tá3to jemu ro cestUtlabli. ani Bínič né:
dytčl po celé Qoře 3afíábatl, aby-tota
TUrkům cesty bo bot neufnabntl. „

%Iabota'tento mčl tě3 1840 a 1850
spor éf'míábou TureckoU a utonul"
3imot froůi 31. 3áří 1851. W gátočtč
(mém, U Nustého .Ronfula o: EDuBtaroL'
nikU složeném, uftanomil swého míabiz
stwého wUUkaDantlo SBettomtčc,
me WčdUt 3a příčinou fwých stUdti me:
“taiícícíbo, 3a fmébo náftnoníta we mlábč.
Mčkoliw se tento m fiatečnofti postawy
bčbu fměmu nemotomná, přece froou dUcha:
ponstč a prostosrdečUostiwssechCeonhorců
ftbce fobč načIoniI 3mlán'tč když při ma'/—

1 ' ' | " ' "" 152;
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ftoupeni míábp zděděné poklady na gupta:
mení potřeb ftátníd; obfágaí.

iBřiiaro polbomám' [lbufroe'po opuftll
ííbIo ímé m Cetinje :; fonaje ceftn bo
SBcttoptabn pral jessrěz Widnč na
HorU CernoU, še bůftojnoft duchowui nc:
přiime, jelikož bezienstwť požaduje. Swo:
Iam') Ilb prohlásil mi to ČeonU HorU
ga fiát swětfký a SDantIa metro;
wiče NěgUsse Be fropmi mužskýmt po:
tomtu; za swého mlábcc bez uím'p bané
úfiamp a gátonů. -- '

. \\ . /——»-- v?
_ Í „ _. \ Žili\\ “Mx

'(SDaniÍo' I., knlže Črrnohorský).

Na: \\W'\'6

Na to pťisslého tofu w únoru 1852
obebtatse Danlo bo Betrohradu,
f_bešga famoftatne'bo mlábcc na
Cerné Hoťe nlečm a ob cara, jafošto
plump řcďe' cirtme, dústojuost dllchowňi
BlrchimaUdrilltowi Nikodenlowt
Najecewičowt propůjčena opIa.
Bod jménem SDayntIo ]. Uchopilse nom)
knčže mlábp na CerUé Hoťe, coš nemalou
pogotnoft topfogě portu; rogbubiío.

Několiw (Samá Hora son neobmi:
slost po brabm) čas ptoti Turkům hájila,
přec ji powažowali tito ša bít passalikU
SkUtarského (Skadašskěho). !Bto tpto
a tafome' uárořp roein Cernohorci mešbp'
frontě boie 6 passami skadarskými. N ílná
přiučím, pro tterou w newoli Be foufeb:
npmi TUrkhxšílí, ležř w rozdionstt Uáro:

„ ..|
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bnofti a Uáboženstwř. .Rmcnoroc'
utnoutů, Skypetáťú, NlbaUšiků
pťtznáwaji se bílcni ! wiťe římff'o'ztaz
toItctc', neimícťxon'atfBílamu. Čer:
nohorci wssakjsoU ble nátobnofti thoí
196 a ble 'uábošenftmíneíicbnoccm
Nekow e'. _

Nynějssřpassa Skadarský, sOf man
šassa, nemálo son osoonstr popubt!
Cernohorce ptotl fobř. Dtcc jeho, SU:
Iclman pana, welikýchfe bopuftiI u:
trutuoftí proti Srbům. Dne 5. profitu:
1814 bal 150 thů'" na bráuách Bděl,o:
Inabu poročfltt, a 36 'mhogncnenčm'ucb,
mušů zastťelttt, coz přífítípo rotu tu wife:
obecnému powstánt erbů pob mcbením
Mtlosse oproti TUrkúm příčinu ban.

Ast pkcd 10 rolo powýssen Bp! ípn
jehozaBezťraSkadarského ahlaw:
ním jeho přičiněním bhlo, abp Čemohorcc
proti swým pťedstaweným popubtl. Sa:
kožto točená BosilaU anal dobke řeč i_ejtdv,
což jemu u fttojcni plfli na Černé .boře
nemáloptoípělo. NokU 1843 obňalDé:
man Černohorcům w tuhém bojl,š pa:
ifou- óctcego'ro'inftpm jíouctm,o:
fttomp Lesendrii a WrantnU na

. femetozgápabní čáftt moře ifabarffe'bo, cbtč
zasaditi jlm tónu fmttelnou, an tím tones
Iifě spojenť jejich Be župou Cťrutckoll a 6
oftatníml sewerowýchodnýmt nahiemt pře:
tržcno a wsselikě Iommi tpb přerušeno
Bplo. W tofu 1817 panomala na Hoťe
Čcrné drahota a blob, a této bíbopouš
žťwal Dfman k ptoípěcbu íménm tím,
že nabit CermničkU a ,iínč blísřč'habtg
obilím, peněgi a zbranípobpotomal'ímábč'
jich t nemčmon'tt. iBoíIaI iim tě; pomocní

,mojffo ; (Šeruobotct wssak pťedesskřtejbům.
těnito pokárawxsseUcwčrný fme'n $.oliez

__wltům. N. 1850 šawedl kuižchantlo
nomoy Daň; tteráš noclifou neípotoímoft—
mezi Cerdwborct způfobila; i'tc'to pťťležttosti
pouští Dimun k prospěchu floe'mu číně
weliké sliby SBipct'anům, abp fe mu
pobtoblli. Dantlo knčže táhl 5 1000
muštprotlnemčtněmu EBipetí, (\ bříme

.ien'tě, Uež tam pťissel, přepabIo bez icbo
mčbomofit 30 chrabrých ionáfů ťmemt
geEIt'n'ťtébo ; nabtc Njeky, Blíže
ŽabljakU, pewuůstkUtuto, fte'táš u
rototu ích) Morača do močeuskald,ar:

ského lezi. Zabžjak pxščdřkšl:odlk,rolǧšdǧl
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bomp, 1 meífitu a 1 ptachomnu. SBčt

nifmnů (ptamibelnóch mojářů) a 7 iinhch
moiinů pob meIenim Sclima Agp ftře:
šiIo penonoft a 15 fl'urfů roaiošeno tho
po mčšich folem gbi poftaroenheh, tal! že
celá poíábfa 27 mnšů B třemi bčlh po,
čitaIa. Ziž břime 1835 gmocniíi fe Čer:
nohotci náhípm přepabnntim Ž a b I'1a tu,

a z tehbeiífich htbinů bpli i npni ieíftč u
mojífa, tteři m noci 23 Iiftopabn na čtu,

nech k městu přiragimffe po gebřieieh na
gbč mhlegli. EBčt muší; nabsminěne' po:
sádky bylo zawražděUo, oftatni gaiati a
opět na swobodU pun'tčni. Sahniie tato
gpráma bo Gettnie bonefíenahola, foi:
raIi ihneb nieome' Enišete btanm') Iib, po:
poípichaiiceiu pomoci Žabljaku, kdež
íe i íurci a Qlcnoutoroě fhromáš:
bili pob meienim Dímana Bassy a
tim gapočal hoi meči ohčma ftranama.
Mezi tím učinil i EDaniIo útoť na ne:
mčrne' S.Bipe-ri a fpqu gápaftti mniil
6 Turky a QIIbaučitp ku pomoci
$iperanům přichogimi.Iim gpůíohem
gapočal fe boi (Šernohorců B paffou Gta:
darským.

latě na jiné ftranč ubáía fe přiíešif
toft ! boii. Sítagápabnim poniegi to !)čif:
čiči stťezil hranici 1852 pro froon in:“
tomoíi a ErmoIačnoít zUčUnýmůbce žlutou:
tím) jménem Gleek. Citě fe nebofta:
iečnám ! ohháieni tnreďe'ho pomegi mta
til fe bo Mostaru pro wojsto pomoene', a
6 200 utnontp fpěchal opět na přebcmč
ítanomiíítč. Na cestě to traiinč Gasko
bp! přepaben ob Ěernohorců na plen bo
SÍuteďa topbihajicich a 6 15 fonbruhp ga:
mrašbčn.

Zde owssem bopnítilt fe Čeonborci
bezpráwi. 3 na to ho hpia wyfokú Borta
žapomčla, fbhhp ii neodwislost (Šerné Hory
od RUska Ušnaná t balffim krokům ne,
tha pobnčtu baIa. SBorta to tom mibčía
jaféíi tajne gámčrh RUsia, kteréž st ufta:
mičnč ceftu tn (Eačihrabu klestč. QI
poloha Černé Hory má tu bo sebe mh:

,gmoenili.

Čtent dčjepisné.

hobu, ze břím neh pogbčiiČernohorci ton'em
fčeffanům w řin'i iurede' pob inrmem ne:.
fneíitelniym úpicim pomocnou tuřn pobatl
mohou, ahh n mn'eobecne'm pomftání moc
a filu utiftomateiů fwých zlomilt. Neb
třeft'ané m Ewropejském Turecku Turky
baleto přemhn'uiice upíraii heguftáni graťp
íme fn “Betrohtab u, pomašuiice %Rn:
itého Cara ga fmou neimpěn'icittero:
ni híarou ;; fročho hubouciho p_anomnifa.

!Borta gnci bohče toto fmhffíeni pob:
banhch imhch, a ga tou příčinou činí ne:
fmitně připramh, abh ČeonU „boru sobě
pobmantla.

SBřemršenec (renegat) D m e t 513a ssa,
jenš bčimeByšnii pokoťil,bh! muii'i:
rem matn'alfcm t. i. neimhěnim melite:
Iem 56.000 filného monia 1menotoan ahp
těž,Čeonu .boru potořlí. W íeho ča,
bách boiomaíi tačé četnč EBoIáci, tu
Sílam u přiňonpimfl'i; awssaki Černo,
horcům cigá přima pomoc proti tuttům
— imenoroitč hoiomal m řabách ieiich

mhcaríth major ob bčIoíiřeIectma,
imc'nemDreIIi. _

Na pofhnuti Nuska opnstřlt wssak
Černohorci bohptou a 32 bni me swé
moci brsenou pemnoft Ž a N' 1ak, wrátlwsse
fe opět na fwou „boxu, tbe nefmirnč činili
připraiop k umitciui SInctů, pafIihh se
na HorU ubečlti obmášilt.

a; tu fonci roln počitaíi Ěernohotci
42 mrtwých a 60 tančnhcb. Turci chtíce
žRuífou a Nakoxlskou rolábu, bčíro než
ptoítřebforoati počnou, přebeiiti, ubečiIi
na (Šernohorce 12. chna 1853, a nepo:
ttaiíce se ěe gábnhm skwčlým wýsledkem,
toiiio bmon nahii a to grábou fe holi

TUto wálkU ííon mein 6 tac
tomon ufrutnofti, še Rakousko ihneb- 6
fBortou ropjebnámati počalo. Whsláui
htahčteQeiningen %eůethurgza
bo (Sažihtabn učinilo rodní) tonec
máíce této. TUrct muíeli opuftiti Horu
Černou a gnomu usnati r_teobmifíoftjeji.

(TTomášSimbera.)

Salve Regina.
' .Rbhš na !onei minulého ftoIett boha, frbci brahe'ho a fmatčho jesk,z

fmlfítčni a ťrmeiačni francouzsstč hučičomé mhmrátiti a ghubiti Ustlowali,

koťene

chopili se
(maté ucihošenftmi, a wssecko, co Itbffe'mu nejen pomaganhch fiušebniřů oltáře, je;
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biíem z otčím) wyhnali, dilem zawraždtli,

ale též ani Ubohých jeptissek klássterských
nessetťlli, stťhajice a odcwzdáwajťre íid;
fonbu trmame'mu; om) wssnk fmrt son
rekowskoU proslawlsy neobtošenoftí. Tťm
zpňsobemboh) fa tm elttá nh) ; Royal
Lieu, nebolelo Rombicgnc, ob těch
katů na mragebnou fóru připoutána), a
uproftřeb wzteklé luzh na poprawu mie,
čeny iron byly. Než ale, toto skařečne

mečeUice nesekaly fe fmrtt strassné; 6 mp:
jafnčnou tmáří zpkwalh „Salve Regina“
B roUž mírnofh', jakoby hlasowé jejich w
mlíe'm klássterském koskelc fc ozýwaly. .skdyz

jebna ; nld) na fmrtné Ien'cní wstoupsla,
zpiwaly ostatuť bále fmůi Uábozný ltbozpěw;

a tento Uebeskýmilosmufjentím sepřettbnoutl
bat, když abatysse ,'ftetáš Uejposlézob:
mamma bhla, pob fmttonofnou sekeroU
alena. Tato wšnessená santlomysonst
účinkowala fat na zdtwočilý llb, ze od
tě chwile pťestal při podobnýcb krwawých
diwadlech pťitleskowati, a zasll w sebe
cita) wětssi sidskostť. Neibožný básuťk tu
pamčtlbobnou ubáloft ta! opěmuie:

Ux.skompiegne luza lítá,
satu) tatto strassUěwitá:
„Uchopte se práce bblto,
5m krew ccb'ť brzy toto,
Co tu na té fáře fcbí,
21 ta! cubně k nebi [)Iqbí;
Bo nepěly nlkdy mice
Nábožné swě žwatla!ttre.“ —
Než, co fe tam wssecko wzteká,
Srdce mnissck se neleká,
una žbozněc již se chwěji,
sIšmměnem tatto pěji:
„Salve Regina, Mater miseri

cordiw!“
„gbtáma's .Rráíomno, Matko mito:

ftbtnfhbh" —

3an holubinky bílé
W černém, fmttném we zúwoji
Ratmelitfp Bobomilč
Chpstaji fc ftatnč ! Boji.

.Rati na něbotírají,
By son míru odwolaly;
11mm na to málo bbaíí
Wzdáwajice mám: cbwáh).
!Boutaii jtch okowamt,

WyhrožlljťgulllotiUoU *),
Banny těssi sebe farm;
Chwálopifni Martinou: ,
„Víta, dulcedo et spes nosua,

salve!“

„Žiwote, sladkostt a uabčie naífc,Hu zdrátťva

Welebné a iemné tona;
Sbhonš kroti tmtbe' fledw,
Zdtwočilé chátra; fbom;
Taji w útrobách [mm-b dechy,

Utrpnost fč poošýwá,
W frdcťch xnizť mstiwá zlost,
an fc oko iafnč bímá
Na tafomou z min) cnoft:
Zbožné parmy, ač jim: to táře,
“II se wlečoU ! ímttí bráně,
!Břece jako U oltáře
SBomgbpdmjí k Máti Wánč:
„Ad Te clamamus exules ÍiliiEve!“
„.R Tobě woláme maímmlí synowé

Gil» Ill

Z pějčcťho panen fboru
Bamm .Rláta w hrozné dan—píli
Jako unie! 8 nebes tmotů
!Bhtá fmětn, plná sily ,
Riethouc fnitrtnč na lesseUi,
Dbrátíc se ! pamtám, molá:
„Sestry,. foneitc swě pční,
m má dUssezlobě zdolá!“ _
91 ten běloíafm') sbor
Zauotil fmc' meloble
3an neben'fmlů cbot
.st SBamlč, Etcráš m ncbi šlic:
„Adl Te suspirumus gementes et

flenles in hac lacrimarum valle!“
„R Tobč wzdycháme Ifaju'cí a pta;

čín' m tomto slz,awéldt údoli!“

Nad takowou tcfmonoítt'
Sama fatům mysl žasue
HojUá slža útrpnofti
W mnohém ofu stwč fe jasně;,
Než co přece w bitoe'm fpčcbu
Nowčl obět w hrot tlefá,

NcbeskoU fbot panen těchu,
W bum cítíc mroucnč plesá. —
W nowém boji, w nowé file

') Gnillotina, wysiow:
strassněstinadlo

gylojtýna,ujest
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DrUžka drUžkU Bubt' báíe,

be dossla kašdá cíle,
Pěji k mlátí Uebeš stále:
Eja ergo Advocata nostra, illos

Tuos misericordes oculos ad nos
converte!“ '

A ptotoš Drobomnice Uasse, obrať
! nám ímé mitoftbné oči!"

Zpěw fc wťc a mice temně
, Trati wzdechů me ftříbání,
x Nwssak jesstě slysset íemnč '

Z prsoU naháč; ozýwáni.

Septim it3 mn'eďp ležč
We ímé krwi zawražděny,
Nbatysse nyní 6 tě3£
Rtočí fmttnč na lesseni,

Solana se tic; třefou,
Jeji tělo poomdliwá,
Rtowé ale 3Bo3ně míou
.R nebi slowa mlíoíihoá:
„Et Jesum, benedictum fructum

venlris Tui, nobis post hoc exi
lium ostendel“

(Štmi'bčiepifnč.

„QI Zežisse, po3ebnaní) plod 3lmota
Twého, nám po tomto putowánř

Ukaž!'"

3i3 se Mama Běloiaíná
W krwi botů skolila;
Lid fe letá hrúzon žasna,
Sima oubp btobila.
3 ti pelsa zli otroci,
Sati farme wyšssi mocí
Citi pobtrone' tt) zpěwy,
Staré pěly 3bo3né běhat),
©rbce. w prfou mocně bije,
SBot se 6 čela iim ím lila,

Katůw ret se 3ad;míroá,
21 Salve fe dozpiwá::
„O clemens, o pia, o dulcis virgo

Marial“
„D miloftlmá, o přímětimá, o pře;

flabtá Banno man!"
(Dle 3. B. FR.)

Tomáš $eč' :,
Pťedstawený w arcibiskupskemboboslo

meďém íemináři m Díomúci.

Cechové “VÍvančicíéh.
(TomášProcházka, kaplan v Ivančicích.)

D eechách bUdoU tábt čítatt ťemesl
nici, ttcři st Morawana koUptli, aneb 'ou=

bomé sw Dědtclwi jsou; 31:3 zajisté i
tolníci tafe', poněmab3 pozUajť, .iafe' mčci

tobí řemeíIníci pro těleínou potřebu, au
3atím oni » m3bčlání a 3u3ittomc'mí půdy
péči nefou.

. 1. Cech btnčířffí). Teuto bý
umí ien'tč přeb málo léta) Uejsilnčjssčm U
nás, tu! 3: počet mifttů baleto přes 40

fábal. Db tobo čafu, co Uastalo 3eIe3ně
nábobí, mt3i icjtd) počet, ano bohUžel i
3ámo3noft někdejssť. Wyznamenáwal fe
po wssechny časy swým cechowým řábem
tu!, 3: bywalo oprawdu jakési bratrské
me3t mmm; obcomání po3otomati, neboť
to mbomo bylo pečowáno probámáním
oněch trhům, tam jejich nebo3tt'ci 3aroá:
3etl měli. Zřstič a3 pobnes pořábet ta:
kowý, že 3bem'í hrnčíři ne1'e3bí na trhy,
tam tomu libo, ne'bvš bo Určitých mist,a
to proto, aby se jící; na něťterě mífto
nefielo příliš mnoho, a 3afe jinam příliš
málo, coby owssem jím fampm neimícc
na sskodUbyti mUselo

Ram a kolik wozů se hmčiřflébo ná:
bobí točnč poíub 33mančič roomáší, tuto
potlábáme. Nozděleni jfoU pat ttbome'
dle toho, jat fe tbc bílo zpeuěžiwá,. na
tři třibo.

a) Na trhy prwé tťidy:
Do města Brna točně 88 mo3ů, na

staré Brno 24, bo Blansta 4, BlUčiUh
3, Bozkowic 2, BUčowic 4, Bytyssky 3,
CulpU 1, Damboťřc3, Druoholce l5, Smc:
nomic 3, Sebomuice 3, Hosttradir 5, Husto:
pač 5, HrnssowaU 2, Siřtc 1, 5001.Rounic 12,
Lissuč 4, Medlowa 2, Modťic 8; Nost:
slawy 3, letamic 3, Dletíomic 1, 2130
hoťelir 10, Bozhoťic4, $ou3tam1, Bro:
stějowa 4, Rajhradu 3, Nosic 4, Nonsi:
noma 12, Slawkowa 20, Slapcinic 6,
Troskotowic 2, Wisskowa 28, Wlasatic 6,
Wystontc 1, Židlochowic 6, Znojma 8.
Wssech wozů této třčdy 314.

b) Na trhy,2. tťťdy:
Do Bossowic 2, Qioten'e 6, Černé

bon,) 6, .Rlobouf 5, .Rrumloma—4, .Ru;
říma 4, Letowice 3,- 93592 ,' Listc 4,
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Miroslawš 3, Sproftonlčřic6, iiňnoma' o.WssechZ 0
c) Na ttbp třetí tříbp:
Do DoUbrawice 2, Satoměřic 4, Mně:

nína 2, Donroanv 2, NoUchowaU 4. —
Wssech 14.

Součet wssech ročně 3 Smančlc mp:
wázenych mo3ů ptnčířífe'bo nábobí jeft 378.

.btnčíři 3bejjfi, ac' bílo jen černe',
nepolímane' botomují, neb to 3bejjj'i blína

jinat febou neneje, přec na trzich jatouji
přebnoft přeb jinpmi Užiroaji. za! je i.
p. m Brnč Be swým nábobím rozhostč,a
to w tonme' čářepo jobě tai, jat stdoma

lojem bpli míjto mptábli a po jejicb stra:
nád; je wsselijak bru3í to3flábají B polí:
nemám a jiným dilem.

!Bo3orujíce 3amčjtfnání těcbto řeme:
jlnífům, jest se nc'nn čemu blmiti, že jtch
málo jncbpm Iámáním skličených nale3áme,
řbe3to přinuceni jfou 3 botfe' bíínp to3pa:
pařene' bo d)!abnébo pomčtří náble mp:
d)á3et,i aneb při mpbtašbotoání 3 pracbn
žhawé pcci pto ocbla3ení men mpftočíti
třebaé i w 3imč, tbpš mt3ne až ptajj'tí.
ZsoU sice na mno3e těla hubeného, wssak
3btnmí, a něfteří tafe' boft topjofe'bo ftáří

boíabují. !Bocbomall jíme to tom stoleti
něfolif oj'mb'ejátnífům, a t. 1837 nmřel
93letp btnčiř.

!Bři nočním pálení, ponemabš pojnb
jejich pece na 3abtabád) o fobč fřojí, mají

příle3itoft obbimomati je bmč3baml pojete'
nebcjžě oblo3e. !Bobábfp a to3lične' pří:
bčbp mptlábane při praftotu obnč pob

pottomem tmamě noci, aneb 3pempojmát:
Uhch národnťch pííní jmatou útěchou a
potlibem nebeffpm oswěžnje bníje jejid).

Na mněloj't 3bcjjj'íd) brnčířů jměbčí

to, 3c nifbe taE whfokýchbrnců, bmonuffní
tů 3manpcb, nebčlaji, jato tu u- nás, ně:
tbp i na mebco mobp. Nikde taťe' nervi:
běti tat mpjofpd) mo3ům naťlábatl, toti3
nab 3ebřínanui bmč \orj'tmp a jcjjtě něco
nab to, a poíttanne' bofp. ijjem še
tai obtomně mpjote mo3p nejebnobo člo:
wěka podyomalp aneb poracbotilp, co3 je
:eb, an je mo3né cejtp lépe opcaroují,
3říb£a přibá3ímá.

Hrnčiťstý cech měl az bo tota 1840
fám jebim) 3e wssech cechůw jmou foton:
bem B obta3em jm.551otiana, fwého pa:
tcona.
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_ Druzč cechowé teptm 3a jebo přítla:
bem cbtoálněnáflebomli, a jejtlť optambu

utčchm') pobleb pro oto tatolíta, kdyžmíjí.
ďnt cecbome'i 6 Bratrstwem účtnliroe'lájfp
blišníbo f. p. na slaonst Bošťho Síěla a
jinbp pob fropmi fotoubroemt průmob řábně
a pobožnč fonají.

W tomto cecbu přemíábá příjm'í
Schilbergerů. Wssak toto teprm fe w

minulém ftoIeti w Ínibácb městskychmp5
ftptuje, přeb tím tam čitánfe jme'no Srť:
tatjfp. 3 to 3be pobotfnnto bub, 3e brn:
čířům ždejssřch tecbniďá mluma nátobnč
jeji a pojnb 3acboroalá, ná3mp němeďpmt
totiš nepolnídmná '.)

. Cech tošefjnicfí). Cechtento
bcubbp jaťouji přebnoft přeb jinými 113%
ma! tím, že w bořejjjí jíní staré zdejssť
tabnice na trbn ftámal. Mistrowé toboto
cechU se teb míce bčlánhn soukenuých če:
pic neš kožtchú žiwť. Mezi kožessnikp pře;
mlábá 'me'no .Ruíbů, _ftete' jíme jl3 w
nejftatíjt tni3e městskébpli najjlt. W této
tobině .objemtla je 3a bnů nassich pobnl:
kawost pobimubobná. Seben 3 Ruíbům
bptnje w HambUrkU a promábí obchod w
kožessiuách B pošebnánim Božim me3l SBe;
trobrabem a Qonbpnem. Sim') st rozbtl
fránet to ©toďbolmu„a bobře je mu w
obchodu na femetu baří. Tťetť 3afe ro
Tcrstu se ujabiI, ssťastuě3apočam na jihu

3_iroota fwého pouť, rojfat br3ton jmttí ji

') mářabí a náftroie: trub, talíř, pobtrušf,jíoupef, f(ejjtč, panmice, má!, čepel, fáínl,
ftrulj, fttuna, pídjátlo, tarbomát fo.

Drubowé nábobí: smouufíníg, penčzný,
pgoftčebnú, pobproíiřebný, bopenč3m'), bopro
ftřebnťj, meIre' a malé namlomě, boboproítče
bn'o, male' brnlp, fčíbía, trouba, lut án,
jmetam'f, čepát, mlíčuíf, plucar, b3bán_, aň
fa, baňfa na houfnice, renbíít, pernice na
ptábIo, perníčťa na iní, pemt'čfa na hnití,
'cebál, nočm'f, pletí), Iljabánet.

Iaftoic čítá: Hliuu fopat, močit, jflapat,
jttoubat, přeftrubomat, máíct, půďp mpbg3o
mat, brůbtp bčíat a 3bčIat, oujífomou bělat,
ouj'ítomé nabčlat; btnce ucbatit, na obro
tpinu bámat, bo pe'ciHáji ptroní, brubon
třetí wrsiwU; pec 3abra3bit, obra3bit_, jopoucb
ucpat, obecpat, pec pobpálit, 3pecimpbra3
oroat, náhajnftp obftranit, brnce obn'rat,

namčomat (namíjomat t. j. hrnec nlenssť bo
točtjífbo flámou 3abčlámat, na wůǧ natlábat,

na porůátno neb na Ioíp probat, slozit, skladťyproba
Ramen mlátit, mpftjwat, opin'hj mpbobit.
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uhmčil. Tito 'ífou B jinými wmlkowé
wěhlasneho poutnífa 3a časn nemolnictmí

Cirkwje Uassť. — Tento nad) má na fwékorothi p. Marit a ím.3 krále.
.Cech punčocháťsky. Mistřř

tohoto cechU chroáli fobě wodU 3Dílamf9
k zwýsseni batem zboži swého Nacházime
tatě pťtbytky jejlch ponejwice podle strnhy,

_jato tam me 3boře a w rybúťjké ulici.
Tpto robim) róby sebe pob wečer ansstč:
mují, _cošfe ii'm při tomřemcae fnabnčii
bělatl bá. Bťáli bychom si proto nb
ítbce, alu) fe iim na obou nasstch fm. Sběr
dictwich bobře 3aIíbtlo. Mčlhby 3a1'ifte'
mnoho tuší), a tubpš co čítati (: mpfláz
bati 3a dlouhých mečetůw. Musely tafe'
tyto robim; kdyš bómati zpěwu Homem:

f_těbo mtlomnice, neb na to by fměbčila
jména jejich od llebeskěhoptaetwa mppůi:
čená, jako i. p. Skťřwáuek, Srehlčr, 213.2,
Iifc'm atb. Morawské uátobní pťsnč, fe:
beane' od F. G., a w BrUč mpbane', 3aíe
by jim k ptmotní flámě dopomohly

Na ímé korouhwi maji obrazy: Sta,
nebemítoupeuí méně a Nanebewzeti Spamu)
Mariex

4. Gad) obumnťcfí). Mtstťi
tohoto cechu 3anán'e1'i fe ponejwice zbožim

trhowým a 3aopatřuií tafě jím trhy atol:
nych mčst. Týdenni trhowé zdejssč jfon
pro ně teb mnohem wydatnějssi, nešli ne,
bámno býwali. Sta ímé korouhwi maíí

obra3 nejblabofíamenčiífi 213mm; Marie,
a SS. .Rtlípína a Rrhpiniana patronu
Md)

5. Cech krejčowský má na
ímé melífe' formami obmz Christa SBťma
w 3abrabč getbíemanffe' klečiciho a pat

'fm. Homoban patrona fwého.

(Stout b'čiepifuč.

6. Cech tkalrowský a 7. fufe:
' uich'). Pomysslenř na tyto cechy dnssi

šelem naplňuje. Udáwaji příčinu jwého
mabmm', a ta pmmbimá ieft. Wssak Bůh
jeft mocný brmfajícím w nebo a příčin,
ltwým otemříti pramenil) žiwota me:
abcmíbo

SDtu3í eechowč wíce řemeíel zahrnujč.
8. Tesaři, 3ebnici, tomáři a

toláři atb. mají koroUhew6 obrazy nei,
fmětčin'i Trojlce Boži a sw. Sana Nepo:
muďébo.

9. Stolaťi, 3ámečníei a t b.
maji koroUhew s obra39 fm S.Betra a ím.
Wácslawa.

thařť nanimaiífotoubembratr,
ffou. Dbta39 na m' jíou: (ěbriítué !Bc'm
jak žehná mine'nm hltanu, a pak sw. ZaU
.Rřeftitel, patron Bratrskwa účiulime' láftp
bližniho. — Mládencř a panny mají to,
rouhew fmatojanffou 6 obrazy ím. Sana
Nepomuckěho a fm. apoftolům slowansiych
Chrilla a %Dletbobia. 3 sskoluť bitů) maií
korouhew íwou, jakož i poutníci Marře:
celeussti, ŠasstUstč, Tuřansstť, Wraxlowssrč
a Bražsstř.

Pracowitost řemefluífu 3be1'ffíd) jeft
můbec přítlabná, 3mláfftě těd), jenz po
tt3íd) je3bí. )taítámaiící ben ttbu : pil:
noskt pohání. 213 k míře nepobobno, íaf
3ačafto řemeflm'f náš málo bobin fpánfu
menuje, ač mnobbz) Uebýwá w te' míře
třeba ano myslelbh6, 3: i u náB nábož:
nost ii; ocbabuje, pončwadž nětteři žeme,
íluíci, 3mláfftě mlabi mtftři, jat tomu we
welkých mčstách byli anykli, aš do rána
w nebčli pracomatt si bomolují, ani sobě,
ani bomácím obpočintu 'nepřq'íce, a hťčch
na íměbomi si umaluiíce.

Karel Kraus, děkan a farář V Ustroni.

Žiwotopiš tohoto 3taflou3ile'bokněze wHorUťm Sle ekzs u mpiímáme 3
„Widenských cťrkewnťch Nowin“
1854č. 13. . „.Rnč'3tento," pisse jeho
žtwotopisec, „wpznačtl se fon neobtoše,
UoUIáílou t ptambě, a oběttwým zasiá:
máním fme'bn swatého úřabu. 3i3 cbutam'
ifa, přece nebal fe we swé botli'mofti 3a=

Me“, a měl služby Božč o swáccich má,
nočníd). Tim fe chnrawost jeho zwčtssila

tal, že bne 7. [ebna 1'854 íláfleboroala
fmtt, kterouž postlnčU swatýmt swátostmt
6 přítlabnou obem3banoftí očetámal a 6
posleduim powzdechem: „D můj Seči:
sst.'" pozdrawil SmUtná 3ptáma: „K r a 116
umřell" otřáíía, jako jiskraelefttíďá,
wssemi, kteťťž jej bpli 3nali, pončmab3 ho
milowalt a ctilt. Se smntečným blaho,
Iem 3monů w rozkossUém údolť nassem fe
rozlěhajčeťch spojtl fe Uáťek netoltko lebo
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farm'tů, ale tařě mn'ech foufebnich obhma:
teium pohorsihcho Stran 6 narobil fe
we Et \) de (w hají íěífinfte'm) tofu
1780 a 3apočal w bře3nu 1811 w tom3e
měftě ptomo3omati úřab bnchomui, Ebh3
bhi w Diomúci fmá fiubia uiončil, a me
fbořu ftubentům mlafii tenitáte filičeně
mojenffě qu3bp ptoiá3aI. Seho horiiroofti
pro čeft Božč a pro fp'afeni Iibfié neftaf
čiIa jen fama pe'če o měřicí fměřeně, 'a
četná práce fanceiářffá, on, jfa ob3roláfft'.
ni přítel bítet, a bpm pobporomán bra:
třem fmhm, jej nhni trpce oplařároajicim,

3namenitč pom3nefl ffiolu farířou. Bolestně
cítě neboftatei tně3í te' bobh to3ffiřiI taie'

son činnoft tim, 3e 3alo3il fouřtomou
třetí tříbu, a umebi me bwou tocích ptmé

3áih fme' a3 bo čtmr-te' latinjké fffoIh.
iai učinil počátet pořábue'horohu;

čománi íouřrom'ěho, jeho3 po3ehnaně roh:
flebih zamýsslené patřil “me mnohhch fuě:
3ich otiinp [roč, 3 'nich3to uětteři u něho
taplanp bhii, a me fměm tom ptaeoma-i
potřačomali, ftete'mu3 oni fami fme' pnoe'
učení, a tub\)3 fme' iuč3fimí befomali —
Seho činnoft nejiepffimi mhflebih fotuno:
mami bhla tai mhtečuá, 3e fe mu po 7
tocích fara ro Síteině, “(?) w nejmhěflich

horách a na nej3abnčjffich hranicích Ha:
ličfihch a uherfihch obepřiti nemohla. Wý:
3namná pomaha jeho nomhch farním,
tierá je u jeho *ptme'm přichobu i nim

ofmřbčila, 3aquhuje \ohtinuta bhti.
Když jej, ně3ne'ho mu3e, přiffli ©io:

máti to fcoji nářobuím umitatia co fme'ho
faráře po3btamiti, Uťekl fe jich, a otřáfl
fe, ibh3 pat mu byl fpoluptaeowuíi jeho
řeti:„Hle, tito jfou nhni fatnici
tm ojil" obmtátii fe, aplaiaitřpce. Stu
přiftoupil k němu ftat'ofta ftbnath a pta;
mil: „Welebný iBone, metačte fe
nás báti! Nč fe Wássnostř hto3:
nhmi bhti 3báme, a htube', četné
hůnvč nofime, přece pob nimi
bije mčiře' a bílé ftbce, a ma;bn:
beme ioě-bčti,WassUostth fpoto'
jen oft'i 'fobě '3'ifřat-i." Tiuň potěffen
a posilněn pobai jim! nomh p. farář 6
tabofti min, a 6 ruiou i ftbce fme', řbp3

mu bhii přicho3i jménem mffech oftatnich
ítbce jme tař bůměmě přinefli. EBáfia,
itctá hncb na počáttu tat tráfnč buchon
ního pafthře 6 měřicimi fpoutaia, mhwo:

pil nejftařffi3
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bila mhfiebřh nejpo3ehnančjffi. W mno:

hoft-tannhch 3měnách a obnotoách jeft w
Střelně ne3apomemlteiná jeho památra,
ttetou fobč bpi co wžor buchomniho pa:
stýke bobročlnnoft'i a lastawým chománim
ro 19 létech pojiftil. — be fe u fměm
mpšffim mém přece jeffte beíefprámř bu;
chonmi 3achoroal, upo echI uejmpšffiho
hiafu, a pr ro foufe stwU na faře \n

ufttonč, u 3btoje Wislh přeía3en. Tamo
přinefl itom ptá3bne' iapfh a mta3em '3čees
menalé tmáře a tufl) poměft chmalně to3=
ffiřenou. Z w tomto nomem oboru čin:
noíti, ačioIim tam inciatolíci obhroají,
fnahh jeho neflp weimi bobrěho owoce.
TUto fe ucohto3eně poftamii proti ofob„
noftem 3namenithm, abh obftranil obhčeje.
mramnoft pobthmajíci; tofu 1844 mocně
mpbi3ei ke ftřibmofti, a pobnčcomali fou>
febp swé k tému3 boji proti neftřibmofti

'a opiiftmi, jeho péči meliee fe 3wětffii,
ofráffTiI a pitnou mč3i opatřil fo,fteí tte;
rh3 jeft nejlepffim pomniiem, na učm3
mffubp jeho ferchetna horiimoíi pro o3bobu
Domu Boha ttojjebnoho a příbhtiu Seho
ioeIe'bnofti mpfmitá, ! tomu pomnitu řabi

fe bůítojně nomá fatftá fonIa 'o jebnom
pofchobi, a tomně3 noma fffoia to ofabě
Wisle. QBffeobecná příchplnoft *! jeho o:
fobč objemila fe w nejjafnčjffím fmčtie
přcb bročma roh), řbp3 měl na faru 230:

hufuínffou (Dbetberg) přefa3enbhti.
Spřámč přeb obje3bem, ibp3 fe měcinařlás
baIp, přiffii mhflancoloc' 3 obecně tabbp,
a prosilijej, „aby mh homěl mnoho:
ftřanue' 3ábofti , a jich neopou:
fftěi, 3e jfou hotomi, pro jeho
mětffi pohobii pobpotomati
jej, abl) fi mohI potřebnéhokonť bt3eti."

.Rbp3 jim bp! řefí, 3e ji3 naproti

mhfooihm úřabům jejich 3áboft naplniti
nemů3e, a roh3nal, 3e Uowá fptáma bu;
choroni jeho ftáři přiměřena jeft: mhftbu';

poflancům, a pramil hIa:

fem pohn—uthm: „92 e m il 3 e mali te b 1)
WassUosti ji3 bile to 3itoos
bhti me3i námi míti, pat fobě
přejeme, Wúš alefpoň po
fmtti u nás míti, tačte nám
teba), Weleď nh !Bane, fiibiti,
3eWassimttmoiu jebenttáte
3 Bohumtna .fmime donésti, a
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3b e 33o d) o r'oati. " !Břeřonaně ítbee
jebo nemobío řeči tai hluboce cítěne' 3m:

wU ne3 pláčem obpomčbiti; pat ale upo,
fojt! jtch pťťwětiwým podáUťm tuto a
těmislowy:„Zelikož tomu ta! ieft,
3ůftanu ( w 3imobotí ien'tě be'le
miletáb u Wá B!'

Z tobo powstalo mííeobeene'jafáni u
wssech botami be3 to3bílu aábo3enftmí.
SZent—om3ot duchownčch pastýkň, tuto ne:

-obIomn'ou_ pobpotu Cťrkwe fmate táčiř
!Bc'm nejwyšssi t Sobě powolatt, kdyš tam

6333343blči'epifňě.

18 tofů ftatnř a fpafiteřnčpracowal. Dne
10.1ebna bot oocbomán. .Rnř3í uíneíIi
fe, pení3e 3a pohřeb ítm w 3c'33oěte(na te:
ftamentř) potučene' menomati 3m„3c'3tlab
.Reaufům," aby fe 3 nčbopobooeomala
sskolni mlábe3 chUdých obpmatelůro na řece
Wlsle, obec Ilfttoňffá pak fe jtž pťedkem
rabuíe 3 pomnířu, ttetí)3 mu 3mbččnoftt
poftamiti cbce nab brobe333, u něbo3 po:
řáb mnobo 3tábo3333'3d)libí xoibčti jest, jen3
fe tamo řlečíce mobleií." — 

B: sve. .R.

Geronimo, mučenik Algíl'ský.
;Dne 27. Iebna 1854 3po3otomali

běIoít'řeIei, tteří3 w ngirU 1) 3eb ta:
mějffi pemnoftt„ Fort des vingt-quatre—
heures“ prachem _ttbali, butinu, ro ní3to
tofti Ie3eh). Sbneb _baIt o tom 3námoft

fmčm33 fet333foroiSUs ininmt, kterýž
ttbá33í 3bí říbil. 933_5930 welikeho mafie:
třomáití potřebí, aby fe přifíío k jtstotě,
3e fe řoječnř nale3lo tělo mučením ©e,
:onima, jehož pohuutliwý žlworopiš ».
!Betbtug' get, fttá3eeřnibátno a mufea
Algirského, tofu 1847 umeřej33il. Zprwu
DIeban íe ble Uejistých noání me zdich !
moři obrácených, a ieIito3 se tam nic ne:
naIe3Io, powstalo mínění, 3e fe toto bta:
boeenne', 6 mnobou péčí blebane' ostatky
3ttatll3; při ftamční Uowých hubom, jlchžto
stopy mtbčtl bpÍo. NhUi wssak 33mm.
bání 33aIe3eno bolo; 3eb, toe ttere' třlo
©etontma l_e3elo,se to3tebla prachem,
a těm fame'mu se w ničem' neuffřobilo.

Tělo Ie3elo na twářčch, 33on byly ! fobě
stlačeUy, a rufp na 3c'3bed; ftř33o3oánp;
ptoma3, kterýmj tuee jeho fm_á3á333)bylo,
siepcn byl poíub 3 částky 333glto33, tot tč3
ifíatp pofub. bobře 33mč_ne'jCelé t_člo,
13e3„bylo mnm ;tař se wýtl,qčšlo,. 3:33; se
fnabno bal obtiíf poftmoa;mučenítomp f_bo:
tomitl Nejdústpjnčjssi o. bíffnp ngirský,

!Bceioo, boftmo o nale3ení tom mčbomoft,

') Algir, pomoííre mčfto w 9Ifti_,ce obtrbío
ie ob řisse anecké, a stalo ie B iinomi mčfto
ťissi famoftatqon. $13o3bčiiftaie to ©panělo=

. mě o anowali, ob 16. metu promo3omali ta:
mi" Mabowé loupeanictmína moři. RorU
1830 skal se Wait maiemoftf ioann—muflon.

ssel hned ! tomu minu, aby fám tolTeďo
oblebal; tote'3 učinili te'bo3 bne wsstckui

buebo'mnieřall irssrť, tamčm3 práfeřt a
mno3í mášení uřabníci, pťťsstihopa! jitra
géneral-gouvemeur, hrabě Snan b on Be
ímou tobinou, generál ChaboUd:Eaton:
a jiní.

Zc 3imotoplfu tohoto mučením m3;
iímáme tento náfteé: !Bofub mibčti jest
legirU nab bránou pemnoftt„Font des
vingt-qnatre-heures“ _atabíh';nápté ob
tofu 1569, 3 one' bobo, kdy kalabrcs!ý
poturčenec 2m, tenftáte passa ngirstý,
a po3bčii Raoubampan'a fultanfuo, toto
3b3 moítamč'ti bal, aby 3ame3iI řotábům
pťťstup fu hřebu m Bab—el- Ued. Sewer:
ná 3eb stawby te'to íeft toIífo náfop 3em:
ní, kterýž m fobě chowal tělo ťřcffana,
jemu3 feboítalo „hrozuým žpůsobem foru:
m; mučeniďe'. !Bři wýprawč, kterou pob;
uitIa pofábta sspanělská 3 Dranu proti
neposlussným Nrabňm tofu 1538, bolo
nčtoliř Meal—ů 3ajato, 333e3i33333333fe “ale;

331!hezký chlapec, kterýž ble tebbejífíbo

obyčeje 6 oftgtm' fořifti fe probal, abl)
fe flt3ené pem'3e ínabnčji ro3bčliti mohla;
©enemíuí mifářa Iiceneiat 3133133Caro

(t33č3) fonpll si tobo chlapre, wynčtl jeho
33ábo3enf3mi fřeffmlfřem, pofřeftilfjej, ..a
bal muime'no ©erpnim'o. atom,1542
3uřiI mot w Deana; te'mřř mn'iďnt ŠM:

něloxoe' o,pl,:stili měíto, aby je w ffire'm
poli pob ftánp odstěhowalt. Wojáci, ien3
w městě ostali, nebbřIt b_oftt bebIlroě fttas
chem 3 motu. Někteťi ar.abssci wšznowé
ponžili tobo, neem, m3ali malého, ten:
ttát osmtletého Gerontma 6 íebou, a balt
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ici tobičům naspčt. W tal mlabem wěkU
a w takowých okolnostech bylo wěeipřito:
genou, še Uowokťestčnec mezt swýmt bo;
mácími náboženslých prawd zapomčl, jimž
bo bpletibobnó Snan Caro mpučil,a
stal fe o čt mubamebanem. ale femeno
bo mladeho frbce ron'tipene' jnezhynUlo, tat
še ©etonimo me firem 25. roce si u:
mínil, bo Dranu se anrátitt, a tamo, fe
opět' k prawé míře přinutí. CtlhodUý
Zuan (Sato přijal ici 6 taboftí, a fe:
zdal jej :. 1559 6 mIabou slitaíotou, tterá
fe tafe' třefťantou ftala, aby jej me míře
tim mice upemnil. ©eronlmo žtl potom
10 let w Dianu, tbešto se co woját bo;
bře a borliroč (porval. Roku 1569 přez
pIaroiI se 6 bemiti spoludrnhy swými na'
Iobičce z Dranu, abp přepabli arabskoU
mě na hřebu mořfiěm. Ziž fe blišili te
tomi wýprawy ímé, když iid; dwa totá:
bome' gíetuanu fpatřili a pronásledowatt
počali. Marnť chtěli ute'ci; bpli Iapeni,
bo algígu obmegeni (: za ottofp ptobáni.
Geronimo připabl passowt,onomu fa:
Iabteéfičmu poturčenci, o tterém jíme již
6 wrchu míumili. Dbtoebli jeí bo žaláře
pto ottotp. .Mgčrowé, tteři z probaievo:
trofů weltký Užttek měli, poučili mešbp
wesskeré lstt a chytrosti, aby zwěděli přez
desslý žiwot ieiid), a tat abp mobli tim
mice za ně ztržiti. Slim způsobem bo:
ročbčli fe, že Geronimo bhl dkčwe mu;
bamebauem. Teď st bali mffeďu práci,
abp iei ob mítp kťcskanskésafe obmtátili.
%“idni mufti uátonnici a Uejwyšssi
knťžttutečti), tábi (íoubcowe'), mara;
b'utomé (mnin'i) a wssickUtučenci w:
gitíín a z ofoli spťchalt do wězeni, kdežto
Gc,roxttmo w okowech ležel. Marnč
napmali men'ferou učenoft a wýmlanost
fmou. ©eronimo topjábřil fe obboblcmč
(: zťctelně, še se staldobrowolUě a z pře:
ímebčeni tatolítem, a ze me wťťc te'to u:
mřutichce. Ulcmowé (mptlabqčipiíma
a řebitele služeb Božčch) mu prosili, ale
bez ilčinfu. SlBífiďni mubamebann'ti gd:
tonmei obebrali fe npni t paffomi ?llimu,
whprawowali mu, eo sc bplo fialo, a pro;
sili jej, abp tatomou swéwolnost a tnotbo;
n'qnofi přitlabně potreftal. 'lIli Uchoptl
fe přilešitoíti, aby son náboženskoU bot:
i\moíi'fmčtlpm způsobcm oswčdčtl, a hned
lim fltbil wssecko, co bpii zábali. Bassa

.pamebowčf'
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zabýwal fe tebbáš (w záťi 1569) Baton
nim penmofii přeb mčítilou bránou Bab
el-Ued, ttetá íe upni „Fort des vingté
quatre-heures“ Uazýwá. Častěji peoplif
žel ptáci wykonanou, a wybťzel praeow:
nitp ! nepřettše'né činnofti. chnoho dne
powúžltwč fe bimal na welitč bebm), w
kterých fe blina a zemť w tuíp stlačowala;
UajedUoUsamota! jatebofi Michala ; Sta:
mano, kťcskana, není; ftál w čele gebuis'
kůw,a prawil: „Michale, tu meli:
tou bebnu zde necháš mi ptás'b:
nou aš bo zcjtťka; ta femufi na:
plniti tělem oUoho pía, gtteeá fe
gbtályá, namtátiti se ! wife altus

!Bo těd; siowich odessel
opět bo swého paláce. Wečcr téhož bne
fhromáždtl Michal wsseckhímé pobřígenč
otrotp, a ssel B nimi bo wězeni, kdcžto
© eto nim o wt zjewtl, cofemu fttoií, a wp;
zýwal jej, aby fe uutnofti pobtobil. G es
tonimo zwolal:!Břebe wssim bu:
biš Búh meleben; nebojím se
hrozných mrtných 'muř,ltcréž
mi neměřtci připtamuii, une;
bám fe strachem ; nicb ob tas
wé mitp obmtátiti. & žby
mi SBán jenom hťichy mě _obx
puftil, a ducha mčho w mi'Iofii
při jal!“ -— Do té chwile chystal fe“
Gcronimo, aby bůíioinč mpbal ímžbe:
ctmi trmaroe', t čemu; pomoláu byl. 93c
ftameni, kde bhlo wězcnť, byla tapla, a
ieben z orroků bpl tněg; ten jeí gaopatiil
posledni útěchou swatého Uáboženstwi a
_pat trmal ©etonimo po celou noc na
moblitbád). SDne 18. sáří 1569 hned zx
jitra prissli čtpři tatome' passowt, tteři ie
po ©etonimomi tágali. .skdyžslhssel,
še ibou, siel jim z taplp naptoti. — Dni
třičeli na nej: „3tábee, pfe, proč pat ne:
cbeeě zase wuhamedánem býtt?“ — —'
Ubohý o:rok dal fe bez obpoměbi ! pew
nofti obmefii. Tam iii byl žili p_aíía',
boptomobčn noelifpm počtem ludi; a pon
tutčenců, tteři již prahli po temi třeffan':
flé. — žili zwolal: „NUžc, pse, chccš:lt
t 361mm: (nábošem'tmi !)Jlubamebowu) -fe
namtátiti?" —— ©eronimo obpowčbčl :
„Za žádUon cenu; ifemt třeífan, a tře;
skanem chct gůítatiJ' —- Passa ťwal jaro
diwoch: „Bohleď na tu bebnu; ioni
beim tě za zima pobřbitil" — (anonim

(i
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. ebubobne' ftubuiici.

“on tam w cizinč [roč jméno bo francoušz

můj otec skrze frantoušífc' moienfiě bůftoj»
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obroitiI': „učni, ia! fe ti líbí, ifemt na
mffeďo pkiprawen, a neoboabmr ob miro
mébo Sešiífe Gbrlfia. " au ÍťÍ bal fpou=
tati, na rotou i UohoU„prowazy i\oášati,
r_i'bo bebm) iobobiti. Spanťlský potru—če:

nec skočtl zuťiwť na tělo Ubohébo Gero:
nima, šábal šemiapaiici, eošfe muibneb
pobámalo. Bčdák potnrčenrc šačal brteb
na Uessťasiuéhomučeníta tlouct, krerýž ani
nešattitl. Brzy bol Geronimo pob šemi
šabuíeri. Bedna fe naplnila aš štrůrů, a

mučeni! ro ni naiešl slawný brob fmůí
na tři na rotůro. Sáíaiíee namrátili fe
lrmešišniroí tygrowé w postawách umírá),
fpoioíeni poblebem mr ftran'nou iorašbu,

Moravan

Čtení bčiepifne'.

w průmobu QIIipan'e bo měfta aligiru.
?lii passa mimomoinč zwolal: „měnu,
nebol bod; měřil, še ten tře:
ffan tak šmušile umříti 6 to
bubcl" Častčjt pamatomali iřeífanííti
otroci ira to, abh tělo mučeuítoroo še šbi
mšali; ale nebolo to mošné, jelifnš po:
šornoft Turkůw to neborooiomala, a také
pomášili moubře, žeby nenalršii fiamnčis
ssčho brobu pro mučenita Christowa, nab
ono mifio, na ttere'nt tčIo ímé ša miru
obětomal, a kterýž zrakům Turkúw, potru:
čenrům a treífmiům beš uftáni rooftawe:
no bolo.

v Cizině,
(Zasláno emeritovaným professorem G. K,)

Bylo to roh: 1845, še jfem u Br:
nčnských mydláťú a prfařů chodil po še:
brotč. sebral jim o swičky a o chleb pro

Z tě příčina) ifem

tlš malou gl[gobiniu ftrároil U pekaťsiéhomifira p.!B Nčkolik francouš:
skhch butótů, jenš 11 nebo ptáme na ftoie

lešeir), bolo půmobrm, še bomáci panť mi
riáilebujiri přibil; robim; fe týkajicť obě;
lila. „Io ieít," počala whkládatt, „malá
čáfita roitn'íbo běbictroi, ieboš fe mi bo:
stalo po mtm ro alormaiibii, a Tree
w mčftč Eoré 1833 šemřrle'm _ftrrjei, flirt,
toninomi Rotintoroi, aneb,jat

.....

skéhopřrlošil,poMr Shrine. Naro:
bl! fena Morawč wBoskowieich,
a byl umučení)zahzr abnif. Za cííaie
Zofefa ll. fioušilw SchůnernUU
u Widnč aš bo r. 1782. 53:1!obeffel
6 memobouB ouillo nem bo jmeno;
waného mčsta (&o r e w Normandit. Mou;
há leta jíme o něm ničebo Ueslysseli, ba
ani jíme nemčbčii, tam fe byl pobil. Qlš
po bitmi u Slawkowa bošmčbčlfe

mio, še co bobáč w Grote w krásném
šámfu N a » ara, tteróš tiíařoroua 30:
sefina po wéwodowtBoUilloUu
bola šbčbila, w penši šije. — Na šáboft
oteowu pťewzalt ti bůftoiníri francoušfi'ti

na íebe, še mu posslon ob něho šbotomb
ne' pfaničro, p o sstoU polní čili to o»
je nfiou. Strýc ro C o r é [iutečněpsani
boftal a bršo obpoměbči. Noku 1833
pťisslo psanř w němčině, a sice eišou, šen»
skoU rutou psané, we ftere'm fe nám o:
šrmmomalo, še náš drahý příbušní) rm“
fmrtelne' pofteli Ieši. Na tonci psanč loho
míša! Uupfal těšte nemocní) strýc w m a»
te ř s k: ře či miaftni rutou náfiebniicí
slowa:„beste moii ncimileiííi
nemofleli, še iíem iá w cišini
po ta! bloubr) čas swou ma
teřítou moraroffou řeč bol
šapomčl: tat roám BefmrteL
ne' pofteie roui mnie pofiebui
pošbrameuí a B altánem B o:
bem bároám." 21 w sutin to bylo
posiednčpošbmmeni, neboť bršo potom
přlsslo pííenmé útabni mobíbnuti, aby nb
ibo z pťťzuť do 6: or é na šámet Sia:
oata pťissel, aběbictmimošbmlbmd. Dbe»
je! tam otee můj, jatošto mlafmi bratr
šemřeiéboQirrtonina Rožínta.
.Rbpš nm byl no tát bčbictmi jiš obe;
wzdal, tu nročetáioaně pťtssla boípobonč
neboštifoma , rošená B e l 3 i č a n t a,
tterá taie' ono posledui němeďě psanpsala,
w nčmšto tri tomi neboštít byl pťřpsal
těd)nětoiitkrásných slowanslých
[ I o w , a počala otcoroi obemšbámati



(Eteni běiepifne'.

40.000 ftantů I), to pozůstalé hotowé
penize po stmřcle'm '!Intonínomt Roříntomi.
.Rbpš se otec můi tomu blmll, že Uebožtťk

o těd; peUězichw záwětt (t. i. w tefta:
mentč) šábně zminkp neučinil, namítnula
bofpobpnč, aby prý se ien tat nepřetma:
řomal, mn'at pti) ona bobřc mí, ze jeji
pán w poílcbním pfaní w cist řc čt,
ttcre'g ona netogumí, pkřbuzné ímé upo;
zornil, aby těd; 40,000 frontů u ní ble:
boli." —

Tak whprawowala anipekaťka, ne:
teřročtne'b o MorawaUa im ci:
zinč aš bo fmrtt. Dalo bp fc apříbčbu

Dominikán

Dfolo Uowého tof111854přiffeI5Do:
minifán Dnufrtuě Buratewtch we swém
78. to:: co poutníť bo Zerusalělna. Spo:
cházč z welmi zuamenité robim; sslechttckč
w Bodolsku. Roku 1796 mpímětíl jei
biskup eskamenický, Dembowský, ga pobiá:
hena, a' on nmíllibneb potom na kazatel:
nu mpftouplti, a řatoltdc' Boláky wyzý:
matt, aby fmate' wťťe swé ostali wěrnt;
neboť tehdejssi carowua ruftá, Rateřtna H.,
použiwala wired) proítřcbfů, aby Woláky
od Cirkwe fatollďč obmrátila. Solwa
bp! řeč son skončtl, hued jei jali, fpou:
tali, na wozik posadili a bo Tobolska, na
btanicíd; sibiťských, gamut, kdežro jej bo
wězeUi balí. Za Učkolik bní dal si bo
gumcrnc't přebmolatl, fIibomal mu miloft

catomnp, bobnofti a blílupftmí, přeibedí
! tuffc'mu, ob Cirkwr prawě obttgcuěmn
mpgnání mítp; on wssak Uechtčl. !Bat se
samota! fat, a wyzUnwač wťry treítc'm
pr fmltou čili tatatem, kterýžto trefí íc
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tobo erbyčejného wssclijaké poučení čet:
patl, grolán'tčpro \on'eďp tatomč akom:
mam; a !Dtotamantp, tterč ma
teťsrého jazyka ímébot wsamé
wlastt a mc swénttobněm mťstč
zanedbáwaji, ba Uezťidka fe za něj ftpbí,
jatmiIe se opít (nětbp dost bíbně) ře' c cl
z o U br m ol tt naučili. D ltdech tato:
mód), jatěmu toíim stawU bp pťlnálcželt,
dalo bp se říci bus: „Roma není 6
Dům báno, w apatpcc (t. 1.10
létárnč) " eko upil" — anebo: „š :
mu frbce obrostlo meche m, a
pob ním gtamenilof'

Buratewich.

na něm jen'tě bmatráte, wždy po pěti nc:
bělící), opatomal; potom bp! na celý či:
mot bo Stbirie mppomčgen. Buratewich
šil w Sibiřč 17 totů, tbpš pr na gtmnlci
onemocněl. W nemoci této učinil BohU
sltb, še bUde putomati te fmate'mu brobn
to Seruíale'mě, namráti: Ii fe mu zdrawť
a swoboda. derawěl, a btw potom,m
Iiftopabu 1813 dostal milost 6 jinými
wypowčzeuct od cam QIIeraltbra. Tak
pkřssel Buratewich do (Sm-ppp na:,pčt. W
přímím roce šessel se m Sawouč w Sta:
lil 6 tarbinálem mubnapcm, arcibiskupem

Qstťihomským, a primasem nherským, tte:
sýž jcj maat B febou. Db te' dcby, co
pr na swobodč, upípmdo 37 kt, kdyz
bp! jebnou to noci flpn'elblaé: „.Rbe pat
est tmůj slib.?" — Swého slibU bp!

zeela sapoměl. Šel do Říma, generál
__.

řábu bal jej wyswětirč na kuězstwť, a bo
mom nm, aby putowal do Zerusa:
Ie'ma.

,Duch zavraZdéného.

Frybmk jest město m Bádenstém a kučzstwo l lid měřicí wěrUč fetnoal w
meltomčmobftmí, kdežto rotu 1853 a 1854
rolába proteftantifá ofobomala foběpráma,
iebinč biitupům fatoIicfpm 1tálcšící.21rciz
biífupFrýbursiý, Heruiann pon Blcari
řmct 81letý, btbtnífp hájil ptám fmatá,

\

') Frauk platí fforo ] \pníh') QBíbenífčbo čífla
podle nassich peněg.

tomto bojt protl bránám pekelnym na
stranč biflupa fmc'bo, jemuž pobtmmí ::
uctu mpíIomil fmah') ottc papez SB&u 6 IX.

a téměř wssickui biífupome' cmroptifftí. —
_SBráxpěw čaé nejzarputilejssiho proudila:

_bomání horliwých a swědomitých katoliků,
totig w prosinri 1853, mífeobccnč se rop
pramomala a me mnohhch časopisich [;

B*
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tijtern umctejnila tato pobironá ubáloů,
tterou mo bíteme 3 círtelonícl; Nowin
Widenskych(Wtener .Rircben3ei,
tuug, číjlo 2. bne 6. lebna 1854):

„!Břeb nětolita toto nale3en jest byl
mu33 ofabp .berberu, t obci mějta
%róburjtěbo nále3ící, w leje, malé
půl bobintp ob FrýburkU, zabttý, a jice
nebaleto wozné cejn), ttcrá roebe bo pout
Uého toftelíčta jm. Dttilie. Bratr 3abi
tíbo, nábennít, cítil je w neběli přeb čtr:
nácti bnp neobolatelně nucena, abp ssel
o 9. hodtUť mečerní bo jmenomanebo

tofielíta. Šel, a 3 nenabání fpatřil toe,
ble cesth bílou pojmou, tterá3 jej swým
bratrem jmenoioala, a jemu přitá3ala,

'abp bal pro její úplné motoupení tři msse

fmate' jiou3iti, a abp buboucí neběli opět
nato mííio přijj'el, 3e mu pomí, cobp
bálečinitimtl. Stábennnít, jménem Rel:
le r, mpprarooroal jice ubáloji tn jebnomn

tni3i roburilímu; ale tento je 3brál;al,
3ábane msse jmatí na jmenoroam') úmpjl
jloušiti. .Rbp3 pat bol nábennít ro nebčli
třetí abmentní opět na to míjio w le,
jílu přijjel, bud) ten je mu 3aíe 3jeroil,

natítal st trpce, 3e to mn'e frontě je ne,
jlou3ilo, a 3ábal úpěnlimč bratra swého,
aby je to w tomto týdUt stalo, a potom
aby w příjítí nebčli opět t němu je bo:
ftamll. 3atím je iočc ta ro3blájila; poli:
cije Bádenská roibčla io tom nějatp pob.
ioob, tteróm Bp je měl lib ro3brá3biti, a
bala to nebčli čnortou abroentní o 8.
bobinč mečer celí) lejít četníto objabiti,
(: ro3tá3ala, abo nábennít .Reller fám
o bobinu po3btji io průmobu četníta
ěcbneib era a policejníbosthy Riosa
cejiu fioou naftoupil. uprofiřeb me3i
gróburtem a bčbinou Eb net 3roanou
táhne je cejta ! j'noatí Dttilii nčtolit mia

nut w jiejne' polo3e 6 tat 3manou Rae,
touftou jilnicí, ob ttere' je bčlí poiotem,
jen3 nebaletů mlýn a pilu 3ene. Na tom
rnííič, tbc cefta t sw. Dttilii jen nčtolif
trotů ob jilnicc .Rartoujie', po ní3 libé
uftaioičnč cbobí, m3bálena jeji, tbc Be fil;
nice na ceftu, a 6 cefto na jilnici ioiběti
l3e, ftál 3afe na ceftě onen bílá bud),
tbp3 .Reller B prinoobčími swými tam
ptiíjel. Duch bitotoal bratromi 3a to, 3e
baltp mssejmate' jlou3iti, a 3ábal' jej, abp
3a něj tatí jen'tč 36 trejcaru narorátil,

Čieuíbčiepijné.

tterí3 bol sobě 3a 3imobptí neprc'noně při:
rolajtnil , potom napomínal bud) bratra
jmébo, aby le'pe 3im byl co tatolít, a
přebfiíral mu, 3e po bma rolo ji3 nebol
u jmate' 3poroěbi Tim ropftonpnnl Rei:
leromi, krery ji3 přebtem strachem na
těle je ttáji, pot welikých trůpčjí, tterě
jobč tapeímjm jjáttem ftíral. Bilá pofia:
toa po3ábala jej tate' o ten jj'átet, ttcrí;
je propálil w tčch míjtecl), tbc je ho bud;
botetl. gatím je přiblí3ila poftaroa čern

ná, proti ttere'3 četnít a policajt 3braně
jroí pon3ili, ale be3e wsseho účinfu. Bťlý
bud) 3mi3el6ejiorop: „SBocbmálen bnb
!Bán 3e3íš Gbrifiuél" (1io tomja:
mím otam3ení cítil .Reller, 3e ho tbofi
lapil, bo wýsskh mp3bioibl a přec břel)
bo potofa mbobil. (Šerná pofiaroa se tate'
3tratila. W pototu bol Reller aji na
25 trotů \oobou obnejen, a3 jej četnít o

policajtem mptábli. Douesli jej bo blí3te',
Uejwýš na 200 trotů m3bálene' boípobp
kartoujie', tbe3to jen 6 tí3í opět t 3imoru

přiioeben a sUchýmt ssaty 3aopatřen bol.
Scbo propálená jjáret obeio3bal fc policii,
a jato on, tat tate' četnít a policajt ftra:
cbem a brů3ou je ro3nemobli, nebo! oba
b\oa roiběli tatc' poítamu bílou i černou.
D nčjatem pobioobn nemů3e ani 3mínto
boti. W leje, tbc je to ítalo, bolo nome
napablíbo suěhu, a přece nebolo ani febe
menjfí ftopo po3oromati; ale orojj'em já
fám (pramí bopijoroatel) a mnolyo jet o:

„job, roibeli jíme brube'bo bne ono mífto,
tbc bol Reller přes břel; bo porota
mljo3en, a tbc bpl 3aje ropta3en, neboť
na obou míftecl) bol fuel) ponejioíce jetřen

až, na trámnít. 3elito3 policie ubáloft
tu 3a nepochopitelnou u3natl mují, pat
jeft to otojj'em mčc pobironá — přepobilo:
na “ ——913 potnb bopijoioatel SBíben'

jtócb círteronícl) nomin. Sci pat
botlábám, 3e jeft to ubálofi tím pobito:
nčjjTí, an je ftala 3a najíebo ročtn,
tterí)3 uabpřiro3enínn mčcem neráb mírp
přitlábá,mnárobn učmectím, tbe3to
míram minulých rocícl) mice ne3 tbe jinbe
se podrýwala, a w 3emi, tbe3to prc'noě
io ten čaé panoroaí boj me3i mírou a
neiocron, me3iCťrkwť fmatou a
nepřítelem Cirkwe, jen3 jobě tentotráte 3a
naftroje jroí 3molil nejmpšjjíuřabnítp míru;
prá3bne'. ——



Čtení břiepifnč.

Takowáto ubáloft owssem nebpla noi:
tána náftrojům rolábo protestantské, Itetá
práwě w boji proti arcibiftupoml Eatolt:
dému je paótila. Wláda negnaiíei a ga:
pírajíeí ducha Christowa w Cirkwt tím
neputučji mufela nengnámatl a gapítatl
ducha zawraždčuého a npni zafe na bem
přicbobieipo be,;e mjfebo bomolení tmmtčjjfí
policije. *Broto byl četníf, krerýztme;
bil, že tafe' onobo ducha wtděl, plemen,
a policajt, ttetp tote'šubámal, bpl ze služby
propUsstčU, a umíníl si, ze fe mpftěbuje

Pohřeb v

MčstoBenátky n) gum,
mámo, jeft gbnbománo na moři, tak še
se ; ulice bo ulice na loďkách jegbí. QBe
Wťdensxkých cťrkeinch nomlz
nád) 1854 č. 17 četlijjme tento boplB:
„W Benčctkách šercimsl jjem je 6
hajanem, fteeóš wssak Ingo potom umřel.

jakož

Chtčl jfem jej alejpoň tal baleee mpptof
mobltl, *pofub možno, to její, aš k oj'tro:
ton břbltomnímn fm. Michala. Mrtwola
se zažehxmla w bomč, potom je wynesla
knejbližssťmU průplamn za bom'em. W
ptmní loblčee njabll se farář 6 taplanem
a Be mnou, jejjto jjem cbtčl pobřebnou
moblltbu mpřonatl za přítele jmébo, jejž
jscm bol pojlebníml fmátojhni gaopatřil.
Rakew wložila je na oterořenou loď, čer;
mene' sukuo se na ní _peojtťelo, a mčnce
z fmčtin se na ni položilo; noj'lči m četa
wených taláříd) poíablli, je meble' rafme.
Za rakwi jezdiwá meliřá'řaba lobičet o
přibusnúml a přátelp; tentotráte wssak
jela jen jebna jebíná, tteráš neila otce a
bratra gemřele'bo. Shui bo to mčíič nes
gnali. Beli jíme napříč měftem t bráně
Sejultjte'. Zizda muitřníml průplamp má
cost melmi wázněho ba fmutne'po bo jebe,

šwlásstě w hodinách jitťUčch. ólupofe'
ticho rUssř je tolito jebnoblajnpm bitím
loeíel, a mgájemnpm moláním \oellafů,
rdyž fe ptůplmo u u_ějate'po topu zahýbá,
:: nejmpš frátlpm bomotem tťch, jenž je
pottámajč. Weltolepé, na polo gbořené
paláce, roeblé nichzto se jebe, jjou info
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bo ametlfp. sellet, brat: gamralbb
nebo, když bol otřál z nemoc! froé, bol
popnán k wýslechu přisuémn, aby mn'eďo
wyzual, jat je to jlutečnč stalo, chce:li
tčjfe'mu ttejtn ujiti. .Rellee wssakneo,
l_nošenč jetemal w řeči froě. (: m přeímřb:
čení fwém, a proto ho! pro míjení wex

řejněbo potoje a pořábtu na 8 nebčl bo
wězeni odsoUzeU. Dn ibneb skrze satin:
pitele (abmotáta) fměbo proti nejptamea
bllměmu foubu je hájil.

Benátkách.

mpmřelč. Třm jmutnčjjfl jeft jizda po:
břebná, jellkož je ti, co naproti jebou,
netlroě stranou drzč, a pťátelský howor

umltá, poučwadž hlahosy dojimawého
miserere jebo mlfto ;oujímá. £pr jíme
bránou Sejuitjtou mpjell na ssiroU moou,
práwě wycházejici jlunce mlpn provázelo
a oswěcowalo mčsto a ostrow přeb námi
ležící. S no.M id) al jeft malí) ostrow w fe:
roetne' čáfti města, kterýz mpfotou zdť obe:
l;nc'm jeft, a na němšto from tmavé a
jřchpochomatele, muichy FraUtisskány, ntkdo
jlnp nebámá. Za půl bobinp jíme přlftáli,
mpftonpll a odložilt foftelní roucha, nebot
jíme boli w oboru elge'farnoftl gtantl:
sskán zazehnáwal mttmolu, (: pat je totem

zapečetřla w tuple, abp poabčjl bo otčím;
zemřelého přemegena bola. — Frantissťáui
mají na ofttomě tom krásuý kostel, to tte:

te'mjebemlčmoblejibobintp za mtt;
ro e'. Neui wčru malou úlohou pro těd;
36 mnichů, za ziwatneztmrtwýmt opbletl,
jenom :; nimi obcházcti, a from už jen
6 truchlícíml pťibnznými, lteří tam íloe'

zemťelě bopromágejí. žlle ta! jeít to w
pořábln.sapítáníatčgtě břemeno,
ttere'mu fe libé Uechti ia můbu
jemjton wčnowati, beronnasebe
ga mzdu BožskoU sluhowé Gori:
ftorol 6 :adosttwon amušlloftí,
nechat se jebná o mpóománímláa
beze ganebbale', nebo o obj'lubu
nemoenpd), nebo o pochowaUř
m : t w a';ch.
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Čtení z přírody.
Slon.

SloU (lattusiy: eleph as ně;
medy: Elephant) ieft neimčtfftmezi
Gfamci 3íjícíml na sUché 3cmí; wynássi fc

mimice swým dlouhpm, troUbowltým to:
patem řlíl chobotem, ie1'3todlelibostt
na 6 stťewiců wpstrčiti, a na 3 stťewťce
sirčitř, i na wssecky firmu) ohýbntt může,

ta! že mU skoužiinfo miobtatněíffí tuta
opičí. Na tanci chobotU má wýrostck

prstowitýh ltetom fe 3a wssechUo cbopltl
může. W hoťejssi čelisti má 2 ohromně
kly čili ssplčáky,bátomitčnabotu obnuté,
často 3 stťewice dlonhé a jako rameno
tluftě, 3 Utchžto každý aš 140 liber tčžký

bámá. zao má neobtabanč, kúžt černo;
n'ebou 6 ťidkymt chlum), jeho tončtm)
(noho) jfoU nahoře i dole fteině tlUsté,a
majč po pěti paznehtech.

SloUowé 3i1'í we stádech w lesnatych
a hornatych horkých krajincich statého ímž:

ta; žerou trámu, koťeny, ltsti a owoce;
dofahUji wyfokého ftáří; baií fe bíIcm Ito:
titl, a jfoU welmt Učeltwť, cltltwk, UzUali
a mbčční te (mým bobtobincům, a ta!

moubřč,že fe jakoby ;) oIo rozUmnými
tm o t 1) býti 3ba1'í.

-!Ro3e3námaiíse dwa drUhowé
flonů, toti3slon anfký, 8i15 Bře:
wiců :dyfoky,a floU sumu„ 8 MO
stťewiců zwýssť. Zenom Hon ZU dfky

(Slolt Jndský).

bá se krotiti a býwciUnás hostem. SloU
mama jcft bhooh), Uezkrotltelný,má
wčtssť th), ale méně bobté, jež pob ímé:
nem s l o n o ro 6 k o sti (Elfenbeln) 3ná=

mě ifou. — Zkroeenýron QIfiach)
potřebuje fe ! rozličuým siužbám, ! tas
bání, ! non'ení at. b. — Za starodáwna
potťebowali se slonowé ! boji, jakož bo.

sawáde fc ! tomu potřebují w Ro chtn:
číně. Silný flon nofimá bčIa 24Itbct:
už po necestných hornatých ttaiinád). Ga:
mtce mimi: melmi ímé mlábč, tat že se

t bo pastč za ním mrbá. Slon plic mno:
bo, i 30 mčbct 3a ben, booře plawe, !
pob mobou tbobí, 3 ní3to fmůicbobot m9:

fttluie, aby dychatt moýl. Zeho kůže ieft
'tqutá aIc citlimá, tal ze mu mouchy M):
waji welmi obtí3né, při čem fobč welml

bůmtipnč počíná; buď je fmtáflnutím kůže
rozmačkáwčl, ancb st Ulomi wčtčw a ob;
bání ic, anebo st bá3í na fů3i dťiwe 3mo,
čcnou chobotem prací). Dbpčcinč cbobís
maií we malých ftábed), zwlásstě tbc jim
nebezpečenstwi hrozi. W fadech a ita-po:
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lich bčIají mettte' sskody, nejen že mnoho

Žeton, ale zwlásstč je mnoho pomapají.
Nenwhoult na fttom bojábnouti, zlámoU

jej. 3 lidská obpblí, celé bonn) rogjj'ía:
pují, ftojíIí jim to cej'tě.

boroání jlona mnoho ftojí;
mnfíť je za nčj bátt na 2000 tolarů, a
beunč i 100 liber rýže _na pottmon pro
Uěho potřebí jeft. Myď jeft j'lonomt ne:
bejpcčná, t bojíjejí tat, ze je celí) třeje,

jat mile jí jpatří.— Lowe ní sl onu,
jíů je ttotítí mají, běje je rožličuým ůpů'
jobem. Wc wychodni Snbtt mí)
pátrají Ulysliwct celé jtábo, 40 i 100
jfonů j'íIně. 2m 500 oíob je obfííčí a

žene na určité míjto, Eten-ějeft tat obra:
jené, ze bělá tři obbčlení: prmní welité,
hrubé menjjí, a třetí nejmenjjí Do prmuí
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btabbí), lbe »:pr tbtabební kolyumím
a bambnfowýmř wětwemi zastkeny jfon,
aby je to přirojenčmn fřomí pobobalo,
mehnt je jpččují mjítt; nebot můbte je,
jtch, obyčejně jamtee, jiš pojomje lejt a
bojí je pajtt. !Bo frátlěm tojmpjj'lení me,
jbe ó nemalou opatrnoflí, a ja ní floro
mtmomoíně celé jtábo. Na to japáíí fe

otoIo brabeb oheň, zwlásstě u meat. „on.,
tem, břmotem a ftřílením jabánčjí je mp,
jltmct bo btubě btabbp, a pobobnóm gpů:
fobcm t bo třetí. Spatklwsse je obuíčenós

mí je wssech stran, počínají fobč slonowé
jonfaíe, bčbají wzteklc jem a tam, wstupuji
bo přítoou, aby strhali brat—bo, nabíjmají
jme' choboty a tmou. Db tašbe'bo tato:
wého útotu je obbáněií mvjltmcl ohučm
a [;tmoteín. Na to je pnflí bo přitom

(Slon Afrieký)u

moba, jíšto je ochlaznjč, jiřífajíce dyobotem
po celém těle, a bojí jmou zťzeňj W
te'to obtabč brší je při fttonmc' fttamě ně:
foltf buí. Bak býwá jeben za brubóm
cbntán a magán tím, že se Iátcí bo ňzké

(hobby, kdežto fe mu ecfta najpátet i tu
přebu gamegí. TU bywá fwázáU, na ut
čite'míjto obmben, a ob nčfolita strážuých
příjnoftí i Iaboběním a lichocenim trocen.

Sebnotlimí slonowé býmají tbotáni
famiecmtt tomu mpučenpmt. Mysliwci
wyjdoU oe čtptmi jamtcemt; napřeb je

blíjí B jebnon ! bimotínm jlonomt, pal
B hrubou a 6 třetí, obftonpí jej 6 obou
firem a ze gaba; na čtmrte' jamicí je blíží
mysliwci 6 promítat). Samiee si :: btmo:
chem btají, co jatím mojlimet nm pta na
nobo flabou a jej poutají. Bak bo ob:
mebou a ftotí, což ja něfolif mějíeů ho:
cela je pobaří. ——Na ostrowě Ceylonu,

tbcšto nejfrájnčjjjí, nejdwtřejjjí a nei
wětssť slouowe je naíe'gají, ebptají je tafč
bo obrab, !bejto je jím nabčlá jam mo:
bou naplnenúcb. Stejbříme jašenou je bo
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obrabo, pat je nutí bo malých tomůtet,
pak je poutají a frotí pomocí krotkých
slonú, jižto weltké slnžby při té wěci jim
lonaji; neboť mtbt'zíí krotký slon, še jebo
dtwoký brat: fe abotně a nenojlnjj'ně obo;

,wá, bije bo ta! bíonbo (boootem, aš je
(tant powolným, a bámá nogot na ražbě
bnutl takowého diwocha, aoo fttášel jeho
nenblíšll. . _

Jesstč nřřtetěnbatofii, kterými je oz
kaznjťscboonstt flonowp.

mmm mysltwcú pkepadlo dwa flono.
Samec hned Utekl bo boujjtí, ač prohře;
!en byl. Samice těšte tančná nemobIa—š
ta! bonemvntčcl, a proto ji zaskočřllmo:
sliwci cejřn. !Bta'toč ale, ja! jí chtělř ,
smrteonU ránn báti, ropfločií jamce ze
záloby a fttajjmoč fe za nimi .bnaI, ta! .
je jen thcblým wyskoťenim na swé ton! x
utéct mom. Seben ale z nič) je? o:
pozdil, a ble! jebnon tánou zklal jej fa; |
mec na semi, tesáky swými jej zbodal,ǧ
nobama posslapal, a popabnnm jej ebo:
Botem bo powťtkť momentu. Tak je po:

Gtení z pťťrody.

a již mřío—gabní kolo jej přejetí. Stu jba
za wozem flon, chopil je náprawy, a po:
zdwihmlw jl bršel ta! bloubo bo ným,
až toto mnše tobo mlnnlo. —

iš orb e a cestowatel wyprawuje, je
je! na jebnom onnomi, a že nezná nic
chytťejssiho, Učeliwějssiho a bobtotlmčjjji:
bo nab toto Ussiechttlčmíře. Dn uttbnut
wětew 6 omocent, a noha! jl pánu ímé;
mu: a boftatdl z tobo něco batem, za
to mbččnoft jemll. !Bři fníbani pkicházel
pked ftan, aby bofral mít a omoee, aby
bo poBÍabi'í, abh nm polichotsli. —

Gbeezll pán onnůto nabo nčťobo po;
Ietati, namebe flona, a ten je obrátí celý
rozfápaný na něj, běži aš ! nčmn, gůa

j fiane ftáti, ani; mu eo zlého učiní. Gbeesli
pán nčtobo posskádliti, nabere f(on bo
eboootn mobo abábna, anafiťílá bo, tam
pán meli. —

W Neapoli pobámat jeben jton
gebnítům, co potřeootoau při ptáci.

W iB aťiži Boje moja! na strážt
n atočřlnce, Btánií, abs) blmáei f(onoml to

mimo obebtaI fe fe swé družce, lichotll a , balonu. Io onn netáb tolbčl a mrzel fe
lahodil jí, a vobvítaje rančnon pomoBI jí ! na mojafa. Sebnobo bne, ptám! když
ssťastnťbo bonitě, nemn'ímaje junta mo: ǧ moja! ústa own-al,“ aby zápowčď tn opa;

“gril, kteťt wrátiwsse je gnoma po něm | tonutí, ron nun eboootem celou twák po:p il. — ., esikkal.
W anglictine lexženk :: Ras' W MarfcillU wystoUpilslonna

mapntu nttbl je jím, a utífaje mn'eďo| bimabío tofu 1834, a hrál son úlohu
wssudy pťed seboU hnal, staUy romana! ; točení! a důmyskně. zalomí) bere: i na
a fměbo- strážného jobu. Satmile wssak , SBražfk č 111 bin) a ble pked Uěkolika
tobo nbozáta na zemi je laceti spatťil, ; lén; wystoUpil, a, co měl, booře přebfta;
zastawil a ammonti! je. !Bať febou bnnl momal. —
a běžel na fmon fřáj'. TU leželo bmou: ! Sxťla sionowa tomná je jeho meli;
leté bít! strážného. Slon bo opatrně ; tofti. anský onn nojí i 2000 liber.
wzal swým chobotem a lichottl nm. !Bat ; W čaš potřeb:; motoná w 48 bobinád;
Bo aaa položil a přítmí přlttotoabíem. | 40 mil, a po celý mříže jeft w skawU
.skdhkollwnapotom to bítč Uwiděl, pokaždé
bol fxnnten; i roíbali bo, an bítčti chobot
jmůj pobámá, ady si B ním bralo. Db
tě bobo eburawěl a chťádl, a; po ssestt
mčsťeťchpoňeí. (3.- Schippď, me swých
Memoirs of Indien 1829).

W Goi, na gápabnhnbťth sn;
bte, potřebují je nonomč tu práci pťi jia:
meni íobí. Sotwa 20 ofoď bo takowý
trám obmtetIo, 'jato jlon. Slon wlečetrám
na prowaze, a pkijdexli njn jiná trám bo
cejn), tn nabgbmlbne jeben fonte, a pře
fmetne jeben přes btnbf). —

SebnonfpabtbIIoftfeIeeobaa,

bennč 8 i 10 mil jíti, a při tom poťáb
mefeI ostatř. Na dloUhých cestách *“de
boli jej nobp; jeft to mlbčt na jeho cbobu,
a ja! cbobotem bIebá eefin bez rameni.
Sina! jeff onn obratní). Whlézú na bm;
a chodi po ceftáď), Po !tetád; meIBIoub
chodlti nemůže, a tůň jenom 6 tiži háčí.

.Rtottí; onn jest mimi), tlchý, „m.,
jíní), a swémU strážnikowř oddaný, ta! je
mu negříbta lřchoti a jebo přání ubo:
bnouti fe jnaší. Brzy rozUmi jeho 8m“
mením ! f(omfnn. Dá je wycwlčitť, aby
na! přeb tim, kdoždne jnabněji na na,.,
wylězti. '



maní bata slonowl swémn bítč pob
boblíbfu, a ma po fme' prácí. SDítě lee
zelo u nobou welikého smířete topo, a bo
housstť, u něhož slon umásán byl. Slon

pogotnč nhýbal, (159 na bítě nemápnul,
a obýbal chobotem třomí, aby fe bítč ne:

\ posskrábaso. .skdyž pat bítč jtž tal balefo
zalčzalo, žcby bo slon nebpl mobl obbá,
iltí, wzal bo chobotem swým a pofabíl
(;o zase na ftate' mífío.

Slonůw měr býwá meImí dlouhý,
když fe dobťe chowá; thaté ujin'tuií,
že i 300 rotů toptrmá. W eropě
wssak zťidska přečl'á 30 totů, jelikož borfe'
po ponebí a tamnťjssiho owoee potřebuje.

Také Uedofabujč onnowě u náé té metlfofti
jako me wlastech swýd:.

Slon má patrně zalíbení w budbč,
a míluie roomuí fmítí, here; trhá a w
tptíct utomnámá.

Nčkoliw sloU táb mnobo šere, přece
jest při tom číňotp mííomm'). SDímcící 6
potěneuím mohou pozorowati, ttepat bo:
bre' líftí ob sspatných oddělnje, a tašbí)
list otřepároá, app pífet a žiwočtchowé B
nřbo ípabIí. Wion a silnou koťalku má
r&b; tbpš ií boftane, pobeobuie sc ochotně
i febe mětn'ím obtíšnofiem. Tabákowý
kon jest mu příjemná, ale ptafete fe míň,
a bámá fe na ůtět, ia! míle ho fpatří.

M u t n a p_, fpifomatel angllďí) 1“
1826, mppramuje weswýchsptsech: „.skdyž
Nem naron'tímíl siko, jižto fe tenháte w
Londýně Ukazowalt, odtahowaljsem iebno
mu z níd) swou bolí feno, toe ttere' se
pťehrabáwal fwým chobotem. SBřl tom
jfem měl b_obtí) po ot na to zwiťe, app
mne za to sskádlem nepotátal. Stráznit
mí prmoíl, že fe slon bnčmá a že mne
jiftotnč negapomene
tu mčc poůapoměí. 2111 ssest Uedčl xUbč:
bio, az jfem topo slona opět fpatříl. $a:
tím byl jiš miběl na sta líbí, a přece
mne bneb měl na gřeteíí. Žebh o tajué
pomftč pťemýssiel, nenapadlo mí přece.
NajednoU wžtáhl protl'mně fwůj chobot
a ubeřil po mně, to! žebych tam bp! jtstotně
mobl froou fmtt nalígtí, tbpbpď) mu byl

bofíl blťzek býwal. Na sstčsti ifem jesstě
w čas ítmpfl iebo Uhodl a rychle obiločíí.
.Re wssem oftatním dčwákům chowal se
krotce a třsse, jenom na mne pto bámnč
sstádleni zancwťele

Sá iíem na celou'

Oplcc.
©eneral=ííeutenant, bee'ffó ftátní mít

UlsterMartín 'lltnoíft o. Schliefx
fen, rozssafný staťec, ubatní) boionmíf,
wychowauec 7lete' mállp, přítel umění a
wčdy, ale erbyčejný pobíroín, měl fmůí
ftatet thdhaxlscu 1 mílí ob .Raéa
feta; w ttáfném lese bp! jeho gámečet ro
zabradách. W Bomoťanech w Buu
bencítu u Zalnowa natobíl fe bne 30;
říina 1732. Co mlabít fíaI fe ptapw
tečnítem u pluh: Bruského, bp! wssak
pro nemoc peopnfftěn, po fteré, nebpm ob

krále !Btulte'bo Bedřlcha ". t wojsku při:
iat, na počátfu 7Iete' málto ssel bo Ras:
felu, tbe jejLaUdgrafthém Vlll. po:
tučítem m peéffe'm obbííu \ooienffe'm,
ftoiícímpobplatem attglíďómmčíuíl (1757)
Za pět let byl plutomnířem, a pa! gene:
talním pobočnífem a tomomítem to Ras,
seln. Dworský žiwot se mu mn'ať nelíbil,
a on se opět máti! E plum íme'mu. &:
bříd) Welký chtěl po npní bo fwých nu;
zeb polootatí, ale Schltessen stal fe gene:

talent, (\ nen'el. 3 .Rutlp cat po ! fob,ě
smat, on pat nechtěl iítí, a boftat boží:
motnp plat, ročně 1000 tolarů. W fkáří
naučí! fe Iatínítp a ředp, a četl ron'eďp
klašstky. Cestowal bo !Baříše, Berlan a
do Warssawy, a po fme'mnámeatu naftou:
pil bo mlnlftetfíma ro Jčaféelu. Bozdějt
stal fe wyslancem w LoUdýně, pabI w ne:
mííoft u Landhrabětč a přlial úťad gene:
rala a gouoeměta penmoftí Wefelské w
BruskU 1789. Bo roce, lbpš fe beígíďě
ptomíncíe ob Nakouska odtrhly “ famot
statným 'ftátem fe staly, měl fe ftátí mífto:
brgítelem w BrUďsrlU; Uessel ! můli Brux
thx, ltete' fe 6 Nakouskem smtťowalo. %Dtb

Uisterný pottefeuílle zahranřčných záležitosti
nepříiat a brzy opět k wojskU z Berlčna

posláU jen. W tušení BrUska a !Rafow
ska protí republice FrancoUzske bp! pro

tabu banou ob háíe uražen, mpftoupll zc
služby wojenské, a ssel na fmůi ftatet; trál
mu oftal nationěn. NokU 1792 Bplmp:
zwán co genem! bo franroUzské službh
mfioupltí, on wssak z wlastcneetwi nessel.

.skdyž se Napoleon we FrancoUzich po;
wzncsl, chtčl ici Bedťich Wilém opět bo
službh pomolatí, on pat pro ftáří obepfeí
to. NokU 1807 Utwoťil NapolcoU notně
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králowstwt !Bcfifaííte', kde co 75letý Emct lité mnošfimi tčchto bezoeasých, biouboru:
měl opět slebU přijmouti, nepťijal nei
mífto ro ncbůlciitém řičffěm inžmu co

fc bmoru wssak Uepťicházel nešBattař,
w prusté uniformě gcncmifiě, což mu Sc:
romc borooiiti muiii. Nawrátiwssťse fur:
fůr—ftuměřiI powěsti, ze ufutpatocomi po:
mábai to bitmč proti Czeruicžewským to:
sátům, inab proto, aby mu ncmui'il 1000

Dicipramebinoft tatolarů ročně platiti.
zarmoutila ici. umřel co starý miábcncc
11:92. cocc wčkuswého bnc 15.5áři1825,

ttcroua pochowán Boi w icic to kryptě,
si fám za zima moftaměti bai.

. mom nepťetrženěbočtcnifiaoriiůměi
mboft w bopiiotoání imám přátelům, mc

ipii'oioáni fwych pamětuych Iifiů, w úzko:
ítiimc'm mpřořcňomáuí cizych itom 3 něm
činu; a pěstowáni opic, ftcrě wssecky obo:

matcic Windhaufensté, t. i. celé ihqebnif
ctioo ob iptáiočibo ftattu a polesného az
! bčrocc boiů toclicc trápiio. Bylot mc;

řád),. hnědých cizt!lců we Wiudhaufenu;
bčhnlt molně, kdc chtěli, a mnošiii se, coš
from gcncmia nifomu fe nelibilo, jelikož
tc'mčř bcmiě učtbo na ně iobč fiěiomati

. příčinu měl. Nezwedeui Afrikmlci Uekutili
nic bobcibo; ancčiíiťoloaii froětnicc, toss
bíicio talíře a ssálťy, kazilt zahrady, bos
iomaii.(čaíto na swou sskodU) 6 mčciami,
tcbaii omocc Bc firomů, aby bo union:
i'nutě ofoioiboucím na hlawU házrlie .Rbo

_ ii'ci iciífcm, neměl ob Uichpoioie; icbnomu

i'c wěstli na ii'atp, btubc'iio poIc:
tali přes ccfiu mu bčbaiicc. GDF:
neral miicďo to shledal býtt ico:
toxonvm. Nejwice wyzuačowalh
fe dwě welké opice, Tommy a
Trou, .i'mou náfiomiofii k pobito:
„nim fouitům.

Scbnobo bnc přiii'ci fcblát bo
WindhaUsenn, aby gapiatii úcofo
z fapitáiu, kterýz mu byl BaU oon
Gcbiicffen pfiičii. Spráwčč ici mo:
zwal, aby ii icbi, bai mu iníba:
ni přinéiti, a obcíicituemocněmu
bobotčcti, fam ici boli moiali.

Sedlák zatťw občítai ímé peuize,
_ wypil [iicničm fořaiti) a nenabál
.fc Uičeho zlého, an imicbnou bloéřc
:th ic otcwřcio a Tommy mámě
bo imětnicc přiiici. Chwili oftai
u broěři fiáti, (\ blíbai ucgnámě:
'nm bo oči; potom ssel otoio'
fioia, za kterým icbiáf icbči, apo;
fiaroil i'c toncčuč zrowua naproti
něnm, ssklebil ic, itřípči zuby, ic:
mim ioftcm o fiůi, prawým pat
o bot se pobcpřci. Gcbiátomi ftra:
idicm wlasy wzhúrů wstáwaly,
němci btůia imocniia fe ici tai,
že bol info zkamenělý. Dpíčáfomi
iaio oo sebylalťbtla ambici tmář
a pomcccčná úzkost iciio. konečně

i'c iiš bofii nabiroaI; icbo chtiwé stati; o;
btátiio fc klestlym toiarům na skole leži:
cim, a iii wztahowal ruku, aby fi iid)
Uěkolik mini, an mu jciitč něco miicifilibo
bo oka padlo, totiž talit 6 čerstroým má»

'iicm. Bez otoifů wzal si bo Bc fioia,

ícbi si na bečku n tamen, a miafiaic ficbi
cch) weliký tue m(i.ila Brázdný taliťzase
poskawil na ftůi. Spráwči se pat na:
mcátíl a ofwobodtl fcbiáta 8 ouitofií
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fmrtelnýehj Spráwči podiwal fc na ptá:
zdný talíř, “ Bc smichem ptamil: „No,
fcbláčc, máslo Wám náležitč chutnalo, inf
mibím. '" Sedlár duseuým hlasem odpo:

wčděl: „Sten tam to ubčlal, panc fprám:
či," a Ukázal hlawou na 550mm), jakoby
fc bál, že ici opičát za to wyzrazenč uci:
měně fezerej — „Cozc, ten tučná ssibal
fc opowážil?“ — zwolal íptámčí rozhněž
waný, a skočil k ohm, na ttctěm tatabáč
zawčssen byl; „počkej tp botčcamá sselmo,
nasypU ti ild), co se botě wleze.'" — Ale
Simma) mtba, že fc bonita bliži,
snazil fc mt čerstwč ii uiítl, že
by byl we bmc'říd) swého prám!
pťicházejicihotamatába Trolla finta

pťekotil. Zessto obě opice byly
sobť welice podobny, a spráwči
sskastný útčk chylrého Tommy nc:
zpozorowal, chytil w huťwstoém
mna za It!, a dominaje fc, že
zlodčje jesstě zawčaš we dwěkich

polapit, mppyaffal nm nemilosrdně.
Zatim stál iiš Tomuuy na bmořc,
utíral si maskuouhubu, ssktabalsc
powázliwě za uchem, a hlťdal do
ohm spráwčiho wzbůsů, krcrým
náře! a pláč jeho ncminnč mna:
ného fpolndruha t němu se toa:
lc'bal.

Stuha; zafe podaťilo se opicím,
z otcmřcnc' siťině příliš bobrotimě: '
ho pána balítbufátůutráfti. smy:
lcglp 6 frábcší fmou na ftžccbu,
odlouply počet, a wytáhly Uěkolik
butátů, ttcrc' každá z nichjpo
pořábtu 6 eryslownou wsseteč:
nosti a zwědawosti po obou ftra:
Uách ohlťžela. Z ncnabání Upadl
butát icbně opict, koulel fc po
stťesse bolů, (: letěl 6 iafnóm cln:
fotem do plechowěho jkorýtka na
ftřcfi'c, a a tohoto bo trouby pm:
ftřcbní, ttcton bcfi'fomá moba Bc
stkechy botů fc mobh Tento druh Dubh;
způfobtl opicím tatomé potčsseuř, še iwsse:
dp oftatni dukáty tue po tuse tontěž fccz
stoU fpousstčly. SBE!tom se icbna za brn:
hou wěstla na korýtko, a Uaslouchala při;
loženým uchem szkúm padajčcčchbutátů.

Nebezpečuějssi náflcbh) mohl wssak
opřčř toui'cl míti, ttctpš Trosl mvmcbl.
Spaní fptámtomá mčla chlapečka aft tři:

'tutama, a wolala ncuftálc:
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mčfičnc'bo w kolébce ležeti 3cbnobo'bnc
“byla w kuchyui zaneprázdnčná, kdyz Troll

po schodech gbůtů fc pťlkradl, ímětnici »,
tcmřcl, w kteréž tolébka ftála, a bítětc se
zuwrutl. .Rmapnč 6 loupeži swon odbčhl.
Na dwoťe zpozorowaly ici bě'mfp, ttctc'
wssak, misto co ho mčh) láfatl, imám tři:
fcm ici zapudily. Na domč bhla nomá
stťecha we břcměbotomá, tam utctl 1th
6 bítětem, ttcté icbním tamcncm pewučx
t sobě tisknUl, bcubpm pak nb pťičky t
přičce zhúrů si pomáhal a wylezl až na

wrssek Uowého bomu. Kťik byl wěrU pro:
Utkawý, když & ncn'ťaítná matta toicncc
malého z bomu wyběhla. Lomtla zonfale

„Bomozte,
pomozte, ubobc bítč mc' ofmobočtcl“ 93in
dni obpmatclě Domácí fběhlt ic; ale mu:
žowé byli bohUžel na poll a w lcíc, ic:
nom franeouzsky kuchať generalůw, Skon:
ílcut Lebrmt byl doma, icboš srdnatost a
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obboqumoft nestála w bobte' poměftl. Díub | fitanlti, a proto ji wykázal misto, odkud
wssak jej Učinil,hrdiwa onoho dne. Wc se„ mohla na jabo pobniťnuti bímati,
swém nťžném bxlc'm občmu, 6 čepkoU a anižby mu pťekažela; mUsila mu wssak
záskěrkoU wyskočsl uptoftřeb bo bamu. hoťe: i fI'ibltl, že fc bube poloinč cbomatt. 3:1;
fuiicid) žeU, a wolal hlascm, ga mnam; ' tun feděla opice, Uedbajic na to, co fc
sc an; můbcc mojmfh') styděti ncmusil: : bolc běle, na wrcholkn bomu, gábami »:

pťena o jedlici, kteroU tesaťi
wčera wystrčřlř, Ukončiwsse ptáci
fmou. Brzy tarotu) B mtoucnoftí
bítč tlfhmíť prsoUm mám. 5131)
Do folt'bal na kolcnách, a koneč:
ně počal táč rozwazowati a
obtáčeti. Ditě na sstěsti nctUsstso
to welkě nebezpečcnstwť, a bylo
potoině. — mami, když bp!
ženh npokojsl a wzdálil, kůlna:
přeb po žebťčkn, a potom, když
to jtž nestačowaly, 6 břema na
břemoaž tombolu fiřccba.T t oII
si bo Uijakerssimal, ačkoltwmu
cntromě Iabůbfo pobámaI, aby
Íťi boIů fíoubll. Smťsost vaně
Eebrun'omu tím wice pofondi,
fb'o powáži, še byl již bánmo
z mládeneckých Ict mottočil, že
59! mellcc tlustý, a še fe to Ie:
ženi nltbo Uecwtčlwal. .skonečnč
mUsil nebezpečUoU cestU po Ia;
tích nastouptti, ato se opití zccla
přiblížil. Nyni teprw Irou si
bo počal wssimatt; na polo sc
wztýčtl, march? se na něbo po:
dčwal, polorozwtnUtý táč iB

. bítčtem sebral a sirojil fe ! ob:
cbobu. „ad) monsteur Trosl!“
Itóoti! mu »;mušiíí)tudmř, otoč
pak nepkichášťte boIů ! fwému
sluďowň? — Wezmčře fl kousek
pisskotu! -—Monslenr Sitna jest
dobrý dmfm'tž' — Ukažte mi
fwé bčťátto, monficut Stroll —
Dejte mi fwé bčfátto, bám mám
za ně tpto Iabůbh), cuftoroin:
to!" — Takého a pobobněbo
přemíoumání a lichoceni npotťe:,
bil ubatní; muz, aby opic! !

. tomu naftontí, by mu bítč pře:
„Teď buBte mn'cdp ticho, m9 netogumně puftiía. Blle iron oftaI nepobmntó. —
žeusstiny, stre tu opici poolan'íte. Sá Hodil mu tue pifffotu. Troll proň ani
\vám fám a fám wasse ditě zafe doner!“x nefáhnul. konečně fe mu tal blťzko při:
!Bo tčchro slowich rozrúhl ramena ímá, a ssoUpal, še boIe ftoiíci ženy hrůzU fon
wtlačil panlčky otewťcnýml dweťmi do sotwa utaiiti mobil). Db pťedsewzetť,
obobli polesného. ZeU math: Ucmohl ob; optct aa chktán 'popabnoutt, UpUstil 1m
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proto, 3ebp opice ll) tom olamšeni bitě
pufiila. TUdyž jen'tě jebnou upotřebil
cUkrowiUek,a pobámal mu pocuftomanou
fifu, po ftete' Sítoll tuce fábl, abp ii l;neb
pobltll. KUchaťowi jalobp bpl lámen 6
ptfoli fpabl, neboť weděl 3e opice taipmto
sladkostem obolati nemů3e, iaimile iicb
iebentráte bpla okustla SkUtečně se Štoll

o jebmi lať ! němu přiblí3i1,iud)ařucou
mm! 0 bit)! latě, apobámal mu bcubou
fílu. Troll se 3a nim o dwě latě při;
fíoupnul a lapil fifu. Tak náfieboroala
opice po latčcl) a po břemácb bolů, bitě
ron'al pořáb ien'tč pemně bt3ela, a ofar
m3itč coumala, jatmile kuchak fe fitojil,
tufu po ni to_3tábnouti. .Ronečně fiál 3afe
na romne' 3emi. „Nehýbejte se 3 mifia

swého, Madame!“ moiaI na mailu. SBo
3pátfu iba přiláfal kUchať Trolla přeé
bwůr bo swé fmčtnlce. .Rbp3 pal bol
bmeře 3ámocou 3anbal, mbobil nělolit tou:
sků cuirominet bo bile', bamlnčnc' noc'ni
čepičtp, a pobal ji opici. albo mobla flab:
kostt 3 blubole' čepice mpbrati, potřebomala

k tomu i btube' tuto. Nepťemýsslejic blouz
bo polo3lla bítě, ttete' 3atim co hrdlo fin;
čilo, lřičeti počalo, 3molna a pto3řeteluč
na 3em. W tom olamšeni fucbař cbptll
opici filnpmi tamenp swými 3a cbřtán,
3atřáfl ii neiolifcáie, wyUesl ji to po;

mčtři 3e fmčtnice, a bobil ji taf nemile
bo tmmoe' iomotp, 3e fe fám biroil žiwou
ji fpatřiti na mečer, ibp3 ji bpl ge:
neral fám na fmobobu pufiil. .skUchať
pobal bitě pláčici matce bo náruči, a ob
te' bobl) niibo fe ji3 ne'oímčlll o 3mu3iloíii
a ítbnatofii páně 2ebrun'otoě podmbo:
mail.

Blwssak wsselikú pobnlťnutí tčchto ob:
tižuých hostů, toti3 opic, neulončila fe tai
Dobře, a ftati) pán měl pro ně mnobo
mt3utofii, ačkoliw fe k mUohým sspatným
louflům tčch opic mlčclo, proto 3e pán
jejlcb bol bobm'; a bobročimtí) fe ia3řemu.
Několikráte započaly opice frmame rmačfp
6 bitml a 6 těmi,1en3 se boli procházeli.
!Bcin mufel mnoho le'fařům a 3:1 w tr:
pene bolefti platiti, a wědčl, 3ebp fe uřa:
bome' to to mlo3ili, a 3ebp mufel opice
3amřiti nebo obftmniii, \tbpbp fe o těd)
louíiácb boměbčli. žBřece wssak nifbp ne:
po3bmibl pole na nitietou opici. ubčla,
lpzli Uěkdy něco přiliš sskaredého, wphU:

xfalém bojt é bimofou opici
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bomal jim a mpftll, 3e mu lépe to3nmřji,
ne3 fbpbp jim mpmlátil. Skutečnč fe při
tom tal tmařilp, jafobp loufiů fwých po:
kaly a litomaip. Qwssem bp fe bplp
moplp lopmloumati, 3e fe obpčeinč jen
btánimalp, neboť mpima pána, bpli ioni
ďni na celém bmořc proti nim fpifnuti.
Byly bity, ftubenou i teplou mohou po:
le'mcinp, n'ripánp, mužem; lašbóm 3půío:
bem, ob ťa3be'bo a w každe bobč, ibptolim
fe to fiátl moblo. Sim owssem nedostá:
malo se mlump, abp fi bplp fiě3omalp.
WssechUa láfla a přicbplnoft, ltctiš opice

ícbopnp jíou, točnomala se owssem w tčcbto
okoonstech iebiněmu pánomi, krerýž jich

cbtánil a přiločtimě B niminatlábai. SDo;
ptomá3elp jei na irai leía, ibp3son obp:
Eejnou cefiu bo .Raéfelu fonal, a w pob:
mečec, bimalp fe 6 wrcholků fitomů llťtt:
pčlime proti němu, a bplp jafo bimoté

famou rabofti, když fpatřilp,_3e ji3 fe bli3i
žitným ofenim Be swýma bmčma bloubp:
ma flu3ebniip.

Toro potčn'eni trmalo mnobo roli:,
a opice upo3otnilp na febe cele otoli.
Welci i mali sslt tam, abp mibčli tpto
ci3o3emce, a3 ionečnč 3a íebnobo krásného
jitra 3nenabáni celá ta wče fe slrassně
přemrátila.

Mladá děwa zHorUich .skanUngů
ssla lesem, a bola ob iebne' 3 nejhlnči:
íficl) opic přepabena. Srrachem a oífili:
wosti napolo mttmá molala o pomoc,
mdssak bloubo to trmalo, ne3li bpli libé
3e dworU přiběbli. Nalezli bčmu w 3ous

na 3emi,
bloubě rolaíp bplp to3cáíánp, bilem B bla:
top strhány, a obličej, it! a ruce bplp
trmi politp. Dpice byla to neímitné,
nemibaně bimolofti. Starssipacholek, ktcrý
3mu3ile pťiskočll a 3a kssict ji chytil, ro
nčfolila otam3enid) bpl tal potouíán a
pon'icábán, 3e bpl iaio omámená. HlUk
pilmolal ofiatni to _leíeto3trouffene' opice,
ale mě čelcb 3 bmoru, ttetá fe cpcble
balbami a cepp o3broiiia apřiběbla. Mczt
prwějssimt, kteťť přifnoaplli, bpl polefnp;
ten, roiba meiifofi nebe3pečenftmi, četílmč
fe mtátil a m3al fmou bmojiu.' Zesstč
boiomal pacholek 6 opici litou, a tu bo:
bře miřená iulla 3al'ičela mu iolem Ussl,
a to3třcpala potmoře hlawn. — Nynť
wssak Uásledowal robim neobpčejm') a ncq
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očekáwaný. Sotwa byla rána pabIa, a
řtmáceiici tělo ioubtuba na gem ie iron:
lilo; tu mifeďp opice, iaiobp na bané
snameni, 6 diwokým řmam'm ie wrhlh na
p_řitomne'libi. Nastala hrůzpplná rwačka,
w ftere'š bpio slhsseti blaé iptámčíbo:
„Babiite mifeďo tp čerti), iá ža to bubu

obpomibatt i kdybychměl o službn přiiiti. '"
Bhl to boj trocbofiiimj; nitbo ani z libi
ani 3 opic nepotufií fe o to, aby z boie
coumnul. Zbálo ie, iatobp na obouftta:
nád; bc'nono rajeuý hněw naiebnou bp!
mpbucbnul. Nwssak boi ic brzy rozhodl.
!Batero opic leželo, nez uplpnuío čtmrt
bobinp, 6 rozbitými a B rozstťťlenýmibla:
mami na gemi; asi tolit ie Ítd) málelo

6 obřenpm hřbetem a 8 přerášenpmi no
bami na trámě poiiIapane', a hrozUě tim:
čeIp a bčbomaip; oftatni boh; ipoutc'un;
a fe ftromům přinoágánp. Toliko na Into:
ziwou přimiumu poIeine'bo batomal ie
těmto ptogatim žiwot. Witěžowe wssakboli
má ale boptameni. Spráwči poibpl
polomici lewého neba. Seben pacholek
porušen bp! t semi ránou, tteráš byla na
opici mířena , on ficc přiii'el t iobč, o;
stal wssak dožiwotně nahluchlýux. Téměť
wssickut, až na poIcine'bo, měli firmáceuéc
tmáře a' mfp, a roztrhané ifatp. Dčwu
selskon we mbiobád) bonefli bo brootu a
obemgbalt ii pe'či pauičef. Zbýwal wssak
ieii'tě notm') tuo práce, totiš opice, fioou
porášfou zdiwočilé, bo beápečne'bo wězeni
boftati. Nwssak i to ie pobařilo. Mrtwé,

poraněné i abrame' opice - miieďp' bo,
bromabp se poházely bo ftobolp, a mtata
fe zaw že.!p

Za bobimi shromáždili fe obpuoatclč
WindhaneUsstť přeb ftamenim poleine'bo,
abp ie urobili, tterat bp ie ta gptopabená
wčc měla p. genetálomi bobtám gpůíobem
me mámoft umobiti. Dn t_otiipřeb bobinou
obeiel bo .Raei'eht, a netiíii'il, iah') strassný
osUd topo bne namii'timi iebo miláčtp —
opice. Nčkollw fe wssickut wefpolek těn'ili
tim, že w takowých okoonstech uemohli
iinat iebnati, přece wssickui ie báli pana
generála. llíneiIt ic, aby poleini), rtuti),
wěrný slUžebuťkiebo, pťewzal nemilé po:
ielftroi, abp ii'elpánomi naproti, a iei při:
pramil na to, co fe bylo i'talo. & tomu
tonci wpiián bol člowťk na blibfu, ttetóš
měl ibneb gptámu báti, iařmite bp fe pán

přitobp.

te swémU statkn blížil. Bpla aii pátá
bobina obpolebni, tbpš starý general Be
swymř ilušebnítp pťtjťžděl na toni. Sat
obpčeiuč, koyž pťčcházel z .Raénlu, měl i
tentofráte fapit) plne [abůbet amliet pro
iioe' opice. Rbpš mfi'at přicbágel ! Iei'itu,

imocnil se bo nemilá cit Newidčl iábne
opice na haleich. Starý bubeni) poleimá
ftál 6 bIebou tmáťi přeb ním na ceftě.
SBřiiba k Učmu motat: „Dobrý mečer,
stakečkll!" — Nolesný: „Mkně bčtuii
Wassť miloiti, GrceIIenciJ' —- ©enerat:
„Snad Ueshoťelbům míti ?" — Bolesný:
„židi (&rcellenci,račte miloftim býti" 5- —
©enetal ina! tato slowa polesného, it,
mii potašbé chtěl pána froe'bo upotoiiti,
přecewssakie nutit ! žertu, řta: „Snad:li

botonce troá zena ti neutetla ?" — !Bos
Ieim; chtěl quxoitt, alenempptamil z úst,
nei: „Mtlostiwy !Bane!" — „NUže,“
zwolal general netrpělimp, „coš pat ie te
mfiem mii'ubp četným ftalo? Dům ne:
[[)ořel, pani neutetla — a pitmořiš se,
iaťobp'é měl bpti wěsseu! Což pat fe
tatompm skarým chasuikům, jako mp bloa
iime, můie fteaii'uébo přibobit12" — !Bo:
lesný: „Stalo ie melite' Uessrěstč,Greenem
i!" — Geueral: „Tak! toš bp'ó bobře

učinii, tbpbpé. mi to be; ofoitů řetl !" —
Polcsuý: „Dpice, milositwý Bane —"
„Dpice!“ opatotoal poletani) general
—— „co pat ieft B opicemi7“ —
Wolesný: „atd), E:cesleUcť, _nětteré z nici;
zdiwočily a libi i swe bwin) strassně bo:
prawily; Uěkterěiiou mttmp, nčtterě po,
tančm), oftatni 6 nebegpečenitroim žiwota

schytáuy.“ — ©enetal to_gbpcbíii: „9ch
Bože!“ a sllesi tal, še iei muiil icbeu ie
iiuiebnitů iacbptnouti a m ieble bršeti. —
!Bo belii'im mlčeni quminolefnpz „Win,
iime iieb tofi'eďp poftřileti, sice ien'tč bu:
bou wraždy!" — ©nterai: „ch můi
Božel“ _. Spoleimi: „Sá fám whwázl
iiem zdráw. Bolcsnému nkously nebo;
Iolářoma bceta z Hornich .Raufungů lezť
na imtt bottbána, (: ftarfi'i pacholek iii

ani eryhližBi into člowěk!“ — ©enc:tal: „Nch oBž.e"' SBotom ieI netolit
kroků do kin, ipamatomai ie, a mlmoil
! pldčicimii poIcine'milt „Zastťel jlch, ita;
žečlu — zastťel jich wssecky. tal“ babe
neilip. ale ať mi bobře miřiš, (\ počtei,
až obiebu ai! na půl bobina) cei'tp, ga:
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jtřel mjjcch), ale ne bř\\oe." — !Botom
obrátil tonč swét,w do .Rasjcln, \\ jel grát
\\) Dba b_lonji jlnbomě za n\\n.

!Bo'lejnó ojtal jafo omráčení) j\át\,
frontil blamon \\ b\mal je za pánem oba
j\jbčj\eím; potom nbeřil pujjton j\\\\\n j\l\\č
\\ zem \\ pramll polohlasitě: „mm E\)d)

ja to jebnn tutn jmon, kdhbhch mobl za
n\m b\šeti \\ jemu říci, že to není
_pmroba."'

„antťe,“ wolal spxáwčť, Eten) 6
nám zawázaným sa \řcm tajně wssechno
\\ojloncbal, „\omaf jjtepobimnú mnj; wždyk
pat je to bneó neb gejtm '\nnjclo j\át\;
teď jiš rána pabla; bolejt přcjbe, \\ m\)
bnbcme jprojjtěni tčd) pefel\\\')d) potmor;
pomojlete si, co jjme nn), najje jeno \\
bět\ wystáli!“ —!Bolrjmj: „Dn pťtjiždčl
mt mejeIS' — Spráwči: „!BojBte, \ojbte,

_pobímáne je, \o bčlají porančn\,“ a táhl
poltjnc'bo ga jcbon. — ©enemI je má:
t\l pošt—čro no\\ to Wiudhansqu, a ne,
bal j\ tři bni mitřti. Bjitra na čtmrn')
bm jel jat'obnčejně bo .Rnéjeln, \\ my
bleřal řejbáře, \\ \\ěboj pomnít pro jme'
miláčfo objebnal; nótu—6! němu \\ ná:
piď szotowil fám. !Bomnít tcn poslawtl
je \\ab jpol\č\\\')\n brobem opic m lejc na:
proti ;ámfn. Ceítámá z blablč jodu) asi

oj\\'\ jtř_\\o\\ů mojoté na pobjtámce čtmet:
branné, brna jtřemítc wysokě. Nápiš jest
jamc' pobhoínjhoí. General nepřeji! b\on:
\)o opice jmc'. Zán:ek \ l\\l)\) jpnjth), a
ponlníť pojnb tam jejt. —

Vůl jizdecký.
U \\áé málo fbo \\\\, je je lnuze na

\\) ol\d\ tnfc' jezditi jafo na foníd). W
jižné aljticc jejt to něco ob\)\'ejn\'t,\o
iam jejt \onI botonale ojcblán,
\ná nojnn protažení) folef, na \tm'm tcnfá
\\sba jejt \\ \\emnena amu, \ten') je má
\oolem jťzdeckýnl j\á\\, nalr'gá je \ne
jtábč jin\'\d,\ molů; na zadnť nohn je n\\\
pobjtrčí a motábne j\n\čfa prowazon.xánrbo
z ř\\\\\ne, ttet\')š silný člomčt na b\nbc'm
\oncl n\mnč \\er911\\l,\\tcje\\e\oo\n\)n\
počne řmát\, jcbon \;á3_\t\ \\ o třed) no:
(pád) ntífnti. Stádo se togntífá. Qibc'
běži na pomoc tomn, _ftm') řemen brše
za molem nbibá, až b\mofó \\ n\rantí) mů!
pátí ojtane; tu je mu whodť btnl)áj\\\\čfa
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na rot)\), (\ tábánhn za obč jmičto \oůl
je na jcml potají. Nyni jc m \\ pro:
\ápne toltcm nos, a staré, piskeu:
naplněné mťchy se \n\\ na hřbetě npem:
_nčjí, \\ pak je \onl \\nj\\, alu) Html, řmal
\\ l)\\ř\\\ j\\\nj jpolnmolnm \oolwnčeí, jat
\nn libo. Drnhčho bne je břemeno na
hřbetě gnomn npemn\, jelitoj wazby se trochu
popusttly, a to je opětnje po b\oa, po tři
bm). Má \\ \onl j\š kolek w \\oje, jnab:
n\ji jejt, gmocniti je bo , jeben čloročf
l)o lapi j\\\\\fon za nol)\\ \\ b\\\l)\') jmřle
je \\d)op\ \olfn. Takto je mm \přebn a
\\ gabn pewně držť, a může je mu bře: „

n\cno \mlojiti. Dbpčejnč \\ojí n\ůl j\ln\)
100 \ 140 \\ber tčžký \\áflab.

Za jíjbecfčbo mola bá je jen
tafonn') \onl \\\)\\\\ičit\, \t\\\')j méně zwpklý
jejt, \\ jiába je brjcti, ktrrýz ráb napřeb

d)ob\ \\ jtábo mobí. Takowych \\)jjatejistpoťidlU. Djtatní je jjfábl\j\, tlačí je
l)\\\\nab\) \\ bojnj\ tobmna, kdyz j\\l) člo;
n\čf fn přebn bojmti d)\e. Botťebi jejt
\\nl \ofn, \\\\l\ je n\ůl jizdccký dokonale
n\\)\\\\ič\. Musič se nančiti nejen potojnč
jtáti, ale \ břemena na lopatřád) nojlti.

\bottentoti m jljnc' ?ljrtceob\'):
mající připijnjí jizdrckým molům \nnol)e'
přcbnojn přeb t\\\'\\n\. 21\\\jj\\\,fbo
\\oncjptm na jísbnc'm \\\\\ln jebí, \\qle'gá
n\\\ol)c' nebojtath). Sedlo není
pojem k tělu n\oljlénm pťipewnčné, a tn:
b\,\j jcgbcc nemůjc \at pemnč jebčti, jaro
na \oňomi. Nohy takě obtťžnjibez pře:
jtáni bnč jesbce, an nřfobo j\\\\'l)o; aIe
.[Jottentoti pomašnjí jid) za welikoU ozdo:
bn; oni je j\\\\j\ fajbe'mn, \bo swým jřz:
bn\)m molům \on \\pilomati bé. Nemilé
jejt klopýtáni mola. Na jizdném
\oolomi motrmá jezdec b\le jebčtt ne;“
na \oni. Sebe \\ je tlnjem na \oolom\,
jejt jígba jnej'\t\\ná; ale n\čtjjí jpčjjnoj\
jejt obporná. Wůl ned)\c j\t\ jám, ne'btš
jen \ne jtábě táb \bobí. SBobařísH jc, jej
na _čaB-ob jel)o jtába oblončiti, \\ti je"
\\elml \\cjjfajt\\\')n\ b\')\\. „Sen G mel\\on

t\3\ báje \\alc'gu \\\\“\ltafowí), kterýz ochotnč
před j\n\')\n\ \ráčí, \ když wč, ze ostatU
sa n\mjbou. Btč a ojltnbp na mola
\nálo účinfují; \\t\ j'\\e tajbon ránu, \\
B n\m \ jezder, ale \mrbojjíjnojtjtpomabl)
jeho jejt tai melifá, je je bolejtí nebá \
\epjjímn úmojln nakloUtti. Wúl jejt WW
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bem opattnějjj'i nab tonč, ale nlfbp be3
weltkých chyb. BUd molu, bbtito ftábácb,
jeft pro ceftomatele melml projpijjm'),
nemnít'f jid; pořáb počítati, abp mibčl,
3bali je mu nčfterp ne3tratil, m noci pat

jeít fptofj'těn nepotoje, nebo \oiba jebnobo,
mí, 3e i oftatní jfon na swych mistech to:

lem nlbo. Wolt nitbp neoponn'tčji jme'
mifto, nemají:ll blob, 3t'3eň a 3lmn, aneb
netejtlejí:li po bomomu, Ie3í jld) nčtolit
pobtomabě folem obruč, melife' oe'i je jim

w 3áři obně lejtnon, a pobobá je, jakoby
má3ni o ničem přennjfjleli.

Řemeny, jicb3to fe potřebuje tupe:
mnčni břemena na molíel), bbmaji (13 na
60 fiřemiců blonbč. 3eftit 3eela nemo3:
no, břemeno na molomi fráttóml řemenp
upemnltl, neboť tuje jejici) jeft tal pobp:
bllmá, a boťp maji takowé bůlfp, 3e lm:
bite ojmftát i beíettrát mnjeji se obtočlti
na břbetě mola, (13jfou botonale upemnč:
np. !Botřebijeji ! tomu bmoullbl obrat:

Uých a jebnobo tu3emee (robile'bo .bot,
tentota), abp je náflab na molomi bo;
bře nwá3ql.1u3emec_ bt3i mola 3a nofni
řemen; wťci se molowi tlabon na břbet,
proftťebe! řemene je polo3inaboře na ni,
a fonte fe pob bilcbem 3 protějssich ftran
ftabují. SBotom je opře leaždýznakladačů
nobou o 3ebra, a táhne, fmnj tonec ře:
mene bt3e, co fílp má, (13se boh; molomi
3načnč ftábnou; potom je řemenu)na hřbetě
tří3em tlabou, :! fonceíe opčtpob břicbem
ftabují; “ tai pořáb, potub řemen nn),
stači, pak je fonte pewnč fmá3on. Senom
tatto l3ena mola mlabe'bo, bujnébo l 150

Ilbet těžké břemeno boftati. Bujný můl
potom jejjtč j'na3i se u Ea3bc'bo ftromn,
u ta3bi balu3e, abp fe břemena fme'bo
fproftií.

Kozel.
. .skdhž bp! eestowatel „Friedrich

Gerstácker (Neifen, brltter Band, ble
SňdsecSujeln, Stuttgart unb íůblngen
1853. Gotta'ídjet ElletlagJ 6 politomá:
ním a 6 mnobbmi wtlpp bolíčil, tterat
3mlájjtnofti nátobni 6 obpmatelíno mřfta
.bonoluln na oftroowčDubu ponej;
mice jetřenp jjon eimillíaci, ob anglifan:
ských mióíionářům mfjemo3nč tamo to jjiřo:
Mnou, potračuje tatto: „Seben tobeAitale

Gtenl 3 přluobp.

3ije na tomto ostrowě Dubu, ba w jibel:
nim městč (bonololn) samém, nap je
(13 pofnb míjelite' elmilijaci 6 nejwitn'i
tmrbojjljnoftíptotimí. ?lni policie nemů3e
proti němu uřčeho pořibiti, anebo — eo3
jeji prambč pobobntjíji, jeji 6 nim boto:
3nmčna, tai 3e chodi j'iInicemi mčftjipml,

bc3 nftc'mi tollto napnntě k tomu ptobli:
boje, abp tujTil, co jinipobnlfají. lento
wzdorowttý Honolulnák jest fo3el, ftett';
pobironijm 3půfobem mjjeďp jme wlohy !
tomu obraeuje, abp cebulc fitbámal, fbe:
toli je jich bopiblti mů3e, čímš mnohé
přllepomače ji3 3ařafte' f3oufalftwi při:
mebl. HoUolulU totl3 neniměfto nepatt:
ne'; onoť má tiífárnp, nomlnp, nmileďe'
je3bee a jine' wlohy, tterc' přilepenp a o:

3namománp bbti dni. Wláda tate' 3bufta
bámá ro3llčná naři3em' přilepowati, a je:

ben to3el jlntečni má co bělati, abl)
mjjeďp roba) cebnl fprofjfotoal. To 3mlte
chowá je při tom co nejcbptřeji.

Sebnobo bne 3 rána ptocbá3cl ifem
zdlonha mějto , a fpatlil jjem pčtne'bo
fo3la, kterýž se w ptmnim olam3eni plafjc .
a nebůměřlmě na mne bimal, potom mjjai

pto3řetelnč_ je oblehl tolcm febe, jalo3
3miře to činlmá i na febe potojnějfjid) a
jistějssich mistech, a blebal bujnou trámu
to lnft'cl; kotalowých, jen3 tamo-i nějaie'
ftatvbč nabromab'čnp a ro3bá3enp bplp.
Bylbych fnab to tráíne' 3míře be'le po3o;
romal, tbpbp po3otnoft má av tom ola:
m3eni na člomčia fe nebpln obrátila, tte;
rýž weliký balit eebul pob pá3bi a brnec
6 ma3em nejí. CedUle měla náplb „M a,
lana," a roppljomala obměnu pro tobo,
tbobp jiftébo 3ločince mppátral; (: mně
bplo ji3 tentráte cboroáni onobo Snbiana
nápabni, jelito3, mpítonpaje na ftollčtu o
jebon přinejenou, na to3la nebůměřimč
poblebl, a tuton, m tteré3 měl brne: B
ma3em, jemu bro3il. .Ro3el si bo ani ne:
mjjimal, a mnjil prámč w te' cbmili fnab
melmi flabtou ttamičiu nale3tl, nebotmftts
či! celon hlawU froon nn3i nabtomaběně
kusy koralowč — —- přilepomače jiftěne:
mibčl.

Hnčdý mn3íi přilepil eebnli nefmir:
nč topfoto,—tat3e bplo tč3fo melllá slowa
tljj'tčná člfti, a potom teprm, mumlaje cosi

we swé řeči, jejtoupil be stoličky, wzal ji

pob pá3bi, 3mi3el 3a nejbli3fjim rohem,a
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asi ga beíet minut opět íe utágala íebo
blama i 6 btucem w ruce,_ až pal po
Dlouhém uebůloětlme'm pohledu na kozla
pobrube' se ztrarild Kozel bo ani boít
maličfo uegablibl.

Muě „: wibčlo noííecto to ta! p'obimne'
a neobpčeiué býti, še ifem ssel aa tím
muzem, abpd) mlbčl, co bube bále člultl.
Sotwa wssa! jfem obefíel : tobu, “obtub
iíem jej 6 druhou cedulizanep:ázdnčnťho
wtdťl, zpozorowal to fosel, pozdwřhl obe:
gřetně blamu, pobímal íe prozřeteluč fil:
nlei bolů a zhůrU, a erida nie pobef
gřelčbo, wylezl rpchle z kufů koralowých,
učinil nčfollt flotů na bromabu stawiwa
nčtollt trolů tam obtub sioženého, o ně:
hoš am a pohybliwé břemo až E famé
eebult dosahowalo; po tomto břemč běšel
jato tomeblant gbňru, chytll cebuli nowč
pťilepeuoU, fttbl il, a kdpž bol zasc na
zem panet, byl již mokrý papír meli po:
hlch, jiítotnč scžwýkáu. mat be; me:
ssiánť lráčel smolna po ftlulci za přtle:
powačem, a sUhl čtpry cebule u má při:
tomnofti, až Uwiděl policajta w ústrcry
pťicházejťciho, pťed kterým ftranou bo ú5fe'
ulie'to unel, :: ga nizkýml bambnsowými
bomb) zmizel.

Majetnčk amertckěho eltfu, kterýž ie:
bnobo ze swých libí pofilal; 'abu eebule
přilepomal, nepobršel anl icouc' na 3M,
nebol jtch tollto na 4 flřelolcc udýjsky Dá:
mal; pat připifomal ítrbouoául cebulí

“pobmobu nťjakěho -fota, a ftčšowal si
proto l u samých úřabů. Newim metu,
bolell onen kozel „tabu/' t. i. še se bo
ueímčl uilbo bottuoutl a jemu ublíšlti,
anebozll to bomáeím famóm bolo milé,

xkozla ta! ;amčftuaue'bo mibčtl; strana, na
wzdor rozličuým přeftupfům ueítalo se mu
ale zlého, leč žc čafem boftal ránu, když
jej libe' ! ;onnu [cbmáluč uflauonocní pti
činu fame'm zastihli. _

SDal jfem si pošdějř práci, abud; _los
sla toho loupil a iebo plemeno bo Nč:
metla přewezl; wýdčlekna takowém druhu
uvítat, coby se tollfo popíauúm nebo po:
tňss:ťným papírem šlmlla, bolbp lo Mme:
du nesmirný; ale maíetnít uecbtčl ml ho
uitteraf probatl. -— ' \

M_—
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Lovení velryb.
(Alalěj P r o ch &: k a, professor gymn. v Brně.)

Welryby nemajíce leč nol; přebnídy,
krátkých a plýtwowttých, žtjiUstawičUč me
mobč a tobám se melmi pobobají, ačtoll
prč:wýmt rybami neifou, ielitoš čermenou
a teplou krcw mají, a dýchajtce oleceml
často nad wodoU wznássett fe uquz, a'no
l žtwá mlábata robí, tteré z mater swpch
první pottamu ďsaji. Wrorož l 'tatč meli
tbbo ! Bíameům fe oočitajl. Mlsto sobu
mail w oh:omné tlame' piana), glnicbš se
toftlee Dělá, jíšto Nčmcř litai! slídy:
bela. Žiwi fe malými tobaml , protoze
úzký pozerat mají, a zdržnjř fe uejrolee ,",
leboroe'm moři aneb na bligfu. Seft route
brubů melrpb. Nejwěrssi z Uich a jpolU
Uejwčtssi smile fmčta jeft meltbba Gren:
Ianbilá.

Welryba tato utímá 30—40lotef
zdčli, aft 20 lotet zssiři, a bóma mine
wyšssi a tlUsissi, nej ,uejmčtffe fm_em uaf
ložený mňa. Za dřlwčjssrch čaíu, kdpz
jeíítč íe na ně zťidka lommalo a tuby
welryby úplně fe momiuoutl 11109195by;
malo i ssedesát loltů zdéli __amufote lato

melih') bum. Hlawa greulaulbfhf. meltubo
jest ohromUě weliká a gauilma třetinu
wesskerého jejiho gbe'lí. uptoítřeb ua bla:
mě má-btb Be bločma bětama ptůbu:
fíulma člll cbřipčma, ttetbmi roobu při
pochycowáni potravou “bo bubo přisslou
6 takowým hlukem wystťtknje, že _to na
bmč bobim; slysseti a melmi baleto roibčti
jest (míč zdc wyobrazem ; toho). anebo
každý tatomí) slonp mobm ebřepčma; r_oel;
rvbv bo móílfv moptvflnntl) left film 1an
rula mužsiého, a tal wysoeo fe gene, ge

když Učkolik wclrhb pohroma,dč blame, me
logbáll fe gbá, ialobp učiale mellle meflo
6 toulícímbíe tomino před aralama fialo.

Beil tlama ieft tal mellla 'a pro;
stranná, ze ldyž ufmteena ieft, 16 lobltlou
lze do ui mietl, w m'fe ptodmetl, lago!
wyťezati a toftiee mobltati. .R'oftlce toto
potřebuii ie ! obloutoto'óm filmem„ “nem
mačtám,flunečnítů m, boltm a llnpm točí
tem. Grenlanbauč a Cskimact potřebuju
jtch misto tolů fe swým chy,ssim leltmm,
auo l loďky ; uid) abotowuít, ttete kožř
tUleňowou _potabuií. Ze žeber “a toíuroel
tobo bělaji fesli!y, lawlce a stolp, neboť

7
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fofti t9 jíou tak meIife' jaro trám9 w
Uassich domťch. -— 3a59t loelr999 jest trn:

119 a maftt9, i poff9tnje 10—12 hm
tutu (tnna ie náboba ao tři čtvrtě force
obnán'eiící).

Dčí míčtama opatřene' neifon mčtífi
nešli oči mola, a rozestáwaji ob febe asi
5—61oťtů, 9oíošen9 jíonee tam, fbe

tlama fe fončí. Hned ga očima má mel:
tvba broa otmot9 mífto Ussi. Wod očima
ieft zotbčtl otoč ploutme 5— 8 lofet blon
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hé a tattěš skoro ssiroké, které jí roíee k
obtacomání fe nešli tn plomání flouší. inej;
\'lhlčmi pat náítroj, ttet9m eo nejtpcbleii
se po99bnje, jes! ocas její 15—20 Iotet
ffirot9, na obou toneíd) bo wýssky zakř.t:
men9 a na mobě plocho lelíeí. W něm
má xoeltpba takowou fila, ze dostt moč:

nou loď roztťiskati může.
Qomení melt9b jest mimi gait'mcnoé

SDěie se pomocí t9r_ů čili batpnn Sion:
to železná topí majíce dwa silné, nagpáf
tet gabnnte' 9át9 čili ozuby. 589ma1ípůl
lokce dlouhé a na bteměněm entomčtu
uperončn9, jakož i pčiwázány na pwwaze
500 lom bloupe'm a na prst tluftém.
Lowec, kterýž t9t na melt9bu bází, abl) fe
to už zabodl, xmzýwá se t9enitem. Loď,
jižto se k Iomem' melt9b Užčwčl, mímá na
palubě nejenom menfíí IoBf9, ftete' se při
m9flíoční weltpb hued t lomení ípouíítí:
waši, n9bt3 i totlc t wywařeuč tntn 19;
bibo (trůnu). stotle t9 asi e'tpřl ftátoaji
mesi blanoním a přebnim minim (pozd,
tem) me melife'm gočném obnin'tl, ab9 tut
melrpbí na palubu pťřnessen a na ptn99
tosfrájen b9ti mobl. wlamen a font
topmepnjí ze mno99et) wohnisstt Udčlallých
bře průmětrn9e9. Na tatowe' Iobi naltzá
se tate' po99blime' a 3ele5n9mi ílohami
íepjate' opniíftč pro tomáte; nebo jeben
towář má na lobíd) těd) ob „tána až do
mečem mno9o práce. Welké lodě, immo

, neiwice f louoeni ie nžťwá, --míma1i čtou;
Iobičfp o íebon a potřebují tebp ét9ě 19b
'nífů a čtyř weslařú pro menn'i lo5t9, pat
lobnita, bma bečmaře (bebnáře), teiaře,
Eucbaře, tomáře, plachrářc a mimo t9to
jessrč nejméně 20 jin9c9 libí Weslařúm
lodčk přináleži f9r9 a topí bronsict a pit
menon tnfotoět naromnánoati. W loďce
íame' weždh wsse t otamčite' potřebě při;
prameno b9ti muíi. W promo ! w 'lemo
ležč E9t9 a topí přimágane' na pvomage a
[9qu B ptomagem npemněné na botu

lobfp, ab9, přetortla lib9 se tato, nepřifflp
taf pmbno tgtmeeni. x_nštzá lobta má
třl neb čtou; t9t9 a neime'ně bme .iopí,
an uproítteb ní stojč tnmpál, na němž

[áno jest nawtnUro, jehož jeben fonte na
t9tn upexoněn9 zpředU skrzc 9319 dodře
Uhlazený náře; me břemč proletnje, tap;
tolim 9o5en9 íp; bo welryǧoy fe gaboone
“„tato fe, utítati inne. Ku pecou put

TÚ
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Iobřp na ůjřlm Ianltě, přebe ltetám báje:
jící tptnít stáwá, lejt w koži tlUsté schowa:
ná a tím ob wlbřoftl chráněná malá ale
přeofteá feteta, abp fptnít ořamjitč Iáno
přetltl mobl, tbpřolibp jpogotomal', že
meltpba přllln'npm nbíbánlm Iobřn w ne;
begpečenjlmi nmabl aneb ponořenímgíe w
nesmirnou hlonb!U loblčln m propaft fit;
bnoutl hrozi. Wedlé feřetp te' nalégá, fe
k tčmnž elll obpčejnl) nůž Iobnlďp to bře;
točne' posswť. tho to nacbágl je na
Iobtad) íoubečeř _flabře' mobafa něco po;
ttalop, jaloš l mall) ftřeltoftroj (řompas)
a jlnč potřebně wěci. WeslowáUť bčje je
obpcejnbml dlonhýnit řemenp; nacházcji
je, wssak na lobtád) jesstě jiná ,čtptp hat:
ssl mejla, jimiž fe mejlařl mnobem ttsseji
než & blonblymi řemenp fn přebu berou,
tbptoll meltpbř tal blígel jfon, šebp tato
beíijtd) a hlučnějssich wesel snadno pogoto;
matt mobla.

Cesty lomů meItpb tnoajl zťidkařbp
jen půlbtnbebo, ne'btj mčthlm btlem blot
a nltbp tři 'a půl léta ano & be'le.
zimmch mříteů opatřují lowci lobř swé
potřebnou pottamon a mohou. W bťeznu

9

již fe toppealonjl na ceftu ! feroetn, pro:
jeřámajíee se mejl Iebompml botami jete;
tou, abl) me řmětnu w otoll Šptcbereu
bhlř„ řbe w tom čase tollt tiflc welepb
báma. Slnbp býmalo meltpb we wssech
mořld) boftl nale'gtl; jelltoj ale točnř 300

Iobl ob tojfelifód) nátobů na lomení mel:
tpb mpblba' , umenffil se jich počet tař
natamnč, je npnt jen w moťich točnoz
wých je nalčgtl možno. '

_, Zak mlle nčttetó z Iobnířů weltpbu
aoey bneb taboftnč mptřituje: „Siam mp:
ptpíhljet(ona) paptílet(there she blows!)“
Nelze slon,oh,wypsatt kouzelnou moc, ja:
ton; molant to na wessieré lobnltp pů:
fobt. !Bobobát se ono tánč w poblizkém
táboen wojenjřčm lo noel mpftřelene' aneb
gateoubent na, poplaeb w klthých ullcld;
mřfta. .Rapltan čill řotábnll ibneb taje
jpnjtltl loblčřp xw moře a meílowati !
ml , the. fe meltpba pra utágala. Lo:
Dntel bneb po Iáned) se do lobičeř fponz
iftřjt, a každý zaujimásobč wpkázané misto.
Sebna loblčla jbe napřeb, oftatnl tři neb
lolce náflebují w témže smčrU. .skdyž Užťi

melepbp, jlebi obpčejnč mlee pobtomabě
bána, blebt tašbá loblčta'tat fe poftamltl,

Čtenl ; přltobp.

abp be; nebeapečl t meltpbř té neb oné
se přlblijitl mobla. Což owssem nejlépe
po botu meltpbp fe bije, jelltoš bp tato
oeafem, w nčmž obzwlásstnč jeji fila ttrol,
loblčtu fnabno togtříflati mobla. Na to
tprnít bobt týr na meltpbu. sabobnnbíl
se tento bo ní, potopnje je ona rychle až
na bno mořjřč, ptočeš prowaz, na něm;
lýr Uwázán, co nejtpcplejl 6 tumpálu se
obminuie a nářesem ptoletnje, abp lobičta
přetocena nebola. Welryba jařo ssip tp:
able nbibajíci tabne loblčtu za febon,_ a
jat mile, abp dýchala, opět na porotcbn
fe Ukáže, metajl na ni kýty a topí tat
blonbo , až scela jaltmácl. Wčtssim
bllem btánl se ona oeaíem, jlmš wůtol
íebe milá a mlnp tosčeřuje, tat je tubpš
nemalé nebegpečenfttol pro lobč natoftámá.
3 topí, jímž je tatéma meltpbp bájí, jeft
tátu pobobno, jenom belfjl a bez oszů,
a na ttátře'm ptomage uroáůano, jafož l
na lobee upeuončno, a tdyž toplnnlt je

*toelepbě za ploutwe gabobl, hledř zbraň
tn rychle zase roptabnontl. Bezploftřednč
ga ploutmeml mozná meltpbn taře' tanou
& tnčnlce ufmttiti, ptočeš i tímto gpůfoz
bem se na meítpbp botájl. :

Welryba má náramně mnobo řeme
w sobť; nebo tbpš fmttnč tančna'jeft,
bpmá eele' moře, jat baleto plameům gl:
eatl mojno, řtwl gbatmeno. Bat mile
mtttoa jeft, mpplpne celá tu powrchU a
obtáel se břichem wzhůrn, zádama paf
naípob. 'Batim přlblljl je co nejmlee
mozná l weltá lol). Eobnícl propídynon
dwe bltp slrzc tuř meltpbp, a ptotábnutbm
skrze nč prowažem jl ř roeIte' lodipťiwáži
aneb ptopldmon meltpbě oeaó, namliřnou
kino a přitáhnou ji fat ! melte'mu fota:
bn. Na to mfjidni lomcl taboftnř wzkři:
tnon a občerftwí fe ponltub jlblem a na;
pojem. !Bat obtllčujlce weltpbu jwpml
lobtaml gapočnon jmon ptácl. Sbe jim
obzwlásstť oto, “abp mpbtall toftlce a
mpřeaall tu!, oftatnt meltpbn jabaaujl.
intočej nčtollt mnšů wejde bo ohromně
její tlamp a lopbitá plano čillřoftlce, lteeé
jato tn! welké do sebe cenp mají. Gren;
lanbane' l maío meltpbp jebl, ttete', pro:
toje melml tmtbe' jeít, (&mtopanům ne:
cbntná. Z mlabe' meltpbp prý dýwá bo;
bte' a chumé jato howězř.

Bod kůži nab palec tlnfte' lešl moc:



Čtent zňbatoni.

ná wrstwa tUkU.xNejwýbornčjssi int “bpmá
w bicími a fit: nafptamě sttanč jcií, tbc
taiotta me blonbém mťchU fe, pacbágí a
ta! tchxtí) jest, že bo rozliou lžtcr naběraci
wyjimajť. 3 oftatní čaíitp bicím; chowaji
w _fobčwýborný mňa! hUstsst tui. Ne:
ní:!i welryba ta' příliš rodilá, odkeže fc
celá ob oflatníbo těla a wloži fc na Iob.
Dbťegání to bčic ít šeťezem pkeostrým na
tutoíočti 10 fitcmíců bionbé Upewnčným,
tal zwaným rýčem. Slint taté bncbg
Uejbltžssiho pobe blamou hitu fe wykroji
pwb 4 stťewicc ssiquký “ aabobnc sc bo
těla obtomní) bát, llmš fotma Ícbcn muz
mIábnouti můše. _ tomu cíli ícbcn z
lodnikůw, mnie slucku prowazU oioio těla,
abp fpabnouti nemobl, wyleze na obi-oro:
skoU,Haifou mttmpíu meirpbp a strči bo
ottootu již Udělcmebo onen obtomní) bát.
Dfintní mUžstwo na lůně toifíc topnímá
tni, jejž tumpáiem bo totábu mptamnic.
anebo stoji na meitpbě w botád) čili we
stkewicťch oftnp opatřenbd), nbp nesklonzlo.
Sat mile wssechcn tui mpňat idt., pabá
mrtioola bncb ,bo ptopafii, jfouc mítanou
podyoutiou-obgmlán'tč žralokům, obrowským
a “mimi žrawým to rpbám, ttctě číbaiícc
na lonpež tábp Iobč zprowázeji a ta! o:
btomná požerák maií, še člowěka, ba i
tonč fnabno poštíti mohou. Dbtub i tate'
učenci za to mají, že roba, itetá ptotota
Sonáffc pobltia, nebola meltpbn, ttetá
úzký bitan má (: tubpš ien Drobná zwť:
řátta polpiatl může, ntb:; že to by! žra:
lot, o něm; již pomibíno, že jeho weltkhm
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požerákem i člowěki tůň mini motion,
gnonti může. Sat žraloci tu! i pliskawice
(bcipbini) číbaií na tořift a ptotoš btámá
si iicb až mnošfimí otoIo (obi.

Napotom fc tn! tpbi we třecí; ast
kotlich bnem i nocí wywaťUje, rozpusstťný
trc'm pat bo ochlazowacich nábob fe dáwá

a pozdčji se i'ím na palubě Iciicí sUdyna;
piňuií. Splaňtní a w prawdť mazané
bimabio pUsobi whwákeni tutu rybibo w
noci. 559_1331“th Iobní fc neganíti'p 16:
nm, báman co neimícc mozná mpmpn'c:
no. Mameny vat z lodč wzhůrn ssleba:
iící daleko ssiroko ofroícuií welebnť blaf—
binu možnou. RozUmi fc samo febou,
že toto mpmátcní obtomné sily tuha na
Iobi nitbp bez nebezpečenstwi ncbbmá a
nciebna Iob za příčinou neopatmom pta,
cotoníiů při přctpiání a ganícenízfc iotlů
jiš wzala utápí. im: že Iibc' ti tatomčmu
ncbcgpečcnfhoí docela popřít, zacházetť o
obnčm bcgc skrachU a bímaií -fc na iiihp
mezl Icíno a prowazy iitaiící tn! chladnť,
jakoby cihly na mctcjnčm poli bořcti
miběíi.

Mcnísli tocitpba přiliš malá, poflp,
tui: 80—90 tun turu. Ulowila:li icbna
Iob dwť welryby, a wytčžtla:li tcbp 180
tun turu, dwajazhky a 1000—1400 kusů
tofiic: tebo můj: wefele ! bontonm fc
mtaccti. 55:an tpbíbo pottcbuií obgmlá:
sstť koželnzť a obumníci ! zmťkčenť toje.
Též podobnť fc potřební: to Iampád; mího
oleje, ano 2aponci a Gtcnianbani tai
bo jcbí. x

Čtení zábavné.
Lidský život včliký trh,

aneb: .

obraz lidského života v rámci, neo
broušenými okrasami vyšperkovaném.

(Frant. Poimon, redaktor„Hlasuje
dnoty katolické“ v Brně.)

.Rbpš fe'tai čiomčt na ten swčt a
na to jebo ioIotání, na Iibi (: “na ieiid;
počínání bímá, obzwlásstť když no-f í
bteiIc, ptotoše Uechcena wsseckoskrz
prst y mean: tu ion'ciiiaii mpfiiinipmu

napabaií. Swčt jen unit, řitigma,
tet, ptamí jcbno fintobámné ptífioroí, (:
ono jest goto ptambimč. Nenť ani gas
potřebí,aby bpíibo z wysokého tobu,
totižabp fc pr na mčši natobiI
a 6 wčže dolů se bítoaI, fnabno zpozo:
mie, že to we swětě chodi into we ssk o:
Ie, tbc není pana učitele a mctIou. Co
tu ieft fftibčtání a sswelžolenť, blata a
třitn, ptáče a pracím, fláfiíní (: ptaní.
Sat mile ale fc ukážemetla, aneb Ii:
fkowka, co w táiina bití tofic, ntiibnc
wsscchUow ínapnutim očeiátoáni; co fc
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bítt bubc. Newkmtř ' 3aluíí, minníct je
fttacbnjí. !Bobobně je to tme fwětě s ou:
bem jlončí, a3 fe utá3e metla bo3jfc'fpra:
meblnoftt; nyní pat 3atímlibe' břbají jařo
aBÍoubtlí mcamenct, atřebae to u
mnobe'bo w blamě mppabalo jaro m
ptá3bnt řolnř, přecenojt' „3bůtu
btabn, cbce o wssem mubromatt, nabo:
šenmoím pobrbatí, bomnímá fe bbtt tal
meljlám,žebymu oblatp 3a tlobouř
jlou3ltt moblb, a “chce, a_bp je jemu celi:
čký oftatní swčt 3 bolela llančl. Stubm
ráb rabi, fám pat uemí co bělatt. Jesti
to pán , ač bo nm ble ftatfů tře:

bas, neřílalt 3ebráct: „bratře/' přeceble
3půj'obňjen ptamá jmíčla be3 Ioje,
a ble mramů a bucba u moubtbd) ta!

wzcicnýjato pec w !oj'tele. — Slní)
opět nabělá 3aje blufu, jařobp bol 3e mjjecb
řněl) ro3nm (33 po fame' befjtičh) fnřbl,
mírem; chce nejlépe eo3umčtí, napomíná
jal-o 3mon bu toftela, ale fám bo
nčbo nejbe; nulumí.přímo a bělá tři:
mc, blamn ltbá- (: nolaj'ptme, blt3níbo
fměbo tčjjt': „Sá tobě ulřimbltt mění,"
a přece na tebe; prámo nebéře oblebn;
řonee iebo 3ámpflů jařo m3teable fe ata:
3nje w příflomí, je3to bí: „Sá tebe ne:
obru, jen mt tů3t bej.

Rbpbp ta! libé přeb flcbcemofe'nfo
měli, abp je moblo mtbřtt, 3balí3 j'cbce
6 ústy fc fbobuje, čtlt ntc: me'ně tlamu,
méně řeči a blnfn bp bplo. ?! co jen
talé tčcbllemetbabp ob ojíb o pobla:
wť nabřlajíl

Bowidá je, 3e pri) 3mřlt melfbcb
příroba balefo je topftěbotoala, a llbe' pti)
nejfon ant tat číperní, jaro na mento:
toč; awssak přece mnobé 3mpřp nadyá3ejí
je ta! bobře w mčj'tě jalo na mentoz

oijem 3e často 3 jtnbcb a jináč;
příčin. 811 přířlabn řbp3 w létě menřo;
man na Hanť něco noměbo 3po3otuje,
tu abp při tom fpolu t četftme'bo pomě:
tří pocbptll, je o3bmá blalltbm: „abá !"
Tentýž obyčej mímají tate' ! no mřftč u;
p 1).p a wé fle čt-n ft), ob3mláfj'tčlbp3 mají
jefjtř fwé nebo, mppňjčene' bíle' 3oubfo;
awssak B tím to3bílem, 3e jejjtč jebno neb

bmč .bnba“ připojují, a taf wždy! nělollfaRomům tuo jm(ebu jato omáčtu neb jjtá:
um přlbámai't =—3e=lt 3tma, tu aby je
nenacblabllp „ba, obpqmlbá bobrofcbeěnb

Čteni zábawnč.

fpn bobate' „banp poubbm mbm;“ tař te'3
obpotoíbámaji t m mčfřácb panlčto, řtete'
ofraju a bódhi úst, perlome' 3onbfo,—a3
na ten co jeft zlatý, ztratily,a_panz
np, co je bojí, abp j'nab bo falenbáře ne:

přljjlp. 913říflabp ale Uebýwajť mtlc', pročeš
ne3mt'níce je ant o falejj'ne'm flíčfu obrafme3

rndějiW3rato [me'ob 3ttoota jlutečne'bo bo fntb.We ftarpcbŠpargálťch a Que:
cifálícb pjáno,'3ejjou lícepamětníci, jal
íebm let je neurobtl má!, a přece blabu
nebolo: pamětníta pat 3enení, když fedm
let mu3 mlcel, abp m bomčticbo bbmalo.
Ženské 3e jjou jařo bobina, nlřbp totlš
be3 nepořoje,jalo ců3e, toti3 ptcblae
mě. Do frbce se minou a bo kapsyx
Ie3on. SBřitom jjon tař fřebfc' po;
mabn, 3e je mobitl bámají, jaro b:) farm)
netreňlp, aneb tn3e flabe' bplp a lamp
cbobiti neumělo aneb nemoblp. Býwaji
tebp mobčnn a čaftot jmobčnp. _
Webubeme ale mp3ra3omati, co-tam jen'tř
bále stoji, bojíte le, abl) bobtoftbec'ní) M o:
taman je jnab nefpálíl, jafo řbnbp o
3bame' famna 3amabil; neboťbz) je mo;
blo l_nabno ftátl, 3ebp něřtetá báma —
čtll jal je to botách řífá,'3enířě polo;
lení (tafe'jebnaí jamotná ženským polo:
lent'm jena3pmá, co3 owssembůllabm') fmpjl
má, Morc:waU ale není tím minen), tebp 3ebt)
nřfterá báma ltřelbu fměbo ja3nta proti
němu naměříla, tal3cbp úzkosti a3 3e3loutl
nebo 3mobtal Dníf t'o jt3 lluct na 3ons
mát-píjtají, 3e „fjaftán nepřetřeš
a 3eno nepřepřeě" — thatnč t_
3lato má jiné jj'fmárp, a tbobp mamtntp
a cbům) taf tábp nemlumtlp, nebpli by
je mu3iTtí antmlnmttt naučili. sBroto le
taře'řílá: řeč mateřjtá, 3a tteron je
ale mno3í, ač bofti bloupč, stydť; awssak
U leďobo není ani bimn. Z motomi:
bla nebnbe ntfbp jj'íp. Muobčmu
jer't ! jtnař w bmnácnoftt mellce 3apotřebí,
abp m3al bobtou tabu, a nebube
míti 3lou mábu. .Rbpš toti3 tabčit
3abálčlimě p o nb řlfuj e ne3li p ob ěl:
tuje, mícemiluje bolímřu ne3lt bo
blíbřu, beblhořjtnamíj'těmnjej'řlentct
ne3ll n'těpntci, jpíjje mrámotá ne3li

xorá, ocbotněji cbmatá na lu3elfp ne3
abp fe bt3el u 3enřp, čaftčjt pamatuje
na ttumfp neb efa ne3na nebefa,
slowem, tbp3 jmpm šimobptím mtabce



_(Stent 3ábanmé.

wydčlá a Inne pro t t pak není
bímu, že ho tafé žena sprsse wycti Uežlt
poctí, a 3e bojbe častěji zhoUby nešli
chlouba. !! co3 toho tonečnč náfle,

buie pro ditky? Nic jintebo , leč že:„Ram ráb chodi táta,t am i fyUek
chwátá,“a „Sat ftaři 3pímaií, ta!
mlabí cmtIttaííJ'

Loučeni, loučení, ia! jcft to
tč3 tá mčc, a moto ne3 fe !momman
bo číměta na Itbfh') 3imot báíe pobímá,
ráb by iefftě w městách a w městečkách
paničtám a ílcčtntám a ob3mlán'tč
těm, co 3 neroimwsti a mlIoftt Božť, na
t_řtu fmatčm obbr3mě, iefftč slečeny ne:
jfon, tott3 pannám — bo Ucha posse:
ptal, 3e jest to obpome' pobímání, když Be
ssirokoU pobcbínoftt m kostele me stoltcťch
febaií, ftaté Íibl ftáti necbámajíce :: 6 to!
zwanýxniknižťami mobttebnómt
kratochwčl sobě činí, co 3atím neifmětěin'í
služby Boži se konaji. Zdáť se, jakoby nt,
koli pro pobožnost, ale taběit 3 Ie:
Uosti bo foíteía chodily a dfi tam febalt).
!Bramá pobo3noft není n tc n a u č e n ě!) o,
aniž fnab Učjaképřetmařnmaně po:
božnůstkákstroi; nébržítIná tou:
ba po Bo bu. Ta 3 nitra, 3 [;Iubotpftt
bun'e na wenek skrše oči, tyto okéUka
buffera M3: tmář, a skrze wesske:
tou ufpořábanoft a.; 3půfobnoft
těla protá3í a fc oswědčuje.

Kdo fmčtcm ibe, lebatam pťijde, ně:
kdh i bo oftubp, chacoB slyssť a mtbí,
ob3mIán'tě když jest m mčftč ptámě melf
ttl) čili iatmatf. Sati) to křčka bam
Iibt', jaře'. to bem3ení “ fttfc'mí! Sebnt
ftojí, btu3í přecbá3eií, iebnt ptobámaií,
btu3í fupuií, iebni wydčlajč, btu3í t pro,
bělajt'. Bo trhn ieben si to chwálť, bm:
bí) načítá. —

tatoměmuto ttbu m mnohých mě:
cech se podobá 3imot lidfky. Ziž přeb
3apočetím ttbu strhUje fe ssramoř a hluk
od pkťchožťch způfobeuý, a když člowěk na
trh tohoto 3hvotn přiiítt má, také fe to_
ncbčie ttffe. Co tu fbánfv . po bomě, a
člowčk — .6 pláčem se rodi, jarním [inc-,
měbomh) prorofomaí řossechno to 310, co
na něho četá. Bozorowal pat kdosi, že
w pláči wolá chlapec OA bčroče paf OE
jakoby chtěl chlapec naříťatt na Abama,
běmče mit na Emu, 36 bo takowých Bíb
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člomčta nmrblt; a 6 pláčem prwni blue

wydáwaji, aby fe jim w tomto slzawém
údoli, na tomto trhu bidněho žiwota fu
pomoct pttípčlo.

Hned u hrám; měfřa, kde fc trb ob,
býwá, ftámá břemční) 3áta3, aby se
tam Uežebralo; na itím žtwotapat
jest nám co ncibůta3nčil přifa3cmo, aby,
chom šebrali — ob *Bána Boha
Rbo fe stydi mointt, fe a pťtkúzani
Božich zachowáwati ncchce, bp! t seďe »,
patrněít o tělo pečomal, iebná pkece nc:
fptamebttmčproti Bohn t proti
bun't fwé, (\ pobobáfe onomuncfpm,
mebItmému mIabaři, kteryžmajepo,
čet 3 mlabařítmt mpbati fám 11 kb: pm,
mil: „.Ropati neumím, 3cbtatt se
stddčm, co učinim? — Dn blcbá
pťťbytku, ale ntloít u Boba, 513_5014:ímé:
bo. -— Sibáš mu 3 očl tnufa. — Tako:
mýto fyUfwěta 3apominá, 3e jest mpflan,
ccm Božim na fmčtč, aby abc mc3tltb:
mi česř (: cbmáht Boži ssetťll, a fpasenť
buffa swé obstaráwal. -— Na tttm- tali
bywajť nčkdy tatami, ien3to nechtice ani
ptacomatt ani3 3ebtatt, chytajčfc punc,
bníbn ťemefla a pafoUtow. Na ta,
kowé jest zapotťebi moíntt, iako nabo
ftrá3na Ratlomč Tyně molámala:
„Dále ob brabul"

Na trbU chodiwaii bobltbačt;
awssak ti, jataš t w mnobých osadách p ke b:
staweni, bywaji někdyjaro ňpttal:
nictá aneb tatomá Dotímfa, om
ní3 bUď málo aneb pražádných očí
není. Na trhU paf šimota ícft mohli, '
bač, kteryž, ač nemibčm'), přece mtTcďo,
bobré i 3Ié — skuttem, řeči, 3ábofií ! mv:
sslenim konané nebo opUsstěné — dobťe —

mibí, pozorUie, skoumčl a bo knřhh k fw,
bu ncbomane' 3aptíomati bámá.

D trhu Bpmá wystrčena dkewčná
tuta 6 mc čem, to na 3namení rpm,
wedonsti te'bo3 mčfta. Na tttm pak 3t:
mota objeije fe čnsto talc' tátaiící ! ob:
měňuiící tuta ípmmcbhmftt, tutti, Božť.

QtrhUstawčfe trámy a houby,
a m nich fe \o3ltčně 3bo3í na drodej a
na odiw mptlábá a m9měf1'ujc.92a tabu
3ímota pak te'3 fe Iibcm to3Itčne' 3bo3tpo,
bámá a probámá, a tu 1t3 bábct nabizi
a str!á Itbem fmě3bo3tčtn jako ptotcBant
son porušenou btbli a iato nahončč3M
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myslných spolků zabrantčných fpisy jedem
Hubu, newčry a bukičstwť napnsstěně. Z
eroangelia, tiere' fe na ptmní nebčii
m yo stč čte, mime, že pokUssiřel fwůj
chrám na poUsiti, na wrchU chrámu
a na kopcirozložil, a swézbožčfame'mu
Spasiteli nabizel,totiž: obžerstwi,
iábaie, aby rameni w chléb proměnit; pó:
ebu, nabizeie fiuíbu aniemou; “ [atomz
iimí utužuje a slibuje wssecbna králowsti
mm, D tomto ttoiim zboži„rumu,
Iome'm pťsseiaiě sw. San tatto: „W fn;
cko, coš iest na fmčtč, iefi íábofi
těla, a šábofi oči, a bába ii:
wota.“ Srimto zbožím naučili Donum:
tet drwnť rodiče nasse w táíi. Žádostť
tčia totiž., an ie přemiumii. aim 'íebii
Ge firmu zakázaného,žádosti oči, (m
iim nramii, že fe íim oči oiemtnit, pó:
dann šimota, an iim fiibii, še bubon
info bnbnme'. 3 tobo těž patrno. že toto
ieiso ibn'íičio ieii iii bobnč i'iate' a pře;
Ieiené, aie posud bámaii i'e libé bniii
ďossetilc jim oneniiiti. Než ale mě íiné
drabocenné žboiť fe nám na trhu
žiwota pobáwá a “vrobámá, iakož opět
1 emanqeiiana btubou neběii pofi;
ni vomati můšeme, !be Gpai'itei imám
učemtiiům: metru, Emmi a Jakobu

, na hoře _Táborské Ukáxal íme' zboži,
Mroiťissem (( (Siiáfi'em, gáfonema
neon—in nfmřbčmc' , a Dicem ,nebefiům
febmáimř, totiž Bošfiě fmč učení (\
i'himn neliei'iou. Nwssak'nobimeime
Fe, iatá iei'i u tterěbn zbožť tiačenice, a
kdo co iupuie a iai.

Krám I.

.Rtám Numi, ia! iii pobottnuto, nas
iómá i'e iábofi oči, a na něm na itím
meibeiiiibo žiwota prodáwá Bábei zlato
a stkťbro, netu; a hrabě tameni,
nnliabn a Bobaifimi. U tobo trámu
ieii meiihi tiačeniee, a iefi tu mi;
biti libi rngiičněbo fiaum, stáťť a pobla:
mi, bohatě i dmbě, ieňto: „.Rbo nie
nemá, přeie fi něco, ibn něco
má. přeie fi mýtech). !Beníg ve;
ni“ radií: mimi čim iid) mice, tin)
Roupčm'ibo činmita čini, taiše „mpbřigeos
ha na baiiť into čert na biifínou bum"
febi chUdémUna triu, co tánč na mne,

Cteni zábawné.

aš bo obře jat Iipu. Awssak necbi fe tai-'
mitobá possetile domýsslť, „ibn má pc,
unie, že má i poctimofi;" onaproťo
přece:„dniboba eti netrati," axba:
“i se uestáwá,še ia! „bobatftmi při:
býwá, enofii Ubýwá?“ Nechčmu
penis „pánem mfiabv ieft" on proto
přece„tate' bobáč jen bm! bitin
w nofe má jako chabé," agbaíišpři:
slowčnebi: „Bobatým býti není
pominnofi, aie cnofinómt“ Necbk
taie' „! peněsům eeib swět twákť
obrácen idt/' ono proto přece„b »:
Eatfimí b_niíe (: óuboba “ie/'- a
zdallž to mbúmá, ze, „ibn zamiluje
aifi, ?eibáii'oroupťseň nimi?"—
921co jesttaké iiato a stťťbro a bra;
hé iameni? Bbaiiš to není šiutá
:: Biiá ;e m ?, piob iininaie' fůra; imf
ffi?- Co iron perla; a koralo? Zda:
iii to neni trus moťský? Že ba! zezemč
wssecbno io pochází, proto opět ! gemi to
Homěia táhne a buď:" iebo na přeiáii'u
iei't, abl) fe wosně ! nebi nepomináfi'ei.
NrotonauomináŽalmista: „Zbožť
ieňiiíebv mám přibómdio,nepil,
mmm r' němu mm" (Šaim61,
in, to íeii iáfhi, info tuti; Mami:
feB, kráťGgovtiió, křerýž(iai 'Bliniue
m 36. inige, 9. kapitole wypisuje) chtěje
meiitánm') ; iebnnbn ramene i_iiefnm'sobe:
iii! (fioup w 'nobobč afi iaio co fioíi w
Brně na Wraniifiiomč) přičiněním 20.000
iibi vofiamiii: bai ímébp wlastnťbo spUa
na swrssek umágati, aby _fiamitei byl tím
opatrnčissim při pofiamománi. Wice sobť
máiii obeliskn míli fanu. Nemáme
teba; tat přinábáii neim pkiwazowati frbee
swé i bobatstwi, aim fnab, když ono pa:
bne, fpniu nepabin i ftbee Uasse bo neu;
těň'iteinofii, netrpěiimoiii, bnčmimpfii, má;
iomviinnfii. nebůmřrnofiiqoufaioíii. !Recbť
taběii statky a Bobatiimi tifiďtáte zhynoU,
neš ftbce Uasse iedenkráte. % iboše bai
těm mčeem cenu? Zdallž si ii iibe' fami
nemamgfiiii? MoUťeUini w nitru a,
friko wětssicemlpkikládaji skleUčUým
periám nešiigiatu a beabčmu la:
meni. Sto“ wssechno má teba; jenom
bomnřinu cenu ata ttroajenomaž
le Inabu; za Brahem, na wťťnostť,
iii fe ga to nie neroupi. % tunelem:
co prospčje, 59! i wsseehnhamu; wpgwá:
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nejíte hlUbokým blafem o něm ;mřftoz
mah), še mil: „Bole, role, bům!
pole, role, bům!" Tok mU ta! málo
proípčje, jakož opět cbnbe'mn níflobí, když
o něm pří pobřbu jenom malá zwonek
tenkým bláflem fftěbetá: „Nic neměl!
nie „neměl !" Sieboba, bohatýi
ch Udý, z tobo, to měli, nic nemají, Ieč
co pro bum si bplí napřeb bobtíbo neb

slíbo učinili a na wěčnost přebegalí.fDáIc “) tomte'š trámu „ áboftí
očí" probárocq'ífe tate' roglíčne' neo:
bpčeine' točcí, oto lidskéna febe má
bící. Ne na jat bloubo to tupá? Dneď
libé po tom bagí, á ;ítra jtž tím oporoe:
bnjí; bneo fe tlačí a platí za pobíma,

non, a ;ítra ani za barmo žčadnýtobo
mibčtí necbee, ba jen'tě čnfío ;apomíbaií
to utagomatí. iDnes hněte utěffenč
tmítto , a zitra jřz jest ; nebo feno.
Dobťet powčděl apostol: „!Bomíjí
;půfobá tohoxto fmčta" (1. .Rot.
7, 31).

Sat brabo probámá fe toto zboží? —
Za cenu přeroelíton. Co tu bábu a fbo:
nn, co pacbtční a llopotční, co práce a

potu, co péče a starosti! 3 zdaž fe ne;
pobobá aboší toto jíslíme'mu ttní, !terě
pítbá, když fe fbírá, píebá, fbpš fe drzi,
pítbá, i kdyz fe fpoufl'tí; a jaro pob ttní
fe slťzajirozličnézčzaly a zmije, atam
rábp i bnísbí: pobobně! ! bobatftmí
rábp fe slizaji a u nebo tábo bnígbí ro;;
Iičné neptámoíti, jako: zapomináni na
Boba, UeposlussnostkCirkwi, půdní, trotbo:
ftbnoít, Iabmoft, záwřst, ftábeš, lidma,
lea, mrašba a pobobne'. SDo jakých nebey
pečenftmí ;btámí ižiwota ropbároaií fe
libé ! můli zlsiU a bobatftmí? a když
bo tonečně bojbon libé, tratí často fpaní,
tratí potoj, ttatí bum, a mnohé bčtoče
neminnofi, cnoft ! fpafení wččné, takže
bobřepťírlomíbír„.Rbo fe rpeble abo;
batí, buffí son to “platí." -'—
Hle tal brabí jest zbožť tohoto trámu! a
jatí nabaření přínáffíofebou aminů—_
Rozltčné, awssak bom bíbne, nětbp í
nemoce, nčtbp o lakomstwimí noUzi,
ge fobč níčebo nepřeie, a tubpš bobťe bí
pťťslowť:„ChUdémU fe neboftároá
wsseltčeho, lakomci wsscho;“
nčfbp ! nepotot Ustawtčný, tal že mu to:
pout swčdomi zoe bne w nocí pífnlčtu bo
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un'í spímá, šebp mběííaníneftpn'el. Gpta;
toebIlmímu pát člomčtu neebťfe tatí nouge
po bmofemálí, apan Nemáš ofnem
bo ebalupp toutá, neebťbptáte'mta:
bec jebo jmění Unesl, a on febčl into
mtáná na úboře, mniew iebne'
ruce ptágbno a w druhé nie:
proto přecenení nefffařftnóm; na:
opat učí fe mnohých měeí sobť obpíratí,
při mnobe' wěci, o kteroU iíuí usilUji, po:
mpflí sl on, měssec jest u mne pamučína:
ml gatábnut, nejf on pemp p (peníe
se), nemufím to míti, nemuíínt tam být!,
nechám tof. Stu se učí nablíšetl, jak jsou
mnohé wčci nepotřebné, a proto; bot
bře bí pkislowť:„W noUzt pogná..
roáme, eo abptečnpcb potřeb
m á me. " NUzUh fpotoií fe lebaočím;
neboť:„.Rbe rob není, platí!
taf ga tpbu, a !be bčmčat ne:
máií, ! bab fe robámaií." —
chsa pát fluůebnítem cboutet není tafe'
ottotem nftatoíčne'práce, n e b čll a sw á:
tek fmčtí, a tatto fe o něm řítí mňže,
že jestprawým fflecbtíeem. gas
bálee fe arci tate' mpbábá, o níš íe můge
n nebo říci, ze ji má táb, iato pe s
cibulí, ale proto přece se nermontí,
tbpš nčtbp bůfiatečne'bo wýdčlku a skwostx
ne'bo bptu nemá. Nezáwtdi nítomu a
me wssem jfa opatrně fíettní), pobtobuie
fe ťígení BožimU. Byt í neřítal o bei:
římbmí Iebtompílnítp: „B laze tomu,
tbo nle nem — neftatá fe,
tam co schowá;uufmčlc lchne,
fmčle wstaUe, — žádný mu nic
n e uit a b n e;“ přece sobčmpllí: „Etice
ba óaloupta břemčná, ien !bpg
w ní ftbce gbtámo Dn šlie w po:

foil a wolně pohlíží tpotlabůminebeflpm,
! ním říbí febee swé ! gábofli swé

Krám Il.

krám brubp, kterýž bábeI na ttbu .
toboto swčta stawi, nazýwei fe: Žádost
těla. Ziž z dalcka jest tu slysseti mnobo
fmícbu a chechtotU, ;přnm a bubbp Tul
fe hýská a wýská, kwasi a negbebí. TUt
jen míbětí, jat ieben zbozi toupím lege

iaťo ta![ : !maínícemi nebo tato anchao pompí,mysli, še má pohodonst, a ona

o za Ienw pob Mena ubobíla.
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Chápeč se bíla, into fomát ocele, “ pat
jesstč wssecko na hloupá pon—řitní Habe.
Dnt fe pon'etíle bomnímá, ze ienom .,iíftí
a pítt" jest člowěka ;ímobptí (: za ta:

mm) fe máleti." QImffat gapomíná, ze
„práce člowěka žiwi, zabcilka
maří/' gapomíná na to, to již [kuří-ří;
káwalt: „chdě na Ies nemptofteě
a gemlnie na Iíbí Uezbohat:
neě." —

3íní) obchásí 6 topcpanínnt ttoářemi

info 6 meltómí pobnfffamí, obfnfuíe si fe
wssech fttan. Swé bíašenoftí bíebá n)
plném hříchu, a tomu tate' sloužč bnem
t nocí. „Šebo wessterá moubroft k tomu
ptamtblu fmtřuje: „Napked Bubu já
iíftt a tp fe bnbeš bímatí; napo:
tom „o tp fe bubeě bíroatt a já
bubn iíftí." — TU opět iínp jbe ob
trámu B čepicí into trám,- noB mn fmítí
čermenč, (\ íen fbpbp fříbe'let boftal, mobI
bp iato fmatoianítá mufíta Iítati.
Nejde ale fc'nn, ebptilť opicí, a proto
jbon spolu, a cosi fc hassteťť; hUbnje na
gle' čafp. Mo fame' moho itš mn řeme,
slo cbmeíem saroftá, (: on w nocí seswý
mí pánp bratrp z mofrě čttortě Buň w
hofpodě u píma tmátá jako záby w ba;
bnč, nebo fám axfám po ulicích mítc
bon í. D piwě, mínč nebo pálenee, ilo:
mem pttí, tbe bobte' k boftání, mlnmí,
jatobp na tom aáton i proroci
zálezeli. xTamtafé iebo tapltčta,
tn naron'těmnie. Slibtlk arci již fotittáte
to tofteíe knězt,j nebo boma ženě,
še fe poIepffí. SBoIepn'íI fe, ale jako řez
men ro obn i, a proto fe raběii npní
knězř a toftelu pěfnč whhýbá, bonm paf
zahsál si na pobožného a, wedl žeml na
pout bo .Rpioma, a-. doxBUchlow,a
a napoiíeb b_o SDIobříc. U 'fonfebů st
ateí cosi ffeptaít, že ptí) n Uěho le'pe ieft
býti p fe m nešli šenon.
M o čhUb ů ebobí, o tom si beti tatto
pomíbaií:„Wťte! půibeme na mlat;
— „Nemohu, mám gátocatf' Wi
te! půjbeme bo hospody;
„Honem, bčti, tbe mám botp?_"

Iain zaš fe *ubímjí awssak zafe dwa
(: bma, wzdp on a ona. EDtnfeIi bobte

toupttt, nebot očí íím Bípftaií a ústa pof
tnteInč fe nfmímaií. _Sebenn btnběbo hledá

potčfiení, awssakb:zo„če.Ií swého min;

Stat“ to n'

(Stent gábawní.

ta zele n čho,“ a poetlmoft ga ními Běhá.
Teskuosti pomíjí (ke, ale zalost naftároá.
Mysli, ze Ebo mí iafí) pofíab nassel, a on
ieít to zatím ttenot, aby jím bětt
strassil. ch ale ponřmabš„čert má
mnoho cnftn, proto ! bříd) činí
sla b ! ý m " Má pat potun'íteí tate'
rozltčných nábončíd: a wolawýcb. (ši bIe
tam Boha spUsstěuá ofoba nouzi nm into
ga robatinu k ebptání rogííčnpcb ptátů, tu
zaš wdechnje nečiní) píamen bo ftbcímía:
dých í starých, jakož příflotoí bí: „QBbos
roč nětbp čert n'tčttp půičnje, a
tobomce fám česfe.“ mobímno ale,
ze bpmá na ssesté Bozť přítáganí
ta! málo bbáno, a ono ftoíí přece mest
pátém a febmóm, a na přeftupnítp obou
tčšfe' jfon tteftp beim), a coš Bp tt, fteří
to nptoftřeb ftoiíeí přefínpuií, beze wsse:
po tteftn měli být!? —

Již fašbí) mohl po tčdyto tnpeíd; po;
gnati, ze w tomto řtámn aáboftí těIa
probdmá fe obžwlásstělenoft, obšetftmí.
a smilstwi. 21 ga iaion cenn fe toto
nepleche zbozťprobc'noá? Za cenu přez
weItton. Dáwaji !tbe' m ně jmění
ímé, čest a bobte' íme'no, zdrawč,
ztwot t bum, a rootísi cbubobu,
hanbu, mnobe trápení a nemoce,
přebčafnon fmrt i qabpnutí meč:
ne'. Ziž nan'í ftaří řířámalí: „3 ab &I':
tp jsa íínšebnítem: neďěde, žeš
[)abtnítem, " (1 „the pití a bobu,
tamt dbotobpf' MUohé manzel:
fttoo bpío bp potojněm'í,mnobe' bíttp
lépe mpcpoíoánp a offaeenp, mnobě bIn:
bp fptámnřií gaplacenp, mnobe' bofpo:
bářftmí siUssněji nfpořábáno, kdyby po
tom co bolo, co ženě ; tnt-ámů tou:
tá, a kdyby muž fe_tai táb nešebnaI če:
pem, tat čafto fe neobiímal 6- totbelem.
Mnohý tafě nozbyl zdrawi ob čafte'po:
„Za zdrawi!“ neboťtam ftříbmoft
nedoobí,tam chodi létat. Stará to tatě
zkussenost,še: „kdo táb btho fmáčí,
rhchle t hrobU kráčť„“ Toho pak tafe'
netřeba bmatrát opatomatí, že „cblipnik
sa tratišfon _taboft .fnpuje f_imeč:
nou šaloftf'

Wypraijek fe o jakémsi tptířt, že
sobč a poftům pobtrone' mpraěení přípta'
roll. Nacházelč fe totiz w přítopácb Inabu
mebmtb, jat ta! ochočtlý, _a títalt mu
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MroUlťk. Toho bal příroe'ftt a iemu
mífn plnou botoueíbo mebu přeblošlti.
Byltě to žert, ble hrubých mrawů tel)
bein'íd) dost UkrUtUý. Neboť Eollfráttoll
nemotora mebměb se potufll, toboto 3a:
milnmane'bo jíbla lt3att, mšbpďp st ia3pt
a beblo fpálil. SBřl wffem tomto trápení
nemobl nebo netbtěl fe přece zdržett; l
fňučel a skUčel nflamlčně, (: při tom mít:
tal 6 bltamou a fměssnoU chttwostč wsse:
chUU mtoucl sladkost bo febe. QI iato
tebbáš, tal bp fe pobneo mno3í na to
bímall a fmáll, netun'íce, w ia! ttucbllme'
pobobnoftl jejld) wlastni žtwot fe přt tom
přebftamuie; neboť tah—mám trUchliwým
poblmáním přeb tmáti aníelů a panenílé
íeitcb ttálomnp, a fpolu i poblmánim fmě:
n'nbm přebe mn'eml ďasy jest každý, lbošz
toll okoUssitoflitu, w němž bo flabtt')
amn'at petelm'nn ohněm mroucí íeb dnt:
pnoftt mábí, a tboštoliž, iebnou oluího,
již necbee ob nebo upuftlti, ačlollm son
fílu, swůj ro3um, son ěest, swé íftě:
ftí, son mím, bucboroní t měčnl) št:
root záhubuým plamenům občtuie, a tim
3půíobem me3i diwým požiwánim a bate:
lománlm, me3l nepramouláflou a hoťkým
m3telem', me3t ptoftopáílnpm beitením a
beentěnnóm 3oufánim bíbne' bnp šlmota
trámi. Tok jest mebomí; nápoj cppee;
nebo bomaba, sladkost plná m3tefu a boře,
mefela blba tohoto fmčta. U mnobe'bo
a u mnobe' fe ftámá, že 3 mlábí rozže:
pnutí) plamínet Iáffp t Bobl! po3bčii
lnnobonáfobnómt proftopáffnoftmi a ne:
pramoftml nbun'en búmá, a pat fouří po
hloubí) čaB iato Gfoutnntá lampa nebo
fwččka, kteráž božskémn Spasiteli swým
fmtabetn ien—ommr3utoft bělá a jei uráží.
Dn pat jest tak bobeotlro, še tnotu bon:
tnailelbo nenbaíl, anlš třtlnp nalomene'
nebolamnie, a tale netbee ie bo obně u:
\orbnonti, pofub ie mlluje a četá, abp
napotom ímítllt m Uebesich a obdrželi
roucho měčne' lláwp.

K r á m Ill.

.Rtám třetí nefe náplé: „Býcha
3iroota". Zdaleka jeft mlbčti roelttou
3ář, a nábberu a flmoftnoft. Tamt ieft
mlbčtl bobnoftl a bůftoinoftl, žezla a to:
mm), 3latem malmane šeptee, křčze„a
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řábp a 3late' tetč3p a papíroroe' podmalp,
skwostuá roucha, ífaelatome' pláfftě, bo,
ttorfte' a jiné flobonlp, i peftenp, přební
ftolice, městskě l meíniďč obecné pečetě;
flomem měci wsselijakou flétnu a čest o!
3namuileí. sme w koUtkU stoji trouba
nominářílé chwály, a ! bělání flámo3mulu
eo3llčne' trouby a totlp. tho to ieft
3be mibětt to3lične' fábory au bebmábnč
stužky (pentle) a matu a hrabě ssaty a
mobp pro oboji poblami pob; i přec:
půltopplete'. stolem bo lola jeft celí)
trám přlo3boben pároompm peřím; nebot
pám íeít pobobl3na pýchy. D pátou
ale tífá fe, že má leáfu anielftou,

_cbob3lobčíífp, blaš bábellh').-—
!Bobíroejme fe ale na wssechno to 3bo3l,
ialo na teítlíře, 3ralein bpltřein'íma
be3fp po fttanč. Zdaliž to wsscchUo ne:
ní ial'o báňťa móblomá, ttetou bčtt
3e ftábla mpfnlnjí? Ta se m3nan't',
teáfa rozltčuých barem mábi oto, břtt
raboftnč tleílail tutama, a at, báňta paf
bá t 3emi, a 3e wssi krásh a nábbetne'
barem flmoítnoíti 3ůítc'noá trochu ífpinp.
Takowy ieft běl; mčcl na fwčtě, po tte:
rých etlšáboft bpcbtí. imámem fe o tom
říci můše, še iel't to mobní batmou
namalomane' nu3áetmo. Mnohy
ráb se cblubí a bonoít', a febe nab ilne',
bt3o aš bo nebe mpnáfft', a pil tašbe'
přilešttoftt 1— i w bančnl ——febe ebmálí;
amn'at „,Rbo fe fám cbmálí, ten ft

fám btabí; a tbe se labí, tam ilftčfmeb —
21 co to jest a tou pýchon ssat:

stwa? Dmnobe'm fe říct může: „!Bán,
na nobou íaflán a w kapse ion:
cbotinp'h a co teprto w blame býwá?
D, „tbpbp fáblo tříbla mělo, bo
nebe bp mpletčlo" Qwssem,ble
ssatů mítají, ale ble to3nmuptoz
radují. — Než co to tolem ffnftí?
w beeta Cwina tu 6 Iptbou Se:
3abelou po pím'e cbobí, a každý storo
tóhen chce mítt nomě ssaty, aneb afpoň

bebbámne' stUžky; we sskrobe fme' ftlp
blebá, a pa! kráččinto putuiíeí 3mon.
Tělo swé 3bobí nábberou ssatstwa a
pýchy, dUssi pat son netbámá m po:

xssptněněm ronchn banebnpd) břícbů tot:
getl. Sw. Element aleranbttne
M (L. 3. Paedag.) přleomnámá talowe'



ženskčtc órámům pohaUstých ngpkanů,
kterěz wenku uměle a náfíabnč bolo
wystawěny, mnitř pak nie iine'bo nebolo,
Ieč: bottáni, babi, cibule a če:
Me!, a kterými mčemi' mobíoflušebnoft
prowozowali. NapodobUě mnohé osoby

jsoU powrchu co neilráínčii o3bobeno,
u mnitč ate nofi skrytě Uejosskliwějssč,
chjedowatějssi břídw, a bomnímaii fe
icfl'tč Epam: BobU sloUžiti, tbo3 ta! náb,
herně a hrdč bo toftcía na služby Božč
pťicházeji. 3bali3 bále mnobá bčma
w mčftč co itne'bo bčIá, ne3 3e celý
ben wykonáwá pouť me3i 3rcabíem a
ohtem na ulici? Hlawička jat mato:
mičta a to3um na poun'tl.
„3 bobtěbo točna bobra) ocet bí),
má“. Myslť, 3e ceh') fwět fe okolo ní
otáčet! mufí, 3e celé mčfto, eelý kraj o
ní to3ptámí, jí fe bmoří a točí; pat ne,
ní bilou, še tatomáto prá3bná btbopofifa,
co nčiatí) oltáříčef be3 jména, tnte' m3boe
do we společnostech na ptmním míftč
íebčtí, a wssudy pťednost míti cbce, a to
i pťed mnži Učenosti proslulými, w 3á,
sluhácb, o bíabo mčíta, uátobu neb čío:
mčeenftma bobatóml, me 3tuifenoftecb
mnobbcb sessediwělými; a oroč?— mtoto
3e fe trocbu usiflila a naftnboliía, bot !
poboba ieií činlía boíem jako starý
mrzUtý papoussek. ištntibla oboiíbo
pohlawi ia! fe ssňoťi a ssperknji, myslťce
3e je to nab jiné powýssi a jim um)
bobů, (: ono fe 3atím šitá: „Dbleč
poleno, bei mu ! jmeno, nebnbe
člomčt"; wsscchno swé imční t B blubo
wěssčw ssatstwu na febe, me francou3ilém
chle'm 3bo3í chodi, a. mobo wždy nomé
wymýssieji, tal 3e p:ý ii3 „febí čert
w bahnč a pláče, 3e Uestači Ii,
bem moby dčlatt“. 91 čebo to bámá
3namení? Snu, čápi nofí bo fro' ch
hUtzd žáby a babo a to3ličn'ou bíemej3b;
hrdi pat fktoiittomé nosi me swých frb:
cich wsseltjáké neprawostř, a to je bnem

inoci zncpokojUjť a snžujť. .Ronec pak
toneem stáwaji se 3nicb matnottatní
fonomě a been), tteří na mmm: při,
cházejice buffi mlátem břícbů umí, a ná,
ružiwosti Ussipané pafou.

Dústojnostt pto3llčně mofoté i ni3tč
býroaji také cílem eti3áboftimbd; libí. Šuf
ine,“ fe tbc co, iatá to honba fe o to

Nwssak on“

ftátoá! ?! lbo3 tobo pobofábne, neflámá
se ani footoienčjííím, ani3 moubřejňím.
Ba mámě naopat „botub bol kratssi
w hodnosti, byl o Iotet beIn'ímmou:
btofti" .— Slawné ime'no bo táb měl
číomět, a neibe,Ii to jinak, afpoň ob noa
mtnářů bámá si trochu skáwp nattoubití.
Zakoby fe mufeIo wěťiti (: neimíce líbit!,
co nomináři :: profeófotomě pťedpisuji.

Whpraije fe o třed) Šwábťch,
jat iebnou pťissli bo bofpobo na nocleb.
Wečer uIein, hofpodský zawťel okenice \!
ofen a odessel. Brospalt fe wssťchni tři
a tc'ma bočtatl fe nemohli. !Bo bloubčm
bota3omání (: totomání me3i febou ufneiu
fe, obo icben 3 nld) ssel se 3 ohm oobí:
mat, 3baíi3 fe neto3ebnimá? ?: ibe, otc,
mře bomnčíou okenici a wstrčť tam bla:
mu. ,N,o, ia! jest menu?" tá3č
fe jebm'm blafem oba bma 3 [o3e; a třetí
floumaiíei obpomíbá: „Tma iato w
pytli a fmtbí to tam fórem."
3 ulebnon opět, a čeťaii wssichni tři bub
na fani aneb na fmítc'mí, ale méstotobo
přlibe bospodský a ořewťe okeuice. Glance
ítáío ii3 wyfoko,a wábř posUd na 11135
tu. 3 3ačne fe 6 nimi peskowati, a to
tím míče, an fpatťil učiní (atmátlu) otc,
točenou, beta je w oobe3ření, 3e mu tam
boji na sýrll, co ob mečem zbyl, anto
3atím Šwáb jenom hlawU tam bol mar,
čit, skoumaje, zdaliž nefmítá. SBobobnč fe
mebe tafě mnobe'mu, Ebo fmůi to3um bo
pýchy fttfá. Ia bo 3afíebí, a on fám
febe flame, a pak mhsli, 3e jest to w
skUtkUtatomé, 3e jest to prawda prawboncí.
ala! není bhou, 3e, w čem fám mč3í'l, 3
toho jiné obtoiňuie, 3e fon hrdost 3a
to3um mobámá; neboť: „Kdo se na
swůj to3um spoUssti, bywá hrdý a
ne moUdrý. Ba mnohý jest hrdý na
mčci el3ě, ilnb na fwou neumčIoB,
1th na son pťewrácenost. a tu již
widťwáme, 3e Nťmcc zapowrhuje son
řeč nčmeďou, a abo bo 3a něco lcpssibo
měli, učí fe francou3íto, a přetmařuie
fe po %tancou3ícb. (Šecb,Morawan, 
SlezaU, Slowák Uezťidka3apomrbnfe
opět xfon řeč mateřnon, atu se mu často
ftámá, 3e fon řeč 3apomene, ci3ou pat
fe bobře nenaučí. Mnohý whjda 3e sskoly
nebo 3e sskol, ani fe nenaučil fme' české
pťt1mčUi pocttroč podepfatt, a pat jcsstk
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jest na to pyssný, 3e n'patnč mlnmí,
a w nenmčloftí ftoé blebá cti a mášnofíí.
11 nebo má jest tma into mpptliaímtbí
to pí)©ou a blonpoftí, jesstofe bomnímá,
3e ani jínbe poíub ben nc3aímítil.
mpflí, 3e íi3 jeft oííoícen a wzdelán, fbp3
fr cíttemní© přitá3aní neroffímá,w
kosiele neklelá, tží3 nebělá, aneb ho křiwě
stawi a lebaiat obbároá, a při tom nčfo:
lit propomčbí 3 tonmetíačníbo romnífu,
to Ltpslu aneb nčfbc jinbe, často i oblíbí
w nábo3enftroí banhotoíoanpcb, mpbane'bo,
3pamčtí umí. 5111 sebe ji3 na3proá o;

ímíeenpm, a mpflí, 3e hlawa jeho jest
na nejmíň melíton lncetnon. En:
cernou jcft owssem,ale ptá3bnon, be3
bořící f_íoíčfp, be3 ímčtla. thatnč
3luňenoftíaína nta3uje, 3e, fbe mírp není,
tam poměru se ujímá a ©ptá, tat jato
mnobá hnoířenta fe ©píá tlepů,a tíepp
fe ©p'tají ií. abo fe fpnfíil ]matébo
nábo3enftmí, ptamc' mítp tře,
ítanftč, bpf í wssechnusilososii, ltctá
jako paííoíoane' 3bo3í tbefí3 Učmeckýchic:
werných frajín tate' bo naííí© sslol se
wluzowala, bpl bo febe-nacpal a fe nafontl
jako kowáťský mč© měttem: bc3c
bčtp cítí, 3e to3nm ltdsiý, ta! náramně
top©maloíoanp a conbamě 3a Boha pro;
blaííomaní), netopftačnie. Dni cítí po;
třebu mpěíííbo 3iemení. abc ono ale
! nale3ení jeft, tam jíti ne©ce, a proto
ob 3íbla (pramenu) čjslých wod 3abln3nje
bo faln3in. Dbe břema tří3e obftu;
pnje a třebaě te dťewU ftoln při:
ftnpnie. Weukowanům jesstčnebámno
íe mpímímalí níěíffáci, 3e se báíoají 3a
nos mobití a pobmdbčtí ob tUláclých
pobmobnítů 3auínáním i citomdnímbn:
dní, a jinínni te'3 pomčrami, blnpáfů
jím ipílalí. Teď pat bámají fe ío3bč;
lan-í mčífffící, ©ptte' měsstky a
nčení ncbontome' ob ílolů pobroábčtí,
níbííí, a 3a ruce í 3a noé mobítí, a
[tolůío fe tá3í na unínnloíí, příto:
mnoft í bnbonenofí, ptáme mt jato

_ to čínílí pobane' 3a čaíů Iettnlias
nowých, tterp3 píííe, 3e oní obpov
mčbí hledajř u obpoměbnic ro3líč»
ných a nftolu, a 3e bábel jim obpo:
mčbi bámá. ©m.91ngufxín té3 natá3í
na pobobnon toffetečnon 3mč'bamoftwe ítop©
thnánřch (Confessioneslib. X. cp.

Sin? '
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35,13),anfe oííočbčnie:„Dusse má
Uitdy nepácrala po odpowědich
dUchů; íoffe©na tajemfííoí fmato.
ttabná mám w osskltwosti.“ — W
chnowějssich čafechpočali ro Cemetní
QImetíce ptomo3omatí hýbáuť fíolů a
ií© fe pat ota3omali na mčci tajné, !. p.
fbo roce nttabl, jatíe 3emřele'mn'
mebe, folíř totů bnbe fbo 3íro,
Eolit má peně3 a pobobnč. Dbpomčbi
báíoalí si ob fíolů a ftolečtů tlepáním
nebo pfaním o3nnmoroatí._momčečíroá
tato míl'etečncft pkessla přeb lonílem 3 215
mctítp bo .b-aníbntfn a obtnb fe
to3nířila po Nemeckn, a pťessla do
Fraucouz i ! nám. Sto bplo shonu!
Sato m mínnle'm fíolctí !Baří3anc'miboncc
B noroč tehdáž mpnale3enpmí tonlemi
čilí míči m3bnfíní)mípřes nětolít tomínů
letěti, n3 se bomnímalí, 3e a3 bo nebe

poletí: pobobnč npní fe mno3í bomnímalí,
3e nale3líflíč fe wssem taiemftroím, tat' 3:
bp bplí brzo skwělé ptambp swatého ná
bo3enfímí lkeskanského poble' obpoměbí fío:
lowých poín3omati se opowá3ílí. Mnohý

©tčl aípoň mlíatí 3 měbční tajnofíi a bn;
bouenofti, beta útočisstč te ftolu, 1an !
nějafe'mn prototu. Sapomínaií ale, 3e'
jíou tate' falefíní, l3ímí prototoíoe', a že
nuiláťekBáuč wýslrahu bámá: „Ne !a3a
bc'mn bn©n mcřtef' (1. San, 4, i.)
Steibotá3anějffí a w neijaínčiffím swčtle
intamní swatosti fe leltnoncí bímp třeífan:
ínoa jíon hrdopysskům _t neníočření a prý
protito3nmn, peorofoíoání ftolů wssat
se přijímají. Cirkxdt fmaté, je3to o nefmr:
telnoítí bnfíe, o obměně a o ttefíu na
wččnosti učí, měřítí ne©tí, domnčlým pat

bu©ům zemťelých,ftolcm ptá se o3namn:
jícíín, meři. Múže íe ale o fíolobpbas
čí© a ftoloartačí© a ftoloota3omas
čí© řící, 3e B taetářtamí a cítántao
mí i_ebno ťemeslo peomo3nií, ien 3: 3a
ce© íe fípbí. SDobře pat přííloroí nassc
bí: „!Btoeotcroalí proroci, 3e bnbe
tma w nocí a po befftí blátn.“

Necht st ale ítolofttlac'í í se stoly
třebae otncm lítaií, a ne©f fe n©á3ejí »
mpfabp ! pon3ítí ítolů mííto pátomo3ů na
3ele3nící, ne©ť fe tťssi, 3e bt3o nebube

wysokých sskol 3apotřebí, pto'to3e tatompto
stolek wíce mí a bomebe ne3li bottot, ne©ť
je mífío Ie'lařů ! nemocným pofílají, ne©ť
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je jld) mifto íročbtů ota3nji, a jlm tale'
bneb pře to3bobomatl bámají, necbf je
tím bami a tějj'í jato ftará paničta top;
tlábanhn jnů loterií: nn) pat rabčji po:
oblebněme je jejjtč u trámu „pýchy 3i,
mota/' 3ač je 3bo3í tam probámá? ch,
3a cennpřemellťon.
ctílatotne'bo náramněmttmenia
trápení. We bne co jenabčbá, tlobonřů
jmeláním naláme, a te'3 w noci potoje
nemá. ?lnl Dtčenáfj'e nemů3e je ro to,
ftele pomobIlti pro janlé starosti, a co je
jen napoti? Nebok„na sw ete jato
w lá3ni, čím kdo wýsse sedi,
tím míce je potř." Dostáwá často
bolení očí; nebot nemů3e je na fonpeře
ani mejele a be3 žárliwosktpodťwatř, dostáwá

.boleni nfji; neboť nemůje jlpjjetl cbmáln ji,
ných, abp je na něm 3lnč a 3ámift nepo:
bnula. mobrobuje je mnobpm ptáceln i
otroďzjm, abo jen podjmnlp bon'el, bč3í po
eeftč nejptaroeblnofti, prambn 3mnlčnje a
mpmtaenje, abp jen nemppnbl 3 miloíti.
.skwůli „Placebo“ (bubn je líbiti
toti3 panu přebjtameněmn) 3apítá i íme'
potremne', naja3nje pení3e, 3btmol i3ímot;
neptá je po Bohu a nábo3enftmi, neptá
je po Ci:kwi a míře. Za čnínon čeít ((
boměle' mp3namenání botomjeft i jnnle'bo
nebe je obříei. Hle, tata33aflcpnje toto
3bo3í, tat brnbo je ono ptobámá! 2!
čajto tbp3 je bo nmbleni nattmáeí, mebc
je mu jnfo onomu, co je nějj'il i chlubil,
še má jíti nn pojmíceni; nilbo ale 3e ne:
přijj'elbo 3mátí. """
bn froebo pře3áboneíbo cíle nacházť, jiní)
bo obfttčí aneb fmrt mu nobp pobll'ejne,
nnť 3lmot me3bejjj'í jenom na nltee wtsi,
ttetá je w rnce Boži Uacházi, a Dn jj,
by je mn líbi, mnobem lebčeji přetrbá:

"má, ne3li mp pamučinn. „Nassr jeft
mpfjlení, aleBožč 3půjobení"nn„3á:
bnp nemí w tteton bobn, pone:
jon bo libé k btobn.

Dpnífme n3 tpto trámp na ttbn 3l:

mota, ttete' je jenom množstwťm tlnmne'bo
a ptoto3 jj'patnébo 3bo3i mp3namenámají.
3l3 jc'nn probáloač mppabá jaksi pokouchle

“je swýmkohoutim perem 3n tlobon:
tem, ktery k blnmě přile'bá jato brbatp
te 3bl. Twáť jebo jeít jaksi ojntablá, za:
3loutlá, oči mnle', noo otlíčí, brábta kozi.
Stopu jebnn pořáb Ukrýwá, (\ nemu po:

Zbožč to ftojí,

Čtení 3ábamnč.

bátoá, 3bá je, jatobp na ni trochU napas
bal. !Btobá,ll něco swého 3bo3í, nfmlmá
je m3bp jatj'l 3lomolně, ptáme tat, jato
tbp3 tatbanít jine'bo obebtá, :: pal fe cbce

ftaročti, jatobp ho lltomal. £Břlbli3me je
k protějjj'ímn trámu, a wizme, co, 3ač a
tomu je tam probc'noá.

Krám IV.

.Rtám čtmrtp objabuje w fobč lepssř
a trwaltwějssť 3bo3í. Také jeft o3boben
tří3em w ptůčelí, :: pro každého tupce,
jen3 ! tomu. trámnpřlftoupí, 3mlájj'tnífří3
pťichystán a ntčen jeft, aby bo na jebe m3aI (:
trpělimč nejí. !Brobámnč melební) a prato:
bomlumní;molá na mffeebnp: „Rnpčite
(3an19,13), tteři3 nemáte ftří:
bra, pojpčjj'te, tnpnjte; pojbte,
tupujte be3 stťibra, a be3e wssi
odmčUy.“ (Sfal. 55, l.)

Co pat ale má na probej?— Son
nebejtou flórou, ttere' jenom jeblnon
trnpějí, jebiní) paptjlet na boře Tábor:
jf č jmbm apoftolůul nfá3al; řrálonn
ftmí nebeffě, w trete'm3 není mojnp
nnl3 ptole'mání fnoe, ne'br3 wěční) potoj,
obpočinntí lebfe'; králowstwi, kdc není
3ebráfů, nebr3 jam! trálome'; fbe není
ftracbn, nébr3 mččná be3pečnoft; tbe není
boleítí a 3átmntlů, ne'br3 nítmoičná ta:
boít a to3toč, fbe není nemocí, ne'bt3

ftále' 3b1ann, tbe není jmtti, ne'br3 3imot
měční), tbe není loučení, ne'bt3 jblebání
a při fobě bpblení, kde není noet, ne'bt3
fmětlo měčne', m3bp tnoajíeí ben; kde nem

3imp, ne'bt3 nítmoičnč fmčtoneí taboítne
jaro. Má Ua prodej tabojtl a bo,
[)ntftmí, jakýchž oto nemíbalo,
ani nebo o nic!; neflpcbalo, anl3
tomu na [tbee nemítonpilp. Na:
boftl tp jfon tatome', 3e fm. apostol

£Bamel bgÍ nebe mtt3en jsa (ml neročbčl,3ball3 w t e, čill frontě těla je to ftalo,
nebo ta! bpl bud) jebo jimi 3anjat, a je;
nom nám říct měbčl, 3e bpl mtr3en bo
ráje a 3e jlpjjel tajná jloma, ktelýchž ne:
l3'e čloměfu mlnmltl. Zsouť to taboftl
tatome', 3e balp mněenítům uptojtřeb
nejuftutnějfjícb mnt ráj nale'3ati. Sfon
to potlabp, krerých ani re3 ani
mol neta3í, anl3 3Iobějomě u:
ttáftl mobon.
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ZačSpasitel toto tabofti, tuto
fIáion, tato bůftojenftmi, toto bo:
hatstwi a celé fme' ttálomfimi na:
bí3i? Dní bi: „.skrálowstwi Boži
náíiií trpí, a ti,!teři3náfi1ičini,
Uchwacujť je;" blu3no teba; bojomati,
qu3no zápasitt o fotunu witězstwi a jIá
wy, bě3eti o 3ámob, o 3áilab. Za trátte'
3apíráni febe probámá je wždy ttroajíc'í
bla3enoft, 3a čafne' poilabo ftatio ncbeffe',
3a pomíjejicí ro3fojfe nepomijejici tabofti,
3a přecbá3ejicí potupu nejtonc'ená oflaroa,
3a čafní) 3imot bla3ená neímttelnoft, 3iioot
mešní).— „Usilim a práci i nebe
tonpiě, " bi staročcské přifiomí. Sat
dlouho ale máme sobě Uásili činiti, to jeji,
jebe 3apicati, trpeti a pracomati? Suad
sto anebo tiiic let? Nikoli, jenom po
těd) neřolit málo let, co jejj'těbubeme na
swětě. !Btoče3: „Trp a neceptej ro
fměm utrpení, jiniyd) zásiuh f_nab
pro tebe neni. Zaplacčšli 3be
jioůj quI), obpnfti ti bobtt')
£ůb."

Muohh přiobá3i, táb bt) měl 3imot
wťčuý, zdá se nm být! ale příliš brabí),
a obcbá3i jaio onen mlábenec, o iterém
emangeliftome' (Mat 19 — Emmi. 10)
moptamuji, 3e pťissel pin dhchtiwosti se
tá3at, co fioji ftálomíhoi nebcfic', čili 3i»
root wččný? 3 obpoiořbčl lllll bo3fii')
Miskr: „Zachowáwej přifá3ani;"
a „jbi, ptobej, 'co3foli máš, a bcj
chndým, a bnbeč míti potlab w
nebi."_. sJJHábenccale 3armontil se a o:
beíl'ei ttud)ii\o jía, neboť ničí mnobo fiat:
tů. To ji3 sw. Betr a btu3i.jebo ro:
bářjTti pomocníci moubřcjfíí boli, oni o:
buftili ioíj'edo, to měli, (1 “Ti 3a *.Bánem,
abo Učxkdy3imotcm měčnóm iolábli (wcat.
IQ.). Takě Zachealš boíti btabo ton:
pil, an poloioici ftatin jmébo bai chndým,
a čtmernc'tjob namrátii, bol=li toho to čem
otlmnal. Maria Magdaleua ionpila
ji3 Iacinřji, toti3 3a jmůj pláč a fm.
%tantiííet 3 mm:; 3a fioůj pot;
neboť tbo3 jej jebnon'- bratr jeho 115in m;

3imě bofčbo, bai mnníftěpačně říci, abo
mu něco swého potu obptobal, sro. l55mm
tijiet ale ptamil: „!Rcete pánu [roč:
mu, bratru memu, 3e jfem ji3
wssechen pot ChristU, BáUU ímé;
mu, pcobal. —- ChUdčl pat toho: nebi, bot tam febe-Iépe bylo.
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toa, ta boloncc 3'nebofiatfu swéhnbaIa
jenom čtmttou částku penč3, toti3 dwa
halťře (Qui. 12, 42). alle [nab řefneš.
„Sci ani tobo nemám," i bej fa:
mc'bo febe, a jiftotnč nebe ji toupič.
Co měl Lazar, 3ač bi; bol tonpil'? Dni
měl toIiio ttpčiimoft we fwé chudoďě
a w bolestech; tn bai, a bol 3a to ob
anjelů 3anejfen bo lůna Wnabamoroa
(LUk. 16). Co měl I-ott na tři3i?
Neměl Uičeho, Ieč poubá floma, ta
bal řta „!Bane, to3pomeň je na
mne, fb93 přijbeě bo králowstwi
swého,“ a tim Uebeskýráj fonpiI, jakož
patrno 3. obpoměbi Christowy: „Dxlexš
bnbeě je mnou w ráji." —Go měl
pnblifán? Ničeho,leč biti w prsa
a m3b edm, a tim ionpil si osprawedl:
nění pro nebe.“ „Btl se w prsa fwé
řia: Bože, bnb milojtim mně břie
n'ne'mn" (LUk. 18).

Nčkoliwale 3bo3í Chrtstowo ta!
bcaboeenné jeji a ta! lacino je ptobámá,
přebce pořibfn pťicházeji libé Inpomat, je:
ssto naopak u trámů wyssepopíanóeb, ač,
folho je tam ffpatne 3bo3i tai brabo
prooánoá, bómá tatomá tlačenice, 3ebi) ani
jablio nepropablo. Wtdč fe, 3e libé ne:
bbaji o 3imot bubouci, 3e ji dUsse neímc:
telnc' neiofjimaji, jefíto přece každého se
cýká napomenutí: „am wssech činech
máš to na paměti_1níti, 3e je ne,
m, k jonbu mnííě boftawiti. —
W tni3e čtmtté Mojžissowě iap.32.
se bočitáme, 3e potoIcni Nuben a Gád
majice přeé Sorbán bo 3eniě 3ajlibene' jíti,
kMojžissowi přímí řionce: „3emč, t-t e';
cou3 3biI Hospodtu pťed obliče;
jem fpnů' israelských, krajinamel:
mi bojná jeji ť pastwě bobotčatzf
a mi), jIn3ebníci _tmoji,= máme
melmi mnobo bobotfa, aptofime,
jeftli3e jíme naie3Ii miloft přeb te:
bon,. aboB ji bal nám, fln3ebnitům
imám, ! mlábnuti, a abba nemebl
nás přeB 3orban " — Roli! tific a
tiíic tiíicůío libi pobobne'bo jíon smysslcnť
'a jebnáni? Když jim Bůh wpozemsiých
ftatcid) byl po3ebnal, obbáloaji je na ro3?
fofjniefe' '3imobotí, a 3ábaji přes řeťicSot:
bán netábnouti, nenmřiti, nemajíce ton;
3ebnofti ni3ábné po 3aflibene' 3emi, bo

Rádi bp
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se ! nebe na wždy obřelll, lbobp ien na
aemt mččnč žtwt býti, swých ftatlů, bů:
stojnostť, taboítí a togtoífí požčwatt moblt.
Radčjtfe btuou lu ttámům polu:
n'ltele, a íebo sspatným :: llamm'nn gbo:
ším íebe obelftitt-bámajt', neš abl) fe u
Spasttelc pozastawill, ga ltere' Dn
ltem fmou prolil! Sat bocbom
neměli oóotnč fe wsscho obřiet, wssechno
wynaložitt na to, abpcbom lrálomfttoí ne:
beské, od Spasitele nám pobámane', tous
pill? „!Bobobnot ieft teálomftroí
nebeíle' potlabu fltote'mu to poll,
jejž nalezna člowěk strýwá a ra;
boftí nab nim jbe, a orobá wsse:
clo což má, a toupí pole to. Dpět
po bobno jest králowskroi nebefte'
člorotlu tupcl, blebaiícímu bo:
brýchperel: a tboš nalegl iebnu
beabou peelu, obeffel, a probal
mifeclo, coš měl, a touptl ii."
(?Dlat. 13).

D bo lašbť) ucbíylíl Ucha swého a
ga p'tatolblošlmota swéhofl zwoltl : „Sal
dyce Bůh, i to wždy duší; —
Sunu fluš, bči se, co bči!“ !Bat
ba) mu ttáíná buboucnoft louula, anž bo
bo naběje íllamala, že zástupňm fwatých
pťlpočtěný pkčbytek w domě Dtce nebe;
ského nalezne.

„Krásnč nebe, fiblo wěčných rabománel!
.skdržto bube míti se swalými siánek,
Kdo iid) žiwota abc mirne náilebuje,
.stdo dle pťikázani Božich pofrat'uie.

Tak fe pobobá šimot lidský na
tomto swětť tebu, 'amfl'al můše tale' ie;
fl'tč k jinám mtcem přieoxouán býti, info
na pťiklad: plawbě po moři. Gm. au:
guftln (In Cs.39) bí: „Swčt tento
_motejeft, mát'botloft fflobnou,
mlno mnohých foUženi, bouře po:
tuifení. !Bo tomto moři llbe' jalo w
osamčlýchlobtčlácb žřwota plowoul
bťehu wččnostt při. mnohých nebezpcčm:
stldťch. Moťe ieft pobobltme', a fmčt ne:
stálý, mote plno bouří a fmčt pln proti;
toenftmí; w moll fbeomášbuí fe wsscchnp
wssudy wody a we swětť žadostt; mokské
wlny ďrzo se bo meltle' wýssky bmou, btgo
do hlUboké promítl spadaji a swět po;
bobnt mnobe'bo člowěka drzo bo whsskh
sstčsti wynásst, _brgo opět bo oropaftl zkázh
swrhUje. Na mot! tíbí se plawet ble po:

Čtení aébatoně.

lácní hwčzdy, we fwťtč jest nám'fe tí:
bltt ble l;nolgbo wiry; na mořt bdít pteb
nebeůpečnťym smítáním k o t w t c e, u
me fmětč nabije. Na moři zapotťebl
jest weslowánř, aby lob bo přistawU
fe boftala, na swčtě, lbe jíme z trhu již
pomolánl ua miutci méně, gapotřebí ieft
ptacomatl, čtlt molonáwati fluttp láilo t
BohU a ! ltbem, abocbom íe te'š bo při:
stawu nebeíle' bezpečnosti dostalř.

sutě : pouti žřwor líbili) fe při:
tomuámá, 'jen'to, ia! apostol bí: „Zde
nemáme měfta gůftámaiícibo, ale
buboucíbo — to jest: nebefle'boSe:
tufale'ma, —'l)lebáme" (3m. 13).
WsstchUt meltlou ceftu máme přeb febou,
ceftu bo trailno balele', bo mlafti na míč:
noftt. .R toolonání pouti te' jeft tašbe'mu,
ač ble počtu nefteiní), přece ale t bofaše;
ni cile bůftatečný čas motágán. 3ebnomu
nčtollt bobtn, ilne'mu netolit buí, jinému
nětoltt let, befet, bmabcet, třicet, pabe,
fát, febmbefát. .skaždý ale utončí it u
btáno tčfne' a tmame, u bráno ímett, tte:

rou wsslchni bubenec muíett chtěj necbtq'
fe ubitatt. a lbobo íe celá babylonfla
wčž rozbonrala, otece bp wssechup cthlh
nepostačtlh ! mbtnt bráno té, až fe že;
tue o mně, ienš 'em toto pfal, neb o
tobě, jen; toto čte , „ui mttm') ne:
fen bol men“ (Luk. 7, 12). mouf pat
tuto ieft nám lonatl Me žalostt i tabo;
íti; lmčtoucími lučinmui ( pustými left),
iešto ifou plno ceskblnduých; a ia! muogí
ucbolují fe ob cefto prawé, od cesty mo:
lágaue'l !Buoe' nešli fe nabčjí, bube pout
iejlcb uloučena, a ta uebobá buffe fe o:
ctne oíamotnčlá na mym, co na pofleb,
uím prabu, a bolefinč wzdychajic ubírat!
fe bube po neznáme eeftč bo wťčuostt,
lbe pozemské peníze a bobatftmí nic ne:
plati, lbe fe nlc nebá na pogemflé bu:
ftoinoftl, tbe pozcmské moubtottl; mttpu a
umění nebýwá wssťmáno. Tehdáž nebube
míti nebobá buffe nle u febe, leč ugílet,
swé swědomi, kterýž ii Bůh, bneb při
ftmoření gamčíll. Siento ugílel swého frot
bomí, a co bo nlj uložila, ponefe obtub.
D uebobá dusse, 6 nebobá poutnice, jak,
jíl cbubá, jal ntc'ebo neobnáfft'š 6 toboto
swěta a přece jat těšlo nefeš! ěRefeěugel
íuab plný těžkých břícbů, a Uezbýwá tl
nlc ilnébo, nei abyš nab febou nařílala,



, Čtení 3ábamr'lě.

into oníno be3bo3níei, o nlc93 w Iní3e
Moudroftt (tap. 5.) čteme, : bořetuií:
„Sblonbilí jíme 6 eeftšš a froětío
íptameblnoftí nefroítilo nám, 11;
ftálí jíme na ceftč nepramoftl,
cesty pak SBáně ne3nalí jsme.
Což nám profpěla pýcha? aneb
co nám fpomobla chlouba B bo:
[)atftmím? SBominnIo to mffeeto—
jato ftín, a jako xposel mimo bě:
3ící, a foto Iob, tterá3.9ře*cbcí3í
3bulon mobu: jeií3to ítop9, tb93
přejbe, nel3e nale3tt, aní fte3:
f9 bna ieiíbo me3í mlnamí: aneb
iato ptát, ttet93 letí fft3'e polož,
tří, iebo3to ceft9 ni3ábne'9o 3na:
mení fe nenale'3á, ale tolífo szk
kťidel, tb93 to3tá3í lehký wčtr, ::
ptotrbnje pomčtří náfilím ceft9:
_99baie tříbl9 pťeletř, a potom 3á
bné 3namení ceft9 iebo se nena:
le'3á: aneb jato fb93 se m99uftí
íttelat utčíte'mn míftn, ro3bčlene'
poločtří íbneb fe 3aíe fbíbá, tak
3e není 3nátí, !nb9 fila: tof í m9
3tobimííc fe, přeftalí jsme b9tí„
a nemůšeme 3ábne'9o 3namení
cnosti utá3atí," proto3ieft to toliř,
ia!ob9d;om b9lí nitb9 ani na swětč ne:
b9li_, ba ieíftč ínnobem bůř. — 3 3ba3
b9 neměl ieben t03b9 třeífan co pečlimí)
pontnít wssi piluosti o to bbátí, ab9 fe
prawé cesty nefpnstil a ab9 lehko Uesl 113í:
lek fmůi?

Wohauslý mubřec žB9t9ngota6
bámal mfínn 9oceíin9m tn tabu: „*Be3
boli nem9bámeí se uacestn.“ Jaké
bolí máme ie pat m9 Uchopitř na této
nebe39ečné pouti? Neučk zajisté níšcíbne'
lcpssi poutníďe' bolí nab tn, fteton Chrt
ftnó nám přinefl, toti3: ítoatí) tří3,
tof jest ptmoá bůl Zakobowa, 6 tte
tou řel'nSotbán pťehokkéhoumučení pře:
ssel, tof jeft prawá húl pastýťská,o
kteroU muohem lépe ne3lí Dawid lwa
[ mebměba pota3íl. Této boli se Uchop,
(: „nepřiftoupí ! tobě 3lc', .
babu (\ bafílín'tn cbobítí bubeě,
a fílapatt bnbcč po Imnabtatu"
(31111.90). W tom 3namení 3mí:
tč3íě, wssechny nepřátel9 swé Mariině.
9řemů3eě. — Dpattn9 9oeeftn9 béře 6
febon průwodcc ! ufa3omání cesiy a t
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ocbíaně swé. Smím pak fe také tato:
wých průtoobců dostalo. „?lnielům
ím9m 9řitá3a1 o tobě Bill)/' bí
Šalmífta, „ab9 oftříbatt tě na wssech
cestách tro9c9, iato na entou po,
neíon tě, ab96 fnab nenta3íl o
támen no99 [roč" (Balm 90..) žito
průmobcomě hned od maličrostinás
_w3b9cbrání, tbobrémn m3bn3njí, na eestu
božské wňle mobí, fpafltelná ronntnutí (
wýstrahu přeb 31919 nam. nbámaií, ta! 3:
blob (: 3í3eů po wčcech nebeských a omll:
wost [ měcem pozemstým cltlmc , náo eno:

ítcm fmat9m jako Uejlepssčučitelomě m9:
nčuií a to be3 tteftam , jinébo pak foboá
tálefn čilí íftolfte'bo platu ned9tí,
leč ab9cbom Boha nabe ron'ed'o mílomalí,
ie tábí měli a nábožnost t newtmtost 3í=
mota 3ac9omalt. 3 tbo3b9 necbtčj bennč
prositt: '
>„91njele Boži, stražcemůi!

Rač m3b9ď9 b9f ochrance můi!
Mne wždyltd řib a napeamuí.
Ke \ofíemu bobrčmu mne m3bu3ui!

ano, m9nčnite nás, treíteite néé,
říbte, napmmnite náš, ab9c9om íífaftnč
t nebeíiémn bonnomn na ruce wassi box
putomali. .Rb93 pak posledni bobínta
Uasse wyprssi, ob tteré celá mččnoít 3ámlíí,
tebbá3 \oebte náé, co ímé nčfbejn'í fwč:
fence a 3át9 t neim9ěffímn bo3orei a 399:

-fleid;ačí, ! nebeítémn !Břebftame;
neín n a SBánn nan'emu, ab9 náé 3lou:
ssel a nám bal nejen postoupitt do nebe,
ne'bt3 í tatě premium mččně obplat9,
a neporuíítelnon fox-nun ncfmttelnoftí!
Slawné 9191e n o39mei fe na to po mlaítí
naífí po3eínife', tamtolí Morawan za:
roítcí, tat ab9 ílaroue' *Hmeui amen
tate'wewlasti naííí nebeífe' na fífaft;
ne' se tam íbíebání 3am3nčlo.

'Strýěek Pravdomil.
(Frant.Dčdek, kaplan v Dolo. Kounicích.)

Strýček Wrawdomtl b9l jen 3 ma,
lc'bo mčftečfa, “ we swětč báleii fe neo:
bíebnnl, Ieč asi po otolníd; bčbínácb,
pťedc ale zual lepe fmčt, ne3 mnob9
pán, fter9 cele' běbíctmí swé na cestách
ptomrbaí. Dn táb m9flábámal ffromné
powidky, 1akých fan tam 3 wlaítní 3fní[en

8



114

nofki bp! naboí. Nemťwali sice weskou
cenu b'á'fniďou, tím míče ale bobilp je
pto šlmot, a měli tn obzwlássruiwlasluost
do febe, je wždh dwě ! fobčpatříce jeben
celek půfobtly.

ZednoU chwálil jej jcbo mlabp při;
tel, pan .bpnef, pro jeljo monbroít. ——
„Nu, " obmlonmal ftrpčeť Eptmobomil,

„to!! :bpd) bp! ro jfntfn ta! ,welice mom-*

?„(Se-íp pou o tom mí, pane strýěku,
a _Ýptoto i já bpd) táb monbtpm je
Bal."

„Sun, jestliže tomn w jfutfn tbcete,
to není nic tťžkého. Božorujte jen bo;
bř'e, co bčlají blágní. "

„Sař... blázni ?" . . .
„'itno, pane .bpnfn . . .

ptáme naopař. -—
„KU přítlabn, pane .bpnfn, fbp; jjem

bpl jejítě w mladhch letech, šil tu 11 nád
jeben fiat—í)počtář, wyzáblh a xnrzutý to
cblap, jme ein Brunlla. Ten mšbp jen
chodil o jednotě a mlmoil fám k fobč, 6
hrubými nemibčl ho mImoiti gábnp. -—
!! nčfomu fe pobťmati bo očí to na bo;
cela nemohl, pořdbe zhližel jen pob íebe
a bo sem!. Co asi mpjlíte, jaf topo libe'
u náB jmenotoali?"

u, . . . monbrou hlawou .. ."
:QBa, monbron platnou.. .blásnem!

— NU, mpjlil jjem fám n jebe — neb
ten nájem je mi ne1íbil -— tat jafo pan
Brumla to neímiě bčlati To není itn,
ňne'! 3m pob febe rošbo zhližetř, to ne,
jbe; bleb hezky ltdem do očí! aneb bo;
cela fám k fobě mlmmtl , to už bofonee
nel mimo tabějl 6 brubpmi! — ano, co
je mám zdá, pane Hpuku, měl jfem tn
ptambn?"

„Ba arci že; b'ocela!" '
„Snu newím, mně je přebcejbá, je

tat bocela ne. —- Ncb tu bpl bmw po;
bhoín, taneční miftt, pan Bachtil. Sten
celemu jmčtn hledčl bo očí, koho potkal,
6 tím zcwlowal be; fonte, fmítaI (\ bč:
bal ob jebnobo ! brnbemn, jato ziwé
stťibro. 9m, pane Hynku, co mpjtíte, jatje
gafe tomu řitali?" .

„Suad mčttoplad)."
„Ba florol. nabali mn bíásnů!

— Nu, mpjlil jjem tn fám \: febe: to
ieft přebce sslakowltá tože! Sat pat bps

a pat bělejte

Čřenť gábmonč.

to měl Dělat, apr 1391moubrpm? ani
bocela tat jafo pán BrUnlla, ani úplně
tai jaro pan Snadnil. Napťed patř Ii:
bem hezky bo očí, jafo tento; ale paf i
opatrně pob jebe, jaro onen. Napřed
mimo weřejnč o Iibml jafo pan s.),šacptil,
ale pat i fonfromnč fám k jobř, jafo pan
Brulnlal — Widite, pane thku, tai
jjem to gačal, a to jeft to cele' tajem:
stwi!“ —

Bínbp namjjthoil jej jeben mIabp
fnpec, pan Qčábpetnp, a M)! nab ne:
očefáloanpm nefjtčftím, jatc' jej w obchodU
potkalo, .garmouecn. — „E co " počal
náš ftrpčef, a potřájol jím: „Dočtejte
jen jftěj'tí, pane Nádhernh, wssak ono
přtjbe.'

„To činím nj bloubo, ale nic na
Sebno negbařeníítíbá brnbč! Bwplat.

a nebnbnboneně polojím "ruce bo tlínn,
fe mice namáljať "

„Ychl to nejbe, pane
neímíte nabčji báti wýhost;
tate' báti na to bobrp posot,
Inabu. "

„Co, jat noíím brabu?"
„21no, pane E)!ábbernp, jaf nofíte

btabn; bneble mám to mpjmčtlím. -—
Rbpš tn můj íonjeb na lemo jmůj bům
stawčl, bpla celá siluice plná tamení, trc'r
mů, píítn a jiného ítamima: a tu je gene
náš ftatoíta, pan Wyssuý — tentráte je:—
íjtč welmi mlabp pan tabní —'šene fe
tnfama jem tam macbaje, a btabn nesl
tai topfoto, še noo jeho až f oblatům bo
íábnouti je zdál — (: bác! lejel tu, ato,
mil si nobn, a fnlbá až boíamábe. —
Co tím chci říci, pane Nádheruý ?"

„*)Li, starou wýstrahU: nenos brabn
tnge topfoto. "

_„*Ba ano, ale me ne tuje blnbofo,
neb ne blonbo na to ssel otolo brnbp;
bp! to gbejfjí bájnít pan Werssilekd Elen
mnjcí míť blanon plnou, bub nějafpd; rpmů,
aneb bomácid) ítaroj'tí; neb bpl xoelmi
ganupmenp, a fontnI bo gente, jatobp je
tam chtčl propabnonf, — ptají! přenpla
je lana, trám pabl Dolů, a jato blejt o:
etnnl je n j'ebo nobou. ulefnutím pabl
cpnb'aé bo mblobp, onemocněl, a musil
několik neběl w posteli ftrámlti. — Qbá;

petuli uš, ja! to minim, pane Sčábpetnp,jat se má braba noj'tť?"

Sřábbetní),
mnfíte ale
ja! nojíýte
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,x,Ach ano, míníte aji tal hezkh w
ptoílřebtuf' .

„Ba atel, aby anl btůe bo oblal,
ani bájlhoč bo jeme negljlt'jela. — 91
lbýj tal člomčl očima swýma pťkuč po:
tojně a ble potťeby brzozhňrul, brzo bolů,
brzo po té, brzo po oné ílranč bájí, a
toííe, eo ololo něj je bčje, pilně pozoruje:
tu už ímčtem je ínabno'peotluče a o ne:
fítěítí není ani řeči._" —

Sejítě jinbo namíítlmll uasseho xsrrýč:
ta ašrambomila mlabl') začátečnít, pan
Wolný; ten by ít bol tab ob něj!
jate'muíl pobnlfnuti něco peUěz mppůjčil.
— „Wlnolyof' peamll, „gte' jípelulaeene:
mopabne, ale nabobilo íe ml to, bod) tal
fell, íamo ob íebe. Chct tobotebo přebe
použíti/'

Tato řečnaííemu strýčkowt se bocela
uelíblla. — „521 mnoljozll pat mpjlite,
pane Wolný, je bubete potřebo'mať?"

„Ba, ne mnoho, pouhou maličtoít;
tal aíl íto tolarůl'K

„.Rboš toho není mie, tebo mám
tab pojloujím. — 21 abpíle miběl, je
to minim 6 mami upřímně, tal mám chci
jejítč něco přibat, co i mesi manuální za

míjel) tijíc tolarů ílojí."
„q.lrlbať, můj mlh) pane strýčfu?“
„vln ano, jeít to ale jm malá po

_mibta. — Mčl jjem za swčho mlábí tu
jebnol)o minaře za íoujeba, pobimne'bo to
člomičta, jménem Lehlý. len si namol!
jen jeblne' přislowč, a to l_w o mííccfo
pťlprawilo.“

„3 lýho sslaka; na co bl) to bylo
ga pťtslowi?“

„eskdyž íe jej učfbo ptal: Sal íe
roebe, pane Lehkh, co jíte ůíjlal na měně?
!Boubou mallčtojt, začal, aji pabeíáte to:
létům. Zač to ítoji' -— Blneb tdyž mu
nčlbo četl: Nu, pane Lehký, roždyč l nn;
jíte íttatil při tom banteotu? E co, pra:
mil jaje, neíloji to ja řeč, poulnumallč:
loíl, asi sto zlatýchl — Dn íl bobře ítál

. ten člomčf, ale jat jíem ptamil, to goto;
pabeue' ,pžíjlomi 'přinoeblo jej na mijlnu.
Musil Uapřed zdomU, potom z mejla. —

Emnofozli že to bolo, pane 213011153,cojíte a mně šábal2" — _
“ „Sá? otoíil jíem o íto tolarů,

milí; pane »fltóčftlf'
„Tak, ml, má pamět už jlábne. -—

uMyslťut, jc bobře.'
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ale měl jíem tu jiného íouíeba, byl to
obcbobnílw obilí,pan Spoťil, ten jl
wystawčl jinám příílomím celá bům, a
pa! i bmůt a sýpkU. Sal je mam to
líbí, pane Wolu,

„3 to bod)?tab mčbčl, co to bolo
za bimotmomě příjlomí?"

„Nehylo to nic blrootrooene'bo. aby;
je bo Uěkdoptal: Zať je baří p. Spokile,
co jíte ziskal na obilí? alel), mnobo pe:
něj! počal \oollábatl, mnobo oměj! —
a fajbl) mobl oogoromatl, jat mu ítbee

raboíti skáče — eelých íto _tolatů! aneb
když mu nětbo řell: Co je mám? !Btoč
tal mtgutp, pane Spoktle? ?Ach, obpomčs
běl jaíe, ítratil jíem mnoho pcnčz, mno;

ho penlě! Celých pabeíáte slatým-bl—
Ten muž sac'al 6 málem, ale, ja! jíem

pobotfl, moítamčl jl brzo melll) bům Ge
bmorem a gáíobamou. NU, pane 2B_ol.
m'), fterá ptůpoměb íe mam le'pe líbí?“

„Tok se rozumí, ta pojlebuí. "
„?lle tal boeela přebe jíem s ním

nebol ípolojen, é tím p. Spoťilem. Ncb _on
oramil: „Muoho chěz!“r l ldyžmělbát dpn;
be'mu neb cííaři Tu bl) bol mohl wždy tal
mlumit jalo můj ononi jouíeb. — Sá,
pane Woluý, jeužro mejl obouma pro:
pomibači jícm jůítámal, te'š jíem si _obě
japamatoloal, a tu nyní mlumím ble čaíu
a potřebu; brzo jako pan Lehký, brzo jaro
pan GpořilJ' “

. „Ne, ne,
6 panem Gpořilem.
bilnlte je mi líbí."

„Wy tedh chcete?f' '
„Muoho penčz, Uťnoho oměj, milý

pane íttíjčtu, crlých sto tolatům !"
„NU, blebtc, pane Woluý, oújbe

to. Ia! to je boeela w pořábfu,
Ebo; něco ob přítele mopůjčujeme, _mlmo;
me jato paněpořil, ale tdyž něčímmů,
jeme příteloml pomoci, mluromc jalo pan
Lehký." —

—- -— Nu, milí lrajane', _ftetal je
mám líbí tento náš strýčcrBrambomil?

Jčejjlobilo bo, tbon
bpcbom aípoň ro tašbe' obci jebnobo ta:
kowčho powidačc měll Látky ! pomíb;
fám by mu jiílč neítbájelo. --.

na mou mčtu, já bejím
Ellen bíun _a _ta o;

—_.—_—

all!
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B o ž e !| k a.
(Frant. Veber, kaplanv Milonicích).

!Bo ttáíne'm bmx, jafome'bo ji jen
můše přáti člowčk m čaje jarním, bo po,
cítil celou to3toě nomě wzkťťsenéhožiwota,

nafta! wečer. SDenní fwětlo mi3elo po,

mala 3a jjebntni botami, na nid;3 fe tuni:
tal pojlební Usměw flunce me melmoří3a:
cbobícíbo; tma to3proftírala černé fme'pe,
tutč po ofrj'j'lefn 3emfie'm, B ní3fe' míša)
farského djrámnfBánč to )1. . roolaI blaé
3montu, o3n'amující tajemftmí láskypluého
totčlení Shna Božihp, jenž jefi 3ačátet a
lonec. Sin pábila 3e wsi diwka ae oímz
náctiletá pryč bo temnou) noční. Iljin:
ssewssi hlaš 3náine'bo íobě 3monlu 3a=
chwťla se mtmomolnč , nebo! jí fnmtně

měl, a bylo jí, jatobo na ni motal:
„iDneB můj blaé pro mnolje' se napofleb

o3ómá, 3ít'ra ji3 bo nmo3í mufloní mice."
*.Bomoíj'lení toto mplonbilo jí 3 očí bojní)
tot jl3í, w nichz je potápějí, čafic' wzdechy
'3afílala k oblo3e, na ftetc' jiš jebnotlímc'

hwězdy p_offatomalo. Broč pláče tato
bímta, jiš fnab jen'tě břímě neíjtčíií ne;
muze tlačití? D bud; její je fiormouccn
příliš! — Se to Boženka, bccra chudé
wdowy, ana; utrápena mnobou flraflí bo:

tírající na ni nemiloftbně nlebla ji na
fmrtelnou poj'tel. — Bráwě, když odchá:

3ela, obd;á3el tí; stha SBáně, ktcrý bo;
neíl milene' mateři potralou na ccíin bo

měčnofti, — ípčcbá bo blí3fe'_l)o tnčj'tečfa,
by obtnb boíoebla le'faře, jen3 In) měl u,
mítajícímycbnoátiti 3 nátučífmttl. Nemá

nmoho časn na zbyt, každě ofamšení
plobí nowý jima), proto tat fpčchá, jíonc
bnána toftoucím nebe3pečenfhoím, ftere jí
ljro3í. Hodny fuB cesty jiš ura3ila, tu
jí mfíat bylo jíti ofolo křiže, stojicťho na
to3cefií. :;e sstč nilbp ho neminula, aby
nebola pieb ním poklekla a Uábožnč se

pomohlila, mčlazliš jej bnee minouti,
lbešto jí mámě w nhnťjssť bobč bylo po,
třebí pomoci a útčchp 8 Dům? Ne, afpoň
na cbnoílfu- fe chtěla zastawit, bo mplila
boře swé do srdce Utťižowaněho. iBotIe,
ďla a 3aiomala nebejfe'mu ělitomnítu.
$!)on jí byl mibčl ponořenn w hluboké
Uábožnosti, bolbí) mnfel mpj'líti, je číftí)
Cherub Ua chwilkU si ioopůjčil tělo libíié,
by obejmul Drom foaíeni, jen bufj'ene'

3ábamní.

wzdechy a ji3o po ttáfnód) Iíeíd) tanoncí
pro3ta3owalo líbjfe'bo tmora, jen3 je chce

mpplafati na frbti miloftnélyo Spasitele.
Rlečí již cbmíli aní nepo3orujic, že wútol
ní je wždy w huftčjssť tmn balí fiočt, na
rtech 3leljonnta se pohhbnjicich xdřdélt
možuo, 3e fe moblí. Než po djioílence
pobobnjí fe rtonoe' čerítločji, ítbce 3trápene'
není mice 6 to u3aioříti cítí) w Učuc se
bemjicí, ne'brš molíioá je to náflebujícíd)
slowich: „Spasileli ímčta! Bože můj a
anane můj! nejímčtčjíjí noba ímá to3ná=
íjela wssudy ú:ěchu bčbujícím, rula Twá
božská ftirala íl31) s očí fmrtelnílů! o
mešní; Slitowuiku! ímilnj je i nabe
mnou, ncraň ji; wíce ftmáchící [rbce nlc'!
Wssemohouci! u3btam, mat“ mi mattu
inou! — neoponn'těj mne, — wTebe se
jebině bůmčřnji, pobej milcne' mé tobíčce
mocnou pramici floou! — Ty mí lnnfíě
pomoci! nabije má je tat pexona, že mne
neinůše 3tlamatil" — fun tat molala bo
třché noci po3bmibla očí swých m3bůtu, a

u3iemííi bot Spasitelňw pro bříjínífl) to.
pínt prohnala) 3ářití m blebc'm íiočtle
prámě ivodjá3ející frálololn) noci 3wolala:
„Ne, Uejdražssč©paj'tteli! teptati nerbci ,
— wždyč ilo íáln nejlépe miě, co je pro

mne bobte'bo, Do Twé nejímětčjjfí můle
se obem3bároám, — 3ttatímsli iwatfn,
mám předce jcíítě .*Iebe! Tebe je ioětnč
bršeti dní, o Zcxžissimůj! *Bane, ftaň se

můle ímáE" -— !Bří tčchro slowčch mořir
nnl je bojní) tot mi 3 očí, jím; je nlef

mílo flíjuěnc'mn íroci. Božeuka uvítala
pojilněná, chtťc fe ubírati t lc'faři. Sat
se ale nlctla, když obtátiwíji fe u3iela
pťed jebon jinodya 6 tnoáií na ni upře,
nou. Byl to inlabi) .le'fař 3 blí3fc'bo mě;
ítečfa, ttm') fe mtacel Domů ob nemocné;
bo. 113řeíobímfn llečící u fříše 3aítamil
je a přitrabnum íe blíje nafioucbal napnuté
wzdechům a pat/i blafite' modlirbě, ne,
tronfaje si mnttbnoutí 3 ní 3bo3nou buffí.
Když je wssar obrátila, pťťskočil jcj'jtě“

bliže a oflomil ji, ínaše j'e uftáti fontu;
nou jI3u loubící je 3 ofa: „Ram je nbí: \
ráě, ioí)borná bímfo.?" „!Banel" obpo.
wčdčla tá3aná Be jilopenon blamou, „cbci

t lítaii, anatřa mi umítál" — „mol5,
beeto, Ukaž mi bům mattp tme', já jim
lékař a chcř, pokud Dube ioůle Božť, wsse
wynaložirt na její u3btamení, " prawčl
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jemným hlasem lékak. —-„£Dít9! bítu
Tobě, Spasiteli,“ zwolala bímfa, „bífp
mám, brabí) pane," a jí3 ubánčía jafo
jplajjencí jtnfa přeb Ie'fařem, jen3 měl co
bělat, by jí bobonil. SDota3ímjje k ne:
patrnémn bomečfn mfročíli oba bo ueůf
blebne', arojjaf co mo3ná, čljte' jmčtničfp.
Bošeuka 3atajimjjí bed) 3ůjtaIa u bme'ří
jtátí a Ie'fař přifručíl ť poítelí. Awssak
pojmu unu, bp jfonmaltepnn (pum), po:
mal jí lebonmu bótí. ŽBobleblluÍ blí3e k
obličeji, jej3 skoupč ojwřcomala malountá
Iampíčfa, přejmčbčíl je, 3e — ji3 bobojo:
mala. Dčí mu jtálp m jl3íeb, an obrá'
tim je tbeíři jjcptaI: „Diwko! matfa
twá ujuula w iBáuuV' — Uslyssewssřto

?Bošenfa u_nutřifla, jatoby njtn') meč pro:
jel jrbce její, tajem') pojnb pláč propufnnl
w žalnpluý nářef, mtbnnmjjí je na postel
úpčla: „D matte! brabá matlnfo! tož
jske mne přebe opujtila? D jrbee mito:
jtué! tat tebe) jí3 nebnbeš bíti pro mne?
Dobré újta! tat jí3 ncbnbn pití 3 máB
ro3toě? Ruce mílí! lebomc' ruce! o kýž
by mne bylo bano, 3abříti máB řtmíjrbee
míba! D, Boše! Bože můj! nuatfa má
—mttroá! Co si počnn, osiťelá w tomto
3Ie'm jmětč? Kdo mne bube maromati
přebjřídm? Kdo wésti po eejtád) bo:
brých? D brabá math), jen jejjtč on:
mířto, jen jebine' slowičko promlnm k becři
jn—ě!— „Stabat-mo! Nadarmo!“ m3becl)ía
táblám blajem, a ji3 počala mrámorati,
nohy tla—jali;pod ní, tmář blebla, a3 fn:
nečnč be3 mlábp, be3 mčbomí sklesla na
postrl meblě 3mččnčlč jme' math). Wida
Mýto wýlewy bětinjfe' Iájh), nemobl je le'
fař jI3ení ubr3eti, proto pobepřem je »»

djatrní) jtolíf, 3abral je ba ttnbnódp mu:
jjIe'ner, 3 nid>3 jej tepen) páb bímčin ml):
jrbnnl. !Břijhčim a u3řen> jí me mblo:
běd) bal je bo fříjcní, m3 je mu tafč po
bíunbe'm namáhání pameblo. „Rbe jjem?
Co je to Be mnou bčjc?" bula ptmní
její j'loma.
Bňb bal, Bůh m3aí, bubi3 Zebo jme'uo
pochwáleno!“ pramil Ie'fař, n3námaje 3a
jmrcbomanon potřebu tčjjíti ntrápeuou
bímtn. 30mm; bula procitnnla 3e tnarbc':

bo jna, upřela Boženka jmc' mobrě učí
na tčjjíeíbo Ie'faře a ůjta její jjeptala:
„ano, Bůh bal, Bůh wzal, bubi3 Sebe
jméno pochwáler! matte, jtaň je wůíe

„Bože! je to pramba. ?" —Q

117

Twá!“ tal jjem prawlla u řříšc, eož bnbu
je nyní mínltl 3e I3t? „.Ne '" _bolo3lta
pomněna, „wždyk mne mattuta pře;
bejjla jen na cbmíífu, br3o jí u3řím

3aje m blq3enťjjjím 3ímotč, tbe mne 3ábná
jmrt nb ní neoblnučí. W bía3eněm po:

'eím uebeských jlajtí chíní je te mně její

bud; nmoluěm') ma3eb tčlesných, bámaje
mí pu3ebnání." — Inf mítč3jtmí nabo:

3enjtmí Christowa, o něm3 3matíají swě:
táci nebonfome', 3e jen trapně w Iůnu

jmc'íu ebomá mpjj'íe'nfp, a není 6 to potě:
mu bnjjí tčfající po blubičtríd) strastť a
pobtom po3emjjíyd).Wiz, hauebný roubačí!
jat skwčléhowirťzstwi dobýwá jlabá, opnjjtčneí
děwa nab twým swčtoborným uefmhslem!
Boženka poklrkla, a bud) její bnboníl u:
Iítle'bo bu'cbq její math), 6 ním3 je voba:
wiwssi U trůnu Swrchowanébo uačerpala
si tam poftíbu a putuje, jehož fwťt bátí
nemů3e! — Wida jí Ie'tař ta! óejííenon

obebral je pryč, zanechaw jrbce jmě, ne:
botřnutě pojub mammou ránou fbýralého
jmčta, n móbotné bímfp. —

(Bobimní) je bojem, jen3 bubí w jtb:
eícb najjjd; hlaš 3monů. D jíjlř je mm

3bá slawným a rabojtnóm byti, když pro:
má3í Spasitele fwěta, tonajíeíbo procházkn
po nassich obcích na jlamnojt Božiho íčka,

jafobb je chtěl přejmčbčitj, 3balt jmčt
3Eropení) Zeho nejfwětějssi krwi naučil je
jí3 přebc jebnou milomatí Zeho, 3bali ji3
mejjfeíe' jtbee 3planuío boroncí Iájloul
Nčmn. .Rb93 mjjaf promá3í pozůstatky
jmrtelnífa ! ticbe'mn obpočínfu, tut je 3bá
hlaš 3monů býri jafobí; ttucblímóm 3pě:
mem 3 wýssiu nebejfócb, 3e člowťk, obraz
Božť, mují jplácetl pokUtU hříchu. 521

tbn3 je míjí na to pronikawy nařet tmílíz
cťch sirotkň, jim3 utífcí bojlební uabčje,
bz) je skryla na pojmátnc'm po" — o

tentráte i blabol gmonů jejjtč bolejtnějjjím
bbmá. 2303enfa jiee nenařítaía přeBpří=
Iiě, jelítoš je naučila mírnjtl bolejt při
3pomínce na 5 tan Cbrista BáUa, ale
přebe w ujj'íd) jejich zněly melml jmutnč
zwuky zroouň, když btáíu pojíební trncbíí:
mí) potbob milene' mateří. .Rtáčíc 3a ta:
fmí jmč matte), mbonn) Růženy, pláče ttjje,

jmčt pro ni pošbyl wsselikých nmab, an
jí wyrwal jebíní) potIab, jen3 ji jejj'tč k
3emí poutal. Sejí přání bylo Uložitt je
8 tun, ji3 po Bohu nejmíc mtlowala,w
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mam bomečtn, ktesýžjťwystrojtl brobnit.
TužbU mila! tnto mírnilo obem3bání fe
bo můle Božť a mčbonn', še matfa fc
nloší jalo [emeno na fmate' roli, bo tam
pofcčtala aš bo žni, a paf je ípojila de
swon bceron na mřčne' měfp m pošimání

raboftí, přlpramenócb wywoleuýxn ob ftmo:
ření ímčta. Batím, co je talon\\')mt milo:
boln'ómt mpjfle'ntami 3abt')mala, přetročil
průmob pral) břbitoroa, branice bělící
swět od mččnofti; najebnon je ale 3aftaa
mil a Boženka prohledmlwssi n3řela po:
:,ůftatlt) milenč math) nab brobem. In
je mebla jejj'tč'jebnon na rafem, obejmnla
Hečomttč necttllmon fcbrántn tčlejnbcl) po:
zústatků matekských, hrob bol topttopen,
ralerb je pomalu bo nebo jpnftlla, na níš

lně3 peme' brnbo bobíl Be siowy: „S.Bo;
tnni čloročče, že pracb jít a w prad) se
obrátiš. Uslyssewss.ebímfa pabajicí brnb\),
Zachwčla fe, 3toeblaje Be semř, na níš po>
pofnb tlečela a Iemiči jpnftimjji bolů bo
brobn, pramici nta3omala n\gbůrn k ne:
befůnt. Stojťc taf _c'omramoromá jocba
na pome3í mččnoftl obrátila na je ptala)
wssech pťitonlných, ješto íe- 3ačalx) roj'lti;
lbpš wssak diwka, po3bmlbnnmffi blafn fwé:
bo 3molala: „© Bohem, mtlená matto!
br3o fe 3afe nble'báme n bobréb'o Dtce w
nebefícbl Dbpočlň si 3attm, aš tebei
mne jcbnon Sešíě m3lřífí," a fbpš po:
pabnumjjt lopattu mtbla třífráte blínn bo
brobn: .tnť naftal tatomí) frbcejemm')pláč,
že je 3bálo, jatobp bol pojebnon celí) břbi:
tom obšlmnnl, a chtěl fmíleti nab tím,
že t bobrá mboma !Růšena mnjí poble;
l;nontt fprameblime'mn wýrokn Božimnu
!Bo Božence ncbopil je. t le'fař třefoucí
entou lopatfp a smočiw blínn fl3amt, 3a
Učž je npní neftpběl, bobil ji na rafem.
“An brobnít uromnámal nab brobem pa:
btbečet, ro3efflt se 3nenál)la brnb 3a brn:
bem mjftďnt, jen Božena flečí pojnb n
mífta, ltere' cbomá tělo math). — Sbi '! ní,
nemůže, a teč ji bůmobp, ftere' se topit,
bh) w nemocném mo3fn tme'm. Mluw !
nt třeba febe mpbtančjffími florou), 3e 3á;
job!) mnbtáďe'topber nejropbronjlenějjjí těs
ffne' pořetabla, a posstčsti:li je ti mlíti
útčcbn me 3tráp'ené frbce, paf tě můše

mjfinl ptámm mpbláfitt fmčt 3a oblašt,
tqle člomččenjtma. — Steštp je ttčtě 3a ímou
blbou mohou, tte-rátt nebá přijhi k itom;

Čtení 3'ábanme'L

to je neoímčlnjeě přcbftočttt přeb bímln,
jejčž bncb 3afohoení) je w Bobn jmém, '
h), jenš naplňnjcě swět [)nlátáním, še
jen blnpec má 3a prambn to, čehož tmá

3botoabiloft po3nati nechce: h) ttncš při
poblcbn _na bímfu mobh'cí:,fe lbešto mm
U) w 3onfalojti pojící! D ftpb je, ti)
frttu, jenšto íc nlrbmáě pob ttnpel, bos
mobl nepo3nán řa3itt mtlotráínc' fabp;
ble, bímfa můše obiemtti tebe w cele' o:
sskliwostiztrpasličeuého to3oumfa. -- Bo:
ženka pomoblinnTt je mftala a lráčela
3blonl)amí)m lrotem ! oíamotněle'mu bom:
fn. Nčkolik bnů mlnmllo je to $(.
0 pobřebn mbomp Nňžcuy a o Božeuce,
iejíšto jebnám' blnbofon monncomalo úctn;
po3nenábla wssnk nmlťnnl bomor, tbtající
se toboto přcbmětn, meínlďá proftota na:
ftonptla 3afe rolábn j'mon, ,a málo lbo
3amabil o Grotta Boženkll, jat je má,
neb co či'nt'.

Miunl rot ob t' bábu), co bol Nú:
šenin pobřeb. Bylo 3aíe jaro, omlablá
3emě počínala si mile bomčtt na jarním
teplém jlnnečfn a počala mpfilati potntel:
ne' flallnfo 3e j'me'bo lůna jalo na mi);
3měbt), ab'o je přefměbčlla, 3balt3 by měla
ji; i jiné beerp' Inf a- nim mpftamítl ro_e
íhoojtne'm roncbu na obtlo šafnoncímn
fmčtn. Na břbttomč, a sire na Rňžent:
nu btobč bralp je poupata něšnócb' hol:
tin, je; 3be břtinftá láfta mfabila 3 ú3le':.
bo oboru malounft'nl; ftebel men na mol:
nčjjlí mgbnd), iafobp d)tčln pobí3et i rů:

šomí) leř, nproftřeb nicb wýwodťrč, bp on
je t'e'š to3mtnnl w plne' íme' lráíe. Bo:
genia ořicbá3ela ptámč 3e břbttoma, kdežto
\omnala a kamila milem') brob, an tn
naiebnon objemt' je 3talům jejímpoftaioa
mnšjtá, anaš 6 nepofojnon dychtiwosti
3bala1e ocetamatt prlcbobn iejíbo. Bossedssř
bále po3nala létaře, ftert') bobnšel! pogbč

přlfpčl tn pomoct nemocné matce, a wssed
“'i' bo jmčtnlčh) 3ajled>la jemne' 3atlepánt
na bme'ře. Ledwa se probralo líbe3nt')mt
ftp: „Wstupte!“ již u ní ftc'd3namp
léfař £Bo3btamho slussuým a kťeskanským
po3bramením, ttere' fe bobnšel tn onbe i
3 wenkowských pťťbytkň tratí, jal je mln:
mitt o lhostejných n-čcecb. Bak pťessel na
nebo3fn mattu, na npnčjíj't' 3ále3itojti Bo:
3enčtm) at. b. Nepťedpojate olo bplo bp
lebce 3po3oromalo, 3e to není prawý účel
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bneffní jeho Uáwsstčwy, \\ 3e to je jen
příprmoonf \nnobem bůle3ítčjn'ínln bo,
moru, ' ieboš 3apořetí bránila a3 pol'nb
oslýchawá ncfmčloft mlat—(tomu. .Ronečnč
\on'nf přebc, bobmo si írbee, počal: „230:
3enťo! Búh n\i popřál \Ttřítí, 3 pnon se
ml pobařílo \oplččení \\ěftetód) \\c\noe\\\')rÍ),
n \\\;\\í po3ímám \on'eobcene' bílměto, nyní
n\obn fpotoienč 3i\\\ b\')ti." „Tof \nne

tčn'í, " mpabla \nn bo řečí 'BL—\3e\\fa,„nejz
wčtssč n\on mboítí b\)[o \ošbp, tbp3 iíem
widčla fpofoiene' tmáře, n\ám 3aíe \\o\o\';
bůla3, 3e Bňh uikdy \\coponn'tí bonfaiícícb
w Nčbo.“ „21h \mm3bor \ne'mn ssrěstč

ícbá3í \ní přebe něco," bí bále Ie'tař \\ \\:
[\nímaie se bološií: „Wždyk fe \\ám ten
milí) *Bán “Bůh \\ifbp \\e'3moběčí; balí

u_ámmnobo, 3ábáme jemč mnohem míce "„Wssar prámě proto," napmnínaía
Božrnka, „jet potřebí můlí swou pobříbítt
můíi Nrjwyšssčho, aípoň náš pat 3flmna:
ná \\aběie nebolí tat tn3e. ;Ne to pat
ie to, črho byste si jessrť přál," tá3aía fe
\\eflnčíe Bošenfd, přefonána bywssi fnqb
pontiprm ýakousi 3mčbamoftí. „D iá bych
st přál bobnon brn3fn 3i\oota fme'bo, fte:
tábp fnáffela tába Ge mnou 3le' \ bobtč,
tteré mne potfá w tomto 3i\ootč." —
„Int tebp je wasse přání?" zwolala Bo:
3enftr \'an w nbimení; „proč bpíte si ne:

_mpblebal bímiu, tterá be) \oáó byla [)o
bna? To \\e3aťa3nie milí; SBán Bňh;

jen to S ním 3ačněte, (\ \\e, jak to mno:
3í, šel Bobu, činí, 5 ta'píon, \\ nlda3 -b\'):
má 3ena ienpříma3fem [“ mrtmémn tom'n,
po němš fe fbání, (\ iemnš, jak jfemí

já Tama jiš čaíto měla přííe3ltoft pozoro;
matt, bomácí blaho, ano čqftčit i \oččne'
ípaíení občtníí" -— j„Toho mne rači3

miloítímí) Bňb \opíiříbati, " bí na to le':
fař, „já iícm si mpblíbnnl bímfn, \\ ftete'
ie bobatftmůn enoít, \\ \včnem usslechtilost
mtamů fpoiená 6 \moncnon nábo3noítí;
flomem — sličuá b\nTe w íličnc'm těle; idt:
to3 wssak ii, brabá Božeuko, Ie'pe jessrč
3náě, \\e3 iá, neráb bod) učinil tento bů:
le3ití) krok, abpd) fe \\epombtl B tebou."

„3en abp más ne3aílepila \oáífeř\;" na:
mítnIa Božruka, „\no3ná, 3e íe \\\\';líte,
nemám sixcemeífpdy fpoltů 6 itmjmt bím
tomi, to ale mím přebc, 3e w nynějssčch
čafzd) melml málo ie tatompd), iatou wh
mímte; ieIt \\0 [tuttu tatomá, ia! ifte

'tom, aby tam opakowalč,
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prmolí, o hleďte f_i ii \\atíonttl, a bnbete
itftč íftaften , ieltto3 wssakpramíte, 3: jt
mám 3\\átt, ognamte mi ji, a pak mám
řefnn, co o ní \npflím" — „D míleráb
ít o\\\á\\\ím, jen abp mne naběie ne3tla
mala, " bí letní \\ pogbmibnnm fe 3molal:
„Ip ist to, milá Bošeuko! \\) ift ona
bímta, 6 níš bych ráb tona! pozesnskon
pouť" — Sotwa 3moíal le'fař: „Th ift
to, " 3tmetla na l_ašbé tmáři Božexrčiuč
t\'\3e \o plné ttáíe, 3aneóamfft ien na

,otronbíe' brabě \\ ssijť mífta pro lilie;
ústa fe ií zamkmlly, očí. \\thb na 3cmí
\btíee taE ukrýti pomatenoít, ttetá wssak
přebe na wssem počínání fe ierotla. Léx

tař pln taboftne' nabčie 3aífeptal: „$Bos
šenfo! mobla WG mne datítt? ——TU
pozdwibnula očí swých, rty se pobnnlp a
mpminnío fe 3 niob: ,?(no. " Lěkaťu:
slysicw Homo to, na ro3ton'ne'm pocitu Ile;
fnnI na loíena, \oeble'nčbo pabla Božcnka
te'3 na toíena; oba fe \noinH, moinIp fe 
broř čřsté \\ \\epornífene' dusse kBobU,
bp itm ráčil popříti fměbo swatěho poše,
bnání —-—Jaký to to3bít \ne3t iebnáním
těchto b\oon m pmmbč kťeskauských ofob,

ie3to fe tbtčh) fpojiti w manželský fwazek,
\\ \ne3i iebnáním těd), fteří boeeía tělefní
ifonee ien tělu íe 3afe obbámaií, ani ne:
pompfííee na to, 3c fpojení umnželsté
n\u3e Ge 3enon má mppobobňomatí bn:
ebomne' ííebnocení Gb_rifta B—Cťrkwi? .skde
není ítončen buď) \\ bndpem, inte' pat —
ia! n'taítne' a blabonofne' mů3e b\fni tě
[eíně ipojení? — Bňh nbělnie swého
fmatebo po3etmání itn těm, fboš 6 úmp;
f[\), 3 kterýcb ic \'tmo man3elíh') \\ítanomen,
bo \\čbo mítnpnjí.

Nedlonbo potom byla i\ontba ptám!

fřefťanffá, baíefá wssebo3b9tečněbo blnfn
*Bo obbmvtácb ssli \\o\oí \\\a\\3ele' na b_řbi:

co si byli pří:

íqbalí přeb oltářem. EBat fe Božeuka pře-.

fíblila bo \něftečta, abpla \\ftmoičnčfífgft
\\á pontpmením, 3e jí EBán leh sice ta
nil, ale 3aíe \\gbmmil, \\ 3e prámě ten
tutte fboš pob i\í3em \\empíIomnE trpěla,
ii3 3a ní ftáI onen, iei3 Bůh xpywolil,
aby S ním bínšenč ttámlla lomech) bm)

„\mpotonmíbo 3ímob\)tí. —
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Strašně následky lehkomyslnosti.
(Knol Orel., lllphn v KlmcuiciJ

l.
W UlicichmčstaxPaťiže neníf po půl:

noci, Ulirného:li,wýrazú se užitná, mnobo
přiiemnébo fpatřiti. $atnóctébo února colu
1840 bblat nepříjemnoft“ tato citliročiffí
než fbt) jinbb. ©trafíná a brůgbplná bbla
tebbčifíí noc. W černbd) a bouřlimbdl
oblacícb strassně bučelo, bleff probíbal po:
mčiřím, prógbnbmi ulicemi otřáfala roiď)řice,
(: šabnébo jinébo blafn nebblo flbn'etí, negli
burácení “rogbouřenbd) širolů. TU i tam
3aflecblo nebo praskčmi buftébo befftě bo
olen, tu i tam—tacboceni biomu btůgno a
bčfnč ialo blabol ttoubb poflebníbo foubu.

*Bogbě bo noci té přebrogně feběl w
'icbnom ftaroaitném falonu bomu iebnobo
w přebměftíSt. GermaiU ftařec, asi
febmbefátníl; Nidké mlafb, jichžto prozitý
mě!: na blamč mu ponecbal, ableblb jiz
ftářím, kteréž s mnobbmi ftraftmi mbrblo
blubolé wrciskh na čele 'a m tmáři iebo.

93616, kterýz nabobomal prsa iebo, ponfaůos
mal, že mu; ten mbčffíb'o jest ftamu. Dte:
točená fniba ležela přeb ním na ftole, awssak
bocela něco iiněbo, bůlešitěiffíbo než fniba
obfabomati mobla, aaiímalo bucba iebo;
nebot “oči íebo uftamičnč obrácenb bblb na
krb, na Herém jefftč něco ublí boutnalo;
čafem tmář fmou nlrbl rufami a po cbmíl=

řád) ufflo uftům iebo nefrogumnčné a jal fe
gbálo, boleftně mumlání.

NUčička na bobinácb Ukazowaťa na
čtmerfu, a íal mile bobina tato nbobila,
probral fe ftařec ze fmébo roeiímc'mí a
powstal. Nozlobenu probíbal xčerstwč falon
celou bélfgu, a groolal fonečuč jako 1: ml):
ttženi: _„thrb bobinb! čtbrl) bobinb!"
a přebce jesstč bo zde "není! —— Zajisté,
nbní stalo se, čebož'iíe'm se bál, nebo coš
iiněbo moblo bb bo tal pozdč zdršeti? a
! tomu w tal .ftraffné noci-! Žleb, „giemno
jest, že tomu tal, nemblím fe—— on jest
— Nch Boze! pťarálbbcb fi, abl) rabčii bbl
umřel, podezťeni:li mé prambb nalmbe. "

Staťec ftál tisse, bluboce gambfflen.
Po chwilee pokraěowal bále: „S'á bámno
ifem tal mbflil. Pozdni bobina, w lterou
již po nělolil nocí bomů přicbágel, bofti
ařetelněna to ponazowala. A nbni tato noc
— tato brogná noc, fbe celé talořla peflo z
ťetčzů se utrblo, úplně mne o tom přefxočbčuie.

' zábqwnč.

© můj fbmt! o můj jediný synU!“
— Na pobomlu totbl fe nbní starý muž,
přemogen bolesti a lítcftí Citowé iebo
wssak byli melice co3bouřeni, neš abh mu
bbli obpočinln či ípánlu popřáli. Geben
tolilo proftřebel, " bí bále fám k fobě, „ie=
ben tolilo proftřebel — Boleftné to pro
mne upamatomání —3bbmá mi, bbcb fmébo
fbna ob broané propasti, do lteré fe tér:
bnouti cbce, obmrátil. tento proftřebel —
ano iá se bo mufím ucbópiti, ialtolim 'mi
to tezko jest —— wssecko radssi, ne; abbcb
ímébo fbna m Uejnizssi wssech UúrUžiwosti
ntápěti fe mibčl!“ ——

Bouchnutř bomomnícb totál nlončilo
naiebenlráte fangomlumu ftarcomu; nobb
iebo fe třáflt), on fe potácel ! fměmu fe:
bablu, a pramil flabóm blafem: „Dní jest
to! oni! ieft!" —

Dwéťe u fálu fe nab očelámání rbcble
otemřelma filnb asi bioacítiletb mlábenec
ml'l'DČÍÍ. Bťi prmním boblebu mobl každý
foubiti; že to bbl ftarcům fbn, ftetb“ ne
málo fe bimil, an fmébo ftare'bo otce m
tuto bobimt bbíbt'cíbo fpatiil. „Žllfonfe! proč
přicbc'qíě“tak pozdě?“ ptal se ftařec, fbna !.
febnutí pobígeie. „S'á, Pane můj! bbl
ifem u něřterbcb swých pťútel!“ bbla- ob:
pomčb. — „11 přátel!" gmolal ftarb brabč
trplbm blaíem, „zajisté ifon to bobři přál:
telé; upřímní, nifolim ziskuchtiwi přá:
telé! Za ieiicb upřímnoft obroágil bbcb
fe šimota fíoébo. 9řeučiuil=li bbft, tl) Žil:
fonfe, také teď?“ „Sá 93cm! Wcim

—netog,nmím"bí fbn. " —„9?ero:,nmíě mi?
Ba ano, kterak bbs mobl mí rogumčti, an
mlu'mím o tal nefrogumitelné mčci! RekUi
mi tebt), milb Žllfonfe! lbeB bbl této noci?
— „ŽIBŠbbf ifem žl'Bám již pramil, „93ane
můi! obpomibá mlabocl), jejž opětné otc'q'fa
patrně mnela, „iá ifem bbl to bomě fmébo
přítele!" —— „ bomě_ fame'bo bábla,
mlabb Pane!“ odsekl 3burta otec, „lbe
fee naučil bez šarďěni lbati " — „Sá
uelšn, “ bí mlabíf. — „Jestki že“ nelaeč, "

odpowidci brabč, „to; 'to pochúzi obtub, ze
se glbm nepřítelem ji„; w bobrěm ftoiíš

frogumční, ge iei oprambuiíy, fmbm přítelem
nazýwati můžeš; já ale prawim tobe bo
oči: w bomč iebo a we fpolečnofti pomoc:
nikůw bábla toboto pťežiťď bneB poflebni
noc." — „Newim, pane brabě'; co míníte,"
obporoíbá 2Ilfon8.“ — ?ln tebb, mlabú.
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panáčhi! mou řeč podjopiti nechceš, mufim
'ti slowa ta mtjfročttiti a jina! se mtjjás
břiti; pofttjč tebtj: „$th poslcdni tuto noc
*pronirblaí ja bmet'm ftoIem!“ _— „Sa
33cm! za ftoíem bracim?" třefoueim se
btajem promínmit miabodj. Dtec chwili
je omečeI, pak nami! slawně: „Pro česk
a bufíi tmou, řefni mi, bthiB “minulé noci
při bře?" Babenben floni mIabif oči ímé
! jemi, a obpomibá bíafem ííabtjm: „Byl
jfem, pane!" „QBtjbtáIB'P“— „—2Ino"
„Toto“ bi míabif, an bo Íabátu fábnum
tilěfjec mtjnbal a otci obemgbal. ——„Into
jeft tebtj mgbou tak banebnč atrámené noci?"
3mo_IaI otec, an mčfjcem pozdwiženýUi
třáfl, tař že penize w nčm cinfaítj; „na
mou čefť, pokračowal 6 trpttjm tifmčmem
btabč bále, „bobná, tčžkčcto jumma, skoro
ta! _tčžfá, jako srdce wssech tčcb, !terě jfi of
ni obebráí. " Staťec mtjjtjpcil penize na
ftůI, a počal čitati. „Iebtj pět tisic franků,

mIabtj pane, " pramií k ftjnomi, fbtjš 8 po:
čitánim bijí botom „a to jmenuječ mtjijrou?"
-—-,„2Ino můj pane. “ „*_Baťnemíutbič
pratvbu!" — „Neďe jest mi fměbfem, ,je
jjem to mtjljraí," moIá nettpčtitbč leonš,
„a mi; činite mi řřimbn." — „Mnčwssak
jmčbči též nebe, je nečiuim,“ obpomibá
otec, „nebot nebe mi, že na tafomé mtjbrtj
jenom gtráta náfíebuje, an, buď) pena
oboje břemrátií, teď je to, co ntjni fe ti
gbá btjti mtjbrou, toíilo Iabůbfon jest fu
bálfjimu pokroku we bře — toIifo mami:
bIem, abtj mtjbrnu opojentj gačátečniťpozdčji
tim wčtssicha těšffidj jtrát uhpěí. Aproto ti
ptamim, ttjto penize, ježto mtjbtou nagtjmáč,
jsoUtolikofumma, fterouti bábeiaapůjčií, jenž
fmtjm čajem tento fapitál iB úroft) Iicbmářfftj=
mi ob tebe požadowati bube, še bgapíaceni
toboto qubu bům a ftatft), bobatfttbi, čeft
a pofoj frbee nepoftači, ale mfjeďo straceno
bube. Statek pilnosti a bejúbonnou ipm:
tbebínofti nafbromágbčntj stawi se číomčht
me ímčtíe ,jceía jinafe'm na oči! Kazdý i
jebe meníj'i ftřibrntj neb zlatý peniz leskne
se flamnmt čiftntou! Naopak ale, ja! ne:
přijemntj bojem čini na mne ttjto zpropa:
bené a nefíledjetnč wyziskané peniše! wa
wssechen jejich břimčjíji lesk změnil se ntjni

tv barum ofj'flimou. Můj bům nefmi béle
jimi sspinčn btjti. !& jjou barem Bozim
UčjakémU chUďasowi, zde bt; jen pInbiItj
Hatbu a zkúzU." Staťec wshpal penize
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bo mčffce, otemřeí okno a mtjbobit ho na
ulici, řfa: -„Bryč ; tebou,-hanebné, narcis
Iimc't nepleďjoto!“ , „QI ntjni djci tobč,9H=
fonfe!" pramií hrabě, tbtjž opčt fe posadil,
„ffutečntj příběh, jejž, jejjtč žúdného člowčka
nebo nejltjffeto, mtjpramamati, a jestlize
tento nebube w ftamu, náruštmon (buť ze
frbce tmébn mtjpubiti, pak feď jiš íta! ffus
t_ečnou oběti lakomstwi, a jsi čaínč i mččnč

attacen. ———
„IIpItjnqu již 56 rokůw, 'tbtj'j jfem

já, tak jako tt) mÍabtj, nerogumntj, bezstau
roftmj, otrok fmtjd) nciruziwosti, Hubu Ia:
founftmi a necnnfti pobobnou skrýssi bróčům
namfífěmomal. Nebudu ti bopifomati, ja!
mňetijatá mamibtem kU ffttjfji této přifa:
mami, bimofá zwiiata jjem tam naíeat.
Krwoziziný tigr nezira pozorUčjssim,
chtiwějssim stem na fmou občt, jai'o bráči
na fme' farttj; a tigr tento nemrájiguřir
měj na fmuj pokrm, jala bráči po mtjbře

lapají. uproftřeb tčdjto babemtjďj bráčům
nadjágel je přece jeben, jebožto neminná
tmář B bábeífťtjmi obličeji těmi u weském

btjía rozdilu. Nebylor mnobo mtjbrouffea
nosti zapotťebi, abt) je poznalo, ze bo této
fffoít) jefjtč nebřinóíeji. Seba bíabfé' čelo, 
jafné oko, neminntj úfmčm, wsse to dokazox
mato, že na šícutenici této banebné neřeni
jefj'tč neftonat. Sájpogorcmaí, ja! málo
tento htíabtj číomičeť t_n tajemj'tmitb bet;
gnóm jeji, a mám=Ii tiřici, iařá mhfj'íénfa
je mne najebenřtáte gmocniía? 9 ne!
nikoliw! ia nemobu :: nefmim ti mtjjemiti,
jak brogntjm fjibaíem jfem se stal w noci
lte; jc't nemobu úctu a Iaffu. (nebo B ptmni
ztracenújest i brubá) z tmébo frbce mtjtmati,
jaťou otec taf r&b w bitčti fmém ubršeti
bíebi. Awssak čebo nečini otec, abt) bit'e'
swé 3 tatomě propasti mtjtrbí? Minnie!
já ti djci mtjjnati, co na mtij mi pťisslo,
abtj feB zbrozil při pobíebu na begebnou
propask tu, na jejižto ksuzkém haji minulé
noci bezstarostně jfi ftáí. Hmtjfíem mtjm
btjío, onobo míaběbo _čIoměYafu bře bři=_
Iáfati, a o penize bo připramiti. Nestčelo
to mnoho práce, míabita ? prmnimu po:
bnouti. babi zlaté okoomámiío' již fmtjm
mocntjm Ieffem jebn graf. My jíme fe
pofabiíi fu bře. Gnabno si pomtjj'íič, že
snižil:li jfem fe jia k banebnofti tafotbě,
bíoubébo togmtjffíeni ifem nepotřebomaí,
ftatébo, Iftimébo prostťede se uUčhopiti,
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toti3 fměmu uBobému fnoíubráčomi peri
mámu přenedgati; já ale l;neb 3po3otomaí,
ftet'af tento dytttnt') pokrm hracibo Dota Jím
wčtssi laskonlim; fmu běIaI. My bráíi a
btčli opět; po fažbé opětomané bře jfem
3Iatou bromábfu po bromábee ufdjomámaí,
a3 fonečnč maItj zbytek, jtisťc franfům bo
ím) mfa3en Ent. Rath) se rozwrhly —
Uasledowalo to famé ——ínmma Btjía má. "
—- „Zatracenče!“ 3moIaI mtabod), 3oufan=
liwč do čela se pčsti bouchaje.—„D! to
ať mác boceta nemr3í," obpomčbčf jícm
já. Bapočněme 3nomu, Boboně jítěfr'í
mimča často člowěka jen 3a btá3na jafo
3enfftina; ldož mí, třeBaG se mám ními:
mati Babe [;nebíe w Uejbližssi [jů—,.“ —
„Sá nemám 3ábntjd) penč3 wice,“ moří-if(
fpotubtáč; mt; jste mne o wssecko obchvat,
o wsseeko!.“ říší-i floroíd) tčdjto bimoce se

febabía. !ohskočiw bezel bo jiněíjo fontu
fmčtnice.11tifaí wssak 3 B_Iátabo faluše.
Prásdě tam, fam se Í)1|a[,febč[i bma,
Bobtjni stčsti \mtoucně obbaní sluhowé, fteří
ftoému bezfntyslnému, er-pému bůžku pře:
welkč surmny oBčtomalj. S)?ero3mtjíjíeíLfe
blouljo, i 5 t-ijic ftanfům bo bu) najeben:
kráte wsadřt,i. 86 dobťe pozorowať, B jcď
neobtotat-ntjm ofcm mí'abíř pobtí3eí na
mfj'cďt) pohhby Int), a ftetať to to nitru
jeho mřeío, když my_brámající pení3e fbra:
Bomaí. Bylt přítič slabý, ne3 abtj byl
wzdorowal nepříteli, jen3 očitč jrbce jetjo
3aujímaí. Pročež opět je namrátil, mt)
jíme 3nomu sedli fu bře -— a bráti jíme,
nifoIito- jafo napřeb o fam-mt)malé, ale

-t'ot)jofě Dwa tisice sxraukůw mu toti3

jefjtč 3Btjlo; a po třetí) bráti), btjto jid)
ÍIŠ 15 fet w mém měřící; 3oufantimč bobil
jejjtě posledUich 5 fet na ftůt. My bráti
jíme jgfftč jebenřrát, — 3řeteIně mibčl jfem,
Item! 'fartt) to tufouď) je!)o se třáfít) _
on prohrál! — D nifbt) ne3apomenu onen
jifřřřcí se zuťiwý hled, jei3 mi bobií. „má:
Me!" zwolal wztekle, wyskočil se sedadla,
a jatobt) mu Mama horela, utíťal 3e fám. —

l.!
„Den na to,„ pohačomal btaóě u

wyprawowánj, „3mi3eIa npomínfa na mi:
nulou noc 3e frbce mého, jako bed) přeb
3tcabtem; ano já jesstě se írbcem Iebčejfjím
into ďht) :jinbt) ,pon'oftal jfem 3 [o3e fměbo,
au ijem3 trájuébo pširoftfu swé p okl,ňd:
mec serchutnal. Bťislibil jím; jebuomu

. Btí3g se obe3námiti;
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3 mých wenťowských přáteí, 3: mu toboto
bne něfteré památnofti mčsta $aři3e' ofá3u.
Gfutečně přifjeI, a mt) jíme kráčeli k mes
IeBnémudjrámu Notre Dame, (Notr:
bám) thž wssak nčfoíif ulic jíme pťessli,
dimksoudr:nbu„?Ipropos, Petťe! jest
ro mčftě nan'em 3táfítní misto, jakéhoš to
jesstč nefpatřit." —„QI Betě?“ obpomíbá
Petr, jen3 čafto 3—ertíf st dowolil, „fnab
Banta? MiUiš:li tu, mobu tě Ujistiti, 3e
3cmnitřním toIifo na ni pohledem se upo:
fojí'm. " —-- „D nifoIiro, " obpomjbám jc'r,

šet—tujeho je ufmíroaje, „ale ani přáti si
nebubeč, š míftem tím, jařé já minim,

nebo! jest útočifjtč
oněm pánům .: paním, je3to dobrowolně
do onoíjo fměta putují aneb putomati mufí
— já minim „Morgue!“ (Misto, the
naIe3ení mrtmí fn pobťedn wystaweUi Boli).
„Dim jíme se btafitč 3aímáíi 3ertu tomuto,
nepozorujice, še Uprostčed snlichn k má3němu
přebmčtu uaífebo .neíibffébo 3ettu se bližime.
Welké Uln,ožstwi lidstwa tlačilo fe ofoIo
ftamení. Dychtiwý, zwčděti příčinu toboto '
f(jonu, tlačil jfem se proftřebfem. Na
schodech ku staweni meboucíď) feběía ftará
paníaa hořce pIařaIa; ffebimé míajt) její

Bott) to3cnďtané, obličej pkikkywala bianěs
mi, me3i fuďttjmi prftt) tem; bojné fí3t) ::
častějiz - btubinn frbce tot)ď;a3eít) tě3fé
m3bedjtj.6 Welké zajisté Uesstěstimufeto tuto
Dobrou .ftnřenn potkati! Sá fe ptal lidu
po příčině jejího 3átmutfu, (: obpomčb mi

Btjía bána: „Muselo je něgo přibobiti je:
jímn ítjnomi, nebot čaftěj moíá Iomíc rus
tama: „Můj ftjnu! od) můj nefftáftntj,
přemittj man!" — Šel jsem ! ní a ptal
její útrpnč: „Co mám 3ď)á3í,bobrů tomu?"
— „Můj ftjn, můj drahý, Uejmilejssimu!"
obpomibám quBofém 3ármutfu. — „91
co je přibobiío mafjemu jnnongi'ř' ptám
fe. '— „Nch můj pane! 3a'mra3bčn a info
pes bo řeft) jest byť mbo3en. £) tak je
tomu, jiftá to prawda!“ a ftařena p(aťaía

a wzdychala opět, jafo Btjofrbce ji pufnouh'
chtělo. — „Co wssak mů3e máte o tom
přefměbčiti?" pokračowal jsem bále, fbnš
něco málo se byla upofojiía. — „?JÉůj
Bože! 3baíi3 celou, celou bíonbou noc ne:

Btjí proč?" 3moíala. —„3'efttj3ě toliko jen
w tom, milá paní, bůmob mínění mafjelyo
po3ůftámá, nemáte se co hatí (: mů3ete pči

ímé upídam' _ufufjifiď——„$e kežbh8115
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bal, abych ničebo nepotxťebowala je Bůh)“
zwolaka w mdjl oski. „Ale nřkoliw! on
Etyl bolmj, upřímná, frbečntj, a proto ne:
mobl jinaf fmon florou math: celou, blou=
bon, nefonečnou noc m nejt'očtíjí úzkosti o
famotě 'n'edjati, alu; .na něj čefala.
pane nn'rj! lbtjbtjfte Ijo jen napolo byl
pozňať, tal jalo mně gnóm jest, Btjl bhste
se mnou přiíábal, žeďy zajisté le mně a !
milette'fto'é íeftře Blance čtmermo lttjí při:
legl, fbtjltt) mu altůjm'ci ti jen tolif žiwota
byťi ponechali, abl) aš ! bomotoním btoéřím
dolézti mohl." „Zajisté milá paní, "
bím jd blebč Boleft její umenffiti „roač
ftjn Btjl přiflabnp mlabtj čloměf; že paf
přece jen člomčfem'ieft, nilolito mfjat
fmattjm — bd je mtjflite, že sUad mi:
nulou noc to nějafém' fjpatném bomě*pře=
žil." — „D nifoliro! nilbtj!" zwolaťa w
úplně přejmčbčenoft-ímateřffě;„můj (Eugen
nebol jet—lomlabici jiní, ont Btjl přebobttjm
ftjnem, láffpplntjm Bratr-em, a jpolečnofti
fjpatné přeb námi nebámal přebnoft, nebot
celé jeho srdce mifelo na matce a jeftře.“
— *Botom opět hojné s.lzy ronilt) fe zoči
dobré, utrápená ftařent), tak geot) ířála nab
ní útrpnoj'tí "Btjla je pohnula. „!Uřátesli
pat," namítám opět, „jefjtčjintjďj bůmobů k
bůměnce froě?" —' „ a. ano, můj milí)
pane! obpomíbá ftařena, „on měl mnoljo
— w očich nassich přemnoljo peně; při
foltě, Byla to jeho celá flnšlta, _a tofjeďo,
co jíme měli, Bndjom blabn a nou,—,eoďjrú=
nění Bnli; nebot on to [\tjl, ftert') přácí a
ffettnoftí mne a froon nemocnou fejn—n
Blanku žiwil; awssak nimi jest mrteto ——
mmnc'qán 3 počtu žiwých — můj přemiltj
syn jeft nemilofrbnč gamrašbčnf' „Ne tal
milá pani," obpotoíbám já, „nefušujte se
zbytečUču Buďte ubezpečeua, že jestliže jen
toto iíon bůmobt) wasseho ftraďju, wsse bo=
Bře se Ukonči, a fnab nalegnete při námratu
fmém ztraceného ftjna Doma." — „
nilb't), nitbt) mice — o tom jíem úplně
přeímčbčena' neumibím ho ziwébo.
Ake tamto, “ zwolala, ukazUjic do sinid
Morgpe, „tamto Ijo jebině nalegnouti ::
ttmiběti mobu. " „metal to míte? fnab
jfte bo miběla?" ptám se. _— „E!Biběla?"
zwdlala žasUduři matka, „fteraf lat) moblo
ftbce mé fnéftt, diwati je na mtjfttmtenou
mttroolu feljo? 86 596) měl! patřiti na
baladě tóny,- .jate' zum Mabik, a “na HD

krwi uffpiněné, přeb tím krúsné tolaftp?
Nikdy! ghe nemoljn lyo mibčti; a že tanto
jest, ad)! o tom k netopflomné hrůze swé
jfem přefmčbčenáJ' x„Pťejete:li ji," ptám

;fe, „de; já tam ffel a naň pobíebl?" —
Ach !

f„pavf toroucím, mččntjm bítem offo-nn mám
„D jeftli tet učiníte," zwolaťa n toptržení,

zawúzúna.“ „Sá jjem otočil “ničem ..—
"radjotem otetořelp fe bméře, a fulnou tá:
nou, jafon 'mnitřnofti proftort) fc otřáftp,
opět za mnou fe gamřeltj', a já Biel upro:
stťed ftraffnéljo fíbla jtnrti. W jt'oci čio:
toěfa tjmaljá je cofi newhslowne úctu roo—

nucujícíljo, kdhž tal nptonřetl mrtmtjd) fc
pobtjbuje. Sal těžce, ba aš k ubufjcm',
přiléhá ljlnltofá mrtmol tichost na bmoteei
fe, prfa! —_ Dmračující jej't btůůobějntj
bromu raďjot, amfja-f nemlumi ani napolo
tal blafitč a fttan'nč, jnlo "ono l)(ultotě ml:
čení bo moře toěčnoftí npltjnnlebo žiwota.

Sá Bpljafo Beg sebe pro ljrolmoé
ticho, ještotoůfol mne panotbalo; ani bez
djem rnfjen nebtjl toeleílamntj poloj mífta
toboto, kde wlaxsy se ješilp. 3an na mfjedj

oubeď) morotoon ránou ndnoácen, ftál jjem
,tbe. majebenh'áte napabla mi ftará pani,
tteta B úzkostina můj námrat čefala. Nylli
teprm mt'ffljjem ofem po ftubentjd) lidskheb

pogůftatcíel), ježto zde leželi), a tu miběl
jem ——— o oje! o f_mrdjomantj Bože!
+ ftera—fvti mobuřici,91_lfonfe! co jíme
miběl? gábnú slowa nejjon wstawU na:
gnačiti, šábně mnfjlen'í nemůže pochopiti,
jafú hrůzyplnáxúzkost zmocňila se při po:
blebn tom mé bufje. Mrčtz po celém těle
je milil, noljtj jalo prutt) se mt třáíl-t), a
jako ljt'om wzbndil pobleb ten w tmyfli
upamatoroúní na můj čerm') bunebntj skn
tel. Déabekský úmtyfl, onobo tnlabífa »
pevníge olrúfti, pefelná raboft, jalou jfem
pťi každé jeho prohře “cítil, onen goufanliwó'
zhled, jařóm mttfjtil po mně, Ímln wsserko
probral, a jeho poflebnt, ljvýpjplné sloroo,
jaké při odchodu umřít: „Dá Me!" — „a
pa! ono nel-ibfťé šertoroání, 3 Mám jihu
je k tomuto jmntne'mu míftu Míši! ——
wssecko to ttřtut'ně mučilo najebenřrátetnou
dnssi. " —

Pohleď tam, a umož QIlfo'nje!Malá
jest nepramoft tato. 8eftli=Bt) jes; nom:

na tento ptbub mája, boj“ ti můze mr:
.ětti za to, še poémě idt jak" já tomtu
jabo gnenabént ttďptoáan a w mnm
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jebo ponořen nebubeč, a iafo onbo já, ji:
mám nemnflomné ú3lofii a ftrafti — ba
3oufaní nepřipramíc? — Sá činil, co
mnobo iinóď) přebe mnou a po mně činilo,
a co to fám minulé noci jfí protoo3onml
——ia ifem si, jal se obyčejně řífámá, fpos
lečenffé brr., popřál -— a it; nnní míč,
kteraký byl wýsledek ieií. Iain febčla
finta maila, lomíla rufama 3ármutlem a

boleftí, nebot lí bol obňat neiffmčlejfíí bo:
Hah, tolaiiní, iepinó fun; íeií útěcha, ieií
rabofi, ieií pobpora u mnfolém ftáří. In
fiála neboba, nemocná Mira, ieiíšto boleít
a 3armuteť nab 3i'rátou milenébo bratra
bůře nmnítř' 3uřilt), nežli bolefii její nes
moci.- QI 3be ,přebe mnou, přeb očima
mama, to bm3občíném botu ímrti na ftu:
beněm loši mramoroměm B přebro3nou
maří, 3afatt$mí pčstmi —— jalosbo mi
pomftu přifábal ——le3elo mfieďo, coš ob
miluiícíbo fnna, ob milomanébo bratra
.jesstč zďýwaťo —— le3ela pobpora a útěcha
“celé robim; a ač; — má oběť!"

„Na polo be3 fmnflu whrazil ifem
3e bméří; [tai—ena febčla jesstč U fclaobů.

Chytla mne3a rnlu a bímala fe mi bo
očí. x Smutné pofelfimí mobla lebfo a
meln'ii bobře 3blebél)o obličeje mébo čífti."
.,óa!" 3molala, „tal tebt) pramba ptam:
bíma jest, co ifem přeb3mibala!
bobře!“ bolo3ila, 3ral k nebi po3bmibnouc
„t'e'3!a a_ nemmptytatelná 3fouffťa, amffal
fíani3 fe míle-“Bana" —

„Doprowodil ifem 3trápenou, bobrou
staťeml bomů. Nechci ti 3be, 2Ilfonfi, blus
bolou boleft popífomatí, iaiou pocítila fefh'a
neboštíloroa, lbi)3 fmutnou tuto nominu
Uslhssela Takowčc fmtt tafoměbo bratra

bt) to3bolefinila í neitmrbffífrbce.11ma3
tebt), co útlocíta, miluiící a ob bratra mi:
'[omana Blanka cítila, a pomnflí fi, fie: 
ra! la3ba ieií fl3a, co bořící jiskra na mé
frbce pabatí mufela! Bobra ftařena mí:
běla mou úzkost, a děkowala mi 3a taf
pťatelský foucít — nebo kterak moblo jí
na mnfl přijítí, 3e ia ifem příčinou tal
melífěbo 3ármuffu? Bťičinil jsem se, jak
mo3no mí bolo, mailu i bceru těssitj; pra:
mil ifem jim, 3e melicei iíem pomběčen
tomu, 3e aípoň poněfub iim bubu moci
EUgena nabrabiti, a uiiftil item, 3e feč
bubu, fe přičiními w la3bém jiném oblebu
bo náflebomati. Dpěmč bělomalt) mi 3a

Dobře ! —
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můi foucít, a pramílt), 3e :) iebnu měc
mne l;neb 3abati mufejí. Sá profil, abl;
fe mniábřilt) a na mne ufpoleblt). „žUli
loft," pramíla ftata maila, „fterou fi ob
más mnprofiti chceme, jest tato: Sebint')
tmot, !teró ifme w tomto nefonečněm měftě
naffem přítelem Uazýwati moblt), obpo
číwá, jal toíte, no ED'iorgue, a mnfel bi)
tam 3ůfiaií, proto 3e ani já ani nboba
BlaUka w stawU neífme, přebrabé ono tělo
3 brů3nébo íobo mífta mnněfti. Snad
nu'íi pane, bůměr'omati se mů3eme w ldfla:
wost mafií, že naffebo ubobébo (Eugena
obtub mi)fmobobíte?"— „Můžeš si leblo
pomnflítí, 3e to nebolo pro mne malou
úlohou, jim přiflíbíti, tuto strassUoU jeskyUř
xnrtwúcb jesstě iebenlrate fblebnouti; amffať
nemobl iíem bobré ftařenč obepříti — froo
lil ifem. Dpčt přehočil ifem ptal) toboto
brů3oběfněl>omífia.581)ď) bo botu bo3ot
con—apřissel, musel ifem celou bélfu fálu

přeiíti, lbe po3ůftatlt) nefftafinócl), mlabijď)
obětí inn-tí fem a tam tů3no le3elo; 3e !
noboum připnnl ifem fříbla, netřeba ti po
míbati. Když jfem k bo3orci příffel, na3nar
čil ifem tělo, ialé po3abuií. Dn fe mne
tá3al na fřeftne' jméno mlabíla._ „Smeno
mal fe CugeU“ obpoloíbám ia, „amffaf
profím, proč pane ptáte fe na iebo imeno?"
„Nalezenjest,“ bola obpomě'o, „u nčbo lift
6 pobpifem kťestUébo jmena, a já jen proto
íe tá3al, bud) uiintčn bol, 3e pramélyo'po
3abuiete. " — Ela mu pobal bůftatečněbo
mnfmětlení a obbr3el 1íem bneble bomolení,
aboď) tělo fi m3al.113loftnč dymatal ifem'
3 bomu, na ruce br3e pfané loučení mla=
bébo neffťaftnífa.“

Ill.

„"Břebe wssim,“ ,mileuý Alfonse! tous
šil iíent po ofamotnělěm mífiě', abbď) ono
pfaní fmutně nepo3otomán čífií mohl. ŽBřis
ffel iíem fonečněbo Iuileríeflébo
patfií, nfcboroal fe'umnitř lefíla, a četl
jfem onen osudný bopiť, lteróš mi co 3ím'
bnbu 3 paměti nemnibe. Bnčltalto: „©
Bohem! na hloubí) čaé 6 Bohem! má
neibra3fíí mailo! a ti) niilomaná Qšlanfo!

“Bífíu mám toto, an ií3 ftojím u bráni;
noččnofií. Zajisté nčpochopite, kterak já,
an nepramoft pom3bt) celým ftbcem w
osskliwosti jsem měl, minulé noci jí přemo



Gtenl zábawné. —

jen jíem bol'- ftetaf já, an ufípiněnou
nepleclju toboto íměta,.totiš penige, jen
proto jfem milomal, bod) 6 mámi jicl;
bělil, w bráptj lalomftiqa upabnouti jfem
mobl. Poslysste tedy, kterak je to stalo.
Bnáte mlaběljo?lbolfa" 'e:ebr ona, méljo
jpolupifaře, a wite, že často jím je tomu
bimil, fteral to započinč:, že při tak malé

ílužbě, jalo ijc'i ji měl, přebce tal skroostnč
_),il. <.Břipoílebuim íejiti-jfem naň borcišel,
abtj je mi íioěřil. Wyznal, se loelfě fummtj
iotjbrámá, a mtjnbal tčžký měfíec řla:
.,Žišííe toto moljrál *jíem minulé noci."
Mohlo tam afi 3 tifice franfun) btjti.
Pohled tento pronifl útrobt) írbce niebo;

mtjfflěnla, jal blaženě btjfte žiwy btjti moblt),
lbtjbtjcl) i já tafoměbo me ljře měl fftěfti,
()luboceutfmělam mtjíli mě. Wčera boftal

jíem fmou flužbu. Sotxba g_epenize btjltj
w mých rufoucl), ugamřel jíem, tuto m
potu ttoáři ziskanou jummu na fliu bobtjni
íítěfti — bo brr) miabiti. D ftjš buď)
mám, milá matlo, moljl popíati jdi“ nefěi:
flntjclj íloětel, ftáíu a boljatftmi sálu, do
fterébo jíem mfročil. Zde btjlo mnošftmi
zlata, jej jeít íwětlem toljoto ílepébo fměta!

Byl:liž tebtj, matlo, jaftj bim, že taftjmi
fráíntjmi měcmi, jicljáto jíem jeíjtě ja'f žiw
nemiběl, ba o nicl) ani nefnil, olouglen fu
bře jíem jaíebl? Z počátiu btjl jíem cucit
bojácuijm a pozorxlým, ťdhz wssak jseul

uělolif'ráte mtjljrál, ítál jfem je opomááli:
mějňim, a brál jíem mtjč a roof"e Naje:
benh'áte wssak obmrátilo íftěfti ttoář swou
obe mne. Sá attatil — probral — ztra:
til opět, až pak jíem goufanliměfe [epabla
iutjfločil, obloupeu z toho, co núš,pro

'buboucnoft žiwiti moljlo a mělo. Sčml
jediný btjl bud) uougi be,; teptáni přetrpěl,
awssak más, braljá matfo, a tebe, milá

Blauko, widěti nolugi trpěti, to bt) přemtj=
siowalo íilu mou. iBln tafolotjcb moíjlénef
ubc'měl jfem na bruljou ftranu fálu, fbežH
bma drzi hrcičixneřeft ímou utopili, a fdyž
jfem miběl, kterak jebeu melilou jummu
mtjljran) penize fhrabowal, napablo mi, že
jebiná tolilo íítaftná ljra postači, ztraceUč
penize opět mtjljrúti. Byl jfem melice
flabtjm, -nej abtjd) bol nitmlěufu tuto ubufil,
a co mi ntjni \ua moíl přifílo, nemolju
roc'un, milenci máti, aui říci. Sá btjl be;
ímoílu; já btjl w zonsáni; já pobobal se
tonoucímu, který i ftébla fe djápe, aby
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uďjrc'měn bol! Sá měl při jobě jeíítě 2
tiíice ftanfůlo, ježto mému pánu přinále,
jeli). Newčdčl jíem již cini co činím; ia
si přimlaftnil penize, abych účelu ímébo
poboíáljl a namtátil je opět fu ljře k prwu
nějssčmu ftolu. Eliajebnou ljobil _jíem 5 fet
fraufů na, ftůl, ljra počala — já probtál.
Ěruljtjdj, třeticl), poflebnid) pět
fet — ad)! iofíecfo to tam! naběje bola
aničena a goufalítmi otmiralo mi bránu.
-——Bez ínujíluutilal jfelu ze fc'ilu. Ale
tam je mám utéci? IDomů? — Nikdy!
Nemohť btjclj tafomou obtišen minou přeb
unie je postawiti. — Do ci5intj? alel),
btjt btjdj i bo nejsabnějfjiljo fouta gemě
uptcljl, bc_leloíáblú poměft bt) mne tam

přebce nalegla. Nikoliw! — Sebno tolifo
útočifítě zbýwa mně — brob! EBůl bo:
bintj jeíftě — a máš (Eugen wynlúzém jeft
z luiljtj Šimota. Nwssak 6 jalou srdce
rozdrcujici bolefti loučím je 6 mimi, bra:

ljocenná matfo, a G tebou, přemilá fejn-oe!— MUfi wssak tat bťjti ——muíi!
%oljem! ua loěftj G Bohem!“j -— EUgčn.

Stará ljrabě nemoljl bále mlumiti;
mgbtjcbánim bola jeljo slowa přetrljomáua,

a flat) ronilt) je po wǧ:úskowitých jebo li=
cídj. Stonečuě íebral je opět, a pokračowal
u ímutněm rotjpraroománi: „Co po pře:
čteui liftu toljoto jíem cítil, nelge šábněmu
libífěuiu jazyku \otjflomiti; boft wssak na

tom; boleít a litoft, jafá se mne jefftě noni
zmocňuje, bubiš ti líměblem, co tehdy
jíem trpěl. i)?ápřeb nujflil jíem, že
musim za ueh't'aítnou oběti ímou bo
'ljrob'u; awssak rozUnlné přeblošeni nařigof
malo mně, litofti pramou, úplnou litoftí
za zločin teu 5aboítučiniti 91_to btjl ob
ouoljo olamšeni můj uftamičnlj, nepřetržemj
účel a cil. Nikdo, %lfonfe! anijimatťa

.jeljo rolaítni neíltjffela toto fmutuě mtjpta
mománi o fmtti onobo mlabifa. -S)Rnobo
bořltjdj slzi prolémal jíem -u ljrobu jebo.
D jeljo matfu, fterá wždy miněni tobo
bola, že jeji ft)!l umřel rufou mrašeblniďou,
ftaral jím je bolub žila, a ibn; umírala,
ubělila mi froěljo pošeljnáni. Sá zaopalťil
těž jeji bcetu $lanfu mfíim potřebným,
a pogběji ftala je ípolečuici 'mě bůftojuofti

a měljo boljatítmí._ .Mňj celý boja:
mábní šimot měnomán jeft btjl flutlům
láífo; nělolil jefjtě let, kterychmi zbýwá,
obětují tuljěmu pofc'mi, a tal bůměřuji je
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w Boba, še pťed tmou fmttí ga wsse zar
boftuči-ntmf

„QI nimi,“ pobottt jetftč boleftí zni:
čeuý starý hrabě bůftojnóm slawným hla:
sem: „a nout proíím tě, íonu unii! at
slowa ta jfou tobě mnftrabou, zlatými
pismenamř zapiš si do srdce fme'bo tento
fmutnó pťiběh, a kdykoliw Bt) tě mhssléltka
fu podobným brán! pokoUssela — — o
pak UpomčUfe na — MorgUe!“

lloch dobrosrdečný.
Když je nouze největší,

_Bývá pomoc Boží nejbližší.

Bhl krcisný ben. Slunéčko šlaté rozer
filajic pa,prskyuswč po krajiuách, měrnómi
:: nábošnqmi oBon—ateIiobýwanych, zúrod:
ňoman zemi, mající obe bne ročerejffíbo
wláhy dosti.

Ba tohoto F_ráfnébo, Ietnibo Dne onto
w mčftč B ——žiwo nab obt|če|.1\t|lat
tam wýročui pout, lu Here íe ěe wssech
krajúw česiych poutníci k uctění Bamm
Marie scháziwali. 310ml) to_tmmánčlu

'flamnč, jakoby říci d|tělt|z pojme, milí pou=
tničfomé čeíftí uctít Dtobotonici ímou,
Emmu Spasitele naň-ebn, nábožná přeb=
chůdce ímé n: tomto tonáni náíletuiíce. ——
3: wssech strau města brnuía íe proccíí :;
foroubmičfami, (: se íodwu _matičtn Boži
krasnč ogbooenon. Zpiwali ie ftbcent ífnou=
ssenyxn .píínč a nloblitoo, ieš ieben přcb=
řifómal.

t.
Nedateko chrámu *Bánč u křiže swa:

tébo, pob nimž Matka Zežissowa fígl; to=
nicí wyobrazena Bola, f(ečel na ptmním

siupni zebrč:k, mobIe se. EBI-oft!o ífrom=
nou almužnu. 93o chwili blizil se ! němu
kťestaň katolický. Byl to muž postawy
newekké, maje žluté, koženčefaíboto, laBát
hloubí) z plátna Bílého, prostého, klobouk
měl ssiroky; bosé nom) jeho ob prachu a
bláta pofipiněné Bolo; wsse to fměbčiío,

že jest rolní! a sice nezčunozný Pťec, ač
fám mnoho neměl, iz toho máta rábubě=

_ lil ieň-tě dmbffímu zebrcikowi krejear. e=

hrá—f,biomu pozwedna, hledel 145 sspatnym
ale melice spokojeným grafem na bárce
fme'bo, a pďawil: „$% mám to zaplat
tiíícfráte, fonte-path: Boleftí a ftrafti mých;
bubte pamčtliw Boha. “ —

.důkazem. “

Čtení záďawné.

Go tatto staťeček wúžně profil, 3na=
nienati Bolo hoeba Uedaleko stojiciho, asi
pět neb ssest podobuých poUtipamatUjicřho.
Milostué uočko jeho w rozkossi nadzemské
potápčío fe, a nemoI|Io se bortí nafotiti
patřením we tmáře starcowy. Sepna ru=
činů) outlé, mlumil ksobě po titán: „Ien
ftařečet po celý ben tuto íe mohli m nougi
a bidč ímé; iá pak ážxposud Uičeho jfem
pro €|3ana Boha neučinil. Ale obe dnesska
m).) ruce a foIena moje Bubete lnufeť zwyx

kati mobíitbám. D, mt) ijisté zwykmte!
Buh, ktexyž mi wsse bámá, čeI|o potře=
buji, fám to po mně šábú. Beš modlitby
nemám ani šúbné práce počínati, jak mi
má bobtá mamčnta čaíto řífc'noá: „S
Bohem šačni w fašbé době, po=
Daří íe práce tobě." W takýchpo:
broušen'mnííléntáď), najebuou ic wšchopil
a k žebrákowi ípčdpaí. .“Břiiba ť němu
na cbmílfu se pozastaioil, intelu) mu co.
si m nlysslénkách tannlo. Bylr jest pa:
mětlim itom math) ímé: „Robo “lián
Bůh miIuíe, toI|o ttcfce, bičnie."
3 moflel it: „to muíí té; býti čloměf,
Eterébo Bůh r&b má, a proto zkoussi [|o,
sesilaje na něho tatomé tmpení, abl) mu
w nebi wssecko neffončeně 'nal;rabi[."
„2111o,“ potračomal hlasitěji, tat Še [taře=
čet, kterýž jej posud ue,;uameual, oči „f
němu pozwednul a naslouchal, colu) qu=
wil. „Ano, zloussi I|o, i_ato zkoxlssel
ttpčIimoft Gobomu a Iobiáno=
mn." Zebxak, ač wyšuaul flow měběí,
přece pochopiti nemohl, o "tom In) quroiÍ.

„Dčdečku,“ prawil po chwile Sus
toflamet, „poibte tnám, maminfamám
ba oběh." Hosiičku bohofrbečnó, běťuii
mám; obpomčbčl ftařee, i\i nemobu a ne=
mím, jak 51) to Bt|Io milé n\aííim robičůln.
„D to nemějte strach,“ mece bod) přiíebnum
k němu, moie maminfn |c boot-á, ona žcř:
bnébo ubohého be; obdarowčmi Uepropnsti,
ona se tate' rába moblí a o “Boba. rozprá:
mi, 1an mg." —- „Sbrub pat wy to
míte, še já Te r&b moblim?“ obmětil íta=
řec. — „Řteraf?" prawil S-aroílámef,
„ukterak? D Božiukll! když ceIébo půlbne na
mobíitbě Eleče íetrmáte, tot jeft gřeimóm

„Milý boífičfu, to.není iefftč
nic proti tomu, čím pomine-n item Bohu. "



— „Ach Boze!“ postesknul si bod) a bat
fe bo pláče. ——„Co paf se mám ftalo?"
.ptaí fe útrpně ftařec. „?ld) Boze,
Boše!“j mlumil žalostnč Jaroslci„wek
„iá iíem se posud jen ráno, w poIebne a
Joečet moblimal; pán Bůb fe zajisté na
nine bněmáť' — Gtařec poznaw příčinu
jeho ptáče, soudil, še muíinábožná robina
Býti, z které pocházel bod), jenž tai mladý
jsa litowal, še fe pofud dosti dlouho a
bofti často nemoblímal, a na gBana Boba
nemysliwal. „Neplačte,“ qumiI k
němu ftařec bíaíem mášnúm, „Bňh ne:
ádbá ob mlabébo toIif, co motoftíému za
pominnoft ufÍábáJ'

Sinai“ to gatim wyhližeťo m- bomě
robičům hochowých. Bhla to tobina možné
a pro ímou uáoošnoft i fíte'brotu w ceIe'm
mčftě máčené. Bábm') fe ji nemoromnaí
to měftč onom bobročinnofti meífomofhtou
a pobožnosti. W každč ímětnici byl proti
bwéřim na řřiši obra'; Wykupitele, a fo:
lem nebo obrazowú swatýáda ,fwěticBožjch.

© ofmé bobině ráno odessel Jaroslci:
wek z bomu aniž „bol co řefl. Toho jesstě
nim; neučinil. Zciduý newčděl, fbe In)
byl; D bemáté bobitgč'apogoroloaíi robi:
čomé jeho nepřitomnoft. Sfouce o něho
Uad miru ftatoítíiloi, Jmeb íe rošessli, akt)
bo blebali. Matka baía fe proti foftclu, a tubt)
bo muftíanejbřim nalésti, an fe, jaf pomě:
bino, meblé ftarébo Žebráku :: sw. fříše
sladkými a. náúošmimi “mfíléufmni bamil,
a taf na bomom *po'fonce M)! gapomuěl,
newčda bo jakých starostť robiče tim při:
met—[.

„Maminko, mami-nfo brabá“, zwolal
bod), zhťedna matřu fmou, „atd), maminfo,
mějte gbe fíečicibo běbečfa k tomu, aby B
mimi bomů ffeI. Sá uš mu říťal a bo
profil, ale on přece ned)c_e jit; že prý Er):
fte nebyla tomu rám." — Matka grupo:
uměla pro raboft 5 ufííed;tiíe'[;o iebnáuil

Poznamená_ní_.

hochowa, že jej má pořátati, ssla k žebrá:
kollwia prawila: „Slysste, ubčIeite tu ra:
boíť uaffemu Saroítámfomi, a myW
také meími řabi uroibime. '! .— *Bo belffím
přemloumáni ítařečef wstal a x.ssel— „?IIe
ob nás už máé nepuftime", prawil bod).
— Staťečxek řeťl: „Sá mufim gihta proč."
— „íBroč? a fam, a proč?" ptala fe
matfa hochowa. ——„Abhch sobě U boh-úd;
Iibi wýžin blebal, pro bneífef mám boni,
obpoměběl ftařec.“ — Saroílámeť ptamiI:
„Maminka mám wssecko bá. && máB ob
néé uepuftiml' —€tařečef namitaí: „Io
nemůže Bóf, [;oífičfu Bláboioó, kterak bod)
to šábati urobiť“ — Brzh fe .f bomomu
přiblížili iefftě roamíoumaiice.

W ofamgeni f_ew celém bomě raboft
rozhostila, ne mt 5 námratu SaloíÍámfa,
info z jeho sslechetného fmtn'ííeui. Dtci i
matce (ták) íamou mbofti f_[ge w očich, že
jim bal Bňh tafomé bitě. Beh'áf Martin
m pobíebnc,
pozdraweni anjelífé pomoinIa, ch.tčťpoži:i
trati chlcba baromanébo ob pontnifů. Wssak,
ač fe zdrúhal, mufel bo obložiti (: 6 nimi
prlonifráte poobčbmati.
chtěl ífutečně ítařečef obeiiti, wssak bod), na
folena padna fepiatóma rufama bo profií,
abl) neodcházel.— Staťec prawil:
neílufíi íe, přeb Iibmi f(efati, áábámedi co
ob niob; toIifo pťed Sbohem fe Heťé.
233mm“ a wčzte, še ua“xprošbn wassi
oftmm 3be a ípofoiim ie broBto,.ješ pabati
Bubou fe ftoln Wasseho, neboť tobo ueiíem
boben, abych wsiecko zciroweň 6 mámi ji:
bal." — „To fe Bobbá, neftqne," prawil
otec Saroflamům, „neopomrlmite chlebem
nassim, 'přiiměte, co Wúm fomota nafíe
poskhtowati může. —

Do té bolu) oftaí EUřartin w tom
bomě; nouze prost ťizenim Božinl, nepřex
ftámal BohU sloUžiti, _a w této nčrbožnosti
i bod) za přifIabem iebo fe ittmtbií.

—— dh).

Upřímně vyslovují díky velectěnému P. T. panu spisateli za
povídku -Hoch dobrosr dečny',“ a prosím o podporu z péra spisatel- „
ského pochodící i pro budoucí ročníky „Moravana. “
)0b0ru ráčíte' mi práce literní poslali, každou s radostivou vděčnost: uvi
tám. Zláštč vczdy žádoucimi ostanou mi
náboženského. “
zdravení pořadatelovo.

_—

„povídky ducha a rázu
Račlež vedlé díkův laskavě přijmouli i srdečné pn

když se pospolu celá robina x

— iDruběbo tme.

„Hochll, .

Z kleného akoliv.



_ majne k bomomu.
„fe ftromu B nnjíjlénfou tou:
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,Čtení rozmanité.
Novoroční rozjímání.

Byl ptámeben jm. Sylw eftra, po:
ílebni ben to roce. (Enjentiom mlabíf
.bohře gadjomaltj, ale na jmon cnotn a po:
ctitooj't přiliš phfjntj, fjel to pobroečet na
hogn nebalefon a netotjíofon, alatj mibčl
flnnce, ltetal' za hájem protějssim napojlebtj
w roce tom zapadň. iRef el 6 hott) te',
pofub pojlebni oblefl- flnnečntj ne;,inisel
gralům jeho. Noc počala je obítoati to
černé roucho ímé — Gufention ftačel

Pod horou ,poíabil je
„Noc 5a=

fttjtoa nhni tof minnltj, ftettj je
nifbh toíee nenatorátí." 9In je ton=
to mhfj'lénlon obítal jebě pobíttotnctn tne=
chem poroftltjm, gtnocnil je:, nenabáni iná
nel očí jeho, a netoibítelnon moci jtoého
anjela ftraáne'ho ttorbě ujnnl. Bbálo je
mu, ze jej anjel ftrc'tšce mebl bo jejltjně
pťeweliké, w nižto mnoho ohromíhjth ftolů,
:: na nich nejmírné mnošfnoí lněh ípatřjl.
— „Qdkud tolikero fněh.9" ta5al je tnla:
benec anjela íméljo, kterýz obpoměběl: „í'Šbe
toibíč fniljtj, bo ftet'tjdj anjel ftt'ášcc fašbč:
ho čloměla flntftjgapifnje, jenž bubon fbtjft
na přííném jonbu po fmt'ti čloměfotoě gon:
jjenh; na jebne' ftraně jíon anatnenáni flat:
kowé bobři, a na brnhé ífntfotoé zli ;
na fonci lašbého _roln je tofíeďo jpočítátoáJ'
— Zwčdawě ptal je ntlúbenec bndja
jtoého: „3ba=li pal je i má řniha tuto

djotoá?" — NUjel „Iamhle lešil" —
mrábenec: „Smiš:-li nnjinfágati'ř'—
AU jel „Smixu, přeječ==lifttoho, a djceč=
li fpolojenoft jmon rnffttt " —- cláDe=
nec: „'Sá son spokojenostrufjiti? ne=
troufám! Nezli flunce zapadlo, pťemýsslel
jjem na totdjoln hortj blizké o tofjem fmétn

jebnání toroce ptát-oč minulém, a Bhljjem
fpolojen 6 pokrokem, ftertj jíem učinil na
:ozumU a na jtbci a to náflonofteďj jeho;
bomnitoám je, že jjem tohlonal; co hhlo

otoinnoftí mon, a nemím je togpomenouti
Šábněho skutkU ttefínhobne'ho. Dtemři mi
lnihn monl" -— žlnjel: „:Tyli si toho
áébač?“—_—Mládeltec: „Ano, áábáml“
-— anjel otetořel jeho tnihn, a mhhlebal

rnn lifttj tofu minulého. Mlcidenec četl
nápis ptmé ftrantj: „Šlechetni čino=
mě!" Strana ta_ bhla napolo popíanc't,
zněla wssak celá popjaná btjti. Na bruhé
jttaně četl napiš: „Zli činomél" Ne:
rohílotona hhla radost 'mlabílotpa, když
ftrann tu nmiběl geela čiftou ; _i bělal totj:
čitltj anjelomi„ že tnn nepotřebného íttadjn
naháněl, a prawil: „ble, jal přífntjm
joubcetn jatn jobč jíetn; net'cll=li jjem ti,

že jfem je o západu ílnnce nišábného tte=
ftnhobneho ífntfn na íobč nebopátml?"—
9Ittjel: „ŽUčáŠ pratobn; tt) jíi [\th nt roce
minulém prost míjedt neptatooftí; ale ne:
rabnj je!" To řell anjel, a obtátil lift
pojub gafrtjttj, na řterc'tntnlábenec četl ná:
piš: „ToM-é, co je činiti oponu-=
nuloť“ Bist tento Ehl aš. Dolů celtj pos
píantj. gat—tnoncentj (injetnion četl na liftn
tom, lbe jeho anjel fttášce toelifon jílu ta=
fototjch přilešitoftí gagnatnenal , to uichžto
mohl něco bohtěljo tohlonali, ale z leuosti
aneb ;, jintjdj příčin toljo neučinil. Ilft'tfa:
fjentj mlabíf mhdjágel 5 této nobimné lni=
hat-mj, a tnlutoil fám f jobě: „,*Boílební
ílunce to roce minulém! o wětssi Bolefh'
lttjl Bhd) je bímal na gap—tb tmůj, fbtjlttj
tni Btjl anjel sirázce břime lift ten ufágal!
Žlle prwé flnnee roln notoého! nj mne
mnííč probubiti lnomtjm boltt'tjtn únnjjlům '
a pojlební flnnce roln naftátoajicího mnjí
jpatřiti, še lift 6 nápifcmf „Dob!ǧé, co
je činiti opomenulo!" již jenombo
polomice popíán hnbe; 5cela ltíltj sotwa

.be hubel" — — Žalotoito íjledjetní úmh=
flotoé htjlaali sewdussi mlábencomě, a jeho“
anjel fttašntj, jenz, thto mnfjlénft) to něm
prohibiti chtěl, nhní 5apnbil jpánel 6 očí
jeho. Byla boha pnlnoční; mčjíe jajně
jmitil na ohloge neheffe', a to onom olam=
žení, lbh mlabíf wstupowal bo příhhtří:
jtoého, loučil se rofjtattj (%rolem nototjnt.

Fraur. Marssowský,
abminiftratot fath Dředjorojfě.

(Dle Salffomtjchletopijů pro učitele, 1837 )



Gtmi rogmatiitč.

'Láska bratrská.
,Ivatt Cyrilla : Methodle, orodujla za nil: !“

NedalekoUynějssřhoSerufaléma too
pinálfe kopec, na jehožto oboU ftráníďj k
rotjďjobu a k zč:padn přeb nmoljtjmi
wěky stč:ly dwč chaloupky. W jebné_ btjbIeI
Eloa, m hrubé Nábod. Dle můIe mat,
čim; rozdčlili je oba bratři o _fbčběnou
born bo polomice. Eloa Ženatý byl
otcem bmon rogtomiltjdj _jtjnfům, w jejichž:
to útIou _mqfl aáljt) wsstčpowal neminnou
přimoft mramům, obětitoou Iáítu k nárobu,
nelíčenou zbožnost a pewuou míru. ©Io=
mem: íměbomittj otec přičiňoroal
se bitftj ímé wzdčlati na ftatečné
a počeftné SíraeIittj.

v'9tabob jící ímobo'bntjm, byl beg
potomfůro. PojednoU zatrudila se jetjo bři
we tat jara mtij gabumčiroou těžkomysl:
npsti. Dn je stal máIoquromjm, gaímus
jjiltjm. *

<Břifj'hjžně. Dba bratři popilili íobč,
a'jiš jjtaftnč fnejíi snopůw bojnoft bo
kopek. Nč oba prozpčwowali při práci
bibo a chwcily Hospodiml, přece je gamraz
čena troář Nabodowa itemtjjaíniía po celý,
jinbtj w rotu nejutčfjenčjjji a nejraboítněj
ssi čas šuf.- To neufíío mňimamtjm gra
fům Gloaomtjm. Nčapadný ímutef brabéljo
bratra gncpofojil fíibnou bufíj jeljo. Dlte:
jíní noc probbčl Eloa beze jpánfu. . Neu:
ftáIe mu na mtjíli tanula trudjlimoft [\ra
troma.

Zdáž:li pat jebo gármutef není přeb:
djůbcem djorobo? Stbo ho bube to nemoci
opatromati? Šibo“nabíabí za Uěho prac:
ných rufou na poli, uleíjneái boceía? %es
obbělá-Ii jmtjdj roli, uebube ani gřlígefl—
We sspižirnč bude mu ubtjmati, až ir zásou
barně bube prcizdno, apotom bube nebošáf
třiti Uouzi.! -- “

Tak trapíitotjmi mysslénkami mučit fe
útrpmj a j'tarojtliiotj Eloa. Si úzkostem
těmto přitůftaía'ůaroft nomá. Kterak —
(uapablo mu) ghola famojebintj toIit
roIniďtjďj prací bmaťrát, kdybyBůh bneb
z jara dopustit pochybenirna ojeni, a pio:
tou rota připramomatiarogjimati bt) třeba
bylo? — My jfmeB ďjotí bma, — a w
čas potřcbtj nechat je tale pokUsi niahj
Setha (fondům—Šín je wssakto 1er
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bíamč jatobt) zablýsklol 3th to fjta "tj
napab! —QBim co činiti, — prawil fám
t fobč. —- Pozwednul se z lože, ssel, din-_
pil fe tří snopůw a pťewlekl je zc swého
pole na pole bratromo.

Ale i Nciboda se bneé ftranií ípa
nef mice nešli jiubtj. žRongoumajc např'eb
betinně'e .Doípobinem, pkessel to“mimina
bratra. „smat Eloa“ — tafto fj'eptal'
polobíafttč — „má ženu a bmé bitel; a'
já nemám žábnéíjo! —- Bůh bobrotimtj
požehnal nam oběma jftčbře.: 3méno jeho
za to bUdiž podjmáteno. Ze zásoby bra
tromt) fe žiwi čtmero ftfům. mew já
gtrámím Erajičef jeben, posslh to bra:
tromě ďjatoupče čtyry. Tož má poměr:“
ně můj bratr jen čtwrtiuu mé žiwnostil
— EBůjbu a přibám mu bnec proaatím

_tři jnopijl" — A již se béře a již Iona,
jat si bol umtjjlií.

Měsic jafo robi ofo, a tijicfpaa
niítjdj bmčabičef pro!;[íbá pťiwětiwč z bíaít,
kytowýchwýssin na sslechetný důkaz
bratrffé tajit). Anoizástup anjelských“
dUchůw účaftuí a blaži je swou nepozoryu
manou přitomnoftí w bobumilé maajemnox
sti a bratrjlé Iáíce. ' ' _

Ráno nemoblise Uassi bratři ani boft
nabimiti, tteraf se počet fnopům mohl ne
umenfj i_ti, ioěbouce oba patrně, že wlastu
noručně ge swých manbelům boli obnájjeli!
— EBotom je ujnefli jami u sebe, w při
íín' noci učiniti tattéš jato w prioé. Eru
Ijéljo bne wssak bylo gas jaE mčera. má
onpy btjli počítali, shledali totiž, že je jim
jejidj počínání opět uepomebIo. ;Ioš je po
třetí uftanomiíi xna tom každý pro febe,
opaforoati bílo již po bmafrate nepoďjošiy
teíně amařené. , ' '

$Břifjía noc. Na nebefťěm Heuuti tře

petalo fc miíojtné Ijmčgbičft) metebnčjfjim
jiočtlem a jemnějííim Iejfem. Měsic switil
té noci newssedui záťč. Wssecka Hirojjira
obloha zdobila fe jatobtj slaonstnými ssperky.
Pobulizké Iiptj wydychowaly 'můni libegnějíji
a flamif flofotmj počínal si mnoíjem rabos
ftiměji. -— (želé. přiroba Ijotomita fe býti
froěbfembímabla Uejsslechetnčjssiho.o

Na obou bocid) fcbtjínéljo ďjlumu
mčtra pomřifltj fpoutaná žeň. W stejné
djtoilidjápouje G[oa a %ábo'b fnopům,
a djmátají pod břemena) Iaftamijd) barům
bo kopce, obbařiti se wespolně oběti upří

9
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mnou, po taij a Be3-wčdomosti hrubého _

skýtanoU! — 813 boftupují oba 1016;qu
horh — ii3 se ubámá nab míru tfíimé
setkécni! — Bratr bratra zastihnUlna
fmatě 3rábč a na skutkU, kterýžto zajistč
whlákal blaženych xtebesstanůw 3a bímáft).
— Cloa a Nábod se poznali! — 313
jim není béíe taiemfhvím, proč 3c'1b11ému
UeUbýwalo a nepřirůftaío, ač w skutku ob:
Bitáno a přičiňománo ieft 5qu po třiřráte.
Zúhada neprozkoUmatelnč: xftaťa fe jim 3ie=
mnou. —- Se slzami w očich udiwených
octnuli Je oba mimodčk w objetí Dra:
tri! ém. —

Bůh wssndy přítomný fám b_tzl té3
ůčaftnífem Udalosti bojenmé .a pťiliš po:
!)mttlimé. N tam daleko, 6 bůry bylo prý

slysseti konzekpy prozpěw anjelsky: „GMFwa Iáfce Bérattff. “——-9čatom3míftě,
tbc se pin) ten 3Běbl, m3bělal prý po3bčji
frčí ŠalomoUn welebnonbudowu,bů:
stojnypomníf—Qrám Seruíaícmfh).

Awssak fmathně Serufaíémffá 3mi3eía
natolik, že nezůstal fámen na fameni. Děsnčl
[;oleň prúszého řepce, ktcrýžlo lŽylkorUno:j
mén jesstč za bob EBc'mčnúdhernym památ=
nifem (dfh) bratrjfé — Qtáme'm Šaloanu
nutným, mqbámá nyní fročbectmí o prambě
Cirkwe fmaté! — TUrek, 31b, prawa:
slaw a katolik, když jbou pané—toíp
mifta, poblidaji naň mlčft) a B ú3aíeml—

Tak wyprawuje ftarobámná powěsk,
kteroUžto jíme použili tuto 3a přífíab, jím3
by se aspoň poUčkuď objasUilo nabčiné bra=
ttftmo [m.atóg) Cyrilla a Metho:
bic. Ditou horou Setuíalémífon
rryrozumiwámeímčtoíábíé mIafti, obý:
wanč slowanstým nárnbem, ien3 se ble ná:
boženstwi m3paba na ftarnmčrce a na
katoliky. Dnt) ínopt) 3namenaií„at:
čenáfie" Uasseho Brattftma. Sebnotlimé
klciskyj me snopkU,jsou jednotťiwúmi fin:
wy m otčenáfíi. Swatč kťiže pťed
modlitbanpo ní, 311ačínám oba konce
p o w řif Ia, jehožto sUkem jest heslo
„Swati Cyrille a Methodie, oro:
buite 3a náB!“

' 8. WUrm,
eaplan w Dčdčcich.

Čtení rozmanité.

'Výstraha.
. W pobíí3fu jiftěbo mčfta ftál w frá

fném' bmouřabí mlabpó' fttomfům pewňy
dnbowý sloup 6 tabuíou, na 111310byla
mínuamněwymalowánauíefuutá iura.
To mělo býtiwýsrrahoU wssem těm, kdožby
na stronlech sskodu činili. Stbnou se tu
fiínicí Bral jistý mubrc. 113řem tabulu,
3ůftal 311mm“lem; ítáti ro3iímaie takto:
„"Břipábadi tafomá pokuta těm,
kdož sstěpuw 3mr3ačují, žakýchtte:
ftům gaíIubují oninn, cn naftoub:
námi slowy a pohorssliwými pří
flabt; nemiňátfa pohorssuji! Qč
nefmrteíná dusse wětssi cenu má nab tělo,
o to má prámem m3růíti h'eft 3Iočinu,
111113se wraždi ueminnoft maličkych. '
_prambě sprawedliwý jest wyrok Pisem fmas
tých: TakowčUlU člomčfu bylo 59
lépe, aby mu M)! přimá3án 3et=
nom na krk a aby byl uwržen bn
hlqukosti mořífé."

Franklínův prostředek dospěti ku
mravní dokonalosti *).

„Učiniljím," pisseFran flirt, „rotu
1730. opomá3limé a tě3fé přebíe1v3etí, fu
mtamní dokonalosti se po3mebnouti. "Břáí
jíem follíč, abych se během žiwota swého
ani ofan13ením nějafé 11mm; Uedopustil
thčl- iíem býti pánem wsseho, cokoliw 51)
mm k tomu ponoufaío; pauomati ifem
d)!ěluab son pťirozenou touhou, nab ípok:

*) Cláuek tento mvňat jest 3. pojednáni 73ai1'maměbo, tteté3 %ranflin r. 1785 co 7t15
letí) ítarec uapial přtletpřcbímoq ímrtí,
a 3 jeduobo iragmentn Franklinowa 31mm
pifu, otiíítčnébo w „Decade philosophique
Iitlerairc el. polnlique“, 1798.

%rantlin iBonjamin,narozenú but 17.
chna 1706_ w Bostonč m seweruč líme
rice, m míábí ímém pomáhal otci nmblo
bělati, w -12. roce dostal se bo tiígánn),
pozdčjislalse spisowatelem, ǧaložil rotu
173_1 hlibámu, stal íe_r. 1783 členem t_lčis
wdšfsibo wjúdulbo íuěmu a lonečně prdíi
bentem we Filadelsii. Umřel 17 bubnu
1790. Sewernť amerik i' Francouzskoo
blello ie we smutek po inu-ti meíitébo mu3e
toboto. Franklin byl p_tmnt3botonalitel
falenbáře ro kuiby poučné a zčzďawne,
bo jebož ííIePeii wstoupil Surenb e, la
lenbářnít Brnčnskú.



(Šteni togmanitč.

čmskými gmbh; a obhčeji. 2In ifem bobré
a" zlš anal, aneb alespoň urozezxtciwccti fe
bůmčřomaí: nemobl jiem pochopiti, proč
bych Uemohl mew; Dobré činiti a zlého fe
matomati. Awssak btw naleaí jfem, že
wykonúwámi bobra ieft mnohem těžssi, než
jfem byt.přeb tim mgflil; maje pozoonU
péči o to, bych fe jebně chyby umaromaí,
.umršen item bql'nenabále bo hrubé. Na:

- whklost měběla Uepozornostř mé použiti,
nebot náflonnoft byla filnějfíi nab bobrou
můlt mou. — Řonečně soudil iíem, že,
69qu kdo febe lip přefměbčen byl, že mIaít:
m prospěch požaduje cnostným býtř, tato
přefměbčenoft přece Uepostačuje, chyb se u:
maromati; a- tudyž že jeft přebe wssim ga:
potřebí, na'obpor ftoiici namnftofti guičiti,
dobrých se zmocniti a na nic!; fe upemniti,
cb'cesli kdo sekrwale a iebnofteinč prámnému
žiwotU se oddati.. Toho abych bocitil, mi):
myslil iíem fi tento prostředek.

Scestaroilu jíem si m třinácti nágmed)
tt) cnofti, jež jfem teuřráte za potřebné a
žúdouei měl, a připojil iíem ku každé fra=
tičfé pramiblo, řeré boftatečnč ukazowalo,
w inf roaíáblém smyslu něčem ten ifem
bral. Toto třináctere' pojmenománi čnofti
jeft:1.©tři5[iwoft, 2. Mlčeliwost,
3. “Byt-nur, 4. iDnbré přebíemgcti,
5. Setruost, 6. ':Biluoft, 7. Hpi-ír
mnost, ts. Gpravmebínnít, 9. Zapi:
tání íebe, 10. Giftun, 11. Pokoj:
nost buííe, 12. Zdrželiwost, 13. EBD:
fora. --— Hminim íobč, mííeďt) tuto tnc:
fti si přimlnfmiti, měl jíem „gabobré,'mifto
namabáni, mííed) bobr-mnam) fe přiúčaftniti
a pozoonst ímou běliti, ;,řetele ímébo ra:
bčii po nčjaký čaB na iebnu toíifo
cnoft obraceli, a až buď) ii byl jiít, tc=.
prro fe hrubé cuofti přeiíti, až bhch se tuhým
způsobem me wssech wycwičil. Zessto paf
whkonané ofmojeni něfteré cnnfti befúbnuti
jinúd) melmi ulehčuje: uípořábai jfem jid)
w pbřóbef G wrchu položený. ©tři5tif
wost stáťa na hoře. Sat mile ctuoft ta
byla oswojena, stala fe brubá -— míče:
liwost — o mnoho“sUadnčjssi. “Domaci
této (: náflebuiici, totiž pořábfem, Dnu:
fat jfem mice času ziskati, abhch w úloze
ímé a me studijich swých bále poh-oči!.
Zmocniw fe bobrébo pčedsewzeti
měl ifem micevfiín, bnď; fobč přioíobií i
ostatnicnofti.Setonsl a pionst mě
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In mne mlád) bíubů zbawiti, radostj a' rue-'
odwislost miapůfobiti, (: tafto mi ! upři. .
mnofti a ! fpramebínofti a. t. b.
bopomoci.

Nhni sondil iíem bále, že ble prami
bIa, kteréž Bythagorašee) Uapsal, aa:
potřebí jeít benui zkoussky. Abych této při
wykl, chopil jfemfe náítebujicibo proftřebtu.
Udělal ifem si knižečku, w které ifem každé
cnofti jebnu strauu wykč:zal; tu ifem čer:
weným iUkoustem rozwrhl w sedmero
rubril', každon pro jeben ben w těmbni
uftanomim, a jí gačátečni pismerU při
pabajicibo bne naznačiw. mama) ten pře
trb! jfem třinácti přičnimi liniemi, na jichž
počátfu jíem aačátečné pifmentpwffed; m;: x
tknutých cnoski napfaí. Na Iinii w patři
čné rubrice mobí ifem pak malým znamenim
wsseclh chyby poznamenati, kterých jíem se
každčbo bne proti té neb oné cUosti bo

liftiI.
llminil iíem fi, po celý tóben na ie:

bnu toíifo ctnoft přifnú ařetel míti ; pro
čež w prmním témbni byl ifem na pozorU,
abych proti ftříbmofti se neprom'init, :: po
mijel jfem Docela ostatnich cnosti, jen še;
iíem dmbt) proti nim každěho bne w pob.
mečer pognamenaí. žIRoblsli jfem w prs
mnim témbni mrdmi, ft ř i zl i m o sti určenon
čáru čiítou zachowati, widěl jfem b_bitoft u
cnofti té progatim boftatečně fefilenou, _a
nepřátelé jeji, totiž nářlonnofti ji na odpor
stojici, na,;atim dosti feílábíě, abych popr:
nost fwou porozssiidil, fe hrubé cnofti pře=
ssel, a fu fpnciibmbébo tábobne již dwě
linie be; gnámft; sadamral. Když paf iíem
tai až kposledni poh-oči!, mom iíem úíobu
fmou běhemtřinácti'tódpuů ufončiti, a čtu:
rýh-cite bo roka promění, prámč tak jako

uzabradrtik, kterýž weťikou zahradU w pořás
bef uméíti maje, ji nikoliw na iebenřrcite
wsseho plemeíe. pozbawiti nemůže, k čemuž
bt) ani ruta ani fila ieb'o wystačiti nemoc
I,Ia, ale napřebienom iebnu čáft wzďčlúwár,
a 6 tou když jesk hotow, ke brubé pťikroe
čuie. 9M: jfem, (tal aleípoň iíem [id)otil'
fám iobě) té powzbuzujici radostř, še ifem 
») Iiftedytěd) fpatřil potrof'm etnofti,

*) *Bbt a otec prmni_mubtec starčho mi:
tu, 52! 9»|) roli: 580 az do tolu 500 před
Christem Spánem;

9'
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an ifcm pomálu' znčunky na nana, smazáx
mal, 'aš Bud; ínab mnohým opařomúním
toho sstčsti měl, fuibu-fmmt bocela čiftou
Ualezti. ' '

2In w Bol;u pramen moubrofti jeft,
poHúbaI ifem za newyhnulxelnoxx potřebu,
bo o pomoc k dosaženi moubrofti \oroucně
proňtt R témuž fonci složil jsem si frát:
fou mointBu, řtcrou ifem na prmni ftránfu
ímé !níšečft) napfaI, bych seji bennč moinI.
a)?obíitba ta zni tak: „Wssemohouci
boBtoto, pře'íaífamó Dtče, fmi:
lowUý wůdee! Nozmuož we mně
moubroft, _abnď) swého prawébo
bobra poznati mobí; pofilni moje
pťedsewzeti, obyč) hnal, co ona
přebpiíuie; račiž sobě zaliďiti w
mojich milosrdných jiným bítfc'zm
Twým konaných sku:cich, w jedie
nčm_mněmošném důkazu wděčosti
za ustawičUč mi Tebou prokazo:
mané požehnáňi!“ — EBoušímaIjfem
i této xnwdlitbh: „Dtče fmčta i Žim o=
ta! Nejwhšssi bobto! D učíš mne
co bobtébo ieft, uč mne Tebe fa
mébo. Chranž mne ponetiíofti,

,marnofti a břichu. Naplň dussi
mou pognánim, mnitřním poťo
iem, čiftou_ cnoftí, a swatým, ni
ťdy ne'mabnoucím fítěftím!"

EBramibIopořábfu požadowalo, abl;
každú práce měla fmůj určitý čaB. Sebna
fl'ránfa knižečkh mé obsahowala _přcbpis,
ftctař 24 hodin dennich Bod; měl zužitkox
wati. Započal jfem ,wždy zkousskou, a
pokročuje m. ní chwilkami jfem ji přetrhl.
TU pak podiwil jsem fe, nalegnům, že o
mnoho mice chyb čítám, Uež ifem byl mt)
flil; awssak dočkal iíem se radosti, že se
Umxenssowúni jich patrně okazowalo.

Bude snadk UžitťUsloužiti potomstwu
mému, m,; zwi, že tomutmmaíémú, Ba
nepatrnému proftřebřu opomocí Boži ustar
wičnč sstčsti aš ku fměmu 79. tofu, fot)
ifcm toto psal, pťipisujř. Strasti, jej mne
fnab w mlád; poslednich dUech nawsstiwiti

,mobou, ifou w rotou prozťetelnosti
ňují. Měly:lč Bt) wssak skUtečUěpřijiti,
ijisté úpominfq mého pťedesslého sstčsti
bude mi nápomocna, ie B obemabáním bo
wůle Boži snússetir“

' Karel Drel,
'nč; w Kamenici.

Gun! gdbamč.

Turecko.
Cisaťstwi Turecké rozpwstirá fe w

Ewropč, w Asii a w Asriee, a má
wssechobywatelůw dohronwh 35,000,000,
a fice: w Gmtopě:15,000,000, m Asii
16,000,000, a w ?lfrice afi 4,000,00o.
ŽBobIéuárobnofti m Ewropč: 1,100,000
Dfmanům čili prawých Turkůw, a
na 8,000,000 S Io wa n ů lv. thatní
obywatelé ro Iureďn jfou N u m u n i
(gišaíaňi), ŽIrnautomě, 21mm a
?R e f o ro é.

D čthrech blanmíd; fmened; či náro
béd)w Ipreďu: o ?lrnauted), Skowau
ned), Necich a Tureich (Qsmanech)
podal ťdosi tento úfubef. W o b ěm u jest
21r n a n t zasnmssilý, © [ o w a n jednodUchý,
%Rek malebná, T u r ek nábbetmj. — Co
se mysli týče,?ltnaut orel, G[oman
tem, Řek lisska, Turek slon. —_ W ob:
hodlanosti jestsArUaUt nábh'),Slox

. w a n bůu—ěrnú, R.ek potutelný, I u t exk
wcihawý. Co se těla tóče,_ ?lrnítut
mrsstný, Sťowan silný, Rek neptá,
Turek hmotuý. —' Co do powqhch
Arnautwcižný, SlowaU holubiči,Rek
pťiwčtiwý, Inter [;rbó. —-—(Eo_bo způx
sobu quwgní ?lrnaut mine,Slo.
man zpiwci, Účel?zuťi, Sture! mluvní.—
Gn bo Uáboženstwi utnout nestúlý,
S l oman měroucí,Nek lehkomhslný,Iu
ref zarytú. ——

Začátek jest_ zlý.

„Starého se,držme, _nomébo
nic neaačíneimeť' tato zá.hUbUč:adfa
ba mnohé obci Brání, že fe na múěííi
stupeň dokonalosti pozwednouti nemůže.
Kdo uftmoičně to tím wystačiti a z toho
šití cbce, co po swých pčedcich zdčdil, ten
zajisté upírá dussi ímé rozum a schopnosř
! uftamičnému se zdokonalowúnie Sen ne.—
toůumné tmorftmo wezdy jstejný zonjimci
stupeň dokoqalosti, jakýž 'mu mfíemocmá
tmůrce mnměřil. Wčta tedh, Uezačinati
nic nomébo, čelí proti bůftojnolli—
člowěka. Nie Byd) proti této mětě ne:

namítat, mm, se ji! bobrému ušimaío.
Awssak miběti jeft, že starodúwný kťeskanuu

x ský mraw (: žáb předkůw namd) z robin



a obcí miaí, kdežto neblahé zwyky a obhc
čele fmon mlábu ubršuií. Sebnotlímcí í
celé obce mají nhnípřílešítoftí boft, poučítí
se o tom, co jim lčainěmn i měčnémn
bopomcíhá blahobhtu. Nechtěji wssak p:wý
učiniti hol, abt) bhlo lépe, fetrmaiíce ra;
bčií m gběběné neměbomoftí, tichou fe fo:
iíce nabčií, že gaminěná nemčbomoft hřích
ieiich přeb Bohem gahhje. Chtčji tebt) bútí
neměbomtímí, abp měli roětffí fmobobu
lhříďyu. Nechtěji 3ačítí, abp nemufeli
poltačowatí, profpímatí, febe přemás
hatí a pracomatí. Sim jest witančjssi
fhnílt') poloi, nešli poh-ol. Tito lidičkowč
pťicházeji mi info tí bma gnámí bratříčfoz
mě, co poneiprm přífflí bo sskoly, učíce fe
abecebu. Pan učitel ii proffel 6 prmlím
gních, :: ten lašbou pífmenu lrdfně po
něm mhflomíl, bómaie na wssecko pozor,
co mu-prameuo bplo. ?Ban učitel ho po:
dímálíl tčsse ho, že fe bube bobře učítí, a
na gnomení ímé fpofoíenoftí nbělíl mu ia:
kyst bátel. Pak začal G bruhóm gáčlem
pífmenp rohfloe'oomatí. Ecnto nechtěl ani
úst ftptích otemřítí, bin—nie fe mrgutč (:
zdorowitč. s.ch učitel tčfí'il, dílčíholíl,
hrozil, nutil, ano i něialť) přímí bárel mu
flíbíl, jestliže každoU po něm mhflomí pí:
fmenu, jako bratříčel ieho to učinil. Nic
platno, ani po Dobrém ani po- além nechtěl
fe žúček na tabullu pobímatí. Když bhlo
po sskole, tcizalř se ho fpolušáčfomé, za ia
fou příčinou nechtěl obpomíbatí, a 'pífmenp
imenomati? Snu obpoměběl zdorowitý
chlapec: „Rbt)b1)ď; řefl a, mufíl bhd) po:
tom říci b, po 1) bhch řell 0 po 0 bp
přímo d a tak bhdp mufíl celou abecebu
přeříťatí. Sotwa bhch anal pífment) mufil
bhď) fe učítí flabilomatí, pal čífti, pfátí,
počíta'i, a mému trápeníbh nebolo Ponce.
Bačátel ieft zlý, tebh raběií aní nes
gačínatí. Tak prámě se chowča Umohý
lřeftan, mnohá obec, mnohh hříffníl. Bra:
míčsli mnohému fřeftanomí abl) něiahím
bárlem přífpěl na opramu chrámu $.I3cínč,
tu hneb obmětí: Břemeno, whdržowati
chrám EBánč, nám nílbt) nepřínálešelo —
neihůř ;ačítí. — iDneB íe_optamuií roar=

haní), zitra kazateťuice, potom oltář a na:
pofleb celý chrám EBúnč — nan'ím pří:

fpčmlům bt) nebhlo lonce. Sá tebh nebubu
normách začínhtí roě'cí, abl; nám neaůftalp
(létám břemenem. EBobobnč fe moml'omoá

hříffníl, nechtě napramítí žiwot swůj. mg.
chci, ptamí, počátet učiniti fe _froatou gps.
mčbí— napřeb bt) mne bonutíl zpowčdnťk,
abhch fe obřell lalomftmí, potom abhch na
mrcítíl cizý ftatel, potom abpch přetrhl
hřífínou gnómoft, potom abhď) fe pořábnč
moblíl a polání činil až do smrti, a tal
bp nebhlo louce trapení mému. Bodobné
námítlp flhffeti jest proti iebnotám fa
toliďhm a bratrftroím můbec.-Rae
bčii tebt) negqčnu ptamí mnohá, a gůftanu
tím, čím ifem. 2! tak zůstáwci nčjaký čas,
bolub nepříibe nějala pohroma, nefí'tčftí,
nemoc aneb fmrt a potom molá: „Ioho
both fe nebhl nabúl, že tpto mčcí tal nás
hle na mne příibou.“ Žlno mčl'B fe toho
nabátí, měl's gačítí, bolub bpl čaB, mčl'ů
očí otemřítí a nefpatí, kdhz tč hřích a bá
bel obíhágel. mpní- jsi w mocí jeho, a
wíce fe nerohmlneě. C'šlomutnh hrbína
banibal _fmebl feč lrroamou 6 četm'mt
aáftupem diwokých Mouťeuinňw. Chtč jich
přemoci, použil lsti, kteráž se mu bobře

pobqříla. Stawě se íalobh nebhl 6 to, abl;
B nímí se potýkal, bal fe na útčl necham
na bojissti melílon adfobu obilí, mína a
Abranč leaetí. Wino mňa! bhlo promídhano
jistou “rámu, lteróž fpánel mhluauie.
žmouřenínome' unámení sotwa fe bhlí ulo
říftěného mína bopíbílí, notne si w bo
mčlé mítčgoflámě připíielí, aš lonečne na
gem lleíalí, nemohouce fpánlu fe ubránítí.
Sal míle celá armába w hlubolěm obpo
čímla fpánlu, mhragíl baníbal se fmtím
moiflem megí ne, malbě ie po chutí. mě:
lteří tolilo aachránímffe si žiwot thchlhm
zítčlemroolalí: „Rbobp fe toho bhl
nabal, že nás nepřítel tal lví-nem
ollamel'! Měli iste nespati bomlouroá
iím melítel, nepřítel gůftane nepřítelem í
tenlráte, lbhš mlíno pobámá. Také mi; co
lřeffané boiuieme proti tělu, fmětu „a báš
blu — bámeslí fe mffal w tomto boií

_nfolěbati, lenoítí aneb mínem chlípnoftí a:
neb utopítí w čafnoftí, tu omffem kdhž
lrom nahání přijbe fmrt, bubeme molatí:
toho bhch se nebhl nabál — Botom
ie oíoffem pogbě, potom fe nebcí chhba na:
pramítí; holub ie čaB negahcíleime — ale
,;ačněme, profpímeime a fetrmeime w bos
brěm, abhchom fe co to! foíee abolomlo:
malí a sslechtili w moubrofti a swatostť
žiwota ia! prawi lpostol fm. “Betl w u
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lifiull, 5—7 „lefj'eďu péči přiťlá=
bajtce připojujte ! \oiře fméenoft,
a ke ctnosti umění, ! uměui paf
abršelimoft, kzdrželiwosti paf tr:
pčliwost i pobošuoft; kpobožxlosti
pal milomání bratrfhoa, a lmis

, nlománi btatrftma láffu." Slonsa
iato zkejmč Ukazuji, še netolilo začiti, nýbrž

_i Žeg louce profpimatia m bobrém fetrmatim me. ,

!. Šimbera.

Í)ábel největší líchvář a, rybář.

Šabel bez uftáui obchúzi loelilé ttši=
.sitč žiwota. wezdejssiho. Safe pal probc'uoa
zboži? U něho rozlččué lac boftati zboži.

rbelipnost má_na otobej pro mlablj lib,
m nm oft pro ženffěpoblami, m t)fo lo m i):
llnoftpto bobáče,3amift, mftu, bnčm
pro elyubě. Salé úroltymfj'af Béte ze zboži
probanéljo? 'Gnab=li p-ět ze fta? QBice.
Snadeťi 10 and? 20 se fta? — Seině
mice. ©nab=li sto se Ra? — Sefftč mice.
DUssč swou tolaftni bámaji ;,a Litol, kteťiž

_ podobné "ob nebo gboši řupuji. _'$83ččn oft
bámaji ga čafnoft, b_ůftojnoft' ftjnů
Božich ga ď)lipnoft, a měčntjni ga:
ttaeeuim plati ražboubřifjnou 1:05:
foš. Rbo talomtj obďjob G báblem mebe,
může=li pal říci, že bufji swou miluje?
žmůže=lipaf fe takowý dobrým bofpo:
bářem .nagtjmati, který tal lacino šimot
wěčný probá? “mmm řřeftane!talomé
láffo ! tobě nemá balad, iaťou tt) k němu
máš. Dn ljlebi jen fměljo prospčchu a
fvmčgábubo. DUssi ton žába za ňrof.
Cerwa tolilo _pobámá „tubě na ubiei, a
roba fama mufi mu býti nóbl-abou. Sal
mile Uwidi tuba čerma na báčťu, tu si
mhsli, ad) to jfou přece bobři libé, tato:
mou mi pobámaji “labůblu, jalomou bhch
barmo pob mobou blebala. She, zachytne
černou, a již wisi na báčřuabibnébo čerma
mufi platiti žiiootem jmljm.

?Bobobně bábel l_omi na moři toboto
fmčta; četma ziskUpobamá lalomeům,
četmachlipnostirosziUilým rozma:
řilcům, četioamarnofti, pýchymlábeži,
četma"ol)šerftmí op-ilcům; a běba jim,

iej'tli ljo okUsi, ,toattljnou' sobč ústccrjalo

Gmi! rozmanttě.

tuba na ljáčlu, (: pak B tělem i 6 bufj'i z
wodh žiwota wezdejssiho mljtašeni Bómaji
bo propasti pefelné. v <

_ ' I. Simbera.

Oč“ se máme starati?_'

3'. Deharbe započiuú úwod bo froě
„"Broftonárobué luibtj o náboženstwi“ timto
gajimarotjm \otjpramománim: ,

. „Bnamenittj řečníť greďij mlumil !
< libu o meliftjd) sálešitoftedj mlafti'je ttjs

fajicicl), ale nalezl malou pogornoft. 'Řbljj
'Bijl nabarmo na bůlešitoft přebmčtu toho
upogorňomal, odstoupil tenčchla ob_ fme'
měci, a zábal pofluljače fme',_alu; wyslechli
bábfu, řterá fe bola nebámno ubála. San
kýsi 'muš eljtěl zj měfta QItljeu bo wzdále:
nebo mifta ceftomati, a f tomu fonei na:
jal fi ofla. D polebuael), fbtjš flunee ne:
j'uefiteluě pálilo, Heal-, a djtěl je me ftiuu
3miřete ttodju jdjlabiti. Emaji'tel ofla pro:
timil je tomu, a bran—il, že mu„pro:
najmul tolifo ofla, ale nifolitv jeljo skin,
jeho; gušitlomáui jen jemu famému po
ptámu přiuáleši. Druhý wssak obporoč
běl: „Sá jfem ti čaplatil za přepufjtční
ofla, a tudiž mánpprámo i k jeho ftinuJ'
Z tol7o poloftala bábfa, a z hádky rmačťa',
tal še lonečuě joubmj_1iřab' mčc tu rozx
bobnouti mufil. — $Bo těd) flomid) řečnil
fe obrátil, jalobt; ď)tčl obeiiti. Sib mj'faf
lřičel, alu) pokračowal a \ommmčběl, ja!
je mezi nimi ta Togepře jfeučila? —„—Saf
že?" pramil řečníl mášně.a přilne, o stinu
ofla djcete slysseti, a o blabu mlafti slysseti
nedjcete? meniliš-to hrozný nefmujl?" —

Seftit' meliťé nmošftmí libi za nasseho
čaíu, fterijd) je mnohem mice mtjčitla tato
ttjfá. D wssecky wčci je ftaraji, jenom o
nejmčtfjí a nejpotřebnějííi se neftaraji. £)
mfjem ďjti fltjffeti, měbčti, mlumiti a čifti,
jenom tobo sobě uemfjimaji, bez čehož
wssrchuo oftatui jest marné a neužitečné,

o Boba, o fmaté uábošenftmi, o spaseni
swých buffi uepečuji. lezi lokaji do se be
každodeuně dUchoin jeb me sspatných joo:
lečuofteď) a ze fjp'atutjcl) luěl). Mnozi po:
floudjaji ofpale a ;temfjimamě slowo Boži,
jini abola ani nepřiďjágeji ua fágani a na
fřefťanífé emičeuí, .: málofbl) nebo uilbt)
nečtámaji w bobré, nábošue' luiae. Dbtub
pochodi začasté meliťá neločbamoft mnobád;



libi m“ tědj wěcech, jenž fe ttjfaji Boha a
fmatébo nábošenftmí. Co nafta! jest čto
wěk Bea Boba a Beg wědomosti nábojem
fftjdj? Sw. Serontjm obpomibá:„Bez
nich není o mnobo Iepffi nab
zwiťe. "

' EBottotgujici bůmobt) poskthji nám
fašbobennč fmutné ubáíofti .mfj'eíjo brubu
w rogetmané fpoíečnofti Iibffé. Rbofoíin)
neni bíucbtj a fleptj, jná iicb; pročež ne:
třeba obssirněji o nicř) qumiti. 

Prsten na prstě Božím.

(Sbtibá běma, naroaená to Iurect'u,
byla w míabe'm metu fmém „ob loupežné
him motfftjď) Iapena, (: něfoíitráte 39
otrořtjni probána. Ronečnč přiffía pob
moe hrubému a nemilofrbnému mušomi,
kterýž ii jebnobo bne ro zuťiwosti ta! upil,
že ii fám měl za mrtmou a odessel. Dna
wssak se opět z.pamatomaía a tajně uprchla.

taftnou přibobou prámě přineí nomť) bir
skup 3 QIIgerie, pan 'Dupucb bo tobo mčfta.
Ubobú děwa jej zablidla, Běžela k němu,
pabIa mu k noboum a mohla: „?Bubiš
otcem mám, a já chci tmou beetou Bóti!"
— Biskup je jí ujal a oben—Aba!ji Háčs
termjm pannám k mpďyománi. Po několika
mčficíd) profila o řřeft swatý a chtěťa třes
ftanfou fe ftáti. Biskup se ždráhak swolitř,
drtě fe přefměbčiti, 'je=[i jeji touřja po fřeftu
fmatém upřímné. In rogala 'bčma kťiž,
frbečnč bo oBíimaIa a njiffťomaía, že nechce
míti jiného pána než Sešifje Christa; po:
tom botet'la fe prftcnu biskupowa a mlumila

pobnutěn „Safoš to prften fmiij pořáb
noíič, a Ijo ble libosti otačič, a jakoz tobě

prften ten nitbt) nenpabá: romnč tai djci
i já po řřeftu froatém namšbt) ptftenem
na prftě Božim býti." ——

*Bo te'to bůmpfíné a tráfné obpomčbi
mppínit Biftup běioě mroucnou žúdost,a
pokťestil ji. —

\ TU opět můžeme wssickni pognati eefttj
ptogřeteínofti a milofti Boši. =D kéz Bp:
ebom mt) wssickni, jen; jíme fřeft fmattj
obbršeti, ptftenem na prftě

búti chtčli, Boha Uikdh se nefpoufftčíi _aob
Něho se neobmraceíi'!

$ošim.

Křesťanská odplata.

- W ziulě rotu 1848., ftettj mnobo
robin bo meíitěbo přimebt nefftčíti, ssla ná

pošná krcilowna w Belaiř (+ w říjnu 1850)
jejiž bootočinnoft powěstnou se Bala, jebnobo
mečem 6 jebnou paničfou son do oné
čtiortč mčfta Bruselského, kterúž fe může
anin'm bibo, nouge 'a trápení nazýwati.
Chodila ob bomuf bomu, _amffubpaaneďmía
potěďju a pobporu, Berouc 6 febou obe
wssad bili) (: žebnc'mi. W jebnom bom!
Ualezťa míaběbo, .fiInébo muže, 6 mIabou
ženou přeb čajem sestaraloU — oba xdwa
U weliké zasmUssilostř. W ťamnáď) nebožel
oben, me ftoíe neBpIo chleba. Rtáíomna
pohnuté tatomon nougi, tcizala se po jeji
příčině. žmuš obpomčbčí proubem- slzi a
ftraffuou fíetbou. Ětáíomna wssak nebaía
se obfttaffiti, ale ptala fe, ba profila a ta
!omou\pobiínofti o bližssi mpfmčtťeni, že
uefftaftnit ten fonečně mtnnčď, )je jest fran:
chzskú .obbojuiť, (: že fe utefl bo Belgie,
apt) jiftěmu obfougeni ul'feI; je!)o 'penige
jfou prý jiz u tonce, a on že nemá ani
múbčífu ani pobporp.„21íe, tágafa fe
frátoiona, co pat dobrébo očekáwal jste ob
temolnce, a jaté ale chtěl jfte toe Frane
eoUzskUmptořeniti?" — SB:) té otúzce tons
End)! mtabtj muž 11) hrozné tlení, žábaje
sobč té jebiné miíofti, apt) mobI mIafiní
entou froou bále íšfancouffe'bo,Lndwika
íšili'ppa fe fročta fpromobiti. SnadUo
si můžeme _pomnfíiti, ttetať. Btjío - dobré
krúlowně,Louisi z DrIeanfu, bceři
&abnanébo fráte %rancouaftébo, když tato:
má floma fínffeía. Batim wssak pamčtliwa
jfouc slow Cbristowých, že máme i nepřás
teIůut bobře činiti, pobtšeía amušříoft fmou,
nebola na foBě gnáti, kdo jest, a míumiía
bále: . „Ludwik Filipp musil Wám mnoho
zlého učiniti, ze tafomóm bnčmem proti
němu naplněn jfte, já Wám za to Bubu
bíebčti toIi bobrébo protaaomati, co Wám
hrál alebo bhk učinil. " Šlechetná háíomna
baIa mngomi toluu, kterýž neměl wyšssiho

přání, nez stúti fe mražebnifem jejiho otce,
“50 frontů, (: flibiía mu, ze i Buboucnč
poftara fe o jeho potřebu.

Snadno si můžeme přebftatoiti'pobi
meni obbojnilomo; úžas jeho proměnit fe
poabčji w Uejwětssi zahanbeni, kdhž je 591.
nápobou dowěděl, Ebo -jejt_ jeho bobrobin
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tonč. Raiicnč ffe! a mrbnnl se ii k nos
boum, profe za odpnsstěnoUpro tat meíiton
nrágfn. Rraíomna mn skutečuě upřímně
obpnftiía, nebot její sslechetné ftbce negnaío
'pomfto, a raboroaía fe z toho, že gaďn'á:
nita pobíonbilce na ceftáď) břídm, nepra
wostř, bezboznosti a jifté zcihnbh.

Svatokrádei
Gabriel Feretti, Bratr'“BinIX.

a nnní turbina! m Římě, iafošto biskup m
Rietč nebateťo Soretto, kdhz xlslhssel, „šet
farní fofteí fm. Mikulč:sse Bot ofraben,
plborium a mostlance se fmatnmi boftie.
mi *obnefené, a ;Iobčji že fe na stopU při:
iíti nemůže, 'ptal'aí bořce nab touto fma
tohábeší, a naříbií čtnrbenní pobožnoft
na mrazení te' potnpt), ttera fc Spasitetiw
nejswětějssi swňtosti oltářní učinila. Dn
fám, a sice 506, G obřrnton bíamon, »?
promagem ofofo trhu, co oběť ;,a břídp n)
obti iebo spúchaný, nachúziwal fe při mes
řeinňd) mointbáď) a průmobeď) čili pro:
ceriď). Každý ben nčfoliřráte wystoupil
na kazateluu, amnpomínaí Iib 6 ro;,bocbá:
ním a pláčem k mobíitbč za nefftaftné zťoe
iont), ienš fe ta! tezkébo břichu Enii bopu- '
W! Gttortébo bne gtána naiebnon
ozwald se wssecckyzwony w měně; “wyna:
mta fe totiž u mrát oBÍonpeněbo chrámu
oiborium fe mffemi boftiemi, a přífné m,:
ffetřoroání dokúzalo, ze to bhlo to ntrabené.
Biskup, spxowcizen wssemi swětskými i kučž:

skýUli úřabt), tonefI naíegenou, ob gločince
boBromoIně namrácení fmatoni slawnč bo
cbtámn, ffončií paf slaonst tu řečí k Iibu,
to Here opět tříbenní pobožnolt'- oanámií
a jin-if, že nechce nftáti, pokud Bt) i mon
strance namrácena nebyla. Lid měřící fe
fwým mrdmím paftóřem fe fpoiií, a iemiI
po mffeďt) tři bm; ta! fmatou pobozňost,
lete, o účinťem bobtúm minouti nemobía.
DrnhoU noc přiHeI fmatořtábce k iebnomu
řnčti ! fmaté zpowčdi, kterýž iei 6 Bobem
smiťil a monstranci fe fmaton boftii k sobč

přiimnl. Podržel ii přeBnoc u tebe, a mn=
ba! ii ráno bo chrámu fm. Micbaela w
přebmčúí. Eaíbó sobč fnabno přebftamí
taboftťa íafání Iibu, :: blazenost borlimébo
Simma, ldhž třetího hne ráno wssemrzwo:

“\gelébo mšfia Ie o,z!xamowaloúplné y;;

(Št.-ni rozmanité.

boftučiněni za tak obamm) skutek. W ne
fmirném průmobn lidstwa pťenesl biskup
Feretti neifn-čtěiffí fmátoft oltářní _bo
chrámu sw. Mikulásse nazpčt, kdežto na
stnpnich te mdpobn mě! řeč f gáftupu, jehož
wzdychot a píáč biskupowi déle míumití
Bránit. 'ZDne 20. Iebna mnftI na mrouc
non žádost swých měřícíd) odbýwatř Hmotný
roeřeinú průmob fe fmátoftí oltářní za,
obrácení břílTnífů. Se wssech paborků
ozýwala fe ftřeíba z fnfů, a o;,namomata'
pleť (: rabol't obmoateíům mčy'ta Niety.
bonn) byly napoixad ořráffíeno, zc fonfeba,
nící) ofab a měft fe brnnIi průmobomé fe
gpčment a s bnbE—ou, Bt) měli nábožUého
pobita to této slawuosti. Na meIte'm náv

vmčfftí měl išeretti řá5ani k nefmímému
gáftnpu o Iaf ce Bozi: En! wssak w dUssi
tai pohnut, že pro pláč řečniti nemohl.
Upíně ticho panomaío, celi) zcistup a nej:
iafnčin'í nebe a flnnce jatobt) Boli fpoIečnč
fíamiíi pobožnou radost Iibn měřícího. Na
pobčťomání naftonpií íšeretti pout bo Loe
rettt) uproftřeb fwých fměřencům, a zastau
mil fmómi obnimómi flomt) wssecko mafie:

třomání_ proti skrousseným gtočinci'nnŠ

'ŘečnárodnL
W onom. neblabém boji, Item; roza

trbI iebnotn fmaté Cirkwe na círó
tem wúchodsli azcipadui, psal řeďs
cifqř Michael r. 865. papeži Mikn:
Ian'i ]. lift, ftett) fice attacen ieft, ieboš
obsab mňa! ?, obpomebi papešomt) roty
fmítá. Cisať totiž, ííebnocent') proti 'ěRímu
se grábnnm patriardwn F o c i e m, chtělzcissl
fmon notně oroiemiti, a Uazýwal řeč Ia:
tinflon řečí fnromon. Nekowé,ne:
mobonce Iatinítt) mnftáti, i řeč ieiid) bas
niIi a tuoiIi. “Bami Mikuláš, jeben z
Uejwýtečuějssich námčfttůro Cbristowúcb, ob:
poměbčí na to pobanění řeči Iatinffé tal:
„Settifto pobanění, tterěfe Wssee
moboucibo tótó, ienž mffecfo řečí
ftmořiti ráčil, a prámč Iatinffá
řeč B řečí řecfon Bula ubůftoic
nčna, abl) nápifem na fmatém
kťizi zwěstowala fmčtu fráIe noroébo'.
Bak:liale cifaťlatinskýmjazykem
pr'oto pobrbá Uše'š'munetognmí,
iaf_fmčffno Hen, Uazýwati se cis



fařem řím'ftúm, a přece neanati a
nemašiti fobčřečitobo Iibu,1tmš
jeho ťisse a panomúní zaťožcnh
ifon byly.“ “( SJiftVIII. k Michaetowi ')

Stat obpoměbčtmeíitú papež Miu
fníáč, Mama Cirkwe, námčfte! Christůw,
a pamčtihodno, že to bp! tentýž papež, imš
fc ta! hadice narabomaí z toho, že ob fm.
Chrilla a' Methodia, ač 3 oné řcctě
země pocházelř,Morawané te Cbristu.er:
ším obrácení Boli. Bapež San VIII. brzy
po tom na kťiwé žalobu proti nassim swa:
tým slowansiým apoftolům rogbobnní, že
w každémjazka má Bůh chwálen a meteoen
býti. — Drazi čtenáři a čtenář—ft)!kdybh nám
nčtbrme swé brat newčdomosti nassi har
fnou řeč-moramffou — slowanskoUtupiti a
banotr'rti fc odowážil, info onen cifař ťecký
tupií řeč Iatinftou; obpomč3me mu toe
smyslU onoho metifébo námčftfa Christowa:

_.53' Uasse sťowanskú řeč jest fráfgtóm
barem-*Boba roffemoboucibo!
na i židowskéc řeč bopufftčním Božim
již pominnlt), ale Uasseslowanskú řeč, řterá
jřž s nimi panomaía, pofnb žřje ro ústech
ofmbefáti miIIionů Iibt' po wssech dalekých
wlastech slowanských. W této řeči nám
hutí apoftoíomé, (Em-itía Method Christa
Bc!na zwčstowali, a bo nt pífrho swaté
fami přetošiíi a opfaíi. —

- B.

HalaánL
baBání jsoUpotomci nomofřeftčn:

ců čili anabaptiftů, fteří rofů 1547 z
Hanowerska bo Uber pťissti, tam fe
ufabiíi, a co uměli a bedlřwi bofpobáři fe
wdzmčowali. SRolu_1622. Boli rogmnošeni
Morawskými Bratřími, řteří'otoío
Mikulowa obýwfiali, po Bělohorské bitwč
mňa! ze zemč whpowčzčni ifouce bo Uber
odessli, a tam fe (zwlásstč w Soďotissti)
zakoUpili. Ba čafu Marie Theresie
namrátili fe bo lůna Cirkwe fmatě tatoIiďé,
a ob té boot) mají, ačkoliw m' Solwtissti
katolický farář ieft, zwlňsstuiho fměbo tato:
lického dUchoinbo i učitele me fmém tat
zwaném ba—Banftém bmořc. Seiidp
jmeno „ýabáni“ pochcizetimá ob slowa

Fab an, což Minmi—Mířím WWW mí č ;JMiš!mmm iiómomíul k 050113
_

?Ríms'

we míře, ačtoíim iafo haban čili míč
to ruce pacholika swětem zmitňUi ifou. ——
(8 u náš na Morawě posUd žije w x_ifteď)
ligu nasseho slowo baoan, jehož fc ušima
obpčcinč za potupnou nábamru, jako !. p.
to m'čftč Sloančicíd). Bba-Ii i tuto nefim
mifí slowo to 6 bopami ftatůmi, tbt) w
mčftč tomto melífa fila rozličuých sekt no

tatoliďúd; Byla? — T P

Soud Boží.

Dbeóíraie febo Rraiinb sliďil ifem
swé účastenstwi apřičinční třstům Worm-
ským wěnowati. Cbci bofiúti ftomn fmemu.
R tomu fonci fbčíuii QBám náftebnřící bo
ceIa prambimon ubanft, ttcra přeb "Mou-“
bóm čafcm w ohli, \řbe npm' přebómám,
se ftaía. '

Besnaté born traiinffě poff'qtomatt) po
bíoubó čaů pťistťessi iiftě tříbě Iibfřě, fterá
až pofub w nemilé památce n Kraii.ncň
íeft. S brů,xoU pomní onmateIě krařinssň
na Nakonňče, a řřížemfešebnaiíce mt)
pramnií rozličné činu jejřch. Santa to fra-'
[ečnoft, pogůftámaiící z loupežnikň, ' nprďyfífů
a wssecbtobo dnlbnzlosynů, fterá mmm.
nimi ptamibh) w obíebu nabošenftém i
pofpoíitěnt fe fptamuiíc, tafořfa zwtásstni
ftát malou totiž tepnbíih't tmořiía, ieitito
řebiteí w osadč Swatú Siří (Gt. ©e=
orgen) fí'b'IiI. úřabomé poznamn'e xúfabt)
ERafonáčů, a mibonce čintrieiiďn po:
čaIi' ie ftíbati; nicméně bíoubt') čae to its
maío, než za. ímé wzali. Dníf- wěděli
ofabnítt) naHonitiíobč, pobporniícc ie, aneb
ie ob uhání aíiímání odskrassili, xadňliwsse
obyčerě bům neb ofabu, be Rakonúč
lapenneb Uwčzněn on!; to Iefnatóda bot-ač)

"a m mífteď) méně dťistupuých Beg topo
mIabařiIi, a neBpIo ráhno Be). průmobnébo
Iiftn ob %atonáčů (což obnčeinč.knosllk
jistým anamením opatřené bdk) přes born
na cestu fc mnbati; S'mční & žimot Mio
w nesnázi. Mimo to gamítali žRafonáči
čafto u zcimožnějssich třbnwateťů Kraiinských,
ano nětbq i chrám žBáně nawsstiwili, ale
ne, aby na pofmátném \mčftš hřáli nebe—B
uctu wzdali,xnébržabl) dnům Mili. W
tomto brašn neffíeóehtofti in_ogmlafftčrupMonk Gm, Gino a Santo.
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Mnoho hrozUých činů fe o nich zdexwhu
prawnje. Sá jen tento, který šiwot jejich
3načí a tončí, fbčíim. ,QIft broč míle ob
subláně na dosti 3načném ale netibnatěm
wrchu jest chrám *Bann'e' Marii 3afmčcenó,
fam fa3botočnč maíní 3áftnbomě putuií, aby
3bc na přímíumn Bíabofíaroené Nodičky
!Boži miíoftí Bozich účastnými se ftali.
StčdrotoU naboznych poutUiků naBnIiďu-ám
tento mnohé ozdoby: skwostnéoltáře, umnitř

' brabocenná rouď)a, to Uichž duchowUř oBčt
neifmětěiffí fonaI, faíiďm 3Iaté m3ácmjmi
Faunem; 3boBené, to wsse 3be onto. alle to
ptáíoč Iátan matonáče. D promebení
swého úmyslU nebolo iint ú3ťo; mžbnt ii3
mtee tatotoýď, tufů mnmebíi. Ale oni c_btčíi
co neimtce nafořiftiti, a bomtumiíi fe tafs

Gabr B n'e'toíifa hrubo přepabnon
měrnébo fttá3nífa chrámu, ftařičfébo pana
faráře, Diweš a Jossko Bubonfe ble:
bčt bo ďytámu toebrati. Sat umínmeno,

_tat mofonáno. Gaďr fe míoubií pomocí
Uesslechetnébo čeIebína bo fart), a Bm) na
to bhl staťičký pán ufmtcen, bomácí po:

má3áni a wsie co fe pobito, pohanu, an
3atím Diweš a Sočto pořebřítuofnem
bo mnitř chrámu fe dostali, skťině, tbc

brabocenné roěci nfýománn- Bott), otemřeti,
a poďrawsse, co fe' lim líbilo, utefli. Iento
loUpeznčcký nápab ale co neimíce' pohnut
wssemi, a nábo3ní skrajinci ani ftraihem
ani pobporománím fe nebaIi mice 3br3omati
ob pronáerbománia'fiímáni 3Iofnnů. Mno:
bý Rakonáč Bní Iapen, mnohá ofaba 3a
to byla mnpátena; „ale -můbcomé $Ra=
tonáčů se ieíTtč wždh posmiwali foubu
Iibffětnu i Božimu. Sebenřráte sessli se
wssickni tří w ofamotnělé bospodě, patřící
k ofabč %... Z rouch messnichměli mít!;
naffité, aůpofmčďnm ufa3omaíi na 3Iatem

„monimané kťiže a fmčtint), ro3Iíčné touha:
mé řeči při tom btonáffejíce. „Satou ra:
dost mufí pán Bůh 3ná6 míti, pramií
Diweš, 3e pofmátmíď) touď; si tak má:

šíme; a skarý f_arář, 3e B iebo toíart) tai!)ofpobaříme.'“
ročbčí Gabr , m—f'fa!jesstč této noci mne
fffatebiH"— „Sat to.9" tá3aíi se Diweš
a Sočfo. — Gabr wyprawowal: „S'af
míle ifem utnul, 3báto se mi, že widim
starého faráře krwi zbrocenébo pťed esebou

fňáti. "sem, Heron jsem mu _3afabií,Bola
\ořena, a hero tefoucí stťikala sikotem

„Io si mnfíím, obpo=_

Čtent ro3manttč.

na mne; ftařee po3bmíbnuí ruin fmon,
bro3iI mi, amoIaI přtfnnm bíaíem: „Wrau
b_n, tmá boha fe BIí3í!" QI 3báío fe mt

jakobych slyssel bIaG, který mne k wěčným
mufám obfu3omaí, a tron) fatanů chticich
3mocniti se mne. TU ptámč, tbnž ifem
přeb nimi na útčf fe baI,—probUdit ifem
fe " — „Strassný fen, prami! frčmař
přifebící;" řífámaií, 3e mrtmí mrabt) ímé
w roce k soUdU wolaiř. " „žD'tMÍíčsÍi,
pramil G cbednotem Gabr, 3e ten černá
mne již má to Hepetecb? Ne, já w Boba
neměřím a čerta fe nebojím. Ten FM);
mne chce míti, muft w poledne pro mne
přijttif' — Tak Ulnobý míumil foton!
mám, obpomě'běí frčmař, aíe rufa $ánč
bo 3aftíbía, fbnš fe tobo nejméně nabáí;
pomfta háči pomalu, ale 3aftíbne iiftě', a
ten foubce tam (při tom utá3aí na nebe)
jest přifmy" — Sotwa jsoU tato fíoroa
pronen'ena,mgffočíS'očfo amoíá: „Brae

tří, jíme quta3ení!" — Nez fe trčmař na
baI, mffiďni tří men ofnem bo 3abrabt)
uffočiíi. SRána 3a ránou pabaía, a Břinfot
3Branč a tlení 3a3níroalo. Ronečnč naftato
tiďyo. Rtčmař rohssel men a mibět, ia!

.tito tří ?Ratonáči krwi zbroceni na mů3
fe natIábaIi, který obklopeU 3atnfači ksidlU
ofrefnébo foubce fe ňobbbomaí. <Btám'č,
když na určené mífto fe boftaíí, 3aro3nč!
3mut 3monůro 6 ol'oínícb ročší; Tanto totiž
mámě potebne. SRafonáči fe “fnáffeli
botů 6 roo3a, a když se Gabra 3atnfači
chopily mnmaIiÍ na ně ftraffnč oči a'
— Ent mrtem; foufeb, ttert) 3aiaté bome3t,
feimuí náoošnč Hobouť fmůi a pramil:
„Tot ieft Boži foub." Dímeě a
S'ošfo náftebomali m půtbobinčGabra.
— Wssickni tří ifou we FlednikU po:
chowcini, iá íám mibčI ifem broot) ieiidíy,
a pán, u něbož Uyni ifem, wyprawowal

.mi příběh tento.
Iomáč Sjáief,

duchowni.

Něco o- spolcích proti trýznění
živočichů.

(J. Menšík, měšťanv-Jemn'ici.)

Gtením o uh'utnóď) mra3báď), ieiidns
to počet pořáb fe množí we měla nanem,
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po3otománím'mčru Bábeíffé 3uřimofti, B ftes
rou3to častěji tuto wraždh se páchají —
pomftámá nejenom těm, iim3to obecné blaho
úťadem a pomotánim fmčřeno jest, ale i
mffem Iibmiíům mefmčB úloha po příčinám
této ímutně 3tuffenofti pátrati, :: jich mn'e=
mo3nč 3 fořene obfttaňomati. '!Bíme,' 3e i
febe přífnčiffi promebení zemských 3átonů
3uřimoft a3 tbomabu fní3enébo číomčfa
3ame3iti nemů3e, a 3e tato 3mířecí 3uřimoft
tolito postupem čafu 3 nepatrnód) počátřů
tňfte a fe 3mábá a3 te bro3ne'mu 3Iočinu
——a3, k proíémáni krwe (naftě. Dbočeinč
slúchúwá se při čtení mrawných wyswčd:
čení u foubu, ia! wražednik již ro“mIábí
futomúm býwal čIomětem. Seftit tebu
nejpřebnčiffí potřebou, :frbce bitef útIocis
tem uapIňomati, jim fouttpnoft m Iáfce
zpočiwajici mfftčpomati, a tatto pofoíení
Usslechtilém3bčIámati. Že kostel a ffloía
to tomto pábu fmou pominuoft :: úíobu
wždh wyplniti fe fnó3í: mbččnč na3námá=
me; — awssak ne ien m tofteIe a me
sskole o wzděláni bítěte bbáti fe má; i m
bomácnofti famé mají tobiči a mffiďni bo=
spčli libé Homem i pťýkladem poučomc'mí
sstolni a Uáboženské podporowati a stwrzo:
matt, fice bt) fe pobmrátiío m robináď) to,
co se 5qu me fftolád) a w kostelich _tot)=
stawčlo.

Co se ozwlússtč tótá mfftčpomán
útIocitu bo ftbcí mladistwych, mčI bt) si
každú mffímati snab a činnofti fpoífům
proti trýznčni 3mířat, ien3 fe me mnobtjď)
haiináď) Nčmecka a tafe' w Nakousich ro3=
fíířuji.

Tito spolkowe nemaií m úmhslU m3bč=
Iámati příliš citIimé a mčtfé Hindy,
ii3to 3ábněbo mafa neiebí, aBt) 3ábnébo
3mířete zabijeti nemufeIi_; ale chti, not) fe
3miře přeb a me3i 3aBíiením Be3 potřebí)
netrápilo, aby se nátíabem'přííiffně neoB=
te'3omaío, aby se mu to nemocíd) slussně
pomáhalo, abl) na čas a blé potřebu řrmeno
a napáieno Bolo. Chti, aby fe mIábe3
tafomóď) mist, kde se zabiji, wzdalowala,
not) krwawým pohledům nemohla 92e3á=
baií, not) dobhtku wice ssetrnosti se přálo,
ne31i chuďasu a nu3átotoi; snaha ieiiď) ieft,
wszzowati a utmr3omati' ptamou lidkost,
lteró3to potepffení a Usslechtowémť, lčIomč=
čenftma zwýssuje. 911.tomu 3ábaji tito

učiniti mocnóm ffutfem.

_rozpaku třeftan.
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spolkowé wssim prámem pobpotu a pťispin
mání sstechetných m3běíaneů.

K účelu tomu každý r_o3umm) ftomem

i přiflabem přifpimati mů3e, kdhž fó111ms
3ábné 3míře netrápí, a kdhž i jinud) o
měci té poucule , 3mtáfftč pak když w běs
ted) při fa3be příle3itofti útlocit Bubi a
jící) tatto "Teď)tí.

Kterak sluší katolíkovi chovatí
se v hádkách náboženských?

Za oné boot), kdhž 3uřimó óogum
f amamíabou a nabčině no3twetaiíci ffgčpe
nici Cirkwe fmaté hubit ua ostrowě Bas
ponffe'm, pobnán jest má3nť, mu3a spolU
spráwce ftátuí potlabnicetíoubu (: mu3mán,
alu) min) m Gefu Christa na míítč íe'obs
četl a Bobům nárobním fe Hančí. Stoje
přeb fcubci nemeíffaí báti na iemo pomoh
Uost wybowěti šábofti, ienom to sobč not)-'
minim, nót,) neipomčftnčiffí bottoromě po
banfftí fe ímoIaIi, a 6 ním o pťednost
bUďsitřeíťanftébo' neboli pohauské:
bo Uábože!lstwi se hč:dali. Uswědčen:li
bude w Hubu, še ou pusti od fmébo boa
famábuibo přefmčbčeni, patli fe jim ale
nepobaři pora3iti iebo bůmobt),_a oni fami
m B(ubu naIe3eni Bubou, to3 fe jemu nema
Buboucně přetá3eti u míře třefťanfté. bo
gunfama schwálil nám!) a fá3a1 po=
motati učený [něm-, obe wssechstranlasti
sbirali fe Ben3omé*(fnč3í pobanífti) !
bůíe3it_émurotomání. Sprciwce ftátni po:
Habuice 3aftáma1 fmou míru taťomou filou
a ducha přitomnoní, 3e obpůtcomé br3o
oučměli, a foubcomé iebnoblafnč fřefťanomi
mítč3ftmí přiřetli. *Iímto ro3fubfem ale
uefpofoiiíi femubrcomé pobanfftt'. „913 po:
tub" (jali feumelifém břitu obpírati) „Eglo

'ceIé naffe bábání poubóm f(omotepeetmím,

fteté m této příčině uemů3e praničebo ro3=
bobnoutt , cbceč=Ii nám prambu swébo ná=

Bo3enftmi přefměbčimč bomobiti, mufíč to
©omebeč=Ii wuči

těchto foubcům profá3ati přebnoft fme'bo nás

Bo3enftmí ffutfem silp přírobt) přefabuiicim
tcbbá3 teprme' fe při3náme, 3e blubne jeft=
nábo3enftmi Uasse, tmému ale 3e náfe3í

přebnoft!“— „Staniž fel" obmětil 5e3
„WU 3ábáte 3á3rafu, id

pxakifem __botom,u přítomnofti wassi učiniti
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niloli ieben, nýbrž dwa mmm. Co [e
Wam žbá: meleži-li mně blabobt)t měbo
bomu, mé robmt) afpoň řomnou mřelofti
na frbci, ialo bogunfamomi profpěd)
.a blal)o iebo tobinn?" Dbpůtcomé ob:
poměběli: „Slussnor, abpcbom to *při:
puňilil" — „ibobře tebn!" bí !řeftan,
„l)le! já'ifem botou), obětomati cell) po:
zemský blahobhtswůj i ofob mně na fmětě
neibražffíd) a pobnifnonti mileráb tuto me:
'Iilou žtrátu pro Gbrifta a pro míru Sebe
——a to ieft “žážrat prmt). 8fte=li
mffa! i Wd botomi, tutéž žtratn pobftous
'piti pro Wassebobt) žalu, Gbamifa
a Wmibu, pal ned) tento můj žážtať nes
má žabné platnofti. -— Drubý Zúzrak
bubiž Wám me pemnč,ne1ot)mratnč přeb
sewzeti, bez neimenffíbo tožmtmlení a má:
bání tabčii žiroota fměbo fe obmážiti,
nežli naboženftmí fmému fe žproneměřiti.
Co se mám žbá: tuffítexli i Wh íobě přír.
Haba r_něbo náflebomati a učiniti pobobně
pro Wasse bobl) ialn, bamifa a
ilmibu? 231) fe rožpaluiete? In mate
tebt)můj btnbt) žážraf!" — Protiwniei
neobpoměběnffe rozessli fe, ob foubcům i
fměbřůro wýsnlěchem fptomáženi, roítěž wssak,
protože fe nebrožil meřeině možnamati'
Christa od h'ále nenáloiběnébo, přece poflán
bo mpbnanftmí.——

Iento možná a ftatečnt') pofiabníl
žaponfh) má mnol)o fpolutrpitelům ro nassi
Emtepě. ?lčloli to žbe. na nimáď) řřeftan=
ských bobně po pobžimflu mbblíží a fabt)
a žábont) fmatě Cirkwe mražem netečnofti
a nelafl'amofti žnačnou již utrpělt) sskodu,

přece iefftě fem tam mnoha floěží a monná
dýsse fmětina, i meži mážnumi, učent)mi a

tobfoce poftamenómi muži nad)ážcjí fe množí,
fteřílnemale'mu úžafu fměta fu ftálé měr:
nofti Cirkwi se žapíali. Swčt iid) tafé
cti a užnómá dUchoon iejid) mótečnoft,

ba dnoálí i čiftotu a neůbonnoft jejich žis
mota, floment nemá cobt) jim mptbfal mi:
mo ten pobiminflt) mrtocb, že měřím Ses
žíffe Cbrista, ft.)na Božiho. xWeč xtedý
žába, abt) měřili? Weč wssickni ostatni
libé měří, lteří ro regith'u ofroícenébo fměta
pob rubtilou „rožnmnócb libí" fe na;
ležaií — w nic totiž, anebo to jakousi
pestroU _ble mlaftní d)uti přiftroienou fmí=

ffeninu žbanlimě bůmpflnpd) průpomíbet,
daniel) bůmnčnet & bežčetnprl) obpotům,

Čtení tožmanitč.

w nichžto žaponfftí bůžloroe hta, Gba—
mis a leiba po bolu QImora, Bacu
cba a SBlutona opět fmůi ftart'), owssem
že brobet žbutbomněnť), aneb afpoň aHego

ricky úkol žaftámaií. QBpftoupí-li tebt) bo
bře chmičent) třeftan proti bonžům
rožnmífébo moblařftmí, proti žbož
ňomatelům mffematičft) přírobt) a
proti těm, fteři iefítě ani farní neměbí,
žbali bůl), to nějž oni měří, již k úplnému“
febeměbomí a rožumu w nicb bofpěl: tož

fterafě stoji mulflnžbám bůmobt) co žbraň
a žbroj? Dn se pobepírá o nempftlblou
moubroft a nebeffou iaínotu Pisma, ob
molámá se fu mžneffené, wssndy ! žimotu
prattiďému problebaitcí monbtofti Dteůro
círfemníď) a oftatntd) latolicfóď) bů
mpílnífům ob Suftina a ©regora
NaziaUského až ln threfomi; on
poufažnie na žážračné rozssikowani fřeftan
stwa ža prmbď). a_ na půfobnoft mít))
tatoliďé to balefě Dceanii za naffiď) čau
sůw, on se bollábá foublafnbm fměbectmím
wssech wěkůw, přátel i nepřátel,
on Eonečně swým obpůreům přebftíró nes,
\onmratné trméntlžíttme namžbort)
wssemCbristoborcželm. —

erat ale můči nepřátel slussi fe
d)omati fřeítanomi, ienž tolil učenofti ne
.má? Sn žůftaniž pemně ftáti na žáflabně
ffale prarobt) řřeftanfřé, na autoritě
(Eithne. D fmatém mučenílu momet
nomi fe mpllaba, že uptoftřeb brožnóď)
muf, k nimž bt)l obfoužen, prčifefta eta,
llepiaba tafto oílomil: „Nechceš:li měs
řiti [lomům mám a žbrabač=li fe přifměb
čití ptambě, již já tobě blaíám, tebt) fe

optei tohoto bítěte, fteré žaiifté prážbno jest
wsselikého pobmobu a úffořu; tutež prambu
Uslyssiš ž jebo beželftm')d) úft. “ <Bří tom
ufažomal na nemlnmňatfo, iež uproftřeb
libí folem ftoiícíd) matfa řřeftanffá w na
ručí cbomala. QI ble! jalobt) na botmtžení
'Bífmařloucíbo: „3 úst nemlmňate!
žiebnal ifi cbmólu fmou k žabans.
bení nepřatel fwych“, ialo fe ditko
molati: „Gbriftne Sežíč jest prámt)
Bůh!“ Sondce pohanský, Uowosti toboto
ímčbectmí jako ohromený,szarazil fe na o:
famžení, paf ale, rožebmnro fe navamnbm
bněmem, ofopíl fe na bite': „Rho tito řell?“
Dítě obpoměbělo: „Mnč to řeHa math,
matce Wm 131W“ -—- &botoli bt) _tážún
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Bot, odkuď wi tajemstwi min) Eeitanffé?
nemů3e' moubřeji obpoměbčti, ne3Ii toto
ditko. Nebor Ebo.nás, Bratří (: sestry! Ebo

'náB učit, 3e Chrisknš jest (šou Boha
žiwého, 3e fmrtí fmon náB whkoUpil,
siawnč a wlastUi mocí 3 mrtwých wstal a
3e opět přijbe foubit žiwýchj1xnrtwych? „Nám
tořeklamafia, Cirk ew ímatá, Cirkwi
ale Bůh!“ Ywssak wýrok onobo nemlu:
roňátfa, ie3 fmčbectmimobaío fmatěmu mu=

čcúífu E)?omanomi, jcst také 3á3taf, a
jafou \rábů, iah') účiuef mu3e míti 3á3tať
tento na l_leměrce o něm íquííci? Wždys
oni 3a příflabem Bon3ům žaponských
odpowi: „Newyklúdej námo3á3racíd), učiň
raběji íúm 3á3raf, dokaž nám míru fmou
skutkem mčci přito3ené přefabuiícímP' Bak
owssem máme Initi [;otomi, obpcměběti m
takowýzpňsob,jařúm ,pokladnik žapone
f_fó tak witěznč hájil nebeífěbo poflabu
wiry ímé. „Nenit kťeftan,“ bí fm.
(Stu-ití Seruíaíemíh'), „Íbníe Bojí
umříti 3:1 prawdu!“ Dr.Fr. Škorpika

Stolohyb.
W poslednich bmou tocíd) mlumito

fe nmobo o tak 3mančm st o [ o h i; b u.
(Tischrůckell)j Mno;i neměběli a nemčbí,
co o tom' foubiti. Bowčdomi a wěrní fa:
tolíci upofoií ie 3aiifté i tím, ťdhž fe jim
o3nc'nní, 3e nčfteři [\iffupomě, imenoroitě me
íšrcmcouífu, íyoóm tně3ím a měřícím 3ařóx
zali přiučastňowati fe w těchto nečeftnúd;
hráč). Na jistějssi boro3umčnou mů3eme
tuto 3mínití se o tom, 3e
monáíe3'em nafíebo wčku, jakožby fnab mno:

3í bonmimati fe mohli, ale jeft bůfa3em,
3e fe wčk náš bliži opět k pobanftmu.
Iettulíian, ftcrú3mbrubém stoleti
po naro3eni Christa EBána3iI, pobámánám

Ěmu me ímc'mspisn (Apolndeticus c... III.,) že stoly prorofomámali
(mensae divinare" consveverunt), atm)
bámú měc tu 3a půíobeni 3Iébo'buď3af.

Důležitost otrub.
W boBád), kdy se Ucisledkem sspatné

úrobt). nebofiatef potratu nfa3nie,
ieft, obeíbnouti se po nowých krmUych
Bylináď), anebo frmnou Iótlu, 3 bylin,
kterých fe k strawč potřebuje, 3ceIa 3u3it

stoťohyb neni'

fíuffno'

i“
kowati. —Ea! w době noněmíďop wsseckh
druhy potraw na meImi wysoký stupeň
cent) wystoupily, whodno jest, Upozorniň
čtenářfhoo nafíe na ieben brub ťrmě, Hera
posUd jen bobqtfu 3a potrawU sloužilae
Zsour to otruby, kterych člowěk ke ímé
strawč nikdy neupotřebuje, ačkoliw mnoho
temné Iátfo w fobč obsahuji. Z té přec
čim) jeft naří3cuo, 3e íe chléb pro moiffo,
takzwaUýfomiíátef, pečešdostiwelkym
mno3ftmím otruB, poUěwadž tím boftámá

mice frmné Iátčt) a mice fotí. Taktéž
chléb četná je wydantéjssi ne3li chléb
Bílá obe wssech otrub očiíítěm).

Neni wssak žapotťebčotruby bo d)IeBa
mid)ati, a tím chléb méně úhledny beíatt ,
poftačuie, kdyžxse upotťebi hmné Mtb; w
otrubád) u 'meIEěn'l mno3ftmí se nachúzejieř.

W fa3be'm bofpobárítwí, fbe se peče
chleb, Dá fe to ínabno ptoméfti. „Neni
wicc zapotřebi, ne3[i abh bo tepíé mohl)
boítatečné mno3fhoi ottub fe ban, toto
bobře promíchaly, a3 fe 3ceIa wodou
naioti. am 3a bobinu me3me se plátno,
ffr3e fteré fe mačfánim woda 3 otťuB bo
nábobg mtpcebi. Tato wymačkanú woda
obsaije w _íobě přemeífé mno3ftmi řmuié
Iátfo f wýžiwč schopuéof S mobou tou
3abělá fe tčfto na d)!éb způsobem obyčejným.
Chléb tatto zaděťaný a Upečený nero3e3ná
wá' se od obočejněbo chleba ničím, jeft k
iíblu příjemný, a syti iebnou tak info 051;
čejmý. — Dtrubo momačfané bobí fe mb
mo to meImi bobře ke frmení dobytka.

Pražské morning 1854. číflo157.

Původ masopustu.

$? mlaftnoftem Morawana patří tafé
pátramá 3\oěbamoft, Be3 ní3to bt; ani ne:
bomebl fwýchpťizniwcúw zprawiti, jaf 3ajis'
mamon bájfu st bámní přebťomé smyslili,
„jaký 3ačáteť m3a[_maíopuft! —-

Rho neslhssel jesstč iménomat Bau
cbuía? — 1.1 nás tak pťezdiwaji Iibem,
co nejsoU w iibIe a pití na málo 3mani,
3Iáfft, ibe:Ii jim to k hubu. Bobané pal
íBacbuíem Uazywali Boba, ien3 mIábI Uad
obžerstwim a wsselikou tčíeínou proftopóč
nofti, a pro to si bo wypodobňowali co
tučnébo bad)1'áče 6 měbčnúm nofem, zapáa
leňými tloéřemi, opřeného o sud (Dečin)
wína! Laskawý čtenář nechat fe Uediwi,
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3e Bach:lš 3a tobě! Bral mínem ; nebot
tenřráte nebolo jejitě člomččenfimo obla3eno

ípafttelnójn monale3em fořalltjl BachUš
whkrmený, wěda, 3e nebýwéc člomělu boože
famému, o3enil fe, omfíem ble přiflowi:
jahj ffel tafoloou potlal. Sméno btabo=
cenné cljoti jeljo Bolo: „Pobanstwi!“
— Moubtému napomě3 bí pí—iflojoia tu=
dhž jeft ji3 3námo, lolif B tal totjětanljm
man3elítroim lnlo , řečmi) (ljoípobn) bolu
naffim man3elům nejbule3itějffími ústawy
na ímčtě a na nebi.

Když mííal Christuš $a“ přebuoft

bal w obcich djrammu a fíťolám, a jeljo
učením ro3nán'emjm neuuamuúmi blaboměftl)
íe ofroítil 1o3um a jlbce se 3aljřála téměř
wssech uátobům 3uámél)o teljbáš fmčta:
moíilena djot m3ala 3a swé ua joueljotim).
S měrnou man3elfou Bachusowou fill; bo
ljrolm tafé ladjanalie. Tak je řífalo
bohům, olejům, rabománlám a mejelim, k

nim3to wybiziwala 3btjtalá nebo3fa (pm
ljanftmi) wsieckh bažiwé ro3mařilcc a jíu|i3
oflaroomala a bla3ímámala ro3milél)o chotě,
nejutébo, meftříbmélw, ro3loífuéljo a djlip=
néljo ?Bacljuía.

Zatim co mboloce Bachusa napila
opusstčnost a teffuota po poljanítroí, lterčšto

tal bíbnč 3ljuuulo_,_umolnilo je ctitelům
!Bc'mča ftalo je jim po práwu. Dťiwe

ftíljani a pronáílebomani lřejfaué ualujli
toti3 molnél)o a nepřeláŠeue'l)o_ mlj3uámání
a mnlonámáni ímé fmaté míru. Bezpeč:
Uosti a oprawěuosti
boženská horoucnost, lterou3 fe prwi fřeftané
proflamili. Gblabuá netečnoft u měcecl)
fpaíeni, tl'uula fe mra3imom bedjem írbci

brubbtj nabfíemjdj \nlj3nálo—ačůma plnite=lům noméljo Zcikona. ——

Dfiemetnému Bacbusowi zachtčlo je
opět po 3eně. Mluwilo se tehdciž tolik
o nemibané lráfce o přefličném KťestaU:
ftmi, ! němu3to, mnblíbnum boBu přibob=

nou whprawil Žiadjue flauuě pofelftmi,
máliti a po3úbati je 3a man3elfu!— Oe

mámení: nlilofinice námtl) fmatelmi přijala,
a lmapem, Be3 ro3má3eni, jentč přeb po=

pelečnou skčedoU w obporntj fňatel meffla
6 Bobem neftčíbmofti, ani3 k tomu in_ajíc
fcljloálení biskupůw a požehnčmi Gil-hne.

„$ane at mibim," fbo 3molá Ge slepu
\

touto ochábla uá= .

Čteni ro3manitč.

cem jel-němým, bopattá se blulgolibo smhslUbajtu o půmobu maíopufměm
QBu—tm.

Kytajoi.
Seben Srb, jmenem Penowič, ltcrýžto

se boftal bo Rntaje, popiíuje w liftu 3a=
ílaném bo Iemečmáru 3imot Rotajců
těmito slowy:
bo noci; eo jfem 3be, nemibčl jfem 3ábnéljo,
alot; 3aljalel. Kytajci je melmi čiflč noji,
a \oeliee fobě libují w čiítotě, i jjou we
wssem tafobratní a 3běbli, 3e anii íštam

cou3omé, Ba auiGlomaué nejjou 6 to, abo
mumnffleli a Dělali to, co Rotajci robi

Ře3l99 jejid; loe flonomé kosti, jia; latin 3
hedbawi a platno, je3 3e tramin bělaji,
jíou nab miru boloualé i neolaljčejné.
Seft=li lu) u nas to Srbsku lomu me fnu
napablo, alu) Bral u3itel 3 binoolé trámu,
jen3 na p_olicl) a na luláclv -rofte? ——
Šlejmice fe obbimuji jejid) chrámům, fteré3
je melmi pobolmji me stawbě oltářům ©rl>=
íftjm. QBHiďni Rntajci uofi čuprinu', jfou
ob obličeje bílí, jal srbssti rolníci a takowú
jeft u nicl) olaljčej, 3e rooufu nilbo pod 45
nel) 50 let nenoíi;'mlablj lib je 3be míje

cljen l)_olol.\ral:uj:v neboť Emba a Initi)
o3načují ftaří. Beni fe mlabi, 3álon jim
_bopouffti mnoljo3enftmí.
Dobré můle, uftamičnč se Uslniwaji, ale

nifbt) nemiluji 3ertů. Zeuské 3těíuuji fm_é
nolm, alotj bull) malounfe'. — EBouebí je
3be mírné a příjemné, asi talomé, jafo
mame w Pessti; wssechuo je 3be jalo ro'

Ewropč, krom _oíměto, me fteté jíme o
tifie let 3a_mnu (?) from mojen, o nidj3

Kytajci ničebo3 neměbi. Qd Ewropanůw
nikdy se ničemu neučili, owssem Uaopak

Ewropcmé naučili se mnohému ob nidj.
Ukažte Qntajeomi eo loli, ničemu se nebimi,
podřwa se na to a řelne: „51th to máme

lepffi!" — Slowem, Rotajci jíou rabi,
lbtj3 nam moljou ula3ati, 3e je mufime
učiti ob Uich, a 3e oni moljou Btjti bez
nás. —

Předkřesťanské hroby na Moravě.

stolu, lteré je na Morawě Uachúzeji
3 bol) pťedkťeskanských,baji fe ble nablebu

„3be se pracuje ob rana“

Síou unie“ a.
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bottom D u b'[ka ro3bčíiti na čtmeto ro3řabí.
Nejstarssř ifou pro hrobowé U Šibíoóomic,
toe kterých fe nenad;á3ejí ani oíubí (umo),
ani měei kowowé neo otrafo; po nich
náílebuii [;rofn) jiné 11 Zidlochowic, ťde
fe naskytuji nábobt) měběué a bííněné k
Domácí potřebě. Iřetí době patřeií hrobowé
u Rajhradn, u Čech, u Díomúce a u
Ělenčic, kdežnaíe3eno umo řemeílné; bětané,
Broncomé nábobh) a broncomé o3boln) tč=
Ieíué ; čtmttá bobu, fterá prý íábá ji3 bo
čaíu fřeífanífe'bo, jemi fe ro brobíd; obI)a=
lenúd) u Nyběssowře, tbc íe ukazuji měci
ji'; 3: břema a 3 Mim), ze 3ele3a i 3e
ítříora. —

We wssech těchto brubády-brobů jíou
těla- polo3cna moboromně, nohami na
3ápab.

W prmnd) dwou bubáci) maji btobomé _
patra čili poschodi iebna řaba nabe brn:
bou. W poslednich 3aíe ibou I))tobt) w
pořabí \oebIé sebe, maiíce pobobu tr\)d)téřů,
někdy zase omálnou.

Výrok soůdu túreckého;

illebámno 3tratií jiítú 3ib to Sara:
*iemě. mýssek 6 penč3mi. Nechaw 3trátu

obíáíiti, přiífibií tomu 100 piaftrůro ná:
hrady, foo mýssek uaíe3em'yjemn obem3bá.
Brzy na to přinelj šibomi jebeu menío:
man \\ obemsbal iemu lebo mýssek G pe:
nč3mi. Syn Abraháulůw plnýx:šadosti še
přiňel xšase ? ímému, 3ačal honem pení3e
čítati, při čem3 ho ale nemálo mr3ejo, 3e
muíí 3 nich 100 piaítrůw mnplatif. Ena:

_jebnou fe 3amt)f[i[ i řefl poctimému men:
fomanomi: „Dobixe učiníte, Bratříčťu můj,
3e6 sobč těd) 100 piaftrům nále3nébo na:
pťed ftrbl. “ Ubohý wenkowan ímqtě při:
fábaí, 3e se peně3 ani nebotfnuf. Zid stál
ale na íroém, 3e fd)á3i 100 piafttům, a
když fe Uijak nemohli boro3umčt, "Ti pťed
íoub Řadieho. Tam twrdil 3ib, 3e w
ml'n'ffu bylo 800 piaftrůn), a nimi 3e jid)

jest ien_ 700, menfolyau naopať 3e se pe:
-nč3 ani nebotfnul. Šediwý Rabi po bát:
těm umá3ení pronefl tento wýrok: „Dim
máte prambu! “It) 3ibe, 3e6 3tratiI 800,
a to 3e naffeIB jen 700 piaftrům. Z toho
ale iafně mibčt, 3e tt) naIe3ené pení3e ne:
jfon tmoje 3ibe, a proto we31m1e febíáčtu,
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3aue6 ie Domů, a pobr3 je tak dlouho, a3
fe bláfit Bube ten, kdo ztatčl 700 piafttůw.
Th 3ao žide čefei, a3 se hťqsit bUde ten,
kdo bl) nassel těd) 800 piaskrůw.“

Ovocné stromy.

Safowá pilnoít se zahraduicthx po
jižných fttanád) Nuska měnuie, mibno me3i
iim)m obtub, 3e jeben jediUý mu3, pan
Sinarb, čeftm'a měfffan m Dbesfe, Běbem
posledltich 3 rofů w okoli spomenutého
mčíta 80.000 omocnod; ftromů wysadil.
Qbchodňik ale no mčítč Tiraspolu, pán
MautoUecky, 3e swých owocnych fabů _fa3Ž
boročně 15.000 ftř. rublů čiftébo příjmů
po3ímá.

Z okolí Rožnovského. '

W otolí Nožnowskěm sebraué
nánobni „pohádky a powěstt,“
jicb'3to ii3 5 íma3fů wysslo tipem, a ieífrč
rři swazky lb cřskU fe nacbá3ejí, mobámá
pořabatel Morawa!la. Wssech8
íwa3ečfůbube běíati [. bil oobábet
a powčstč Morawských, bl'e ně!“olifa,
ořolí feskaweuých. Setos fe ufončí I. bil,
ften')3 u mobamatele a u wssech kuěhkupcú
w Brilč boílati l3e 3a 13l. 20 tr. flř.,
anebjebnotlime' íma3ečfo po 12 ťreieaříd)
ítříbra.

llpo3ornujeme 3mlá|Ttč 3ámo3něífíí to,
biče wenkowany na toto přebůle3ite' bílo
nátobní. Se li jim na tom 3ále3eno,
aby bčtl ieiid) 3:1 dlouhych mečerů tábz)
boma febalo , oblíbenými pobábfamt
a oomčftmt ueminně fe bawily, a ttáínč
řeči to3e' fe pťiučowaly: 3aiifte' nemohou
f tomu tonet nie Iepíííbo berem swým 3m
opatřiti, jato tuto tnlbu, ií3to 3a lemu)
pení3 \oelitou učiní radost

' Také pomá3iti blu3no, 3e bílo ta!
rozsáhlé: „Nohádky a poměftt ná.
t o d u M o t aw skéh o“ obbíránímňoinúm
pobporománo býti mufí, máli m úplnoítí
fwé tiffem mpbc'mo, a potomtům WDM
máno býti.

Každy nátob má a mlóíee
cbomá sbirky swých národučch po,
hádek a poměftt, jenom náš zvu.
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rawskh nátob oofub nlc bůtla:
Dnčbo a úplnťblo w ohledu to za
nema. Romu zaležť ua ctl na:
rohu swého, uedmfto oímčbčí ne:
patrnou obětí, za tterou uab to
jethč imám Domácím nemňebuíd)
taboftí giebuati můie. — —

W ], bilu Moraxpských potní:
bet- a poměílí jest obzwlásstětráíná,
ryzemorawská, neporažené řeč, fat iižmo;
taron'tí Walassi w okoli Nožnow:
ffe'm mlumí. Qoutágati cbtčje na, či:
ftou a iábtnou mlumu tohoto kmene
Morawského, flabu w falenbáři naííem
tue moptamomání ítarce wážuěhox, jehož
[lon—a [on bole podepsaUý pérem swým
na papír pťeuesl a mně zaslal letní);
ochotně bol mi uapomocen při íbíráui ná:
rodu.ich pohádek a powěsti w okolťvlož:

_nomife'm. —' Múžet každý čtenář lebačcmu
z toho se naučitl.

B. M. R.

Bhlo to mámě ten ben- přeb fma,
tom Sguáelem zLo olo (30. čer;
roence) a jájícm bol tebbaš 14 let Darí).
Strýěek můj přiíl'el z jatky a pomíbá:
„SyukU, slysseljsem, še má D . na
Noťiči berana třefáfa '), a že bo
]ábne'mu necbce jináč ptobaf neš ga 12
llbet topenc'l)o loje; mohl boo tam
uvolil fe pobíloatf' — *Ilčfohořl mně to
nařígení Uechntualo, ale co jíem měl bě:

.Iať? íatíčet bělal Be ftrýcem řemeflo,
já iíem tebo muíel poslouchak. Sebera
bill a zahu,:čszuw na psa běžťm po;
i_ab. Byl ben paruý. Byl jsem ob
potu celí; promotlťy. Mijda na víno:
boft'l) k fmate'mu fříši, už bylo fhmce
malá toufet nab sápabem. iBřibám
fpráwy nohám, abéžťau,eoifem moli!
skočil. .skdpš jíem pťtssrl ua Noťtči,
ili bolo flanečto gaiběné 3); ale kráwy
fe ieíftč pasly, proto; otágal „nn íe ba:

') Tťekák Beran t. 1. 8 le'ta flat-ó Beran.
2) Rábkofl pemšftná bora u Nožuowa, 'o Itc

re'muge obíílrne fe clín w ]. íroagečfupohá
ba'bet a powestt z ololí Nožnawu
"e_b'o., _ ,

=)Ba1bme :. 1. zassle, zapadlč.

Čtení rojmanité. »

čůtoto'), w ttetou stranUfe trám; pa:
fou? — „Slepotřebuieč fe žcidného ptát,“
oratol ona, „je nakráwčzwonek, má pět:
nó tenoučh') hlas; křď fe po lebo plain/'
— !Bobčtuiu bačůloce a bčžim; bám po;
zor na zwoueček,„líbím swé ttoto po bla,
íu jeho, .a za ncdlonho tramp jefftč sex
pasouci jíem boftibl. mága iid) obftar:
na tobta; bám pozdraweuia pramím:
„Ietičto, proíím Wáš, paíe íe tabo pá;
nůro betan ?"" — „Což ho chceš, bolečtu,
Koupil? ale fe mu—neufagui; Uechytla
bod; ho! — Yohrozim psowi a zňskanu
ftát. 2! ona ibe mezi trámu), počne fe
6 beranem magal, pobámala mu fůl, a;
ho ! íobčpříloublla; pat mu gatočlla bla,
mu bo lottuíl' e 5), a na mne lámala.—
EBřlibu,přemacám 0) berana. Beran
tluftá' iato tlábď. ale jemu to ili
nemončlo; mobřel fe tramařce, a práwe
íe na me'bo psa Urarcazill ?ld; llbe'l
ten beran ia! bo to!)o pomalu *) zwýx '
ssť 3 sioky ubčlal, a tam ten bo bla,
boče. Sat jíem tam pobtube' přissel,
pomiball mně, je fe 3 Dní fe itáloám
mana nachágef.

u; hežkyfoumftat febal'), a
ta iíem bťžel do Rrabičanetymčll
jíme tam beranu) na paííi0); chtel jscm
íe ien'tč ten mečet na ne pobiloať, a to
proto: páíll jíme na Getne' .boře řonč,
ímoflel jfem si, jeme ten wečer tam bo:
tagiť, tam přenoeomať a tánoje na ně
pobímať. Nch, iat jíem toho brzo po:
tal! — £Dčti, moflříbeite fe každěho nes
pofluffenfřmif nebot každč neposlUsseUstwť
trest ga febou tábne. _ x \

malba bo Rtaoičanet wstočťm
bo owčťrny, pťehledml berany. fille 6
mm obtub ifem se rodne obpramll; a jak
jsem přlcbobll ! hrubému cble'mu,pta:
mě ssla hospodynč boiit. Byla to Dobrá
a'gnámá sena. „Witaj, Saničtu, roítai;
tal iíenťtába, ie bubcě u nás uocomafl"

*) íBačůrota, žena Bačoroa, kterýž jest oo:
goycem a řebitelem -ro íalaííi náb. paiáh) a

gaba-TI. 'j 5) oktusse„loketuť Macbeth.
“) $ ře m a c a m :. i. předmmtám.
:) SQo powala t. i. bo ítroou w fročmici.
h) 113fe imrralo, pmímalo.
o) Na pani t. 1. na pastwť.
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ptatolla tato. — „Sb, tetičto, já jen'tč
oůjbn na etnon botu." — „SBn
Bůh chtaň; to já nebopnftím, to by fee
mohl něčeho poletnf , 'ootom onemocnět,
a to 51; mne bo fmtti mt3elo, že jjem tě
puftila," bomlouroala mnč bobtá 3ena,
a přitom 6 wýstraboU doložtla: „Syn:
fu, to tomu neto3mníš, noc má jiné pt_á:
wo! SBojb, bc'nn ti bobte'bo !oílc'bo míěta
na mečcřl, w noci je pofojně mojpíě, a
ráno, bubcělí d)tčf, můšcš jíť na et:
nou Horu. — Spo těd) siowich wzala
mne 311min, a mocně mne mebln bo
chalupa. Sá jjcm febl na pruh, a ona

ssla pt_o mečeřl. Sotwa jjem jl močfal,
bal jfem bo no!), tn 3a mnon mo:
bčhla, wolala, abhch je mrátll, ale já
jfcm se dělal, jakobhch jí ananjlojjeI.
„511596toho nebanowal")!" to bolo
její posledni slowo, které jscm za seboU
molať slyssel.

SBřijbu ! poerbní chalupč, tam prá:
mě tatíE lezl nn bůru jpát, a' jmčtiblo
si swittl; wyleza na wrch hodil swětidly
o 3em a mola! na jpno: „Chlapci, po;
duste to fmčtla!"— To jfem wsseckopřes
Hřalnbinnz) we ftčnčfpatřil. —

Db _té cbnínoo pťissio mnč Ie3f bo
ftránč jménem „S.Břjťráf' Safáfitejfnojt
mne obchodlla; wytáhnu t'ůšenec, a po:
čnu je moblif Bylo tma, ale na jnfně

obIo3_cb\oěbičfp se třpotilo In najebnou
-foatřím přcb scbon cosi welkěho “ četnébo

ftáf. Db hlawy aš bo pacy mtá3 mne
polit. Wčlt byl bod; je ráb' mibčl w dm:
Inpč u Dobré 3em). Wrátik se bolo ba:

leko, (: jinbe jíem obejít nemobí. Blle
zpomčl jsem fl, že jíem f(on'el pomíbnf,
když jefr- nějaté potujj'ení, že to pae nejí
jpiě počnjc, a můj ptá pofojně meblě
mne ftáčel. Trochu jjcln je potřn'il. EBo,

3namenám se 3na_mením swatého kťiže,
jedné ruce bršnn psa, a w hrubé růže:
nec. Čim blťžepťlchodim, tím mčtfjí
hrůza mne obfllčomala. Zdálo je mně,

še :_ojfeďo wlasy na blgmčjnt hkebťkymně
ftoji.113 jen tři kroky, a bol jjem n o:

nobo fttajflpla. SBeB se na mne trochu
opťel, a já w hrozněm omatn chytčm
je onobo strassidla — byla to bto3ná

giga .aso'e tobo_nepraj.)Sa alubinat. i. l_ina.
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skáIa _bobře ijem jl tulnma omotat
d)!abná skála. Na jejim cbíábtn swé
horké tnc; jjcm ocblnblf. — Teprw jscm
fobč oddechUul: „Chwála !Bán'n Bohu!“
a fám pťed febou jjcm se ftoběl, 3: jjem ta!
bá3limo bol. 531mm pja,dttáčíínf1nčle.— .

SBčljbu na wrch. !Břifjlo' mi jít pit;
t1'9) k WalússkowU falasst na 81415:
host. TeU bača je jmenotonl !Bojh'uo:
ta, ale oonč'mabš byl na Rádhostt u_tnobo
tofů bačou, imenomalg ho Walássek,
a ten jalaě po něm te'3 nazýwalř Wo
prmoe' j'ttanč te' pirtě bol wysoký Mju
po lewé rubtskoe), co Dělal!btma bo
l;ntí; jenom jcben buk při té fitanč ftál.
-— Noc Bola tichá, mčtřít tichý po—tab'ó;
wal. Quejag jfém pťtchddil ttomn
butu, 3ačal jím mítt na ton'cďo _fir'ano
lomconmť; 3báIo je, 3: ho tzn mít:“ na

kusy to3ť.o[e SBeB_na nojp obfuto=
mal, ostal ftáť a já té3. 230111911131111:
to není Dobrá; to je jafc'ji ootujjcní. —
$o3namcnámfefmnt91n řřišcm, a zafe
chtěl jím je psa btšef. ale ten, jat bo:
3nnl, že já pob ten bub přicboblm,
wydťel fc mnč 3 tuto, a rnbčjí bo tobo
rubiska mjfočií. — No, j13 jjcm po3'Bp'I

jpolfčníta, na ftete'bo jjeln se nemálo 311
flábaí (1 mm. Hrozny strach mne obc
ssel. — SBřljbn pob ten But, 3bálo je,
3: ho 113113 na mne strhue. — Chwála
Bobu, sskastuť jsem přefie'l, ale 3bálo' je,
3e je nobami 3cmč anl netočn, zdržel
jjem se, abhch neutífal, alf nawztžor ma'
můll utířal jjem pořáb, a čím wic jjc'm
utiEaI, tim mčtjfi strach na mne doléhal.
Myslčl ííem st „'Ild), fbvbv'cb se íťnom
tom na fofj'ař'c 5) chytst mohl“ —-alc to:
íj'at bol jejftě f|16.— TU naj'ebnon slyx
ssim 3a febon hrozuý břmot, tal jntofío 3a
mnou kočár jel. — Zestlt jjeln' nlčl strach
mm;: dostal jjcuí jeíjtč mčtjfí. zbo w í),
stoku jjem 11títnI.£]3řibíbám fe fofjatu—
přiběhl 3n mnou tota. \— Ta mrcha, níš
se 3 tobo tnblfťa ioomotaí a mne moto:
tomnlo), už jjem jd hodný rné ub'č:

3) 231_3511-—(mm) chodnir te fojfa'ru ob oweelaanp
4) Nuďisko = misto w leje, lbe ic břfmf too

rubáno.

:_ 0) jKossm: ieft' mífio zahšaže,né, w nčm3to otoc:nocuji a u nčbo3
' 0)Wytorowalt. i. wyčenichal.

10
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bnuí. Dn pat, ia! na mou toru bo:
ftibl, co mohl, 3a mnou uháněl, a3 mu
tamcní ob no!; prffelo; to se mne:
do w noci rozléhalo a moU hrůzU 3mět,
ssowalo

DostthUa kossara ©otím se fqu,
a peě bro3ně Udhchaný tc'3 se zastccwil.j
U toliby ) mělo pta|ata 3 bukowych
čtwttef ífitmo na tolibu oolo3ená© ©(e,

—me:; to se toho lomu poletalp, čtmttto
swaltly, a B ©to©otáním wybčhly. Dmcc
poletaně plot přcmalilo, a 6 blcfotěm to:
lem mne se owalily. Walach?) B
třltcm wyskočil 3 toliop, a ©těl mne to:
iem omráělt. Sá ale 6 wykťitem: „Šc,
3íě!" bo mblob iínn oabal. Walach,
jat 3aílc©l ncjfmětějífi jméno, puftil kyj,
©otíl mne 3a prsa (\ -mlcfl bo tolibo.
Bača to33cbna fmětiblo (louč), poíroítil
,na mne (: 3fěitnul: „!Bro Boha! to je
Wýwotxúw fonet — ten se čehostbo,
Iětal.'" — Sméno Wyw oba bolo tab,
bá3 wssem bačům a malq©ům boože 3ná:

- mě, neboť mu3 to I'mě'no nefoucí byl bo;
3otcem ieil©. Bača mlUwil te mně, ale
nemohl 3: mně slowa booot.
mne iebnomu ,chlapowt po weUkUmobif,
tbc3to on 3atím ítábo 3aopatřil. $bo3
iíem po měněn bol moběn a nětoliťrát fe
wody napil, počal iícm si oddýchať 213
iícm přissel ! fooě, přimebll mne bo fo,
libo Bača podáwajemi to četpátuh
mom; prawil: „21k Saně, profím tě, po,
wěz mně, proč ta! neífoto ©obíš?"/—
Sá ifcm pratobu poměběí. — „No toi:
bič," pramil 3a6 bača, „kdybpš bol po,
siechUUl, int ti bomax naříbili, a kdybhš
bol na Noťičt pťeuocowal, nebolo bo—fc
ti to ftalo. 211: 3: fw fmoflcl nocomat

na Černé Soče, moftál'B strach nátalnní),a ročtu ma weltké fftěítí. SDětuí altánu
BohU, že tě ©rániI; 3a mě paměti
pod tím butcm bloa libí 3abiIo. Syuku,
to nebolo nic dobrého!“ — QI to3 mně
bal notnou fnpltolu, a tu fonci prawil:
„SynkU, nikdh nechoď be3 bůle3itě potřebu)
w noci, a obzwlásstě po horách. Núc má
ímé mámo, ani se člowěknena3bá, co

') Kolřba ieft chalupa břemčná, \o ní3to oločáci
ipámaií a 3i_nčici i bron3n pripravuji.

2) Walach t i. močál čili paslyre
“.)Gcrpát_— nabírál.

!Botučil ,

Čtent to3manitě.

fe mů3e pťlhodiť. Sá iíetn byl kolik tofu
bačou na molno, Bečwanského
foita Jěněbonl. Sa! uafialo polní
flibění, abych 3eně při [;oípabářfhoí po,
tabil, nětbo íícm pťec bomů ffěl, a_ poněz'

roab3 jím: we Dne 3: salasseobejít ne,
nnobl, ssel jfem m3b9ď9 po wečeruim ob:
měření bomů; a chtěje být při tanním
boiení, muíel jfěm před íroítáním 3níe na
falaě bobať. Iat iíem ©obil folittát
pťeš léto, a nitbp se mi nic nepřibobilo,

ani iíem se ničeho nebál; bol jícm siluý,
měl íícm obun'et a piftulu 3a paiem. —
QI3iebnou pťisseljim na StupUě, 3m
6an fmítať. TU jícm Uhledl cost četnébo
lc3cť. Sá iíěm moflěl, 3e Rtabičaníftí

ononím bnem' in_lůmfu3ttatilt, a 3e
tam přeé noc le3ela. Sbn ! ni, abych ii
sehnal. SBoblebnu — to bol mebroěb.
Dobkc iíěm fe na něho podiwal. "Dn
spal a měl bílí) páfět ofolo fttu. Tož 1'á
l;neb ob něbo táhnul proč, a monímfobč,

co bo© mu tě3 nooroebl? Poswiril
mně ďaš ítálu, ttetá prámě na wrchu
nab ním Ie3cla, ro3ěolébal jsem ii a na
ně!;o spUskil,a int! němu ta fiála přibihala,
3 piítulo jfcm wyslťclil. Zessli ici ta
fiála ubežila, newím; ale to jíěm noiběl,
ja! na 3abni nohy ftanul, přebnimtbla,
py 3a blamu se chytil a 3ařwal, a3 boro

iečelo; a hUed fe 3a tou [hilou puftil. Zá
ale bal bo no!), bě3im ach bě3ím, oblebnu
se, u3 iíem mebměba miběl na tom míftě,
obtnb iíěm na něho tn skálU fpnftil. —
Dblcbnu fc pobrubě, u3 jíem Uhledl, že

3a mnou letí. —!Břiběbna t pouftemz
nam byl bych táb na pouftemníta bon,
řtl; ale ten bo mne tat bonem neouftit,
bomb se nepřeíměbčil, Ebo iíem a co 351,
bám? ?! tu žáduého otam3ení ptomen'fať
ifem nefměl, ©těl,li iíem Be 3itootem jist
býtlu Nch bě3ím, co mně snem Bůh fila)
bal, (: fotma jíem bo Nořtckeho chléwa
mpabnuí, 3a ícbon3arořěl — u3 bulmab/
měb to patá©. —113 bylo bobnx) tuo
na ben, a bačůwky fc bálo měn jíti;
a měru, 1'á ifem tě3 strach měl, int se
boftanu na falaš. — 2! wčtl fobě na
©míltu ltht!“ očami! mně, fbo3 pťestal
moptamoroať. :D©otně jsem bo uposlechl,
aspal ifem, 413bylo po obmáření (totě3
mlěta omcubo), pat mi bača bal 3iněicě
a toufet sýra, a ssel ifcm B Spáncm $v



Čtení roamanité.

bem Domů Db te' bob9 mím a řítám:
„Noe ma fme' ptárooV'

ZosefL. D. .Rramollš.

, Newčrec 3e sskoly be3bo3ne'9o 5801:
taite'a mlamábal fe w jebne \oeliťe' ípo:
lečnofti, ab9 m3bělanou a bucbaplnou pa:

ntčtu pro swou neměru 3íflal. amos, 3e
ieft mffedo jebo namábání matně, 3molal
cel9 eo3bněman9: „Nebhl b9cl) fe nabál,

3e iíem me ípolečnoítl m3bělan9d) libi
fám 1ebln9, co nemá 3ábne' roít91"—
Bantčka mu obpomčla: „Wždyt pal ne:
ifte fám jebin9;. moí! psi a moie ločt9
tate' nemaií 3ábné min), ale tato 3mířátla
mail aípoň tolit to3umu, 3e fe tím ne:
bonofíl" —

(Steu3naná feftta.) sell: *.'Be:
tetti, 3 chudých toblčů naeo3en9 Dne
13. profmee 1521 ro jebné bčbině, ři3e,
ním Božťm stal se pape3em, a přiial
jme'uo Gixtub V. — Hucd po roolbč
poftarali fe jeho úťaduťct o to, ab9 jeho
Lebtuá sestra, Kamilla, i 6 eobluou bo
žRíma přiroe3ena b9la, co3 nomě 3moleu9
pape3 pripuftil ien pob tou m9míntou,
abp ie to ťoe mfíí fleonmoftl a be3 blutu
stalo. “umírat iefftč ani nemjela bo mě;
íta, a ji3 ii m9n'li farbiuálowe' Mcdt:
ctď, d,Este a alexanbtlno w úslre:
t9, uroebli ít bo blí3té9o paláce a tam
jl into tnč3nu oble'ei balí, bomnírpajíce
se, 3e fe tim pape3omi 3alobeet , neboť
mčběli, 3e íeftru fmou upřímně milomal,
ta! 3e fotloa onoho ofamšení bočfatl mobl,
abp ii přeb febou mibčl

Smenomani Eatbinalome' boptomobíll
il w tní3ecim obletu bo paláce pape3oroa,
Dali jl ohlásitt, (: boítall to3ta3, jl bneb
pape3i přebítamitl. .Rb93 ii mífaf pape3
me skwostném oděwu fpatřil, činil, jalobp

jl ue3_ual a ptal fe: „Roe pat jeft feftm
má?" — Kardinal 'lllexanbeino m3al ii
3a eura, a přimebl il blt'3e íta: „Zde
jest, fma_t9Dtčel" — ale Glgtuó
ptamil: ,',2Utám ienom iebnu sestru, a ta
ieft cbubobná měn'ťanfa menfomífá, ltetou3
w rouchn římfle' ťnč3n9 nepo3námám;
přebftamtli fe mt mn'at w těd; ssatech,w
ltet9d) chodi w běbinč fme', paf il zase
po3uám." !Bo těd; slowich fe m3bálll a
poflal tal zahanbené tatbínálp pr9č. '
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Ramilla pťlssia drnhého bne wc swých

fproft9c9. ífateel; a Be swýma třemi bítl9
bo papežského paláce. Girtué íotwa ii
zočiw obejnml it a fell: „Teď jst flutečnč
feftra má, a já niťomu nebomolím 11:3
íobč fame'mu, ab9 tě učinil tnč3nou." —
SBotom ji m9fá3al _fmůj palac Maria Mag
giore 3a b9t a 3aopatřil jí melmt bobtč
přiim9.21mfíat přííně jí 3alá3al, ab9 fe
bo 3ábu9c9 měcí Uemichala a 3ábne milostt
ob nebo ne3ábala Sestra fe ble příta3u
tobo chowala, tat 3e w ssesti mťsicich nl:
če9o nedofáhla, Uež obpuftt9 pro bra:
ttfhoo w iebnom kostele Bčeapolsiěm, 3a
je9o3 ochraňkyui proti můll swé 3roolena
b9la. '—

(!Břítlab eifařft9). Dne 8.
profmce 1852 bpla reálná ftlnlce qstater;
stá we Wčdnt mice Ilbmi naplněna ia!

ob9čeině. Bylk flanm9 ben ncpyssiwrnč:
ného početí £chn9 Marie a příiemne'
počaíí. TU ssel tně3 6 Uejswčtějssi ímá;
toítí oltářní tnemocne'mu. Lidstwo fe
to3ftoupalo, téměř mfftďnt fmetli tloboul9,
ale ne _mn'iďnt tletall. — TU 3nenabe'mí
3aftamll fe ro nepřeblebně řabě bmotft9
roů3, 3 Uěhož m9ftoupala 6 obna3enou
hlaon wznessenci mlábeneclá poftama,
ttetá fe na roeřejne' ftlnict fllonila na to»
lena ímá a přijala ob tnč3e po3e9nání 6
nejfmčtěiffíswátostť. Bylt to náš Cisať
!Bán, Frantissek Zosefl. — gaa:
fnoucí mno3ftrot 6 pobnut9m ftbcem tvá:
čelo 3a tuě3em a 3a fm9m nábo3n9m, ta:
toliď9m 3emčpánem. — Skastná ťťsse,je;
ji3 m3nefl'en9panoroní; tatto meřeinč míru
ímou m93námá, a přeb očima ltbu sweho
Božiho po3e9nání fobč na tolenáel; m9»
3abuie!

(3ift9 prostťede! ptotl po;
mlumě a na cti uttbáúí) ©tolař,
fl9 tomat9ě, 23 let ftat9, čile'bo bueba,
ale natloněu9 ! podezťiwostů, ob fwých
cblapeď9d) let měl ne9e3t9 3m9t, o d9o:
mání jin9c9 libí foubtti a ie tupiti. WL
3ábná 3ábama neb9la nm tai milá, iato
tb93 ro hubu fm9t9 3nám9'e9 d;9b9 a ne:
boftattp iin9e9 posUzowatt, aneb Ib93 na

chwalttebuých skutcich a wlastnostech 9.5,
bu9d; libí něiatou flmtml nale'3tt Uwhl.
Satmlle slowo :akowé 3 úst swých mppu

10.
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1111,3ača1'11'1999111919111. 911119111 1911111

99 19 991119, 31 11 3 11111 91111111 11111911:

119111 113 111119 3991191911931 11 113 1111911:
111111 9119111 111111911, 9111911 1999 11 19111:

11111, 11 91111 311111“ 11111111 11 1111119111111.

31911999 9111, 1111 9111191 9119 1111:

1191111111 991119111 oltářní 111111 11 191991111
11 11199111,1199 11111Bůh 919111191! 1911111:
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191911111 111991: 111 11 3 1111111911111 111111911,
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9111111 3e11193 1111911193111 19 19111111 9919
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1191111311111199991191 1191. ©e1 9911111, 11
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911111991.

_ )111 999 Boži WelikoUočUi 11111 6

1111111 19119 19111191119 9119 991111111 19 99911

99119111, 11 911111911 9 919199311, 1111911

111111111 191111, 11119111111111199 99191119 199111:
3111, 119111 113 193111119 91111, B 9911, 9 9111:

111111 11 6 911119191 91111111111 111111191911 11111

11 1111 1111 1119119119111 11 111 91119111191' 111:

99391111911.19111111113119, 11 19 911111131111

991a13 991111 19119919991199 1119111, 1111
31 1111 1191 9119111113111 399111 3a99111ěl. W

19111 111191111 319911111,11 191911 111131 6 1111:
991111111 119919111 oltářní k 9191911119111

1111. „23931 111111, 19 111111 111111112" 111111;

1911 19 91111911 1111111 1991, „tat 9119111 11
9119 319911 11111191111111 1191111 učinil 111111

9119111113111, a 91111 111111 99 31111 31111111.

2111 1 11111 11e111 1991 11 Twé 91119m119111
1119311. 19 1111111111 19 119111 9119991111119,

111191111 11111111911111 1991911191111." —,311:

1111991 1991911911199, 919911311 119911 9919,
19911,11 1993 19111119, 9199111' 1 191111' pc,

11131 19119111, 11111 191111 11 91911 111191111

319111 19 11111. 611119111 19 911911193111
1191111, 11 1919311 91119 9999119111 1911 99

19111111 119111 191111 99 99111199111 19119919

— ač 9 196991999 1111911 11 1919111119141

11911111 — 111991 919 1111, 11113 311 199111

19111 1113 191111 1171199911111, 991 19 113 191,

1119 911113, 11 119111 11111 31191 111111119 1111

1119111, 1111 11111111 91191 11111111 6 919111111

319111 99 1e19 199111 119911 9911199 11 19

Č11111 1931111111111.

911111111 1 311111111? 11911111 119911 1119919111119

9911113111„211911111, 19 1111 11911' 919
má 111111,99191139111191119113911:
1111" 999191111 11. 113111191 19 11191111 119:

19111 11111 99111 11111 99111911. 399191119 mu

19 91199111119 19911119 111111 99111111111 911;

19911119, 191119 11 11111 9111111111911 11919919;

1111 9119 911 9 199111a9911, 3199 99 31111

11111111 311 919111311 1191919113119 1991191111111.

311111 91911111'111 11111 19 111111 111911119

99 119199 11111199 19111911, 99919911111911111
99111391 9111111 1111111 1119191991111 111931111:

11111, 11 991 3991111.

1111111 199199911 111119 11111199 111113
111111991 911113191 19 3119911 1913911111111 3

191111199 111991911 9111111911199, 11 919 311991

1911119 1111111 3 1111199 99111199.

3111111111919 9191111911! 3993,
11119 111119 119191119 191911199, -311 199991191

1119 11199 99999111 111119 91111119111 11119111

19111111 9911919a11 1911 9 199113 91991119111,

11119 1111111 11 1111119119191 311 1999911111111119

11111111, 1911111 11 1111131 9191111911 1111 1111:

119 9999196111.

(9991991-91111911, 9911111119691
311911111111.) 3.8 119119111 111111911 9911

9991111111111 9113191111111 9991111191191 99911111.

51111119 311 111113, 11119, 31 11111999 99911199

111111, 1119 911191111 193919 111119 11 911111

1911111 9919111. „811111111 911111911111, 1999

měl 1111111, 1199 1191 19 3 199919 11111119199

9111911 19999111, 1119911911119119 9911191911111

1111 11191919119919. 391111111 1111111119 1111:

911919. — Mělč 1111 191111199 911199 9111,
199919 9111111919111 9111111 1111111 1931111191111

911111111111111 11119111 99 1991111 9191111- 28111,

11111 11 11111111, 11 1am íe 9111119, 19111199 11

9 19111 999119111 9111919911191 919191 91111,

19119. — 1139 911911111 911119 9111111 1 9119»
11111191139191 911111,11119 99 3119111, 1199

1999 19111 111911111, 31 919 11 1e9 19111199
9 1199 919191 11111119111 991111119 11991. —

„Tok 991 9111191 1111191!unii," 91111911 911111

111113, „111111 1111 1111199em m1111111, 1993

1191' me'999111991111911191111, 111319999 mne
11199 11111'1191 99m1911191111." — 8993 11

19 19 911111119 193111119, 391199111 se 959,
19111111 1911111, 11 9991199191191 9931111169111

9111111191119.

(„ 891 a čiň 999091111“ s3111.10,37.)
119999 če_111919, 1111 913191119 211116919 19u=



Gum eďžmanue.

pami, bart jest do zúpadnť S'nbíe' přhbeben.
W kkeskanstwt Býti) thučeh přijat iebo“
zcksadh, :: ieíifoš fe u Béďa fméBo ďobřým
dboíoúňífn stat _obtíňčhóm, íhčí term:-m
něbo úbířmn bůmčřu, :: fíočři! fm! dosti

bů'íešité m'ěci. — SebngBo blfe d)“těf o'fíe'n
pátí 20 otrořů foubitř. 66! Fe“fn'aúm ňičrě
mým Huboů há tri), !bešt'ó fč tito ítb'bšáci
orobámuíí, a ršzkňzal tím, aBt) tafome' tona
moIiI, o kterých bh fo'tlbšf, žč Buboň Rei:
Iepffi p'ra'coíonícř. K iebo' nie'Iiféxínt sobí:
meni přebfttíioi! n'm' ftůba wedlé jim?chtáké
chatrného ftarc'e, aBt) bo foupil. ,'Bán líci

hodí!, a starýx čeřhoď) Bo fe sfebýk pťijal,x
kdhďh nebo! přob'dmač skibilx, že“i'e'laábajiho“
na oftdtňí óřibá, Youpí=íi fe' jící) b\išaťet,
což se skútečňč stcčlo.

muž fe bbmů' nawréčtixli, Uepťestúřoak
měfnťy Haba-, co ftarte o *néiíafťamčiřpe'čó:

častowal Bo u ftbébo stola: bhlo:linwxziňtň,
wwwedt ie'i na fíun'ce; ftěšofbdt skna hořko,x
posadik bo b'o ftřmf pod ftromi) folofomňmi:

G[omém, on činit wssecko, cokoťiwwděčný
ftp! mifom'cmému- o'tcř hožma činiti může;

dfnav nab touto návabtfo'u nému: .
noftí; Herout Haba swému spokuotrokU pro;
fagoroat, "chtěl pc'm' příčinu ďyomání- toho
wyzwědčtř.x '

sBáli: „xJe:ťi to otec troůi?"
D to o ?: ,;Nikoliwx,to není otecmít?“
Púxn: „Geft' to- tebt) tmůi- o mnobo

ffatffř- 5rdt'ť?"
Qtrok: „inkoliw, to není Bratr

můjď" . „
ZBámr „S'eft to' fnab hoůifftrót aneÉo'

n'čfbo z pťibUzUých,mód)? Nebot není
možno, not)? cizému člowěkowi oIif fám;
prokazowal!“

Dtrof: „Nikoliw, pane, on není z
pťibuzných mód), ani přítelem mám není!"

*Bán: „Eebt) mi powěz, proč .fe Ia:
skawě k němu dbomáč?"

Dtrof: „Dn jest mám — nepříte=
Iem! on mne Bítóm mužům na Břebátý
Afrických prchat; ale iá bo nefmím mená:
miběf, nebot otec (misftonář) mi pamě:
běl: „Lačni:lč ňepťiteť vtm'ůi, Uakčmiž bo;
žizni:li, Uapojiž ho!" (Nim. 12, 20.)

„S'Di, a čiň poboBítěl"

(Pxřšekwxaxpexxxi):x Eliáš Babreixaus,x
arribiskup listrďednšx(whslowP:r Bonrdoťx)emčlč

.pů'nčo
mati. Bťechowúsdál bo ro“ Boúbě ímé, ax :

maf,- aby m'čci hf Buty obeto'abatonoňom'u

Má

taťom táfňxtdmmsfa, šéiím' ňe'ie'ít'Juneau,
čo čičí-, Schima., h'ěBtš, dBi) iiiň břífpěí, i
nčjwčrssich potřeb .fe obřím. Koňščňš již
mia!! nič nexžmz fóffííe: Š'ábafošfř feftrt)
z nebiBtnřce, ťterňm čiftě'n'í ffňěÍfo ýřébfá
fměřit, po ítěm .peniže, dbl; fhťtmammals
a pukčo'cbi, Íóňňřfi, pofhjbč tiššbě't o' ilčid
féňi'ďmběm, kťčrého bo'Břočíiiri'ó B_i of) pě;
data nedidt' čefaři. for-mta fefi-tň ,wýnřysliry
st tebt) teTt, přebuáio'třfí'ce ňt'u feňňo'bo b'ňé,
ze dmřdlňú 'a teťitň' B&ň dhůiižna'níí ta'!
Midi, ge. již, ňéřňůše' su sira fxťččzilibi
mbiíti, &' proto ptň profiišán'a áťciďiskUpá,
noty iřm ba'I aínň'tžnrt, not)“ ňíoůtty' io'fňiíto
sóúbíěníit třeff'anoňší ssexstxiam! a, ffe'ftět'é

pnňč'oďm fóítp'řři! „máůošňg a_tcůvi 'p 7123:dm! 2:5me BeUize iířn ímé b'otiřčtt, a" 56
„afinita bind, ťnu' fefttii přřr'řéfíovoníte á

\W . .

waž iím Btif [anamú' Biffíiíípříštím:

žchijdlémú Mionší; o Héřťm W131 m1úmiím
ře'ťtty: „xWaffe rčlitbst eri,u!š“mú íeffé ráčil
tb (Huboňč přiffačři. — ŽB3t)'t_fo táčíť'e' fá'm
ďýtř!“ —

'(EBfoftřeSel, Bčtř učín'ť'ti' H“oč
slUssnxýxm,i.) „S'á' němfm', iaT 1516111,6
bitů) fr'ot'ymi'naflábaťřf' ůě'gomhfa si jistá
paničku kUčzowi, cm' p'rám'ě řm' ťróďťáqřu

.mnmčqef; „nm) neďytí Bofmfce pofíouďgagi;
již jsem iid) ťoIi'fró'ťě třáb'oinínaíď, Btofifa',
jižx ifem se G nima mabíín) ňomé'ffáft'yifeth
jim fIiBómaÍa, b'átbc'ír'n ihr? mfkďo; čeb'o'
sobč přejí — a přece nediňmofíouďmtú —
Wčržný kněz zawedk ii fbří'ge, fei'třn'ď
klobonk d pulbit: „Totoť jest onen ftrom,
kterčhoxsi libé ga' nassich časů Bobušď málo
mffimají; — wezntčte zx“něho jeli něťotif
mčtmičef, swažte ie bobromabo, a kdykoliw
ímémoínoft Wassich ditek rozkazňm Wassim
protiwiti fe Babe, upotřebte jich obbobtanč,
ale bez bnčmu a bez mnohých 'fíoro ; tento
blamni proftřebef wezdy pomohl!“ —

$aničfa'_ta(_ učinila, iaf ií Er)! knčz
tabu, a proftřebef ten i tentořráte pomohl,
— neppflnffné bčti brzo ňamolít) k owU
ppm;-uma: _—-_sm mému? má i fám:

;foítoě'ř abůfobgm' (ti'ďóctz _i niťtíifú) 5113535,
wykoxňexlxmailni: [:qu mmmánt

_ _ (%éoýťl'ďťfeř ni??í'd'llfd' Wit-"
mt)- Wx 'kebuébow wízeč'ee-1an—dě?
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bómm) poučním ubaíoft četí. učení! Bb!
hřeb Uěkolřkaměřící boneibm 1: f watébo
příít'mání. Umínií st íebině are pewně :
„Kdybhch mě! bo fmtteínébo bří=
ď)u npabnouti, Bubu se iesstě tě=
Boi bnc zpowidati, než“ fe na
fbaní obeBeruJ' — Nesstěstito femu
pťibodilo. Burn sobota a ffbahrá powětr:
Uost. Qně'; Bb! mgbáíen. 3 bnčátfu mírumií
fám ! soďě: „Ba nčToYiPbní se Bubu mm:
míbati.“ 2m zbomět st 3m swé přebfemeh',
a eosi mu bomíbaío: „Ciň, co isi fm! ffi:
Bit, zbomíbeí fe!" — Dn mářmf. W tomto
mnit—řnfmEnii bab! na fotem ímá, a tam
inÍ se „Bbrómas Maria“, aBt)bobo:
fáb! miroft poznání můfe Boiť. — 9320:
dlitba iest fbáfa dUsse. — Wstat :! mh:
ba! fe na' ceftu. Na zpáteční cestč doskala
Bo vaničl'a, a ptala se Ím, thtb Bb při:
(Matt? QBbbraroofvaí ií to 6 radosti me
měřící) gíemnou, :: bramií, že nimi Bnbe
w pokoii spáti, íeIíl'oš Bb! pťútesstwi Bo:
žífm občt bofábf. —" Jebo matka nedbá:
má bo w neběfi běÍe fbáti iafo we wsiedUi
ben. Hafo oBbčeínč Bubřía Bo tebrm :) febmé
Bbbinč, 'na bméře u iebo fomůrfn Hepaííc
a moíaiíc. — Bo čtmrt Bobinč ftmeť íejí,
Bawel, iesstě fbal'. Matka moi-mtmoíaía,
a že nebnftámata žábně obhomčbi, mffoubiía
& netrbčíimnffí bo fmčtničft) bramíc: „No,
tb ofbalře, Bubč fi? Bneb rů! ofmě, Uesth:
diš:li se ?" — sBřílšíížiía se k bítěti fměmu,
ale bítě' se Uebýbaso. fábía mu na ru=
ht .. .. rufa Bula fhlbíá . . . . $0Tefaná
Bíebčfa nm w oči . . . . a brůgou mzřříhmuc

sklesla Bez sebe .na zem .. .. S'eíí stek byl
mrtmň a mrtmofa íebn iii fhxbemi!

Bkaze mu, že'ničeboneaná:
hafani na zejtťek!

j)robfu
- 1. Mladi páni w kanceláři řífároaíi

pánomi ftarému, ukazulice na jeho ssedi:
on biomu: „11Wúš jestjiž oselmmm"—
Starý pán, pro son wtipnost gnómů (:
milowaný Uechodil pro odpowčď batch), a
odwčtil: „Máte prambu; _u Wáš ale jesstě

Čřpni rozmanltě.

(Smrt erěrce.) W iebnommč=
stě žil ast pťed 20 Iétt) muž, který Bea

míru a bez nabě'ie Buboucíbo šimota— jara.),
mnozi w nassem wěku — zcesa bňfteb'ng
ienomtoto pamětíim byl, aďh dťitomnostr
užít,. a ta! kašdébo mečem w průwodu psa,
swěbo wěrnébo společUika, krčmu nebaíefou
namměmomaí. Tam se notně bubomaío na
naboženfhví a na kněze, jakož w podobnýcb
míftečb me fbeíečnofti Bratří gmořré čtmrti
nezříbfa'fe ftámá. — Mezi iinými řečmi'
míumiío fe tafé o pťispěni knězskémna fmr:
teíné bofřeíi, Herěš w fa! mášném eta:
žení, !bnž číomčf na mččnoft iíti má, ne::

toíifo Bříffníl'ům ale i nábožnúm a mimi,:
Božnčjffím mí'ané a břežábonci búti mUsť.
Me žatwr;elň newěra mámě tím fe bonosl,
že iest Bea Bámč m takowýcb wěceeb, fte=

'rňďv se wssickUiBoií. — „Sá nebntřebuíi

při umírání šóbněbo l'nčze, Herňžňt) m?
pkisděl!“ mora! onen muž; „můi Derm'l
může tbtěž fInžBb brofc'uatí. —" Broumy
óeótot schwasowal iebo BexBožnérouhání.—
Awssak Brát) se mu boffaío zasiollžeUébo
trefřu, l'tetó foBě' BM fám přebepfaí. Co
rnuhamá úfta iebo Bhía whslowila, staťo
fe. — Řbtň Bb! iefftč mezi hraním a tla:
óáním něfoíil' Meničef mbbróabnií, opustil
vozbě m nad frčmn, a mrámorat we fbo:
Ieč'nofti fměBo psa bomů; cefta ssla přec

maíň potůčef, přeů Heróž mífto mostu vrhlo
boíošeno Ente: neboť teklo ien talíř-mom), z'e
so!wa zemi bohómaía. "Bobnariíó wstoUpll

na prha, Wong!— a bruóěbo bne Bb!mrtem
náfezen, mebíě Uěho měrná nee, ieboz přt:
ípční bři umírání sobě Bb! žábaí.

Na tomto nesskastniku fe tafé nap?
fUiloslowo pisma: e„Satanž fe tobe,
ia! ifi By! měřifP'

ůst_ky.
jest tam!" a při tom Ukázal na Elann;
jejich. .

2. Dwa mčfftáci whcházeli z měfta

na wenkow. Sbouce ro přebmšfti wedlé
klásstera milosrdných Bratři chtělt fc potit-—



Drobnůstky.

niti šeibfítem bobrěbo mina, a ssli te bmě=
řím f(ah'terffóm; to Bott) gamtnutt), ale
mrštný, uslhssew zonek, bUed pťissel ote=
mřít. Seben z pánům toftupuiícíď) tága!
fe bo řta: „*Broč pak máte u EZBáG3am=
fnuto ?" — WrútUý obpotočbčí 6 přiroč=
tiroou poffonou: „EBroto že w tuto botou
! nám přidóágeiílampu" — Druhý pán
řet't poíobíafttč: „No, tot jeft pro: nás
rogtomité UwitáUi!“ '—

' 3. Sdnek miftra ssewcowského Bot
boBře gnámó pro froě dmtré lže, iimiž ráb
tašbému Buííft) mčfií na noB. Sprěewči,
mefeíti a žertolonó pán, miba, ze Hut proti

němu spěssně kráči, motat: „KťUkU ferát,
boftaneč měřicí zita!“ — Chlapec píač=

timčobpotočbčí: „memám Fot),pane fpráločí,
otec si zťomil nohu, Begím pro Iéfaře!"
To ťekl a ntífaí bále. Pan íprámčí Ii=
tom! to dUchubobnébo miftta, a iba prá:
roč to tu titanu, nawsstiwil jej, not) bo
potčfíií. Batím přiběhl i chlapec nazpět,
tat že oba broa naiebnou bo fmčtnice mftou=
pili. *Ban fprámčí miba ssewcowskébo mi:
stra mefetébo febčti a pracomati, mífto po=
bramení ooořií fe na chlapce: „It) ffIa=
kowitý Hutu, proč pa! jsi mi pomčbčí, že
si otec tmůi 5!omi[.nobu?" Gbíapec obporo'e':
bě'I: „mna, boftaI fííbenou měřicišita !" —

4. W čas fraUcouzských máíet mtm'eí
rozkazu, aot) fe obnmateíé iifte'bo hraje
ozbrojiťi proti ob'oííu sranconzské pědbott), jenž
tamo mtrbnouti měr. szrojenci iifté bč=
bint) fe fwým můbcem ftaroftou (tenfráte
toótářem amanóm) přímí-tamní na tot)=
fáčaně mífto k Iefu.
„gmoIaIftarofta: „Stůj!“ a paf bámaí na:
učení pobřígenóm fmóm: „IIbatní fonfebi!
Bubon=Ii nepřátelé m Iefu, ncoumneme; ne=
oubou=Iitant, zburta na ně!" —

5. .DofpobářRožnowstý .fíeí bo
Iefa. Pťissel k němu fmotr. Een měl
taBeIu a to ní papuče. "Břijba bo bo:
mu pta! fe šerm: „.Qbe jíú fmoďyáčefW—
Zena obporočběía: „Šel bo Iefa!" — Kdy
fe tam být u támen ohřát, fttojií fe na
ceftu a řeH fmotřence: „?Refnčte fmocbáč:
tomi, ze bo nechám pozdrawowar, aze pan
Papnčowský z Kabelowic se obftě=
!;omat bo $etáčomie a pan ©ú=

Kdyš byli U lesa,x
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.feroíoftá &Bekačowic bo Kabelo:
mic." — thž fe mrátiI-Elřošnomfrtí
bomů, žena mu to měrnč wykidiťa. Dn
pat chtčl mečeřř. „Bena fsla pro houfem,
a poíeťaná zwolala: „MUzičkU, není bo

hl''" MUž pratoií: „D to bíúpá,
wzdhr jsi mi whťizowaťa, ze se pan Húx
serowský obftčbomaíbo Raoeíoroic,
ale netoaumčíao tomu!" —“

6. mm; muž, gnómů pro útíoňs
fařftmi přííiffně a pro upňpamoft fmčč:
non, febč toe ípoíečnofti 6 jinými páru; a
8 n'e'foíifa paničfamí nechtě! z pťedložeuých
pokrmů ničebo požitř, ač nětotitráte pobizen
opt. Šebo přítel, miba ostýchawost iebo,
ptal fe bo, proč Bt) ničebo neiebí? $anič=
ft) Bott) zwědawé, jeho obporočb ftoffet.

"Iáaanó b to o r n 15m býti cbsě řeH: „Čím
mčřu, ie==Ii toe fpoíečnofti tatomtjďy paničet,
zajde wssecka chnt na jibío!“

7. (Horkokreonst šenffá) 3tu=
ssenost dokazuje, še fe mnohá číoměT, žťússtč
ženskú nčjaké mčci bnďnimá, bo nčiaté
mnfftěntt) 'tat žiwč zabráwč:, že čítí a ie=
bná, jakobh mtmíenfa ta již úffutečnčna
5m— Sebnobo bne febčía m a tfau kolébky
fme'bo spicibo didčte B iebně [tt-aut), a o
hrubě ftrant) te'boš chlapečka Báoičfa.
Matka počala míumiti: „25 naffemu
Ludwičkowi ďnde 5 tet, uffiiememn
očfně tatbottt), a fonpíme mu na bíatoičfu
bezkoujčepičth' — Búbička: „Botom
Bube ď)obit bo fífoít), bame mu fíaBitář
a' eroangetium, a až fe naučí čisti, bUde
nám každého mečem neco 'očfněbo. čtá=
trati." —. Matka: „?Baf bo báme bo
měfta, a Bube z, nčbo ftubent ; to Bube
raboft, až f uám Bnbe chodiwat na práz:
ním)!„ — Babička! „Botom bude pa:
náčfem; mnfttoiíme mu slawnou primíci;
aš Bube pánem řapíanem, Bubeme bo bma=
trát, třifrát bo rota namfftčmotoat,—a jebo
pčfné kázani posloUchai.“— Matka:
„QI potom, az Bube farářem, obftčbuie=
me fe k němu, a Bubem fe booře míti!"—
Bcibička: „Me, mila bcero, iat pak,
hmot) nám potom info pán farář umřeI?"—.
Sotwa B&Bičta tato slowa pronesla,
baía se mIabá math; bo Usedawého
ptáče, a ftará oáoičfa .gačatas ntiato
o zawod plakati“na brdo. Dtee chlapečkůw
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5“ na bmoře w ptáci, a slysse bíučmý
Nač, přiběhl paletami bo fmětnice a pta!

„Broč ptáčete?" — Bčebička fe

zajikala a pumila: „?ld), kdozbh neplakal,nač pan farář umřel! 2M), l'am fe mg
uboši wrkUeme?" — Dtec: „Salt) farář?"—
Bábička: „Wo Boše, table náš pan pá:
tet Qubmíčeťř" — Dtec, poznaw, oč se
tu íebnaío a píafaío, bal ie bo hlasitébo
fmíďm, a obě zenh fmáít) fe bneb S ním
tafě. — Potom ptr) nemají ženské pláč
i fmíd') m. iebnom měďm? —

8. Bedťich Wřlemxl., mu 2131118:
ský, otec nápotomníbo Bedkich a ". Weť:
!ébo, z ceíé buffe nenámibčt mobu toe
wyšssich stawich iebo řífíe rostoucť, podlé
kteréž sslechtieowé začťUali míumiti a čisti
francouzskey. Bedťich Wilém to přífně
zakázal na dwoťe ftpěm. Sebnobo bne
přijba bo gabrabt) fíbffeí bmorní paničft)
(banny) fraUcoUzskh čífti. 8' rozhněwal se
a zwokak: „Což paf newite, že ifem přífně
zakázal frančinou zabýwati se a jazhka bo:
mácřbo zanedbciwati?“ EBotomzawolal ga:
bradnika a kúzal tolif pometet bonéfti, co
bylo bám bmorníď), a tt) mufeít) za
treti přeb ním celou gabtabu gametati. —
Kdyďy za nassich čafů mčít) mfíeďt) pa:
ničit; Morawanky, co třeba ani" bmotní
bami) neifou, ga treft gametati aabtabty
nebo meč-eine ulice, proto ze aanebňámaií

hafmi swůj jazyk mateřfh) a žwústaji ja=
zlskem cizim a Uepťirozeslým: kdebychom fe
nabrali pometeI? ——

_9. W Paťizi, m fíbeíném mčftč
cisaťstwi FraUcoUzskébo, bežto, iafo m faš:
bém melfém- měftě jest mnobo wycwikaných

tafffářů, mffoupil pán me slussném oběma
bo trámu pamiřářffébo, aptaI se, íeftIiBt)
mu mobI ubčIati 400. Brioni? (jistý brať)
pečiwa z„umáslowého tčstax, info nassexko:
mtm) ašantifóř fIiBiI, že je zhotowi !—
aeitřeifiímn ránu ! befóté bobině. DBÍe:
bnatel tell mu ímé imeno a obnbíí, a oben'eí
přímo naptotí ! bobinářomi, u Učhoz st
robota! bobina), řteré za 200 franfů fmhn:
wil. thž mu ie bobinař zawinowal pra:
wil oBiebnateL: „Sa ifem welkoobchodUik
w mafie, a prodab ifem mámě. maffemu

Di 0 franřů
Líních?“daww nap; tůq 40 e, licí—'.ftanské sstčdrosti. 3. Uwázal fe mlteréemtčeldraodesateho

xnemá boty whčistěnée

mmm. 

mopíah'; Nechtěl soft: si těd; 200 franfů
u něho whzdwihUouti?“ “— .bobinář oďyots
ně přimolií, a cizý máfelní! wedl jej 5
feoou kpasstikúťowi, jemu; řeH: „PaUe,
bUdte tal laskaw, a odewzdejte brož stč
wassemU panu foufebomi, a pro oftatní
brně ftě-přiíbu si pogbčii. fám!" —" 2Ino,
prawil passtikať, zejřra o befaté bobinč

mám je obmebul" — Hodinať tím slibem
Ubezpečen odewzdal ciinci boblnh) , aIe
podiwil fe hrubého bne sslakowitě, kdhz
bafta! mifto 200 franfů oh pamifáře 200
Bri'offi. RozUmi ie, že fe oBiebnateI
o hrubé bmč stč nebIafiI. —— móbobou
pozUak pozdčji passtřkaťůw učení! eizého
pána, který se za máfeínífa mobámaí, na
prochúzoe, a bneb mu zjednak 6 pomoct
policejní strúze pťibytek na obecné útratu,

jelikoz1foe ufagalo, že míaftníbo neměl.——OSIninďl) učenec Gmift, bčtan
ŽBuBIinfft) (nar. 166711744) powěstuy
pro weliký w:ip fmůj, foňmo ceftomaí fe
slUzebnikem swým po zemi. Bťenoeoroaw

w hostiUci jebnom rano zpozorowal, zesm! se mam
fmébo, proč mu Bott) nemoíefftil? —
©Iuba obpomčb'e'l: „Milost! com; to. Eglo
Matné? ?Doiebeme zase bále, a Bott) Bt;
fe opět zaprússiky!“ — Swifxt nekikal
nic, a kcizal bonéfti fníbaní ; ale ienom
pro sebe, ue paf, iafo obyčejně i pro
Hubu. ——Gíuba fmutnč fe bímaíe otázal
fe pána froébo: „Milost, proč pak ia
bneG neboftanu fnibaní?" .— Swift po:
fojnč obpoměbčí: ,C,d Bt)to Boro platně, po:
iebeme zase bále, tt) fe mottefeč a měl
5196opět hlad!“ — Stha hned potom:
měl, fam slowa ta mířila a omečeI fe. —
Pc fníbani ieIo fe bále. Swřft na koUi
ieba, iafo obyčejně četl ro knize, a bla:
dowý fíuba za ním. EBotfaI, jřch pán,
řteró S m i f t a- anal, a miba ici ta!
gain-anebo bo fnibt) tága! fe Huby: „Ram
pak iebete?"— Sluba, Hmi totipem
hmm bčíaí panomi fm_ěmu čest, odpowě:

běl: "QR-I),iebeme o;r—onma bo nebe;
nebot Milost pán můj, ia! mibíte, fe mobIí,_
a ia, co owssem nemibíte, fe poftím!" —
TeUtýž anglický děkan Swift, 311mm;ia:
toš to gertomnól spisowatel, B!)I iebnobo
hne wyzwún, aby z příčina; penegite sbirky,
Heron? chtěli samém, měl řratičfé. fáganí. o;



women,.

tuto úlohu, aw určitý ča; mšl náílebui'í'cí
kázúni (čtenář nelmba unamen, kdyz bo
otiffneme celé):(Pťislowi 19,17) „%a
in,-oh; bámd bofpobinu, lbo fe
fmilomámó nab ebubúm — pofta=
čuie=li Wúm toto tufoiemllmí, tedy tom o
peuězo!“ .— S'eft to zajistš neih'atfií ló=
zani, Het-či,. fe kdh mlumilo. Bhlo olo
dosti bloubé, alu; po něm unikání: fBí'tlc
náfleboroal'á. Dbmb ibe: že neaáleší na
tom, jak bloul;o fe lóže, ale co fe ráže.

11. W stoleti papeže Urbana VIII..
(1623—1644) kdh st učencomé nalámali
melice blamt), alu; mupátrali, iařot) fe umě':
leďóm způsobem balo glato bělatí, fepfal
jeben z nič) lnilm 6 nápifem: „Siftu'
způsob zlato bělatil" Knibututoč:
nomal :: pobal papezowi na té naběii, ze
boinébo oloba-roroání boftane. Papež fe
pobímal na nápis lnilm, poznal úmysl“
učencům, gamolal fmébo flubu, a hoffe:
ptal nm cost do ucha. Sluha odessela l;neb
zase pťissel B melilúm mčďpern. Bapez
maul měď), bal l)o fpif'ofoateli a četl:
„Sal mibím z řnibt) Wassi, munaleal jste
jistý způsob zlato bělati; tubuš

.Wcim nelmbe již ničebo zapořkebi, Uez
bobně melilébo mčdw na alato ubčlané,
a ten Wúm tuto banánu." Spřsowatel
odessel 6 nabčií ssiakowitě fllamauon-. —

12. Fikipp IV. 8- přijmím Kaeásxný,
lrál Francouzstý, bomebl mplnmem swýmx,
že larbinalomě zwoliki arcibiskupa zr onr:
beau; (muflonaz Bordo) ga papešelpob
jménem Elemente: V. — Eento fe bal
řorunomati m Qnonu a měl fíblo ímé m
QIoignonu(1305—1314.) thž přiiel
6 melilou flétnou to fočáře skwostném le
lráloroi, řel'l mu tento ufftčpačně: „©ma=

—toft,;;bali swatý Petr a prmní papezowé
jezdili talé G taloroou flétnou? — $apež
obpomčbčl: „Weeličenstwo, oni chobímali
pčssky: ale to- bolo m těd; čafíd), lbn- hrá:
Iomc' jentě oáfámali moc!-“ —

13. Začasté Ioubaií se libé fmětem,_
kteťi rozdiwňými způsobh hledil penize not):

bělati. Sebou tafotoó. tulál“ mobámal' sea
aa bobináře W iebnom bomě měli:Bobino
(: to ftólt). '„bofpobář mu--1'e měřil, on na
nic!) cofi Mil, až zašaly jit. — Ein! st
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dobťe „platit a odrsiel. Hrona! forma že
zassel za něfolit bomů, bobíno zase ftáln.
Hospodař bajbt) za ním a bomebl bo zpútky.
Domělý bobinář fe rotátil, zase na bobi
náď) poťúb froutil a mrtěl, ale hodiny
nechtěli) nijať iíti. Za chwili se rozborlťk
:: ;molal: „No hodinh,nechcete:li mt) jíti,
půjdu fá!“ Skoěil bolů, a ze fměmiee i
z bčbim) ten tam. Qssťchh lyofpobář co
žiw bo mice _nefpatřil. ——

14. skdosixobdiwowat fe azimučffí mou:
brofti: Božskš temi slow,y: „D fa! moubře
<:'Bán SBůl) toffeďo učinil!l Wedlé mel'třódý

obgobniďúďy mčstxmebl práwč tt) nejmětffíř—e !“ —

15. Na žrleznřcťBarcelxoxtské fe
běl me woze pán fe fmou choti, Pteréš'
malé—Dítěměla na Híně, :: 6 přítellomieit'. W
MaďnakU chtěli whstoupilxit. Wlak pixřjedo
na mífto zastawil fe. Motive whstoupřl
manzel, a bal si ob manželky bítě pobati,
pal očelámal, že mnftoupnou obě paničla.
Into roff'af bělalt) foBč mefpolel něfonečnéo
pol'lono, řtará Bt) bříme wystoUpiti měla.

Mezi těmi- důkazy zdwokilosti jel mlat
opět bále, a Ubohý mangel zůstať 6 Dítě:
tem to nei—učí zaražen státřx, co zatim oďč
paničll) bále Ujizdělh. — Teprw na nei:
blizssim zastaw„tui w Premii mohlo oBč
whstoupřtxř, tentol'ráte Beg poflnn a ačera
mou, amufelt; boftamníl, si zjednati, aby fe
k čefajícímu rogbnčtoanému- pánu bo Mašx:
nulu opět boftalo.

16, Bedťich Welký, lrál EBruffó,
přiíímul fám úťadniky, co fe blaflli o
buóobnč'ďt) úřab. S'eben pťřssel, a bál fe
l)o ptal, jalébu Bol míti), fatoliďůli či
proteftantffé? úradnik chtě fe &ambččít'r.
řrálomi ptamil: „Weličmstwo, ió- ifeln
si ubčlal fmou mlaftní wřrU fóru!" —
Rail; paxkěřell- jemne „žmůšelriíttrpo' stdých,
nemohu; má! potřolíomatq nebo: lbo fl fám
bčlc': míru, ten lu) f'v mobl mu ubčmti
mětnoft!“ —. Šatmtel mufel obejití, fat.

x fe říla, & bloubom nofem.

17. *Boeeftnnťiba. metal; ftubněí, ptal
ie muže u ní majícího.: ,„Clowčč?c, je ta;
Mně K&BoldW—v—Muší? „Defdt W. "'L—
?Boeennó: „_Se to mi boom moira ?'_'-—
MUže: „% že je bolnó a zbavená; ili:
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můj nebožtik otec i dědoUssekz ní pili "—
?Boceftnó: me ti mufeIi míti neímírně
bíoube' Mo," že z tě ftubně píti mohla"

18. <Both“ fe bma ottbanci, a dali
fe bo řeči. iBrmní fe ptát:

fe tl toebe?" —- Druhh: „D ale, r&b
Bod) ptacotoaí, ale Uemohu!“ — Brwni:
Mnč se roebe iefftč hůř, iá Bod) mobí
pracomat, ale nechci!" —

19. Clowčk fořaITou notně navařeno
ffeí z Wetké Mezeečiče do Kťižanowa. EBříiba.
ke kostelU zůstal stácti a bímal fe na me'ž.
bobina není!), a ufagoroaít) „na tři. Na:
paťený člowčk rozUmowal tai: „Wy bo:
bint), co to má Brit? Ukazujete na tři, a
ja ifem o třetí) totm'eí z Welké Mezeťiče.
mm, qunce již negaoabalo, máti! Bod)
fe „am, bo Mezekiče, a pobímaí Bod)
íe!, ie=Ii tomu tu!!" —_

20. *Bomčftnóopilec Šaman Iešeí
náfíebfem ftříbmofři ímé w palirni pob
Iamicí. Pťissel tam jeho fraian, a miba
bo kopl bo nebo moíaie: „Šamane, Bobeš
pít?" — Saman se probral a fotroa
míutoč obpomčbčí: „"-Bif.Buď), ale nemám
co!“— „Bneimá: „Zidowko, naíejte mu
půl zejdlika!“ — ,5ibbomfa mu naíiía
a pobaía pob Iamici. Šaman pozdwibl
Malou, pofoině ronpií, rotatií ffíenci
let)! st opět a, pramií: „Dčkuji, gas mám
o iebnu podussku mia!" ——IIBošáf ten
ia! šil, ta! umřeÍ — na bnoii! —

21. SIBoiáf obiíec bopuftií se čebofi,
mafií Bčbať ulicí. thz pťestal froůi treft,

bčfomaí fe u pana fetnífa a boíogiíz „Ach
pane fetníťu, to je bíouba ulice, a ani
iebné hospůdky w ní!" —

22£Brdbní tága! negbaromi iebnomu
hatí 50 liskowici. Nezdara ten %to té
dmoííi ien'tě negftotnuí a ptamií gettom'ně:
„íDčfuii, pane wrchUi, to 51) jící) Bolo příliš
mnoho, 16 ifem ob jakžiwa nebo! mlsUý
na liskowce.
\ 23. Morawský Walach, nčxbožny

mna, pťissel w iebnom mčftě bo bofpobt,
kdezto n'e'folit městskúch hejsků febčío zn
norem. Než počal Walach _jíftí, ubělaí
kťiž a pomohli! fe; ta! též ipo jibíe Me.—

mmm.

Mčskssti panáci ufmě'fině fe bítoaíi na ně?
bo, on wssak si koho ani newssiml. $Bo
iibíe se pokojnč Bral ob ftoíu. Roszstiťi
mč'fitacífřičeíi za ním: „Wy, “Wima
mao: Ii fe wsseci mobIíroaií přeb iibíem a
po iibíe?" — Wakach maje již mm to
uce zůstal ftát, obrátil fe k nim a ob:
potočběl: „D ne tofíeci, fmínč fe i u
nás nemobíítoaií!" beifci se zastydčli,
Walach paf. ffeI mážnč fmou cestou. —

24. W iebné bčbině přeb mnobómi
roh), kdhž libé bneb po fmrti swébo fa:
ráže již wss eďo Boli pokradli, Báli tři
chlapi U welikého Broma přeb farou, a
rabiíi fe, abaIi'Bt) fe ftrom ten jesstč ujal,
kdybh bo mqtríyíi a bo swé zahrady přes
fabiíi? —

25. W botami), fbe Bómá neiifté po:
čafí w čas žni, koupiť si ieben febíáf tři
faíenbáře: MorawaUa z Brna, ÉBout=
nífcrg. *Brabt)a Bitoměřiďó faíenbář.
ÉBřiiba B nimi bomů, Ukňzal je ženě, a
ptamiI: „Kdybych telS iefítč počasi w Ím:
boncíd) žnich neubobI: to 51) už w tom
wsseci sslaci Boal" — ' ,

26. We Widni, jako to fašběm mel:
fěm měftč, může fe číoměf bát Uésti, ne:
chceťi očím) iíti nebo wx fočáře ieti. Seben
tlUstý pán chtěl se bát néftt; Uežli mffaf,
bo nofibeí se posadil, ie! iebo přítel w fo:
čáře mebíé nebo, zastawil fe a pramíí:
„EBřiteIiFiá pramě iebu na wassi titanu,
můžete fe mnou ief!" — Tlustý min při:
ia! pogmám a íebI si knčmU bo fočára.
Nosiči paf chtěli, aBt) išm gapIatiI. TlUstý
pán iim řeH: „Wždyk paf ifte mne iefftě'
nenefíi, zač bod; mám platit?? — No:
siči obporočběti: „Za ten fttaď), který nad
přepabí, kdhž jíme 51866 něfti měli!“ —

27. Ram-beta to bíamním mčftč m;:
pramomaí “Toíc'ďůmfloóm o bloanáctiíetém
Sežíffi, .Heta! fe robíčům ztratil, ldyž se
po fíalonofti z Serufaíema bo Nazareta
namracomaíi. „QI co mníííte, bítft), tága!
se konečnč kněz, fbe bo asi robiči ble:
baIi?" -— Geben čipermi chťapik wstal a
obpomebčí; „Na policeri direkci!“ —

28. „!Q fe mně Babe chtěl pití, peas
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toi! Bratt3 mohě čtmrti [ébaie na ímé
Iu3to , „taťů mne zďUďte!“ — a Fot) pa!
se mam bude chtět pití? ptali fe ho při:
tomni, „2G mne szdite!“ ——

29. Selskč: Ie3. Whprawuje fe r'o
ofolí %ožnomfřěm. Siftt) pán tupil fe:
Haft), že ifou welici [bdí-; ba! si tři 3a=
molati, a řefI jim: „Kterhz más mi nei=
wic 3eI'3'e,boftane 50 zlatých. " — ÉBrroó
řefí: „thž ifem Er)! u fměbo otce, na=
fabíIi ifme 3eIi; ono tak meíifé utoftío, že
bob ieben chrcist (blátofu) mobI šse plu!
moiáfů schowar.“ — “Bím pomíbaí: "io
ie malá Ie3, prw býwali meící libé, mo=
bio i rodič 3eíí urůfti, neboftaneě nic,
obcím" —

ŠDtub'ó pťistoupilaťekl: „thž ifem
Bol u mého otce, bííbaí ifem mědi): $ři=
sslo sedm tonů, a trhali tu iebnu točeíu;
ia ifem ji Bránit. thž paf fe míci na:
žraki, odessli, a iefftč toIi 3 té točeít) ofta=
Io, že ifme to celém bomč měli po celódf
7 rofů co iífh'. " — žBán poměběí: „iRe=

umíš máti; to mohlo Bóti; ibi, nebofta=
neš nic..'" —

Tketi prawil: „Můj otec nafeí
fonopí, a ta iebna toftíina utoftía ož do
nebe. && ífem Bol jesstč ta! lebkýxchlapec,
a naplní ifem po té fonopí až bo nebe;
Eam ifem fe procbá3eí, fm. Petr febčí 3a
ftoffem a měl čepkU u sebe položenou. &&
ifem mu tu čepřu m3aí, a Bo! Bod) mu
ráb utefí, ale již té fonopí neonío. 83k:
baI ifem proma3, naffeí ifem iečmené pIe=
not), a bneb ifem fe bal z nič) „řroutif
prowaz. $a! jsem Bo tam fbefi uroá3af,
a [e3I ifem po něm botů; a že bot Trat:
ký, wždyckh u wrchU ifem bo uře3omaI, a
ob fpobfu naftamomaí. sBotom mi chybčlo
iefftě' na půl fam, ffočií ifem a padl
ifem iefftě pů! fábt) hkuboko do 3emč. Ze
3emč nemohl ifem si pomoci, nebolo tam
zúdného na pomoc, proto ifem zaběhl bo:
mů pro motořu, a fám ifem se wykopal.

el ifem hrubou stranou bomů, a maš
neboztik pantáta pasl fmíně, a 51,1 tak o=
sskuďaný, a šábné čaph; neměl; mně bo
Bolo rodice Iíto, proto ifem mu tu čeptu
bal, co jfem uhrabI fm. Petrowi.“ —
EBlmfe rozhnčwal a zkťikl: „ZpropadeUý
buhrátel to ie lež!“ — Gebřál pak
ótabně řefl: „Ai panáčht, tofía! jste řeH,

bv—

že fbo bobnč setže, dostaUe těch 50 3Ia
tých;" — bneb i'e se ftqu fbrabnut, scho
mal a ssel bomů.

30. Simi p_c'mnatíta! si _č'aftofmou
botou Malou jokoUsi masti. Sebo slUžebnik
wida to tá3aí se bo, pročby to činit? Wm
mu obpoměbčí: „9159 mi roftít) wlasy. "—
Druhéýo bne chtčl si opět hlawU natřiti,
ale nassel náboBu prá3bnou. „*Boíbo, mo:
[a! na služebnika, fam paf fe poběIa ta
maft?" — SlužebUik se uíefI, a pramií:
Poniženě profím, já ifem fi jí namaftit

fmůi ftaro kožich,q,aby na něm fíe3íě chlUpyjak mbtoftít)“

31. Řoči' febč na fo3íífu hřímal a
blamou pořáb fn přebu kýwal. 9.Bc'mBoie
se, abl) koči nefpabí, fftouďynul bo bo 3áb

a prawil: ©on3o, jak 3ní peri přifas
3aní Božieč“,j— Honza odpowědčl: „Se
binému BobU Hančti fe Bubeš!" Bčm.
Tedy ne foňům, pamatuj fe to!" —

, 32. Co 3a6 tropiš„klnkrl? tá3aí se
x mistr učenífa' fmébo, wida ici přeb bo

mem febicíbo prsth ímé pťebřrati. — líče
níf: „Sa-počítám, kolik ie zlých jen to
naffembomč!" -— Mistr: „QIfotit?"—
Ilčeníf: „S nassi paní mistrowou ie jicb
sedm!“ — Mistr popadl potěf), a ma=
ftií učenífa tooíaie: „Sá tě naučím paní
miftromou ctíti!* ——UčeUik profil:.„ $a=
ne mistre, není *iid) toíif, iá ifem fe 3mn=
[iíl— Mistr: „QI foíif tam?" — 11=
čeníť: „Bez nassi pani mifttomt) ie iid)
ffeftH' — Mistr: „No tal-minn: oo
hrubé. —— '

33. W iebně společnosti wznessených,
pánů a paničel Bot přítomen kněz. Sa!
fe obyčejně ftámá, počati míumiti o nabos
zenstwt, při čem fe ieben 3 nich ta! 3a=
pomenuí, že si ina befateto Božich při=
faní topící: „K čemutolik přifa3aní? 8e=
bnobo Bo Bolo bofti!" — Druby fe ptal:
„QI iaťbt)mělo to iebno pťikázani 3níti?"—
Brwni: „Uziwej wssehomítnč!" — „Ma:
te ptambu, " míumiti mffiďni blebíce na
fně3e pofoinč sediciho. Tento nabííšeje, že
mu nemožno béIe mIčetř, prawil: Widťm

panom , že mlutoíte ničci, o. kterych jste
fuab nikdy oprawdowě Uepťemýssleťi. Co
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to' Ie: „Uziwej toffeíyominut?" Tedh mírně
jiné gabt'iei, — mirne trub, — mírně
jiné pomíomoei, — mírně Boha teu:
cthoeí, mírně cizoloz a. t. b. " — $otom
fe obrátil k tom'u pánomi, co ten nefmoff
mqfíomít a pokračowať: „met-ním, iafbt)
Wassnostina pant manaeífa s Wassinl ie:
binóm přifáganím fpotoiena byla. „Bůh

Uchowej!“ zwolala tato. — Tedh jest lépe,
ze ie befet pťikňzaniř“e tága! fe fuq,—
„D lépe, Iěpe!" wolali wssickUi, a roční
mář febčt toe fffobě a w raní. —

34. Cisak Rate! V., onen rozsfiťo:
bude! mít!; kreskanské,to jehož wlastich fÍlm'.
ce nezapadalo, wzdčlať fagbmočnč toíif
kostelůw, fotit fe to abecebč pífmen na:
cházi, a to po každé w tom míftě, jeboxzto
jméno začinalo fe pífmenem ro pořábtu
nóflebuiícim. Za tou příčinou bal mffubo
kostel tafomó— pognamenati nabe bměřmí
pífmenem aačáte'čmim ze zlara Ulitým!

35. W něftetóď) traiináď) Němec:
fa pomínen fe kakždý otec, jemuž se nm'obí
břtě, to ormnímroce po jeho natogeni ml):
fabitř' 6 bobrtýd) omocnód') sstčpúw, a to
na ftoém pogemtu; nemá=li ale tafébo,
na obecné ceftě, aneb tbefoímčf iinbe na
poli obce froě'. Whhhne:ki z whsazeuých
stromkůw ieben neb brubó, pominen je,
mobonuíó bofabíti nomó'm. — W ně:
ftetód) krajich wycaťska ie opet ženichům
ufošeno, abt) po fmabbč to!)o tofu mofa:
bili 12 fftěpů, Here potom B manšeffou
fpoíečněopatruií. thorný to zajisté pro:
stťedek, Iáfřu k sstěpakstwi w nátobu bu:
bití. Zdaž:li bt) fe toto i n náš u ©Io=
manům nemobío uméfti?

36; Nejwědssť a bxezpochhbyi" neiřráínčin'ř
\ tnib'a na fiočtě Ualézúxfe w blamm'm ď)tá=

mu- mčftě Moskwh „,. žRhftu. Se to fmatě
EwangeliUm. ob mnthy <Bel'ra' Welikéhpx
dwó'mu—tomuto batotomté'. Ido řniba. m'úší
100 liber.
ťezbami, drabými tament) a perlami stoji
1,200000 rubIům stribrnúch.

3.7 Židowský ftub'ent 'maie bělati
iebnou zkonsskrrftáIí přeb pánem: profesím
rem a am na i'ebrm

S'eií wazba ofráfflená. zlatýmix

atňzur mmčbčtřob=
potočbin „No, “ ptamiI'ptofeeíot,. roty!mňa

Droďnůstkd.

žete ubčíat' nab tímto fotem kťiž. „Nesmim

odwětil ftubent, „neboť ifem žiďem.“ a

38. Tobo samého šéfa tága! fe
profeefot: „limituIi fon Me?" -—„S'az
to otčenáš" abpoměbčt tento, — „WěrU
tot ifem zúdostiw, ufmáí se profeďsorx a
taboftí si mífto iebnou ffňupnut bmaftá't.

ÉBřebÍožiI'mu otágřu, gib míče! jak roba,
brubou, gib opět nic, třeh', taťtéa, „Wžďht
ifte pramií, ze umíte iafo otcenaB?" —
„?Ino, info otčenáš, " obpoměbč! ftubent,
„tomu ifem fe ale nitbt) neučil, proto že
ifem žibJ' '

39. !Břeb nčfmóm čafem dklnesly
milé nomlm) obzlásstni pťlklad tteíhl.
Ukazem (marca-em zorném) bot totiž ícben
mofoce postawený úřabntl íměnem ©am;
tu, ga minne'bo mnán rotuffenl fmatfyďp

potohmoftí fe fwé matce, kteréž neim
ťřhobil Banllmámt slowy, ale we fmč:
Ioftt rme', ira opití) az ! tříefne'bo ttóg:
nění fe bovufttí. Za to Bot xba'toen wssech
íemu :; ieho stawU pťťslussuýcb ptám a 
mognamenání a posián na pťebýwúni bo
Sťbtťe.

40. Následeťcč pťipadnost fročbčt o
pobtmubobne' přítomnoftibucba. .Rboš to
!Betto'btabě wyzdwihowali obrowský sloup
Merandruwa pomUikU, boftaIa fe mta
iebnobo tefaře pob xwálee a bolo již na
máte, še málec měl fttbnouť tělo tefařo:
mo eeIe' pob febe. Zebo foufeb lbneb moe
táBI fekeru z patu a ufetl mu turu. Car
darowal taabe'mu pět fet tubíům, iebnoz
mu ga nebobu, brube'mu za přítomnoft
bucba.

431: Cisať činiti; (tbťaitťb) cefřoro'al
nebámno po ímé ťissi a! míře! ofabur, tbe
ieben otec a četnými ženami, b'čtmt,
mmm), vemou-uto a quDo 'mn'ebo balím

to neibotonaíein'l fmothoftl a oobhoubob;
něm ;říqení zm. (Eífař—fe pobhott taťome'
poříbfěípotečnofti, a ptatse ífebhoe'bo otce,
ttetbd; ptoftřebřů'm užil, Bo tat četné
obotoatelfhoo tot fiťdťm mím ubtšel.
Gta-dy muž! wzal tabu, af ndpsal mt tak
bitketato skowa:„Itpěliw'oft'f; tvvčv
Illmoft'í,ttoěltmotw
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42. Nejlepssiprostkedek, jím3 se judy:
lámání (bna) a pobobně nabělení 3apus
bít bá, jeft tento: Zsllt tořompm nebu:
pem jřlíčen, chyt četného Eocouta, a bej
ho bo pčřnčbo bilého pptle a boneB bo
na četftmě 3otane' pole, tam pytel po:
maln otemřt a puít řocouta. Za utiřa:
jícím tocoutem je pat to3bčl9ni, a jař
mile bo chycčš, mu3eš býct jift, 3c ne:
bubu ímebo jít íptoíjce'n

43. .— Siítá holka, řbp3 flpfjcla, 3e
jebna 3e 3nám'pcb w mpjlu má, fe tobá:
ti, 3molala: „Ia 3e je nobá? — To
není mo3ná!
st m3ala mn3e,
žebh fl jl m3al."

44. Zčstý turecký cat (fultan) tá3al
je jebn'ou swého me3tca (m3nen'ene'po bůg
ftojníta) 'co bp bylo to nejlepfj'í .na ímž:
tě? Wezir odwětil: „Tři ročci jjou nej:
lepíjt na froětč: peroni: 3ena, bcubá:
fmtt, třetí:nemolnictmi"
3e?" — pobímen fe ptal cat — „Slot
já a jiní máme 3a nejmčtffí 3lč, a tp je:
binl') 3a bobté? Wylož mi to. '" — 3
toplo3tl wezir catomi tatto: „Rbpbp ne:
bplo 3en, nebplo bp ani tebe ani mne ,
akdyby nebylo fmtti, nebpl bp'B carem a
já bod) nebpl me3ltcm, a řbpbp nebplo
newolnictmi, nebolo by třeba ani cata
anl roe3íra." —

řtetpbp bpl ta! WWW:

45. Zistý ftubent le'řařjtmí 591—o
zkoUssceob melml příjnépo profeéfota tá,

3án, co ? pro pocení.jmenoroa wssecky jemu 3námč ptoftřcbřp.

„u co3, tbp3 mn'ecl-o to nefpomů3e2"
tá3al se učitel, „co tu učiníte ?" —
„tpoíflu nemocného ! mám na 3£oufjiu,
pane ptofeéfořel" obnoětll tá3am').

46. g_lřifjeljeben angllčan bo $a:
ří3e, abp je pobamll. Seděl w boftíncl
a po3imal w bá3nt bo3í pečeň. Několik

$aří3anům přiíeblo řnčmu, a balí se 6
ním bo řeči, i přiffla řeč na to, 3e při)
je potápění fe pob mobu ftalo m EBaři31'
teb mobou, a 3e je 6 mnoppm nabfl'ením

teb promo3uje. %ngličan mppmmomal,
3e je topteční) potápěč, a 3e pět minut
ropbt3í pob wodoU. !Baří3ane' necptčlt mě:

Ta není tař Dloupá, aby _

"Sat _

Mladý le'řař top:,
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řiti. angltčan nawrhowal mm o 500
frantům (ast člatý ffajnu platí jeben
fcanř). SBřijall jl, a mpfjll 3a mčsto na
břel;Gelnu angličan je obfltojil, a jločho
bo mob:; 3mi3el. Nastalo wsseodecné
nblmení. Za pět minut ropnořil fe žln:

gllčan mítč3oflamnč 3 mln, a — přejmě;
či! je, 3e nejen já3řu roeboucč !Baří3ane,
ale i ssary a 750 franlůmm nicl), tcomč
zlatých hodinek a 3late'po řetí3řn při nch;

6 hřebu 3mi3elp. Sázku atcíť wyhral,ale nepochybně se UebUde nlřbp mícee
Paťčžany 3afa3oroatt.

47. W jebně jpolečnofti bpla řeč o
tom, fterá fm-tt jeft all nejlepčía nejpří:
jemnejfjí? Seben na to obpomčbel, 3e
3mc3nnutí, neboť při) člotoěřfebne,

ním, a řbp3 je ptobnbí, mtbi, 3e jemttem.

48. Bebníř, nale3aje je na topío'le'm
lefj'ení přl bííeni bomu ufebnnl fl, aby
poswačil. žBn-íbum notm') řrajíc
chleba, počal si bo polcajomati řubltčřon
alemffař řbp3 pcamč je to nejlepjíím na:
cbá3el, coutonul tebřít _pobepření) o ftčnu,
a cbubát 3ebnít fpabnuro bolů a 3lomiro
jl jjiji, 3abil je do fmttí. Sotwa je jeho
3ena botočbčla o tomto nesstěstť, pábila
na neíjfaftne mífto' a u3řemn'lmu3e mtb
wého, bala fe bo bro3ne'bo načítaní a bč:
bomání. Rmotřenřa, fteeá te'3příbčbla,
nblebnumffí neboštířa, 3e jentč l po fmtti

.bt3í řubličťu w tuce, jala fe řmotcn tě;
xssitt:

řířáte? Dčkujte BáUU Bohu, 3e fl jen'tč

„2lle, ale, řmotřenřo! proč ta! na:

i tu fubličfu při
břícpa. ——

pábn nemca3il bo

49. Slowák, bobtá buffe oftatnč,
jenom 3e wždhcky nčjařl) loníeř mpmebl,

.3a něj3 ho žádUý cbmálttl nechtěl, nami;
řll si jebnou našibúlařomce, jemuž něřollť

gton'ů 3 řapfp mnfttajjll, jen luplo. Zid
wida se ochmeleným fjel ! pánu fptámct

3alomat.1ento, uflpíj'em3alob_una Slox
máta, a měba, 3e ji3 nčřollltát něco mp;
mebl, mpjlil, 3ebp jej měl pře-bc jebnou
potteftati. Dbejlal st jej tebp na tance;
lář, řbe3to je nacbá3elp nemlle náftroje,
toti3: lamice ajmeble' ní mrátnl) pobepřenp
o nemelmi jemnou líílomřu. ©lon>ál
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trochU zbledmll, miba nepříjemné náfttoje
a mtátne'bo, brzo mňa! fe fpamatomal
a tloně se pťed panem fprc'nocem tázal
fe “coop poroučet? -— „Chlape lební/'
zwolal naň spráwec.“ Slowúk, jakoby to
nie, Iebnul si. íta lamíel; jarmile wssak
zpozorowal, že lotátm') natabuie lťskowku,
wyskočtl rowuýma nohama a dupnuw
přeb notátnpm pt_moil: „Nešháxtě 1'!"
alan íptc'noee, požastawiw fe trochu nab
takowým iebnáním, zwolal zase: „Chlape
lební? Slowák zaš tepnu! molně. sem,;
wssak liskowka zasičela pomčtřím, skočtl
safe, a bupuum xsilněji přeb \orátnóm
pohroztlmu, íta: „SBotoíbám tt, ne:
spánčjl" 23cmíptámee si pompflil, še
fe chcc Slowák, Uěja! ropftoutiť, abp Ussel
treslU, Ucmťin mna! obpuftitl mu tento;
ttáte zwolal po třetí; „Chlape, Iebnil"
Slowák zase lehnUl. Uzťew ale po očkU
ssermowáUi xlťskowkoum powětki, wyskočtl
jatobp rozhuěwaný a odsstoUchnUw\orát:
nčho počal třičeti: „!Bc'm spráwec kázal,
abych lept, a ty, mne bubeč \ébáuěf?
Rbo ie tabp ročtfflm pánem? tp, nebo
pán fprámec? _Seftli si ale tu ze mne
chcere belaf blágnp, topo nepotřebuii;
mpmolte fl _t tomu hloupějssiho nešli já
jfem. S !Bánem Bohem!“ — a po
těd; slowich roptratil fe u toffeobeene'm
smichu z fanceláře.

50. Ducha přítomnoft. Rusiý Car
Betr Weliký nawsstlwtl w Kyjowě přeb:
ftamene'bo Elúffteta. Zoo občbč nei! leben
mnich wzčxcná mina pto mffeďp hosky, a
pťtjda pked tata, z pomatenofti nebo ze
slabosti, pUstil celou nábobu 6 anjemliplen;
nýmt na gem. Car metr w zname prch:
ltwostt íme mpiločíl, a již bola přít gbmí;
punto, aby obměnila nefsikownost služeb:
nítomu. Muich ale upamatotoalfe rpcble,
a ptomlumil iafnpm hlasem: r„Ne po
kapkách, ale celými pto'ubp, 1an tento
nápoi na zemi, wyléwa HospodiU po;
konání na cara me'boJ' — Tato budou;
přítomnofs odzbrojila hnčw bobtoftbečne'bo
tam; 6 očima slzawýma objal mnicha
a imenomalho archtmandritou
(pťedstaweným) „Háífteta iebuobo w saunu.

51. (Eat mih) E))Iltuláč pofIaI přeb
nekoltka Ie'tp zrcadlo ohronmé wclikosti

alids,kých nefti.

DrobUůstkh.

a krásy 6 pofelstwťm iato bat eífaři'tp,
tniíte'mu., Zrcadlo toto mufilo fe po celé
nefmítne' eeítě z !Bettobtabu až do !Be:
fingu (hlawni měíto maptaji) w rutou

..Rbo gná cesty wutrťUiho
Ruska, a imenoroitě Stb,tře, kudh fe o,
bomebe ocenitíneibídmne' obtíže takowlho
pobnttnuti. s).Ile ear tomu tat chtěl —
a mabIo přlfilo bez pohromh do Rptaiífe'
země. Zatim mpputlp fporp meat rolábou
ruskoU a ťptaiítou, cťsať kytajstý nepřijal
ani batu ani posclstwi, a poíel, kcerýž
příběh tento ro neímítne' rychlostřw !Betto: _
hradě oznámil, ptal fe fpolu, eo se bití
má fe ;rbcablem? — „Na tetěž cestč a
tímš způsobem — gněl rozkaz — mcpat
se přinefe zpátky.“ uWelký knčžeMichal,
ion carům, jenž bol ptámepřítomen, na:
wrhl earorot 6 úfmčmem sciku, še fe se,
cadlo nenamtátí cele'. Car sázku pťijal, a
poslowi bolo nařígeno, abl) můbcoloi mi):
pramp fe stcablem připomenul pob těžký:
mi tteftp nejmčtffí pozorliwost, a neimčt;
ssi zase rodměUU ga íffaítne' namtáceni
zrcadla. S newyslownou opntrnoítí obrom:
ne toto bílo bylo ptomebeno ; gtcablo na
tutou čtpřieett ofob přimo nepotuffene' na
Uámčsstť Zfákowské w Wetrohradé, kde cat
6 meltám fnišetem ftoje m otně nab
fmou wýhrou se fmál. Na schodech w
ztmnim paláci tlopptnul ale jeben z no:
sičůw„strhl foufeba fwěho sa febou, tento
zase drUhého, třetího—a btaboeenge' zrcadlo
na tifíceto kusůw rozbiré leželo na zemi.
Welký kuiže wyhral sázkul —

52. Sebnou pogoromal Bedťich Welký,
že poměttnoft w kalendciťi patrně se lissila
od powčtrnosti ffutečné; i tágal se kaleučr
bážnifa, čím to jen? llčenec obporoěběl zcela
Beg rogpaťů: Dn že tím bofonce není toi:
nen, neboť mista w faíenbáři, kteréž on me
íloupci pro powětrnost necháwú prazdná,
wypťňuje jeho ofmiíetá bcera, fteréá prý
toIifo nařibit, aby na psi bni neťlabla tře:
stUtý mrc“czani na Ieben přílifíné parno.

53. óobina' oBčBu Bčbem ftoIetíroffe:
Iijaf se měnila; nejméně k poledUimU časU
poutána Bola. W 14. wčkU obědwať fran:
coUzský řrál o 8 hodinách ráno, a ffeI mečer ,
též o 8 bob. se f(epícemi fpát. Za Sin:
dťicha IV. a Bwaika XIV. oBěbman se
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o 11. bob. rano, za Lwaika XV. o 2
hod. spoledne, což ttroaío až do sxrancouzské
temoluce. ——Sentč přeb 50 této iebI fra.
ffpanělffý o 12 bota.; za inndřicha Vllli
fníbali ro ?lngíiďu libé z možní společnostl
o 7 bob. rano. Ba halomnt) Nlžbčth, Fot)
bami; bmorffé ke fníbani fuštubé Uzeniny
a džběmek piwa mímati, obědwalo se o 11
bob. a mečeřeIo me5i5—61)0binou,'ťoeáto—
se tam ;teb to ten čaG jeme ani k občdu
neibe. Iebv íe ro QIninďu ro rozličné bobint)
oběbmá. Ze FraUcouzowé Ustawičným ob:
Habáním bobint) ooěbmací přijbou-řonečně
k tomu, že bUdoU obe'broároať teprm hrubá.
ben, pomčbčl wtipný čIoroef. Co se iíbIa
týká, měl fonec foncem přec neilíp onen
nmbrc, který, kdhž fe Ipo ptali, jaký čaB je
k [iíblu nejmbobnčiffi, obpoměbčl: 11 Bo:
hat,ých, když se hlad boftamí, _u'
chuďých, kdhž mají co jiít! \—

54. ŽRufM bměgbátna na PUlkowské
Hoťe nebaíefo *Bettobrabu jest nepochybně
neibořonalejfíí ústaw to!;o brubu. Car ruský
zťťdil ji naťlabem 500,000 toIarůro, a
opatřil ji ročním bůcbobem15,000 tolarům.

,

56. ÉBříteI iba iebnou 6 mečeta po
ulici fpatřií anamébo swého na semi ležet.
ŽBtaI se, co se ftan? „& bráti ifme w
fattt), a ti tam'mne z prwého poschodi
wlťhodili okuem S,"obročtil shozený. —_ „Wiš
bio, wxzdycky iíem ti řífaI, že hrč:š příliv?
wysoko,“ doložil přítel.

56. Seben fnnef ro ?Bubčiomiďém Bi:
fťupftmí'boftaí barem jebňútfo; Toho si
Dobře bíeběl; fašbébo tofu z nčbo rolna
stťihal, ii probamal a stržené penize niebo:
mámaí. Tak to to! po tofu běIaI. — Když
jiš dtolik měl, gen, cenou owečky celých
deset zkatých doplnil, prodal ji, a přinefl
ten wýtěžek fmatémn Sam! NepomuckčmU
w oBčt, a ftaI fe fpquoubem ro Dčdictwi
SwatojaUském. 

57. Na iiftěm gomnafimn wzati dwa
studenti fonbice (moučomaíiga plat men=
ssich šéfům), a ufóořentjmi tubt) penčat)
mftoupiíi bo íDčbictmíGmatoianfřébo. Dfmeť 

[e_QSůb, w studujieich sedmi bart) swými a
pťlpraw jim útěffnonabuboucnoíts
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58. Sebenh'áte Bott) cífařomnč Marii
Theresii pťedstawenyxtťi fněánt), z Uichžto
chtěla whwoliti jebnn za 'manšelťu pro
jistého wetmože. NUi slowa s nimi nepro:
mInmiIa, a zwolila hrubou z Uich.Po:
gběji'pramita: „EZBiběíajfem ie, jat B fo:
čáru slčzaly, starssi feftoupila mimo,
br'uíyá flébaía iaf fe slussi a patři bez
nnceni ; třetí íEoěiía 6 wozU pťeš stupútko.
Nejstařssi Bola tebt) nen'ifmona a nejmlabn'í
Iebfomofína i bomábiwa. — 21 taf tomu
ffutečně bylo.

59. Když-fe iebnou farbinala Rufa
túzali, co by foubiI o mně francouaffé
teroquci, obpoměběl: „Dna mi přichcizi
jako černá msse (requietn) bez Gloria,
BeaCredo, B blouýottmalóm oBč=
tománím a fonečnč bez pože:
hnaní. —"

60. K iiftému moubtému fubímu w
BUlharskU pťisseť jebnou íebIáf fe žalobou,
že minulé noci mffeďt) out!) mu Bolt) nťra=
bem). „*Břio zirra“ — obmčtil mu [ubí—
w ča,ů soudnčbo ťizenř, a wssecky íebIaft) z
mefnice 6 sebou přímo." ©ebláť Uposlechl.
Drllhého bne w určitou“ bobinu foubnice
Iibem fe naplnila. Sudi ostrým, ffouma=
wým grafem pťehližel shromážděné febíáh),
načež-, jafo w neiprubfíim bněmu, přeb
nímšto fe wssicknř třeíou, obořit se na čas
Iooníťa: :,Td neohrabaný chlape! jak ji'!
mohl toIif neúbomnjd) Iibí přeb soUd přis
roéfti? Což paf jsi slepý, še nemibič, ia!
tomu, který ti to ouIt) ufoabí, jesstě fotil
ročel na čepici febí! —“ Seben zpodčsseu
nád; íebIafům ofamšitě fabnul si na tutban,
a ,hned potom přimebe'n byť k,wyzrláni, že
on ty mčeít) uřrabI. . - 

61. Hlupec pťisset! mnam, a
ptal fe bo na Uějaký proskťedek, že bo oko

ebolř. Cchhtrcik mu prawil: „Mne před
nejakým čafem náramně „o bolet, i bat
iíem si bo motrbnonť a bhlo po holení.—.“
Hlupec odewssel o poděkowčmim,že mu chhtrcik
tai dobrý prostředek bol poradil, a chtě! st
bát motrbnonti olo. ,—

62; Sedlcik nemohl pochopir, še ie
aemč fuIatá, ač mu to bruaí wssemožné
a jafně wyswčtlowali. Konečně wystoupit
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sswec, a dowozowal tato: „Rt—noonač ímět
Bol plochý a rommý, nemobl bo si gaben
sesslapat boti) na jebnu fttanu, což wssak
se ftati muíí, em,; člowčk na' fouli cfpobí."
tomuto skwělému důkazU močí-il newčřici
bneb.

63. Zčmreckysprciwce fe tázal omčáta,
ja! to Dělá, že skoro wždycky ta! na toIaG
ubobne, jata poměttnoft Babe? „,D to tom
ifou pobitonémed," obmčtilotočit. „wood,
mčběl,
bych mám to. " Sprúwce bo Ubezpečiť, aby
jen bez ftatoíti Bol, že se to ob nebo nifbo
nebo'gmí, nač že omčát roeImi taiemnč mu wh:
prawowal: && mám Bratra, on ie mměftě
panem profeďsorem, a při tom tat učený,
že i faIenbáře běla; ten mi tebt; wždycky
Uapťed powi, jala pomětmoft tobo neb
ono!)o bne Bube, a mně ie pak fnabno
ubobnout, iafá Bube poměttnoft, protože fe

' wždycky naopak ftane, co můi Bratr me
swé učenofti přebpomíbá.

64. Qmotta Štěbetka ptala fe Iéfaře,
čím to je, ze jí taf zUby pabají? Lekak
obpoměběí: „žBtotnše mnoho bo nic!) ia:

zykem tIučete.“ _

65. Dtágťa: Co ieft Uejlipw
Ie'tč učiniti 6 mlěkcm, aby Uezkysalo? —
Dbp oro ! b: Nejlip jest ho fjistt, po;
lub ie siadk,e. —

. 66. W Rožxnowě fe přtnofí štnčíce
zhor bolů bo mčůečfa w lahwichw
stťinkčlch na zádech; skktuky podobUé iíou

těm, w nichzto se obtazowé na pt_obei
nofiroait po fmětě. M. wtda poneiptm
tatebo Uosice žtnčtce, ptal se přítele fme'bo
B., abou to ieft probamáč obrazů? —

„Slitolim“ obpomčběl %. tázaný, to ieft
malíř, oni maluje hoskům son šinčicí
tmáře na četmeno; -—

67. -— M. „Wyt ifte ii; podrUhé
zde w žRošnomě na šinčtd; powčzte
mt přece oprambu, zdalt fe tu foudyo:
tim; wyléčitt mohoU? ?B. „21pr
mám ooměbět ptambu, soUchotthx abc
mlaftněmálo tbo poszde; obyčejněiten;
too se wylťčt abc se forUchroxttn ptr

žebyste to nifomu eryzradil, fmčřiI'

Dtoňnůftlo.

intel), Uese 1ich 6 seboU w kapfáchbomu."
68. „M. alle ptoíím Wáo, obrub to

pochodi, ze zde wBRožUowě tout ibům Ie'čení bátoá. 9" B. „Sá myslim obtub,
že pťťlissnym shánčuťm po mamonč na
ple'cid) fobe fítobL"

69. — am. „Lékať mi "aaoomčběl
zwčťiUU jistt, še pti) Dělá melifou horkost "
Bu. „21 co jíte mu na to ťekl?“ -— M.
„Be ptáme proto mufím zwěťinU jistt,
an mt poťádzima ieft." B. „am Ie'tař?"
— M. „to prý atelf ie něco iinebof'x '

70. -— M. „Satou pčsmcuoU a
abcedy může fe nazwati muohámanzelka,
a jafou muohý maužel?“ — B. „Delte "
mi fám obpomčb!" — am. — Mnohá
manželka jesk samohláskou, pwto že
ji pořát) ien famou slysseti, a muohý
manžel íeft spolewučkoU proto še ne:
fmí fám nifbp utlumit, a ze ímé man,
zelce wzdycky musč přizwxlkowať. —

71; — M. „ Tu íe porna-tuje kuď
perutku, co 6 ním bubem bčlaf?" —\
B „ng půibeme na procházku, hodime
bo bo Bečwy pfttubám; potom bubon
fladke, nebo maftně ji; beztoho jsou
bom" —

72. -— Slftá paničta teprw přissla
bo Roznowa a naron'tiloila trajam) ímé
2m. a B. Byla fe toffím nefpořoiená, a
meat jinými wýčitky učinila i tu: „áBo:
mhsicte st,pčcnowé, iá mám to botu fme'm
ím fproftou měttou postel a měttou
ftoliei!" — M. „Z tof jíte fffaftná; id
st nitbo ntc lcpssiho ncpřeii, Uež mčftou
postel a mčttou ftoíici. —

73. nm natočení pttnee we Fran:
couztch boftan 100 bemčat, Etere'fe robátl

chtčlh, meno. Sebne z nich, kdyz pťlssla
w tě měel ! úřabu kzápifu, ptal fe úřa
bnít: jat by se Íejí žentch imenomal ?—
Děwče odpowčdčlo: „Nch, já ifem mo:
sltla, že tu boftauu wssecko, i ženicha.“ _
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BÁSNĚ.
Drvař.

Slyi, kterak se"v blízkém háji
Mocné rány rozléhají,
Pod sekerou pařez stená,
Nechce pustit od kořena;
Drvař při své krušné práci
Smutné k nebi zrak obrácí,
Vzdyehá: „Bože na Výsosti!
Kéž pak přec mám statků dosti!
Pak bych nedřel více sebe,
Na zemi bych měl již nebe.“
V tomto vážném rozjímání
Ohlídne se z nenadání;
Ai! tu krásné pacholátko.
Milostnéjak J es ul átko

chudasovi s jasnou tváří
Kráčí v ponebeské záři. ,
„P ochv álen bud' Christus Ježíš!
Co tak smutné k nebi-'hledíš ?“
Ptá se pacholátko zlaté,
„Naplní se žádost tobě,
Kterou vyi-kneš v této době.“ —
Drvař jako vyjevený,
Hrůzou celý omráčený
Pokorné hned klobouk smeká,
Poznenáhla na zem kleká.
„Vítej rozmílé mí dítko,
Vidím, že jsi nebes kvítko,
Hodláš-li mne oblažíti,
Musím se ti vyjádřili:
Jedna žádost : duše plyne,
Krom tu nemám žádné jiné;
By, co rukou mou jest jato,
Obrátilo se mi v zlato!“

Pacholátko v lesku žlutém
Dotklo Se ho zlatým prutem.
Hořce však se pousmáío,
Zpozdilou když žádost znalo.
„Kéž hys lepšího cos žádal,
Mamoné se nezadával!
Ze pak dal jsem slovo tobě,
Staň se, jakož přejei sobě.“
Pacholík.když tak!o pravil,
Zmizel, zář jen pozůstavíl. -—
„Budiž Bohu věčná chvála
Za milost, co se mi slalal“
Plesá drvař v nadšenosti,
Zkouší hned své čurovnosti.
Sotva že se lípy dotknnl,
Jako-by ji blesk byl protknul,
Byzé zlato místo dřeva. -—
„Dobře,“ jásá, „není třeba,
Abych déle se tu potil,
Dost jsem se již nalopotil.
Místo chleba, čisté vody

Udělám si notně body.
Pečinky a jitrnice,
Bílé buchty ze pieníce,

, Bzenecké a od Melníka
Poteče jak do rybníka,
Naposled ted' poobédvám,
Zejtra pak již o chléb nedbúm.“ —
Sotva v kůrku zalal zuby,
Do zlaté hncd kousl- hrudy,
Čtvero zubů jedním razem
Vysypalo se mu na zem.
Zoufale se džbánu chopí,
Po vodé však ani stopy,
Džbán i voda tuhé zlato,

arovnou žc rukou vzato.
„Béda mi, ach! třikrát běda!
Co si poénu u oběda,
Když \še zlato, nač jen sáhnu,
Kladem, žízní věčně prahnu ?
Proklatá to žádost byla,
Co mne takto omámila,
Zlato žízeň neuhasí,
Co mi na plat zlaté kvasy?
Ve zlaté jsem štěstí vidél,
Z_achudobu jsem se stydél,
Qasto jsem se rouhal Bohu,
Ze mi nedal toho kovu;
Béda! jak mne dar ten trýzní,
Za trest umru hladem, žízní. —
V zoufalém lom naříkání,
Zvoní z rána na klekání;
Drvař těžce oddychuje,
Na lůžku se protahuje,
Oči mdlé si poprotírá,
Ze snn'děsného se sbírá. —
“Bohu díky!“ takto plesá,
Při tom na kolena klesá,
„ e to jenom snění bylo,
C-o mne takto postrašilo;
Nežádám si zlata dosti,
Chleba jen když do sytosti;
Toho každým dnem mi dává
Bůh, bud' věčná Jemu slával
Z děsivého toho snění
Vezmi sobě naučení:
Bůh že povždy moudře jedná,
Bytby nedal co bezedná
Po něm žádá lakota,
K obležení života.
Mnohý, co si přeje zlato,
Nerozváží, že to blato,
Kteréž nedá blaženosti,
Ani'zde ní na věčnosti;
Naopak že blaho ruší,
Blaho těla, ba i - duší.

Jan Soukop.
11
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Methodka.

Za Dědice ku severu
Myslí často zalétám,

Na zrak ducha obraz beru,
Jenž hnul hrudí mojí tam!

Po Moravě spásy símě
Seje Method přišel tam,

Pravdě, k nížto klíč jen v Římě __
Vzdělal u nás skvělý chrám.

Počátek kde H a n a běře,
Na skále se postavil,

Otvírsje pravdě dveře
V srdce lidu balsam lil,

Svatá řeč hruď ovládala,
Jako jižných vánkův proud; —

Zas co bouř jí olřásala
Zvěst: „že věčný přijde soudí“

Dojmutý lid žele hříchů
skroušeněm se srdci kál,

Pokorou potlačiv pýchu,
Zlobě na vždy výhost dal.

Lid již duchem zotavený
Za vše Bohu děkoval,

Ale Method unavený
Horkem, žízní omdléval.

Ze tisícův lidu toho,
Kterých z nebes napojil,

Nebylo tam ni jednoho,
By mu žízeň ukojil.

K Bohu vzdechnul Method vzhůru,“
Jenž tam vedl jeho krok;

A v tom zdrobil skalnou kůru —
Divotvorný vodotok!

Sám tou vodou zotavený
Na lid též ji hojně lil;

A lid hřícbův pozbavený
Boha vroucně velebil. -—

Ctí studánku po Methodu
Hamiltonití i z Dědic,

Pije onu zdravou vodu
S nimi mnoho jiných v'íc.

Teč Methoqu! teč jen hojně;
Obmyj z viny ten náš svět,

Bychom mohli vždy důstojně:
„Sláva Bohu!“ svorně pět.

P. Obdržálek..

Dáblův ples.
Dáhel nyní hlučné hody strojí,
Celá mračna hostův častuje,
Hejna, jako když se včely rojí,
Na hostině svojí spolěuje;
Říká se, že jenom kvílí hěs,*)
Chyba lávky! čast'o má též ples.
V krčmě, tam kde plný pohár cinká,
Tam se ďáblu rodí hlavní slast;
Tam, kde džbán asklenka pořád břinká,
Nalíká on nejradš svoji past;
Tam se Bůh a věčnost upírá,
Anjel strážce pryč se ubírá;
Pro ďábla to milé potě'sení,
Když se křesťan Boha odříká;
„ll ej s a!" volá ďábel rozběsený,
Ten! již věru horší nežli já;
Věřím v Boha, ač se třesu, přGC,
Víry té však nemá nevěrec !“ —

Ký to checbtot tam zas chasa tropí
Naražená džbánem moudrosti?
Směje se, že svět přec nepochopí,

ert a peklo že jsou hlouposti.
„Nevěřte jen ve mne, myslí čert,
Draze zaplatite mi ten žertl“

Černý sklepník prsty oblizuje,
Výborná to pro něj pochoutka;
Za to slouží, sotva oddychuje,
Stále číhá z koutka do koutka;
Nová mu zas hudba zaznívá,
Hloupost opilcův se ozývá:
„Víra jako víra“, hulákají,
„Křesťan, žid a pohan jedno jest,
Všickni téhož Boba uznávají,
Každé víře sluší stejná čest !“
„Ha! i tím,“ plesáběs, „jsem jist,
„Padnou kdysi peklu za kořist! -
Známou znnoti pak uspávanku,
Která duše hubí jako mráz:
„Každá víra má prý dobrou stránku,
At již nese ten neb onen ráz !“
Chylrák ví, jenž takto tlachají,
Za mák že již viry nemají. —

Z krčmy, kde již tolik slasti zažil,
Kvapí satan mysli veselé
Přímo k chrámu Páně, by se blažil,
Jak se světí svátky, neděle;
Na kamenných schodech usedá,
Po lidech se pilně ohledů.
Marně mnohých volá jazyk zvonů

K službě Pána, krále zástupů, *.
Vyhýbají posvátnému konu, *
Hnusnou Bohu činí potupu;
Darmo volá mocný varhan hlas,
Běs však pískna hned mi plný kvas.
Belzebub jich za to notně chválí:
„Dobře máte, k čemu půst a chrám?
Proč byste se pro rozkoše báli
Výhost dáti starým pověrám?“ .
Bohužel, náš osvícený věk

**) Běs=zlý duch, ďábel.
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,. _*)Libcěek čili libček,
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Spěchá ďáblu učiniti vděk.
.Hle, i samé do svatyně Páně

Potajmu se vkrádá pekelník,
Sbírá duše do své černě báně,
Píše jména pro svůj pro denník;
Nábožnost však strašně proklíná,
Při modlitbě zuby zatíná.
Za to náhradu mu podávají
Hejsci, co se v chrámě nemodlí,
Před Bohem již am neklekajl,
Jako v krčmě hledí pohodlí;
Hříšně sálá bezbožnikův zrak,
Běs se směje, pravi: „Dobře tekl“
Hrozně však se blíží okamžení,
Satanáši blednou rndosti,
Nebo! mnohý hledá rozhřešení,
Po svátostné prahne milosti;
Proto stůj co stůj se namáhá:
„Hanba prý se knězi zpovídati,
Člověk jako člověk — k čemu to?
K čemu všecko na sc žalovati,
Co až v hloubkách srdce ukryto?
Mlčí však, že kněžím Bohem dán
Jistý lěk, jenž boří hříchův st-n.
Satan takto pýchu mnohých budí,
U jiných pak lichou stydlivost,
Za to pravou lítost krade z hrudí,
Vrhá duše v Páně nemilost;
Svatokrádež když se spáchala,
Černá propast vždycky jásala. —

Nyní z chrámu běs se opět klidí,
By se honem k plesu dostavil
Těch, co dávno za kostel se stydí.
Sám by svátek hříchu oslavil;
Tu se hrá a pije celý den,
Na, oltář jest d'ábel postaven.

Jedna ještě návštěva mu zbývá,
Kterou naposled si zůstavil;
Tam kde zhovadilost pelech mívá
Vrchol slávy své si postavil;
Kde se vraždí srdce čistota:
Tam se hnízdí pekla holota. -—

Aihle, tak i ďábel má své hody,
Jemu kyne hojnost rozkoší :
Hněv a zpoura, lež a smilstva

brody
Blaho světa ďáblem pustoší,
Nevěra mu brány otvírá,
Proto napřed víru vydírá. — —

latinsky: hguatuum
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Vedl jsem tě, bratře, na procházku
.Po místech, kde satan hoduje;
Odpověz mi nyní na otázku:
Kdeže tvoje duše stoluje?
Zdali Bohu věren setrvái,

ili s ďáblem rád si zascdáš ?
Pomnijen, co svatý Petr káže:
„Bdětež, bratří milí, nespěte,
Řvoucí lev mávšudy svoje stráže,
Proto horlivě se modletel“

' Tak se zkazí ďáblův hnusný ples,
Zavítá pak nebe ještě dnes!

Jan Soukop. (Dle Jariše.)

Libeček*).
Nevěrný hoch sliby ruší,
Jeho děva smutná, hledá
S utrápcnou chodí duší,
Pro srdečko libček hledá.

?Přeubohé děvě krutá,Děsná úzkost srdcc svírá,
Proto pracně li bček kutá,

Vypudit chtíc z prsou štíra.

Myslít, když si libček vloží
V důlek srdce o svítání,
Že tím nevěrné své zboží _
K sobě nazpět zas přihání.

Děvo! Nespasí té víra!
Pro lásku již nesou máry. 
Lásce, když ti odumírá,
Nepomohou žádné čáry.

Jeho lásku, která zhnila,
Neroznítí tvoje lkání;
Věrnost, co se rozrušila,
Neobrátí bědování. \

Doutuá-li v něm jiskra vřelá,
Nesmíš na ni slzy líti,
Sice ulopíš ji zcela —

Budeš mrtvý popel míti.

é

německy: Liebstóckel. Ligusticum
|e\istícum, libček obecný lě'sařský, jehoz někdy děvy a ženy jako kouzelného
prostředku pověrou v lásce užívaly.

J. Sl, Menšík.

BAJKY.
(s. M.

1 . Husa. j
Husa péřím zahanbila

Cerstvě „padlý sníh, |Proto pyšný vychrlila

Kulda)
Na své sestry smích :
„Nechci déle žili s vámi.
Půjdu raděí mezi dámy,
Půjdu mezi labutě
Na rybnících u hulěl“ -

11*
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Po rybníku odejela
Od svých sester osamělá;
Vypínala krátký krk,
Až jí praštěl mnohý brk;
Zas ho nakřiviti chtěla,
By jak labuť vyhlížela;
Opičila také zvuky,
Jakých dáno labuti,
Tím však ptactvu strojíc muky
!( velké byla nechuti.
Ale darmo tvařila se
Cizě šperky berouc na se;
Husou byla, husou jest,
Jen že přišla o svou čest;
Labutě ji odháněly,
Husy těž jí znát nechtěly;
Hanba jen & trapné smíchy
Vyrostly ji z hloupé pýchy. —
V zrcadle tom at se zhlíží
Děva, která v hloupě pýše
Nad svůj' stav se tvaří výše,
A se k cizým zvykům blíži.
Přijmi, děvo, dobrou naši radu,
Zůstaň věrná svému rodu, stavu,
Nekloň k cizým obyčejům hlavu,
Nevypínej nad své družky bradu;
Odrodilka moudrým \! potupu se -d

Básně.

,
a"Opičením u všech směšnou jen se stá .

2. Liška a čáp.

„Pěkně prosím, vzácný pane čápe,
'Pověz mi, co's viděl, zkusil, slyšel
V cizých zemích, odkud's právě přišel
Víš, že rozum liščí všecko chápe,“ _
Sprostý čáp hned zevrub popisoval ,
Všecky louže, bahna, zmoly, žlaby,
Z kterých tučně červy, hady, žaby
S mnohou chutí sobě vytahoval. —

Mnozí lidé též se navraeují
Z cizých měst a krajů domů zhusta,
A jen vždy, kde byla jídla tlustá,
S mnohou chvalou známým vypravují.

3. Dub a prase.

Žravě prase páslo se
Pod vysokým dubem,
Na žaludy třáslo se
Okem, chřtánem, zubem.
Sotva jednu zkřoupalo,
Druhou mít již chtělo,
Po třetí se koukalo,
Po čtvrté se chvělo. —
„Nevděčně ty hovado!
S dubu dolů znělo,
Ke mně hledíš nerádo,
Žrát by's pořád chtělo.

f—

_;(\
\

Ode mne tu stravu máš,
Kterou jíděš co den;
Kdy mi za to díky ddš ?
Nejsem-liž jich hoden ?“
„„Nevím posud s jistotou,
Mně že jenom k vůli
Na zem tvoji štědrotou
Zaludy se hnuly.““
Tak se prase ve zdoru
Odpovídat jalo,
Bez pohledu na horu
Potom zase žralo. —

Mnohý člověk rovně tak
Boží dary jídá,
K Bohu však se jeho zrak
Vděčně neohlídá. '

4. Pštros.

„Pozor, já teď poletím !“
Zvolal pstros, pan velikán;
Všemu ptactvu slibem tim
K úžasu byl podnět dán,
„Poletím již 1“ zvolal zas,
Mocná křídla rozepial,
Napnul velikánský vaz,
Do běhu se rychle dal.
Jako koráb s plachtami'
Obrovsky se k předu hnal,
Od země však nohami
Ani krokem neodstal.

Mnohý člověk činí slib,
Že se k nebi povznese,
Ale od svých hříšných chyb
Ani krokem nehne se.

5. Vlha.*)

Ptal se mladý orel sovy:
„Zda—li rozum tvůj mi poví,
Je—li ptáka mezi námi,
Jenž prý jmeněm vlha známý,
O němž člověk vypravuje,
Že, když vzhůru vystupuje,
Ocas vezdy napřed mívá,
Hlavou pak se na zem dívá ?“ -—

Odpovídá důmyslné sova:
„Člověka to smýšlenka je poté;
Muohý člověk sám jest takou vlhou,
Nehot zastřen nerozumu mlhou

') Vlha, obyčejněžluva , (Merops Api
_ aster, Bienenl'resser) jest krásně barvitý

pták po vrchu jasně kaštanový s pro
míchaným zeleným peřím; zpodek a
ocas má jasně zelenomodrý s hrdlem
žlutým. Žije v jižně Evropě, v Asii
a V Africe; k nám přichodí jen co
hon, ale je“ Velmi známý. _



Rád by přišel na nebesa,
Ale při tom pořad lesa
V hříšných rozkoších, jež země dává,
Od níž ani mžikem neodstúvá.

6. Vlk na loži smrtelném.
Starý vlk, když dokonával,
Tu se na pokání daval;
Zkoumal léta minulá,
Kteráž v hříchách plynula;
Takto mluvil k slonovi,
[ rozmilému kmotrovi:
„Hříšník jsem, to dobře'vím,
Alo přece myslím, doufam,

e nepatřím k nejhofším:
Proto sobě nepozouíam
Natropil jsem zlého dost,
Ale mám též mnoho“ CW“ '
Jednou se mi jehňátkoi
Hezké, tučné robátko,
Přibližilo na dvě pídě; '
A já vide, že je v bídě,
Srdce svě jsem neobtížilo
Chudátku jsem neublížil.,—
Tenkrát také ovce směla
'I'oulala se osamělá,
Mne dobráka zočila,
Kolem mne se točila,
Majíc růžky z ryze pÝChYs
Tropila si ze mne smíchy.

5 jsem ovci milost dalo
Pokojně se dále bral.“ j

„„To je pravda“ pravul slon,
„„Já to dosvědčiti mohu: 
Tenkrát's ležel v panském stohu,
Musel's nechat lup i hou;
Vězela ti v hrdle kost,
Proto's krotil svoji zlost;
Byl'p jen potud dobrákem,
Až ti jeřáb zobákem
vyňal kostku » jícnu tvého
Nebezpečné bolavěho.““ '—

Jistí lidé za to mají,
e i proto cnostni jsou,

Hřích když páchat nemohou,
Ač'bo sami nenechají.

7. Planá jabloň.—

Planá jabloň dutá byla, \
Včely !: sobě přiva'bila;
'l'y tam započaly hned
Ukládati sladký med.
Tím se jabloň pyšnou stala,
Stromům všem se vysmívala,
Ze prý žádný nehostí
V sobě toli sladkosti. ,
Kůl-ala ji blízká družka,
Bladco štěpovanů hruška:

Básně.
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„Vydluženou sladkost máš,
Kterou ted' se vychloubáš;
Až med sladký přijmeš v s ebe,
Budou lide chválit tebe;
Chlub se trprv po roce,
Dáš-li sladké ovoce !“ —

Nejbídnější bývá pýcha,
dyž se z cizých zásluh míchá-,

Cností svých se míti snaž,
Každou pýchu s duše smaž.

8. Trní.

„Ale pro Bůh co děláš?
Řekla vrba k trní,
Což ti ruka brní,
Že ji po všem napínáš ?
Lidem všem, co kolem jdou,
Jako jedovatý
Chtivč trháš šaty;
Nač pak tobě šaty jsou?"—

„„Na nic, odpověděl trn,
Já jich nechci míti,
Chci jich jenom zříti
Plné děr a plné skvrn!"“ —

Bratře, proč se namáháš
Národnost nám hráti ?
'l'yt ji chceš jen rváti,
Ač sám z toho nic nemáš! —
Také dobrou pověst nám
Lživou kališ špínou;
Smýšlenou nám vinou
Přece lepším nejsi sim! —

9. Mezci.

Cestující po Africe')
il k sobě : „Nad opice

Hor ( jsou ti zpurní mezci,
'I'ito váhaví a líní lezci.

Stvrdne-li jim mozek v hlavě,
Když jsou právě na výpravě,
Neehtí o krok dále jíti,
Radě si dají kůži dříti.

Můžeš hladiť jich & prosit,
Nechtí táhnout ani nosil;
Zpupně ostávají státi,
Ničeho se nechtí báti.

Váhavě jsou jejich kroky,
Necitelně hlavy, boky,

')Aogličan Frant. Galton cestovalod
srpna 1850 až do konce 1851 po jižně
Africe, a vydal svůj cestopis tiskem.
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Ač, když v některouchtí chvíli,
Za hodinu ujdou míli.

Ani v noci u táboru
Nebývají beze vzdoru,
Žádnou mocí nechtí ctáti.
Nedají mi ani spdtí. _

V noci zrůstá bujnost, síla,
Hlídač darmo hrozí, spilá —Z
Přece utrhnout se hledí, —
Kde co najdou, všecko snédí.

Práce & vší poddanosti
Každý mezek rád se sprostí;
Vdždy je líný jen když prchá,
Tu má čerstvě nohy mrcha.

A co člověk potom zkusí,
Když jich v poušti hledal musí!
Marně mine“ mnoho času' —
Dal bych mezky raděj- rasu!—

Jcitě jednou utekou-li,
Lev at na ně tlamu špoulí-l
Nechci o ně míti péči,
Starost má jich nevylěčí !“ —

Zase mezci tam ti byli,
Když se lidé probudili ,
Pán se chystal jako k lovu,
Hledati jich kázal znovu.

Ale již svou zlobu tvrdou,
A svou nepoddalost hrdou
Pykati jim bylo smrtí —.
Lvi se v jejich maso vrtí!

Jako mezek kluk se chová,
.Jenž si nechce vážit slova,
Co mu otec celou duší
Mluví, hřímá v hluché uší.

Ne'chce konat krásné cnosti, O
Hledí ujít z poddaností;
Ale jako mezci hloupí
Vzdorem bídnou smrt si koupí.

_10. Charpa a zemák.

0 snídaní za července
nečky vily krásné věnce.

Charpě větřík pochleboval.
Hlavinku ji prodychoval.

Zemáky tam také byly,
A ty květ svuj cudně kryly
\l semoudu skromném, čistém
zh nelenili, bujný- listen.

Bund.

Slunce lilo svoje blesky
Na zrosenou charpu hezky,
Proto zdvihla hlavu výše,
A hned promluvila v pýše:

„Co že já jsem kvítko hezké!
Samo slunce ponebeské
V modru mojim libuje si!
Zemák sprostě květ svůj věsí.“'

„Mne chtí míti žnečky, ženci
Za kloboukem, ve svém věnci;
Kdo pak, zemáku ty bídný,
Bývá k tobě takto vlídný ?

Zcmák k charpě mluvil bolně:
„„Sestro, nehřeš pýchou zdolně
Proti,Bohu, kterýž skrovné
Stvořil tebe í mne rovně.“

„„Že máš pěkné barvy, šaty,
Proto's mnou již pohrdla ty,
Kteráž kromě svého květu
Pranic nepodáváš světu?

„„Ját jsem ovšem bez nádhecy,
Užitek však dávám sterý,
Který pro tisíce všudy

'V sobě kryjí sprosté hrudy."í“

„„Po tobě když není zmínky,
Já přec nejsem bez zpomínky;
Člověk mnou sí 'pochutnává,
Bohu vroucně díky vzdává“

„„Tobě i mně slunce topí,
Tebe i mne rosa kropí;
Mne však nad to v úctě chová
Také slzn nuzákova.““

Charpa pravdou přemožená
Stála v žitě zahanbená;
Srpy žencův zabřínkaly —
Krásu jí a schlouhu vzaly.

Kdo jen po zevnějšku soudí,
Tomu soud se z“kalna proudí;
Hleď, by vezdy srdce tvoje
Mělo v sobě cnosti zdroje.

Kdo to obskákal?
čili

Štrycl kocoura Lcdas psík.
Z trochu odchýleně trouby
Páchlo cosi, nevšak houby,
Kuchařka, když ven kročila,
Kdo tam vklouzl, nezočila.
Štrycl oblíznuv si vous
Zoubky si již chutě brousí.
Ohlídl se ovšem kolem,
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Ušlo'mu, kdo pode stolem.
Na lávku se švihnuv skokem
O troubu se hladí bokem,
Jakoby jí lichotit chtěl
Za to, co již na vroubku měl;
Sám že ale sobě nevěří,
Hledí do trouby i do dveří;

_Zamňourav jak by se rmoutil,
Do trouby se tiše vkroutil.
Tu však Ledas notně zaštěkal,
Kocourka tam v troubě mlekal.
Štrycl hned se zpamatoval,
Nebot dávno Ledáska znal:
„Ticho!“ dí mu, nebuď hloupý,
Víš, že nejsem k tobě skoupý;
Chceš-li dostat pomlásku,
Buď jen ticho, Ledásku !“ —
Ledas nebyl nezdvořílý,
Vždyt mu též byl kousek milý;
Štryc se ale dlouho hostil -
Ledásek se nerád postil; —
Věda Štrycl oč tu běží,
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Na oko se strašně ježí;
„You, voul“ mňourá, očkem blýská,

' Až &. psovi 0 díl stýská. —
V tom se otevřely dveře,
Kuchařka se vážně hoře:
Štrycl ven hned sebou švihl,
Ledásek pak kostku zdvihl.
Sefka vidouc troubu práznou
Zlostí zňala se nerňznou ;_
Tatar se stěny hned strhla,
Na Ledasa zle se vrhla.
Darmo: „Povím. povíml' hrožil,
Tatar po něm jen se vozil„
A ač chuďas kost jen hrýzl,
Za Štryclíka výprask slízl.

Tak to bývá, milá chaiol
Chytrák prchá, když mi maso,
Ghuďas lapen, ač jen ! kostí,

' Obskáče to bez milosti. 

Ýeregr. Obdržálek.

Jahodářka v Rožnově.

Děvče chudé, špatným hahem kryté,
Pokorně jde k hostům do pokoje,
Klopí očka, váží slova svoje,
Vidět na něm, že jest málo syté.
Košík chová v obnažených rukou,
V košíku má čerstvých jahod špetu,
Kterých nasbírala vedlé květů
V chladném dešti 5 mnohou pracnou mukou.
„Jahody si kupte, vrácná paní!
Čerstvé jsou a pěkně, plné medu,
Rovné Vám & Vašemu jsou hledu, »—
Bude na nich milé pachutnání!“
„„Proč pak samo.. děvče, nechceš jísti,
Čeho's velmi těžce nasbírala?
Ráda by's mi jahod odprodsla,
Ač, že hlad máš, na očích ti čistil“
„0 jak ráda jsem já, že již zase
Pán Bůh sladké jahody nám dává!
Budiž Jemu za to věčná sláva!
Zle jsme vypadali v zimním čase.“
„Tatíček již měl mi přestat žíti,
Mamíčka mi také umřít chtěla;
Já jsem bídná sama nevěděla,
Odkud pro ně chleba, léků vzíti.“
„Ještě čtvero pod mnou menších dětí
Denně aspoň zemňáčků mět chtělo,
Mně se žalem srdce v těle chvělo,
Až jsem též se dala churavěti.“
„Přece Pán Bůh pomoci mi skýtal..
Že jsem mlékem naší staré krávy,

Pro kterou jsem zásobiln trávy,
Užívala všecky, až sněh s hor se smítdl.
„Namřelí jsme všickni dost se hlada,
Kterýž pláčem smývali jsme : tváří;
Nyní.. kdy již parné slunce září.
Chvála Bohu, budem žíti v snadu.
„Prvá jahoda nám krásně hlásá,
Že se na čas končí naše bída,
Co nám doposud všem z očí hlídá ;
Proto zrak náš v sladkém pláči jásá.
„Mileráda vstávám před slunečkem, \
Mileráda chvátám k lesu, k seči,
Kde je slýchať zpěvných ptáků řečí,
Kde se modlím s nimi pod stromečkem.
„Za všecky tam modlívárn s'e' hostí,
By jimv Bůh dal rozmileho zdraví,
Mnoho štěstí, v duši pokoj pravý,
Kterým by se bolův stali prostř.“
„Pak má ruka vztahuje se ráda.

. Pro každou již zralou pro jahodu,
Střepává s ní ranní rosy vodu,
A ji do košíčka poukládá.“
„Když pak tisíckrát jsem shýbala se,
A když v koši kupa jahod růste,
Volně procho'dím se v" seči husté;
Blažná se mi v očích slza třase.“
„K Vám přicházím nyní právčz lesa,
Přejíc aby z jahod barva milá
Vaše něžné tváře obarvila" —
V přání tom má dhše st'ál'e plesů.“

B. ti. K.

—-—r\mN\NV——
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Zpráva
o Dědictví sv. Cyrilla a Methodia.

Kdožkoliv v živobytí svém měl
zahrádku, květnici nebovini
ci, kterou sobě nově zařídil a vzdělal:
rozpomene se těch radostí, jež mu
zároveň skvítím, s révami a se stro—
movím rostly, květly a ovoce vydá
valy. Podobných radostí, ale mnohem
vyšších a podstatnějších, podává nám
roztomilákvětnice a vinice du
ch ovní, která vštípena byvši v mě—
síci srpnu r. 1850. na půdě vla
sti _naší Moravské, patrnýmpů
sobením svrchované milosti Boží již v
kráse tehdy netušené se rozprostírá,
roste, kvete a spanilého ovoce 'vyvodí.
Tato duchovní květnice a vi—
nic e, z nížto právem radovati se mo
hou všicknizakladatelé a spo
luúdové, jest naše Dědictví sv.
Cyrilla & Methodia, o němž tuto
klademe zprávu až do konce roku
1853. .

A. Knihy, obrazy" & zeměvidy
čili mapy, Dědictvím sv.
Cyrilla a Methodia dílem již
vydané, dílem chystané P.
T. spoluoudům.

i. „Moravan,“ kalendář na rok
1 5 .\82

2. „M 0 r a v a n,“ kalendář na / rok
x 1853

3. „Mor a v a n,“ kalendář na rok
1854

4. Obraz sv. Ludmily od aka
demického“ malíře Hellicha v

raze. _ ,
5. Putování Christa Pána, od

v. p. Tomáše Procházky ,
knězev Ivančicích.

6.Missie Tichomořské od v.
p. Dra.Františka Škorpíka,
duchovního správce v Bohda
liciích.

Pro rok 1855. dostane každý za
kladatel nebo spoluoud následující věci:

7. „M 0 r a v a n,“ kalendář na r 1855.
8, Mapa 'žemě Palestinské, od

v.p. Jana Fáborského, kněze
v Žídlochovicích, ku knize
„Putování Christa Pána“

9. Život sv..Cyrilla a Metho
dia, apostolův a patronův Morav
ských i Ceskych, od v. p. prof.
Václava Stulce v Praze.

10.Obraz sv. Cyrilla a Metho
di &,představující dojímavou chvíli, '
kdy se umírající sv. 0 y rill v
Rímě loučil s bratrem svym, sva
tým Meth odiem, jejž prosil,
aby se vrátil na M0 r a v u, a pra
coval o jich úplném uvedení do
lůna Církve Boží.

V tisku se nachází :

11. Život sv. Alžb ěty dle Mon
talemberta od v. p. Ja ko b a Pr o
c h á z k y, kaplana v Pavlovicích.

12.Josefa Flavia„válka židov
sk á,“ stary překlad, opraveny dle
řeckého pérem důstojného p. pro
fessora a starosty našeho Dědi
ctví,Františka Sušila.

- -l3. Diplom nyní teprv přišel vykre
slený od akademickéko malíře, p.
Manesa v Praze, a odevzdá se
rytcovi do Vídně. Umělecká práce
ta bohdá po roce krásou svou
překvapí každého.

Poznamenání. Spoluoudové, kteří
teprv později byli přistoupili, a
tudyž čísla i., 2., 3., 4. a 5. ne
dostali , mohou jich sobě nyní
ještě koupiti, chtí-li míti všecky
věci Dědictvím vydané v úplném
pořádku; a sice: stř.

Kalendáře po .
Obraz sv. Ludmily za
Putování Christa Pá—
x na i s mapou za .

bez mapy . . .

24 kr.
30 '„

izl.30
1, "
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B. Počty až do konce roku
1853. stř,

Roku1853. přijalo se: 9361 zl.
„ „ vydalo se: 2691 „ 36 „

.a sice: knihařovi za
vazbu kněh . 343 „ 33 „

Tiskárně dědicův Roh- _
rerových. 1711 „ 12 „

Kamenopisci p. Rauho- '
vi ve Vídni . . _ 81 „ — „

Za kolkováníMorava
na na rok 1854. . 150 „ — „

Za mapu svaté země 348 „ _ „
Na drobnější vydání 57 „ 51 .,

Činí dohromady vrchni _
summu vydání . . 2691 zl. 36 kr

Odpočíiáme-li od přl—
jmů téhož roku . 9361 „ 50 „

vydání. . 2691 „ 36 „
ostává . . 6670 zl. 14 kr.

Hotové jmění od roku
1850.,185í.,a1852.
obnášelo . . . 9873 „ 7 „

Čistého jmění tudyž
bylo na konci roku
1853. . . . . 16,543 zl.-21 kr.

Budiž jméno Páně—'pochváleno!

0. Nově "opravené a vysokým
c. k. mor. Místodržitelstvím

potvrzené „Stanovy Dědic
tví sv. Cyrilla a Methodia.“

$. 1.

Účel Dědictví sv. Cyrilla a
Methodia. .

Dědictví pečuje o zvedení lidu
Moravského, jakého náš čas poža
duje; o zvedenívšestranné, avšak
na základěvíry katolické s vy
loučením všeliké politiky.

S. 2.

Prostředky k dosažení účele tohoto.
1.'Spisování a vydávání kněh, a

sice netoliko .výhradně náboženských,
nébrž vůbec vzdělávacích a k ducho

50 kr.
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vním potřebám věku našeho prohlédn
jících, zláštědějepisu, zeměpisu,
poznání vlasti, přírody, řeme—
sel, orby at. d. 1 v zábavných
spisech. obsažena býti má bud obrana,
bud utvrzování pravdy některé kato
lické, jižto se odpor časový dotýká.

_ Vydávati se budou Dědictvím knihy
ve trojí řadě:

a) Obšírné životopisy Svatých.
b) Spisy poučné.
c) Spisy zábavné.

2. Casopisy a všelijaké listy bě
žné. — Organem Dědictví sv. Cyrilla
a Methodia jest: „Hlas jednoty
katolické“. '

3. Předměty umělecké, k. p. obra
zy, zeměvidy čili mapy a t. d.

5. 3.

Šetření zákonův tiskových.
Přivydávání časopisův, kněh, běž

ných listů, obrazů a t. d. budou se
stávající zákony tiskové zevrubně za
chovávati.

S. 4.

Zřízení Dědictví.
1. Spoluoudem Dědictví státi

se může každý, kdož za sebe jeden
kráte na vždy položí 10 zl. stř.

2. Kdo však témuž ústavu 100
zl. stř. věnuje, považován bude za
spoluzakladatele, a obdrží4vý
tis k y věci Dědictvímvydaných zdarma.

3. Kdo jednou na vždy dá 40 zl.
stř., budé téhož ústavu spoluou
dem I. třídy, a obdrží 3 výtisky.
'— Kdo 20 zl. stř. dá, stane se spo
luoudem II. třídy, a obdrží2vý
tisky. —- Kdo 10 zl. stř. položí,
budeSpoluoudem Ill. třídy,aob
drží 1 výtisk zdarma. —

Kdyby bylo zapotřebí druhého
neb třetího vydání některé již
vydané knihy, spoluoudové ji dostá
vati nebudou, nébrž bude se prodávati
ve prospěch pokladnice Dědictví, aby
se nákladnější díla vydávati mohla.

4. Řehole, děkanství (vika
riaty), osady, kněhárny, školy,
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rodiny, spolky, bratrstva at. d.
vstupujídvojnásobným příspěv
kem do spoluzakladatelství a v nad
řečené třídy.

Spojí-li se pak manžel s man-'
želkou svou vjeden toliko zá
klad 010 zl. stř.,vydávají se jiín knihy
jen do úmrtí prvního z nich. —

Aby úmrtí spoluouda přišlo
ústavu tomuto ve známost, žádají se
velební p. p. duchovní pastýřové, aby
úmrtí takové pokladníkovi Dědictví,
třebať i přímo poštou oznámiti ráčili.

Podobného oznámení písemného
zapotřebí jest, kdykoliv spoluoud ně
který bud' k vyšší důstojnosti vynikl,
neb se jinam přestěhoval. '
Poznamenání i. _Rodina se béře,

pokud jméno se netratí. Dcery
provdané, synů—litu není, od
blrati budou knihy pokud žijí;
dítky pak jejich, jiné již jméno
nesoucí, nemají práva tohoto.

Poznamenání 2. Pošle-likdoprv
\ ní -polovici Dědictví: dostane

hned listek a knihy pro ten rok
vydané. Kdyby však do roku
druha polovíče složena ne
byla: nebudou se knihy vydavati,
leč až se tato složí, kdy se te
prv diplom vyhotovený odešle. —
Rodiny, řehole, děkanství,
osady, kněhárny, školy,
spolky, bratrstva a jedno
t'l-iví spoluoudové, jižto ce
lý základ najednou učiní,
dostanou zmíněný diplom hned
s listkem a s knihamijim pa
tříoími.
5. Každému volno, dopln ěn ím

základu u=vyšší třídu postou
piti. Zašle—litudyž k. p. spoluo ud
III-. třídy k prvním 10 zl. stř. opětn'ě
10 zl. stř., stane se s_poluoudem
II.třídy, a t. d ,

Avšaksp—oluou'dstvíposlou
piti jinému-nedovoluje se.

6. Každý přistupující račiž jm é
no a místo přebývání svého,
jakož i' biskupství a děkanství
(vikarřat)aposlední poštu zevru
bně udati. .

7. Každý kině—z;který jest. ou
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dem Dědictví sv. Cyrilla a Methodia,
béře na sebe povinnost, bud' ve slav
nost, buď v některý den v oktavě
svatých apostolů Cyrilla a Methodiakaždoročně sloužitimši svatou
za všecky živé i mrtvé spolu
oudy dotčeného Dědictví; a
bude-li libo a možno, i jin ou mši
svatou za obrácení národův
Slovanských od jednoty cír
kevní odloučených, kteroužtopo
božnost jistě každý spoluoud co věr—
ný katolík spolu konati neopomine.

8. Zemřelí, za které někdo
vkladek k Dědictví učinil, tak jako ti,
jižto na smrtelné posteli nejméně 10
zl. stř. za sebe Dědictví odkázali, stá
vají se účastnými duchovních
milo stí v předešlém (7) čísle jme—
novaných.

Každý, jenž byl vkladek učinil
za mrtvého, pokud živ jest, knihy
bez ohledu na velikost vkladu — o
všem nejméně 10 zl. stř. -— po je
dn om výtisku dostávati má.

9. Správu Dědictví sv. Cy
rilla a Methodia vedevýbor se
stávající z kněží, kteří bud' „v
Brně, buď na. blízku přebývají.

10. U jiných osob a u ou
ř a dů zastoupá Dědictví sv. Cyrilla a
Methodiastarosta, a v jeho zamést
náníjeden z jednatelů.

11. Výbor scházívá se čtvrt
letně, a na vyzvání starostovoi ča
stě ji v Brně, aby, čeho zapotřebí, v
poradu bral, a většinou hlasů přítom
ných výbornikův o nálezích pro
celé Dědictví- platných rozho
doval. —- Výbor má právo, počet ou
dův svých odcházejících doplniti nebo
irozmnožiti, avšak nejinak než ka—„
tolickýmí kněžími, a každoro—
čně uveřejňuje zprávu o čin—
nosti své.

12. Každý spoluoud Dědictví má
právo, písemně návrhy své činiti, a
přání svá projevovali dotčenému vý
boru, kterýžto při svých shromaždě
ních zavázán jest, jich svědomitě v
úvahu bráti, a:dle nich, pokud potřeb
no, proSpěšno a možno jest, se za
chovávati, .



Zpráva o Dědictví sv. Cyr. & Math.

13. Ve sp or e ch z poměru spol
kovního snad vzniklých odvolává se k
starostovi, a v domněle nedosta
tečném vyhovění k příslušícím c. k.
úřadům. .

14. Kdo témuž Dědictví obětuje
práce své liter'ní neb uměle
cké, obdržína výslovnou žádost
h o n o r a r podlé výborností , obšír
nosti a důležitosti spisu svého, o čemž
v ý b o r usudek pronese.

S. 5.

Rozesílání kněh a vytvorův umě
leckých.

1. O rozesílání kněh, spisů a
jiných předmětů Dédíctvím vydaných
postará se výbor. Každý přistupující
k Dědictví račiž ihned oznámiti, ja—
kou cestou se mu knihy mají
posílati, aneb v kterém poblízkém
kněhkupectví je sobě bráti zamýšlí. —
Pravidlem u věci této ostane, co
na lístku tištěna jest, že totiž na po
ukázaní lístku svého každý v hlavní
kommissiup. p. Nitsche a Grosse,
kněhkupců v Brně, knihy sobě vybí
rati má. Kdoby však chtěl knihy své
dostávatí poštou, račiž se obrátíti

František Sušil, professor theologie
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frankovaným listem na jmenované lměh
kupectví.

2. Všelíké d o p i s y v záležito
stech Dědictví sv. Cyrilla a Met-hodia
budtež posílány pod adressou na F r a n
tiška Sušíla, starostu Dědictví,
professora bohosloví; a z á silk y p e
n ě z buďtež činěny v listech franko—
vaných pod adressou na pokladní
ka Dědictví, .nyníEduarda Kar
lík a, kaplana u sv. Magdaleny v
Brně.

5. 6.

Poměr k vládnímu řízení.

1. Vládnímu řízení se ponechává
nahlédatí v jednání spolku, bdíti nad
zachováním nařízení u propůjčeném
potvrzení daných, aneb všeobecnými
předpisy stanOVených, a uzná-li za
potřebu, přidati spolku od příslušícího
úřadu určeného císařského kommis
sara.

2. Kdyby se spolek rozejítí měl.
rozhodne výbor 0 jmění v duchu
Dědictví sv. Cyrilla a Metho
dia, & podáo tom předběžnou zprávu
vysokému c. k.Místodržitelství, a své
mu P. T. Nejdůstojnějšímu panu Bi
skupoví

v Brně,starosta.
Eduard !(arlik, kaplann vsv.Magdalenyv Brně, pokladník.
Robert Suderla, vikář při chrámě kathedrálnímv Brně, jednatel.
Beneš Method Kulda, duchovní správce v 'mor. slez. ochranitelně pro za
' nedbalou mládež v Brně, jednatel.

Dr. .lan Ev. Bílý, duchovní správce v Předklášteří Tišnovském.
Dr. Beda Dudik, gymnasialní professor v Brně.
Jan Fáborský, kaplan v Žídlochovicích.
Bedřich Geissler, Spiritual v bohosloveckém semináři biskupském v Brně.
Gunther Kalivoda, emerítovanýprofessor v Rajhradě.
František Maršovský, administrator fary Ořechovské.
Peregrin Obdržálek, kaplan v Dražovicích.
František Poimon, redaktor „Hlasu jednoty' katolické,“ kaplanu

sv. Tomáše v Brně.
Emanuel hrabě Putting, kanovník arcibiskupské kohsistoře v Olomúci,

děkan a farář ve Švábenících.
Matěj Procházka, gymnasialníprofessor v, Brně.
Tomaš Procházka, kaplan v Ivančicích.
Jíří Slota, gymnasialní professor v Baňské Bystřici.
Jan Soukop, kaplan v Sloupě.
Eduard Stuchlý, duchovní správce v Mašůvkách.
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Bedřich hrubě Sylva Tarouca, c. k. konservalor pro Moravu,kněz cír
kevnív v Brně. '

Tomáš Simbelza, duchovní správce v Komíně.
Dr. František Skorpík, duchovní správce v Bohdalicích.
Anton ubert, farář v Lulči.
Josef Těšik, duchovní správce v Nosislavě.
Ludvik 'l'ylll, konsistornl rada v Olomúci i v Brně, děkan a farář-v Újezdě.
Josef Voráč, kaplan v Jedovnici.
lgnac Vurm, kaplan v Dědicích.
Karel Zelinka, administrator fary Líšenské.

č. 1247.

Předešlé stanovy potvrzují se od 0. k. mor. místodržitelství.

V Brně, dne 18. února, 1854.

L. S. Místodržitel:
Lažanský v. r.
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D. Seónum wired)]]. E. pánů [pofuoubůmDěbictmí [m. (5m. a melanom.
přisloupivších až do konce srpna 1854., ja\ož udání jsou Hlasem jednoty katolické,

- až do čísla 35. 1854.

Po:name_n_in'í.- Kdyby někdo s ?. T. pinů spoluoudů v sein-mu tomto omylem tiskovým buď vypuštěn, buď chybně
vytištěn byl, h'da' se, nby ernyl laskavě na znimosl dal pořadateli kalendiře.
nen-“vi, budiž každy“ pře-vědčen.

Jednota katolická v Babicích(pro
školu Babíckou) 20 zl. —- Jed. katolická v
Blansku 20 zl. — Jed. „katol. v Ivančicích
20 zl. — Jed,katol.panenv Ivančicích
20 zl. — Jed. katol. v Komíně, (pro kni
hůrnu obecní) 20 zl. — Jed. katol. v Lý
skúch (několik oudů) 20 zl. — Jed. katol.
v Olešnici 20 zl. — Jed. katol. v Německých
Bránicích 20 zl. — Jed katol. v Podivíně
20 zl. — Jed. katol. v Pozořicích 20 zl. —
Jed. katol. v Předmostí.(pro knih. obecní) 20
zl. — Jed. katol. v Předmostí (pro kniharnu
chudých Popovských) 20 zl. — Jed. katolických
panen v Předmostí (pro knihárnu chudých
obce Vinařské) 20 zl. — Jed. katol. v Raj
hradě20 zl. — .led. katolických panenv Ru
prechtově 20 zl. — Jed. katol. ve Sloupě
20 zl. _- Jed. katol. _vSloupnici v č. 20
zl. — Jed. katol. Stražkovská pro školu
Stražkovskou 1 pol. 10 zl. — Jed. katol. v
v Šaratících (pro školní kníhárnu) 20 zl. _
Jed. katol. v Tuřanech 20 zl. — Jed. katol.
v Tvarožné 20 zl. — Jed. katoL v Újezdě
(pro školu) 20 zl. — Jed. katol. ve Váža
nech 20 zl. — Jed. ka'ol. na Vranově 20
zl. —

Bratr-tva Batelo vsk ěho 29.
růže s-dvěma růžemi Švébovskými. 1 pol.
10 zl. — Bratrstvo růžencové v Blažovicích
1. pol. 10 zl. — Brat. růž. v Bořeticích 20
zl. — Bratrstvo růžencové v Boskovicích
20 zl. — Bratr. nejv. srdce P. Marie v Pru
ských Bránicícli 20 zl. — Bratr. růž. v Bu
dišově 20 zl. — Bratr. růž. v Bystřici 20
zl. — Bratr. růž. v Dluhonících (za školu
Dlulioníckou) 20 žl. — Bratrstvo živého
růžence farností Kloboucké v Ol. dioc.40 zl.
— Bratr._ růž. v Komíně 20 zl. — Bratr.
růž. \! Lejkách 20 žl. — Bratr. literáckého
choru v Lišovč v C. \20 zl. — Bratrstvo
růžencové v Lulči 20 zl. — Bratr. nejslad.
jména Ježíše v lllilostovicích 20 zl. — Bratr.
nejsv. srdce P. Marie v hlílostovicích 20 zl.
— Brat. sv. růž. v Mohelně 20 zl. _Bratr.
nejsv. srdce P. ůlarie v lllostovicích 20 zl.
— Bratr. růž. v Němčicícli u lvančic 20 zl.
— Bratr. živého růžence v Ochozi 20 zl. —
Bratr. růž. v Ořechovičkúch 1. pol. 10 zl.
-—Bratr. růž. l'arnostil-lrubo-Prosenské jedna
růže 1. pol. 10 zl. - Bratr. růž. v Před—
mostí (za farní školu) 20 zl. — Brat. růž.
v Přerově 1. růže 10 zl. — 2. růže 10 zl.
——3. růže 10 zl. — 4. růže 10 zl. — Bratr.
nejv. jména Ježíš : Pruských Bačan 20 zl.
— Bratr. nejsl. jména Ježíš v Pruskýeh Ra

V kníha'eh "mych pak ke chyby té

čin 20 zl. — Bratr. nejsv. srdce Px Marie
: Račín 20 zl. — Bratr. nejsv.. srdce Panny
Marie z Pruských Račín 20 zl. — Bratr.
srdce Panny Marie : Pruských Račín 20 zl.
— Bratr, sv. růž. v Rožmitále v C. 20 zl.
— Bratr. růž. v Ruprechtově 20 zl. —Brat.
růž. v. Silůvkách 20 zl. — Bratr. růž. v
Slatině 20 zl. — Bratr. růž. vŠiravě 1. pol.
10 zl. _ Bratr. 9 mužů v Šlapanicích 1.
pol. 10 zl. -— Bratr. nejsv. srdce P. Ježíše
: Prusk. 'l'urkova 20 zl. — Bratr. nejsv,
srdce P. Marie : Pruského Turkova 20 zl.
-— Brat. nejsv. jmena Ježíš z Pruských
Útěchovíc 20 zl. — Brat, nejsv. srdce P.
Ježíše z Prusk. Utěchovíc 20 zl. -— Bratr.
růžencové ve Vavřinci u Sloupu 20 zl. —
Bratr. růž. v Želatovicích 1. růže 10 zl. -—

Rnlhúrna školnív Batelově 20 zl.
-— Knih. chudých obce Benátské (od je
dnoho dobrodince) 40 zl.— Knih. školní v
Blučíně 20 zl. — Knih. osady Boršovské v
č. 20 zl. _ Knih. ctih. p p. o. o. Minoritů
v Brně 20 zl. — Knih. šk. v Bystřici 20
zl. — Knih. šk. v Bystřici (darem důst. p.
děkana a faráře Bernarda Regen-a) 20 zl. —
Knih. šk. v Dašicích 20 zl. — Knih. šk. v
Dědicích (darem 1- p. Frant. Klevety, mly
naře) 20 zl. — Kníhárnn v Dluhonicícb 20
zl. — Kniharna fary Domášovské _(darem
vel. p. faráře Ignacia Ševčíka) 20 zl. —
Knih. šk. v Dobroticích 20 zl. — Knih. šk.
v Doubravicích v Č. 20 zl. -— Knih. šk. v
Elhenicích v C. 20 zl. — Knih. školy farní
Hněvkovské v C. 20 zl. — Knih. sousedstva
Hrůtovskéko, 20 zl. — Kníhárna chudých
obce l-lůzovské 20 zl. — Knih. Malé Strany
: Hůrek 20 zl. — Knih. Dolních Hůrek 20
zl. — Knih. Horních Hůrek 20 zl. — Knih.
osady Chrášťanské v C. 40 zl. — Knih. šk.
fary Chřáslanské v č. 20 zl. _ Knih. šk.
\! Ivančicích 20 zl. — Knih. šk. Jablonské
v Č. 20 zl. — Knihérna šk. v Jeseníku
(darem rodiny p. Josefa Bernarda - učitele v
v Křížanovicích) 20 zl. — Knih. šk. Kame—
nické 20 zl. — linihárna česká biskupského
semináře v Králové-Hradci 20 zl. — Knih.
šk. \v. Krkově 20 zl. — Knih. obce Levlnské
v. C. 20 zl. — Knih. šk. v Líbuni v . 1.
pol. 10 zl. — Knih. šk. v Líšově v ..20
zl. — Knih. malé strany \! Lišové v Č. 20
zl. — Knih. Velké. Strany v Lišově v

. 20 zl. — Knih. šk. dívčí v Litomyšli
v Č. 20 zl. — Knihárna osady Lnéřske v

xč. 20 zl. __ Knih. školy Lukavecké v č.
činech 20 zl. _—Brat. růž. : Pruských na- 20 zl. — Knih; šk. v Lulčí (darem v. pana
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fařáře Šuberta) 1. pol. 10 zl. - Knih. apo
lečnosti ve farnosti Valaška-Mezeříčské 20_
zl. -- Knih. druhé společnosti téíe farností
20 zl. — Knih. sousedstva v Dolním Mile
tíně 20 zl. — Knih. školy Moravanské v .
20 zl. — Knih. farní školy v Mikulovicích
(dal'í'lll důst. p. Josefa Devotý'ho, kanovníka
na \'išchradě a děkana) v . 20 zl. — Knih.
šk. Milonske' 20 zl. — Knih. šk. Molenburskě
u Sliupu 20 zl. — Knih. šk. Kostele-My
slovake 1. pol. 10 zl. -'- Knih. obce Nadě
jovsl.:':,'1 pol. 10 zl. — Knih. šk. v Neza
myslicích v č. 20 zl. _ Knih. šk. Němčická
u Sloupu 20 zl. — Knih. šk. vOlešnici 20:1.
——linih. arcib. semináře v Olomúci 20 zl.
Knih. třetího řádu sv. Františka v Opavě 20
zl. ——Knih. šk. v Polně v [š. 20 zl.— Knih.
česká arcib. semináře vPraze 20 zl. — línih.
šk. fa.-y Přerovské 20 zl. - Knih. školní
Přeštická v Č. 20 zl. -— Knih. spolku čte.
núřského inorav. v Prostějově 20 zl. _—Knih.
šk. v Přibicích (darem obecního úřadu a vel.
p. J. K.) 1. pol. 10 zl. — Knih. šk. v Rí
mově v Č. 2011. — Knih. obce _Stavěšické
10 zl. —- Knih. Šmídiugerova vC. 20 zl. -—
Knih. šk. Sezamická v Č. 20 zl. — l_(nih.
šk. Slabšická v . 20 zl. -— Knih. spolku
čtenářského v Šlapanicích 20 zl. — Knih.
obce Šošůvské 20 zl. _ Knih. šk. vTelnici
20 zl. -— Knih. obce Vážanskě u Slavkova
20 zl. — Knih. šk. v- osadě Vejvanovské v
c. 20 zl. .- Knih. šk. Vesclskň 40 zl. _
Knih. šk. ve Vinoři v č. 20 zl. _ Knih.
šk. ve Vlkoši 20 zl. -— Knih. šk. ve Volti
řově (darem vel. p. faráře Filippi) 20 zl__.
línih. šk. v obci Vrbčanské v č. 20 zl.
Knih. školy Záhajské v . 20 zl. — Knih.
obce Zbejšovské 20 zl. _ Knih. školy Ží
dlochovské 20 z_l. .

Důst..p._Ad amec Jan bisk. vikářv
v Sadce v 0.10 zl. — P. Adamec An
ton, domkař z Dědic s manž. 10 zl. — P.
Adler Anton, domkař : Ruprechtova s
manž. za celý rod 20 zl. — P. Ag a Frant.
po'loláníkzPrštic s manž. za celý rod 20 zl.
— P. Alexa Florian, mlynář z Dědic za
celý nd 20 zl. — V. p. Albert Alois,
kaplan v Bohdalově 10 zl. — P. Ambrož
Cyrill, výměnkař ze Studnic 10 zl. — P.
Ambrož Frant., maiitel domu v Brně 10
zl — P. An d r e sík Jan, tříětvrtníkvllo
lubicích s manž. 19 nl. — F. Andrlova Anna,
gedlka zHorniho Ujezda s manž. 10 z). —
V. p. Antes Jan, kaplan v dolním Ujezdě
v Č. 10 zl. —- P. Antoš Anton, V.: laník
v Šlapanlcích, s manž. za celý rod 20 zl. —
P, Ante š Filip, pololáník \! Šlapanicích s
nranž. na celý rod“ 1. pol. 10 zl. — P. An
toš 10305
cel' rod 20 nl. -— P. A uda Josef, 3/4n'ík
v Nakovicích-s mani. 10 zl. =P. Augu
.\ o va Františka, vdova v Getkovicích 10

.z Rychtářova 10 zl. — P. B
,Vineenc, sedlák : Prusk. Boleslavy, za 1
,příneň 10 zl. — P. Běh a lí k Jiří, domkař

'/,ník_ v Jiříkovícich s mani. za
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zl. = P. Aurov'a Teresia, hospodyně.v
Praze 10 zl. — x

P. B a b e k Tomáš, měšťan ve Vi
škově s manž. 10 zl. — P. Babirád Fr.,
Starosta v Náměšti s manž. 10 zl. ——P.
B a bir ád o v a Marianna v Světlim 10 zl.
— V. p. Babiš Alois, lokální v Lažankach
10 zl. — P. Babu šík Matouš, podsede
v Hrnškách s manž. 10 zl. - P. Badal
Frant., výměnkař z Rychtéřova za celý rod
20 zl. - P. Baj ak Frant., rolník v Ná
sedlovicích s manž. 10 zl. -— P. Baicbl
Jan, mlynář v Kyselovicích za celý rod 20
zl. — P. Baie ra Jiřího, chalupnika v Če
kýně rod 10 zl. — P. Bakalílr Jan, pod
sedník ze Všetul 10 zl. — P. Bala d Ma
touš, čtvrtník v Vel. Lovčicích s manž. za
1-rodiče 10 zl, — V. p. Balcar Josef,
farářv ČorniskuvČ.sp,oluzakladatel
100 zl. —V. p. B a lla ri n Emanuel, kaplan v
Pilči v Prusk. Slezku 10 zl. — P. Balšan
Frant., v Zahnášovicích za celý rod 20 zl.
P. B ar do vs k a Kateřina, : Viskova 10
zl. -- P. B a rta Josef, rolník ve Votíně
10 zl. — P. B arta Jan, lesni administra
tor v Ruprechtově za 1—matku 10 zl.: -—
P. B arták Josef, familinnt z Blažovic s
manž. za celý rod 20 zl. — V. p. Barták
Josef, kaplan v Holešově 20 zl. _ P. Bar
tík Jan, l/.„láník ze Zahnášovic za ceiý rod
20 zl. -- P. B arton ek Jakob, pololánik
v „Židenicích za 1- lfat. Knrnyovu 10 zl.
P. Ba rto n ěk Vincenc, rolník v Záho
vřeskách 10 zl. -— V. p. Bart on i k lía

špar, farář v Dražovicích" pro školu Dra
žovskou 20 zl. - _ a rtoš Fram.,
kaplan v Jilemnici v C. 10 zl. — P. Bastl
Karel, Viník z Dědic s manž. 10 zl. — ?.
Bastlová Maria, svobodná z Dědic10 zl.
-- P. Baue r Jan, ',leúník v Syrovicích. s
manž. za celý rod 20 zl. - Důst. p. Be
čák Tomáš, superior v arcib. semináři v
Olomúci, 70 zl. -— P. Bednář Havel, 3/4
ník v Rebešovicích s manž. za celý rod 1.
pol. 10 zl. — P. B e d “ á'r Jakob, svobodný

e d r u n !( a

z Mal. Raclavic za celý rod 20 zl. — .
Bě hula Anna, výmenkařka z Přílep za
celý rod 20 zl. - P. B eluš Frant., cho
vanec arcib. Ostřih. semináře v Pešti 10 zl.
— P. Ben d ák Tomáš, rolník v Rozdro
jovicích s manž. za celý rod 20 zl. — V.
p. B eneš Jan, farář ve Vel. Penčici 10
zl. — V. p. Beneš Anton, kaplan v lín
římě 10 zl. -— V. p. Beneš Frant., kaplan
v Hulíně 10 zl. — P. B eneš Frant., rolník
v Obcích a manž. 10 nl. -— P. Beneš
Václav, obuvník v Kolíně v Č. s manž. 10
zl. ——P. B a ne š Václav, kostelník v Mě
níně 10 zl. - P. Beneš Josef, chalupník
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v Líšně za 1- manž. a celý rod 20 zl. —
1- Benešek Anton, farář v Brtnici za
sebe a své příbuzné 20 zl. — P. Bene
šo vá Anežka, výměnkařka v Studnicích s
1- manž. 10 zl. — V. p. Be r an Vojtěch,
kaplan v Blansku 10 zl. _- P. Be r an Se
verin, bohoslovec v Hradci Králové, 10 zl.
Důst. p. Be rane k \'áclav, děkan a farář
v Osonicích v C. 10 zl. —- P. Bezděk
Frant., obchodník v Kobylí s manž. 10 zl.
— Důst. p. B ez_děk a Frant., bisk. notář,
prof. v Písku v C. 10 zl. — Be zd ě
ko va Frant., vdova v Lulči za sebe a 1
manž. 10 zl._ P. Bezpalcova Anna
v Suché v C. 10 zl. -—P. Bezstarostý
Ignác, vzorní učitel ve Zbraslavě s manž.
za celý rod 20 zl. — P. Bezstarostý
Karel, učitel v Dalešicích s manž. 10 zl. —
P. Bezuh Jan, koželuh z Benešovaza sebe
a za 1- sestry 10 zl. — P. Bílá Anna,
svobodná z Lejsek za celon rodinu 1, pol.
10 zl. -— P. B ílá Mariana 1/4níce v Mo—
helně za nebe a 1- manžela Frant. a přízeň
10 zl. — V. p. Bílek I-Iynek, kaplan v
Nové Pace v C. 10 zl. — P. Bílek Jan,
hospodský v Ostrově s manž. 10 zl. — P.
B ílk o va Josefa, vdova, sloužící v Bílov
skěm mlýně k prospěchu t manž. 10 zl.
— Důst. p. Dr. Jan Ev. Bílý, duch.
apráce v “Předklášteří Tišnovskěm 10 zl. —
V. p. B i si ng er Karel, kaplan v Pavlově
10 zl. — P. Blahonoská Dorota za 1
manž. \' Brně 10 zl. — P. Bla ! čik Tomáš,
domkařv Čekýně 10 zl. _ v. p. Blažek
Josef, farář v Lidečku 10 zl. -—V. p. Bl'a
ž ek Karel, farář v Střížově v Č. 10 zl. _—
V. p. Blažek Anton, kaplan v Jevišovi
cích 10 zl. V. p. Blažek Václav,
kap. v Mikulčicích. 10 zl. — P. B la ž e kMar
tin, pekař a domkař v Šebctově s manž. za
celý rod 20 zl. — P. Bla ž ka Frant., sú
kenníka v Rychnově v Č. rodina 20 zl. —
P. Blažk ova Kateřina, služka v Popovi
cích 10 zl. — Ctih. pp. bratří 3. řádu I-Iu
o a Erasmus Bla ik a, sakrystáni ve

Sloupě 10 zl. — P. Blech a Ignác, sakri
stan v klášteře Augustinskčm v Lnářích. 10 zl_.
P. Ble ch a Frant., krupař ze Strašic v C.
s manž. 10 zl. — P. Blec h a Dominik,
syn mlynáře ze Lnář v C. 10 zl. — P.
Blo ud e k Josef, ',faláník v Lomnici s manž.
10 zl. —- P. Boh áč Anton, .podsedník v
Jedovnicích za celý rod 20 zl. — P. Bo
háč Anselm, učitel v Obřanech s manž.
10 zl. — P. B o hatký Jakob, pololáník v
Stavěšicích za celý rod 20 zl. ——P. Bo
h o ň o v s k ý Jan, mlynář v Bystřicismanž.
k prospěchu živé i 1- rodiuy 10 zl. _ V.
p. Boh m Alo is, farář v Řečkovicích 10
zl. -— V. p. Bo h m Ignác, kaplan vŠemíně
Olom.dioec.10 zl. — P. B óh mo v a Frant.
h0=podyně na faře ve Veverské Bitilíce, 10
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zl. — P. Bolek Ignác, mlynařský tovaryš
z Prus. Košic 10. zl. __ P. Bolíkova
Veronika, sedlská dcera z Velkých Hostic
10 zl. — P. Borkova Františka z Dra
žovic 10.zl. — P. B o uchal Frant., 1/2
láuík v Oseku 10 zl. — P. Bou da Flo
rian, výměnkař z Nousky 10 zl. — P. Bo
žek Šimon, l],ník v Čeladiclch s manž. 10
zl. — V. p. B rab ec Josef, kaplan v Hor
ních Kounicích 10 zl. — Brabc ova
Kateřina, hospodyně na faře Lukaveckě vč.

0 zl. P. B r a d o v a Vincencia, avo
bodná z Popovic, na památku svých rodičů
10 zl. — V. p. Braithut Karel, duch.
správce v Polavě 10 zl. ——V, p. B rhel

Jakob, duch. správce v Malých Stajrovičkách
10 zl. — P. Brázda Frant., s manž. sou
sed v Mohelně za celý rod 10 zl. — V. p.
Br oš Frant., kaplan v Cechách Olom. di
oec. 10 zl. — P. rtničkova Anna z
z Ruprechtova za 1- manž. 10 zl. ——P.
E r tnič k o va Anna z Ruprechtova za
celý rod 20 zl. — P. Br zo bo hatý
Václav, výměnkař v Slatině s manž. 10 zl.
_ P. B r y m o va Maria, výměnkařka '
Ocmanicích za sebe a 1- manž. 10 zl.
P. Bře zinov a Josefa, mlynářka v Horní
i\ly-slověza celý rod 20.zl. — P. řez i
nova Antonia, měšťanka ve Vel. Mezeříči
za sebe a za manž. 10 zl. —P. B řez in 0 v a
Františka, hospodyně na fařev Rosicích za 1-ro
diče 10 zl. — P. Bubeník Kašpar, řezník
z Viuar za sebe, manž. a děti 10 zl. — P
B uč ek Jan, '/,ník ve Vit micích s manž.
za živé i 1- rodiče 10 zl. -— P Buček
Anton, pekařský mistr -v Brně za celý rod
20 zl. -- P. Budík Josef, výměnkařv
Černčíně s manž. 10 z'. — P. Buc hal
Josef, mlynář v Drásově : manž. 10 zl. —
P. B uc h ta Anton, ','.zláník v Blažovi ích
s manž. za + rodiče 10 zl. _ Důstfp.
Bu chvt el Anton, děkan a 'farář v Kyšper
ku v C. 10 zl. Bukovský Jan,
domkař v Bořeticích : manž. Marianou za
sebe a rodiče 10 zl. — V. p. Bulíček Theo
bald, kaplan v Labské Tejnici v Č. 10 zl.
V. p. Bpliček Anton, lokálník v Čacho
tině v C. 10 zl. — PC Burian Frant.,
gruntovník ve Volši za celý rod 1. pol. 10
zl. -— V Buřins'ký Alois, kaplan v
Eivanovicích, 10 zl. — P. B ii r k o v a Maria v
Kostelci 10 zl. — V. p. B uzek Tomás,
duch. správce v Nákří v č. 10 zl.' _ ?.
By ler Anton, mlynář v Hradci u Opavy
s manž. 19 zl._— V. p. Bystřický Fr.,
kaplan v Ujezdě 10 zl. — P. Bystřické Ma
ria, dcera měšťana v Dačicích 10 zl. _

P. C aláb e k Josef, domk-ař1 Bad
'vanic za celon přízeň 1. pol. 10 zl. — P.
Cec h meis t e r Jan, chalupník v Kopa
řovicích s manž. za sebe a ? dceru 10
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zl. — P. Cetl Dominik a],ník v Popovicích s manž. 10 zl. —P. Či ošova JO—
seí'a, vdova v Boršicích za sebe a 1' manž.
10 zl. — P. Cikrle Frant., poddruh v
Husovicích s manž. 10 zl. — P. Čirí'u
so va Josefa, za sebe a za 1- manž. 10 zl.
V. p. Číza Vít, farář v'Albrechtici v Č.
zl. -—P. Čnostových Frant. a Marie,
topiče v Brně, rod 20 zl. — P. upa k
Frant., podsedník z Malých Baclavicsmanž.
10 zl. — P. Čn pá k Ondřej, výměnkař z
Hrubých Raclavic za celý rod 20 zl — V.
p. ab a n Ondřej, farář v Komjaeicích 10

zl _ P. Čada Frant., téma. v Bořeticích_smanž. 10 zl. — P. adova Anna z
Bořetic za 1"Jos. Čadu, učitele v Pavlovi

cích a 1- rodiče 10 zl. _ V. p.' ančara_l'rant., kaplan vČhlumci v Č. 101 ——P.
Čap Jiří, svobodný čeledín v Jezeřanech
10 zl. — V. . ap k a Leo, kapueín prov.
Rak. Uher. ve Vídnip10 zl. — P. apka
Kašpar, I/.,Ia'ník z Rostenic s mauž. 20 zl. —
P. hlava Tomáš, mistr odeynický v
Holaskách s manž. 10 zl. — P áslava
Maria, dcera Kašpara Čáslavy mistra oděv.
v Holás. 10 zl. — V. p. Čejka Edmund,
kaplan v Lukach 10 zl. — V. p. Čech
Karel, farář v Želeticích 10 zl. P. Čech
Josef, rolník v Mor. Kynicích s manž. 10
1.1— P. Čecha Antona alllarie, '/,lánika
v Telníci rod k prospěchu 2 1- rodiny 20
zL — P. Čechova Frant., ze Světlého
10 zl. — P. echovský Jan, syn ',l.,
láníka : Olšan 10 zl. — P. elecliov

ská Veronika, výměnkařka : Boketniee s
manž. za celou přízeň !. pol. 10 :|. V.
p. Čermák Jan, kaplan v Pustoměří 10
zl. — V. p. Čermák Frant., kaplan v
Radostíně 10 zl. — V. p. e rma k, ka—
plan v Brumově v Č. 10 zl. — P. er
mák Jiří, soused v Hunkovicích, 10 zl. —
P. Černá Elišběta, z Pohorovic v Č. za
sebe, bratry a 1-rodiče 10 zl. —P. 'erná
Anežka, hospodyně na faře v Občanech 10
1.1 — P. erný Bartoloměj, výměnkař v
Žebětíně . manž. 10 zl. -- P. ent ý Mi.
knláš, I/,nik v Holubicích s manž. 10 zl.—

fut. p. erný Frant., biskl. víkař a děkan v Pardubicích vČ. 10 zl. —P. Černý
Bartoloměj, v 'měnkař v Žebětině s manž.
10 zl. — P. erný Anton, 3/4ník v Ho
lubicích s manž. za celý rod 20 zl — P.
Černý Mikuláš, čtvrtník v Holubicích s
manž. 10 zl. _ Černý Jakob, domkař
: Pohorovic v Č. | manž. za sebe a rodiče
s obou atraní. pol. 5 zl. — V. p. erný
Anton, farář v Žlunicích v Č 10 zl. — P.
Černý Jan, mistr bedaařský v Bučovicích
. manž. za celý rod 1. pol. 10 zl. — P.
Čern oh o rs ký Jan, mlynářv Radošticich
. manž. 10 zl. -- V p. ernohous
Václav, íarař v Libáni v Č. 10 zl. _. P

Zpráva o Dědictví sv. Cyr. a Meth.

Černošek Josef, sedlák z Předmostí s
manž. za celý rod 20 zl. — P. ervínka
Bartoloměj, '/,ník z Lužic s manž. za 2 1- ro
diče 10 zl. — P. eška Bedřich, měitau
v Bystrěm v Č. s manž. za celý rod 20 zl.
— V. p. eška Fr.ant, arcivévodský dvorní
kaplan a duch. správce zamccký v Židlo
chovicích 10 zl. — za 1“ rodiče a přately
10 z.l— P. Čičatka Jan, obchodník:
Klobouk s manž. _10 zl. — P. inčera
Frant., v Polně v C. za celý rod 20 zl. —
P. Číž ho v a Maria, výměnkařka v Hart
manicích za sebe a 1- manžela 10 zl. ——
P. tv r t n í č k a Vaiřiace v Raclavi
nich a Opatovicích celý rod 20 zl. — P.

u b o v a María, manželka Mat. Čuby, 3/,
níka v Holáskách 10 zl. — P. Čuchel
Frant., mlynař v Č. Křížankúch 10 zl. -—
V. p. um a Václav, duch. spravce 'v
Ostrově 10 zl. — P. Č u p (i k Jan, domkař
: Malých Raclavic za celý rod 20 zl. ——

P. Chelo upka Jan vňlikulmicích
s manž. 10 z.l— P. Čbalvupa Vojtěch,
služebný z Čhvaletic v Č. za sebe, <j-rodiče
a 't bratra 10 zl. — V. p. Čhalupský
Frant.. admin. fary Kartouské 10 zl. —
P. Č 11l á d e k Matěj, “„,uík v Podbiežicicli
za celý rodí. pol. 10 zl. ——P. Chhlaj
nova Magdalena, hospodyne v Nákři v Č.
10 zl. — P Ch lu b :| a Jan, mlynář v
Pokojové s manž. 10 zl. — V. p. Čhme
liček Jan, katecheta na hlavní škole v
Brně 10 zl. - P. Čhmelíkova Kosina,
: Přísnotic 10 zl. — l'. Čhodilova
Anna, domkařka z Roketíic za 1“rodiče,
stařečky a bratry 10 zl. —- P. Č h o r a
Františka, výměnkařka z lloaetnicc s manž.
za své rodiče a stařcčky 10 zl. . — P.
C h o r v a to v a Maria, dcera kostelníkova
v Tuřanecll10 zl. — . Čl: raste k
Michael, prefekt v bisk. semináři v Báňské
Bystřici v Uhřich, 10 zl. — P. Čh r o m a
Maria, hospodyně v Boršově v Č. 10 zl. —

romcovia Františka, dcera famil. WL
Kartovicich 10 zl. — P. Clir omek Fr.,
l/.|uík v Čeladicích s manž. 10 zl. — P.
Č h n d a č e k Martin, 3/4ník v Telnici s
manž. za 1- rodiče 10 zl. — P. Chudoba
Jiří, obyvatel v Brně a manž. 10 zl. — P.
Ch udoba Ignác, V, láník : Duban s
manž. ze sebe a 'l- rodiče 10 zl. — V.
p. Čhýlek Frant., duch. správce v Ro
staní Olom. dicec. 10 zl, -— V. p. Chytil
Frant., kaplan v Dubičku, 10 zl. —

P. Daněk Šimon, hospodářskýslu
žebník arcivévodský v Měnínč 10 zl. -—
P. Daněk Jan, l/,ník v Jiřikovicích s
manž. 10 zl. — — P.D aněk Jan l[.,laník
v Meaeříčku . manž. 10 zl. — P. Daň
Josef, výměnkúř ve Vilimovicích s manž.

al. — P. Danichova Františka v



Zpráva o Dědictví IV.

Cetkovících 10 zl. -— P. Darebník Tomáš,
p'ololáník v Zahnášovícícb . za CGlÝ \'0d
20 zl. -—V. p. Daiov ský Anton, |"le
v Rosicích 10 zl. P. D a vid ek Josef,
sedlák :. Dluboníc s manž. 10 zl. — P.
Db alý Matouš, v Třesti s manž. za celý
l'0d 1. pol. 10 zl. — V. p. Deboýs
Adolf, kaplan u sv. Magdaleny v Brně za
celý rod 1. pol. 10 zl. — V. p. Dědek
Karel, duch. správce v Drásovč 10 zl. —
V. p. Dědek Frant., kaplan v Dol. Iíou
nicích101l.— ědkova Maria,
k'ospodynč na faře v Drásove 10 zl. —- P.
D e mal Frant., l].,nik v Slavkově s manž.
10 zl. — V. p. D e rk a Leopold, kněz cir
kevni 10 zl.\— V. p. De utsch Daniel,
kaplan v Předmostí 10 zl. —- P. Dle sk
Vaclav, '/,ník v Královém Poli s manž. 10
zl. _— P. Dlúhý imon, domkař v Jilsicích
s manž.1. pol. 5 zl. -P. Dobrovolná
Frant., nájemnice v Jedovč 10 zl. —| P.
D ob r o v oln ý Kašpar, |],líínik : Radoštic
s manž.10 zl. — P. Dobrovolný Jan,
mistr stolařaký v Ujezdé s manž. 10 zl. _
V. p. Dob ru s k ý Theodor, kaplan v Tře
boníněv (3.10 zl. — P. Dočkalova
María, služebná : Dluhoníc za sebe a za mat
ku 10 zl. -'—P. Dokoupil Tomás, dom
kař : Malých Raclavic s manž. 10 zl. —
P. Dokoupil Martin, rolník v Olšanech
s manž. 10 zl. — P. Dokoupil Josef,
sedlák v Předmostí za celý má 20 zl. -—
P. Dokoupilo va Gertruda,s 1“mani.v
Předmostí10 zl. — P. Dokoupilova
Anna, svobodnáv Předmostí za sebe a své
rodiče 10 zl — P. D 0 k u p il Josef, sedlák
: Roketníce s manž." za rodiče a de'tí 10 zl.
-—P. Do kupil Jan, domkař : Cekyně s
manž. 10 zl. — P. D 0 l e ž a l Florian, rol
ník v Ořechovém s manž. 10 zl. — P. Do
ležal Fram., '/.,láník : Kyjova s 'manž.
10 zl. — P. Doležal Jan, r,'.,láník: Lu
kova ; manž. 10 zl. -'- P. D oležal lia
rel, poddruh v Julíanově s manž. 10 zl. _—
P. D _0l e ž &lo v a Magdalena, podsednícc
v Bohosíně za sebe a 1- manz'. 10 zl. — P.
D ole ž al 0 v a Maria, domkařova dcera :
Losunčk 10 zl. —. V. p. Dolina Jan, ka
plan v Kloboucích Olom. díoec. 10 zl. —
P. Dopita Josef, l/aláník : Bejstrošícs
manž. za sebe 1- _rodíče s obou stran a děti
10 zl. — P. Dopita Frant„ familíant:
Hablova s manž za sebe, 1- rodíčo : obou
stran a děti 10 zl. —- P. D ostal Josef,
familiant lz Grimova za celý rod 20 zl. —
P. Dostal Jakob, sedlák zc Štěpánova za
rodiče a stařpčky 10_ zl. — P. Dostal
Jiří, výmenkař : Lapače za celou 1- přízeň

'10 zl. — P. Dostal Jan,sedlákv Čechách
Olom. díoec. a manž. za celý rod 20 zl. 
P. D 01 t a l o v a Frant., služka v Podbřeži

„cích101l.-—P.Dostalova Maria,aDra- ,
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žovic za sebe a rodínn.20 al. — P. „D o
s t a lov a Anežka, služebná v Stan—Rou
sinové 10 zl. -—-V. p. D 0 ub'ra'v'a ilo-ef,
kaplan v Novém Bydžově v Č. 10 zl. — P.
D 0 ub r a v . k & Johanna : Vodňan aa sebe
a 1- rodiče 10 zl.-— P. Doupal Jan, vý
měnkař v Čekyně za sebe a 2 mani. 10
zl. — P. Doupal Jan, domkař: Čekýnč
s manž. 10 zl. —P. Drábkova Johana,
služebná v Předmostí za sebe a matku 10
zl. — P. D r a č ko v o manželstvo v Cat
kovicích10 zl. — P. Drahovzal Ema
nuel : Kounic s manž. 10 zl. — P. D ri
p al Jan, mistr kožešnický v Slavkově .
manž. 10 zl. —- P. D ráp al Matěj, tkadlec
v Brně 10 zl. — P. Dr b al Martin, rolník
v Studnici 10 zl. — P. Drbal Frant., vý.
měnkař v Studnici s manž. 10 zl. — P.
D rbal Frant., výmčnkař v Studnicích..
T Havla Drbala a manž. 10 zl. — V, p_
Drexle r Josef, farář v Chvalkovicich 10
zl, — P. D ríí k Frant., celoláník v Bedří.
chovicích s manž. 10 zl. P. Drlík
Bartoloměj, '/,l.-iník v Podolí s manž. 10
:. rm ola Martin, smanž: a dcerou
v Hartmanicích Olom. dioec. 10 zl. — P.
D r til Jan, chalupník v Rašovicích s manž.
10 zl. — P. Drtílek Tomáš měšťan v
Tísňové : manž. 10 zl. — V. p. D u ben
Jan, kaplan ve Vodňanech v Č. 10 zl. —
P. Duben Josef, revírnik v Buděticích .
manž.10 zl. . uchoslav Josef,
hospodský v Dol. Ujezdč n Krounč v Č. 10
zl. — V. p. Du da Florian, kaplan v Liten
čicích 10 zl. — Důst. p. Dr. Dudík Beda,
professor gymnasíalní v Brně 10 zl. — V.
p. D ud i k Anton, kaplan ve Velkém Týnci
Olom. dioee. 10 zl. — P Dufek Frant.,
studující : Kunstatu 10 zl. — P. Duk it
Jan, učitel v Brumově za celý rod 20 zl.—
P. D u n tl á č e k Jan, '/,níl\ ve Veverské
Byti'sce s manž. 10 zl. — V. p. Dunda
ček Rajmund, admin. fary a kvardian kli
štera Minorit. v Praze 10 zl. Du n
d a le k Pantaleon, soused v Olšanech s manž.
10 zl. — V. p. Dundálek Jan, kaplanv
Dačicích 10 zl. — P. Du pák Josef, '/,ník
v Hošticích s mani za celý rod 20 zl. -—
P. D u r aj o v a Johana, '/,láníce v Miloni
cích za sebe a manž. 10 zl. ' vo
ráček Jan, lánik ve Zbejiově, : manž. za
celý rod 20 zl. — P. Dvořa ček Josef,
l/,nílr v Jíříkovícícb s manž. za celý rod
20 zl. — P. D vo řák Josef, l/,l'n'k v Ji
řikovíeich s manž. za celý rod 20 zl. -—P.
D v ořá k Josef, starosta ve Votlnč a mani.
10 zl. — P. D v 0 i-a k Jan, z Velké Menelik
s manž. 10 zl. — P. Dvořák Václav, vý.
mčnkař : Kokor za celý rod 1. pol. 10 al.
— P. D v ořá k Jan, majetnikdvoru vku.
lovč za celý rod 20 zl. — P. Dvořák
Tomáš, nájemník v Jiříkovakóm dvoře .

12
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manž. 10 _zL— P. Dvořú k Anton, _dom
keř lvlNosíslavč s manž. za 1' přízeň 10 zl.
—' _P.Dvořák Mikulaš, miStr oděvnický
v Jíříkovících s manž. za celý nad 20 zl.

' D v o'ř á č k ov a Elišběta, vdova ú
řednice \! Krumlově 10 zl. — P. Dvořá
kova Frant., v Cetkovících 10 _zl. _ P_
D v o ř a k o v a Barbara, vdova v Líšně za
+“manž. 10 zl. f— P._ Dvora ká_ Anna :
Věžek za svou matku a 1- otce 10 zl. —

V. p. Eb r Anton, kaplan v Kouřimě
v Č. 10 zl. — V p. Eichler, Florian,
kaplan v Popovicích 10 zl. — 1- Eichler
Vincenc10 zl. .— P. E ilspiegelov a
Nepomucena, mlynářka v Bystřici 10 zl. —
V. p. E is enfeat Frant., farář v Blučíně
10 zl. — V. p, Elgart Dominik, farář v
Stalleku 10 x , ——P. Elga rtov a Maria,
měšťanku v Ivančicích 10 zl. -— P. Eliáš
Frant., rolník ve Vícenicích s manž. 10 zl.

P. Entner Václav, mlynář v Unčíně
10 zl. — P. E r b e n ova Anna, hospo
dyně v Nosislavě za 1- přizeií 10 zl. —
* V. .Fáborský Jan, kaplanvŽi
dlochovicích 20 zl. — P. Fad rný Frant.,
'/,nik z Hlubockého 10 zl. — V_p. Faul

'h a b e r Karel, administrator fary Moravan
ské "10 zl. — P. Fe ld Jarolím, hrnčirský
mistr ze Starého Poddvorovaka za celý rod
20 zL __ V, p. Fetter Josef, farář v Tí
šnově 10 zl. — Důst. p. Feig erle Jo

'sef. děkan a farář v Cholíne 10 zl. .— Důst.
p. "Felíx Frant., děkan v Bechýné v Č_
10 zl; -—V. p, Fe Iizna Jan, kaplan v
Rostomlatech v Č. 10 zl. — P. F exa Jo
sef, mistr ševcovský v Batelovč za 1-rodiče
10- zl. — P. Fia la Fabian, '/,lúník v Sy
rovicícb s manž. 10 zl. — V. P. Fi al a
Frant., farář v Šmídarech v Č. 10 zl. __
P. Fi ala Matěj, “],láník v Začanech s
manž. 10 zl. — P Filka Josef, rolník v

'Kuříměs manž. 10 zl. — P. indejs
Jan, mlynář v Dalečíně s manž. 10 zl. _
P. Flo ri an Peregrin, hospodský v Holu

"bicích s manž. 10 zl. -— P. lorian To
máš, chalupník v Nosislavě : manž. za 1
přízeň 1. pol. 5 zl. — P. Flon &u Josef,
3/4ník v Holubicích s manž. za celý rod 20
“zl. — P. Flo rían Pavel, domkař v No
aislavě : manž. za živou i 1“ přízeň 1 pol,
5 zl. — V. p. Florinek Josef,kaplanv
v Krumlově 10 zl. - P. F olle k Fabian,
domkař ze Star. Poddvorovska s manž. 1011,
— V. p. Folt is Josef, farář v Borkovo
nech 10 zl. —'P. Forejtek Frant.,dom
-kař'z 'Nes'ovíc s manž. 10 zl. — P. For
r_nan Frant., krejčí a chalupnlk'v Maršovi
cich s manž. !. pol. 5 zl. — V.p. F or máne k
Jan, farář v Bohdalově10 zl. — V. p. Fo r
m inek Vincenc, farář v Brankovicich 10
zl. — P. For má nek Frant.. mistr, pe

-kařský ve Vel. Mezeřící za celý rod 1. pol.

_v Hnojicích za 1-rodiče 10 zl. — P.
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10 zl. _7—P. Form'ankova Anežkďv
Komíně10 zl. — P. Formánek Frant.
mistr pekařský ve Vel.“ lllezeříčí za celý rod
20 zl. — P. Foukal Jan, podsedník v
Roštění za celý rod 20 zl. -— P. Fr ei a.
le b en Jan, studující v Josefovu 10 zl. —
P. F ri e dl_ Frant., kupec v Uherském Hm
dišti 10 zl. — V. p. ríih Frant., farář v
Zídlochovicích 10 zl. — _P. Fuka a Cyrill,
mistr zednický v Hruškách :; manž. 10 zl.

. p. Fiirst Ignác, farář v Roukousích
10 zl. ——1“Fryček Jan, sedlák v Lej
skách za celý rod 20 zl.

V. p. Ga ble r Karel, kaplan v zah
nících 10 zl. — P. Gab riel Frant., rolník
v Boršicích : manž. 10 zl. — 1“ Gaja
Vendellin, rolník ze Zahnášovíc za celý rod
20 zl. — P. Gá [ e Pavel, chalupník ve Ve
laticích s manž. 10 zl. — P. Gam bas
Anton, pololúník z Dobrotic 10 zl. — Vy
sokorodývel. p. Gasser von Streit
b erg , farář v Dědicích 10 zl. — V. p.
Ga z d a Augustín, duch. správce v Syrovi—
cícli 10 zl. — P Ga z a Jan, měšťan ve
Víškově s manž. 10 zl. — P. Gebauer
Anton, zámečnický mistr v Drnovské dílně
na hřebíky s manž. 10 zl. — V, p. Geiss
ler Bedřich, spiritual v biskupském semi
náři v Brně, 10 zl. -— P. Geranova
Eva, vdova v Mutenících za 1' manž. 10 zl.
_ P, Gerson Josef. výměnkař v Nosiě
slave za 1- přizeň .a celý rod 20 zl. — P.
Gl aco va Rosalia a María, služky na faře
v Borkovanech, 10 zl. -—P. Glosar Fr.,
výměnkařv Líšni za sebe + manž. bratra a
2je rodíče20zl. - P. Gořalkova Ma
ría, vdova v Zcrůvkách za sebe a 1- manž.
10 zl. — V. p. Gottvald Dominik, ka
plan ve Vážanech 10 zl. — P. G ottval'd
i_tnton, z Ruprechtova s manž. za—jLmanžely
Svancarovy 20 zl. — P. Gott v a ld Anton,
z Ruprechtova za 1- rodiče 10 zl. — P.
Go ttv ald Anton, z Ruprechtova s manž.
za celý rod 20 zl. — P. Gottvald Jin, z
Ruprechtova s manž. za celý rod 20 zl. —
P. Gottvald Jan, rolník : Ruprechtova
za celý rod 20 zl. — P. Gottvald Jan,
za 1- Víncencíí Vagnerovu v Ruprechtova 40
zl. - P. Grac Frant., rolník v Podbřežicích
10 zl. — P. Gregorčík Beneš, ucitel :
Prusk. Benkovíc 'za 1- rodiče a bratry 10 zl.
— P. Grigarov &Josefa, sedlka zPrusk.
Benkovic s manž. za 1- přízeň a obou stran
10 zl. — P. Gríllova Kateřina,služebná

G r m e
lo va Teresie, výménkařka z Hartmanic za
celý rod 20 zl, ——P. Groeg er Valentin,
domkař v Těkýní za celý rod 20 zl. — P
G rohma nn Anton, stolař ve Sloupu za
celý rod 20 zl. P. G rii n Jan, ovčácký
mistr v Karlově dvoře : manž. 10 zl. -—'V.
p G r u s a Jan, kaplan v Pavlově 10 zl. ...
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?. [[ abernal Václav,nčitelvDě
dlcíeh : manž. 10 zl. — V. p. Hájek To
máš. kaplan v Napajedlích 10 zl. — V. p.
Hai c k Josef, farář v Mírotínč 10 _zl. —
P. Hájek Frant.. 'liník v Rcbešovicích s
manž. za celý rod 1. pol. 10. — P. 54
j e k Jan. mistr obuvnický v Hasejovicích v
C. s manž. 10 zl. — V. p. Hakl Bohumil,
vikarista v Hradci Králové 10 zl. — V. p.
ll aku la Anton, kaplan v Gdosově 10 zl.
_ P, H al a Josef, mlynář v Bořítově 10 zl.
——P. Hála Anton, učitel v Lisovicích s
manž. 1. pol. 5 zl. — P. Halan Karel.
výměnkař v Hrubých Rat-lavicích za celý rod
9.0 zl. — V. p; H alla Anton, duch. správce
v Pratci 10 zl. — za fotce 10 zl. V.
p."Halla Vilém. kaplan v Čnčicích 10 zl.
.- V. .“Ha lfar Frant., vikář u sv. Mun
ríce v Kroměříži 10 zl. — P. Ha lm Frant.,
učitel v Noaíslavč s manž. 1. pol. 5 zl. —
P. Ha l_ou z k o v a Maria, v Čeladicích 10
zl. — P. Haluz ý Josefa, celoláníka v
Oujezdč a manželky Teresie k “prospěchu 1'
rodičů rod 20 zl. — V. p. Hamol Vik
torin, lokální v Metylovicích 10 zl. — P.
lla m er ník Frant., celeláník v Opatovi
cích s manž. za celý rod 20 zl. — V. .
H a nak Josef. kaplan v Lomnici 10 zl. —
P. H a nák ova Viktoria z Kuříma za 1
manž. a'relý rod 1. pol. 10 zl. —- P. H a
nák ova Frant.. z Nesovic za sebe a celý
rod 20 zl. — P. Ha ná k Anton, výměnkař
v Moštěnicích 10 zl. —- P. H a n zlík Jo
scf s manž. : Dluhonic za celý -rod 20 zl.
——P. Hanzlík Jesef, v lapanicích za
rodiče 10 zl. — P. H ar na Antonín, cha—
lupník 7. Předmostí za manž. a děti 10 zl.
-.- . arn ova Antonia, svobodná :
Dluhonic' za sebe a rodiče 10 zl. — 1- H a r
rer Anton. farář v Milonicírh 10 zl. _
P. _Hartl Frant., učitel v Staré Pace v C.
10 zl. ——-1- Hašek Vavřinec, výměnkař
v Smolíně : manželkou za + rodinu 10 zl,
-— P. H a v l e n o v a Anna, manželka sedlář.
mistra v Náměšti zl. — V. p. Havlíček
Jan. kaplan ve Velké Mežeříči IO zl. -- V.
p. H a v l íč e k Matěj. administrator fary
Bysterské 10 zl. _—P. Havlíček Jakob,
rolník v Žabovřeskách za celý rod 20 zl. —
P. Havlíček vaclav, kovář \! Habrova
nech s manž. 10 zl. —-P. Havlíčkova
Anna, domkařka ve Vranově s manž. za
celý rod 20 zl. — P. Havlíček Frant.,
mistr tkalcovský v Moštištich s manž. 10 zl.
— V. p. Havr án e.k Jan, kaplan v lmra
mově 10 zl. —- V. p. Ha vr d a Adolf. ka
plan v Nížkovč v Č. [O zl. —- V. p. Hejč
Ant.. farář v Protivanově, Ol. dioec. 10 zl. — P.
ll ej č Fr., v Houska za scbea celý rod 20 zl. —
— PI Hejtmanek Václav,učitel v Ned
vězív 0.10 zl. _ P._Hejtmanek Hy
nek s_manž. v Bystré za celý. rod ;. pol,
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10 zl. -—P. Hejtmánka Hynka a manž."
Anny v Bystré celý rod 20 zl; -- P. He 11zl
Jesef, vrchní myslivec v Soběšicích s'manž,
10 zl.'— P. Herbatóva Anna : Uhřie
10 zl. — P. Herber' Jan, vým'ěnkař z
Pi'usk. Račín 10 zl. — Důst. p." H'ell er,
kons. rad.. děkan a farář ve Vel. Mezeříči
10zl. —P. Herm an Matěj. se svou sestrou 
Marií z Lešovíc10 zl. —-P. Hermanova
Anna. mlynář-ka v Střebeticích, 10 zl. —
?. Hin ča r Josef, z Dobrotie za celý rod
20 zl. —' P. Hla důvk a Jiří ze Šíthořic
10 zl. -— P. Hladík Frant., kovář v PO

dolí, :: manž. za'cclý rod 20 zl. — V-gHl a dký Frant., kaplan na Hrádku“ v. .
10 zl. — P. Hla dk ý Fabian,“ rolník v .
Brankovicích : manž. 10 zl. — P. Hladký
Matouš, 1/.,láník v Nevojících, : manž. za
celý l'od 20 zl. '— P. Hlava č Frant., vý
měnkař v Maloměřicích s manž. 10 zl. —
P.“Hla v se Jan |/.,ltíník z Heretic smanž. 1;
pol. 5“ zl. — ?. Hlaváček Tomáš,l]„ník
v Němčících za sebe. manž. a děti 10 zl.
— P. Hlaváč ek Josef, podsedník-v Tu
čapech, 10 zl. — P. Hla váčova Frant.,
v Kdnicích za celý rod 20 zl. — P.7Hla
v a čova Frant.. v Hanirích za sebe a 'i'
rodiče 10 zl. — ?. Hlavičkova Maria.
ve Vitonících zafmanž. 10 zl. — P. Hláv—
k ov a Anna, vdova v Hradčanech 10 zl. —
?. Hl o b il Frant., výměnkař ze Zahnášovic
za celý rod 20 zl. — P. Hlobil Martin,
kolář v Tištíně s "manž. za celý rod !. pol.
10 zl. -—+ Hlobilka Frant., a manž. v
Hnlíně za celý rod 20 zl. — P. Hlou bil
Frant., učitel v Rostenicich za celý rod 20.
zl. — P. H l 0 h Frant., v Brně 5 manž. 10 zl..
— P. Hl oubi-l Martín, kolář v“ Tištíně !
manž. za celý rod 20 zl. — P. H l.o u iok
'/_,ník v Malé Bukovině s manž. 10 zl;—
P. Hlu ští k o v a Josefa_ svobodná : Ho
lešova za své rodiče 10 zl. — V. p. Hněv—
kovsk Vojtěch, zámecký kaplan v Li
nech v . 10 zl.-— . Hnilica Frant.,
kovář v Roštění za celý rod 20 zl. - P.
Ho d e c Josef, ch'alupník v Mor. Kýnicích :
manž. íO zl. —.—P. odinařova Vero
nika, služka v Bílovicích 10 zl. —P. Hoe
fer Karel, mlynář'v Opatovicích zh celý rod
20 zl. — V. p. lloenigshcrgor Jan,
duch. správce v Bohuslavicích 10 zl. — P.
Holá s ek Jiří, sládek v Čekýnč za celý
rod 20 zl. — P. Hola a Václav : manž.
zá celý rod 20 zl. — V. . Holba Mi
chael, cisterciák, farář v Boršově v Č. 10
zl. — P. Holešovský Tomáš, l/Ěláník v.
Střelicírh s manž. 10 zl. — P. 'Ho lik Fr.,
tkadlcc ve Vicenicích 10 zl. —' P. Hol í
k o va Frant., v Ivančicích 10 zl. — P.
H () lo tík ov & Anna, dcera sedláka v Ro
štění 10 zl. — P. Holotik Jan-,'sedltík;
Roštění na celý rod [. pol.“ 10 al, 7. V. :p.
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H . lou b ek Jan, kaplan ve Víškově 10 zl.
P. H olo u b k a Frant. a Margarety, v Újezdě
'/,láníka rod k prospěchu + rodičů 20 zl. —
P. Holub Adam, domkař z Nosálovic s
nimi. 10 zl. — Důat. p. Holub. děkan
v Náměšti za sebe 40 zl. — za 1- rodiče 10
zl. -— P. Holubova v Náměští za celý
rod 20 zl. — V. .Ho lý Voítčch, kaplan
vPclhřímověvČ. 10 zl. — V. p. Holý
Benedikt, farář a podpřevor v klášteře Au'
guatinskěm v Lnňřích10 zl. _ P " omo
lo va Teresie, vdova ve Vážanech 10 zl.
_ P. Homola Frant., 1],ník : Podbřežic
smanž.1 pol.Szl. — p. Hončík
Ambrož. farář v Mikulovicích 20 zl — P.
Henek Tomáš. familiant v Julianově s
manž. 10 zl. -— V. p. Horáček Vincenc.
katecheta v Příbrami v Č. fo zl. — P. Ho—
rákov a Josefa z Dluhoníc10 zl _ ,
H 0 r á k o v a Josefa, výměnkařka z Dluho
nic za zche a manž. 1 P. Hora'k
Martin, výměnkař v iraVě za sebe., 2 +
manž. a + syna fo zl. —P. Horák Josef,
krejčí v Lejskách za rodiče 10 zl. .—
Horá- k Joeef pohunčók za Sobíšek 10 zl.
_ P. Horák Frant., rolník v Čučicích
u fll'r. Kopečkovu 10zl. — P. Hor &k Jan.
rolník ' Čučieích 10 zl. — P. Ho rák Jan, ll.,
láník z Hruhšic s manž. za +rod.1.0zl —P.
110 r i k Jan, sedlák z Dluhonic s manž. 10
zl. — Horák Anton, školák z Dluhoni'c
za svého + otce 10 zl. — P. Hor ák An
ton, krejčí v Rajhradském klášteře s manž.
10 zl. H 0 r á k o v a Jesefa, svobodná
: Dluhonic za rodiče a jejich děti 10 zl. —
P. Horčica Josef, učitel v Habrovanech s
manž. 10 zl. —V. p. Horký Frant., farář
z Mvslibořic za školu Mýslibořickou 20 zl.
P. Hornák Frant., I/.,ník v Archlebově:
manž. 10 zl. P. Horn ý Jan, domkař v Že
růvkách za sebe a 1- manž. 10 zl. -— V. p.
Hons Filipp, lokální v Čáslavicích 10 zl.
— P. Hošek Jan, '/.ník v Žabovřeskách
: manž. to zl. — P. Hošek Frant., z
Homer s manž. za celý rod 20 zl. — P.
Haškova rodina v Brně 20 zl. — P.
Hort Jolef, rolník v Jakubově s manž. 10
zl. — P. Hort Tomáš, fabrický dělník v
Námatl s manž. 10 zl. — P. ort Frant.,
'/.,láník v Hozlancch s manž. 10 zl. ——P.
Hov or a Ondřej, domkař z Popovic : manž.
za celý rod 20 zl. —-—P. ov orka Anton,
poddruh z Pohorovic v Č. s manž za sebe
a 1- rodiče s obou stran 1. pol. 5 zl. — P.
Ho vů rek Frant., zednický tovaryš z Vel.
Hostic za sebe a 1- rodiče 10 zl. — Důs
p. Hraběta“ Jan, Sasko—král. kaplan, pro
feesor a ředitel katol. gymnasium v Draž
dhh'echl10 zl. — P. Hrabovský Frant.,
rolník v _Pa'siově 10 zl. — P. Hradil
Ids'ef mlyiidř z Hrdibořlc s manž. 10 zl. _
?. úridil v! Veronika,vdovavčel!
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k ova Teresia. služebná v Náměšti 10 zl. —
P. Hr omádk ! MíChBCLVýměnkař : Hun
kovic s manž. 10 zl. — P. Hromádka
Jan. s manž. mistr kolářský V Újezdě 10 zl.
_. P. Hronek Frant.. mladší učitel ze
Lhoty 10 zl. — P. Hrubíčkn Frant., s
manž. v Předmostí za celý rod 20 zl _
P. Hrubičkova Jenovcfa,vdova v Čc
kýně za + manž. a rodiče 10 zl. — P.
Hruhý Ondřej. zahradník z Olšan s manž.
10 zl. — P. Hrubý Martín, I[.rlík v U
hřicích s manž.—10zl.- P. Hrubý Jakob,
'/_,ník z Letonic s manž. 10 zl. — P. H ru
hý Jakob domkař v Ořechovičkách : manž.
!. pol. 5 zl. -— P. Hrubý Jakob, celolů
ník z Uhřic za celý rod 20 zl. — V. p.
Hru bý Anton, kaplan v Pecce v Č. 10 zl.
_ V. p. Hru b ý Jan, kaplan v Bořicích 10
zl. — P. Hub Jiří. krejčí v Janovicích 10
zl. —- P. Hulek Josef, bohoslovec v Praze
10 zl. — P. Hu lv ova Apolonia, svobodná
v Hateřince za + rodiče 10 zl. — P. Hu
stý lgnác, voskař v Dolních Kounicích e
manž. za celý rod 1. pol. 10 zl. — p.
Hušek Josef, duch. spráVce v St. Bydžově

.l10z. — V. p. Hušek Harel, farář
ve St. Kolíně 1011. — P. Hvízdal Frant.,
pololáník v ebínč s manž. 10 zl. — P.
Ilýbl Josef. lakai u veledůst. p. prclata na
Starém Brně 10 zl. — P. Hýbner Václav
v Štarvičkách s manž. 10 zl. — P. Hy
nek Matěj, v Kroclovč v Č. za celý rod
20 zl. — P. Hýnnkova Maris, vdova v
Kostelní Myslově za sebe a 1-manž. 10 zl. —

. p. Ill ichm ann Josef,kaplan,v
Hrubé Bystřici 10 zl. -— P. lndra Frant..
s/„ník v Nosálovicích s manž. 10 zl. — P.
ln d ro v a Františka. z Pustoměř za 1-Pav'a
Indru a 1- přízeň 10 zl. — V. . Infan
ger Joaef, farář ve Veselé 10 zl. — Důst.
p. Irr o Ignác.. kons. rad. a farář v Dale
šicích 10 zl. ; .Důst.p. lt aly Josef, dě
kan a farář v Brtnici 10 zl.

P. Jahnel A., ze Sloupu za 1-v. p.
Jiříka Vikt. 10zl. — P Jakoubek Ja
kob, v Střebenicích s manž. za + rodiče 20
zl. — P. Jakou hk ova Frant., z Krú
senska za + Karla Jakoubka - 10 zl. — 1
P. J a n a k Ant. výmčnkářz Lejsek s + manž.
Marii10 zl. — P. Janák Fr., sed : Lejsek za
celý rod 20 zl. — V; p. J a n a lit Vinc, adm. v
Miloticích za-l-rod. hratry a sestry 10 žl. _ za
sebe 50 zl. — P. J a n“d e k alan, l/.,la'ník z Roz
droiovic s manž. 10 zl. — P. Jandck
Josef Ilzláník z Rozdro'jovic s manž. za celý
rod 20 z.l — P. Jan dek Eugen, chalup
ník v Broubsku s manž. 10 zl. — P. Ja
d r n í čik o v a Frant.., služebná ve Vrahovi..
cích za sebe a své + rodiče 10 zl. _ P.
Janeček Jakob, obchodník v B_jvstřicia

— P. Janist yn Václav,kině II.ttž 10 z.l
(af není. & rodi“ 10ti. -— P. Hrdlič- I mistr obuvnický v Újezdě s manž 10 zl. —
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P. J ani k Petr, domkař v Roštěni s manž.
10 zl. —- P. Janík Michael, výměnkař z
Pruských Benkovic s manž. za 1- rodiče s
obou stran 10 zl. — P. J anikova Ro
salia, svobodná z Prusk. Benkovic za + ro
diče :: přátely 20 zl. —.- P. Janiškova
Rosalia. dcera chalupníka v Janovnicich 10
zl. -- P. Janou's'ek Vincenc, měšťan v
Bučovicích s manž. 10 zl. —V. p. Janou
šek Jan. farář v Třebíči10 zl.— P. J a n ou
šk o va Frant., výměnkařka v' Březníku za
sebe a 1- manž. 10 zl. — P. J anvský Bla
žej, |/4ník z Rychtářova s manž. 10 zl. —
P. Jaroli rn Leopold, mlynář v sv. Kate
řině s manž. za celý rod 1. pol. 10 zl. —
P. Jaro š Josef, svobodný : Kladerob, 10
zl. — P. Jaroš ova Maria, vdova v Kla
drubech za 1- manž. 10 zl. — P. Jašek
Simon, dráh v Náměšti s manž. 10 zl. —
P. J aše k lgnác, mistr řeznický ve Vranově
s manž. 10 zl. — V. p. Javů rek Josef,
kaplan v Libáni v č. 10 u. _ v. p. Jed
lička Frant., farář v Martínkové, 10 zl. —
P. Jedličk a Frant., hofervSloupusmanž.
10 zl. -— V. p. Jedlička Matěj, kaplan
v Křtěnicich10 zl. — P. Jedlička Fr..
podsedník v Sloupu s manž. 10 zl. —-P.
Jedličkova Maria, za sebe. 1- manž. a 1
dceru 10 zl. — V. p. J elinek Šebestían,
lokální v Kostelci 10 zl. ——V. p. Jelinek
Ignác, mistr pekařský ve Vel. lllezeříči s
manž. za celý rod 20 zl. -— P. J elinek
Karel, kaplan v Přibicích 10 zl. — ?. Je
linek Ignác, mistr pekařský vc Vel. Me
zeřiči s manž. za celý rod 20 zl. -—P. Jelin ek
Ignác (starší) mistr pekař. ve Vel. Mez. 8
manž./10 zl. —. P. Jelinek Matěj, '/,nik
: Opatovic za celý rod 20 zl. — P. Jeli
n ek Anton, šafář v Jemnici 10 zl. -— ?
Jeli nek Jan, I/„nik v Puntovicich s
manž. 10 zl. — P. J eline k Jan, sloužící
v zámku v Jemnici 10 zl. —-P. Jelínko
va Maria, dcera 1- měšťana ve Vel. Mez.
10 zl. — P. Jednuš k a Anton, obchod
ník ve Žďáře s manž. 10 zl. — V. p. e
řabe'k Ferdinand, kaplan v Křtěnicich 10
zl. — Jež ík ova Juliana, nádennice
v Čekýni za 1- rodiče 10 zl. — V. . e
žovs ký Frant., duch. správce v Čebíně
za sebe a své příbuzné 10 zl. - Jíleček
Vojtěch, žák 3. třídy na hlav. sk. ve Vod
ňanech za sebe a rodiče 1. pol. 5 zl. -— V.
p. Jilek Jan, duch. správce v Popicich
10 zl. — Ji ran Martin, žák 3. třídy na
hlavní škole ve Vodňanech za sebe a své
rodiče 10 zl. — P. Jirásek Josef, '/2láni
ze Smolče v Č. s manž. 10 zl. — P. Ji
rásova Anna, celolánice z Dražice v Č.
za sebe a 1- manž. 10 zl. — V. p. Jirka
Emanuel, ka lan v Třešti 10 zl. — l'. 'I'.
N (lí-sto p. JanValqrjonJiuik,
bf- np Radějovalsý \?C. domu: v
bohosloví a a. d. 20 zl. — P. J u
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ch ova Anna, služka v Kateřince za sebe.
a 1- rodičo 10 zl. —- V. p. Juaan Vavří.
nec, farář v Osvětimanech za sebea budouci
faráře Osvětimanské 20 zl. — V. p. Juli—
n ek Tomáš, kněz círk. v Olomúci za sebe,
+ rodiče. bratra a sestry 20 zl..— P. Ju
línek Ondřej, rolník v Podbřežicích 10 zl.
— P. J ulinck Jan, ',qnik v Podbřežicích
10 zl. ——P. Julínek Frant., mlynář v Šlapa—
nicích s manž. 10 zl. -= P. Julinkova
Klara z Jedovnic za 1' manž. 10 zl. — P._
Jul inka Jana a Teresie, mlynáře v Bilo—
vicích rod 20 zl. — V. . Jii nger, ka—
plan v Čelakovicich v C. 10 zl. _ P. Ju
nov a Johanna vdova v Sokolnicich ve pro
spěch 1' manžela 10 zl. —.V. p. Juřena
Pavel, farář v Čučicich 10 zl. — P. Ju—
rečk ova Maria, chalupnice : Roketnicc s
manž. za své rodiče 10 zl. — V. p. Juri
ga Jan, farář v Nové Vsi v Uhřich 10 zl.
— P. Ju rk a Havel, '/.lánik v Račanech .
manž. 10 zl. — p. Jurovský Frant.,
farář ve Vel. Lovčicich 10 zl. — P. I. J.
z l-l. za sebe a rodiče 10 zl. —

V. p. Ka ce rovs k ý Anton, kaplan
ve Vltavo-Týně, 10 zl. -—'P. Kácet'l Fr.,
výmčnkař v Rosicích za 1- manž. 10. zl. —
P. Ka dle c Frant., '/.,lánik v Rozdrojovi
cich, s manž. Annou za celý rod 20 zl. —
P. Kachlik Jakob, rolník v Komíně 20
zl. — P. Kach lik Ondřej, domkař v Ko
míně 10 zl. — P. Kachlikova Maria v
Komíně s manž. 10 zl. — V. p. Kaiser
Karel, vicedirektor v arcib. sem. v Prace 10
zl. — P. Kak áč Bartol., rolník v Roggen
dorfu za celý rod 20 zl. .— P. K ala Jo.
sef, rolník v Šošůvce s manž. 10 si. — P.
Kalina Jan, diurnista v Chrudimi v Č. 10
zl. — P. Kaláb Tomáš, učitel v Troubsku
10 zl. — P. Kalina Josef, iánik ze Slab
šic s manž. 10 zl. — P. Kalivoda Jiří,
krejč. mistr z Kelšovic 10 zl. — P. Kal
v o da Jakob, mistr obuvnický vŠlapanicich
v manž. 10 zl. — P. Ka m arádek Frant.,
domkař z Vel. Hošic s manž. za 1- přizeň .
celý rod 1. pol. 10 zl. — P. Kam as Jo
sef, kniž. arcib. gardista v Kroměříži 10 zl.
— za 1- rodiče a 1' bratra 10 zl. — V. .
K andus Karel, farář v Običtově 10 zl. -—
V. p. Karas Jiří, farář ve Vážanech 10 zl.
— P. Kara ž ia Josef, Ihliník v Těšanech
s manž. 10 zl. — P. Kartusova Petro
nilla v Křižanovicích 10 zl. -— V. p. Karlík
Eduard,pokladník Dědictví sv. Cy
rilla a Methodia, kaplan u sv. Magda
leny v Brně, 10 zl. — V p. Karný Josef,
duchov. spravce v Olešné 10 zl. — P. Kar
pišek Josef, hostinský v Dačicích :: manž.
10 zl. _ P. Kašikova AnnavStar. Poddvo
rově, 10 zl. — P. Kašlička Rosalia, svo—
bodná z vadlic 10 si. -- P. Kašpárek
Jan, mlynář v Šerkovicich ' manž. 10511.
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P. Kašparkova Magdalena, 'podsednice z
Němčic za Bebea T manž.10 zl. — P. Kaš p a
rovský Ondřej, domkař v Jezeřanecli s
manž. 10 zl. -— V. p. Kaštíl Jan, farář v
lvani 10 zl. —V. p. Kaštýl Karel. kaplan
vo Veselém Olom. dioec. 10 zl. __P. Kavka
Jan. pololáník ve. Vícencích s manž. 10 zl.
— ' K ebrla Šimon, chalupuík v Líšně s
manž. 10 zl. . ellnerova Judita,
vdova v Bučovicích k prospěchu + rodiny
10 zl. — + Keršner Josef, kaplan vSvo
janově 10 zl. -—P. Kirchmann Josef, V.,
ník : Klobouk s manž. 10 zl. — P. Klás—
kova Karolina z Vel. Penčic za 1- Antona
a Pavlínu 10 zl. — P. Kláskova Teresia,
bolerkyně : Roketnicc za sebe a za svou 1
hospodyni 10 zl. — V. p. Klein Jan. ka
plan ve Velešíně v Č. 10 zl. — V. p. Klein
Jan, kaplan v Ostružné v Č. 10 zl. — P.
Klein Josef, zedník v Žídlochovicích 10 zl.
— P. Klein František, chalupníkův syn v
Nosislavě za živou a + přízeň 10 zl. — P.
Klement Martin, občan z Uřnovic za celý
rod 20 zl. — V. p. Klíma Anton, farář ve
Vranově 10 zl. — P. Klima Jan, výměn
kař : Kýova za sebe a 1- manž. 1 zl.
P. Klima Josef, l/„ník z Rudic s manž. za
celý rod 20 zl. — P."Klima Anton, '„ník
v Rudici za frodiče 10 zl. -— P. Klíma .-\n
ton, l,'„ník v Rudici s manž. za celý rod 20
zl. — P. Klima Frant., výmenkař : Rudice
s manž. za celý rod 20 zl. — P. Klima
Petr, z Kyova s manž. 10 zl. — P. Klíma
Anton, '/,ník : Rudic za duše v očistci 10
zl. -— V. p. Kliment Petr, kaplan v 'fře
biči 10 zl. —- P. Klimeš Frant., v Syro—
vicích 10 zl. — V. p. Klippel Jan, ka
plan ve Viškově 10 zl. — P. Klusák Ma
touš, domkař v Housku za, 1- rodiče 1- dceru
a manž. 10 zl. — P. Klvaňova Josefa ve
Lhotě Radkové 10 zl. - P. Km ent Matěj,
mlynář v Obyčtově za sebe 10 zl. — za 'i'
manž. 10 zl. —- P. Kment Josef, s_vn Fr-s
Kmenta, obchodníka v mouce v Třebíči 10
zl. -— P. Kmentova Apollonia, vdova !
Čejkovic zá sebe a 'l- manž. 10 zl. — E
Kmošek Frant., mládenec ze Střelic v C.
10 zl. — .Důst. p. Kneisl Josef, děkan V
Nov. Bydžově v Č. za osadu 20 zl.—- Důst—
p. Knorr Ignác, děkan a farář Br?
něnaký, kona. rada a bisk. kommiS
sar gymnasialní 10 zl.- P. Knoz Fr.,
'/,ník ve Velaticích s manž._k pros. rodičů
10 zl. —- P. Kobzínek Petr. mistr zed
nický v Bučovicích 10 zl. — Důst. p. Ko
oent Anton, děkan a farář v Rosicích 10
zl. — P. Kočí Jan. měšťan v Ivančicích s
manž. 10 zl. — P. Kočí Anton. podučilel
v Ivančicích 10 zl. — P. Kocianova Te
resia,_hospodýně na faře Boršíckě. za 1- ro
diče a 1- manžela 10 zl.-— V. . Kocman
Václav, kaplan u av. Haštala v Praze, 10 zl,
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-— P. Kocman Josef, Výměnkař ! Komb.“
nova s manž. 10 zl. — P. Koenígova .Tere'
sía, kupcová v Malešovicích za celý rod 20
zl. — P. Kohoutk0vá„ Antonia a Jeno
vefa v Čechách Olom. dioec. 10 zl. -- V.
p. Koktavý Jan. kaplan v Lysicích 10 zl.
_. P. Kolář Anton, domkař v Hartmani
cích Olom. dioec. s manž. 10 zl. —“ P Ko
lářova Kateřina, hoferkyně z Boketnice za
syna a 1- rodiče 10 zl. —- P. Kolářova
Kateřina. dcera Josefa Koláře, chalupníka v
Švínech 10 zl. — P. Kol a ř o v a Antonia,
chalupnice z Roketnice za rodiče a děti 10
zl. — P. Kol ářik Valentin, výlnčnkař :
Opatovic 10 zl. — P. Koleč á ř Josef,vý
mčnkař z Vinar s manž. za celý živý i 1
rod 20 zl. — P. Koleč „ Jakob. výměn
kař : Vinar za 1- manž. a jejího .1. manž.
10 zl. — P. K olejk a Jan, sousedv Lulči
za sebe a 1Lpřízeň 20 zl. — P. Kolíaek
Jakob, tkadlec v Repetách za sebe a ?
manž, v . 10 zl. — P.“ K'dl bl Frant., s
manž. kupce v Dol. Konnicích 10 zl. — V.
p. K one č ný Jan, kněz vychovatel v Brt
nici 10 zl. P. K 0 n ečný Martin, I].,lá
ník v Trpnhsku 10 zl. -— P. Konečný
Martín, rolník v Grumvíři s manž. 10 zl. —
P. Ko n e čn ý Jiří, rolník v Čejkovicích s
manž. 10 zl. — ?. Konečný Ondřej,
clmlupník z Čejkovic za sebe a 1- manž. 10
zl. — P. K 0 n ečn ý Jan, I/.,lí'iník ze Za
hnášovic za celý rod 20 zl. — P. Koneč
n ý Karel, domkař v Mohelně, s manž. za
sebe a 1' Frant. Jaroše 10 zl. P. K 0
nečn ó Anna. pradlena v Čechách Olom.
dioec. 10 zl. -— V. p. K 0 n o p ač Frant.,
farář ve Svratce 10 zl -— P. Ko pec ký
Josef, tkalcovský mistr v Brně, s manž, 10
zl. — V. p. K 0 p e c ý Josef, kaplan v Poličce
v č. 10 zl. _ P. Kopecký Anton.oby
vatel ve Viškovč za své rodiče a celý rod
20 zl. — P. Kop eček Václav, mistr sto
lařský v Nosíslavě s manž. za ? přízeň 1.
1. pol. 5. zl. — . p. Kopista Frant.,
kněz Kralové-Hradecký 10 zl. — P. Kop
lík Jan, z Ratiškovic 10 zl. — P. Kop
lov a Apolonia, : Roštční za sebe a sestru
10 zl. — P. K 0 pr Jan. pololáník v Ha
brovanech zai- rodiče 10 zl. — P. K 0 p ro v á
Klára'vllabrovnnech za 1- rodíče 10 zl. —'.P
K 0 p ř i v ova Františka, ve Lhotě 10 zl. — P.
Kop ř iva Anton, kovář v v Němčicích :
manž. 10 zl. — P. Kopuletý Jakob, V.,
láník v Zňatkách s manž. 10 zl. _ v. pí
K 0 r čian Jan, kaplan ve Vážanech 10 zl.
P. K 0 rčian Josef, výmčnkař 7. Něm. Prus
za cclý rod [. pol. 10 zl. -— P. Korec.
Frant., učitel v Ricmanicích s manž. 10 zl.
. V. p. Kořínek Jan, kaplan v Oso
nicích v Č. 10 zl. — V. p. Kosa Frant.,
farář ve Valči 20 zl. — P. Kosař Jan,
kovář v Letošově smanž. 10 zl. — V. p.
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Košák Jan, kaplan _v Plaňanech _v č.
10 zl. — ?. Koš o va Anna, v Jilemnici
za sebe a 1- „15.11.20 „|_ -— P. K o'síko
vo manž. že Světlého 10 zl. — P. Košík
Šebest., Výměnkař : Duhau s manž. za sebe
a 1“rodice 10 zl. _. P. Košínova Ne
pomucena, domkařka z Biskupství u Olo
mlice 10 zl. — P. Košták ova Barbara,
svobodná z Líčna v Č. 10 zl. — P. ost
ka Josef, falniliant : Kobylí s manž. 10 zl._

_ — P. Ko stík ov o manželstvo ze Světlé
10 zl. —P. Košulíc Jesef,rol_níkv Grum
víři 10 zl. — P. Kolásek Stěpán, “Či

. tel v Milonicích s manž. za živou i “i \'0'
dinu 1. pol. 10 zl. — P. Kotulova Apo
lonia, vdova szslřic, 10 zl. -— DůSíOÍhÝP

ot z m a n n Pavel, dekan a farář v Čej
kovicích 10 zl. -— P. Koubek Josef, 'f.,
láník v Příbicích 10 zl. — P. K 0 u d el kov a
Anna. 1 Pusíoméře 10 zl. — 1' K0 uk al
Leopold, s manž. za živé í-l- rodiče obou
stran. 10 zl. -—P. K 0 u k al Fr., ';.,ník v Niš
kovicích s manž. 10 zl. — P. Koukalo
va Kateřina. domkařkn z Roketnice slnanž.
za přízeň 10 zl. -— P. K 0 u k alo va Ann'a,
svobodná z Roketnice za své rodiče 10 zl.
-— P. Ko u řilo v & Maria, švadlena v Hlu
chově 10 zl. — P. K ontn á Maria, : llu
prechlova 10 zl. — P. K 0 u t n & Anna,7. U
hřic 10 zl. . P. Koutný Karel, učitel v
Ruprechtově za celý rod 20 zl. za přízeň
10 zl. — P. Ko v á ř Václav, rolník v Hrdibo
řícíeh s manž. 10 zl. -— P. Kovářík Mi
cbael, výmčnkař v Hrnbých Raclavicích :
manž. za celý rod 20 zl. -— ová ří
ko va Frant., svobodná z Alexovíc 10 zl,
— P. Kovářova Anna, vdo-a v Zerůvi
kách za sebe a 1- ma'nž. 10 zl. — P. Ko
vand ova Anna, domkařka z Pohorovic v
C. s manž. za sebe a 1,-rodiče s obou stran
|O zl. P. K 0 : Iik o v a Magdalena,
manž. Tomáše Kozlíka ccloláníka v Pohořa
licích 10 zl. — P. líožíškov a Teresia,
vdova v Bystřici za sebe a za duše v očistci
10 zl. -— V. p. K 0 žený Frant., kaplan v
lmramově 10 zl. — P. Kozlans ký Pro
kop, hodinář v Chrudimi a manž. 10 zl, _
P. lír ač m ar- Frant., z Kloubu v Č. zasebe
a rodiče 10 zl. — P. Kraís Josef, soused v
Lulči s manž. za celý rod 20 zl. — P. K raig
Ignác, soused v Lulčí s manž. 10 zl. _ P,
Krais Fram., soused v Lulči s manž. 10
zl. - V. p. Král Marius, kněz řehole ka.

cuclnské, kvardian v Sušici v. . 10. 7,1,“T. p. Král Frant., kaplan v i\li'íčnč v (3,
10 zl. — P. Král Matěj, chalupník v Jiří
kovících s manž. 10 zl. -— P Kram plo
va Kateřina : Oseku 10 zl. — P. Krátká
Frant., domkařka v Šošůvce za sebe a 1
manž, 10 zl. ——P. K rátký Josef, domkař
v Šošůvces manž.10 zl. — P. Kratochvíl
Josef, krejčí v Batelov/ě za + syaa' 10 zL -_- P,
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Kr ato c11víla Jan, zednický mistr v Ivančicích
10 zl. — Důst. p. Kratochvíle Karel,
farář v Malšících a vikář Jistebnícký 10 zl.
-— P. Krausova Maria, vdova za sebe a
1- manž. 10 zl, - P., Kravúk Matěj, vý
měnkař z Hrubých Baclavic s manž. 10 zl.
__ P, Krčma Tomáš, s manž. V Slatině za
4,-přízeň 10 zl.“ — P. Krčma Anton, “:
manž. celoláník v Šlapanicích 10 zl. _ 1
Krcjčí Václav, lokální v Komíně 10 zl.—
P. Krejčí Karel, mlynář v Bořitově 10 zl.
— P. Krejčíř Jiří, rolník v Podbřežicích
10 zl. — P. Krejčí Frant., domkař : 0
patovic s manž. za celý rod 20 zl. — P.
Krejčíř Josef ve Zbejšově za celý rod 20
zl. —- P. Krejčíř Frant. domkař v Oře
chovičkách : manž. !. pol. 5 zl. — Krej
zlík Ignác, učeník obuvnický ve Vel.. Me.
zeříčl 10 zl. — P. Kreisl Pavel, kovář v
Slavkově . manž. 10 zl. — P. Křeklík
Frant., obchodník v chlebě v Bystřici s
manž. k prospěchu živé i *; rodiny 1. pol.
10 zl. _—P. Kreinpel Josef, zahradník z
Charvát s manž. za sebe a 1- rodiče s obou
stran 10 zl. — V. p. Křenek Augustin,
farář ve Velešíně v Č. 10 zl. -— P. Kře
nová Johanna, služebná : Malého Pičina
za sebe a 1- rodiče 10 zl. -—P. Kristen
Anton, celoláník v Komíně za celý rod 20
zl. -—P. Kristof Jan,rolník ve Vícenicích s
manž. 10 zl. — . Křivka Frant. ka
plan v Čejkovicích 10 zl. — P. Křivý Fr.,
',',uík v Lulčí's manž. za celý rod 1. pol.
10 zl. -— ?. Kříž 'Karel,soased vKone'sínč
s manž. 10 zl. — P. Kříž Jan, hospodský
v Lulči s manž. 10 zl. —- P. Křížek Voj
těch, přednosta : Lidmovic v C. : manž. za
sebe a f rodiče s obou stran 10 zl. '—
P. Krkoška Anlon, ',f'Žláníkv Jiřikovících
s manž. 10 zl. — P. Křomnl Josef, vý
měnkař v Rychtář—ové s manž. 10 zl. — P,
Křomal Jan, ',ljník v Rýchtóřově s manž.
za celý rod 20 zl. — P. Kroupa Josef,
dráb 1. Cernčína s manž. za celý rod 20 zl.
_ P. Kroupa Tomáš, ',fžláník 7. Troubska
za sebe a rodiče 10 zl. — Vel. p. Křou
pal Josef, kaplan v Boskovicích 10 zl. -—
Vel. p. Krška Josef, kaplan v Choceni
v Č. 10 zl. _ P. Kubát Tomáš, školní
učitel v—Bořetících s'manž. 10 zl. — P.
Kuběna Josef, domkař v Šošůvce s manž.
10 zl. — P. Kube's Jan, domkař v Rudici
s manž. za celý rod 20 zl. — P. Kubeš
Václav, z Kounic s manž. 10 zl. — P. Ku.
bešova Rosalia v Rudici za 1- rodiče 10
zl. — P. Kubešova Antonia,dcera sedláka
z Jaktar 10 zl. ——P. Kubešova Jonovefa.
dcera sedláka z Jaktar 10 zl. ——P. Kubi.
ca Tomáš : Kartous s manž. _10 zl. -- P_
Kubicova Anna, 3/„,níceze Zábovřesk 10
zl. -— Důst. . Kubíček Jan, kancléř a
kone. rad. v českých Budějovicích ](t d'
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P. Kubíčkova Kateřina, domkařkavPřed—
mostí s manž. za živý i 1- rod ]. pol. 10 zl.
— P. Kubínek Šebestián, soused :
Blažovíc, spoluoud II. třídy 10 zl. —
P. Kubínek Pavel, pololánik : Jiříkovíc s
manž. 10 zl. — P. Kubínkova Maria, z
Blažovic 10 zl. -— P. Kubínek Pavel, ';.,
láník v Jiřikovicírh s manž. za celý rod 20
zl. — P. Kubita Jan, mlynář ve Stražku s
manž. za celý rod 1. pol. 10 zl. — P. Ku—
bita Frant., mlynář v Mezei—íčkus manž.
10 zl. — P. Kučera Petr, '/,ník z Vosto
povíc a manž. 10 zl. — P. Kučera Jan,
I/„nik v Archlebově s manž. 10 zl. — P.
Kučera Jan, hospodský v Křenovicíchs
manž. 10 zl. — P. Ku čera Josef, Chalupník
v Líšni ; manž. 10 zl. — P. učera Ja
kob, a manž. “;,ník v Heršpících za celý rod
20 zl. — P. Kuče ra Frant.. mistr řežnícký
v Brně : manž. 10 zl. P. Kuč er ova Vik
toría', vdova v Líšni 10 zl. — P. Ku čero
va Viktoria, výměnkařka : Mor.Kýníc za sebe
za 1- manž. a Tpřízeň 10 zl. -—P. Kučero.
va Františka, hospodyně na faře v Telnici k
pros. živ. i 1- rodičů 10 zl. — l'. Kuče
rova Eleonora, vdova ve Lhotě 10 zl. _
P. Kúdelk ova Johana, domkařkazl'rusk.
Benkovíc za živé a 1- rodiče 10 zl. — ,
Kudláček Frant... ',!„láník v Senticích s
manž. 10 zl. — P. Kudl íčka Frant., do...
kař v Housku a manž. u přízni 10 zl. __P_
Ku dličku Matěj, výměnkař z Dědic za
celý rod 20 zl. — .Důst. p. Kudrna A
mand, děkan a farář v Lomnici, 10 zl. _
P. Ku chař Jakob, rolník v Rudici za celý
rod 20 zl. -- l'. Kuchař Martin, domlmř
z Rudíc :: manž. za celý rod 20 zl. — P.
Kuchařova Antonia, hoferkýně v Sukdolc
u Sloupa za sebe a rodiče 10 zl. — P. Ku
ch ařova Lucia, svobodná v Přerově 10
zl. — P. Kuchovský Jan, domkař v Je
dově s manž. za celý rod 20 zl. — P.
Kuch to va Josefa, celolánice v Marhófich
a manž. k prospěchu + manž. za celý rod
20 zl. — P. Kuchynka Martin, ; manž.
za sebe a 2 + rodiče 10 zl. — P. Kulda
Václav, měšťan v Ivančicích s manž. za celý
rod 1. pol. 10 zl. — P. Kulda Jan, mě
itan v Ivančicích za celý rod 1. pol. 10 zl.
-— V. p. Knlda Beneš, duch. správce v
mor. slez. ochranitelně pro zanedbalou mlá
dež v Brně 10 zl. — ummer Jan,
výměnkař : Opatovic za celý rod 1. pol.
10 zl. — P. K a na Frant., měštan a mistr
tkalcovský ve Vodňanech s manž. 10 zl, _
V. p. Kunc Ignác kaplan v Polně 10 zl.
P. Kunc Frant., '/,láník v Medlanech s

.manž. 10 zl. — P. Kun dera Tomáš, ce
loláník : Holásek : manž. za sebe a 1- ro.
diěe 10 zl. -— P. Kíinstler Matěj, vý.
měnkař v Bystřici | manž. za 1-rodiče, dětí,
přízeň a dobrodince 20 ml. — P. Kupčík

' _ \ .
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Matěj, ; Dědic :: manž. za celý rod 20 zl.
Kupčík Jakob v Dědicích za celý

rod 20 zl. — P. Kupčíkova Mariana,
vdova z Něm. Prua za 1- manž. a 1- děti 10
zl. _ V. p. Kůr Matěj, kaplan v kram
niku v Č. 10 zl. - P. Kurčíkova Eliš
běla, výměnkaí'ka v Raclavicích s 1- manž.
20 zl. - P. Kůrkova Kunhuta za sebe a
1-manž. v Čejkovicích 10zl. — P. Kůrkov á
Kunhuta, vdova v Čejkovicích za Trod. 10 zl. 
P. Kublov a Jos., kovářka v Lulči101l.—V.
p. Kůž el Karel, admin. larý Lodenícké 10
zl. — P. Kvapilova Anna, : manž. cha
lup. v Sluzíně 10 zl. -- P. Květon Josef,
podučitel v lllěříně 10 zl. — P. Kvírenc
Josef, mistr řemenái'ský ve Vel. Mezeříci a
manž. 10 zl. — P. Kvítlek Vincenc, dom
kař z Rokelnice s manž. 10 zl. — P. Ký
lian Josef, podsedník ve Lhotě za celý rod
1. pol. 10 zl. — P. Kýlianova Maria, :
Něm. Prus za 3 živé osoby a ? rodiče 10
zl. — V. p. Kyncl Jan, Iarář v Sebrani—
cích 10 zl. — Důst. p. hjovský Augu
stín, tajemník a skut. radu bískupskýv Brně
10 zl. -- P. Kyselý Václav, učitel v Bej
strošicich 10 zl. — P. Kýzova' Teresia,
sousedka \“ Lulčí za sebe a 1- manž. 10 zl.
_— K. N. v P. rod l. člvrtinu 5 zl. —

P. Lahr Jiří v Hruškácli za své ro
diče 10 zl. — P. Lazar Jan, celoláuík v
v Mor. Kýnicich s manž. k prospěchu 1“ro
diny 10 zl. — P. Laznicka Frant., syn
čtvrtnika : Ořechového za sebe a ',“ matku
10 zl. -— V. p. Lang Karel, kaplan \“ Bi
l_ovícich 10 zl. — 1“ Langer Václav \"
Zidlochovícich za celý rod 20 zl. — V. p.
Lárýš Josef, farář v Hnojníku ve Slezsku,
10 zl. —- P. Lazar Filipp s manž., l;.,lánik
v Rozdrojovicích za celý rod 20 zl. — P
Lcdabýl Mikuláš, výměnkař v Uhřicích 20
zl. -— P. Leffner Jan, “,qník z Letoníc s
manž. 10 zl. -— P. Lechner Jan, rolník :
Mořic s manž. 10 zl. — P. Leifert Josef,
domkař v Jílšícich s manž. 10 zl.-- P.
Leifert Martin, domkař zKalešovíc s manž..
10 zl. — P. Leixner Mikuláš, měšťan v
Dačicích, za sebe a rodiče 10 zl. —P. Le
lík Frant., '/.,lúník : Dohrotíc s manž. za
celý rod 20 zl. — V. p. Lenoch Anton,
farář ve Stražku 10 zl. — P. Lerýcho
va Anna, výměnkařka z Německých Prua
za sebe, 1- manž. a přízeň !. pol. 10 zl. 
P. Letfusova Veronika : Cetkovic 10 si.
P. Liřkář Václav, a manž. ze vabova. za
celý rod 1. pol. 10 zl. ——P. Liška Frant.,
tkadlec v Brně za celý rod 1. pol. 10 zl.
— P. Listova Barbara, manž. Jana Lista
I],nlka v Pohořelicích 10 zl. — P. [,ně—
níčkova Zoíie, chalupnice “z Horního Ujei—
da s manž. 10 zl. — P. Lněnjčková>Ka._
teřína, chalupnice : Honněho Ujezda v Č.
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s inanž. 10 zl. -—P. Lojkova Františkav
Bysterci za sebe a T rodiče 10 zl. — P.
Lorenco va Johana, domkařka v Ořecho
vičkách 10 zl. — P. Losmann Jan, učitel
v Chvalkovicích s manž. za celý rod 20 zl.
— P. Lotocka Františka v Holiči za sebe
a manž. 10 zl. -—P. Loubalova Apolo
nia, vdova po 1- '/,láníku v Rejstrošic'ích
10 zl. — V. p. Ludvik Josef, kaplan v
Mnichovicíchv Č. 10 zl._— P. Ludvík Fr.,
výměnkař v Přerově s manž. 10 zl. — P.
Ludvíkova Maria, vdova v Smolině 'vk
pros. '1' manž. Šimona 10 zl. — P. Luke
sova Barbara, výměnkařka z Huzovy za
2 'l' manž. a 1- rod. 10 zl.“ — V. . Luke.
sle Anton, kaplan v Přelouči v (,. 10 zl.
— P. Luňáček Josef, kospodský v Proti
vanověsmanž. 10 zl. — P. Lunerova Bar
bara, výměnkařka z Proseče za sebe, 1
manž. a 1“ rodiče 10 zl. — . p. Lýsek
Augustin, kaplan v Paskově 10 zl. — P.
Lysý l:“rantišek, l].,láník ze Švábova za sebe
a celý rod 20 zl. —

V. p. Ma a r Frant., kaplan .v Pohoře
licích 10 zl. — P. Maca Anton, maietník
p_řadelny ve Vel. Mezeřici 10 zl. - Důst.
p. Ma éan Frant., děkan v Čelakovicich v
C. za 1- rodiče a jejich rod 20 zl. — P
Macek Pavel, rolník v Bilnici, za své 1'
syny Frant. a Jana, 10 zl. — P. ll acek
Josef, 5 manž. Olivou, mestun v Bystre'm za
celý rod 20.11. —- P. Macek ova Frant.,
z Koniína 10 zl. —- P. Macíček Matěj, 1/4
nik v Ořechověm za celý rod 20 zl. —
Mačicko va Veronika, školačka, za dě
doušku, strýčka a baběnku 10 zl. —
Ma c ko vik o v a Marinna vy'tněnkařkaz Ro
ketnice za sebe a přizeň 10 zl. ——P. Ma—
jarkovn Anežka, vdova v Telnici k pro
spěchu 1- manž. & dcery 10 zl. —- I'. Ma
jer Frant., ';.,lanik z klobouk s manž. 10
zl. + P. Mabel Jakob v 'l'išnově s manž.
10 zl. — P. Máhovs ký Anton, 'jaláník
ve Vranovicich za sebe, manž. a děti 10 zl.
— P. Máhovský Jan, '/2lánik vNosislavě
za 1- Marii a Kateřina 10 zl. - P. Mach a
ček Jan, 'jilánik v Jiřikovicích, s manž.
za celý rod 20 zl. — P. Machala Anton,
chalupník v Předmostí za celý rod 20 zl. —
P. Machalova Antonia, svobodná z Vinar
za své rodiče 10 zL— V.p.Machalek J.
kaplan v Dórílu 10 zl._ — P. Máchova
Rosalia, domkařka z Pustomeř, za 1- Marti
na Spisara, manž. a syna 10 zk — P. Ma
chova Rosalia, vdova z Pustoměř za 1
manžela Václava a_ živou osobu 20 zl. —
P. Machovská Eleonora. výměnkařkav
Nosislavě za 1- přízeň 10 zl. — P. Male_č
Josef, kuchař v klášteře ve Lnářích v C.
10 zl. — V. p. Maleček Josef, duchovní
správce 'v Bcneticích 10 zl. - P. Malik
Josef, mlynář v líynicich za své rodiče 10
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zl. -—P. Malinda Matěj, výmčnkařleu
honic za celý rod 20 zl. —' P. Malindo
va Vincencia, Svobodná : Dluhomc u sebe
a rodiče 10 zl. —- P. Malinka Matěj, _v

tarvičkách s mani. 10 zl. — P. Malnurva
Maria, výměnkařka z Prus. Boleslavy za.1'
přízeň s obou stran 10 zl. _-_—-V. p. lh.
lota Frant., kaplan ve Vlkosi, 10 zl. — P.
Malý Ignác, tesařský tovarys v Mor. lí,
nicícb s manž. 10 zl. — P. Maly Karel,
pololáník v Mor. Kynicícb ' manž. lO—aL
— P. Man Frant., s manž. za 1- Ondřeje
Kučeru a svou rodinu 20 zl. -—-P. Maria.
Iek Jan, I].,láník v Zlechově za celý Ted
20 zl. —-V. . Mardetschleger Ema-'
nuel, kancellista nejdůst. bisk. konsistoře v
Česk. Budějovicích 10 zl. -— V. .' Marek
Jan, kněz církevní dioecese Kralové-Hra
decké za 1- rodiče a celý rod jejich 1. pol.
10 zl. — P. Mareše Frant., kováře v lio
láskách, a manž. rod ve prospěch iivých i
1- rodičů 20 zl. - Důst. p. Mariika Josef,
biskupský vikář a farář v Libitatě v č. 10
zl. — P. Markrova Mariana, zahradnicez
Roketnice za sebe a manž. 10 zl. — Důst.
p. Maršálek Vojtěch, děkan, kona. rad.
a farář v Kamenici v Č. 10 zl. — P. Mar
šálek Anton, výměnkař vMohelně s mani.
10 „zl.— Vel. p. Maršovský Frant., ad
min. fary Ořechovskě 10 zl. -— P. Mar
tincova Tekla, z Čejkovic za sebe a 1
manž. 10 zl. — P. Martinek Matěj, ze
dnický tovaryš na St. Brně s- manž. 10 zl.
— P. Martinek Jan, I/,ník ze Zdára za
celý rod 20 zl. — P. Martinu: Jan, svo
bodný z Prusk. Benkovic za 1- rodiče a
sestry 10 zl. — V. p Maruška Frant.,
kaplan ve Vítějících v Č. 10 zl. — P. Ma
ryšle r ova Kateř.v Čechýni za Jana Haj
niše a cclý rod 20 zl. — P. Masařík Jii—í,
učitel v Bohuslavicích 10 zl. — P. Masa
říkova Cecilia -v Brankovicích 10 zl.'—
V. p. Masek Matěj, kaplan z Plac v Čo 10
zl. —-P. Mat Fr., sedlák v Oseku za celý
rod 20 zl. — V. p. Maťák Petr, kaplan

"v Tukletech v Č. 10 zl. — P. Matala Fr.,
'/.,láník z Dobrotic s manž. za celý rod 20
zl. — V. p. Materna Jan, farní náměstek
v Žarošicich 10 zl. — P. Mátl Josef, la
hradník v Drnovicích s manž. 10 zl.
Matouškova Maria z Čučic vdova 10 zl.
——P. Matouškova Maria, : Čučic za 1
Jskoba, Matouška 10 zl. -- P. Matuikl
Frant., domkař v Jedovnici 10 zl. — P.
Mazurkova Mariana, nádennice : Roket—
nice za své rodiče a jejich děti 10 zl. — P.
Matuška Frant., domkař v Jedovnici 10
zl. — P. Mazurkova Mariana, nádennicc
z Roketnice za své rodičc.a jejích děti 10
zl. — P. Mcixnerova Kateřina, vdovaz
Olšan, za sebe 1- 2 manžely a celý rod 20
zl. — P. Mejzlík Frant., domkař v Bali
nách :: manž. pol. 5 zl. -—V.p. Melnický
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Emanuel, farář v JedOvnici 10 zl. — P.
Menoškova Teresie, vdova v Otnici za
sebe a 1—mapž. 10 zl. — P. Menšík Frant., z
.Vícenic 10 zl. — P...\lenšík Jan, měšťan
-a obecný úřadnik v_ Jemnici 10 zl. — P.
Menšík Anton, učitel v Lažankáchs manž.
10 zl. — P. Menšíkova Petronilla, svo
bodná služka v Olomúei, za sebe a své 1
rodiče 20 zl. — P. Me nšikova Maria, fa
brická dělnice v Náměšti, 10 zl. — P. Me'
řinský Jakob, '/.,láník v Nosislavě smanž.
za živou i 1- přizeň 1. pol. 5 zl. — P. Mi
ča Frant., tkadlec v Jaroměřicich 10 zl. ——
P. Míček Josef, domkai v Bořelicich s
manž. 10 zl. — P. Michálek Václav, 3/4
nik z Nosalovic za celý rod 20 zl. —- l'.
Michalova Anna, služebna z Předmostíza
sebe a 1- matku 10 zl. — P. Michel 'lo
más, obchodnik v Komíně za celý rod 20
zl.- V. p. i\likáska Josef, kaplanvhoz—
tokách v C. 10. zl. — P. Miketa Josef,
domkařův syn z Prusk. Benkovic za piízeň
i za sebe 10 zl. -- P. Miklík Frant., rol—
ník ze Zahnášovic 10 zl. — P. Miklova
Anna, služebná z Hranic za 1- 'rodiče 10 zl.
.—.P. Mi k'sik Josef, familiant ze Zábovřcsk
za celý rod 20 zl. — P. Mikšík Jakob,
lamilinnt z Vinohrádek s manž. 10 zl. — P.
i\likšíček Petr, mčštan v Dačicích 1. pol.

zl. — P. Mikulášek Jan, I/4nik ve
Zďárné u Sloupu : manž. za celý rod 20
zl. — P. Mikulášek Jakob, rolník vŠo—
šůvce s manž. 10 zl. —V. p. Milišek Jun,
farái v Kýnicicli 10 zl. — P. Mizera Jo
hana, výmčnkaika z Prusk. Benkovic za 1
přízeň s obou stran 10 zl. — P. Mlčáko—
va Mariu, svobodná z Dluhonic za sebe a
rodiče 10 zl. — P.. Mlcoušek Matouš, o
buvnik v Dobroučkovicich s manž. 10 zl. —
V. p. Mlejnek Jiří, kaplan v Jenešovč 10
zl. — V. p. Mlejnek Vincenc, kaplan ve
Zbislavi v Č. 10 zl. — P. Mlýnek Josef,
mladší učitel v 'lopolanech 1. pol. 5 zl.

P. Mlynáříka Vavrince, “Ignika v Rejhra—dicich, & manž. rod 20 zl. _— P. Modr
Václav, vratný v klášteře Augustinském v
Lnářich v 0.10 zl. — P. Mojžíš Jakob,
l].,ník ve Vitonicich s manž. 10 zl'. — P.
Mol Karel, 5 manž. mlynář v 'lřebíči 10
zl. -— P. Moravec Frant., l/4ník ve Va—
vřinci s manž. za celý rod 20 zl. — V. p.

'Mostecký Václav, kaplan ve Vodňanechv
C. 10 zl. — P. Mouddra Maria v Brně za
1- man.ž 10 zl. — P. Možný Ignác, mistr
odčvnický v Křenovicích s manž. 10 zl. —

.Mrázek Josef, domkar v Dluhonicíchza
celý rod 20 zl. — 1“Mrazek Karel, svo
bodný ze Šiřavé 10 zl. _ P. Mrlíčkova
Barbora, hospodyně na faře v Želeticích za
1- bratra Ignacia, faráře v Znorovňch 10 zl.
— P. Mrtének Melichar, šalář z Podbře
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žic za celý rod 20 zl. — P. Mucha On.
dřej, úřední služebník v Ivančicích s manž.
10 zl. - Důst. p. Mucha Vavřinec, děkan
ve Svitovci Olom. dioec 10 zl. —- Vel. p.
Munzar Jan, farář v Dačicích 10 zl.
Vel. p. Musil Václav, farář v Bučovicích
10 zl. — P Musil Josef, podsedník v
Housku s manželkou za celý rod 20 zl.

P. Musil Jan, '/4ník : Rychtářova
s manželkou za celý rod 20 zl. — P. Mu—
silJoachím, I],ník : Úsovic s manželkou
10 zl _ P. Musil Cyrill, mistr stolařský
ve iabrice Sokolnické s manž. 10 zl. ' — P.
Musílova Kateřina, služebná z Rychtářova
10 zl. — P. Musilova 'leresia, svobodna
v [lýchtářove za 1“ rodiče 10 zl. — V. p
Miiller í'rant., l'und. kaplan v Lišove 10 zl.
— V. p. Muller. Karel, kaplan v Rímove

v Č. 10 zl. — P. Míillerova Jaroslava,dcera účtovnika v Třeboni v 0.10 zl.
V. p. Myslím Frant., beneliciat v Slavko
vč 10 zl. — P. M. V. rod v P. 1. čtvrtinu
5 zl. —

P. Nakládnl Jan, lI,Ianík: Olšans
manž. 10 zl. —P. Na rat Jan, domkař z
Kelešovic 10 zl, —, P. Návrat Šimon, vý
mčnkař z Prusk. Benkovic s manž. za 1
piíbuzné 10 zl. -—P. Návrat l'r.ant, svob.
z Prusk. Benkovic za 1- dobrodince a za du
šičky v očistci 10 zl. — P. Návrat .la
kob, sedlák : Prusk. Benkovíc s manž. za
živé i 1- rodiče 10 zl. — Dust. p. N avrá—
til Frant., dekan a farář v Přerově Olom.
dioec. 10 zl. — V. p. avrri til Petr, kněz
Minorita v Opavě 10 zl. _ P. Navrátil
Jan, l/2láník v Ludmiřovč s manž. 10 zl.
— P. Navrátil Jošuí', sedlák v Čechách
Olom. dioec.- s manž. 10 zl. — P. Navrá
til Frant. celoláník v uybníčku s manž.
10 zl. — P. Navrátil Jan, l],nikz llých
tářova s manž. za celý rod 1. pol. 10 zl.
_ P. Navrátil Frant., ,podučitelv Sla
vonínč za sebe a 1- bratra 1. pol- 5 zl. —
P. Navrátilova Jul., domkařka'zHuzovy
za své Trodíče a deti .10 zl._— P. Navrá
tilova Frant.,-z Březiny za 1- rodiče 10 zl.
— P. Navrla Tomáš, '/,láník z Hrdibořic
s manž. 10 zl. — P. Neča Jakob, starosta
a l].,láník v 'Mílonicích za celý rod 20 zl.
V.p. Neckař Vac., farářv Gieshííblu v Bak.
10 zl. P. Nedbal l'rant. , akademik na
hornické škole v Štávnici, 10 zl. —.P Ne
děl nik Bartoloměj, chalupník ve Vrahovi
cích za celý rod 1. pol. 10 zl. __ Vel
p. Nedoma Jan, kaplan v Náměšti 46
zl. — za své 1 rodiče 10 zl. p
doma ',l'omiíš 'I/alánik

s manželkou 10 zl. — Důst. p: Nejedlý
Frant., dekan, kons. rad. a íarár v Budišo
vč 10 zl. — P. Nejezchleb Jan, . manž.

ze Střenechggšo
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v Rnprechtově 10 zl. —.P. Nekuda Josef,
domkar v Náměšti s manž. 10 zl. — P.
Němčanský J. , rolník v Hodéjicícli
10 zl. — P. Né mec Jakob l/.,lánik v
Hrbovč za sebe a manželka 10 zl. —

“P. Němec Frantisek, dvořák z Otratic s
manželkou 10 zl. — Velebný p. Němec
Frant., kaplan v Prusinovicích .lt) zl. —-—P.
Nemoc Vaclav, rolník : Lovetina l_O zl.
— P. Němec íllartin, domkai- v Orecho
vičkach 10 zl. — ?. Němečkov á Josefa,
svobodná : Dluhonic za sve rodiče a jejich
děti 10 zl. — P. N črn cová María, : Vá
žanovic 10 zl. — P.'N e'm eček A agu
stin, obchodnik v Bystrici s mani. za sebe
a 1-syna 10 zl. — ?. Nemerad Jakob,
výnienkar v Premyslovicich s mani. 10 zl.
— P. N enu til Josef, mlynár v Nemoja
neck s mani. 10 zl. — P. Neplechova
Judita, výmenkai-ka z Huzova za T manž.
a den 10 _zl. — P. Nesrovnal Josef,
domkar v So'súvce s manz'. 10 _gtl. -— P
N es ro v n al Martin, domkaí' v Soiůvce za
sebe a mani.'10 zl. ——Dust. p. Nesrsta
Jan, vicedekan a farář v Borícícb Olom.
dioec. „10 zl. — za 1- rodičc 10 zl. — P.

_ N o s r s t a Frant., chalupnik v Líšně s manž.
10 zl. — . p. Nesval Uyrill, kaplan v
kriiunoviclch 10 zl. — P. N es v al Matouš,
zamecnik v Jedovnici, 10 zl. — V. p. Net
ter Jan, larar v Šardicich 10 zl. — V. p.
Ne ugeb auer Jan, kaplan —vNov. Kou
alnove 10 zl. —- P. Neumann Josef,
mlynář v Kloboucích s manž. za celý rod
20 zl. — V. p. N e um anu Pantaleon, lo
kůlni ve Veltrusecb v C. 10 zl. — V. p
Neuv i.rtn Emanuel, farář v Letovicích,
10 zí,'— V. p. N e v olka Josef, kaplan
v Náměšti10 zl.— P. ?. rytin : Neu
v all u, pro školní knih, v h'loboncich 10
zl. —- r. N euiil Vavrmec, cbalupnik v
Mokre' s manz. za celý rod 20 zl. — P.
N 'eužil J.“ rolník : níokre' :: mani. 10 zl.
-— P. N e u 2 ilo v a Anna, poddruhyné v
Mokré 10 zl. — P; N ez v al Frant., kožeš
nický mistr v Jedovnicích 10 zl. — P. N e-
l v al Frant., rolnik v Babicích s mani. 10
zl. — ?. Nezval Fabian, '/,lůník v llu
dici 8 man. za celý rod 20 zl. —-P; Ne
zv a l'b'rant., domkai- v Rudici s manž. 10
II. — P. Nezvalova Frantiska, v itu
dici za “.“rodiče a bratra 10 zl. — za sebe
10 zl. — P. N evrecný Jan, zednickýp.
lir v Brne s mami,—10zl. - P. Nieder
le Josef, kupec v 'l'i'ešti 10 zl. -— P. Ni
kolau Josef, studující : Týna nad Vlta
von v C. 10 zl. — P. No h el"l'omái, |/a
leník v Blaiovicicb s manž. 10 zl. _. r.

_Noh elo v a Barbara za Bl. Nohela a celý
rod ve vázanecb 20 zl. — P. Nosálova
Anna, v katerince u Opavy 10 zl.—P. N o.
v a c o k Jan, u Kyjova s manž. 10 zl. — P.
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Nová č o k Frant., s manž. rolník v Na
loučauech 1'0 zl. -— P.“ N o v i k Frant., u
citel ve Viskove s mani. 10 zl. -- V. p.
N o v ak Anton, kaplan \! leanl v C. 10 zl.
— V. p. Novák Viktorín, kaplan v Kain
ve 10 zi! _ P. N o v ák Jii-i,učitel v kud
kove s mani. 10 zl. — ?: ovák Jan,
mistr obuvnický v Drahotnsích s manž. 10
zl. — l'. Na vá ]; Jan, sedlák : Todoli .
manž. za z'ivó i 1- deti 10 zl. — P. No—
vak Anton, obuvnický mistr v Neslojovi.
cích s mani.1. pol. 5. zl. — P.'N o v o mint
s ký Josef, l],laník ve Vel.Lovéicichnnan'i.
10. zl-\— P. Novotné Katerina, vdova
: Ne'meic za sebe a ? mani. 10 zl. — P.
N ovo tn ý Frant., sedlák : Prosenic za celý
rod 20 zl. — V. p. Novotný Josef, ka
plan v nlohelne 10 zl. -— V. p. Novotný
Jan, kaplan v Tvarožné 10 zl. — P. No
v otn ý Josef, roluik v Němčicích u Sloupu
s mm:. 10 zl. — P. Novotný 'l'omá's,rol
ník v Němčicích u Sloupu s manž. - 10 zl.
—- P. N o vo tný _Martin, výměnkar | Vi
z'an s manž. za celý rod 2 zl. — V,. p.
Novotný Martin, kaplan v Přerově 10 zl.
— P.. No v o tný Josef, šafáí' na odpočinku
v NáměštilOzl.— P. Novotný Josef !
Opatovic s manž. z a celý rod 20 zl. —' n
1- rodiče 10 zl. — P. Novotný ltlartin,
t/„lanik v Blučině . mani. 10 zl. — P. No
v o tn ý Frant., syn mistra kožeiníckého ve
Zlebieh v C. 10 zl. + P. N ovo tný Vin
cenc, podstarsí v Jemnici 10 zl. —_P. N 0
volný Josef, „výmenkai'v Nosislavesmani.
za 1-prízen 1. pol. 5. zl. — P. Novotný
Stepan, kupec v Kunstatu za celý rod [.
pol. 10 zL— P. Novotný Filipp, “],nik !
Dražovie :: manž. 10 zl. — P. _Nov otn ý
Frant., sedlák : l'rosenic za celý rod I.pol.
10 zl. -,—Důst.p. Nottig Karel, bisk.
rada a pra cs co v semináři v Brně
10 zl. — P. Novozámska Josefa, ve
Velešovicick k prospěchu 1- rodíčů 10:1. —
V. p. N oi léku Jan, kaplan & učitel ná
boz'enstvina hlavní škole v oslaví, _10 zl. —
P. N udí ova Josefa, poddruhyne v Novo
sadech za sebe a 1- manž. 10 zl. — N. '
z V:. 10 zl. — N. N. : Vranova 10 Il. —
N. N. : Blažovic 10 zl. — N. N. : Rych
táí'ova za celý rod 1. pol. 10 zl. 

V: p. 0 b d rž a l e k Peregrin, admin.
v Dražovicich10 zl. — P. Obdržálek
Frant., mestan v Slavkově za dceru Kateřinu
Vodičkovu 10 zl. — V. p. Obrátil Vin—
cenc, kaplan v Hullně, 10 ll'. -— P. Odlo
ii lek Frant., sedlák“ : Rošténi s mani. to
celý rod 20,11. _ r. o dstrčil Jan, mi
nicný tovarya na St. Brně 10 zl. _r. ou
strcil Josef, sedlák v Dobrčících 10 ll. ?
P. Odstčilov. Frant., vdova v Dobrčicich
10 zl. — P. Ohlidek Matej, “hnít .
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Podbřeíic za celý rod 20 zl. — V. p.
Okáč Míchael, kaplan v lvanovicích 10 zl.
'— V. p. liva Anton, farářv Praze 10

_zl. — Důst. p. Ond rá k Prokop, děkanv
Příbrami v Č. 10 zl. —- V. p. Ondříček
Jan, duch. spráVce v Bošovicích 10 zl. —
P. On dr u i k o v a Barbara, výměnkařka v

_Bystřici-10 zl. — P. P. ndruškova
Voršila za celý rod svého manžela v Lej
ikách 20 zl. — P. On druš kova Josefa,
n 1-rodiče 10 zl. — V. p. 0 r e lláarel, kaplan
v Kamenici 19 zl. — P. Ors ava Vincenc,
výměukař : Cekyně za celý rod 1. pol. 10

'zl. - Vysokorodý p. hrabě de Or
say Antonín Maria, k aplan v By
střici Olom. dioec. 1011.—P. Osov
ská Maria, v Náměšti 10 zl. — P. Otava
Jan, familiant v Nesváčilce s manž. 10 zl.
—' P. Otevřel“ Tomáš, v Hrub. Raclavi

'cích za celý rod 20 zl. _ P. Oto upalí
k o v a Anna, výměnkařka z 'froubska za sebe

' a 1- mauž. 10 zl. '—

P. P a a r o ve .Vincencia, domkařova
dcera v Ořechovičkách za sebe a své rodiče

_1. pol. 5 :|. — P. Pá cal Anton, hnihař v
' Dačicích s manž, 1. pol. 5. zl. — P. P aid e r

mann ova Anna, vdova v Nosíslavě za 1
přízeň 10 zl. — .P. Pa ch ovský Frant.,
rolníhův syn v Bystrém v C. 10 zl. — V
p. P a leč ek Frant., farář v Studnicích 10
zl. — Důst. p. Pal ka Frant., děkan afarář
V'Litenčicích 10 zl, — V. p. Pal sam Vin
cenc, kněz v Jaluhě 10 zl. — P. Paliso
va Maria,—sedlská dcera z Kelešovic 10 zl.
-- V, p. Pal u da Vavřinec, lokální vHar

'tikovicích 10 zl. — P. Pal udova Maria,
lousedka v Lulči za sebe a 1- inanž. 10 zl.
— P. P an áč e k Frant., l].,lánik v Grum
"víři s manž. 10 zl. -— P. Panáček
Jan, domkař z Kalešovíc 10 zl. — P. Pa
nák 'l'omáš, domkař z Veselička s manž.
za 1- rodiče a syna 10 zl. — P. Panto
ček Prokop, v Šlapanicích s manž. 10 zl.
— V. p. Papáček Frant., farář v 'fiko
vicích 10 zl. — P. P ap áčck Hynek, rol
ník v Običtovč s manž.- 10 zl. — P. Pa.
p áěe lr Maximilian, výměnkař v Običtově
10 zl. — P. Papežova Frant., vdova ve
Lhotě 10 zl. _- __v.p. Pa rá če k Jindřich,
duch. správce v Česk. Rudolci 10 zl. — P,
P áral Frant., '/,láníkaiřikovících smanž.

'Marií k prospěchu + rodiny za celý rod 20
ll. — V. p.-Páral Frant., kaplan v Žaro
iicích 10 zl. — P. Páral Frant., l/,ník v
Jiřikovicích s manž. Magdalenou za celý rod
20 zl. — V. p. a řízek Jan, kaplan, \!
Svratce 10 zl. — P. P artl Martin, l/4ník
: Nebovid s manž. 10 zl. — V. p. Paseka
Josef, administrator „v Nezděnících Olom.
dioec. 20 zl. -— P. Past č ka Pavel, sedlák
v Němčicích 10 zl. — P. P a ták Hubert,
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bratr sakristan v klášteře Minoritskěni v 0-.
pavě 10,zl. —- V. |). Pátek Bernard, ducha
správce v Ochozi 10 zl. — P. Paver ova
Kateřina, sedlská dcerka : Kornerova za 1
otce 10 zl. — P. Pav lili Martin, '/„nik v
Křížanovicich a manž. za celý rod 20 zl. —
P. Pa v l l k Norbert, dozorce u železnice a
manž. za 1- bratra 20 zl. -- P. Pa vliček
Ondřej, výměnkař z Dědic za sebe a 1-manž.
10 zl. — V. p, Pavlíček l'rant., kaplan
v Pelhřimově v C. 10 zl. —- P. P avlona
va Antonia, služebná v Ruprechtové za +
rodiče 10 zl. — P. avla Jan, tesař
ský mistr v Boi'tově 10 zl. —' az
d ěrk o va Veronika vdova z Cejkovic za
sebe a 1- manž. íOzl. — P. Pečenka Jan,
'/.,ník v Hrušovanč s manž. k prospěchu 1
Doroty Lněničkovy 10 zl. — P. Pc_| č och
Leopold v Sedlejově 10 zl. ——V. p. Pej
čoch Frant., admin. fary v Telči íO zl. -
P. Pecha Josef, výměnkai' z Karlovic :
manž. .10 zl. — Pekař Vác., zák 2. elem.
třídy na hlavní skole ve Vodňanech 10 zl.
— P. P e l íš ek Frant. učitel v Boskovr
cích s mauž. 10 zl. — P. Pelisko va
Josefa s manž. 3/4níkem z Podbřežic 10 zl.
— P. Peluh ova Frant., vdova, domkařka
z Hrubšic za sebe, 1- manž. a celý rod 20
zl. —- Důst. p. Pen iška Vincenc, dčkan
a farář v Cickrajově 10 zl. —'-P. Penis ka
Jan, diurnista pi'i c. k. notariatu v Dačicích
za sebe a rodiče 10 zl. — V. p. _Pen nin
ger Frant., kaplan v Bučovicích 10 zl. —
Důst, p. Peří na Jan, spirititual v arcibisk.
sem. v Olomúci \10 zl. -—1'P. Perliček
Anton, kupec v Náměšti za rodiče 10 zl. —
P. Pernic a Josef, výměnkař v _Šošůvce
s manželkou 10 zl. — Vel. . Pernica
Matěj, lokální v Březníku 10 “zl. — P.
P e rn i co ve Františka , služebná v Slou
pu za sebe a rodiče zl. — Vel. p.
P &r uš k a Tomáš, farář v i\ío'stěnicich 10 zl.
-— P. P e š a Frant. , 'mistr soukenický v
Olešnici za celý rod 20 zl. — Veledůst. p.
Dr. Pešina Václav, kanovník infulo
vaný, doktor v bohosloví, redaktor D ě
dictví Svatojanskěho v Praze,
spoluzakladatel D ě di c tv í sv at ě ho
Cyrilla a ilíethodia 100zl..—- P.

P eška Josef,- výměnkař v 'í'ikovicich za
1- manželku a dítky 1. pol. 5 zl. —- P.
P et [ a-c h Matouš, doinkař vlioueku s manž.
za celý rod 20 zl. — P. Petlach ílíi
kuláš, domkař v Monaku s manž. 10 zl. —
P. Petrák Jan, Ev. žák 3. podrealni třídy
ve Vodňanech 10 zl. — P. etr á kova
Josefa, svobodná ve Vodňanech za sebe,
matku a 1-otce 10 zl, - P. Petrášo va
Anežka, boferkyně z Lejsek za dětia 1' ro
diče “10 zl. .; 1- Petru Václav , farář
Otnický 10 zl. — P. Petýrek Va

-lentiu, učitel v _Babicich 10 zl; — P. Pic ka
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plsař v barevně v Dolních Kounicích
-- P. Pi k h art Petr, mistí' hamer

ní v Adamově s manž. 10 zl. — P. Pilná
Františka v Hluchově 101.1. — V, p. Pit
termann Josef, kancelista při biskup.
konsistriři v Hradci Králové 10 zl. —' P.
P. Pittn er Anton, měšťana kupec vPolně
V _ . za celý rod 20 zl.—P. Plíškova
.len. dom. z Čekyně za manž. a děti 10 zl.
— P. Pišt ělák Valentin, se sestrou Jo
sefou a + manž. 10 zl. — P. Planičko
va Anežka, ze Zákřova 10 zl.“— P. Plan
sk er Alois, měšťan ve Vodňanech s manž.

- za celý rod 20.zl. — P. Plát Anton, roL
ník v Horní M_vslově 10 zl. ——P.Plát Jan,
zruntovník v Hor. Myslově 10 zl. — P
Plat ěn ý Jakob. s manž.; čtvrtník v Šla
panicích 10 zl. ——P. Plechova An
tonia, čtvrtnice z .ledovnic za celý rod 20
zl. — V. p. Pleskáč Jan. farář v Oleš
nici za 'rodinu Sonkupovu 20 zl. — P.
P | ís k a Tomáš. čtvrtník : Krásenska smanž.
za celý rod 20 zl. —- P. Plusk al Josef.
pojezdný v Hajanech s manž. 10 zl. — V.
p. P 0 d h aj s k ý Josef, kaplan v Hradci lírá—
lově 10 “zl' — V. p. P ndla h a Tomáš. ka
plan v Cerv. Řečici v Č. 10 zl. — P. P0
hle d ek Frant. z Opatovic za celý rod
20 zl. —-P. Pohledek Prokop. výměn-.
kař na—chené Hoře za celý rod 20 zl. —
P. Poim on Frant. redaktor „Hlasu jedn.
kat'ol. kaplan u sv, Tomáše v Brně 40 zl.
— P. Poizl Anton. chalupník vŠlapanicích
s manž. 10 zl. — V. p. Pokorný Fer
dinand. kaplan “ sv. Havla v Praze 10
zl. — P. P oko rný Josef, 'l4ník ve Více
nicích. s manž. 10 zl. — P. Pok ornÝ
Beneš. '/.ník ': Něm. Pr_us za sebe, za manž.
a + přízeň 1. pol. 10 zl. ——P. Pola
čk ova Fr ant..,v Sevicích 10 zl.— P. Po
lák ov a Je sefa. svobodná 'v Boskovicích
-za sebe a rodiče 10 zl. — P. Polák ovn
Kateřina, manž. Jos. Pol: kostclníka v Zá
brdovicích k pros. 1- rodiný 10 zl. — P.
Polca r Martín. l/_.ník : Nebovid. za 1-ro—
diče 10 zl. — P, Polca r Martin, tentýž
“.,ník z Nobovíd za + bratra Vavřince 10
zl. — P. Poledňňč kova Mechtildaz
Dluhonic za 1' matku 10 zl. — P. Polo
láník Karel. tkadlec v Náměšti :“ manž.
10 zl. -- P. Pořízk ov a Barbara, vdova
v Bohosíně za sebe a svého 't manž. 10 zl.
— P. Poprac h Anton, s manž. v Louči
10 zl. — P, Pořízek Fabian. rolník v
Studnici 10 -zl. — P. Pospěch Josef.bo

oslovec v bisk. semináři v Brně 10 zl. —
P. Posp ěcb o v a 'l'ekla. vdova v Holešo
vě za 1- Leopolda a 2 -|-rodiče 10 zl. — P.
Posp í ch al Martin. poštovský v Temnici
10 zl. — P. Pospíšil Frant. sedlák v
D'ržovicícb 10 zl. — P. P os.pí'šil Jakob
a Jan, břatří z Dědic 19 zl. — P. Pospí—

Alois,
10 zl.
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šil Balthasar, hospodský : Dluhonic s manž.
za rodiče a celý rod svého syna Antonína
20 zl. - P. Pospíšil Josef, sedlák:
Dluhonic s manž. za celý rod 20 zl. —- P._
Pospíšil Frant., '/,ník zPodbřežicsmanž.
10 zl. — P. Pospíšil Frant., sedlák v
Držovících zá celý rod 20 zl. —' P. Po
spíši ] ova María, v Držovících za 1- otce
10 zl. ——P. Pospíšilova Maria, vdovav
z Dluhonic za sebe 1- manž. a děti 10 zl.
— P. Pospíšilova Teresia, výměnkařka_
ze Zahnášovic za 1- líarla Pospíšila 20 zl.
— P. P os píši lov a Kateřina v Holešově
za sebe 10 zl. —- za 1- rodiče 10 zl, —- V.
p. Post ulka Jan.-kaplan v Oderši v Prus
Slezku 10 zl, — Vys ok o rodý p. brn-.
bě Emanuel Pótting. kanovník O
lomúcký, děkan a farář ýe _va
benicích 10 zl. — P. Potý's' Tomáš,
komorník : Prusk. Benkovic s 'menž. za 1
přízeň10 zl.— P. Pouchlý Anton. zila
prechtova s manž. 10 zl. — P. Pou chlý
Anton, : Ruprechtova za živou i 11 přízeň
20 zl. — + Pou chlý Anton, z l_luprerh
tova za manžely Gricovy10 zl. -- P. Pr av
díko va Rosalia, sloužící v Kroměříři10 zl.
— P. Přecechtělova Apolonia.vdova
: Bejstrošic za sebe a + manž. 10 zl._ —
P. Preclík Frant.. bohoslovec v Hradci
Králové 10 zl. — P. P řibil Frant.. mly
nář v Rychtově Olom. dioec. za celý rod
20 zl. "—P. Přibil Ondřej, pacholek na
faře Újezdské10 1.1._ P. Přibilova Jo
eefa, svobodná z Dluhoníč za sebe a rodiče
10 zl. — P. Přibylý Vojtěch. chalupník
na Bačálkách v 6. s manž. za celý rod 20
zl. — P, P říhoda Josef, měštan v Da;
'čicícb 1. pol. 5. zl. — P. Přichystalo—.
v_a Františka, vdova v Lulči za sebn a 1
manž. 10 zl. — V. p. Přik r_v_lFr'ant.,fa
rář vNetíně 10 zl. — P. Přikrylova
Anna, výměnkařka ze Studnic 10 zl. — P.
Pr i mes Frant., hdhoslochv kníž. arcib.
seminářiv Olom. 10 zl. —- P. Přinosil
Frant.. domkař : Popovic s manž. 1,0zl. —
V. p. Přivřel Matěj. kaplan v Moštěnicích
10 zl. — V. p. P'rchal Benedikt farář-v
Jaroměřicích 20 zl. — P. Proc'h “Vincenc-'
pololáník v Malostovicích s manž. to 1.1.——
V. p.'Pro ck až k a Tomáš, kaplan vlvánl
čicích 50 zl. — Vel. p. Prochá zk ala-'
kob, farář č St. Rousínově 10 žl. — V. p.
Procházka'llí..'prof.aymn_v BrnělOzl.—'
V. p. Pro'ch'á z ka Jakob. kaplan v Pav-'
lovicích 40 zl. — P. P r o ch ti5 k a Jan,kovář
v Němčanech s manž. 10 zl. — P. Pro
c házka Jan, mistr. pakařský v Lipůvce !
manž. 10 zl. — P. Prochá zka Ignác;
celoláník : Ohnic s manž. 10 zl. — Pro
ch ázka Matěj, žak 2. třídy vKostelní My
slově 1. pol. — P. Procházk'ova'
Frant., vdova soukenické v Třešti za selie'_
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_a ? manž.10 zl. — P. Procházkova'
Maria '. Tuřan10 zl, —P. ProkopFr..
rolník v Němčic-ích “ Sloupu s manž. 10zl.
V. p. Pro kopec Matěj. duch. snrávec v
Bohutíně v Č. 10 zl. —- Prokopova
Frant., služebna : Vavřince za'sehe. 1- ro
diče a bratra 10 zl. — P. Pr ok op ova
Maria. služebná ve Sloupě za 1- rodiče a
bratra 10 zl., — rokeš Leopold.
farář v Rorotínč Olom. dioec. 10 zl. — P.
Pro keiova Petronilla. vdova. domkařka
v Slatině ze“ sebe 1- manž. a 2 1—rodiče 10
„| V. p. Promberter Jan. kaplanv
Krhově 10 zl. — P- Promhergrova
Alfonsa. klášterní panna v Kutné. Hoře v
Č. 10 zl. — P. Prospěch Josef. '/,uík
ze. Zahnášovice za celý m" 20 zl. — P. Pr o
valíkova Apolonia z Dědic :: manž. 10
zl. — V. p. Fru ce k Josef, kaplan v lílad
kn 10 zl. — V. P. Prn dic Vaclav.kaplan
va Vys., Mýtě v Č. 10 zl. — Dust. p. Pru
cha Karel. doktor v bohosloví. direktor ar
cih. scmin. v PrazelOzl. — Dust: p. l'lrú
tek Ondřej, děkan a farář v Brumovicích
ve Slezka, 10 zl. — P. Pso tk a Matěi.
'/.ník v Zlechově za sebe a + manž. 10 zl.
——?. Pucher Jan, l/_,ník v Stříhrnicích s
manž. 10 zl. — ?. Putna Tomaš. famili
aut v Blažovicích !! manž. k 'pros. + rodiny
20 zl. =—P. P yic Jan, familiant v líabrv
anově :: manž. 10 zl. ?— P. Pyřova Fr..
vdova kolářská v Újezdě k prospěchu +
manž. Jana 10 zl. -—P. Pytlíkova Ve
ronika, dcera pololaníka v Arnulci za sebe
a Frant. Pytlíka a jejich rod 10 zl. —- P.

A. : Vranova 10 zl. — P. P. P. 10 zl.—

P. Ra c ek Frant.. mistr stolšřský v
Bučovicích s manž. 10 zl. —- acek
Josef. mistr bednářský v Bučovicích s manž.
za cclý rod 20 zl. — P Ra ck ova Vin
cent-ia. dcera měšťana Bučovakého 10 zl.—
P. R adda Jan. tkadlec v Brně 10 zl. -—
V. p. ll ájskv Jan. kaplan v Svojšicích v
Č. 10 zl —-+ Rakovčík Frant., kofer
'. Oseka za celý rod 10 zl. —- P. Ramach
Jan, hostinský v Náměšti s manž. za celý
rod 20 zl. — P. Rsmpula Jan, I/4ník v
Malostovicích s manž. 10 zl. __- P. Ran
dulova Rosina, vdova v Boskovicích za
aehe'a + přízeň 20 zl. — V. p. Ra a
Václav, farář v Šaraticích 10 zl. ——P.
R ačkov a Maria v Křížanovících 10 zl.—
Voledůst. p.Ranchlosef. praelat
scho lastik při metropol. chrámě
sv. Víta v Praz e 20 zl.— V. p. Raus
.lan. kaplan v Tuřanech 10 zl. -— P. Rau
so.va Anna, l/.nice v Jedově 10 zl. —
Díla. “p. .Ro'ger Bernard, děkan a farář \!
Bvstřici Olom. dioac. 10 zl. —'l!. Rez
Vincenc, 37mm : Hoštic -za celý rod 1. pol.
to al. — P. Ražjn á Konstantiua, vdova
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v Habrovanech ve prospěch + rodičů 10 zl.
' P, R ežný Jan, '/.llaník v “Habrovanech za

+ rod 10 zl. — ?, Richter Hatěj. celo
laník 7. Rostenic s manž. 20 zl. — P_Rich
ter Bernard. celoláník v Holaskgch, smanž.
za celý rod 20pl. — P.Rich“ er Ignác..
měšťan ve Višk ově s manž. 1.pol. 5 zl.
—- V. p, R iedl Frant.. hisk. notář v Kr.
Hradci v Č. 10 zl. — + R iegler Frant.,
farář v Bysterci 10zl. — P. R ieglerov'a
Anna ve Viškově 10 zl. — . P. R 0 ho! o
Josefa, 'lžlaníka v Újezdě a manž. rod. .20
zl. — -l- Rodulova Barbara, vdova z
Hradčan 10 zl. '— P. R ocho va María,
hospodyně na faře v lí'amenněm Újezdě v
,. 10 zl. — Důat. p. Rojek .lan Harel,

děkan v Městě Novém Hradišti nad Metují
v Č. 10 zl. — _V. p. R oj k o Ondřej.kněs
v Divíně v Novohradské stolici v U'hřích'10
zl. — R. Rokyta Alois, vrchní na panství
Višňovském 10 žl. ?. Rolek Cyrill,
rolník v Dražovicích 10 zl. — P. Rolek
Frant.. 1!.,laník lv Němčanech, 10 zl. — P.
B o s en d o r f Josef domkař v Náměšti s
manž. 10 zl. — P. R 0 sín _Florian z Prusk.
Beukovic s manž. 10 zl. — P. Rosín
.lan, domkař z Prusk. Benkovic s manž. za
+ rodiče a přízeň 1_0zl — V. p. R oth
h erger Jan. kaplan v Příbraměv Č. 10
zl. — P. R 0 0 b a ! Frant., svobodný : Dlu
honic. za své dobrodince 10 zl. — V. p.
R ou !) al Václav.- kaplan v Lukavci v Č.
10 zl. — P. R oz k o 's'n & Magdalena, slu
žebná z Helcšovic 10 zl. — P. Ro'zpe
k o va Františka, hospodyně v Batelově 10
zl. — . p. Rozlílek .lan, kaplan ve
Vys. Mýtě v č. 10 7.1._ P. a o z um .lan,
rolník v Bošilciv č. 10 zl.—vel edůst.
p. Ruffer Vojtěch. kapitolní dě
k na na Vyšehradě v Praze 10 zl.
-— P. R um elo va Rlahoslava, vdova v
Brumově10 zl. — P. anler Sebestian,
prachař v Adamově s manž. 10 zl. — P.
B u mp Vincenc, 1/„lúník v Křížanovicích
s manž. za celý rod k prospěchu 2 + ro
dičů 20 zl. — P R umpolt Frant., mly
nář v Radosticích 10 zl. — V. p. Rup reht'
Matěi, farař v Dešné 10 zl. — V. p. R&
žička Adam, kaplan v Olešnici 10 zl. —
V. p Růžička Bernard. kněz řehole ka
pucinské. vikař v Sušici. 10. zl. -_- P. Rů
žič k a Josef. U„aík v Ořechovém, s manž.
Apollonií 10 zl. — ?. Růžičkova Jo
sefa. komorná v Kroměříži 10 zl. — P.
Ryb a Jan, sakrvstan v Opavě 10 zl. —
P. R y b u íč e k Josef, domkař ve Víceni
cích s manž. _10zl. — P. Ryčkova Jo
hana. dcera domkaře : Kateřinky u Opavy
10 zl. — P. Rychtářský Frant., syn
domkaře : Kateřinky za sebe a rodiče 1.
pol. 5 zl. -— P. Rys Frant.; bohoslovec v
Hradci Králové 10 zl. — P. R “nek
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Frant., l[,ník Dědic ža celý rod 1. pol. 10
zl. — P. R y i án e k Florian, rolník v Niš
kovicích 10 zl. — P. Ryšánek Frant.,
'/„n'k v Niškovicích s manž. 10 zl. -— P.
Ryšavý Matěj, učitel v Štětoviclchs
manž. 10 zl. —V

P. B_ehák Václav, hsluha v HradciKrálové 10 zl. — P. holka Mikuláš,
domkař v Jiřikovicích s emanž. 10 zl. —
P. Řeholka Martin, 'ljník v Jiřikovících
s manž. Františkou za u—lýrod 20 zl. —
P. Repecká Rosina v Žádovicích Olom
dioec.10 zl. — P. epišova María,

měštanská dceru z Vodňavn za sebe a rodlče 1 pol. 5 zl p. eřicha
Bertoloměj, farář v Chelčicích v č. 10 zl.
_- r. Řezníček Jan, sedlák v Čechách
Olom. dioec. s manž. 10 7,1. -— V. p. Ri -.

-č 6 k Emanuel kaplan v Dneširích v Č. 10
zl. -— P. Rí dký Florian, domkař 7. Prusk.
Benkovic s manž. za 1- rodíče s obou stran

' 10 zl. — P. íd k ý Frant., kostelník z
Prusk. Benkovic s manž. 10 zl.

P. Sámek Anton. -rolník v Zňatkách
10 zl. — P. Sámek Filip, chalupnik v
Zňatkách 10 zl. — V. p. Sankot Josef.
kaplan v Kunštatu 10 zl. — P. S ax Matěj,
I],láník z Rostčnic s manž. 20 zl. — +551!
Anton \\ manž. Elíšbčta v Rostenicích a 1
přízeň 10 zl. — P. Sedláček Frant.,
výměnkář z Pustoměř za 3 živé osoby, 2je
1-rodiče a dětílOzl. — P. Sedláčková
Anna : Něm. Prus 10 zl. — P. Sedláček
Pavel, domkař' v Pustoměři za ? Marianu
Sedláčkova a 2je rodiče 10 zl. — P. Sed
lákova Vincencia. svobodná z Kotvrdmic
10 zl. — V. p. Sedliský Eduard,kaplan
v Německém10 zl .- V. p. Sehnal Jo-'
sef, dueh. správce v Chodovicích v Č. 10
zL —- P. S e h n al Josef, školní učitel v
Čechýně s manž. 10 zl. — P. Seibert

Mint—in,obchodník v Pozořicích s manž. 10Seife rt Anton, ovčácký : Ro
štout—ek za sebe a rodiče 10 zl. -— V. p.
S e i fe rt Frant. farář v Iířížanově 10 zl.
— P. Sek ani u a Anton, domkař v llarl
manícíeh za celý živý i 1- rod 20 zl. —- P.
S ek \\ ní n a Josef domkař v Hartmanicích
“za sebe \\ manž. 10 zl. — P. Sekanina
Josef, : Ruprechtova s manž. za celý rod
20 zl. -— P. Sekanina Anton, z Rup
rechtova s manž. 10 zl. — P. Sekanina
Vincenc. domkař v Hartmanícich Olom. dioec.
za sebe a za celý rod 1. rol.10 zl- —
P. S ek anina Jan. 3/4ník z Olšan smanž.
za sebe a 1- rodiče 10 zl.—' P. Sekanina
Anton, rolník *; Ruprechtova za celý rod 20
zl. — P. S e k a n in 0 v \\ Barbora, služebná :
Dražovic 10 zl.—P. Sekanvinova Anna,
vdova v (Karlově ta sebe a 1- manž. 10: 'zl.
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— P. Sekaninova Anna—.služebná v
Bejstrošicích za scbe a rodiče 10 ží. —
Důst. p. Dr. Sellner Emanuel, kons. rada,
farář v Kuřímě 10 zl. -— P. Serynck
Anton. výměnkař v Čekýně s manž. 10 zl.
— V. p. Sieger Anton, farář v Zábrdo
vicích 20 zl. — P S' | k a Frant., stavitelský
mistr v Dačicích a muž. 10 zl —P. Ská

"cel Frant., '/.,ník z Bejstrošic s manž. za
1- rodiče 10 zl. — P. Skácelík Auguntin,
sedlák v Dobrčících 10 _zl. — P. Sk áce—
lova Josefa. výměnkařka z Bejstrošíc za
sebe 1- manž.. děti a rodiče 10 zl — V P
Skalický Jan, kaplan v Újezdě v Č.
10 zl. — P. Skalníkova Kateřina,mly—
nářkaz Podolší s manž. Olom. diocc. 10 zl. —
P. Skočovský z Ruprechtova za celou
rodinu 20 7.1. — V. p. kokan Anton.
kaplan v Dobřichově v Č. zl.
Skopal Jgnác. domkař z Dluhonic za celý
rod 20 zl. — V. p. Sk orpíl Frant.. farář
v Budkově 10 zl. — V. p. Skoták An
ton. kaplan u sv. Tomáše v Brně 10 zl. —
P. Skoupil Frant. , mlynář v Bedřichovi
cíeh, s manž. za celý rod 20 zl. — P.
Sk oupý Jan, soused v Babicích za celý
rod 20 zl. — V. p Sklůna Jiří, farář v
Bihařovicích 10 zl. -— V. p. Skůrskí An
ton. farář v Pavlovicích 10 zl. — P. Slá
dek Jíří, domkař v Jinačovicích s manž.
10 zl. — P. Slamova Anna, vdava z
Hnojic za sebe a za 4; manžely 10 zl. —
P. Slaný Melichar, mlynářský tovaryš z
Opavy 10 zl. -— P Slavíček Vavřinec,
výměukař v líuřímě s manž. 10 zl — V
p. Slavík Anton. kaplan v Lifonnšli v Č.
10 zl. — P. Slavík Martin, v Řešmě s
manž. za rodinu Turečkovu 20 zl. -— P.
Slavík Matěj„ imáma z Tikovic s manž.
1. pol 5 zl. — P. Slavík Václav, 1/.,lánik
7. Prštic s manž. 10 zl. —- P. Slavík Ma
těj, 'lžláníkz Tikovic s manž. 10 zl. ——
P. S | a v í k Jakob , z Lipníka s manž.
10 zl. — P. Slavík Jan.. hospodský z
Lipníka s manž. 10 zl. — P. Slezaček
Josef, mýtný v Nových Zamkňch za celÝ
rod 20 zl. — P. Slezák Frant. , hospod
ský v Čebíně za sebe a manž. 10 zl. —
P, Slezákova Mariana.majtenicedomu
v Olomouci za sebe, manž. a dceru 10 zl.—
P Slezákova Anna, svobodna z Puslo
měře za 1- rodiče 10 zl. — V. p. Slota
Jirí, professor gymnásialni v Baňské Bystři
ci v Ullřích 10 zl. — P. Slouka Fabian
l/2láník v Scnticích 10 zl. — P. Složil
Frant.. sedlák ze Sušic s manž. za celý
rod 20 zl. P. Smejkal Matěj. l/iláník
z Radostic s manž. 10 zl. — P. Smejkal
Matouš. výměnkař ž Čechovic za sebe +
manž. a "celýrod 20 zl. —P. Smolenská
Barbara : Rosenberku 10 zl. — P. Smol
ka' Frant. , I],láuík : Hrdibořic' s manž.
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10 zl. -— P. Smrčk ova Kateřina, dcera
rolníka v Sulkovci za + otce 10 zl. 
P.“Smutný Karel, výměnkař v Něm. Pru
soch s manž. 10 zl. _ ?. Smutný Jan.
'/.nik v Nemojanech ! manž. 10 zl. —
V. p. S m ýkal Frant.., kaplan v Švábeni
cích 10 zl. - P. Snášel Josef. rolník v
Žarošících10 zl. _r. Sobotka Josef
rolník “ve Vícenicích s manž. 10 zl. — P.
Sochor 'Va'clav, bilič na Suohu s manž.
10 zl. — P. S 0 ch or Josef. domkař v
Hodiškově s manž. 10 zl. — P. Sach or
Josef. výměnkař : Rychtiiřova s manž.
10 zl. — P. S 0 ch or Jakob. výměnkař
ze Lhoty s manž. 10 zl. — P. Sochoro
va Viktoria. svobodná : Nosálovic za své
rodiče 10 zl. — P. Sochovů Růžena. svo—
bodně : Prusk. Benkovic za + rodiče a se.
ctu 10 zl. —P. Solniěka Matěj.výměn
kař v Nosislavě s manž. za celý rod 1. noi.
10 zl. — P. 8 o l n i c k a Václav, 'l.,liiník
v Nosislavě s manž. za živou i 1- přízeň
10 zl. — P. Solnický Václav. svobodný
! Hunkovic 10 zl. — P. Sonneko-va
Anežka, svob. v Opavě za 1-otce 10 zl — P.
Sonntag Jan. sedlák ze těpiinova za
rodiče a stařečky 10 zl. —- P. Souček
Josef, absolvovaný priivník rozený v Bříza
v č. 10 zl. _- r. Souček Jíří. mlynář ve
Víškově s manž. za celý rod 20 zl. —- P.
Soukal Jakob. 3/..ník v Lulči s manž.
10 zl. ——P. Soukal Martin. výměnkař ze
Ž'abčic a manž. za celý živý i + rod
20 zl. — P. Soukalova Barbara . svobo
dna \ze Žabčic 10 zl. — P. Soukalova
Eleonora 1. Hunkovic 10 zl. —- V. p. Sou
kop Jan. kaplan va _Sloupu 10 zl. — P.
Soukop Jan. domkař v Jakubově s manž.
10 zl. —ÍP. Soukop Jan. '/„nik v .Íakubově
s manž. 10 zl. — P. Sovadina Jan, pod
sedník'z Přílep za celý rod 20 zl. — P.
Sp'a'čil Ondřei . a/4ník v Křenovicích s
manž. 10 zl. — P. Spaěil Arnošt. měšťan
v'Přerově- s manž. 10 zl. — P. Spáčil
Martin. výměnkař v Újezdě. | manž. za
celý rod 20 zl. — P. Spáčilova Anna,
: Bochoře za živé a 1- přátely 1. pol. 10 zl.—
P. Spáčilova Františka v Újezdě 10 zl.—

vP. Spiičilova Anna., vdova ! Duhan za
sebe, +\ manž. a + rodiče 10 zl. — P. Spi
sarova Anežka : Pustoměř za + rodiče
10 zl. — P. Spružiny Jana, mlynářev
Jiříkovicích.. a manž. 1. rod 20 zl. — P.
Spurna Magdalena. hospodyně v Dědicích
za sebe a + manž. 10 zl. — P. Spnrn
Antonia. svobodná : Čekýně za rodiče a
_ieiich děti 1. pol 10 zl. — P. Sp u rný
Ján. hospodský z Ludomířova smanž. 10 zl.—
P. Spurný'a Navratil v Ludomírověda
rem 2 zl. — .P. Srnec Tomáš, výměnkář
v Nosislav! s manž. 10 zl. — P. Srn ec Mar

Zprdva o Dědictví sv. Cyr. a Moth.

10 zl. _ F. Srnec Frant., rpololáníkův
svn v Nosislavě za živé i + rodiče.10 zl.—
V. P. Stahala Frant., farář v Dobravě ve
Slezsku 10 zl.'—- P. Staněk Josef. '/.ník
v Řícmanicích : manž. 10 zl. — P, Sta
něk Jakob : Lomnice s manž. 10 si. _ V.
o. Star'a Frant... farář v Rudíkově 10 zi.—
P. Stara Frant.. rolník ve Vícenicích s
manž. 10 zl. — Důst. p. Dr. Stárek Jan. „
čestný kanovník. —proí'. v "Hradci Kralov.
10 zl. — P. Steiríerova Amalia. svobo—
dná ze Želatovic. 10 zl.'— V. p. Steinin
ninger Josef. kaplan v Napajedlích 10 zl. —-_
P. Stejskal Jsidor '/.ník : Huzovy s
manž. za sebe a své děti 1. pol. 10 zl. —
+. Stejskal Frant.. chalupník : l-luzovy
za sebe a svou manž. 10 zl. — P Sto
d ůlk a Václav. Ilil-áník v Jinačovicích s manž.
10. zl. — Stohandl šan, žák 2. třídy ve
Vel. Mezeříci za svého + otce a děda 10 zl. —
P. Stohandlova Antonia v Nov. Veselí
10 zl. -—'P. Stohnndlova Barbaraza sebe
a za + manžely Stobandlovy v Nov. Veselí
20 zl. — P. Stehandlova Barbara za +
Kašpara Urbánka 20 zl. — P. S toband
lova Anna z V. Mezeříče za + bratra a +
sestru 10 zl. — P. Sto chleba Jakob.
'liník z Huzovy za celý rod 20 zl. ——P
Stoklasa Josef. sedlák v Újezdě 10 zl.—
P. Stoklasa Kašpar, výměnkařv Roštění '
s manž. 10 zl. — P. Stokldskáva Fran
tiska. dcera podsedníka z Roštění 10 zl. —
P. Straboch Josef, studující třídy gymna
sialní v Písku v. C. 10. zl. — P. Straka
Lukáš. podsedník 1. Hrubých Raclavic za
celý rod 20 zl. — + Strakova Barbara
v Vaaíně,10.zl.— P. Straškraha Josef.
mlynář v Rybníčku za celý rod 1. pol.
10 žl. — Důs'. p. Steer Josef. čestný dě
kan. : Plas v . 10. zl. — P. Streit
Bartoloměj v Ruprechtově za celý rod 20 zl.—
P. Střeštík Anton "l,ník v Následovicích
s manž. 10 zl. -—.P. Stříta cký Jan,
obchodník v Dol. Ujezdč v Č. 10 zl. —-,
Důst. p. Stří ž Václav. arcikněza děkan ve
Křtiniich 10 zl. — Strna d Matouš.
mistr tesařský v Lnlči s manž. za celý rod
20 zl - P. Strohlíkova Rosalia z
Mal. Raclovic za celý rod 1. pol 10 zl. —
P. Stroblíkova Bosalia z Malých Rac
iavic za celý rod 20 zl' _- P. Strnado
v a Kateřina v Střelně za sebe a + rodiče
10 zl. — P. Stroms ký Karel, domkař
va Vávrovicích za sebe. manž. a + přízeň
10 zl. —'P. Strouhal Ondřej.starosta v
Hluchově 10 zl. — P. Studená Jenoveí'a,
výměnkařka v Nosislavě za + manž. 10 zl. —
V. p. Stuhlý Eduard. dnch. správce v
Hlub. Mašůvkách 50 zl. — P. S tuchlí—
kvova Eleonora v Křížanovicích za celý
rod 20 zl. — Síýskal Frant.. syn |). Jana

tin, mník v Nosislavě s manž. na + PřiZGĚJ.Sty'slula, translatora 'při c. k. podhrajskóm
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úřadě v Dačicích 1. pol, 5 zl. — 1- Stý
skal Florian : Bystrice 10 zl. — P. S tý—
skal Frant., výměnkař ze Všetul za celý rod
l'Od 20 11- — D. “Suchá Teresie-_ vdova
v Bystřici10 _zl.— P. Suchánek n
tono bohoslovec v Hradci Králové 10 zl. —
P. Su c h an e k Frant.., výměnkař v Lej
EkŘCh10 zl. — P. Suchánek Frant.,
domkař v Předmostí s manž. za živou i +
.přízeň '1. pol. 10 zl. -— P, Suchánek
Anton, domkař : Dluhonic za sebe ! manž.
0 zl. — P. Suchánek Frant., výměn

kař v Maloměřicích s manž. 10 zl. — P
S u c há nkov a Maria ve Vamberku v Č.
10 zl. — P. S u c h (\ nk o v a Frant., manž.
'lgláníka v Syrovicích 10 zl. — P. S u c ha r
dy. chalupníka v Staré Paco dcery Antonia
a Anna 10 zl. „_ P. 8 ne h ý Josef, pod
druh v Židenicích 10 zl. —- Důst. p. Su
šický Jakob. akut. kons. rada. professor
theologie v Brně 20 zl. — Důst. pan
Sul“ Frant., kona. rada. profes
sor theologie. .slnroatn Dědictví
sv. Cyrilla &Methodist. spoluza
kladatel v Brně 100zin—Vel.p.Svači
n a Josef, lokální v Konešínč 10 zl. —P. S v &
čin o v a Apollonia. výměnkařka v Zahnášovi
cích za 1- manž. 20 zl., za ce rod 20 zl. —
Důst. p. S vob o da Matěj, děkan & farář V

'Bystřici 10 zl. —-PJ'S v-ob o d a Pavel. hro
bař v Sloupu s manž. 10 zl. — P. Sv o—
b o d a Jakob, '/.,láník ve Vícenicích a manž.
za celý rod 1. pol. 10 zl. — P. Svobo
d a Jan, gruntovník v Malé Myslové 10 zl.
——P- Svoboda Jan, domkař v Sloupu s
manž. 10 zl. — V. p. Sv ohoda Josef,
duch. správce v Niškovioích 10 zl. — V.
p. Sv o bo da Frant.. kaplan v Nov. Veselí
10 zl. — P. S vob o da Frant.. hodinář v
Brně 10 zl. —- V. p. R voho da Josef, fa
rář v Dmovicích10 zl. - P. Svoboda
Josef, l/„ník v Babicích s manž. 10 zl. —_
P. Svoboda František, ovčácký mistr v
Čakovském dvořes manž. za celý rod 20 zl. —

_P. S v o b o d a Josef, měšfan v Jaroměřicích
s manž. 10 zl. P. Svo boda Frant..,ovčác
ký mistr v Časkovském dvoře s manžel
kou za celý rod 20 zl. — P. Svo b o da Josef,
měšťan v Jaroměřicích s manželkou 10 zl.
— P. Sv o b o dova Kateřina, měštanka
v Jaroměřicích za syna 10 zl. - P. Svo—
b odova Teaesia, hospodyně na faře v Ti
kovicích 10 zl. ; V. p. Svítil Josef, ía
rář v Loučkách 10 zl. -—P. Svozil Fr..
domkař \! Loučanech s manž. za celý má
20 zl. -— P. Svozil Ignác. domkař v
Loučaaech s manž. 10 zl. —P. S vozilo
va Maria v Dubanech 10 'zl. -— P. Syk o
rova Frant., ; Kyjova 10 zl. — Vyso
korodů pani hraběnka (il-ela
Sylya-anouca. rozenáhraběnka
se Stolbergů 10 zl. —Vysokou-orly
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c. k. rytmlalr, spolllanklndntel
100 zl. —- Vysokororlý p. Bedřich
'ylvn-anoucn. kně'z církevní v
Brně zakladatel 1000 zl. ——V. p.
Syneček Frant., kaplan v Jaroměřicích
10 zl. — P. Sy neček Frant., poddruh v
Řečkovicích s manž. “10 zl. ——V. p. Syro—
vý 'Frant., farář v Krouně v Č. 10 zl.
P- bYI'O vý Bedřich, syn sládka v Jemnici x
10 zl. — P. Sys el Josef, majetník domu
v Brně 10 zl. _
Excellenci Nejdůstojnějif Pán,
lnrnbědeSol-naflgntsche Antonin
Arnošt, Biskup “Brněnský &.t. d.
20 zl. _ P. Šaafova Barbara, hospodyně _
v Přerově 10 zl. -—'Saefer Fr. podučitel v
Dědic10 zl. — V. p.Šaferberger Karel,
farářvBystrém v Č. 10 zl. — V. .Šafťánek
Josef, kaplan v Nov. Bydžově v CP10 zl. —,P.
S á le : Fr, podsedníkv Brestě s manž. 101l'
P. Šamali Jan. '/.,ník v ošůvce s manž
10 zl. —-P. am alík Fr, výmčnkář v Šošůvco
smanž. za celý rod'20 zl. — P. amalík
Jan, podsedník v Rejci u Sloupu s manž.
10 z.“— P. anca' Jan. listonoš \' Brně
5 manž. za celý rod 20 zl. —- P. Šandera
Josef, domkař v Náměšti s manž. 10 zl. —
P. Šebela Josef, podsedník ve Vavřinci s
manž.20 zl.— P. ebelova Apolonia, ho—
ferkýné z Rildic za sebe a 1- děti 10 zl. —
P. Šebe'l ova Maria, vdova v Jedovnicích
za sebe 10 'zl. — za 1“ manžela 10 zl. —
Důst. p. Šchederle Jan, biskupský vikáři
Černokostelecký a farář v Krutech v'
10 zl. - P. Šenk Frant.. mistr koželužský
ve Vel. Mezeříěi za sebe a manž. '10 zl.-—

es ták Frant., kaplan v Moštěnici
10 zl. — P, Ševčík Josef, podsedník v
Mollenburku a manž. 10 zl. — P. ib |
Martin v Ruprechtově za celý rod 20 zl:—
P. ib ! o v & Petronilla : Ruprechtova
10 zl, — 1' íldbergrova Josefav lvan
čicích 10 zl. —.V.-p. imbera Matouš,
duch. správce v Střížově 10 zl. V. p.

imbera Tomáš, duch. správce v Komíně
20 zl. — P. Simbera Frant., s manž v
Maršovicích 10 zl. — V. p. im eček An-
ton. kaplan v Kloboucích 10 zl. — P. ii—
meček Fabian v Lukově 10 zl. -—P. Šh
meček Gustav, hospodský v Drnovicíc,
s manž. 10 zl. — V, p. im erka Václav
kanditat gym. professury v Praze 10 zl. —
„V.Šindelá ř Frant., celolánik v Jestřebím
s manž. za sebe, rodiče a za celý rod
20 zl. — V. p. „irák Anton, duch. správce
ve Vladislavč 10 zl. — P. Široká Fran
tiska, manželka Frnnt. Širokého, fabr. děl
níka v Náměšti 10 zl. _ P. Škára _Jan.
pololáník v Drásově s manž. 10 zl. — V.
p. Škarda Josef, duch. správce'v Moravci
10 zl. — _P. Škarda Jindřich, lejkař v
Kloboucích s manž. 1. pol. 5 zl. — P. ko.

p.“ August, hrabě lihu,-Tarouca, liř Václav. HrubýchRaclavic,_smanž.la _
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celýrod20 žl.—Důst p. Dr. Škorpik Fr.duch'
správce vBohdalícíchspo luzakladateL—
P. k or p il Eduard, mlynář v Pratci s manž. k
prospěchu -|-rodiny 10 zl.—P. .Š k o rpi lo va

x Annav Kamořanech za 1-manž. 10 zl.—P. Š k r—
'hák; Front, l],ník vArcblebově s manž.

10 zl. — P. lévra Jana, mistra koželuž
ského v Tišnově, a manž. Antrnie rod
20 zl. — P. šlof Anton s manž. v Ocho
ziza celý rod 20 zl. — 1- V. p. Šlosar
Viktor, praelat Rajhradský za kla
lter 100 zl. — P. marda Fr. ve Vícenicích
10 zl. — V. p. Š m ej č Václav, kaplan v Žlu
nicích v Č. 10 zl. —P. Š merda Martín ze Sla
víkovic s_manž. 10 zl. —P. merdaJosef,
1/4ník v“ Mokré a manž. ve prospěch 1' ro—
dičů to :|. —P. Šmíd Jan, domkařvOře
chovičkách . manž. 10 zl.-- ?. Šmíd Pa
vel, rolníh v Nebovidech s manž. 10 zl.—P.

míd Martin, '/„,ník v Ořechovém s manž.
10 zl.—V. p. S m íd ek Karel professor gymna—.
sialní v Znojmé 10 zl. —P. Š mid o va Maria,
dcera '/4níka v Holáskách 10 zl. — V. p.

míginatoeran, kaplan v Jaroměřicich
10 zl. — P. Smuc Jan, '/,láník v Jeze
řanech s manž. za celý rod 20 zl. —- ?.

nalova Nepomucena v Přerově 10 zl. —'
P. Šnalova Petronílla ve Lhotě Radkovó
10 zl. — P. nedar Josef. bednář vNěm
čicích u Ivančic 10 zl. — P. nedara
Františka a Marierovaěmčicích 20 zl,—P.

11ei de r Narcis vBoskovicích za celý rod 20zl.
—P. S ónbek Frant., studující v Českých
Budějovicích 10 zl.- — V. p. Šoffr Frant.,
kaplan v Dašicích v —č. 10 zl. _ v.
Š pa č ek Adam,“ lokální v Palupíně 40 zl. —
P. Špiňhel Petr, '/,ník : Dědic za celý
rod 20 zl. — P. pankova Anežka v
Opatovicích za 1- rodiče 10 zl. _ V. p.

p ič ka Ferdinand, kaplan v Lomnici 10
zl. — P. Špičkova Kateřina, hoferkyně z
Hnejic za 1- rodiče 10 zl. — V. p. Špírk
Jan, kaplan V.Tuřanech 10 zl. _ P. Špuch
Tomáš, učitel ve Velké Doubravě v Č. ::
manž. 10 zl. —- V. p. Srámek Frant.. ka
plan v Zámku Žďáře 10 zl. _ v. p. re |
Josef, _kaplan, ve Velké Mezeříči 10 zl. —
V. p. Sroc Alois, duch. správce v zámku
Třebičském 10 zl. — P. ro c Anton. ko
želužský mistr v Dačicích s manž. 10 zl. —
P. Šr ot Vincenc, kožešnický mistr z Hole
iova za celý rod' 1..pol. 10 zl. _ V. .

růtek, protokollicta nejdůst. bisk. konsist.
v Hradci Králové 10 zl. _ Důst. p. š růt ka
Mauri'c. generalní .deílnitor řádu kapucínské
ho v ímě 10 zl. — P. tastná Barbara.
hospodyně v Mílanících za celý rod 20 zl.
— P. tefan Jakob v Hruškách s manž.
na celý rod 20 zl. -— P. teinm ec Ja
hob, mlynář ve Výmyslicích za celý rod 1.
pol. 10 zl. — P. ' t elcel Martin, výměn- (
kař v Stndníci 10 zl. — P. těpůnek'

'řících. 16 zl. _ v, p.

, FrahLJJQho'slovo'e ' Hnací Iti-slovo 10 11.
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— P. Štěpánek Anton, domkařv Blažo
vicích 10 zl. — P. těpaníková Klara,
hospodyně v Jankovicích 10 zL _. V. p_

těpk a Josef administrator v Dubě, 10 zl.
—- P. těrba Jan, domkař v Nosislavě
za _rodinu 10 zl. 7- .V. p. t ě t in a Ště
pán, farář v Křížanovicích 10 zl. — P.
Štíx Leopold, hospodský v lířtěnicích s
manž. 10 zl. — Vysokorovdů paní
hraběnka Anežka ze Stolberg
Stolbergů 10 zl. ——P. toud e k Jan,
mladší učítel v Náměšti10 zl. _ P. šum
Jakob, domkař v Jedovnicích“ s manž. za
celý rod 20 zl. -— P. treltova Anna,
vdova z Račic za celý rod 20 zl. —- P.

troblikova Rosalia : Malých Raclavic
za celý má 20. zl. —- P. tuka Fabian,
z Prusk. Benkovic s manž. za živou [ 1'
přízeň 10 zl. —- Důst. p. tulc Václav
professor gymnasinlní v Praze 10 zl. — V.
p. Šubert Anton. farář v Lulči 10 zl.
V. p. Šubert Jan, kaplan v Bystřici Olom.
dioec. 10 zl. . uderla Robert,
vikář při biskupském chrámě v Brně 10 zl.

ula Vincenc. administ. v Šitbo
um Josef, kaplan

v Opavě 10 zl. — P. Šupčl Ondřej, dom
v Slatině s manž. za 2 1- rodiče 10 zl. —
P. uster Frant., '/.ník v Holáskách, s
manž. k prospěchu živé i 1' rodiny 20 zl.
— P. Šuster Ondřej, chalupník v Holás
kách. s. manž, k prospěchu 1' rodiny.20 zl.
—- P. vab Josef, rolník a Osiky v .
10 zl. — P. vůbenský Jakob. I/4ník v
Židenicích s manž. 10 zl.' — P. Švach—y
Antona. mlynářev Marhóíichamanžx od 20
zl. — P. Š v an dy Jana chalupníkave Vá
žanech, a manž. Barbary rod 20 zl. — V.
p. varc Josef, kaplan 'v Slavoníně Olom.
dioec. 10 zl. — P. Švarc Jan '/.,ník :
Ruprechtova za celý rod 20 žl. — Emmi
nencí Pán. lnu-mna! kníže .nl-ci
blskup Pražsky, kníže Schwar
zenberg Bedřich, spoluzaklada
tel; 100 zl. — V. p. veda Frant.,
duchovní správce v Žďárnč 20 zl. — V. p.
Šveda .lan. kaplan v Ledenicích v—Č. 10
zl. — V. p. vehlík Tomáš, kaplan v
Kralicích 10 zl. _ ?. Švehlík Anton.
kolářský' mistr v Kralicích za celý rod 20
zl. —

P. Tallo Frant. se Sušic za celý rod
20 zl. — P. 1“alla Josef, sedlák se Sušic
10 zl.. — P. Talský Frant., kupec v
Sloupu 10 zl. — P. Tauš Pavel v Drysi
cích s mauž. za'1- dceru 10 zl. — P. Ta u
šo va María. z Drysic za sebe, + manž. a
přízeň 1. pol. 10 zl. — Důstf p. Dr. Te rě
Eduard, professor a praeses v arcib. semi
náři v Praze _10zl. — V. p. esa ř Jan.
farář v Dórfelu 10 zl. — V. p. 'l'es ař
Gotthard, kněz řádu kapucínského na Hrad
číně v Praze 10 g_l, -.- ?. 'l' cs a_ř Frant.,
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školní učitel v Knřímě : manž. 10- zl, — V.
p. T ěř í k Josef, duch. správce v Noaislavě
m + přízeň 10 zl. — P. šina Jan,
domkar : Čejkovic za celý rod 20 zl. —
Důst. p. Tifll Ludvik kons. rada, děkan a
farář v Újezdě 20 zl. — P. T hnova Anna.
domkařka : Přerova'za 1-manž.a 2 1-avnv 10 zl.
P. Ti b p o v a Anna, domkařka v Přerově
se svým 1- mánž. 10 zl. — P. Ticha Ka
teřina, svíčařka v Sloupu 10 zl. — V.
Tichovaký Josef kaplan ý Praze 10
7.1.— P. Tichý Josef pachtíř v Olhřan
ském mlýaě a manž. 10 zl. — P. Till
Herměnezíld. bratr řehole kapucínské v Su
šici v Č. 10 zl. —Důst. p. Tinger Ignác.
kona. rada. děkan a farňřvKřtěnicíc—h 10 zl.
- P. T a dle c Josef. učitel : Janovic a
manž. 10 zl. — P. Tk a dlee Ján. '/,laník
v Kojetíně s manž. 10 zl. — P. Tkadlec
Frant. v Bozdrojovicích a manž. za celý rod
20 zl. -— P. Tk a dlec Frant. v Rozdro
jovicích ; manž. za celý red 20 z.. — P.
P. Tk a dl ec Frant.. rolník v Kojetíně 10
zl. -— P. T k dl c o va Cecilia. svobodna v
Hrubém-Týnci 10 _zl. — P. T 0 m a n ek
Frant.. '!Jáník v Tupesích 10 zl. - P.
P. Tomášek Frant.. výměnkař v Kouskn
za celý rod 20 zl. —- P. Tome ček Mar
tin. výměnkař : Kluchova s dcerou 10 zl.
— P. T om ek Vaclav, studující v Praze
Ozl. — V. p. onnerFrant. farařv

Sudoměřicíchv č. 10 zl _- P. Továrek
Martin, rolník v Komíně a manž. 10 zl.
V. p. T rapp Josef, kaplan v Plzni 10 zl.

P. T r a vn i č ek_ Franz.. '/,čtvrtník v
Půstoměří a manž. za celý rod 20 zl. —
P.Tr áv nič ek imon, : Dědic, za celý
rod 1. pol. 10 zl. — V. d. Trávníček
Petr, lokální v Dívácích za sebe a své ro
diče 10 zl. —- P. Trčk a Filip, výměnkař
v Nebovidech s manž. 10 zl. — P. Trčka
Anton, v-ýměnkař v Ořechověm a manž. 10
zl. — P. Trčka Jan.'/.ník v Ořechověm
:: manž. Marií 1. pol. 5 zl. —- P. Třil etý
Frant. žák 2. třídy v Jemnici se svou bá
hičkou p. Bastařovou 10 zl. — V p. Tři

--s k a P e t r. duchovník řadu Augustinskěho
ve Lnářích 10 zl. — + Trk an Matouš, '/4
ník v Židenicích 10 zl. —-P. Trubkova
Kateřina, výměnkařka ze Sncholasec za 1

rodiče 10 zl. — V. p. rnmpío Firant..duch. správce v Besenicích v Č. 10
P. T r u n dt o v & Maria, vdova 7, Prusk.
Benkovic za celý “rod 1. pol. 10 zl. — P.
T r n p e ro v a Jeuoveía a Kateřina, služeb
ně z Kateřinky 10 zl. Důst. p. Tum a
lenac, děkan a bisk. vikař ve Vvs, Mýtě v

.10 zl. — P. Tupova Maria. celolánice
ze Smolče v Č. za sebe a + manž. 10 zl.
— Důat. p. Turncc Josef, děkan v Něm.
Brodě 10 al. — P. Taška Frant.. domkař
| Hniovy _ 'aa rodíče a jejich 1- ayna 10. -—
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_ „. Uhlík Dominik.administrator
v Řeznovicích 10 zl.— P. Uhlova Maria
vdova v Ořechověm za sebe a 1- manž. 1.

„pol. 5 7,1.— P. Ulrich Martin, domař v.
Dolním Štěpánově za sebe a amanž 10 zl.
— P. Ul ri c h o va Klara, svobodna služka
v Olomtici 10 zl. —P. Urbánek Vaclav,
sl,.ník v Popovicích a manž. 10 zl. — P.
Ustrnul Kriapin. chalupník a mistr. ko

vlařský- v Kralicich za sebe a 1- manž. 10a

..p V a c e k Leodezar, apiritual v
bbik.Vsemináři v Hradci Kralové _10 zl. —
Vacula lgnác, aedlak z Oseka s manž.za
celý. rod 20 zl. -— 'l- Va cu' a Matěj. kao
plan v Sebranicích 10 zl. — P. Va claví—
k ov a Tekla. '/,láník : Vranoyic za 1-manž.
a rodiče 10 zl. ——P azner lznúc.
poddruh : Dědic s manž. 10 zl. — V. p.
Va za a r Karel, kaplan ve Křlinach 10 zl.. —
P. Vagner Stanial..z Ruprechtova za celý
rod 20 zl. — P. Vagnerova Kateřinav
Buprechtově za sebe a 1- manž. 20 zl. ——
P. Va halo va Karolina. dcera aedlňka :
Palačova 10 zl. — P. Va cha Jan, kovář v
Mor. Kynících : manž. 10 zl. -— V. p. Va—
len fa Jan, fara'ř ve Vel. Bíteši ío zl.
P. Va lero va Karolina, mlýnařka z Koma—
rova ae svým manželem 10 zl. — P. Val
níček Jan. mistr atolařský v Slavkově a
manž. 10 zl. . Valkova Kateřina,
vdova za Jana Válka v Boatěhradkach a ra
celý rod 20 zl. P. Valouch Tomaš,
zednický tovaryš : Drnovic. 10 zl. — V. p.
V a I on ch Frant., kaplan v Koatýmě 10 zl.
— P. Valt er Frant., domkař v Babicích
.! manž. Vincencií za celý rod 20 zl. P.

V611 a Franta, familiant v Žabovřeskách 10zl. — V. p. V_an ěk Vaclav, kaplan v Zá
hoří v Č. 10 zl. -— P. Vaněk Vavřinec :
Kyjova za manž. 10 zl. P. Vaňura
Anton. kolářský mi.-tr : Neslovic .: manž.
!. pol. 5 zl. — P. Vaškova Josefa. ho
spodýně v Dražovicích za sebe a přízeň 20

— P. Vaverka Josef. '/.ník v Žabo
vlřeakách " celý rod !. pol. 10 7.1. ——P.
V av e r k o v a Mariana , výměnkařka ze
Všetnl 10 zl. — P. Vaverk ova Frant..
vdova v Záhovřeskach 10 zl. — P. Vaver- .
k a Martin, '/,laník v Lukovanecl'- a manž.
20 zl. -—P. Vaverka Martin; “Janík v
Lukovanech a manž. 20 zl. — P. Va ve r
k a Jos.., '/,ník ze Žělnovřeakza celý rod 20 zl.
— V. p. Vavra Bernardín, kaplan 11 av.
Tomáše'v Brně 10 zl. — V. p. VávraFr..
kaplan v Lužici v Č. 10 zl —P. Vávroi
lgnác. sedlák z Kuznvy za celý rod 20 zl.
—- V. p. Veber Frant., kaplan v Niloni
cích 10 zl. — P. Veber Frant., učitel v
Žeravicích a manž. za celý rod 1. pol. 10
zl. — P. Večeřa Tomil, .podacdník v
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Hruškach : manž. 10 al. —-\1P. Vebra-l
Frant., učiel v Studnici s manž.10 zl. —
V. p. Veinlich Anton, kaplan ve Velkýcb
Lovcích, 10 zl. — V. p. Veiss Peregrin,
duch. spravce vBabicích 10zl. _ P. Veiss
Jan, kovář ve Vavřinci s manž. 10 zl. —
Dast. p. Veixer Anton. emerit. děkan. ] u—
bil ov aný kně z, farář v Pohřelicích 10
zl. — P. V ejhonek J_iří.s/„ník v Ořc
chovíčkách, s manž. Apollonií. 10 zl. —
P. V ej mo la Bartoloměj. z Baclavic s manž.
10 zl. —- V. o. V ej vo d a Jakob, farář v
Novém Veselí 20 zl. — P. Vejvoda Flo
rian. '/.,ník z Rychtářova 10 zl. — P. V.:.
límo.v a Eleonora, z Blanska. za sebe aqr
manžela Kašpara a celý rod 20 zl.- _
Vesel & Teresia, výměnkařka z Nesovic ža
sebe ? manž. 1. pol. 5 zl.— V. p. Ves elý
Josef. íund. městský kaplan v Jemnici 10:1.
_ P. V eselý Frant.. mistr na Dyorku za
celý rod 20 zl. —"P- V ese lý Jan, mlynář
v Protivanově Olom. dioec. 10 zl. — P. Ve
selý Jakob., mlynář ve Vel. Lovčicírh :
manž. 10 zl. — V. p. Veselý Josef. ka
plan v Babicích 10 zl. _ P. Vetchá Ro
salia, služka za sebe a 1- rodíče v Bohdali
cích 20 zl. _ P. V év od a Matěj. 'l4ník
: Rychtářova : manž. 10 zl. — P. V évo—
da Matěj.. 'lmik z Rychtařova 10 zl. _ P.
V ě-vo d a Blažej. '/_,láník 7. Dědic s manž.
10 zl. — P. Vé voda Matěj. domkařz Pa—
řezo'vic s manž. 10 zl. — P. Vévoda va
Maria., v.nýchtářově za sebe a + manž. 10
zl. — P. Vidlak Frant.. celoláník v Bali
nách za sebe a manž. 10 zl. — V., p. Vi
d em ann Josef, kaplan v Kalněv Č. 10 zl.
V. p. V i el a nd Jan. koka'lní v Nikolčicích
10 zl. — V, p. Vi chta Jan. kaplan vTvr—
donicích, 10 zl. — P. Vicht a Josef. mladší
učitel v Náměšti 10 zl. — V. p. Vikto
rin Anton, kaplan v Strašicích v Č. 10 zl.

V. Vinař Jan, duch. správce ve
Vraclavě v Č. 10 zl. — P. Vinařova
Maria., vdova v líounicích k pros. + manž.
za celý rod 20 zl. — V. p. Vinzi g Jan,
kaplan v Žumberku v Č. 10 zl. — V. p.
Višín Frant., kaplan v Berouně v Č. 10
zl. — V. p. Vítek Frant., kaplan v Chrá
atanech u Vltava-Týna v . 10 ;L— P.Ví
te k Josef, : Velice : manž. za celý rod
"20 zl. — P. Vítek Matěj., mistr souken
.nický v. Polně s manž za celý rod 20 zl.
P. Vitvar Josef, bohoslovec v Hradci
Králové 10 zl. —- P. i zn a r o va Maria ve
Lhotě 10 zl. — P. Vláčil Anton, výměn
kař 1 Duben s manž. za sebe 1- rodiče 10
zl. — P. Vla ch Kašpar, 3/4ník v Dražovi
cích s manž. 10 zl. — P. Vlach Tomáš,
l/.,ník : Podbřežic a manž. 10 zl. *— P.
V l a c h Frant., výměnkař : Podhřežic : manž.
10 zl. -—P. Vlach Josef, l/4ník z Podbřežic
s manž. 10. zl. _ P. Vlachova ,Anna,
mlynářka v Miloaticích 10 zl, _ V. p. Vla
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sálk Josef-_kaplan v Rožmitále v Č. 10 zl.
— P. Vlasákova Pavlína, kupcová v
Drásově 10 zl. — P- Vlček Martin, hm
čířský mistr v Jemnici 10 zl. —_P. Vlček
Karel. domkař ze Studnic s manž. za celý
rod 20 zl. _ V. p. Vlček Frant.. duch.
gprávce \, mušicích v Č. 10 zl. _ P. Vl
ček Dominik, mlynář v Jaroměřicích 10 zl.
_ P. Vl čkova Maria, v Ruprechtově za
celý rod 20 zl. — P. Vlk Josef. domkař z
Nesovic s manž. 1. pol. 5 zl. — V. p. Vod
rážka Maxmilian. kaplan v Star. Boleslavi
v Č. 10 zl. _ ?. Vogl Jan, studující v
Č. 10 zl. _ P. Vojanec Jan, nadenník v
Březně :; manž. 10 zl. — Důst. p. Vojta“
Frant., děkan v Netolicích v Č. 10 zl. _ P.
V oj těch Tomáš. l/.ník z Boškůrek a manž.
1. pol. 5 zl. _- P. Vokatý Josef. mistr
řeznický v Brně :! manž. 10 zl. _ P. V o
kůrkovaMagdalena, svobodná z Torovíc
v Č. za sebe a 1- přátely 10 zl. — V. „_
V o ltf Alois., farář v Sloupu 40 zl. _ P.
Volf Jan v Sloupu za sebe a 1- manž. 10
zl. _ P. Vondráč ek Karel. rolník z lla
men v Č. 10 zl. — V. p. Vondrák Bar
toloměj. farář v 'l'nřanech 10 zl. '- p_ vo
pelka Josef, diurnistn při c. k. sborovém
soudu v Dačicích 1. pol. 5 zl. _ V. p.Vo
ra č Josef, kaplan v Jedovnicích 40 zl. _
P. Vorá č Jan. 1/2láník ZKrásenska smanž.
za celý rod 20 zl. — P. Voráček Ma
těj. mistr kovářský v Dačicích s manž. 10
Zl. _ "v, p. Vor álek Jan, kaplan v Bu
čavicích za sebe a 1- přízer'i 10 zl. _ P.
V o ř e c h o v Kňateřina, svobodná měšťan
ka v Přerově 10 zl. ——P. Vostřeiš Jo
sef, podučitel v lmravově 10 zl. —- l'. Vo
tava v Střchenicích za celý rod a + ro
diče 20 zl. — P. V Olava Josef. učitel v
Nov. Veselí 10 zl. _ P. Votoč ka Josef
bohoslovec v Hradci Králové 10 zl. Pi
Vrána M..eedl.z Roketnicza celý rod 20 žl.—
P.V rá n a AM., mlynář VŘečkOViPÍCh a manž
ve prospěck 'l' l'Odičů 10 Zl- — P. Vr ana
Klement. familiant v Řečkovicích : manž. za
celý rod 20 zl. -— V- P- Vrán a imon.
farář ., Mirovicích v C. 10sz _ p_ vř„_
vova Josefa. vdova V Brně_ za 1- Josefa '
V. a celý rod 29 zl. — Důst. p. Vrba
Jiří, děkan a farař v Klouboucích 10 zl. _
p_ V .-„lek Frant , tříčvrtník z Nosálovic
s manž. 10 zl. — P- Vrtílek Jan. čtvrt
ník z Nosálovic B manž. 10 zl. _ v-_ „
Vrzal Jan. kaplan v Brtnici. 10 z|_ _ P
Vrzal Míchaeh podsedník V Bošovirírh :
manž. ]“ Zl. _“ P—Všetečkova Frau-||.
vdova a hospodska V Hrdibořícfrh za 1:
mnich a celÝrod20 z._ . Viinš0va
Františka v Hluchově 10 zl. — V. n. Vurm
lgnac, kaplanv DědICÍCh20 zl. -— P. Vu rm
Anton : Klobouk za celý řad '20 zl, _
“Vy ča rov a'MBl'ia: V Cetkovicích 10 „|_ _
P. Vyhlíd-al Jiří, Chalilpník: H]uchova'za
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sebe 10 zl. za 1- manž. 10 zl. — V. p. Vy
c hodil Josef, kaplan v Miloticích 10, zl.
— V. p. Vy c h 0 díl Arnošt, kaplanv Pře
rově 10 zl. — P. Vyléčilova Maria,
svobodná v Hrubém Týnci 10 zl. —PL'V y
mazal Bartoloměj, půlláník z Křížanovic
za sebe, manž. a celý rod 20 zl. — V. p.
V ym ě tal Eduard, kaplan v Osvětimanech
10 zl. — V. p. V ýrůb ek Cyrill, kaplan
v Slavkově 10 zl. — P. -Výs kočíl Frant.,
duch. správce v Dunajovících 10 zl.“ — P.
Vysloužil Jan, svobodný z Roketnico
za své rodiče a jejich děti 10 zl. —
Vysoudilo va Johana, v Brně 10 zl. —
P. V y 5 o n d ilova Frant. a Maria, služebné
z Podbřežic 10 zl. — P. V yš ko ný Fr.,
výměnkař : Pruských Bcnkovic s manž. za

-1- přízeň a celý rod 20 zl. — P. Výšk o
-nova Frant., sedlka z Prusk. Benk0vic, za
+ přízeň10 zl. — P. \ ýškonova ín
cencia, svobodná z Prusk. -Benkovic za sebe
1- matku a 1-sestry 10 zl.—P. Výškoný
Jan, výmenkař : Rrusk. Benkovic s manž.
za 1- příbuzné 10 zl. — P. V ýšk o ný Vín
cenc, sedlák z Prusk. Benkovic za 1- přízeň
10 zl. — P. V ytas ek Martin, mlynář v
Uhřicích za celý rod 20 zl. — V. p. Vy
tasek Eras., Frantíškán v Zásmuku v Č.
10 zl. — P. Vy top il Ondřej, mistr te—
sařský ve Vícomělicích s manž. za celý rod
20 zl. '— P. V y topil Václav, mistr te
sařský v Ždánicích s manž. 10 zl. — V. p.
Vz á cný Vincenc, farář v Šlapanicích 10
zl. —

P. Zabloudil Petr, čtvrtnikz Dě
dic 10 zl. — P.„Za blou díl Anton, pod
scdník v Dědicích s manž. 10 zl. -P. Z_a
bl o u d i lo v a "Antonia, za 1- rodiče a při
zeňzDédic 20 zl. — P. abloudilo
va Anna, z Dědic 10 zl — P. Za bra'n
s k ý Josef, mlynář v Lubě V C- 10 ZL —
P. Za b r an s ký Josef, tovaryš pekařsky' z
Kamenice za\1- přízeň 10 zl. —_P. Za
cpálek Jakob, .výměnkař ve Važanech s
manž. ve prospěch 1- rodiny 10 z
Záděra" Amon, půlláník v Silůvkách s
manž 10 zl. —- P. Zach a r Frant., žák 5.
třídy gymnasialní v Čes. Budějovicích 10
zl. _ P. Zach o val Cyrill, "třičtvrtník v
Nosálovíc :! manž. 10 zl. P. Z ac h o
valov a Anna, výniěnkařka z Krásenska,
za 1- Kašpara Z, a rodiče 20 zl. — P. Z a
kop al Frant., výměnkař ze Zahnášovic 10

_ zl. — P. Zakopalo va Anna, půlláníce
ze Zahnášovic za 1“ manž. a celý rod 20
zl. -— P. Zal eš á k o v a Anežka, podsed
nice v Polešovieích za sebe" a 1“ manžela
10 zl, _ P. Z am azal Frant., chulupníkv
Čekýně za celý rod 20 zl. — Za ma
zalova Barbara, z Vitoníc Olom. dioec.
10 „|__ P. zanáška Jan, sedlák \! Ko
stelci | manž. za celý l'Od 1- POL 10 zl. —
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P. Za/oralova Maria, za své 1- rodíěe a
jejich děti 10 zl. — P. Zapletal Frant.,
půlláník ve Lhotě :! manž. 10 zl. — P. Za
pletal Josef, půllaník z Nosálovic za celý
rod 20 zl. — P. Zapletal Jan, půldru
hočtvrník ze Lhoty s manž. 10 zl. — V. p.\
Zapletal Ignác, kaplan v Star. Jičíně 10
zl. — P. Z a pl e t al Augustin, syn“sedláka
ze Steruhofu 10 zl. — P. Zapletal Vin
cenc, familiant v Sternhofu 10. zl. — P. Za
pl etal Jan, čtvrtník v Krásensku s manž.
10 zl, — P. Zapletalova Anežka, svo
bodna v Olšanech 10 zl." — P. Z apl eta
lov a Antonia, chalupnice : Letošova za se
be 1- manž. a celý rod _20 zl. — P. .Za
pl et ale v a Anna a Veronika, služebna v
Zahnášovicích za rodiče 10 zl.
ste r a Vincenc, kupec v lmravovó _10 zl.
P. Zav a d il “Frant., učitel v Adamově Ir
prospěchu 1- matky 10 zl. — P. Zavadi
Jan, třičtvrtník z ilybnícku za celý rod Li
pol. 10 zl. P. Zá vodský Matouš, výměn—
kař v Židenicích s manž. za 2je 1- rodice
10 zl. — P. Za v řel Fraut., chalupnik v ,
Kuřímě s manž. 10 zl. — P 0 řil Jan,
půlláník z Olšan s manž. 10 zl. — 1- Z b o
i'il Fabian, s manž. v Pustomeři 10 zl. _.
13. Z b o ř í lo v a Marínna , svobodná z
Gclechovic za celou 1- přízeň 10 zl. — P,
' b o řil o va Frant., z Pustornéře za 1-Jak.
Zbořila a živé děti 10 zl. — P. Z b ytko
v ý dcery Maria, Kateřina, a Anežka v Ža—
rošicich 1. pol. 10 zl. — P Z dai-il An
ton, chalupník z Vinar za celý rod 20 zl, _
_P.Zdařilova Frant., z Popovic 10 zl. —
V. p. Zd &ra Martin, farář'v Pustoměři 10
zl. — P. Ze d niče k Frant., výmenkař ve
Vícenicích s manž. za celý rod 20 zl. — P.

elená Rosalia, výmčnkai'ka v Sulkovci
za sebe a 1- manž. 10 zl. — V. p. Zelin
k a Karel. admin., v Líšni 10 zl. — P. Ze- , x
link a Hubert, bohoslovec v Brně 10 zl.
— P. Z el ní č e k Bedi-ích, pachař ve Vla
dislavi 10 zl._— P. Ze lní č e k Josef, čtvrt
ník ve Vel. Oslavici s manž. 1. pol. 5 zl.-—
V. p. Zem an Ill. kaplan v Ježové Olom.
dioec. 10 zl. — P. Zeman Jakob, krejčí
v Sv. Janu v Č. 10 zl. — P. Zeman Jan,
celolaník ze Šlapanic s-manž._za celý rod_20
zl. — P. Ze man Váslav, c. k. berníčný
oll'icial v Telči za otce a rodinu 10 zl. -—
P. Zem a 11Karel, výménkař v Šlapanicích
s manž. za celý rod 20 zl. —- em a n
Josef, čtvrtník v Šlapanicích s manž. 10 zl.

e ma n Anton, pe'tčtvrtník v Šlapani
cích s manž. 10 zl. — \“. Ze man Cyrill,
domkař v Slatině za sebe, manž. a 1" rodiče
10 zl. — P. Z e mau Vavřinec, domkař \!
Lulči s manž. za celý rod 1. pol. 1 11- ——
P. Ze tlo va Veronika, vdova v Syrovi
cích za sebe a 1- manž. 10 zl. — P. Z e t
na r líndolí', mlynář! podolský u Jemnice .

\
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manž. 10 zl.—'—P. Zimmermannova
Teresie, vdov'i v Pohořelicích. k prospěchu
1' manž. 10 zl. -— V. p. Zlámal Viktorin,
lOkalník v Motylovicích 20 zl. — P. Zlá
mal Fabian, chalupník ze Žířasy s mani.
za sebe a 1- rodiče o obou stran 1. pol. 10
zl. — P. Zlámal Josef, sedlák z Roket
nice za sebe, manž. a děti 20 zl. —P. Zlá
malov : Josefa z Doloplaz 10 zl. — P.
Zlimalova Viktoria, : Dluhonic za 1
rodiče10 zl. - P. Zlámalova Anna,:
Raclnvic 10 zl. -—?. Zlámalova_ Anna,
výměukařka ; Proseíic za 1- manž. a syna
10 zl, — P. Z mrzlý Anton. čtvrtník v
Lulči “s manž. 10 !|. -——P. Zoufalý Mar
tin, výměnkař'w Mčlčanech, amnnž, za celý
rod 20 zl. _- P. Zo uber Fram-, Poduči
íel ze Sludnic 10 zl. — .P. ouhar [?.-_,
Výmčnllař v Šošůvco za sebe a 1- manž. 10
zl. — P. Zou har Matouš, rolník v Šo
iůvco : mani. 10 zl. — P- Zo nhar Ka

I

Zpráva o Dědictví rv. Cyril. ' Methodť

ipar, domkař v Šoiůvco a;manž. 10 zl. —
Z o 1:h a r o v a Božena, že Senetářova

10 zl. -—P. Z ukal Frant., domkař vilo
stani za celý rod 1. pol. 10 zl. _ P. Zu—
ka lova Anna, uvobodná: Rostáni 10 :|,
P. Zulu Tomáš, mlynář v Lejskácb 10 zl,
-—P. Zukrova mlynářka10 zl. _.

V

P. Z ab : k ý Frant., podsedník x_líun
čic :: manž. 10 zl. — V.p. Záčok_Frant.,.
kaplan v Bučovicích 10 zl. — P. Z al 0 k
Frant., soused v Štítnéxa 1“Jana Domorá
da a jeho rodiče10zl. _ P. Žaloudo k
Alois, mistr odčvnický v Kuřímě „není. 10
zl. — V. p. Z d'árský Václav, kaplan v
Nové Vsi 40 zl. — P. íla Jan, učitel v
Lidečku : manž. za celou přízeň a'colý rod
20 zl. -—P. Živný Matěj. mladší učitele.
v Jemnici 10 zl. — V. |). Ž ivotský An
ton, kaplan v Bystřici 10 zl. — V. p. Žlá
bIek Tomáš, kaplan v Prolivině v Č. ].
pol. 5 II. —

.““
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ll Wýročnl trhowé nat Morawčo

Výroční trhové na Moravě.
Dle nejwyšsstho nařigtni neoddýwajl fc trbomé nifbc w neděli a we swútek, jnébrž to den pťed:

cházejicř nebo náfltbujlct.

Brchlebow (ofr. Šbánófó), 1. to out. přcb
išab. a ©et). Den pťcd tim ttl) na dob. 2.
m out. pťed [. Gil. a Sat., 3. w out. přcb
sko. modulu., den přcp tim tri; na dobylek,
4. to out. přcb. fmat. Gimpu. aSubou.

'aufow (Yussee, ort. Moheln.), 1. na Gil. a
Baf., 2. na Ziljiho,Z . na Tomčasseup.
Týdni tri) kazdou ftřcbu.

Bánow (okr. ut). mm)., 1. w. out. po 11h:
doposti, 2. w out. po |m. Betru a Pawlu,
3. w out. vo pogbmiě. [. .Rřtěc, 4. w out.
po fm. Qucii. It!; na dobytek pťed každým
ročním trlnm.

Batelow (otv.-ccSW.), 1. w pon. po Banantřt., 2. w pond po nanebewz. EB.Marje,š
ua [. Barboru

Bo u; ow (ofr. Mount.), 1. m. poud. pťed.
íšab. a Gcb., 2. třetí von. po Welikonoei, 3.
w pon.přcb.$2au9)řa1b.m pon. pťeds.
Siul. a Sabou. Trh na41:11 a na přizř
každou ftřcbu.

Beroun (malym, otree Dworecký), 1. na
obtác. s. Eli-mala, 2. w pou. po 4. ntb. !IBclf.,
3. w pon. po f. sJtmtě, 4. w poud. po f.
Leopoldu. Stín) na pťizi ten den pťed má:
toč. trhy.

!Bctgn'tát (bm-ni ťučsto, okrea Nyuuať.), 1.
na popelec, 2. w polib. po kťizowé ntb., 3.
w pan. po f. Maii ElRa'.,b 4. w pou. po
občtománt SB Marie. .Roňfh') a dobplči lrh
kazdý jatntatf. 111) týdnř a na přizi každou
stťed

Btskuupčce (ofr. Hroeowický),1. na fm. Mau
tčic w únotu, 2 na fw. !Bet. a *Bam., 3. w
out. po s. attol., 4. w out. do f. %amtu.

Biteš mcttá t©roi=3itcíd)),1. m out. po
bromu., 2. to out. před Welť., 3. to out. ».
nanebewz. “B.Marie, 4. w outerý paf. Frant.
S. 6.1“ mm. pťed QBánoci. Etábobui trh
každý člwrtek. Dobytčt tri; pťed každým nn).
točntm trium.

Bitésska Osožwa (ofr. Wel. Mezeřický),
iatm. Dne 25. čerw.

Bitéssta Wewetská (oft. Tišswwský),1. we
stť. pťeds. Git. a Sat., 2. w ttř. pťed [.
sat., 3. roč ftř. pťeds. Šim. aZud., 4. we
rtř. pťed s. Npolen 'Břcbnt ttbomč pťed každ.
1arm..skoňske a dobytči trip) w fota. pied
ínrmartcm.

Bliss kowice (Lispiď,oft. !Bubčiom),1. w
poudělt po Bozim mfto'up., 2. w Zhé pon. po
fm. Michalu, 3. na ím. Eucit, 4. na den ím.
Wawť. Týhodnř trI) každý čtmttet.

Blansko, t.zm pon. po [. Salm Eřt., 2. w
pou vřcb fw. Mart. Trhy na wlnu: 1. po
uanebcmítoupmt, 2. w pon. po fmat. Ma:
Wifi

!Blučina (Qaučicc, ofr. Židlochow.), l. w

out. swntoduss., 2. we čtmt. po mame,
3. w out. po s. Mit uláffi.

B o b t o w á bolnt (Bobrau, ofr. Dtomomčtt),
1. w out. pťeds. Střím, 2. w out. přcbf.
Bartol., 3. to out. pťed wssemi Gm., 4.
out. pťed fm. Tomcissem. Dobytči trh w pon.

pťed každým točnlm trbcm.
Bobrowá horni (ofr. Nowomčst.), 1, to out.

po 3 frál., z. w pon. po 1m.Wilě, á. wpon
vo ím. Marlinť. Dobhtčt lrhh: 1. to pond
po 3 trát., paf na ostatni roční trhy

Bojkowice (otc. ut). Brob),t w pon.
pťed masodust. neb., 2.m pon. po Bož. Těle,
3. we čtm. po fw." Waroť., 4.mpon. po fm.
Simin'i. Pťed každým iatmartem, tri) na to:
bvtcf a na obilí. Welké nil). lrhy: l. wc
čtmr. přcb Wánoci, 2. we c'twrt. přcb Qnet.
hm. .Roňíh') lrh tazbí; čnumt w postč. lýh
lrh faždč ponděli.

Bossowirc (ofr. Zďánsiý), 1. w voub. vřcb
Boz. mftoup., 1. iní pon po [. attin.

Boďkowice, t. mvonb.do neb. bavim., 2.
wpon. po í. Witu, 3. w pon. pťrd fm. and;
datum, 4. m pon. ve Kateř. Weuč tím.
ttbt) we čtt'o. pťed Wclkon. , ímatob. ímátf.
a QBánoct, Roůn'ti trtwmc mc c'tm. vřcb
každým iatmarfcnl. Týhodni tri) každý čtu).

Brno ('Btůnn), 1. w vvn. vřeb povclccm,
2. třetí pou. paf. SDud)u, 3. w pon. pťed
nat-og. N. Marie, 4. w pou. pťed početím
“B.Marie. Každý ttmá 14 ml, mám) a ne:
běl. neumiimaiic. Obchodnisňm jíou tři bní
pťed začálkem 1niho lýduě každého trhu, to:
tiš: čtmtt. pútel a fobota f wypakowáui a
prchají all' in grosso zpomaleni).Hlawni trl)
na wlnu:1.out,w čctmcntt,ttm') ttwá 8
bní. Trhy na mluu: 1 w íob, před [. Siro:
jící, 2. tm den pťed počellm “B. Man .skoňssti
trhowč:1.1nipon.w vnitř, 2. int pon.
po “.at 3). Marr Srby na bob.: tři Dni
pťed kajdým ročním ttqu, pťed mčůem, to;
tis: we čtwt. pát. :: fobolu, w týdnich, jenz
roční trhy přebáágeii. Ióbmni trbt) kazdou
ftřcbu a vát cf.

Brnp ftatč ultbtt'mn), 1. tb flř. po wclisoe
noci,2 m ftř. po pked WL Mai. , 3. w stť.
pťed f. Čím. a Sub. .skazdý ttmá 8 Dní.

Brod Uherský(ungarisch: Brod), 1.w out.
wm 3 ttálid), 2. w čtm. po fmrtnč neb, 3.
w out. po 6. neb. meli., 4. m out. po pro:
měn. Gbr. !Bána, 5. w out. po sw im. a

“ Subč. Dobdtčt ttb pťed fagt). ročním trhem.
Týdni tft) každý Etmttct.

Brodek (*Brobtis, oft. Prostěj.), 1. w out.
p_řcbbromu, 2. w out. přtb Uaroz. EB.Ma:
tic, 3. w outerý po fw. mam.!

Brlniee (Watts, ott. —3it;l.,)1. tm bm po
nutném me, 2; tm bm po fw. Crhu a



žIBýr'očni trhowé na Watam'č.

Gnadyotč, 3. na s. Fil. a 3af., !. ten ben
pťed nawsstiw. EB. Marie, 5. ten- ben po
AUjelu Strážci, 6. ten ben pťed wssemi
Givat. Bčedni tri) ben přeb každým jarmatf.

Br um ow (oft. Mob.), 1. 2m) pon. po 3
trálid), 2. 2hý pon. po sil. Sar., 3. w out.
po [. Banu třt., 4. w pond. po fmat. Wá:
tlamu. Dobhtči aby: 1., 2. a 4. m fobotu
pťed každým trhem wýročuj a 3, w pon. po
f. Sunu třt. SEM). trh každý oUterý.

B tunf eif (!Btauníeifen), 1. w. out. !Belfon.,
2. m ftř. pťcd nanebewst.eB., 3. w von. po
[. sZluguít., 4. m vonb. po početí, *B. Marie.
Trhoroč koňssli: x1 ro out. Welkon., 2. w
ponb. po fm. muguít. Dobyrči tri) w pumu
po Wluguftiuul Týhodni trh kqždlou ítřebu a

. fobotu.
BrUss b erk (Bramwberg), 1. w pát. před

kwěl. neb., 2. w out. vřeb nanebcmg. 543.
Mar., 3. w out. po [. .Rate'řině. x

!8 že claw a (Eunbcnbutg), 1, na fm. B_iři,
2. na sw. Bm:told Stí) na mlnu: 1. Dne 5.

»četmna, 2. b. 23. _sáři. TýdUi tri; každý čtm.
!Břq—omá (Wri,sau, of. Gmitam), 1. w vonb.
x před obtác. í. Wawla,š 2. w pon. po ualcz.

s. Kťiže, 3. w bon. po pozdwižu f. Kťiže, 4.
w pm:. pťed audi, 5. w pon. po ím. Mar:

' tmě. !IBelci. trbomé: 1. přeb-fmět. neb. , 2.
w fab. před nat. ašánč. Trbowě na mlnu a
na foně m out. p_řebkaždým wýročuřul trhem.

Bučowice, 1. m ponb. po neb. maíop. 2. w
pon. přeo [. Duch., _3. m pond. pťcd Barlolo,
4. w pon. po f. Sim a Zudě. Koňský a
Dobytči tri) ten ben po točnim trhu Srí)
každý čmmef. .

Bud ějomi ce', morawskě(Mňhrifch:Budwih),
1. w out. po 3 minu„ 2. m out. přcb Bo:
ším mftoupmim, 2 w. out. po fm. Bilii, 4.
» out. po ím. Hawlu., Dobytči tri) na Den
před každýul w))r'očuim trbem. Týhodui tri)
každý čtwrtcf, potom bma mlici trhowě m
čtmrt. pťed Wáuoci a na gelem) člwrtek.

Budissow (Bautsch, ort. Hmm.), 1. _na ím.
Fil. a Sat., 2. w pon. po nenos. 313.Marie,
3. na Jm; Dnbřeic. Welkě tvím: ,

'přcb Emčtnou neb., 2. na“ fm. Som. Wp.
Trhowě na ten a na pťizi každ. fob. Trh
na wlnu z iam a na podzim po ostťihúni
owcl po 2; fob. Sid) na koně a na iím')
bob. w sob. pťed kwět. nebčll. Týdnř tri;
každoU fob.

Budissow ,(Budischau, off. Tťebčcký),na fm.
Dnbřejc. Weliké táhni trhy: una benim.
Somáffc- Ypossc. a w pon. _m passiowěm
týdni. .

Buchlowice (oft. Hrad.), 1. w out. po
obrácení fm. Pawla, 2. w out. po f. Crhu
a Stra ;, 3._w out. po Božd těle , 4'. w
out. vřcb f. Ginna Sabou., Dobytči uf;
každý pon. pťed ročním trnem. “_ ' ,

Bystčřce (a) norem. bobr.) , 1. w pon. po
s.uSiřl, 2_. ro pon. po [. snubní-l. w polu.
po f. Eibgnile, 4. m ftř. po fm. Hawle, 5.
w von. po [. !Dototě, Welikč tím. Wm; 1.

.ro ont. pťed WelisoUd , 7. na out.. před mii.
Swasd řítí; na len a pťizi m pam_po í.
Hawle. Srl) na koně _a jiný dobyt. ten bm
přcb každým iatmarl. TýhodUčx ití) laždý
out. a páteř. “ '

Bystťiee (pob Host.), 1. lni Etďrt. w postě,x
2. na [. Filj aSaf., 3. w but. přeb.[. 3ilii,
4. na .fm. Wáclawa. Koňsstř a dodylči :rho:
mě; 1. m rob. přeb 1nim.1'atmatfem, 2m),

'3ti a m; ten ben přcb iaun. SW). m;
každě out. ' _ , _

Bystťice hrubá u óolomoucc-(Groý:Wlstrr
nih), 1. na f. Matěje, 2. w pon. po í. ml.
a Zak., 3. na 'Bartol. , 4. umí. Dubí-ci:.

Bzen e c (Biseuz„ 1. m pou. po Dn. iw. 3
Erálů, 2. w 3ti pon. w postě, 3. von. po
Sám: třt., 4. »: pon. po fm. Wáclawe, něj
foíln'ti .: dobytči trbumě. Iýbni ttl)p lažoy
pon. a čtmtteť.

Chro p in (of:. RroměřJ, 1. w pon. po zoe
_ neb. 'lBelf., 2. na Sítiny), 3. na“ fm. J'pamla.
Cernča born, 1. na [. Soíefa, z. m out.,

pťedxFab.,a Seb., 3. na [. !!anřince, 4.
w out. přeb (; balolgm. Týhodnú m, lužu

. ftřeb. “ '
C e r m e n á w o d a (!Rotbmaffct, ofr. min:

ňaníh'n, 1. w pon. pťed Fab. .: Šcb., 2. w
. ponfpo fšíl. a Qui., 3. w pon; pťeo rozesláni

m:., 4. mpon. preb pqíwěc. cbtámů. Dobyečř
tvím; 1. m c'tmrt. po Slředoposti, 2. w Bře-*).
před gel. čtwtt., 3. w Enort. po „a,-„„ má;

_ nul: Síúl). crh každou stťedu, _
Cejko mice, (ogr- Jěobonín), 1. m vím. po

Í—max-fu, 2. m pou. po s. Kuueguudč. 1:1)
na mnm: [. dne 16. máje, 2. w po.ao. po
í. Wárl.

Q) ačice, [. we dčtddžrt.llpoZbé neb. vnit., 2.
ív out. po s]Bnmřum, 3. m out. po [. 33-an
Ger., 4. w out. po ím. ímnul., 5. w out.
před mítoupen. .LBánč. Bťedni trip) :' ten ben
před fagt). jarm. babinci tvím: 1. 3ii ůř. w
míč, 2- 201) pon. Wim. Waw., 3. 2m)
pon. po [. 33mm. Ser., 4. na Žhý pon, po
f. uMikxll. !Baf 1 _ílř. w fašbém nlěíici. Týh.
tri) fazi). fobotu. , ,

5) ale ífice (Dir. Hrotow.), l. na památ. f.
mamka, 2. na fm. Ecopblba. Týhodui tri;
každou ftřefou. _ *

:D a m b oř ice (ofr. Zďáuský), 1. w pon. po
5303. mítoup. , 2. w pon. po |'. Marli. SW)..
a dob. ním we ní:. ode stč.„popcl. až do
Welkon.j . — '

SDo ub r a m i_cc (th Blanecký), 1. w pond.
po [. Fab. Seb., 2. to out. ímtob., 3. w
pon. pq f. B.artol., 4. na Sim. a Bubu.
.Roňn'tí a bobvt. trhy míní). pťed každým
wýročuim trhem. \ _
o u 5 r a w l_lif (oft. Tissňow.), 1. ua—bm
f. íšnb. a Geb., 2. na í. „Sana fit., 3. w
pon. po powýsseui [. Rčiše' _4. _ná fm. Dn:
břeie.“.Roňthi trlyolue: 1'..m»pon. po fmrr.
neb., 2. w pon. p wskoup. asana, 3_ „,
von. po unielušětrášcí- Sál)- (rt) každou až.

D e b [ I II (Off. Sinn—nn.), 'l, "u- deU "WWW



IV

P.Marie, 2.11: Donb. po proměněni $. |
Chriska, 3. na s. atula, 4. na ben Mlčlďát.

Sibiu (okr.mint), Stí) faždýponb.
D l a ul) 4 2 o u čk a (unter : Qangenborf, ofr.

unc'om), 1. we sik. pťed Welikouori, 2. w
pon. po s. Barlola, 3. m pon. pťed fm. Mi:
tu!., 4. » pon. po s. Zrní.

D o ]) t o m ě [ i Cf (ofr. Roictln), na [. Siři,
2. w pon. vřgb wouinfut. 3. na f. Du:

“břcie. Týhodni ttf) kaž. čtmt.
EDomafftát (Domstadt), 1.1ni pon. m postě,

' 2. dne 28. říi. Trh na rolna 16. mái. Sirf)
každ. sob

Draholousse (oft. Hranický), 1. „na f.
"lBalcnt., 2. but 25. Dubna, 3. to out. po
fw. anť., 4. bm 21. prosince. Sál), td;
ražbě out.

2Dt u o I) o [z c (Dňruholz)s 1. w pon. po třetí)
frálid), 2. w pond. po kychawně neb, 3. w
von. po 3“ neb. Welk., 4. w vim. vní.
martol., 5, w pon. pťed Brigitou. Trh koňský
m fab břeh iním jatmart. Sůl). tri) kaž:
dou stťed

Dťewohostice (podkdnímu, Brod)„ 1. 2hé
out. po btomn. , 2. n') out. po fm. %il. a
B.af, 3.11) out. pťed naroz. P. Marie, 4.
2% out. po wssrch (Swat.- Sirin) na mlnu:
1. m pon. po sw. Ziťi, 2. w pon. po fm.
Wcielawěj Roňfh') a bobutči nl): w bomb.
pťed kaz. trhem míněním. Týhodni tri; we
čtwrtek.

Qui) (m podkr. Diamond.), _1.w pon. vřeb
obrámí. fm. Pawl,a 2. w von. pťed fm.

_Soíef. , 3. w pondčli pťed ím. San. fřtitel.,
4. w vou. pťed fm. Mart.

Dunajowiee horni (Qber:Danowih,ofr.
.Bnoi), 1. uaí. Marka Gm., 2. na powýssj
s Na!

DUnajow ice boInl (Uutrr:Danowiý, ofr.
Mikul.), 1.w pon. po f. Silji, 2. w pon.
po f. Eucii.

SDmotce (bof), 1: to vím. pos. trojici
w pon. pťed wssemi (Smat. Týdni tri; každ2ý

atcf.
Dwa o r c c (Hosiein, m Mik. Nof-), týh. ttI)

každý čtmttef.
Freusstát (Eranfftabt), 1. w out. po'na:

mém roce, 2.11: out. po prowodnř mb., 3.
w out. bo f_m. Banu tři., 4. w out. po
Wáclawuu Sirin) koňsstřa dobhtčl: 1. w ponb.
po nom. roce, 2.11) 'poDub. po prowodni
mb„ 3. .d vonb. po [; Sunu ířt., 4. wpoud.
po fm. !Bacl.

Gtvítá'f (Freistadt oír. óolch'), 1. hrubé
pondělřpo Smena Zežiš, .ro pon do “=
nebewstoup Bánč, 3. w šunt). po f. Zilji,
4. w pondělř po fm. !Ritulc'tífi. Welkč lýhod.
itím: 1. w vonb. po kwětně ntděli, 2.11:
'ponb. vo fm. snem: a 813mm, 3. w pond.
po fin. Nátlamu. _

Frydla nb u Dlomoucc, 1. na s. Bahia,.
2. w out. swatodussni, 3. w pon. přebf.
Matoussem, 4. nasLitani. Sál). trbf. pát.

Frpdland (okr.mama), 1. naf. Siři, 2.

Wýročnt trhowé na Morawť.

to vám. po s. Pet. a mm., 3. to. von. po[. M_atouífi Trh Dobýt. pťed toč. ttbgmi.
išatnéf,1.mvon.$řebf.íšab.a Šela.,2.

w out. přcb fmět. neb., 3. ro \mu. “po na:
mfrtimni ')). Marie, 4. w pon. pof. sram.
©et., 5. w pon. po fm. Bcarlxwťej srt) na
lm a pťizi na každý wýročni a týhodni tri).
Roňh'tí a dobytči trhowě: 1. w out. pťed
fmětn. neb., 2. w pon. dos. Grant. Ser.
lití). na wlnu bnc 1. čerwna a 6. řiina.
Týhodni tri) fašbou fobotu.

Sarom čři co (Sanucris), 1. na [. Wa:
lamina, 2. w iní out. po Ynjelu Meričč (m
pl.—n.pťed tim dobytči trh), 3. na s. Mar:
tetu, 4. na i. Mat. Gm., 5. na [. Martina.
Trhowé \na'foně a iinfíi bob. držeji fe ten
ben pťcd im.-m. totiž: 13. února, 12. čer:
mouce, 21. záťi a 10.1iítopabu. Trhowč
tpb. od 14. zařř a; bo 1. bubnu iai. job.

Satoílamice (Sonomie), 1. ») pon. po Bož.
Těle, 2. m. ponb. po f. Wawťinri. Týha m)
kazdý úterý.

Sebomnicc (ofr Blnnp.),1 m ponbšlipo
Hromnicich, 2. w pon. po bílé neb., 3. w
poud. vní. Trojici, 4. w poud. po f.Wáclj
.skoňský a dobytči tri) w pon. po každ. iarm.

Ióbob. trhkaz. vonb. R43. wýročni tri) skrz 8
Dní se powol. m prodaji a w koupi.

Zemni tc (SanmíB), 1. na fm. Yroleuu , 2.
w pon. po 3ti neb. Smelf., 3. w pon. po Božu
Tťle, 4. na í.3afuba, 5. na [. Mich., 6. m
pon. po s Dnbřcii. Srí). íta foně a bob.
ten ben pťed kaz. jatm. , potom iní put. w
každčm měííci, Tybod. lrh fuč. out. a lub.

Zewičťo (Gewilsch) 1. m pou. po bemitnifu,
2.11: pon po 4. ml). Welke, 3. m pon. po.
'!Bartol, 4. m von. pťed f. Rateř. Iti) na
len a pťizi kazdý out. skrze čelí) rok. Trh na
bob. sazdý outer.

Zewissowice (Saíípib ofr. 3noi.), Nočni2adobytči trhowč: 1, w out. pos. Matěji,2
Zhý pon. po fm. Sat., 3. w pon. po auto;.
1). Marie, 4. ro hui vonb. abmcntní.

Jřhlawa (Sglau), [. we čtmrt. po s Ema:
těji, 2. nn čtmrt. pťed f. San. fřt., 3 we
(hurt. po fm. 2ibmíle, 4. me člmt. po f. .Ra:
tcřině. Srl). na wlnu: 1. mc čtwt. pťed “Bez
ttonil., 2. me'čtmt. přcbf. žmorffilou. SBře:
bui trh pťed míf. 4 iarmath). Srl) na lm a
pťizi: 1. tm ben pťed sw. San. třt., 2. ten
bm pťed í. Rateř. Trh na foně a bnbvt.,
přeb'faš. jarmarf. IM). it!) kaž. outery a sob.

3' | mtam o tb Sngtomíe, ofree Nowoxu,),1.
w pond. po nambcmft. !Báně, 2. w pond.
po powýss. f Rřlgc., Weliei trhowť: 1. w
pon. po fmttn. mb., 2. w pon. pťed. í.
Som. Yp. Bi)obytd tri) po nancbemft. %]hiuč.

Siřicc (Stig, oft. Rruml), 1. w _out.po
smrt. ntb., 2. bm 8. srpna, 3. but 24. října.

Sičín nowý (Neutitschejn), 1 me ílř. přcb
obrácením f. !Baml., m siť vřeb s Duch,

3. we siť. Šuf. DBamř., 4 tve stť přebí.Šim a 3“ flirt) na fm! a bob. we bm;



Wýwčni trhowť na Motbtbě. V

h'Úůh). wýr: šití) na Ím a vřígLiařo mf).
tri) fašb. sob, ním na mInu: lni pon.
w čcrmnu a 2611)vonb. ro (if!obabu.

Si'bč'tn starý (?lltitmeiu), 1. m pon. bo bm:šebně nc. , 3 m vou. ro
3. w bonb. břeb [. “mám—lam. .Roňfh'; a bob.
w tdtěž bm'.

Simomá (©iebau, oft Šternb.), i we I'tř.
břcb “803.1'oítouv., 2. ten ben přcb f. Bar:
tbl. Stí) týbod každ voub.

Goldsstein, 1. ro bnnb do fmtt. neb., 2.
na f. einbarta, 3. na ben fm. Matouss, SZÚ:
Iyobni ttÍ) kuždý pon. a páteř.
untramomice neb Gu lb tomicc.(©un='
terebotf, oftco Libuwský), 1. w bon. po híd).
neb., fpolu tri) na kouě, 2. w von. po Bcartolu
a trhem na íubt)

H n a u ['1 c e (©nablct6borf,
každou fobo

.bn b o n in (Goding), 1 mevrmnl von. w po:fiř., 2. w bon. po fřlgm 3. w out. w
lýduis. Wawť„ 4.11: bon. břebf. Šilnj a
Sub soňiTti a bob. tří,: i. to prwui vou.
w naftě, 2. w bon. vo ím. ím. a Sub.
Srl) na rolna: 1. m out. bo Bož. Ičle, 2.
m out. břeb mánoci. Týd. nixfa; ftřcb.

jHolessow, 1. w ftřtbob., 2. w out. po Bož.
Tčle, 3; m out. do hb. thč, 4. drubý out.
bo fm. !Bácl., 5. we čtwrt. vo f. Lucii, a
na těchto 8 _bni ty!)obnl tri). Trb na ten,
na břigí a minu o tóbobnid) mid) každou
stťedu. 'Dvbbtči ttl) we čtwrtck přcb mal:
ným trhem.

HolomoUc (Dlml'lb),1. w von bo neb. w
oft. I'. 3 Erdlů, 2. w ponb. vo fm. 3iři,3
3tí bon. po f. Sunu tři, 4. 2m; von. po
f. mmm. Welkě týdui tvím ten ben přeb
fašb. ročním trhem. tvím na (tu a na břiqi
břeb iatmatf. a o iatmatcíď), tafě fuj. fiřeb.
a in!). a obyčejných hrbáč). mu; na mlnu:
1. m stie. bo [. Duch„o, 2. tm ben přcb
wsscmi Swař. Trb na foru! a bob. _mibb 8
bni břcb fašb. iatmatf. Dbbčeine týdni trbb
we stť. a m sob

Hoskěradicc (Hosterlig,0?th html.), 1.w
out. po 1. neb. bb bemimifu, 2. to out bo tři:
zowě mb., 3. na M Wlaib.,4. na [. Eub:
milu, 5. nas. .Rateř. *Babnouli pak tyto tři _
wýročni trby na [ob.—, neb. mb von., drzeji
fe w nafiámiici out. Týdni tri) každý vzmb.

© o st i m (Hšsting„ okr. Buděj.), 1. w vrtani
bou. vo s. 3 králich, 2. w poud. po fmtt.
neb., 3. w pon. po fm. Fil. anf., 4. w
von. vof.5.1)1icl)ale.5£tb na Im, pťizi, minu,
fouě a dobytek w fab. břeb každým iarmarf.

Hrádek ((Etbbetg, ofr. Sat-off.), ročni tú) na
fm. Jakuba wětss.

Hradisstě (Hradifch), 1. brubé out. břebmta:
, fopustni mb. 2. w out; bb Stí mb. mít.,

3. m out. po. f Marketě . 4. w out. bo na:
rogcni $. Marie, 5. w out. paf. Martink.
Wťedni trhy: 1. w 2M pon. břcb mafodust.
neb., 2.m bon. po 3tl neb. mít., 3. w pon.
po nambcmg. $. Matic. má; na ten a pčizi

r. mm. _a !Bam.,_

oft. Simi-). tri;- _

o břebnid) mid), tě; na: stť. :: fab. flm celý
rok. Srl) na minu o břcbniď) třgiď). Koňsstt
trbomě každý von. Trh na bob., paf týh. ní;
we ňř. a m sob

© r a nic : (Weisikirch)„1. bm 24. bře;na,2
w bon. pos. Safubč ňarh'tm, 3. w out. po
[.Mióaí, 4. ro out. po [. “Barbaře. Šrí) na
mlnui i. w bon. mi Mf. San. Nep. 2_
w 'lni bon. po sw. *Dlíďyalu. 'Břebnl rrhy w
fab. vřeb těmito 4 iatm., na natoqcni wan.
Maric, rn fab. břebf. Gucll. Trb na ten,
rťizi, minu, fbně a bob. na bm vřcbn. trhů.

Hrozinkow (oft.$tbb.),1.mout.bof. Gri).
a Strach, 2. w out. po [. lltb.,.3 nout. bo
nauebewzclř v. !kat. Týh. tri). každý Ehm.

..6' t u sso m a n 1) (Gruďbach , okreď Zaroslawský),
J.,ak 3.naf1. bne2. tob., 3. na Wii. :| _

Týdni tří). fa:!Barbř. , 4. na hb. Mart.
xždoU sob.

Hulin, Lib out. přcbfm. išab. aŠeb., z.
w bon. po f. Trojiri, 3. w bon. bo f. Bar:
to!., 4. w out. po Hawlu, na bobbtcf hrb
ten ben kdy iatmarf. Trh túf). na obilí: \n
out. fa dý týden.

Huzowa německá(Deutfchďaufe), ofr. Štcmb,
1. mnou. _mafob., 2. w bon. břcb welkonoci,
3. w pon. vřeb wsscmi Smat., 4. to pon.
přcb fin. eucíi. Týhodni trb každou fab.

Hustodcče (uufpis), 1. we čtwrtekpťed ih)
'Brofob., 2. we čtmtt. břeb f. 'Jlifob„ 3. we
čnb. břtb cif. dofwlcenlm. snem týb. trhu:“
1. we čtmtt. vřeb bromu., 2. na gel. řh'bt.,
3. břcb mag. Těl., 4. břcb wánoci. Pťednt
tri). ten ben hřeb fas. iatm. Roňffó a bob.
tri). fašb. č.,tmt potom bbbbtči trhom w
bonb., m out. a m ítř. w faib. tóbui k bři:
hnáni a obehnáui, a f btobcii fskopowébo a
wrdťowébo bobmfa. Trdowč na tomu: 1. we
“ř. po Bož. Těle, 2. ten ben b_řcbf. Hawlem.

Hustkop eč (oh. Hranický), 1. \'b out. bo .bn:muic. , 2. to out. bo fm. Wil. a Sat.,
out. dos. Wawťinei, 4.11: out. po wssech
Smat. Stř). tbbobnl faš. čtmrt.

Hwěǧdlice (nimz!Bubh'orb), 1. na postnl stť 'po ím. £Duč)u,2 . na (. artina
3 a nt &[ neb 3 a n o_w (Sabannlstbat, ofr.

Šimberský), i. my .Siři, 2. w bon. dťed
nato; SB. ';!Rar., 3. na f. Stam. 91b. Weliký
tubni ití) w out. fmatob.

Ramcn' | ce (ofp. Siblam) 1. _mout. mm.,
2. na f. Sat wětss, 3. nať. 'IBácÍ..
í. Šim. a Sub., 5. na fw. Ibm. m).4Doo
bytčř tri). tm ben břeb fagb. iatm.

.Ra ttou fy (u Etna), dobhtčitrh w bonb
po Cyril. a sI,Ictob., 2. w bon. vo Stojící,
3.113 mm. bo Wácl., 4. w. bon. do Lucii.

.skoUniee SDolní,1. na fm. išab. a Šob., 2.
na ben f. Sofef., 3. na (. E(oúdna, 4. na
fm._ San. Mt., 5. w bon. bn sw. Editu
')lbauf., _.6 w out. vřcb f. Rateř. $abncll
1., 2., 3.lncb 4. iatm. na pát., sob. neb
neb., drzi fe pťicházejici pond.

Rounicc, Horuit. 1ohobubnu,2.14. let:
mm., 3. 3. Hina, 4. 0. Iiůobab. Padnolllt
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..ttf) bnl na (ob., neb. neb fioátef, babou fe
ben hotom btšeti.

Kelč (.Reíča), 1. w úterý hřeb fm. Marějrm,
2 wpon. ho fm. si! aJak. 3. tuhou. ho
bogb- f. tř., 4. w out. ho natom. sB. Mar.,
5. w hon. hof. mlžů. Týhs tří) me čtthr. w
každl tóbm'.

Kloboukh, to dodkHustod.,1.w hon.ho
(. $toiici,2 .m hon. ho !Bamř.,3. w hon.
na hoftě, 4. we stť. ho nv. aBácIamu.

.sklobouko, 'm hobfr. u. 5812, 1.
ho obrác. (. !Bamř., 2. m out. ho me"., 3
na ben f. Baf. , 4. na ben s. Jiljť, 5. w

"out. ho honební neb. fmtob. Weliký tri) m
hon. hřeb. natoz. !B. Gmina. Trb na bob.
tm ben hřeb fašb. iarmatf. Dobdlči ití) faib.
hon. hřea celí) hůft. ití) obhčeim) fagb. ftřeb.
hřea celý tof.

snlniee (.Rniebnih, oft. Boďkowstý), 1. 15.
čem., 2. 7. řllna. !!Betfé týdni trhu: 1. w
hon. ho l'. Markéřě, 2. to hon. hof. 55mm.
Seraf. !Ročni tří) a bobhtči to hon. ho fm.

Mikulássio
.Roietin, hrtoní ro out. ho třetí neb. me".,

2. m out. hof. Matoussi, 3 w out. ho (.
Martinu, 4. m out. ho (. iřab. a Geb. Trb

bobhtři w hon. hřeb. každ. íatm. za). tri)
fuj. ftřebu.

,Rořoth (ohe. SBřeř), wýročni a bob. tvím:
1. btubh hon. ho [. 3ftálíď), 2.11) hon. ho
btubčneb. meli., 3.11) hon. h_ofm. sBet. a
Bawe. 4. w hon. ho po. Grant. Ser.

Koniee (bobft. Dlom), !. m hon ho nato;
SB. Marie, 2.11) out. ho (. Shark. Hlawni
lrďowé, _1. the ftř. hřeb melif., 2 \ne stť.

.hřeb minucí. Sobhtčí' tri) me" hřeb. hřeb
welkon. a toe ilř. hřeb mám“

.Rorhčanh (oft. ._Rhioto.,)1. ten ben ho no:
' them toce, 2. w hon. ho bílé neb., 3.11:
.hon. ho [.Sroiici, 4.11) hon. h'o (. !Ba:
mřinci. Sól). tří) fašbou fiřebu.

Ro fieIec (oft. Numi), 1. m3out. ho 2ř)ěneb. meIř., 2. na [. Wam., w out.

.n'cřgebem. iÉc'mč. Trb na obilí faěb. out. skrzce

Kralice (oftes- Prostějx.), 1. w hon. ho hro:
mobnl neb., 2. w honb. ho fm. Siljí.

.R'ráfno (ofr. !)?eneř), 1. na fm. Siři, 2. na
fm. !Bamř. Týdm“ tří) každý háteř.

.stroměťiž (.Rremfíer), 1. 213x)hon. ro hoftě,
,2_ w hon. ho 4tě neb. melfon., 3.11) 5. hon.
ho f. SDuďm, 4. m out. hřeb. f. Matoussem,

,5. w out. po [. Eueíi, 6. tout ho f. 530mm.
!Břebni term i.\o 4. (ob. ho f.Duchn, 2. ben

o (. Wat., 3. ben hřeb f. Lucil. Srí) na)
Ien a hřísí fašb. thb. tří). sama minu we
stť. ho už neb. meIfon. Trbowé na laně xa

' bob. 1. ohm-anhřeb 1. iatm., 2. the flř.
ho 4. neb. toelř. a 3. ten ben hřeb Queii.
Týb. tri) kaž. tob.

Krumberkh (,Rřitoábořa), 1.1o out. lheíř.,
2. na f Majd,. 3. m hon. hřeb flo.
amb. TrhMkonský :; bobhtčl ten ben hřeb
“Na iatm.

m out.

.strum toto (Mčchrisck!:.skromau), 1.dne 17
, března, 2. na fm. išíí. aSaf., 3. na fwunnu

4. na fm. Martina. mmm thí). tam: 1 na
z.el řím., 2. ten bm ho “v. Som. 91h. Srí)
na ten a na hřlgiz 1. w hon. hřeb [. Crdou
a Stu-ad)., 2. naf. anna, 3. naf. ikar;
tina, tím.- tří) každ. čtm.

,Rřenoioá (Stromu, _.ofTťebow„,) 1.11; pm
h_ome"., 2. 24. čen-ona, 3. w hon. ho [.

. Ším'. a Subě. 
Kťiža nom (oh. SEBeIf.Megeř) , 1. w out.

hřeb. fm. Fab., 2. ten ben hřeb [. Sof., 3.
w out. .hřeb “B. Smat. fněž., 4. w out. hřeb
f) Rateř. _.Ronfh';a bob..trt) hřeb fašb. točn.
trbelu; trh na mInu tm ben ho fio. $a. a
Nawlu; týdUi trh kazdý háteř.

.Runomice (hobfř.bohů.), 1. to honb. ho
éromn., 2. w honb. ho biíé neb., 3. bne
4. četm. , 4. w oíit. hřeb naroz. SB. Maul,
túb. tří) kaz hon.

1. bne 2. Iebna, 2. ro hon. hř. mí.
,trb na rohu 1. na San. Rřt., 2 na

sw. Wáclaw.
\,Ruřím (©utein, ofr. Sišň),1. to houb. ho

[. Fab. a. Geb., 2. to hon. ho fm. Siři, 3.
na fw. M. žmaib., 4. dv hon. ho wssechGm.,
fpolu i tom) na bobhtef.

.stwastce (ofr. Rřomčř), 1.111 hon. hřeb
bromu., 2. na druhý honb. ho melír., 3. na
f. !Bam., fbhš ten sřoátek na neb. hřihabne,

thebmmbmna to fe obloží, 4. w honb. hřeb

Rhiomb (Gaha), 1. ro out. hřeb froět. neb.,
2. to out. fmatob., 3. to out. ho xf. anjel.
Str., 4. ln! out. w abroentč, 5. the čtm.

—ho bromu., trhomě koňssti; 1. we čtm. hřeb
fmrt. neb., 2. toe čhot. hřeb [. Dnchem.
sBří tomtafé ten ben hřeb řašb. jařm. trh na
konč a bob., tím. tri) fagb. out. a hátef.

Louka (Wiese),1x.6té honb. ho melif., 2.11:
hou. ho iménu !B. Marie, 3. w hon. ho

\ Marlin č.
Bebniee (Giagtub),1. to out. ho [. 3 řvát.,

.to hon. ho 4. neb. meli., .ro hon. ho
f. Sitii, 4. ho lnl neb. abment.; hil). tří)
fast—ou ňřeb.

Letowlce,1w hon. ho neb. kýchawUě,2.
ho [. $ef. a žilami. 3. w hon. ho [. Silii,
4. w hon. hof. Martině. Weliei ihr). trhu:
roč: 1. toe stť. hřeb metr. , 2. toe ftř. hřeb
[. Duch„ 3. \ne ftř. hřeb mán. Stín) koňské:
1. to honb. ho 2bé neb. hoft., 2. to hon.
hřeb iarm. s. Bet. a !Baro., 3. to hon. hřeb
[. Jilji, 4 w hon. ho iatmarf. [. !matt.
*Břcbni tří) ben hřeb kažz iarmatř., trbh na
\oínu:1.m out. hřeb nařeg. [. fřige,
out, ho powýss. [. řříae. '

Ebota Hroznú (oř.Strazn), 1 m 4. out.
to postě, 2. me 4, out. ho meliřon., 3. m2.

out.bho nat. $.Matie, 4.117 1. out
2lbo-má (&lebau), 1. m hon. ho jmenu Sej.,

.lo hon. hřeb !Rogate, 3. na fm. Zakob.
wětfsiho, 4,- na sw. Mart., 5. na fb. Sor.
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těžeb“fax. vařit tri) na dobhtek, pťlzi
Lť„bilnnh nčmeďé (Detltfóf. Qiehau), t. 139ron.

do (. !Balmttnř, 2. m hon. tm wstoupl Miuě,
3. mmm po nanebm. 511.Marie, 4. rn von.
hřeb. MT. Swat. Irb na kouě a hob., 1. w
foff.vřeh1.točnímtrb.,2.hue 2. (ikona
bahacli na neh., hne 3'. řiina; táhni tri)
každý čtmtt.

E\zhntf (eeivnit), 1. m out. doobr. f. Pawl.,zm čtrot. po mh. hrušebne, 3. me čtrort. vo
Božj Těle, 4. 266 out. to t'. Stuf a mm,
5. w out. břeh wtf. Srba). Pkedni tvím ten
hen břeh fašh, in_tm.ma lm, přtgi, mlnu a

dob. Roům trhu: 1. dwa týdny totig, oh stť.
to 2. ned„postni až ho pátfu w břiň't. tyd.
2., 251) tóhm vo hrubě neh. boftni bo hma
túh. od ůř. až do ?ho vátfu; táhni tri)

luhu,

ťirown (oft. Slrážn„) 1.11) hon. po mf).Gm.,
2. ZM) von. po metr.

Eibtál (ofr. 913mm), . w out. po nom.
roce, 2 na beuf. Siři, 3. to out. vo f.
SBet. a *Barva.,4. m out. pof. snad. aft—o:
tu i trbt) na hub. Trb táta. každ. out.

Lisseň neb Lissňa (EBRD),1. m rou. 'oot'.
išab. a S.,eb 2. w bou. po Bozu wsioup.,

, 3. w hon. břeh f. Silltm, 4. w von. po
s. Martině; túb. tri) taib. bonh. '

%itenčtee (.Rtom. hobit-.), t. w 4. vonh. w
dostě, 2 w pon. bo [. SBetru a Sumín, 3.

w wm. i_tařehfm. Mat., 4. w 2. pon. pťedím. Sue
Litow e [ (Eittau), 1. w out. po abrácenť I'.

Bawl., 2. m out. po fmttnč ruch., 3. w out.
fmatohuft'., 4. na hen t'. Sat. a mm), 5. na

'f. Mifulán'e. alřehni itím w sob. hřeb těmi
iatm. , trh na ten a vřtgi na obděejne ročnť
a táty. tvím. .Roňttí) a hob. tri) 8 hnt vřeh
iarm.. sýdni ttbomě tai. hon. a vátet.

Eom nic e (oft. Simma), hmat: hne 750
tehna, 2. w bon. vo htušehnč neh., 3 m
mm. vo [. 31mm., 4. w bon. po s. Hawle,
též tri) na hob. táboh. tri) rue ttř.

Sst'l'tiee (oft. Sithu,) 1.w von. vot'. 3 frát.,
2 w out. metít., 3. na uamtTt. $. Marie,

4. na s Matwn'e;tt1t)fa3hú čtwrt.Quin (ofr. .Runft't), .w put. bo óromn,
2.na f. Siři, 3. w 1cut. po nanebmla. ZB.
War., 4. m out. vo í. Eeov. Bťed fas. iarm.
ieft točité a hobntčt h'Í), a ten hm hviatm.
trh na minu; týbl tri) kaž.sob.

Malenoro,ice (oft. 'Jtapai), t. w bon. po
[. Eliotem., 2. w von. po 4. neh. me"., 3
w von. po t'. 512. Mail—., 4. w vm. po sw.
imám-lem„ ttf) fašh. čtnrtef.

Medlow (Medlau, oft. Šthl), 1. w out. po

ím. Sam: G\hrang., 2. hne 250 čemeuge,3. hne Zl.

Měnlnk(Momh, okrpŠiht), 1.mm;—50%?sM er

„“"-'“ »»».» r. měním, fóra,"na ui'a'r'Hin (Eskimo a.soe 5)- 9m;
„Witt, m:, z na s 53mm,íDoBytŽtčryy

V";

na aut ví woman-., dťed L D“). a vo uo
čfti 53.911atje.

M e z e řtč w ala sk3& (!Bataóifďysihferitíó),1.w out po wa ftál., .tv ou
Trojiei, 3. w out. vo f. Bart„ 4. woout.
pof. Martin., 5. w out. břeh huit. neb.,
ttt) na minu: 1.11) ollf přeh s San. meu,
2.19 out. vo [. 55mm. Dob. na _ten hm

břehb kašdým jarmark; lýhodni txt; tašh.do
!)? e z e ř ič ro : ltd (Grosi:Meferilsch), t. w

out. po fm. Bab. aS ,2. w out. d,o httč
ruch., 3. m out. vo s. !Btofovu, 4. to out.
vo t'. .“armil. , 5 to nut. po sw. Dnhřfii.
Welké ttbt) túboh..' 1 na welký vátef, 2;
na [. Iom. up. !Břehnitri) uřeh tai. trhem.,
trh na ten, pťizi, ton! a jiný hob., ten hm
břeh. kaž. jatm., tóhnt trb tas. ttř. q ucitel.

Mikulow (Nikoloburg), t. » out. ro f.
' Fab. a Seb., 2. w out. po družeb. neb.,

3. w out. fmatohuft'nt, 4.11: out. do f. Diar;
tětč, 5. w out. po nauebema. _!B.Rat. , 6.
o [. !!Bácl., 7. w out. vo. í. mu. Bťed.

trhu: 1. Ehm; hnt břeh tnim tarm., :. ot'm
hni př. 266m., 3. čtvrt) hnt př. fehmóm;
trh na koně a toal. hob.

Mikulowiee (mamma ofteaSnot), t.
naf. Sat., 2. na fm. !Rartma , 3. w pon
vo f. 3 Mil.; tnbohnt t_tb každý ťtmttef.

Miroslaw (!Ríflig, of. „Rt-umí.),!. nas.
Florián. , 2. na (. 31it 3. m out. vo vas
mátce dussiček. .

Mtrow (Miran, oft. !Robetn), 1. w ppnh.
vn htlč noh., 2 w von. do mutant., 3.
von. pot. Šim. a Suh.

Mistek, 1.11a tučná čtm., 2. na gel. čtmt..
3. na čtmt. bo 'Bol. 'Iřte, 4. naf. afub.
mčth'tbo. .Roňth) a hobnt. tel) w (tw. tržeb
fm. Tomáss. Dobdkčt trh we čtvrt. 'p. tuti.
Swat.; táboh. tri) kaž. čttntt.

M ohřice (!Roheie,oft. Stain) 1. drubý
von. pof. 3 hál., 2. na sw. Bartol, 3._
hne 3. řiina'. ,

Mobetníeeomůgtis), t. nat—on.bot. ach. vn
hemitnitu, 2. w non. vo lť„ňžowťneb., 3. w

hon. po nqroz “B. Mar., 4.11: mm. pof.
Mart. Welký táty. tri,.: tp non. po nam:
hem. ». !Rqr. Trb týh. fai.'t'n[*. !Dtoa
toňlfé trím: me čtrot. hřeb třtjom. neb , a
we čtwrt. břeh sw. !Rattimm.

Mobelno (ofr. Naměft), t. w out. fbgtph.,
2. naf. !Ratouň _

Morkordice (of. Šhántt), 1. w pon. pťed
fm. San. třtit., 2. m pon. do nq m $_
*JRar. Welké trůn: w von. pked wclkon.a

_ we stťed břeh mánpci.

M rá kotln (of. Sieleďú),1.m mafop.out,
2. m páteř po f Gil. naar., 3. ng Lagunu.

4.5 na! fm. Weicl. Dob„ ttí) ten hej; co' t

Mdssibokice (ofr. .tínrptotw,i1. ppn. po W=
Nlez. ťssskťiže,Š laut. po („S ,Nám _f, ;; 0911101155th

vocqhit,2. na šm- Piet?$$$. p?i-49%?"tb
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;tř ho ťf Doubí., 4. naf. Mart. Šáh. tří).b.“i
Nčlmčsse, lt Brna, 1. to out. ho 2. neb. ho

mmm.. 2. to out. ho 14. neb. ho fw Tro:
iící, 3. to out. ho hmm! neb. ho f. Mnra
tině, 4. m out. ho noha. tofu. .skoňský a bo:
bht. tri) ten ben hřeb fa3. iarm. Týhodni
tri) kužd.f

Dtahgíebleo, 1. w out. ho hromnie., 2. m
out. ho f. 3an.91eh., 3. w out, ho f.!BattI.,

.4. m out. ho mW. Swatých. Stí). na ten a
_ hři3i ben hřeb kaž. íarm. Stí) na bob. ten

ben ho fašb. iarm.
Steblhčbíce, 1.11) out. ho fmrt. neb., 2. w

out. hn hh. Markětě, 3.11: out. ho f. Siíií,
4. we čtwrt. hp !Brnřnffěm íarm. , hřeb ho:
četl *B. Mar. Sól). trf) kaž.s b.

Němčice, u !Brna, 1. fen benoho noh). roce,
2. w out. ho Božim fičíe.

Němčire, u óoíomouce,1.m[hon.holmřtíneb., 2. th out. ho fm. Bartol
Německe (oft. Nowom.,) 1. bne 7. máje,

2. bne 11. ,záři. Dob. tří) na oba farm.
Nosislawa (vlnitou, okr Šibí.1),.m out.

ho [. Samu fřt., 2-. m out. ho nv.19)?artinř.
Nowúweo (Neudorf, ofr. Dat.), 1. m out.

'ho s. ištaut. be ?Bcwí.,' 2.11) out. ho nano:
bem3. SB. Elliot., 3. w out. ho stdat. !DIífuI.

Stř) éb'obht. hřeb iatmmčfto (Neuňabtl),1._me ftř. ho
étomn., 2. the fiř. ho [. !Duďm, 3. \ne nř.

hřeb Safub, 4. the stť. hor. Grant., 5. the
řkm ho s Dnbřei. !Baf řa3. ben hřeb iatm.
koňský a bohht. trh)

letamice (!Boíframíg,okr.hlína.),

i. na obrciMca[.SBam.,2.1v out. hnixroi.,3. na f. Mťch
Qlessná (oft. Blan ), roční ití) bne 22. čet-m.
Dlefi'uiee (DJe), 1. w hon. ho !853.

'.lhňouh, 2. w hon. ho f. !Bácí. Trdowé na
mínu: 1; w out. hřeb f. Matt. .Koňskétrhu:
1. m hon; hřeb f. Fab. a
f. Wácl., 4. na honb. hřeb f. Martinem.

Dleffnmlce (leomis, of.'.8n.), 1. na bm
nawsstlw. $. Mar., bne 2. šerm.; hříhabneli

tento máteř na fpb., tuebh ten hon. ho něm,2. to hon. ho f. No
Dhatom (of. Sřebíř), u1. tvhhon. ho f. San.

fřt., lt,2.inamr. Dnbřeie. Dobýt. a koňský trhnan

Dfobúíabla ;(óogenhíob), 1. to. hon. ho obrů:cení12.113 hou. ho bruš. neb., 3.11:
hon. na [mSanu fřt., 4.111 hon. hřeb natoz.
SD. Mat., 5.113 hon. ho [. Mifuláň'i.
na ten a na hři3i, a thhob. “trh hg. páter.
Roňfřh a bobhtči tri) fazb. iatm.

D'flamanh (oft. Sramu.), 1w ho. ho
Ífmřt. neb., 2 w hon. ho [. Sunu řřt., 3 th
. hon. hřeb [. Hawlřm.

D stra in a mot. (Qstrau:Mám), tu !Břetolh.
67h.,1.ten ben hoUow. me, 2. naf. Mat.,

m fas hřeb mnnuhen. EBánč,“4.e th hon._hoSSBotciunfuIi,5.11anh. Mat
hou. hřeb ib. Ceellii.aDobhtčt auřoňfh';tet;

eb., 2. hon. ho'

Wýročnl trhem! na Morawěe

hřeb fašb. iarm. Std) na aten, hřl3i a hmm. '1.wsob. ho naší.! cl.,Jak zmínit.
ho [.*Dřiďmíu. Welké týhodnl :trIm: 1. m
out. hřeb rodu. , 2. w out. hřeb melifon.

_stm. trh fa3. 705., na čem. 3měř. raš.
but a r.

DfitnÍ) (Důrau), 1. tv úterý hřeb march.
neběIi, 2. 2% bomb DD DD. Řehoři, 3. 9tý

hcmb. ho fmat. Duďw, 4. th honb. hřeb Im
bami.1hí)ob.trí) kaž. háteř a ten ben hřeb
řag. jarm. trh na fhně a na bobhteř. _

thromačice (Schwarzkirch,of. Smanřiďh),
wýročni itím: 1. w hon. ho f. Mauru (15.
lehne), 2. m bon. ho 393. *Iěte, 3. w hon.
ho nar. ,13. War., 4. m htm. honb. abm.

Dfmřt lmanh (mnoha.hobit), 1. ha out.
“hřeb fm. ant. 83cm., 2. w out. hn fm; Ma:xx
toussi,xdobytči trh hřeb wýročnim.

DtaĚamlce(oh-.%Btoft.),1.m out hřebih).Elat., 2. mout.hř..f2uc., 3. thout.
hřeb fm. Mich. Trh na bob. th hon. hřeb
kaž.iarmarř.

Paskow (Baskau),1na ben sw. Siří, 2. mř
out. hřeb naro3. SB. Mar„ 3. m hon. ho
fm. Lnkássi (Sm. Trb na Ien, hří3i, thIml,
koUě a bobhtef wždh o iatm.

Pauzdrany “($auftam, ofr. WliřuL),!. w
hon. ho bromu., 2. w hon. h. 4. neb. meli.,
3. m hon. h_ř. $etr. a Slavní, 4.11)
honb. hř. fm. Siíil. .

BlUmlow.1.w out. ho posi.neb. mafoh.
2.11) out. ho Bož. Těle, 3.11: hou. Duh
měr, 3ář£

SBhbimin (Koskel,of. Dřee), 1. na uhrát.

s. $am., . na [. žil. a ať., 3. w buš.hř. (. SIM. a !Bam., 4. mf. Zak. wětss.,Z
.W out.. bř- f—Mťchal 6- Mf .Rateřinu:
1estlibo aIe 1., 2., 4. a 6 íatm. na (oh.
neb na neb. hřihabř, drži fe hřlfíti out. Stí)

atfnně 1. na nbtác. nh. Enard., 2. naf.
.Rateř. Thbodňl trb každé honběli.

SBobořeIieeGBoÚřlig, oLŠibI), 1.119out.
„0122172 ,.2 w out. ho nalez. f. řři3e,3

xwout. haofSaf mm., 4. thout. honu.
išrant.©etaf., 5.11) out. ho f. Dnbř. Tý:

ití) M3. out.

'$oíehtabice,1. bne26. čemu.,2. bne13. !iftohabu.
$0Ief1'omiee(oř..6tab),1na obrdc.sto.

Pawl., 2. ten ben ha f. Pctru a Waw„,
drubý hon. ho f. !mácl.

Botsstát (Bodenstadt), 1. we stť„po mb
bruš., 2. w out. Swatod., 3. nas. .stařeť
4. we čtm. ho [. Bartol. Stima Im, hři3i,
_Eoněa bob. ten ben hřeb řašb. farm. Stř)
'na minu me stť. ho wywýss. f. řřl3e. Trh
obhřeinh každ. rob.

Božlowice (ot. Brod.), 1. ro hon. ho neb
btuě., 2.11) hon. 130113

!Bo3oříee (oh-. Slawkow.), 1. m hou. hřeb

nu. 5m.: aÍbŠeb., z. w out. Gmatob, 3.out ho hon. hn flv. Dnbřeíí.m
Brawlopw (201x165,oft. ŠM), 1. w pm,

"__tl
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bř. f. Duch„ 2. na bon. př. f. Žmatv., 3. w
bon. bot. Mart.

_ SBr o st ě j o w (!Brpňníe ), 1. w out. po Rře:
bobofli, 2. m out. hřeb wstoud. Bánť„ 3.113
out-.paf. deonu, 4. m out. vřgbf.
a 3ub.513řebni trím vřeb fašb., iatm. mu
na len a »řisi: 1. w von. vo fllřebovofti, 2.
w bon. hřeb f. all—bon., 3. m von. břcb sto.

im. a mtb., 4. m pon břcb bočním *B.
. SDob. a koňské trhu: 1. to bon. břeb

2. břebbofí. out. břcb nanebewst.
'Bc'mě, 3. břebvofí. out. to frb., 4. břeb:
dosi.xout. hřeb (. Šim. (( Sub. Týh. trh. kaž.
bon. a čtu—.

“13r osto měř' ! ce _(fBroemerib), 1. ib bon. bo
fmět. neb, 2. w bon. po f. Siřii, 3. nař.
Tomásse Šín.

!Břcroro (!Brerau), 1. w but. bo fmtt. ntb.,
2.11: out. po mňoub. !Bánř, 3. w out. po
(. !)Damř., 4. m out.“ bo nm. Smat. Šrí)
vřeb řašb. iarm. Týhodni ití) w Duha páteř.

\Břjb or (Freiberg),x 1. w bon. hřeb bromu;
2. m bon. břeb (. Fil. a Sat, 3. m bon.
hřeb fm. óebmíf. Trb koňstý a dobot: 1. m
\\onb. tm fmttné mb., 2. tn bon. bo fm.
!Bitu, či.—mvon. bo natoz. 513.War., 4. m
bonb. myf. *mqtt. Trb obyčejní) faš. bát.

Račiee, 1. w out meIifon., 2. ten ben po
fm. Martinu.

SRadostin (ofr. Welk “cm'-.,) 1. bnc 14.
února. 2. bnc 7. máte, 3. bnc 3. října, 4.
bm 16. btof. Trb fuj. (ob. _

N o u d) o m a n \) (oh-ca“ (proton—.), 1. m ňř.
mc ftř. bof. Wlřě, 3. m

, 4.111: flřeb. hřeb mánoci.
hřeb melifon. , 2.

NousiUow (!Rnuňnis, ot. Glam,) 1.113 bon.
no f. Sní., 2 w bon. bo sdd.Trojiei„ 3.11)
von. bv fh). Bart., 4. m bon. bo (. Grant.
Tóbob. trb'faž. but. a bátef.

Rej brad ntb Rajbrady (Raigern), 1. na bm
sto. Benebifm, bne 21. břegna, 2. na bm fm.

Wawť. dne 10. (runa, 3. na [. “Ibmáň'. ana.
bnc 21. drosince.

ŠHK; uowá (Neu:Nenstb, ofr. Tekecký), 1.
2% čtm. bo meífůn., 2. w out. bo f. SBct.
a *Bam., 3. w out. bo f. Worssile, 4. w out.
bo dowýsseni fm. fřišt. Trb bobbtčí tm bm
břcb faíb. int-m. Tybod. trh faš. bonb.

Řlsse fiará (Mt: Reusck, oft-eeSM.), 1. na
f. Wita, 2. na I'. 6m.

Noketnicr (of. Slřebiďň),1.w 2. Bř.bo
f. 3 fráÍ., 2. Bř. na ntb. Miferikord., 3. ro
stť. vo f. *Bet. a $aml., 3. m stť. bo
(šumí. Ser.

Rosice, 1. we “hbo nom. roce, 2. \ne fiř.
bn [. Sířl, 3. we stť. bo (. fauně, 4. na bon.
bo fm. Hawll Sóóob. tri) fas. ftřeb.

Rožnow (Guinan), !. w stťed.pťed bromn.,
2. we ftř. hřeb flp, San. fřt., 3. westť. vřeb;
(. annou, 4. tm ben břeb wssrmi Gmatúmí.

_SDoBbtči itím ten ben pťed každým iatmatf.
lýhod,ni ttí; každ. (ob.

[Glamičln (DD'ůf.Brod.),

IX

!Rodmalb (!Rubolh'cc.,of. Dfobí). 1. na bon.
bo [. Sef., 2. m bon. po f. ím. a Sub.
It!) na mlnu: 1. na (. Scrofa, 2. w \mu.
na 4. neb. melfon. Na Im“ a břigí tri)
každý outercf. '

!Rbmařom (Nšmerstadt), 1. m bon. hřeb f.
Duch., 2. na nnmfft. ZB. “Dim-., 3. to bon.
břcb fm. Mich., 4. m von. břeb (. Matt.,
5. '251')bon. bv nom. roce. Tbb.trh. řež. fob.

1. w bon. bř.
obrác. [. 23cm., 2. w pon. bo f. Wojtěchu,
3. w bon. př. [. am „a !Bam., 4. m bon.
břeb f. *!Bácl., 5. m bon. břeb [. Watt.
Dwa bobbt. trím na 251) a MÚ. iarmarf.
Stín) na minu: 1, na (_ Wojtěcha, 2. na
sw. Cňcilii.

Slawkow (Mafin-lig), 1. w bon.
s. 'Bam., 2. w von. bo 2. neb. me!
bon. po fm. Sar. měrná, 4.
Mařonssi, 5. tb sonb. bo [. Nlžbčtě. mnm)
a bobbt m) na (. Mařousse. Stín) ÍÚÚo
každý but. a vám.

Slam-oním (Zlabingo), 1. to bon. po “v.
3 frál., 2. w bon. do fmrt. neb., 3. m non.
po [. Stojící, 4. naf. Matousse, 5. na 7
SIGMU- Welkč t))ř). tvím: 1. na ul. řím.,<
2. m von. břeb. [. buď,., 3. naf. Tomáň'
uv 311). bobbt. w sob. přcb kažl iatnl. az

_ bočátfu vtmnibomoňníůo týdnč a! na fm
Mart. od 14 bo 14 bm Bití) týh. mg. bonb.
Ítbh na minu: 1. w ponb. pťed f. inet a
akutní., 2. w pon. bo f. Wcicl.

Slussowicde, točnl a bob. itím: 14. bubnu,
25. frbna, 27. Hina, 24; liňobabu.

Sowidtec (Gutenberg, of. Guam.), 1. dosied.
bonb. bř. f. Mat., ..brm stť. bo [. Duďm,
3. pofkb. out. po su2Dubřeii.

Sdálow (Gunnun, ofr. .bra.,n)
Siři, 2. na fm. Šim. a Sub. Dobytči“Mr
fašbú—ročnl tří).

Starč (Starz, oft. Střeň), 1. w out. b.
brum., 2. na 7. .Runeg., 3. na [. Štíři, 4.
naf. Saf. wětss. _

Stačé Brno, mia: Brnostaré. _
Sturě město (wmabt),1.m bou. břebma:

M7- bon., 2. na bon. pos. Siřl, 3.11) von.
bo f mm, 4.- na (. „kat. %!). tri) kaž. .out.

Stonaťow (Gunnun, ofrcs Sibi), 1. h)
brnmí bonb. po btomlciď), 2. w brmni bonb.
bo fm. W:. a Pcuol., w prwui pon. no
ih). !Bácl. 905. itím »aim-m., túbennl trř)
kazd. fobotu.

Strachotín (mauftnbtuď,okr.Bnoi), 1. w
out. melfon., 2.na fw Barta!

Slražek gmbh.!Bbftř), 1. ten ben břeb mě:stow. SB.at., 2. tm ben přcb. nanebewz.
$. Mar. Sbobbt. tri). břeb každúm iarm.

Stražntec, 1 w out po s. SDM-oil,2. w
out. přebf. Duch., 3. ro out. bo namfíf. 28.

Mar., 4. we 2. out. po mbgbwiimiím. kťtže,
5. to out. bobobět. $. mat. Týb. tri) foi.ňř. Thr nab o.bht w von. vřcb iatm.

Střllh) (Stťtlek, oft. Bboun), 1.11: out.
pťed popel.stť., 2.110 out. weltkon., a. w

po obrácj

f., „0.3 w
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out. bo f; !Battot., 4. w aut. po (. óam.
Dob. tt-I) o fax. íarm.

Gt-ubená (Gtubeln, of. Setea), 1. na [.San.
Nep:, 2. na [. Matousse. Welké trhh: 1. w
von. po fmčt. mb., 2. m-pon. břeb mánoci.
Dobwlči tri) o iatm.

Switáwka (okr. Bosku),1. to von. bo nom.
roce, 2. to bon. po ih). Siři, 3. w pon. po
[. Wawť., 4. m. von. vo f. batole. Dobyl.
'ttf) w out. bo každ. [atm.

waitawa (Bmittau), 1. to bon. bo btomn.,
2. m'pon. vo nawsst. $. Mar., 3. w bon.
hřeb s. Jiljim, 4. w bon. břeb (. Watt.
erci týhodni ttbomé: 1. w bon. po fm.
Sířl, 2. w pon. vo [„batolu. Stí) na ten a
při“ kaž. von. flirt) na wlnu tm čwt. vo
nalezeni f. kťiže a bma misiedujlci čtwrtky,
2. tve čtu). po f. Sííit a na třl člwrtky, na
to koňsstt trhowč fas. pon. flqe celí) ním a;
bo kwět. neb. Ióbob. trb každý bon. a páteř.
afow (oft. !Btanom), i. mxnut. po f. Crbu
a Strachotč, 2. na fm. žlBita, 3. na fm.
Bartol.„ 4. na f. Haw. !Dobt. ttl) vřeb fašb.
farm. Týdni trh každý pátčk.

Š at aw a (Srbattau, of. 3noi.), 1. na ben
sw. 8.15. a Šrb., vřípab. ale ten swátek w
fob. nebo w von., tebb fe iatm. bubouci
out. drži, 2. w out. Gmatob., 3. na 1'. Ma:
toufl'e, 4. w out.“bo [. Matt. Trh na ten
:! břiqi m sob. bo“ s. !Ratt. Trh týhodni
každý von.

Šimb „: (Schčldberg), 1. w bum.maíobuft.,
2. o [. 231ml, 3. w bon. do f. aqua.
!Belfě trhy: 1. m ftř. dťed mánoct, 2. we
stť. břeb welkon. .Rpňn'tl abobnt. řrhowě: 1.
Zbou sob. w postť, 2. w von. po 4tč neb.
mtlfon., 3. na fm.'9!lšbřtu.

Šladanice (ob.-ea!Brněnfl.),'1. att bon. po '
welkon., 2. w. pon. po nanebem. ŽB.Mat.

Štčpánow (StěpanoU, oft. S'eroiďím,1. to
out. po 3 tr., 2. w out. vo'Mebarbu, 3. m
out. bo nanebemg. $. Mar. , 4. m out. bo
MT. Swat. Stí) na bob. w bon. přeb trhem
wýročnim.

Šternberk, 1. m out. bo bromu., 2. w
xout. po melifon., 3. w out.“vo f. !Bamř.,

4. tv \out. po fm. Hawťu. 5306. a koňssiti
trhowé: 1. bo obráe. f. glam., 2. w bon. břeb
f. Wawť. 1136. td) každý bonb. a bátel. .

Štítary (Schiltem, ok. Wran„), 1. 2% out.
po f. Siřt, 2. w out. po nanebe. ?B. Mar.,
3. m out. po nama. Christa ?B., 4. w out.
bo [. aqua. Dob. a koňssti tri). břeb kaž:
dým iarm. 

Š t t a m be rk (oft. !Rotooiič.), 1. \ne ftřeb.
břeb mftoup. SBčmč, 217? we ftř. po fm.
Mattině. . _

Š u mb erk (Schůnberg), i. na obrácení fm.
alan). 2. to bomb. po tmět. neb., 3. w pát.
po sog. Těle, 4. nebo srpna, 5. na fm.
Hawl. samu a bnbpt. nm;.: 1. to pát.
pťed brum. iatm., z. w mm. na hnít. neb.
Týh. tú) kaž. hřeb. a foi.

Š-mabenioe (oft. Wlsskowu),1. w bon. mac
fobuft., z. na 435 mm. do flv. !duchu, 3. w
bon. po fm- Mlch?

Sete, 1. w out. bo f. 53cm., 2. w out. bo
bgušebnč neb. 3. P ,outo fbatnb., 4. w out.
ho i. unieíu Strašit, 5. w nutí bo f.!kart,
Welký tri) na A'Í- fm. 005W“ hf) hřeb
kgžd.iatm- za, tóhpb. tas. out. Stí; na rohu
1. to out. vo f. Ftťo a Sat. , 2. w out. bo
[ Hawle. Sirf) na bobntef w out, gačátfem
každčhotofu a pak “.ng 14. bnt.

Tissňow (Tischnowjď), 1. w bon. hřeb Qtom.,
2. to von. bo fm. WII. a Sat., 3. ho na:
nebem. W. War., 4. w bon. hřeb f. Me:
ment. IM). tri) kaž. bon. a bm ttím na
minu: 1. w von. bo f. Medardu, 2. w
bon. bo [. Sjet-cali. dobytči trip) w outet.
po každém iarm. _

Tisstln (ok. .Roiet.), 1. w out. bo (. Sóf.
břň., 2. w put. po [. Sunu fřt., 3. w 2bý
out. měsice řiírm.

Tlumačow (ofr "JhbaiJ. to. órab. ft., 4.. w
bonb: bo 3. frál., 2. St! von. do welkouoci,d
3. na fm. Silii, 4..na [. Haw.

Towačow (Schuman), 1. int ben po now.
roce, 2. ro outer. welkonočni, 3. w outer.
fmatob., 4. w out. bo f. Wúcl. Týhudj tri)
w out. w každe tůb nu., _

x_taótln (Traebt of. (nahoty.), 1. w bon. “bo
ftv. Trojlci, 2. w bonb. bo front. auto!.,
3. w bon. břeb nv. Dnbř. x

Trngro fa (Tirnau, ofr. Sřeboto), 1. w 111!
mm. w dostě, 2. na fw. Sířl, 3. na sw.
Sat., 4. w ben wssedni po nama. a). Marie,
5. na s. Mikul.

Troskotowicc (Troskowid,of. !)"qu 1.
w dond.xpo 4té neb. melifon., 2. \n bon.
po nat. “B. Marie.

Trssice (of. 2iben.), 1. w out. po Směnu
Sešíffe, 2. m'ftř. do f. Samu Ned. , 3. \ve

1(_třeb.bo natoz. $. Marie, 4; me stť. potu. att.
T ř e bič, 1. to fiřeboboůí,2. na “maat-to!.

Weliký tri) na fm. 21mm. .skoňský a "bobotči
trl) ten ben břeb fašb. iatm., pak to out.
břeb s. Mottem a w outer. to ma'. Swat.
Týbodj ttf) každý bonb.

Tťebowčc morawskci (Můbrifch:Trůbau)„ 1.
w von. po Z[)ě neb. boftni, 2. to bon. po f.
Trojici, 3. m pon. po fm. Nocb., 4. w pon. x
uo fw. Grant. ©et., 5. w bon. un f. anii.
Stí; na koně a dob. m čtm. hřeb inim a
4t\')m iarm. Týbodnť tri) fait). sob.

Tťe sst (trefě), 1, ati von. to dostě, 2. ro
bon. po [. !Btofobu, 3. to bon. bo [. Grant.
Ser. D,obytčt tri) na tú) bnl. Týhodni ttb
každ. patek. '

trub ďniee (Hunts, ofr. !Břecíatv),(. to
von. po družeb. neb., 2. na fin. MatoUss.

ut) e r Hee (uuetfďyib, oťrea tónům), i. tu
13.931.na 3 bál , 2. to bonbčll bo fb. Síto;
im , 3. w mm. bo (. Frantiss. Týhod. itím
každý out. a pátá.
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u nčow (HUnčow, Mňhrisch:Neustůbl), 1 \'0
out. ho imčnn Zežisse, 2. 251) out. w mdlí,
3. mají) out. hofm slet. a *Bam.,41
out. na září, 5. w out. hřeb sw. mm.,
266 out. w bře—anu.Welkě mí). trbh: 1. w
řhott. hřeb mánocí, 2. na gel. čem. Týhodni
Irbomě m but. a w baá-tef

Wančice (Swančice, Gibenfďyís), 1. w hon.
mafoh., 2. ro hon. ho fm. Urb., 3. bne 2060
frhna, 4. me (imf. ho fm. !Hůšenei, 5. w hon.
bo f. Mikuláss. Srí) koňský outer. hřeb 1nim
iarm. Týďod. tri) m out. (: w bátef

Weimyslice (ofr Ste-umí.), 1. w čnb. hřeb
kwět. neb., 2. w out. ho nanebemgepi *B
Marie, 3. ten ben hřeb fm. Sínmáů'.

Wejwanowice (Jwanowicc, (Emunim—ia),
1. w třetí out. ho bromniciď), 2. m out.
fhlatobuíf., 3. m ben ho ih. Wawť., 4. m
out. hřeb fm. snimi. .Rdňffé a bobbt. trby
me flřebu bo řašbém maíněm tíhu (iarm.)

Shbenni trb: fazb. hřebu._
Welká (oft. Strážn.), 1. w out. ho 351mm.,

2 m 3 ůř. ho mcíifonbeí, 3. m out. ho fm 
smaří Majd., 4. m out. ho fw Šjul. a Subř.
Srb foňm) ab bobntří fašbú honb.

Wefeli tlamě (ofr. Blade-.,) 1 w out. bo

fm. Markétě, 2. na fm. !Bátt. Hlawni tthbníttř) w out. hřeb fmřt. neb., 3. m out.DD
Stř) na bobhtef záčoweň o

!)Befell'ftarě,71.w out. ho fmět.neb.,
2. we ftř. ho Tha. Troiiei, 3. 4. out. hřeb
fw unie! Gtrájc., 4. 256 out. to abmentu.
Srí) na bobht. fen ben hřeb falb. iatm.

Wistrnice dolnť (Unterz!)Bifletznih,DÍTWii.), 1. w out. ho fm. 3 fráI.,2 m out
to nv. (St-bu a Slracholě, 3. na fm. Fil a
Sař., 4. na hb. Sar., 5. na f. Matousse,ď
w hon. ho nb. Dnbřeií.

Wladislaw (oft. intuicí), 1. me čtwrt. hřeb
fmět. neb. , 2. tue čhnrt. hřeb fřiš. neb., 3.
\ne řtmtt. \řeb ". Mato ussem, 4. me čtmrt.
hřeb (. Tomáss. Dobytči trhowě o těd) 4
iarmar.

Wlalbowice, \to out. ho bromu., bne 1.
h'nětna , w out. ho nanebemetí. *B. Mnriet
bne 16. října w bm hřeb tím trř) na bobht.

Wla fa tice (um—ma,ofr. Mikul.), 1. w
bonb., ho 'Boš. Těle, 2. ati hon. ho fm.
Maeoussi, 3. w hon. hřeb mn'e. Gmatómi.

Wra c om (ofr. Stbiom), 1. me fiř. ho me:

Íifon., 2.1m ím. _!Brofoh., 3. m out. ho
wss. Swatých. '

Wranow (main), 1. na hoheIeřniRř.,
na fm. Elot-idu., 3. na fin. 52mm, 4. w
hou. ho obtáceni fh). 213mm., 5. na Dussičky
Srb na koně h) (05. hřeb obráe. [mm—1m.
'Dnb. trhu: 1. m fob. ho nh. alan., 2 w
fob. ho sw. Michale, ten ben hřeb mfl'emi
Smat.

WrntěntU išrath'ng, of. Sem.), 1. na ben
(. Fab. a b., 2.11: ou.: ho fibčt. nebřlí,
3. to out. ho fm, Markélě, 4. w out. pof.

Bitil , 5. to out. hn f. .Rateřlnč. Stí) fnňfh')
a bobhtčí hřeb knždým intm.

Wsetin,1w out. ho bromu., 2. w out.
vo fm. i'm. a Baf., ..a ten ben ho hromně:
nění G[yrifta 83., 4. na ím. Lukčesse(im. Welkě
tóbob. trbd: 1. na nel. čtwrtef, 2. w hon.
hřeb fm. !mád. 3. na fm. Toulásse 91h. Stř)

botami hřeb každýxu iarmarř. trh na obilíag ob.
Wsetin bolni, 1. \n out ho fm. Matěji,

2. we ftř. hřeb ím. Duch. s. w out. ho na:
ronení 13. Marie. Trh na dobytek hřeb (alb.
ročním trhem. Týb. a bob. trhh me nř. obe
stť. hohelečni aš bo meífon.

W issko w (Wifchau), I. w honb. ho 3 frát.,
2. \ne [ti-. ho fm. Crbu a Serachotě, 3. \v
hon. bonn. išil. aSař., 4 mbon dosiď
Markétě, 5. w hon. do powýsseui fm. Příze,
6.113 hon. ho mffeď) (Smat. Stín) na hm! a
bob. 8 bni hřeb každ. iatm. $$$). (tm) faš.
úterý a fob.

sIíhnbmice,1.11a 26h out. vo fm. 3 frčí.,
2. 266 out. ho melfouocí, 3. 2% 0M- vo
I'm._!]3et. a_mam , 4. me ňř. :! me čtwrt.
břeb bofmicenim, 5 w but. ho wssrcb chatd
B)obytu trbowé m vonb. hřeb fašb. iurnmtf.
Welici hjbob. -trůomč: 1. na out. Delfi“
Duchu, 2.11) out. ho fw. Wawť. Týbod
tří) fašb. out. w holič ieft fašb.- out. trh na
bobbtte?.

quřeí) (Habenstadt), 1. 2. Iebna, 2. mmm.
poB .Sěle, 3. ten ben ho fm. 'Bartoí.,

4. naosw. Worssxlu Irů na loni :: bobht..e
l w bonb. ho nebřli hoňnl, 2. m bonb. bo
Bož. těle, 3. w h_onb. ho [. %artol., 4. to
honb. ho ím. !Botn'iíe.

Zdou nfh (abounef, hnbfr. kroměř), 1. rn

dondM bo Bož. mftouheni. 2. w vrub. vofm. Mart. '
Zli n, . na f. Ematřle, 2. w hon. bo hro.

mobni neběíí, 3. toe třře. ho fb. fDuebu , 4
, w out. ho mah., 5. m honb. bn narogeuf

*B. Maro , 6. na f. Barboru. Weský túbob.
h'Í) w honb. fmatobnffni.

Bnoimo (Snaim), 1. naf Dorotu, 2.11)
out. ho kýchawňé neb., 3.11a (. Sířl, 4. na
titan. fřt., 5. w čtmtt. h_onarog. *B.Mat.,
6. na fm. im. a Subh, 7. \ne čtmrt. hřeb
hočetím fB. Mariej Kdyby fm. SDM-oh), Sí:
řibo, San. fřt. neb Šimd a Subh břihablo
na hátef, drži fe wýročni hb w out. na to.
Dbhčeiní) tří) mšbb hřeb wýročnim krbem.
Trb na len a hřigí 1. na sw. Gira. a Subh, 
2. fab. hřeb 2bou neb abtbent., a něfbh
i o hřebnimtrhu. Trby na mlnu:1.ten

' ben hřeb [m. San. fřt., 2. hřeb f. im. a
Sub., něfbh téz o hřebnim ttbu. It!) na
kouě a na bob. ten ben hřeb mámě. trhem.
Šrí) lýdui faňb. fob.

Šbánice (Gteim'h, hobit. Mj.), 1. w honb.
hřeb Božim mňouh. , 2. w honb. hřeb sw

art ol.
Žď ár (Gant), 1. w out. ho nom. roce, 2. w

out. hřeb Břebohomm, .3. th out._ho- (. Síto:
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íici, 4. w out. po fm. Bartol.„ 5. w out. _ xw kťiž. hned), 3. w poh. po nu. anna, 4.
vřeb fm. Mart.
vřcb fašb. iatm. .

Želetawa (Sch,rletau, of. Tel.),j 1. na [m.
Matěie, 2. w bon. do fm. Smila„ 3. we
čtmrt. po fm. 90cm., _4. na hv. Tomasse 91b.
Dobyt. trl) tm bm přcb kužd. iarm. Trh
obyčejuý faždou ftřebu.

Dobytči trhowě , w vonb.

Žerawice, 1. w pon. mafnpuft., 2. w vonb. :

ten bm po ih). satcř. Trb koňský a dobytči
drwni ben a bm bo fm. Ratcřinř.

Š i'b—Io&)omi: : (Seelowig) , 1. w out. bo
—obtáceni h_u. $amí.,-2. w out. bo sw. Wieě,
3. na f. Giin :: Subn. .Rbnš ale ten finátct
m neb. přibabne , drži fc jatm. w ponb., 5.
to out. poj fm. QBamřín.

Bozn ámcuán (. Boťadaleli faímbářc tohoto záleži “na tom, aby fc obbíratelům jeho
wssestranně a každým forem bůflabnřii wyhowělo„ Ohledem na trhu wýročně žádáme

tabu; wášmě pťednostenstwa wssech tčch obci, jeiiťbš trbl) bt) fnnb mkněčem bezchybné

mluvil), aby mi oprawu laskajdě xasiati ráčila, jakož fe jiš [ctoó- bylo stalo ob některých

obci, jež nvram; býwalých onmh'r m ťrzich swých do tiskárnh Imm gaflah). Rozumi fe,

že dopisowť tito mufeii fra " ko hid ní Býti. Tak fc flatu, že každým rokem fain bů:

ušitá fttánfa falmbážům w „Morawjáuu“ nassem w úplučjssi “není fc objewi, čelný
bohužel až doposud mc mnobúd) falmbáříd) pofirátámt. Nynějssi míšení vádí Gtaró:

stowě a wýbornicl obecni [nab ochotně me prospěch obci swých této uctímč žádosti nňssi

zlladost učiní.

Beneš Jíufba,
duchowni fvrámcc hmot.-1m: ochranitelně vro

zancdbalou mládež m Brně, poťadatel
falcnba'řt.
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Výroční trhové, v Slezsku.

Qllbrechtice (lectsborf). 1. w pond. Do
3 Král. -— 2. na Fil„ a Zak. — 3. "J
dond. po Nanebewz. Mar. —- 4. na Šim.
a Sub. — za, foňff. a bob.: 1. m flř.
vřeb neb. froět. — 2. me skťedu po Saf. a
Qinně. — 3. we ftřebu vo 2. pond. m říjnu.

Iíyb. nr; tag. ftřcbu. _
?ínbělfřá bota (Gngclabctg) 1. m poub.

vřeb Dbtác. 23mm. —- 2. na 1- ponb.
po *)lnně. — 3. m bonb. pčed wss, swat.

Benessow (Bcnisch) 1. na 1. ponb. m postťj
— 2. ly útct. po nm. a !Bam. — 3— m
ponb. pub Siliím. — 4. w úter. po .Rateř.
'— lm. ttl) kaž. flřebu.

Blla W oda (%eišmaň'cr). 1. m ponb. po
neb. fmrt. — 2. to 4. pond. wait—3. w
polib. po wss. Smat. _Sýb. trh kaž.čtmtt.

'Btlomicc (!);Bagůabt). 1. druhý čtmtt. w PDF.
— 2. na sají. — 3. na Miknl. — Do:
Byt. ití) |l._me čtmrt. břeh Bož. 9311011?—_“
2. 213mm umi. po Božu Que. — Welký
týh. h'l) na zclen. čtwrtj — .Raš. čtmrt. trh
gól) a na obilí.

Bllsko (!Bčlic) 1. »: ponb. po 2. neb. poft.
— 2.193 ponb. po Sanu Rica. — 3. bm
15. aan. — 4. na Mikuld — Trh na
míru:; 1. bne 22. fmčma. — 2. Dne
!0 rqna.'_.— Trh dobyt: 1. m ponb. vu
pw. Stopa. — 2. na 53mm .Rřeft. — 3.
na Satl— 4. dne 15. gáři.

B obu mm (Dberbcrg) 1. na ubelgunbu. —
z. m _ponb. po 2. neb. SIBelíf. 3. na
“Romn'qm. SB. Marie. — 4. na Michala. —
Qlamltl l$l). ttbl). We flřebu pťed Welik.,
pret: Gm. Duchem, a přeb Wáuoci. —
Ron. a bob. tri) pťed fuj. wýr. krbem.

B tuntaí (íšteubentbal) 1. w pond. po nom.
roce. — 2. w ponb. vo 2. neb. voll. —
3. w pond. po siři. — 4. m pond.
po Markhtě. — 5. w »nnb. po Mart. —,
— $$$. ití) fas. útcr. — Dob. trh: 1.
w userj po Siři. — 2. m úter. po
Msu:tmnj

Cikma ntI (Buďmantel) 1., na Matěic.—2.
w ponb. po 6. ned. &Belíf. — 3. na Ma:

toufíe. — 4. na Dnbřeie. — Sál). ttI;
kaž. stťedu a fobotu.

Frrlloald (Freiwaldau) 1. w ben po nm.
nm. — 2. na Sana Kťest. — 3. na
ertolj —'4. na Michala. — Sól). tri;
kaž. hřebu.

%:icpbug 1. w poub. mafop. — 2. w út.
wclufon. -- 3. na- mammlm. iB. Mar. ——
4. ro ponb. po Hedwice.

Frydek, 1. w pom). po 3 .Rtál. — 2. m
ponb. přeb. Soíefem. _ 3. w ponb. po x
iii!- a Sat. — 4. w pond. předd Sunem
.Rteft. — 5. na fm. Safoba. _ 6. w ponb.

bo Michalu. — 7. w pond. pčed .Ratcřinnu:
-— Trh na font, minu a dobyt. dwa bm
pčed fuj. wýr. tú). — Týh. lrh fas. bomb.
a páteř.

Frysslat (Freistadt) 1. na Dbtác. alan). —
— 2. to ponb. po ' 6.„ncb. rodit. — 3.
na Bartol. — 4. na im. a Zud. — 5.
we až. po Welikr — Stí; na wlnu „» bm
pťedŠim. a Sub. _ m;. tri; tai. útet.

Sa bluntom. 1. w „amb.po Dbtác. Pawla
— 2. w polib. po Zak. ,apostz — 3. to
pond. po Sim. a Sub. — 4. w ponb. po
Fil. a Sat. — 5. w polld. po p_tm. n'eb.
Welik. ——Sól). trh raš. úter. ,

Jawornik. 1. pond. a m útcr. po Dbta:
cení Bawla. —' 2. na išiI. 'a Zak. — 3.
na Samba. — 4. na Šim. a Bubu. _
£oň. a bol). tri) na wssecky mýt. trip). —
Týh tri; kaž. liter. na obilí, fltamue wěci,
slámu, břinn a t. 1).

Hrab i na. 1. na Zasnoubeni $. Slint. — 2.
bm 19. bčera. — 3. bne 16. fwětna
— 4. Dne 2. četmmce. — 5. w pond.
po Stama. $. Mar. — 6. na Šim. a

bu 'u .

Hradec (©ra5). m:. a bob. tvím: 1. w
bonb. vřeb 1. Emčtnem. -— 2. w polib.. po
!Boš. Tělej — 3. na Zakoba.. — 4.' w
vono. vo Michaťu. — 5. na mIáBátfa.

.Rlímfomicc (Rňnigeberg) 1. m pond. po
neb. družeb. — 2.11) ponb. po fm. Tro:
iict'. — 3. na Salamance. _— 4. na Rate:
řinu. — 5. w ponb. před Walent. ——
It!) na bob. :: rolna: 1. na sil. a Sat.
— 2. na mama. -- Týhl trh každpond.

Konw (Ságcmbotf) 1. m pond. po neb.
fódnmué. — 2. w pond. po 6. mb.- wclik.

4. w ponb. po Stat-og. iB.
ponb. po Dbětom. SB . — .Roň. a
bob. ttÍ) 1. w pond. po Ued. kwěl. — 2.
w ponb. po Martině bnc 13. čerwence. —
3. w pond. po !BattoI. — 4. w pond.
přeb snim.

Dbtt; (Dbtau) 1. w pond. pťed á králi).
— 2. w pond. po neb. prowodné. — 3. w
bonb. hřeb Sunem. — 4. w pond. po po:
mm. fm. „kříže. — 5905. tri) 1. w ponb.
po neb. prowod. -— 2. w pond. po pow.
fm. .Rř. — Týh. tri) tag. ponb.

qutnmúroppau) 1. dne 1. února po 8
bnt. -— 2. Dne 1. fmětna po 14 bní. —
3. dne 1. frpna po 8 bní. — 4. dne 1.
listop. po 14. bní. _ Wel. bob. ním: 1- 8
dUi po sw. Troja — 2. 8 ml 190 Banu
Kťest. —- 3. 8 dni po Jak. — 4. 8 Dní
po Naroz. $. mlat. — Stí; *na minu: 1.
dne 6. kwět. — 2. bm 29, gáři. —
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xskaškišttwá 8 bni. — Týh. ití; kaž. hřebuaso tu.
Dvamice (Tropdlowiz) 1. prwni pond. po

Boz.Tťleoušpo(bla—31:0
chimlfu.

Gfočom 1. w čewrtek vo bmitniťu. '—
2. w ben po Božtul 553130113).— 3. na
Martina, pohne-Ii w sobotu ne!: na neb. ob:
ložt fe na hubnutí út. — 4. na !Batt. -.—
%cl.tób.tr5:1.mečtmtt. pčedaBán. —
2. we čtwrt. přcb !IBeIíE. — 3 me čtmtt.
po Bož. Těle. — 4. we čtmtt. po Míša
l.u — 9301). ft)) w bm pťed tag. mít. a
welk. tiší). trhem.

Stťebowice. 1. na 4.úter.po nom.tm.—'
— 2. w út. po snem. — 3. 11: út. pťed
San. Rieti. —- 4.11: út. hřeb bcbmifou;

Strumeň (Schwarzwasser)1. na Jiťiho. —
2. na ichala. — 3. w ponb. po Sat.
——4. tvút. po nom. roce. — Dob, it!)
to den pťed ing..,mýt trhem. — 51mm;
fuč. pát.

Wýročni hlinité w sumu.

Běssin (Seti-ben) 1.11) ben vo brum. — 2
w út. fmatobuufl'ní. — 3 w vonb. vřcb
Maťi Magd. — 4.1)0 nana. $ Mar _
5. na Dnbřcie. — Týhe ttb fa; Břebu. a
íobotu. — Srí) na rohu: 1. bm 28. fmět.
— 2. Dne 2. řiina. — fbob. tri) fašb. pát
*Babncfli wssnk na ten ben ímátef, odloži
ít na hubnutí fob.

Wtdna (Weidenau).1. w ponb. po nm.
roce. — 2. w ponb. po neb. fřiá. — 3.
na Smarořínce. — 4. w pond. po íštant.
Getaf. uTýh. tri) každ. ponb.

Witkow (Wigstadt) 1. na Wita. —- 2. we
ítř. pťed Hawlem. — Stál). tri) 1. we čtwrt.
vřeb Hrom. — 2. w pond. po 3. neb.
Welikj — 3. na meil. apost. — 4. w
bm pťed Manching. EB. Men:d — 5. w bm
vřeb Lurii welký ití).

Wrbno (Wňrbenthal). 1. m bonb. vřeb 45mm.
— 2. w poúb. po Sam: .Rřcll. — 3. w
pond. po Michau.l — 4. btubě pondťli
pťed Welikon. — Týh. krb kaž. poUd.
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Výroční trhoVé v Čechách.

Podle vys. minist. nařízení nesmí se žádný trh odbývati v neděli a zasvěcený svátek, nýbrž

v příští všední den. Kde dle místního obyčeje se. odbývá trh předešlý všední den, tam
je to zláštč podotknuto.

u b e t t a nt) (Wertheim) horni měfto w CbebstU
hrmč w Loketsku, th honb. ho 4. neb. fbato:
buniň'.

!íb eb o tf , měňha m $atbubiďu, bílme w
Eitom. ' 1. na čers.ý Mott. —' 2. w honb.
hřeb 8eínicemi, — 3. \ne čtmrt. ho Sněžl
$. Marii. ——4. btuÚÍ) čtthrt. bo !Boť. $.
Marie.

Ydamow„ jincikMalé Hory (Adamafreiýeit),
mčiths tn Budějowsku, břime tv Tábotííu, tí)
honběífh: 1. ho rozeslčmi ih). Yposstolů. -—
2. ho fí'o. *Jtafaeíu, hřihabídi bh skoátek na
ten ben, tebí) dťisslstw bne.

u n i e l ff & H o t a (Gngemaua) měfíečfo m
(Gbebííu,'břime w Loketsku, baht. a boh. tvím
tí) hsmbřlfh: í. ho Edtate. — 2. ho fm.
Trosici. — 3. hn ím. auieíi sirážei, —\ 4.
w heren. honb. abmentni.

u tneb orf, obec na Českolidsku, břií'oew $i
toměřiďu, tb honbčífh: 1. ho bilé neb. —
2. Do !Raíhfftimeni 'n. Wade. — 3. ho fra.
aBdcíamu, hřihabbíi by máte! na th bal),
tebí) tme hřiň'tíkw

QH, mčftne w Cbebsku„ břime w Loketsku, th
honbělfh: 1. !Bttvni w hoí't. — 2. ofha.
Stoiici. — 3. hřeb fm. Sííiim. — 4.„hřeb
DD. Dnbřeiem, hří fagběm trhu je zúroweň
trh na bobhtef; faš. fab. thbn. tri) na obilí.

Bakow (!Baďofen) nab Sigerou, m Sičinfíu,
břime w Boleslawstn, tí; pondělky: 1. ho
bruípé abment. neb. — 2. ho .íšab. a

eb. — 3. ve fmrt. neb. — 4. ho hrubé
neb. ho Welikon. ——5. the fířebu hřeb Božd
SE!. — 6. ha Marfétě. ——7. ha fm. Barlol.
— 8. we ftřebu ho fm. SE!-ant. Seraf.

Bárink (Dňrringen) botniďě městow Cbeb:
stu, břht-e m Lokrtsku, m hmm. vnub. měl'.

;áři aneb ho fm. Blnjeli fh'ášci, zhubla:Ii naten ben fmátef, bezi fe hřííft.b

Baw or ow (Duran) městyďMw leeňsku, břimew žst-admin:. 1. D fh). Mjatěi —
ib). Štíři ——3. D fm. Silii — 4. Na Dbřt.
$.912arie. '

]

B e č ow (Beřschau) ulěstyď w Cbebsku, bříme
m Loketsku, th honb.: 1. hřeb !Beíifrm. —
2. ho ib. Hawle. — 3. hřeb !)anocemí.

BechyUť, m Bubčíomíďn , břime m tábor-"u.
1. W honb. ho Smena 3:5- 2. ten ben ho
ím. *Bet. a 23cm. 3. Na buh'íč'fh. Trýh na
bobhtef a rozličenř únii to ůtm'; ho eelý
tot, mezi nimiž čththftát na rok mírem ci:
ahm obchodnikum a ťemesinlkům dowoleno
ieft, swá zboži meřeinč hrobámati, tořiž:
druhý úterí) w hbitě, na meífhn. úterý, w
úterý ho Nambewz. iB. Marie, w útetí') ho
sw. UrbanU (kdhby fnab honební na swato:
bufl'ni útetí) hubí, tebh hřifíti úterý). Sat:
math) w útetí) ho sko. išií. a Sat. ha! ho
fm. Wčaclawu jfou pouze hro bomácí řemefínifh

“ a kupce u_ftcmowenh, abh Bechynsstt ímézboži odbní i.
Běla (mamma) w Sičinfhl, břímew “Bos

Iefíamlfu, th honbčífh: 1. Wrwni h) holič.
— 2. SBřeb na nebe mftouh- !Bánč. — 3.
ĚDtllÚÍ) vo Markétěe — 4. Bo hcmňň'. fm.

. řříše. — 5. me stťedu hřeb nh. Stateř. — 6.
D ih) Tomássi umre; me ftřebu ho celý
tof týd. trhu.

Bělice mťstyo h) PlzeňskU, bříme m *Bra:
dmmTu. Sat-marfh a trhu na bobhtef: 1. D
fm. Softfu. — 2. Ten ben ho *Jtaroa. 5.8.
Marie. -— 3. w honb. ho sto glet. a *Barva.
— 4. D fm. Martinu.

B ělob r ab, mříihe w Zččinsku,břime w sm:
žowsku, tí) čtmttfh: 1. ho 111).met. a sBath.
— 2. ho Narog. %. Maric. ——3. w út. ho
fm. óamíu, tft) iai. ůter.

Ben“ a tio to Sičinftu, břitu w ,Boleslawstu,
Sarmarth a itím na bobhtef tí) honbmbi
1. Bo neb. Oculi. — 2. 560 2805. Sěíe. —
3 Po [\'o. Maťi Magd. — 4. SBřebNarozl
SB. Maried — 5. !Bofm.51)?artinu.

B en e sso w m Budějowskn, bříme m Bequ:
skue1 Na obrácení iba. Snaha. — 2 D“)fw
Zosefu._a Osw wii. as:-f — 4 D
fmnantalab.—5.thn.91nnč.—6.D
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ib. Matonssie ed;wsk.— 7. D fm. Raf.- aróani. —8. D Dnbř. apom. — 213mm.
a třet. iatmatř ttmá 8 bm' po (obě, ostatni
bou3e jeben ben, a sice na ftamářffé 3b03i,
na foně, bobbtef a ro3ličné 35031. £bn3
nčften') 3 těd) iarumtfů m fobotu bříbabne,
br3l fe u: bonb. na to.

Ben efron) u Rabliee h: Budějowskud 1. na
meIfon. ůtet. —2. D sw. Zak. 25. četmenee.

fh). Tere Hi.
$—en e317o to (Bensen) m Českolipsku, břime w

Ltloměťieku, tl) bonbělfb: 1. !Břeb fmčtnou
neběIi. —- . !Břeb na nebe—mítoub. SBťmě.
— 3. 330 Naroz. EB. Marie.

Bergstádtl, městho tv Budějowicku bříme
m Táborsku. Zarmarkh: 1. we Rřeboboftř.
2. D fm. Sařuba. Týdni trhh: 'írmafo:
dustut uonb — 2. me fiřebu po arsenem.
—3.Dfm..QBÍÍu—4. ím.a
Sub. $řivabne:Ii užitný trb na zaswčeený
stoátek, odbýwci fe břífftíbo bne.
een atbic e, mčftbs w Budějowsku,břime
w Táborsku, tv čtwrtfn: !Bo fm. Marej i _
2. Po nebčlí Cantate. — 3. Díl fmn$tof
tbb. trb. “) čtmttfb: 1. SBřebWelikon. —
2. hřeb %ánocemi.

Bero un w Bražstu, bříme w BrroUnsku, u;
bonb. 1. Bo Smen. Seš. — 2. Tčet. wpostě.
— 3. Bo neb. Jubilate. — 4. me člwrtek
bo hn. SBrof. —- 5.11) bonb. bo stěti fm.

Sana. — 6. m bonb. bo Martinu. Wúterý
a we čtwrtck týd. trbb.

Bezd tu3ic e (Weserih) w Cbebsku,břlme w
!BI3eňffu. 1. m uonb. bo Hromj -— 2. bne
4. huť-tna. — 3. m vzmb. po fm. andel.

B i (in a w Chebsku, bříme w Eitoměřiďu. 1.
prwni bonb. m vnitř. -— 2. we čtmttef po
Bož.x Síle. — 3. me flřebu po (m. Bartoí.

' — 4. D fm. Martinu biffuvu. Kúš. fobotu
týd. tri) na obilí a to3Iíčně bohamní měei.

Bissice m Sičínlfu, břlme m !Boleííamlfu.
1. Dne 4.1'mota. — 2.11) bonb. břeb ih).
Florjcineuld — 3. w bonb. břeb bo3bmi3.

sw. řři3e. — 4. h) ponb. po fm. Martinu.
Blatná m 'Bl3enífu, břime lu s.Bwuinmhm.1.

D 01). išab. aŠeď. — 2. Drubý čudrřekw
boftě. — 3.alert ben bo Zwčstowánť 5.13.Marie.—4.901).am.-asmat:
bo Nanebewz. 513. Marie. — 6. w »onb.

.bn fin. Satalimu. -— 7. me čtwrtek břeb
ben—nlneb. abmeutn. — 8. me čtmrteť přeb

x fm. Matoussem. —9. na fm. Tomásse. .skoňský a
bob. tel). .Ra3bf) čtmtt. po celá rok trbb na
obilí a na bnbbteř.

Blowiee w €BI3eňíful.D1. me ftřebu přebkwčtuou neb. — 2. D.fm Markétě. — 3.

\ne úřebu 1mt fn). Silíí. — 4. \ne hřebu břebwssemiS
Blssanh (Elobau) m (Ebeblfu, břime m Ža:

teďu. Jarmarkh a ním na konč a na boku.
bobbtet: 1. w bthm. bonb. w postě -— 2.
\ne ftřebu po ní:. %toiici. — 3. w ponb. po

.Satolimu — 4. w poUd.pof$on$
arie.

Wýroťnj ttburoč m Čechúch.

!Bobbáneč w Pardubicku, dčiwe w (Ebra,
bimftu. Wýročuý a bob. term: 1. \ne hřebu
vřeb Na nebe mftoub. Bánč, po 8 bní. —
2. w ben to3eií. fm. abofft. — 3. we skťedu
bv fm. Bartol. — 4. w pond. břeb sw.
Hnwlem, po 8 bni. ——Sarmatn) na pří3i w
bonb. 1. po fm. 3 fráI. — 2. SBDHrom
3. SBDsw. Sní. — 4. 5130fro. Witu; každou
hřebu trb na obilí.

Bobussowice (*Buíórois), mčfio m Gbebífu
břime w Žaterku. Wýročni a bobbtči Mm:
1. m úterí) břeb [ha.SDucbem. — 2. w úterý
po jmenu *.Bannl) Marie. — 3. _m čtwrtet
břeb. nv. Rah—ř.

Boleslaw mlabá u) Zičinskubřime'm$a:
leslawskU, m út.: 1. 5.130fin. 3 ftáI. — 2.
Web Dvatobun'n. fmátft). — 3. ašřeb fm.
Bartol. -— 4. Po Du. Hawleu

Boleslaw stará na Nrazskudčiwem Rou:
řimihl, wýr. a bob. trhu: 1. bátou hřebu »
postě. — 2. boilebni hřebu w ftbnu. — 3.
me ňřebu břeb fm. óamíem. — 4. D fm.
Sunu Gm.

Bor (Haid) to s„Blaeňfllu Wýr. tri). na 3bo3bi,fonč a jiní) bob. ti) útetfb: 1. No neb.
Oculí. — 2. 880 fmatobun'n. Dvátciď). — 3.
Po fin. Miďyalu. — 4. Poswih). !)?ifuláfl'.
Dob. ttb. mimo to faš. út., obilní) fa3. út.

Bo r boInl (llnterbaIb), město wBudějowickU
břime tamš, 1. w úterý po [na. Du u. —
2. na ftp. Michala

Bor „botnl (Dberbaib),
míďu. 1. “13.3 of. — -2. Na swatoduss.
útetb. — 3. thastdMichala, — 4. D fm.
Sana (Emang. Týd. hm; na každon skťedu
od 1. hnět. a3 do posied. 3ářL

!BDtobráb ek to Sičínífu břímew .Rráíobta:
beďu. 1. me fiřebu ňřebop. — 2. Dfio
íšrant. Seraf. bne 4. řiina.— .Ra3.út. tób.
nb; břibabneli na tento útetef zaslděcenh
fmátef, odbýwa se tbbenní trb ben břeb tim,
tebl) w ponděli.

B ototín w Budějowsku břime w Táborsku.
1. nn člmtt. vo ftřebov- —- 2. w dond. vo
neb. Regale. — 3. toe Čtmtl. bo 2303. Těld
-— 4. D fm. !Brofobu. — _5. D fm. anně.
6. D powýsseni fm. břiše. — 7. we čtmtt.
břeb bamlem.

Dntom' a ro !Batbubiďu břime w Čcisiastkud
Wýrj triu) h) čtmrt.: 1. Bo fm. Eab. a
Šeb„ _- 2 5.130neb. Duaňmob. — 3. Wo
Bož. Těleu — 4. Po Maru. a). Marie.
Shob. ttb: 1. to út. bo brum. neb. poftn.
— 2. do neb. E&tare. — 3. út. bo neb. Sub.

_; D Dn. Som. abofi't. zábn. tri) ta3.bát
Borowanh (Forbeď) lo Budčjowsku.1.11;

bonb. bo Na nebe wstoup. dně. _ 2 D
fm. Luk. bne 18. řiina.

Bousow b o Ini (!Baugen), m Sičínffu břihn

měftbi lb !Bubčjo:

to !Bolefíaroífu. 1. D sw. amřinee. —
2. m prwni vonb. w bnftě. _. 3 \ne
čtmrtet po sw.D uchu. — 4. me čtwttef bo
Nar. $. Marl Týdnu txrhhEa3 dýd. me čttntef



Wýročný rrhowe wnČechách.

B 1oi e i o w togl“Buběiotbfi'u břitu tn Sába-gu .D e. —- 2. D fm. Leopo
kaž. stč.táta :*)

Brandeha to Bražstu břime w Kouťimsiu,
tt) útet.:1.!]3řeb.btom.— 2. NoWelikonu
-— 3 Bo fm. Stojící. -— 4. Bo fw. Wawť.
5. Web sw. andel. _ s. 230 sw. Ylžbj

Braudcio nad Drlici w Sičinflu břitoe
tn Králohradccku, mýt. tri). tt) čtmrt.: 1. $řeb
popelečn. ílřeb. — 2. ;„Web fm. Markem. —
3. Bťrd rozesián. 'ftn. Ypossl. —4. alřeb fm.
óamleni. —. 5. S.Břeb fftěbtúm bnem. Na
bowěz. bob. a koně toe fiřebu břeb kaž. mi):
ročn. ttbem, tri) lýd. na len a potrawu fas.
čttottei.

B r e z n i c e w leeňstu břitoe to Prachensku,
tt) vonb.: !. 'Bo pttimi neb. postn. 2.
Po neb. imětné. — 3. \ne fivaiob. úiet.
— 4. tb vonb. vřeb fm. Maťi Magdal. —
5.113: čtwrtek po sw. Bami. — 6. Sm
ten vo SDuffičf. ——7. w bonb. do fm. Mi:
iuláffi. Dblogeni čtmtčbo a vátebo tibu na
iitiú ben iefi ob wýšsslbo úřabu powolmo.

ŽBL-ob če ffi) tn S.Barbubiďu břitva w „Run:
římffu, mýt. tri) tt) bonbělfb: 1. SBDueběli
Subifa. — 2. Wo fm. Stroiici. — 3. *.Břeb.
fit). bamiem. SDob. tri) tt) bonb.:1.€8o
brmn. neb. dostn. — 2. 280 fin. Pet. aSBam.
3. Bo fm. im. a Sub.

B rob němeďí) w Bardubicku dťiwe tb Čá:
fiatbfiu, min. tri). h) úter.: 1. “Do fm. 3
init. — 2. drnhý w punč. — 3. “Do nalez.
ftb. fřiše. — 4. Web fin. Sunem .Rřtit. —
5. Po fin. Frant. Seraf. Minw to také bob.
tři). it) úterfn: 1. po 45mm. — 2. tim-tú
w bone. — 8. s.IšřebSBeIif. — 4. 230 fm.
Sítniici. — 5. Yo sw. šl)erokopuo — 6.
fm. Miami—7. iBofm. 571mm— 8. Pťed
!IBcinoc.

Brod železný ib Sičinffu břlmeto Bolc:
fiamfiu. 1.513řebbofiebn.mafop.úter.bo 8
bni. — 2. !Břeb fm. .!Bitem po 8 bnl—
3. po fn). Wárlawu, bo 8 bnl.

B r ob e c to Sičinfiu bříme wBolesluwsku. 1

po mafob ponb. — 2. w fmatobuff_.útlt—3.m bonb. po fw. íštant. Seraf. 4.053

/

'c'mot.

Brunow (Braunau) m Sičinfiu vrtné w
Králohradeckue1.w polib. po Geragef. —
2. to út. fmatobuffni. 3. to ponb. tm

Marie giarog. — 4. to poub. po 1. aby).
neb. Týdni tvím we čtwrtek na pťizi, tn
fobniu na biámo. Jarmark na zasřoěceny
swátek pťipadajici se pťisstibo bne odbýwá.

Buckow tb Pražsku břitve w Rakownicku,
1. bne _24. itoětna. -— 2. bne 17. řiina.
ašřipabneii na 'něfiert') tento ben zaswěcený
ímátef, odbýwá fe iarmatf břifftibo bue.

B u d) a má (*Buďyau) to Chebsku,dťiwe w Lo:

ketsku. Wýročni a bob. trip), tt) btonbělftšz1. Wo fto. Siři. — 2.530133af.

bD fin. Michalu. — 4. to úterý hřeb fftčbróuinem.
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Budčjowice, králowskémčfio, tt) dondělky:
$a 3 ftál., po 4D & 2.

Bož. Síěie po M bni. -- 3. 2130Naroz. SB.
Marie, po 14 bni. — 4. D fm. Mart. po
14 bni, a fiee túben přeb a iýben vo imenox
maném bllll. Iúb'n tri) kaž. čtwrtek a fo:
botu, me (tm-t. na fonč, bowěz. a jiní) bob.

*Bubňa nt) w Pražsku břitne to Detounffu. l.
Due 4. bubnu. —— 2. we fiřebu po Narog.
$. Marie. — 3. D fm. Worssilel sBabueli
1. anebo 2. iai-marf na nebčli anebo na
zaswěcený fmátef, odbýwú fe pťissliho bne. *

“B ubt) “ ě w Wražsku břitoe tn sitoměřiďu, !.
mút. po 351mm.- 2. mút. po fm. ant.
!Bab. — 3. to ponb. bo Marii Snězmřa —
4. w út. po fm. %áclamu. — 5. w út. po
ftv Krifpinu.

Bukowsko bolui w Budělowskud1. D fm.
Wojt — 2. D fm. erťd Magd. -— 3. D
fw Hawlurj

ŽB\) džow to Sičinfl'u, břitoe krajskč mčsto,
min*. a bob. tam: !. Druhou fiřebumpofič.
— 2. to út. po ím. Dnchu Dfm.
Sail — 4; w iitetf) vřeb fm. óamlem. —

5. D Som. bisk. Dbilni a týdui trip) každ.fiřebu
Bh st rá to $atbubffu dťiwewChrudtmsku, tt)

stťedy: 1. 330 mb. Septuag. (vřcb bemitni:fem, — 2. Po neb. prowodni. ——3. Dne
4 srpna. — 4. Po sw. Matouss. _ 5. tun
sw Dnbř. SBDkaždé bopolebnč trh na bob.:
Padneli některý it!) na ueběii neb zaswěcený
fmátef, odbýwá se vřtfftibo bm.

Byskťice u Benessowa w Budějowskubřitu
m !Beroimffu. 1. Dne 24. únota. —2.
23. bubnu. 3. Dne 29. frvna. — 4.
Due 28. řiina. — 5. !Dne 30. btolince.

'vitřice nomá w 'Buběiomfiiubřitbew Sci:borffu. tmp-. trby, tt) stťedy: .Bo neb. !Re:
minifc. ——2. 230 mb. Gaim-e. — 3. SBD neb.
*Diifetif. —4. 530 fm. Duchu. -— 5.11) bonb.
vo i\v. alettu a $amlu. — 6. m ponb. po fm.
Michalu.-—7. D fm.£at.v08bni.1fybn.
tri) na obilí a bob. kazd. ftřebu.

Cerekwe dolni w Budějowskubřitu
Táborstu, h) ponb.: 1. SBDím Zofefu
2- Po fm. Sui. —— 3. 1130 sw. óawlu.
4 2130fm. Lucii.

(Sereno e hornř w BUdějowskudťlwe tv
Sábotffu. 1. tve stťcdopost. — 2. na fm.
_*Diatfetu. — 3. Dne 22. gáři. — 4. Due
6. iifinbabu.

Ce rekwe n oto & w Budějowsku břime to

Táborsku. 1. Sani stťedu w postě.O.skd Matouffi.
C e r i) e n ic e to SBM-bubnu břitu to .Rouřim:

fiu.1.Dfm.iDiatěii. ——2 D fm. oj:
těchu.—3. D fin. Witu. — 4 D fm. Wcirlj

Cerhowiee w Pražslu bři'mew Beromlsku.
tt) čtwrlky:1.druhý to postč.— 2.
po Welikon — 3. Wťed f-m 5M. .: !Batb.

4.230 fm. SDácI. Každý úterý týd. tri).
(Sci—flatu m Bardubsku břime řraiffé měfio,

wýročltt aby: 1. Střet. pond. w postě. —

h)
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2? w pond. po neb. Subílate. — 3. w ponbď|
posw. $ett. a-SBato. — 4.111 \oonb.1m|
Nanebewz. EB. Maric. — 5. toe čnortet po
fm. Eubmiíe. —. 6. w ponde po fm. Hawlu.
Čtyrh ttýý na tone: 1. w útetý po neumí
neb. postn. —. 2 Dne 22. a 23. řtoětna.
— a. Ten ben vn sw. 'Drofovu- — 4. w
úterý po fm. Barboťe. firm)- na matičný
bob.: 1. Sjen benbo ih). $et. a !Bato. —
2. Sten ben vo Nanebewz. SB. Marie, paf
kaz. ftřebu a fašbý vat. vo fm. 3 ftcíI. po

, neb. Reminich a Subítate.
aftalotoiee w Zičinsiu dťiwe to málo;
ýrab., mýt. ttýý: 1. Ien ben vo “13.3
hrát. — 2. D fm. oním, oba gatomeň na
bob. — 3. D sw. Maťi Mcagdj —- 4. zen
ben bo Naroz BM

(Šedý tíce w *Batbubiďua, lebříme m Čásiawsku.
1. Na ben !Bmla obrácen. — 2. to páteř
břeb fw. Duchem. — 3. D fto. WolfgangU,
t. i. třet. b_enpo fm. Šim. a Sub. Na tý
bní drži fe i ttýý na tone a toglíčný bob.
elakowice w Pražsku bříme w .Rouřimffu,
tý útet.: 1. Po ím. 3 na. — 2. !Bo neb.
.Rantate —- 3. SBo ího. unieli strážei. — 4.
90 no. 45mm, gatomeň ttbt) na bbo

(Ěetmna (Qenfexoborf) to (Šeifolívlfu bříme
ro Eítomčříďu, tý bonbčlřý: Bosiednt w
.R'včtnu. — 2. bo óamlu. —13. sBřebMi:
tuláffem. alříbabblí bý na týto bný nějafý
zaswěcený swátek, odbýwá fe iatmatf 1. ben
w týbnu potom.

(Šetnzoffín w leensku.1.wpond.po.ýrom.— fm. Síří. -—3.D Elidy—_SDob.
tri).2ob fm. Síři až bo Do. Mid). kaž. ponb.
etnotbice to Budéjowst bříme w Tábdrsku.
1. w pond. nřeb na nebe mňoup. SBáně. -—
2. w pond. hřeb Božj Tělem. — 3. we
hřebu hřeb powýssmim fm. kťiže.

ČestiU w Pardubsku, bříme w Čáslawsku. 1.
ro vonb. hřeb Na nebe wstonp. s.Išc'mě.—
2. w dond. vo fin. *Bet. a Paw. — 3. Na
dussřčky. Týdr tri) tai. ítřebu. Sarmatfý
na zaswěcenč mám; břívabaiící obbýmaií se
btuýčýo bne.

Gina to !BIgenffu bříme » !Hafolpníďn. 1.
w út. roiíebn. týbne hřeb !Delif. ——2. D
ího. Smím. - 3. D fm. ?lnně. -— 4. D
ího. £ateříně.

Dart) Boži m Gýeblfu břiroe w Loketskuj1.
to ponb. po fm. anne. 2. to nonb. hřeb
fřo. ím. a Sub. , vřípabnedí ieben z těchto
1armarků na nčfterou nebělí anebo fmátet,
tebý se bab ben přeb tím anebo po něm
obbým

Dassic e m alarbnbítu bříme m Gýrubímffu,
mýt. ttýý: 1. Na ben vamdth) sw. Štola:
stikh. — 2. w ponb. po .Rant. — 3. Dfm.
slitím. — 4. w út. po fm. Sat. — 5. Ten
pťed (to. Michalem. — 6. D no. Lucii.
.Roňffé trýý tb.ftřebý: 1. !Bo fw. 3 krállch.
— 2. Drubou w none 3. $.: neběli
Subílate. _ 4. Web fm. Satubem. -— 5.
23:3pozdwiž. sw.kťižc„ — G.po sw.Martinu.

Wýročni ným w Geode,.

Dassin tozálšaDtbubfluám1.tmu? úterý vřeb kťťžjDM
!Danmle m2 Wražsku břime w Berounsku. 1.

me čtmtteř po 11b.$šíl.a Sa t. — !Dne 11.
četmence. — 3. we čtwrtek po i\o. Dat-tot. -—
4. toe ftřtbu Do sw. Rafaeťll: pťipadne:li

prwni iarmatt na fobotu anebo na nebčIí,
obbýmá fe břííTtí ponb.

Děčín (tetíóen) w ČeskoťipstU, bříme w
Litomeťickll, mýt. ttb. wždy po bma bní, tí)
ponbělfý: 1. po noroěm roce. — 2. o
fmíš išiI. a $a k. — 3. po núďewz„ ZB.Mar„,
4. Poslednt m říinu; týbní trýý na břígí,
obilí a bottamní měci každ. pond„ a ftřebu

D e &'en i e e to Plzeňsku břítoe to .stlatowstu,
mýt. trýý: 1. Dne 5. bubna. — 2. Dne
16. frbna. — 3. Dne 2. oroňnce. Týdni

ttýb ražbou fiřebu; bob. nýtu atašbou ítřebuob fm. Sofefa a; bo sro.M

Dess na wBudějowsku, břímemScíbotíl'u:Dmýt.ttýý: 1. D 01). Wostčchu. ——2. D.f\o
Sanu .Rřtitelí. — 3. D ih). Sat. — 4. D:
(to. Bartolom. Dno. Šim. a Sub.
6. D no. SBatbořeř' ašřiýabnes-Ii ieben ;

těcýto jarmarřů na nebělí anebo na něftetý
gafměcený frocítef, obbýmá fe vřífítíýo bne
botom. Stýv: ro úterý břeb Wúnoce:
mi na mánočtý mouth) a togíiřnč řemeilní
vtáee. —- 2. to út přeb Welkon. na to:
zličné řemeilní ptáte. Sýbn. trýý na bob.
ob no. Sní. až do fonte říina faibou hřebu;
vabnedí na ftřebu nčiařý fboátef, ttý se
nedrž

Diwissow na Budějowsku, dťiwe m Rouřím.
1. toe čtrotteř bo Prowodě. — 2. D skd
!Báclamu. ,

Dobrawice , (Daubtatvíb), w Síťínffu,
bříme w Bolcslawsku, h) ftřcbý: 1. 'Do neb.
Rantate, —2. 9130fh). Sařubu. — 3. 'Do fib
SBáeIamu. — 4. 'Do mffeď) Swntých, gdm:
meň bobýtčí ttýý.

Dobřaný w sJ)!yňl'fu, tb bonbčlfý: 1. Po
neb', Reminifc. aneb boftní tt,b — Wo
neb. Graubí. — 3. *Bo Naroz. ?B.Marie, —
4. D fm. Mikulássť, zároweň bob. ttýý.

Dobrusska m Sičínlfn bříme ro Krúlohra:
beďu, mýt, trýý: 1. Sen ben bo no. Siří
po 8 bní.'— 2.1o vonb. vo neb. hromobnl
zároweň na fonč.— 3. me Doatobufl'. úterý
4 D sw. Jilji po 8 —bní. — 5., ten ben
po no. Matěji, šároweň na fonč. -- 6. Sen
ben po ího. Wáclawu. £Dob.trýn: 1. Ten ben
po obrácení no. *Daíola. — 2. mvonb. po ího.
Sroiící, — 3. Ten ten po ího. Safob.
4. Xen ben po sw. Heuolua Týduiltrh fagb.
útet. na obilí, quforoiný, na Ien a vřítí,
paf na iině břitobní wěci a wssechnh btuýý
břeměneýo nábobí.

Dobříš w Pražsku, břitoe w Berouxlstu. 1.
me čtmttef po bobeíeí. — mbonb. vo
fm. Sroiíci. — 3. D fíb.!1)2íď)n!n.-—4.D

,Dufftčtáďý. — 5. D [\o. Iomam. *.'p'řipabnez
lí ieben ; těďpto jarmarfů na nebč.í, anebo
;,ahoěcmý fmátet, obbýroá fepťisstiho bne w týbn.



Wýročni trýoloě m Geóáď).

Doksh (.biltl'dybetg)c wskťČeskolčpsku,dťlwe toBolleanmím, ftřbeu po ótomnicid).
— 2. D [no. Filiwpu a Safubu. 3. w vorm.
po flv. Silil. 4. po 'Dbětománl aš. Mar.

?D0 m ass tn w !Bubč). břime w .Rouřim. 1.w úterý
přeb fwět. neb. _ 2, m útetý fmatobuňn. —
3. to úterý po fm. !Batloloměji. -— 4. to
bonb. přeb fm. óarolem; Ea3bý úterý ttý
na bobýtet.

Doma3lice (Sous) to Blzeňsku, dťiwe w
.Rlatongffu. 1.we ftíebu po fm. Dorotě. —
2. D fm. mnlonlnu. — 3. to ponb. po ím.
unieli Ittá3ei, ——4. Druhý člmttef po ím.
Martinu. — Síýbni teýý me flřebu na obill,
a me čtmttef na bobýlef po celý půn.

Douba w Sičinftu, břlme ro Boleslcawskuj 1
Dne 19. bře3na. — 2. w úterý po ím.
!Betru a atwola. — 3.11) ponb. po sw.
Hawlu. — 4. Druhě pond„w abmentě.

Doupow w Chedsku břiwe w Lokersku. 1.
m ponb. po neb. Dfuli. —2. Sen Den po
fm. Banu Nep. - 3. ten ben po sw.
mawa. Dwa trýý na bobýtet fe obbýwají
w obou přisstich ílřebnitý dnech po obou po:
skednřchiatmatcíd), týb. ale ttý fa3b. stčedu.
Přtpadl:liby na něftetý tento ben zafwěcený
fmátet, obbýmá fe ttý přlfftiýo bue.

Dťewňow w Chebstu prroě m Loketsku,1.
to ponb. po imenu 3e3iě. — 2 na melífý

' páteř. — 3.11) pond. po Božim sele; lrýý
na bobýlef a obili ta3béýotýýobne we ftřebu.

SDucýeom (SDur) w Chebsku, dťiwe to Lito:
měřiďu. 1. toe hřebu po prwnř něbeli post:
ni. — 2. D fw. Wřsu. — 3. D fm. Bar:
toloměii. -—4.11)ponb. přeb wssemi Swatýuri.

SDub če ský l'o Zičiusku, břime w Bolesiawsku,
tý úterfý: 1. Web !)ttelifonoeí. — 2. !Břeb
sw. Duchem. — 3, Bo ím, Batlolomějl. —
4. Web sw. Hawlem. — 4.
wentě.

D to o tt) no wé to S.Barbubftu, břtme w Čá:
flamfiu. 1. Na ben obrácení ím. atwola. —
2. we čtlottet pťed neb. Judica. — 3. we
čtwrtef pťed fm. Dubem. —4. D fm. anne.
5. w pond. pťrd fm. Maloun'eux. — 6. D
[na. Sluwnu a Zudowi. -— 7. D ím. To:
mání apont. Sýb. tri) fa3bý úterý na obilí
:: to3lle'uý bobýtef.

SDmůt Rtálomé to Sičinítu, břime w
malebnweetu, tt) útetto: 1. aneb beonmi:
temi. 1— 2. utřel: twemou neb. — 3. Web
fw. SDucýem. — 4. asia; fn). !)Ratfětou. —
5. \Bžeo [m. Matouííem. — 6. qsřeo wssemi
Swalými. — 7. Pčed fm. Szomdn'em; mn'e:
cty mm na tone a ýoro. Dobýtet w ponb.
pťed tim. ftýb. :ryy na Obilí a-při3i m
útetý a'to íobolu.

Zadloň (Gadew m Čestolčpstu,břlme w Bo:
lejlawsku, u) ponbeuý: 1. atmo monzunu).—
2. Clyry nebele po Quelitonoci. — 3. uto sw.
Banu .Křnteli. — 4. ano Nm:ozj SB. Marie.
— 5.' Yo fm. kateřina Sirin na tomu:
1. Dne 8. twema. -— 2. Dne 4. Elina.

“Brunel w ab: x
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Subtone: (©ablon3) w Českolipsku,dťlwe to
Boleskawstu, ll) vonbčltý: 1. iBřeb QDeIifonoel.
— 2. Pťed fm. Ducheur. -— 3. !Btm. přeb
7 bratu) w 'čermenci. — 4. Pťed !Batlolom.
to srpn _ 5. prwnt to řiinu. — 6.
Web. fm. Ylžbětou.w Týd. trhy ta3bý úterý
a foboln na obill, pťtzi, len a jine měci.

Selent !) o ]:ní to Sičinftu, břlme w sedlo:
ýmbeďu. 1. D ím. Zofefu. — 2. w ůtetl')
fmalobun'. — 3. D ím. Satubu. — 4. D

sw. Muroussl;ř. — 5. m úterý přeb ím. Mar:tíuem. — .m ponb. před fítěbtým bnem.
íýbni trýý6 na obilt každý útetet.

Sičtn, f. krajskemčíto, tý ponbčlfý: 1.230
Hromn. - 2. “Bo nebběli Sub. —
fm. Zakubu. — 4. !Břeb fm. ban—lem.axtýý
na obilí ta3be ponb.

Silemntee (Glatfenbaďy) m Sičinítu, břime
wBydžowsku, tý ponbeltzt) Elio imenu
3e3iífe. 2.5[tíeb Weltouoci. — 3.
neb. Eltroroob. — 4. EBřebfm. Satubem. —
5. !Břeb fm. Diwissem po 8 Dní — 6. *Břeb
Wánocemi; týb. trý na obilí, potrawu, pťizi
a plátno Ea3bou ftřebu.

Silorol (Eule),wwPražsku dťiwe m 3011:
římítu. .ro ponb. bo' ttáltq. — 2. to
vonb. po1Bož. sele. — 3. D Wawčinei.—

4. D Lukáss1t. — 5.111 vonb. přeb .Rateř.
Sýbózotrýý: .me ftřebupřeb melifonoct.—2

3 1 ř e ting u(lůtemrgentýal) w ČeskolipskU, břitoe

w £itomčř1ďu,tý ponbělfy: 1. mafopuftni.—2. EBoneb. po fm. Siří. — 3. Po neb.
po Narož. 28. Marie. — 4. *Bo neb. po
wssech Gmalýďy. SZýb. ttý fa3bý páteř.

Siřetln bolní w Chebsku,břlmew Lito:
měříďu. 1. D flv. Wojtěchu. — 2. w pond.
Po Bož. sele. — 3. w ponb. pťed sw. ana:
toulíem. — 4. D sw. Mikulássie !Btln. a třet.
ttmaii po 8 but a obýčeinou ímobobou, a
jestližeby nčftetý mýtočnt tel) na nebčli nebo
fmátef připabl, obbýmá fe přiffttýo roífebniýo

Siřl ýáj to Českolipsku,břitpe wLiloměťicku.
1. w ponbělí po nale3eni řři3e.
w ponb. po fm. s.Tltu'elifttá3ci. .Rašbý útetý
týb. lrl) na přt3i.

Sirto-to (©ortau) w CheďstU, břlmeto Ža:

tzeďu, tý vonbeltý: t. 3130neb. tálare. —zavřen ím. Sunem Rřeítilel. -— 3.!Břeb fw.
.*Bartolomějem. ——4. D sw im. a Snb.;
připablwlibý na nčtterý 3 tčeýto bnů nebčle
anebo 3aímčceuý fmátef, obbýroá fe iatmatf
»řiíítiýo bne.

Siůebnice w Budějowsku, břhoew Sá:
borítu, tl) ponbělfý: 1. ato [no. 3 Etál. —
2. D [no. '.Ulatčji. — 3. Yo lmětné nebčlí.
— 4. ano %elitonoei. — 5. Po fm. Duchu.
— 6. D [no. Maťi Magd. — 7. D sw.
?Battoloměii, 3átoweň trýý na koně a bow.
bobýtet po 8 Dní.— 8. tuo sw Maham—
9.>.Bo hoffecý(šmatýcý, bobýt. ttýý ta3bě
vono. obe 3 fmatýeý teálů a3 bo poub po
Nambewstoupml Pállč.
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Grafenrýb to Plzeňsku,xbřitoe » .Rtatom
ffu, to_ýroč.ibobýt ttbý: \. to vono. po Boi.

íěle.ic — 2. w \\.onb po Narošeui Snan.Mar
Habry \'o Pardubsku, břiroe ro Čáslawsku, bo:

býtči trbý: 1. \ne ftřebu po Zmenu Seaín'e.
— 2. fDruýý čtwrtek w poftě. — 3. m
čmntet po půl postě 4 w ítřebu vřeb
gBelifon. — 5. \ne stťedu dťed sw. Ducbem.

— 6. \o úterý \\o fro. éScum .Rřtitelí. — 7.EBo ih). Safubu. .loe ftřebu po Na:
nebem. SB.Marie. — 9.8We čtrortef po po:
\oýffeui fm. tříir. — 10. we hřebu po fm.
Lukcissil- 11. \ne čtwrtek po sw. ííeliruz—
12. \ne Eton-tet přeb !?Bánoeemí.

áanapad) to Čcskolipsku, břime to Qitomč
řiďu. 1. na masopustni pondělek. 2. na 2.
kwětua. 3. \o pond. po narofftimeni sDamn)
Marie, 4. \o vonb. vo ím. \\ Sub.

óartmanice ro s,Blgeňifu,břhoero Prachhnsku.
1. Dne 28. Dubna. . fm. .Rateřinč.

ýtýí). ttýb na bobýtef \\ rogličné \oěci každý
pátete.k

Haslowa waebsku, břimewLofetstu, týnonz
bělfý: 1. 5130 fm. Siři. — 2 SBo 18. čer:
rotací. -— 3. >Bo 3. neběli \o řiinu..

baýba (&eibe) \o Českolipsiu, břime w 2ito=

měťicku,Wt\)t ponbělfý: 1. 3.130[\o. Sířt. — 2.Po sw.W tu. —3. “Do Wanebemg.!B. Maric.
— 4. SBo fm. Wárlawu.

Heinrichegrůn \o Cbebsku,břitoe \o 2ofet=
sku, \\) pondělky:1.Pťed fm. Saturn .Rřti:
telem. — 2. Spo [\o. bamlu.

beralec » Bardubsku, břime\o (Šátlamifu.
1. Dne. 21. února. —2. D fm. ant. Pd
— 3. Dne 13. gář. .skaždý prto. čtwrtef
\o mčí. tri) na dobytek, \olnu, přigi a Ien.

óeřmanům mčftec \o Wardubsku,břlme to
Chrudimsku, \\) ponbčlfý: 1. SBo inlénu Se:
zisse. — 2. 2130 \\eoěli promobni. — 3. $o
sw. Medardu. — 4. SBDsw. Bartolou:ěji. —
5. \\a ben po mfl'ed) Swalých; wsserky záro:
\oeň ním na dob 'Babne li \\čfterý iarmarf
\\a neděli anebo ímátef,
fl'liýo one.

ólí \\[fo ro !Barbuýífu, břime \o Chrudimsku,
t\) ftřebý: 1. !Bo sw. sJipol'euě. ——2. sBo

itu. — 3. *Bo fm. !Bartoloměji —
4. Do fm.2uřá|1'i — 5. $o Welikonoci:
wždhckh ten ben \\avřeb tri) \\a bobýtet.

H obtom \ce (Eiebmau) w Českolipsku,břime
\o Boleslawsku, tl) ponbčlfý: 1. \Bo neběli
Laetare. — 2. po [\o. Wawčimi. — 3. !Bo
fm. Mato uirss

© oIir e m Wardubsku, břime \o (Eýrubimffu,
tl) poUdělkh: 1. po Smena Zezisse. _
alonebčlt promob. — 3. Wťed glmoh'tiro.
%. Marie. — 4. 230 powýsseni sw. tři?.—
5. SBo fm. Émifuláífi. *Bři kuždém iarmarfu
sc (polu ttbý na foně \\ na howězi dobytek
obbýmaii. Sýýobni trI)fašbý čhortet na obilí,
gelenim), plátno, brůbeř a i.

Horažďowice \o Plzeňsku,břitoe w Pra:
dp)\\ftu. — 1. to úterý pčed neb. Scpluag.

\

Dbbýmá ft při: ,

SBýročni' trhowť \o Čechách.

'_ 2. w úterý pťed kwělnou neběli. 3. \ne
čtwrlek pťed swatým !Bet. a Baw„ _. 4 \o
den Porciunknle, padla:liby !Bortiunfuíe na
neběíi, tm) Den na to — 5 m úterý pieb
fro. ,bamlem. — 6. \\a sw. Barboru; pabla:
libý na tento ben Ueděle, tedy pťisstiho bue.
Kazdou hřebu na obilí, potramu \\ Dobýtet.

Hoťepnik w Budějowicku, břiroe \o Táborsk
1. D sw. *Blašeii. — 2. D sw. Wich-\ln.
3. D no. Martiuu Biff.

H ořice to !Bubčjoroifu. Swobodný trh o ím.
Bartoloměji. Trhy na d)!eb:1.\oe hřebu
pťed Nancbewstoup. méně. — 2. D ím. giar
tinu. - 3. [\o. Zomáíu'.

Hoťřce \o Sičínlfu, břime \o BydzowsiU, \\)
čtmrttý: 1. po fm. 3 frúl. — 2. přeb Emčt;
neb. — 3. přeb neb. Nogate. — 4. po fm.
SBrofopu. — 5. pťed sw. Bartolom. — 6.
w úterý pťed fw. Martinem; wždy ten ben
pťed tim tri) na bobýtef, každý čtmrtef \rí)
na obilí.

Hoťowice w Brazsku, bíiloe \o 'Berounffu,
\oýročni trýý \\a frmuúřítě zbozi a bobýtef:
l. fDne 11. února. 2. to úterý \\řeb Nauebe:
toftoup. S.Báně. — 3. D fm. Sambu apost.,
po 8 Dní. —— Na ben pomýfferií fm. fřiše,
bne 29.1ífiop. Stýý \\a framážlfé zboži:
i. \o fobotu před tmět. neb. — 2. to lobotu
pťed 913ánoremi.íýl)ob. trýt) tago. íobotu.

bora Ynxjelská \oq 'linielftáobora.
Hora Bťezowá wBražsku, dťlwe \'ošBetounr

skU.1 . bruýý čtmrtet po sw. 3 frálid). —
2. “Dne 14. floětna. ——3 Dnc 31. c'n:
\oence — 4. SDne 15. řiina. lýbui trl)
každe pondeli. '

Hora math) Boži (Bergskadtl11.2.
E.) \n leeňsku, dřiwe w EUradýýnftu. 1.
Prwni ponděli pofiní. — 2. Dne 16.
\

.bofrvaa.Roíomá \o Budějowsku, bříme m Be:
rounlfu. — 1. Dne 9. února \\a slawnost
fw Ypoleud. — 2. \o vono. [matobuífnL —
3. SDne 12. aáři na ben fmatčýo Fabřána.
_- 4. Dne 17. moi'mce. .qu'tlijebý \\ěfterí)
z těchto jarmarfů na ncbčli anebo fmátef
pripabl, obbýmá se pťisstiho wsseduiho b\le.
Nyni obbýmaji fe \\)to iarmarfý: \. na me
litonočni ponb. -— 2. \ne stťedu hřeb Bož.
Tělem. — 3. we čtwrtek po imenu !Banm)
Marie. — 4. w pond. po fm. !Barboře.
ora „eríná »: Budějowsku,břime- \o
chrounftu. \. Sum. vono. » poftě. — 2.
w úterý po froětně neo. —- 3. Sen Den po
fm. Janu mer. — 4 “\ úterý pťeď fro
Dudnm. — 5. Sen den po NaUebewz. SB.
Mcaried — 6. D [\o. Ratcřině. — 7.
úterý pťed SIBánocenu'.

H ora .Rutuá w Pardubstu dťiwew Čá
slawsiu. wy'ror'. trýl), vat ttI)\) na foně \\
bon). dobytek, \\) pondělky: 1. prw. w po:

531: mb. Cantate. — 3. ten ben
po Bož. Tčle. —. 4. po flv. !Ratouffi. —
5.20o sw. Martinu.

Hora Gui n\ígSupihora.



Wýrnčnř lrhowé to Ěeďyád).

butt) !Ralč w Qubčiom. břime w Táborsku.
1. w polib. po rozesláni apostolů. 2. mbonb.
D0 Nafaeli; pčipadneli na bonb. fwátek, ob:
býmá fe tri) pťisstiho bne.

Hory .stassparsté (Bergteidnnhein) m 'N:
aeňhu, břime w Brachynsk u. 1. \ne hřebu po
hřeboooh. .— 2.11) úterý po pomýh'eni ho.
řřige. — 3. me čtmief po Božd těle. —
4. D Mifuláh'i.

áohin (uranu) w Sičinhu, břime w Byd:

izomhu, u) ponbělfý: 1. po sw. Dorotě. —.po fm. Stojící. — 3. přeb jmenem Max
tie , připabnedi wssak na tento beu slawnost
narozexii !Banný Marie, tebý ořiíhiýo bne.—
4. po wssechSdšatých. Wždy gátomeň tri) na
foně :! bobýtef. Týh. ttbý fašbý úietý ::
sobotu.

.bohomiee w Prazsku, břiioe w !Berounhu.

1. w ponb. po Osw.:x! král D.hoMatčji. — 3. D.ho Siři na minu. — 4.
w ponb po ho. Shrofopun— 5. we hřebu
přeb Narozen. 213mm) Marie. 6. me
hřebu po sw. Wciclawu; každou hřebu týý.
tt

boho un w Pražsku, břiioe w mařomniďu. 1.

prwni hřebu apřeb maíopuhem. — 2. D 11).Safubu. — .D fw. im. a Sub., týmu!;
fagbou hřebu.

bohouů w !Blgeňhu, břime m .Rlatomhu, tý
hřebý: 1. přeb mafopuhem. — 2. přeb e:
lifonoei. -— 3. D ho. Banu Rřtiteli. — 4.
D ho. Sařubu. —. 5. D sw. Šiula a Sub.
— 0. břeb Wčuwcemi. — íýý. ttýý faábou
hřeb. na mífetfo obilí, polní plobiný a ua
matičný bobýtef. Trhy na kouě od neběle
lnvocavii až do Bož. Těla.

.bn sstka (Gastdorf) w Ceskolipsku,břiroe w Si:
tomčřiďu, tý úterly:1.po Demitn. -- 2. po
neb. unitate. — 3. toe hoatobuh'. — 4. po
Nanedewz. 213.Marie. — 5. přeb sw. .Rateř

Hradec .Rtáloioé, býmalě trál. trajhě
meho, nýni w Sičinhu, tý utetfý: 1. po ho.
3 Enii. — 2. po neb. Reuliuisc. — 3. po
ím. Itoiici. — 4. po Ncarozs P. Marře, po
tašce celýd) 8 bni. Trhy na kouě a bom.
bobýteř: 1. w pond. po ho. išab. a eb.—
2. to úterý po neb. EReminife. — 3. to út.
po tmět. neb. — 4. me hřeb. po kťiž. neb.

5. w polib. po ho. :Irojici. — 6. ím
ben přeb Nrard !B. Marie.

ótabee Nowý “u Hradce Rrálomě. 1. w
pond. po ho. Sunu uřtitelí; — 2. w pond.
po fm. Dnbřeii. .skaždý úterý týb. ttý.

ůřabee Sinbřicýům (Neuhaus)w Bubř'
iomhu, břime m Idborhu. 1. prwni ponb. ro
pohě. — 2. w úterý po neb Graubi. --—3.
w ponb. po Nanebewz. “B. Marie -— 4.m
bono. po hn. Hawlu. Irýý na dobylek:1
we hřeb. ilmt. týbuu bohu. -—2. me hřebu
po neo. Zudica. — 3. me hřebu po páté
ned. po aBeliEonoei. -— 4 m ponb. po ho.
Iroiici. -—- 5. me hřebu po hb. Wúcl. —

. 6. we hřebu po fm. Rateř. zýbninýotgš

/
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bou hřebu a foboiu, a lbýšíe hbáief, ten bm
břeb tim.

Hradd nomé (Graďen) w Budě1owsku.1.
m bonb. po neb. Laetare. — 2. fw. Ma:
touh'i. — 3.11) pond. bo 1. abwent. neb._

Rggbé bonb. tri) na bobýtef.
.btábeť nomý to Siřinhu, prwé m Stálo:

ýtabeďu,1.me hřebu bo !).Bel'iion. — 2m
bonb. po Nanebewzj Sh.Marie — 3. wben
moubtohi. Každč pond. iýb. tří). '

Hradisstě (Múncheugráh) w Zřčtnsku,prwé
to Boleskawsku. 1. Na tučný čtmttef. — 2.
toe hřebu po neb. fmětně. — 3. m4. čtwrtek
po Welikonori. — 4. toe čimtt. po Boz. Sil.
— 5. we čtwrt. po promin. $. Gýtiha. —
6. \ne čtmtt. po fm. snad. — 7. toe umi.
po sw. Mart. — 8. rue čtwrt. přeb Wúnoc.
We hřebu přeb každe tri). mýt. tri; na bo
býtef a Eagbý řtmtt. tří; na obilí.

Hradisstě Gýouhniřomo (Gradlih)wZi:
činhu, pmé io Rráloýtabeďu. 1. w vonb. po
fm. Sunu .Eřtiteli. -— 2. thuýě ponb. po
ho. Michalu; ttýý týb. každ. hřebu a fob.

Hroby (Rlohergtab) w Chcbstu, berně w Li:
tomřřicřu. 1. w ponb. po Nawsstiw. Bamw
Marie.— 2.Dho.8i[. aSař. —3. 8
bni po bogbwiš. ho. fřige. — 4. D hp.
Dnbřeji.

H rono w to Sičinhu, prwe to málobtabeďu,
tý úietfý: 1. přeb ho. 3 Etálý. — 2. po
hb. Sofeíu. — 3. w fřišomčm týbnu.
4. po fm. Bartoloměji. — 5. přeb wssemi
Swatými; pťipadne:li 'ro.Sofefa a_h'o. !Bar:
iolomčie na úterý, btšeli fe itím tchož bne.

ótognětin (Lichlenstadl)w Chxebstuprwť
m Eotethu. 1. w ponb. po prwnim fwři. —
2. w pond. po imenu Marie.

Humpolec w !Batbub., prwc m Čáslawsku,
u) hřebý: 1. po ho. išil. a af. .Dtu:
ýou bo sw. Ydolfu. —- 3. po powýsseni ím.
řřiše. — 4. Druhou po ho. £lementě. Sýb.
tri) každou hřebu na bobýtef, potravou, tblnu,
ten a přlgi.

óufinee w BlzeňskU,b_tmzm Prafchynsku,l .míšil. Seat .u! řáh'i.
Stýb. ttýý kazdou fobotu znaOobili a ímo.
bobýieř, megi nimi; 4 blato. trhy na obtýob:
uiďe zbožřd 1. w mafopust. fobotu. 2. břeb
kwělnou neb. — 3. to sobotu po Božd fille.
— 4. to fob. břeb Wúnocemř.

Cheb (Gger), kr. krajskč město, vrbě w Lo:
tethu, tý boubřlfý: 1. po Laotare. — 2.
oNaroz. $. Mar. íýý ttýý Eašbouhřebu

:: každou fobotu. Dbilni být) každou hřebu
a páteř. Doď. tri; prwni hřebu každ. mčíiee.
ihřipabnuli na ttýý s obilím nebo bobýtlem
ímátef, tebý fe bubou obbýmati na to th bm)
wh'ebni.

(Eýeinow w Budéjowsku, prwř w Táborsku.1. na ben obrác. ho. Shumla. — 2.
išil. asSat. — 3. Ten ben po ho. 5m. a
Bawlu. — 4. D hb. Martinu., za). trhh

_ ti) ponbelfý: 1. po sw. 3 fail. — 2. by:-mai

wpostě. — 3, w hřebopohi,u-I—4. po neb.
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tmřtnč. — 5. Dmýč po- !IBeIřonori. — 6.
po fm. SDudyu. — 7. po sw. mlád. — 8.
\n úterý Wánor.

Chlumec w Bičínffu, prmě w Bydžowskul
Wýroť. a bobýt. trýý: t. w prw. ponb. po
obede. sw. Bawla. — 2. w prw. úterý w
postě. — 3. w úterý melífnnoř. — 4. Sen
ben po fm. $et. a *Bam. — 5. \ne hřebu po

x neb: .Rantate. Sýb. trý. řaěb. řtmrt.
Choceň w Pardubsku, prroé w CbrudimskU.

1. xNa nbrác. fm. !Bamla. — 2. w úterý
welikon. — 3. sw Maťi Magd. — 4.
ten ben po fm. Wáclawu, wsseckypo 8 buí,
bruýý a třetí & mlabým trýem; týb. trI)

faibý úterý.
Gýoltíe e w Bardubsku, pri—očw Chrudimskue

1. w ponb. po fm. 3 řrál. — 2. úterý po
ib. íšílípu a Sambu. — 3. toe hřebu po
sw. Wáclawu.

Chomoutow (hmotou) w ChebskU,prwěw
Žatečku, tý ponbčlřý: 1.- Druýý po bromu.

' 2. po fm. %ílípu a Safubu. — 3. po na:
wsstiw. SD. Marie, a íeibe=lí fe ten ben 6
ponbřlřem po i\p. !Betru a *Bamlu w poub.
na to. — 4. po sko. Michalu. — 5. po sw.
Martína bin. _

Gý'víčb oť w $arbubíďu, bříme tr CáskawskU,
tý pondělky:1.w bruýím poftn. týbnu. —
2.119 čtwrtčm poitn. týbn. - 3. w 6.

postn. týbnu. — 4. w úterý po sw. %ucýu.— 5. w ponb. po fro. Safubu. — 6.
%elíru. — 7.119 ponb. po fm. Sufáň'í. 
8 w ponb. po fw. Martinu. — íýý. trý
hýbou ílřebu.

GI) otufíee w Bardubsku,prwé w Čáslawsiu.
Trhd na dobytek: .Dne 3. řernma. — 2
Dne 17. říína.

Chrast w Pardubstu, prmě to Chrudimsku.
1. Sen ben po 3 řrálíd). — . we čím-tel
přeb řmčtnou nebřlí, trmá 8 bní. — 3. \ne
řtmrteř přeb Stanem Ned. — 4. tve čtwrteř,
po Markětě, trmd 8 bní. — 5. me řtmrteř
pofíp. au gust. — 6. me řtmrt. přeb'óamlem.
— Bťi wssech zároweň trýý ua bob., každou
hřebu týb. trý. *Břípabnnlí ieben ztěchto bnů
na gafmřeený fmáteř, obbýwá fe jurmart í
trý na bobýteř přífftíýo bue rottebníýo.

Chrastawa (.Rratsau) to Českolipstu, perné
m Bolesiawsku, tý pondťlkh:1.pťed mufo:
pull. neb. — 2. přeb fm. Sunem .Rřtít. —
3. přeb ím. !Bamříneem. — 4. přeb fm.
Hawlem. — 5. po bruýe neb. adw. -—£ýý.
trýý držeji fe hsb. fab.

ChroUstowlcc w Pardubsku,ptmč w Gym:

bímířu, tý řtmrtfý: 1. přeb .gromníeemí. —2. přeb fm. Fil. a Sat. — 3.přeb fm.Ella:
mříneem. — 4. D fm. .Rateř.

Gýrubím w !Burbubffu, prmě řráí. krajskě
mian, mýroč. trýý: !. SDruýč ponb. port.-—
2. me úřebu po Nalez. fn). .Rříae. -— Z.Ten
ben po Nanebewz. EB-!Jíaríe. -— 4. w ponb.
přeb fw. Frantisskem Seraf. — 5. D fm.
Barboře. Irýý na ten! tý ponběltý: 1. pm. .
w pom. -— 2. třetí w pom. — 3. po fmrs

xWýročni írýomí tp (Šeďyieý.

telně neb. — 4. přeb ib). Duchem. -— 5.
. *Brolopa. — 6. přeb Nanebewz.

SB.Marie. — 7. po fm. Grant. Seraf. —
8. přeb ím. Barborou. 'Iýb. trhy každ fob.
EBřipabne:lí třetí a pátý iarmarf na fobotu,
obbýmá- fe teprmá přin'tíýo ponb.

Gýubeníee m Blzcňsku, prmí w Rlatomnu.
1. Druýou ftřebu w poftě. _ 2. D sw.

Ěílípu a Sambu. — 3. D fm. Hawlu. _D fm. £ateříně. Stýb trýý na přígí:
£Druýý páteř w potíž. — 2. prmní páteř w
abmentě.

waalžim (Kalsching) tn !Bubřiomtřu.1.

prmní fobotu to potíž. — 2.wna ben po gta:nebemftoup. !Bánč. -- 3. neb. po ím.
Wawťinci. — 4. D fm. Hawlu, každý út.

Gýýbn' ettrý Chebsku, prmé w Lokelsku, mýroč. a
bob. trzýý 1. Dfm. Zoeefu. -— 2. \ne řtmrt.
ířet. týbnu po !Belífonorí. —-3. to ponb. po
16. čermenci. — 4. w ponb. po mam. iB.
Murie. ——5. D fm. Martinu. “týb. trýý
na obilí každ. út.

Sárýýmom (Snad;ímstýql), w Chebsku,prmě
to Loketsku. 1. ro ponb. po Hromn. —
třetí ponb. w bub. — 3. w ponb. po sw.
Mcarleétěa+ 4. římrtč ponb. to „mší. gáří.

Sainfnm m BudějowskU, prmí to .Rouřímftu.O.sw Řehoťid — 2. Sen ben po fw.
Banu Nep. — 3.1en ben po fm. Petru a
EBaqu. — 4. D fm. j.Bntol — 5. D.f\p
!Rart. Bilst.

3 an owice tp Budějowsku,prmé m Beroun.
1. Dne 14. února. —- 2. Dne 31. kwětna.
— 3 Dne 14. gdří. — 4. Dne 13. prof.

Zanowice Čerwené tn. 'Darbubftu,bříme
w Ččaslawsku, tý úterřý: 1. po čtmrtě pofíní
neb. —- 2. prřeb fm. Sunem ltřtíteíem. —
3. po iměnu Marie. ——4. přeb fm. Martin.

Janowice m Blzeňsku,prmě w Klatowsku.1.D m.30 (. — 2. Dfm. Banu .Rřtít.—
3. D“)fm. Šim. a Sub., řašb. ponb. týb. trý.

Zanowice Uhličskě w *Barbub.,prmé w
.Rouřímffu. 1. w poub. po fířebop. - 2. to
út. po !Belířon. — 3. D fw. ňDítu. — 4.
w ponb. př. fm. Mať. Magd. — 5. m ponb.
př. fm. uni. fíráš. — 6. w ponb. př. fm.
Hawlem.

Zaroměť wZičinsku,prwěwStátní). Líbruýý
ben po sw. 3 frál. — 2. me hřebu po fw.
SDudm. — 3. m út př. sw. Bartolou:. —
4. Sen ben po fw. bom. Srl). týb. každjpát.
Wýr. trýp na neb. anebo na zasw. swátkh
přípabaiící obbým. fe téhož bne řííft. týýob.

3 enikow tp Yardubsku, prwě w áslawskužty
hřebu: 1. po Hromn. 2. po Zwěstow.W.
Marie. — 3. přeb sw. San. Dup. — 4. přeb
5803. Tčl. —- 5. po ím. Martín. -- 6. po
fm. Wácl .skažd. siťedu týb. trý.

Senífnm Wětrný w 'Barb., prme w Čásl.
1. Sen ben po fm. 3 trál. —- 2. w pvnb.
psím. San. Nep -—3. th). Baf. —-4.
Druýý ponb. po 'Runebemg. EB. Einar.

D fm. Mart. Pťipadneali některý tento wýr.



Wýročnl nome w (Beam.

ttl) na neb. anebo na gano. fmátef. obbbloá
fe přiň't. bne \o týdnu

Jeseniee to Gbebffu,břím to Šateďu, bobr.a
bob. ttbp: 1. w pond. po kwětné neb. —
2. roe hřebu pťed no. Quebeuu. — 3.
bonb. bo Šiul. a Sub. —- 4. to bonb. vřeb

Eánocemí, pabnezli něfterí) ztěchto mjr.

ttbů na neb."anebo na zasw swátrk, odbýwáfe pťtsslxibod
Jtlow (Gulau) ro (Šelfol. Sarmatf a ttl) na

bob: prwni bonb. to listop. Bťipadnr:li na
zasw. fwátek, tcdh pťisstiho bne.

Jof ef of w Sičínfřu, břiroe to Rtálol). 1.11)
ponb. vo Zwěsiow. !B. Marie ití) na lon! a
boro bobyt., na to 11)út. a we stťedu obpč.
lol) wýr. — 2. m bonb. bo sw. Markélě hl)
na koUě a bolo. bob., na to to út. a we
stťedu obbč. ttb.— 3. w pond. po fw.!mácl.
ttb na loni a boro. bob., na to w út. a toe
hřebu obyč. tri). — 4. w pond. po SBočeti
'.B. Marie ttl) na konč a boro. bob., na to
to út. a me hřebu obyč. trh.; tomm; ražbě
bonb. a každý čh'ortef na obilí a (bleb, a

bennč malo ltÍ) na geleninu aiínou potravu.
.Račetoro w Cbebstu, bříme w Loketskud1. w

oonb po sw. $a. a 213mm— 2.119 pond.
bo fw. Šim. a Su b. 

.Rácoto w Yard. dťiwe to .Rouřim. 1. po
Stala. fto. kťlžcj — 2. D flv. *Bet. aSBalo.
—3. D Naroz. $.531ar.— 4. Dfm.
Mart. Slib. ním: Sim ben po óromn. —
2. to pát. pťed Imčt. neb. — 3. OMichalu.
— 4. to bát. přeb čtlottou abwentnl nebčll.
Wýr. a dobyt. trbn na neb. anebo na zafw.
swátek ořlpabaiicl fe prwniho pťssstlho wssed
níbo bne obbbmaii;

.Rabaň ro Chebsku,bill-oe \oŠateďu, tb bonb.:
1. vo neb. Subifa. ——2. bo fm. San. .Rřtt't.

— 3 bo dowýň flv kťie.š dpo ih“
' , každý bo 3 bni a aároweů trh na

x konč a bom. bobbtel.

Ramehice w BUdějowsku,břhoe w Táborsk.
1. vrmn. pát. w postč. — 2. w út. melífon.
— 3. Týdm vřeb fm. MaťiMagd., týden po
ni — 4 toe čhort. po Nanebemft. Wáně,do
něm iemě 4 Dní. — 5. Sen ben po fm.
Wúcl., ořeb nim 4 bni. — 6. w ponb. bo
wssech Swalých, a potom 4 bni. Týdnč trhy ;
každý oonb. na fonč, howěz. bobbtef. obilí a ,

rozličné zbozi, jestližeby na nčsterý ; _tčdeto
ttl)howých bnů neběle anebo zqsw. froátef při:
babi, má fe bub na přebebámlcl anebo nás

ílebnild ben břelošili. 'Ra m enice Če ská to Českol., břlme wLitom, .
to poudťlky: 1. vřeb fm. Duch. o';
Porciunke — 3. pťed fm. Hawl.,každý dwa bnl. "*

„kamenice ítboroa w Bardub„ břimero
Cbrud., mír. a bob. trbb tb (mm.: 1.Tťett
to volič. — 2 !Bátb to volič. — 3. na ge;
lení) čtwrtek — 4. po fm. Brokopu. - 5.
po Naroz. ZB Marie. — 6. po wssechSwa.
tchý. —.7 po Bočeti “B. Elar. „

Sambi— w Buděj.,dťiw? to Bcrounsk. !, :pne

'.Rlato'an) \o Blzeňstu,
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21. čerwna — 2. !Dne 25. čenoenee. — 3.
Dne 4. řilna.

Kaňk to *Darb.,bříloe_w Ěáil.1.\oe (kartelbřeb Emčtnou neb. 2. to úterb vřeb fm.
Duchem. — 3. to ú—t.břeb fm. !Battolom.
— 4. toe čtmt. přeb flo._baml. Sirin) na
bob.: !. me čtmtt. po Narz. a). arie. —
2. me mort. pťed ímenem 1m. — 3. me
čtmtt. hřeb fw. !Rarlčtou. — 4. we mort.
po sw. .Rateř. Db mlha fe za bob. neplati.

.Rablt'ce m !Bubčj. 1. w masop.chond. — 2.
D fw Wrokopu. — 3 D fm. Sim. a Sub.
Sbb. trlm fašbou fob.

.Ratlotoé Warh, mia Warh Rarloioč.
„Ratroice , Gbabařotoice ro Českol„ dťlwe b

Eitom., wýr. a bob aby u; vonb.: 1. Druhý
to postť. — 2. Drnhý po Welikon. — 3.
posled. po no. DUch. — 4. pm. w mčf. srpnu,
lažj po 3 bnl na toglič. zboži a po 3 dntna
bob. Týd. term po celí) to! me ffi-ebu.

Safeiomice \o Blzcňsku,břhoe wBrachhnstu,
wýr„tr bl; :: řrhh na koně a bom. bob.:
Ten ben po sw. hal. — w út. po neb.
bromob. — 3. tho. Baf. — 4. Sim ben po
fro. Bili! 5D sko.Worssile. Týd. trh na
bob. řaibř; pát. to fuchýď) dnech a kromě
tobo každý pát. obmlíf. pát. al bo wssechSwat.

.Ratoloiee to Plzeňsku, vrt-oč m Prachynsku.
1. prwni čtmtt. po Hrounxla —- 2.1. kwětn
— 3. Sen čhotteř bo Wawť.

.Rb one N o to a m leeňsku, mé w .Rlatoro.
1. to bonb. po sw. 3ftal. — Z.SDtubb bonb.
bo Welikon. — 3. Dfm. !Battol — 4. D
Do. Dnbřeji. Týd. a bob. itím každý bate!
ob brubebo tóbnu postnlho až bo fm. Martina.

.Rlabno w anulu, prwě to malomuiďu, tl;
'vonbčll'o: 1. po obede. sw. Bawla. — 2

no fm. Witu. — 3. Do sw. Wáclawu.
.Rlabrubb w Blzeňskn. 1. toe Břebu hřeb

kwťtnou neb. - 2.11; vonb. oo Bož. tele.
— 3. Dfro. Safubu.—4. tho. at.

.RlatTterec w ChebskU,dťlwe \ošateďu, wýr.
a bob. trby to dondg:1.dťrd bomn. .. 2.
hřeb sw. Zohannou mít. — 3. břebsw. Bartol.
-—4.přebfm. Watt. — m,; na nčkterýbabu:
zasw. fmdtef, obbbroá se hb to bonb. na 8
bní břeb tim . lýd nxbh fail). hřebu.

ty útetfb:1.břeb
obrác. fm. *Batola. — 2. po neb. Rantate.
— 3.5Drubb bo fm. .Rilianu. '—'- 4. po sw.
siIiL _ 5, po fro. msi-m.

.Rlenčí ořeb lefem w sBlm'tflu,dťiwew.sklax
towsku. 1. Dílo. Mat. -- 2 toút. bo no!-ron
1ici.— 3. D fw. Lucii; týd. ttb každ. úterý
to poftč.
Iomin w alt-amu břitoe w maraton. to
pondělky: 1. vo bromu. — 2. Střet! to mčf.
kwčtnu. — 3. přeb Mariť Gud. — 4. vřeb
wssemi Swat.. ' oňatnč saždý pond. týd nb.
Sefniaebn na tuto vonbčlh) zasw. swátek při:
vabl, obbúmá fe wýroťnl anebo tbbnl ttb to
úterý,. a připabuesli na toto úterý sdálek,
tedy fe we hřebu obwábú

.Rnčaomofl » _Sičlnfl'u,břh'oe to Dolellabflu,
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mátoč. a 5017.th h) bonb.:1. Druhý bo
fm. salta Seb. — 2. !Drquó w volič. —
3. po Welk. - 4. břeh nawsstiw.B. Diar.—
5 př. Munchen).$. Mnr. — 6. po 1menu !Rar.

Ruin nowý w Pražsku, bříme w Berounskuu
2. na tučná činní. — 2. w pond. po fmět. neb.
— 3. D fw. *JBítu. — 4. we čtwrl. po fw.
Wawťinci, — 5. D fb. Síbmíle. — 6, O
flv. Wendelinowi. — 7. ..!Barboře
Wýročut tel) na nebělí anebo na některý

stoátek přibabaiící fe pťisstibo týdne odbýwá.
Kolin ec w SBI;eňffu, bříme w .Ríatnmfl'u. 1.

D.fm Fil. a Sat. 2.D mi.—
3. D sw. Dnbřejí. $říbabnou=lí mtb wýrj

.íríyb na neb. anebo na ;afro. íhaátef, obbóm.
fe přímí bonb.

Rolín Noduý m Bardubsku, btmč w .Rou.
řimIIu. 1 m ponb. mafov. — 2. w bonb.
vo ímátofíed). ——3. Díha. ant. Bad. —4.
w pond. bo fm !Battnl.. po 14 bní. — 5.
po fw. Grant. Seraf. — 6. m bonb. bonn.

,Dnbřejí; m páteř a 15 M). vřeb tím tri) na
dobyt.; týd. ním na obilí, břímí, bohem:
:: drůbež me flřebn :: w páteř

£ olowec w Blzeňstu, vrmě w .Rlatomffu. 1.
w út. melír. — 2. D.fm Zanu „křtít —
3. w bonb. břeb i\b. bahnem; týd. ttl'm: 1.
Druhé bonb. bo !Belíf. — 2.53rubě bonb.

bc hv. Martína.
Kopid In o mSíčínífu,btmém Bydž., h; ftřebb:

1. bo eííf. 2.D fw. Brokopu. — .
pťed „lana. $. vím-ie. — 4. hřeb bočet.$.
Marie.

.R o ste Ie : Č etní; w WnrdubskU,vrhač m .Rouř.
1. t_npnnb. rříxowě. — 2. fm. ZauU ařt.

' D ih). ma,. — 4. Dbočetí 513.Marie.
.Ro_fteIec Labský wBraž., ptmémRouřím. 1.

1. na bonb. bř. sw. Slint. — 2. me čtmrt. př.
Nalu flv. fříše. ——3.th). !Bííu. —4.D
sw. Sat — 5. D polpúh'. fm. tříše. — 6. D
fm. im. a Sub; bří wssech zároweň trby
na konč a bom. boh; týd ním každ. fob.

.skostelee nab DrIící m Síčínífu, prwě m
Králob., mýt. tr zároweň trhh na koně a
bob. vřeb voleb.: 1. D fm. Dorotě. — 2.
wc čtmt. břeh Imět. neb. — 3. w bonb. po
Nanebewst. Bčulěj — 4. Dne 17. četmence.

5 D fm. !Bartoí. —— 6. D sto. startu
Darom.; týd. tri; každý čttbttef.

Kostelec u Nácho bu w Sičínífu, btmě w
.Rráíob., ti) čtwrtkh: 1. bo imenu geš. —
2. w pond. po početí a). mar. — 3. me
čtwrtek vřeb 1. neb. w fmětnu. -— 4.

Etmrtet po fm. !)latouh'í. .skaždoU stkedu t;,b.
ttI) na obilí, bříaí a bohatou.

.Rouřím m Bardubsku tb voubělfb: 1. po
Dinamem roce. — 2. po neb. fměmí. — 3.
vřeb sw. SDuďwn. — 4. D fw. Maťl Magd.
— 5. w bonb. po Narog. SB Marie. — 6.

bo sw. .Rateř.,v r,bří každém zúroweň hf) nakonč a bomb

.skozlany w Plzeňsku, prwč mílích—mn. l. wečwtrt. bo Welk.l — 2. \ne čímt. bo fm.
“Duch. —3. Dfm.933amř.— 4. Dim. Mat.

Wýročni lrhowé w Čechách.

.Rtabíicc w Chebsku, btmč to Gofetffu. 1.
brumí bonb. po [m. Sauna ř.t — 2. brubé
bonb. po fm. ma,. Sirin) na bob. fašb. třetí
stťedu každ. druhťho měli; bříbabne- (i některý
s těchto dobhtčich trbů na zasw. fmátef, ob:
býwá se teprwa bříh'tíúo wssedniho bne.

.Rtálnmíte tb Blzeňsku, itím mýt., lěž na
koně a how. bob.: 1. we člwrt. břeh zwěsl.

Mar. —— 2. w pond. přeb 5M. a Baw.
— 3.111 bonb. přeb Nanebem. $. ar. —
4. me mort. nřeb fm. óamlem.

.Rtalupi) w Cheďsku, prmé w Žatecku. 1. w
út. po We if. -— 2. toe hřebu břeb Naroz.
53. Mar. Týd. tri; každou hřebu.

Rráíům Mestec m ZičiUstu, prwé m Bhdž.
tt) bonb.: 1. po ím. 3 ftál. — 2. po neb.
prowod. — 3. po Bož. těle. — 4. D sw.
Bartol. — 5. me Břebu po Dn. Grant. Ger.
— 6. we stťedU bo sw. Cecilii; trip) týdnř
a obilní každý páter.

antenna w Zlčiasku,ppwě \n Bolesl. 1. tři
neb. bo Welik. — 2.1'ebm neb. ho fm. Duch.
3 w vonb. po fm. Bartol. — 4. m ronb.

břeb (\n. Mart. T.ýd hl) každý páteř.
Kkibská w Českolipsku, vtmé w Eítom. 1. w

pond. po 3. neb. po fm. Duchu; břípabnexlí
ale Děčinsiý tft) ten samý bonb., tebl) w
pond na čtwrtou neb. břeb sw. u —
z w ponb. bo sw. wa). — 3. vtmníponb.
w abmentč tób. ití) hab. hřebu.

.skrUmlow eský to $ab!1.1.me čtwrt. po
vůl postu. — 2. \ne čtmtt. po Bož. me.—
3. w pond. břeb fm. óaml. — 4. D fb.
Rateřv, bob. trůn každou ftřebu od nv. Síř.
do fw. Haw. , túb. trhh me hřebu a w fob.

.Rtubfa m Četní., prwé w 2itoměř. 1. we
čtwrlek pked kwčtnou neb. — 2. w pond.

„vřeb sw. Duóem. — 3. tve čím-teť po Smenu
Meuru — 4. w ponb. hřeb fm. Mart; bříz
pabnezlí brnmí a čtwrtý jarmark na zasw.
skočatek,odbýwá se pťťsstibo wssednlho bne.

Rrucbutef mžBarbub.,prwč wČáslaw., tl.-Im
mýt. a bob. tn vonb.: 1. pťed Hromn. —-,

2. břeb,DStanebemft. SBáně. ——3. poswm.!BácI.— 4. D.f\'o nana; túb. tri) každý čtmtef.
Krulich m Jičinstu, vrmč .Rráloíp.,tbčtmrt..

1. pťed (prvnm. — 2. btuíyí) do !Belífnn.—
3. bne 28. čerwence. — 4. po fm. Lukássi.
Týd. tl.-51)každý čswrtek na obilí a ten.

Kryrh m Chebsku, prwé tv Šateďu, mír. a
bob. trhu: 1. we stťrdu po neb. E&tate.
2. wc čtwrt. po Ued..skantate. ——3. me řtmt.
po powýss. ím. fříše. — 4. bne 8. Iíňop.

.Rřinec w Jičinsku, btmě m ĚoIeH., ts;čtmtt.:
i. na tučný. — 2. po 'Duďyu.— 3. po
fm. Bartolu -— 4. po fm. Rateř.

Šřímfoubom w 'Darbub., ptmč w Čáslaw.
1..wdond »ofm. Siří. ——2. na bonb. po

fm. Síljfí; týd. td; každý sonb.Ru mžák w Buděj.,vrběmxáborffu. tí;bonb.:
1. po Hroumd — 2. po neb. Meserik. —3.
po nv. Ma.t —4. deenpowss. Smat;
lýd. a bob. tem; každý čtwrtekd
ynžwarl w Chebsku,prwě wťoketstn. Wýr.| s



Wýročni tebou,! to Čechách.

trhu; na koně a ua bob.:1.ua hh. Sofefa.
— 2.11: bonb. ho hh. Markétč. — 3. w
Wilb- bo mh. Swat. Stř; na chleb hrubě
mb bo !DeIifou. řítí) na obilí kaž. čtmrt.

.Ruřimoba w Šehoí., htmé w Boleskj Trhy
na bob. a na wssechno framářhé zboži, th
houb.: 1. po Welikon. — 2. ho ho. uchu.

— 3. na hh. Sanahřt. - m4'uho Nanebew.5.13.!)řat. -— 5. 1113.35 — 6. mút.
hřeb hn. Tomáss.poTýd. trhw každ. hřebu ua

bob. a rozličné framářhé 311051.
.hu'čmatta » !Blgeňhu,htmč w Elitaďyhnhu,

1. na ben hh. Siři. — 2. na sw. Michala.
3. bne 15. hrohnce. $řihabue=li na některý
ztěchlo buů zcafwj fmátef, obbhmá se tri)
hřlh'tiho wssedniho bne. lhb. tri) kazdě úterý.

.skhnžberk m Ghebhu, htmč m20feth'u. 1. w
honb. ho 3. neb. hohni — 2. na hu. !Blta.
— 3.11) houb. hřeb sw. aDáel. — 4. bruhé
hnub. obmeutnl; wút. každ. mřl'. trh na bol).
a wssechny hátlh ho celý tof, ním na obilí.

Bandsskroun m PardUbsku, hrmé m (Eben:
bimhu. i. w houb. ho fm. 3 ftál. — 2. w
ut. ho neb. Subifa. — 3. w út. ho hh.
Dubu. — 4. D hh. Maťi Mcxgda— 5. w
út. ho hh. Matouh'i.

Eautetbaď) m Cheďsku, hrtvě w Loketsku,
trhh má:. a na bob.: 1. D fm. Sunu .Rřt.
— 2. hmm! hnub. ho růžencowé hamuohi;
hřihabne-Ii něktcrý g těchto jarmarků na neb.
anebo na gahvřcem') hodtef, odbýwá fe mi:
nulelp anebo hřifhiho bne.

Sebeč w Sharbubhu, hl.-ročm Čásl. 1. w út.

ho neb. (žehtuag. — 2. ten beu hřeb Nax
nebewst. Sháuč. — 3. ten ben hřeb hv. Mať.
!Ragb. — 4. lhůt. haha. Siljl. — 5. me
řhhetel hřeb hh. &amlem.

Lestow lh ChebskU,prwč m Blzeňstu. í. Dne
19. bťez. — 2. Dne 2. řmčt. — 3. Dne
4. čet-theme. — 4. Dne 15. řiina.

Lewin m Českol., muž 11)eltomčř. na ben
fb— Ma oUess

Eheuiee w Plzeňstn, hrmé w !Baebhnhu. i.
O.fw sub aeb.Š Osw. suit.m.

_ttlm každou hřebu. Šír-I) na hřígi na ben sw.
Qiubatta.

2 ib aň w Sičinhu, htmě w Bhdžowsku, th
úterfh: !. ho sw.Mat. — 2. ho hh. trojici.

.ho hh. Bartol. — 4. ho sw. Šim. a
Sub. Týd. trh ka bh út.

Eibenh'tehu w hebsku, have to Loketsku,1.
to houb. ho 92mm. 21). Ematie. — 2
houb. ho hoheb. sidatoduss. neb.

£iberee w Českol., prwé w 'Boleh., th houb.:
1. ho neb. hromob.— :. hřeb hb. autem,-ho
8 bui. — 3. po Naroz. a). Mar., ho 8 buí.
4. ho.3. neb. w říjnu a w út. na to. — 5.
hřeb hmm! abment. neb. a to út. na to. 55:51)
na mlnu:1.wút.a mehřebu ho hb.Duel).
— 2. w út. a me hřebu ho hb. Michalu.
Sit-bh na bobhtel: !. w sobolu hřeb neb.
hrothob. — z. w sobotu na 8 bui hřeb hm.
neb. abm. z' b. trhh kaž. honb. a kaž. (mne!.

Qiběflťieem čehol., htmé w hitom. iarmatřh
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a tl.-hh nad bobhtef: 1. bue 8. bubnu. — 2bue 25.
2ibice wPardubsku, prwč wČásl 1 wpond.

ho Smena Zežisse. — 2. Na hoheleč. hřebu
— 3. w honb. ho fw. Sunu Nep. — 4.119
houb. ho sw. $rořohu. — 5. w houb. ho
Nanebemg. 53- Marie. — 6. D hv. Hawlu,
pťipadne:li ten ben na neb., w hhnb. na to.

Liblin w *Blgeňhu,mhr. a boh. tthhth honb.:
1. ho brušebuč neb. — 2. ho hv. Fil.aJak.
.— 3. hřeb Bož. Tělzu 4. ho ho. Sim.—
5. hřeb hv. Martinem.

Libochowice m Bražsku,hmě mEitom. 1.w
hřeboh. — 2. \ne hřebu hř. Nanebemh. SB.— 3.
D hh. !Bartol. — 4. me hřebu hoftu.!1\ácl.—
5. \ne hřebu ho fm. Mart. m. trh každou fab.

Lib o nehet w Českol., hrmč m Qitom. Stín)
mhr. a na bob.: 1. m'honb. hřeb hohuim
fmatrbečetem.—2. w houb. hřeb Sunem Rři
-- 3. w houb. hn Naroz. $. Mar.

Lipa Česká, fr. frajhč měho, hmě w Eithne.,
wýr. ttzhh 1. me čtmt. hn hh. Mcarketěl—
2. wečtwrtek ho fw Martinu, oba ho 8bui.
$řihabuezli hv. !Ratřěth nebo fm. Matt. me
čtwrtek, začm se trl) wýr. teho; bne. mm na
bob. th hřeb. 1. ha hřeboh. — 2. ho Božj
těle. — 3. ha fm. Bartol. —- 4. ho hh.
Martinu, každý trmá brna buí.

!!íhuice w Bardub., prwédw Šáh., ttbh mýt.
hař ua koně a hoto. bol). th honb.: 1. ho
hh. 3 řtál.— 2. ho neb. Sub. — 3. %) hh.
Bet. a Sham. — 4. hřeb hh. óawl. — 5.
ho fm. Mart. — 6. hřeb Směnu. Ste-hh na
mluu:1.th. Flor. — 2. w honb. ho

-.h'b Hawlu. itím na bob. faš. honb. obb8.

lebua a; bo 9.1lhoh., thb. itím fuč. háteřD
Lissow w Budějd 1. xs út. welikou. — 2.. Bartold —- 6. DM Dnbř.: týd. trllyoh

každý řtmtef.
Eiteň tn Wražsku, hrmě m Blzeňskn, _trbh tahr.

a na bob.: 1. řtmté honb. ho Now. roce.
— 2. the hřebu hřeb hv. Duch. — 3. Dhn.
Maťť Magd. -—4. D hh. uuu. — 5. me
hřebu hřeb hh. 93361ch kddž hřihabue nohu.
hnát., hřel. fe trh na tenlýž ben drubébo thb.

eitoměřiee w Českolu, hrmč měho ftaihé, th
houb.:1.ho bemítulfu. -— 2. ho neb. .Rcm:
tate. - 3. ho Nanebewz. $. Mar. — 4.
ho hh. .Rateř. Ihr. trbh každ. út. :: sob.

Litomyssle th Sherbuhhu, have to Gbrubim.
Lmút. hřeb fm. Grant. Salef. - 2.tb
hřeb. hřeb fw. *Banttácem. — 3. w út. hřeb
hh. !Bet. a Sham. — 4. we hřebu hřeb fm.
Siljim. — 5. w út. hřeb sw. &ateř. Stín;
ua fonř a na dob. ten ben hřeb tím; thbul
trhy na obilí, len, toluu, hřlgi, hlátno a iiuč
zboži m fobotu ho e_elh tof.

Litwiuow w Cýebsku, hribe w Litouxěťicku.1.
me hřebu ho meme neb. — 2. . aři
Magd. — D hh. Michaluu 4. w houb.
ho wssechGmi.

LoOchowice to !Btašhu, prwč w Berounstuu 1.Osw. Ziťi. -.—2.D sw. Matěji. — 3. D
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fm. beobolbu. — 4. Sen ben hřeb fto. San.
.Rřt., tafé fe tam tbb. ttbn obbbroaií.

Loket, bána. ttai. mčsko nhnt řoChebskud 1. na
zel.člwrt. trh na d)!eb.— 2. Dne tmu.—
Z.wpond př.97mm- 4. D fm.Mat-Lbín.—
5. we řtmtt. hřeb !Bánoc., ttf) pouze na dyleb.

Qomnice to Buděj. 1. D fm Štíři. — 2.D
sw. Banu .Rřt. —- 3. D ího. míďyalu.

Lomniee wZičinstu, prwé tomm., to čtrott.:
LDrubú to postě.— 2. hřeb fm. Maříinagb.
—- 8. pťed fm. Šim., a Sub. blamttbn na
bob. a zboži. LDfm bni bo Nanebewst. SBc'mě.
2. \ne čttott. po Bož.Tťle; túb. ttbn kaž. čtmtt.

Eouňomice w Budě1., drwé m .Rouřimffu.1.
roe řttott. hřeb fto. 3 fráli. — 2. toe řttott.
hřeb Řehok. — 3. \ne řtmrt. přeb no.!Doit.

_— 4. na fm. Wlta. — 5.- na no. Maťi
Magd. — 6. toe čtmtt. hřeb ib). éBartoI. —
7. toe mou. břeb i\o. Wácl. — 8. na Do.
Lnk. — 9. na fm. !Barboru.

Lounh w Pražsk:l, moč \oŠateďu. Srba;mít.
na řoně a na bob.: 1. na bonb, a pak m
břlň't. bneď; nřeb tučným čttort. — 2. to bonb.
a út. hřeb !Ranebeton. 213mm— 3. we ftřebu
bo Ncarozu EB. Elar., ttmá 8 bni. — 4. toe
ňřebu a we řttort. po Šim. a Snb.; při:
vabne=II na bm) 2. a Lim-marfa zafw.stoúte,

odbýw. fe tnto gum. topříiftíď) toffebn. hneď).Lowosice to eskol., prwě na Sítom. 1. w
nonb. po Qatare. — 2. tobonb. bo meroi.
——3. to ponb. bo Stat-oa. =D. Mar. —- 4,
nabonb. bo N.Dagboře. !Břivabnedí to nonb.
bo fm. Barboťe zasdoěcený máte?, odbýwá fe
iannatř to út.

Bubenec w Cbebsku, nemá to Loketsku, trbn
wýr. a na bob.: 1. thubě bonb. po ótomn.
—' 2. \ne ňřebu hřeb no. Wácl.

Luže to Sam-bab., drwé to Gbrubim. 1. toe
ůřebu no Nalez. fm. fříge. — 2. Sten ben po
fm. Střet.a *Bato. —'3. Dne 13. karma.
4. na Dussjčsy; ním na bob.: t. toe ňřebu
hřeb jmen. Sej. — 2. tve Břebu bo třet. neb.
boh. — 3. !Dne 13. řermna. — 4.D5)uff.

má w Zičinstu, prwé m Bolen. 1. w bonb
' no no. išií. a Baf. -— 2 mponb. po Sana

ůěti. Týd. hbn fašbou (ob.
Malesso w w $arbub., prwé to (sem„ tu út.:

1. hřeb ho. Mař. — 2. břeb leebowstd ÉBŠnř.
— 3. břeb fh). Maťť Magd. — 4. hřeb Narog.
SB. Marie. — 5. hřeb sw. Martinem bisk.

!)! anetin w EBIgeňflu.1. w bonb. po Dewltn.
- 2. Druhé bonb. bo Welikon. — _3. D
stoeWitu.m 4.D fm.!Rat.— 5.th\.!8atb_.

!!?arffomicc to Buděj., brroč to Derouuthl.
!. Dne 14. února. ——2. Dne 18. řiina.

M asskow w Chebsku, bmě to Šateďu, !. prw.
neb. to voftč. — 2. D fm. sil. a Baf. —
— 3. D 'Ratog. SB. Marie. — 4. w pond.
po wss. (št-bat., každý 8 but-, trbn na rolnu:
1. m nát. po no. Siři. —- 2. w oát. vo sw.
Bitil. Sůb. ttbn každý bát. Satmarfn na neb.
anebo mat. pčipadajtci odbýwaji se bub přeb:
cházejtclho anebo nřifít. mnebnlbo bne.

WýročUi name wČecheich.

Mědee to (Ebebftu, bmé to Loketsku. t. w
pond„ po flv. amtu.— 2. mbnnb. 1mfimuni,

Mědč in w Plzrňsku, Mně to Straton). t.ten
ben hřeb Nanebemg. EB.!Rarie. _ z_ Ofxooj

im. a snb. — 3. Dim but vřeb !Jtattin.
Mělnik m znamu, vrmč w woku., wýr.erhy

na fonč a jiný bob.: !. toe čtmtt. bo ih). 3
řtál. — 2. toe čh'btt. to btubém bonn. týb.
— 3. toe čttort. bo fb. išil. a Sat. po &
bní. — 4. to bonb. bo fm. sBet. a Weuyd_
5. toe čtmtt. no Stanebetog. SB. Mar. _ 6.
toe čtnnt. bo no.-šabatu. — 7. D fm.Dnbř.
apoft., po 8 bni; túb. trí; každý út.

Městečko Gené w Českol„ prwé u, Bolesla
1. to oonb. po tha/3 frál. — 2. to bonb.
bo ího. Sof. — 3. m bonb. 14 bn! bo fn).

: ©uďy.— 4. bo ímen. 88. Mar. — 5. to ponb.
bv fn). Dřarh'nu.

Městec králům, mia: „králůmMťstee.
M čsto notoč nab Metujl to Síčtntfubrmč

m .skrálohr. Wýrd ttbn a fpolu na bob. po
každě dodoledne: 1. na ben sw. anno. —
2. na ben fm. Siří. — 3. na ben ího. Sana
a Wawla. -— 4. na botobň'. fw. Híge. Týde
trůn na obilí a pťizi každou flřebu a fob.
Wýr. itím, dak na fonř a na bob. břibabailet
na neb. anebo na gum. swátek, odbýwaji fe
pťlsstibo mň'ebnibo bne.

Merklin m Blzeňskll, vrtné to .Rlatoro., tt)
bonb.: 1. ho “o. Iroiící. — 2. D fin.
!Bamř. — 3. Do 015. Martinu.

M eito ro PražskU, vrtné na Berounsku. 1. m
bonb. bo urna. neb. mam.. -- 2. to út.po
flv. Trojlci. — 3. D 019. Matoussi.

Mejřo stoké wNardubsku„me naGbrub.,
ttbb habr. a na bob. tb út.: 1. pm.toboftě_
— 2. hřeb sw. sil. a Sat — 3. no no.
Qnet. a alan). -— 4. bo Nanebem. % Marir.
— 5, hřeb ft'o. Grant. Get-af. — 6. hřeb fin.
Lazarem. W vonb. břeh Fmřt. neb.: bat to
ponb. hřeb faěb. mbr. trb. ífon trbn na bob.

Mezimosti w Buděju 1. D no. Dorotě. _.
2. D fw. slot. — 3._D fro. Miful.

Mikulow n) Gbebtfu. btmě na&'tom. na ben
fm. Safuba bne 25. řemenu.

Mil čln to !Buběi..brmřmíábortfn. 1. Dno.
Gtanm. ——2. D fm. Stan. .Rřt. — 3. Dne
15. čertoence. - 4 D Naroz. SB. Marie.
— 5. D Dufl'iťfáď). '

Milessow w (Žena|, bet-očm2itom.,trbb wýr.
a na-bob.: 1. 'Ien ben břeb no. (Gabrielem.
-— 2. to bonb. no no. *Zlnt. $ab. — 3. to
bonb. bo bomóň'. fm. kťlže. -— 4. to nonb.
ořeb Nanebewst. mna: břibabnerli rten) na
fob., tebt) w nřm'tl bonb.

Miletin w Zičlnstu, berně w deže 1. we
stťedu bo fw. Sířt. — 2. toe hřebu vo sw.
Lukássi; tób. ttbb každou 'fiřebu. _

Milin w alt-autu, prwě w BerounskU. 1. m
ponb. mafob. — 2 D tb). Dnbř.

Milewsto w Budťjd,orné w usum; LD
no. Soíefu. — 2. to ponb. po sw. Trojiei
-— 3. D fto. Markětě. —- 4. m ponb. po



Wýročnt eryowé m Čechách. '

jménu Mat. — 6. D ib. !Bntn'iíe. Týd.
tt»» na bob., obilí, »ottamu každý čtmttef.

Mimoně to (Štíra., prwe romana. 1. »thi
»dtef to »ofič, »ař t» »onb.: 2. »» fm. Tro:
ilti — 3. »» fm. Matoussi. — 4. »» fm.
Šim. a Sub.

Mirotice m Plzeňsku, »rmě w Prachhnsku,

tt) »onb.: 1.am mafo». — 2. fm.a Jak. — 3.»řcb fw. ?B“ :: 28cm).— s34.
po fm. Ziljř. — 5. pťed fm. Martinem. s»».
u»» na'oob.,n»i1i, břimi a Im: 1. w út.
»řcb Welikon. — 2. w út. »řeb Wánoremi,
mimo to icfl'tč každou fiřebu.

Mirowice w Plzeňsku,a»tmé w Prachhnsku.1. D »»tát. fm. !Bam d
neb. &&tatc. — 3. D afro. QBoitčdm. — 4.
we hřebu »řeb Bož. SUI. — 5. D sw. Pro:
fo»u. — ,6. D Marii Suěžnčd — 7. D
Naroz. a). Maried — 8. »: »onb. »řcb sw.
Hawlem. — 9. D Dbětom. $. Marie.

Mirow to Českol., »rmě w Bolesl. 1. wpond.
»» bromu. — 2. w »onb. »» Rogáte. —
3. w »onb. »» fw. Bartol. — 4. w »onb.
»» sw. im. a Sub.

Mlčcdkow m Zičinsku, »rmé w .Rtáloíytab. 1.
Dne 23. bu»na. — 2. Dne 24. čerwna. —
3. Dne 30.1ifto».

Minox-nice w Zičřnsku, »trnéz»: !B»b3. 1.w »onb. »» jmenu 3:3. 2. w út. »»
aBeIifon. —- 3. w út. »» fm. smím. — 4.
w út. »» sw. Kateťině.

Mnich owice m Pardubsku, prwé w .Rouřím.
t» stťedh: 1. »» Nanebewst. Wáně. — 2.
»řcb Božj $!!an — 3. pťed Ulm.-03.!Bamm
Matic. — 4. D ího Martinu. _blam. tt»»
obil. :: »»».: 1. na tučn» čtmt. - 2. na
zelený ttmrt. — 3. D fm. Sat. a»oíl. —
4. we čtmt. »» fm. !Bácl. — 5.
Frant. iam. — 6.. Sten ben »řcb sstčdrým
hmm; t»b. “» fa3b» čtmtt.

Mnissek m Pražsku, »tmě w Berounskuz1a
Dfm. Fab.něm-2 Dfm Safem—
3. D sw. Fil. a Zak. — 4.911: 2. ft»na.
— 5. Dne 24. října.

M 011 m (Sínbífu, »tmé w Žatecku, wýr abo».
k»»: 1. w »onb. »» neb. Oculi. — 2. na
fmatob. út. — 3. D fm Silii. — 4. w »onb.
»» sw. !Butg»atbu.

Mssec w Bražsku, mně to %Rafomn., wýr. i
dob. h»»: 1. w »onb. »» neb. Oculi. — 2.
m stťedu pťed Nanebewste Pánk. - Dne

mf e “inao w Zičinsku, prwé w Bolesl., »; Wow;1. »řcb tučným čtmt. -— 2. »o [\n. Fil .
Sat -- 3. »řcb »om»ff. fm. tři3e. -— 4. »o
fw. Watt., zároweňnakoněadob. Týd. »(am.
tt»» na »»». a iiné wčei “) »onb.: 1. »řcb
![Bclifom — 2. »řcb fm. Duch. — 3. »řcb

xWánoe., ostatně každé »nnb. obilní tt»

Muncifaj w Bražsiu, dťiwe m Rakowu. 1.
Ten ben »» fm. *IBoiL — 2. »» m.!Wíd).
Sat-matt na fmdtct »ři»abaiícl, fcfw;oťčssllho
bm ») t»bnu ob»»m
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Mutěj om to $l3cň1řu, »ttně »: Slalomflu,
dne 214. frpna, t»b. tr»» »» wssecky čtwrtky.
ačeradcc w !Bubi., »tmč ») Rouřim
m»r. :: dob. tr»» »; út.: 1. »m. »: mafo».

2. »» hnět. neb. — 3. »» fm. Duchu,a
pťjpadne:li na tento bm fmátcf, ob»»m;i fc
iatmatf »uB »řebcmé»o anebo pťisstiho bm.
4. me ftřcbu »» fm. Safubu. —- 5.113: stťedu
»» imma Marie. — 6. »» fm. Teresii. —
7. w út. »řeb Wánoc.

Nadějkow w Buděj„, dťiwe to Túbor., wýr.
a “»» na »»».: 1. w út. po ím. Nudolfu.
— 2. D sw. Štčpz — 3. »»»onb. »řeb fm.
Trresii. — 4. w »onb. »řeb sw. .skateťinou.

módu d m Zičinstu, dťiwe w Králoh. 1. na
tučn» čtmtt. — Dfm. Witu. — 3. D
fm. Marl. bisk. —z'.'$',»l:'. tr»» m3b» me čtwtt.

Nasawrky m !Barbub., dťiwe m Gínubimifu.
wýr. a »»». tr»» tt) čtmtt.: 1. »» »tm. neb.
w »oftě. — 2. »řeb sw. Norberteul. — 3.
»» fm. Hawlu.

Nečetin w Plzeňsku, m»t. ním na tom!, »»»).
bob. a to3ličné 3»o3i t» »onb.; 1. »m. w
doskě. — 2. »řcb Nanebewz. až. Marie. —
3. D fm. Sambu. — 4. »» fm. !)?ióaluc—
5. »» wssech Swat

Nejiťsko m Mzeňsku, »mě »: .sklatowsku,t»
»onb.: 1. »» !Rancbetoft. Pčmě. .po
Naauroz ZB. Marie.

N c»m13b» w Pražstu, dťlwc w Kouťimsku,
t» čtmttf»: 1. »o Nalez. ím. kťiže. — 2.
Druhý »» »om»f|'. fw. kťiže, oba na wlnu a

ro3ličné tram. 3503i, iafo3 na“ foně :: »»».,
Ea3b» »» 8 Dní.

N echanice w Sičlnffu, dťiwew Bydž.1.w
»onb »řeb fm. Matějem. — 2. wpoud. »řcb
sw. Duchem. — 3. mc čtmrt. »řcb Nanebewz.
SB. Marie. — 4. w »onb. po fm. Wciel. —
5. w »onb. »řeb abmmtem. ,

Nepomuk w leeňskU, dťiwe »: .Rlatom., tt)
ftřcb»: 1. »» ótomn; — 2. »» neb. Zubi:
Idtc. — 3. »» fm. Sana .Rřt. — 4. »řeb
fm. imat. — 5. »» fm. Barboťe , »řípabnc=íi
na stťedu zaswčceuý swátek, odbýwá fc jat:
matt»řií1'ti»o bm. Týd. "»» každou stťedu
nb Hromnic a3 ffb: .uSan

Nepomyssle w Q»c»1fu, břlme w Žatecku:
l. w »onb. »řcb Naroz. 50. Marie. — 2.
D sw. Mikul. Trhy na bob., 8 dni trumf. .
1. na *.'Rcminíl'c. 2-D fw. Witu

Metalic: w Plzeňsku, břitva ») Brachynsku,

wýr. »»» na fouěza D»o\». »»». t» mm.:1. »» bromu. — DW Sunu RH.—

3. SDtu»» »» Wanczlnm. $. Marie. -— 4.D sw Michalu. — 5. Dfm.3a3aru. Welké
tt»» na foně a dobhtek: 1. Welikou. út. —
2.f\»atob.ůt.31»b.tt»» na obilí a »om.
bob. fa3b_ě »onb.

Ne t wo řic e w Budťj., dťiwe m Berounsku
wýroč.a bob.h-»»:1.Dm 4. »řqna. —
2. Dne 17. fmět., — 3. Dne 27. ft»na. ——
4.911: 16. října.

Neustoupow w Buděj., »řlm w Táborsiu.
— Elim bon »» sw. 3 he'll. -— 2. 5m den
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po útvaru. —3. wa. Mar 4.
pbnb. po Bož. Síle, lýd. trip)ukazd. člwrtek
»» “lb buůfť

Neweklow w Buděj., bříwe w Berounsku.1.
Dne 3. února. — 2. w út. fmatob. — 3.
Dne 4. srpna. — 4.911: 29. gáří,

Newděk wChebsku, dťtwe wLokctsku,tb pbnb.:
1. pťed fmět. neb. — 2. vb fw.!lRíQalu. —
3. pťed ma'. smat., ním na bob. prw. út.
kazd. mčí, tbb. trb každý páter. '

N orbě ko stel o w Chebsku, dťlwe m Loketsku
1. Druhé pond. po Welikon. — 2. w pond.
bb powýsseni ím. kťiže.

chffnícc w Zččiusku,brmě w ,Rrálbb.,
pond.: 1. pťed Welikon. — 2. red fm.
SDudycm. — 3. po sw. Maří Magd. — 4.
po fm. Barlol. — 5. po fw. Hawlu. Týd.
krb ťazdý čtmrt. na pťizi, plátno obilí aroz:
Iičně fram. zboníš

lemí w Chebsku,dřiwe neumím. 1. m poru),
po !Rogátc. — 2. fDrubč poud. po ím. Mich

Dnbřcibm w Wardubsku, prwč w .skouřirnsku,
tí) středy: 1. pťed fm. Blažejem. — 2. pťed
fm. Wojtěchem. — 3. D fm. :Dctronilc. —
4. D sw. Markětě. — 5. !Učed powýss. sw.

kťiže. — 6. pťed ím. Sim. a Sub. !Břipab:
neli třetí a čtwrrý trb na fbb., neb. neb

, fmátcf, bbbbmá fc tu skťedu pťed tím.
Dpatom, wiz: mbaborf.
D patou: měapa w muběj., biim w záboszu

1. to pond. po rozesláni ím. apostolů. -— z.
to pond. po Nafaeli; pťipadne:lč na ponb.

zaswčcený swálek, odbýwá fc iarmart pťisstiho
wssedniho Dne w íbbnu.

ončno ro Zičinstu, prwě w mám,., trhy
wýr.1.dne 12. bcgu. — 2 D ím. Marku.
— 3. D ím.912itul.lrl)b na zboži, tě; na

szně a jiní) bob.: 1. dne 25. kb. — 2. Dne2. břq. — 3. m pát. přcb Siřím. Srby na
mlnu azbozi: 1. Dne29. čctmna. -- 2. 1:11:29.
frpna. Gibb.tri) na obilí afram. zbozikaž.pár.

chčnb w Zičinsku,prwč m Bolesl.,ty pond.:
1. po čtmrt. neb. poííní. ——2. po fw. aBítu.
— 3. Druhy po Naroz. 213.Marie. __ 4.
po Čím. :: Sub. — 5 pťed fw. Tomássem
apbfí., kazdou foboíu tbb. tri) na obilí.

Darom w Chebsku, prwř wLoketskU,u) ponb. :
-1. po neb. Sepluages. — 2. pťed ím. ban—l.,
tbb. tri) kažbí pond.

Dub lic e (Gimis) w Chebsku,dťiwe » Ša:
teda. 1. ma Emmet po fmrteblní ned. _.
2. to pbnb. po Marca. “B. Marie. — 3. w
pond. po sw. .Rateřinč; při tag. wýr. rrhu
jen zčaroweň krb na dobytek; taz. Emmet
lýd. trh na obilí, paliwo a ponurou.

Dubice (Gipl) w Zičřustu,bitím:w Krcilohra:
bratu. 1. Situ ben po forum. -— 2. Na por:
cíunfulí loliz 2. írpua. — 3. mút. bb fw. Síljí.
—4. mút. po sw.Watt. -—.blmnítbbníttbb:
1-.w út.!1í3clífon.— 2. w út. pťedswalodussn.

ímá;; =—3. w úterý před ím. obalem.-—
. 4_ :.,,',mf, pťed Wúmcemt. Dbbčeiní týd.

tri). kaž. ůřcbu.

Wýwčnť trbomí m'Č'eíbáďy.

D uno sst na Bražsku, břím na mafbbníďu.
1. 3m bm po nom. roce. _ 2 ma bm
sw. Zosesa. — 3. Na ben do fm. !Bct. a
Paw. —4. we stťedUpo Grant. Seraf. —- 5.
w pond. po fm. Mareinu. Týd. tri; kazdý
páteř. Bčipadne:li na ím ben saftbčccm')ímá:
tof, ícbb fe týd. trb ten ben přcb tím odbýwá.

Duní nad sobem (auEíg) » Českolipsku,
dťiwe » sitoměříďu, tb pondělky: 1. po fw.
Sab. a Na 14 bní pťed Weu
lífbn. — 3. po flv. !Ratféíě. — 4. po fm.
!Battbí. — 5. po fm. !Rartínu; kaz. čtmrí.
týd. ttb na obilí, bob. a jiné wěcř.

D u sti na b Dr licí (QBííbcnfdymcrt)» Par:
bubíďu, břímc ib Chrudiulsku.1.w prwnt
úterý po půl postu. — 2 D fw. !Bítu. —
3. Dfm. Zak. — 4. wúterý po Naroz.
23. Marie. — 5. D sw. Martinu, tm bm
přeb tím wždyeky tri) na f_qnč a howězi bob.
tag. fo. trb na [m, pťizi, plátno a minu.

D uss ť (Yuscha) w Českolipsku, břímc w Síto;
měříďu. 1. w pátou stčedu poitn. — 2. D
sw. Sunu .Rřt. — 3. na sw. Bclrtoloulj —

.D fm. Šim. a SuD.
,D411t e r ý (Neumann) mčfíb ro leeňsku, dřiwe

tam3.1. w úterý pťed kwélnou neb.
2. we čtwrtef přcb fw. Duchem. — 3. D
sw Banu Bří. — 4. we maart. pťcd fm.
Hawlem (níloíí pťed poswicenim, nbbrš pťed

fm.máme!cm). — 5. w w foboíu pťed it!:

D uzoďy “(gšbíícretírócn) mčfíbow Bardubieku,
dťiwe wCáslawsku. 1. bm 2. února. — .
bn: 22. črtmcncc, 3. Dne 23. října tri; na
obilí, a na bob. kazdé pond.

!Bacow wBuděj., prwé wTúborsku, tb bonb.:
1. po mb. Cantate. — 2. po fm. umíš. -—
3. pťed fm. Hawlem. — 4. po sw. Barboť.;
týd. trhy od fířebbp. až f abmntu na koně,
bom. bob., obilí, mlnu, žilný dylcb a mařímo.

!Bofa ubmá ro Sičíuílu, prwě w !Bbbj. 1.
w út. po imtnuScš. — 2. w út. po Rogáte.

3. w út. po 9303. Těle. — 4. na sw.
Wawř. — 5.11: út. po ím. Tomássi. zbraní
trí) každou fbbbtu.

21!:: tb u bí c e, prní w Chrudimsku, nyni íraifíé
mčsto. 1. we fířcbu pb Jaromil. — 2. ropbnb.

tříěomú. — 3. Sten den po Wiktorinu. —
4.11) út. po početř 5.13.Marie: trhy bob. n)
pbnb..' 1. pťed bromu. — 2. pťed kťřžowou
neb. — 3. pťed sw Wiktox:ixu:nxo — 4. přcb
početim 213.2)2arír.— Slib. trbb každý pát.
po ccl' tot

Peeka w Síčíntfhí, prwé m Bydž., h) pond.:1. po fm.3 2. do fm. :Dudru, na
konč, mlh) amalb bob., toglíčně obilí, wlnu,
kupeckě a tram. zboži každou třebu.

Bečka m Bardudsku,prní w ásl.1.wpond.
po jménu Sc'. — 2. Ten ben po fm. Sunu
91m— 3. Wawč. — 4. w pond.

Íál.—

pťed fm. Martinem.
Belhťimow w Bawi., prwé » záborfíu,

wýr. ním tb út.:1.po Nowěm roce. -— 2.
po ařcbbp. ——3. po Bož. za.. -— 4. po



. Eútcčni trhowé w Čqódď).

iu). !Bartcl. — &. pc ím. Sim. aJud. Sit-Eh)
na bcb.f_o_1_šbcuhřebu w xžostě, paf n) fcb.:
1 přeb fřij. neb. — 2. přec ím. íeciici. —
3. pťed ím. Brokop. — 4. před pcmúh. ím.

kčize. Slib. :er každou hřebu a M. .Rcňhi)
tri) w pond. přec mútcč. krbem.

!Bettctcice chci. břime w hitom. ii)
bcnb.: 1.14 bni přeb hc. Duchem. ——2.
14. bni pťed ciíař. pchcic.

Pilnikow w Siiinhu prwe m93b3.1.m út.
mlifcncč. — 2. D fm. !Bitu. — 3. D sw.

im. 3.ub
Pisek \c $l3eňhu, prwé w Brachyusku.1.3.

čimti. w postě.w 2.11) út. po fm. ítciici.
— 3. D frc. Maťi Magd. -— 4. tc poud.
pc powýss. fm. tři3e. —- 5. D sw. ůlěběrč.

Bisselř wPražsku,prwč chuřimhu. i. prw.
pcnb. w postě. — 2. tc vcnb. $c Nanebewz.
58. Marie. — 3. pc vcmóh'. fw. kťiže. —
4. w pond. po wss. Smat.

$1a ná w Blzeňsku. 1. na frc. Tomásse av.—
2. tce hřebu pťed 3elem')m čtm'rt. — 3. w
poud. pťed Nancbewsk. !Báuě. — 4. mvcnb.
pťed powýss. sw. fři3e. — tón. tri) každe
pond.„ na bcb., a každou fob. na obilí.

žhlaná óctni tc 'Bubčj.,mvczib.:LDM).
po Hromn. — 2. fóru!). po SBelif. —. 3.D hv.
s.Dlatičtě.— 4. Dhc. SRN)., každý út ti)b. tri).

$laňant) w _!Barbubhu,"Dvě m .Rcuř. .hn. Fab.a 2.D ím. Matěji. —
.rc pond. hcatcb. — 4. D fm. Bai.

SB[3anic e w Blzeňsku, prwť w Klalow„ h) čirvti.:
I. po neb. vtcrccb., pcsbni. — 2 vctheh.
fm.91voh.— 3. po pcmúh—irc. kťlže, po 8
bni. — 4. po ím. Hawlu, a padm:li frc.
Hawel na čimtiet, loho saměho bm; túb.
kin): i. na melh') páteř. — 2. D ím. Ic
máhi apch. a ftcmč tcbc ta3b. fcb. cb hc.
Sci. a_i,do fm. Hawla na tc3l. b'cb.

Blatna w Chebsku, prwě w Bcfethu. 1. w
pcnb. dťed hc. Dubem. — *2. w pond. po
fm. arcř. — 3. iřeii pcnb. m říjnu.

2313 cit , kr. ftaihé mého, ti) ponb.: 1.poued.
Remiuisc. — 2 po hc. inet. a am. — 3.
po sw. maticí. — 4. po hc. Martiuu; mtc
trhy ttmaii 8 bni a je 6 nimi 3átcmeň tri)
na tcně a bpm. bcb. Srl) na minu cb t.
1827 pcčinaiic, zároweň 3 trhem po hc.
!Bet. a 53:1qu po 8 bni. — Týd. trip) me
hřebu a w ícbctu po e'eli) tcf.

Blzenee hatí) w Plzeňsku,tl) út.: 1. pťed
Hromn. — 2. po ím. Wojtčchu — 3.
'Ranebem. P. Marie. —- 4. po ím. Diwissi,
zároweň trip) na bob.

Wočatky wBuděj., pricin) Táborsku,tl) pcnb.
- 1. po jmenu Jež. — z; po Nanebewst Yáně.
. .—-3. po ítc. Fram Getaí. ,.
B oděbrady wj Sičinhu, prwč w Bydž„ h)

»an : 1. po hc. Sofefu. — ?..pťed fm.
Markčtou. - 3. co powýss sw. tři3e. — 4.

D hc. Hawlu, .m3b1)při tom it!) na dobn;
každoUfob. ")th

dehra b \) w Budkj., m):. a bob. tv.-In)tyl.

K..-XVM!

:.1 Dkuhý pc Welikon. -— 2. pťed fm.
Bartclcm. — 3. pc fm. Sčm a Sub.

!Bcbbcřani) w Chebsku, prwé w Žatecku, n)
ebzt)1. přeb913uifcn.2.pfbtc.

Hrawlem. _— 3. pťed Wáuocemi.

Podoli bilé w Bardubsku,zptmě w (Šáh. 1.Sten ben po btcmn. — D.írc Fil.
Sat. — 3. D fm. Mnťl Magd. _-—_4. Sen
ben pc hc. Wácl. ,

5133! i ce w Zičinsku, vrtné tc Krčalo ., 1. w
pond. vc neb. Rantáte. .— 2. thc. !Btos
kopu. — D fm. Bernardu, 6 cfmir-enni
swobodou, 3átcmeň_ bcb. trip). Týd tv,-():)kaž
hřebu na plátno, při3i a chili.

*Bcličani) w 3ic'iuhu.1.m vcnb. pc fm.
3 frál. .— 2. “„třetí váief w pchě. 3. w

pcnb. po fm. hil. a Sat. -— 4. D hc. Sana
.Rřt. -- 5. D )".ic Barlol. — 6. to út. po
hc. Šim. a Sub. , tyd. ttl) fašbá čimtt.

!))ciičta w Bardudsku, prwě w Gbrubimh'u.
1. w ponb. po ím. 3 trail. — 2. třetí čemu.
w pohě. — 3- w út. přec fm. Siřim. —.- 4.
mc čtmt. pťed fm. Sauem .Rřt. _ 5, we
čtmt. pťed fm. 'Battcl. -— 6. tc út. přec
hv. Siul. a Sub

spalin w !BI3cňhu, prwč w ;Riatomhu. i. na
hc. atiétu. — 2. na buhičh).

'Bclna w !Barbubhu, prwě w Šáh., n) hřebi):
1. po nc. Malěji. — 2. po ím. Gil. aSat.
_- 3.pcfw.>18itu.— 4. po fm. !IBcicl.

!Bcřic' fpálená w Plzeňsku. 1. D s.w 30
fefu. — 2. we člwrtd po |rc. Duchu. — 3.rc
poud.vcím. 'Bartcl. —4. 2. pcnb. posw. Mart.

s.hohclcptti) w Chebsku, prwé ic Žatecku,
ti) vom—.: 1. po fmčtné neb. . po fm.
zrciici. -— 3. “zen ben pc Manebew3. ah.

*Diarie. — 4. D ím. Dnbř. ap. , a iehli3ebi)
teutc iarmarf na ntb. ancbc ímátet připacl,
tebuvřiiítibc wssednihobuc. Stin. trimfaš. hřebu.

Elšcítuvice m Duběi., paci w Rcuř. 1. :Dne
30. hcětua. — 2. .“Dne 5. 3áři. — 3. Dne
16. řijna. — 4. Dne 20. lihcv. Wýr. mm
na fmátet anebo neb. připabaiici fe w pťissri
týdni ben cbbýpaii.

*Bral) a, l)(anmi měhc Čech, m):. a paf na

bm) hamachi trip). Surinam) iíe odbýwaji:1. čtyry bni po ím. 3cíefu,t . .15 bře3ua,
a pťcd ím. Wáclawem bne 124. (tři.
Trhy halcnchi: pťed hamachi fm. Mčkulássc
a „přec Wáno,cemi, t. i. bn: ;. prchnce na
hatcmčhhěm náměhi, pat c hamachi Swae
tcianhé (Stepan) [.] .Na 12. frcčma,jafcá
iiatmatt na _ím. Wita na malchtanhem
náměhi a na Slěpánskem place.

Prachatice rc $l3eůhu, vuci m Brachyňsku
i. ice čtmri. pc (113.33 ftái. 2. Sten ben

pc h_c. Sambu. — 3. D ím. !matcuhi.
Welke týd. trip) u) čtw.rlky: 1. po fw. !Dřat;

2. po hc. nBoitědw, lýo. trip) na cbili
.fa'3ci')čtmttef. Wýročui a njn. trhy ua ímá:
tet nřipabaiici fe pčedesslěho bne odbýwaji

ihrrčt ce. ic Buděj., prwé w Berounsku, wýrša

bcb, ttín) ty pcnb. . 1. mafii; -- 2. _bc__|'|c,

__
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mnu. _ 3. po Mandaean. $. Marie. —
4. D fm. Sim. a Sub.

Bťelouč w Barduubsku,prwě w Chrudim. i.
w út. po neb. u ita. — 2. 5m bm po
Nawsst. EB.Mar. — 3. D proměn. i|). Garina.—
4. D fw. .stateť. Stí) na dob. tužby 6. čerwna.

Pťestjce erlzeňsku, plwě w .Rlatom.,u;
pond.: 1. po Mancbcmň.Báně. — z.po Bož.
Téled — 3. po sw.Wawťinci. — 4. pťed
fm. Rtiífpin. Týd. trip; na potramné měci:
!. 8:1. čmtt. -— 2. sw. Toluássř; obyč.
týd. aby od počátku posiU ai f sw. Mar!inu

. !aždý čtwrtek.
SBřibilIam w Bardudsku, prwčxw Ěáiíamffu.

1. Na ptam! sob. w postě. -— 2. !!:řct.ponb.
po Welikonj - 3. w bonb. po fm. !Bct. ::
Pawlu. a pťipadn. ten fmát. na vonb. tcdy
w út. na to. — 4. w pondl po Naroz. 53.
What. — 5. ro pond. po fw. Dnbř.

Pťidram w Pražsku, prwé na Berounsku, h)
pond.: 1. po ótomn. — 2. po indium.—
3. D sw. Sunu .Rřt. - 4. D sw. Zilji. —
5. D sw. Linhardu aneb w pond. na to.

iBřibt am w Ward., vrtné m GML !. tnc
23. bub. -— 2. w poub. pťed sw. EURid).
Trhh na dob.: l. M člwrt. btw. poft. lýdn.
— 2. w pond. třetího postn. náb. — 3. ro:
mm pátěho postn. tób. — 4. na [m. Zana
křt. (24. čerwna.) “

Bťibuzy w Chebsiu, prwě m Lokersku,prwni
pond. po fm. attol.

Bťi boli w Buděj.„ 1. D fm. mamř. — 2.
w ntb. po fm. Siři; každou hřebu lýd. a dob. tri).

Pťisc ční c e w Chebsku, vrhač w Žateeku, u;
,ponb.: 1. po NranebedxoskMmčr — 2. po fw,
Bartol. ím týden pťed abto. tri) na len po

d0 bni', týb. tri) každou fobotu. '
Proseč w alarm,“ wýr. a bob. trhu: 1. we

čtwrt. po ím. Řehoťi. ——2. wpond. pťed fm.
!Raři Magd. — 3.m poub. přeb fw. Teref. — 4.
w vonb. předsw. kouř.-, bob. lrhy jenom bopol.

Proliwin w Plzeňsku, vrtné w Wrachyuskeuj
1. Na welikon. út. — 2. D fw. Wrokopu.
— 3. D fw. HarolUd Pked 3 mil. na každý
čtmt. ití) na bob.

Rabi w Plzeňsiu prwč to !Bradmnífu. 1. w
páteř po sw.Zos. -— 2. m pond. po fxním
jící, po 8 bai. — 3. D sw. Barlol. — 4.
Díky. Mart., po 8 Dní; týde hl) fab. flřcbu.

sw. .
Radnice w mama, ty ponb.: 1. po gu:
- dika. — 2. po Nancbewst. EBčmč.— 3. po
' Bož. Sw. — 4. po Narog. $. Mar. — 5.

po fm. Luk.; zlásst. trhu: 1. na zel. čtwrt.
2. D fin. itom. ap., trl; na bob. a obilí
fas. čtmtt.

m ad “1ch \'DWWWWpkwť W mračna.,
]. D to. Wo1t. — 2. D fm. Matoussi.
„bublinu nťkterý g tčchlo fmátfů na ned.
aulu (mám, odbýwá se příffti wssedui ben.

5359511; 19 Chebstu,prwé w Bandu, mýt.
ní) na tram, zboži, konč a jiní) dob.: 1. w

_.pnub.po Man.-- 2. D fm. Barlol. —3.

Wýročnč "name w Čechách.

to „gub. po fm. .Ratcř. Přčpadne“:li na který
z bmx těd; hnáni, odbýwú fe jarmarf w út.
na to.

!Rabpně w mtb., brmč m Cbrudimstu, má:.
lrhy paf na bob.: 1. we čhm-t. po Bož.Tčlez
2. we čtmt. vo sw. Bartol. — 3. w tumb
pťed fm. Wácl. '

Rakowllik m Pražsku, 1. we čtwrt. po neb.
!Rcminifc. — 2. we stťedu po neb. Rantatc.
— 3. bm 15. čcrmcncc. — 4. D fm. Eibm.
_.- 5. Dne 6. listod.; 16b. tri) na fm. Siam.

N dno w w Blzeňsku, turné na .Rlatomlfu. 1.
na fm. išíl. a Sat. ícbm ben.— 2. wpond.
po fm. met. a'Dam. icbcnbm. — 3. w poudj
po Narog. $. Marie, ttmá 8 bni. — 4; na
fm. Mikulássc trmá 8 Dní; každý na zafw.
swátek při abaiicí jatmarf fc buď bm pťed
swátkem a ebo po fwátfu odbýwá.

!Rataie w !Batb. drwěw Kouťimsku.1jwsuchě
bni pťed ím. mlat— 2. wpoud. pťed Wclik.
— 3. we ftř. po Ncmebewstu s.Bc'mě. — 4.11)
rwnd. pťed DBánot. '

Reichenstein dol.ni m Plzeňsku, prwě w
SBmcb. 1. D ím. Gob. — 2. D flv. Wojt.
— 3. D _fh).Silji. — 4. D [m. Sinbartu.
Sarmarfp na mb. neb fmát. vřípabaiíd ob
býwaji .fc buď pťedesslého anebo pťissliho bm.

Nichow m ' effol., brmé ro Litom. 1. na fw.
Dat-kol. — 2. na sw. Michala.

Ročow [)otní m Nražsku, „má to Šatcďu.
1. w vonb. po Zwěstow. P. smat, — 2. w
pond. po fm.,3auu Mt. — 3. w út. pťcd
fm. &amlcm. -— 4. we stťedu po početí
!Bamn; matic.

!Rofpcant) w Blzeňsku, tt) ponb.: 1. po- sw.
Feuxstinuu — 2. po fm. Serveru. — 3. po
fm. Štěp. pap. — 4. po ím. grant. Seraf.
— 5, po perř abmmtn. neb.

Ro khlUire w Sičinffu, prwč w .Krciťohr. 1.
D . Matěji„ — 2. D sw. Markétě. — 3. D
$uh'ičf.; trhy poutní: 1. D ím. Zos. — 2.
W oktawu Bož. Sila; ttI) týd. tai. voub.

Nonow na Bard., vrtné m Čásl. 1, we čtwrt.
pťed !Btlif. — 2. we čtmrt. pťed hnané..
a jesiližeby na čtmth) těchlo obou icirmarfů
zafwěceué mám; pťipadly, odbýwásejarmark
přímím wssedniho dne. — 3. we čtwrlek
pťed imáma., a pčjpadne:li na tento den

bm 1. fmětna. — 2. na fm. Safuba bm
24. čet-menu, Týd, trh fuč. ftřcbu.

Noudnice m 23:an prwé w Nakownicku.
1. peri čtwrtek m postě. — 2. prostťcdnt
(tmu. w postě. 3. na zeťený čtmtt. ——4.na
naleg. fw.fříic.— 5.mc čtmtt. po Nanebewst.
EIB—in!.-— 6. w ponb. po sBož. Těle. -— 7.
na fm. Maťt Magd. — 8. m čtmrt. ro sw.
snu. -— 9. we šum-t. po fm. 2196ch— 10.
we čtmt. po fm. Martinu. — 11. na fw.
Somáfíe. Íýb. trh tai. pát. a tri) na 'obill
každý čtwrl.

,Nowcnsko \n ZičinskUvrtné w Dolák mýt,



Wýročnl trýowé m Gquó_

adobo:trbhLDfm. 3fráIH—2Dfm .
“D .

ním íÚb-na obilia iilné zbožť fax. lit a hák.
Rožďálowtee m Sičinhu hrme w Bolen,

wýr. a bob.h:ř;h:1.me čtwrl. ho třetíneb.
bo sw. 3 frál. — 2. roe řtmtt. ho neb.
Subifa. — 3. w út. hřeb Nanrbewst. Sháně.
— 4. \ne čtmt. ho nn. Markérě. — 5. mc
řtmrt. ho hv. Wawť. — 6. we Etmtt. ho
hv. Hawlue — 7. we čem-t. ho fm. Mart.
— 8. we Ehm. megi fuchými bm; hřeb
SBánoc. , thb. trh kaz. čtwrt.

Nožmberk w Budťj. 1 D hh, išab. c:Šebu
-- 2m.Df Wojtu — 3. to houb. hřeb

fm. mao- , tri) na chlcb na hu. !Wif., lýd.trh kaž.f

Nozmitálb w Blzeňsku, hrmzéw $taďmlnhu.1. w honb, ho Subifa. — 2. Í
Saf. —-3. mhonb. WSB. ulet- -- 4. D
fm. Wawť. — 5. to honb. hřeb hv. Wácl. —
6. D fw £ateř., ' tób. trhu každ. ťtmrt.

!Rumbutf w ehol. hrmč w Eitomřř.,th
bonb.: 1. ho obede. ho. !Barořa. — 2. ho
hv. fbuóu. — 3. hřeb h'o. Bart. — 4. ho
sw. Hawlu; týd. tří) každ. hřebu.

Ndchnow Čestý w Buděj. l. » honb. ho
9803. těle, — 2. na fm. Dnbřeie. Týd hf)

Nhchnow nowý w !Buběi., hrmě w Stibor.
Trhy nahuatlu bob.: 1. \vhonb. ho Hromn.
— 2. m honb. ho hh. Fil. a Suf. —- 3.
w houb. hřeb Stanebem. 88. “Marie. — 4.
to hnnb. ho fm. Martiuu. Týd. trh každé
honb. na híátno, hřebimo a na hottamu.

Rychnow soukenirký m Siřínhu,hrlvěm
Krcilohr. Sarmatfh fhoíu “tím na bob.,hn:
kazdé teho; bne obholebne:1.me hřebu ho
imenu Sťě- — 2. na ben nam. fw. kťlže
bne 3. frořt. — 3. na sw. Prokopa bne 4.
řemenu. — 4. na sto. MatoUsse bne 21.
náří. — 5. na Lucii bne 15. htoí. *Břimb:
nezli iarmarf na neb. anebo hvátef, odbýwá
fe hřin'tiíyo wssednibo bne, a hřihabnedi na
hřebu fmdtef, odbýwá fe týd. trh hřebemčút.

Řečice četroená w !Bubři.,hrmčnetáhne.
1. D fm. Siří. — 2. to _út. hřeb fm. Duch.
— 3. Dfm. MaťřMagd. — 4. D fm. 'Bartol.
— 5. D fm. Ším. aSub. —6. Dům .Rateř.

Řečice .Ratbah'otba wBuděj.,drwéwTáb.
Dím. Zos. —2. Dfro. Wawť.—3. Dfm.

Mat. — 4. Dfm. Mart.; trhy na bob. kaž. út.
Řewnice m Nražsku,prwč tv Berounhu. 1. w

pond. ho fw. Mat. — _.2 we hřebu hřebD.
Těl. — 3. tve hřebu hřeb fm. Hawlem.

Řičanh na Bražsku, hmě to Souřim. 1. roe
řtmtt, ho h'o. Matu — 2. D fm, Sífmunbu.
—- 3. me řtmtt. ho fm. Prok. — 4. me řtmtt.
ho sld.xBatt. — 6. w honb. hn fw. Wáel.
— 6. me řtmrt. ho fm. Mart. — 7. to
honb hřeb sstěd. mečem; náb. trh kažu fob.

Gabhd w Sičínhu, htmě w Bydžowsku,th
honb.: 1. ha imenu Zeže— 2. po hh. Sunu
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t _ hhh. Bartol. ——4. hohe).
Hawru; tŠb. tri) kašd bomb

Sázawa m !Batb., htmč w Rnuř. 1. Dne
28. dub. — 2. Dne 3. “heh.

Seč w *Batb., vrtné w Gbrub., \vúr. itím na
rozlične tram. zboži, na koně a boro. bob. o
ormibermi lhůtou: 1. we čtwrt. ďofw. Wltu.
— 2. wpond.hofm.Silii. —3 sm mm
bih. Na rozličně obilí, mařim, wlnu a hřlaí:
1. w út. prwni tb honí. — z. w út. hřeb
hřebvh. — 3. m út. ho neb. Subifa.

Sedlčand w Nražsku, herně to Berouusku,
wýr. term th hřebu: 1. m hřeboh..— 2.hřeb
Welikonu — 3. hřeb hv, !Duďy. — 4. Sten
ben ho fm. alef. a Sham. — 5. D husitů.
— 6. hřeb hv. Hawl. —- 7. D hh. Mart.
bih. —- 8. hřeb Wánor., btuín'), třetí aosmý

zároweň na bob. Ellřihablzli bh něktcrý trh
na stoátek, hátef neb fob., odbýwú fe tehmá
w hřlhti honb. Dwa trhy na ten, hřigi a
plátno, ta! nagmand .Roecmba:1.9ta thben
hřeb tri). *Bet. a Paw — 2. Na týdm hřeb
trh) Matt. Trby "na bob, a obul kaž. hřebu.
hafIi bh hřihabt swátek, th út. hřeb tim.

Sedlec to Subči., htwč w BerouUskua 1. »
honb. ho imenu Seš. — 2. D “» Siři. ,—
3.D fm. *Biuhab. — 4. D.fha ma,.
5. D sw. aun. s.Břihabajid farmatfl) na neb.
anebo na fmátfh obbl'm. fe hřih'ti honb. na to.

Gebliee w *BIgeňhu,bmč w Brach. 1. we
hřebu ho hmmi hohni neb. — 2. \h honb.

_.

ho fm. Troj. — 3. the“ hřebu ho 91mm.
SB.Maric. — 4. D hv. Bartol — 5 D
hn. mít!). —6 D fm. Mart.

Semil e _mSiřlnhu, drwé to Bolesl., th honb.:
1. m_ehřeboh. — .hřeb ho. Sunem .,Rřt
— 3. ho fw. zeitii.2 — 4. hřeb hv. Dubí;
thb. tri; každý hátef.

Senožaey m Ehgb.,hmě w Šáh. 1. Š'“agatč. —- 2. DM !Boit. — 3.
Mař. — 4. bne 15. lihoh. — 5. bne 27.
hrof., a hřihabne:[i na tento ben neb., odbýwá

fe ian-mattEhřlh'tibo thbne. Trh na bobhteřkaždý hát eE
Serowice w %ubči.,me w Sťábor.,wýr.

ním a na bob.. 1. w honb. ho “13.3 kr.úl
—2.mhnnb.hofm. Fil asJ.ak —3. to
honb. ho fw. Silii. Trby na bob. každých14
bnl, začlnaji fe hrubě honb. ho fw. “Matěji
a temi! až do fw. Hawl a.

Gegemice w Ward., hrmě w Chrud. 1. the
čtmrt. ho Smena Seš. —- 2. the hřebu hřeb
kwětrwu neb. — 3. w honb. bo hn. Stroj
— 4. ho fm. Bartol. — 5. D hn im. a
Snb.; týd. tri) fašb. čtmtt.

Ska lic e w Bard., prwě ha .Rouř. 1. D fm.
Mat. — 2. D fm. Sunu 'Jteh. — 3. Dnu.
Wawť. — 4. w honb. hřeb. hn. .huteř.

Stálice řehá w Siřinhu,prwé tn státní)úr. trhy a hee bohoíebne na bob., nbh'os
Iebne na obhřeíně jarmarkowé zboži a mid:
1. \ne hřeb. ho ftp. Fil. a Baf. — 2. the
hřebu ho hv. Wawť. -— 3. u: út.j ho hv.
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srank. Get-af..— 4. to út. po fw. Dubí;
tem; týd. na obilí, ořigi a pote-amu- kaž. út.

S fuč w svaz-b.,prwé w (Ebrub.1. prwni út.
mvoftč. — 2. to út. fmatob. — 3. D

volním. fto. břiše. — 4. D fm. Lurit; him
na koně a iinb bob.: 1. D ho. .Ratlu Wekj
2. prwni út, w postě. — 3. w pát. pťed
holt. neb. — 4. D proměn. EB.

Slaná w BražskU,tmoě wRakow. 1. Dům
Gil. a Sat. — 2.D Mat. vo 8 bm.—
3. D Dbčtoto. SB.Marie. Srba) na bob.: 1;

; to ponb. po E&late. — 2. D proměn. SB.Gbrifia.
Slawťtin m Praž, prwť \n Rakown.,“)

hřebu: 1. břeb Imčt.neb.— 2. vo fm.3_qn.—
3. vřeb [lo.QBácÍ.-— 4. DoDbětom. $.ERarie.

Sl awko w w Cheb„ prwť w Eofet. 1. moonb.
oo Gebmag. ——2. \o »onb. oo Smenu Mar.

Smržowka to effol., „vrhač ro Bolesk. ti)
ftřebo:1.přeb fm. Sof. — 2. Do no. Marku.
-- 3.30 fm.*1)2arf£tě.— 4 břeb wssemi
Smat. 16b. tri) foi. ítřebu.

Gmtiban) xw ZičluskU, prwé m Bydž. 1. wút. bo fto. Dorotě. — 2. to bonb. bo fm.
Stanisl. — 3. D fm. Baf. toeIf. — 4. toe

__čtfort. bo Narog. SB. Wat. — 5. D fm.
_Euh triu) na obilí fuj,. fob.

Gmiři : e to Sičinffu, brroěw .Rtálob., tl) hřeb.:
1. po bromu. — 2. hřeb skd. Siřim. — 3.
břeb neb. Subil. — 4. břeb fm. Dattoí. —
— 5. hřeb fm. !Rat., tób. h'l') faš. flřebu.

Soběslaw w Buděj., h) vonb.: 1. bo obede.

no. iBoroIa. —m2. vřeb fmatob. floáth). —3. po oombň'ďha .fřlie. — 4. po no. .Rateř.,
ten ben přeb tlm dokaždť ttb na fonč. Sit-bo
na bolo. bobbtef ob brubébo bonb. w postě
aš bo oonb. vo fw Trojici kclzdubonb.

© obotfa w Silinlfu, prwč to !Bolefl.
čhort. po ho. 3? N'. — 2. na melifon. út.
— 3 Dno. MaťiMagd. — 4.Df\o.
Bartoí. —5. Dfm. Michal.—6. Díto.
.Rateř., tbb. trl') Toš. fob.

Sokolow ro(šbeb., prwé mSofet. 1.toponb.

vřeb ího. Duchem“ — 2. w vonb. bo Sat.roelf.— 3. mam,;
třet. ponb. m každ. mčfici.

Solnice to Jičinsku, drwé w málo!). 1. w
D fw. Samu .Rřt. —

Ltoe

"I' 0=0“
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Týd. it!) tal. vonb- a břioabne:Ii ftbát'ef,ben
nato. Pťidadue:li na wýr. tri) fioátef, pře:
ložt fe tri) na přiffti kýden.

SowiUka m Zičinsku, prwé to Boleslcuoskuj
1. toe čho'rt. hřeb ótomn. — 2.11) út. vřeb

sw !mácl., túb. trb i'mobilí a bob. kaž. čhott.
Stankowy to SBIgeňtTu.1. to út. po Mom.

roce. — 2. w út. vo fro.Frant. Sfrqf. Iób.
trb kaž. pond.

Stárkow m Bičlnífu, pr'mč to .RtáIoÍ). mir.
ním a na bob.:1.b't\oni bonb. w vom.—

-2. w »onb. hřeb (to.SDuďyem.— 3. mbonb
xpťed fm. WorssildU: připadne:lř no. Worssily

na ponb., obb á fe firmu! na ben fm.
Worssily, tri) ale na bob. pčtsstibo bne. xskaždý

ním na bob. .

Wýřočni lrhowé to Šeebáďy.

xpátek týd. tri; na pťlzř a vlátno. Wýr. erb
na neb. anebo na zaswěc. fmátef připabaílcl

se Uťisstt wssednl ben obbýwá.

Srdlo am w Plzeňsku,prwéerachynsku
Lnoutvo—óromn— - . onu
s113911.— 3. w út. bo Nanebewz "SB. Marie
-— 4. w út. po Dimiífi.

Gtzobi) to allaeňlfu. 1. to út. bo bromu. —DM Siři. — 3. we hřebu po fto.Mich.
— 4. to út. ořeb sto. Martinem; fm. Ziťský
ttb na neb. vřivablf) odloži fe na přímí út.

Skoky w Bard., prwě to Gbrub. 1. D fm.
3.D sw.Wawť.

Gttafonice w Blzeňsku,orné » !Bmďmn.
!. otroní čtrort. toe stťedop. — 2.11) út. ořeb
Nanebewst. Pčmě. —_ 3. D fro. anal. —
4.D fro. im. a Sub.

Srrassow w Zičřnsku,prwé m Bydž.1.O
fm. Siíil. — 2. Matt.

Strassice nomá to Bražsku, bmč tomůžu;foton. 1. to vonb. hřeb ího. Sof. — 2.
welikon. — 3. to út. fmatob. — 4. rddond.
přeb mnich) Brdš. — 5.11: bonb. ořeb fm.
barolem. — 6. D fw. mmm.

Strxiž w lecň. 1. 'm bonb. břeb. fin. Sunem
Rřt.— 2. D fm. .theř., trb na bob. mg.m.

Slráž w *Bubči. 1. w vonb. bo fmrt. neb.
— 2. toe čtmtt. bo Bož.Tčle. — 3. Důo.
Battol. — _4. D fto. Luciř; trhh na bob.
MŠ. pond.

Strážc w Šeflol., vrhač m Boltesk.,mít. triu)a na bob. n; poo..nb'1. čtmáetbnl vo !me:
(Hou. -—-2 Do rozesi. avon. — 3. pťed fm.
óamlem. —- 4. oo sw. Matt. Síbb. ttbl) na
Břebu:1.břeb 'JBelifon.— 2. vřebWčmoci.

Str (13o w to leeňsku otmč w R(atom. tb čtwrt:
1..:wMat —2. posw.Ziťl. —3. bohu.
Sat. — 4. po fm. Hnutí.

Stťela a Hosstiee w Mzeňsku prwč w
!Bmďmnffu. 1. prwnř čim-tet to břegnu. —
2. Dne 12. fmčtna. — 3. Dne 26. ničí.-
4. Dne 12. prof.

Strymilow w Budčjn, prwč w Tciborsklll
1. Sten ben po Now. roce. — 2. Druhé
ponb. wposkť. — 3. čtwrté vonb. po !!Belifon.
- 4. w vonb. po B. Stčle. -- 5. to oonb.
po fro. Siíii. — 6. Důmóatotu. — "Lien
ben po sw. Dnbř. Srb na bob každ. pond.
od 1. hoěma to 31. říina.

S třlbto \o 'Bheůífu, ttbi) min. a na bob. tt)
vonb.: 1. vo fm. 3 hdt— 2. boQuinn.—

Wýpo fm. Wawťiuc. — 4. po sw. Hawle.tri) na neb. aneb swčuek ořivabaiid
odbýwajt sc přlfftibo bne to týdnu.

Strodnice w Dub!ei., 1. 5. února. — 2.
to út. ímahb. — 3. 6. lisi.; it!) na bob.

usb. út.
Strnnkowire w Plzeňsku,„mě to 'Dra:

(bonita. 1. ro pond. vo fm. Trojici. — z.

Dfm. Wamřín.—3. tho..štantřeraf.;týd. trkpkaž.U m:- atýd. hob
aneb froátef připabaiid fe pťlsstiho \on'ebníbo
bne obbúmaii.



Býročnl trhowéb 'M'áó.

Stříbrné butt), mčskečkom Blzeň. břime
wBrachynsku, 1. třetí čtmřt. po !Belifonoci. —
2. w pond. po ftp. Nrokopu, — 3. ten ben

vo fim- Wáclawu. -— 4. to vonbčlt před fm.un.
Gutbolhn *Batbublluvrtné w Gallamífu.1.

w út. pťed sw. Hawjleuu. 2. w út. vřeb
fw. Tomássem av. .

Sunidcrk (Sounenberg) w ChebskuUrwéw
Šateďu. 1. Dnc 1ho fmět. — 2. D "m.
Mich.; wýločni tri) na neděli neb fmátet
vřípabajici odbýwá fe přin'tlbo wssedniho
tme.

Supi, bota (Robert, Geierabetg) wZičřnsku
vune w .Rralobrateďu, ttbt) mír. a na bob.
w punta.; [. Po Swálosiech. — 2- “130fm.
Markělě — 3. Bo (to. !)!at. — 4. (Do Dbě:
toho. a). Mar., tem) túb. na obilí to len každě
pond. po relý tot.

SUssjee (Schůttenhofen) to Blzeňs. mot w
sumárním. 1. to born). po fm. 3 frál.— 2.
w út. fmatobufl'. — 3. D sko. RochU. — 4.
D sw. Grant. Seraf. Stí). na bob. cb neb.
tmčtnč až bo (rv. Martina každé ponde; tri).
na obill w pond a páteř po celí) tof.

Gmčtlá w mne-bubnu prwé w Casiawsku 1.
w ut po ím. 3 frál.-— 2. D fw. Wojeťchllx
-- 3. D fm. Bartol. -— 4. D ím. Mich.

Spinal Trhowě (sami!—nie)w Bubl:
lomítu. 1. w pond. po nn. xtoiici. — 2. w
pout—. po Nanebemg. $. Marie, .: vabneli
na ten bm ttb w Lissowť, o 8 dnl břitu.—
3. Dim. Grant. Seraf. Suita; “) neběli
“ 1“ l'luáteř žádné iarmarft) obbt'máti fe ne:
mail, odbýroá fe prwni a drubý iatmarf w
ponděli na to.

Gmi an ow m Bardubskuumi m thubimffu
wýr. a bob. trbv: 1. w úterý maíovuflni- —
2._ we čtwrtek pťed fmčmou neb. — 3. me
sttedu vřeb Na uebe wstoup. Bčmě. ——4.

Wai. Wagb. — 5. me čtmtet pťed
fm. Tomásseul.

S tota tfa w Pasdnbsiu vtmé w Chrudiulstn.
_ 1. m. poud. .W no. Eab. a Šob. _ z. w
_pout). po Welikonu — 3. D [tv- $r0fovw —

— 4. me ftř, po “mm.
Šacltř (samu) w Ztčinsruprwéw sm:

lnbrabeďu. 1. w outer. bo ím. 3 fráí. —
2. w út Tmatob. ——-3. D fm .!Rartinu; týd.
ttb. w út. a m tvátef.

Šenawa (m (Šeftolípftu), 1. voilebnt outerb
w bubnu. -— 2. nutm') vřeb Sunem .Břlit. —
5,5.w pondělť hřeb natosením Báně.

Šenbach, město m Coebstu i. w Bofethu,
1- W Donb. po Rantáte. — 2. w vonb. vo
wssechSwatých, a pťipadneli míní; Gm:

vtóď) na vonb., tebv o Hyben později. Šírl) na
*.obtytef fašbó '1. čtnnrtet w měíici.

Ščnbaďy, obec w Českolipsiuiinbl), wxBo:
_Ieflam. 1. m. vonb. vo bílé nebčlt — 2.
w out"-\) přeb sw. Sunem .Rřtít., 3. -— w
ponděli po jmenu Pannh “mafie. — 4. w
nulou) py wssech Gmatfpó.

Šenlinb, měsihď w Chebsku iinbt) w Loketskn,
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ubrubt vonbčli pťed ib. Sunem .Rřtit. —
2. w ponděli pťed ptmní neděli abmentnt.
čnlinba, měftna w Českolipskui. w tito
mčřiďu, 1. prwnt douděli po ím. 3 milicí).—
2. hrubě bonb. po EBelitonocí.—- 3. w pon:
děli hřeb nv. Marii Magdaleuou.

Šéntal, ulěstečko w Chebsku i. w Loketskn.
Samar! w čtwrtck pťed [m. Wáclawem.x
Týdnt tri) každou fobotu.

ěfmorec, měl'tvdw Pražsku jiudd m Rou:
řimfl'u. Wýročni tvím a na dobytek: t. w
outerý přeb !IBetífonocL— 2. w outerý pťed
fm. Hawlem. — 3. w outerý vřeb !!Dano:
temi; wýročni tvím na neděli neb fmátef při:
padajicř íe oddýwajř přijftibo wssedniho bne.

Šlukenow, město to Crskolipji. w Litorn.
1. w pond. vo Dfuli. — 2. w vonb. vo na
nebe ml'toupení méně — 3 w pond. vo sw.
Wawťinei. — 4. w pond. vo ím. Matoussl;
vabneli sw. Wawťiuce amb.) Matěje na
vonb., odbýwá se 1armark téhož bne, Týdni
trbt) každý čtmtef, na "trhu na xelený čtwrtek
a na čtmtttt) w adweutu přibágfjí tígl fra:
měří a ťemesinici.

Štětina, lllčůvů w Bťzeňskui. m 'Bracbbnífu,
1. w outerý po ptmntm vonběli w poutě.—
2. w outert'; hřeb fm. Silii. — 3. na sw.
"I.lpeflu. Wýročui trbt) na ncbčli aneb ímátef
přivabniict odbýwaji se přissečbowsseduibo bne.
tčpánow, měftw w Budějo:dicku jindy to
.Rouřimifn, 1. na fm !mojtětba. — 2. na
ím. Sartoloměie. — 3. m mítm') vřeb sw.
bardem. trh na togličnú bobvtet vo celí)
dúst faždou ftřebu.

Štětí, město \n Českolipskulínbb, w Bale:
siawsku. Jarmarky na dobytek a na Pramářliě
zboži: 1. drubý čtmrtef po Welikonocij —2.
me člun-tet přeb fm. !)Bamčinmn. - 3. me
čtwrtet pked fm. bamlem. — 4. we čtwtte!
Do početi 'Darnp Marie. v _ _
marcentál, mčíto w Jičiuskui. w Byd:
žowsku. Wýročui ním na foně a bowťzi
dobptck, h) bonbčlfp: 1. do imenu Sem.—v
2. !me 8. hvětna, přivabneli na tento ben
fmátet trh)) w outerí), a hubnutí 8. fmětna
na vonbělef, teba) přímí pond. — 3. m'pon:
děli po fm. Bartoloulěji, a vříva'bneli lh).

_ Bartoloměje na vonb., tebn pťissti vonbřli.
G'tuibom; měskom leeň. í. to'Rla'tomifu,

!. m ponbřli po Betáre, — 2. na fm. !Btta.
-— 3. w vonb. vo fm. Wáclawu. — 4. m
bonb. po ím. Eucii. Týdni ttí) každou Rřebu.

Iábot, lu *Bnběiomiďni. frai. uni-no, 1. na
fm. eboře. — 2. na llrbnna w hvčtnu. —
3. na "\\tDIllČll. *Báně. ——4. na fm: óamla.
— 5. na fm. Dnbřeíe nvoíft. Padneli tdi:
ten') iatnmrf na neběli anebo na nějaký
fmátef židowský, odbýdoxi íe pofaždé pťissti
ítřebu na t .

Slaóom, wjz Dťewňow.
“třeba mint, k. borni město xw Cheb. 1. w

umím, |. w ponděli dťed ím. Barrolomč:
jem; — 2. w ponděli vo fin. !Rattinu.

zeptá, mino w Cbebskui. w Waeňln. Wh:
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roční krby na řonč a na bobotef: 1. \ne
hřebu hřeb .btomnícemi. -— 2. me hřebu vřeb
!Belifonoci. — 3. toe hřebu po Subiláte. —
4. toe hřebu vo ho. .Rilic'mu. — 5. na ho.
Silii. — 6. \ne hřebu přeb bohučcením chrú:
mů. — 7. me hřebu přeb sJ.Bc'mocí. Ertl) na
obilí fa3bou hřebu.

“lie p lice, měho lv Cbebsiu i. w 2ííom. Sar:
math) : 1. to polib. po ho. 3 Milíč). — 2.
lo pond. po hv. Samu .Rřtit. — 3. lo bonb.
po ho. Silií. — 4. m polib. bo hb. .balolu.
blaluni lýdni it!) lv outm') řa3třbo tbbnu a
túbni lrl) každého hle. It!; na bobbíef: to
ben blamníbo týdniho trbu la3běbo mřííee.

fievlíce Horni a Dolni, měslyom Si:
říuhu j. to .Rtálobrabeďu, ll) buletin: 1. bu
jmenu 3e3iě. — 2. ho na nebe kohout—ení
$ánř. -— 3. po na nebe mgelí 213mm) Ma:

tie. — 4. po wssechCmatýd). Seth; tétobní
fa3bč outen') na plátna, pří3i a len.

1ere3íu (.Ropifhě), frál. hoob. meho w Če:
stolidsku j. m Qílomřříďu. 1. to voííbělí
vo. ho. 3 frálíď). — 2. "přítmí bonbřlí bb.
Welifonoci. -— 3. me člmtteř po hu. Eheim
a Shumlu. 4. bmnl ponb. bo hn.imcíclamu.

tebn Hosssůw, město lo Plzeňstu j. w .stlat.
Batman-n;: 1. to outerb břeb .btonmieemí.—
2. to outen') břeb hv. $elrem a $email. —
3. to oulerb po powýsseni hr. řří3e. 'Ióbní
It!) na obilí řa3bou fobotu bo crlý tof.

Sebnee Hrochowý, městečkow Pardnbicku
i. lo Gbrub. Satmaířb: 1. na ho. Malěje.
— 2. tue čímrleř w 4. lbbnu po Weliko:
emi.—3. na ho. Sana sřtit.— 4. len ben
po hv. Wióalu. —5 na hv. Iomáh'e. :!er
na bobbtef při btuběm jatmarfu tenlb3 ben,
při 4 ohaíuid) ben břeb tim.

Tehnec nab !Bllah—ou, mřho uvBudě:
jomidu i. tam3. Hlawui lat-math). 1. bue
8. bře3na. —2 bne 25. čermence.— a. bne
21. 3áři—4. bne 25 líhopabu. !Boutni trhy:
1. bne 19. bře3na. -— 2. bne 15. čermna, me
hřebu fa3běbo tb: ne, a vříbabneli hodící, m
hřebenu outerů: ípbobni tri) řvrobřií po3ítfů
a potřeb vrtani potřebnohi.

zlevnit: Labská, !. fomorni mřho to *.Bat:
bub. i. m Chrud, 1. ln vonbčlí oo hn. 3
řrálíq. — 2. w pondťli po řmčlně nebělí. —
3. w ooub. bo ho. Sonu Rřtít. -4. w boub.
bo hn. SBátíamu.

Teynice banenířá, Šernom, mřhlyow
$ra3hu i. to !Rafomn., ll)boub:1.přeb
očíhfomáuím Panny i.1)?arie.— 2. bo ho.
Siři. — 3. hřeb narc3ením !Bannl) Marie.
alibi-oční ttb na ímálef anebo na 3ibotofh';

swáýteka(hbotu) vříl—atajítí, fe břihlí vvnbřlí

Siou3etin, mřho \? Cbebskui. m Qofelhu.
1. na 3elení') čnortef. —2. bne Lřroč ma. —
3. btubč bonbřli bo ho. 5Duď)u. — 4. me
člwrtck po nat-og. !Bamm Marie. — 5. me
řlmtlef po ho. Martinu. — 6. me čin—tte!
hřeb Wánocemi,. 6 2. 3.., a 4. ttbeni ilou

(bolu trbo na bobule! lboíeno. 5:6an ttb
ťaždý člwrtek.

Tťebechowice, mřhotoSiřín. ]. mRtá:
lobrabeďu, 1. toe hřebu vo obrácení ho.
Shumla, přibabnelí ale tento ben na hřebu,
tetu) vříh'ti hřebu na to. —- 2. na ben pro:
měnění *Bána .Rírha. — 3. na ho. .Rateřinu.
— 4. na hu. Kooma a Damiána 27. 3ciři.
Za saždého iatmatfu se odbýwá pťedpoled:
nem ttb ua bobbteř. Subní tří) každý řtíorieř.

třebeh'ice, měhbe to !Bubřiomiďui. m
.Rouřímhu, 1. lu fobotu bo hřebopoh. — 2,_
2. w oktnwu ho. Betra a Bawla, — 3. na
fm. Etantihřa Seraf.

Tťebnices uířho w Českolipskui. w Eitom.

Wýročnř trhy a na bobbteř: í. ten ben froJóromieíď). — 2. na ho. Siři. — 3 na f.w
Safuba. — 4. ten ben po wssech Smutná).

%řeboň, město w Buděj. i. tam?.,na hu.
išilíba a Safuba. — 2. na sw Sílil. ——3.
na ho. Somáh'e aboh't. Na nebčli příbaba:
iici iai-mařil) fe příh'ti bonbřlí obbúmaií.

ířebomá Šel'ř'á, mčho w “Babula jinbl)
ro Qbrubím., 1. na ho. h)?atčie. — 2.11)
outen'; po \ohoupeuí žháně. — 3. na ho.
!!Bamřínce.— 4. na ho. Matousse; pťed jar,
matfem ttl) na rozličnýxdobyleke Stí; na
obilí řa3bi) čtmtef.

Itutnom, niřho w Sičinh'u'. w málo:
brab. imbročnl trby a na bobbieř: 1. na
obrácení ho. Shatola. —- 2. na ho. Sofefa,
fvolu o trip) na loni! a na bobnteT.—3. me
čhotlef břeb ho. SDucbem. -— 4 na ho. Sa:
řuba. — 5. na h'o. !)?ióala. — 6. na .
Bllžbětu, a trhy na foru! a na bobbteř. Tyřo
roýročui trhy fbolu na bobnteř obbínoaii fe
mimo honiobuh'ni jeu-marf tolifo na hodin)
mbonběli vřípaba iíecí; vřibabálí wssak něř:
terý 3 těchto fmáiřů na iím') ben to túbobnu,
přelo3í fe ttl) na břífhi ponbřlí. Trhy týdnř
na plátno, při3i a na obilí každé pondčli a
řtmtteř.

Surnom, mčho to Sičinhu i. to Boleslawsku,
1. toe hřebu po hřebobohí. — 2. roe hřebu
přeb ho. Bauem £řt. — 3. toe hřebu bo ho.
Sílji. — 4. me hřebu po fmátohi. — 5. m
hřebu hřeb proměn. Bána Kriska. — 6. toe
hřebu přeb luh'emi Gmatbmí.

Tusskow neb Tonsskowo, mřhotollllgeňhu
i. tam3. Wýročni trh)) a na bobutef:
brubb člmtteř oo !Belífonocí. — 2. btmní
čtmtteř vo Božim Těle. — 3. prwni čtwrtek
vo ho. Frantissku Seraf. — 4. prwni poUd.
po oočetí 53mm) Marie.

Týnisstě, městečfow Síčínhu i. to .Rrálo:
brabeďu. Wýročni trby, vař na dobytek bo.
bolebne, 1. w ponděli po nejsw. Trojici. —
2. na ho. 2uřáh'e.— 3. na ho. !IBaívřínce.—
4. na sw. Somáh'e.— 5. welký tbbní hb w
ponděli oo tmětně neběli. Týhodui ttlyb raj:

. bě bonbčlí.
fibríuíce, mřhečřo lo Českolipskui.\1\ Gitom.

1. ro. ouletú vo !IBelifouocí. — 2. m. pone
belí po !Rogeite.— 3.11: pondťli po ho. Mi:
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arte.
utmlna, městya w Chebsku i. to Lokelsku,1

m pondťli [Po ím. Witu. — ]2 \o ponbčli voím Mlchalu.
Walčř, městečko to Chebsku i. to Eofctlfu.

Wýročnř tvím na dobytck:1.we stťedu po
fm. králich. —2. to: ftřcbu po fm. Wáclamu.

Wambeťice, městeckow Zičln. j. w Rrá:
lohrad. 1. pátí; čhortct to postě. — 2. na
fm. 91mm.— 3. na fm. Frautisika Seraf.—
4. na fm. QS—u'boru. Týdnč ním na dobytek,
minu a pťizi každé ponbčli.

Warlenberk, městečkow Čestolipskux'
, Boleslawsku. Wýročni trip) a na bobotet: 1.

w ponběli 14 but po !Belifonogi. — 2 w
pondelt po rozesiúni ím. apoň'tolů. -— 3. w
pondělt hřeb sw. Hawleul. — 4. to ponbělt
po sw. Martinu. Tydni trip) to stťedy: 1.
pťed Welikonoct. — 2. přcb !Bánoccmi.

Wary .Rarlotot), toal. měítoro (Ebebftui.
w Lobetsku. Wýročui trhy: 1. třetí ponděli
m měflci bubnu. — 2. prmní stťedu w měsici
řiinu, tnoá 2 bni. Trhy na fonč a na bo:
bolet poslrdui pouděli w čerwnu, a pťipad:
neli na zaswěceuý floátef, tebo přiřítí wssedni
bm. TýdUi trl; řaždý č.twrlek

Welessin, měny.! w Budějow. i. tamž, i.
na sw. Jofefa. -—2. to outerý fmatobuffní. —
3. w ponděli po sw. Hawlu.

Welharticr, městečkow Btzeňstu i. w
PrachynskU. 1. na zeleuý člwrlek. — 2. w
člwrlek po na nebe wstoupenl iBáně. — 3
na sw. Marii Magdalenu. — 4. tm bm po
dussičká„

Welwary, městow PražskUi. w. Sharom.,
1. w pouděli po zjeweni fm. Michala bm
8. tmětna. — 2. we hřebu po sw. Netru a
!Bawlu — 3. me stťedu po fm. !Bartolomčji.
—4. na fro. Šimona a 311bu.—5.po fw.
Martiuu biftupu.

W ctu e řit :, mčíto w Čcskolipskui. m Li:
tomčřiďu. Wýročni trhh a na dobytek: 1.
na sw. Wojlěcha. — 2. na fm. Wawťince.
—3. na sw. Dnbřeic. — 4. w poud. přcb
fm. Hawleux. Týhni tri) kazdé outcrý.

Werweniee, wiz: (Emunim.
Wefelin na'o Luznici, město\nBudťjo:

midui. tamš. Wyročnt trhy: 1. w stťedo:
pon. -— 2. we slředu vo na nebc wstoupent
méně. —3. w fm. 'Dtofop. — 4. we stťcdu
po sw. FraUtissku Seraf. Trhy na rolna, 1.

“me čtmtef po fm. Filipu .: Sambu. —
mc čtmtcf po ím. Silii. Trby na dobytek
od erifonoc a; f. fm. ÍDuď)u fašbt') čtmtef.

Weseli Wysokč nad Cidlinou, městoto“
Zičinsku i. w Éobšom., 1. na fm. Matéje
na rozličué zboži a dobytek. — 2. na po.
Wojtěcha, na plátno a pťediwo. - 3. na
fm. Zana Rřtit., na zboži a bnbvtCE.-_-4- »:
outerý vo ím. Wawťinei, na „oogi a bobo:
tek.—5. na fm. Michala. - 6. na sw. Smat:
tina, naaplátno a pťediwo. Wysadni twin; '

_ na obilí a týdnt tvím fc jižne obbýmait.

-3;llu. — 4. w poUdělt to početí “Bunny| ššefeťire, m'a: Bezdružice.mu), mčllo w (Shuma jindy w Sofa:
sku. 1. w ponbčli po Božiur Tčle — 2. na
třetí ponb. w mčflci čmomci. — 3.11) ponděli
po nar. “B Murcze.

!Bilbítcin, ma to Chebsku jindd to Lo:
tctffu, 1. w poudéli po fm. Banu Máteli.—
2. w pouděli po sw. sJ)?iclyalu.Dcpotčt trbva
prioni ftř. w břquu, bubnu, maií, čcrmnu,
čctmmci, írpuu, záťi, říjnu. ('Babneli fmátef
na ten ben, obbúmá se tft; druhěho mích. hne.
ilemicc, měítcčfow Cbcb i. w ateďu,
i.\o neběli po ím, Siři. — 2. w Ueděli pťed
sw. Hawleul; oba ian-math) pťisst.pondčlkh fc
obbúmaii.

Wřlim oro, mčítcčfo to *Batbub. i. to Čá:
ilamftu. Zurmarky: 1. we čnortct ro postě.
— 2. we čtrottct po swatodussntch fmátcld).

3. na ím. Wawřince. _ 4. ,we člwrtek
po fm. Wattinu.

Wimberk, munic. měíto to leeň. i. m
alraďyon.,1.naím.$totopa.— 2. na fw.
Bartolomčjc. —- 3. na ím. Martina. Wý:
roční triu) na nebčle mb swútky pťipadajčet
fe odbýwaji pťedesstěho anebo pťissriho tme.
iccmilom, init. mifto w Zičin. i. to

Boleslaw, 1. w fiřcbopoíti. — 2 we siťedu
po fm. Sunu .Rřtít. -— 3. m ftřcbu po po.

Wwyssent fm. Eřišc:.la cho w o b'r e z i, měítcčfo ro leeňsku i. w
gB“.BL-atímtftu,1. na ím. aoolcnu. —2. na fw.

Lidmilu. —- 3. na fm. Mikulásse, pokaždé 6
oímioennl lhůtou.

W la ííim, mčíto w !Bubčioto., i. to .Ron:
ťiuusku,1.wdncdťlipťed Welikollocř, odbýx
má se w ponběli na to. — 2. to nutné přeb
na nebe \ol'toupmim Wnř. — 3. w ncbčli
pťed ím. Duchcm, odbýšoá fc w pouděli na
to. — 4. w íobotu po ím Silii. - 5. na
narozeni fB. Marie, odbýwá se w mafopuítnt
bouběli. — 6. na wssechuy Swaté, obbúmá
se na dussičky. -—.7 w ncbtli pťed narozeniul
!Bánč, obbúmá se hrubě vono. pťed touto
ílmonoíli. Týdui ttbo kuždoU íobotu.

Wltawice bolnt, městečkow !Buběiotžiďui. tamž, i. na obrácení ím. Ellamla.—
nebčli po ím. Sam: .Rřtít. Týdut tri; každý
čtwrtek.

Woda kuťi, wiz: .Ruřlmoba.
Wo dň an », mino w Plzcň. i. w Brachdne

Wýročnl a na foně :: dobytck: l tťeltouterý
w postě. —-2. w outerý pťed fm. Sunem Nep.
— 3. na ben rozesl.ini fw. apoíítolů. — 4.
tm ben po narozeui SB. s.Dtarie. —5. na sw.
Barboru. Pťipadajiei trbo na nebčle a fmát;
h) se ddbýwaji w pťlfsrlchj wssednlch hneď).
It!) na obilí a potrawu každě outm').

Wolary, ničím w EBI;eň. i. to Prachyusku,
1. we čtwrtek pťed twětnou nebčlt. - 2.
sw. Mifulásse.

Wothč, méstow,Blzeňsku i. to $tad7oltítu,
1. 0 na míru obraceni ím. išatola. — 2. m
»onb. po na nebe mítoupeni !Bc'mč. — 3. w
outerý po na nebo wzett i|). Marie. — 4. za
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bonbčlí bo ton'cď; Swa dj; 1. a 2. ímá
bcloět. 3. ofm a 4. tři bní.

W otín , mčflo loš'Buděj. i. w Berounku,
1. to čtwrtek pťed holinou nebělí. — 2. we
stťedu w kťižowěm túbnu. — 3. ten bm po
nnmmlmní SB. Marie. — 4. na fm. Waw:
řina. —-5. ten bm po narogcní 88mm) Mae
tie. — 6. na sw. Frantisska Seraf. — 7, na
fw. Belra z alf—mlátí) 19. října. — 8. na
fm.'SÍomáfíc apofíí. _

Wožice mlabá, město w Budčjowlekui. w
Sáboriřu. Wýročntu ttbb na bobpttf a toa:
líčné gbogí: 1. w outerý po fm. “Bitvu a
!Bamlu. — 2. w outerý bo zwestowáui Panny
Matic. -— 3. w outtrí) po fm. Wojtěchu. -—
4. w outerý bo na nebe wskoupeni Nauč.—
5. w outm') po Božiuu Tělc„n 6. w outm')
po ,ňánebewzett Panny Wim-ie. — 7. ro ou:
lerý po sw. Matějij — 8. m outerý po sw.
2inbattu.

Wranča, městečko \o Pražsku i. to! malom
níďu, 1. poslednt pond. m. maíopuftě. _ 2.
na fra. Sana .Rřtítelc. — 3. druhý ben po
fm. Maloussl. Menssi itím: 1. we Elmar vo
s . %ilípu :: Satubu. — 2. tm bm po fm.
!Barloloměji. — 3. we čtwrlek břcb. íto. Bu:
lénem.—4. we ťlwrtek po swu Barboře.

Wrayt, mčíío w sičinffu i. w Bydž. 1. w
outerý po pťenesseni ím. Wáelawa 5. břqna.
-—2. w outerý po Božim Těle. —3. w ou:
tcn') bo natočení 53mm) Marje. -—4. prwni
outerý po abmmtu.

Wrch fw. .Raícřinb, botní mčstowCbeb:
'Iu jínbl) w Šateďy. I. bm 2. čerweuer,
pťipadneli tobo bm nobile, tcbl) bm na to.
— 2. w ponděli břcb ím. Qartolomělem, a
přibabneli na ím bm gaíměcmbjmátcf, ledy
přímí bou.—3. w vontělí přcb fw.—bamlem.

Wrch ím. Sebeskiána, k. boruí mčstow
Chebsku i. w Šatcďu. I. to bonbělí po fm.
Xtojící. — 2. prwni ponb. bo ncbčli bo sro.
Hawlu. ,

Wrch Stříbrní), \víg: Srěibrne bon).
Wrchlabi, měfío m Síčínffu iínbl) lo Byd:

žowstu. 1. tm bm po ím. atěii. — 2. na
swj Filipa a Samba. — 3. tm ben po ím:
Wawťinci. — 4. na ho. xateřinu. Tydm
trbo fašbou fobotu na rozličué obilí a na
mařímo.

Btoutcf, mčno to Qbeb. i. w Šateďn. Wýx
roční líbí) a na bobbtef: 1. we stťedu pťed
'hočmou ncbčlí. — 2. we čímttef bo ím'. $a:
nu .Rřtíteli. — 3. mcčtmrtef po fm. !Barío:
Iomčlimv 4. we čnomf přrd bočním čumim)
Marie; wýročni It!) na zafwěcený [mall-l
přibabaiící fc břiffííbo wssedniho bíic ob:
býwri. Týdni trb na obilí každě outcťo:

Wsserub 17., 'mčfio m Blzeňsiu i. tama, !.
na ilo. Blažeje po oím bm. ——2. na fw.

.ůilípa a Samba po oím bni. — 3. na ím_.
Marinu. — 4. na fm. Michala bo ofm bm.
__ 5, na fw. Mikulčesse; přibabíieslí 1., 4.

[ambo 5, Šarm. nambělí, odbýwa fe teprwapřímí pon . mi tu.

- mmm nyowe » Geode,.

WsserUbh , 'měíícčfow memu: iinbí) w
_Slalomíht- Sarmatfb: !. we člwrtek po nes

bčli Stunt—it:. 2. we čewrtek po Božřm
Trh na bobbtef a na obilí kuždou

hrobu.
thoká, měskow Sičínflu i. to Bole:

skawsiu: 1. w bonb- bo ncbčlí .Rmaimobm
genítí. '—2. ro. vonb. po na nebem cti wan:
m) Marie.—3. w ponb. po fm. éímonu a
Suboroi. Týdni ití) každou íobotu.

Wýssebtod , mťstýo w Budřjowicku i. tamš.
Swobodný rcl; na sw Bortolomřje; ttbb
na 41,1%: 1. na fm. !Raičjc, 2. na fin. So:
fifa. — 3. na zelený čtmrtcf. — 4. ro. bonb.
po fm. Síroiící. — 5. na fm. Marii Muito:
lcnu. — 6. na fm. Šimona a Subu. — 7.
na po. Toulásse. Týdnť ttl) každě ponděli a,

trbo na bobbtcf fašbě ponb. w lctě.3a_btábfa, nlěstefo ro Bardubicku i. tb.
Cčlslawsku, 1. rot čti-ortel to ftřcboboft. —'- 2.
w pond. vo fm. Battolomčji. Sýbní tri;
fašbé bonb.

Bátopb, w Českolipskll, Týhodui ttl) fe ob:
býwá we ití-ebu. *

Zámosti, městyď to Budějowicku i. íamš.
Wyroěni ltb na fm. mnnu. Týdni trhy, bai
na dobytek a obilí každě ouíctl').

Báfmuh), mčííom $arbubiďu jínbb w Rou:
řimnu. Satmarln: 1. w ponbčlí po bro'nmi:
cm.-2. w bonb. po fw. [šílípu a Sahlbu.
— 3. we fířebu po fm. Brokopu. — 4. w
bonb. po nancberogctí SB. marie. — 5. m
hřebu bo fm. Wáclawu. — 6. we stťedu po
wssech Smailíci). íúbni ítb každou (třeba.

Zdirow, ulěstečkow alumni i. to Be:
rounsku, 1. \o ontm') \oclifonoční. — 2. na
fm. 'Bartolomčif. — 3. na sw. £atcřínu.

Zbraflawx, městečkow Pražsku iinbb to
Berounsku, fl. bm 4. bubnu. — 2. w polib.
po fm. Sami Mtb. -- 3. w bonb. bo iměnu

_!B. Mmried -— 4. m vonb. vo ím. Rafaelu.
Z b t a fl a w i c c , ulěstečko m *Barbub. iinbb

m .Rouřimfiu. Sarmarfb: 1. w outerý bo
©tomnícicb.—2. lo ouícrb po nebčlí. Subíla

. mod 8. ml. —3. w outcrý bo fm. Stojící.
-—4. w outcrý bo namn'íímmíal. Marie. —
5. m. oonběli vo ím. !Baíořincí. — 6. ro
outerý bo fm. !Báclamu. — 7. na ím. $a:
ícřinu, po 8. bní. -—8. na I'm. Somáňe an.
bm 2l. brofíncc.

Zdiflawice, měiíečío w Budčjowickui. na
.Rouřim. Sal-math) na roaličnč Etamúřflč
zboži a bobmcl: [. m ihbríet břebbtomnís
míli. ——2. w člwrrrf w polowici oofíu. -
3. me člwrtek vo nalcsmí ím. tříšc. — 4.
lm bm břtb Božiul bičem.—5. we čtwrlek
vo fm. Markčsě. — 6. me člmttcf vo powú:
sseni fm. Přišla—7. tm ben bo fm. !Barboře.

chwice, mmm w Budějowirkujindy tamšr
1. hrubě bonbčlí po %eliíonocí. — 2. m
ponbělí vřcb fm. Martinem. Srb na chleb
fait-č outerý. '

Bloníce, městečkom Bra tiu i. m Nakowe
nidu: 1. to poUděltmm Nobuo w pom,
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tábá, míno, obílí a mílí—ní —
na daťiwo,
hamdtfíí gboší. — 2 na sw. Wojtedán.
3. na í'm. Dnhřeie ng toahílní tabule a
ltamátííč zboži. — 4.11a hen nanebemgeíí
žíhaná Márie, na fonč, howčzt a jiná hos
bbteí' na máílo, mlnu a íiné framátfíí zbožt.
Dba blamní iatmatfá. — 2. a 3. ítíoaií 8
hní. Sáhní ítá každé bonh.

Btuč (Zrutfch), mineno to $arhubíďu í. w
Čáslawsku. Salm.: 1. na sw. Dorotu hne
6. unora. —2. na btomčnční !Bána Christa.
Trhh: 1.w ouíetá břeh gelenám čumí.—
2. w outetá brch Wéanocemi. '

Zwikow (Bmíďau), mťstečkow Čestolřpsku
jlndy to Boleslawsku. Sarmaríb tb bonb:
i. bo sw Walemiuu. — 2. bo Božim těle
__.3 po pomáffení sw. kklže. — 4. bo sw.
u—lšbčíč. %áhuí ttl) faahou fířehu na obilí,
len, břígí a na toglíčnou boítamu. $řipa:
huelí na tuto hru; zafwěcený fmáícf, ohbámá
fe trb břífí'lí wssednř hm w íáh nu.

Ž a 111b e rk (Senftenberg), měsko w Jičinsku
1indy w .skrálohrad. Satm. . 1. to outerá bo
nomčm roce. —— 2. w ouíetá bo fmato:
dussnich swálcich, 3. w outerá bo bomáííení
sw kťizc. Trhy na koně a dobytek: 1. hne
2. lehna. -— 2. to ouíetá bo 'lBelifonocí. -—
3. hne 2. fwčína. — 4. m bonhčíí břeh I'm.
!Dcíclamem. blanmí íáhní ttbá na wsscchsw
zďožt w bonh.: í. břehSlBelííonocí.—2.btch

. nebem. — 3. břeh Wáuocemi a ttbá
na obilí každé bonh. a čnmtef.

.Ban'how (Sanhau), mčfíečío ro Chebskui; w
Eoteílfu. Wýročni tráá a na hobátef: 1. w
bonhčlí. bo iatmatfu w Chebu bo Nrmini:
fcerc. — 2. w vonh. bo ím. Duchu. —
prwui bonhčli po ím. Michalxx. — 4. hrubě
bonhčíí w ahloeníu. Sáhuí ní; na obilí fajh.
bonhěíí.

Banhom (Sandau), měííec'fo\n Českollpskui.
to Sitomeřiďu. Wýročui ním a na hobátef
1.'to bonh. po jmenu Zežiš. — 2. třetí bom,

'ío bofíč.— 3. w bonh. ba sw. Ynloniuu. _
4. w ponděli břeh fío. Wáclawem. fIláhuí hl;
na obilí a bohatou a 1.každou [oboíu.

Ž aíec (Saaz), mťsto m Chebsku, jinhb lrai.
mčfío. Jarmarky:1.w bonhčlí břeh obrá:
cením fm. $amla. — 2. we ětwrtek po ne
hčlí Dfuli 6 ítbenl na hobátel. — 3.11;
bonhělí břeh fm. Sudyem. — 4. w ponděli

m“
břeh natogmím 23cm. !)íatíe. — 5. b bonh.
břeh fm. Raícřínou.

Šcbtaf, k. fomotní oďyranní mčfío lo mmm
i. to etounfíu, 1. m čítottel bo imma
Zežřš. — 2.11; outetá fmatohufíní. — 3. na
sw. Wawťince.—4. na w„Šimona a Suh.

Belegníce ((iiícnfíahíl) , městečkoto Síčínflu
iinhá w Bydzowsku, 1. we fířchu bo jmenu
Zežiš. — 2. w bonhilí po ilo. San. map. —
3. toe Břehu bo nato,. Ban. Glorie; \otTeďá
3 iarm. na togliční kramárské a obdáohníďe
zboži a hrubá hobátla. aaíhou fířehu ítl;
na obi í. ,

Železnik (Elsensteln), mčfíáom Blzeňskuiíuhí)

m '!Btadyánffu. Whročni ttbá na hobáíeí aí: 1. w outerá fmatohun'ní.— z. na
fm.lSííleríhelína 20. iii.; iefíliiebá tento bos
ílehní trh na foboíu neb nehčíí bříbahl, oh:
bámí fe břifííí bononhčíí.

3ible( (Schelce), mčskečkoto Chebskui.\o
ateďu, 1. w outetá bo fw. Sílí— zu

ouíetá bo fm. S.Báclatou.
Bite: (sam), mčfíečíow Zičinskui.\o

sráíoátaheďu, 1. w ouíetá břeh flv. Eílíb.
a Salubem. — 2.11: ouíetá na [na. Barlox
lomčie.

Žlrec (Bbieramb),měnám.wZičlnsku 1. maiáhi.na Dor — 2.11na boomáň'euí
fí'o.íři3e.1áhní trbá: í. w ouíetá bo zele:

ně:?umčtmtííu. — 2. w outerá břeh flíčhtámwe

Žiželtce (Šiieliá), městow Síčínllui. ív
BhdzowskU,1.we stťedu pťed fm. Sii-ím. —
2. \o bonh. bo wssechSwatých, laždý lam.
ímá 8 hní. - 3. na sw. !Bíta. — 4. w
bonh. bo naroaení 23cm. matic. táhní ttl;
na obilí každou fířehu.

Šlebá (Schleb), mťstečkow Bardubieku i. to
állaroííu', 1.-íen hen bo sw 3 ftálíd). —

2. ten hen bo nawsstiwent alan. Marie. —

3. ten hen bo wssech ěmatád). ítáhuí ítl)
íen hen břeh wssemi Swatým

Žlutice (Ludiď)r mťsto m yChebskui. to 20:
leíflu, í w outerá melilonoční. — 2. w on:
má swatodussni. — 3. w pond. břeh sw
Bartol. — 4. na sw. lomu a Suha.

Ž u m b c r ť (Schumberg) , nlčfíáe w glutha
biďu i. lo thuhimííu. Wýročni trhy a na
hobáíel: 1. břeh órmniíicenli.— 2. břeh sw.
Wltem. 3. břeh nanebemgeíím 13.912“—
4. břehe wssemi Sd!ǧcatýmij



Šúpřříůo & měročnim Írúům in Ččcn'ád).

*thiff na) (míru. ft.).1.1b luční)čtm'ttcf.2. erný “Ěfmfck."Š. un člwrtekpub fw. 333mm.
4. we čtwrtek We'b *N). Édttofoůfči'c'm. 5. we člwrtek rťed sw. Martinem. 6. we čndrtek

p?,b wánšťnimisidútky;tůň) dno gfou zarbweň hfé tm na 'b'b'thcf.

ólubotlá (Frauenberg, !Bubči.fr.) i. druha “*ka po mamma). 2. w oUlérýpo fl'bA'Bar:
%(hdi. 3. !%Nfč'n') p'o Šíůřonow & Subomi. Trhh lýto gsou zároweň trůn na konť

a natoňtcf. %? oufctl)1: ití; ita oňili, dobyteka potrawni mčci.

Řoňclec nab, Dtlicl. 6. 17. _četincnce. ašřívcřbtřčdíka 'f'c'nfobm neběle' un'cb 'ibáfcf, držt
' “fc whročni tří; w mybliďsst wssednl ben.

'Díitb'b (mucntťm), SIMM fr. 1. w ponbc'lipťed fw. Sunem Rřtitelcm. 2.11: pp'íuťčlt

pťed [BĚWIĚÉL 315. bonbal 'b'řcbsstědrýmvečerem; trip) lhto gfou zároweň tríri; na
bobvtcf. Každou stťeduje týdenni tri; :: 'ttÍ; na DWH.

Cžů'ti'obf'a (Morgenftcm), Čestoxťipskýft) 1 w ponděli po sw. Zosefud2. b ponbčll po
135. Wu. 3. ib “v'onbčllpo fm. Ekarma. 4. m pondéli po wssech swatých.
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