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moho,d?lhbrw;sueha
d

mlat. 11.
.Ty:li if! tm, kterýž přijiti máš?
„___
__

ep.Boč.W. Mešie: „7 52444 wg
:, ; Š'ař
S. Leokadie pumu). 7 53 4 wii,-sa. ., %] 9 32
+ G.Subillm. !)Relcb. 754 4 .Žo'im »? Š 1034

911.
10 e:.

144.

s &'

,

Nedcle
_ 2. abvenm.„

fuťh & mlníé počasii 10-—
iaíno a mclmř gima, 20.

2327 ..“.
'ttoQu'fněbu, od 11. .as
“: 3936 2 '" *“
'
'

4*44 ., 2" “ “mmm
5%49?

mfobotu, Dub 21. vroff.'3.í)ob. 37 min. wečer.

Bačdteř amu; bne 22. vtoůuce. — Nejkratssi bnomč a nejdelssi nocí.

*vaaba
,

měfícz prosince.

Mťslc drosinec
býwá obhčejně fmuhn';
jaro doba nato áfonni , kd
1- |

neho Martan:

ímčta. Narozent Squlatla

to

5 č

'

"

'

rozwesell a polští! ftbcc (2330ě0:3:ognéZŠÍĚŠÍSÍilfařam“

Mehled židowskéhotale-nbářc na přeítupnó tof 1856.
Dle počtu šinomíře'bo5616f5617._
Bočet kťestanstý.

Počet židowský.

8. [cha

.1- Égbgt.

_'7. února

1. Adar.
Malé *Baript.
I ,'Bflft Esther.
_ ;!Burim.

Sussan !Burím.
1. NtsaU.

,Passanglfonpc. *
SDtubý fwdtef *

Sedmý flpátef. *
Konee swárkň. *
1. Sídlí.

ll

. fměgna
Il

1. ©iwan.
Slawnost Qetnic. *

"

Druhý

. četmna

. čermeme

swcitek.

1. Thamuž.

V

P1ůst Dobytí d);ámu. *

. srpna .

: iBlůft ípálení Qrámu.
,
1. Elul.

Il

. záři
'

1. Třssri. “Romů tof 5617.
53mm; .ímátef. *
smart ©ebaliab.
©Iamnvft ©míření. *
_ělamnoft pod šelmám. ,*

"

. řípta

*

Druhý fmátef.*
' Gíampoft palmomá;

=

'.Ronec flamnofti pob gelen. *
. jjRadost ge gáfona. *
V

oo

. Iiftpquu
. pnojince
II

1. Marchešwan.

1 malem.
*.Bofměcmx' chránx,u.

1. Stebeti).

\

poznamku—iní. Slawnosti

hwčzdičkou ' mamenanču

Šibů se pťisuč swěli.

Čtení, laítnbářflč.

1. ]Joljuůúm'é [matag mm
Nejsladssiho jmena Sešiě (neb.

2. ponew.

Pčaxlč) . 20. Iebna.

Nedčle Dewitňik

.

EBnpeIeční stťeda

\

.

.

. 2 .

„

.

.

6. února.

Nedčlc 1. postui .
Nedčle hnětací .
Zelený čtwrtek
. . .
Boži bob welikonočni
.
Nedčle Bílá čili prowodni
Nedčle prosebná
. .

.
.
.
.
.
.

10.
„
16._ Břqua.
20.
„
23.
„
30.
„
27. bubnu.

Nanebewstoupeui

.

$Bc'mč .

Boži bob swatodussui

1856.

Nejswčtčjssi Trojice

.

. 18.,_fmčtna.

Slawnost Božiho Těla . . 22.
Slawnost NawsstiweuiBannh

Marie

.- .

„

2.čemence.

Slawuost
anieIů “B.
strěežných.
Slawnosk jmena
Marie. 17. aáří.
„

Nedčle rňzencowá.

5.říina.

Wsseobecuč pofmčceníótámů

Brwni neděle abbentuí

19.

.30.

Iift'op.

Neděl po ímatém Duchu ieít 28.

1. kwčtna. _ Masopůst počíná 7. Iebna, a má

. 11.

až do

5. února.

„

11. Dómfúíftní poúuňťtmé [mám] a'fťamnoní

cítaeumí

w atcibíffupftmi swatým
Dlomuďěm
a papezem
w biífupftmi
!Btněnfte'm,. potwrzené
otcem
Biemlx
W úterý po ucběli betoitnít: Modlitba

Pana Nasseho Zežisse Christaj

% nedčli 3. po Gm. Duchu: Nejčist:
ssiho srdce Mal). 9.13.Marie.
$a:

'% úterý po 1. neběli po dewitnikU: “Bm % neběli 5. po Gm. Duchu: S.

mótla utrpení P.N .3'. Christa.

W páte! po popelci: Sw. trnomě

rum) PN ..8 Christa.

W páte! po 1.

to:

neb. poftuí:

hťebůB. SR.3. Christa.

W uedčli 1. po oltámu sw.ap

W páte! po 2. neb. poskni: Brostčra:

ran

3. neb. postUix:Sw.

. N

.

*Ba'mlg:Památka

Petra a

m'n'cd) swatych

btftupům (papešům) třtimftód;

dla ?B.N. 8. Gbrifta.
% pútelpo

wliny pannu) a mučenice.
% neběli 1. w četmeuci:Nejdražssi
!rme SB.N. S'. Chri lsta.

pěti

brifta.

% pátek po 4. neb. pofiní: Nejdražssi
hmc EB.N. 8.. Gbrifta.
% pátek po neběli fmrtelné: Sedm 1:

bolestné Mal). B. Marie.
W Ueděli 3. po Welikonoci: Qchran:

stwisw. Josesa, šcniďyab.P.Marie.
Nej:
swětějssiho srdee eržissowa.

"% páte! po altánu Božiho Tčla:

% neběli 3. mčííce géří: Sednlibor
' leski blob. EB.Marie.

W neběli22. mčsice řijna: %hteřftmí

EIat). P.M arie.

' "

% %.
neběli
Ci st ot » BI.
1m 4. _eme'fice ří'na:
1
% neběíi 2. měííce listopada mím, w nc

dčli pofl. po fm. DuchU:

stwib l.ah $. Marře.

Qchranu

111.Dnomé ponní
Dnowč

poftni

iíou w latenbúři černém kkizkent anamenaníjfou rowněz
Uassem pro měl-ní jiftotu (: pohodlnost rozu dnowé poftní, na &crě wssak masitých
dčleny we dwč třidy. Dnowé čerweným
potrmů jisti se b_mnoluje, ale porouči se
lřižkrm

znameUanřjím: tatomí bnomé

Ciďkwt fmatou; “i")“ sobě učiniti w těchto

postni,

kdy každý katolický !řgftgn mafi

bue

tých poh-mů zdržeti se n'mfí.

—

ajmawmitčlenom ícbn'ou za ben

Dnowé __
Židigta

x

se najííti. —

18

Čtení talenbářite'.

Dnowé, tot) masttých potratů
naffem biskupstwř požiwati neige, iíou:

1. .skaždýpáte!

3. Středa popelečná.

m

po eehý tof.

'2. Rašbá ftřeba lmatemňrotoá.

4. Zelený čtwrtek, welký páte! a
Bílé iobota..
5. Dnowé přeb Božim hodem má;
nočním a fmatobuffním.
'

IV. Čtmero [udjúdj čilí Rma=

V. Betoptfne

temůromúdj Dní.
1., Dne 13., 15. a
2. Dne 14., 16. a
3.'íDtte 17., 19. a
4. Dne 17., 19. a

(Dle faíenbáte
Blaté čííío XlV.

namíu).
Doi-otom)
'

16. února.
17. května.

Cislo krubu slUnečného XVII.

20. záťi.
20. prol'mce.

Cislo ťimského počtu XIV..
$iímem) nebělní F. E.

Čislo epatfů xxu.

VI. ]Ioímútnú čas“ meůňonočni.
Boswútný čaB metilonoční
tmě ob čtwtté nebčle poftníbne 2.

toc'm jest ražbě katolieký třeítan, fmčmn na:
řiseněmu kUězi „ge swých hříchů fhouíieuě a

března, až do soboty před slawnoski mej;
swčtčjssi Trojice, bne 17. hnětna. —
W tomto poíroútněm čafe pominula:

úplně se whzncatij čili- zpowidati, a nej:
swčtčjssř swčctost oÍtářní 6 plamennou po:
božlloskř a 6 tognícenou touhou přiimouti._

vu. Jtotemni (matné.
$ofmátně doby (Tempus sa

Iité, bimabelnt hry a \offeeh; zábawy me:
crntum), w nichžto po ;,c'stonu cítleumím řeiné zakúzčmh jsou též zcikouy cisaťskými:
1. iBoíIební tři bní aboentuí,bne 22 ,.
zapowčzeny jsoU wsseliké hlučné tratodpoile.
plesy čili bú!y, metejné hudby čili musiky 23. a 24. profínee.

2. Na Boži bob mímočuí, dnc 25.
a těm podobně zňbawy iíou:
'
1. Doom. abmentni a swcitky má: prosince.
3. .žRa ftřebu popelečnou, Dne 6. února.
noční aš do slawnosti fm. tří háíům, ob,
4. Na ben Zwčstowěmi 5. *BÁD'čatie,
30. listopadu ažx do 6. [ebna.
bne 25. Břegna.
2. Celý čtyrycetideuni postui čas
5. “Bo celý imeni týden pťed meti
a tóboben metiťonočui až bo nebčIe pro: fonaci.
zubní, ob 6. února až do 30. bťezna.
6. Na Boží bob wekikolwčni, Dne

3. .D čtmetúd),fud)óď; čili tma:
a

tembrowých hned), 'iatoš i w páter
w sobctu po celý to!;

4. W swatwečer pťedhlawnimi fmátm.
5. Na ben apostolů nassich sw. Gp:

tina a Methodia.
Wil) (5619), blldbh (“*“le

23.

bťezna.

_

'

7. Na Božč bob swatodussni,dne 11.
lroětna.
8. Na bob Božiho Tčla, Dne 22.
hočtua.

_

VIII. Smati patronomé gemmí,
iicbšto “památta ílamuč fe toná w kormmich žemich nasseho drařihví
'
,
Nakouského.
Gm. na
Cprill
a Mcthod,
Morawč.

'

9. Na slawnost Narozeni b. ?B.Smat-ie,
'
wssel bne 8. čáře

NepomUrký, dne 16; hoštna;

dne 9. bťezna,[7Sw.
Seč! Šq&'d'e
'
w

4-9

Čtení lalcnbáříte'.

Gm. Wčaelaw,

Dne 28. záťi, w Ceu Sw. Stanislaw,

bne 7. hočtua w

á,.d
.Datiči.
(što. Štěpán,
bnc20.frpnaw líbí-ití). Sw. Qcopolb, bnc15.[iftopabawDol:
Sw. Gliúš, bnc20. čmomccto Chor: ' ním Nalousk u.
6m. Florian, but-1.hočtnamborním
watsku.
Rakouskll.
. mat
mutants, but 16.. frpna w GDM—=> Amater, bne25. buBnaw Žitnátffu.
Sw. 53cmfkKťestitel, bm; 24. čenona
.RUprecht, bne 14. zúči w Sol:
w Sťawonsku.
nobtabfht.

Gm. Silií, bnc1.5ářimRorutanítu.
. Siří, bn: 24.bubna\oSrajiuftu.

. Spiridion,

Gm. Sofcf,

. Birgil,

ÍDMImatfl

bnc 19. bťezna w Rorn=

tanílu, w Qtajinflu, w Bo:
moři, w Štýrsku a wSewernim
Eprolftu.
Swd Hedwika, bne15.ťijnaweSlezskn.

Sw. Slabinou),

bn: 27. čerwna w

Sedmihradskxx.
Sw. Michael,

bn; 29. záťiw Haličiu

bn: 14. ptofincc to

bne 27 listopadaw Ziž:

nim Tyrolsku

. Suftus , dne 2. [iftopabaw Zemi.

. Rare! Boromejský,

bn: 4. Ii

stopada w LombardskU.
. ?Imbtog, bn: 7_.ptof'mceto Bonu

' Batbítu.

1x. Čtmrro čúíteň ročních.
1. Slato

čili wesna počíná dne 20.'3.

dťezna o 10. hod. 55. min. ráno dle

počtu Bmčnflěbo. — Sami
bcnnoft.

2. Lčto
'

počíná bn: 21. čeera

romuo:

Podzimek

čili jeseň počínábhé22.

záťi o 9, bob. 41. min. wečer b_Íe
počtu iBrnčnffe'lyo. -— $ob3imní tomno=

bmuoft.
o 7. 4. Zima počíná dne 21. ptoíince o 3.

bob. 43. min. ráno dle počtu 23mču=

bob. 37. min. wečer ble počtu BrnčU:

flčbo. —

ného.
noc:.

mm.

Nejdelssi bnomě, nejkratssi

x. Batmění'na

—— Nejkratssi

dnowé,

nejdelssi

[[unci a na měfíci.

Noku 1850 bude dwoje zatměui na

3. Batmčuí na flunci dne 29.

flunci,

a brooie na měííci, z nichžto zúťi ob 2. bob'im) 43. min. aš bo 7. bo=
jenom druhč zatmčni na měfíci po celé Dim) 42. min. ráno ble prawého počtu
trmc'mí swé w neničí) h'aiinc'ld) mibčti 23měnffčbo. “Zoto- zarmčui bude miběti ro
hub:.
nejwětssi čáfti ?lfie, m malčfemermmtjs

1. Batmční na flunci bne 5. chodni čáíti eropy a w sewero:západniut
dubna od 4. hodinh 56. min. až bo 9. cipu sewerni Anueriky.,u
bobinp 28. min. ráno, dle prumčbo počtu
4. Batměni u_a měíici dňe 13.
Bručnskébo. toto zalmčni widěti Babe w
Nowoboslandsku a toe roclté čáíti femémě října od 10. bobina) 27. min. toečet jaž
a wýchodnč od této pewniny
ležicich do 14. říina bo 1. bobinp 33. min. táno
xdle praméíyo počtu Brltčnskéhol Toto ga:
ofttomů.
2. Batmční na měsiei bm 20.

tmění Buba po eely čna ttmání

mibčti n':

dubna od 8.1;ob'mp 40 min. až do 11. ro Ewropč a to 9Iftice; jeho začútekw
bobim) 44. min. ráno ble pramébo počtu
Nowohoslandska,
konec w bnde
čáfti
Brnťnskčbo. Toto sanační mibčti Buba w četli—íd)
umim. AsieN,
Nejwéřssi
zatmčni ooňáffeti
munice, to Nowoboslaudsku a čáftcčně we 12 palců na itšnčm pokrajřj mčfíce

mmm,

čapu,?lflc.

2Ú

Čtení rarenbdřfté.

*20

m Detopnňct umně 5061).
W

1356 po, metanu,; Páua a—Spasitele nasseho Sešiffe Cbrista, jest rob pňcftupm')
"
mající 52 nebčí' a 2 hni, && 366 bai

' Qd fmtti Rotta IV..

* Rok tento jest:
DD stwoťeni fmčta .— .

.

6021

Sb potuph fmňta .
Sb wystčhowánife Bibůaůgqpta.
D): a_vcčázh;!;alqmní

i):xmiboma.
..

Db gajpgmi Říma. . .
Šb tance Babhlonskéhosaicti.
Db Narozenť Christa Pčma

.

Db ufmrceni a wzkřissenčChrista
Db založeni fm ftolice Nrwské .
Sb zkúzh Serufalema . . .

.

niho w Irient't.e

2873

. .

.

293

2609. Sb počátlu 30Ieté mam;
2392: D6 13qu na Bůč .Doře_.
1856' Sb počátku 7Ietě mám;
.
.
1823 Db fmrti cífaře Sofefa Il.
1814 Qd umučení ,cí-fqře Ferdinanda I.
1787 Sb zalozeniNakoUského mocnáťstwi

238
236
100
64
63
52

1550 D)) narogcní. cífař: Frantisska Sn;

DD shrnu mna,;
. _ .
Eb: pťichodnsw.xCyrilla
a Mou

thodia na Morawu . ,

.

fefa l..
.
1056 '
D)) fmrti cífaře %rantiffia L.
994 Db fmrti papeže Řehoře XVI..
985

Š; fmrti Štařata
mugeniďé If.,
f_m.E&cíama.
Dbfmttř
ftále (&=.
skčho .
.
Db založeniPraze'boarcibíffupjfmí

920 '.Db
548_ DD
512, 
508

df'rmfortfdrň'fol:

.

26
20
10

Db naftoupcnícifařc íšxauďffta. Spa .

Bb“ umbeni Třeftqnftémím) bo'CSlcď;

Db založeniPraž

463
364
339

DD koUce melitébo fněmu círtem=

.„ ._ ._

Qb. :.íhie mamutím .

478

mučeniďe' fmrti fw. Sana Elles

pomuďébp. .
.
Db whualezeui Amcriky . .
2917“ 'Db počátfu bludůw Luterowýčd.

Sb mnftamenidnům Smlfahw
srého

Od

4250
3353

fefa !. (bnp 2, 3911011331848)

8

bumebení
bů
a bo mph,
sskol

8

čaftébnbo úža;
založeni Dčdictwi sw. Cyrilla
a Methodia w ?Btně (na ben

fm. Wifn1859)

. .

6

XII. Bnamení 'Rafenoářfliú.
a) Znameni zwiťetnika.
Směnu.

1. Skopec

Dima.

W

_2.589!

Ř

3 Bliženci
4. Na!

H
E—

5. 53cm
6. 93mm

a
a

Poznam zadní.

Bnameni.

_ V

S
11
0

8
“.;"P

Směna

Qbraz.

7. Wáha

:'1

9. Stťelec

H

8. Stir

_Bnamcni.

“

"l.
,?

10. Kozod:ozecd

z

11. ŽlBobnář(QBobnif)n

JC

„WM

Rašín; m'čfíc mímó »: falanbářid;

:

m

icbno ze znameni zwiketu

nífa, a ftce w tom pořát—lu,jak ifmc iid; zde poftamili; [. 2. a 3. ifau znameni
mčficům iarnídp; 4. 5. a 6. ifou znameni měfícům letnich; 7. 8. a 9. ifou znameni
Wčfícům podztmmch, a 10.11. a 12. ifou znameUi mčsieůw zimnicí).

čma' talmbářílč.

21

b) Bnameni 003503; čití _ňfuoic nejgnamemiqo.
Smena

1.
2.
3.
4.

Bnameni.

Smena

íbobropán (Mercurius)
Rráfnpaní (Venus)
Země 6 1 mčíicem (Tellus)
Smrtonoš (Mars)
d'

5. Kwčtena (Flora)
6. Čistčna (Vesta)
7„Dužena (lris)
8. Wčblasa (Matis)

gmina

. .
“&
;

14. Kkalomoc se 4 mčf. (J_upiter)
: 15. Hladolet B 8 mčí. (Salurnus)
16.\9?ebefffanfaB' Srnčí. (Uranus)
17. Wodan (Neptun)

&

9. Čissena (Hebe)I

Bnamcni.

40. óměabčna (Astraea)
11, ,Ziwčna (Ceres)
12. Zowina (Juno)
13. Mudťena (Pallas)

0000030 úroaomú pro 1 (.c íta.
D cí úreťů

.

'

w celém roce

gl.

nl.

1 _

kr. |mib.

w pňlletě

gl.

'

w mťsici

wid.

gl.

.lt.

24/10 _

._

'l/lo__

_

_

_

1 32/10 _

_
_

_

“Ím _
s/lo _
_

_
_

IÍm '-_ " ' _
"Ím _ _ '—
,IÍD _ — —

0 —
7 _

3. 27.0 —4 "Vm _

1 32/10 _
2 4/|0 _

12Ím _
14Ím _

4 33/10 _
5, 10/10 “_

2 19/10 _
2" 29/10 _

_
_
_
_

„1.0 "" _ _
"Ím ._ '.— _

8 _
0 -—

_
_
_
_

10 —

3

20 —- 12
30 — '18

40 __- 24
50
100
200
300

—
1
z
3

400 4

30“
—
—
—

_

—

---

——

_

3

6
9

_

_

—

—
_

—

_

12

-

-

z

=_
1
1

15
30
—
30

——
—
—
—-

—
—
.—
-

2
5
10
15

500

5

_

_

1000

10

—

—

—
—
—

——
—

2

— '—

2

1 _
1 z

%, v— —
4/10'_ _

_

0/10_

__ 0/10_. 14/10 _,

__

_. „lm _. _

—
—
—
—

_

_

30

_

_

_

5

—-

—

-—

50

—

-—

11

—
—
—*

—l
— . 4
_s

40
10
20

'—
—
—

—\
—
1

23
'/,o
57 zv.,
55
'/,o

—

!Blatl:
-li e, latu; obyčejnť;útoll) po miceuež 1 il.“ lla,

_

zv..,
1
6/,-„
2 w,.,
3 W...

.2

25

_

__
_

_

10
25
50
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XVI. Gióoócmíňé penióc' Me takoumé Ronmenční mincí.
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c) Francouzské prnize.
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XVII. Jtejmgšílí cííařííu') ton panující m řim Jiaňounié'.
Seba ap. WeličenstwoFrantissek
maba Srbský a Krakowský,.wojwoda SBI:
Safcfl. ,z Boži milofti Cisať Rakousky, raminfh) a 1. b., narabil se bn: 18.frpna
Cesky, Lonňxardsky, Bencilskú, 1830, za pínalctčba prohlássen bn: 1.
Ha: prostnce 1848.
Když M)! jeho [h.-)je, cífa!
]„ bne 1. prosince
něm), Wladimirský a Zlirský, markhrabč pán Ferdčuand
Maturant), arcikniže Rakouský, .mclfataai= 1848 w Qlomúci tomm: slozik, a it!)a
řrál mmm),

Dalmatský, Chorwatský, Glutamin),

Čtení tqlcnbáříté.

24;

otce, arcimoimoba FraUtissek
trůnu

se odkekl,

nanoupjt

Rare!

míábu.

Bratťi Seba Weličen. cífařeBána.
i? e r b i na nb (Maximilian, Svítí)

Gíjot __cifaře
pána: Elišbčta
žluta nar. Dne 6. čemeucc 1832.

[ia EugeUia, ďcera Šebor. Wýsosti
Karel submit, narozenbnc 30.
Mae:imiliána Soieta,
řiď), a “Seií

!.

moimobt) w Bawo:

Wýsosti

Sabou—ih) Wilé:

miru), mu.- 24. _proflucc l837, aafuou:
Bend we Widni bne 24. bubnu 1854.

Drera

Sabo Welič. cifaře *Bána.

Gíf. Wýsost, arciwéwodkynč Bofia,

četmence

l833.

Ludwik

„_

(Svítí, Anton, Biktor)

narozeu Dne 3. fmětna1842.

Bratr a fena) otce Seba ertu
čenstwa cíl'aře Bána.

Ferdixlaud I., bobrotimóf

Bedťiška, Dorothea, Maria, 30s

býwalý cífař Řakouský, narozen but 19

sefa narozena bn: 5: bťezna, 1855.

bubnu 1793.

Zaswaben Q Marii

AUnoU , bcětou 'l- hjále Sardiuskébo,
Cmanuela, nat—05mm: bn: 19.
Frantissek Rare! (Sofef), shn záťi 1803. wc Widui bn: 27. února
_
cisaťeFrantisskal.
(1- 1835), nato: 1831.
\ Maria Klementina, narozenče
zen bn: 7. prófincc 1802. Dbřeřlfc trůnu
we prospčch ft)!ta swého, Uynčjssiho Cisaťe bne 1. bťezna 1798, zasnoubenú bnc 28.
Pánaďdne 2. prosince 1848. — Cbot čcrmcnce tofu 1817 6 Průlom. princem
jebo Sofie
(Bedťisska, Dorotea, Wilču oboji Sicilie, Leopoldexn.
aria
Anna,
uarozenci bne
mina) bcera + ftálc Baworského Magi:
milřana Zosefa, nar. 25. chna 1805., 8. červnu 1801, paní žábu hwčzdokťižou.
zasnonbena bnc 4.1iftopabn 1824.
wého.

Rodlčowé Seba Welič. cisaxťeSBána. Biktora

'lell.
Směna

Bemn'ti-mocnúřomé.

zcmi (: panomnitů.

narogm

xjnastoupil wlridu.j

13. tměhta 1792.

16. čermepce1846.

žit í mf tt) )) a p ez.
“Bias ÍX.

,'

Cs 1f a ř o w c'.
Rakouskú: Frantissek Sofefl. . .
Nnský: Alešandřr ll. Nikolejawič
Francouzský: Napoleon Ill.
Iamm:
Abdul Mebůib-Gban.
_.
Brasilský: mon $ebto Il. be Alkantara

,
18.
29.
20.
6.
?.

srpna 1830.
2.
Dubna 1818.— 2.
Dubna 1808.
2.
kwčtna 1823. x 1.
profince '1825. 23.

prostuce 1848.
bťezna 1855.
profincc 1852..
čermencc1839.
bubna 1840.

.R t d l o w é.

Baworský: Maš:imilian ll. Sofef.
bunnmnerífu: Siři Bedťich V.

Pruský: Bedťicb Wilém

.

I5. října 1795.
7. čemna 1840.
28. IiítcpabnlSll. 21. bťezna 1848.
27. kwětna 1819. 18. Iiítopaba185l.

Belgirký: Leopold I..
.
©506sz Bedťich Sluguft

16. profinc'e 1790. 21. čerwence 1831.
18. kwčtna 1797.
6. čermna 1836._

.

.

Swedský: foat . .
Démsky: íšlebetif ".
. .
SiciliaUský: išerbinanb ". .

4. čermence1799. 8. bťezna 1844.
6. říina 1808.
20. Iebna 1848.
12. Iebua 1810. “ x8. Iiftnpaba1830.

Řecký: Dtto!
Nizozelnský: Wiťčm "l.

1. četmna1815.
.

.

19. února 1817.

5. říina 1832.
W. bťezna 1849. 

25

Čtcnl nicmene.
.

Šméuuí gem'i u bunnrbnilůi

_ _.

uux'oůeu.

naftou'pil mlábu. '

&?tá [ o m !.
žlugliďá: Biktoria I.. ,
. .
Sardiuský: Břktor (Emanuel II. . .
Špauěmu:81ubellu ll. Buifu .
.
Bornlgalský: Don Bedw be ?llluutum .

. 24. lmčtuu 1819. 20. čerwnc“e 1,837.
._ 14. břquu 1820. 23. březnu 1849.
30. liftopubu1883.
18. řiiuu 1830.
15. liftopnbu 1853.
16. čáři 1837..

mellomémqbbm'é.
'G . listopada 1816.
ftpna 1797.
1779.
18. četmenee1824.
.. , 12.
3. řiiuu
9. čerumu 1806. 16. “čemnu 1848.
. čermence 1853.
511110:QBuimurslšifenučfhi:Rutelillegunber 24. čerwna 1818.
SG břeauu 1842.
Meklenburg: Šweriusky: Bedťich Frantissek. 28. únoru-1823.
Badenský: Submit
. .
.
181 srpna 1824. 24. bubnu 1852.
leenburgffó: Wtiluláč Bedťich *Bm.
8. čermeucc1827. 27. bubnu 1853.

MeklenbUrskouStťelický:
Toskanský:
ezopoldll
. Siři '.. ..
Heosellský: Ludwik lll. . .

..

..

.
.

.
.

W e'm o d o w !.
žlnl-ultsbecfuufhjz Leopold . .
Gaim: illtenburg1l11: Sii-i . .
©u1o=932einigenfló=$etuburb

.
.

anlpult--$ernburg'91:legunber

.

.

Brusswicko: Wolfenbůttelský: Wilém
“Rucfumfhi:
. .
Modenský: Frantisseč V.
.

.
.
.

gBurma, $iuceu5u,Duu1'tulu:Bauik
Teresta

_

.

.

.

.

.

.

19. 11mm 1817.
|._ řiiuu 1794.
2-1.„če1:meuee1796. 30. listopada 1848.
17. 1110111131800. 17: profiuee 1821.
.
2.. břegnu1806. 24. bťezna 1834;
.r 24. bubnu 1806. 25. bubnu 1831.
. 24. četmeuee 1817. 20. srpua 1839._
.
1. četmna 1819. 22. lebnu 18-16.

Maria

.

.

.

.

.

21. gáři 1819.

.

.

.

.

.

20. srpna 1802.

.sk u r f1'1 r ft

Heaseuský: Bedťich Wilém l.

Rui; atu„ .
8ippe=Éuumbutg1111: íšerbinuub .
?Reuň-©luiď1): Siubřid) LXll..
Monako: Floreskan . .
Šwarcburg Rudolstadlxský: Wintiť
92cu1š=Kraicsky: Siubřid) XX.
.
řiďytenftcin: ?llois . .
.
Eippe; Dettmoldský: ?eopolb
Waldekský: Siři Biktor .

20.
31.
10.
6.
29.
26.
6.
14.

©e61en=Houlburkský luubhubč: išetbinuub

26. bubuu 1784.

. XIX. Jmučjnl

20. listopada 1847.

\

[ptúmcomé

prosince 1783.
lmětnu 1785.
řijna 1785.
liskopadu1793.
čermnu 1794.
hnětuu 1796.
li1't'opubul796.
lebuu 1831.

(Lítám

18. bubnu 18075
17. bubnu 1818.
. říjnu 1841.
GDM

. liftopuba 181-1T

13.-řijuu 1836
20. bubnu 1836.,
3. četmmee1-820.
15. hbčmu 1845.,
7. zciťi 1848.

(1111011131112.

a) xNa Morawť.
1. Bcbřkb
lunbbrubě %“ilrfteuberg, 13el1n (511. Krčal. Apost. žlBeličenftma 1111
htiše utcibiilubDlomucE11
metropolita, | _tečuútajný rabee, u 1. -b., uutbgen me

26'

Čtmi lalenbářflě.

WidUi !me 8. řji'na 1818,

poswěcen 14.

na knčžstwi wéwoda Krumlowský, Rnnské Cirkwe rm:

října 1836, 311areibiskupa

zwolen 6. čermna 1853.

2.11nte m'n ňtnoíi't, biabč Schaaffu
gotsche,

fwobodUý pán

na

Krcil. dApostr Weličenstwa

tajný

rabce,

(: 1. b.,

Brazský, hrá:

Iomftmí Ceskébo primas,

a t. d. ode Dne

15. ftpna 1850.

311114111. a

Greisensteidm,biskUp Bručnskýx,
Gíí.

binal,knižearcibiskup

2.1iuguf1in 'óillc, biítup Lito:

Sabo,

mší-ich)

skUtečný

ob roku 1832.

3. Karol Berem. 'óaní,

“111165611"m Brnč

dne 16. února 1804,

Krcilohradecký

na Iněšftmi po:

fmčceu dne 8. 5áři 1827 za biskupa jme:
nomán dne 15. čermencc 1841.

biskUp

od tofu 1832.

4. San malcrian Sírííf, biskup
Budčjowický

b) W Cecbách.

od tofu 1851.

1. Bečřicb, kniže Swarzenberg,

XX.

5111111111111)
přeůfeo

otamc.
far11íd)
011113111a 0116011106011100 na

A. Arcibislnpstwi Dlomuďě
bili se

n)
b)

w Řakouském mocnářítmi na 8 areikučžstwř a 50 bčtanftmí, '
w frčí. "Bruffém pobílu na 1
'„
a 4
„

“g_i-Š |

21tci=

mej,

bělanftmí.

far

total.

',

stwl.

ŠŠŠ |

gg;

[atoIílů

netatol

"

“E“; =

šibů

'
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a) W Nakouském mocnař mi.
I

1. Dlomuďé
Gbotínflé

s;
&

3
1

34 E
19 ;
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6
11
8

2

3

12 1
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11695
30204
,31641

_;
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5
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28555

38

47

;g.

7; muffomide'.

7

2

18 ;

20243

1039

2033

;g x
g _
“„s
Q

2.
3.
4.
5.

“g.

a
5

..__;

8. Cešskč

12

. 9. Dpatomiďě
10. Třebowsté.

' „6
s

11. Gmitamflé.

6

.

_

%]
Eg
%

12. Šroměříšffé.

_

1

5
2

26 i

19
20 Í

24

32181

27
43
1798

—

21409
27426
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rs

"i,Popsání žiVot'a poctivého pána, pan-a Kalendáře.
(oa Fr. P.)
Gtená'ř nepotřebuje fi, ptáme mojliti,
še Bube míti blouljou djmili při wypra:
mománi ojubu nčjnlěljo neboljéljo ,dpubnja,
kterýž bez hlaholu troub a lotlů na fmět
pťicházř a opět bez whtrnbowáni a smu:
tečného nařiláni ae jměta odcházi. Tento
jimotopie' gaměftlnároá se nejdůležitčjssi

! tomu nebal. B&átla, lalenbář

ieft

zimní a n'ejmětj'ji potentat, pot—lé ftetébo
je wssechňa knižata :: núrobomě řibiti muíi.
A o tal Důležité osobč 51) je neměl žiwox

topiš ubčlati? —

Má:li je žiwot nějaléljo syna lib:
flělyo popisowati, začinú se obnčeinčljebo
osobou.
Na misliony jest libi, lteřiš fr.—lie mlafti a tobcln. *Boněmabšale po'ctimá
žáaddui
opadusska
.neB cifaie jal šimi nemiběli, a přebee jim m;,áentj 'pan talenbát
při tom ničeljo nezebúzi: moi, ale jen jeben neni, a talé ani 8 „nebe nefpabl, auiž ge
to! lxez lalenbá
ř e 'oijti měli, ljnebbty gemě jafo nějalci mudjomůtla nemolegl,
byla Babilonskú zmatenicc; tu bt) ani muji sobě čtenář jiš báti libiti, aby tafé'o
jeblál neměbčl, Phi) má pjjcnici jeti, am; jeho poťestuých roďičichdzwědčl. Sebo otec
má! nebo len; lbt) má

řepu

sěazeti a fm;

jmenuje je pán špijomatel

a matla

Tiskáru a. Tito bum, djtěji-li
olopámati *— ;,h'átfa, bez falenbářc by pani
nebylo ani šni. Tn lu) b\)l0 blahu; ažby občanů), jlamiti,. abh toto podiwuě bitč na
libé žuby na jlnnci íujjili. Kdyby talen:
swčt přimebli, namlonmaji je, ale obyčejně
bd ře nebolo 6 jeljo četmenómi a četnými jen aby řemeflo neftálo. Dčjerx je" to u:
bm), ani 51) je neměbělo, lbl) jest neběle jalo o židowskě .jmatbč. Dlm je mají sice
a m;“ jaký fmátel, tu chlyom kašdý ben rábi, ale neni to. ponljá lájla, ftcráš je
me'li wssedni ben, prámč jalo bu ]"i), lteré sice bobronmbl) Gmábi, uébrž tafe' zisk, nčjšxfikýu
mnoho pór na zádech noji, alellnlenbciř

wýdčleček. Seben

cljce mic (: druhý

Uechee

tolilvbáti, a lonec 6 loncem — nebúmá
napjati přeboeneumějí. Bez falenbáťe
lu) ani řemejlnil neměběl, m, má jíti na jeben 6 bruljljm jpolojen, a tu je ukazuje
trlj, a kdy blul) ;gplatiti. Bez falenbáře jalo u jimjdj manšelů, že je jpolu Bbon
Be bnem jmatébo Stčpč:na a jmahjd) tři buji aš na to, w čem je neapobuji, a ze

Rtálů Bt) bnli hospodúři 5le na tom,:zelmť iboln-č manšelftmo za kajicnost
Z takowého mauželskwa pochúzť
by je nedbalých a liných čelebinů nezbyli, plati.
a dobťi čelebinomé bez těchto bnů by ani tem; lalenbář.
thž je to pal jijfl
nebyli ob skoupých ljojpobqň a ob bojpo: pojlebnim nebělim fcljnluje, lbe je “má na:
bálu po tutedu neftoubmjdy wyswobozeni. robiti, neBtjmci to tak bez “bolefti. Spi:

Mimo to muji lnjti pan lalenbář

se jomatel čili pokadatel dostúwá trhání a

míjemi panowniky jalfi tale jpřátelen, pro:

litam,

jebna úzkost brúljou

toše w nčmxwssechni, od papeže a cijaře jebne, brzo mftane, brzo

Bibli; brzo

sobč ímé

čelo

až ! lanbljtabčti óeoflofáomburiflému a Drin," brzo ga ucljem je jfltúBe;

a ne
lu lnišeti,5 Bidjtenj'teinu ftoji. Naposledy boljé péro co to whstoji, Ergo" Búmá Pou
jeli on i nabe míjemi. Wssechny anionty ' jáno, mo obljoběno a čas wzato, Ergo
kntžat, wssechňa Uaťizeni, wssechny tulo=
pish, wssechuyx gámčtt) bohatých tetiček,
wssčchuy sondy jonbců nemčly:by platnosti,

je jim pisse, Ergo zaax přefj'fttuje, co 'lnjlo

napjáno. 31mm mnoljóďj tčžkoskitu býu
má, než je bitě natobi', lferé se má tofjem

bylo pcin tale nbáf. ímou “pečetna to libem libiti. Elie'cljeeňl ale n-člbo mě:
nepřitlačil, ldhbytotiž měj ic, to! a ben“ ťiti,žerozličných skxeastipři „ání

32

61:11! úmohm'.

falcnbář: přeitáti nutno, at 10130 —
3:11 3f_ui'_í':: napisse aspoň

nčkolik

číánlů pro Elot-umana na rok
1857; ale

o513č:3'11č', Her'í3

ani

bloupi
mohou
33113 3 něho
3111011:
d311hí 3513139010115;— hěmčatům wi

hřiti,

poraditi,

laskawce,

jat

513 i:

mháti

a pro

111013113
1 5:3

mfícď31113nemoc:

hugbomníbo mt3ála na swčt n:= hlawy i žiwota mí homácí proi'tř:h=
pťiwedoU, ti a tací i3 pořáhs E13. Když paf 11:50513 latenhúř wssechnu
né5ah11ď3011111ál313

3 11113:tuto

hítla,

nalbanou

d3mal11 swého

nosiče na

borné fniI313',fm1'ď313si tropí-maií,

ato tře5a při iihlei

o fa3hé

.jinč přííe3itoiři; awssak, th133tal
—č:ffa11knihu 333_aniitil: obra=

:uii, wede se jim při tom jako
„3111311131111 poiahěnému.

—

Nechme 511,wssak jest to nějah3
pan audiat3 Newčďomowic, a po=

imě
wlaskni
himno
okolo ussiith ::slyssi

dečlati? Dn dobrak
zeskarý II3a_řnení

,

jestl
al: 11111
co 311113
má

Iči — poněmah3mí,
napraroení, a ponč:

11101331016 313 slyssel, 3: ani pan farář n::
mů3: těm hruI3131n h_lpcům jejich lži při
prohámani -ti.ahro13h1m1

Se iamou nlrzutosti naI:3n:

mlah13

hímeim:i:, ja! toumaminty, Iti farn13 fatenhář přiiiřcifi. Muž w homě 313 b=
.1n1313ahá.Eam
učni,

píígni

jest 3111111,
a i'iutám',

11 511115311, a 3:1 hitě,

ol3&= [iltáte

ie11 a513

al:

pomhal

co pat

3:11ě, 13.513koupila falenhař;

chtěla?

91111131 mi“ :1131113grosse

3a 5areumé laInu'n13,
i: ii pořáh han) na pmčzich a to weliké 513 k 915ral3amoroi
ha113 nh kmoU:a pana naHahatele donássely, hedbáwnč fh13h3,a Bůh mi tam a 3ač
'— míc: jesstč 111311ssestiuedčlce do fontu.
3aneila; 111031161
3: i:. profi mmm
taté

Sat mi!: toto hitč na iračt přiihe, proto bránila, pončwadž chce, a513 111113
odnese se k obťezčmi 11: fi;:l
ra55i=
toliko 13 111 i: 3a51311>al a wyrrižel, toliko u
Uowi, al: lu tnibaři,
a 1111ěl311111á
11í miieď311n Uwudrosi hledal a jeji fňukčmi
“mlah13kalend
ář trpkou sskolu. Saro w poslouchal, a suad tafé proto, pončwadž w
Unwhč sskole nahějná mláhe3 miito učení

powčdomosti

swých wlaslnos!i

si

11113311,
3:

111133:an mučení,
a pan učitel se ii jei't iama dosti hodným talgnhařem. 8111133
ráh11al3ř5et hoi'támá: podobnč nemeh: al: konečnč mihi, 3: 113 není co bráti, 111113
[: ani falenhářowi
hoBře. TU býwč: 3: potratí Upčliwost, 3: i: mtačí, 3:513 i:
pichan

l3ř5etěI31a3e11 to mohlo

a 155131311
a tlučenana

pronlčniti

111 5leit13 a

131011113,11

'a ronmc'm a pťicházi na hoblik, a při tom 311513111013113
tiebaů i uhcřiti
a 31 ma=
' při wssem ani necehlc. Ia! se Ráma 3i3 hřinn způsobiti, tu lonečnč w mčiíci pra:
I3n:h 111: i'm: mIahoi'ti

153013111a kazatelem

fmci3amoláralenhářníla.

trpčliwosti pro oi'tatni mláhe3, a 3íi'fámái'1 ftan:
111110130 361311113 o

c:[13

swčt,

po11ěmah3

jiou

rotománi.

„Laciný

M1133: 111313131:—

mfiem Iih:m jest této ctu3ili tak welice 3a= můli papiru na

potiebi. thž

tal w této sskolepodoby

i'l13i'inčdostal a tře5a5 ani o maf se nebyl

mi:: naučiI,11:3Iimorawskč hitě w
němeďé sskole, muií mIah13pán ha
[měta.

$říI:3i_tai't

jeho

11:5131111'1
malná,

tře5u,
a

lb:

513 se

bahně

tlui'tt3 !

ro3ličné koťenl pro

a 6 55161351333111hčti,

31:mi, cn513 tam

Teď na=

1111131111311,
331111113:

(:

a

nic 11:51351 na

111113tal:

to

i:

3Iě

111311113, !h131! i:

pa=
ro=

3:1113;
3:1113

m1353m31 3: iam13d3 hčročat ta! tid313d3 3an
pěna, hobr13d3 into bobina,
3105031113113a

' 3113th5:3 íchahIa, 5:3 imětIa a 5:3 pamě; cnostných
tři. Nosič 11:5131111'1
naň

139 mi:

51131, prawč

3an

in_lo anjel; 3 čel'3113patrno, 3:
fht33 3113113
3:11 ani 51313nemů3c. talit
al: iifto,
na něj I311= 3: skrbliei latenhc'n': prodati a jala 1113113!

1113: Iaifam,

ho kopce, hnití n:mrI:
111113 na

3:3111, 15133 po

něm chce pellizej na t_n3lič11éútraty a on
11111113;
ia! mi!: ale pťijde 6 talenhářem
ha

mil,

do

_ 11:31i opčt

mčsta,
111113swou

111 130 1131116111111“jesstč
3:1111 w hospodč,

111133

ji 6 maicm tal: kost pťiwážiti, to hmč
welmi těžkářcniei'la jihu, kdo při tom trpě

liwosti netrati —

tomu patří řáh.

Rou

měně falenhař koupen, posledUi b::jca3: 5131
dmhému talenhařnilu utrÍ311ut, a 3aham3

wda
se 635151351 1311wychwaluje
nah 5811511“ kousekchleba w milosti a „nahčl
skčbo 11111, a lihem 11150 nal3c, a33im uiii 131311231313" odepren , Ua swčtlo alejei'ilš
51111. Stafomé čtení, jako jest w Ictoi'fním mimi,
11513 3: 11:3hc'1lo, 3: i: 1111130111'1ph
Menhářl,
31113jesstč ani na imětč 11151310, wúli stalo, a 3: 3:51) slowo w domč platí
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teprw 413306 jebnou 3ačne bouřiti, bobííe

mu !alenbář Geflonm: „In

máš

to m3iti,

ačfoIi není b_oft f_tnlrat o lá3nni

to _fmé ílnííel, 3e toliln
Buh _j_eít mfíemč'
b ouci. 3e=Ii lalenbúí- : 'nomínaíni, !tetč

pro3Iutlč čtení, a bub 3 tid)a!"

Into [Hnutí left taté Ponec učení a ftane
se na jebnou 3 nčbo pán ||| bomč, info 3
běmečh, pani, 'tbn3 si ií |nbo|oec bnípobář
39 3enu _m3al, — teb miftruje a bnd,á3i
melilč cti a ílámt). _
roba jest boma, o3in| na unií, 3eIi
naftou3eno, břimi fme3eno, ||3eně tón; čili
(jat f_eobnčejnč řitá) ffunln'mifi »: tominč'

se uestaky a taté

neftqnou, botou), bčlú
boúqomnčc, a mnpifnie', ja__la'biibe tobo
rotu úrnba na obilí a na |_o'íno,na ntnoee
a na ten a na 3eni|í)_b, a ja! fe bubbu'
tnpei o inífedmn bijátí, u _pat nabčlě uč:

folií 3namení pomlčeni— — — aby se
mobin př_emúffleti, co íe má

p_nčnouti Ge

mfíenií těmi p'enč3t; u_t'r3en'tými3'a proroto:

—. teb by byl ftnrn potojn: bomč; „Benífé
práce: modylntoúní ro3ličněbn brnbn, pře=
bení a punčnd) pletení, a brebentěni ne3a=
jímá mu3ffé. Takč tafičtomé rotnmáni, Ibn

ioane mino, a 3a obilí, tteté není bofub

se bube míledmo w mistč mbťnoatí, přene:

boří, 3 tobo _|"| talenbm':

cbámú ie'tábo

fnčmu, tbe fe w

tajnnfti

ani
3c_|_fete',
a fterébo
jak to bube
6 těmi
a3 přiibon,
fl m3iti?
— 3e_|iid3|),
Ze pa!

pn3běji tntn bo |očtru ftcnočné brady
pm

nic

se

nebělci,

je tam, to aby ani psa rnen nemn

tbnt pak jčným mčtffím Iibem tale jejiďp
nbmnítn a mčttně brabb bo wody padaji.
— Bez pochyby
yže m tašbém míftě bube
nětotit Atulpnín, bn tteródp pan učitel tue
fitnte ničeho |obrcnniti nemobl, m ieiid;3to

bnal; ia! jest nám |n fwětniči

btmně pouhá puftatina

fem, na sstčsli, 3e míiecbnn íífoln prossel,
a něčemu se naučit. sJčeni:li tnbnmewnbe,
ptá! w poločtři a íebIcil w práci, |nfíid)ni

trat íebm bobin,

mbptcnouie, abo fe to 3ábne'mu neřetlo.
Talč ic toentu pliskanice, cbumetla :: mě

chor. Desetkrút za ben se operuje: „In

bbbř'eJ'

Co ale

se nuebá3i. & těm

3ačíti? Ralenbař mníi přid)á3i Iaienbař join “učenn profesím“ 3
Batina, a mnmábi [inni tonfet. Za tfi

tři býwaji |nr3uti. Nyba a ptát ||||_|íi ble:
bčti, jatbu zase do |nobt) a bo pomětřipři:
ffli, :; si nottodm 3abnali; te3to|nníi||én|n
menl'oioanu ale pomabá w tom falenbář.
Wždyl pal jste ínab u3 tale wssichui |oi=
bělí, jat tatit, fbn3 si bn! "neimice nařífdl,
bilo 3e fe ne3fan_ftněl,m3albo ruin talenbář,
íebt si t3atnp_en|$m fqmnům, bal |'e bo čtení,

a tu sc nab nápabu kalendáťowými ro3eimal,
a3 i na dluhy ana Ionttbuc13apon|eí A není
bilou, nebot cowssechnotalenbář nept omn3u1e?
$oně|oab3 obyčejní libe nemaji breili,

cn ! přečteni lalenbaře

3apot_|'ebí, |n_3eibe i nej_blnupějnimu fmetln ,
a ncien to 3e jaíně mi, co jeít na nebi a
co na 3e|ní a co pob 3_en|í, —

||) ieiid)

blame |no||brnft sotwa přečtenátat nabčbne,
žcdoskauou ftíadyn, c_ibníe iim b_tama ne'to3

lítla,

fbnbu 3 ni neco taié jiným [ibem

[)nneni nanitčbřili.
Dneb 3a teplu r_o3=
naííeji wssrchuu talenbai'nmnu moubroft ob
ínníeba ! ínufebomi. “Hle, přeběba, oni 3a
pnmenou ie, mííednío tn3baii, ničebo brn
íebe nepobt3uji, a jíon 3_afe_tak binupiiaío
b|)li,_ a 3||ftanou bloupúmi. a3 3a6 opět

"mimi bn bo buboucnofti |oiběti mnbli,a

nnnni talenbář přijbe. — Seíítobb
wssech bnmů r&b přinel, oblebl

pončwadž

wssech mčbad), a me3í

bo přebce každý r&b 3|očbč[, cn

se bubnueí tot nnmebn příbnbí — muíí
talenbář boti protonem. Sato bobře umi
pťedpowidati, co fe na nebi ftane, lolit a

jinými

ale bo
se we

tale

w [ta-__

Ímřlhni. Elšíiibe-Ii ! nemocnému, bneb wi
bnmáeí ptoítřebtq proti mttnebům w hlawč,
proti

ttnfotu

frbce

a

sslipčmi _břídgq 3e_n,_

kdy bubnu 3atmční na _ílnnei a na m'ěfici, proti bnč mn3ů, proti 3l)ní[e 3imniei ítu
lbg bubnu hwčzdy proti ínbě státi: tahnó. bentů, proti bnleftem_ Idffo_ fioobnbnúd) a
tale falenbář přebpnmíbati, en se na 3e|ni tě3tnítcn| tři3e _mbamídp; |ni nenmuínč pro-.
fta'ne, není b_en bnbe príí_eti a který [tnnce ftřebtn proti pibc'nn na čele a na nofc,
ímititi, Ibn :: po čem |_nč_tr_|)naftannu, :: pnmi olejčet, obo wlqsy roskly na botě
jesstč rnice, 3bati3 potentáti bubon proti “b_tcnnč, a ma_3abl_n na |nlaín- 3t3amé; [fe

ínbč, bubeFIi |nnina,1c|! blnubn bube tvmati
a ibn napojleb 3mítč3i. To wssech“uomá
hlenbúč měběti, a 3a nčtnlíl krejearů ee:

těmi met

binn umi 3ačerniti, .nnáfh,

w nbličeii a

slepičť pa3o|it_to' u očí wyhladiti,

a to be3

eřhličky. 91:23 pak nčnenj proftřebel ne
_mbpntběbitt;mefničannebá fl pon|ů3e,
ne ube mu to WW. niťpn 3%

3
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ljříd'; pollábati; pončmabš se io jinym tale
ámá a on me3i- míjemi žiwýmč lčfaři

měbítí. — Take je 3anaíji3ubmbmclmlnt

a na jel)o flomo je rnie .a jeje, oleje a
sstčpuje a tlíbí, míjenípno jpt- on to pomíbá.
%eíjtčjeft nejlncinčjfjí.—i)o Řdnclu bt) la. EéŘúl'nící si jdou tale !, nčmn pro mou=
enbáí': nemel djobiti ani3 se tam nojiti, po:
ňčwadž o swatých ioěceď)pra nic newí. Wida brol't, a daji si _ob něljof- říei, Pot) hoete
úle,'3elibé, ltetnm je neeljeeani bo moblení, nni lyeřmánel a be3, 3eměšlnč, bal:
bo 3pomíbání, přebee je rábi m lol'telenla: "inel a jlí3 a'jal je le'lařfle'bylinu
'3ují, upabl talě bo chyby naneljo měřit,— bají nejlépe sussiti a předjomámati. Sal
bělat !oftelnífa,
a přebřílámálně3omi se.tyto wčci lacino lnpují a bra3e probá=
& té3 jiným lihem, lolifatá jest neběle po maji, to ioěbí lělárníci jiš l;neb 3e ftnbií ;
jm. Duchu, jala epíftola a iafé jel't email: to jim nepotřebuje tepnu lalenbář polní:
gelium, co je má a co je nemá lá3qti. 51 bati. —.S ůůoúním 3 0mč3b čili s pra:
noftifou
tale nělbt) podle zastaralého
Co jesstč mice m lojtele tropí a tropiticbce
je 3abnmá, ačtoli
swými Ueposwčcenými prsty, — tal jako zwyku pro poííetílce
jíní líbí 6 prsty tale nepoíměceníjmi, to l;neb např-eb mfjcm ro3nmntjm pramí, 3e
se nefíní u: jebo 3itootopífu říci, abl) ne: je na to bátí nema (: nejmí; a kdyby ne:
byla 3“ něj—zlá opletačfa. —- '.TDoma fi bylo pofietilců, ji3 bt) btjl bámno wssech
brd na nábo3nebo tjofpobúře, a minn-:e: bmanácter-o 3nameni mtjbobíl, a učiní to
co nej:
wuje ne'lbt) o 3ííootč nětterčbo swatebo nebo aspoň falenbóř Morawan
hoštice, a ula3nje, 3e ítaři měli lůlél)lúll)ll spisse; neboť jeho čtenářomě (1 čtenářů),
fm. Gn:
a w ní ro3uni a pod 3ebmmi sslechetně ponejmice iíbomě Dčdictwi
f_rbce, a 3e neboli blá3ní a ljlupcomé jat
to w mnohých učentjd) kuihúch stoji a je
falé pomíbá.
?! když se nčkdo pro to na

něj burbí, nebba na to, ale jbeímonceíton
přímo, a protoš, abl) ímon melifoít míle:
3itč bolá3al, íotjftnpnie tale jalo učení) a
melhjnt učencům a nmčlciim prambn jpílá
:! jejíel) úlobu jim opramnje. Dn' je íice
ďpnálí, 3e hlawou tal mnoho pracují, ale
přimiebuje tale něfterá po3namenání jaloz,
3'e' bělajíce wersse mnjí nejen mlnmniee a
fmojlu, ale tale blonbtjd) a krátkých jlabif
fjetřiti :: pťesuých rtjmů nšínmti, 3cmnab=
jjenofti nemaji w proudu řeči na čafoílomo
3upomenonti, a můbec 3e je nemá 3ií=

rtjlla a Methodia,

uabyli čtením bo:

brých měl) a jpiíů toli monbrofti, 3e si
wssrch těd) 3namínel a ljomábel 3mířetníla
obloljomebomálo mfjimají, a co se o tom

mníliti má, to ií3m třetím točnílu na to!
1854

dosti 3řejmč poměbel.*)

Tak jeftlalenbář biile3itou

ojos

bou, a libé w rozličných polxťebáchkněnlu
útočisstč berou. Awssak tale ble ímé robi
íofé cem) ieft me metlě má3nofti. IBejni:
čan i měfjtan w něm nalě3á lámen mu:
breů. Salo pak ale mffedyno, co pob
flnncem rofte, pobobně í. lalenbář má

ínmtně ftáří, a fmntnó
jífte wýssky boíábne,

fonec.

tn se ji3 o

Dub:lj
to *Bán

Bňh poftará, abl) nezpyssnčl a do nebe
Uschne mu wrsséf, poschuou
3 jebné řeči bo druhč lnichati; 3e io běje: nemnroftl.
piju nemá je lbáti,poněmab3 tale 3be platí mětme, fbníje peň — lonečně stoji tu je:
ofmé přílá3aní: „žliepronilnmíě tři: nom ztyřelý, wetchý pahejl, m něm3 mm:
webo fme'beettoí" , žeswčta liběa nárobty menci, djronfti, nlyssi a jiná 3miřátta (trojí
nemaji je nomč tmoříti, ne'br3 tat bráti (: si posmčch 3 nětbějflí slxáwy lrále ftromům.
posuzowati, jal jíou; 3e pro mmimfflené — u mlabúeb „inan3elů tale nebe mččnč
proftřeblt), jal bn fe balo dmbobě po: nen-má, nébt3 jenom nětolit neběl, je3to se

mnjlnč SBnbílonfló 3mateLmlmoiti,

slowa

moci, se nemá na ífntečné milojrbenftroí
3qponunatt , 3e učenémn není 3apotřebí
míru oblo3iti, a lofteln je wybýbati, ba
3e ani jalo učený nemá ni3úbnébo ptáme:
sobě smich bělati 3 mecí nábožeUských, lten

tým nero3umi.

Ta a pobobná [paji

telná po3namenáni bělá falenbúř nčentjm,
kterýmž pro jejich flétnu a roelilou nebu
skliwost jíní libé si netroumajiprarobn po:

líbántami

3mou. ítáffarfice ne3r3amí,

proto3e není 3ele3ná -— ale bone, a jeben
hrubému nemnflomně bm3i nemějte a 3eu
nid) bámaií se jalo man3elé br3o melml
lacino. tBobobnč tate' falenbář o tombolu
swé slúwy br3o pabá a láme sobě budto
*) Snad bt) fe to bylo ii3 letos stalo, ibnbt)
talenbdřnit nebtal obleb na beti, _ltettjin

ta 3wiřátfa vlanetářffd 3půfobll1t335ml!
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3e íe bm) blou3i, sotwa 3e neměběl 'na ítaté pannu.- Skoro _talč t_al
fnčb _taje, sotwa 3e flř—imánet'3apčie: ii3' se webe fe falenbářům na 3b9t' 3ůftalóm. Sc '
kaleudáť na 3a3r3amčlt'ýřebíl nelniloirbně íat'nl'nn brblaním obnan'eií fe naíáptu, abl)
i ma3. Sotwa

roční; mífto hfamců a orlů ponntí fe měli) mimi co brn3nouti; a pa! se proba=
nmii 3a babtu, lbo jen .přiibe, na lot-=
bo nči mndm a pamoucíu Senonl-ientč
nčlbl) se po něm fábne k nafonlnnti, ialé noulh; nebo bo papírny
včatlabatel je
Habe počaíí, aneb abl; se do nčbo napíalo,
fmnten, 3e nie 3a ně neutt3il, a ípifoma
co fe nemů3e w blamě podržeti. EBřeíílé
mčíice fe mnh'buií na pťilepek aneb ? 3a=
minnti sýra na pole nebo bo lefa. břeclne-li
bítč mlčeti, ba se nm lalenbář, a ten si
mufí báti wssechuo libiti. 9?enl;obl=li po=
čafí, ta! '3e napfal jaíno a ono 3atím bo=
spodyui práblo 3mollo aneb boípobúřomi

teli nebo pořabatelomi strka často pob m6, .
co měl sskody, ;: běla ie, jalobt; me'l opra

mbud;ut', falenbař ii3__ani erydawati,a
při la3bé přile3itofti báma .mn ssňuply,byt

bl) ani nedněl ííňupati aneb fam mel pra:
mě plnou tabatětfn čerítměbo.
' - /
Tak bb tem) byl lalenbař, info la3bé

feno, tu mu l;neb fpíláno lbař ů, a 3e jine libífé bitě, boleítne' 3to3en, tmtbč wyu
ii3 neímí mice 'bo bomu. Když Račí ímé eboman, tráínou měl mlaboít — a nafta:
bčti whchowaki, umučili, jim bům a pole eoíti bočfal se nemběln. Také napojl'eb
pustili, bal muíímaii se bo mlblé tomm-1) se pochowčc ialo ílomútni libé. Nejlepssi
stěhowati a neboítamaii pořabnébo obletu, robičomé a uejwčtssi bobrobincome' bočtaii
a muíimaji 3ebtati, aby fe na ně zassilo se čafto nejohawučjssiho: neuobětu, nejmčtfít
aneb obum se jim sprawila. xPráwě ta= učenci jenom 3 prwopočatku buipaji; obbi- —
lemébo nerobčlu bočfá fe tale talenbář.
Wssechny naiebnon ro3eímál, jim mou=
brofti bal, rabi; a útěchy poitntl, je le'čil
-— a 3a to ničebo ani nepo3ábal ba ani
3abnc'lnu w cestč nebol, a přebce takowy:
to nemběl! Když fe liči, mufi bo lomou)
se flibiti, bo ňpinamčbo loula, lbe bo
prach 3ere. 3i3 3be by mu mohlo frbce
pulnouti.
Když pak ieft po tofu, tn ii3
bolonce neplati, a každý B ním bčlá, co

monoáni, napotoln přlcbá3eji w 3aponlenun,
ba i n) potupu. $ončm'ab3 ale nemběčníej
přebce topo jména na sobč míti nedněji,
proto při ímrti tobičú, bobrobinců, mel:
hid; nn|3ů bělaji fllÍl). Tu pláči a nařifaji
a běbnji ditky a nafřičí pluý bum“ uplnou
ulici; po inn-ti welkých mu3ů wytrubuje
fe iejid) chwála,uaď melifou 3trátou welký
uařef íe webe we wssech nominací) a na
nabrobef wssechuyzásluhy welikýlnizlatymi
literami fe pissť. Dobré slowo 3a 3ima bly

jen (bee.

Poněwadž se wssechuy wýlifky neob= lobt) 3ajil'té lepíií, ne3 tiííe “31 _po hnuti;
bubou*), bočfá fe tale jesstě tmrbebo oíubu -— bobrě 3ad3á3eni w ftaři ln, ínoblo tafé
panen 3bqtlem po3ůftalód). Ty mníimaii mitanějffím blití, _ne3lidpoala, fterou mrtmi
toti3 celé rodině pomúbati me wssech prá= íi ani nemobou3nominpřečííti; —'a nion=
ted), lterě jiní libé nerábi bělaji — běli břejííí by tafé 3ajiíté bylo, kdyby bitů),
cbomati, na ně ssili, jim ssaty kupowati, 3áci, pobbani sobč bobrobini '3a 3ima swých
nemocné opatromati. Sbe-li se na íumtbu, bobeobinců bo írbce napfali, ne'3 fbl)3 je
na bobo, na bobton můli, nčfam na wyu na nabrobef lamenilomi \onteíati bamaii.
ta3ení, tu aby boma zústaly, a bům opa= “Bří mífem pofrntffe'ln fmntfu rabuie fe
trowaly, — 3apomina se na ně — ale mbowičfa přebce w frbci, 3e má btnbébo
do 3ámčtn (bee každý postawen býti, info: 1nu3e ji3 loubhbnutebo , plačící bith jíou
by ji wssechnu radost naimětě 'btpl -ftroj_il! tam), 3e bebth), trueblici čcfančomé jáíaii
Tak něměbo a bloupébo nebolo pobneenis m Má, 3e ie jim nnlto otewřelo; foubruf
3ábnébo jesstč fulpaía, abl) něfolif úíměíítů homé stawu nfmimaii fe, proto3e nyniu o
iebnobo sonpeře ímé nam, méně niaii. Na:
,.

pobobnětal webe fe i falenbařono'e.

*) 3:0 mil o nassem “Dřet- aw an u neu
' plati, nebo! ii3 po Druhé shledall “me, 3:
dy fe bo bule mm o něfollf fet mice co:
bylo, ač se pokuždé na počtu [\ohn umo3i. .

“.Ra'lenbářnll.

Roztrhaný, zapoxneuutý, poma3anó, 3apra=
ssený wypoussti bne 31.3nofn'1ce Bpu'flnm
ínbcem ducha swéhd. Ted fe- íd)á3ejí wssichni
slrýei a ulcoroé a ten) a t_etičřo a i_bou B

| pobřebem — ib3bbcbají nab nebo3tfle'nt la,

*
*!

\

že

Čťélil' 11mm.

[čnbáf'etna'—'mumie

fl, eb jim bat, co dýňi lihem, Hei-iš fóbě na swéj fráfť,

ilin pilHEfl; 4 přijl Tube,“abl) ho jesstč
jebnbti' xtúňzpět zawdlatřpmohli ; slibujt,. je
jeljb nančeni, jeho napbnienutí jat ginu
addjomámati Bubnů. Žllon'al to wsjechuo
jest jen pokrytstwi:x Gomba ;;; blbanáctág
p'ůlúbťi ubeři, "fontů ze pbilebni tato l)0=
bilita-jeho ob'bila, fbhbd že [alenbář jen
pořhowún, "jiš 'j'eben brnljénlu přeje fítěín,
c_iob 'nbuíébo panbwnila,
bb nmbébo fa
lEn'báře wčlssibo bohatstwi „baru a sbrcn'bí
\: požehučauč očefc'nbá, nešli jim slarý při:

mil a přinčsti„mohl. '
_ thby
mblyl lalenbúř z [jl-obu po:
lňfťati, mine
žeby sobč ltdíné pohřební
!&;nni ubělal a žeby tašbémn pělné nan:
čem bal. Bťedewssiul '"? laždého upamas
tbnial na nim přúpblběb, fterbn zajatý

.fwéxn jmění gdflábají,

na
a fobě tím nebe" na

jemi mnfldměti'djtěji, na tl) ln) po_ tři

tráte zawolal: Nie po" tom!

,— Stabi

čům, poručníffnn, učitelům,
pčftonnům
otčimůln, přebítamemj'm obce, tněšnn, a
wssem duchownim i ímětíftjlnpřebítamentjm

a bobrobincůnlby ťekl: „Neo četármejte

odplath

od líbí:" bneBwblaji („Ho

siannah“

a po něfolifa bnedp: „Utří

3uj!“ — Newdčkenl swčt ípláci.
——Každčnux ln) pak doložil: je nifoli pro
pochwulU libífbu, nébrž pro Dobre ímé-:
bbmi jest dsužno, powiuuosti skarou swého

plniti, že newběf libíhj nefmí nás obftraš
ssiti od měrnéljo a horliwčho plnění po
minnbfh' :: od bolu-učinění, to je známe
mbtbnámati, jala bt) na ímčtě ani nebylo
há! Frantdnzský,'%tantiííel
I. cisaři 'nějaféljb nembčfn, hrnbianstwi, pronúsledou
Steela V. ublem na'Ttč'nu napsal: „Hu— mání; ímbn odplatu že máme bčefámati
die mihi, cras libi“, (iDnes mně, bb Boha na mččnofti.

jejtra

tobě). $a! ln) fe obrátil t nula

Jos-ef Herman Agapit Galaš.
"ŽRabn swčhp bějepiínébo

ptoíljúlébo Morawaxta,
ml'afteítce,

čtení

lbg, ljlebati ji — fnab w kuihárnč fan;

an žiwotopijrul „branidé

;ápbčí'n'áletófíúi Mořaw

zbožuého

nebo jinbe. Talé ln) obtiít ce;

lého žiwotopisu toho w falenbúři nassem

jeljoš' jménen! článet tento přiliš mnoho mífta mtjplnil, an fe lépe
babi pro odssiruost swou do ťuihy

wčlxssi,

nabepíán
jeít. Inn
cljc'eYalenbář
náš bila: nebo do fulin) mláíit'ní. Pro mnohépilně
išiti tol'et'on
pamá't'fu
trajanaílomút:
n'čljb. Gumy:. „G'ljlbalmeá
muge a balné ftránh) ímé bt) rutbpic tento 3m.
flamnč .: otce nafí'el" (©irad;44,1.) sluhowal tiífem nmeřejněn báli. Co tn

již '! famo $ií'fnb

swaté

wyzýwú nás, powčdino bube až do rotu 1812,

bndjo'nn w pqn't'čti 'mběčnč chowali „muze

fl'awnč,

předky

;ombč'čime fe ttáthjm

nežbe'muGlbnbann,

můžem
jen zrukopisUsamého Gallasse; ostatek maat

line.“ Tudyž zajistč jest z Ripparowa
žiwotopiscxu timto

zwlásjtč pat wssem

žiwotopisu Galásse,

m Dlnmbuei 1841 tifítčnéljb.

Soíef bermann Agapit ©0

laě natobil fe w Hranicich bne 4.
'řt'eřiáprámem bubnu 1756 na neběli fmrtelnon. W

M o r a m a n ů'm , xuanejwice mááenému cln;

bmw-u

'Íííěfla bianic,

pbpřebnim :: B dpílolíbon Ga lasje

;tjanH níbbb'uv'flbljmÍrajanenl

na

brubém roce wčku swého odebrali xse ur

na faru !
:: t0= biči jeljo 6 ním bb Blansta
bratromi math) Ma gdal en », .ibej wyu

b'á elit. -— Chtčli jfln'e z 'p'rmu wlastu
uo'euEni 'ěixbdtopiš Gálaffůíb w lalenbáři
tóihtblbbtiflnč'nň na ffole't'onpainátln jeho.

chowčmbyl. Dle: jeljo, %rantiffet,
řegbářem,

::

Bbotoixbil pro

byl

wstel tb

ůíb'ffal jest námtclilo prib'ni

čúft made: Blansku 3 oltáře, tagatelnn a Eeftitelnici.
n'ělj'o 'ťtlfbp'ij'n “tobb bbbotbmě ; btubon čóít zam jej chúwa jpálila na lammdj, té! je
;hďlň'e tólifo. bl'e jhléná'; nyni pakxjiš není

těžce stona,l.

Nčcbožná matre jej zaslibila
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G.:;ní b_čjc-a jmřnilnč,

mann! Marii a fw. išrantímomi 31mm,
na bpm?;
Bprzyzy
bm ng MŽP
(cífaía _hp
do || oíím bd.
o, ab
!
na Ernnomě, !bežto po whbojeni b_cíbítcm učitctc
Fraňtřsskúňskúm oběn bní. Dtcc ici dně! [_vobífú „man.
p 101.1
nam
e
pt_mjstaw kněxský wychowati; na nim mffa!
fc iřz A m!ábí ziewowala welikč: schopnost

ss!otačka
irbo e %ofhlcba'gfkťgfmfu [

! mcdířftmí. Rblň bn! to 5. roce, nam-cítili
fc robíčomé 6 ním zqse do braníc, !bcšto
do Ufou) ďwbí! a talě wěmua !atínffěmn
čtení fc učí! || tcbbciífíbo warbarňfa (učí=

„man-mg;,

Mc) Beuedikta

Renta.

Dtcc mu

brání! w rcifomání čilí w kresleni: on
mia!, !bc mobl', přece zábava|) této hleděl.

atolu 176_8nakoupí! studia U Piaristú
w ?ípnífn, fbcíto rcifoi'oáním mnbčíat f!
od [poluftubenlů bncbct, foíáčů, owoce i
pcnčq, co,! mu !mln _mbob, an otec ici
málo poďdorowaň mnm. “Bo sskolňch !a:

tinskúcb chtě! fc obbatí maňřftmímcšfmůlí

!tcrónt ©aíač

peca! nccmtgnbpiúítc' ng.
aby ;,__tgůp pt_ojpňq. 1315!pm

swoie malířnmí.

W tam čaff romana! ];

|_|_||borkoxl ncmoc, a

bn! 91399!

bopogctn

m !ěfařfímí. ! Mjlosrduým „bo ncngpcnjc
pofíán (: tant vo 6 ||ch _!_é_čcí|
P,o níg
mvt—čím,aíc pro f!abp_ft nc

blínřácó'

tí.

Hospodsky Infomť) n_|_u_p_řcďfíftq! cnjgi ,
proč fc ob ně!)o _mnfíc'bqípal ,; nm : 13c

!í!o|| bíbu w nebcgncčnoutčšfman
npgbf,
; níšto ia! fám mbgna!,1cnp_|n mrpngná

ntoblitba!*Bannc Ma,rii giomocntcí

ici m))rmala.

W _tcn ča; _nýblc nymfa!

otcnmi ssel bo Díomoncc na wysoké sskotd, tamní; honební, u jeboš „bm !: „ušít
dm" na !nčšfh'oí ftubomaí, !bcšto ici strýc ifcmámí! ,e jinám tanbnjíčqn, _!gcrýimu _ba!
farář „bpm-cm!. Sknternč boča! iíšlO _; Intim) bo nšmč'uu) přcHóbaíí !nibu _!č

"to!u nammEmnmatí, n!: necítí se pomíc !ařífpn, bl; níšto protector _anšfp m
n5m_.!e fíamú !nhflému, wystoupil a Hc! fn) pťebncíffcl.*) ©aíg'č _fp ! _tgngt b_ncí
b_mnů, '!bcšto mu bdlo trptébo týrání pře: ! onomu ranbojíči pícftčbpmay !gcgóš _cj
Tíátí ob tobíčů i vb fcftcr, že ncďytč! na

wssemi potřebami zaopgtrjl.

_rági t_n; p

otom mftgu
!nňftmí ftnbomatí. Doma .fe húth') čas tomi! za 8 ní'čííců r.17_83.
AWM; gbn malománím fub'č wpdělat na p_í! bo učení tanboiíšfťěáo ,|_| _!uhmnítp
ccfhí do Widnč,
kdezto ímébo sstčsti po: t_anboiíčc
p. glid_!cnt|na gopfprta
!;chámati dítě!. Na hranicích Morawských ||| Sí'nrncub_|_|_'=r!n, _6 _!ícgómfc
přelíč
padna ,na Mena !íba! půbn wlasti ímé a huma! pngřčiír.178_4.bo ©umpcnborfn,
dčkowal Bobu ga bobrobiuí mc m!afti tc' !beš !: ©B_pfcrt “tábníln t_cglbgiíšgnskas.
užitá. Due 28. říina 17 18 do„razil bo “Into fqnámí! íc 6 htaiancm fmíjín, Hon—nt:
ÉBíbnč. We Widni na Sofcfomě bo: mnu ňunč [\n—j! 9m, jqn||5_n||||\bn_t_gbn!c!

Ráma!odporučenimPatera mcbcmtora,
Irinítařc, but a ftramn gbarmam bospodč

|| iaféf!„Čmabflě Mariann“

Ia!

imcnpquí bubtofrb'cčnou !)ofpobffon, kteréž
nudí! českon piseň zazpiwaň.
Seií mu;

b_n!!afomó, a proto nmfc! (Salač,

info

iiní Bóftě, bcnně 8 !tcicarů za poledne 3a=
p!ntít, !teťé n_||| wssak Marianka zase má.:
fila, abt) mu; nemčbě'I. Wyučowal dceru
icií, !tcrá bo klússterq wstoupiti míni!a,!a=
tinč, a opsal jí ro;!íčné poučné !níbt).
Brn) .mfía! to hospodský zpozorowal, ze
občd bnftáma abarma, a proto sskaredč na
nčí 3bíížcI. W tu babu fcanámi! fc B nim
iífhš mlabó Dán ze sousedstwa, a zwal jej
! fobč a ! feftřc ímé do botu ado strawy.
e! a mě! se tam welmi dobťe. Masox
měním fmětníc mnběla! fobč tali! peUčz,
že fíuffně

ffatt) a mnoho

b_ngti mág! Šmábfró

!ně'b fobě _aíc=

Mapianka jej zase

")aau
97:5.
.gannčnmflbm
15.mann
1752 w
Čecha
na SIth nar.mil)!
!)ó
měbcďe'bomb lání ponqmíc'cn'

mn'

(5

titulů!) (Dlonmďůďv
osi ťusositciobch-'n!1:
bo E\íbuř, abd fc r_anbpjičílroí„ob_bql.Stoh

1777 mu!!a!
lomu
cífaš ic'r
“šufnaf clubuamambii.
_ccnp,
jimiž
mčbomnílí swe mchni calm ri!.

šum

Dw
we 'lc'řa

*Baříší, |! bo Sonbbána, eldťžto

fmnu múndnmnojií

ncminnu

,mrpš

bítšlc
pubcgřímanlc'
pť,ed ioubcm
holá cníšboa
i!
šíínpt
;acbtániL 9%.1780
namn'ítí!
Widnč a na! fc proseůsorem pinu).

uwustwuLeopolda !|. procefpmauolí.
rocícb Stalíi, a po ||á|grat|1 .ímém pomyffpn
icft lm!
_cííařftébogimpmíbo
qnboiišc.
Db
swúcbzazákň
a od (bubácb b'c ||o|'í_í
“ob
fm>-in, od t_cbbciffíď) učencům proc swč tnc
bomoflí
wysoee máscuL
od fm_útb'
misowán,Umřel
$uncomíl
|) bncbpmácíď)

,“?B
Plů

,mc,?Bíbni.
gamba! piloti!
ÍĚŘŠ
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Čtcnl břitu a zemkplsné.

dj_oifolo3pom9d) a

pčtewných

opisowat

a

wssakromnč nemile opletaolp měl, kdy opět po

feňamomčlu Téhož roln- přifjel Galaš co těóu fmou UBoba ljlebal a nale3l. Po mělce

ranljojična Morawn bo _.Dnnčomal

xfraneouzské w čas

nakažliwč

nemoci

——

plnln Rbeoenljíllleromu.— 9%.1785.-ná= 3lófjtě djuboomjm libcm pomoc létal-Ron
sledkem 3afláne'

literm'

práce

ranbojičífě

skýtal neunaroeně, a při očfomání čili fá
pomolán byl bo !an'ě k plnlu 5131ete „3eni ncfjtoroic romně3 obětimě Bojonoalproti
3manemn; ?R. 1788
pomljfjen [\nl 3a botnčmjm přebínbřům' libu. .W tu bobn
mtďjníljo r'nnbojiče n gcneralníljo fjtálín je mu nemalnč wedlo, ne3 p. farúťmbra:

blamni. armablj, n odebral se bnc 21.
lmčtna bo Sremské stolice waťich,kdešto
se mn b_oftáloc'ti, 3e princ Frantissek,
napotommi eijař, celon ljobinn. B ním a
příteli-ni jeljo to3mloumal a mů3 nljeríhj
iim loupil. Bak Bnlro3la3em Geljo Safnojli

cífaře Sofefa

niciď),Matčj

Klátil,

bámal mu pob.

pom, benně šejblil rolna a obilí, nebot
peníi měl jen malou. ÉBomáljal fl tale zase
malomťmím, lm ob r. 1806. talě jefjtč i

ditky malbě wyučowal.. jZaulýsslel„též w

tom roce 3alo3ili nebělni
jTloln pro
Il. mtjflán ! potajnémn učením, amfjal nenale3l potřebně pobpoto.

půblíbání wssech nemocnic ! blamní ar=' Cbtěl ponfjtln r. 1784 3rnfj'cnon obnoa
mábč patřících, kterážto mtjp'rama, 3e ji míti a přeměniti w zabrňdku romantiďou
fmčoomitč mnlonal, mnoljo nepřátel mu na památln 3allabatcle me'fta .branie,
Sntpla; 3 úrofů3abráb=
zpňsobila. Pozdčji na poďjobecl) po3lnjl ponftcmníh
wozik axdostal l'oně, & něljo3 při úftnpn to té po 10 létech mělo djnbobné dčwče
málečnčm' jpabl a sobč Ubližil, zač ob“ mčno dostati, ale lní3eci nřabníci přela3ili
&. !Běličenj'hoa cífaře pána 12 bufetů ob: mu to. Na té pouíjtee jlo3il ponejmice
mčn'o'n dostal; 13. hoětna 1789 uftanot fmoje mecflé pilně. SR. 1811 učinil zax
čátel fatílé fniljárnč, awssak i w té mčci
men Bp! 3a mrdjníljo lěl'aře nůaro:
flamjflě Blonomie, lam33 Bilébo nale3l obpůrcům, a teprw po3běji nffuteč
skosk ela to. Bancitč 4. čet-mna obefj'el. nil íe bolmj úmpfl jeho. SDne 12. čerwna
Tam se wssakzachladit molán byw w noci t. r. malomal fmětnici jebnoljo mčffťana,
3 potu k nemocné, a náflebfemtobo oflep: pabl 6 lefj'ení a oora3il si welice prsa.
nnl. Sel bo Lwow a', aby se léčiti bal. (9l3 potub jbe wlastni jebo 3imotopi6; co
Ncbyw ale mple'čen obelwal je 3. floětna náílebuje, mpňato jcj't 3 lníšečhj Skippax
1791 bo Wťdnč pro balffí léčení. *Břátele tom!) o ©alaíjomi.)
icljo pomolali tabu lékakskou, l'tcu'u mfíaf
Sal bobtobějná byla činnoft jebo co
pocbnloomala o jeljo mnle'čcní. Seljo přítel léfaře a libmnila, talté3 útobná byla jeho
_..

©Epfett

přiroebl f němu ciíaře F tan:

tisska, řterljš pojmo jej 3.1 rnfn flonm
útč'dm mu mlumil. Nejwětssi mboftj mu
Bolo to slepotč té, když se mu ro3jimání

ínaba na roli mlaftenífčljo pííenmictma.
Iemné lejt), příjemní ljájomc',' romantiďé
bolinn a melfolcpé útmarn přírobní, jimi3
ofolí Hranické taf bohaté jen: nabdjnnli

3e fm. Tomússe Rempeníl c'bo ce: jej mocí k Bájniďljm plobům, jimi3 ozwlcisstě
tla, a on fámjmn3nal,
3e ro ílepotě ímé lib íobč ípří3něnlj 3 budjomníljo jpánlu, w
tělefne' problíbl 3mfem buenonoljm, pol3nam nčmšto ponořen (»)l, m3bubiti, a w něm
marnoft wssech fročtíhjclj' měcí. $řece 3nfc nctolifo láífn f lolaíli, ne3.i láflu ! při:
pomoci Bo3í-a_ péčí swých přátel lčfařů ro3ene' řeči 1o3niliti je ína3-il. Iéto ofol:
nalnjl i tčlřsného zraku, a odebral se bo nofti běfujeme me3i jimjm také idylly,w
otčím) ímé .“—'bo Hra nic Dne 8. října
.1791. Stam přidjobilo nmoljo nemocmjd).
! němu o tabu a pomoc lélařífon projit.
':Dne--7. lebna 1793 mftonpil bo skawu
man3elfle'ljo. Mčl wssak talé mnoljo ne:
přátel popuzowauých zússti ostatnich léfařů,

a pro ftoon ná5o3noft.

W proná:

j'lobomání' to_ln dmtala je ho opět tčžkomysl:

niel)3toGalaš

3půíobemGešnerowyw

3jmot menfomíflj bobře líčil. Tyto Eáíniďe'
mólcnol), jafo3 i jeho oftatní—práce, o3wlá=

íítč mommflo:ílolonnífémn libn a ftnpnl
jeljo tebbciííí

lo3bělanofti

přiměřené,

minuloíc o účinfem; Baimbčlancc
w nid) nál\o3nél)o, frújon

fjenoflí jeiiljo Ímůrce

nc:

po3mi

při-foot) a m3ne=

pronifnutéljo

[vá

nost, proti Here'3 fe bránil Báíněním a _fnil'a,-mm, jej něftet-c'3 mljnoorům tědzto
pro me'níjí uměleďou bolonalofl [íoon není
a můlvec prácemi fpiíomatelfhjmi, pro me

Čtení .bčle- —a)emčpilnč.

8,9

)pobiílo. Sebo přítel.a spolužak,Tomáš
hnané měl, mčl'tu, abl) tic. vo jeho“ fmtti w
tší-učni, tenl'táte morawský translator, nemocnici přeměnil. prrawa o jeho[mrti
pozdčji farář w Dbřaned) u Brna iid) rozssikila se 6 tt)d)lo|'tí Bleífomou a na
mnln'al, íeítmoil a roln 1813 pob neiyoem:

„.ana

Morawskčc“

plnila mi)" iebo fpolnobčanů neiblubffím
Zastupnč mal-il se líb bo při
bntln genířelébo, alu) iente i_cbnou fpatříl

m pe'ti obbileel) fníutlem.

íiflu odewzdal.
Ale netolil'o ze fpiíů, neš i z jiuých
dobročinuých ústawň měl melih) bud) to=
hoto sslrchetuika f potoníftmn ínlnmiti a
Do k podobuýxu pobnifům pobnčcoíoati. W
oblebu tom <)alošil r. 1811 s wysokýnl
pomolcnhn w otčinč ímé farní lnilnírnu,
není) poníci-více iel)o iolaftníníi, wyďrau

tnoúře bobrobinee fmél)o, alu) iefitč. jebnou
ftnbcnou ínttmoln iel)o slzami wděčnosti a
bolcsti flnočíl. Když pal tělo iel)o fe po;
chowciwati ničlo, tu se okéezalo, ia! xwhsoko
zemťelý Dál toe mášnoítí mneoloeené. Gmčtn

fííí i. \oojenfítí úřabomé, \ofleďt) ceďm o:
)nah) [ml)mí E\)lí na pobřeloč. Nefčetnč

uými, 1000 swazků počitajiciuli lnibaniía
rulopift) obohacená jfoue lašbe'lnu milowníln

íl„t) ulaialí) fe za nim, a tificeré: „Db

čtení příftupna

rtů přítomného mnošftmí na bula) ne
zwratuy, še dobro, jež sslechetnik ten za

jesk.

„

Db nčbo pow;buzeu b\)m nlošil má:

gem) níěíítan, Rarel

Kober,

počimei m poloiil"

proudilofe ge

iíftinu, ie častč občtomúnim a gapíráním sebe g_me

ií5 útolí) lo neíieinl)d) bílecb za točilo d)ubé
ale cnoftné beioečce, pak za obmčun íočrnč

lonplněnúď) pominnoftí nčítelomi, ialoší

lebonml,

me

mbččnód) írbeícl) tčcl), iigto

w něm otec, pčftouna, mneboroatele, ním-
hubitele nebo tčííitele ctčií, xjako nepomí
jinn') uomníf ziti bude.
Wdččuost potonjfhoa obiemila fetale bů

ívbomč za Dobré tondpmání bítel každébo
pátého rotu ob krajskébo hejtmana, nebo
w zaneprúzdnčni jel)o ob faráře nlčstskébo ftoinúmílntlem, ieliloš © a l a fl o toi pomníl
mil.
slawuým způsobem w níiítnofted) Bohu íe postaw
zaswčceuých se pobámaií.
3 ;)namenité
.Kdožhy mužem tím se nehonósil,
obměnu) filolní bělnií iel)o půíobiménín

wplywu

íioou ílntečnofí.

Iento

pramě

sslechetuý uulž M)! B!) pro blaýo otcom=
ského měfia ííočl)o jesslč mice nčiníl,fb1)=
ln) 6 příbtjloajícíníi lén) ílabota očí a
d)!lramoft jel)o íc nebnla mnošíla a jej
na lůšfo připomala.
Awssak i me íméní

mníole'ní ftáří ln'al žiwého podilu w litetním

fnašení íoquti, ialoš časopiď Moradďia
čislo 147, ročníf 1839 bofíočbčnie,a obítal
se neuftcile ptácemi spisowatelskými. Až
bo poflebníbo ofamšení maie zdrawé po
měbomi nfnnl w *Bann bne 15.1'n1ora r.
1840 me fme'ní 84 i'oce. Kdnž pťissla
zpráwa o jeho ínn'tí bo íib'elníbo měfta

Který vlasť svou v srdci zbožněm nosil?
Moravané! Gn co činil, čiňle,
K Církvi své a ku vlasti se viňle!

Ze spisurNipparowa

též sdisy Galassowy:

i(abeme tn

|) Muza Mou.

ran.—ífá,hot-d)“ imenomaná. — _2) Ia:
iennn) dub. Tisk. w Dlom. 1803. —

3) Muzy Morawskč bil bruln), Sloní.
18 25. — 4) Sjezd bolp'im arkadských na
ímatoianífé ílíile blíš ničím stanic, to
.bianicid) 1828. — Geschichte bet Stadt

Bedťich Mitrowský, neimqčni ianclěř, e.lý

žmeiígfitdíen, Elmilt) 1836. —-- 6) gina:
toniiíd) = patbologische Beschreibuug bet
.Doblaber in ben ŽIBbanblnngen bet 8oíe=
siuischeU?lfabnnie. — 7) Eiuige Beitrage
5mn Hesperuš. — 8) (Slánh) tb časopisu

lraifh'mt úřabenl fonpís

Hylošd

Wřduě, dal sobč Eč:cesleuci )). hrabě Anton

wssech iel)o spisů

— .braníď-í farní lnibama chowci

w rukopisech: 9) Moralische?lbýándu
a lněl) gaílatí. Tor ieít bůlqsenl, je tento ujex.sslč
melíh) vobporomatel měn) a nlnění otiché lnngen zur Bildluig bec íšmncngeídnednee.
a íh'omné čínnofti naííebo lraiana poučen ln)l. -_— 10. ?lnqiige ana ber Natllrgeschichte.
8 m hodině ttplébo loučení 6 timto —— 11) Nsdristische ?lufíčige oom freien

ímčteni oíměbčíl Galaš

ímou ffledntnou Wičleu. —

12) Mythologie bet bone:

laífn, ímou ftaroftlimoft :) trpící nnaně gottcr mit ?lBBílbnngen. — 13) Sim-age:
bratru; fmůj bům éc zahradou w Hrmli: iaůte Geschichte der žlnatomie nad) Mayer.
dá) a role o.„bmou měřicích, w ceně -— 14) Geograsische $emerlnng'ín“ ůbcr
5000 al. W. C. (tentrát) poručil, ač pří: Hagara, točílnenb bes' Tůrkmkriegeo.x
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—'Čunibčlc- Hmmm.
W ruinu me!. p 8. Fiaty, m Cbo:

lung aller Diplome imb Bridilegicn, 213le

tinč ($$.ř hai) jsou mio rufopifi). 15) h'rdyen betresfend. — 32) moaíičnofti,4
Sám přibčšuofti“mmm
k prospěrldnbill). — 33) Ehrendenkmal ber berbicnft
mídb'eše.— 16) $amám) města branit, boilen QBeiBiirónet. — 34) 9314 wlasknt
4 bili). —

17) Rrátlá

ijiftorie *Bil'art: Biografie 2 bill). (Pkedeslaný šimotopis
mIafhti fnab bnde bil pmý)..—35)
Gammhmg derschiedener Notizen, bas 311

skébo náboaenfimí. -— 18) *Bnmáth) o un:

Md) tmrgiď) bliz mesta Hranic. — 19) Cul

leclnnea ad historinm pnlriuc illuslrun
'damL'Fasc. ]. contincns professinnom

bentbum betressend, 4 swaz.kh
36)
Uiber 8'. ?!. Komeuský: 37) Krátký zima:

ňdei _frnirum Valdensium nd reg-em \'lu topie Feuelona, aretbisknpa Ramirmftébo.
“dislaum Jngellonium missam ct opisu)— —-—38) Truchliwý Ponec Krisstofa Alořsla
umberského. — 39)
lns binas Augustini Kaesehrodt ad.—un Lanďeo:a, faráře

dem reggm contra eosdem. — 20) 'Bamáťh) počethébo' cechu foufe'niďébo w
Ter Berg Rčadb,xosst unb bic barauf branicid). — 40) Sedléak pťed Bobem,
mnbnenbgn Walachen, mabre ?lrfabicr fniba mobíitebni. — 41) Sw. Aurelia
M&btcns. — 21) Sezomiti w Sapouii a Augnstina ťe,č o ozralstwť. ——. 42. Roz:
'quai'maii. — 22) Mačedlnicř z tema: jímání přebořiěboumučení 13.3.(Ebrifta.
43) Bobožnost swatoposkni ble Sailera.
řpšskwa Bešinoma, Heréš faciři m waopě
.nfmrtili. -—- 23) í'ift Betra Fararda, I\í= _- 44) Sw. Beruarda řnišfa o dussi.—
skupa z Buenos 211mm.— 24) Topox 45) íšemiona. dnchowni togiimáni na kazdý
grafifď) -mebitiniíď)c Befdmibuug bus Tepu ben w měíigi. —- 46) Gebmeto togiimáni
liber Badeo bei %eiňňtdben.
2
o posleduich slowech 13.3.
Christa na
Berzeichnisi ber Hibmcftc ebemalčger mit iřiai. — 47)B ůb ici! má mira, ma na“
tcrburgen in Mčibren, w nwrawskč i ně: bčie, má Iáffa a útčcha. — 48) Elogia
mcďě řeči. —- 26) Scuta nobilium civi Mariana, 2 bin). — 49) Sterne am fe:

um Hranicnnsium. — 27) Určitá ímě: rasischeU Horizonte b_ee !). Franziokuď. -—
bedmi ičiařflá o rodilé moci hojitelné mohl) 50) BrcabIn

zlatě pro sluzebné bčmcčh).

braniďé. — 28) Memoriale trans perc — 51) muóomnimifccůe. — 52) Obraz
grinanlium et hospitanlium Hrnnicii lakomce. — 53) Gbmďla panenfiě nemin
labuti
imperatorum, regum et principium nh nosti ble Gbaríemana. — 54) 2172111
anno 1323 úsquc nd nnnum 182-3. — zpěwa— 55) ana Betlemská. — 56)
29) Učeni Muramané. — 30) Sabou) z
historickš obou), 4 swazky. — 31) Emmu:

Nábozuč pífnč. —

57)

cefta. ——58) Muzy

Swatú

Morawskč

kkižowci
třetí bit.

Klášter Kounický
řečený

Rosa coeli (Růže- nebes).
Dějepišné pojednání s úvahami, jež sestavil Dr. Jan Ev. Bílý..

|.
Město drahé, město rodně'F
Kde “jsem dětství prosnil léta.
Snad se duch můj s tebou shodne
" památkám když !( Tvým zalóln'.
(Dr. J B.)

. Mčstečko Kouunicc na _rngbii„Dolni
i! o u n it;“ zwané,Qdwč mile , k jibozápadu

ob hlawuibo měfta Brna na řece 3i=
bíalvce
pokoženě, patří mqi Uejpčknčjsst

“

Radmila: minibike.

mtfta nassi milé mlafti, iebnal romantiďou iontu máme 3e 341mmbřuhleb methan lan
polohou fmoli, iiunt i _hiftotiďhmi pamět mého, ano! ialo olo w hlutoe w totlin!
uofhni, iiď)3 neíebnu čítá. W tiché totlinč fe íhoi otočučeno mínohtabh; io ptapo
utčffeuú hota fmato- AntoniUská 5 the-&'
mčftcm telouci; "follolem mečlem weselým l nebeským touhám po
oločnčeno ieít a ialohh obu3amřeno fmčtu wýssujicim, w lewo horh ssibeničné oe 3i
ftrá3nhmi horami, anh3 ! wýchodu a 3á= dowským hřhitoioem.- Wssúde, famloli tu
babu fouhěžnč ftrmice, půfohi mhfolé lo3e, pohlebneč, faunattáía přitom) $o3i. Awssak
lteróm3to Síhlamla ob Smančic
swé ftoiiě=li na hoře ítoato=žlutouiníle', pohrpu
ifouc ponořeno ro3lláb'ů fe po ohoiřm břehu

Sihlatolh'proftřeb

3eu w rozhled na Síhlmolu, anat co hab
ři3nuioffi bále ! iíhu utčffenňmi luhami ftřibrm') lučiuami se prxowijij, přehoapen
ubíhá. Bo hotůth ololuid) pčftuie piluý Bubeč pohlebem na hrob a na třetí farm
a tohtrmalh lopáč (minut) me minoh'tas 3itnoft, ltetá tuto nejwice pozornost .naňi
poutati má. Na úpatí toti3 hrobu Rou
bed) bofti bohtě mino, :: čeho se tim Hoh:
3imč neboftáioó, udhra3uje wýbornť owoce, niďého přiléhaii ! hoře ,famé ctihobné .3ři
w 3ahtabáď) 3úbomíiich a po ftráuith fe cením). bruhbt) flaroného a melilého llá:
bařici. D3bohu má nučítečlotroii: ořebně fítera panenflěhořábu fto. mother-ta,
horu fm. ?lntouina 'Babuanfle'ho, a není! leďbe nalé3ti tal milého [lupem'
tiché loluh) malí :( mčl'tečfo ta! řilaie pro=

jeiižto mmě bofti mhfolé wěuťi o3bohuh
chrámečel tohoto fioatěho.

*Břeutčflem)ro3=

hleb obtub obměňuje ohti3 m'ftuuománi;
tč3 la3boročnč w č'ertonu loftelni slawnosk

mlmi melelmó ke cti fm. Antonina

těchto b\uou 3imlůto skťedowčkých, ialo tuto

ua Břeh“ Sihlaiolt) lolem telouci. Špi
sowatel tohoto poiebnáni, ltet'óš -na3hloá

Rouniee swým bra hhm mčskem ::
ímou, wi se upu

fe brahou loléblou

matomati, Retal co vmlabif, 3láfftč we ftu
biieh, celé hobita) ttátoil to pohlebu tom
G horu swatouAntontnské na ssedé tunu)
o tom chrámu sMně náš braht) přítel a orotčiffiho Háfitem. Dusse íeho fe pono
laplan Rouniďó pan íšr. Dědek ") lo řoroala roe3bh \o nelonečnh hol, chobohné
lonském „Hsasn Ntoliďé iebnotn“ hhlmoes citi) prouďily dussi jeho, jakých bylo 3G“

tu fonémů, tterá3 mnoho poumilůto na
tuto pofr'oátnou horu tohlálá.
ibalfftho
oooifu fe 3b'f3ime poulamiice

na

(o,

co

řeinil. Na brotitomu kopci„ho. '?lnto:
nina“ ! 3ápabu, ale pouěhib m'3eiifiihu
strmi 'm-romné mim hrvab či 3ámel
Roun'i'ďh na hbmolomité hoře, líbí na
oohleb oíá3'cn'e'fttomh ořechoioúmi. Moztoffn'ó

koussetiSeremiáni,
tbh3 seděl na 3ři
ceniuúch měfta fmatého, či Mariowi
na

3hořeniftuflamné !th

Řarthagh,

či

jalo naš Bťetislaw, lbh3 platal nab
zboťenýln Welehrad em Wetmi tě3ce

mime fefti pohleb na horu tuto a tomu =ieii to nefla buh'e ma, 3e jenom nahé rumh
ftaroro'člou ob Síhlarolh bolo tetoucí, nebo fttmi tuto 3 chrámu, we lterěm3 bruhbh
s protčitli tohfotč ftaluatě „Gu-(mě.
3ho3nh 3a3nitoal 3pčlo to_lůtopčni řeholnic,
Dhmquie't sice horu tato tohhle'b 3 mě: náho3nheh to iolaftenel mornmfthth. Iou=
ftečta famčho, 3a to ale xpťčkwapuie stojiu 3ila a tou3i posud dusse má, lbhhh B_hlo
tih'o ha iišitii'n hřbetě ieiim milým po: mo3no ohnoloiti toto tiché fiblo 3ho3nofti
lřeftanflé, na lterěm3 pěftománo nejwyšssi
hlebem ! jihu na pláň ffiro=bálnou, táhnoucí

fe ob Brawlowa, Ybemá'čmihi

utin *)

dUchowni fhooftl) člowěčeUstwa !me ftřebo:
ro'člu. Db “tě boot) owssem buď) moře:

obpočimá, a3 '! horám *BolnnáTřhm, o3'b'os
hernim 3ři'ce'nin'amihtabu Dčwiňského. 'R'fe: ftátoá 3qléta'ti ! .milhm . těmto- -pomuílům
brahe loléhh) mé, a jelikož lnč3em Haut,
*) tento

náš brahh a učenh přítel umtoho

bohre'ho a ltáíne'ho spisuje w nam řeči
morarofle'. —
nám ho Mochoioei

o obzlásstUi oblibou brahhm toldílencům
přebtlábám honhlh těchto Bla3enhď) íibel

blouho při iimohott, aby to okolť Souni
ďěm swým um
file(htilhm buchem lne'šflhm
působiti moo.hl
")

Krásný
přá_t_elposkaweuý
ufquie tři?
m fto,oblbečemúth
tento nabřinh
ion torafti

oohroben hol. $oehomalit' “me ho \o tyra

wlootoč 7 Maje rotu 184813'8 létu po loo
lioecent jeho. Bh
ialoiohď;
málo
aři.B.) (Wiz
„túbennil“ fe,w“hui
Brně
1848unoha
čťxxslol
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flieboločtč pobožnosti, we tterou3to praci na _pramčm břehu 5ihlamto.-*) tarot, wssak
ifem fe tuto tim ochotněii nmá3aI, jelito3 to wssecko bIe wkusU a pořábtn eirtenmiho
le Háfiter mého robifítč, a potom, 3e ! tomn mhfonati se mohlo, pomohl ii3 tehbá3
3Iúfítni ialoníi pro3řeteblnofti mhhibnnt ifem 3ho3nofti fmou proflnle'ho opata ![áfftera

h.hl *)

Zaletěl ifem tebh ob „Brciny

nehtů“ f„žRů3i neheGJ'
&láífteťůonniďh,

tterh3 [e3i to Mor

Šeiitoífého ©ottffaI-la

bo Ronnie, cht)

fe 6 nim o to porabil; a tento zbožný
opat [\hI Paiicímu ferchtiei toe mfienirabou

ramě _me kraji Brnčnském me3i Rrumloz ímon napomocen.91
proto oetmno se
mm a žRgihrabem na řece Sihíamce, 3as to Zeliwě, 'hneb mppramií bo Ronnie tři
3e syuůw ímhd), toti3: přemora Mauduu
Io3en
ho! o fto-Iet
po3běii,
ne3=Ii
Iláífter
(tterh3 hh!
Najhradč,
a free
zakladatcl
ieho
ieft wina, fně3eEberharda,
Wilém hrabě 3 Ronnie a pán na SDrno= prihu3nhm hraběte Wiléma) :: Herita Nich:
holei, tterh3 Ehl 3etčm moratoftého knižete mina, ahl) tam stawa hnboncihotlófítera
Konrúda llI. Tento hrabě mhproroá3el řibili a pro pumu) řábn ítoěho fmate'ho (prči
wojwodn ZUojemítého Konrada do pole monfiratftěho) jak nále3i připratoili. ©ott
proti nepřátelftóm tehbú3 Nakussanňm, při sialk paf f_ám obehram' fe fn generalni
tteré3 přile3itofti tam pohořili mnoho chrámů fapitoIe řúbn fmého bo *Brčimonftrát toe
a [tanter-ů. Později pak toho toneho toe: Franeouzich, tohmohl tam porooleni, abl)
lice Iitotoat, ano na eeůn tohbal fe bo tento nowý lláfíter to Ronnieich na Mou
Říma, abh fe 3 toho roh3pomibal íamčmu raroč pob ochranu řábu přiiat hpi, eo3 se
Dtci fmatčnm a 'ob něho boftalro3hřefíeni. 6 odpotnofti pomolilo. Dteome' řábn toho
8“ ubělii mu ho Uamčstek Ghriíhno, ale přiiali nome toto nahání, jmenowawsse
hneb Gottssalka opatem
notoěho Hei:
pob ton iebiněmómínfon, ahh na potáni
sstera a odewzdawsse nm fpráton ieho 6
na fmhd) ftatcíeh 3alo3il a Uadal klásster
panenfth.
S timto nlo3enhmpofánim mnohoii pochmaiou, nače3 opat hneb zase
mrátil fe hrabě Wilém do mite' wlasti do Cech se mrátií, a o 3ři3eni te'to nomé
Morawy, a hneb se iai ípraftiti fe po: přiíabh na nassi milé Morawč nrunéawenčl
wimwsti ulo3ené. 3 mohlibnnl sobč ! 3á= pečliw Ehl.
Staweni tohoto klásstera počalo fe
mčru imatěmn ntěffené a tlibné úboiičfo,
lteré3 íe tahne me3i_hrabem Sionniďmn a rotn 1181, a tak pilně flatoeno, 3e ii3
rořn 1183 Háffter tn ftál toe floě lrúíe
naproti ftrmicim pohořím „toe ítrcinčó“
ctihobně. Ioho ien'tě Iéta, a fice na ben

sw. Diouis
|*) Můj přítel pan $. JR. Rnlba

ibčíil mi

m3áene' píani mel. p. faráře wřitnlotoiďe'ho
bllž: 3noima,
\oe tterém3 me3i iinhm

Oli: „Na bčiepiipon .3práion Hg
tera Siíiíínoiofte'ho

..porllrcli" mě

ia, mhpratoil opat Gottssalk

pťisadu jeptisfek 3 f(án'teia Qonňotoie bo
Ronnie, naho3ného paf- (: nčeněho lnč3e

(Betta,
prohofíta _Sšonr'iomítého3a prm
niho přebftamenéhoiim nftanotoil. Iento

[ahp nhni náílebomati 3práma o 3Bo3nh prohoíít ienom bo r. 1186 3be
bhroaíe'm Hdíhern u Ronnie na pohhro, bo Zeliwa pomoíe'm Ehl, toe hr3o

3maného,.mn coli.“- Snad ie naibe fmrti feffeL Dpat Dtto poftal bo Ronnie
nčtbo, tboho ie o íeftameni taté
lterh3 ho! při:
pol'tarral. K tomu cíli přitlábám 3aprohofítaEberharda,
přiípěroet. " 'Bitío3iltoti3mel. pan farář hn3nhm zakladatele íamého hraběte Wiléma,
m35ro óončít SDlaháčůto fpiíet ahh tim během klásster mice se 3máhaI a

bobrů, iebnaitri o tláfí_tere ..ml tali"
Stounieíeh, tterh3 nále3eí neipoílepneii bíahohht jeho ro3hoétat. Zakladatel na:
(žRůše
!láffterú Égahomíte'mu ro *Bra3e, ieho3 311ml tento klcisster „Rosa coeli“
' _čtenem b_otčenť) metemá3enh pan íatár
nebes) a ranní fe ftarali oha o 3bar jeho,
i Dlabáč,
.Ipilotoatel 3aílan'e' hn'3ečlh ta! 3e rok od tofu i bůchobh i počet ře=
i_eft. Můj pritel miIh, odeslaw mi wfse holnic rofth) iíon; probosstowi pa! příčí:

(ne: „3 mibim io tom možní po

thilnti,
Wassim pérem
le:
ního ahh
Morawana
tláfíterproSion
nidh boIíč en bol,“

něnim řábu ob pape3e potooleno,

ahl) ina

W co item fe

neprobíene utoá3al, nebot jíem tim mo

hošoel neimronenejni ton3e irbee rolan

*) Wiz Dobner Tóm. !. Blonumentor. in
edit. lir. 93.
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MH)

a betln noftti smčl. Sabimi flath) ieiid) aallábánl naplat, totiž Balad-$:

Háíítet l;neb ob samčho zakladatele nabc'm
jest Bol, toho nitbe gagnamenc'mo nenalei
gáme; _aš teprw rolu 1276 wyskytuje se
nám _liftino _toelebůlešitá, **) o ftere'š po:
zdčji řeč Bube, toe lteréšto se moábi beíet
far či foftclům le tláííteru Qouniďe'mu ná:

„Staré i w posledUi čtwrti XII. ftoletí iefít!

neubafla tatoneobyčejná'botlimoft

o ga“

llábáni ameIeBení nowých ústawů duchowu
níd), anž ii kdo tupiti Bube, komuž bu:
chowni

prosp,čch jčlowččexlstewa wůbec

frbci leží.

Ilftatootoé tito

na

zajiské sionžili

ležicich, a sice: Rou nice

(nyni měíto), ftřebotočtofti za semeUisstč netolilo nooo:
'Btalolom, (Ttmultm), Malspicz ženskwi, ale i nault) a unit), oswětyaprůu
(Malcssowice) Uhri chicz (Uherčice),W as myslu ; ba i bospodúťstwi famo, i řemero

fati'cg (QBlaíatice),Urspicz

(erčor

loífeliialú iimi fe mice :: wice wzdčláwaly:

mice), EBuIina (snad Smolina), Duuayu

Tatáž Usslechtiláfnába libfrá, !tetá za na

owiez,

Newjzidel

(Nensiedel), Mo: fíebo točlu libuje sobč w zaklňdáni a pob

Man (nouí MUssow), kteréž spolu nále pototoání spolkňw aakademiiučených, umčs
žely ! arcijáhenfhoi Bručuskému.
čem Iedtíd) :: t. .o., wepla talé to šimot xskťeu

účely
wssak pozdčji. Sal dtouho pečliwý (Elm-= botoěfé ono úftatot), jen 'še
l;ntb B Wilémenl o toto ímé milené mi; tčchto (mimoto jesstč možní :: ta';
ftečto se starali a Pot; aemřcli, to nemíme. sciblejssi, proftřeblt) jesstč oučin:
Mezi tím ale imalila fe na toto notoé
fíblo

zbožuosti

stťedowčkě strassuci

bouře,

fterá tuto, sotwa porozkwetlou „Nůži“

učjssi, a tudyž wesskero poftatoeni
a půfoBeni jich ieíftě Blobobarí
nčjssi. ***)

téměř zcela .3ničila, ja! o tom bneble- m;:

prawowati Ímbeme. Dťiwe pal budiž nám
botooteno, úwésti zde wzcicnci florou, lteráš
ieben z nejwčtssřch učencům uassich .tola
flenechid; toe ímé historii o klcissteřich a

*) Snfule
ielt biskUpskáčepice.
God. dipl. Boček. Tom. IV. p. 168.
***) Walaáý: SDčienátobu česlého. Sb" 1.
čáfl 2. fit. 41.

Rosa coeli! Rosu coeli!
Jaké nudné kvílení
Zvonky věží tvých vyzvání
. Do oblohy večerní ? —

na..
'

MUsimet zde zlússtč obssirnčji po:
iebnati o ubatofti, kteráž fnab jest neibů:
ležitčjssř „ge mílecl), co Boll) tooiebnáno

na

půbě naííi morawské a při čemž fe alá:
zalo, že“žčxduý čaG ašábná _íila nebotocbe

coeli! : tvého chrámu

Lejo modlitby oe zvuk;
Do zvonění. do modlonl
Z důlky bručl divy hluk.
_
Z Pťemyslowců. Er. Vocel.

íoftalo abouření mezi Iibem, to! že Bedťich
ae aemě obeiíti muíel. 0182). 3“ pomo:
lán jest uKourad lll., tchúU Wiléma bra:

BčteRouniďébo, (nazwaný Konrad
na ftoIee Pťemyslůw.

ata)

Bedčichowi mm;,

malo nic než utéci se 6 žalobou k cifaří,
ranou se íeftrou Cechiil Io fe Ukcizalo w 'lteróš točtflim bílem příčinou byl nebobt)
bitwč n Sobenie 10. proflnce 1185, me iebo. Cisať mší útrpnofté monument,.
!teréš i hrabě" Wilém bojowgl. Bťičina wyprawiť do (Zeď) Baworského salckrabě
bota talomá. Tehdejssi krcil Coský, meno: Dtu, wlastuiho sswakra notoělpo ponotonjla,

rozwésti to, co'Bljl) fpoiil, jako nassiMox

kniže bomu “Břemnflomců,Bedťich,

ga'to,

že nm cifař Nčnlecký pomohl fe trůnu,
slibil mu mnolyo peněg. Chtěje jich ml):
platiti, utiflomaí lid baněmi, z čehož po:

a motal bo i B pšebnimi muší to nótobtt
na fněm řičftó bo Rezua. Na snčmu tomto

giemild se neiptto. politila, íBebřióa; $at=
baroďsy w prawé způsobč [roč nabo,

no

“

Členi .břjea a- zemčpisné.

uhnú, Woubná.
auta Momwska

QQpo tu dobu kuiu we Bnoiemffu' mezi seboU neimětm a íiei
(ŽBĚemWoioci) přijímali

uběli) floe' na žDiooawě po každe“ , r-utou

krutčjssi bitwu, o Here to [etcpifetp pamět
íe zachowala. Bojowano 6 obou
cm
pát
©er'Iad) bitwy Lodcňicképopíc'mí mmm

úditěbo ínišete Crstého, jenž je propůi: romnou fliDlla skcjuou togbořčenofii.
čomal ne bčbičně, ale jak fe mu M) bo:
bilo; .a ieh'tě šábin) díař řimíh) mln)! fe
wkladal do \pnitřni ípráml) !nišeeibo

pom“
Pťemhslowskébo.
.*Bebřid) ;,iolalhti
propůj
alumni
Kunratowi Dtomi

nám zňstawil: „Na mistč Slobeniee
naůmaném lrmamf) a dlouho i_t_e

ro„bobnun) boj fmeben, ta! že
zwuk a ryk boiuiicid), hučeni íib:

moci Morawu, co nome markhrabstwi,

stwa :; toňítma a d)ře1'tčni zbranč
a eo zlússtni léno řííie řimífe; “ aš w Kounicich, mili obtub'mgbáa
bola na= n\jd), flpfian 51,1. Wilénl Ronnie,

tim dně! zpňsobřti, obi)Morawa

mšbt) ob Geil) obt'tšena, a napotom ťissi

sct_tlabatel chrximU(ňoZu coeli), tru.

při tom x_iefmčlofe bopiq'titi, aby Bedťich
wssi moci cele šbawnl byl, ien'to by _íiee
nepobleMoft .Morawy Bola neměla tr'mc'nú,
a 'cífař fám bylx bl) ínab přinel o ten
ona), kterýž iefftě ga Bedťichcm gůfimoal.

npř přioběn maie [ičči koži, tterá
nesčiílnóngi tan a_mirogebtánabpia,
přec- na jinou $ bratrem swym
Qldťichem zbitwy wyňdáznnť,ato
zcislnhawidbratrň a scster ,a učí'm
Háfíteře Sř-ouuiďémorobuiicid)." *)

Dopor

Weliký počet ubatmid) mužům, až prý fe

němeďé řegprofiřebnč pobrooen'a. %Ircif je

pánům čeffód) přemožen funbuo;

cifař bal bo íiuč, Poe fe fnčmomaio, “nf
Uositi íeier, jakowýchž !atomé tchdciš Aqi:

4000,

mali—to půfobilo; _pc'mipobmolili fe Be:
břióomi opět, a propufitňni iíon ip poioii.
(1182 imeem piš-i.)
Rozumř íe, že ítuth) taťomúmi ne:
mohla panomuiloxoi poiiíftěua býti odda:
noft, ani 'úeta w nárobu. Wssoobecufň nc: .

bát)) swýmř , když ie pochowěawá,no,bú
geno ptt') po 10 a 20 bo iebné jámt).

wole _čiI)a[a ien na příiegitoft, al\\) 6 mčt;

pabli ta to obět politice cizi, po

týkajice fe s miartními traianp

Šlot

tu zajiské o čeft__
_im'éna slowa.nskébo,

aby znowu —- byt _i krwi — ,pečetěn
Bp!swazekBohem určeni), :: takMorawa
opět připojila se re ímé bru3né íeítře Ge

d)ii—or[ice mo ramítá opčtzasnoubeua
čeí'fému (v. 1185). Rok na to

n'im bůtasem wyjewila fe opět. Kuišc "Se:

[mu

břid)

obřefí fe Stout-ab

ne;,apomeuu'i

fe

u_abe __fioou cti

a

imám bůítoieiimphu io té míře, alu) byl
fot—ěnemfIimnuI propočtu)
na Morawč.
Sat mile ucítil .xse .íilna .hoíti fu pxomc:

a oo:

fám nmrlbrabětftipí,

a mumi— íe „ pobbanfhoi
Poiil íe Ge Buoiemítem.

němetfebo fpo

DobUer **) má gagnamenáno, ,e

beni _.lillipílusweho, iwypwwil udojfko_proti pobie hronifáře Zeliwskébo při té přile3i=
noméum umilbrubčti;
nepřitomnoft_ eiía__řc, tofti, tm), looiífo Bedřichowo do Morawy

blicibo ji:, zase to Wii,

I)olpč(a ,ápiěiům wpfadlu,o fláfíter Sťolmirh) i 6 mnohými
jeho. Ba neimohňibo melitele mom-mm) jiuúmi ftameními popelem lebuul, pannu)
be pti)
té uítguomil d)rabtéi)_o Btatra fmébo, “Bi-e; ale že se uteřít) .bo Bytowa,
mt)f[a Dtnfara.
'Clteinoubobou imeno=_ lončtan), aš'TeJEc-nčila málfa, načež, ,prý
má! “IBIobbníta fnizetem Díomu=__ íe zase namrátilt) bo ![áfjgeta fmébo.
'?I ta! sex ln tláffteru &ouiiiďšmu
Wm, &'ěpitibňčma QŠrnžthEóm.—
Bťemysi minim! ): profiieb léta 1185 ho ()neb bmě [eta po jeho mlýnameni _připiná
Mo„raw,y, popteuil Bnoieuiffo a $itomffo' iebua .;neiloiitečněinid) ubáloftí, ftcni Tm)
Be„ otšporn, a —_mtáti[fe bo Čcch Me, 6 na půbě Morawské íe Bula fbšbla. QI na
nepřtt'elem se niťoe nepotiam. “Roni ale to panmtuite mili 'frajane a míaftenci!

Šumící Qta fboji ie připramií,zisfaw fterať přepravě naffi' na to p\)|'fni bpli a
brbi, Še jsou Glomané,

tobě3 Nrnrec
pobpori)
poííáu uo'íti 'ímoii Bobem
iéft'iřt'elmjft
“fu Touci
me'íicebranné,
[iftopaba_1185

:: báiili _m'ntobr

_baně, bobře ,m'čbou'ee,

s wofffem ieíftě fíliičjňim opět bo Mo:
ram_t). _“Em'lráte přimo

f málce Domácí '

mtb miru tmavé,
a bne 10. proíince
froebli Ěedbomé a Morawauč u Slobčuic'

.-119—120.
“) Chron.
|. ('.T
**)
Monum.Gerlac
ineditor.
€1.'p.119.

M

Čtení bčie- a uměpifnč.

3: B nárobnofti toabčíanoft, ogmláfftni rá; emangelium bláfali umfftfmatou zpiwali.
a toffelifá mramni zwedenost w jiftt') pro!) Ale posud ob_gmjci-fftš mem-čftečlá-ď)
Hcfá. QIÍe bohUzel! npni na Morawť, mice obnátobněmid) mffeíilů; cena na to
zkásstč we meftečfaď), na to ptašábné ne: Huberta,-.edu) bitu), 31oíáfftč_-no;'bomnč[e
Hap: fe mám), a kdhž \opftoupiti ob Sbo
browského počinaíice mugomé, řteři Iib Im
bili app fe zase řeči fmé a nórobnofti

lepssich xndomech nárobu
ci,;ih),»a w němeďé řeči
21 z topo pofflo nmobo
fialp mčll'ómi neboaulp,

(: řeči-ímé fe ob
bplp mpďfomc'uun.
zlého; _přebně
nebo němčinl

filmi, tu jiz tal bhli pončmčili, a tudyž
i ynaíatnčíi a tupí, ze skoro za blázny naučili přiliš mnoho, než abp nepobrba
talowč bobrobince fmé powažowáno. “9pr jazykem ucitobnim, a přiliš málo, Uez dop
aft" fe mibělo, ze ti bonmčli blágni přec m němčině bofonale wzdčláwatř [: motýli —.
wzčůstaji w silu a nalézaji obíafu, a uznčmi mpimouce těd), co potom bo topilffid) ftubii
u moubrúd) asstechetnych lidi: tu iid) the přeffli a [\ub zcela se obnúrobnili, bud !
jen možno a ta! pronáflebomali, ze Bp to pramému poznáui přiffli, coš ozwlňsstčxw
Foo

npněiffím budpomeuftmu, dikyB o„hu pm
fpgaioebíiiočmu člowěkowi ani na um ne:
onomé miioftuoě a fpramebliioé mlábp

přebpč fe běie.

bitlám

Qzlásslč„ núbozeustwi má

mfftčpománo byti w té řeči, lo:
jeffto

šřim o. Nez ale nimi jiz, bp i fami zá: kleréž boma robiči G nim mluwi,
ipob
slawným žezlem naífebo Ne 1

ia teiffibo Cisaťe ?Bána,Frantisska sexzdejebná o citp neiblubffi

—o

S'o'fefa !. (Slúwa Mu ') snahy jejich prawdy měčně a neifioatčiffi, a nitoli »
to, aby i katechiomua se na! 'pomůďou
Šáh)mícooioáni
wzdčlanosti
nátobni
po 'grammatilp němeďe'. D kéžbychom mnou
iíi, nařibimffe,
aby fe řeči
flomanflé
ine mffeď) sskolcich řábnč whučowalo — bšili fobě, a nepitupořili fe po cizinskul
upni ii; býwalá zloba nepřáteI blaha mi:
Roo fám sebe nectí, 'neni cti—po
robniípo umana a moubřeiffimu fe dyománi utním—231115 si ram; tim, čim ho $a.:
mifto poftoupiIa. Nejwyšssimi zákony ná: Bůb míti chce. Go pat Slowanč nejfon
robnoft naffe poiifftčna ieft.
tafé tmoromé Bozi, a nemci=li „tag—bó'
, Ku zwelebenř nátobu naffebo maInč jazyk wyšnáwati ©ofpobina?"—
přifpčic'De'bietmifm.Gorilla ažUtctbo=
Tedo robiči a učitelome' ! wychowáwojn
bia bennč fráfnčii protmětaiíci. 2111tito tej bitlp na Morawě mptamflp. Dmffem
melici :! fíamni apoftolomé nassi fami aci: dobře jest, abl; fe též pňiučilp jazyku ně:
.až „Dobře
fíctb pologili pifemnictmi flomanffe'mu, meďému, ale tepnou pogbčii,
abe'cebu pro Slowany wynalezsse, a knihy we fmém jazyku mpfliti fe .naučiip, sire
a. ti ifou
Boboflugeňnč bo řeči flomanffé přeložiwsse: Bubou z nich libé nijaci,
fubp'; mp jejiď) potomci mame zwdččnosti neibotfíi, protože nemaii rázu nižáhnébo
fi topo jazhka a té řeči topfoce mágiti, we a nišábné prawé wzdčlanosti.
fteťéž oni naffim pobanfróm přeblům fmate'

Hl.
Od bitvy Lodenické -

do válek Husitských.(1185—
—'l_400.')

Zbožné been) „Nůže nebes" rot-&= na to fama též ![áfftet panenfhj u Sii-=
titp fe po ffončené wdlce občanfté z $g nowa „Ponta cook“ bpln vložila) tři.
towa bo zbořeného sidla froébo, :! jail) mínobrabpu Medlowa od majiteleftaůu
fe gnome

ie mpftamoma'ti.

Zdali

_tláffter_ Medlowa goupené pro Háffta Stouniďú,
dptíc bóti účaftna mobliteb fefter
x

leh, jal nyni w turned; ftoii, po té wáíce

taá mpftamen byl či pogbčji, o tom pi: ro lfciffteňetom Bohu sloužieich(f.1_229)")
semnych. památot nemáme.
*Brobofft išíotian i jeho náfbtp'comč B);li
Teprw r. 1228 čteme, že byl zase
ptoÉofftem

w tom

ofmomeněm Háffteře :-—.————

išťori'an. Simuob'embaí'afěo'nftan cia nana.
o'ňobomilá 'tr'a'xÍo'iona'če ó, (Piera. nebloubo

. _

_

\

d' lom..Bi “45in hnutí:

CXCVIE

0 Je

.a:
?

3
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Členi běie- a neměpifne'.

wždy wzaň z řeholnirňgamut—inch
lteeýdpj nama

bosstůw,

kteťiž co Bběli sirášcowé uměli
a uji:
mati se jich, lbe jim brozila nima a beg
prc'noi iaféfolměf.
Tak w tom oblebn
zminka fe běie o proloofítu Mikulč:ssi
1.

Rounidú "aš do swého báiiti a zastciwati práiva lláfltera

úpadluňodwislým zůstal. Bo něm lopl pro
bosst Ambrož
—').—Tento probosst byl
fměblem bůležitúd) nbaloftíxm nafíi wlasti

motaioftě._ $řitomen byl, Ibn; biskup
R ob ert w ModťicichQslawanským práwo
pobaci dprainn sw. Saloba w Brně pro:

r. 1275. Tobo rotu ') bába! se !lúfítet
tento s Qslawanským, lomu náleži pratoo
pobaci'(patronat)"mIrofťotomicid).
$ro=

půjčil (1'231)*); když,markbrabčPťe:
bosst Mikuláš, ant obě strany íobě pph)
mpfl Maltézům (sspitálským) ftatlp ieiid) zwolily oprawce (arbitros), wzdal fe prawa
na- Morawč potmrbil (1234) “); když swého lláfftera, 2) a Biflnp Nobert
biskup
Nxobert wssecky ((námi) a ře: z Blauska melel, až bo lteré lbůtp pře o
pole lláfítera ?Doíibramniďébo z Kromčřiže tom má býli naromnána; “) ano biflup
potmrbil (1238) 4); když Wáclaw krčxl íúm ofměbčil se w liftině z Pustoměťc
Zčebrdowským Rate! rozmnožil (1240) 5). Daně, že pán Miroslawský (na s.miroílamě)
Toho mila! tolu mufel feiiti, nebo iefftě toto prámo Háfitetu Dflamanítému byl
tčpoš :qu nalěac'nne již probossta Zindťicha propůjčil 4), načež spor ten ntitbnul na
(1240), kterýž stoji pobepfán za froěbla wždy. Ba čafu toboto probon'ta nalegnul
íta liftině oblebem pobaeilyo prawa w Biu lláfftet Kounický, (into prmé o Sionítancii
teffi a BUdčjowieich od lrale Wáclae iíme Bpli Bpodmalou aminiti mníeli) zase
wa 1. (1240), pro nama Tissnowskýmr

nomon

potomenč 0).

mattóně. íšrantifffa

Mezi tim mtrbli bo mio:

ramp řrnti Iataři,

bobrobitellpni

w

iině Usslechtilé

!Dta'ďoroá, pani

a tiché íiblo panen omboměla po panu Qldťichowi zDrno:

Ronniďód, neminul ssilený wztek jejich i
howadskci surowost, ač se nám pobrolměi:
ssich o tom zprciw uezachowalo. Pťestá:
wajice tebp na tom, co jíme roloni u
Háfftera Tissnowstébo o jejich řáběni po:
měbiti mnfeli, pofpíffime bále n mppra:
wománi bějin učiniti).

holce, kterýž w tomto llóffteře podiomán
bpl, baromala ial'o zádussi ieptinfúm 8'0 mat!
ítřibra, což byla tehdáž melila ínma peně3.

Io baromala usslechtilápani chrámu Panny
Marie w Kounicich pob jistýnli zúwazky
nepatrnými, eo bo mnfonámáni 5) '(XV.

Cal. April. 1276).

Kdž Tatar

krutý
nassi ubohé
*_3a to pal l;neb fe zase ukúzalo, ia!
wypuzen ppl flamnpng wisčzstwim mběčněa nanalé jsou sestry „může, nebes?
relomněpoS'atoflama ze Stemberku k dobrodincům swým. 8“ obem5balpt jsou
u Dlomonce
a přimlnmonmateřeBoži (owssem Bpomolením wssech, jen; bo tobo
na óoftóně,
tu oddychowala roolněji co mlumiti měli) uflledptilě matroně Mau
mlaft flličená a z tolileta ran ltmáceiici. domě ! použiti na čas Šimota blizký fta:
3 lláfftert) ob těd) bimoď)ů gnectěně a tečel žBránice (němeďě), lbe pofamábe toi=
zpustosseué zotawowaly fe aponenábla. 3 běti něiafě (patrně pozůstatky ftameni z ončch
dob klássternich pochúzejicčho. — €|3o Miu
tid)é sestry a zbožné řeholnice „Nňže
n e la e s“ počalt) fe obbámati obwyklým lnláffi ll. ípraroomal llciffter etibobnú
Za iebo časU 'potoltal
cmičenim pobožnosti, čaftomalp poceftně, 'Gerlatb. (1293.)
stáwěly stawby ltdfně, pobpotomalp nměni ípot mezi flúíítetem Řouniďúma řábemŠpiu
ma;
to *Břilai
&! řemefla w okoli ftoěm, 1an to wždy jtčelsrých,(Malcčzů),
Cid) měli swěho faráře, 'fitannma deu
a wssudy klásstery xdělati uwykly. “Bla
hobht panen Kounirkých se zmúhal tim sxéatkůwz poli kkásstera Kounického faře nó
lbůtód)
srpice, an! Bolo pod ochranou horliwých pro= lešicíď), kterěž (Salad) we don
fraiinp

!) . __l)Cod; diplom. Boček.
.

3 .

') I)Cod. diplom.
*) Cod. diplom.
&) Cod. diplom.
.-“) Cod; diplom.
p 384.

Tom. ll.

'

Boček.
Boček.
Boček.
Buček.

Tom. 11. p.
Tom. ll. p.
Tom; II. |).
Tom; II. |:.

281.
342.
365.
382;

,) Cod. dipl. Boček.

Tom. IV. pag; 154.
150.

*) Cod. dipl. Boček. Tum. lV. pag.
Xll
' :) Cod. dipl. B o ček.
Tom. [V. p.
4) Cod. dipl. Bočeki
Tpm. IV. |).
5) Cod. dipl. Bo ček.
Tom. IV. |:.
CXXII;

'

155.
1.51.
111.

Čtení
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dčjea“ra zemšpisuéex

tentýž

probosst _foupil ob Sinbřidpa gBicbtenfteinů

Usslechtilé dusse šenílé.
zdržowala fe totiž w BrUč

ŠZobočasu
owdowěťčapo

2) a (Do: Wáclawu ll. Krúlowňa (Elinla,')

dwčxbčbim) $arooraut)

pice pro Háfitet Kounický. (t.“ 1297).
2! ml utčíieuč zmáhalo fe bob'atíhoí to:

matfa pofíeb'níbo Pťemyslowee to Dle:
monci zawraždčučho. Nábožliáeťato paní,

boto tlúíítera, ubez kteréhož žádnúspoleč,uost
nic bobtébo a z!tamenitého zoe swčtě poa
říbiti a xroywésti nemůže. ©foba' jen, že
zase i to tčchto dobúch pozde onbe při:

from iiné dnkazd nábošné mysli '-í\oé zau
ložiti klásster pro pumu) řabu cifterciáďěbo

walila

se bouře

tra—_toto

\tiďpč, w

údoli

odrhlouwzu swčtstého ukryré xsidlo panen:
flč, zachwátic záhubou wčtssi !neussi totem
ležící statky iebo, jaro se !. p. mopramuie

chtíc zadost činiti za poklčsky žiwdta,swého,
bez nřchžto nitb'o se neobeibe, uminiIa-íobč,

na StarémBrnč,

jakoz tam i pobueů ftoií,

a lrátomé Hafíterem „Aula B. Ma
riae“ slowe. tuby;

natěbala n'a hůle

Sana ímébo zetč, abl) ii k tomu napo:

o pochodu mátečněm Rudolsa
z ©ab6= mocen byl. Semo pak chrám Panny Ma:
burfu,
Het-1,5co witě; (1278) nab ne: rie na Gtarěm Brnč jeptisskántŘouniďó'm
sskaskným D t a ka ť e m, frálem Ceským pťeď náležel: powolil hrál San a fpoíu matl
Wčalčice do Morawh mttbnul, :: jessto brabě moramffól abl) fmčít) panny Rous
Morawané bo nechtěli [)neb uznati ga pána niďé ten chrňm na Starém Brnč -a potom
ímébo, wojsko jcho mnobou prowodilo broůr m Hajanech
2) Gitiffee pobftou
po ubobé zemi pomltu. *Bobořelice po: piti t cili nabřečenému, (1323) a za to
bořeh; ifou; ftqth) Háfitctů Rouuiďébo, obdsžely dčdinn Khamoro,
"aft V, boi
DI'Íamanfťěbo,

Rajhradského

pěn), co zatim Nudolf

u SmančicRDíIaman
wssudy jeden deu,

Bruno

a;

nmobo trs

a Rosic,

bo weliky biskup

smiťjl a bo farna

bitu) k jilm ob P[dffte'ra ležící,- eož pannám

ležel táborem melice mufelo přiiiti mbob, aut ftatet fm'd

umebI.

wiee na blísfu mělo. Téhož rotu probál
Sezema z Seminomic klňssteru Konnickčmu

Ale . bmůr, 3) w dčdinč Dyrskowicich (Stetenu

fbe nesstčsti neimočn'í, tam pomoc borf), jakož byl to! přeb tím (1322) tam
Boži nejblizssi.
Sii jsme zulinili, též prodal probosstowi Satoboroi
jak.zbožně:Frantisska Mackowa ob:
myslila _fítčbře ftříbrem

niďé. Toho samého tofu, co '!Dtaďoloa ob:
myslila

klčasster Kounický,

ubáIo

I) Elisska

Až dosud totiš brámala kapitola Bolex

zawřaždčui
poilebíúbo $řemoííoroce,
eeilěbo a marlbrabčte
moramílébo. hulit
obgláííhll bůmemit bo! _Sinb'rich z Lipé,

to Čechach desútkh z far flé

sstera Řouniďěbo,

jessto zároweň Be

_lmtman wMorawe, pročez fe tato ombo
wčlá tráíomna ob r. 1319 na
oramč

wssemi kraje Znojemského fatami. botčené
fapitole zawázúuy bylo. To pťestalo od
tofu 1276, the Dotčená tapitoía žBoleíIalm
fla talotoou učinila 6 Háífterem Rouniďóm
fmíoutott, abt) fl Háffter beíatft) toto ze
swých 10, a potom jesstč 6 far, fat-ci:
biskupskwi Brnčnskčmu patřícid; mobírat,
za to ale kapitole Boťeslawské ročně jebnu
math: na [tříbře obmábčí. 3) Awssak lepssč
jesstč wýhoda pťissla Háfítcru zase od

_bršela, a tu mnobo pro zwelebent nábo
šenftmí učinila. Zestik to ona trálorona,
Herci; íe llančla frontě boílii, na ltere'g se

zázrar meli!ý íta! w
to náš umelec .bd licí;
tčtcem swýul ble biflorie předsiawil pro

lebnotulatolidúcb
Smančicid;
obtage, neró 'íme pahen_m
mibeeu we
wýstawe nao
4. toffeoblecnm sjezdč iebnot

latoliďóďy

měl
3boanápanoro:
ulicezalozilataté tbtúdm
“Šánča m-Rom
4Wiz
.dipl. Tom. Vl.p.
164. rn.a
CCXXIL

V

') Codex dipl. Boček. Tom. V. 9119298
') Codex dipl. Boček. Tom. V. p. 59. LXL
(Sto bubon [nab pougbrano.
Boček má
'Bmčamp \! Poov ce)
3) Codex dipl. Bo ček. Tom. lv. p-168.

tato jesk wdowa po Waelawu ll.,

Irán čeirém, jejl bccta Eli a měla za
mangeja Sana, l_rále.Lueem utíte'bo, po

se něco,

co romnč nebhlo,klássterlr tomu na uimu.

slawská

pro

tidyé sidlo Rou:

' 'A

a
V

Listinu o tom w arebimu llálflem Staroa
&llěnftébo, C.od |>.lTTorn. VI. 0.16 5.
XXIII.- &.p. 17d7ll.). [.baian njímlz
»Cfíub
bebina ! údolťčku
íare Dřešlomílč
w romantiďe'm
po!ozeua. 'n Íqíd
Cod. dipl. Chytil. 'l'. Vl. pag. 17%
CO
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Čtení

bíle.. :: gemčpiím'.

texuýž klčasster2 lánu za 70

matt

grossů

$ra3fhíd).

') Tčžc frálomflč pani prodati

směl tě3probosst BUl!d

[tanečtí na íie3bu lV., .)

.Nichael Quinn,

t. 1329 bmůr mel. pan Iomáč

toti3 _meí. pan

Iaplan mIifín'otpěa

Šimbera,

farář

Wreuspicze (Fraiňspih) *) a potom probosst m Ěominč, bomobice 3 historie, jalých sobč
Nuland 1329 pole w bčbinč Sattendors zúsluh naziskalo „nábo3né
pohlawi

(Stetindorf čili Treskowitz)

wikúťi žeusle„“ iai je fm.![uguftin

Smančiďélnu Gálonlonomi, a bra:
ttomi jeho.

"Bo tom ptoboíítoloal Miku:

Iáč Ill., kterýž prodal bčb'utn ©eitcn=
borf (Sattelldors) opalowi bo LUk (Řím

jmenuje,o

roahočt min), Cřrkwea mrawopočestuosti lže:
skansko:kalolieké. A nemohu leč bíaboííatoiti
mnutnuti to, kterýulž na swčtlo wyniklp

jeduoty panenffé.

Nebo ím: tuto je:

flerbruď)
$a! bol probosstem Wčrclaw bnotp zase sddščžejssiitem nábo3ení£ú obíhá
3 KUnowic (1376) a Zindťich (1377),
w 3'uootč robinnéln, :: 3eníté pohlawi lépe
lterýž od xpapežeza Euratom Háfiteta Bťewa Lpočinu pochopowati a po3uámati maneííc.
nomílébo uít'anomcnbyl. -—— A tal nou úlohu ímou. Proto je ráhno, wtčchto
pa
kwetl Húíiter ten, čebo3 důkazem i to, 3e jebnotád) pannc'nn předkládati touto
i biflupomč 3 DIomouce boň 3amitali nen, ťcidných manž;lek, !)ofpobuň (: mate!
ifon, jelo to ob3túfftč o Robertowi, kteryžj rodinnych, ia! ze 3itootů swatých, ta! i. ze
fan často zawital a dobťe ie tu mím! '3i1oota-pofpolitébo. Wýborně se ! tomu
(Cod. dipl. Boč. II. 108 & 177), kterýž bobů cbaoaltetbrsw. Ludmilh,
Moniky,
wssak melilému Brunowi ustoupiti mnset. Matti) a sumu, at. b. Ze ímčtílud)
il ta! to ttloalo 4:3 bo bob Husitských, tbc wzorú podáwci pčknč poučeni múbotná
Búb tento ![ófítct narofítíroil a zkoUsselj huba: „Powidrh pro moji bcctu“,
— Wssudy widime, Hera! m zťizeui ltd: zfraucou;skébo od ©. Ne Bouiťly, přclos

fíterffém říbi a sprawnje wsse probofí t,
ont ieft“ rolábnoucím ro3umem, ale srdcem
wsse ohťiwajicim jsoU pannu, kteréž se mo:
bíqí, a bobrobitello, ltcrě3—![áfítcru 3na=
menité přřnásseji baru" a oběti. Baiiíté
odjakžiwa ženskč welikých sobč wydobily
zásluh o wirU a náboženstwi info to obtáš

3il SDt. „band.

!. a 2. swazekw Braze

1.854- Kdo o tom chce obssirněji čífti,
čim jsou a býti mohou 3enífé [ibfléníu

pokoleni, ten čti w přckrcisuéPostille2)
od SDL-.Frencla
na íh'. 669 bil ].

Podle fill) a wplywu, xkterý má 3enífú na
frbce .mu3oloo, narloniti umělo odjakžiwa
ženskč ia! k 3lélnn, tu! i k bobtému mu3c
:: ústawů bobt'očinnód),
w ťizeui 3i= neiítatečnějfíi, a nestčawaloby mnohúch weu4
roota robinněbo a" ro lčeífanfťém obcbo: Enid) úftamů, kdyby ženskýjazyknebylswou
mání bítel. S welikoUoblibou tubtp3čtatoám wýmluwnosti můli mu3olon ! tomu naflo=
řeči, Herná :) tom přebmětu učinili boli nil. Brotož tomu čeft', tomu čeft. —

cení nátobům,

tal i we staweni lláffterů

B neobbčcinou horliwosti dwa lnč3í tota:

1) Codex diplom. Chytil. T. V1.p.159.
$!qu 1327. alowala Itálorona Elisska
(bceta oné Gh ) lapitotu Dlomuďou,
etam

po žáwrazdťuť ieiíbo brat-m bo

') lV. Wsseosoecuýčd
M50
wsjedcď;h_t.
člyriebnot
wsseobecných
fiqbů 7icebnotIcatoligíúď;na Morawč, !tcré
bo w jábném latolidc'm bomě, tím méně

w lnibárnád; na Moramč, w c_scóácb
a na Glomenílu
scházerinemělo,iíou

únavou.,Wempjíomc lbo bohabl rámč
1i_nc'
rozáene Bapež
onatlp rdiquic)
kálomíté robinč
nálešíd.
na “II.

posud wsseeky we čtoud;

tomu
na stopu
cem) bolu
Cod
dpřisfli
. dipl.1'a ormeliqulcnamá
.p 274.

*) N' na o tom ro archin nadmíru Gnato

x i

cgílcbo Nbinašrainfpitguebaíetť

lbuni'cVl.
! zšipaďu
ud full. Cod.d
'loa.
291.posu
COCLXXII
: p. 2816
(WLX-XXV.

ímá acid; : boo

Bani m Bruč U tnčbrupců Nitsche

uši-(bilo
oatňpm3 Tkebiče,
Lur a pro
mRounidému,
aďy cestouporoic
*

v

a'

Ggosíc,
ialo3 má u předdšosleuslwax
ús:řfdni iebnon) latoliďc' w Brued
Bostilla ta jest wydauá odDťdicnoi fmato

San lébo w Braze, prawý to ponab ine
sleuy gc wssech nejlepssich tnčb boboílo

w

naííebo mim, .praroá to perla

tboologíďč literaturu čcílél
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Čtent bije. a ;em'e'piíně;

.

lv.

Od *válek husitských až do “tak zvané referrnacie.
(1400 + 1500.)
1. !IBáIh) hufttfié poíihtuií 'iebno z
neifmutnčifiidp bimabei po 'fpolečné mIafti
Geífo=moramfié. Wůdci swými rozpcilený
hufita táhl, kalich Wine w čele wojsk maje,
po mianeď), :: Boi-i! :: pálil bez milosti
chránit) a hrgbh. Nebot měl můbee .bn:

fitům San

Zřžka

Ioho pat nejmice jest želeti, še

při tom ffiieném hoření a pálení přiíflo
na zmar tolikllwzácuých památei ftamitel=
itého a jinhd; uměni, tolif pííemnol'tí, tte!
rei tehbáš jebině to liáíiteřích a skrze ![ás
fiterh pěftománo. 8“ ubohé niattonp „Nůže
nebes" mníeiht zakousseti wssech wztekůw

máte! hufttffhd). Diwý hnfita přitmapil
íem bo tichého údolička Rouniďěho, a ja:
robi) fup se fřítil na ilibně holubinh),
ta! se rozutikaly pannp, iam iterá mohla.
Ale mnoho jich pozabijeno. Koluje po:
točít ro. oioli Rouniďém a Smančiďe'm, a
ukazuje se tam iftrmc't skála,ďe kteréž prý
strassuý můbce tlup husitských ubohé pmmt)
ítřemhlam bo tůně hágeti meIeI, jaro se

tdhst ftámaío gločincům nejhornim w mime

pohanílémBe ítálh
Ipt

činon hh! šalomán.

to tufíím ieptiffth

_

2. Wáclaw Ill. obdržel od papeže
Mikllkússe V. pomoIeni,abp faru to mi:
řuloroě. B befátlemrg

to nechmainé mínění, Pernh,

še jkněžstwo, zwlússtč řeholní a sslechta
wyďssř Uaskrze zkaženi iíon.
3 sslo to
tebh na hrabh :: dyrámh, a kde jim co
pablo pob mth, wsse pohořeno a potřis

ífáno.

top grossů wydlužených zaplatiti nemohl;
potom i ob pána zLechwic za touže při

běbin, ?Boitelahrunu,

Kleutie a ibm-both! tai biouho

pobtšeti fměl, ažby z toho binhh ![úffterni

zaprawiti mohl.
A wssak ani to jeíítč neftačiIoLneho r.

1459 mnfelt Q pomolenim přemotfh Bar:
Both a pobpřemorlp Anny m'hpůjčitiob
iebnoho měfitanaSBrněnítého 200 ;Luher.,
eož mu potom z Prawlowského xňýta po
12 topách' grossů zplč:cel. 11 Majsspic

musel ptobati pole “30 jiter pánu dee:
niďémn

za

18_O kop grossů a r. 1460

bčbičnhbmův Sll mice opatoroi Bťibi:
slawowi
do Bui (Rlofterbruď) za 60
matt

grossů, coš ikrúl

Siři w Praze

ponotbil. Noku 1484 žalowčm hh! pro
bofít, še mea Weilom'ice
neptc'uoě w
držeUi má ; přebce wssak ta bčbina zůstala
aš pobneB při ftatln

Ronnie-tém;

8“ pro

bosst Hynek pohnún hpi k íoubn pro 42
marf Wid. č. blušmjch. 8 mčftečfo Rou:
nice mníelo pannám wsielijak napomocuýux
býti, jessto prohofft Wilčm 6 pomoienim

Iatpeiíiě.

"23h= přemotft) Rateřinp “rotu 1483 měftečtu
abh zě:wěty (odkazy) xčiuiti
ze foufebnich říci: bal' ptámo,
fmčlo. D wssech pat probosstech čteme,
item! zasedúwali na fnčmich zemských w
% rnč co ftamoroé 3emě Žmommífé. Dítatnč
šeíeti jeft, še ptáme tento oh'es čaíomh

ssterů Dfíamanffěho a Rouniďého, jid)š tak
Uťrutný osud potkati milicí.—Gino
jejich
tichézboťenoa' tohpáleno. „?Růše nebes"
osiťela a w finid) a na fůře zawládťo
ticho hroboroé. Ieptm až mírem to Si:
hlatoě
r. 1430 fonec učiněn „gui-imám
mhhmhům todfíni ssilených: tu zase počali;
fe zalidňowati obywateli swými tiché to:
můtlh iláfftera Rouniďěhof a počala fe fta=
n\čti a oprawowati znectčuci, zboťená from
thnč. Iujiá'
hhio potřebí činiti mhioh
ta! welikých na opramn iláfitera, že ubohé
pannp na Dlouhý čae fe zakrwúcely a
zotawiti fe nemohlh. 'Io poznati z ta!
čaftěho pohánční jejich probosstů ! íoubňm

iláíftera Ronniďého taf temně jesk ozáťen
swětlem historiekým, že wyjula těchto prám
t'hfajícich se hmotného stawu fláíítera zběu
bomaného, o oftatnim půíobeni jeho téměř

ani stopy wyňalezti neige.

Mnoho

po:

mčftítn
foInie to oioli o tomto llálíteře,
mnohou pohábfu
fl topmhfiili libé o

tomto pofmátném fible, nebot jeít to po
mahou Iibu, že, lbe fe mu neboítámá hi
ftoriďé jiítoth, tam fe íamobět domýssli
a bohábámá toho, čeho dozwčdčti se dice.
skrze půhonh,
pro neíapiaeent bluhino. Spisowatel lěchlo řábfů fám Gnapnuthma
Ia! prohofft žUHfuIáo [V. r. 1438 očima :: uňima pofloucháloal 'bimnhm po
pohnánlhhl bo Brna i soUdn, ěe 140 wčstem, ješ mn mhflábáioala mát či tbo
4

5.0
jiůh

Čtení bčje- a 3emčpífn6.
o_ tomto

fíblfe pojme'itnčm

wěkoski třejtanffé;

3 bc'mmo:

6 jakousi bá3íimoftí wstu:

3a foubee _fmého, a mImoit jim proto bo
dusse, ale abh je ||e3aha||bíl příiie, potní:

puma! bo těchto fjebimheh, meiíťánffheh ftěn, .baI

jim pohábtu
(b_ajln) o ffi-_oíned)
na ftetheh tam _ta pobobi3||a prl') se bímá (Subic. 9,8).
Bnamh její tč3 účinel,
na jiftě mifto, the meíih) poHab 3a3bčn jakýž mčía pohábla
(bajfa) oblíbenčho

jeft a
tribuna Menellia
Agrippy na pracující
3. Dbtub ! meíifhln bífům 3amá3anh' Iíb Řimský, fteth3 je _ro3hnčmvamna bo:
se

bhti

cítíme“ fpoíečnofti

nčemjeh m||=

háče a na “lechln mhtáhl 3 Stima a po=

3mo, fteí'áš |o Brnč

riďě

pob jménem „hiíto= Io3ií se hněmimč táborem na hoře floate ,
-|_||č[íčnéímá fe3ení míloa a mínííne jabuIn o 3an||břu a onbed) oftat=

íefcí"

čtení tamo b_r3a|_|é me 3Iáfítníeh fnjháeh
t_iífem :ohbáíoa, je3 obfahnji wssc, co tito

ních. QI híeí- Iib tomn poro3nmčl a |otei=
ti! je hneb.' 21 ta! je to i || m3bčlan|jcb

_fmef'ne a 3po3bilé,ba i th pohabfh na
ji'eho Iibn nejíon nám niftetal Ihoítejnh,
nhbr3 jíon nám mítané a milé, jefíto3||ieh
3phtuje|ne pomohu Iíbn naj'jeho Moraw:
ffého. Dbtnb jíme Brabofh' moítali bílo,

pomčběli íibem, eo tito 3mčbčti mají.
8
náš Iib Morawsky má íiín t_afoíoheh po:
habet. Tm něíterhd: omfjem je málo nebo
nie, ale nčfteté melifon maji do febe cenu!

ín||3o|oé pilní a učení 3e ftarheh pííem a. Iibi,íteří jíon nčibh bůtilimčjfjí,
Iiftín o ftarheh památtc'ťd) míaftí nafíímilě nešli nem3bčíanei;
!be tebh prawdu
_|oh3phh|_jí, abhmom toho k wědomosti Iibn mlumiti není rabno, tam |||nji|||e bčIati
bompbiti mohli. Wedlč toho ale i ti) bajíh jafo Esop, a mIo3íti to_3mířatům
powěsti,
jakkoli nčfbh nebůffabné, ba i bo hubh, a tmotům be33i|oh|n, a_bh to

ftere'3 nám sestawil náš přítel a pořabatel

tohotoMorawaua,

B. M. FnIba,

3an ro3||||| mtělen to pťislowich

tai jeho obra3otmornoft

[_íbu,

fe 3račí n)

pohábfáth, jat nmi Iíb báíniti a 3aobaííti,

a po=

co fi mhfíí, bo roucha pobobenftmí. Sibobh

E))řnohhfičtatitnltatomh pomhflí: Co paf
je po tafomheh píetfaeh, jafo jjon pohábfh,

síčfád),'f ') fteronš si mhbíábají .n: jTd:en:

a—Eteré3 má t_itnI: „$,ohábťh

n)ěstiil)

nat-obu

Emotamffého. " ne3aínuí, čta pohábfn o „bioanáetí

wssak to be3 toho není prawda,

nač to

čanfťčílolieiSlowaci,

wzdčlanost a hanebna nelaífa nabáíoa „bíe

bummen Schlowaken!“

Bbírat a mhbámat?

mě:

jim3 nero3um,ne

—- zají je

skoU: to ní pramba, 3e cnoft 3|oítč3í nab 3ío=
mati, u_eobbhbe to ta! náhle, nhbt3 tčssise bon, i fbhbh nebe bímem pomoci mělo —
Awssak kdo fe naučí!

hlouběji

nab míru tomuto pobníinntí. ĚBohábf(: ale jafá to na tom poesie, jatcito mínma!
omfjem je ífořápta, ale to ní je“ tají abo= Toxjak bh číomčl mlíal neuftaíe 3 čífje
©anin|ebo|oh. Sfont to mhfoce nabané
Co neí3e říci bo oči Iibem, abh jich ne: hiami), třeba ne |o3bčíaně emičením sskolskýnl

3ta|vá ílabtá, čí aípoň ípafitelná ..pramba

|_|ra3í[, to je bei přebnčfti to touehn bájh) (ale práměproto ínab něbh to3n|n||čjfji!),
či pohábfh; a naIe3||e to pťizniwějssiho jim3 bal Bůb ofttěho mtipu a 3imé mhfli,
pťistupU f mhfíí a k jrbci Iibn. Zualr x 3 nieh3 thto pohabfh possly a poehobí.

_tu pomahn libu nbohh Southam

m EBroto bh bhío p'čg'iti,abh když th pohábťh

ŽBíímčímatěm, nejmíabfji bratu: uhntnífa

bítfám fe čtámají,hneb se jim při tom ob

QIbhneÍecha,

nčfoho mhío3iío, jara sc w tom prawda
mramni ffthtoa, a co fi 3 toho pro ímé
mtanmi chotoání mhbtati mohou. ?) Salé

jeho3 3íb_é nemonbče 3moIiIi

').obp
Gíníjíbobn';Cl
ro3bíí činiti
slpwťchbaila,
aowp
č.sl toe
SBajta
jen nbá
_I_o_|lmdmyssleuče

z oboru

be33iro ch, toe ltere3 nčiatp

\'oířat a měeí

mtato Iibíth

ie přebfíábá; bohábta ii3 floií myje;
iefli to ubalojl owssemu té3 tomm)
ale 3 oboru

cinnofti lidske, jebnai ei“e
“ní

iiou oíob|) líbírě; powčsr pat má 3állab
bějepiínú,t. i. to, o čem je mhppaíouje,
“f. ». _oioba či mčc (samet, hrab) je nčtbe
-jf||teč||č, ač to", co je wdprawujc, třeba

3eela |oh|nhííle||ě jest

„baba-mlok" fit. 6711
|) E_Bi3.1:8__ž_)tš|_n%|au

3e mffeýo oflatní, co w

tom almanachu
obia3enoje,1efí
jenom
|||
pohor
není a na
ostuduj'tatečnhm
líbeml
2) E_n! učinil w nebčli SJ-ennmít toel. )) fa

rai' Iiífnomílh w Sebnotč !atoííďe pro
m||3í!e'. Whprawowaw pohábrn „D

- rpiníeíďj“

!|)

na to pontá3al, (terč mtamní

fabh této hnmoriftíde' pohcíbee 3a
flonší, eo3 mfíem se mehní 3alíbilo.

3alla'o
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Eten! '3emč- a ..bčlepiínč

profpčeM) 3 těd) pobóbe! pro

pomabo3naIftmí
wili ))če'niiibčm

jazyk

a

w Musejuikn,l)

welikoU bámaííce ď_))))á!u

plynou, otom qu= p. pořabateíipohádek motan)í!))ď),

časopisech dosti, info !. p.

o nid)3 tuto m!)ímíme. 2)

.v.
Od tak řečen'é refo'rmacie — až do nynějška-.
'
1. a?.1504
„9h'i3e nebes"

(1500 —-1300)..

čteme,3e M)! probossteul Seben anabaptifta )nn )))čnonm! l'ni!)n o
Wácslaw IV. 3 );)obie. ten), 3e fe bítfl') teprw, a3 iíou )))))učen))

Tento )))oímnt M)! )))o3enee, iafo3 i na:
ftnpce je!)o San IV. !)rabč 3 ?!!tban

(1507—1517).
je!)o posud

3říti

me míře, řřeftiti )))aií.') Muselr ))a! Mmu
tin

jesstč ii))))d)

3!očin)"m) minmfnn

M))i,

iDhamoronn) né!)robe! iefíto M)! ro3l'a3em háío))))))n jat,
jest )))e 3řícenináď)

f!á=

na ffřípei natabomán,

a a3

a to afi íebm=

"teta Kounického,“) a báli! rá3nč prawa trate, ia! Balbixl2) boflábá; a ji3i
to!)o Hanteta; na )). (Janu Beleněn) 3 )))č! upálen M))i, b))M) mnohé n.)čei ))eM)!
Řičau (1507) m))nwí)! těd) 600 3!. od odwolal,
nače3 na přímkami ))čfte)))d)
Wácslawa z Hodjc na m))br3cni fapIana sslcchtieů žiwot m)) baromán. Gíjař Fer:
potabnu! n))ní Rath) to!)oto ma:
uío3eu))d), tterě3 pan 3 NičaU co poručnik binanb
wyplatiti mnfel; bate po))na! k soudu fítera na scbc a obem3ba! ie !. )). 153 5
Zabkowi
3 Liulberku
Eraůmaz Lichteusteinů, 3e 3abr3ema! be: p. Sii-inn)

íáth) 3 Druoholce; r. 1512 3aívma! Sin:

fte)))3 M)! mieefaneleř čefft), je))3 opnsstěné

břid)a 3- Lipč, 3: jeho libé 3 Smančic na
gruntč Hamem Kounirkébo bezprěňuuč m))to

[tam'ení !!áfíterní a !aphl Marianskou zase
montana. Bylt zde i pohroben. Tenkrúte

3abaií. Sebe naftupee M)!Mmtln

Gbssl,

robin) Síbíamee a !nč3 3chuoa, doktor )))-a))),
1515 farářem ))) 8iÍ)!amč a fonečnč pu):
boňtem to!)oto )inbn ta! proslulěho říci:
“tem.
Byllx spolu biffupen) 3 Nikopoli
(titul) () ínffraganen) biskupa Dlomuďébo.
Sato
probosit pťikol,lpil klássteru statck

Bersekuc (Sxiluwkh?),
(Tikowice) a Nadosstice,

tikowiee

owsscnl Emmamanč

:! Cessi me3i srbou )))

přáteIÍFčm trwali
spdjenk, co nárobmé
fonfební jebné řeči, jednoho bacha; —
tenh'áte

owsselU ))eM)!o ta!o)v))ď) sspičatých

póřefabe! na Gedi) 1'o3ttouffeno )ne3i Mo:
tamní), fteré3 jsoU proti !áíce řřeffanffě
a proti swornosti sonsedui, i proti očité
pťeswědčenosii;—2. *B.1562 M)! se moci:

jakožxi pět 3a! we statek Kounický p. Sigulund

t))!mífůn) 3a 800 3). ftř; Roku 1526
tento nefítaftm) !nč3 ba! fe omámiti no:

ze 3aftří3lu,
3 9čo3mitáln

po němBbčne!
(157_8),

Leo

čten) je) ta!

3ab!u3)!, 3e je) Bernardowi Drnowskcmu
tele nmnč mít)), Suha,
íta! se vrata: 3 Druowic (1586) ptobati )))ufeÍ. 2.213.
ftantem a o3eni! se B jebnou jcptisskou, 1610 M)!a )))aietnice anítmí Gabanna,
nače3 se nejmíce 3br3oma! n) Mikulowč beera Bohnsse, ))ofíebmíp Druowického,
)))otami ))č)))eďě!)o kazatele, )))!afhtč fa3i=

xUlleuzi
nowokťestčnci

(Llnabaptisty)e).

1.854

x Morawana
a sice wssech8
3a 1 31. 40 ))))erč,
!t.
.M. swazků
Si.
3 — — — In Xlo Paler ac Dnus Dnus
Jonnncs Prueposilus M_onasleriiCnniccn
ais hic scpultus. Orule ro co.
4) gun)
“tato Jetta
me jakysi
mč č
omg pomílah
(Bmirau),))) Diamid),
),)ůnmbee M))
Storch;

))exlmfee se 3n|_o[)l_a )))e

mefle
ern, San
M)!i, aMiln
Ira! )eiiď)

iňpollačeui
ííon
hol,d, frejčí

3

Jřogenbotfn, !tera !. 213.1619 i )) d)otčm
í)_))))m na

') Epeiábh) ilRoramíte', bí! !. 3 okoli Staš
nowských posud boftati 13: )) !pořabatele

ŠJt'iInláš

3aínon!)enáSii-inn) Ehrenreichn
powstánč

proteftantfřé

f)!ed)t))

Geífo-moi'amffč proti cííaři Ferdinandowi
zLejd

.
1)

nfmyeen,

nače3 se roz iťili po

r_o
a!ičngá)
traiinad).
ll požiwajice
nás na ochrany
ommě
M)!» meími
mne!)o,

en)

ora

))lf to ian'm Baltbasar bueMncier )).
Friedbrrg (Pacnnonlanns) , flerl)3 ):. 1526
do Mikulowa přissel a r. 1527 me Widni

faeíř: n))áíen
jest M)6'.
2) co
Epilome
p. 4G3a
45k
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_Ěteni bčie- a 3emčpifnč.

H. pobil měla. Rbpš napotom po Bihoč brubbp to bějinád; nan'i wlasti ta! pro:
-íla\oenél;o. Klásster jest wystawen me slohu
íBčloborífé.51620)
pomítalcůmi f_tath)
a noloe'jífuu, a posud fe w něm přebývá;
primilegia
e. odebťraly:
pauítnoi
Rouniďé. připablo fomoře clsarske, ob He: wsseáo paf, co patřilo ke kostelu, íefulo

té3 je farbinal a l'ní3e íšrantifíef3

fc, toti3 fpoin'é chodby, pofroútnice čili ía=

Dietrichssteinů,
biskup Dlonmďlj, hiítio, fapli), kteréž ji3 3nomél)o iočlu
tenh'át 3a' 3emčíprámce m Morawč od íloúj půiooo maii. llmfíaf na tom málo
eiíaře Ustauowsený,za111. 406 tolarů Mo: 3ále3í; \oelice mnoho wssak un žboťeuých
po3ůftatcíd) chrčeulu íamélm,
ač dost
rawských odkoupil, a se statkeul 2Blaía=
_ňpatně zachowaných; maiít om; cem) pro
lteiu
Beithowi
hraběli maiotámi
zThUruu obnatijm
fpojim
poíamábni
panl'noi

běiep iB umění ftamitelítébo.
Stit

Dietrichsteinské 3 tol)o 3piifooil, ku Herému
l. 213. 1745 i_oufebni přeháfné
Zidlochowské připojeno jest Bolo,

panftmi
ale ji3

3aíe obbčleno jeli.
'
2. N. 1698. '31. srpna ol>bt3elopat

jest pofub ro bobtém siawu,z

foutmo jeho

mqčniioajicí pilíře popínaji
stčnU (13 E wrchu.
W poli
sstitu íamél)o je čtwero ofen gothických, na
co pobporl)

hoře jebno,

_a pob

nim tři menňi bez

Ghaůowíh) w Praze Beit xSeipel od o3boB; jinóď) o3bob tu není toibětl mice,
h1i3ete Ferdinanda
3 SDietricl)íteim'i 3afc
toto stawenť, owssem 3Bořeué,pob twrdými

Střt jest obbělen rowným lemem obe 3bi

bolejííi, m jejim3 ítřebu je melifé olno
topminlami. iBoílebníbo profmce') přem3al gotbiďč, kterýmž pabalo íloětlo jeptiíífam'
opat me jménu řábu ímatébo toto mifto; na fůr ; bylo! troibilné maiici mnoho o:
řni3e' wykčrzal mifto pro pkibytekx dosti nl):
me3euě. Chrcinr SBáiiě, jebo3 ftčm) pofa:

3bol), 3 nid)3 poíub něco 3bt)lo.

wad ftáli), olmoroil opat Strahowsky, po:
ímčtil a prmni mn'i fmatou fám tam flou

pob tim ofuem, nebo tolpo nepřipoufítčla

Hlawui

3il. Ze statknw wssak, břime fe klassteru
Uciležewssich,kuiže mu pra mc ponedyati nc=
d)těl._Db té bolu) tu přelvómal m3bi) jeben

lcloo. Dwéťc do chrámu iíou 3e mnitřlu
čtmetbtanné 8 poněfub zaokrouhlým flenux

mám 3 této ftram) nelupoal nim) 3rorona
kleuba hitu

botčenélyo,

tim; 3 mm

mým—3pouěfub

w

wssak iíou ohoublé, na

fně3 3e Strahowa,
ftetl)3 tento klcisster, wrchu pat nprostťed bolu tak wyhuuté, 3e
jakož i boípobářftmi ob opata Šufpam 3 tim pomftámaji dwa oblouk; ofroublé.

Dueftenbergu ro Německych 23raui=
cid;

Foupeuě fpramomal

a

Dbruba wsseho toho přebítamuje oblouk
ooítarámal'. jehlaucowy; me3i tim tebi) a mránímř

25. ořraiíiu broéři profh'rá fe pole, me ftetém3
profuice p. Ditaoian
Ši|.š1'ui>h;,l'te= Christuď 3el)najici ro poptíi fe přebftamuie. "
rýž toto mifto :: celom boípobářfhoim, Be Nad oblouku! wybiha toiono fítiter, fte
ftambaini sesslýxlli, f_ní3eti Sana lřeftiteli 3 ryž íe fonči we suopček listť dubowčho.
Ba fin: bylo čtwerhranné ofénfo, které
Dietrichsteinň toe jménu opata Milo
Grllna a celéboStrahowa r.1808 myli famcnnou plofíťou je 3a3běno. Bo
obelo3bal. Db té bolu), co poflebni 3alo= íítitč fem tam mběti lifti oubomé. Na
ŽBoílebni 3 těd) fpřámců Bpl 1798,

žený po3c'n:toto ftamení ftrároil, jíou tu
3 něho jenom ímutné zboťeuiuy. Smutnč
tU m3uáfíeji se a čiičii ctihodné ftěm) dyrámu

fttanád) broéři, lbe jfou pruh; mupoulle
teícmč, 3namenati něfolit 3námel tamen:
niďtnl). R. p. X,' GM, Y, a w prawo
,

') Diarium Monasterii Gradicensis (M. S.)

1.608

W praroo fftitu myftoupó mala,bofti

booře 3acl;oroaná ofmirobá wčž fe zdeuým
r&pp3 opat Gnabomílťp ten fláíítet olo swrchkem 3e ftčm) pobočné. Schody na
noroil a t. 1703 ropíročtil: br3o na to mě3 roeboucí jíou a3 na nčfolit ftupňů
něiah)t3lonipíluý
člomčt iim po pobpálil; pofub zachowané. Wchod je 3e mnitřřa.
_te bol) 1enom ieben či dwa lilč3i
3 lláiítem Strabowského, Wedlú průčelí chrěamowčhoje w lemo to

ui 3 jebeu to měnu.Branicich
*pobá íltoí toebl.

bo toroné čáře Bonóm3emne1fíi ítena chodby
tři3otoé.
Sertit pal rozdčlenaxdwčma

“Bi-oto 3e _iofíat [t_at'el ten

ienol_n íílobp rnice, ue3li 1|3ith_i přiuáííel:

pilíři na tté rowných čáfti.

We stťednim *
a nab

3l;o opat popustil
3aíe lui3eti :Dien'itbíieiuoroi obbilu ie 3a3běné gothieké okno,
aab šil-0006

Čtení

braun'\)cb oten, iimi3 noroá
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511;- a 43e'\\\'čp\fnt.

tím po celé sslťi _fta\oet\t ttéuomód) čtmer

d)obba nab

lří3otoou bofabomnfa fmčtía.
Cbrčml Bánč fám iebnoíobuě mnou:
boroán jest me spňsobč fří3e. Délka (obě

neim! nápis ! přečtení.“ Into tapIa Bptg
jesstě ta! bíoubo \o boBrěm ftatou, potub
tu *Btmonftráci byli. %)neifíí \oeI.-p.

farář Rounith), QeopoIb (žiíenfeft,
w

ui

jesstě co

pac-Bolí! miniíh'omámal.

úřabntci !ní3ecí ate ned'míi tu fapíu into
[obč příčně 47', 9“. ©MM tašbébo fříbía' \offeďo oftatní 3Bořiti fe \\ 3niíti. Chodba
ieiíbo obn'áífí 24'.
Déska .prefbnteria a3 křižowci a kapla ban) Bt) se jesstě fnabno
h_t touei 47',' béIfa toboto (fonte) 7'. ob dňlssiho sesuti uchowati, fontu) fe nab
Gířla (obě samé romná fe n'ířce preBbp: nimi [h,-edm ubě'íaía. QI skato E\) _to 3aiifté
teria obnáffeiíci 28'. EDIoubě rámč tohoto 3a to, aby fe tatoroébo cos ubelaío. Kniže
řří3e bylo pobíe ceíé 3běíh) ímé tčmčř pán 3aiifte Út) k tomu E\)I naflonen, topol)
obběleno \\) pofotoičné \o\)n'ce swé na bo nčt'oo na to \\po3ornií. Na to, info i
b\ooíe patra,
t_be jeptiffh) měn) fmůi na Šbáríh) kostel fm. Sana mel bt). bo
hit; Henutí, na Hetěm3 tento fůr ípočí= \\čt'boupo3orniti.— Ronmentífě
fta
mal, u3 tu není; jat ale \oppabaío, [3e mení, jak npní ieft, oroffem nepatrné \o
ieft pončtub ft přebftamiti 3 těd) fiIm')eI\ sobě má míflnofti, a muieIot m čas hoetu
Famenům pobpčrnýd), iaPo3 i 3e f(onpů \o topo Háfítera byti mnohem rozsahlejssia pro:
3e5 ponořeuúuď) či \abtouoenód).
Sřleuu'h' fttanneifíí. Roíem Héfíteta táhnou fe 3abtabt),
[obč romnč ii3 taté fáá3í, iato oftatuí \o ie3 omíg3uie tiífe kBrawsowú spčchajici Jiu
celém d\rámč. 3 tamenům nábtoíuu'ď), Humla Bylo [It)fíeti,3etní3e to chtčtbúti to3=
Hm.-č.3Dlabáč \\bátoá, nenít tu ii3 šábněbo Bořiti, ate pemnoft stawby wzdorowala tato
\oibčti. $Jteifousli \\e'tbe pob íutinami 3aí)ra= mému namáhání, tteté3 E\) fe nebolo mi):
Bánompotfebent) iíou Butt) Puftaroení,co3 pta: , platilo. Nyui fe již není oBátoati tobo,
\občie neipoboončiffí.Bohuťel!Dlabúč nen: : abl) \nífto ta! památné 3ceIa_ mpý£a3eno
zajiské !
ba! n\ífto, hŠe se naIe3aI\). Wedlé chrámu t, onto. Hřab c. t.tonfertoatora
seweru ie ď)ob5a h': i3omá,
Eterá téměř-:“tomu přibíěbne,') aby se 3aď)o\oa[o pro
bo půl'e _ftoiící ftčnp duámoroé fábá. Dbe: ; památtu n\ífto pofmátně, 'a Foo \oí, čeho
íměm přeďmmámá.
iílnát \o foB'č bt'Důt čt'roerubelfm). Gbobl'm, rouboucnoft to quč
ieffto 6 órámem rotonč běži, maií 61', Snad se 3aíe namrátí B potvočiío\\»\'o3bč
oftatní 54'/.'
3bělí; ssiťka obnássi 13'. [anoftí onna upřímná touha po 5801311, \\
RIenutí ieií pofub 3ceIa booře 3aď)o= přítulnoft k núboženstwi tatoíiďému, 5e3
ročno ieft, jalo3 i Mobi) \oeími tčfně, po Herě3 \ofíeďa \\čenoft ie ienom d)\)tráct\'oí,
Renie!) fe na dwbbl) nab 'ni boftati I3e a \ofíeďo umění jen brú3běni smyslů,
oonát'fl' (\3 ! Iobi

příču'č 64',

ssiťka paf

ieft, Herě3 are ifou Be3 přít'třetíi a" po3bčii

ropoubotoaně, ien'to 8 oftatním [taroením ne:
sboduji se. Cbodba h'13oma m'áua l'a3béftranč
čhoero welikých gotbiďóď) oten Be3 o3b'o5,
ale bironč propíetenpď). „8 wýckwduř d\obbl)

wkroči se b\ooiím \oďmbem mebfe sebe bo

Eaph).

Tato

ie čhoerbranná.

Dékka

íeií toroná fe' ssiťce tobě příčné (28') Be
Hefou3 i pramou ftčnu fpoIečnou má.

Šiťka ieií obnáffí

13',

naproti \orbobn

ie \'oelíté gotbiďč otno. Rícnntí tě 'tnpít)
ie 3ceIa boBře 3ad)o\oaíé, tpočímaiící na
maíóď) pobperád), f_terě3 hočtinami a ii:
mimi přebmčth

o3boBent) (: boBře 3ad)o=

ročnt) jfou.11 proftřebtapít) je nábropní
támen proboffta Sana IV. , 3 čermenebo '
mramoru, kterýť ia! SDIaBáč\\bámá, bhl

robin) hrabě 3 ?lítban

'a ob r.1507—

1517 probol'fteni BpL 8i3 3a čafu Dlabáče

') EB.I.— c. !. lonfetmator, p. SBebríď)

brabč SdldaTarouca,

náš etčm')přítel,

3a ton příčinou letos w 3ime tento HátTtee

namíín'roil, a \emruf) omni! i \opmčřil.
3 tobo iebo popíání, !tete3 \\c'un [aítamč
E\)( fbčíit, mpňníi iíme, eo \ \očei[ame
sey\\ám zdňlo blití bopabaitgbo.
3ače3 sice
\nn
mroucne'm3bámáme
bitu. Spisowatel
fám dobťe the tterou něm! tobo ítaroení
w pameti má, awssak porobččen iet't tomu,
,e 03 potpoíauúď) rnton ímá ubůni_ tuto
\\\f\3e 3beliti, a haianům imám neiatou
[tromnon památtn po sobe 3ůítamiti.
Historie tohoto Háííteta nutná ie w ru

lopiíe w Najbraxdě ob iBenebittinn©er

barba
Ieto
(a

Qefeouga r.1805

feítamená.

pr'áce poušií praemout'ltátftt') hm
áč,

lb\)3 \. 1817 \o *Bmze fpifet

ímůí: „Nadíricňt pou bem 'Brčímou

ítrateufer
3u Stanip
in
mlčbren"Erauenftifte
bhl seskawowal.J
B.T
Wolnýo tomto
\oe swé
topografh
báče
Háffteře
pobat. mýtní) 3_SDIa
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Čtení bči'e- a 3enlšbifne'.

ívííeďo ína3ení
l)nání.

libíté

be3 nebeífc'bo po3e=

-Re'3bt)cl)om ftált)

alefpoň

ii3 na

prabn mčřn tobo, pat bl)ď)o1n :) raboíti
oblo3in>fíe péro, lteupn jíme! těm toč:
lůna klestilt ceftu, 3molalí:

,„NyUť propousstiš $ane! ílnbn
_ Swébo,

nebot

n3řel Uowý

ro3hočt Eithne
mlafti ímél“

fmatě we

Kapla svatojakobská V Ivančicích.
(Tomáš Procházka, kaplan v Ivančicích.)
Tkwi 3aiifté to 3imé paměti a3 bo
naniď) bnům bčíná bouře na ben fm. 9In=

tonina

obpolebne to íobotu rofn 1789,

lbt)3fe bontala lapla

fm. Safob-a na íoub, lbt)3 přimno3il pán [tl-ada) tím, 3e

boře nabe nučítem nafínn.

č'ala ttbati pratbenl,

bleblt) a hoílelt), „lolifrátfoli íillnjln raď)o=
tem bromu 3ařinčela olha. „Bbálo se nejedné
bunt téhož bne, ialobt) bnl ii3 naftal poílební

Z rána

se po:— po náblěm a mnbatnéln liiáfu

ltnpobiti

ablabol mnbucbům, počalo tříftati olna, obilí na poli, owoce,

bnnč nab nlěftenl a úbolím otřáíal úno:

lift a wětme 3e ftvolnů, a 3emoba vrub:
bami teah'áte mice ne3 tbt) jinbt) nabo3= nimi bnftřinanli namno3ená, ii3 3be onbe
topiti počala příbnth) libílé, d)!énn) a fto:
nebo libn 3beifííbo.
Wsselijaké fe těl)o3 rána ro3ptáball) bolt), a noflla po nlicíd) nábbtft) bonlomni
řeči proti tomu, ien3 si tak drze na ftánln a nářabí bofpobářílé. Ač mellá a fífobna
Božiul počínal, ničím fe ob netbroaliteb= bnla pomob'eň r. 1823, přebce se posud
nebo 3ánn)fln swčho obmratiti nebaba. prawi, 3e tenřráte bro3bl) ro3lacenébo 3iwl_n
©loma, fterá otec iifté má3ené robim) 3bejfíi toboto wssecko jiné balel'o přemnnilt).
SDá fe .mnfliti, na či blamn' fe při:
při bluln tan B bolnt'nn frbcem bt)l pro:
nefl: „Stťiťej, stťilej!.wssak bnbe čim) taloloé Boži namntěmt) [čítaÍ\), ano
ob_polebne EISánBňh ftříleti" [Euts nlalati fe balo, 3e ta nebeíta l)to3ba na
nčbo fainčbo půfobila, poněmab3'po bouřce
lem fe naplnila.
černa lefa,
tam ob 3bořeněbo netonal bila bále.
žmčltě 3aiifté nen'taítníl potom trpté
brabu templářflěbo, blí3 Samolic, *) mi):
ftonpil 3lá3onofnt) mrař, jako Boži pomsty mbčith) sněesseti od latolitů 3bemicl), ala3be
l)ro3in)t) meč, bo ob3orn 3bcjfíibo.
9130 olo,b1)t i opatrná ústa byla mlčela, na
lnale' bobě ftrbla fe micbřice ftrafíná, il)neb potlání jemilo mu, 3e fe prominil netolifo
m3ala cela obloba nebeílá jako tmářnoft na fmatnni Boži, nl)br3 i na floatbníd)
to3bněmančbo Pčnla fwébo na fe, brom ,írbcí libn 3beiíííbo, poučwaďž jim bt)l
rad')otil 3e wssech stran, blefft) na blefft) 3mařil braljotinn, řterá íim ia! fe šitá,
írbci bola přiroftlm
se kťižujice černá a tě3fá mračna n) ftálčmf
Wssak pťed swětem měcí 3tmr3cnon
bt3ell) ol)ni."13olelané obnmatelftmo 3be1f(
\o3t)\oalo na lolenon ilnéno Boha swého, ieft, 3e nallábáni 6 mnobt'nni kostely, ka:
powětťim mlabnoncibo, a ímébo patrona plami a jid) 3abnn'ím bylo te' bobt) wčt=
mínobrabů fm. Satoba.
Ditky tě bobt) fííln prominěním, ne3li bonráni (branná
prámě me "toleiíonci se jako osiky clnoělt), takowych. Go iebnon bl)lo Bobn mčno:
mano, tol)o fnab neměla fe rula libffá
pob 3abnúnl 3anmflem dotýkati, neb se
*) Nejuowejsst babatelé w bčiinacb nantbmlani
proti tomu i ftarě listiny 3abnfíní fann)
dní bomobiti, 3e nbnl 3boř'enb brab Sa: '
,moliďb Eemplařům
nenalešel. ústa mbftm3nčbrabill). „?It m polnftn mne:

libn míjat bo iináč nejmennií,ne3 Ina:

moboncíbo Boha nběbne ten, lbobt)

a t. b. " tal 3alončuií nmobě liftint) 3az
pe
lfítb afe mů3e
čili hr
rad tale
Ěemplanříh').
mčlbt)
učenec
gmbhití, a buITní.
úi'tnč pobánt

protobu.

xnlwá !proti němu

391.9

přece

sproto fe tale

3bo3né_ obnmatelftmo

,
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Čtení“ břit-, a 3ein'e'piínč.

zdejssi po wssechny čaít) br3elo neobnn'atnč
to'3nmnč 3áfabt) te': S'e=li člowčk 3amá3an

be ímilotoanim Božim na 3emi přifílá!
Teď bobra! řefl imám wěrným přátelům

! nábrabč ííiobt) bli3nímu učiněné, tím pifatel těchto řáblů. SZeb to půjbe Ge ftaros
wčtssi ieft powinnosti jeho o to se wssi bon fmatoialobflonfamo; :: bab
silou 3aía3omati, aby Bolo 3aíe Bohn bano, QSůl) pochwúleU, filo to, jaro flutel ilmeb
co býwalo Božiho.
Axw Usllownč bylo bola3e.
pečoioano o to, alu) se 3nomu whstawčla
Wssak bříme, ne3li o stawbč notně
kapla swatojakobskú, a proto la3bé
promlumim, bln3no o ftaré whnčsti nčřtcrě
přile3itofti se chápaki zbožni přebei nassi točci na 31cm.
k 3noioutot;ftcitoení jejímu. Smenoioitč té
Z inibt) měníte nejskarssi mo3no bolo
boln), když pom-roč ftrafflimá nemoc cho:

leta

fe tnám

3 wýchodu bli3ila. En

fe jim proftomnflnč 3bálo, 3e mnnnti brn:
ziwý prst Boži mice, ne3li slabých tmorů
bůmobt) platné.
Wláda ímčtffá fe ale

boměbčti fe, 3e ftará lapla ítamčna byla
r. 1481, a to fire, jako teb nama, 3- bo

browolnych pťispěwkůw ůtakowoll ochotno:
fti, 3e si nemo3no \otmoětliti, proč to
nuwhych 3áme'ted; (tcftamentedp) stoji flo=
obmoláionla na to, 3_e není 3afonobárná, ma : „*Boroučim! milému
fm. Salo:
3e ji mbi3 nel3e_proti ro3fa3u neimnšfíimn
'bu. “ — Salon příčinou či rab'ou a na:
iebnati; a- tim fe obflábalt) 3ábofti wsserky
w tomto oblet—n3abáioané, Ent to obíalpl' torbem se .lapla ftamčla ronpáhati fe po=
íubuebalo.©ocl)af1o.Saloon, bi=
fmčm febe sprawedliwčjssi, a w bůioobed)
febe iaíněifii boli) bývali).
Bib nedočkawý wlo tol)o čaíu ioóborné, [mla ínab barem
nafnáffel rotu-1831 piskUa mápna, awssak obiinub přinlúm, pončroab3 fe o příípčro=
ciel) na ni nilbe to nabřečené l'ni3e 3niín=
pro ten čas 3l;ola barmo.
Salo btnbbt) u3ál'lo se frbce zdejssich ta nečiní. Dosk mo3ně, 3e 3baleta i fnab
obhwatelů, “71,3 dčsiwa Bouře promobila až, 3 Nima fem přiiiti mohla, nebot 3e
strassnou pomftu nabe botami a nabe měftem obtnb a3 tam tě bobr) bylo pntom'áno, toi3
nanim, roloně3 nemálo uft'rnnla mnflieiid) _bole.')- SB:) ulončenód) málfáď) husitskúch
3bo3ná nab trndňimon 3prámou, 3ei m bobč mufelo býti se wssech firem o to pečotoá=
zuťiwčx cholery nenro3no tonmoqi ialěbo no, alan“fllefla mira fatolicfá 3afe tuto o=
bomoleni. Salé ale pro tu příčinu to 3iioena byla.
Zwon, posud xzachowaný, romnč3 li=
frbcid) wssech se uftálila
nebůmčra io
mocnofti po3emftč myčfií a ni3fíi, ba tim) perné, barem fe nám té3 byti mibí.
fe foubiti la3bčmu, a balo se tenfróte 3ln= ipcrnice tamenna, prace dost iohiíná, byla
ffenčmu fonbci na iolaftni oči po3oro= ble úftnčbo pobúni pťed sto létt) ob 3bei=
mati. Lid počínal zknssenoski Uabýwati, 3e ssibo faráře eo w fable nepotrebná temito
pramomocnolt Cirkwi ímaté ob 23olm=člo= florot) 3 faplt) mnbána': „!Bemnčte, _[i tu
měla fiočřená n ioa3l>ě fe octla, a ilmeb per-nici, loftelniln, wssak fe ii3 3b'e niibi)
fe fonbowé 3ie|onč mtmáííeli, 3e neípra= nebube fřtímatiJ' EBobolmlo „In) se 3 tobo.,
mebliioé a proti <BanuBobu jest taloiočto 3c tenlrate,
lbo3 sc toe měltč .ro3pelefiilo
neotcoioflé nailábúni, ano3 se spččuje na= laciřlitoo iofíebo brubn tal,— a3 fe 'i. o
plniti 3áboft írbce libu ' neiloř'eleiňi, Herci mateřffú (ln-cim [\nli ro3bčlili, llomoro3c=

nil'omn na nímu, ne3 ln mnohému pro: ňátla měrnáeb'fatolilů tuto febánmla po
fpčdni býti mů3c. 213 ii3fo bylo fnč3i ro3= .lřeftiti obe lnč3e latvliclébo. Nebprx fmato:
iimajieimu n3amirati, 3e tafomá co ben fe
3mál)aiici nebůmčta. lib k bobrčmu lonci

iočfti nemů3e. Proto iobeemmifrbcem mele
bime nasseho nejulilostiwějssčho Cisaťc ?Bána,

%rantiňfaůofefal.,lterú3 swobodu
Cirkwe

smate bobrotimnmi úftt) ímébo

přebebůbcena trůně cifařílčm tonřhmtou po

tmrbil. Swoboda

Cirkwe swaté — totě

byla me3i iinnmi nepřijemnoftmi pozomskyu
mi ona pře3ábouei posclkynč 3e fame'ln) ne

|) Fil

'Belinar,

iení (\ol lyneb po

utončenúď) ioáltáel; purlmiíircm 3bcmim lo
3ámčtn íme'm r. 1483 poroučet mito: „Sim
pornem“ mono, [\nb mnoho, neboli málo,
c3o gebo gt, film 6 toho se infiielyo [lattn
ničiyo be3era ma Ratber3iua poutí) mtmr-a

mila bo Simma/' „Shu borušbni topu
!bcera
1m.ob
Jakoďu,
to u."
ma mobati atÚe'i-3ina
melpo fiat!
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Went běle :: tcmčplfnl.

jakobska tabla měla swéýo kněze ob po
čátlu, čemn3 nafločbčuie !niba ftatá. ')

máte

připomínáme čaíům ohniwébo

zdejssi kaplan botootení, dn)

.fmčl při 30,

“mřenóď) bměříd) m ni mssi swatoU ílou3i

ti,

dousaje oběti neibra3ííí a moblitbou

misfíonáře
fm. Sana Rapiftrána
té 3Bamenu Býti neodbytué 3imnice.
Působiwala po mffeďmt) čaít) zlásstč
boot; nebátono zasslých, ieffto se na jebkopotu: . na toinaře zdejssi tal, 3e i kaploU
ie

oto

nutí 3be kapla
onbe kapkyW
ftamčlt), jakok.
Semnici
sw. Wital

iiď)

Ronečnč Bui tu na to3má3eni mstě
3 pífně k fm. Safobu w tancionaíu r.

se w sobotu

1753 umíftčno:

jkobský obllábali minaři momlt), opoufítčii
ce bon) t bomotou fme'mu pospichali, po
kud bne iobotnibo ftámalo, bomomní toli
to práce tonajice.

„Mám hro baíeloít nel3e po Spauěl pntotoat,
ale

ceme ooooiuč be tě natofftčmoroaf,
ebe šábaitce, os Bol náš 36111ch
Na te' pouti, 3 ltere' se nemáttme míče.“

Šla

také lráfná potočft o kaple na:

able

něřbt) 3mána byka. Iain
o třed) bobinád)

3a3toonilo
obpoIebne,

na prwni tónu na 3mon fmatoia

'
Kromč pouti fmatoialobfté ílou3itoala
fe to kaple msse fmata i w hrubý 3lří3o

wých bní,

pak na fm. %iíippa Saloon,

ssi, axdochowala ie to ústech nejstarssibo potom to útery po úblamníd) ftoátcíď).
lidu a3 bo nassich časůw, 3e toti3to jiftá paní 'Mariecelenffti poutníci mitoali pťed obcho
3 Ubet Be slepým chlapečkem přiieIa k sw. bem tam mssi swatou , jako 3afe při ná
Safofm, řteró3 tuto, ia! fe mu bylo toe toratn fměm. W obeených potřebách !. 3).
fund) 3ietoilo, úplného milu nabo! 1) $o= to čas přílifiněbo sucha, motta, blahu,
točft tuto i dwa 3 nassieb íoufebůto tak moru :: moino at. 1). fonátoali fe 3
to Uhrách na rúzných mífteď) o nassi fa mčsta tam průwodowé.
plc mbpramomati slhsseli.
thž ii3 kapla w íutiuad) [e3e[a, ie
M33 !apía r. 1786 na neiwhšssi sstč fem putomali neinábo3nčiífí měsslané
ro3la3 3atořena býti mufiIa, mt)3ába[ si a mčsssanky, i dčti o sebou toobítoaiíce,

aby fe tu S nimi pomoinIi, a tuto pofe
1) Stoji w řni3e tatto: „Go fe Mudrákowé

dotýče o tn toččnou mffi Hm. Saloon,

tatto
aa
se bobros
mom o wní toímlumeno,
bula.
abůífama
l_iufubebo
sta
xlatých toe btoou leteď) polo3iti má, ob
_Rboš zaručt tt;
pt_nt3e, mů3 fe obnčbomati beze wssi pře

I' in;.

A brubúó 75 3Iatt$ď3ob tobo ím.

bíce info drubdy náoo3ní 3ibé na ro3m'ali
nád) chrámu Saufaíémflěbo [[31)tonímali.
otuto 3a pťestUpky neiebm) mnich)
_íe na tomto ii3 3nefročceněm mistč od bí:

tek na rozkaz rodičů wykonawati.

Sám

pisatel tčchto ťč:dků muftl iebnou fmíření
B SBobem a 6 otcem swýru lnodlitbou pčs

ti Dtčenafiů a Zdrawasň, paf Wčťiul w
Boba tuto“ sobč mtpnabati

pro přel'hlpet

pacholetský, co3, iat mu bylo w pozdčjssich
u 3lán'tč mí!
",at Mid), omat o iinům ! _[etecb potočbíno, i otec i bčb iebo na řýž
tomu břífínn'enfttotm, což na lnč3e slussi, způsob si tamto dobýwati mufili. Bátomeň
Here'3t tomu hlpila, při tom 3ůftati má. tubt33 3ietono, 3e me tooďporoání fatolicte'm
EICo3bt) na Biftupu polo nale3eno, co fe ob pofoíeni bo pofolení pou3ímano toho,
hlčae pottor3ení botúče, to ona na ítoůi
co na moíl toííed) 3á3tačnt$m 3áma3ím
nálíab 3aptaroiti má.
Marrina dořád 35čble'_b_o
úplně to rocíe lon
cem
boío3iti, a 3aručit'v má
dobrýml ibem.

Actum in Evanczic praesents Geqrgio boIéban k o'blomeni můle a k natonmání
do Lomnic hmc lemporis purgravio smýssleni wrtkawé mIábe3e nezkussené.
Crumloviensi et Dno Bohunkonc de
SUdiž tedy milú čtenáři fám o pů
Mislm-zovic et Joanne Komichio notario.
toobu, welebnosti a působiwosti kaply fma
far. VI. p. om. Sanci. 1485.
Dále ňoil: „Anno Dni M octuagesímo tojakobské to Smančicíd).
Na wyzwúnč tebt) me ícbů3ce- iebnott;
septimo reposuit Thom. Popp de Bruna
una cum_ uxore- sua Ursula cognomiue fatolicfě učiněné : „S ta w m e b r a t ř í
llubhnpechin 75 Ilorenoa. Pertinent ad kaplU swatojakobskou!“
jakoby
Sci. Jakobum in Eybaclic ad unum
eIeltticfá jiskra žilh wssech bylajprojela.
*)35.331?
'3 ne to. sona'a: „: [:: fmato Zadáma bola 3áboft k námčftht apoftol'
ftému, a 3tab pťissla taboftná 3prdtoa, žc4
jakobská.“ 3: f
ap

Čtení—bav . žemčptfuč.

n&m náš
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neibůftoinčifíi pan biskup neje

dáwek rozličného brubu; tromč zwýssenč
nom botooluie, nébtž' že 6 rabofti swé bo “banč taté wýbaw ž bef&ťh't, ftámt půičla
tooleni b&to&. Co mice fe bilo,
to naffe i mčftfté notoě přít-&žlt; na blažou atb.,
[poltomčt lnil;a pobtolmč toppifuie.
platt), tteté snad nim) pofub w té míče
Dú se mpfliti o rabofti, ttetou fe a počtu nefbtnult) fe naiebnou, aniž fnab
žapočalo stawěni Iaplt). Bhlo to na fmat kdy se fprnou. W časich ftraffněbo kysáni
toečet ln(žat apostolskych sw. Betra a toe wssech ťissich a d)t)ft&ni fe letoropeiflč
Bawla r. 1852 po požehnání, lteróm fe málce, ob čehož EBánBůh ud;r&niti račiž!
pt&toč otemřelo miloftitoě léto. ?Břiftoupil R tomu le mílemu byly žámožnčm'i to
totiž starosta iebnotn tatolicfé zdejssi 6 ce bint), iato wssudy toe mčfted), ponejmiee
lým wýborem a pa! fe čtnrmi přebnoftlm budnm žan'le' dobh Sofeňnffé weskrz pto
mi iebnott) panen ! sw. zpowťdi přeb po:
niinutt),
tubpž fatoliďébo
(blabnčiffi užimota,
ptobužololmi
žebnán , a po něm ubírali fe mnichů &
žmelebomán
iabžž
na boru fmatolalobflou.
hoetl přeb boltou Soíeflnftou. Ano což
Rbpž fe pat boftoupila bora & ono nab miru žatmucomalo, Bplo i to, že ne
pofmátné mřfto na ni, kde zbokenisko [mu

mě na nás se bitoalo, poftaroil se iebnatel
na tus zbylé žbi, & otážal fe přítomnód),
co jich íem Bylo bomeblo? a obporoibal
na to fám. ?Bal pollehnno pomoblil fe 6
přítomnými te cti a dnoále pěti ranám
Gbrifta *Búna ža žemřelé boBtobinee jat
ftaré tal Bubouci nomé taplt). Na to se
počalo ohni-r&ni půbt). Pťistoupiwssi pacho
le, (fpnel starosty iebnotp zdejssč, Wojtěch
Roči), balo tři r&m; tlučnici bo půbt) přeb

malou dnoili bentěm natolblé toe jménu

borožumčni
meži ttfni?8at
stawiteli.
Co fl mppuflo
počiti totaté

pentže
febnati? Snad pobpiíp, mnoho:-li kdo báti
žamtžffli? Snad sbirkoU m jistých lbůtad)
po bomíd) lonanou ? Nic tal! wssechňo
budiž plobne'mu tonulnutí buďya latoliďébo
poneď)&no. u: se tento buď) ofmčbči f&m,
žba=li z Boha jest, at famoioolnč tažbó
b&, co a m, báti může, nebot n&m na

mpfl tanulo přtflotot ftaré: „Kdo _6Boe

bem počtn&to&, bila

bobře bo

lo 11&to'a. " S Bobem Boložapočato, a na

Dtee, i Syna i Ducha swatého, a ža plnilo fe, že „tbpž nouže neimpčffí,
paďyoletem lopnuli po třih&te druzi. Tale
jíme topnefli lažbó bmanácte op_&letblint)
le cti & dnoále broanácti apoftolů ?B&nč.
'Iubt)ž slawným otemřenim milofti
me'bo le'ta, aotemřela fe téhož mečeta půba
přež&bouci taplt) ímatoialobítě na náš.

Bún Búhbywá nejbližssi.“

Nejprw nás potčn'ili fnčží — zde i

ssi r o d &c i '— mnbatnómi peněžihými pří
fpěmlt). Za pťikladem fnčžt chwatem fe
[)nal lib. Nechceme tuto na fmětlo wynčn
fíeti, Too neiroice Bnl bal. Bůh fám nejlé
Horliwost Bratři rožtopila fe až tal, pe oeeniti wi bart) jebnotlimců, nel) r&čil
že pom&žlimému buď,“ nutno bylo, chlad: fe fám o ženě cbubolmé topiábřiti, ač bo
potlabnice Setufalémfté malinfo položila,
nčjssť myslč námtbt) na m&bu hráti. thtky
žbi mufelt) se ibneb žarotoeň 6 půbou že přec t'oíce bala, nežli ti, co mnoho balí.
uromnati, & pal too[&no iebnoblafnč, že Io wssak toppomime, že poblatoi ženffé,
lapla notoá profttančifíi Initi mufi, wssak iafo wůbec w Cirkwi býwalo, se tn těž
uzawťer talto ,.aln) zciklady ftaré taplt) mpžnačilo. !IBbomt) čím ftatffif tím fftč
pro uctirooft žůltalt), tolilo 6 přebu alu) dťejssi! — W pt&ce(b žaíe nabe mffeclp
činilt)tožmilé pannp iebnotp na
fe o bma f&l)t; whstoupko, a presbyterium
se rožffířilo. s.l3l&nbyl mobototoen; přiffla ssi. D žároob Bplo noíeno, & rm, a bo
tomisíe, & mpřčeno žnatelem staroby, že ialébo lopce, poutničlot'oě, požn&te až !
stawba eel& na 8000 zlatých stťibra fnabno nám na pout přiibete. _ŽRawečer rožežpi
malt) swým žpčmem slawřčky we žlebeď)
mnftoupt
In owssem, kdož pomážil íhomné syslických, a r&no skťiwánky Bubímalt). —
Wil&benci těž z bomům žámožnčiffid; 6
filt) naffe, až ž&mrat boft&mal. „ma,
žaiiftč hotow, ale tělo nemocno," obmabou neobpčeinou & n&tal;em nemalým
(Mar. 14. 28) BGbriftem$&nem'rici nucen poftamili ftežeň na ftolici měžni, jiní žafe,

w práceď; 6 tamenim žlufíeni totpftawčli
platů & taras přeb faplou.

Etyl to čafiď) neúrobt) na omoee, Brambory

a obilí, melté bidy a hrabou),
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pdkrulu a jiuých potřebád) učiní:
“ _ Mužowé b,ospodúťi ,poxsiláwali dpbye ilmrna
tet" [wůj —míalhli'- prátý xmamcmj jesstč7 lt), a uíbořqmj pcnígrfm. Sarah oble'tps
_tamď dowozU pro fripIu, aneb fami. B*ní _nmIt). “Bběbčné penize po rodičich.neb bě
přijeli. 3“ sskolni bitů) 'Btjío widati ciblt) bcd), fteré fe—máíov'_'fnmn ukazowaťy, ml):
ni- náručí zfmčststé cibehn) až na botu
b_onúficti,a to 8 uúbožným Zpčweul fe wgbůrú'

ucícm) 51,11,na fmětIo — ftat'é bota:
rl) a i bnláti),
-— a občtowaly_fe-g

uBítaiice a doprowázeny jsonce slzanlišbo:
šných Ulatek aneb bábičef, ano xwykole:

nic si z tobo-bárcowé ucběíali, že fsc nát;
mčniti mufcií. Milejssi fe zdála býti“občt
dxo.wasté perizc
ga oběr ' na oltář me ftříín'nč minci konaUá, nešli w paví:
rád). & prsteuy slatě nám doručeay Butt,;
swatojakol.žsktě donássely. .
Nem w Dinli _naffcm cibchu), ft—crá lnezi nimi bmou .zaonubeucňw.
—
Bt)Ti to za čest nebyla poflábaía, ínmu
moiínom'é robáci poslali nám xpex
občt dowésti _Eftambč' této pófmámé; .ani" p'čšité pťispčwky na kaplu z táboru zBu:
ofabi)_ w. okresu zdejssiul, ddkud blz darowé

kowiuy a obiinub..

nebyl! dossli. Myš iímc se tcizali, mše
SEáši fc teď pťed celým flvčt'em, mů:
ciziuee ! baru pobnqu? "aa obpowěb—jímc šč:li co„ krásučjssiho axuěžnčjssiho Initi“ nab

neie'bnouboftámali: „My

tu

člluoblnáswibim'el" '

taNi:

'

_ Požnali jíme, še jisté olam, soběxu:

obětiwost čiskě katolickéhox bacha, jakýž se
BM oswčdčxřl na fapíe fwatoiatobfté w bí:

bmjd)čafiď)m Smančicídň

Problidra wojensrčewe Wldni bne'20. iwčma 1853.



59'

Čtení běle- a zemčpisué.

Náýštéva Jeho VeličenstVa krále Pruského ve Vídni;
Nňš

nejmilostiwčjssi, , rytiťský cisať

Frautissek

Soíef

[. nawsstiwilw

profinci 1852 lrále PrUského, Be:
bři'ď)a Wiléma IV; w $erlinč,-ltert)3
potom bne 18. lmčtna 1853 námfítčmn
fmon učinil cííaři nafiemu me !Bibni.
Cesta ta mulonala se za 19 bohů, a'
Ital $rnfh) :; fomonftmem swynr ln)l na

branicicl) Morawskýchx w BohUminč
od Uskanowených ! tomu

e. l. generálů,

a nassebo milowaného míftobr3itele,

Eš:

cclIenci p. l)tal>čte Lažanského umítán, při
11id)3 i *Brnfft) muflanec, l)raloč ?lmim a

běli, a radostuým

prowolčawňuim xswého

cííaře Péma o bortí), ltálem *Btnffóm a'
řrálem Bclgiekym pozdraUžilo. — Na me=
čet těl)o3 bue loula le cti hále Prllskébo

ii3ba m Prateru

— we meřeiué 3a=

l)rabě Widellské — oblanmána,
fe tifícomé a tifíeome 'liblhoa
raboftí.

na ftetou
bimali 6

Wsserky tt)._leíflé wozh

btvo'rffé,

bujně loně, ílamně občné paničh), peftře
a bobatč oblečené fomouítmo a služeb:

nictmo popisowati neni lno3no. (Sliač
PaU fám, ble oloučeie ftatěbo, fcbčl po

loolnlraleíšruílébo,

[mel)o ftrÍnce,

jiné mníofo ftoiieí ofolmofti Doli. Tamo u: prwnim bmouípřešním mo3c, maie oprátll)
wstoupil lrál *Brnfft) bo skwostného cisaťskébo fám w rnlou ímt)cl);za nimi iel ltál

mo_3u,a 3a ď)míli bulimiBřeclamč,

naq Gííař *Bán, FrantissrkJo:

lbe Beťgic:ky 6 atciw'čmobouFranti:
sskcnl Karlenl, a pul oftatní priucowč

sef,

lrále Bruskél)o w ťissi ímé po5brh= a atciměmobome, jakož i cell) wzacný 311:
mil. Dbpolebne o 5. l)o'oině přijeli do stup bmorni'. Rubi) eííař náš jel, mftámali
Widuč, lbe3to ílamnč přiiat byl. Náš bímáci Be íebabel fmnel), alu) panownika

Ci íař

iel ialo general Pruského plnřn miloftiloebo l)lučnl')m wumoláuím

granátniďěbo;

kterýž jeho jméno má,

a

roili. — Na

po3bra=

wečer prowozowalo fe potu:

hral Brusiý w ssatech rakouského pluhu lání faracenů (Intlů) G rutiři lrišáďtmi
busarskčho w otemřeném ločáře do l)rabu u) občmn ftarobámním a nátobním 6 obou
_cííařffébo. Krom
jiné slawuostř le _eti ftran. Bojownici tito Bt)li buftojnici cí=

lrále Bruskčho we Widui Bula pro= saťssti bílem ze fflecl)tt)bílem ze ftat'on
l)libfa wojska nasseho wsselikerébobtnl)u, nlěsskanského. Bočitalo fe 25 lříšúfů (: 25
30,000 mn3ů počítaiícíbo, lterá fe bne ínmcenn, ftcří B lomonftloem [ml)m, asi
120 foňáfů měli. Slawnost ta ffončila
20. lnučtna na kolissti (glaciti) lonaln.
Nesmirné umo3ftmí libl'tnm fe fl)to= se tancem quabrillt)
mašbilo, alu) tuto tooicnífon vílanonoft mi=

lox'uniptomebeně.

\

Elišběta Amalia, Eugenia, císařovnaRakouská.
Elissbčta Amalia
cisaťowna

Rakouskci,

(Eugenia,

Brin,

jest brnl)ú

m l)lcuonícl) měftácl) olá3ati.

beera a třetí bítč měloobt)Maš:inlilia:

na Joscfa

cííařífon tl)ot ftoon nárobům [ml)m

Morawa

Nasse brnl)á

ln)la prmní 3en.-.,
5 ltcrá3 tol)o=

w Bawoťich, a narobila

fe bne 28. profince 1837. —
ličenfhoo, Frantissek Soíeí l.,
foníh), naro3enl) Dne 18. írpna
ínonbil fe B ní Dne 24. bulma

Scl)o We:
eífař Na:
1830 3a=
1854 \ne

to Htlčftí účaftuou
fe ftala. Bruo
mibčlo
bne1,.2
a 3. čet-mna1854
ímčl)ocí

faře

a ímon eiíařomnn, kteryulž poílan=

comč ze wsscch okťesůMorawskýclp

B úctou

muflomili poměftnon měrnoft Morawauů
QBíbni. Den tol)oto ncironšfíibo a pro le trůnu a ! tobn cífařířěmn. Dny tuto
mocnářfhoí nan'e bůle3itčl)o 3aíuonl>ení lla: rozkossné ď)tčla úftřební iebnota latoliďá
mil fe netolilo we Widni, ale po wssech m beln'i památce uchowati Búínčmi, ie3
korunuich 3emíď). W

la3béln loftele te'l)o3

obBčratelům„Hlasu

iebnotl)

lato=

3nc'unt)ifou.
bne mníílalt) fe mroncné moblitln) za 'liďé"
Nňrodowé mocnářltmi Nakonského 6
sslastné panowčmi Ulladých eífaříhjcl) man:
tou3elmofti a \otoucnou moblitloou očelás
3elů lu Blalnt Bobenl swčťených nárobů.
Nedloubo potom umínil sobě Cisať mali bolu) bůle3ité, w ništo manželstwo
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cifařffe' ptumím

potolnkem obdaťeno byti

Zofřa,eBdedťxixsska,Dorotea, Mau
Sofefa bandu." (BainBúb račiž

mělo. Due

5. bťezna 1855 naplnila se tia,

nabčie tato

fifkqftně, :: cifařomua

uasse

pornbila bcerulířu, kteráz bmbělw due w
ciíatífélň brabuím chrámu Páně ílamnč
třeftěna byla, a na kťestu ímatém iména:

„ „\an
mý

xuilostiwě jobu-ití rubu nassemn panem:
niďému, aby iim se nuwžila m řifíi nassi
čest a sláwa Boži, a prawé Blaho měr
Uých nátubůn).
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Dva papežové.
([ g n ác Vu r m, knpllan, v> Dědicích)

Za nejžalostnějssi udalost m bějinád)
Cirkwe Pčmč má fe můbec ona tos:
tržka,
Herci; toud)o Christowo rozčisuuťa,
na broé. Bolestný příběh tento nazýwú ie
greďóm imenem „ssiďma,“ coš tolif gua:

Dlon'em jsou jesslě fatoííci, heřiipůíešitoft“
branítma Slomssekowa uepochopili, 'aneB

mená — info: „obtršenftwif'

proíebnífůmza ,fjebnocení

bo Docela nesnaií; jimžto k poučeni a tu
powzbuzenť Morawan každoročnč nčjakým
poiebnáuim přiípčti chce, aby fe ,tábor

cirkwe

Náwodem osseuletnéhočlowčkaFocia začali xwýchodni € clrkwi zcipadlti„ mo
se tebbáš, kdy fm. Cyrisl a Methoď Glo: a matně po mlafteď) uassich rozhojnil.
Uwodice čtenářům nasseho falenbáře
mam) na míru Heífanífoy obraceli, m'a-os
w Ionftěmto'čs
boroé ! wýchodU od Stima bydlicř, od „Iáílu bratrífou"
frontě iebnott) ciřkewni trbah'. sIBo tiíícleté nikU na ftranč 129 na paměť , přebflábás
me [etoé na porodšenou, co náerbuie.
obíoučenol'ti bylo Bt) fonečně šúboucnombp
nesstastni ssiůmatikowé swňj Hub pognali
W řemnimém Cařřhradč zastúwal aa
a fe ! nám namrátili.
iBořubsewssak čaíům ím. Chrilla ccaMethodiap ponurý a
ubozi w ýschodnici nedozwčdi, že na je: pobffočmi učenec íýociue wznessený úřab.
iid) námrat čápabnícivčefaií a je mi: Sláma ímětffá nemobía wssak je!)o ctižá
Iuji: nepťihlásseji se ! &)řínm.— Tndyž dost ukrotiti, pročež je mu zachtčlo cir
jest na náévřatolícíd), fíiGmatifům mpx-om: femníď) bůítojnoftl. Lichotiwým podkézúnixu
nání B ?Rímem nfnabňomati
dňkazy naklouil si a omámil flabébo cara car:
Iáfh), Heráš'fe ble slow ím. QIIfonía '()rabffébo a jswrhxlul tehdejssiho zbožuého

pouejmice jewi : „mointBoiu“
cílem založilx nejdůstojnčjssi

Babodský,Slomssek

“Eim patriarchu Sgnaeia'banebmjmi

pan

„brattftmo

biskup

Chrilla a. Metbobiaf'
Podstatui
íměr bratrftma Slonlssekowa ob:
jaíň'ouoati jíme w [onffe'm Morawmul

fíabem nabepíanúm „[úfla

teibp a

ssrnejdy Be stolce biskupského. Zciroweň

učí:

sw. nil fe Dnes podjáhuem,zýlra iábnem, tře:

pří

bratrskěe.“

tíbo tme fe ba'l proti ftanomúm círferonlm mp:
ímětih' za uknčzue::

čtmrtébo

“bne fe pro:

hlcisil za earhradského patriarchu na míftě

n eliboxtvnébo

83 nác ia.'

Nclpotomj

Na modlitebnč fpolek fm. Cyrisla gu pfal bo %Ríma, .bíebč flomp na oko ob=
Methodia zakťádci si nemáío ím. Dtec , a banální
assličeuou porotou toplftiti' si
nan'i biířupomé bp bo rúbi ubomácnili roe papežského uznáni a ztwrzenl. Swatý otec
celý příběl; wssestřauně a pře:
tuned) lslorocmskýeh cbrámed), aby se tím propátram
břímvona ftamná doba přiblížila, fot) fe íměbčimse o nemině Sgnaciomě
a
rána

fwaté

choti EBc'mě %ociem učiněná

o pobloíti

%ociomě zahrozil mu flatu

5aceli (: zahoji! — Nebude:li mnohem Bou. Z rozkazu _papežského měl Sgnúc
rabol'tněji býti latoIifem, aš se počet bítet opět přemaíti biskupskou spráwU w Caťiu
fmaté Cirkwe o ses:amdescitrmillionům

m):

nčifííď) ffismatiřůro rogmnošiW) Za tof
wznessenou příčinou modliwaji se fatoIici

mn'iďni,

jichžto bud) Cyrislo:methodský

proniknul, to_tiš 'nčiteI se sskolňky, bofpobář
6 čeIebí a kněz Ge swými osadutky „of:

čenáš" G příbamťem
„65

Čyrille

a Methodie otobuite za nás!"
')Gismatifům

fe také ťťká:,s!arowčrci,

neijebnocení
nice.

papež sprawedliwý miro! bp! pronefl.
Schytralosti ímou 'aapletí UesslastnllFocia,
ua četgé přimtšence swé w pitomý obpor
proti &Rímu. .*Btoub bludu Fociowa toa:
mobn'il se z Caťihradn a zaplawil bčbem

gtetoloe a múcbob čaíu BUlhxarsko, Srbsko a rogíá'

Dni, pat sami naaúwaií se: pra.

.woslawnthi.

hrabě,. a pofmčcení do chrámu metřelébo
Forřa 7bylo probláffeno za neplatné. _
SRífámá fe, že se libé za sprawedtu
nost Uejwiee l;němámají. SBrambu přifloroí
toboto ztwrdřť núružiwý Fociuů ssilenýlú
odbojem proti blqwč cirkewni, jat mile

blé NUslo.

Takto zmařila \oáfíeň cap
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Cy: bořomi XVI. a ulíba nn) tnfn. Papež
Érafné míafti )Ioman: otočin) zdwoťile wetuwžného cara, )tano=

hradskébo hrdosse nabč)ně bílo SS.

tan a Methodia.

ské na m))ďwbě potem Bratrům Soluň:d .)oiI si I)o po lewé )ttaně a 3an)a[ )oebíé
Ein) bal námčftcl
)h)ď) 3úrobňotoaně, )Íoloen) )ciiď) po))oěco: ně!)o mífto ptamě.
mané a pramicemipošebnamané obtrbh) )c Cbristůw celému ))očtn na )ro3nn1čnon, že
bohuzel od Říma. W Ueblahém))ian
papežstwi carowo pramé není. Na to
wčzi wsselikci příčina m))ebo ne))tčftí, )a= zaprčala (ble náQIebům ssiďmatických) me3i
památná to3mínroa:
Iowě) kolwěk a) bopo)nb potfalo m))d)obní= bločma pape3i

h), )imáto se také říťama : )tar omčt=
ci.

„imám 3 toI)o nemnHomiteInon

Pťirozeným a nemnbnntcínóm 3pů)o= tabo)t",

bí ))oatt)Dtcc, „mo[)a nci=

ben) před,)á3ela pratoomocnoft cítfemn) po: mocně)))ímn ntocnářomi pomč:
3nenáI)Ia )) )taromčtcům na )mčtířé mIa= běti prambn bo očí." — Po slowich
bařc._ 9I*)o')futřn
obě caromě russtč od těchto 3ad))očl )a car a 3a)nnI, fbp3 mu
Petra
welikého poč—ma)) )afo papešomé. po3bě)i otec kťeskauslwa počal m))tófati
Wa caromi Nuském 3aflábá se tam)) )oratr řřimbt) páchané n) Nusku na fatoIicíd).
fa [)nbonm c))-hoc|)i6maticfé,

kterciž )e ))) *_Bobimm)to bo)e)n! Sinbt) tal? m))inínmnt)

nimcc )e)n)c, )a! mile )c nčftcrl) učenec ca): m))mÍonroa se tentofráte pomatenóln
))iBnmtich) obmáší, )) c )) o b )) a tn )) )t a Homem. FMistpdržitel Boži po3b)o')I)n)e )e
)) ebů ) ch noít )mc' c))-hoc )oeřcjně bo: po )[omíd_) Mikulássowých )Íaroně )) trůnu
mobiti, aneb )ať mile nčfterl) car tak 3manč ))oěbo, a pramí I)Ia)e)n má3m)n) : „Wa:
))c 3átont) řičífě ))on Iib)fé, tn:
prawoslawné )ot)3nání 3mční. \,
Z poromnání papc3c 9tímfféí)o B b))3 )e I3c 3měniti, ale 3áfont)
mébo ))on Bobem
blaloon ))iBnmtiďon ba ): poněfub po)on= fráíomftwi
bit) :) ní)obnonti přcbnoft Cirkwe Uassi, ')tanoment), proče) )e )inaciti nc:
pročež tuto palnútm) příbčf) nnlí)tn)c)ne.
íBřcb bc)íti roh) ro3nc_)noI)Ia )e Stu:
)fa cí)a)"on)na taf, 3e )í Ičfaři rabili, obe:
[))-ati )c na nčfoíif mě))cůn) bo tcpI))d)

)míme. Sá iWy, oba [)nbcmc MM):

)).)táti přcb )oub-non )tolicí Pá:
ně. && Wáš

přebeibn;

Wy se

tan) m))at po3běii tafé boftamíte.

trajin půmaňné Static. Za nčl'oíit ča))'no, Dbon nas Bnbe Hospodiu )onbi=
m,) [)))Ia taromna 3*]3cttoí)rabn ob)eIn, ti 3 )))Iabařeni na))eI) o."
Tak )ábtně a obíoá3limč mhnoiti uz
mnprmpil se na cestu Nikolajxll bo Sta:
,Iie, 3am))))[e)e přehuapiti ))oon ď)of, kterouž mi a )mi toíifo )trá3ce prambt) Chriskowy
tak měrné n)iIo)pa[, Na ceně nawsstiwil — papež.
taťé po))oátm) mím. 'Iu Í)o napabIa' 3á=
Ku fond I)omorn profil car 0 po:
dost nawsstiwiti i papc3e. W )[ámč náb= )))oIcní, je))tč )cbnon nan)))tin)iti naměftfa
I)ctnél')o cara přinál Ueboztik Mikulciš )) Christowa
Wzdáwajice Bohu za to čest,z
Bran paíáce QBatifana, )o nčm3to ))oan)
Dtec [)))mů. Srdnatě I))laí )c reforofh) ))me úbomé Cirkwe katolické, )e)í3to I)Ia)))a
cat po )ď)obcď)--bo pt1oéI)o patra k )íni, )oibiteIná mášnofti m))nifá daleko nabo
))) ní3to ))oat)) Dtcc 3a)cbá)oá, mi))[))d_)a)e m))cďt) přcbftaroené to))cd) )im)d) Ucibožeu:
příd)o3íd). Dwéťe se otmíraií :) brnbbl) ských mp3nání: neopolniňmeš )e kazdodenUě

ta! 3mu3ih) )oo)ín stoje přcb náftnpccm
pro)tc'[)o ):))Báře Petra

poh-dci

m))cd)en

))oů) přito3em) I)rbin)f)) rá3.913 ro3pacíd)
nepochopitelúých chýli se mimodčk k Ře:

pomointi 3a u))ebnoccni )Ío)oan)h)rí) )"18:

matifům B Cirkwi fatoIiďon „Dtč cnač"

8 prtbamfem: „Swati

Cynille

a

Methodie, o'robnite 3a nás."

Šlibené fa3botocn) po):bnan) ň'atfe o ))a))c)n bralrstwn )))). Čyrislá a Metbodia
uioítam

loc3b'1) B tím wčtssi raboflí,

an mím, 3c )))ašene'nn) čtenářfhon

))íď) poď)ontef bnď)o)oníď) pobáloati neí3e —

)m))c)nn nliíej':

“Bořabatcí.
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Mikll(áš I, car (cííař) inflaci) muíům.

Mikuláš I., car (císař)\vše_ch Růsův,
v(Uniřel dno 2. března 18553

Tentox třetí hn

cara ŽBawlxa

na:

robit fc bnc 25. čcnmtao1796.
Sefítě
mu ani nebylo úplně 5 rol'ů, a' již 5tra=
til otce swčho ruinu mrašpbuicfoil. Seba
mndpmání.
obftarámaIa. cisaťskě:u matka

Smarta

Eeoboromna.

se několikaT řečím ; “a neimícz Hani! se !

měbám 'pro' moienífou službu porťebňým.
Z jara 1814 nastoupil ccfhl bočraitcou;
a do Nngličan. W Berliuč posun! bceru
ftálc

Bcdťichra Wťséxna Ill. ,'

princefnu

Bebccnaučil .Gbnríotht, B nervu íc' tme 1. čermenc'c
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Čtení oči:.

1817 zasnoubil. Smrtť ciíaře ![Iegan
dr &, & obřeťnutim se trůnu brupěbo Brn:
tra, welkoknťžetea forunnipo prince Ron=

ftantina,

& 3emčpifně.

zewnčjssimu mimina, kterýž každým p&bem
na múbád) Buboucnofl'i rozhodowati babe.
W fouftomčm oBcom&nioswčdčowal car

stal se ciíařem, a naftoupil Mikuláš

neipřifnčiffi pořábel, obmččené,

Dne 25.

profinee 1825 mI&bu Ruskou. dylabne, ! bůměrnofti málo se Honiči ebo
.bneb na počátřu potlačil r&3nóm wystou: m&ni, rozssaonst a fptatoeblnoft.“ ,—
penim fmóm ne5e3pečné pomft&ni. 312! : 'Břitomnoft ducha cara 3emřelépo, Mikuu
přifnó w čistotč mramů swych, chowal ně3= I&fíe, oftočbčuie ubanft 3 neinomčifíi bobp.
nou [&fhi le ímé robinč ro brbinífém ítbci Setuik jeben měl mu bonéfti 3pt&rou o
Een
fmém, & wyznačowal se fiíou můle, Herd flamném mitč3fhoi u Achalcichu.
se při mnohých pťťtežitostech oíroěbčila a cefiotoal Be3 přeftámřp, a3 přifíel na fmrt
oru3ila.
Unawcný do Peřrohradu, sidrlniho mčsta,
"Brroni práci po naftoupeni trůnu Ibe3to bo rabínem ciíaře pomolán byl.
bylh opramp ionitčnt me rossech odwětwich 91:1 cifač četI, uínu! důstojuik tai tmrbč,
stútnibo ři3em , ffetčeni to R&tnid) mpb&= 3e se nebal obpčeinpmi proftčebh) probu=
nicí), obfttaněni nesmřrných pobroobů, 3me= biti. TU zwolal cťsať blafem welikým:
lepení íoubnibo jebn&ni Bylo mu 3mI&n'tě „Koně 'fou pobotomč!" &Toolma
na 3řeteíi. SDne 22. února 1828 ulončil 3eni procitI íetnil, Het-1333a tuto horliwost

mitě3ně$a61iemičem
iným

fiaďpem Teth

ro&[lus Peru

řissi ímé 3emě 3a Kawkazem. Welikon mit=
nost of&3&[ w tčd)3e Iétád)

me službč swč obměněn Bp! ob tam

& 3ad)oma[ [iBenim

žili,
toe

moín&d) B

Iureďem, a bat ďňkazy, 3e mu o ssiťeui
ťisse ímé w Turecku a o ro3pabnuti Stu=
teda nefíío. žlč mu loffcif ani to3pobni
nepřátelé neupitaii welikych enofti roh-upil

& pomťm'enim

plulomnih.

po

3a pob

Důležité fročbectroi o NUsku, jebo
panomnifu (Mikulč:ss i) a úťadech na
píaI n&1n me 3I&fítni Ini3e „?Ilfreb

Noyer,
ptmni poručil angliďé málečne'
p&ro[obč„Iiger“
3mane, fteté tim mice

míti) 3aílubuji, jelilo3 jsou od nepřítele
Nuska, tedy co do při3nitoěbo nfubfu o
Nnsku jistě nefitanně píané. Seliloš prá:
jelilo3 n&Ie3e[! mp3náni nefiebnoceně řeďému, wč w tt) doby o Rusku mnoho fe mlumi
& pine, mnim se 3ambččim čtenářůmžmo
& 3e náftlnč potlačomal nárobnofti neru=
íťé, 3mI&í\'tč
pafpolffou.
Ze pa! se romana nčfterpmi wýpisky 3 kniby 3minčne
bránil proti proteítantiBmu & roůbec proti pob ný3mcm„3 Nuskébo 3ajetí."'
silososii němeďé, oítoěbčomaí tim moubtoft
Casnč 3 r&na bne 12. hoěma 1854
wladaťskou, jelikož řábu ftátnimu nic neni (jak pisse sH[freb
Noyer) tři nebčle
w l'tetém
[;otn'im iebem nab noročjňi toěbu něme= po BombarboroániDbeofp,
patni lod „Iiger"
činn& byla,
ctou, ftet&3 se obtorátiía ob min) me 3je: krcilowskčc
3po3oromaíi
jíme,
3e
[r&ín&
nasse
lod aíi
meni Božř; nebot lbe fe neeti 3&tonSBo3i,
150 kroků ob hřebu, půlbrubé [;obim)
tam fe pobrb& tim mice 3&fon_p 3emfh)mi
— lidskými. W poslednich bobúd), iafo3 ii3nč ob Dbecíp na pemné 3emi um&3[a.
fa3běmn 3n&mo, fiála téměř celá Ewropa Marné bplo nafíe nam&[)&ni bo mobp se
proti němu. Wálku tu račiž, Bůh wsse: boftati, & pro buffou mblu neročbčli jíme,

bomácnofti & lidskosti,

přece fe jemu čini

ropčitla oprámněn&, 3e chowal 3načnon ne:

při3eňa zásslproti cirhoi- fatolicfé,

mocný

rohům

ke froé cti & flároě & k blahu

n&= lbe se nad;&3ime.

wtrwalý mít & potoi obrátiti. —

.— Po jeho fmrti i němecfé nominp

Brzh

o nassem nen'tčfti

3toěběli ŽRufi; napřeb po nád ftřileli pě
ssáci 3 tučnie, & po3bčii o bem&té bobinč

počali dělostřelci 3&bubnou úlohu fmou.
pronáfielp tento soUd o něm: „CisaťMi:
hiI&š, co3 fe upitati neb&,ppl ardřter D čtmrt na befátou raněn byl náš tapiv
(r&3) neiuftáfenčifíi & neimótečněifli ofobn
Uosk panotoniď& to dobč Uowčjssi. Dni
byl o fmém pomoIáni přehoěbčen & 3naI
íln3e5nilp & rabce ímé sskastně woliti.

Snad

ptimbl

anzdor

tan & čtyři 3 Uassich bčIoft-čelcň, j&,

ia

to3to poručil, m3al jfem na se melitellhoi
na [obi. Mp3 jsme widčli, 3e se Rusům
neubráuime, umolili jíme fe pobrobiti jim

fmoii souskawť politiďé a na miloft fe m3b&ti. && jfem wzal pra

núrobnoft ruffou!

boma3nému porec Nuský a mime! jsem na Biel). Nuský
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na 3áboít ntott přání naííe mljplniti,

3ač jíme nm roííi
bal odjotn'č naííe raněné bo nemocnice ďni toelmi toběčni Btjli. Za bne lonali
obnéíti a botoolil nám mííetn, ítooje točei u néé ítrá3 a oltíluljn ítaří mtjílou3enci,
3 lobi totjnéíti a sobč pojistiti, a pochw.i: lteři to noci mlabtjm toojílent íe mtjítři
lil naííi u'batnoí't, & lteron jíme íe, porno balí. ZDtuljčljo bne tmííeljo poBtjti w o
nám mo3no Btjlo, proti jeho wojsku ltta= nom t'títatou pojiíítotoaeím podjotoali jíme..
nili. žlíi 180 mu3ů naííeljo lobníljo tooj= naííe raněné a 3emřelé bma mojáltj.
':Bo
ska mníelo na to3la3 genetalůto iljneb totj= poljřelm nás natoíítímil generál Dífem
ítoupiti na petoninu, a lttjli po ítltt'tci bo Gaďen
Be ímou paní,!terá3 ! nám toe:
Dbesítj
toebeni. Batím připlottltj naííe lice mlíbnč a laítatoě íe ďjotoala a naííím
lobč „Niger“ a „Besud“ nám ku po= ranětujm mííelijafě liltt'títhj 3 lndjtjně ítoe
moci. ime3i Lt. a12.
ljobinou 3ačallj poíilala. General Díten Sack en na
ítřilet, a Rusi jim téjítatnč obpotoíbali. míítějootoal nás benně, a nifbtj neopome:
Batim btjli naííi toojáci obmebeni a po= nttl i ljrobtj naííídj 3emřeltjdj natoíítímiti
ranění obneíeni. „Niger“ a „Beslld“ a 3a ně íe mobliti. 8 generalgontoernettr
poznawsse, 3e ničeljo nepoříbí, obploultj 3 Dbeeítj, 21ttenloto,
mojeníhj míítní
gou=
na3pčt, a 'ERuít taté přeítali ítřileti. $o= gotttoerncurgeneral Řrttíenítern,
to_m lotjltj tale oítatni měci 3 naííí lobč toetneur pewnosti Baton Noklůberg :: mno3í
totjneíentj, a oítatní mojim přitoebeni. Za bt'títojnici Nuf tt přelonámali íe ptola3o=
dwč ljobintj pití"lt jítne bo ítatoení, to měním ítotjdj laílatooífí k nám. EBtjlo
ftetěm la3btj přidjo3i muíi nějaltj čao btj= nam i botooleno bopiíotoat't íobč 6 přáteli)
bleti, alttj ínab nafa3limé nemoce 6 íeltou ímtjttti. Nasle mušíttvo přeííblilo íe do
bo 3emč Nusté nepřitteíl. bodem a ljln= toelilé íífoltj, asi půl ljobimj ob naííeljo
bem btjli jítne toelice utlumení. D 7. ljo=
bitte 'toečer boítali jítne jííti. D 8. ljo=
binč íltjííeli jíttte totjlmclj ptadjtt na naííí
uboljé lobi, tterá 3apálena lttjtoííi ítřeloott
3 luíů žRuíltjdj, pořát) botttnala, aš pat
celá íljořela; QBelilá íila 3mčbamtjclj bi:
toútů tlačila íe ! nám, a tu jíme boítali
prtotti bůfa3tj boBt'oít-bečnoíti naííiclj málo
3námtjdj nepřátel;
loláčů a t'o3ličnéljo
pečitoa, jaloš itoina ljneb jíme měli m
ljojnoíti; ba i ímotel (cigar) Ge toííedj
ítran íe nám pobamalo. Nčxš rattěntj la=
pitan boítal 6 létal-i 4 íhooítnč 3ři3eně
-ímčtnice, a naííidj 22 bůítojnífů 11 po
bolontjdj ímětnic; oítntttí mn3otoé btjli to
méně pčlntjdj íroětnicíclj ulotjtoroúni. Na
wečer jíme totjdjobili 3e ítantení pojiíífo=

ítatoetti to3bálené, pončwadž lttjttj jejiclj ob
lelařů 3n ne3brmoé tt3ttatttj lttjltj. Tamo
nejen dobré mobtj měli, ale také íovtev
pianem, íletttou a ljouílenti mečertti bobtj
meíele sobč Ukracowali. $rominil=li íe
ttětbo 3 naííeljo mušítma, Nusowč, ač ljo
ble 3ál'onů ímtjclj tteítati ntoljli íami, po=

neďjali to nnííemn fí3eni. Dobrosrdečué
Nusky benně -přinoítítj ltjthj, ,a ljá3eltj
nám jiclj ofttem bo ítoětnic. Na bůla3
toběčnoíti mu3ítmo naííe balo ítařičlěmu
lotniBíat'otoi

t'títaton

pojiíítotoaciljo

pťi

obdjobn pt_íten 3 bolorotoolntjdj pťispčwků
loupentj.
“Dne 16. fmetna loli3iltj íe

btoč naííe angliďé lobě, :: boneíltj nám
liíttj ob naííidj přátel, peuize a fíatítmo,
taoáf, mtjblo a jiné mčci, co3 toííe nám
tondljo bolů, lbe3to jíme ble lilaoíti jííti, obeto3báno lttjlo. Za nčfolil bní po této
piti, tonřiti, íe batoiti a toůní Be3otoěljo pro nas raboítné nbaloíti botoolilo íe nám,
lměttt íe občerstwowati moljlif. 21 bní ííirofé tramníltj pťed ítamettím k pro
btjlo nám totjmčfeno 3ůítati to tomto t't= djá3lám ítot'jm použiti, 3 čeljo jíme íe
ítaton pojiíítomacim (quarantaine)
“Bo toííiďni melice tabotoali. Bělnřotoě Nussti
celtj čas měli jíme mina, maía, polétoftj byli na'íítm lélařům p_řiléčeni naííidj ra
a djlelm bo ítjtoíti. Dbtjčejttě lttjlo asi 15 něntjďjmelminúpomoctti. — SDne22. hoštna
lrejcarů siťibra to t'títaton tom pro oíolm opět jíme btjli potčííeni poljlebem na btoč
na ben totjtnčřeno; naííi mu3i toííat boíta lobě angliďé; opět nám boneíltj bopiítj 3
li'25, a bůítojniei 50 frejearů na ben. domowa a notoott 36íolm mtjbla atabúlu;
Wlúda nám bula 3laíítníljo tltnttočttila, nejmilejííí wssak Btjla nam 3prátoa, 3e dwč
jeljo3 přítočtimoít nás mnoljíjdj neíná 3i ruífč lobě de 179 mu3i_ a dewiti důstoju
oproínla , onť ljlebčl fa3bé i sebe menííi níhj 3ajattj lnjltj; náš abmiral učinil
5
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b'e'ie- a 3e'mčpíine'.

genet-ními D'iten = Gva'ďen o roi námi), v bíled) rom'nč3 3a .nimi jíti bo mnitta
ttjto 3a čáiť naiieíjo 3ajatčijo mojila wy: fkuifa. Dňstojniei me'Ií jeti, mu3ihoo pak
měnítí; general Dne-n = S acken nebo! mělo pěiih) jíti, tá! žeby aii 3a mčiíc na
proti tomu, aloiiaf mnie! myšiiíd) ro3ia3ů miito nitanoioené přiiiío. Čthťi nejmlabiií
čefati; Mezi jimjmi točcmi přineih) om)
bmč Iobč bmě ití—init), w nidj3to Bambítfí)
a meč Don,; tubtj3 mohli) ob Ruských
úřabů obejmutí; btjti; aíoiial iíeitaio ie
tu!; íí3nám) bywsse 3a jmění iouh'omé
byly 3apečetěm) a jen ta! dlouho po3abr3em),
,p.okud jich majetnícibíjii m 3ajeti. 8“ hííbtp,
fterě na. uaiií Iobi naIe3em; byly, jiou
u_ám nami-čtecím, jat míle jime mljiiíi 3
úitamu pojiiiťomacibo. Mluwilo ie nmofjo

iiipmenomé

(anglíďě ilotoo:'91tibiď)ip=

ními, t. j. námořiití

tabetí)

ro3fa3,_ aby (miieulí ioěcmi botonaie

boitali
3ao=

paří-eníbywsse)do Mos ho!; na unímeriitu
(na wysoké iitohj) pťiwezeni a řebiteíi w
o3ioiáiihlí péčí obeío3báui byli, Pbe3to Bi;
byli we společuosti miabítů Stuihjď) 3 robin
uejm3ácnějiiid). Každý mu3 náš boital
blmíljij mojenihj tabát a bolí) , ioo3t) jeli;

3a ními, abl; ioěcí jejíď; me3h; a každého
kdyby nemohl
pčiih) jíti. Mužstwo nasse Bálo ie, 3e ie
tučiía nám 3a to, 3e ie přilíi' ne příinoiti nebube S nimi tal toiíbnč naflábati , tbt)3
obámatí nemáme. Někteťi 3 nassich bůitoj= bube ob swých bůi'tojnih'i obiončeno; qmiial
nitů 3„přebiubtů uřrtjmali pení3e imé to i toto obchodní Bolo nebůmobne. iRo3fa
límci fabátům, aneb jiď) noiiíi to opasku 3omé tito miiaf ie 3menilí, mušittoo netáblo
na íjoiéiu těle, bojíte ie, 3eBt) mobíi olta= bo ionitia Rllska, jelífo3 3atím nami) na=
beuí btjti, fbtjbtjdjom 3amebeni Btjli. bo iieijo abmírala o mámčiíě 3ajattjď; ie pří=
nitra 3emě anke , aioiial i'tradn) tt) Injhj ja!, a tubíj3 naiie mu3ihoo oitalo me
zbytečné. — SDn'e 1. četnma umřel náš iiamení imám, a3bí) 3ajati NUsowč 3 naiii
taněmj kapitán ©iiiarb.
Núš doktor ittam) mljbmíí příiilí, co3 ie za měiic skalo.
Dauwille četl na útědjn jeíjo w poiíebnídj Nasledkena toho wssickni baní byjř na imo=
'bneď) piimo imaté. Geueral Diteu:
.bobu a3 na třicet mii3u; tito iami 3a
Sacken
pomoiíi, pobťeb co neiiíamačji prmuim ro3fa3em obmebeuí byli bo 3emč,
3aříbiti, ačfoíim jíme jeiitě w tarcmténě »abt) baiiii oiub iroůj očetámalí.

o _naiiem oiubu ,

amiia! bobrota naiiid) 3 mušlí na iebe přijali),

m3bčIaiujdj-(cimiliiomamjdj)nepřátel

bylř. Cestuá iltá3 bhla poitamma'. u met:
moli), a miiiďni generaloíoé a bůitojníci

3elíto3 jime fatantenu přeitáli, měli
nám býti bytowé to mčitě mtjtá3áni. Baron

Nussti nawsstiwili ji. SDíie 3. čeriona :) ?RoIIBBerg, goumerneut peronoití, iúm
9. Dubině iíjtomá3biío ie Rnské wojsko mne m3al bo točáru imébo, abych sobč
ix nasseho itameni. Nassi bůitojníeí se a ostatnim bůitojnílům poblé [iboiti pří=
imám mu3ihoem řtáčeli 3a obbílem Stu: jemné btjti) wywolil. Majitel bomu, w
ihjd) toňáfů Ijíieb 3a rahoí, 3a námi uá= něm3to jiem pro ieBe byt sobč wyblidl,
sledowali Nussti generáíomě B mno3itmím Bol mu3 ctiijobmj, bmčma. mebaliema 3bo=
bůitojiiífů, po ftettjd) ie pohybowat pluk Beiuj ob cíiaře, ttettj3, ja! jiem ie pře
Ruské pěchoty o obrácenou 3Braní; sbor iiočbčíí, ubatnoit- a btbinitíoí i—iebe ni3iiíd)
213. ;mojinů a Iobnítů obměňuje
hudebni.xbrát Nuskou nárobní qunu;
II naiieljo
3abu ie pobtjůoioaia batetíje ji3bné[)o bě= bomu byťa ittá3, lterá3 muieia nasse pčani
Ioitřeíitma. Bleimírni. 3áitupomé. obmoate= špinití; a kdykoliw jime djtěli bo mčita
Iům Dbčihjď) boproroobili mrtmoht 8 nej_=:Dbeéít, jíti, pokaždé byl pobočníf generale:
mětiiím imutfem a účaitenitmím. Sál „. fDiten=©aďena wolny,x abh nás me imám
toeIiteI naiiebo mu3ihoa w nedostatknr an= točáře boptomobil. meunaroeuá odjotnoit
gliďéljo budmmníbo mtjfonal jiem mobiitbt) tčdjto bůi'tojnílů byla nám a3 obtí3ná,
pohřební, Pluk pčchoth profá3al. 3emEeIému šjelikož iime ie ostýchali, jí často pou3ím'atí;
mojenitou čest trojím moitřeíením u hrobu. íSZím 3půiobem, jime mobli celé měito. boa
— (Bo pobřebč dostali jime 3prámu o 'fonaie poznati. W diwadlex Bola ném. bů
iiaiiem buboucím oiubu, a mně In,! bán jitojnifům wykázána miita m Io3i gonna-=
ro3ťa3_cíiařům, abhch přijel bo Petr oip: a= enéromč- —— SDne 6. čerwna pozwal nás
bu; bru3í dwa poručíci měli mne 3a něloli! anglidé bůitojnílí a Uasseho [élaře na
bm; náiíebotoati, a mu3ihoo. we btoou ob ' [;oitínu maiouihi. wyslanec (5-e6 dy! ni.,
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pobočníhj QsteňeSa
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metitémášn'oítí. soruoéto _snieobpoÍeblíe me
enom) ; námi ; oBtjs běli, jíme mčíto SRi-tp [aj_otň, toe je to:

fis eÍjo podezťeňi

polebiíí

že patjíem

w bomč

b'ma

j'eíjo I)“tjtq rěaby Ijotomují.

;meno, jeít_jc_i!o Dbe'Bía_ a

měl já to!)o bne wsseckynomčjííí mčíta tomtlímpramibeínč

bo EIŠettoíjrabu ob'jeti, _Byíi jíme pojímání-,
břitoe' p'řijíti. EBo Ijoítíně obeííli jíme ob

ítaročno. Iam

jíme to Ijoítiu'ci pojein, a

o 5.1;obinč jíme opět mtjjefi. 213bo 1/111
Ihífaměíjo [;oítitele Iitujíce, še jej a rob'ilfu w unoci ujeli jíme“ asi 10._ mil, a oítaíi
je'tjo nebube'me mo'ci čaítčji nawsstiwiti. jíme, ua jebně boíítě áž dofráua třetího
Kďyž jíem přiííel bo [) tu“ íioěíjo, btjtolm't bue. Dne 8. čermmi o '],8. Ijobině jíme

omámeno, že genem Díten=©aďen

zase objeli. Seti jíme rotojnmni,1p_nid;što

Se mnou n) Ietobrábtu enetaIaQílberB'a,

žloxiky a

kterýž mjn'í obýwal, m umiti djce. Již ben
přeb tím učinili jíme generatomi ímo'u
pohonu, B\jdjom mu pobčtoíoaíi toe jménu
ít'ifčin :: toííebo mušíttoa ga, netonečné
Iaífamoíti nám projemeně. 8 oítatuí gene:
mít) jíme natoííh'miíi a togloučili jíme íe

krajiuúch jeít \miběti mnošítmí mobpt a
praítartjd) pobřebiít. D páté Ijobjně jíme
na poíítě občbloati a potom 5 "font při:
přaljli. D 2. bobine' 8 půlnoci BtjliJjíme
w QIIega'líbrii,
tbešto jíme _topoíítom
ífém bomč na pobolofáď) íoBě obpočinuíi.

o' nimi toběčně.Dni nášujiíítomali,

SDne' 9. o 8. [jobínč Vp'o Dobrém íníbaní

že i

oíení

o úto'bnoítí

ímčb'čilt).

bltďoslcňč Bubeníe w Nxtsku spokojeni zpňu

jíme jeíi bále.
EBrůíoobčí můj mííeďo' za
íoBem', fterťjm íe 8 námi natlábati Bube. mne platiti St 10. Ijobině btižili jíme íe
Herd,
—_ Po Ijoítin'ě' tedy (jaro; napomčbin'o), fe mít na Ieioém Břeíju mněptu,
je! jíem opět l_geitet'aíolbí Díten=Gaďeno= jato mnobě běbimj a ničím to at'uf
nil B panem“ (žatlííanem,
ttettjš uíta= mtuínč |tro1i1oř'a'bímotráíííena jeít. Silnice
nomen In,! za nxého ptůťoobčííjo na ceítáď) wssak jíou íípatné. _ W Nusku mííubt) íe
n)“ Slřúífu; '
ňalézaji na ítředjádj břem'čmjd) bomů me
then= Gadea obemgbaí pr'ůtoobni mííd) tábč :; m'obou, abl) oíjeň \otjpuťhj
liskťnu memu průmo'bčímu, pta'l íe mne, uíjaíiti je mohl.
iťkg řelt) Dnčprll
__m
fdhx chci cestllunaítoupiti,
přát mi íítaít= míítč tomto o'Bil'áííí a'ít _půt ljobimj. Než '
nou ceítu, a n'a ďůkáz ímé pťiznč bat jíme Í)—' přebege'ni, Bola l., bobina -—
mi na“fdšbou tmář Brattífě poIíbcní. íDn'e 6'. čae' ob 11, po" ttere'm jíem boítat popoání
roatoučirb' íe se írotjmi' ípoíubůítojníttj a ! jibíu u ítatéíp pítďotbňifá, což jíem,
nabonfenum nulžskwo, aiu) íe i bubonlcuě jía ji'š naíljcch, obepřitimu'íeí. Dneu píus
w Rusku Dobře“ djoto'an,
pťed půl “noci tommt \oííat tjúm oůjčií bot—rétone' na
objeli jíme Ge ítušebnítem, jejž jíem íobč baíííí ceítu. D 2. bobině obpofetšní jeli
groolíl— 8 mužem Iob'i miííí.— Seti jíme jíme plamenittjm míítem' Šťr'enřen"ču em
mt fo'č'úřebe; jih,!
n'čnmš íe asi po třetí; k wultam č. Rtajina paborfomitá má
mřsechx wždycky tři wxedlč sebe bigi-ci tone
Snot„ Botomiee, topolu a._ t. h., :: po'íňja
př'epřatjom'ati. Row? 5in nmíí, ale booře tuje příjemmj poíjleb. $očet pčtmjďj'bmorů
Bčšeťí. Na ceítč tě na fašifé poíítč m'oíjl a [e_tnítů íe nmoší, čínťmice jíme íe [\Iíši'ti
jíe'm boífati, čehož mi potřebí Btjlo.
tíD'toífmě. Na ďruhě posstč od Rremem
naííidj“ měc'í negtratilo íe _nám nic, ač čutu zastali jíme ŽR'uífe'fjortjďjíojqbce, Ete:
jíme točc'rť pked bomt) pontoroními ítáti rýž nepochhbně rozkaz o mtjmčně aajat'tjd)
nůo'níi bčz boblibhjr Na ceítč poííoušil bo Dbčaítj neíf. “Ijo něm jíem poílaí ce—
m'ťjúo'rnč'ía'm'o'm'ar,
mnorjmr Iepíít' ma= mam íoubrutjů'm ímtjm, uagnačiro jim
ííimr'm totiřeni čaje' (tfjé) nežli naííe ans mííta, the íe _jim to ceítě dobťe bařiti

&& jíou; _ěam'o'm'a'r
33365111 Ruftčxň

jeít téměř _m Dube.

boííšobúříhoí;

za

Na ílo'e' ceítč “to Rusku byl jíem
npš'ljě gačaíté pošábán, Ijoípobífému mtjímčbčeni

ííto napíati o jeíjo potrmíď) aj ná'p'ojídíj. D
citrmlomou 12. bobině zůstali jíme 1m jeb'n'é poíítč
a“ WWW euřrď bo'_čaj'e“; ttčtbtj' 'íe přimí na noc. — Dne »10'. _čeťmxm_přijetí jíuie
cbámá ix nem, fat" še z toíjo p'u'n'č p“d“: do _*Buítatoítj _n'd'ítíí'ó'm'ti. Mčsko to jeít
toít'c'notř. Wťúďnř ttjó'fo'jeabec (touřiet'), r'o'gíáblě, a' má boot-e ňtášb'ěn'é ofice „9
mráz mne' Bottomk'taef, pojímat to'íínibt) bom; pčfn'č ítútoěm'jmi'. Na proti roojenítč
ňežx 10' mňíuť mood to" lfčm mře.

'mlěfcr'bámtji' Řuíomé't mámu
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íífole miběl jíem pomníf měběmj, r. 1809
na íioletou památiu bitvu, u :Bultamtj
poítaloemj.
iDěďjtěli nám průmoběimi
b\jti ke ljtobům Šwédůw, ji3to na bojiííti
u Pultawy padli. Misto to jeít ljoDinu
ob měíta m3báleně, tubtj3 jíme tam jíti
nemoljli. D 10. ljobiuě jíme opět B pěti
ioňmi mtjjeli, a za ljobimt íloro 2 mile
Uraziwsse

Walky

přijeli

jíme

na občb.

o

5.

ljobině

mice ne3 Dmě mile 3a ljobinu ujeli. Rta=
jina ta jeít Dobře obbělána a má melilé
mno3ítroi Dworů a Děbin. D 6. ljoDině

lnjli jíme w měítě Drel

3mančm; w

tomto pěl'uěm měítě jíme jebli, a jeli jíme

jeíítě na přiííti poíítu. —mne 14. čermna

jíme o 6. ljob. mljjeli, a čím Dál mice
mě3i a loítelů jíme miběli. D 4. ljoDině
kde
Do obpolebni oběbmali jíme w Tule,

iliřeítoěbčil jíem íe,

nás 4 turečti 3ajati bůílojnici namíítimili;

3e tamnějííi teíaři málo náíttoiů mají, ale Btjli tam ji3 3měíice melmi ípolojeně 3itoi
totjloorně jidj upotřeoiti 3naji. K 1. ljobině me3i nepřáteli) ímjmi. W TUťe jeít
B půlnoci Dota3ili jíme Do Ch a t i o to a , _ nmoljo 3Brojiřů. D 5. ljoD. jíme objeli, o
ibe3to mnoljo ceítujicidj nocleljotoalo. Wie 10. pak Dali jíme w .jebnom miítě
Děl jíem tam Delííi too3tj ne3 to QIngliďu; !olo ípramoloati. Sá jíem 3atim pobimal
w něltettjďj lnjla úprama talotoá, 3e m íe Do Domu íelíiěljo a oluíil jíem jejiďj
niclj paničky poljoblně le3eti moljltj, co3
na Delííi ceítě mitaně, ale w angliďtjclj
mo3idj nemo3ně jeít. — Casnč 3 rána
Dne 11. čermna jíme mtjjeli a wečer jíme

btjli mABělgorobu.

TU jíem po3otoroal

meliiou úctu, 6 iterou Nusowé wedlč llá=
ííteta a !oítela djobi, ítáti oítámajice a
přeb obra3em náb' matt)
"' "
_
moblice. Sprawedťlwst 3ábá po mně mlj=
3nati, 3e opilíttoi w NuskU není tai ro3=
ííiřeně jak se mlumimá, co3 jíem na celé
ímé ceítě 3iuíil. $obnapiloít pal nejemi
íe'
to3puítiloítmi
ne3otolifo
ííenou
meíeloíh'.Ijtulotjmt
Dne ,12.
lejobině3mlj=

ranni jíem toítal a Dima! je 3 ohm.

Tu

mečeři

3 Dřeměné miítj ;

5th

to ' ljněbtj

ďjleB w lm'aíu, t. i. w tetutině 3 toa=
řeněljo 3ita pťiprawenč, lterá íe Dá hjíati;
cljut jiDla toljo neni nepříjemná. $o toe:
čeři notjionali moblitbu ímou přeD máltjm
Domácím oltářem, ltertj3 w 3ábněm Domě
nedjtjoí; přeb ním toiíi lampa. Seli jíme
celou noc cljtice bruljěljo Dne 5th w Mou
í tmě. D poleDnádj Dne 15. uroiDěl jíem
B totjííimj ua í'ilnici ponejprlo toto město,
jeljo3 malebmj pobleb pro mnoljě mě3e
přemjííuje íměto3námtj poljleD na Gaři=
ljtaD, přeb jeljo3 bránami 3ačiná náljá
puítiná, iterá ln; íe Dala w libuatou fra=
jinu přeměniti. Když jíme o 6. ljoDině
pojebli a se 'ptoípali, djtěli jíme Moskow:

jíem pozorowal, 3e libé Do práce jDouci
Dárhj bámali jeptiííce černě oběm'r přeD ílěljo gouoemeta naroíítimitipten

lláíítetem ítojici Do pijtliia.

thž

míía!
jíme nebtjl Doma. Seli jíme lo bto3ce (jebno=
ípře3němtoo3ilu)Bránami penmoíti Siremlu,

měli objetí, přiííla i fe mně. Dmííem 3e
jíem prosbu jeji mtjplnil. Silniee pořáD'
jeíítč Btjltj íípatné. Radowých mojáfůjíem
w Nuskn eriděl
mice, ne3li to muslim-fu

(t.

j. řřemenmj ljraD),

páláců,

Pbe3to mno3íh'oi

loítelů a lláíítetů

íe nadjá3i.

EBoljleD6 jebnoljo tataíu na MoskwU jeít
\oibati lnjmá. Nowčlčků jíem 3ačáíté melelmtj aílatomj. iBřijamííe pao íroůj na
miběl; na jeDnom too3ilů taiě aíi 10 be= úřabě, ltenj jíme muíeli w přebměíti obe=
íitiletijclj židowských djlapců, o ltenjdj mi ro3Dati, ííli jíme "na unimeríttu, abtjd) po:
btjlo prameno, 3e íe Bubou ljubltě mtjučo= 3nal jejiljo řebitele, jemu3 naííi 4 labeti
mali. Na polidj Dobře olobělátoamjdj po: obpotučeni btjli ciíařem. Dn nás přijal
3otomal jíem, 3e je tu ljnoji, co3 u ibně= melmitolíbně, ulá3al miíměmice pro ně ji3
pru jeít-3btjtečně. Pozdč w noci přijeli udjtjítaně, a ujiítil mne, 3e to3ia3 ciíařůto,
jíme bo Rutílu,
lbe “jíme měli w ne= bt) je měl w o3mláíítni peci , bofonale
čiítě ljoípobě íípatmj noclelj. — Dne 13. mtjplni. — S'Dne16. jeli jíme na Droouďj
o 8. ljob. opuílili jíme toto 3namenitě Dro3ládj, (m jeDne' já o ptůmobčim, to
ale nepramibelně ítaToěně měíto, 3a iterljm bruljě ílulja o měcmi) k 3ele3nici, lDe jíme

jíme přiííli na mtjbomou ítlnici, iterá ro=
mnou
čárou
oímbeíáti = milomou
Do
!Učoshotj roebe. Spo obou ítranádj íiluice
jíou pěííinhj. Nyni jíme Ge třemi foňmi

l/22

ljobimj čelati muíeli.

Dtjla meliiá,á 3btoořiloít

Zwědawost

\oííeďjle mně

jeíítě mětííi. iDráljoto (Bahnhof) to Moskwč
jeít íhooítutj. iReDitel bráljoma, ítartj ge
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neral, _uětoliltáte se diwal do wozu, toiti. 2I3 potub, kdh Sebo přání 3mím,
móm=li mfieďo, čebo mi potřebí Bolo. mufím máš prositi, bhste swůj nyUčjssi Bot
Wozy jsou lépe a pohodlněji 3ří3eué ue3ti neopousstčl.“ && ifem mběčuě qumiI o
ua anglických 3eÍe3uicíď). D 11. bobiuě
fe obieIo. Na cestč jsem ochurawčl, při
čem iíem melitou starostliwost RUsůw o
mue po3uaí, lteři mi na uejbližssim mistč
mn'eďo [uáffelL Na ceftč ifelu se o nic
ueftataí ; ieuom ua iebnom “míftě podiwal

laskawosti muě mííubl; iemeuě, 3mIafftč o

jsem se okUem 3 wozu do jakéhoů

června.) měl iíem opět 3iumici.

(snad Twer),

mčsta

6 p.
atmauem,
iej3 paní mau3eíla
ua druhý deU ansstiwila. Toho bue (18.

lbe ifem 22 Ioftcíů čítal. Montándre

Na celé 3eIe3niei 80 mil bíoubč jest asi
20 zastawenisk, ua lter1)ď)3 ceftomateíé
wssudy mobou pojisti. R 6. bobiuě ifme
fníbali, a o
hodině přijeli iíme bo

Betrohradn,

uč3ué pťiwčtiwostip
armauom ě. Po
beim to3mlumč uute minifl'c propuftií.
Wečer to!)o bue ftrámit iíem we společnosti

Blukownik

mi o3uámilro3fa3 eífařům,

3e mobu me společlwsti úťadnika kde dui
w nlčstč choditi, 3e neímim 6 Nngličany
obcowčlti, Ieč 6 faplauem augliďébo ml):

slanstwi wBetrohradč, Bp. Sam em, 3emo:

lbe3to jest takowýbrábom bu mffeďt) 3ábauě hubu a musim; dostati,

jako w Moskwě. Šli ifme se fe roman:

awssak wsseckypsani,“1e3 bychpsal nebo dostas,

buiícímu Betrohradn, geueraíomi ©iti=_ maji uřabem wrchniho Eomaubauta jíti.
niuomi
obíáfiti, ua uč0o3 jíme čefati Papir, černibIo a wosk mi Bu! bouefeu.
mufeli. ©oumemér=geueral mne pťiwčtiwč (Dne 19. čer.) „Nčwský průhled“
umitaí a poslal mue bo mébo pro3atim=

1'/z [;obuu) bíoubó 3 čállh) břhoím blá3=

uíbo Bntu B plulomuífem Montan:

dčný,

btem,

$ettobrabč,

lbe3to ifem měl pťichodu miuiftra

moiut),hti3ete

Dokgornki

jest

nejkrásnčjssi

silnice

(ulice) —ro

a ssirssi než ktercikoliw Lon:

bo “Bettož donská. Kostelů jest w Peřrobradě melice

brabu čelati. Seli ifme bo boftiuce mně mnoho a tráíuoď). (Ebtám Matky Boži
wykúzanébo. Emu ume nawsstiwil poli: Kazaňské jest blě d'u'ámu fm. Petra w
cejní úřabuíf, kterýž wida, 3e [mětuiee má Řimč stawčuy. Nusowé jsoU meími něcbožný
ZDue 20. čermua uamfítimilí
nemá '3ábué postele pro flubu, obláfil to nároob.
úřabu a obpolebne mi bal byt m hostinci ifme umčIeďou afabemii, a ieií mufeum,
ua wybranou. D 2. bob. obpolebue fe' fuibárnu i oBta3árml. Wečer jíme 5in
mi

o3námilo,

3e minifh:

mailu)

3. *Be: toe meřejuud), mehui

krcisnych zaýradách,

ttoum fe máti! aďe nulou mluroiti chce. kde \ooieufřá bubon fe prowozowala.
pťedsiui ,uli Bolo čefati.
sBo půl Dnowé iíou tam ioehui blou3i to ten
bobiuč wyssel generál Sitiuiu
3e ímět= čas, a téměř 3úbua noc. — íDue 21.
3
nice uúniítrymt), a kýwal mi, abych fe čer. byl jsem po hrubé u p. Lawa,
přibli3il. Sel iíem s ním bo ímčtuiee, iebo3 pťibytku muobo člunfů ua háfué _řece
lbe ifem fu)! luišeti Sbolgoruřimu
Nčwč mibčti icft. Socha cííače Petra
pťedstaweu; ou mi pobaI rulu a prawil: welikého ua Toni febícíbo ieft na pob=
W

„*Baue poručílu, oíub mám) přimebI mdo

stawku paborel

přebftaloujícím,

který iěft

bo stawu, lterý nás into nepřáteli) proti ffaíiffo 3uíomě 30,000 ceuhu)řů má3ící.
sobě postawil, a iá boufám,3e fe balffim Bíántnoít mefta jsou průplawh ee filuicemi
Dne 22. mě! iíem opet
obchodenl m3áieumč co rozssafué mu3e fpojeué.
mú3it'i feBe naučíme.

Sebo

Weličenskwo

rozkázal más lo boftiuci ubutomati a
,mňemo3ué pohodli 3iebuati. Bťáni
proiemte píufotouífomi. Mnsinl mám
Iiti, 3e na fmou čest fe newzdňlite

mám
ímá
GbE:
prů:
wodčiho swého, bůftojuífa, jelikož to 3áťouem
jest; ftaue se co mo3uěízo jest, aby mám
průmob teu nrbhl pťilia obtižuýd Cisať
jest muni w hradě Petrowč, a já Bubu
míti čest, můli Sebo Weličenstwa toúm
cbčliti, a3 bude míti Iba), s mc'uui qu=

3imuici,

w uí3to mue Nusky Ičfař léčil.

Dne 23. pťisseťplukownikMontandre
a mebI mue bo Pctrowa,
kdežto eííač
Be mnou míumiti chtěl. Šeli jíme ua
parní Iobičce o 12. bob. a o 2. bob.
pťijeli ifme bo Petrowa, obfub ifem Uwhl

Rnskč 'Iobíhoo pob Kronstadteur

aíi

4 bob'uu) cefh) m3bc'xíeném mibčti.
Na
[n'-ebu čela! cisaťský fočár, který mue bos
me3I pod stťechU miniftta looiul), fbe3 i

můj byt pťichystúu but.

Ruí3e SDoIgoe
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rnli ptal je mnc přimětimě na 3brgmí boptoloobit. Elšřebfiň ta byla fannjmi
a 3bali přípramen jfem, ;nmo po nělolil olnta31) o3bol:e_na. iam jfem poznať Ení3ete
bni oftati?
ell j,jem 3e jfem neío3al Lichteusteiua,
jebnoljo 3 poboěnil'ů
měcj swých B feloon' jja toljo mínění,

3c

jefftě těljo3_bne bo $etroljrabn je mrátím.
aneb je obejlal 3láfjmí poíel pro měci mě.
$a! lm! ro boftinci majloormj ořěb, jaro

ciíařonnjdj. Wssickni bůítojníci se Ie mně
melmi hmotně clmnmli. Také oba nejmlabn'í

mellohn3ata,ŽlRilnláfje a Michaela,

obyčejně. Wečer jfem 3trá1oil m 3abrabáel)

m generálfléln oběmu jjem' tam poznql.
Mluwě B nimi 59! jfenx obmolán fciínři.

eisaťských oBecenfhon pťistupných.

Kni,že SDolgornli

ŽBalóc m

mne přebftamil, a

Betrowu hradč jej! lehtí olmblí cíjařemice, njtoupnnl nělolil Prořů na 3ab. Cisať Bál
melfolní3ete ?Ileganbra. Cisať fíblí m refi= uproskřed jmětnice. ?Ič jíem měběl, 3e jeft

benci ?lleganbria

smane' nebalelo sI3e= ciíař řráímj, melihj mn3 —— přece Bol .
troma. W zabradňch ljrála hříbamě dwoji jjenl těmi wlastnostmi na něm přelgoapen;
mojenílá l;nbba, l'terá nátobni Immnon wybliži jalo pabefátníl. Oko jeho 3áři
po3bě je jfoněila, při m3 mfíiďni wstali mlibnoftí, ana3 souhlasi 6 jeljo flomv.
a blahu) ímé obna3ili. '— SDne24. přifj'la ED'tlmoil se nmon francou3flt), a ptal je
mi opět 3imnice.

íUlěl ijem je pťedstawiti

mellolnišetiRonftantinomi
ně nebalelo %leganbtie.

w ©třel=

mne na mé 3bramí, na lol) Eiger,
jjem=li 3enat,

na

robinn

3en1řelěl7o l_qpi

W cíjařílěm tána; djtěl prý mn báli fmolaobn, jelifo3

prlj ale umřel, 3e milojl tu od mně, co
lomanbnjicímn bůftojníln na lobi tě, a tá3al
je, ltcřon ccl'ton chci se do otčím) namá
měnocl) m lemo miběti jeft Kronskadt.
W dworaně obrazy o3bol\eně mnjel jíem titi? Byl jsem pťekwapeU miloftí taloroou.
mellol'ní3ete Ronftantina (2. fnna cífařonoa) Cisať to \oiba pramil: „Sběte, to3ma3te
čeřati, (13% 3 Rtpnftabtn
přijel; ant si to, a bejte mi bneB mečet minifh'em
jeft mrďjnim melitelem námořl'hoa, Uástupce mojm) měbět, Heron ceftn fobě 3molíte."
l'ni3ete Menčřkowa,
kterýž ftal fc me= _SBotom se Ukloniw bal mi 3nameni, 3e
litelem námořftma m Sebastopolu.
ijem propnfjtěn, a řell nělolil rnílúd) slow
minim-omi, lterlj l;neb 3a nmon fjel.
Wetkokuěžna pťissla do Moot-am), a promlu:
wiwssi Be mnon laffamě, .poflala mi čáj přebjíni mně miniítt tifll rnln a přál mí
a pťinesla nejnomějjjí nomint; angliďé na sstčsti ! mělnn propnn'těni; i mfjiďni bůa
mellořní3ete poflqně (: posud 3apeěetěné. ftojníei rabomali je 3e swobody mé. Rní3e
D 10. bob. přifjel toclfolníše, pobal mi Dolgornli
mi boloolil, 3e ímím bo
rnrn, a nmebl mne bo jiné jmětnim Šebo kostela jíti 6 průmoběími cíjařomtjmi. Za
mlíbnoft oproítila mne ml'feď) neíná3í. Dal chwili ciíař 6 cifařomnon a G celon robi=
přinéfti mino a čáj. Mkuwilo je o 3trátě nou whssii, a ssli do loftela w paláci.
nassi [obi, o řteré _bofonalou 3námoft měl, Zpčw Bljl slawuý a dojimawý. Sebnn
a pak o Ynglickn. Weťkokniže oswědčil chwili oblíbl fe cíjař, :: jebnon mjjiďni
melifon zbčhlost we měccď) námořfhj'cl). — na mne, nepodmbně fe moblili 3a opro=
D 11. bobině to noci obeffel obe mne fjtění ob nepřátel swých. Po fln3bácl) Bo:
melfofní3e, a já jfem 6 p. harmanem
žich mt; bůftojníci postawili jíme je po
jel bo bth swého. 233mm pránáě miběl jehně, a bmotflě paniěh) po bruljě ftraně.
jfexn, an přijel eiíař Nuský me wojenffěm ÍRobina cifařflá whssla ulici ton 3 loftela
oběton, maje blonbtj rláffť (: Bílou čepici. bo swých komnat.
SDmořane' se rozessli, jenom nělteří
.bneb 3a ním. jel miniftř l'ní3e ©ol3o=
t'nli ,' abl) se jesstč na práce ftooje bqli. 3ůftali. Ze wssech řečí jíem 3nan1enal,3e
Žlni cífař ani miniftt tnbn3' nemají úřabt), m ERnfřu lituji to3bmojení obou moenoftí
Dbefjel jjem
w Uichžby si odpočinouti nwhli. — Dne —-NUskč :: QIngliclě.
atmanem
bo 3al7rabt) eífařl'le.
25. četmna o '/211 pťissel pofel, 3e mám 8 p.
bo palace přijetí. Měli jfme jenom ast Tam ěelalo mnoho fet nomáčřů, 9351) jid)
100 h'olů ieti; minifh: 'i3 na .mne čelal eííař problíbl. W zahradč ltom jiné m3á=
a moebl mne bo vřebjíně, kde Bolo mno3= cnofti miběl jfem fltom Se samymi trnbiču

mo3e Boli jíme tam 3:1 '/22 ljobim). Z
olen oBon paláců proti ústi řelt) n\tjfta:

ftwi bůjlojnilů,

ji3t__oměli eíjaře bo loftelq

lenní, kterym fe čajem \ooba pumu , tal

Čtení bije a zemčplsné.
želfevabá, jakoby celý, ftrom wssemi ročts
wičkami swými plural. “Sinbe jeskIamice,
na !terou když fi

člomět febne a_ péro to

ni fttačí, i()neb odewssad woda naň prssi,
coš obecenfhon jíjromájbčnému nmoíjo ras
bofti působi. Pd občdč jfem bhl zafe roo
Ic'm k niinifttomi mojmj, kterýž mi mla
gem cifačolonm bornčil forb ruský na pa=
mátln, a prawil, je boufá o mně, že ne
budu jaro angliďč ňowiuy .oůhiííd) jonbif,
jaloBt) byli barbarowč (t. j. uewzdčlani
libé), tiífl mi min a propustil mne. “Baf

jjem je namtútilvbo $etrobrabn.
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rozstonal, ta! je málo mim, co je stalo
az do druhébo čermence. Na silniei bájné
bylo wssudy meImi žiwo; xjezdilo mnobo
wozů o nátlabem do QBatíjcimtj. Krajinq

ma mice Iefůiefi.
nešliíDne
mezi 3913er
od
atatoMoďkwou
.3 četmence
přijeli jíme bo Kowna n'a $olfhjď) [;taa
ničící). — 4. 5in jíme m Somce. W
Polstxl jeft rownčz ta! bobrů fllnice kWaru
ssawč jaro w mailu.— “Dne 5. o 1. bob.

B poledue přijeli jíme bo Warssawy.
iDnevs.rogloučií

jíem je 6 přitelemfmóm,

— p. (žarmaynem,

kterýž ímé míábč, česk
Dne 26; ssel jsem ! generaíoml Siti:
Dělá, a je! jfem 6 policejním řommina
ninomi,
kterýž mi fell, lteron cefton tem, jenž mi pas můj boručil, po šeky
bych měl bo otčím) ímé se toi-citit ; cesta ta

mebla na Warssawu,
fioůj pod dostati,

nici; bo žlBarTfamtj,

fbc jíeni měl $ettfomč

abych přes Ruské hra:

nice bo Nakouska přeňel. xxBro mon dju=

o ' ._.8_.bobině. W

jíem pojebl.WCestochowč

jíeln 6le přebftnmen jakéuulsi genet-ními,

l'teuj 6 nami jel až do Koziaglewa

rawost i íínba niůj boftal od cííaře ímo: D9 9.1;ob. přijeli jíme na hranice, ibe
Bobn. Due 27. jíem se rozloučil 6 p. jíme až do rána četali. mne. 7. četmence
Lawem a 6 pIntomnitem Moutall:
přijeli jíme jiš bo ničfta m' ciíařl'tmi iRa
b_rem, n něhož jíem jebl, abl) p. _Eoníiěm;pat jíme přijeli bo Myslowic
Sarmau
jesstč ke ímé robině jíti mom. w Brusku; o l. bob. Gpoíebne b\jh jfin'e

D '/.,5. ráno bne 8.
Dne 28. mě! iíein objetí; ale jimnice mi me QBratiíIami.
a 9.
nebala. Dne 29. jícm byl opět plnl'omnix čermencepřijeli jíme bo Berlina,
lem Žmontanbxem
nnjbornč pohostču, jíem : raboftí se octnul na .půbč Gnato
a o 8. bobině jíme B p. Sarulanem
%ngliďé.
objeli. „mm 30. na cestč jíeín opět je

Alexander ll. Nikolajevič, cár (císař) _Rnský.
Alešxauder "; nnto'bit je Dne 29.
bnbna 1818.
Narožeui je!),o oblažilo
robiče u welikéxmíře, ač tenfráte Miku:
láč nequjil, žc Dube kdysi panomnilem
?Rujhjm. Radost otcowa mnímita ; lisku,
kterýž tenfráte psal arcřbiskupowi Moškew:
ffěmn, Augustiuowi.x „© úškostliwou Basní
jmrtelnífa, ale 6 nabčií měřícího iřeftana
widčl jíem pťibližowati je rosljobné ofam=
šení ziwota swého, a to tomto úzkostliwém
očefámaní učiní! jfem nebi slib. Libilo fe
Bohu,
nnie účaftmjln učiniti nejflabfíí
zemskč radosti,
jíemt nyni otcem, a
Wssemohouci zachowal math:
i bitě.
Bůh, kterýz do mnitra člomčfoma patří,
nepotřebuje

sice zewnčjssiho

ofmčbčománi

[&fji

Newskčnlu,

ftrášnc'mu patro:

noioi méljo nomorogenébo ftjna,

Nowo:xe!erusalemském

»: koskele

(m 'fláíjteře Miše

Moškwy) fapín zbndowati. Io! jeít malá
občt sskastuébo otce, ftenj ímé m;,ácné Ile:

non), nmnšeífn a bítč, oďjtaně m'fjemocnéíjo
xBoha obpornčem) míti djee. Budtez mi
bůftojmj prelate, napomocen m prowedeuť
bíla tohoto, am; 6 oltáře faplp té nej:
\otoncnčjfji moblifín) za matku i aa bítč
ioijftnporoaín, Bt) jiď) Bňh gnómon! ! jící)
fjtčftí, fe fpúfe c_ijaře a mlafti. “ —

Mladý princ ?lleuznber

prwni

prozil

bítčci roč! na očiď) něšné math),

kterúž, fjrbá jjonc na ímé omotání

nm:

teřflč wssecko fáma na bitčti. ímém

činiti

oB
mnfli mběčné, ale na zewnitťnř bů= chtčlq. Později, ble obtjčeje erskébo,
kaz ímé nejmitné, offtaftněné bnfj'e djci, Hopen 5le zastupem wychowatelek a pě:
jaloš jíem slřbil, ímatému
MikU: ftounet, které z hlawnich měft Ewropejských
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potoolant) btjltj, a tím 3půfobem naučil je' generálotoe lnjlí a ntlutoillnenm: „©13qu
51:39 wssem řečem Ewropejským plynuě,
tu mibíč ctibobné mu3e a blamami fjebimómí,
awssak ruskh,fxrancouzskh a nčmeďt) mlnmil jíd)3to obbanoftí a měrnoftí já trůn fmůj bě
nejlíp. Bačafté přidjobil fjtaftnt) otec bo lují; oui jfou wysoce 3aflou3ílí o mlaft. Skloň
l'rnlm malé robint) swé, [;oupámal íroél)o loleno ímé přeb nimi, onit 3aílul7njí tofje=
funáčla na lolenád), lafffotoal a 3ertomal lité mú3noftí. Ale 6 polítomaním pozou
8 ním B nerotjflomnou laftatooftí. Malý rují, ionu můj, 3e jst jefjtě příliš mlabtj,
princ objetoil fe přeb otcem swýnl pokaždé alma náranílt) (epaulctn) nofíl , já ti oben
w ssatech wojenských; otec jej cmíčil to jmu toto loojenffe wyznačeui,a břítoe jící)
postawč, w chodxl a lo olrrated; mojeníhjď), neboftaneě, leč a3 se přejmčbčím, 3:6 jící)
a to činil 6 talotoou příínoftí, jalo u 3ajlon3íl. “* SBo těd) ílomíd) cífař mu na:
oftatníď) toojálů. Maly 2lleganber neměl ramlt) obual.
W 16.roce, lbt) nájlcbnící plno
to tčdjto toojenflnd) bráď) 3ábnéljo 3alí5ení,
ftámají, ílo3il ble Rusiých
a mílomal loíce raboftí, co je me fpoleč: leujmí je
noftí matčině na něj nfmítoaltj; l. matce 3álonů příjabu měrnoftí panomnílomí, co3 
toe3bt) rabčjí fe přibli3omal ne3li fotcotoi je ftalo melmí flamnč to .laple b\oorní u
přífne'nln.Smrt cífaře ?lleraubra
přítomnoftí celéljo bmoru, biplomatiďéljo
,

nólyle fe ubala, a žDlílnlaš ftal se fluoru a toITecl)ftátníď) bobnoftářů bne 4.
cífafemr
Od této bolu) měla 3ímotní hvčtna 1834. Eouto přifaljon ftal fe nú=

nílolja prince ?lleranbra
whšssťho jlcbníl prmním oobbantjm, nebo títul cífa:
lon3namu, ou bojtal jme'no caromicc
řemíčc nepofttjtnje jefjtě 3ábnčljo prc'uoa !
(cífařotoíče)a nájlebníla
na trůně bobnoftem a k ůřabům ; jel'tit na roůlí
žRufle'm, stal se mellolancléřem nnimerfltt) cííařomí, jemu jid) ubčliti aneb si bo ro
Finlqndske, Herou hodnost cífař Mikulaš paláci ncmfjímati. il [lutečnč to ti bobč
ll. otci íloémn
3aftá= nabčlal ?lleranber
toal. Žlle 2lleranber
Bol jefjtě příliš muoho ftarojtí. Welikú tčžkomyslnost fflí:
mlabtj pro talotoou bůítojnoft, a cífařeroič čomala a činila jej toelmí ncftáltjm, ne:
na ní tale nellabl loelilé \oaljt). SDoba bůílebmjm a_nepobnilatotjm. Sebo 3emnčj=
po 9 rofů až, bo nafto'npení trůnu

ftubií jel)o je přiblí3íla, ale cífařetoíč přía
líč l7orliloč se neoBíral lníbamí, tal 3e
ůlobou učítelůto jel)o Bolo, jemu toffcc'to
učení lebhjnt a příjemným činiti. Nebylo
na něm" po3oromati_ onu trpělimoft a

mřelou ljorlímoft w učení , jafon na ora:

tru

Roujtantínoroí

ssek sice byl má3ntj) jalo3-oanomnítu žRuíté
řífje oriflnfjí; ale buď) jebo nelibomal
sobč m ničem. Cisať jej poílal na cejn),
alu) sobě man3elln míjblíbl. Dn namntitoil
němeďě btoorn, tbe3to B nabíjenoftí umítán
[\nl. imalo fobě mfjímal welikých tras

po3bčji toíbčtí 3eníhjcl).Tak pťisselbo bcsjemfbarm
ftabtn. Submit II. mel bmč bcert),

l3elo. 58r3t) wssak jemílo cljotoaní jeljo to

potočbomí, 3e jest míce ne3 millionomé m3ort) 3cnffe lraft) a moto; proto je bos
jiných líbí, a 3e jeft potoolán, melíton mnímal 3e naflebníf Ruský jiítč jebnu 3
úlohu to 3írootč fmčm .lonatí.
*Brofjel nich jolŠě 3molí. Bmljlíl je. Zwolil fu
wssecky stupnč wojenského ftamu, tal 3c me ftromnou bčmu —_ třetí beeru toboto mas
léljo 'řní3ete, řteré3 i roe mlaítní robinč
“mm 14. roce Bol pobporučílem.
Sílaoroal fl w _bůftojniďtjď) ffateel) swých,a
toalně 3anebloaroano pcofřromnoft a jebnobu
wstonpil jebnol;o bne bo fálu, fbe se ně: chost to obcomání. Qubmíl ll. ižIRí
lolil starých generálů nale3alo. Bki jeho lulaě
3cljnali jeljo fňatfu B princeenou
' mftoupení potoftali. tito fjebhoí mojínotoě, Smat lí. llbaloft ta ofmčtlujejaínč rá3
alu) po3bramilílnáílěbníla. Io se mu '!Ileganbra ll. Sčnlr skromuý jfa flromnou
libilo. Ba nčfolíl otam3ení fjel opět fálem sobč 3molil djot.
Staw nlauželský 3měnil jej a pro:
očelc'uoaje tuté3 úctu; ale zmýlil je. Staťi
mojínoloě, wykanwsse jebnou potoínnoft Bubil m něm tofjech; cnoftí, břímající t
[mou,113 je neoljlí3eli po jeljo přítomnoftí. rodilé. jpolojenoftí cífaře, ltertjš jej ftátni:
illeranber uta3emj ob3aloroal jící) u cífaře ctmí moučomal, a me mfjeďa tajemftloí
.otce sweho. žlRiluláč. jej tisse wyslechl, utoobil. W čelo plula garbt) (tčlefné ftra3e)
pojal jej 3a ruin, mebl Ijo bo fálu, the postawený bol 6 úloljou swou nejpolojentj,
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bomnímaje je, je pomolání nasleduika
trůnu jest možní, nešli wojsko lomunbo:
mati. Chtčl ímé Buboucí pobbané miběti,
jíď) potkeby poznati, o stawujejich famofíatně
-íe pťeswčdčiti, a proto nanoupil cesty po
Ruskn a po Sibiťi. Salé bolefií počítílo
írbce jeljo mibouc Bíbu nemlyílomnou tolífa
nefifaftnílů w této 3emí: o tom ním) ne:
nilumil; lbo wssak dobrosrdečuost Megan:
bromu 3ná, můše to tufjítí. R. 1850
ceftomal w ji3ním Nusku aš le Ramlg3n;
tanto Bojoíoal w čele wojska proti Ša:

mhlowi,

a 3práíot) chwaluě níluíoílt) o

ský, náš

Frantissek

Sofef !. r&b

tuto o3bolm nofí.
Dne 2. bře3na 1855 w ben jmrti
otce Mikulňsse naftoupíl trůn cíjařfimí

i)?uffébo. Cisak ?Ileganbet
lajeioíč

ll. mito:

jest outllj a nab 5 j'h'emíců

mněfjí; ma ljrbtj chod ale nic pťikrého
na sobč. Sebo jafné, obnimé, níobrě olo

jeft 3rcablem mírnojli a

bobroftbečnofti.

W obličeji má Barma tmamč l;nčbou,
h-átee ol'třílnmé mlaít) jjou jmetle', blaa
líoe3nij, který je ftejnč ljobí k přífnému
iommanbomání jafo k ípolečenffému bo:
moru. Nejradčji nosi kirgizský fiat, kterýž

telomnoftí jeho; mítč3fh'oí toljo bne se
jemu přípíforoalo, a eijař obměnil jej mu wýbornč ílufjí, zwlasstč helma tutlmnn
mojenjltjm řábem sw. Siří 4. pobobná, w kterěž prawým hrdinon roos
třibtj, ktcréž wyznamenáni tolilo bůftoj= jenfhjm lmtí se widi. Donlcici enofti 3bolaí
nílům w Bojí- je mu:,načimíjím bámáno; u_llabélyo cííaře, kterýž s ďaotí swou sskaskUě
proto se whznanlenáuř to ta! míjfofo cení, 3íje, a jest boljabojmj. Risse mailů můše
3e sBotenílíu,
alu) řáb ten bojíal, při: ob ně!)o nmoljo bobrébo očelámatí, ač je
měl cííařomnn Rateřinu
ltonlu, aBt) mu ueboftáma rá3né přííné bůjlebuofti w
mállu 3avočala. Cisať Mikulčeš fám řáb' tě míře, ro jakěž ji měl 3emřel9 otec, cíjař
tento nenofíl, 3e je mu bo nilbn neboftalo, Mikulčcď
a Sebo Weličenstwo, rytiťský eífař Rakou:

Velkosultun (císař) Turecký Abdul-Medšiíl Khan.
'Drmeánj osmý ínltan ob muBojománi
Caťihradu pked 400 lén) narobil se dne

23. bulma 1823,

ljamebánjlůu) 3a poíoínnojtrfe Habe pro:
nájlebomání jinotočtců; obtub ' trudjlitolj
Déle neš po

a naftonpil po otci staw lřejtanů w Iureďu.

froém, DJiuljamebull. min tme 2. četloence sto roků němci “Iuveďo tolifo řemnimoftí
1839.
8eftit neméně dobrosrdečný jalo ašárlimoftí melfomocí ewropejských, zuichž
jlalnj me mlábč swé. Dn djce narod fmůj jedna drubé ťéto lořifti/nepřeje. W nejuo;
mčjfjíd) booád), r. 1852 míjmáljal Napo:
pťiwesti na eeftu 1o3bělanofti a príma;
awssak posud nic neftalo je. 8“ \ne prospěch leon, eíjař Francouzský prciwa cíthoi lato:
lřejtanům to Iutcďu wydal 3álont), jen liďé jmenomitč me jmattjd) mífted) — w
a Hejrané pořáb' Sernfalémč. Napotont icar Ruský, Miku:
„je je nezachowáwaji,
prouáílebománi jjou ob nárušímjdj a tm: láč mnftoupíl a 3afiámal práma ta pro
dossijných Turkň. Sebo 3emnčjíjel-jeft 3rea= lřeítam), a chtěl ujpořábatí ímé ochranné
blem mnítta; znát on chladné, Be3mljra3né prámo nab. Heftam) řeelélyo wyžnáuř w
tahy, 3 Uichž mna! mítnoft a dobrota. Tus:eekudthedem uapswatá nulla pojistil
(3úlon xcisaťskýw 'Iuteďu)
proloulá. Dio jeljo jest roelilé ale matně. hatxtissešrif
*Bůroobne fmčtlá Braba jebo jest na hnmoo obe Dne 4. čermna 1853. řeďé círlroi
barmená, alu,—mu3ně wypadal
Na loni práma ob břímějfjíd)Gnltanů baná 3nomu,
se kloni lu přebít, jaíoln) měl holení ro ale 3bráljal jejučinítí to 3půjol>em prámě
prsou. Awssak nejen w jebo slabotč joo: 3a1oa3ujíeím. Eutcí cítili, že wčtssi pr.iwo
čímá Bibmj staw 3emě té, nébrž blawuě wx obledu tom řifjí jejíd) jest Uebezpečué,
w mubamedaxtiďmu fantóm, lte-rtj je příčí a toto přeswědčeni, jakož i bojlotomaná
optamám bolu) nomějfjí, wzdčlanosti a pomoc 3ápabníd) moenoftí (Anglicka a %).-ans
fiejnému prámu wssech něcbožeuských ml): cou3ífa) pohnula Sultmta a jeljo míniftn)
3ndní; nebot w KoraUu (w 3átonč mu: k wypowědčuř mám) 'bne 4. října 1853,

?i

Čtení _bčidq(\ 5cmčpiíné. ,

» _iéjiš wýslcdeich m tu,.boBu čtou—črrpg-.
hodowati nemůže.
'
_
„
-—xxPowrch Turecka Cdoropejssého obuássi

minifb: jest Weldký xWezirš miuistr glac
šitofti, náboženíhjd; nazúwci fe . Matti,
iemuš mfiiďni turečtí „tužší, jižto “míní

7030 čtwerečnýchmil,"na Eterúó-7,100.000

prámníh) tiíou, podlébajia ulclnani

obywatelň šije. Gultan'mabiííaď),

cifař) seximenúií. »žDtiniftr.;abraničníd) záležitosti
panuje 6 ueobmešeuou moci-; jcho prwni fjest Neišx Effeudh,
Uliniskrnámořftma'

„wu
3:11!

'
““v—111.

\\“me

!

.

.:,

\.V.

_

,

_

'

.

SJJcIIpIuIIan (cííař) Turerlý AbduluMedssid Man.

K a p'u b a n 58a_na, a íprámcomé iebnotli:

připemučně; Eři'

wýchxkrajinapkresů Uazýwaji fc Passaty.
Znamenimdůstojnostijejich jsoU Bunčuh)

hodnost passete prwui třibt). ŽBůmob této
čeftné análním, totiž koňskýchx oexasů
Turci.wyprawuji
tatto: ,',Sřbtů,ifmt jehn

(_Eoňflé occtsy) na ržcrdich jako prapprcc

Bunčult;

zncunenaji
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Čteni bčie- a 3eničpitnč.

lráte us boji o kťcslany ftoůi prapor mo ničebo po3ímati, ba 'ani wody fe napiti
jenský 3tratili, uťal náš -můbce foňomi ani taůáť fouřiti nefmi.
Po
tomto poftu naftnpuie toffa!
ocaB,přimú3al bo na půl a 3moIaI: „ble
tento ieft naš prapor; tbo mne miluje, Bajram,
osmidenniraboloanit)a flam

at náítebnie hob; nlojet" — Na to jsme nofti; po 70 hned) pat jest Knrban
opčt nabyli 3tnu3iIofti, a mitč3ftmi bylox Ba p: am Eten) 4 bni trtoa a jesstč[[a
nam." ——R'onfolim Inrci malin mppo:
mibaii, nama se to wystawenim ocafu tl

nmčji fe obbúmá.

rachocenim

fteři neimice fřeífant) pronaíiebnii;

Bubnů

a

Ge 3mutem truo.

Barwa ocasu toho mů3e pátí iafáfolim,
jen ne 3elená, proto 3e ji3 rabno, na

Inrci

n'tert; bermiffům,t.

maji taté "&=

j. žebrawých mnidyů,

n'ebiroč fípičaté čepice 3 prti.

maji

Každy mu=

íuInian aípoů iebnon w žiwotč Muhameda
to wssak proroka brno to_žUčelce narofftimiti hledi,

nčm3 rotaie, 3eIené ieft. Neni
skuteěný koňský ocas, né6r3 3 rů3noBarem=
nebo loňffébo 3ini upletenú ocaG.
Wssickui Uejwyšssi úřabnici íflábaji m Cau

řibrabč neimpčffi ftatni rabbn — bilo an
3manon. Bénabnim 3ál'oneni mIabt; iaio3
i náčo3en1tmi jest Sioran, Muhanledowax
Jniba.18[ába
n3námá bma brnbt) pobba:

3a Iteron záslubn přeb imčno ímé fiomičlo

Hač — Húíti fnli.

95mm

jest n nicí)

3aioebena1an n Zidůw. Zxaonubeui
neběie le naoošenfhjm

oBřabem,

omffem

ale pobřeot),
pri kterých se mnohé
obi-atti;a [[amnofti \'onaji. Mahonled
swým měřicímhomoli! inn obo3enítioí,

nád), toti3 Mahomedany

(Tintin a a proto každý Ente! nn'i3e 4 piamč 3eno
poturc'ence) a main
t. i. wssecky nemo a tolif ionlo3njc míti, mnobos li mn jid)
baniebánp (Reitano, 3ibt) a pobanD), fteři' mt;3imiti I3e. Zeny obýwaji me 3iotán'tníni

fe naproti Int-tůru

3a dyatru poma3uii obbiln pfibptfn, iterú se barem

a neimčtffi banč platiti mníeji. Zádných„
občanskýchprám nepo3imaii otroci
obo
jibo pobtami, řteři 3a Turky pracowati
muíeii a 3e zajatých neo 3aprobanpdy
třeftam'i, 3ibů aneb ji3 3 rozených otroh'i
3áie3eii. Mahomedáu nemů3e býti otroleni,
a jak niile se otrot' potnrči, jest wolný a
přeftane býli otrokem. Bohužel mnobe'
lni3eci robim) slowanské, zwlásstč wBoůnč,
aby ímé stalky ne3tratilt), potnrčiln fe.
Sina! mffeďa 3emč náte3i fnítanomi, a
rolníci jsou pou3i naienmici. Weliké námi
a Be3prámí, Ptcrtjm 3emč tnrecfé poble'bai'r,

jmennie,

a přeb žňdným mužským, honi přeb fnnim
man3eíem a pánem, ronfífu 6 nociři íe
_imonti nefmčii. Mčska a bonn) tnreďe' jsou
3to'enht neúblebné, wysokými 3běmi ob
ulice 3afrptě, a jenom ntonitč wssecheu
preppd) a Bobatftroi wychodnich krajiu ua
odiw wystaweu býwa. ulice, fitnicc, mofti)
a wůbec mííeďa meřeina niifta neiioúč
3anebbana a zpustla jíon, a nmo3ftroi pfii
_nitomn ucuáležicich po wssech obýwauých

miskelbse toula. Maji mnobo parníd)
Ia3ni, w UichžtoseInrci čafto loupaii.

blamni mčfto Tureckého cis

ifon příčinou, 3e úprama roli, dmoúni saťstwi jest Caťihrad,
na ttern3 po:
bontla,
průmníI a obchod na nejuižssi bleb nejpůwabnťjssi se poitntnie zDol
stupeň Hein). Passata solxě počinaii me
m3bálenčjffíd) frajinád) iafo ,neoome3eni
tprani, a nejbanebnčifiid) bc3prámi se bo
poun'těii; aby co nejwětssi koťist ze swého

úřabománi měli. Eureďč mointeBnice na

maBagÍme,

iaio3 tuto to obra3emi:

bití jesk.

W lewo naproti Íe3iGin tari

nlčfto

6 35,000 obnmateli na foi-ebn Nsiatskěm,
a w pramo jest po3oromati wchod do

zýwaji fe b3aniie, iíousli welkč ialo pťřstawu Gařibrabfle'bo. 3i3 3 tohoto nn;
cbrcimp,a mečitt) čili niefíitp, jíouali obra3eni wyswůa trafa přirobt) , !terá3
nienfii', při nid) ftoií ftibíe', tenfé a wh:

Bohem jakoby 3a tdi

fh'oořena ieft,

ale

foié me3e, niinarett)
3mané 6 pas ob Inrh'i 3!)oIa fe 3anebbama.
W mčfič tomto (m Caťihradč) ondy
rolačfami,
G ktesych mne3inomč
p'e'třrat 3a

ben k niobleni promolámaii.

wýmluwnt rtoroé sw. Chrysostoma Sparta

Zaswčceným dnem4 jest jim páteř,
the nebes a 3emč zwčstowali, Poe .wssak po
1000 Iéteď) Turci. w krwi kčeskanskéta
se w menitáď) fbrontú3buii. iRamaban
ieft mčfic poftu, w kterém od wýchodU a3

iořla fe tonpali.

Db

bo 3apabn 35mm; mnfelnian

400 rotňlurci

w Ewropč fe ufabili;

(Intel)

tě boot) na celých

7.6-

Čtení břic a zemčpijuč.

fami wssak měří úskUimU pohání, zez
Ewropy 5af_e wypUzexii bubon, a tudyž
Bohatí Caťr
rihradssti Emei nejraběii na
astatskč půdě pochowáwati íe bámaií, a

čítá asi 600.000 obywatelů; uynijowsscm
fuab jesstč mnobem wiee, an tam- pro mám:

proti Nusku nefmirné mnozstwi Franu

cons ů, Allgličanů

a jinýchkrajanůx

fice w městč Skutari,

fond nejmčtfíí
ďé ťisse jest.

kdežto k tomu se beináí. chpťeduějssi památnoíti Gařibrabp
břbitolo “těším-e: jsou: Serail , íuítc'momo íibIo na nei=
Caťihrad pomnuieg jižučjssim kouci nlčska Be třecí) íttan mo

wenku welkolepy pohled, ale monitž obro:
mnou .ffpínu, zpustlost a ncpořábeť; po:

(lom

:
Liv-'.
'qvnmvy
cm
vu

řem otočené, íeftáloaiící z množstwi palá
cům a zahrad, a rownajřci fe welikosti
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(Žtént =bčle- *a 3tničp'ifnč.

ntčítu !!Bíbni; jebna 3 boženstwi tnaljomebanjtěm panntj nebej'fé)
pťednich buan jabo zawdala příčinu k po: Be 3Iattjmt fabeřemi a očima obíoíjot'otjma.
jmenotoání tuteďé Mám; „to t)s o tou p o r: S'Dtníjá té; totjnifaía ne3m'13non flcea sossak
tou čili branou."
Nejuúdheručjssimocnou a bůftojnou ttoařnoftí. Prorok
3344 mefjit, jiďj3to ftíljíé minatcttj a ndjmácen timto bitoablem nedjtěljob bolu:
ploské kopUle Caťihradu tak welikolepčho bic fortutojoantjcíj ani poh-mu ani jatčfoíito
pohledu propůjčují, jest nlessita sw. Sofie,
pomoci přijmonti, 3moIito raběji to jejttjni
nčlbcjfji fřcjtanjftj cbrám ob cisaťe 8u= blahem umříti. Bůh wssak mlutoil ! pro:
swou mnitřnímn

ftiana

r. 532 totjj'tatoentj, a po bobtjtí tofotoi tatto: „Tyto holubice, j'tjnu můj,

mčfta ob Indům

gamet

sedmera

w mefjitu promčnčntj. jjon k tobě upřímné, nejonce ti počrm a
wěži, kterýždtoma pomoc to pratotj čas. Nebot stane se, ze
fornnotoané hlawy jebnomu 3 potomtů
tmtjďj to nejná3iď) pomoc jftjtati bubon
Into botubice nejon Iobč from polcmn

to fobč ftátni wčzeni ; melité toojátntj
(lajat'mj), mojcnj'tě a Iobni 3ájobc'mtt), ba:
3attj (jfíabt) fupeďé) pťistaw přctrájmj,
starožitnč brabbtj a btántj a t. b. Nej:

taté pobobi3ntj ončclj forunotoantjďj hlaw,
tteré tonnlům hotjm proti tomuto pawoukn,
mčbčntjma nohama a šeíe3ntjm ttjpáfem
málo usslo zkcize,x.opatřenémn, pomáljati bubon. Iento pa=

jlatončjlji prostranina 'jejt 2It=-mejban,

rejbijjtě 3a čajů cíjařům Neckých. Památek
3 čajů tčdjto přebturcďtjd)

jakou mám; a čaft(: po3árt) na toto tnějto wouk ftane se tomtfůmtmtjm nebe3pečntjm,
w ro3ličntjd) 'bobadj umalilt). Z přebměftí rozprostiraje oonwu jmou (patoučintj t.j.
tenata) ujtamičně bate do 3emě tto'č. Še:
Caťihradských nej3námčjjj'i jfou ©aíata
a Pera , oboje 3a pťistawent na jiném Ijnej tebt) Ijoínbicem těmto a 3Iořeč pa:
totjbčšlu 3emč bo moře. Galata
jest toontu ntouďjtj djtjtajícíntn ro.3emí tmě.“
sidlem kupcůw a Pera
cizich rotjannců;
Turci, slyssewsse tuto notoon bajtu,
přebmčftí ta každého pťekwapnjiswou emco: jmali se ftbečnč, a jeben 3 nic!; počal ji
pejftotť wýstawnosti jakož i jmiíj'eninon tatto totjjtočtíotoati.. Pawouk 3namena Mou
j kala
(t. j. NUs a), tt) bmč Ionnbice
wssech ewropejských ja3tjfůto a trojůto.
a
Jelikož jsme mlntoili o nábošcnfttoí přebftatonjíErálotonn anglicl'on
mubamebanffém, připojujeme “(web 3 tofjo c_íjařc francou3 jléíjo. — $obobnó=

nábojenjttoí wypťynuwssi ttotoon

filenln

tUreckoU,

jmtj:

mi bajfami a jmtjfjaíénřami toIábnou ntjni
bajh).
nemattj toIito na Iib obecntj to Turecku
totjčonátoajt. Francouzowč tebtj a angličané
jjon ntjni ntitáčlotoé Iibu tureďéíjo a cííař

lterá se 3robiía to Turei meřejutjm míněním, jelikož

ntjnčjjj'í matečné bobč w prospěch spojencůw

Turetka totiž íšranc-ou3ů
čanů.

a ?lnglir

Nemalé poziwaji íšrantomě

úctt) NapoťeoU

a, wúžnosti to Turecku od té bobt), co mu
pomocné toojj'to pojíla tolaba francon3jfá
a angliďá. Nad míru totjďjtoalnje ntjni

Básněmi

nototjmi ojíamnií

Iucci ttjto torunotoané nam,.

Sebna ta:

halomna

'

Svatá místa.

ta3btj Tm:ek cifaře Napoleona,
a
lrólotottu Anglickou na3tjroapant

po3ebnanon.

a Wiktoričc

jjon Ijolubiccmi prorofa.

Půda,

kterouz kroky WlskUpitele swěta,

Ježisse Christa

poswětily —

fterč se narobií,

šít, učit a 3:1 spasU polo:

pt'tba,

na

lotoú bajtu, to !atoárnč na přebměftí Icní Iibftéíjo na fří3i umřel, ob jakziwa
Pera 3maněm pčcbnúfjená 3ni tatto:
_ djotoala je me tobččné t'tctč n Hejtanů.
Weliký prot-ot bom 3nepol'ojoman ob

Hned

to ptmním

mčfn kťeskanskč cítilo:

bndja 3Ičtjo to Mekce (mčíto pojmátné na tato mífta toeíifatoáíja se Había.
u Turku Mekka) ntef! se na poujjt Dwakrúte snažili je Zidč, jmnj ďjrám
bo lůna %brabamoma, a tam pťed ottoo:
tem lcfhjne , kde 6 Bohem ro3mIontoaI,
mibčti btjío pawouka, ojttomu Ijebbámnon
tobicíbo, jakož i btoě boInbic Ge 3Iattjnii

lornnamt , jcbna 3 nidj- měla

Sernjatémjftj 3nomn totjftatoěti, atojjat'
B_ůíj 3uičil t'untjjttj jejidjf Kdyz pal pob

cijařcnt.Dabt' tanem
naproti 3bořeni=
jtu S'ernjaíěma ntčfto ?IcIia
Šťapis
potoftaío',mtjftatočujeft byl nab

tmářnojt toIina

nejtrasnčjfjí. butifftj '(t. j. „_jmtjfjlenéw na:

ítoattjm Ijrobem, z Učhož Spasitel

3 mrt
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Čtc'ní bčicoua zemčpisué. '

_múd) wstáni a
chrám pobanfh),

wččný žiwot m1)mobit, ffébo whpnklo nomé pronéfte'bomání proti
Babě (WeUussi) 1očno= řřeífanům m Balestinč, a krwežizniwým

mami. Sotwa pal 3e Konstautin
Hakenlem byl (bt-am sw. I)tobu, dprám
c_íf ař kťeskanskoUmíru přijal, putomaía ua Golgotč, a w něm patriarcha Seruía
iebo matfa, © elIen a, 80 Ict ftará, bo lemský, San VII. fpáím. EBob'iebo ná=
fmatč 3emč, abl) to SBetIémč, kde schhriu
[tub- ŽBc'mnarobil,
a. na boře Dlimetfté,

ftupcem ď)rám ím. btobu patriarchou SRi

kesor,em opět se lbt)bubor'ba[ a r. 1048
bma fráfné' bofončií. Na míftč kostelaGolgotského tem
d):ámt) mtmaměti Dala, lieré3 po její ímrti Erat jednoducha kapla pomffaía, "eta teprw

oblub na

neberu mftouij

ob cííaře welikýlni _praml) nabám) bolt).
Dnat té3 boneflša listy, jimi3 se Uaťizowalo,
abl) se opět otewťel btob swatý, kterýž
od kťeskanů (nežli nab ním dnům po=
banfh) wystawčn b\)[) 3aí1)pc'm bt)I 3em'í.
*Bobanfh) d)uám se nbní ro3fotaI, a 3emč
se wykopawala , při tom fe- to pobočni

3a panomaui fřeffanům 6 chramenl fm.
brobu a d)ramem nalezenř fm. kťiže w
jcdenx kostel spojenax btjta;

Napotomni br3fé Dobytí Serufaíema

skrzeIndi) pod Water-Šabat
3'a'—
wdala příčinu, 3e $etr' 3 ?lmitníu
kťeskanstwn,jemu33 Heítaflfhba from jména

iefhmi Golgotské nana! swatý

napifem
.Chrill

!ř-í3 i 6 nic ne3ůftaío, p“eri kťižéackéta3cn'í 'proti
bláfal. Elio hbrb'oňíinčm oblébc'mí
v:. 347 po ChristU bofločbčuie. bpbbto jest mino ímaté 15. čctmna1099.
Wice než 70,000 mubambc'mů pabío 3a

'Bilótomým,

co3nám fw." Indům

;.Břibobbti
SevuíaI-ema
Chosroem
,kterýž dnům
Gerhsemaxlský,

:bvám nanebemftoubem, cbrám 9onftanti=
mim a na ©olgotě l-6 ďrtámem nab Božim
btobem

to3bořil,

obme3em jest být

občt mítě3fhoí.
3řícc'ninúď)
bobztébo
měfta
3an3iIo se Na
králowstwi
kťestansk

Bohomir

(Gottskieď) Sčouilíonfló, princ

řří3 Lotbarinský,

b\)I tan) prwnim křeskanským

swatý bo Bersie,

Šoratliem

a obtub teprm cííařcm Italem. Awssak Scruíalem, ji3 r. 1186.
nazpět bobtm'), 3nomu' co
r. 629. přime3enjoft b\)[ Saladinem

Uazpčt bo Semíalema:

W tomté3 roce 3bořeniffo pťesseťdo rulon' Bedťixcha ll.,
3 útčku abl) napotom jesstč bmattút majetníh) swé

namtátil se tafé Mohamed
swčho 3 iDhbini) bo metru),

a poío3il 3mčnií,

3áffab panotočmí fotanu- (mu!)amebaniemu)

a3 I)o lřefťané pťeď bitmou

-G a 3!) bobromolně opuftiii.

“

Teprw Go

nat) mjmčtíh' _čám tehdejssiho kťestanského [eiman !. obba! bo 3noiou r. 542.
swčta. Sabo 3áftupl) 3aplamiIt) bt31) celou nynčjssimi 3bčmi, a od té bobt) jenom

Spal-cítím:

al obieroih) íe'talé přeb fma= boje me3i Řeky,

91mm)

a Batiníh) o

tým mčftem (Setuíaíenmuy
Bo bloubčm' každý palec swatých míl't tamo 3ůřímah).
„oblěbími připablo' 't: 638.
Khakifowi 8“ po3át w kosteťe ím. brobu, dne 8.říina
Dmatomi,
kterýž kťestanůmžiwot, bčti, 1804. těmto bojům se pťipisuje. Dbeň
!ofteít), křiže a net-umně wyznúwáni kťe: ten byl tai prubh), 3: slonpowé mťamos
skanstého nóbo3enfhoí na měčné čafr) po= tomi na prach sbořeh a' Ešíbrn'é labance
jiftil. Senom náfdné obracomc'mí mubame= (lampy) fe rozlily. Genom mm) brob
banů na míru kťestanskou bylo jim 3atá= ostal 3ad)tc'měu, ba ani bebbámngm opo
3úno, a tafé' nefmčli- 3ábněmu- kťeskauowi nam plamen neun'fobil. Nowý d)'ram jcst
braniti,
d)tčl=I-i se nmbamebanem ftáti ponejwice na útratl) Nekůw wystaweň, a
Na těd)to umíumáď) fpočimaií a3 podlé ftarébo to3mčtu ta! 3bub'oro'án, ':
pobueG w jabru praroa- kťeskanůw D: &= není 3měm) po3otomdti. Db nejstarsslch
rufalěmč, ač bčbem čaíů- mnobóm 3měm'tm čafů b1)Ia wúchodni cirkew maiet'nicí fma
se pobrobib).
tých míft. Pox rozpadmlti na“ rirkew a-r

Pťáteťskýpoměr Ra-tía Welkého

fe fbafifomi Harun

al Nassidowř

menffou

a řectou,

fa3ba, co měla—,a poma3aía

pobt3eía 3 nic!)
3ápabn'í cirkew

3a mebraíou.An pak wýchodni círlem
pro [w.btobRatLomi Welkémuposlal po wydobyti (Eařibtabu Muhrrmcdem

jest 3námú', tal? 3e tento3a

bobaté batl)

tíiče ke chrámu fmatébo [);—obu
na) 311mm, 3e
se

mffí—mocí

nab

tímto

cbrámem

II: dne 20. hběiua 1453.

až bo ro'3tťyč'atí
uiimtxli

obřil'c'u moci žRuffé be3 ocbram) oftúmala,

Púďem toboto- nejmětffibo fbalifa Bagdadn

fe činněfr—áíomé %rancowmtí

$a

Čicni- břit-' a zenišpisué.u

*

.ríg

tiii'i'h'i. ' Iiío .boíúbli poflupuč 32 ' fétma= fmatébo bfobu , a malé báně nab brob'éni
nů (tureďousciíařfhid) linin), ieuš—úmlun'
mou r. 1535 učiněnou 3nomu se potwr:
bill). Sebuo naři3eni ob t. 1558 cbrúnilo
fice i Nekh w majetnosti jeiid), pojiftito

wssakptúmoíšatinifů
ke wsseUloftamim
poímatuoftem.Napotomni !t a [ o w é Fran:
\
conzssti, zwlásstč Ludwik XIV. p =
hačomali, ptama ímá 3aítámati. Dpčmč
b_ofcibli fermam)

mc fmůi

proípěd),

an

fantóm, fámen poma3áni,»-febmero 'obí'ouhi
ímaté

ŽBalmt) u řapík) im. imagbaí'enl),

dnům !)robu fm. 213mm) w Gethsemane,
tooth) tofie! w SBetI'emč, mifto- uaro3eni
Pěeuě pob kostelenl nab nim wyskaweným,
xa kliče ! oběma b\oéřim tento .foíiet otmi=

rajicim, ftříbrnou--I)mč3buna miítě nato;

3eni, 3abrabt) ua wýchodui ftranč toí)o
foítela iíouci, a pole, Eboanjelomé pami;

Neci a Armenowé,
jižuž žčadncipoli= řům u Betleula fe' 3je|bili. *Bobořcnim :!
n'ďá moc po bolu nafiaía, )a! na poftran= 3nolo)i ropftaločnim
(brama -ífr3c Neky
mid) ceíiád) prawa ímá fobě poiiítiti mo= wětssi čaíť maiemoíti těd) se jim potratila.
duchowenstwo dosáhlo uameáb'u.

[)(i, při čem se wssak meImi Iftimě a mt)=_ Nerké

trloaíe d)omali, a w čem jim obnmáni ř-eďě= Sui majif též uejmice fláíítetů. w Sonu

()o pattiarcbt) w Caiihradč

prospiwalo. íaíemč — totiž 13; ale oni ,íami 'pobIe:

Zejich Išim) ftam ale pří3nimě se 3měnil,

ťbt)3 Nusko počalo íilu a moc ímou \ci=
titi. Biolafitni wyznčmi citim: ankě uítá=
lilo for. 1642 a íněm (syuoda) B EUM
ttopolitou Moďkewským potopí“lla fe 3a

biomu moci cirkewui, aš Betr
r'. 1721.

cou3id),a matečné ta3eni92apolxbnolpo
bo (Egypta wplyw frau—tough) we swatych

QBeIiM) mííted) 3mcnn'ilo, a

ícim febe 3a I)Iamu řeďé cirkwe Bourbouňw

8 rabou „fwatébo íněmu" imenomal. —

Neci

I)!i mplpmu-žRufEébo bud)omeuítma,— kterčž
pod ochrauoU ímé mlábl) mábl) bofábío.
žlBeřeiné obřefnuti se kťyskanstwa we Fran:

a Qatinici-

to3umčii se w

(pob timto jménem Napoleou

Zerusalčxně fatolici)

pohiíp pob -m[abou

a erecmských,

abl) [)0 311011711

bob1)Ii, 3ůfiah) be3 topílebfu. -— Ludwik

d)tč[ každou cenou pape3c

fu ímému fonmománi natlomti , a jelilo3

mčti tamo pořáb swoje boje, tteréj bůíe= wssecky ostatUi prostkedkh nepomobft), uii=
žitosli boíúbli, fbbá 3' niď) pomftaía otá3la mal se 3aíob latoIilům mC—Éařibtaběíioiím
moci me3i iřefťauftónli lidi!) a ípoleč: mnííancem ». Lawasette r. 1851. W pro=

uoflmi náboženskými. Wplyw mafia
tuteďe'

w

řiffi okazowal se 6 přemabou ob

Rateřinl)

ll.

thž

přálo, mít to Ručufu

Kaixlardssi

bn: 10. čctmeiice 71774 přebpiíomati,
přijalo se n: jeho 8. číánřu toto ufta=
nomeni: „$obbamjm Nuské .ťisse, Iai=
him i budmmnim, jest mohlo, ' ímaté
mčfto Struíalem a jiná učtěni 3afmčcená
mista nawsstěwowati.

[třeb 1inorat.r.

stalo fe Sultanrm po=

tmr3cné uítalgomeiíi,řtete3,nebe1ouc obíebu

ii sstčsti3btauě po= na prawa žRefům

Nesxnč íe_ ob pout=

nil-foa cestowatelů ani w Semfaíemě ani
lb: iinbe ,na cel'tč šábna baň- a šábmjplat
bráti; oni se maji paít) a fetmam) jaro
pobb'ani jiných ípřateíemid) mocnofti opa=,
třitu Po čaš přebúmápi w ottomanífé
(in_aďé) řifii ne,)nú se jim 3ábuú třimba
ani ubli3eni Bati; oniť stoji pob neipři=
snčjssřod)ranou 3áfmiům."—
W áábné- po3be1f! úmlumě a m 3á=

poqedwna,

pram'noft wxssexn kťeskankynl

romuo=

wyzncirlim m'e

swatych mistech přiřflo, a Qatinifům

wicrro poswalnoskř namtátilo, jichž bl)li
běhěm čaíii potratili. $romeboni toho
mra3ifo na obpot; imenomitě 3bi'cii)a[i se

Řeči mpbati ![iče le fofteíu w chtIemč,
a patriot-ď) Seruíaíemfh) ssel r. 1853 fám

bo Gařibra—bu, abl) jid) bo'tulou9hu
skéhxo whslance odewzdal, a celé úmlumč

té obpiraI. Batim fu)! Eni3e žDicnčifom',
melfoabmital Nusky, lu 3Íafímimu po=
flanfimi obrati, a opuftiť dne 10.- února
Petrohrad. deodlčm,x Btehdejssim lumi

fttem 3abrauičnúd) 3aíe3itofii, Fuaď

Efsendim,

kterymz ona Stelí'imiue:

pří3nima úmluma. 3 Francouzskenl sexfinta,
bném miru nleziankem a Tureckenl "nempjcbuámati , mpnutil: “iebo propun'těni,
nečini fe 3mláíítni zminka o swatych mi= 'a- pa! šabat, abl) se wzaluunazpčc swoleni

stech, 3a to wssak činili Reci mo ffutečx fíšrancoiqffu učiněné. L 11b w i k .ER'ap o=
uosti uftamičné poh-oh). R. 1757. měli 'Ieon uftoupit dowažným ofoluoítenvabal
welikoU bání nab chrámem na mino pana i).-;Saioatte fmičliwčjssiho

Latinici

80

Čtení běie- afžeměpifně.

pána be la CoUra,

poíamúbníljoml): učíněníjmí, jíž bříme me žnólííoft příjílu'.

K tomu neeljtělt) ruloloět pobámtí.
Ruské botěrnoftí popuftíl. Ene 25. bubnu
Wůbee 5qu to w faměm počátlu
stala se w Caťihradč úmluwa nomá, He: mice otážfou mocí nežli míru.
íšram
flanee AloeWidni, ktcrýž měl'naěížení, alu)

rou téměř mfjeďo, co se pro Satínířt;

eoužfío

mumoblo, opět je žmrátílo.

sscný wplyw na wýchodč (w Turecku) opět

a Nakousko ótělu fmůj žmens

Smenowítě bofáblo Nusko úmluloou oožímítí, a Rusko swou pťewahu podržeti.
tou pro íReíí) noméljo ponotžení tědjto

Jerusalem.

prám: přebně aby llíče ob ljlanmíd) bméří
toftela Betlemííéljo Neckému patríardjotoí
S nábožmjm a tobččmjmírbeení moílí
oftallj; pak opětné wystaweni ftříbrné
ljtoěžbu w jeíhjní narožení Christowa, jíž měrmjřčeítanm ímatéměftoSetufalenl,

tatolící t. 1847 obfttanílí ; třetí: latolící
mají ob broýu sw. Panny wyloučeni blití,
a čtwrte': ERecí průtoo pobtžetí, bání
sw. hrobu na ímé utratí) obnoroítí. Ko:
nečně se žamážala portu, (mlába Iureďa)
bež příloolení íRufla w Serujalemě žábntjdj
načížení, to co fe ujtanomílo, měnícíd;
nebámatí.

Ioto

mtítání se Ruska

Cirkew

fatolíďá Boleftnč pociťomala; proteítantjféljo
obywatelskwa wssak udalost ta (ble pomalu;
měcí) téměř ani je netfla. & ro fatolíďtjcl)
žemíd) Be ftatou žimou roítou muljaíla
namnože toulja po swatých xnistech,a její
jífto, že befetltát tolí poumílů wýchodniho
(řeckčho) wyznáni Serufalení naíontělouje,
nežli notjžnamačům jinud; kťesraUskýchcírhoí,

jídjžto počet- ročně jotma 1500

obnúffí.

Qwssem že uííblením e\oangelíďéljo
biskupa a žaložením _uftamu bíafonííeí i
proteftantí ojměbčílí, je jím fmatá niífta
ložácná jfou; awssak dle swého pojímauí
fřefranfíma mžbalují je I):íbel meží Bati:

niti), Rekh a ?ltment),

jebož bějepírs žúžračmj

její.

hoťi ž tomino aobtaelon

W srdci pou

mobíljajícíljo

a už lj jížmjm branícem žaflíbené žemě
fábojíeíljo leží měfto to na fttc'míď) pahor:
tu, ale zda fe, lbljž se na ně bírocíme B
wyšssich lopeů, jalobí) se to_žproítíralo na

muíočíuě.Sof efuB Flaw (u6,*) uejroíce
měroljobmj spisowatel žíbolofhj,

jmenuje

Melchisedeka,
Abrahamowi

kterýžpťisselm unum
ž málh) fe mtacejícímu,

žallabatelem

Setuíalema, a wyprau

muje o něm, že tam Bohu chrč:mwystawčlr

Cirkewui Dtec .Díetontjm

ujííjtnje, že

jejitě ža jeljo čaíu žbořeníífo z paláce
Melchisedechowa w měftě tom míbětí bylo.
Síftá měc jeft, že ljota djrámomcí to famé
xmisto jest, lbežto měl A b r cíl) a m swého

fun; Sfala

obětoloatí. —— Seruíalem,

náležejícírobu Subomu

:: Benjamiu

nom u, bělíl je na 3 částky:hrad Sion,
ljorní a. bolní měfto; ljorní měfío,
Akra, na wýssinč ! žápabu, bolní pat
w úbolí Tyropčion,
lteré fe ob jíljo
wýchodu ! íemerožá abu meží ?lfrou

fteréž bůítoj= Moriou

túblo.

ní rob Suba

a

aní

noftí l'čejtanftma, žlafjtě uleží muljamebeínt) Benjamín
neníoljl je pod Soíuem
nebobnu buwají.
města zmocniti, a když pod íoubcí rob

Tar jesk otúžfa

o fmattjd; mí: Suba

botní měfto dobhl, odporowalo

fted), řteráž bula žbtojem welikých zmatků bolní nlěfto počáb jefjtč Benjaminow:
jmeno=
málečmjďj, jež nab Ewropou se shlukly. cům, bai žačasu Bawidowa
Dna fe uromnala anku
po můlí; ale mal se jefítě 8S'eoufltn Arasila pánem boru
NUs to sslo bále, :: chtíc se proti bubon: djrámotoě. — Dawid fám dostal boru
cím žměnúm pojíítítí, žábalo swým mimo: ©íon, fterá 5 ljorním ntčfíem ble něljo
nažroána její,
ťč:dným muflancem obnomené užnání ptám níčftem Dawidowým
whznawačůw míti) řeďé w tureďé řissi jméno, lterěž často hornímu í Dolnímu
úmluwou nebo neobmolatelntjm pojífítěním měftu .fe búmcí. — Serufalem wybudowčm

Sultanowým.

Snadby i toto požabamhj

neboli) wrazilp na oprawdiwý odpor, kdy:
bt) neboli) tajné úmysly Nuska žápabním
mocnoftem wypowěďmi anglíďému wyslanci

wPetrohradě,Sirowi (&$. S eo m outo wi

*) Jeho luiha:
pt_amena

dictw í

pro to! 1

pr o po uoub »
jeít „QBálltíÍ'žífomftá“

ě

Gurrílla a Method ia"

Čtení. bčieí a 3emčpiítíč.

ck81

jest na hřbetě port) ob půinoci k potebni= Bariď,
kterou © ero'b ee rozssikil a
mu bč3ici a troiiin úboIim to jihowychodu Anto nii na3maI. Zdč, tteré Sion ob=
ie fpojujieim přerúmané.
Na wychodni tlopomalt), byly nejltarffi a měli) 60 mč3i,
skraně mčsta jest údoli KidroU (Cedron), 3 nichžto mč3 SDatoiboma,
po3bčii

na polebni a 3apabni ftranč úboIi ©in= bippitua,
a pa! mč3i Epifanům
nom, w nčm3to Gibon- teče, fteri;3 bo 31oaná, nejběle w , paměti se zachowala.
Ěibronu
fe míéroú. K půlnoci táhne se Pozdějssi zeď Ge 14 toč31ni u3amirala přeb= *
mpfočina, a 6 této [tr-am) jeft mčfto nej= ničíti a Akru do pemnofti ; fonečnč 351m
přiskupnějssi. „Be čtpr paborfů tato liboIi bomai berobeů
Žigrippa [. iefftě ie=
obfličniicid; jest na poIebni ftranč Ie3ici bnu 3eb 50 ftřeioiců wysokou a 20 ftřetoi=

a
nei3namenitčjffi. W jeho peionnd) ců tlnítou, abl) paboret Golgothu
Bezethu
bo oboru pemnoíti wtéchl.
mebIénici) Histoď, niiíto 90 mě3i na této 3bi topftamčnód)ftrměla
pro fď)ů3h) Iibu uftanotoené, obpbii nej= 1o_ě3Psefinoš
70 ftřemiců zwyssi, a 6
Sion

zděch íta! krcilowskýpalác a 3abrabt) Ša:

[oniounomp,

mpčííibo fnč3e, w nčm3to 3a čafn Chriska

"Bána ?lnnáč

obýwal, a iina meřejná a

ieji pamlače bhlo mo3no přeblébnonti 8u=

bčiu, ?lrabii

a-ftťebni moře. Chrcim

íonl'romá ftameni. žBůinočnč naproti ©i= ač \oeifou-3bi ušawťený, (n)! k 3cipabu a
onu Ie3ici mitněifíi námrífi Akra obbčleno ! půlnoci, tbe3to 6 měftem braničil, jesstě

jest úbolim Ipropčion,

úboIim syraťů, 3Iafítni 3bi obbčten. —

o_b íeroero3apabu priebobicibo,

přes

Počet Bran

byl '

tteré

w ro3iični)d)
bobů?
W brama
čas bo=
chodbu od bomu swého ke bpti
mělo mčíto
bo rero3Iičnp.
opemnčné12

(Šalomoun

chrámu wystawčl, z ní3to posud stopy mi=
bčti jest. W tomto úboli [e3elo přebměftí,

ob Dawida

Sofefus

íšlaminc

počítal tenřrate'

10,00 000 obtpoateln, arcit to tu bobu

pobíménemMislo oborou malečnon nmo3i 3e 3emč hlcdali tam úto=

Sion,

na ní3 horni mčsto bolo, 3bi fpo= čisstč ímé. W ne'jmčtfíi slawč řisse 3ibo1o=
jené. mamma
mčftem Qitrou, tteré3 íté brnnio fe ieíítě jebnou tolit [ibftma ke
bhlo wyšssi ne3 Dora chrámowci, od nčho ímatpni Serufaleniffé, fteré3 w měftč fa= '
ssirokym úboiim obběienci, bali EIRafřa= mém ani bofti mifta nemitoaio, a tllbl)3
bčioroé 3aromnati a 3emi tatto ffopanon m pobli3fu ftanl) ímé 3či3malo. — 3'a=
ono úboli mpplniti. Kolem Nkrh, od born kož Bol Seruíaieni stťediskem židowské mos
Sionu a3 k Morii, tabla fe námrffi ci, 3amo3nofti a Boboflu3bp, tal In,! tafé
Bezetha,
! 3ápabu borni čcifti úboli blamnim fibIem 3ibomffé učenoíti. — 3á=
.Dinnom,ť wychoduúboli Sofafat
f(ab, na nčm3 mčfto fpočirba, jest mape=
ohraničené, a na ftraně port, d)ramo\oe nec, tubp3 chudy na \oobu, nicméně pře=_

bilem blubinou 6 rpbnifem BetheůdoU,

dilem prahem 2111to n ii obme3ené.— Hora

Mxoria,

wýchodněúboíi Soíafat

botylaiici a Be Sionem

ce mčii 3ibé i w neitu3j'iim obíe3en'r, a
an nepřátelé 3i3ni ttcipeni Bpli , bofti mo=

íe by, co3 bčtomali bohalým a nepřiftupnóm

(jakož 3minčno) mobomobům.

boli binnom

jest

moítem fpoiená, na wrchu ímčm pracně se 'pobřebiftem, (: bo iebo fiat mtefcinn byly
zarownala, abl) fe Uabykomiska pro stawa
úzké a neo3bob'né komůrky, w kterých mrt=
_ swčtoznamého (prémii Salomounowa, kdežto moli) obpočiroalt). Na poledni ftranč Ie3i

_ nyni Dmarem

mnftamčná melifá tureďá pole trmamé,

meffita (mointebnice) stojť. S ni hraničí
7k jihU mefiita el aks a, 3Bnbomana na
ohromuých 3úťlabnid) 3bčď), na niď33 8u=

fterě3 wysoká rabba fou=

pila 3a peni3e Sibafforoi 3a 3rabu sBana
Mistra bané ale namraeeně; <Boleto
flon3ilo 3a břbitom pro ei3ince,

c_o3se a3

ftinian
kostel wystawčl. Ze bloom ď)ra= pobnee ftúioa. Stab brobt) liboli bilino'm
motočbo mebla k wýchodu3Iatá brána,
3bioi[,á se bora 3Ié rabi) Be 3bořeniffeni
k 3apabn čtprt) bráni),- 3 niď)3t_o jebna. bo

paláce iráIomíte'bo, bmě bo boínibo mčíia
a čtmrtá po schodech botů a 3afe 3bůru

na pahorek Aerl.

Mezi Akrou,

přebmčftim B e3 e t 1)o u

wystawělSinton

a chrámem

Ietobrabn Kaifassowa,
w nčm3to 3ibé
uíoubili 3e3iííe nfmrtiti.11 potota Ki:
b_ronu, na wýchodui ftraně naproti žUto=

rii, iíon hrobowčAbsal ona, 8oía=

fata, apoftola Safoba a 3ad;ari'=

Makkabčiuď pewnost affe; nab nimi jeskyučGeremiafíoma.
6

_
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(Čtení břic :: zemčpisnč.

— Pp

mostč 'nab Kidronem xpťichodi se tie, jejich robičů a fm. Josefa, cisaťowUšU

do Gethsemarte,
čtivetečnid;

fiřeroíců

Misto, kde Sibáš

gain-abl)asi150

weliké

a

obezdčné.

_bil _Eutci jakožto ulisto proklaté zlássmi
zdi obehnali. Dělle k fewerU na patě bart)
DIimetífé Ualézú fe nábrobet 213mm) Ma:

„kamna
'ulalvgmas
(noc;
qayqogg
ml
9

Helenou

zťizellý. bora Díitvetffú, asi

čtmrt hodiny ccm)“ml'dpbnč od Jerusale:

Púna polibenim gra: ma jest 2556 ftřemícu whsoká, strmi 175
skťewicň nab Sion a poskytuje Uejkrňsnějssi
pohled na měfto a jehof ofolí.

Čtení břie- a 3en'1čpííně.

„bota Dlimetffá má 3 wrcholy,š

,

83

ptoftřebního mftoupil $e'm 8e3íč na nebeja.
Wychodně od horh Dlimetffě Ie3í žBeth=

jeft fojteI, !be Marřa ?Bunna ffíejía noi=
bone Syna fme'ho pob tí3i-lří3e npabnouti.
&' to mífto po3namenáno jeft, fbe
i=

fage čili EBethania. —

mon

xNaproti mějtn, bne 10. jrpna 71 let
po Christu 3Bořeněmn, a bilem na jeho

Dále ufn'3uje je bům sw. ŽIBetonilh,
a pa! je přijbe bo Bránh, fterou Wm

3řiceninád) rohftaměIciíař óabrian

3e3íš fjel na ©oIgotu, fbe3to tří thtámo=
mé pob jebnon ftřechou fpojenh jíou. bia
mní wchod jest na potebni skrane, mufi
se jíti mebIé tnreďě ftrá3e :: nejprm uroi=
bi se omře3enh bílý mramor, na fterén13

rofů po3běji měftoĚllia

fapitolinn,

60

bo něho3 pob treftem jmrti 3ábnh 3ib
rottočiti nefmět. SÍ-řeítané wssak i w sebe
tč3ffích boháeh a tu3fjích pionáííebománíd)
byli to3bhďh w tomto fmate'm mčj'tě. —
D mhftamení bzeífntjehchrámů nanehemfton=
pení a fm. htohu, jafo3 tafé o bohhtí

Cyrenejský

Ghtíftu kčiž obňaí.

i)?ifobem a Sojef QItimoathejjfh
tělo *Báně poma3aíi. Dbtub mů3e poutní!
m lemo k !Bo3ímu hrobu jíti, aneb w

měfta jfr3e Démanh
3mínili jíme je to

a paf jfr3e řři3áíh prawo po -18 fchobed) we skále do kostela
přebejjlém článfn: jmate'ho fří3e. Kostel ten feftároá 3 bmou
fapličef; jebna se pne nab tím míítem,
man lI. poftamil t. 1534 nhnějn'i měft: kde (Shríftuů na !ří3 přibit, btuhá, lbe 6
Iain
Bhli takě
skou 3eb 40 l'třeíoíců mhíofon a 3 ftř. řří3em mh3bmi3en hhl.
jjirofou. Swaté mčsto nále3í nhní k pa: hrohoroé prmních fřejtanftpch !táIů Sera:

„Swatá

1níítn." — SultaU Soli:

ssaliku Damasskll,

Bohonlira
od něho3 40 hobin salemstých,

zBonillonn

m3bálené jest; od ftřebniho moře jelt 18 a jeho bratra Baldui,xna I., jen3 wssak
lor:
hobin. Z jeho ftaré flámh a welikosti Vpo3citemr. 1808 3ničeni hhit—

zůstaly jenom památft). Má 23.000 obh=
matelů, m nich3to afi 8000 3ibů, 4000
mh3namačů řeďěho, 3000
arlnenífého,
2000 fatoiíďého a oftatníeh Eřcjtanfhjdp'
mh3miní jeft. thatni jjon mnhainebáni.
ll3fé, nejroíce nebíá3běné ulice maji ní3fé,

ním kostele mhdjobně jeft floup Bi)čo=
mání,
ftertj3 tam přenef'en jest Ehl, a

čtroerhranné bonn) 3 píffomce 6 malhmi
ofnh. žlRe3i nimi ftoji mhfofě 3bi , mno3=
stwi kulalých nebo čtmethtmmhth mč3í,
kťeskanskéfofteíh a tuteďé nlefíith. D mí=
fteth, na ftetheh fe welikě skutky Boži

wýslowuč bofměbčnjí, 13 Iamp ofměcuje
he3 přeftání tato ítoatá mífta. SDaIef
mhehobu jeft kapla jm. Songina,
kterýž
hot Paně fopim _ímhm prohnal , a tamo
mnoho roků co tajícnít 3i[. — Z tohoto
foíteIa jbe je trojímí mří3omhmi broěřmi

pak

se jbe

po 29

ích'obech bo fapIh

ciíařomnh HeleUy,
fbh3 se jmath

fm.

fbe ona je mobíila,

kťiž hIebaI,

Dtcomčsw. Ambrož

co3 cirkewni

a (Ehrhjoftoní

ubálh, fquje mnoho poměftí. Kostel nab
Božiln hrobem i po jiném 3Bořeni opět b_o třetího Chrámu, bo něho3 welikou Báni
3cela ble staré pobohh ímé se tohftatoěl. jmětlo pabá; pob ni jeft hrob Boži we
Na lníítě bonn: Kaisússowa stoji armeuský jídle mhteíanh 6 50 Inmpami. Wsserky
fofteí Wykupitelůw, w jeho3 oltáři noIo3en
jejt' fámen, ftethm hrob “Báně u3nmřen
hhl; meblé ufa3uje je bům, w fterěm
*Bún 8e3iě poííební mečeři slawil, nej:
swětčjssi fmcitoft oltařní nftanomil, a ťre

tři tofteiomé' maji 120 kroků bělfh a 70
krokň mm;; 200 horů ob kostela mají

fatoIíeiHáňtet

íšrantijítčnfhj

B

chrámem jm. Salwatora, kde se poutníci
přijímají. $to to je činí iu mie fbírh) na

na swatč apoftoíh Gftoupil. Boži htoh to Setufalěmč.
Takto kráči noha poutnífoma ufta=
nab hrobem Marie $annh' jeft chram. mičně pc swatých lníítech w Serujaíemě a
Dům Annássůw přeměněnjeft m laplu to ofoIí jeho, a mů3e fohě Be fmatou
armenffou, :: ftrom oIímomh, k němu3 'hrů3on 3iíoč přebftamiti, co Wykupitel
3e3ič přimá3án Ehl, ne3Ii Sej k nejrohš= náš, 3e3ič Ghriítnc, pro nasse ípafení
fjímu fnč3i bomein, jeft pojub \oibčti. Na pobfionpií, mhfonal :: tohtrpěf.
jara tofu 1855 mhptamiío je
tom míftě, fbe bh! jm. Salob ftat, jeít
hIamní dji-cim armenský a ![áfjter B 1000 mnoho fatoIířů 3 Nčuňeeka na pout bo
lne3ínimi byl tetě pro:
jmčtnícemi pro poutním. Na cestč utrpení Sernjaíémn;

DUrb fmath

Hrob Dawidůw jeít na hoře Sionu;
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Gtcní bčie- a 3emčpiínč.

mel. p. mi) :; liboftí přijal, (Smutna, 41—443
91lb a n S t o l 3, Hex-133jepíal nčfolil fnčlj 3ebráfomí nčlterěmu baromal. Tatéž bčm'es
pro čaB a čka djtčla mí přebr čajem jmon celoroční

fosfor: pajtorúlh)

3 %ttjbnrgn,

pob na3mem „Ěalenbář
mččnoft,“

jenš í najjenm česko:motam= fln3bn 100\3l. bátí, abtjďj je ďjnbtjm ro3

fřému fpifoíoatelí,

neunamenčmu

mel. p.

bal. To wssak jjem jí ropmlnmílJ' —-.
Lékařský roba, m jebo3 fpolečnoj'tí ?llban
Stolz to mtjprmoomal, poflal mu bl“lll)éi)0
čelo a wč.čUost, řtertj je '6 mnoljou obli= bne tale bufat :: pobobnon 3áboftí. ble,
bon w libu nafjem 3ljnfta čtamú. — 2Il= í cuost milojrbenftmí jeít nata3límá;
baUxStolz
přífjel bne 6. února na oiojjem nemoc tn měli b\jdíjom me3í námi
této jme cestč do Setujaléma B nejftarl'jím pořáb jjířítí. — 23ůl) bej, abl) pout tato
ítjnem lni3ete Zeil:Waldbnrga
„aB nebijla 3 “nomčjjjicb bob pnoni a jpoln
brabčtem Kageneke„ln
bo QBíbnč,-lbe3to pojlební 3 nafjiď) 3emí bo jmahjcb míft,
w bomč jifjčbo léfaře rotjpramomal nba= aabtjje ftala 3íblem miloftí najjím 3emim
Ioft tn: „Slnžebná dčwečka 3 Řarl5=
potřebmjd). *Bobotlnoutí bln3no, 3e i 3
rnlje poflalq mí dukat 8 ton 3cibofti, xWidenské jebnott) fatolicfé poho:
abych bo me floatém.1nčftč S'emícilemč, bná wýprawa poutní bo Sernfalema téljo3
lbe3to $.Bcín thiftno
almn3nn ebubé mbo= tolu se 3ařibíla. Zdať Bůh!
SB. M &.

íštantifjlomí

ÉBojmonomí za wzor

flon3ilt)při jpiíomání lalenbáře

pro

Klášterna s_v-atoeBeljnardskéhoře ve Švýcarsku.
?íenlalou'oflmoon líbumílftmí a pře: jjtet- ln přijmutí a poboftční ceftotoatelůlo
fráínóm důkazem činné lájh; mílofrbné W031"
Rláfjtet ten jeft \'oelmí bloubě, la
jest Húíjtet na fmato= Berltardském
louljoln brbčf oblařůmse toppfnající. menné j'tamenía poblebu melmí fmntněbo,
SDůmtjflná jeft a mljmpjjlímá činnoft, Herci tal 3e bímajícimu je na' jtamení toto,
půmob jloůj béř'e 3 blnbín 1itlocítčbojtbce,_ lteml m bimolě, jebnobnďjé a bornaté

3aujatébo pro bobto lipíeíljo opnn'tčněbo, h'ajínč této m3bůru je pne, prfa jaffí fe
w nefná3íd) a to nebe3pečenfhm fníttí se 1i3í a trndjlojemmj pocit jiď) je 3mocňnje.
nachúzejicťho čloročfa. Eaton, 3ajifté míjí Leži me3i bmčma fudjoparmjma botama

dnoált) a n3naloftí bobnon toubon 3aujat

btjlsw.Birnatb
3 SUIentljonu,a
plát mnítřnm pu3ením,
ku pomocí pří=
jěčtí
nebc3pečmjmí
3e
mtjcatfla
bo ceftami
Wlach cej'tujícím
přec boti)
uftatoičmjm

fněljem pol-tmě,

narbjhj.

W tčtljto 3fá3onojmjd)mííted)

3mláfj't před!

UebezpečUý lord ol fmato:Ber:

jalo jemřen; fopcomé tito jjou pončhib
mnšfjí ne3 ten, na ngm3
nprojtčeb
7680' nab blabinon moí-Ron jmenotoamj
lláíj'ter B loj'telem ftojí ba talořfa jen míjí
'a info" přilepen m poročtčí je naď)á3í.
S jebné ftrqnt) braní B je3etem, je3 of!
'/4 mile m občljn má a talořla toe mobč
ftojí; na brube pal ftranč braní B nema=
ltjm ftamením, fam3 je řlabon mthoi,

3abtjmilo téměř řa3botočnč mno3j'ttoí pout:
nitům, jí3to bnb fnčbem 3ametení anebo mfíelijahjmí nebobami o 3ímot přífjlí ce=
w něm talořla ntopení btjlí, G přílrtjdj jinmatelé, ji3to pro nebojtatel hjpré 3emč
ceft jbonce bnb 3abloubilí aneb bo blubo= tuto pobřbení bnjti nemoljon.

ftjcl) propaftí umr3en'r čí jalljmfolíto nejjta:
ftmjm pabem 3 lnibt; žiwých lomna3ání jjon

Wúkol to3ptoftíra je nepřett3emj ře=
tě3 bímohjdj lefů, fopců, a ro3trbamjď) —
nepříjemná bojem půfobicícl) — ffal, jí3to
3 žUčent'ljonu, tento btbina činné lúflt) mefmčo ínčbem a lebem poT'rtjté jíou. W
fřeítanffé, nftcmomíl u febe lo tčcljto nes takowé krajinč diwoké, téměř btů3občjné,
bezpečných míítecl) útnlef pro ceftnjící co jiš příroba tal ffonpě obmpflíla & Pbe to:
příj'tato uproftřeb ro3bouřcnél)o moře po= lifero eeftoroatelům w náručí neuprofltelně
ftamití, ci prámč na tom nejmljšfjim :: jmrti fe lotljalo a 3a polem bramémn
nejnebe3pečnějfj'ím lorcljoln mellolept') flú= ptachon jafo3 í bimofé 3mčři flon3ílo, _ne=

boli. To na mtjflíumá3imsw.B etnarb

'Ětcnl bě'tcp a aem'ěpifnč.

Bolo: zajx é ničehožj mice pýáti "mb to,
aby fe m'ftonftatoěío _příftřefít pro ubohé
a ob ceíqýo ímčta opuntěné ceftotoateíe.

'
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91 “sauně, tíán'ter tutto iefft nejtrófnějh't'm
poumífem'J jímž, 'fc—Iibnmilftrot bonoflti
může!
_

tyořě
Sernbarbffé.
Hoskiuec
imato:
na

_
W klčassteťe tomto Uacházi fe _mícero
mnichň pod jeduýur pťedskaweuýul. Každý

tucet tiíícům _ceftotoateíů. Mxlichňua bo:
stčawri fc wssech zdrawotuých proftřebtům

cestujici w něm se uboítiti může a býwč: a wsselikých potřeb z krajiuy Watliské
dle4 stawu a bůftoinofti ímé přiměřeně a z Aostyx
au wssak 'pro taforoé'mn_oš=
přijat, péče wssak a obsluba Mt iebn'oflei=
ná, rďudiž ft pkichoziš kdokoli. Každoročuě

ftmi ubytujrcich se reskowatelůw; wssecky
téměř přiimtp založe!lšýo soudU xléposta:

ubytuje se m. Húííteře tomto třicet i'čtqa.

čuií, tu fBírl'úm. útočin'tč-toaíti

přinuceni

86'

“Člení bšie- 'a- genlčpifné.

jfou. Cesty, inte Ie fíá teťu :: k nemoc:
nici \oebon, ifouť z wčřssbo bíIu nebegpe
čně, ffáíami
ražené pěssinky, bimně fc
!tontíci a fřišniící stezky, ježto po celých
ofnt měfícům fašbébo roku fněínm gamáté
a Iebem ngamřeně iíou. Běda tomu, fbo
přinucen íeft famoten jich Uaskoupiti. Gta:
roftlimi mniffi Uičehož neopomenon .a le
wssemU činné full) ftoé přifk'ubaií, čímž
bh méně obegřetným ecftomhteIům toffeIi:
iatá nebezpečenstwr žiwotU hrozici odstra:
niti mohli. Qd slawnoski wssech Swatých
až ! mčííci fmčhm nemaiíe broa slUhowč
Háfftetnl nišábnéíjo' iiněbo zamčstnúni Ieč

Iatalči:

uftaioičnč n: okoli fem tam íe probihati a
pán-ati, ieftli=l$p nčjaký ciziucc pomoci
ieiid) gapotřebí neměl; ano i íami nmifii
nišábnébo neostýchaji fe pobnihmtí, aniž
Iitnii 'baleřon pobfřoupiti cesku, !an byli
šwědčli, še učiniti poeeftnó čloročf m ne=
bezprčenstwť

se U“acházi. Bťed

mnohými

roh) mělif (from něfolif jiných) ohromně:

bo pfa, Barrh
fu" pobimn

pro

nabroanébo, Heréboš až
ímé pomoIe'mč mpetoičiti.

Eonmto psowi šawěssowali nemalá toč
poh'mem a . nápojem naplnění) na krk a
wysiťali ho na 3mčb1).

(Doggen)na hoře ím. SBcrnbarbíle'.

Een pes Bp! takoťka zázřačUým pu:
bem obbařen, tak še ftúti zůstal, jak mile
poznal, že na tomš míftě nčfbo me 'íněbu

utoáanuro gameten. ieft. 'Iu namábal fe
úsilnč, nm'emi čtprmi fnčí) obbtabotoaí, a

když naleznul, je neffta íf, jehož pob
fnčbem tqfořla pobřbeúěbo mpbrabaí, ie:
sstč dýchč:, aj tu! .pIn radostnčho pocitu
naftrfotoal nm krk fmůi a Iiďpcením bo
powzbuzowať, abh pťikrýwkU na kossi ob:
mága! a poh-mu i nápoje bIe Iibofti po:
šímal. 21 _tu, nemobHi Ubožák zxmista,
zanechal too a úprkem chwňtal bo Hán'tera,
Bt) nesslastuťka oznámil, pomoc opatřil a
horám úzkostliwým se (porodním (coš mni=
“i bnebíe pognaíi) něfnbo mpbíbnul, abl)

gnomuatogeněmu nesskastniku lu pomoci při:
ípěí. žmobHi wssak ge fněbu, takoťka z
Ulrtwých powstalý cestowatel bále háčeti,
,a bomolila=li je!)o fila tělefná, že přeb:
Běšnébo ognámcní aapotřebí nebolo, tn
bobrů pec ten bopromobiI cestujtciho, když
se [an pofrmem pofiínil a nápojem občer:
ftroit, až ke Bráně deftetní.
Baroš wssak
přečaíto obměňuií se Iibé fmóm fpqu=
Bratrům černým netoběfem za prollkázaná
bobrobiní, tat fe stalo i tomuto měrnénm
smířeti. *Bw tento bobročinnó bylr totiž
jedxwho bne natočen mttmú, nebot bo za:
wraždila tura těd) libí, jichžto on tak wťele

milowal!

.

Kdykoliw zemč: či bčjepifné

Iiftim;

o ním na určité mífto fe odebral a opět aminů: _činí o tláífteře na swatorBerUard:
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Čtení bčíe- a 3emčpiínč.

psi ua swato:Bernhardskč boře uepří3ní=
muíli tane welkolepost ímaté míti) řře= mimi ofoíuoíhui "ml)bhnuíi a3 na iebnobo,
na
íťaníforatoliďé činnou Iáílu k bli3nímu ta! 3e íe přemot Háíítera Deleglise
bíáíaiící! 2! 3aiiíté, či írbce člomččí, but mííe ítram) obléhati' muíil, ablí pobobné
íebe tIuítííi futou tupoíti obroítlč, a Iebem pokolcni psů učfbe uale3nul a iid) opět “ro3=
3e swato:Bernardskčho kopce obalené bylo, plemenu. & uaííli íe ífutečnč lo mčítečřu

ítém kopci we Šwýrarsku,

wždy mi na

u tamněi=
neobmčfčito a nero3pltyuuío bl) íe činnou Wůrtenlbergském LeoUbergU
[aífou k bli3uímu, au nám 11 tak 3iemnč íííbo mčíítaua Eďsiga,
kterýž bneb 6
bláíaií tamčiííí muiííi; ano i uero3umm) “neimčtííí oď)otnoítí, u3námaje mátečné 3á=
hoot přebraínó přitlabfnáílebomani barva! ílubt) ímenomanébo tlaíítera o čIotoččen=
Rláíítet teu ieít a 3ůítane po nmobá íto= íhoo, učfoíif takowých psů iemu barem
leti přeíhooucí perlou m 3emč= a bčjepiíu přepuítil.
Rat el mer.
3emě Swýcarské. — W poslednich bobaď)

.Ov
Hotentottí a Damarové V lení
Africe.

%ngíičanFrantissek © aIton ce=
Hlawni měci omííem jest pro každého
wzdělance, aby přebe míííul íám íebe, íloou ítomaí ob mčííce írpua 1850 a3 bo fonte
mlaít, ímůi nátob, ímou řeč, 3áťout) ímě= tofu 1851 po ft3ní Africe,x a mnbal nám
bo ímatébo nábo3eníhbí a říííe ímé bofo= ímůi ceítopiů tiífem, 3 učbo3 čIánef tento
1855.
naIe 3nal; přoto 3a nic neítoii čloročfíebe íeítameu ieít. Wiz Motawůn
učeněiííí we wčcech swčtských, ie=Ii ne3uaí=

cem ro prawdach

3ietoeučbo nabo3eníhoí;

a prawým podiwinem ieít Morawan,
není bčiepie mííed) ostatnich nátobůro ob=
řílámá, o swých praotcich wssak uičebo
nemí' a me ímé řeči aui řábně mhuoiti
ani píati ne3na. Kterak.wzdělanec takowý
naplní popkedUi úlohu ímou, maje nabt)=
tou m3bčíanoítí k prospčchU a k blahu to=

ítt. 95 a 165.) ?Be. ípiíu íměm neimíce
popiíuie bíamni bum hnem) diwokých obywa:

teíům i_i3ni?ífrice,toti3.bot_tentottt)
a mamut). Damaroto'ě iíou diwossi
baron) hnamé, mouřeníui, a móborní 3[o=

bčioméi3boiníci,omí'em pohané; 3imí íe
uejroíce bobutřářítmím abonbou. S Hot:
tentottt),
íouíebt; swými, iíou w uířa=
\oičnóď) boiíď).

mu nárobu ílou3iti, 3 něbo3 pod)á3i? S
Danlarowé
jíou trochu m3běIauěi=
tohoto stanowiska w čáíti běie= a 3e= ííi nab botteutom), íouíebt) ímé; uplnou
mčpiíué Morawan nač přebučhledi uabotu těla poma3uií 3a meíifou banbu;
ííířiti 3namoíti o wlasti naííí miIe'. Nwssak alespoň Eo3enou 3áítčrh1 muíí 'fa3bú a
mííiďni libé -na celém ímětě iíou íouomé fa3bá míti. — Syrowébo maía neiebí,
a been) iebnobo Boba Dtce nebeífébo, a bbfbo íebe mčtííí bíab měli. — SBřebíublů

tudyž omííem nutno,

potřebuo, příjemnou apowěr

oBIebeluna maío ieít me3i nimi

a ptoípčííno ieít, 3rah'uo swých i 3a bra= nutobo. Ra3běmu hnenu, aueb míaímě fa3=
nice mIaíti ímé otáčetí a 3míbati, co bě=' bému _robu- 3afá3áno ieít, maío .3 botoab
Iaií _naííi bratři w 3emicb dalekých a nám jiíté bami) po3í1oati; raději bIab trpí,
poíub ne3nc'unúcb? 'Iu-oto čláutem tímto ue3b1) maía 3 bomab 3apomě3entjtbiebli.—
upo3orniti chceme na Iibífé hnent) w ci3e'm Kozy iíou- w uenc'uoiíti u mííeď) Damarů.
bile ítočta, toti3 ro QIírice,
o kterých U -— Maso ooto'a3uií 3a 3bo3í obecné. Každč
náů pofud meImi malo íe mí. Wždyt pak zabijeni powažuje íe u niď) 3a" jakousi
3naííebo bitu íročta, 3 Ewropy, p'oíub obět aneb 3a ílatonoít. Sab íe mů3e maío
ieíítč maío libi tam bylo, aby nám tam= 3a fa3bdbeuuí íttamu míti, nemobou ©a=
uěiííí natom; popíali. SDaIeloít ceíh), bro= maromč pochopiti. Načelnici jejich zabijeji
3ně ueína3e na moři a na pouíítíď), bi= roota, fbt)3 ci3iuec k nim příď)a3i; na ben
mola 3měř w 3emíd; málo Iib'uatócb, ue= ro3enin nebo obří3ft) (?) aneb pťi jiné
íneíiteInč patno, ne3námoít řečíci3t)ých — weliké ubaníti pů! tuctu molů, a tenhate
h): iíou přefá3h) obromuě, jidí3to přefo= mů3e fa3b.1) přítomná maío jisti.
nati není točcí ínahnou.—
Damarowč mají moh) u weliké ma3=
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nofti, Ba úctě. Ra3bó, kdo nemá swých
míaftníď) mafii, _mů3e 3aBit Initi, a mra=
3ebni! nemá fe čeýo Báti, >bá=Ii liebe při=
bUznýUl dwa moh), Here bIe obyčeje 3em=
skébo jsoU dostatečnoU náůtabou 3a krew
lidskoU. — iBopřební, něm; i iebinou

mojinffou. Nécčelnici 3a3e5námaii moh), a
ieiiď) been) poftřiiuii neitučněiffi mon) ta3=
děbo jitra pomettem me mobč namočenóm,

a U kobokoliw Bt) ho nale3li. —
Téměť rossickni mouřenini uíamuii
mamut bčtem swým přebni 311131). mama

.jeft na rozličuých mistech pochowcin, na
kterúch na wsseeb Damarowé pťikežitostnč

Pot)3 fe wyronsstčji

3e swúch

obražexlých

mi
Damarowé
neočekciwaji žádnébo
3imota budoucibo po ímrti; ale přece
straon monitorům jest mléko, ostatnč se mobíeii fe nab brobh swých tobičů, aby
žiwi ořeďm zemskými. Sladkého mIél'a fot= měli dostatek wolů a owct — a sice tuč=
wa kde n Damarůw [3e boftati, poněmab3 mid) a takowé Bat-mt), ia! iiďs w la3běm
bo ušifvaii ien zkysela; trámu fe doji do fmenč potřebuji. W jejich miře není nic
jsoU
něadob kysetým mťékem znečistěných, nebo! nčžnébo ani, B&fniďébo; Damarowé
pewně měří, 3eBt) fráma 3tratiía mléfo, diwossi tatami, neírbečni, hloupi. Neodwhr
kdyďy ii dojili do Uňdoby čistě wymyté. -— fíé od stromU a eanbt) jest jejich smy:
U mamutů ieft-prámo, mota přeb čaíem sslené božstwi QUlakUrU,
kteréž desst
uhabenébo zase nazpčt po3ábati, kdykoliw bámá a 3abr3nie. Dmahiru bIe ieiiď) mít!)

! němu fe mobíeii. Nad domělým brobem

tomě strkaji klineček me3i bma přební 311%, Q!nakurowým jest homolowitý paborekz
tuffim proto, am) při= rameni, mimnibouci 5á3eii wssecky rameni

a tak jich uíamnii;
jemně sseplali.

naň 3pimáiice: „Tatikuru, Stadium“

t.

Gmóníénft) pobanftěbo nú= i. Dtče Smarta-n!"
SDamatomé maii
Bo3enlimi u Damarůw ifou ttyto:
(ten

Na počátfú wssech wčci byl ftrom,
strom wssak jest jakýmst způsobem

bmoii, ieíifo3 ieben ieft m Dmatnru,

jim; to Dmučamatunba)
stromu pťissli Damarowé,

a

a 3 tobe
kťowáci,

moli a 3e5tt). (3miřatapoboňnó foňům).
Dmnarowé rozšebnuli oheň, který lion) citi;
a mon, 3apíaffií; 3e5rt) wssak tam oficiu).
Dbtuh ibe, 3e fřomáci :: bimofá 3mířata
na mneiifóď) nepřifl'upnóď) mifteď) pohro:
mabě 3'iii, an Damarowé a woli m 3emi

oBómaii. Dnen ftrom porodit wssechnh
oskatni wčci, co 3iii; w poslednich Iétáď)
stal fe wssak nepíobnóm; tubt;3 nic nepro
fpimc'z, abl) nčlbo u tobe fhmmu čefaI dytě
mon) a omce schhtati, ie361)fitomm\)mobi[.
PocestUi Damarowé, fbt)3 pťijdou fe firn:
mu, Hel-153ieft otcem wssech Damarů, osta:
mm stúň, a tancuii B meIil'o'u tabofti a
blaženosti fotem něho. — Nwssak, ač mffen
čo 3 tobo skromu pochodi, přece maii libé
03miáňmim
způsobem 3míáfítni půwod,

kterýž „eauba“
imenuii. Seftit ssestero
neb febmero eanb čiIi půwodkyň lidi,a
_fa3ba eanba má mtafini 311mm. Řmenomě
nemohou poma3omlmi býti za toto3ně 6
eanbami, jessto libé každěbo půmobu m
fa3běm !men'e'fe naté3aii. NáčelUici kmeUůw
pošiwaji jakési kUězské wážnosti a ptáme:
moci, ftetá pťewhssxlje jejich prámomoc

nefmirně mno3ftmi
poměr; mta wssak jsoU wsscrkymimi blou
pě, a 3ačaftě i hrubě. Nespočiwci »: niď)
nic rá3nébo a mg3namnělyo;K. p. poro=
mě fe poma3uji maftnúm, ne3íi fena cestu
whdciwaji, a fbt)3 se namraeuii, býwaji
žase natiráni. Dospčli neiebi M3 3 jistčbo
bulbu mnIů, o čem3 obyčejně jejich Barma
to3bobuie. Dospěti piji tafé jenom 3e
3mIáfftni náboru) míěfo. Noworozenč bitč
fe umúmá — a to poUejprw a naposled
tb celém 3imoímti; kddž jest nmhto, utře
fe, poma3e a tim ieft oBřab u louce. W
Učkteré babě

m'e'hi chlapeckébo chlapci Bú=

waii obřadní;
mě'ť ten wssak neni pťisně
určitá.
W manželstwa wstupUji asi w
patnáctém nebo ffeftuáetěm roce, ia! se
3bár; jelikož wssak Damarowé počítáni torů
nemaji,—neí3e o ieiiď) lidí-i 6' jiftotou fou=
biti. 31161) se uře3uii faménfem kťesawým
Dětem jesstč matým. — Bo fmtti bc'z fe
mrtmníe mtňená postawa, fat 3e Braba
na foíenáď) Ie3i, a w této ponqmč'3afíiii
fe bn ftaré moIffé kůže, na Heré 3a 3ima
číoměf ten fpámaí, a pak fe spUski do bi:
rt, k tomu fdymáínč wykopaně B oBIíčeiem
k lemem obráceném, :: bíra fe 3abá3i;
fonečně přeftařuii bimáei na 3ab a fu pře=
bu hrob, abl) nemoc 3 něho whstoupiti
nemohla. memocná osoba nenaIč3a 3ábné
útrpnofti, obfhztuie se od pťibUznýchz boUe
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bh ob ohně bo 3imh;

příbii3iií činí co

'mobou, abh jmrt nrtjdjlili, a tbij3 je jim
3bc'i, 3e neiiiocnij umírá,

há3ejí iooljlě tů:

3e na něho, a3 je 3abiijí. Měelo Damarů

umírá přito3eiiou jim-tí..
Boudy Damarůw jjoii melice bíbné;

taté

j'boi: mají,

lterij3 ' nětbij

bo 3pěioii

ropaba.913ibčl jjem ii mih ltjtaru,
Heron
iojj'al Dioainpoioé
tam přinefli. Sebiiiij
jejich hilbebnij nájh'oi jej't liil. Qwazuji
tetimii čilí ftriiiiii nrutoioět na lulu jiném

liijem lo3eiiého řemene, a fioa3uji jich
3enh jich bubiijí. Napťed naře3on tpčet pemně k fobě, pal br3í lu! mobotomně čilí
(rahijiiet) ojm i beroět ftřeioici'i ioijjolijch, hoti3ontaliiě te jioijin 3ubí'im, a flepou malou
a naloupaji l'ůtii Be fh'omů, lteton w ú3= hůlečlou na nata3eiiou fttimu lulu. SDobtij
lé pčfftj to3ře3áioají; potom mhlopají birh hráč tímto naftrojem mů3e mnoho iohpíí=
io ftiihn ojin i befet ftřeioíců w příčce, a jobiti; na to3měi: (ehtmue) baioají ioětn'í
thčh) bo těd) běi: poftaiouji; pal fe mrďj= po3oi: ne3lí na nohy a napobobi'iují jioou
ní fonte bohroniabh fbijbají, jplětají a hubbou Hub a emal to3ličntjch 3miřat bo,

pájfami lůtoiotjmi fma3iijí; lol lolem přilba:

lonale.' Nemotorný a ne3půfobnij mřejl

3uje a mplétc'i se chrasti, 03 je mjjeďo ce= pai'oiaiiíiio jest kusem mifttoiojhjm, a lbh3
lii'ti'oě tohepi'mo; na jebně fttaně nechái'oá to něl'bo bobře bomebe, ioijpulnou mjjiďni
je bira tři j'třeroi'ce bloiihc'z a bioa ftřeioíce w ljlučiuj fluid).
jjii'olá mílto bioéři; ioibličatá pobepěra
SBřiro3enoii barioii mamutím) nel3e
poftamí je uproftřeb boiibh, abh ftřechii fnabiio ubati, leč w filiiijch befjtídj, ieii3

pobpirala;
mjj'eďo je potom oiiia3e, a majine a barton četioenou jniijioaii, jimi3
chalupa jeft botoma. 8elilo3 ft'četha horlem je tal hojně natiraji. Za pomčttiiofti juibé
ohně se jejídja a pulci, (: proto3e obhčejně jej't SDaiiiat tmaioočetioeiič hněbij a leftlij;
mino tomíiia na hoře pouhá tolito bira páďjne nelibě olejem, a iohhli3i hlabfij,
jeft, Habou !Damatoioě 6 i'oeiilii na horu teplij a mejeíij; lijaioee nělolít hobin

ftaté wolské lů3e, fterě tamenij obtě3iijí,
ttioaiofji měni ho 3cela. Kůže jeho _(i'ohpaba
abh jich roiti: nefhobil; potřebuji=
li 3niěnii mrtioa a tratí wssechenlejt — ani 3mbili;
me m3budiii, potahují jich fttanou; io noci o tmamočerioenofti, mibi je bijtí blebo3amo=
pal, lblj3 thti boubu hobnč příjemnou mi: brala, jako jtarě, 3aptáffeně a mhmofl'ě
ti, báioají l'ů3i na famoii bitu. Náťadť 3ele3o, tal 3e Samar, lbtj3 _jej't befjtčm
w boubě feftama 3 nělolifa ioolfiijch fo3i, umhtij, melíce fffarebij'jee.ft
abp na nich le3eti a jeběti mohli, 3e tří
Bent) jjon mu3ům ioelice u3itečnh;
nebo čttjt břeměnijch nábob, 3 hliněného oni) iioji jim jejich měci na ceftáďj, bubiiji
hrnce k maření, 3 měď)“ na 3emjfé oředjij, boubh a maří. Zeua nejtojí DamarU ii're',
3 to3eněho pijtlíla 6 jalonfí četmeiion iiebot ona hrabe oříííltj 3emní pro jebe.
3ele3itou hlínou, lteron febe maluji, a 3 Manželstwa nejjou jim melihjm břemenem,
malého pijtličh'i B maftnijm. mam, bijioa nebot je to3lučuji, lbh jim libo. EDamara
3ele3iiij nů3 na fjti'pání bčiioí při tom; bije 3řibla fio'oii 3enu melice, a učini=li
toj'je oftatni nofi ta3bij u febe, anebo je to, iiteče mu; a fhitečiiě má Damarka
to w 3emí 3atopc'uoá Když jbou fpát, téměř řa3bij tijben jiného man3ela. Zenh
le3i cele obhioatelftioo boubh jaio prajátla jjoii meliee ffmitořiioě a mnohomluioiié;
io bromabě tolem malého ohně. Na při: jjou wssak ioelmí trpěliioě. žmnoho natlon=
trpti nemaji ničeho. Děti, polub neumějí iiofti nemají ani k man3eloioi ani fbětem
běhati, nojí matla io lo3enem túči iia fmijm. Dwoji zkussenost, Heron činiti l3e
3abedj; potom jieh neďja, abt) je famh o obhčejiiě,učiniti l3e i u Damarů: 1-) 3e
jebe I'taralij a je oředjh 3emfltjmi 3iioilh, man3eloioé a man3elltj jobč m3ajemiiě mfjeďo
ja! mohou. Qijeďt) mají 3aliibh; fttafjně pomíbají, co měbí, a 2) 3e jeft 3enfhjm
nabotnalě a jím hiibeiie.*13obiiono jeft, potěfjením, taieiriftioí jinijď) fobě mejpolet
Retal mohou napotom tal he3ltjmi libmi fběloi'oati; tubh3 l3e fe j'ft3e 3ent) Damar:
je ftati. — SDamaroioě mnoho iietancuji, lh o \ofjech iofjubij měcech fnabno honič:
beti.
jenom při melilijdj přile3itojtech, lbtj mo=
ibamatoroé
botané,
obhčejiiě
jinfté tance promo3ují; taťě iie3pimají fpo=
lečně, ačloliio s ola (famohlajij) mají rá= ©h-u SDaniup 3toaní, obmo3ují ,pů-ioob
bí, k čemu3 slowa jamí jobč mhmijn'tejí a jmůj ob jiftého bruhu opia Starý mu3
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mnptamoioal' ceftoioateli tatto : „Bratr
me'bo běbfa bt)l pamián,
a 3il o "oftatni
tobinon bobře a w 3ámo3nofti. Bldííťni
přibobon fe od í'obint) oblončíl. Můj běb
bral a probral toffeelt) flperh) a iiné brabč
\oěci, ftere' na ímé oíobč nofimal;

nebalelo obtnb bma 3bůinilt) nale3li, lteři
pri) pratoě něfolil lufů 3ieiid) “ftaba obbá=
něli; oba bma mn3e ty pri) SDamaroroě

lapili a 3abili.

Wyprawowaui

to \oibělo

_fe bi)ti praiobč nepobobně, a ielito3 se to

iefíto

mělo nebalefo ftati, ml))lal ifelntlnmočnila
pat bále bráti d)tčl, 3ábal bratra íměbo, ímébo a tři jiné mn3e, abl) mče tn nále
nab3tniněiiél)_o pamiana, abt) )Tcl k mému 3itě mt)3měbělí. Nawratiwsse fe mullabali

»praběbomi,pomě|tnéinuinet-QI t)biboro1
a ie) jeíftě o iebnn fá3ln perel poprofil.
.Bratr běbiim, pamián, ffel. Rbt)3 pal na
cestčímé pťisselk osadč Hottentottské, w fteré
' mnobo diwokýchpfii bylo, jid)3 jíme-ptmé
to naní 3emi ne3nároali, tal se ulefl a

poběftl jící) fítělotn, 3e ntell bo b_otanilbt)
*toiee neofmělil

mi, 3e přifl'li na mifto,

lbe3 miběli pifel

melice ftlačem) a lttoí poftřílanó; obtnb
meblt) mam) na bioě ftrant), a na la3bě
bt)lo po3oromati, 3e fe tam něco mlello.
Sebna, stopa mebla le tři, tbe le3el mttmt)
mn3; brnbc'í stopa meblaftrni, pob lterěm
pifel ro;,mrtán bt)l; obtnb fila ftopa bále

fe, člomětu bo očí se _pobí= k řece, lbe3to le3el mu3 me stawu polito=

mati. ŽBročbt)d)om nit) a pamiáni
ne: mani bobne'm; 'mělt ieft hl (13 na kosti
měli bt)ti bratři?" 3ioolal n fměm tot)pra= proťiznutý, ale3el pob fttomeni. Minnlébo
motoaní ftart) ©l)u SDamnp, ('Dmnara. bne přeb polebnent bt)lt jest tal bopraroen,
boran) „mi)t1fme fteině ob ta3bébo proná: a nt)ní přeb' polebnem jesstě mlinoil. Wy:
“flebotoc'mi; mt) 3iieme oba to bordel), iínle pramomal, (a balfíí ml))Tctřomání rot)poměb
tt)té3 fořinft), a mpbrabnicme iid) ímt)n|i jebo potmrbilo) 3e on a mn3 nebalelo 3a=
rulami tim3e ,půíobem!'“ —- — .bnči: bití), rt)pali si tořínln; 3e utoiběli obeti,
Žlpbíb, praběb onobo ©l)n Qaninp'a a tři SDatnart), ien3 mafo ieblí; 3abitt)
ftarěljo, m3al fi bcern lřotoál-omu
(fřoa můl le3el meblé niď). Dni fe nabíbli, 3e
wáci,Buschmčinner, jfoU neobmiflt), bimoh) nám baií_ iifti, jestli jim pomů3eme toli
maía bo Barmcnu (pobli3lél)o inífta) ob:
a'. loupe3imt) řmen Hottentottský) 3a brn:
ben man3ellu, ltetá sroon totňotompílnofti nět'ti, co uneíeme. My jíme iim pomohli
)pnům nemlaftním obtí3non fe ftala, (: )ím néfti. Když iíme pťissli k řece, přepablí
ffproftě obcománi přebftitala. Následkenl nas wssickuitřirmaniatotoé, ubili'náefmó
jeiibo mplimn naflábal Hači: 2It)bibBehm): mi fnlomítúníi rolemi, a lbt)3 ifníe bpli
mi potomll) ©l)on= Damupy nkrntně, tal be3 )ebe, ře3alí nam hlt). Mne netbali
3e tito ton3ili po jeho fmrti. Sebnobo bne ntrtroébo le3eti, ale přifíel iíem k sobě,a
nerorátil fe bomů, a pomftala poměft, 3e botoletl iíem se od tobo trni a3 fem.“ —
jest bpl 3abit. SyUowé, fbt)3 to uslysseli, _L'Dotá3alose, 3e příčina mta3bt) té bpla
.obbalife neito3puftileiflim raboloánlá'm, při tato: Ti tři S'Damaromé blebaiiciro3prtblt)
Herbal) fe tal neflnfíně d)omali přeb ul)la= bobptel )můj, nale3li nělolil roolů 3 ieiid)
f3ent)n1i příbn3m)mi iícl) ©ottentottflé pani: paftmt), ale'nilolim mlaftni swůj dobytek;
člt) math), 3e se mufili, lb't)3 Hači: ?It)bib měli l)lab, a 3abili fi jebnobo mola, abt)
přiííel (nebot nebt)l mrteto), banbt) a 3e fe notně naiebli, anfneíli fe, abt) mpmá3lí
[h_tbnpřeb niní íln)ti.11prcl)li bo bor, a 3 neíná3í, 3e 3abili mola swých přatel, mi
na tu ftrčiti na tt)to bma nefftaftnih), řte=
boftali jmeno tot)čítfu obíabnjieí ©l)ou
amup.
rě3 proto 3abili. — Clowčkowi be3 3itoě
D ltme3i3ni Damatům 3a3name= míti) to Boba mffemčboucibo a w obplatn
nal ©alton tuto ubalo'ft. Sebiíobo bne _měčnon ftači i febe nepatrněifií příčina,
-fbil)_alofe mnobo Daularň
lolem táboru abt) fe bopuftil 3Iočinn neiftraffnčiffíbo.
D fonbnimři3ení.óottentottůw
'měbo, lřičeli, Halali, točili 3braní ímou a
počínali fobě jako učinění čertici,»co3 3na= ftůi 3be talé' přiflab. ll map, neobmiftt)
mená melilon raboft, lteron proicmnii mu: náčelnif (melitel, panoronil) toelmi malébo
3omé, 3ent) a běti, tbpfolim 'o prolěmcíní hnene ' .Dottentottífěbo tot)lonal na lonci
krwe slyssi.j Dowědčli jíme se, že půroobem

tolu 1850 w řiffi ímé fonb měrnáotten:

tabofti té pefelné ieft 3ptáma,

tottfb). Sebo ft)n ro3nemol)l fe ad)řabnnl;
mina připiíoroala se Učkterým pobli3h)m

tmě„

3e Dama:

blebajíce ro3e_l)nant) bobntet fmůi,
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Čtení bčie- a 3emčpijné.

lřomah'ím,

. (3a třem nfebltjnt tnn3ům)

tale zaůxza
ol)eň.
uniap ..a
fe mlrajínácl)
o Bernd) je nilnmilo, 3e mu 3btatoí obča= lubělal
těd) poma3ujc
l)obnél)o
,poctítoébo
bal mnlopatí 3111quasi na .Dottentotta. —— Schina nbaloft tato 3a
5 l'třetoíců ssirokoua 8 ftreíoícu l)lubofon , 3imota pol)anffél)o _níčla bt) [tačití, naplniti
me 3mole bal příptamiti oheň, a 3a 3íroa la3bčl)o čtenáře neobme3enon .mběčnoftí '3e
strčil míjed) 8 Eřomalů a jíd) 3ent), jen3 bo3íté učení Christowo, a botlimoftí pla=
bt)li w pobe3ření, bo 3molt), 3ařn)l jíd) inennon pro čeft Boži a pro slúwu Cir:
bottou 3emí, a na l)oře, nab jicl) btobem
el)o.
B. M. 9.

tomali. lltnap

Ostrov Martinique;
W 3apabní

Snbii přinale3ejímen= tn)nt počtem po3otomatelům býwaji obklo:

fjí oftromt),Snabelonpc,

Smartíni=

pem), na jcjid)3to obličeji fnabno po3natí
mnitřuí boj, jím3to skoupi pro přiliš me=
toelfompflnčjfjí
mil G 250.700 obínoateli mlabč francou3= ale pobí3eni btjmají. Dopoussti fc nejpo=
[[č, tmoříce čájt 3ápaboínbiďebc mnol)oo= btobne'jíjí proífonmani přebmětn pt_obajne'l)o
ftromí pobe jménem Žlntíllům
3nc'nnc'l)o. toe weblejífím, mři3emi a o onanii opatře=
Dbpmatelftmo oft'romů antillfnjd) ícftama nem poťoji, jid)3to obbnlem 3abtaňuje cit
ponejtoíce 3 monřenínům 391MB) feín při= jtnbn ob lupcům lidskčho těla nemelmi
me3enncb a k pracománi w jabed) obfou3e= toa3entj. Na tr3ícl) 6 otrolt) počínají sobč
mid). Na ofttomcď) 3apabni
Subie probamačí melmi l)tbě, mpclnoalují pomabu
tě3i se ročně w přůměru 9 nlillíonům centů a mlaítnojtí fličmjd) fmtjcl) otrokyň ol)tom=
cultu a 124 millionůin' centů tam!), ntjm blafem mnnan'eji bo nebe, nejinače
jalo3 i t_nnol)otabálu
a rnnín. Ceruossi ne3 je to j'túma na bobntčínt trl)u u nas.
co otroci ninfejí tebt) úrobnon půbu íabů Z nectnnd) íloto na ncctné před)a3ejice
antilífhjcl) obbčlároati. ubo3í tito bnmaji fřuth) nntí probaroači orrohmě froé [ tanci
we wlasti fmé nafilím jcl)t)táni a ob 3iffu= ak [)anebnému fjprnmomání 6 nemt)flom=
chtiwých lnpců iafo bimofá 3měř aneb wěci nt)m pobaněním ftubn a libffofti. Sweťepi
be3citne' na lobčd) k cizým Uárodům 3amá= tito l)líbači nejjetři ani nabamel ani bití,
Cena 3alc3i na
3eni, abt) je loupili.
i)?cmíloírbně 3 lůna ani nccubnébo botnlani.
math) břitoe mprmání, ne3li po3nalí neo: welikosti haji). Na h3íd) to TurrckU, kdež
cenitelnoft .jel)o, na celé cej'tě nebobanii je i bílé ottolnně probatoají, cení je ob\)=
mffebo bulbu íon3ení btjmaií. 1.13amítani čejnč 3enffá, mlaftnofhní prmní třibt) opa=
lnjmají w míftnoftecl) 3mláíjtě ! tomu 3ři= třena, 3a 4000 3l. stť. Nwssak nebowoluje
3entjcl), řrčmami to nepřetr3ene řabě obllo= ani jtbce, aní skromuost bale popíjomatí
pentjd) a 3etonč pobjiní přeb flnncem a tal mr3fél)o wýjewU. Tolik o obcl)obu a
befjtěm (bránící, opatření)d). Mladé, ltá= ottoh) přebeflati poma3otoal jícnu 3a mln):
fné 3eníjtint) mc skwostných, k ro3nícení bné, abt) čtenáři nafjel)o falenbáře ajpoň
in_lilnofti ufpořábantjď) fjatecl) pofa3ent) btj= nčjafě pončtíínčlí, jaf je nbobt)mčernod)ům
mají na ftolícícl) n mnítřn íflepů, abl) nto= k tě3ft)m pracem na oftřomecl) antiliíhjď )
l)lí mibčm) btjtí. Dospěli chlapci, sskaredé objon3ent)ní, toebe a baří.

que, Marie Galante, Désiderade
a Bes Saixlteš,

bobtontabt)55 čtmer. lifou cenn obloíacomaní,

robi) a stare babi), obe wssech swčta na=
robi'no pomr3ené, lu ftře3ení nílabtjd') nic=
méně potřebomané, me3i lacinčjfji ottoh)

thatnč

jfou četnofji tot)ima těd),

co m nlěstech bt)tnjí,

ne3la3ení ft))toroe'

přitom), mnnilajíce projtojrbečnoftí, pos
mmíííené, polonal)é, anebo ro3trl)ani)níi boftínjtmini, tobččnofti k bobtobincům,
praport) be3eftubnč 3al)alené po rů3nu půl jafo3 i lajfon lúbům robinntjm. Co mo=
t1_:3ifítčnaplňují. bromabnč jbíbaií fe híp= jínome nepo3imaji melifé ma3nofti; mt)pta=
ci, cl)lapa neb 3enn fmtnn potřebám pří= muje je o nic!),
měřenou blebajice. Krúsné ob3mlán'tč l)oj= mpftřeleni na

3e při

3em

ptmním

pabaji,

3 Děla

a

pat
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Etenl břitu a 3emčpiíne'.

hrubém

Potťeb ne3na

)onpafení

čtmerno3f1) ntífaií.

černoď)

3ábm)ď), toíifo

Ínba, Ulěsthů, kde fe poioěflm) fh'mpa:
ml) tabak pťiprawuje. Qkoťo Mcirtiu

bíab a 3'í3eň bobůnčii I)o k ukojenč potřeb

Uika ieft mnoí)o maít)ď) oft-růioh'i a me3i

tělefm)ď); proče3 u něho o 3ábném k bn=

nimi oftrůmh) foIně (SertB

boncnofti probíébání a o 3ábné ptacootoi=
tosti aneb ssetrnosti nni řeči [n)ti ne)nů3e.
Hťawni wssak wadou černochů jest ořítin'ná
náHonnoft fu ftábe3i. EBobobaiífcto3bIebem
to!)o boceIa [)ato)anům, mibonce 3baíefa
wsserko, co se blissti. Loupežnictwi wssak

aneb wčtssibo bulbu h'abe3e ifon n nid)
wěci neílt)ď)anon. Náboženstwi panující

na ostrowech flancon3íft)d) íeft Eatoliďě.
Cťrkewnč (: fífoIm

3ří3ení

jest jako lo

Galine's)

beB

fbe se mnoho lnořífě soli při=

pramnie. Dflatně jel't ostrow Martini:
qne tafé proto powčstuýnx, 3e bomomem
ieft. iebotoatěbo [)aba !opiiníPa
(Tri—

'gono cephnlus lanceolatus,

Serpent

fer de lance) Het-5310 pro ímon meli:
kost, hbitost a nepřífíabnon
pIobnoft
neinebe3pečněifíín16ieft
mffeď) [)abů
iebo=
matód).231)má
i 83eftřcmíců
bIonIn)
a
jako silné rámě tqun). Seft se co bimiti,

Bnamenitěifií naučné úftaml) 3c libé tento ol'trolo obýwaji, nejfonce ani
assko II), iafo mnbec mbšff) bnfíemním3bě= w sebe ntenfíf bobě přeb jebo usstknutim
lání naíě3ail fe toíifo we wčtssťch mčfteď). snrrtelným jisti. Na některých fabcd) fe
Mezi ostrowh íšrancon3ům přinaíe3c= tčdto babů přes 100 fufů bo rota 3ničí,
iícími wynika pňwabnosti ímon oftrom am ofoIí Fort WauďaUa nfmttito se
Emattiniqne (17 čtmer. mit, 116.000 iid) m 8 létech 2400 a čtmrtíetně boma3í
obm'oatelů) leži ii3nč ob Dominih),
fu)! se iiď) 3 ofolí Fort iRobaIa přeb 700 3a
tofu 1635 ponejprw od Francouzů 3e sw. jistou obmčnn. Z 100, 000 obmoatelů
Krisstosa. ofa3en, kteťi do roln 1658 zdcjssi nmírá náfíebfem nffthmtí iebomatébo 50
prabddlitele Rataibt)
bo pofíebníbo lo\)= ročně w průměru. W iebine farnofti bolo
bnbili,
jesk bornatl) a fopečnah). Hora w 7 mčfícíď) 18 obětix 3a příčinou tafo=
Ewropč.

MoUt

Beťée bofabnieml))Tft)4500'n

mě!)o usstknuti pochomano.

Wsslldy a na

'na mrcboífu má ie3cro; půba ieft mchni každém mťstč setkri se čťowčk B tímto 3elnč=
útobna a m))bama neimice cnh'u, tam)) pIa3em, kterýž toe bne 11) noci, jak na 3e=
mníoce ceněné a fařaa.

Fort

Hlawni nlčsto jest

mi tak toe mobě froé rejbt) promábí,

ano

ikonu!, sidlo gnbernatota afonbu, i bo bolnn, bloorů a 3af)rab 3ná [obč ceftu

6 Ičfařfřou spoťečňostť, mIabním

nftmoem

profíel'titi;

Homem on ieft' pánem

celébo

mt)ď)omacínt pro bimh),'6
opemnčltúm příftamem,

bobrúm a siluě oftrolon. ímá 31:51)skoro na palec bíonbé,
mčío přcb 3emč a fa3b1)nt [)nutím tčía libí pracniícíď) neb

třefením r. 1838 11.500 obnmateíů. —
Na 3abab'ním pobře3)Ie3í St. *Na-re,

neimčtffí měfto neien na tomto oskrowčale

ceftniicid') k Usstknuti bra3bčn

bóm'á.

Nej:

\oícc “Tobi ubohým černoďn'nn w fabeď)
cukrowýcb ptacniícl'm, pročc3 po3mebá boa

me wssech francou3fh)ď) ofabáď) to QInlerice, 3orce ieiiď) ob čaín k časU hlasu íméI)o,
B- bmčma farnímu foftelama, botaniďon o3namniic pťichod jebomatébo [)aba , uače3
3abrabon, k anhkcini jinému pobneb) to: mffiďni úprfem a 6 bčínúm Hitem uffafnií,
ftíin wýchodoindickýchx, B nemocnicí, bíma= a nejzmnšilejssi 3 nic!) bIebí baba ffotiti.
bíetn, r'ejbou a 18000 obywatelxi toto Napotom fe powěsť nfnu'cem) [)ab na ftrom

mčsto má fráfnon polohu, namčftí iíou
fttomotoím wysazena anlicemimčíta pronbí

a mnobboftate na 300 takowýchhadů wifi

\oebIé febc na stromčch. Děsný to pohled
Ustawičnč četl'hoa moba we 3Iabed) nmč= na nefhoůrl) toto.
Slusseto bl) přebpoHábati, 3e ofhto=
Ieďl) 3ří3ent)ďa, a a3 ! pobli 3h)m wrcholňm
fe 3afa3nií,
wedených. Qbhwatelé neumějí si wssak této roané rofíemo3non péči oto
wýhody mó3iti, myjice me mobě wsseliké abl) ob lnctft) této oswobozeni boli, aneb
nábobt), a tím ji řatíce. Le Lanlentin,
3: Iéfařomé toe bne ro noci o proftřebc)ď)
město B l')orf\)nti 3řibít), 6 obd)obc1n a přennm'feií, iimi3 bt) se těchto nenámibčnód)
8000 obnmateli.—721nce6 b' slIrIet, I)oftů sprostiti mobil , awssak nic pobob=
i sokolowé 3 Asxriky
ničím, ro jebožto okolř Uejlepssi kawa to: něí)o se nebčie.21no
ste. — Fort Trinitč
město B operoně= fem k 3boínácnční a ! wybubeni babů při=
toe3ení, bt)[i 3 pouhého wyraženi lowců
m):n přiftamem a 4000 obywateli. ma:
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61:11! 31111? a bčiqšlíuě.

m13311iteni.91ui3 mait ofttomané iatou bů=
měni k Iétařýim, očetámaiice rychlejssť a
3i3'tě33'3'i
pomoci
múnini

ob maftičfářů,

řteři obřitá=

poměteču13d3 3'Íom BoIamf13 3a3eí3ná=

maji.

d31oto111ou mobou

mi průbcc nab

na3111f3'tčm3m. Bylo

řřibíaiua foufnuto,

meI=

tal 3e

1o13= se bab 3 péři ani 1o13motat1uemoi3l ©3m=
cefto31ifu o fmém řtát=v Itilo iI3ueb kťidla a po 55 1niuutáď3 111,10

í33omč311113
I31a5č

prawuje

[113Ioii3 1m čifto mttmě. Bomoc mnne5131a .
3ábuá 3f13táua. 93111131mfiaf' ttmil ifem
ben přeb 3foufffou tolito »3'1'11i1ua d3IeBem

me íméin

don

©8113

féiu pobyti Ua ostrowč Martinique, 3e m té3 mttmé. 1111113111111
krysa 3ce31euiIa me 2
společlwstiDra. Lenza I3ojnéc11nl3foufíf13 ini1u1tád3.$řrúliť [113Iraněn na praměm I
! ptoífoumáui iebomatců tčď3to. SDL Ben3, ftebuč a rána ihned m13ři3nutaad31oromou
.mu3 11eobro3e1113,pou3imaI 3 [třemice bIou= mobou natřena,
a čáít té mob13 také do
Uěho wprawena.
Po 9 I3ob_i11úď3513! mt=
tem Z těchto 3fouííel wyswitalo, 3e d3Io=
S meIih3m ne5e331ečeufhoim 3imota m13má= romá moba to čas a m iiftě miře n3ima11'a
prostředkem 311oti tatoměmn
bčIi jíme iicp při zkollsskách pomoci klessti neitcpfíim

!313d3 klessti f3ad313ceni
[)abů, 3 nid33 6
m13501'u13d3 řuíů m Heci brátomé d3omaí.

na mifto připtamené, oui paftatomou I3Bi= uňtfuuti ieft.
tofti feBon nirfftiti a tatomou wztekloski
Za pořrm Iopiinífomi
311513bo Bli3h3d3 přebmčtii

3atinali,

.Be331ečuoftiejid3 bmojuáíobně

fíou3ifrt3313

3: 11c=

oo oči Bila.

(potfani),
fle31iceraněmnm
co obzwlásstni
lahúdka
mlét
o, tb133fe!
ftameni boftaue.

Předně učinil nab3u1iuě1113 brabě zkousskU Zc pottc'mu po3íma, jest nemngbni m1313obou
B psem tři mčftce 3'1ar13n1.2313! ufítfuut bo pro bt3iteIe sadů cuh'om13d3, m uid33 31ot=
prawé Iopnth3. 9řdua se m13ři3Ia a d3loto= tani nefmitnou sskodubělaii. Krompotkúnů

mou mohou uatřela.
Ie3eI

na

polo

Po

třecí) minutách

mrtm13 a 11113mIiIi,

a topifniřii jest jesstč třetí
ti3 1111'amenci.$Rofu

3\_obeííti

,

miuutáď3

nepřítel

pifíe_ 3be, fter13 welice fab13 cuřromé pUstossi, to=

hrabě, bo uěl3o půl támomě I3ice d3Ioromé
mob13, nače3 po tráttém-3otameniqo13ti31o=
čaI. Byl mu wssak 3i3 pozdě !& tento po
bc'm; po 37 minutách 513! mrtem, a rána
3a3'a3euá 3čeruala na palec w objemu.
a! jím učinili zkoussku B bmčuia
holoubátky.
Sebuo 51310 taučuo bo krkn,
Heílo a 31o37111iuutád3

m tafomětu
fraufů

jistý

3a

1775 oBiemiIi 311

1u11o3|h11i, 3e míúba
obměnu

profttebel'

tomu

miuion

1111311111111.,
tboí313

k 1131331113eut
jich

poradik.

“Into tat h'áfué a 1i1'obué ol'trom13 mufeii
B tafom131ni zč:pasiti nepřáteli). Nic boi'o=_
nalébo teb13 není pob fluucem.

I.

imBeta.

Čtení z. přírody.
I. Krátký návod ku zdarnému
pěstování včel.
Splito3 c. k. miniftetiuiu
dopisem fm13111ob 14.

mo m3cit13 meíebůftoiuú

311'111
c. _t. miftobr=

3itel3'h3a sskolnirada © 11116111anu,

co rufo=

měr pánům učitelům při3 sskoluinl m13učo=
m13učomáui múui pobaI, a fter13 nekoliko 3ačatečmfům,

čermeuce

1854

č.

1113513i 3tuffen131u mčetařůmpro

fmou prat=

8036 wsserky učiteIe na Morawč wybidlo, tičuoft mitau131uBuba. Zni paf námob ten tařto:
Wýmiuky pobftatué to3uuměí3o a 3bar=
aby mIimem fm131ume fftotád3fu3mdebeui
mčeIařítmi napouióbali, :: jelikož za timto uéí3o pěítomaui mčel iíou naííebuiicí:
Dostatečnú pastwa Into
promoIáuim tafé přátelé mčcIařítmi bue
24.1iftopaba
w bmotauč %rautin'foma naíé3aji mčeI13ob jara a3 bo podzimka mek
mufea m Brně
! tomu fouci se 1113Iife= wssech Ieínat13ď3 a Iučnah3d3 fraiiučuí),
ssli, a11133řibiti uom13 mčeIařfh3 odbor řteré pťeď l/2 I3obi1113m3báleu13 neifon, ja
bofpobářffé fpolečuofti fn 3meIcBeni mče= fo3 i m tmčtu a mebomé manč skromů a
Iařftmi na Morawč a we Slezku: ncbnbe rostlin, nejwiee 31a! 111hočtu iimomém, jas
ob miíta, lb133 tuto Fu 31om3I1u3e11ikrajanň
mo1omě1u, pobanfoměm, fantauome'm, atá=
nassich m13í1or1n3 namob fu zwelebeni mčc= ciomém, Iipomém, bělojetelowém, sparsetp:
mna! učitelomč
Iařítmi m piekladn umiftim, fter133 na flo= mém a wikowčm. thby

Čtení 3 pří-lubo.
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m obeíď) \opíimn ímébo kU '3hšeI'ebeni fftč=
paťskwa, k to3mno3ení fltomomibo, 3míán'tě
mffať líp, a fu pčftomání takowych rostliU
použili, ktexšéfrom n3itfu pro boípobářítmí,
tafé mčeíám boftatečnou- pottarou poskhtuji,
tu! bl) omffem '3afíab k nabčinémn 3meIe=

bení mčebpolo3en byl.

2. $řimčřeně a iebnobnúé

k tomn n'abřečennd) ouIů čili fdnanet po:

n3ilo. Prostoonst onlů říbiti se ma podle
fraiint). W teplejssich a na meb bobatfííd)
braimad) ma můbec prostornost wěrní býti
ne3li m fraiinad) méně teplych a mebu
méně pťčzniwých. MeUssi oni!) iíon prami=

betnč profpčn'nčmí, poífntnpce na late mice
tepla a urychlujiee rojení mčeI, ani3 se

chowciUi 1očeí.,3ačáteční_ťomi se rabi, při nicí; I3e jaké sskody na ntebč obamati,
abl; na Morawč obnčeině, tak 3maně bo= ant w dobrých létech po mnrojeni mčel
mací aneb 3abtabniďé wčelaťstwi sobč ob: něco mebn m3íti a tim mčelt) fn wětssi
líbil.“ Takowé opattomání mčel nepo3abnie činnoíti powzbnditi mů3eme.
3míáfítní :nčenofti' ani- značných obětí na
Bťi cbomaní mčeI to kladowých aneb
penč3í'd) a na čaín, poskhtuje []:qu tn wýr deskowých ouleď; není 3apotřebi 3mláíftníbo
bobu,-3e
3ačúte'čníf n zkussenych mčeIařů mčeInířa; 'poftačuie, fbt)3 se out!) proti

zam, nabnti 1nn3e.'š[3řed;ob_f nmčIeďěmu mlbfofti břílou„beffami aneb ffinbelem bo=
(ším mice flunce a m3bnd)
pčftomání točel ftáti fe n|ů3e teprw po bře pokryjč.
nabyté 3ná'mofti o wčelařstwi přito3eněnt. na ouIt) přiftnpn ma, tim zdrawějssi a

3. ?Bříbobné mífto; tafomé toti3, rojení schopnčjssi rob m nich přebóma.
fterě suchou mqnifa polobon a w nejbli3= Starejnle se mnař o to, aby bobntfem neb
ssim ofoíi proti mčtrům, 3mIaí'te wssak měttem pofacenn blití nemobít). SDo onlů
proti 3apabním
(bráněno jest, a na 3 břema čerftmébo zhotowených nebámeime
wýsluni mčeIúm fmobobnn poskytujewýlet; roiů, neb při mčtffí 3imní wlhkoski bt) [na

kde sisné tInčení a kťik pracowitostr wčel bno onemocněli) a 31)t)nuh).
5 Dpatrnoft'čili obezřetnost
nepťekčlži, ani bnfinn') fouř a fmtbntn 3a=
Bačátečníf
nad) outíčmn \očeI žiwolu Uesskodi, a ko: při prmninl nafonpení.
nečnč fbe bojnoft wody fe nad)á3í. ERebo= at si koupi od \očeIaře' pro fmon' poctiwost
ftatfu moby, kdybh příliš m3báíena bula, powěstného na podzim neb na jaře [)neb
obpomoci fe mů3e tím, 3e se bIí3e mčel= po podťezáwúni brna bobře zachowalč onto,

_nífa náboba 6 mohou, proutím aneb fla aneb mar-Ii fám prá3bnč onto, m'ů3e 3ačcf_l=
tet učiniti 6 bmčma roiemí. thatně,lno3=
mou tence pokrhta postawi.

4. Suchý,x teplá a be3peč'nl')nno=[i,
pixibhtek.

Iépe jest,

ouIt) fobč 3aopatřiti

3e

Na Morawě ilon3i mčelám mčeínífů wzdalenějssich ne3 poblí3hjd). Pťi

nakoupeni roiů nepotřebnie obIeb se bráti
na \o3baIenoft mifta, jclikož nomon čeíeb
3Deíeř'3botomenčonín, mf 3mané ležáky
aneb stojčckh, fteré pro swoujedxwduchost chowaji, ftera3 mňnbt) 3bomacní a na ímé
a trwaliwost jesstč blonbo mneobecněmn pťibytky uwkae.
nm
fobě [)neb po podťezowčmi
viid; u3ítoání platnost 3adyomaií.
Starě Iípomé, topoíomé, mrbomé a mčelt) 3aopatří, ma- tn loúbobn, 3e poctinn)
iebíomé Nabi) maji přebnoft přeb iinúmi, mčelaí o3nann, jfon=li 3braméa bralomnon
ani! přeé celou 3imu obnmateíům swúm či matfon opatřené. W fa3bém oqu mat:
3bramébo obydlť poskytuji, _netrbaiíce fe fn majícím nad)a3í se při pobře3omání
mra3em tak ínabno 1an mm; 3 břema nomé p(emč nafabčne, n\íee neb méně po=
hočitě.
tmrběbo.
Nowč zaopatťenč oUly mají se tak
Zdokoňaleuých a taforfa nměleckých
ouIůob ©3ir3ona, Dettla a Hosf: poftamiti na pobftamcíď), abl) čefla (otroo=
3a pťibytek Habomé fípalfl) aneb pobobně

wanna,

ačkoliw pro točetaře wýnosnějssi ry wýletni) na tu fttanu obrácení) bull),

ifon, mobou toIilo zkussenitočeíaři, nifolim

Herd ftřebem me3i wýchodem a 3apabem

3ačatečníci, Bbobrúm použiwatiprospčchem. jest. ©qu nemaií příliš bIt'3lo íebe stali,
(šlaměné out!) maií platnoít w takowých a lepe činí ten, kdo ie ob febe opodal
řraiinaďp, kde se pohybliwč wčelaťstwi pč= rozestawi. Roe to nemo3no, aneb lbe pro
ftuie, Heré3 bl) fe taté w nqssich fraiinad) mno3ftmí mčel 0qu blizko sebe skoji, 3apo=
na nčřtetoď; mifted; 3améj'ti dalo, honbu se třebí jest, abl) každý out blí3e čefla nčia=
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'3 _;Hťobl).

lou 3námfou 3 mapna aneb barmt) upa:
třen bt)[. Takowé 3nameni má mtaba h-a:
[omna w paměti a lbl)3 ! 3úro'bnění wyu
létá, ne3abIonbi ta! [naan do ouIn me:
dlejssiho, kdeby jistou naIe3Ia fmrt.

6. EBřitněřené aneb opatrné
iebnání při pobře3omání. Zde fe
nnrfi na

čaB a na

thledem

na caůto3bobu1epřítoba.Když

způsobx obleb bráti.

Nenakezúulř se pťř pobře3owúni3ábnú
čerm,b1)ma to neomnínóm 3namením, 3e in
onln math) není. W bábu tomto npemni
fe ! práci osiťelého nulu, .ie'ftli3e na čeIeb
bol'ti bobatý jest, pů! bIanč obnáfieiíci čáft'
bila čermeln-neb maiičfami poíeta 3 nulu
3braměbo. Tim býwci osiťelč čeledistytána
nxožnost, Uoon sobě wypěskowati králowml.
EBPEuBtento

se wždyckh nepodaťi,

tím mé:

iíma a břín kwésti počinaji, fbt)3 mčeh) ně, jestliže mala čeíeb m 0qu bt)tuie, pro:
whlekujicč s fuíičtami tmčtoměbo pradm če3 rabno, abt) pozůstawajici mčeIt) bn
na 3abníď) no3ičfád) radostuč domů fe na ann iinébo přeíabčnt) byli). Mondrý mše:
mracují: bnmá pro mčeIaře 3namením, 3e Iař wsiak, abl) ofiřelé »ng nebránil, po:.
přibobna boba pobře3ámání fe přiin3iIa. činí takowe null) pobře3amati, w kterých
EBřiIiš brzké pobře3ománíčal'to sskodi, po3b= o pťitonuwsti krcilowny pochyije.

7. $ečlimé pěftomání naiaře.
ni wssaknikdy.nm, se wčely mlčňomě
jiná! 3loběih)
nepřiláfalt), moIme3 k Db tabu 3ámifi ro3mno3eni jakož i br3fe
ptáci tétakowý ben, Eten) fice příjenml), a

rojení ročeI, ieftIi3e teplí bnomě na jaře
wssak possmourny jest, báloaiice [pr.—In.po= fnůíífn pracím hvetomébo podporuji. ,'Dru:
3or, abl) meb Uekapal na 3em. Sřbnbt) bl) neb třetí ben po wyťezciwčmi wynlele
wssak _bnlo uftamičně flunečno, obbómati fe čiftč on! a ane fe bobře ucpú. Nepo:
se mů3e práce tato bubto čaíně ráno aneb stačujerli při pobře3úmání ponecbam') meb
po3běii na mečer. EBři pobře3omani platí a3 bo tabu _čafu, n) něm3 mčeít) wenku

toto prawidlo : W fašbém bulu íe nedn'u
tolik bila a mebu, abl) je pb3ůftámaiicí
čeleb nbíebnouti mobIa; bubi3 wssak ííetženn
čet-ma nafaběnébo aneb 6 rputomice či bo:
ceIa' ii3 zabnňkowančho (zadčlauého). Nowč
naíatčné plémě nale'3a se obnčejně w pra
widelných ouíed) mc bmond) aneb me třetí)
přebpoflebníd) pláfted) proti mnletu a n
mčel Ge flubenou ftambon ob proftřebřa
ouIn a3 po čeíIa. *Bři 3ad)omamaní toboto
prawidla mohou mčelt) .potřebnebo tepla kU
3barněmu wysedčni notně čelebč mnminouti
a te3 fe tim fífobnemu molu moífomčmn
cesta ! [)ní3bu mčeI přefa3í. „gnabřečeněbo
ptamibla widno, 3e filnémn robu mice bíla
ponechano býti mufí ne3 flabemu. U rojů,
ien3 3bbtečné 3áíobl) mebn nemají a tu
práci mnobo nepottočill), nlů3e fe celé
dilo, jeftli3e čifté jest, ponedwti.
W starých a na čeIeb bobatncí) buícd)
obnomi fe 3ceIa fa3b1) čím—tú neb patý tof
blama.
QBe'dwou toti3 po sobč naílebu=

pohamn Ualézaji, tnt tať dlouho potřeb:
m')m frmem 3aopatřománl) býti muíeií,
tofub bo potřebují. Kdyby této peče fie:
třema nebylo, tu bt) mčeIt) 3 nedostatku

poh-aun) čerma 3ničilt), a meta bl) bylo
po nadčji na četne toje.
KU wyskoxuuáui 3afobt) potramhí fÍu=
ssi toliko ucho na berní 3áIu3í čili blá3fu
blí3e I)ni3ba mčeIníbo přilo3ili.215t)báma=,
ji:li mčelt) šuaěný.zwnk, jestitto 3namenim,
3e neboftatfu na poh'amě nemají; _iefiíi3e

wssak flabt') zwuk a hlaď forma [limiteínó
wydáwaji, jestir fmrcbomam) ča'B, abl) íe
iim krmu poífntlo. ma iaře pobámá se
jim pramibetně 3a mřrm meb B poťowici
m'obt) rozpusstěný. Eats .tefntina neímí
wssak flubená, m)br3 mnfi mía3ná býti,
xLépe jest čaftčii m menfíid) l_te3 zťidka we

wčtssicb bámfad)

pokrnm

iim pobámati,

jelikož při tafoměm pčftowání mše! tomůt;
h) (cell)) pro čerma otemřeně 3ůítamaií.
Muobo:li takowého hmm podawasi se gta,

w tom plati nafíebniící pramiblo: Cinr
iílcid)
ml)ří3ne
každý čáít
roč polowice
Mann).Ie'ted)
Hlawa
jest seborní
práce »)

mice mčel na nulu, tím wice potřebují.
Prostťednč íeíííennnl mčeíam postači na 4
půl žejdlika, při čeln3 tě opatrnofti
fábý. W roce mebu nab míru pťizniwém 19111)
mů3e fe po rojeni mčeí celá blama ml)= zachowawati bIn3no, abl) meb poskhtnuty
ři3nonli a ta! nowa stawba bocíliti, ant fte'blt) 3e f(ánu) aneb píaítomnmi blobu)

nulu,

ftetá3 od -mtd)n a3 po přebni križ

ptebpofíábati

I3e, 3e mčeIt) nowé bílo 3I)v=.—pokryt b1)I, sice bt) mčeIt) po krlnudychtiwě

tomi a mebem opatří.

»ptabnoucí' pojíti mobít). Wolmež fu hmm
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gars
n;. 'mečerní, .

abl) ,se zlodčjky
nepřímá:
x

se wčely npořojí, a pat je “notoá čeleď bo

připrameněbo oulu njabí. — žmnobáhán
Iomna ma'porun'eně kiidla a padč: whleu
mč'e I. Mlaďého wčelaťe do toe= tnjíc z oqu na ženu. $otřebnot tebt), aby
likých nesncizi aneb bo matomojlnoftí umo: je po tonjitímrroníbo roje žemč přeb ou:
žují žlobějh), fteré, ja! míle Herb on! na: Iem bobře oblebala, a pat kdyby je tam

S.Bapnžení žíobějet a jintjdj

fjtůbců

pabnou, ta! bloubo froé' Ionpežiroě nápabt) ffutečně tráíomna naležla, proftřebfem He:
opafují, dokud mebn nerotjberon; při čemž tft) k roji pťidala. — Při pojíebnícb' ro:
nežříbla i celý out“ “žničí. Pozoruje:li fe, jed) není této obežřetnoftí třeba, jelifož
že'čafnč ráno mnobo mčelfhoa totem čejía utlaba :: to čaG rojení nežútopněna tra:
obíba, a že pob mečer, na jiné wčely od: Iomna úkolU jmímu neboftojí, .jeftliže !
počítoají, ž jiftébo oqu jebnotliloě mčelt; lítání nefďjopná jeft. —- Po wyjiti blaho:
wyletuji, lže ž_tobo užatoítati, že to ž[o= níbo roje ž ouía můžeme bežpečně při
bčjh; jfon. K zapuzenř tčchto newřtaných 'bobré poročtrnofti na druhý i na třetí roj
hostů meží jinými proftřebhj nejlepssi jel't čeřatí. W Uěkolika hned) po objemení se
[)Iatoníbo roje mnbíbají mlabé hálomnt)
až posUd ten, t'btjž fe čeíío čití 'mtjíet
protortanon 2 couItjbIoubou'trpubfou žouží že swých fcbránel, prožražujíce fe silným
Int,
tal, abl) jen jebiná mčela proIčžtí mobía. a zwlcisstnťmmoláním : „Tyt,
EBo dwouch neb třed) hned; 'obtorátí fe Tyt!“ — Pozorujeme:li takowý !;th to
zlodčjkyx od onIu a troubfa se obítraníi oulu, jistotnč xopět brzký roj očefámatímů:
Nejwice borážejí žlobějft) na jaře, když žeme. Moudrý mčelař ujpolojí se prahů:
lir-omi) !metou ; w tom čaje muíí točeIař— beIně blamním a hrubém rojem, a pož=
bnějfjí hledi opět bo ftarébo oulu topras
son pozornost žbtoojnáíobníti.
*
Mezi početnými nepřátelt) toče! mnfí míti; nebot lépe jeft, mítíméně ale silných,
než nmobo'a slabých wčel. W pťizniwých
mčeIař fmou pozornost obratní žmíáfjt!
molu moífomému, t mramencům lčtech může je toIiEo rožblebem njažomaní
a !“ftjíním.— Proti fjťobněmumolu, pozdějssich rojů prawidlo toto (a wssak pře=
který Uprostťed onIn botuje a plán)) oíno= ce B jafonfi obežřetnoftí) přehočiti.
mon potahuje, lže wčely opatřiti čaftčjfjím
Nastaneuli po Usazeni roje desstiwé
pomětří, tut mnjíme mlabé čelebi mebem
promrtaním jejiď; příbntfu. Mrawen:j
cům fe cesta žabrání, tbož se wsserky ku pomocí žořifpčtí. Into oběť bojnč nn,:
otmort) a pullint) na ouIed) bobře žamažou. nabražují tun, že pláftomon ftatobu bež

Srssně,

jenž wčely lapají, žer'on a staré problení počínají.

out!) probíabatoají,

mufejí žničem) býti.

10. Dbežřetně projfoumán'í

9. !Beblitoá požorn'oft to čas a naHábání-B oult) na pobžim.—

rojení a_r'ož-nmné natíábání

s

Siž fu toncí mčelnibo léta mají mčelař
rojentí.
Caa rojení žánoífí ob'pomabt) bedliwý pozor bároati, jeftíiže tojjeďt) onlt)
aneb troutt) obmí=
rotu a ob potočtrnbftí to fažbé trajině. tak žmané trubce
Nejwice rojů přiďjúží ro hrubé polowici tají. Snamením oftřelol'ti jesk to, když out
mčfíce černona; '
Když U mýtem



něřterú swých troutů neobmítá. —

thž

pťed oUlem silný a na podzim wssechny žbroje pottamní pře=
pronikawý hlaš jslysseti jen, kďyž mean, toe ftámají a djlabnčjfíí bnomé naftamají, ja!
bne chwilemi wylétaji a opět bo onIu.fe to obnčejnčna žačáthx října býwá: tu

namraeují, fbnž trubcí

žmtán'tě 'přeb po:

Iebnem mníetují: bržtébo se Iž'e nabítí
rojení. — iBrtoní aneb blatoní roj wy:
toabí fíarcí a žúrobněná tráíomna (math),
pozdčjssi roje mattami mIabtjmí anežtírob=
něntjmí webem; bútoají. Whsslý roj ufa=
žuje fe obyčejně na poblížfémv jtromě.
QIž se roj bobře nfabí, fmete aneb
ftřafe se do xsita wčelniho, Uechú je na
btígfém míftě to ftínu chwilř pátí, až

se olíIn-otemron fproffoumání žáíobmebu,
žbratoott) jafožipočetnoltí mčelfhoa. Bbras
\mě, matfn mající a fílné nutt) ponechají
se přes žimu, ale slabssť, fteré pro nebo:
statek mebomé zúsobh , fráIoront) aneb pro
nemoc máíopočetné čeíebě žábnó bobrů mj:
sledek neslibuji, se žničí. - *Banující obnčej
to nassich !rajinaď), fažbtj i febe slabssi on!

přes žímu poncdjati, neprospiwú tu žmo:
Iebení mčeIařftmí, nýbrž n'fobí mu, naplňujíc
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nebůměton _! němu. tp,

jenž se matně“ o

jebo tožtmětu žaíažotoaíř.“ SilUým a bo:

mebn aneb pIaftn, tehttěbo mebn, nilolíto
wssak již febIébo (hiftallomanéíjo) pobati.

bře žanefemjm ouh'nn obejme se Ua spodku

11.3námo st nebubů mčel a

třetina prace a mebn. —- Toto jebnání
ma bo febe tu wýhodu, že takowý oni,
lbpž je bole topcpá, w žimě mnobo te=
pIejfjí jeít, jafo ten, který celou žaíobn

jidj léčení.
Wčelni nebnbt) aneb ne=
moce jjon úplamice aneb bnilo ba
četma (najabt), plobu). uplamici aneb
obměh boftámaji

mčelp w zimě,

řteráž

mebn w íobě žabrnuje,
a pa! roč—eh)na .jicb' melice íeílabí, mnoljbpftate ižniči.—
jaře mista nemaji, řbebt) čerwa nafabiítj'. Tato nemoc podjobí z Uastuzeui najtebtem

— Duh) flabé a na čeIeb Bneboftatečnou
žájobou mebu a plán:, opatřejí je přebně
lrmem a paf je lopcpají wčchty že flámt),
nikoliw fenem, tat abl; meži ílámon a
prací malá mežera žůftala.
Med na pobžim ana jaře wydobytý
tožpnftí se zdlouhawým mařením, a naleje
je po obloučení míjecb woskowých čaftet
bo čifté naboblj ;. onna čaj! mebu, fteraž

pto Domácí djománt mčel potřebná jeít,
ufďjoma se na míftě índjěm a mžbndm
příftupném, žbptečná wssak čaft' mebn
může se obptobati.-—í!ěpe se žpeněži'meb
to krásných plústech, než tožpufftěm'). —
W ,nepťizniwých létací) může se mimo=
řabni páb přibobiti, že jen málo který on!

boftateěnou žafobou mebn na
žimn
opatřen jej't. Zde naítc'noú nutná po:
třeba pobžimnibo trmení.— 3: zkussenosti
fe trorbí, že proftřebně filná čeleb přec
zimU nejméně 12 [ibermebnžpgtřebuje—
K mebn na pobžim bamanému při=
midja se 16 bitů toi-ici mobt), a h'ment

sspatných ouIů a nepřížnimé pomětrnoíti,
z požímáni nežbraméljo řrmu, -a jat žln=
ffenoft uči, nemoc tatě boftamuje se ro
fažbém létě, w němž mčeltj mnobo mebu
jeblomébo naíbirají. $řotož mpřežuje mouu.
brlj' wčelař napobžim fpobni čaít prace
nejmíce mebeln jeblonnjm napíněnon, aby
bonutil mčeltj botní čaj! mebu kwčtowého
w onled) udjpftanon požimati.
K wyléčeni úplamice požabnje je,
aby je out!)neb na jaře co nejbřim a to bobře
pobřežní, beblitoě mnčiftií, abp je bobrtjrn
pobcpaním tepla m něm rožmnožiío a te=
ílábltjm mčelám žbrawéíjo mebu pobá=
malo. .Dniloba nájabt) čili četma požů=
ftámá w tom, že noloě ufažené píémě bniti
počíná. Z čeíeI přeb onlem wpďjážejicí
fmrbuhj žápad; jeít žnamfou této nataž=
Iimé nemoci, tteraž totoněž ; naftužení'
a :, nežbramébo tomu poďjáži, žmIaíjtě
wssak ž mebu, w nalažentjdj onled) wy:
bobtjtébo aneb m nečistých ncidobách ufcbo:
manéíjo. — s? žapnžení této nemoci mu:
její je čajně na jaře natažené plúftl) mtjříž=

se má též bití pob mečer. -— Kdo bonu=
cen jeft, cižím mebem kruliti a podjtjbus nonti a obfttaniti. Kdyby tona! nataža'
jedi o jebo čiftotě, ten se může tím sskody ta příliš bo bíla jábala, muíeji je wčely

udjraniti,

když zdlouhawým

\opmařenim

bo ptážbnéíjo onlu mpbnbnomati :: bilo

meb ta! blouíjo cibi, až žůftane čiíh'). —- natažené zcela mpřížnouti. — W púbn
Rbpž wčely na pobžim mice inelotjletují, tomto muji fe měelám bobrtjm pobe=

muf'ejí je 0qu proti mtloužnntí mhssi
opatřiti. Stebo fažbtj ou! jeft žttacemj,
w němž nuje přec žimn bptnje. C;sla se
musejř tedy tai žúžiti, abij jimi nuje pro=
Iěžti nemohla, a bofti na tom, fbpž-jen
mčeh) jmobobně mtjdjažeti, mdjážeti a čer:

cpaníln potřebného tepla bobati a žbta=
měíjo mebn taE blouíjo pofttjtomati,
bofnb loenfn: boftatečnon potralon nena=
Iežnon. Sestábký onI neftoji wssak ža tu
práci, jelifož bp mníotma tfpomožení bplo.

stwého powčtťi dosici motion.

II. Včely jaké nám dávají naučení?

Když gimp

přib'ma, mobon je že žabn onltj flamou
obtoažati. — Nastaneli w mčsici únoru
neb na žačatlu břežna mírnějfji počají,
jeftit tabno, ob ípobn out otelbřítinnrtmé
mčeltj a wsselikou nečiítotu obítraniti, ja.;
tož i wlhkou jlamčnon žáttn fndjon na=
brabiti. — Pťi této příležitofti může je
onIům ženou, potratoní jnab' nemajicim,

.NeskanloU

mo'ubroft Boži

I)!ájají

nebeja a žemě, nebo mfjeďo jeíf monbře

'a hafněučiněno.
„Sala trafa na nebi,
na žemi

a na moři, motá fm. Dtec

angnftin, jafc'r Iiboft z Ijo'jnofti
jmětlaa při ta! bimné Usslechtiu
Iofti jlnnce,1něficea bměžb; jala
'(

95“

čtení : iwi-bonn.

pehoftmftmnýúbáíeďmnfa Barma

Buime f_emu'potoa3uiíce'

lei 3mímělyo.otce,

a můně rozličxných květů-, 1'.a_laro3ma: baiitele a odprance ptam swých. Wždh:

nítoft u melírem ínno3-ftíoí to3líč= fám 8e3íč (žbtiftue
ných ptáfůn) sst ěl)etcawýchapefttpd),

praní, 3e není

mocnofti jebíně ob Bnba apotoučí, alma

jala w ninolyotmarném 3půfolm dpomhémali cíiaři, co cífařomo
tolífa a. tai 3namenitt'pdp3íwočí= jeft. žReníslí pat to, mněpáu, lterú nafie
(půl"

(Dei 'civit. Dei lib. 22; c;24.)f 21 ímčni nam

w skutku každý čem, fa3bé 3loíře, každý
lift na ftromě, tn3bt'7ptal to pomčtří, fa3bá tpba

achowúch, nafie 3imol>pti
proti nepřatelům ubrání, “3 i- nafie fmaté

nábo3enftroi w ochranu

lněře, mra3hu

me toobč, mfíeďo, nač pol)lebneme, kěežomou=

loupe3 treftci? Smutnč

51) to pm nás

broftětmořitelomu. Neb každýtmot tantotjmí

Bplo, kdybychom„ mibčti. 'mufeli, jak jíou
pole Uasse ob: nepřátel popleněnp, nafíe
bonn; a měfta to3metanp,„ Kdyb.hchwm

a

opatřen jest oUdh, jakowých mu ptámč
k wyhledámč íme potramt), jest potřebí.
Každý twor jeft, té3 přiměřenou schopnosti mibčti muíeli, jal Bxaffné wojsko nafií
a filon obbařen, abl) to, Ečemu we swětč 3emí tapne, mra3bí, loftelp pálí a oltáře
flou3ití má, mplonati mobl. “Into mou: přeíoraeuie. “ Sa! rodilou; jíme tebp mběč=
btoft—23o3í oB3mláfítě Bije m očí, když lap: nost 3eměpúnu 3a to; pomínni, když on
skrým olem po3oruieme mčelp,
na nichž wsse to 3lé ob nás obtoracuia! i."ebp. bo:
tafomé fblebcime mlaftnofti a schopnosti Bře prami, ho. “Bet-,t:; „3olite- saBroha,
od Boha iím_ propůjčené, 3e bychom fpa: ftále ctětel"
Netolikomňa! mu., taté ielae
fitelná ro3iimc'mí (: 3ajímaroé dmalořečí o
milují. mčeltp, jsouce w po:
.níd) k Uassemu ponaučení činiti mohli, fpolečně
čehož; na' bůra; Etatičfé toto poiebm'mí o tlibné láfce a. fmotnoftí me3í íebouz 3imp.
mlaftnoftedy mčel čtenářůmMoraw a: Wssechny pracuií fteinou pílnol'tí, a. jen:

n a pobatí boblame.
ŽBřebnč nám

mčelt) krčrsný pofřptují

li3e herá mice najbítc'i mebu, & rabnfti
po mefílerě měnuje čelehi, fna3í: fe Be3

obraz tolcib t) mo natd)i cte , majíce uftání, abl) tolíl zasoby snesseno bhl.q„ co
me melifé uctímofti hale fmělyo (Eralotonu
aneb matlu) flou3íce mu w láíce a pob:

Bp, přeB, celou 3imu a_3 bo příntípo jara-,
lbe- nomá suůsska 3apočne, ftačila. Krč:sný

banofti, fllábajíce muod)otně baň ímé praco;
toítoftí a pílnofti, aln; pob jcbo odpranouro po:
bojia fmornoftipo3ímah' moblt) topo, čim iid;
Bůh Během tofu uabělil. í) jejich láfce
a přítulnofi'i lu Emili mlumí w ííeré ba=

to přiflab pro lřeítanfté robim), jal me3i

[elmn 3iwí Initi a blabobyt po3emfh) ro3=
mno3oroati mají. Udowé robim) mají. w
pobolmé ímotnofti a láfce me3i febou. 3ítí,
ne každy pro febe a o sobč ítátí, praco:
mnoíočfofti slowútný SBlí 11in B a QI: í'ft o. mati, a mpbčlámati, nýbrž fpolečnč při:
t e le B, a zkussenost. to potmt3uie, 3: mčelt) _ípčroft). ímé bomácím potřebám mčuomati.
bále swého we wysokém ftáři ielyo pčftuií, a w létě, lnp3 jeft wíce mábčllů, a ob:
iemu pomáhají a—-ta! bloubo Ermem 3:1, 3mlá|ítě w čas 3ní na bloubou. zimu a

opatřují, holub neumře. QI tbt)3 nan
jaro pamatomati, alu; boftatečnou 3afoltou.
úmrtím pozbaweny býwaji, tn l3e 3ťufíe= 'přeb neboltatfem a blahem napěnění, neu
nému po3otomateli mnitžní ieiid; Bol nab muíelí napotom litočifftč ímé bráti li půj
3trátou taloroou po3nati, an ptacomatí a čtám lichwaiskym, lteué3, fe na ujmu hos
ínafíeti přeftámají, obumítaiíce tě3, nebo: fpobářftioí mplonamají a robinam čafnou
ftane=li fe iim lrcile nomélp.
Krcil wssak 3ábnlsu připtatouií. ilčfolito mčelp zau
miluje čeleb a pobbanftíoo ímé, mfíeclo [)a-lh) alenoft—í nemi,lují„ přecem;:
m lrcifnčm ubr3uie pořáblu, a ro3mrbuie mípuií ímé fa3bobenní prace taf, 3eg1'en.
práce, jakých potřeba 3ába. — Krásný to mlabé a fílné 3 nich na balelou palbou.
příllab pro pobbané, jafou uctímoftí a -lá= poputují, he3to ftatl'íí :: flabííí—boma 311:
skou mínouti fe mají le trůnu ímébo' 3a= ftámaií, četajíce na íme mlabííí. družkyx ::
fonnítébo tolabaře, jal pratoí_ ím. Pawet: přijímaiíce- ob. nícly přinen'ené bílo, aneb
(Řím.13.1.)$řa3bá dUsse mocno= a roof-l„ a flabouce. ie na mífto: patřící

ftem mpěffím pobbána bubí3." žlRí=

a to- proto,

app; mlabé; točeltp rhchlejia ob.=

lujme tem; wždh cífaře a bále a pobřoa létati, a; ročťfíi, fnůfíhp

bocílítí'

moblp.
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Členi-il pťlrodýx.

Kašdý

3lufíem;

včelař

119133116,3e w čaG

_íífobí, ímé praďi; li3ati; a ialo w pob3im

snůssky mice mladých ne3 MW mčel na 'točelt; troutiy 3 oulů wymitaji, taE 3a|otr
pafhou wycházi. — Dpčt krásný to při: raii hodni libé přeb pobolmijmi ničemnihy.
rlab pro mnohého mlabčlyo nembččnita, 'fme bmčňe, obfa3ujice jich,. alu) blebali
alu; 3měbčl, ia! [; £ ftarpm uobičům a chleba tam-, kde mlatimali.
&=on pracoh
wůbec £ starssjm libem chowdti má, iai. \oitoíti a netmoíti ropnifair w čelýxmeza '

jim to ptáci mplemomati a iim jejich wssemi žiwočichyson
be3přillab=
Báči láífou oíla3omati má.
nou cubnofti,
o nid)3 wssinl prameni
3elil'o3 mčeli) tolifo pilnoít
w tmrbi iBliuiuB, 3e nim; fpářeui fibé

ptáci,. fíetru-oft a střidmost w po=
3imání

\oeřeiuč neufa3uji,

a 3a tou pšičmou byl

milují, famo- íebou fe ro3umi, Birgil iuB a ?lrifto'pelca -tol;omi=»

nčni; 3e m faliíífád) fmčtů funí mlúoata
led) swých netxpa thž íe wssak na jaře nalé3aii a fbitaii, a přece: jíou mt po=
ninolyi mladych mčeličet robí, tu me3i bimnč plobnofti, -3e mnolyi'; oul blou- i tři
nimi l3e po3oromati nemali; počet ttubců, roje bo tofu obd;oloa-. Z toho mibno, 3e
(u. Uassiche\očelařů [luii btunčáci)
Eteři lbe íe-cubnoft a čiítota pěn—uje,tam! pře=
3ábnou ptáci nel'ouaií, nýbrž; tolifo o po: býwú Boži po3epn6ni. akciím; to te3
lebnúdp 3, oulít iopletuji, poofoobice budbn 05:63 pro řňeffaníjč man3ell; mblebem
a 31511!tolem uicly a paf-opět- fn nama:
zachowawč:ui čiítépo anepoftlornčnópo lo3e
cuiice a B: chuti. po3ima'jioetoho, co pilně
manželfkého.
.
Řouečnč maii \očeltpbs sobe fu ltá=
točelp byla; íneflp.. ?Bčelp; jidy n'pi tal

3e žáduých leuodyii a barmo3routů- lo ou=

bloubo, dokud fe jim boinč- boítaroa p_a:
skwy; lbp3 fe loffrú pob3imet rychlým ii3
přibli3uLe horem-, tu hoftátoaii ttubci ne=
welmi--3b\oořile 3a mpftoupenou. Seftli3e
iifl; hotela nouínwti, tu ie iinv při uej=
mm]im ftámá ta čaít, 3e jidp3 oulů mp=
pu3uii men-„ ťbe blahem a 3imou pojiti
mufeji..

'Bilnč

obletuji

té3,. mčell) oulp

ímé; abl; se: jim. tam neboftala ne3mana
ei3i-.bru3iua nel) jininemitaui hosté a ssko:
bni 3imočid)omé, (ptice w 3imě ro pofoji
po3ímati topo, co jim Bůhx wx letč udm=

stal. ,Kýžbh,fe naííi pobubomč,

bo wečerapraeuiioe,

mnoci obpo:

cuoa 11, méně zwuku mpb'ámaiioo. Nassi
ueznabohowe wssak tufíi: lbnto Bohem nsta:
nowený počabei činice 3 noci: ben a 3e

bne noc, jak ptawi proto!" Síaiaě (R. 5.

a 36.)

Bčhaji 3 ftčmt) bo něm; a mi=

fto colu) toe Dne pracoioati měli, obpoči:
maii lo tuhém. ípánřu, a3' přeplněný 3alu=
b'ef mptráioi to co—3acelou noc do sebe mlil.

Z takowého 3imobpti pod)63i- 3'tr6ta min;,

ítubu, Ueswornost wrodulúcht„lyanba

neb“ přeb ímčtem, poborííeni, a loměnč čafná

bal-Bowie,lrřidyopáftome', lenofii
a barmo3routi

.fnoniolafmoít, 3e ob 23o3ilyo' nana a3

i mččua

ob točel talit. naučili,

zčchuba. -——

Pro tyto mótečné iolaftnoíti a"fd;op=

a_Bp maiiee k praci oubp íilné tolif sobč nosti bplp mčelp u wssech natobů ílowan=
mpboopli a. nabofpobaiili, com; na pob3im ských za frontě poloa3omam) a tato netr=

fmčbo 3imota uemuíeli na způsobtrnbcň
nost a iolibné chowani fe fu mčelám a3.
čili ttowtů
lolem bomn Bručeti a pro pobneo se ubt3elo u libu uasseho, odkud i

Bobwchlebase

“'zlo""m"

mé nebčlaji boln'otip, čibajice rabčji, lbebi) fe

pod)a3i, 3e 36mm; boípčlp lfa ani 3ábnč
bitč mčeličce neubli3i,
iař'o3 i to, 3e lib'

náš řifá, 3e mčeličfa aminů.
Kyžby
roprmati Dalo, ja! to činimaíi mčelp lolč= Vien Eraiauč Uassi iočeláříh'oi opět: tai pč=
ňomč (3lobčih3) iočelam pilným, uřtába= ftomati chtčli, jako přebromě uaíii, iiftč
co na

polid;- a

w _lomowgacl; ulomiti

a

jice ob úst chleba Bli3nim swým. Když 3eln) 3- toho netolilo 113itef, nýbržji utře
fe jim wssak řemeilo pčtiptl'tomč mice ne= [fenoul 3úbamu ničli, a. pal, jak řečeno,
bai-i, a ijni w potoii 3e 36fol> swých pra= mol;li=51; mnohé Dobré naučeni'3 powahh

mě wydobytých sobč pomoluií, tu: muíeji

mčel sobč

obrati.

“3an druhdy nl ou=

púu-i3 Quablotoa na ímé 3lynilčlů3i bn) Šalamounl. 6.lenod)ahnta=
le3etiim 1an moowčbiň
fteři wčelám mencům obf63al, aby fe ob nich naučil
ptacotoati, tať' bychjaastx 36bal'- nacpat
!).. mama-měn

meb to ie: 3e-tol o'mtbřr.

wssem rUssitelúm

božského i swčtského 36- _

7'“
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Čtení 3“přitobo.

tona tatto bo ftbcemlutoiti: „% ib'čte kU Bem fe 3br3o1oala obirajic se l;nfpobúřfhpim
mčelám, a učte fe ob tui—d;ctno= swym. Nejraději blela w zňhradč swé,

stem, jakých w 3imotč fměm Bolyu= Hera wssem 3abrabnitům taločta 3re'ablem

,milómi ffutlpproiemomatimúte.

Bpla. Pťede wssim pat miloroala mědi„

Pro snadnějssi pamatomónímlaftnofti točel, a 3 nempfloroné nállonnofti ! těmto mas
opařnii jich jesstě iebenltate w tratičlé him ale přitlabnúm tmorům' chowala iiď;
Mini.
na ftathi floěm melil'é mno3ftmí. AčT o
wssecko, co ! hospodciťstwi přinále3í, neu:
namenou péči měla, přece neimice ]! tenilt)
„gama jesstč nitbp točela
točelp,
o jichž zwelebeni a ro3nmo3eni
uflloroala o3iolafitm' pečlimofti, a tnbp3 ii
Snůssky Dobu ne3ablela,
Bolo rozkossi,těmto maličlóm hoorům flou3iti.
Tm kwčtnatých s,adech flíbi,
— NokU a; wrchU jmenowaného ro3ne
Sal to olo libffé widř.

Včela.

Gnani meb a wosk nám tmoři,

mohla fe pani ta na ftatlu fmém, tal

3253 tam, the 7se dnt-ul) foi-í,

nebe3pečně,

Dílatou mfíe fmaté mno3i,
Pro oltář jal slussi Boži.

lmčtna do mčíia Nanteš .přeneíena býti

BohU mčela w obět Dáma
Co ii w sadech požehnáwú. —
Clowěk fám st banlm fuje,

Pranic Bobl! nemčnuie,
Žlni frbce, anl' ítatel,
W. duálně wssebo neboftatel.
Rtále točela cení wýsse,
Sato

čloměf me swé pýsse,

Starssi družkyxw láfce coma ;
žUčnobá bceta člomčloma

'©rbce math) Bolem fmírá ;

3e w poslednich hned) ničfie'e

mufela , tbe3 při wssi lérařffé pomoci
po něfolila hned) 3emřela; W ben polyřelm
jejiho obletoroalo bům 3emřelěpani nefčiflnč
mno3fhoi m'čel; tlačili) fe bo tomato, lbe
mttmola obpočiioala, a na celém proftranněm
bomě nebylo Uřčebožslysseti, ne3 trud)loiemnč
B3nčeni \očel, ie3to náře! bomácid; přebla:
fomalo. *-Když mrtmola w rakew se n3atořela,
aby se na břbitom obtoe3la, ufabilt) fe

mnm točeličh) to netoibančm počtu na
raleio a neboli) se nikterak odebnati. jSmutný
průmob pobřeBní wcižným kolem pohybowal

CUdUoU wčela wssudy fluie,

se fe hťbitowU — mčelp jalo

SnúbU swého nezjewuje,
Salo běma to3mačilá

fettmalt) na rahoi, a neobletčlp ani w iu

ilni Bohn, ninám milá.
jWčelo cubnc'i, diwný tmore,
Ctnosti libých krúsný m3ore,
Slowan každý mítá teBe,

.Simbera
Ze jsi possla z wýssino neloe.
III. Vděčná náchylnoošt včel
ke své pěstounce.
Noku 1777

o3namomalo se 3 měfta

přilepené

clpoili, mp3 ralem 6 ntttioolou bo cl;lab-'
nebo spousstčla fe brolvu. Ia! Bola pani
6 milačh) swyxni to iebnom hrobě podyomúna.
Zajiste pobiioulyobná to aneflpcliana iobčč=
noft nerozumuých maloď) ttoorů! $řitel
a ctitel 3emřelé pani chtěl se přeftočbčiti,
3bali

mčelt;

popř-Bene jsoU

skutečuč

tp,

jid)3to 3emřelá na menfomffe'm ftatlu ftočm
pčftomalaL Dbiel tam a Bblebal, 3e 'úll)

Boll) ptá3bné. — Zdaliž není wýjew tento
neobyčejný pro každého blafitou roplaíblou

Nanteš,

3e iiftá uto3ená, točlem sesslci ku wděčnosti za bobtobini bofa3ena? —
paní w ololi měfta tohoto pčekrásný skatek (Mor. Núr. Bifi. 1855. čiflo 16.)
weUkowský má, lbe3 pri) po celou letni
Dobu lala3enč uproftřeb melelme přitom)

Boži 3ije, na 3imu pal bo mčfta mantee
se ubírá. $ani tato ani fe bočfatinemobla
jara ; w hrubé poloníici 3iml) tou3ila -ji3
po íměm statku roenfoioífém, a jat mile
fnčl) tratiti fe počal, opoufitěla měíto, a
blažiwym citem přeplněná clpoátala na fmůi
statek. ?Břeřraína příloha tal ii poutala k
(obě, 3e we one ponejaoice pob ssřrým ne:

IV. Lov na tygry.
Welitel anglickoindickéhowojska Both
G o u gl) uípořábal bůítojnifum swym melfo=

lept) lom na togu),

kterýž pro swou

neo51)čeiiioft
poroeftt
mim
fe ftal.a neWbezprčuostwelmi
Whustých
močálotoitpď)

fřomináď) neimíce sobě libuii' tpgromé a w
podobných hoUsstčch baii se ips'rowé tč3lo

101
mhflíbiti. QIní ,pčffth aní_ na loních nel3e minutách Hefnul mrtemt 3emí.Wsseobché
na tafotohch míftech lu přebu jíti, a tolilo nastalo iáfání nab touto ,fořiftí a -flé3aiící
flonomě fonalí- flu3bu mhlmrnou lomcům 3e íebabel lomcomé o pobímenín'í prohlí3eli
na tpgrh. Lowcowé 3hotowují sobčzdťewa tpgra, 9 ftop a 9 palců blouhěho. Emmi
lomeďé ohrabh na -3p,ůfoh krossny aneb “naftala bruha krussnú práce“, „neb 3 ro3ií':
fa3atelniee palachem propletené a' febablem třenhcl) flonů neďitčl 3abnh nepřítelefroého
opatřené, w řter'hch3lomec Beswým flnhou
foloě néítí, iemu3 ani mrttoeníu' nebí'r
pohoblnč febčti a pu
amp nahíieti mů3e. _ na
mčruií.
Dhrabh nabfečeněpoftaroí fena melilánflou
EBří této příle3itoltí chtěla folač cela
pobuňlu na způsob pelechu a 3áromeň 6 ní mhprama lrátlhm obpočínutím na příhobném
upemnčií fe prowazy xa řetč3p na hřbetě mífič pohomčtí, a wssak iebính ftrom ií
I'lonoroěm.- Slon poklekne a lotocotoé mftou: na tom činil přelá3hí. Riu bomebeněho a3
piwsse po proroa3ich bo připraioenhch ohrabet, _te atomu flona lotocotoe lichocením nallos.
počínají fe lupřebu pohhhotoatí. ibůftoinící nilí ! tomu, abh celh ftjrom i B řořenh
angličtí upotřeloilí k lomu nabřečenému 40 mhmratíl. žBřebnč 3ulamal flon co ft-ehno
mhlnanhď) flonů, a 3 těchto Bhlo iich 8 filne' wětwe chobotem swým a pal opíraie
pro lomce a oftatníď) 32 pro honce'upraroeno. fe čelem o fmen 3a neblouho celh Brom
SDoniorobní Subomé 3nají mhbornč lítou mmoratil. Za tu namahaloou práci- Ehl
3rpčř lomcům nabhančti, a íeben 3 nich íncharem čaftoman. .EBobolanouflu3l>u fonaií
poíabí se na !t! flona, kterýž jeho floloům flonomě w leííď) a houfftčoh, lleftíce cefíu
a 3uamením banhm bohře rognmí. Low chobotem fmhín, M3 k tomu ob můbců
tento trval 10 úplnhď)bní zaujawnefniírnou ímhch poto35u3eni jfou. Po neblonhém
obpočinntí polročila wýprawa bále a přiiboue
proftoru 3emč a fíce ob pohůří=Swalika
Bli3eGeharunpore a33aidu Ganges; a_3řuřece ©ange6 nefpat'čila na ro3íahlě
močaloroité
pufiatinč ani 3měře ani iafhch
nehetpčnhbimalahah
se twýmřfnčhení
polrhthmi mrcholh a !olem něho ro3pro= lolíro fínhch roftlín. — SBoftoupila tebh
ftřené lučiny

ro3fáhlč

a left;, xjakož i fem

močaloroítě puítatint)

tam

bobámalh

zwlasstni půmabnofti lomu tomuto. Na
nčlterhth mífteeh bofahomal palath 15 i20

ftop w'fffh, tal 3e w něm flonomé 3mi3eli
a im hlamt) ostražitých ftřelců(nab ním
čnčlo. Cela .mhprama poftamílcú fe nhní
bo ssikU toalečněho a me3í iífthmapočtem
honeů 3auial flrelec mííto [roč. Wýbormi

lomec.Mr. barmeh

tohprama bo to3bálenčifííhoololí', lbe fe
tpgrotoé opčt ohieroomati počínali. -— Na
náhře3í řefh mhílíbíla tohprama palaóem
poroftlh močal, prawý to uřrpt pro thgrh.
Lowcowé feffílotoalí ihneb flont; bo praměho
pořabřu a polračuiíce bále fu přebu po3o=

romalí la3bé hnutí w trúmč. Sem

tam

mhfločíl diwoký tanec anel) frnee, Ehl. _mn'al
3ala3 .na ně—ftříletí, ant iim neplatila

wyslidilhnebprnmí mhprama tato.

Za malou ehmílí nale3lí

ben tpgra m palaíhu: obpočímaiícího,a.

lomcoroé čerftmč ro3fápaného (ro3trhaného)
poranil. ' býka a hlí3e něho Brloh aneb ležisko ročtffího
SDle pomahh fine obratit poraněný thgr 3mířete w tramč pon'lapaně. Wssickni u3a=
wztek swůj proti němu a hufthm chráněn míralí 3 toho, 3e 3be thgr nebalefo ftoe'
řřomím iebuím skokem popabl floiía 3a koťistčluští mufí. Misto hhlo nab míru
chobot, 3e se toho bai-meh- ani nenabal. příhobné, w lemo apraioo hlubotou mohou
Slon wycwičený se ani nehnul, napomás obehnané, pofihtuiíc lomcům mhhobu, ,3e
haie pánu fmému iiftou ranou 3 blizka celou proftoru me3i mobaíní 3aimontí a

bohře fl. naň namířiro.

č ho

pčeů 3al>rablí ohráblh na tholmtč roiíícího proíloumatí mohli. 'Iřilrat nabarmo pro:
thgra floliti. ŽBo rmhlém mhítřeleni pabl chobíli lomcotoě profiorur tnto. križem a
k 3emí a bruhhm tohftřelením opčt 3lřífen tří3em, a lbp3 ii3' bale poftoupiti thtčlí,
powstal 3 nomu na nohu, chtě sobč opět bohnr3omal 3lufíenh burton),
3e pro3ra

3nhalh na nepříteliímémnapramiti. Dproti
stojici flon mu wssak uhnul, tím naftala
me3era w celém ffilu a této rohhobh pou3il
tpgr k rpchlému ,útčlu. Cetče wýprawa
wssak ho,počala pronáílcboíoati a po něfolifa

3em) tygr 3be ffutečnč hhtí muíí, 3e w
nčiale'm tichém ufrptu ID polebníní obpos
číroa fpánln, po Eterémš ,swoux ulomenou
koťist jistč ansstiwi.
sm nárabn "ieho
poftamilí fe lomcomé- ieíítě iebenlráte bo
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M

ž orlí-obo.

flilu a nĚEteří z niď) ípoflonpiíí až, na lrai
nohu,—a ta! opít počali fn přebn poň-ns
roman. Ba malou chwili nafta! »pomol,
že “mr 'mnflíběn ieft. Sřřil boneů, rozkazd

propnfííl. Sentč ročtflí a jistějssi zábubu
přípramnií lotocům l;nízda diwokých našel,
Nerě Be wssi rozwzkeklenosti mímoiboueí
flom) napabaií a rozplassnii. Lowec tabčil

siťelců a kwániǧxpoděssených flonů poskytuji
nemalé enesnňze pťi talomé přilešit'oní.

mibí tngra nežroabražbčně

Stťelci rmble poskonpili ln přebu, a prmní

ránou umítal tygra Mr. Dawidson;
boran'e'nó Mm matelle počal borášetí na
fme'bo nepřítele, a wssak tant) ftřelnč tal
zbnsta naň tabuli„
“,želoulen'ií :! tmavou:
iíeím "&fúním přelonán na gab conmati

mčel-t).

(Emropane ifou progřetelněiffí při lyonBaď)na
tygrh,a gříbl'ajich při tom potlámá nesstčstt.

Sul nom!

stalo fe nentčftí, an

rozdrášděný mars
powhssenejssibomista
do ohraženébofebabla fločíl, a “mam

lomce, proč B ním uháněl, zanechaw l'nomoě
stopy wžteklosti ímé. $obobm$m způfobem
'udmvátíl tngr íebnobo bůfřoinířa, Herni
atn znowu proti němu fločil roaiitřenť) tolil obezťetnosti .n: nebezpečenstwi žiwota
mar, maďaaie feBon a flálaíe, pofub fíla zacbowal, ze 3 fapfo mntalamlm bamlaitlu
iebo ftačíla. Roni poflební swou fílu (pií'toln) na tngra ii tonpúlil a ta! ziwot

nutil. $a! bofílnčranil Maior Balea,

napnnl, alan-nepřítele 31151)swými zasábmls, swůj 3aóraníl.
Smutna těžneboba potfala wýprawU
we skokU boBře namířenou ranou flolen
Sfíanbě na
Etyl. TU 'Bblo op?t rabofíi a iá'fání bez lomeďouna Sangor
límce, neB fe nloroenó tngr wztekled Bnl ústi xkeky boogln;
zde vřelmapíl tygr
laráníl a tím metflíbo moragení 'íoroeům celou fpolečnoft při [níbaní, a oďraw fl

Bol aoíífoluíl. Byť tolílo o 3 palce lratffí,

iebnobo lomce prnč s ním uháněl.

než přebďsů'oce íelyo.

úftí'řeln ©anaefu'

bon'lsana maru ieftnebezpečně.ani

neímírně wetikosti w

Na

naďyágeiífe tngroroé
talomčm

počtu, "je

stťesmi rana rogbobuíe nab ofubeln Hřelce, celé řraiint) anroatelům nemaií. Ostatnč
iafoš i mara. anssenost dotwrznje, ' že jest zde na tifíce zwěťe wssechdrubúdonwu

poraněné tngr nílbn nentífa, nýbrž rošbn mem, ant ji inbíďé ponebí profpímá.
wztek fmůi proti nepříteli olerací; nmfí .

imberat

tebn boftatel ft'řelců a pussek po botomč
V. Nosorožec.
Býti, am; tngr Uezwitězil, a fám flon má
Enniorožecmhinocerosjlaebom)
fe tal melíce na pozoru, že to přítomnofií
tbgra l;neb clsolíot fmůi ufďyomá zdwibna má na nofe ieben nebo“ dwa ga felion
jei bo xwýssky; podaťi:li. fe prnmí ffol ftoiící robi) 2 stťewice blonbč; tt) mflaf ne
tnaroroí, Hebe to ninpabá Be ftřelcem. fe'bí ialo robi) iinóď) zwiťat na kostť, né:
Rafíbó fíon není fpoleblimó, an mnohá brž ie'n na Huai, a ífou flokem) ze sstťtin
pollelaním, otř'áfáním a málením fe nepřís ztuha l sobě srosklých. Hlawa má 2
belli). Růže jest Begďmlnpa, náramně
tele tygra ze feBe fmrbnomí ufíluie, a talňr
ftřelci bolaře na mara mířili nebomolnie. tlulřá, tal ze fe A ní sstity ano i bůlhj
Whpadne:li ftřelec ;. obrašeněbo febabla, wdrezěewati baií. Wssicknř druhowé nofo:
nastěawci nm tubt') zápaš Btngrem. ©pole= roštů šíií w nizkých, wslských lefíď) wý:
a
hliwá neoúroženoft búwú mítanon mlafínofi'í chodniSnbie, Sami), SUmatrh
nflonů lomeďóď). Glonice (famice flonoroě) w jižní žlfriee. — EBr'mnídwa obrům
ifon stálejssi a k lomům fíbobněiffí. "Břílič na oči nám stawi dwa černě nofo:
nbatnó flon pollssti fe fám bo Boje G mgrem, rošc; 3 jižní ?Ifríln.
Biií noní hezky balelo ob hřebů
blebí naň llelnoníi anel) iei na 511MB)
naBrati, a tím fbobí fířelce fe'felye, mnbc'u mořfhída; zwiťe toto lře a Bromt) rozsslape
maie iei za kokist tngroroi. Sefftě bo lubt) Běží, ale jest we šráble tal wybira:
mčtffílyo pabá Uebezpečenstwi lomec, fbnš mě, že ienom útlé mlabé měnoičh; po:
pkeskrassený flon na útěk se hlava a obra: šímá. Gilad) a čich černého noforošce
gene febablo me3í ftromn a lřomím giro: jest toelmi ofíró a nabrašuie mu slabý
flota, při čemž pro lomce iíné fpafi; není, graf. Smbflhocí mufeií mu po metru bříz
než alu) fe za pťikladem 2151 alorna na iíti, abl) jich Uosorožec Uezpozorowal; mu;
nělterě to'e'ttoi zachhtil a fíona pob felmn feii fe každého ffuftom chrániti a co moč:
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Gmi 3 při-robi).

ná nqmieuh'ljtil' .“ 13an
mhsliwce
mám 3!

Wine

pdznča, přete- čb Midi 511_6131:me 
3otuji,1iexf3_ 1m !ffitbfé zčida nafo
1:03ce febaii

bíebaií.

a

Mm

fo3Iicmf

17m1)_3

DbIeti=Ii nábíe titb ptaci,

noforo3ec 3 toho poznňwň, že jestx
Uebezpečenskwi BIi3fé, [)neb 3bmibá

blamu, obrátí ji na wsseckyfttam),
a hledi founčnim a Iapc'mim mětm
nepřítele swébo _mwátrati;
lbt;3_fe
mu to u_epobaři, ieft nepokojný a
hledč: jiné bezpečnějssi mífto. Bý:

ma=li porančn nofm3e'c, ch' u ta
skrauu, obrub ranu „ušnice f[1)ffd,
.: _mtfflimec u_lrtftó mů3e fe fen tím

Mrániti,

kdyžpťichodrozwztekleuébo

zwiřete nepobnutě včelámá, \o |při=
bubnem ohm3eni firmou ufřoci a bimo= 'ba3i hromadp piffu & řřemeniamůře! febe
re 3míře xwedťé sebe obbčbnouti nechú, a , ilRafo noforo3ce 130be fe mafu bowč:

fe no=
tak časU nabube: 311an ručníci swou na= 311ml a jest welmi dputně'. thž
Bití. Nc každy, nejméně Ewropčan, má sorožře Ulowi, tu3emci bueb fe fotem ně=
k tomu potřebnou (Mám
přitomnoft ho rozhosti, pekoU, iebi a hdwoťi „tal
budya, am, fe ne3aKeH.bollunbffti
fe= dloncho, (13 jenom koskra ostdne. Z kůže
bIáci (ofabhiei w .ii3ni Afxriee.)a_ ©et:
čuftmé če3bu “iť-Went;'a ffrualji iid) na

(ent—ati

(Mencl,

o nichžxw ťrtossnim biče.

falenba'ři na str,aně 81 mice powědřno)
wssak nepowažuji to 36: welikč ()rbinftmí,
když jeden íebinó muž, na nosorožre fe
»bmáši nebem dheleda na 3ábnou mmm:

Cerný nosorožec popobčc fe ohwnl:
němu prafeti, má malé oči & uffi, nemo=

mtm'pui „bami

pak podobá fe fto=

uomi.
_Swmnu kraje »uffi a louce ocasu
jsou chlupaté; fů3c čermenč=3luto=bněbá
nost půbl). anusli dwa uluežowé, bon na ieft blablá, & bá fe mt nmobtfď) mistech
wssak
nosorožee trati wssechnu nebezprčnost, nebo! fuabuo hlínu! prora3iti; rum,
Ib ni wýbdrni stielcdwé mohou na febe jsou 3 oloma a cínu Bmi'dfanébo lité, _a
fpn'iébati. Ceskujicč ifou s_n 3emi té m fmčji tolifo 3 blizka a silnoU ránou pra=
noci : mětffim neůqpečenfhní nešli me chu wystřeleny Initi. Bťedui rob jč,erUébo
b_ne, an unfm3ec ohnč fe nónií, jako nosdrožcc jest ll/z ftřemí'ce blbým ffpi=
iiqá diwoku 3měř, ne3 ptáme obnčm k bi= čatý, nazad dýnutý; druhý zadui to!) jeli
mému útok: popu3eu bywča. Nančuy na: malá & třibramnf. Délka těla »Bmiffi i

B hlaon
sorožec rozrywa

rebelii swým půbu,

Mlúďata černéhonoforo3ce
daji fe tak uhotiti,

_3e lidem 3

mh) 3erou, ale pro fmou bleu:
post a nenlotornost nemohu
fe Iničemu potťebownti.

Ginówubaftiďód; no=
foro3ců ieft _nnfntg3ec

7knitlo

obrazeny.

a na hrubé freančmtř

(:

12, wýsska paf 5 fttemíců.
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Čtent ; pHeobp.

Iento noforožec obómá trombu

\\.)
x' \ hww)M\Í\"*(Www.
\ n)“
'll'l'"\
Ašan“
»

femernčii w Afxrice, a nenalěgá se
nitbp to ta! četné fpolečnofti, jako

v

\n

$:th

prwni dwa druhowé africkýchno=
sorozců. Tuzemci lyo nazýwaji

diwokým, m stiwým a UkrUt:
nám.

Sebo pobolsa jest into

u čet-nebo noíotošce,

ale rolny

jeho jfou téměř fteinč

blou:

bé; přebal rol; jest nazad oňnutti,
zadni ieft rowný, barwa jebo
jest tale četná, hoťejssi pisk delssi.
&'Dčlfa a móffla- ieft iafo u olap
čejných afrických nofotošců.

že jpochtebňťci toliko o dwou nobád) ď)obí ;
ale bneflel nesskastný přefmčbčil mne o

ielm chhtroft přítelifměmu prambč,že pocblelaníf,atfi1e

meliee mpďpmalomal, a pramil, še mu o
tom pan-nebo bůfagn báti d)ce. Wytcihl

tolar

anixkalhot 6 tolarem není,

bal fe bo pláče a pramil: „& wsseci
"lati bo tobo! &&trulaqt moflímal ifem,

Dwa přátelé ssli báječlem bomů bo
mčl'ta. Seben 5 nic!) měl psika, publíla

čili fublóta,

(Nosorožec keltloa.)

publíta,

VI. Pudltk.

ftříbtnt)

z kapsy a bobil bo do

nebo čtmer: nolnj, ieft ffelma.

bmou

VII. Společenský tkadlčtk;

Spoťečenskýttablčil (Plo
[;oufftí w Mii, aniz toho publíl pogotomal,
nebot utílal napřeb. Šli až do samébo ceus socius, bet gefellige SIBelJeroogel).
Směno toboto brubu ptálů wzato ieft
mčl'ta. Im pán publíhno gmolal: „Ku:
blá'tu, bčž a blebei, co ifem ztra: gneobpčeíné umčlofti, ptáfům těmto mto=
til!" — ':Bublíf iato mítr uháněl zmčska zené. Múlo který ptát fe moromná son
uměloftt to bčlc'míhnizda tfablčílom'i.
men az do samého báje. Awssak nato
famé mífto, tam byl mčfft'áť bobil tolat Ěpfbp nč'fteří. fpříanční ptáci tale tal
swůj,“zizbřímepřinel poceftnó tteičíř;
pemnč utfáloali a na dlouhou ftopřu za:
ten st tam obpočímal na trámníčlu, aolylís wěssowali l;nígba ftoá, jakož na obrázku tomto
baie fe umibčl left'lú tolar, kterýž ibneb toibeti jest, přece nifbt) nemaií něfolil l;nisb
B rabofh' zdwibl, bo fabft) ufdyrc'mil, wstal pofpolu pob iebnou ftřed;ou,jakozu fpole=
widno, oblub při:
a ssel bále. W tom přiběhl ndýchaný pofel čenských tlablčílů
jmění ieiíď) poďyobí. — Gtřeďm tu Urobi
čtmemobó a čiďyem swým Brat) mnpáttal,
fpolečenfftí na ochra:
tbe lylebamj tolar wězi. . Simi pes blou= sobčtlablčíci
pěiffí bol 51) na pocefhtěbo fftěhl, ale nu pro ímá l;níaba, kteráž pob m zawču
tento publil fe cbomal zcela iinát. $oďyle= ffuii. — ŽBtáci tito jfou u melitěm mnoas
bonml poeeftněmn, ffáfal tolem něho, jalobt) stwi wx S'nbii :! w Africe, rozdčlUji
ftaří anámí Byli, lítal mu rotu a lačšel fe na mnoho robů, jejich pěří jest michau
£ ním k mčftu. Rreičí fobčpompflil: „3M nina Barrot) l;nčbé a žluté, nebo černě a
jfem p_řecebneo sstastný; přeb ďnoíli ifem

nalegl tolar,

a nyni tal

pčfnebo pfa. "

& plabil nomébo fpolečnífa fweho, a ssel
43 nm bo mčfta a bo bofpobp, tbe3to
pu'blílomi z wlastnibo talíře naiífti fe bal.
Po mečeři fe frolel'l a pofojnč si lehl na
flétnu, an zatim pudlik jeho flatu B_eblimě
ftrá'i
R ránu wssak, mali fe h_eičí
probubll, publíl ulrabl mu Tamoto i 6

tolarem a utellfpánomifměmu. — Rte"1cí,|
tbpš Bol wstal a zpozorowal,

že tu ani

žlutě. illřnobo ptálů tčď;to fpoií fe, ble=
baií bloubo přibobné mífto tu stawbč ímé,
a paf fe baíí fpolečnč bo práce. *Břebu
wssim 'ubčlá fe ftřecba nSíce měně oft-ou:
l)(á z hrubých ftebel flámi), tteráš u me=

lilofti fmě fe říbí ble- počtu pobrubům,
jichzto něm) na fta pobromab'e' bóma; ale
mabpďt) jest ftředya ta bofti bafta, alu)
zasstitoU Bola proti befffům a Boni-fám.

Na bole'lffí fttanč pa! zawčsuji ie=
bnotlimi

bofpobářičlotoé

ímá

zwlússtU

, Čtení go!-(rohy.

bm'gba,

Herd
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z podobných,

a_Ic tančící) a

pečliwčji

mt)

bítanýď) [átel sestáwaji, tí:
fně wedle sebe položena) ifou,

a h:!até mtbobt) abůía maií;
Sesliz' celá stawba botomá,
abá ifc; bojm' skrana toobo:

fotonů, mnohými, nejwýš na
bma palce od selšexmodre;
mimi bíťami prom-těma Býti.
Nildh se tato ďnizda po bru=

bé neponžiwáii; ona oůanou'
wiset a sloUži hrubě, notoé
wrstwč ! zawěssowúui,. čím
se tubost skťechdmnoží. smět:
ffnie=Ii se stawba naten 5pů=
sob po něfoti! tolň, fonečnč

son

rotajfhlí mábou se ro;:

- trbče.a ulomi being, na He:
též zawčsena bola. 8e=Ii
pťiležitost, upewňúji tito ptáci
ímé fpoIečnc' stawďd na nei
močňi wčtwe whspkých firn,
mů, .z'mfáfl'tč na fh'omt) tr:
nomité a Bobíělomitě.
' Pokaždé zaplétaji hodný
rue wťtwe do siťechh, a na
Iba)

ii

nechaji

dťostkedkcm

stawbh ímé se toinouti, aby
stawba ta Bola tím pemnči=
ssi. Každú famíč'fa fnáffí bo
bnizda swěbo 3 neb 4 zele:
nomobratoě, na tfuftífím fond
čerwenčbnědť znamenaná m'a:
iičra. W (Emoční fměm ma:

ji tkad lčik otoč mnoho po:

bobospiníccm'i

(pinka:

mami) a žiwi se femem)
ončď) ttaroin, íióžto ftěBÍa
jim Houši fu stawbám bnizd.
_

EBMHomé tito,

nerogumni;

from-otoč

pubem sobč ob

Bňná Boba mrernýď

po:

anémií, že swornosti a spo:

a žDhtbobia; drubýbůh;
jenými Mami mffeďo se lépe a fnabně'ii bai-ímá. Corina
Co ptáci tito ncmčbomh) činí, maij _toaumlní jsou iebnott) fatoliďě. CožB!;5qu mmm
ípoluonbomě
Dčdictwi pořidiki swými b_ef i ti
Iibé 6 bočním wčdomim cmm. štít?
to.;tůančné nim; nebomebon toho, co bomefh

mobou tutéž fm) m' iebnotu

quene. W

Ueinowčjssich bubáci) máte prawdy této bm'a
ffmělě dňkazy na anssi mi[é_ Monroe.

Brwni důkaz jest nasse Dčdtctwl

fm.

nebovbmaceti glatómi?— Welmimálo!
— Ze pak muoho fet fpotuoubů nepatrné
pťispčwky ímé boútomabo, složili, a tatto
sily ímé různé šjednoňli,xstalo dse možným
wydciwčmi mnohých dobrúch Init), umě

106

Čtmi z přtrody.'

leckých obrazů

a

Užitečnychu map;

ba i tento uáě faíenbúř „Mora:

man" toliko ípoienqmi
může

we \ ímé

úpramč

Mami
lať

ia:

cim) wychcizeti, ujakždIn) bo, iebuotíimc

,

nikdh m swětlo boftati nemohl —'
QI powazte půsoďelli jednot Moli:
ckych wc wňohých měftád) _a běbhlád)

na Mormdč! Pťed tím Byli tam
ti fami !ntoIici;
_šepak netečnč
a_ míašuě'ftúlí po růzml wedlé?sebe:

fm) jejichM

m3 Paksetdto"&=

btnbené silh pod xťizenim obětiwého
kUčzefpoiill), ibneb se jehlan; h'úfné
obrazy, fotím (: kťize „bo kostelů, bo

sskolana ccm); ihned fe. oprawowali
oltášomé a cbrámomě; ihned se zaklúu
daly fffoIni mibámt)— Ba'1 dw a xko:

stelikh(w Smančicíd) aw RID:
boucich)

powstalh ge smutných zbo:

ťeniskknowému simona! — Pročrz,
wzácni čtenářnmé a čtenářů), „ fps;

jenýnli

filami“

wsse, což,bobrébo

a spasitelněho jest, podnikejte mc“
jménu Búně, a zajisté fe mám wsscrko

podařř.Proto i Uejmilostiwějssi

náš cííař !Ban, Frantissek
Josef

1. při naftoupenitrůnu ímébo

zwolilsobčheslo: „Spojenými
Kamil“

fl:

VIII. Láska materská.
„
Kdo pončkud přírubu skouma a
šimočičlřmn zmi, tomuieft poměbomo,

zefamice „zezulka“

mice fméfama

nilol'un, ia! se šitá, wyseděti nemůže,
a fice pro palubu swébo žaludka a
stťew, jessto jitak pťekcizř, že na mei:
cich sedčtŽ a míabé wylihnouti ne:
může. K docileni mna! to!)o polozi
wejce swé bo hUizda iinébo ptáťa u.

p. pěnice, plifhm

jináč). 8íou=li

m hnizdč tom wajička, wybodi im,;

whťihli:li fe iižptáčci nlladi, nemito:
ftbně jich zardousi a z hnťzda mateře
mbmrbne. Sedi průchod k bnizdu
takx malý, še tam celá wejiti fe ne:
může, bo otworu bnizdowébo ble moš
nofti mmčftlná zadni bil těla fmé=_
ho a nechá tam wejce ímé pa:
dnoUti.x Jest a zůstane podiwu bahno,

.M

„Hr—vbi).
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o jalomou péčí newlanuí motta cigémajne, úzkostliwč lítala a wssemožnýmčznameniui
ač neohhčq'na nelíbil jeho boni značuú nejmhční starosttiwost o jiného fměřence
jeft, mhíebámá, & £ jalon hotoucí láfton na jemo bámala.
.
sanlcc i famia, tebh oba robičome'nemlnftní
Sal mile guláš otemřelí, naleali —
mlabou, šramou „maltu ta! blouho h—mí zezulkn,
Herd wssak pt_ouzawčenostmista
až ! nujletn bofpěla. S jařomon' nállom úplně w růftu tohminouti se nemohla, an
noftí, péčí (: pobiwuhobnou láffou mateřílou ani kťidla ani ocaíomé péří ohhčejnou
pťede mfjím famico tal činí: tohoš bůh,) béllu swou nemělh, aniž ptá! mohl se na
balon nám náflebnjící příllab.
nohou ubršeti. Do této butinh, již fohě
Bťed nebámnhm čajem napablí bum plifla
thníjbu fmémumhmolila, mpufi'ila
mhflimci w jiné frajině u) pogbníd) bnech zezulka ímé \onjíčlo, proto že junta bo ní
bolelo již pohočílěho pobaimlu ojamotnčlon celá mle'gtí nemohla. Tim způsobem \ohfe:

plíflu,

Bend úzkostliwč jem tam pole; bčla tebh pliska

majičfo to,“ z něho; pal

tomala a nuzný poh-m hlebala. Neobyčejný
wýjew tento učinil mhflimce po,;ornh tím
wíce, an to hhlo w pozdnipodziwni bohu,
lbh tato zwikátka bárono již lrajinh nasse
opuftila, a nifbe ptáčla tafoměho fpatřiti

Mladá multe: wzrostla fpífj'e, _ne;
lítatí mohla, f welikosti talomé, že jí pal
mojno nehhlo z butinh, lterá ji fmitala,

l_je nel—hlo,proto

fměho .chomance,

še již blouho přeb tím bo

se mhlíhla gegulla.

tohle'tnouti. Dobrci míjel plifla
jenž sebe fám

žiwila
ušimiti

tepIeiíTithfraiin se odstěhowaly„ mmm

nemohl, po mnoho mčíicům a plnila-tal

coroč, bohří přátelé, uftanoroílí u jehe po
neohhčeiněm tomto wýjewn blíže pát-tuti

zákon pťirozený, ltertj matlám péči o fmč

mlabě naříjuie, enejmčtfjí ročtnoftí! Nebo

a plíjlu

pogoromatí; Netrwalo to Dlouho ona tolifo fantotinlá zůstala na swťm
a pojnali, že ptáčel, jal mile nčlbe něco míftč, m,; tofjeďo ptachoo bruhu "toho

ulofoil, ! nebalelěmu_buhu letěl, obtamtub Uasse ftubeně ltajim) opuftílo, a bo—-teplej=
fe hbitě namátil,
nowý pokrm hlebal a [fího ponehí se obehmlo, a to jen proto,
opět rhchle ! témuž fame'mu ftromu letěl. ahp nenechala tmm: ghhnouti, jenž ghola
Mhsliwci blížili se pozorně le fttomu, ! jinému bruhu ptacttoa přináležel. !
ojřražítč ho prohlíželi a mibčlí, Hem! z tohtonámáni pomínnoftí této jí ta! gamin
malého mhllenfu fttomu toho hlama ptačí námalo, že na fehe Docela gapomčla a
čouhá, jež welikostix swou bala foubití na" jen pro uhohou zezulku úzkostpocifomala,
ptála točtfjiho nez hhla plifla,
z čeho; Herci ií ta! mnoho raboj'tí ufnmla :: to!
pojnali, že ptát ten k jinémubruhu přiná: mnohtjd) fttaftiplnhd) bnům připramilu. '
D zajistě pobito“ hobnh to příllab
lešeti mufí. Int pobíroení jejich tim mice
wzrosklo, an nepodjhhnč pognali (: je přes

mateřflě láílh,

mfěrnofti :: péče,

jmčbčili, žetemýž přebmčt pliftu na tuto jalomouš zwiťata fe swým mlabhtnmfohč
haiinu mágal, jalo magnetem le j'ttomu choroaji, :: jichž nám přiroba důstatečnýx
tomu ji poutal, že tomuto wčtssimu ptáčeti počet pomžbh a wssudy pobámd!
D kýž lm mnohá libftá matte tímto
pracně a úzkostlčwčnalqenlj polrm přináfj'ela:
a bůl'labně poučili, tohlejli na ftrom a
mibčli, se ptá! ten w butíně jiromu toho
ta! Uzawťen hhl, ze tolilo jen hlamu a
h:! mhfttčiti mohl. Slezli bolu, ahh nčiahj
fochor mhhlebalí, jím butinu či rogpnllinu
atomu zwčrssili a tal wěznč whswobodili.
Pťi námratu swčm nalezli plisku, kterak
pořáb jesstě starostliwč fe namáhala, ahl)
fmému o mnoho nočtjjímn tohchomancí než
sama Bhla, poh'm přinefla. Kdyz pal

mhflimcí fochorem ptacomalí,

ahl) butinu

roztábmlwsse zwťřssili, mibčli, kterak pě
ftounl'a umčančněho ptala ololo hníaba

ffutečnhm příběhem se zahanbila!
Kýžbh
mnohá macorha tímto přeháfnhm a mapě:
lámaiícím bčjem n) přemelehné přitobčuž
po ussi fe zarděla a se swými Bohem jí
fměřenhmi bítfami po mateřílu, nilolim
ale, ja! je to na tomto fmčtě hohugel

Ratel Dtel.'
pťečasto stciwa, po tyranskuKjebnala!
iBobnam'enání pořabatelomo.
Také 51) je mohli při čtení tohoto pohnut
limého příběhu z přírobh za noo chhtnoutí
mnogí páni pťedstaweni obce :: můhec
mnogí občané, fteří negříbla ubohé bítč
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Čteiíf 3'vořiřobh.

poto&3uií, &pra nic o_ieho mhcholoání nebhaií,
&č jim to i moubrhmi 3&Íonh nejwyšssimž

nifolim mna! iebínhm ieft, který této mčrnoíti
íchopen Bhtimů3e. Wdččrwst, I&fřa&točrnoft
ptáka i_Igami ht swému p&nu_& bohro

3& pominnoft qu3eno jest. Mnohý takowý

binci, ien3 ho tohchomaí, 3&h&n5uie mno

ofiřelě, _! obcř přináíe3ejíčí_toíifo 3a hřemeno

3&nebh&[h — i_t_efffafhlh sirotek

Božim hube' lim na pliskll

čIotočřa. _Dhlebem
na f_oubn hého nemběčnífa
ukazowati, na to _ieft 3míře toto rofft po3ornoft1hohno,

her&3 pro 3e_3u_IEu pobhoběnon učinila
mice, u_e3[i činímá mnoh& obec pro nefmr:
teInou dussi člowěka! _“—

IX. Agami.
Agami
son

tím mice, &nBt) se u wycwičeni jeho o
mnoho bále iefftč pohočiti mohlo, kdhby
si kdo potřefmoul tomu pr&ci D&ti čhtčL
Welmi Iehce bá fe Ghotiti & w „brzku
ubom&cní, & tut fmohobnč 5čh_&_sem a
tam, ď;lo&t& p&no\oi fmémo toftříc, toefeIe

jest westý, krásný a pro oloío neho poskakuje, Iithotímlt toffemo3nhm

neohhčeinou n&\'[onnoft k člomčhl

& pťediwným 3půfobem,_

& b&\o& fmou

podin hodný M&f. Wlaski jeho iíou raboft pťirozeným ftohm híafein na jemo.
to3fáhlé Iefh horféhoponebi Amerikún:
Nemůže:li ale ?lgami
'člotočla' nčjafčh'o
[! čho, & nachá3í fe ohhčeinč w četné tohftáti, 3_ohe ho bo _noh '& 3&3ene_ho ia!
ípol'ečnofti froéh_obrtlhu oobobnč koroptwim
na lopcích &rohffiqách. Bčhú skoro čerstwčji
& čdftěji ne3 Iít&; let jeho ieft oBti3nh,
pozdwihne se jen nčfolil ftřetoíců ob 3emč,
hh se hneb 3'afe 1m ní3h) strom či na 3em

posadil. Celý Egami

m& to béíce 22

palců & jeho 3oh&f i_eft_22

linii blouhh.

Geha ocae nečít& toic ne3 3 palce a 1
linii, &nefáhá rožec tříbía, lbh3'le ro3ta3ené
na hřbetě Ie3etimít. Seho 5 palců mhfoté
nohh jsou ffupinomatě iafo u fuřat, ieho
Mam & wrssek řrlu- ieft 6 přebu & na

baíece mů3e,

_cmi3 přebefftč sskcidleni či

“r&3fa toho příčipou Bhth. _Ioíifo nepři
i_enm&tíoářnoft či nemilá p_uď) jifthď; ofoh
ii3 postačuji, pt&l&__
tohoto neimčtffi newoli

proti

nim

naplniti._

upoffechne

hlafu

Milerčadr a __ophotnč

fm_čho p&_n&, nič toffal

měně pofloučhá iiinhchlibí,

5133ho wolaji,

lečxbymu bhli protiwni. Seft tomu mna
potobččen,

kdhž ho

nčťbo

híabí

& sskrčebe,
proč uftaroičhč hlavou &fr! _naftrl'uíe'; awssgk

3&bu R&tfhmi awssak meImi mčfhmi pěrh;

nawykl:li tomu, po3abuie čafem ro3hottenč
& ne3hebně[id)oceni toto. $amatuie st welmi
Dobře hobinu, w fterou3 se mu ohhčeinč

hustč pofet'o'. Ná prsoU paf & na boíemím

poh-m pob&m&, & dostawi

fe to určitou

črtu -m& &$ _4 palce fíitofh znak nejkrča: (htoíli, Bot i mo[&_r_t
nehhl.
Gpíne wssak,
fnčmího [efll'čho péčí, ie3to 3eIenou, 3[&to= ne3 poh'm po3abuie, 3'a3ene ton'eďh Pít). &

3Iutou, mobrou & hranatou harmou se
3&_ří. %;:hni & Dolní
č&ff jeho Jtčía,
tříbla & ocaB ifou černé; Ieč 3e 3&b_nípéří

ročfh 3e fmčmice, aby tam jen fám 3ůfl&[
& nikdo mu neučil-al. SSH tom pat počíh&_
si ta! 3mu3ile & obhobtanč, 3e mu _pr

na hříchu bo čermena & kridlowci péra po

ohhčeině welikoski poto3bh, &č mnohbhlúte

kraji do iafno=popeío=ffeba

před)&3í. ERoht) po bIouhém & h_lhčm hoii,uft_oupíti- mu'feií.

jeho ifou 3eIenamé. Ziwi fe ptanom oroocem,

?B tomto pothůní 3n& fe roeími dobťe a

& lbh3_ fc ubomácní,
3me_m, přebe mffim
umí Uejrychlejssiobratnofh'- &pobinnt hobnou
tutihní, t_leopomthneale ani mafem, chlebem b_hftroftí oftthm 3uhům psůw fe tohhnoitti
& th &mi.
tím, 3e fe proti toffemu očel'átočmí ímého

jeft me3i tofít'm pt&ct1o_emnepřítele bo wyssky toh3btoihne &_obtub jako

ugami

člowčkU neimíce obbán, &miíuie přenáramnč
jeho fpoíečnoft. W ohIebu tom přemhffuie
wesskeré ptacttoo

pr&roč t&_!, jako wesskeré

čtmemohé

3míř&t& u mčci té baíefo

3& pfem:

Dnť m& skoro tu přebnoft, 3e

ifou

ieft me3i nero3umnhmi month iebinh, který
talotohm pubem po společnosti lidské tou3í,
ihneb imho

p&n&bohře po3_n&to&,&nejwčtssi

skťela naň se to_rhne, Bt) mu očř rohflTraBaÍ
&neh zobákem __čip&3out&mi_ wssemožnč ho

poranit;

& 3mitč3i[=[i, pronáflebuie íročho

nepřítele

Be wssi

ho uímttil,

3u_řit_ooftí, & 3&iifté bh

fbhbt) jich nčťbo neobbčlil ob

sebe. AU Agami

obyčejněbomácí brůheři

ořeie & ii proti bramému ptactmu & přeb
xjinými

[Tfobnhmi 3mí_ř&t1) chrání

měrné,

[&flu ! něm na imo báro&, Pbe3to p_eB obhopíanč & 3mu3iíe: twrdilo fe, žerbh se
me3i čtmernohhmi 3loířath slce prwnim i při otocích mífto psů mimi bohře upo:
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třeboioati

bal.

fmobobnč

mnobo

$o

C a13enne probibá

ulicích mčfta

otmorem 3abnim ale toeImi malým,

neon

d3obe1n, jaf13 .in 3ob€1l11ma.-,m13d3a3í

a !

fe powždh a boceIa 3brojenému oh: fotma po'3oro1oan13mptů=

31111111
těď3. Wybihaji

té3

i 311 mčíto apom3b13boftam1131 je to určitou

ílud311čloměfg borá3i.

bobu bo bytu swých 33ánů. Možno k nim
je přibli3iti a be3 ofh3d3á11i—Iibo= [i— i
bo rubu jid) 1o3it_i,awssak jen tomu, kdož
na fobč ničebo3 jim nepřijenmébo nemá.

Iěmčř mfjiďni ubomácněli Agami

maji

X. O bedbávnictvl.
„Sen fá3ejte mornffel'f

Mezi úlohami, Her-é la3bému příteli

tu 3mláfitnoft bo febe, 3e st 3 ci3id3 oíob,
Herč3 jefftč nim; nerbibčíi, čajem jebnu

ro3l1očtu

1o13moli, 3a lterou3

bamnirtmí.

pom3b13 me měltč i 3a

DreI.

nárobnibo

511.131.na

frbci

Ie3eti

513mělo, nad3a31se ro3fiiřo1oani

bebe.

Nebor Ibe ruce starých lidi

mčftem tračimaji, a jid) nerábi, m11oí3b13 a bčti be3 činuofti 3ůltati mufeji, bebbúm
nilbt3, mice neopouííti.
Necht pat 1o_131oo= nictmim b13 wssecky příjemně a 6 přehá
[enec ptála tohoto kroky ímé tam ci 311mm inou obměnou 3amčftnan13' b131i11105133.
Stalin
řibi, necbt se i ult133e aneb bo jaťébo=-fo[iro áni I3ebba1o1'mwsseckybanč3apra1o11jí.3a11e=

Domumhoči, Agami

bo náfíebuje ačela

pra3bnčni

to pozůstúwa

111 náflebujicim:

tal bIoubo,
a3 milenci 11111 bebbaioi Děla jifttj brub boufenel, I3ebs
oíoba, bubi3 fi ona mu3či 3enffa, opčt baronif (bombyx); teb13jest jen třeba
m133be.©tejn13m krokenl ubíra se Aganli
boufenh3 Iiítem morufío1o13m řrmiti. „Bone

pťed bomem

3a wywoleucem

311113111;
3be-I1po111al11,ftac1

jenl13' Iil311ou se 3 majičel,

jal mal toeIE13ď3;

i on po3nenabía; d31oáta=li,tuti Agami

po 30 a3 40 b11ed3 wyroste boufenla to
fl voívííií;
jestlixšee míjel zůstane 31111, béltu třipaícomou a w tloufittu filnčjfíi
postawi se podobnč wedlč,wywolence fmébo. nab I3uíi brl; pak se 3a31řebe, jal jiné

Ia! to čaftčji ttroá bmčitřibobinq. QIno, -I3oufenf13 3apřebené
nčtteři 3 ptúlům

1o1bm1e, přabIo jest
těd: doprowodř la3béí3o wssak bebbaioi. Nčkterým zapťedeným bou
íenlám báme e toolibnouti;
tu 1o13Ie3o11

ci3ince, jen3 pána jid3 ponamfítimi, po
bomč, po bmoře a po 3al3rabě na ta!

bloubo, mfj'ubq, pom3b13 a měrnč, a3 se 3
přibotfu po namntčroč na čifto obebéře.
Bodiwný tento ptal jeft i nemě11č3árti1o13,
a nenatoibi mnu-h) oftatni nom-13, ji3to

111ot131o1oé,fteři se pojímají,

Habou, a bneb obumiraji.

famečf13 majičta

Nejwčtxssičáft

3apřebe1113d3 I3ebbáronih'i tepfem

se 11fmrti,

a bebbámí pat se wypťádá. Kdybh u nás mo
tun'oioé

ftroml3

111 bojnofti

fevnad3á3elt3,

naHomioít
3161111fmčbo 8 nim běliti se pobat b13d3 obfjirné pojebnčmi. $ro3atim
3baji; proto3 tale čaftěji černod3ům a flou= be3 obbed311molati muíime'. „G_c'z3ejte

3ici111, ib133 fe při jibIe
bli3i,

k ítoému

3ati11a 3obc'1le1n bo noi). —

pánu

morufjel"

Ronečně moIani to přecefnab.

915313111 11e3ů3'ta11epoub131n blaíem

moíajicibo

na“

poufiti, a uílutečni ie.
3e ni3le', prá'3bné a bluboié 31mm) (to1113)7
Morusse jeít fttoni, jal 11př.najíe
rončjl'ji pal 31oIúfjtnoft ptala toboto jeft ta,

3 nitra

íměí3o těla wywoditi

!ter13d33 mno3i foubili,
3ab11im.Dbt_11b

jména „trubače."

mů3e,

o

3e 11113d3a3i
otmorem

dostalo

lip13 jfou,

jen 3e nebofabne

talotoé

111135113,

Bupeni má málem jafo lípa, jen [ebaobti
Dmoce ma na 3půfob malin;

je 11111nepod313b1113 'mořrojeně.

Zwuky 1131owydáwú bílé, čermené ačerné. Seft naramně 311.116,
pťede wssim tebb13, lb133 a bčti meImi ráb13 bo jebi. Monusse f'eí
baři téměř mffubb, jen ne 111.močáleď3,
Nostex
fmebo ro3ph3maje oIoIo něI3o poffafuje, aneb nebo 111 t113e studeuých lrajiná'd).
welmi r13d3[e. Můžeme ja! 113th neb topolu
fo133bo nětbo ííťrabe a mu Iid3oti. Int
pak lebce I3e umčřiti,
3e 31oul13 113 3abem fmen13 ufetati, a' 3116 čerstwč roftou; Misto
m13cl3ú3i,an ![gami
při tom silně prsami, mtb, topolů, po loukách, po polid3, pobéí
od febe ![gami

rabofti nab pťichodem a fpatřenim pána

břichem, 31131133:paf

3abnim

bilem fmébo

cest wssudh morusse fú3eti se mů3e.

Tčž

těla pobgbuje. Rho tofj'al ma pťiležitost 3imě ploty 3 morufje m13bo1'ně se 3b11bo
mnitřni ústroj těla jebo profloumati, ten _mati baji. Tak motufíe co ftrom 113ith1
nale311e, 3e žigami
blubolč t131o 311)qu hojného 113111111, Iupením swým pal po
mnitřnč

11113111obiti
mů3e,

3e wssak niloI'uo

313mm

ceI1363
lrajin fe ftówó.

41510 _

>, Q rozssiťrni mornssowýchatomů bofpo
bářflě fpolzčnoftí ftaratů se ntUseji.Kdo mňa!
ta! bloubo čelati nechce (a mo3ná, 3sz se
toho Uedočkal) nzdit fe obtátina obdpbníh)
w semenech, a obtnb sobč femzno moru=
ssowé 3aopatří.. Semenu se 1an 1m: semeno
w 3abtábcz 3aíe1'e, stromky mlabé Iz pleií,
paf ro3fá3zjí, a když welkost 4—5
ftřz=
míčů bofápnou, na určité mííto mpfabi.—

Roazčně molám iefftě: „©á3ei-te

„mafie, lyzbbámnictmi

XII.

O Živ'lecli.

Vodm
Temxo 3iloeI na pomrQn 3emě jest
ro3fílrzne1ft ne3 pzm'nú 3emě jan-ra. Nassi
3zmčpifci prawi, 3e tři ětwrtiny porot-dni
zenmiho jsoU wodou pohntě'. We wzduchn

jest mená-jih moby w pobofrě plynně a
mo= co pára w mračnechx.Bent? fam obfahuje

patfamo pťijde." mno3ftrov mobp.

W té fauně míře, ia? woda jesk ro3=
fiířzna, jest i tafé bůle3itc'r pro wesskerč
tworstwo. Bez moby zrůsk cr 3bat 3mířat
Bibé a.- 3roířata pňjimaji pokrm !. a bylin není mo3nú. Nejenom, žexwoda
nbt3zní 3itoota. Z přijatého poh-mu we 3a pottamn 3toířat :: roftlin pončt'nb pos
Břzroáďy izbaa čóít bo krwe přzd3á3í, ostatek ma3omati se mnfí, mobar je tafořfa fcbi=
nzmů3z 3'uoot potřebomati, aten co Izino
nýnl proftřebnífem, iim3to 3mtřecř:! rostlinný
ftžzmzm 3afe odchodi. Pťijrctýdo žiwota pohon! ústroj oftatni poh-amu přijmoutř mů3z.
jest to pnoopočútfn nm„ a nazýwa fe 3a3i= S'en tt) čállfl), co fc we mobč ro3pnftř,
tiao-u: Gimme). Břijda srdcem do plic, při= zwiťata a roftlinp co potrcmm přijímaii.
té famé' míře, jak pro iobnotliroé
imz na sexswčtldčerwenou Barmu, a staue fe
tvofií.
Krew to 3iIád; po celém těle se aport), jest woder pro celé krajřny 3úlíabcm
rozwcidi, wssecky úfh'oje těla přijímají 3 3imota. Mnohé &'alim), Het-épřeb stya
hoc om) čáítřm které iim jfou přibu3né, tisťci roh) nejúrodnčjssř Byly, ifou n\,nf
puftim), w kterých se nic nebaři. !! infá
naproti: bann wyporťebowanč částky wle:
čnií. Tak tělo po3nznáI)Ia ftaron I'atfu' jest toho příčina? Qbywatelé wyplemenili
pozbýwčr a aomé nabdýwčaa Nejlépe 'to po left) a ftromomí, :: náflzbfem toho“ 15th
zorowa!č mů3emz u ne!;tn a u rolafů. i roía 3mi3eh). Zeměx pozbyla bodem fin-=
Prawt fe, 3e člomě! to ícbmiIeted) nouoym aečním nejen fmon wlhťosi afz i mmné
-.Den3[.

XI. _Ži-vov tělesný.

se němé.

!mppotřebomané Iáth) 3afz jiné

žilhupňijimaji, a obmábčji. EBřimebem)bywsse

čáftťp. „Seině 3aílibcná, onbty tof [Pamná
nnni pouciloicz pufta jesk. Špauťlbwč w

(Eo jest hornatých fraiinád) lesy mmnítili; tzb itn
bíbap med) w prostorč:chx meůhjd) 3enr'r
zcela azpotřebné, dechem obd)á3í. išatieíítč
hero bllzm ji3 wyčisstčna to Iebmintád) jejich pokrýwci, a nifbe ani hře fpatřiti

zase (13 bo plic,

čiftčnp býwaji.

nepotřebné lútky potrací,

Haré močem ob

nel3e.

Muohé

krajiny

roz íštancou3idy

8 fů3e mppařzním: a= potem azu=v dynbnou. $toč? Desstě m rofb jestkaždýntx
Toto topinčomaní roku: méně-, proto“ 3z wx poslednichx 60'
zpotřebowanych Iátef' tčlesnychj mn3emz si Iétád) I'efp poklesstili cr o zrůst nowýchxxse
info při staweni pomhsliti. Stbo ce fta= nepoítauali.
QI' necitídř “* té'3' n núť' mzf
chúzejť.

3i'tzčué čáfth) wkačuje.

míti bům' aa- míftě straréhox,rozházt starý;
cofč
poboíinébo? mfffb
Ita jzft moba
proftrebniřem
bobté cihly, P&men'ba i sstčrk, pnt' prfna- „ninolytýol)tfraiinádj
*

čili bthy a t. b.

ombuje k nomému těbo 3iroota. *Bro u3m'mo1r bůIe3itofť a bo

Batumi; nepotřebné flamimo ale Hub ob=n
toz3z-bnb ípáli.
Každé tsebe izmněiffvpobnbnutí tělem
nzb nčkterým úbzm, fa3bě ptomhnozné flotoo,

mněfon i'ebnobudpít přiiali ftařt' mubrci
mobn 3a ljí'aloni 3e čtqr3irofů', ftzrě ifou:

o-Deň, wzdnch, mooc: a 3e-mě. Myž
poftonpimfíe \o po3nání přttobp mufimz

!a3bq. tínbb srdce, Bm fa3bá mysslénka 3po= \oobě jednoduchost upříh', wssak jí w “&=
t'čzBuíz-latin , jakb oben" břími 3potřebuje; fíim sjnyslu jméno „3imz1“ ponedjám,
— Zl téppů'čint) iz mibitel'no, proč pra= :: bychomxproti mobč-fz neptolrřeffilí, „ffo='
cuiioi Iibá mícviífh mufoií, ne3jiní; proto, 3zntjm- žxixwleem“ i'r—poimenujémez'—

3e'.1iid)swulh namúhatixfz mnseji,x tsz

wiee tčleínélá'tltpmámi-

-$zn 3.

i

Kdo -m

Iučbř ft

3nc'z, fbw w

spisich Wmerlčiwgemx

a

lUčebilý“chxǧ

R'obtymz'm

til

Čtenk z. útroby. '

neb to hospodúťských nominúď). .Io fe ftaloó na ten famý 3půfob, jaro m
se probírat, .bomu bube 3námo, 3:1mobu. 'íxoňtnicu studenča nábob'ct nabíhá,
nebo idu
whdrmých

dwa pam_tl) neb wlasknč31mlnmeítíaba1r, ohm se potí. 93h fmčmici iefb mani tanto

Dba iíou plout), m3 menhi, ornatum) skUdenčjsiinešli ro-3bud;
toti3 n) m'3bucbomité čili pomětbné pobobč. we ímětnici. 2633an Uachúzeje jg w ufta=
toti3 kyslik a mobil.

SNÍH! ieft žiwel 1e1bu[e3ltqfl Nachúzt mičném pohybu duty!ú fe- fiíaa, h'm -=po3bó
se též, we wszchU w m_no3ft1oi melitém. má tepla, a párty ftanou. fe teřutč wuícvbí
3“ lamela; a zemiuh maji bo w _foběna: fc na otně.
mno3c. Tež 3mířec'L :: toftlinm) 3itoot 3m—
Tak ltou3i mobcn pořab 3 moře. a 3e
Hábá fe na tomto pvmfu. 58c3 něho libé 3emě mnitá co pára. neb plyn bo. m3bud;n,
a 3mířatm dýchaň Er)-nemohu,; -— QBo-b LE“„obtnb namontuje fe co dessk a wsmkťzexni,
jeft brubó prwek, 3 něchož fe woda íHábú. tabl) se wpije do 3cmě, protabuie. u febe

We wudč jest Sbílů kyslika a ienjebcn. _.menfít ro3puflim; ital, sbirén,fe.-nm měthÍď;
bít. mobíta. Nemusime fe tomu bimiti, že to3feb£inád; ftalnidp., cu pr,ýssti fa 3:16 co
wuda jíouc zplyUusložena, tehmtá jefL. ptamem še 3emě, abl; w potoky o ích;
Bťi [učebnimz íloučení těteía f(oučeuá obi). .m3roftIa :: 3a6 bo moře neb bo wzdnchu
.
čejně se m. iině pobobě ufa3uii, ne3=li notně kíc namtátila.
tobrobená těleía. Eat-E. p. re3 jest slou: í
!Bobotfnuí.Hem whsse, 35 motu: má
čenina 31: 3ele3a, — pcmnébo tčlesa a. 3. Ínáp_ab_noumIaftnoft, blunt; pohlcomaú, foli

plynu

qulífa.. a_m má i'mou pobftatu,._:a jiné táta; ro3poufftěti. Sal iéftz jiná!

ani 3e[e3o ani kyslik mošno, 3: woda prodělawsič taté- ceíh),
ieft íloučenina. wsseckytáta), tteré t—ni příbn3nofti mii,
zkyslska, mobífm a ublífa. Kyslil a wodřkx m 'íebe pojímá., Bodiwňme sexton cefton,
jsou plyny; ublii se wynachč:zi w pemné ač ueschodxwusebýtixzdú, mpř. na muže.
pobobč. iBoba, tak f_[oučenú be3e wssi jiné SDto'řífd moba ieít. flmuá, ia! každý mí.
ieft.p1:áffct čet-town;

fe. nbjctoují. — Tak cuh:

pťisady nemá cbuti, můně anibatmt). Sen Soft m lní multi fila. tofi'diiatúďy foIí tn3
na uměleďé cestčtetou mobu dowésti nwžmi. pusstčuýchd Moťej poťad wypaťujeř Pciry
Woda,ň jakou 1m; 3náme, a iafá se mpřím tt) 3bmibnumfíe se 3 moře, ifou čifta mona,
tobě wynachúzi, obsahnje jiné čáfth) při=' po3ůftámajio£ 3 kyslika a mobifa. Suli
mídyaně, ač nitolim Iučebně íloučcuč. Wodax _
jsouce 3cmni čáltfq, nemohou ů pátou: fc
má toii3 tu mlaftnoít, 3e mn'c'liiafé plum; rsbmíbnouti. Sat ale pán). tt; bo ro3bud)u
poblcuie, a 3; íůl a iiuá tčíeía se ID ui _přejbon, douýkaji se bneb mňelijahid;—plt;nů,
ro3poufítčji. Iato léjí wlastnostleft námnmě 3 kterých wzduch smichún jeft.. Tytoj plout;
bůle3itá, i_at[;neb po3náme. Hlawni bít moby
nachúzejčci fe w přírobě, nate3ánmna 3emi,

jsou: kysltk, dusik, “fulin-.a ublič=

Ina-ta a čpamít.

menfít' bil cn páru we wszchu.

Woda ?
Z tčchto plynů mí čpamil :: Malibu
nachúzi fy: me měčném oběhu. Z malých ubličnatá 3mlaf'tm pižichleoskk mobč; p_úm
3broiů a. proubů prýssti ze 3cmě, fbírá se neb plyn mobni se jich bottne a topiim je
m. batoh) a. na šaty; to u_bíbaií bo mořz.„ im sebe„ into 3emě neb boubaa touhu mfajc.
poinmtínr plum; umíš pára; mobní.
W moči jesstč nenacbá3i moba pr.—toje.'Iímto
Nachčazimer w něm proubt; wssudy tím jiuých wlastUosti nabytí,než„půmobnězmčla;
samým 3půíobem, iai f_e we wzduchu toč: tak jaro mobm ro3řehimffi cut: [Iamm-', nebo
tmě ptoubt; obictouií. — _EDtimototo mččné f_midwná „B octem pťž!yjlou se (turné., tal
proubění Uachcizi fc woda jcsstč to jiném ípojená Bcimenomanqmi plum; biíem jejčch
pobobu; 3, moře, 3 jezer, 3 řeř se zdwihaji wlastnosti obsahowati umíš. Wuda tem),
páni), 3emě wydéewci poťád páru 3e febe, tterá 3: m3budm fe.nawratt,.ma 1m: mlafts

mii-ata, rostliny wydychujřxxstawičnčmobu.
Touto mobní. párou jest cch; m3bud) pto=
michaný. Když na. něřterém míftč wzduch
nstydne, Bbuftnon pán; mobní apomftámá
balit.. 9 noci nskydnezemčmnohem silnčji,j
u_e3li wzduch, pán; se usazUji na roftlinád;
:: u_atwssechjiných tělefáď) mpobobě tom;

nofti, ne3 moba. bo to3hud;u pťachodici.
Dbíabuiet mimo iiné — d.wablunt), Herbal)
toftliut; náramně potřebují.. Neb lcitkaerostlilt
fe mtpoinuie

neitoícc 3 těchto hrnou—.
p!nnů.

pak 3 _mobt;apončfub zesoli. m3 _roftlim;
(tebt) i břzmo) 3boří„ ponechaji ubit , ubli

má půwod swůj wkyselinč ubličnatě, Má:

112

. citeni ;rpHrobo.

3e dwou prmlů: 3 nblíla (čífté ublí be3 í tímto je probírá; íbira je u: pramenů)„
popela, jalomě3 palenij. ale 1)(má) a 3 a prtjfjti lbe xno3no 3e 3emč. W 3emí
lpjlíla po3ůftámc'í. Cpawťk arci w men: tratí po3nenábla woda jmoje 3e wszchU
jfím mno3fhoi w roftlínácb obja3en jeft, m3ate nolaftnoftí, a nabtjmá w té jamé
3a to jejt ale mnobeín m3ácnčjíjí. Můžeme míře nomíjdj. Koťeny roftlín ro3jjiřují je
prámem porotoncíni učiniti, 3e co 3ele3o,
w potordju 3emnim; h) objímají befjtomé
j'iříbro a 3lato pro fpolečenflr') neb roíomé mobč poměrně mice lpjelínp
3ítoot její, to její fpjelína ublíč ubličnaté a čpamíta, ne3 wody jamé.
natě, woda a čpamít pro roftlinp. Broláíjtě ' 3emě wlhkci čpaioíl 3abr3uje.
Cpawik jen blamnim 3állabem jemena. Woda mnífnutoíjí bo skal nejmčtjjí bil
W brubljd) bíleď) toftlín jeft arci tale čpaíoita a něco lpíelím; ublíčnaté jí3 po:
obja3en, ale poměrně nie'nč. Irojíce ta 3bqla. Za to objabuje ale 3emč míjelijaťé
too'ba, nblíčnatá fpjelína a čpamif jflábají jolí. Into joli moba w jebe pojímá. Ne:
tal 3manou organiefou roftlínu, totí3 celou mujíine si ale prebftamomatí , 3ebp moba
roftlínu 03 na popel. Drganíďč [61th po: joli mjjeďt; febou jpládjla. Beníč 3abr3uje
3ůfíámajíci 3 lučebnébo fpojení oněd) jme: jolí w fílné míče, a jen skrowný bilmobč
nomanljd) plpnů, (tp objabují náílebomní přeponíjtí. W jfalínád; tooba nejmíce joli
prtoip: kyslik, mobil, ublít a bujit) činí ro3ponfjtí; a tuto wlastnost má blamnč ob
obpčejně afí 95 bíiů, a 3emní látlp lpjelínr) ublíčnatě. Šřaníent) a tebp i jídle;
čí popel tolífo ostatnich pět bílů ronlín. jíou nejmíce 3e joli flo3enp, jen 3e tejto
— Woda, jat prameno, 3e wzduchUw jole, jíouce na mno3e 3 polomíce3 řpjelinp
w pobobě roji) a desstč na 3eníi přídjá3í. fřemífomé jlo3enp, we wodě jsou neto3pu=
Když bloubo neprn'i, a mnoho plynu toti3 j'títelně. Woda wssak, obíabujíc fpjelínu
kysclřny ublíčnaté :: čpawiku w powčtťi je ubličnatou, fílnějíjí nab kyselinu třemífoíoou,
nabromabílo, mufi pal prioní desstmnobem mplučuje hjíelínu třemíl'oíoou, na její3to
míee tčdjto plynů objabomatí, ne3 po3bějí mífto hjjelína ublíčnata naftupnje. Sůl
pabající. Dn jplaíoi bíl tčcbto pltjnů 3e tatá, objaljujicí hjjelínu nljlíčnatou na (tu
wszchU, a poněmab3 oba pro bed; obtí3né čebném ipojení ro3pouíjti se obyčejně melmí
jjou , proto l;neb po tafomém befjtí to jnabno we \oobe.91mfjaí fámen tím 3pů=
cítíme, mnobem příjemnčjiobbpdjujíce. Též jobem jme souwislosti tratíti níníi. Pror
rofílínt) po faťotoém dessti si pojtočí, a mebeníe přiflab o 3ule. Šula (granit) její

tobo příčina není jen pou3e woda,

ale

fc'nnen ssedý.

W

čejfomoramjlém

po3ne3í

íío ní obía3enéplpnn: čparoíf a h;: pronífá lebaofbe skrze jiné jfalíntj. Zula
jelína ublíčnatá. — Wůbec3ímot její ntídjanínatříneroftů: 3e 3íroce, jlibp
31oiřeeí a rostlinný co bo pohmu poněhíb a třemene. Bímec a jlíba jfou jolí,
protímp miluje. Zwiťata mpbpdjují mppo= lteré kťemikowou kyselinUobfabují. Bmlaljt
třebomané látlp (mimo to jeben bít tědjto 3ímec je hjfelí'nč uljlífotoé pří3nínnj; při:
obdjá3í močení). Dech objaljuje nejblamnčji

jmutím' této trati

páru, pal mellon čáftlu fpjelínp ublíčnaté
a i něco čpaioífa. iRaprotí tomu plíce při
mbpdjúni 3e wzduchu jen kyslik 3potře
bují. iRoftlínám hjjelína ubličnatá a čpawik
jíou nempljnutelnč potřební), naproti tomu

nájlebfem tobo je ro3pabá. Ziwec ro3pabá
je to blínu a jolí objabujícífpíelínu ublíč
natou. Awssak i 3nla po3btjmjji 3ímec jou:
mijloftí tratí a ro3pabú je. Na tento 3pů

lupeníni kyslik wydych
d;juí.
EBobIoubimfje B ceftt; mujíníe zase na
brabn se podiwati, kterou tooba bále fond.

půba.
Iota půfobení room; bčje je arci
jen melmí pomalu, ale uftamičně. Woda
jemi tuto ten jannj účinef; tal jat faph;

Badajici

pabajici Be stťechy na fanten,

befjt neb rofn 3eníčmpije

bo íebe, a co pojmonti nemů3e, propouíjti
bo potočů a do řeL- Seben bil b'o 3emě
ropíté toobp se wypaťuje 3aje bo m3bndjn;
brubtj bil hatí je bloubčji bo mnitra, bere
je, ja! jjení jí3 wyložil, i w nejjemnčj'fjí
ro3jeblínp flalni , a když fámen ťidký jeft,

fpíelínn řrennfomou,

job nejmíce powstala prft

3eníní

neb

po nínoljtjd)

létad) to není bírfn mpbloubaji. —

dea

jejjtč na jiný 3pnjob k pro:

mně ítalin w prjt pontábá.221$íníe Dobře,
3e moba 3mr3nutoíjí lo fnmenmjd; neb
blínčnijd; núdobúch, ro3til)á je. EIBoba-toti3,
mp3 3inr3á, -3aujímá měrjjíljo proftranjnoí
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ne3moba) mniplame, ale ilyeumě 3eminy'
působi, že ipemna naboba neínabnč ji ba lameny mčtffíyo a meníiíyo brubu :
obolati mů3e. Ien samý účinel' iemí me febou unáfií.
. Cim wěrní [páb řečil'ítč ma, tím i
flalád). _3al iíem myfíe pramil, mtáyne
fe tooba i bo nejmenfííd) otmorů ramena, rychleji woda teče, tím wčtssi fílu jemi.
a tubyš zmrzuuwssi lánlen tal jal nábobu Rychlost řel poblé toyo jest ro3lična. Za
nčlterou ,ro3tryá. Takowý účinekjewiwoda íelunbn ubíhá to nid; looba třetinu [tře
we ftaláty. Tam ale'i mlaftnoíti desstowé mice až íebm ítřemíců. Rbyš řela tyč)
moby po3byroá. Nasycena mice měně folemi loftí febmiítřemicotoouplyne, unáíiilameny

než prwe. Následkem toho tal mellou filon

mynila 3e 3emč. Pončwadž wssak ffály a

řameny rogličnéyo btuyn jsou, muííimoba
pochúzejici 3 tčdgto ffalro3manitč rolaftnofti
míti. Tak woda proudici 3 mápenityd; yor
mnoyo noápna, proubíci 3e žulowitých bor

mnobo íoli a [alaify (potasse), pronbíci
.3e fabtoloce mnoyo fabry chowati mufi,
pronbici 3e íolnícy hor moba flana jest.
Ziž m obyčejném 3imotč 3náme poble chuti
tento ro3bil moby. Woda we wětssich mě:
Red)-málo tbe bobra mama: W krajincich,
lbe jíou mápeneomě lyon), woda mnol)o
todpna w nabobád), 3mláňtč při maření
nafa3uie. Z piskowce prýssti obyčeinč pro
(but nejpřiiemnčjffí moba. — 8 w lečebs

až 20 liber těžké. Welký bil tčchto těles,
ltere řely B febou \oebou a3 bo moře při:
d)á3(. Pewnč čáftfy na mořflem bnu fe
nfa3uií, l)laroně u mytolu řef bo moře.
Soli 3ůftanou m mořffe mobě to3pufitčn.ě
Boněwadž ale moře jen čifté mobní páty

toypařuje, íoli ale to moři 3ůftámají, mufí
fila jejich po3nenayla fe množiti. !Dtořflá
moba w pmopočáthl ílaná byti nemoyla,

jen r'oěfem sianosti nabyla, a pofub nabya
má, ač celé stoleti při mellěm muozstwi
mořílé moby 3načnébo ro3bílu ro ílanofli
nepromobí.
Z toho ze wsseho nnbnne , .3e _moba
zewnějssi pobobn swěta w bčhu čaín pro:
ném oblebu 3náme ro3bíly we wodč. Bés lněňnie.
lařffy ten účinef má půmob swňj meu) '[fe
Db fhooření ítočta a3 bo nynčiífta
jmenomanént průchodu moby mííelijafymi _3emě nčlolilrate se proměnila, a i teďw

flalinami.
Když looba 3e 3emě loynifla, nat-ba:
3ime ji w pramenech, ftubm'cl), potoeid) a
w řeřád) na cestč bo moře. Awssak ítaby
neufa3u1'e ftcinyd) mlaftnofli mfínby. Wy:
siollpiwssi 3e 3emč ď)oroá mimo to3pu=

proměně fenadmí. W prwopočátku neměla
3emě tal myfolyel; hor, a tal welikých
hlubin mořífyď), ialonyni. 9če1my6ntyory
jsoU míli toyíolč, moře, anejmčtfíiylubiny
mořífé mají

pčt

čtmrti

mile

olmúfieti. .

Kdyz 3emč mice p_loeya byla, mufela moba
Uhličxu na celem powrssi B malymi mymin
Stalo ii bobaroa chuti a četftmofti. lamů fe nad)a3e_ti. Ia! bofá3c'mo ieft, že

ffte'né íoli jesstě fllnou čaftřn fyfeliny

natě.
Wime, že když toobn w íllenici belfíí čas Morawska a Ceskčc 3emč cela pob. roobon
ftati netyáme, po ftčnád) utmořííe bublinly. byla a3 na Českomorawské yoyoří, (w (Ee
(perličřy), ftetč i ua powrch myftupuii. daddy i brul)é boty). Bčhent měli: řrajiny
Tyto bublinly jíou lyíelina ubličnatá. $o= nčřtete toyfhtpomaly, bory se 3bmíl)aly;
tím mufely iwčtxssiblubiny powstati. Moře
3by|of|i looba tuto fyfelinn ftámá fe lpití

nepříjemnou, 3bá fe nečerfhoou, i fbyby fc bo nicl) pomalu m3tal7omalo, 'a tím
mnoyé 3emč italy fe suchými.
ftubena Byla. Taktéž UkazUjese nám říční
EBobnee jesstč jeft moba m ptomčnč
moba.
Tato potratila točtííi bil ťyfeliny
nyličnaté, proto je ! pití nepříiemna. Ba zewnějssi podoby 3enmí .melmi důtežitýnt
to ftaroá fe mělčí. Woda w řelácl; neien činitelem. Na iebnom míítč unúni, na
U
mibíme při
íoli 6 sebou webe, ale i jiné čáftly. *Bole, jiném náplalo 3aned)á.
měna i meínice myplaúujc, amebe pomyie lašběm potůčhx, a_při každč řece, We
ml.
ty s febou. Nejen intron, fterá (leyčejni wětssi míře půíobí tb moři.
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O prosodii*).
Od Fr. Sušiln.

České verše jsou trojí:

a) pří- 

b) Verše pro zpěv určené.

zvučné, b) pro zpěv určité,
Ve verších ustanovených p'r o
c)časoměrné.—-Přízvučné verše zp ěv nerozhoduje přízvuk, nébrž

se řídí podlé přízvuku; časoměr—né
spravují se délkou a krátkostí slabiky;
tolikéž i verše pro zpěv časomíry ná
sledovali mají.
a) Verše přízvučné.
_

nápěv. Kde nápěv, k němuž se
verše dělají, má notu dlouhou,
musí podobně i slabika přirozeně
dlouhá se vzíti; a kde naopak má
nápěv notu krátkou,- dlužno i sla

Přízvuk, akcent čilitón jest bikupřirozeně krátkou vzíti.
Kdopíše básně pro zpěv ur
spočívá přízvuk vždy na první sla čené,. myslisobějistý nápěv, a

přirozené důraznější vyslovení slabiky
tě, na kteréž spočívá. “V řeči české

bice; k. p. jelen,

sedlák, sotůrek,

pronásledování.

V příkladech těchto

mají slabikyje,

se, so, pro pří

zvuk,

podle něho upravuj báseň svou, tak

aby na notu dlouhou

padala sla

bikapřirozeně dlouhá, a krát
to jest pronášejí se větším ké notě slabikapřirozeně krát

důrazem.
Tuto však pozorovali sluší, že v

ká aby odpovídala.

Stranydélkyakrátkosti not
naší české řeči statné
nebo pří
davné jméno takořkavjedno slovo pozorovati sluší, že délka ikrátkost
splývá s předložkou čili s před se poměrně béře. K.p. notačerná
slovcem, atudyž přízvuk s první

slabiky statnélio nebo přídavného jména
přechází na předložku; k. p. za je

nevázaná

v poměru k notě bí

lé [: platí za krátkou; a tatáž
pronásledování. V těchto příkladech nota černá nevázaná [
stojícve
přízvuk již nespoléhá na slabikách
je, se, so, pro — nébrž na před dléčerné vázané !; za dlouhou
lenem, u sedláka, se sotůrkem, od

ložkách za, u, 50, od, které se
svýmijměnyjakoby v jedno slovo

se považuje. Nota černá jednou

splývají. — Podobně se děje u pří

k. p. za naším, vázaná l;. _vporovnánísnotoučer
u dobrého, se šťastným, od pro _nou dvakrát vázanou ] odbývá
davných

jmen;

,)

a t. d. — Podobně
tivného. Lpí totiž přízvuk již na za dlouhou
předložkách za, u, se, .od.
Přízvuku toho musí se přísně několikkrátkých" not spolu spo
šetřiti ve v e r š í c h oněch, kte
činítrvání dlou
réž pro zpěv určeny n ej s o u, a
hlavně toliko ku čtení a k„ dekla
hé, a tudyžpřirozeně dlouhou
mování se napsaly. —

jenýchl'ri

*) Jsou to jenom výměskové a zlomkové
prostonárodni o prosodíi; zevrubného
pojednání sotva kdo v kalendáři hledali
bude, aniž pak jsme my k takovému
dospěli. Napsány ty řádky na mnohé
doléhání mladších přátel.

slabiku k nim bráti dlužno.

Ačkoliv všady pravidla toho še
třiti potřeba, při posvátných toliko
písních těch, jejichž chod velice váž—

ný a zdlouhavý jest, tak že každá sla
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W223?

bika jakoby stějně se prozvukuje, od
tohoto pravidla poněkud odstoupili se

může. Tak n. p. píseň před schůzkou
jednoty katolické na Moravě.

Slavné.

Kdo rád do spol-ku chodí,

kde duch Páně ve-vo-dí:

235.132
To—homi-ne zemský pueh,

o—ví- vá ho

Kdo rád do spolku chodí,
Kde duch Páně vévodí:
Toho mine zemský puch,
0víva' ho nebes vzduch.

rozeně krátké

Mimodélku přirozenou, kte
rá spočívá na samohlásce , jest

ještě jiná délka, kteráž polohou

Aj ty slasti kynou nám.

ešli-l jsme se jako v chrám;
již v svatém plápolu
Zaplésejme pospolu!
Jen Ty Pane : výsosti
Uděl nám Své milosti,
At se pod Tvou ochranou
Nám ke spáse dostanou.

Také někdy přízvuk místo délky
zastoupati může.
Musímeještě příkl a (1y objasnili,

co jest slabikapřirozeně

nemá. K. p. je

ze-ro , pa-nen-ka , chla—pe-ček. V
těchto slovích jsou všecky slabiky p ři

Blaieným ten člověk jest,“
Nemámí ho světa chřest,
Boží zář mu zasvítá,
V duši ráj mu rozkvítú.

a krátká;

nebes vzduch.

samohlásky, ani k olečkovaněho

ů, ani dvojhlásky

dlouhá

a tímto přistupujeme k

veršům časoměrným.
e) Verše časmněrné.
Pravili jsme na hoře, že v e rš e

zvuček povstává. Když totiž samo
hláska p ř i ro z e n ě krá tká přede

dvěma neb více _souhláskami stojí,

potřebíjest k vyslovení slabiky takové
jakoby více času, a tudyž s a mo

hláska přirozen ě krátká stáváse
polohou dlouhá. K. p. nesmělý,
Marlin, pilka, prostřed, nudný, ry 

bník. Slabikyne, Mur, pil, pro,
nu', ry mají sice samohlásku při
rozen ě krátkou, avšak, poněvadž
po ní sbíhá se více souhlásek,
tedy slabiky samohláskami těmi utvo—

řené stávají se slabikami d l o uhymi
p ol 0 h o u.

Dlouhost polohy netolikov
časoměrná spravují se příroze—
no u délk ou a krátkostí slabiky. témž e slově platí, jako ve slově
Přirozeně dlouhá slabikajest kamna: nébrž jest také poloha pře
ta, která se z dl o u h & vyslovuje; v
slabice takové buď jest s a m 0 h lá sk a
č á r k o v a n á, jako ve slovích: vá

chodná, když ,ve slově poslední sla
bika přirozeně krátká s ou hl zisk o u
se končí, a následující slova opět sou

žim, nesli, únos; buď ů k ole čk o hláskou začíná. K., p. dal náš,
v a n 6, jako ve slovích: domů, hrobu, slabika d a r jest sice přirozeně
původ, buď dvoj hlás ka, jako ve k r átk á; že pak vychází na souhlásku

slově: rouhavy. V těchto slovích jsou ' r, a slovo následující opět souhláskou
n počíná, počítá se slabíka dar za

slabiky: vá, žim, né, ú, mů, bu.

pil, r'ou, vý přirozeně dlouhé,

a proto byvaly druhdy od našich předků
dvěma literama psány: vaažíim, neesti,
aunós, a t. d.

dlouhou.

Souhlásky r a [ platí často za

samohlásky,
odkudž jich někteří
p 010 hláska mi zovou. Slabikyjimi
.Naopakpřirozen ě kr átká sla tvořené jsou krátké, nenásleduje-li
bika jest ona, kteráž ani čárkované
za nimi více než jedna souhláska.
&*
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K.p. .trvám, hrtán, vrtán, vlha, blbý brž také co predložky přízvuk
Slabikytr, hr, vr,vv,l bl jsou krát mají a se slovem následujícím jakoby
ké, poněvadž,za nimi jen jednu v jedno slovo splývají, tudyž prá
souhláska

jde. ——
Jinak jest, když

více souhlásek

po takové polo

vem za slabiky p oloh ou (zádržkou)
dlouhé se kladou a klásti musejí.

hlásče následuje; tudy ovšem poloha
práva svého se dovolává. K. p. ve

slovích: srdce,'smrtný, vlhký, uml
knul; slabiky srd, smrt, vlh, ml

Stopy mě:-oslavné.

Dříve než o ro zm ěrech pro
mluvíme, potřebí o s to p á ch maličko
podotknouti.

Mčroslovná či metrická
jsou"polohou dlouhé, že mají
polohlásky'ra [ dvě souhlásky
s to p a jest jistý počet slabik ustále
za sebou.
Podobněpolohou

dlouhá

jest slabika přirozeně krátká, násle
duje--li v slabice druhé změkčené e,
t. j. ě, které s predešlou souhláskou
nesplývá; jako ve slovích člověče,

tobě, stavěná; slabiky člo, to, sta

ných.

stopy měro

Nejobyčejnějši

slovně jsou:

a) Daklyl sestává z p rv ní dl o u
h á (_) a z následujících d v o u kr á t

kých (v)

jsou polohou ",dlouhé jelikožv

se takto:

slabikách ve, bě, vě nalézá se (= no
splývající se souhláskami v, b, v;
slova ta znějít' zajisté jako: človječe,

jčskyuĚ,

slovícb:

—).

slabik,
__:v v_

podpora; králova,

a naznačuje

K. p. stávala,

břččtšnu, průlomu,

blížeji; pi'cŠstĚnfÍ, zpívati.:

tobje, sta\jená.
b) Spondej jest stopa měroslovná,
Jinak jest, když cs předcházející majícídvé dlouhých slabik, (—
souhláskou v jedno splývá, jako ve
hrdi—, ve světě, na snadě.

Slabiky hr, svi', snu nej sou p o

loh ou dlouhé,

jelikož v násle

dných slabikách č s predešlými sou

hláskami d, t d \ jedno

splývá,

K. p. vážný , šťastný , hodný,

clii'ndnou, pálŠ Karlík.

c) Trochej jest stopa měroslovná,

jejíž p rvní slabikajest dlouhá, druh á

pak králká. (_ v) K. p. saští,
dovolo včdlš, tímto , zňra, skrýšě , krá—sš,
vali sobě také výteční spisovateléi
tenkrátepolohy přechodné užiti, skála.
tak že zvuku j slyšeli není.

V řídkých pádech

když poslední slabika slova nějakého

d) Jamb jest stopa měroslovná,

krátkou samohláskou se končila, kterážmáprvníkrátkouadruhou
a slovo následující dvěma neb více
souhláskami počínalo; to zvláště v

dlouhou

slabiku. (v

—) K. příkl.

místě cesury čili-přerývky. K. p. chodí—,dolů—,starý, měsíc, pasou, vidím,
hne stranou. Slabikahne přirozeně
není, nyní, pořád, trhá, strká, holá.
ki átká sice jest, ale v tomtohlepo
e) Pyrrhichw' má dvě krátké
ložení za dlouhou odbývati může, po

něvadžpo ní tři souhlásky

s t r

slabiky, (v v)

K. p. nebe, nese,

jdou. V řídké míře té svobody užili
vědě, hčdš, děvš, sluka, žě'nš, dů'šě,
vclno, ač jiným se to zdá býti vadou.
Když ale přízvuk
spolu na už při-' noha, stopa, moře, tědš, ptala.
rozené krátké slabice spočívá, tak' že
f)411:/ibrach má první krát
slabiku ta s následujícím slovem jako
kou, druhou dlouhou a třetí

v jedno

splývá, tu nastoupá plnou
_ krátkou.
(V ——V) K. p. chodíme,
K. p. na struně, postranách. Slubiky nĚvŠlně', voanĚ, hošíku', stařčnkš, pa

měrouplatnostpolohy přechodné.

na a po netolikostojípřede třemi

30 u bl ásk a mi následujícího slova, ná.

.—

V

V -

V

V — vv

nenka, upadla, otevre.

O prolodíí.

g) Anapesl má dvě krátká

třetí dlouhou slabiku.(v v_)

a

K. p. milční, spanilý, mílují, nštřhá,

pažní, třkšvý, dčšč mí, včňšvš, nš
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a) Chod trochaický jest ten,
když verš p ř í z v 11k e m počátek béře.

'

b) Chodjambický

horách, vyvolá, studený.
h) Molassus

slabiky.

má tři

jest onen,

když verš slovem jednoslabičným po
čátek béře.
'

d l o u h é €*

a) Chod trochaický.

Verš trochaický

jest onen, v

(— ——.) K. p. prodlěvá, 'němžto po slabice p říz v u č n e násle
duje slabika b ezpřízvučn á; nebo

strážní—ků, němluvný, pře—sladký;pro

stírá , poslouchá,

pří—zvučný
, odporný,

t_ístu
“puš

ch) Krelik čiliamfimacer jest opačný

jinak řečeno: v němžto po z d vihu

či arsi přichodíklad čilithesis.
—Zdvih totižtojestpřízvuk zjev-'

ně vyražený, a klad jest nedo
statek přízvuku. K.p.vuda,spou

amtibracli; má první a třetí dlou— sta , chrání , bledý, po tmách. Ve
hou a druhou mezi nima uprostřed vyslovení slov těch vždy p rvní sla—
krátkou slabiku.(— v _) K, p, biky: vn, spouL chrá, ble, po mají
strÍíšlÍv'á-, bázlivý, chrámová,

žíznřvý,

sšdmčrý, bývalý, stříbř'ný, kvítnštý, v

pastvinách, Edolí, obrazf.

i) Palimbacchius čiliantibacchius

má dvě dlouhé, třetí krátkousla
biku. (——. V)

K. p. spodní—mi;smřt

nici; harsíhč, přiuílně, něchřšdnč, tře

přízuk čilijsou ve zdvihu, jako
pozdvižcným výdechem proneseny bý
vajíce. Slabiky: d a , sta, ní, d ý,

tmách bez přizvuku

se vyjá—

dřují čili v kla du jsou, jakoby se
přízvuk ukládal, unížil, umenšil.

b) Chad jambický.
Verš j a mb ic kýjest chodem svým

trochaickému právě opačný,
nejsa nic jiného než verš

štícč, pšsloípně', pustíme.

k) Tríbrachís záleží ze tří k nit

kých slabik.(v v v) chodila,stra
kčtš, včlšlš, sčměnč, dědina, pčdčbš,
stšvřvo, buditi; mohylš, ožije, zahyne,
nšbšdč.
!) Choriamb sestává ze_čty r sla

bik,dvoutotižkrátkýchmezidvě

tro

chaický s předrážkou. V jam
hickém verši ledy předcházíklad
a následuje zdvih. K. p. di prorok,
:! chodí, tam zpívá, o Bože, ted'
kvílí, nám bratra, znáš pána, přijď
domů, v něm bývá. Slabiky či slova:

dí, a, tmu, o, ted',_nu'un, znáš,
přijď, v něm jsou bezpřízvučná
čilijsou v kladu, ačiníjako před
rážku,

k následujícímuzdvihu čili

ma dlouhýma. (—V v _) K_p_ k následující přízvučné slabice.

Poznamenání.
Nedej se však
rozmilená, brečtanovy, rozmanitý, kva— nikdo mýliíi předložkou
jedno
slabičnou,
pokládaje
ji za před—
pno'lě'tý, rychlončhý, pohrčbčný, uklo—
rážku, anat přízvuk na se béře a
_

\: U

_-

\ __

V

V

—'

—

V \.4 .—

_

nan—ý,v modřenřnách, vráskoččlý.

Rozměrové nejobyčenější.

Ve verších p řízvu čnýc li jsou

s následujícím slovem v jedno splývá.
V obojím chodu (jambickém i
trochaickém) mohou býti verše bud'

dvojí rozměrové (metra): jam delší buď kratší. — Při delších
bichý a 'trochaický, kteří ovšem, ne
řídíce se přirozenou délkou a krátkostí

slabik, raději c'h o (1y jambickými

Sitrochaickými
a !.

nazvali by se

verších potřeba ohled bráti n'a pře

stávku,

t. j. jak samojméno praví,

na to, aby po jistém počtu: slabik
slovo, a “pokud možno, také smysl

' se končil. *
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O, prosadit.

Přestávka taková při verších
Tito-veršové mají přestávku po
chodu trocheic-kého šestistopých stopě třetí, po slabice šesté,
jestpošesté slabice, t..j na konci totiž po slovech: táboru (v 1.verši)

třetí stopy; k. p.:

a lze (v 2. verši).

„Po horách a dolech | snížek poletuje,
Do chaloupky chudél chladný vítr duje.“

V těchto dvou trochaických

verších šestistopých
stávka

jest pře

po slovích: dolech

(v 1.

verši) a chudé (v 2. verši), totiž na

Po téže třetí stopě pře

stávka

i tenkrát bývá, když jam

bický šestistopý veršjest nad
měrný (hyperkatalektieký) t. j. když
má jednu slabiku více ; .
„Již čelem odporným | se měří vojska

konci třetí stopy čilipo šesté sla

bice.
'

0 „,

Již nastal k bitvě čas | i vyjdou proti

Chod tento našemu národu

velice oblíbený jest, jelikož veliká část
národních písní tímto chodem se nese.
Pri verších pětistopých p ře stá v

ka klade se na konci druhé

neb na

sobě. (ng.)
Avšak někdy se klade ve ver

šíchj ambických šestistopých

přestávka také buď po páté bud'
po sedmé slabice;'k. p.

konci třetí stopy, t. j. po čtvrté
neb po šesté slabice; k. p.:

„Buď netečnost bud' nouze | přivedla
tě z dáli,

„Zableskla to záře | s nebes výše,
V záři sstoupil ] anjel Páně tiše.“

Proč ústa tvá jen vezdy | vaši zemi
chválí?
Tu nic _ti nejde k chuti | jak tam za
horami,
Jdi, zůstali, kde se líbí | my zde dobře
sami.“ (Chm.)

V prvním veršipřestávka po
ložena jest po třetí stopě čili po
šesté slabice, totiž po slově záře.
-—V druhém pakverši přestávku
nalézáme po stopě druhé, či po

Zde přestávka jest po sto
slabice čtvrté, totižposlověsstou-. pě třetí, totiž po slovích: nou

ze, vezdy, k chuti, líbí.

il. -—

Ve čtyrstopýck tr o ch a ic kých
verších sice přísně p ře stá vk_y žádati
netřeba, avšak mnoho krásy a libozvuku
přičiňuje tomuto rodu veršův pře

stávka po čtvrté. slabice, t. j.
na konci druhé stopy; k. p.:
„Rozmáhá se | bolest moje,
Pomoz Bože | skonat' boje.“

Zde p ře s távk a jest po slovích:
s e (v 1. verši) a B 0 že (v 2. verši).
Při lrojstapých a doojstopy'ch ver

„Ach mívej aspoň | milé stádo v paměti,
A nedávej jim | v suchu velkém úpěli.“

(Jem-)
Vtěchtoveršíchjest přestávka
po slabice páté, po slovích: aspoň
a jim.
Podobně přestávka
může se
klásti buď po páté, po šesté neb

po sedmé slabice v jambiqkých
šestistopých verších nedoměr—
ných,

(lmtalektických) t. j. v tako

ších tro chaických přestávky po— vých, jižto o slabiku méně mají. Tito
třebí není, jelikož se těmito krátkými
verši ani mysl ani jazyk neunavuje.

O jambžckých v erší ch déle se
rozšiřovati za zbytečné

pokládáme,

jelikož, jak praveno, verše jam
bické nejsou než opa ěně verše

trochaické.

Ve verších jambi

cký ch šestiměrných přestávka

přichodítudyžtakéuprostředverše,
totiž po stop ě třetí,
b 10e š es té; .p.

čili po sla

„Ted rychle z táboru | se řítíplukové,
A kudy jíti lze | jdou statní rekové. “

veršovéjambičtí šestistopí ne
d oměrní

úplně odpovídají veršům

jamhickým p č tis to pým nad—
m ě r n ý m.

Přiveršíchjambických pěti
sto'pých bývá pře stávka oby
čejně po p á té slabice;

také po čtvrté,

může však

ano i po sedmé

slabice býti; tudy patrno, že se zde
libovolnosti mnoho ponechává.
„Tys velký, Bože | Tobě sláva zvláště,
Ty světlem odíváš se | místo pláště;
Tvůj mračna vůz, | avichry koněvozné,

0 prosadil.

Tvým poslem bouře, | sluhou hromy
roz.né “ (Puchm).

V 1. a 4. verši přestávka

jest po slabice p á té, v 2. verši po
slabice sedmé, v—
3. pak po čtvrté.
.Veršové tito jsou ja mb ičtí p č

119

verše může býti bud' dl o uhá

kráttká.

bud'

O přestávkách při těchto verších
č a s o m čr n'ýíc h platí, co výše při
verších p řl z v u č n ý c k povčdíno.

Nejkrásnější

jsou veršové,

tistopí na d měrní, aneb, chceme když chodtro chaic ký (__v— v

li, šes tistopí ne doměrní.

—V) nebojambický (v —v —

Avšak také ve verších p (!ti s to
p y 0 h pravidelných kladení p ře stáv
k y ponechává se zcela libovůli básní
kově. Tolikéž platí o verších č tv e—

v —) přísně a" čistě proveden jest,
jako v předešlých příkladech. Avšak

rosto pých., Ve verších troj sto
pý ch přestávky potřebínení.
Časomz'ra.
Mnohem větší množství r o z m ě rů

jest v časomíře.

dotčení

Netoliko dva

rozměrové

(jambický

a trochaický) v ní panují, nébrž
převeliká hojnost jiných rozměrů na
poli tom serozhostila.

Počínámestrocheji a jamby.

Ač jsme již o nich byli mluvili,
přece opět o nich nám mluvili přijde,

poněvadžpovaha jambů a tro
chejů časoměrných se různí od

dovoluje se užívati “také sponde jů
& sice při j &ml) i cký ch

verších, v
., 3. a 5. stopě; při verších pak

tr ochai ckých
K.

ve stopě 2. a 4.

.

Verše jambické.
Zšvlád | ni mou | duší—|znčvš

DřěvnTl nĚvin | nost v či | stčtĚ.

Tuto stopa l. (v i. verši) znvlá,
a stopy 1. a 3. (v 2. verši) dřevni,

nost, v či jsou sp ondejové.

Verše trochaické.
Zčd' nčl'ftčstná- ně'dávš ním vyjití,

jumbů a trochejů řízvučných.
Nespravujít'se p rí zvu em, nébrž pří:
rozenou délkou a krátkosti sla

Kch v můkách hrozných pořádjěst'nšm

bik a polohou.

čtvrtá stopaspondej.

K. p.

Aj s mračen nebes padá milá—rčsičkí,

omlšdí

sčchí tškču vlšhou tršvi—ckš.

ui dlíti'.

V těchto verších jest d ru há a

Nejdok onal ejší

ale ovšem

n _ejtě ž ší verše jsou, ve kterých“ ča

somíra s přízvukemsplývá.K. p.

ó přěblširé čně daň !

Verše trochaické.

Skvělí uš mysli abičhš,

Vládce můj a vůdce pečlivý,
Ptáš se, proč tu pláči tesklivý ?
Slávy mám a úcty vezdy dost,
Jen že duch je míru, slasti prost.

K nim? něznšjíc zloby
měděm

kojí—ne' 031351152

První dva veršové jsou h o ch e

Verše jambické.

je vé časoměrní, ostatníčtyryverše Tu'hudby ples, tu písně sladce jdou,
jsou jambové čas oměrní. —Z pří Tu slasti žídlu nikdy nezhynou.
kladův těchto dá se poněkud souditi,

jaký rozdíl mezi přizvučnými

a

čas 0 m ěr n ými jamby a trochejiwza
vládá. Ve verších těchto totiž nebéře

se ohled na p řízvuk, nébrž na ča

somíru, to jest na přirozenou

krátkost, délku a polohu.

jest, již samojméno

praví;'mátotižšest stop sponde

jicky'ch nebdaktilických,

vyjmastepu pátou &šestou. Pátá

zajisté vždy bývá daktyl, šestá
pak bud' spondej bud' tiochej
každéhočasomě rnéh o býti může. Vzorce tuto následují;

Pozorovati dlužno, že poslední

slabika

Špeliměr ( hemamcter).

Co šestimčr

-0 prolodil.

'vv _vu ..
--

...VV

u—VU

_

'_._ __vv _vv

V

dvou prvních celých stopách, druhá

:
:

posledních celých stopách se klade.
Poslední dvě celé stopy musejí býti

:

Nevyhnutelnč ku kráse a dokona
losti šestiměru patří přerývka, t. j.
slovo z jedné stapy do druhé přechá

zející. S toutopřerý

vk ou má býti

(bud' dlouhá bud'krátká)

vždycky daktyly,

po dvou

první dvě celé

stopy mohou býti buď daktyly

buď

spond cjové, nehoiieden daktyl

a druhý Spondej. — Žádoucno jest,
aby se pětim čr vždycky slovem

spojenataké přestávka.

(lvojslabičným

jest ze stopy d ruh é na tř etí.

-vu—vv—_vv—vu.v

Nejob yčej nější přcrývka
Nc

snese toho zajisté ucho útlocité, aby
se skončenou sto p 0 u vždy též slovo
se končilo bez přerývky. — Lahod
nost verše také vymáhá, aby nekončil

se šestiměr slovemvíce než troj
s labičný'm, avšakani dvěm a slo

vama jednoslabičnýma. K. p.

0 muži v_ýbčrný! jĚmfÍ odvšcč vážně

dčchavnřk;
Dost snášěls atršstí o—dhrozně půstčty
lidske? ;

Všík když na sm_utn_ep_ohfedíeš n_adny

ty, zpátky,

Sám milě'rád všznáš, žč tškě dčby měl

jší rĚstti. (ng.)
Poukvazujemena p ř e r ýv ku spo

jenou s pře stávko u ve všech těchto

verších ve zdvihu třetí stopy,

totiž ve slavích: výb orný (í. verš),

končil.Vzorecpě

timěru jest:

V

_.VV

_. ..

__v

v—vv

___-vu__vv—vv

v
\;

Údžěňtěž z lidských věškčrš pěcč domů.
Kšmkoli nás pbvčdčš, půjdeme vězdy s
tĚbou—l.

Pčtiměr

však nikdy nebývá o

sobě, nébrž se šestiměrem
spojen.

vždy

Spojení tito veršové jmenuji

se distichon.

K. p.

„Nač Boha nám miloval kážeš ? Jest
dosti zajisté,
Když člověk láskou k vlasti a cností
hoří.“
Takto hlupec soudí: „Nechť vyschnou
žídla na kopcích,!
Když bude jen v městské troubě mi
téci voda.“

Sloha safická
sestává ze čtvera veršů, totiž ze tří

strastí (2. verš), smutné (3.verš) čistě saílckých veršů a ze čtvr
tého adonického, dlevzorcetoho:
a vyznáš (4. verš).
__v_.__ nav—.u— ' \;
Vyjímkou p oří dkou, když
na posledních slovích šestiměru zláštní
váha spočívá, může stopa p á t á býti

spondejem,

avšaktu čtvrtá stopa

musí daktylem býti.

K. p.

Vši—ecko
mění se všlěm, 55an

asian;

Pán Bůh věčný.

Pětiměr (pentameter).
P ěti m ě r značí se jménem'svým,
že sestává z p ěti 'stop, z—nichžto

však jedna (bude pon d ej nebo tr o
ch ej) tak jest rozdělena, že jedna
slabika (vezdy dlouhá) (o sobě po

_v___

__

_vv

vu—

V

v..
v

l(|(l

Pozorovati,že na zdvih u' třetí
stopy přestávku klástitřeba.K.p.
Když mi vězdější pěchčděň zšhísně,
Christč! tož svčtlěm blĚžĚným mivzějdi

Zářc pověčných obytův a svit mi
thráhu novotnou._ _
_Staříinoví znalcové jedním listem

0 pr'ouodll.

vychvalujíhudbu a lahoduroz
měru tohoto.

Sloha alkaicltá

\

“m

ckých, -po kterých následuje verš fere
kratický a glykonický;

_v—l—u—

sestává ze dvou alkaick'ých veršů

jedenáctislabičných, z třetího
veršedevateroslabiěnáho
&z

vu.—_

posledního desítislabičněho
v tento způsob rozstavených:

Viz lodní—k;plavit

v_v._;. ...vy-vv
v—v_._ _uu_vu

Pozvolný sš kčlibš

__v—-——v._.

_vv_.vu_v

nh plšniná—ch moí-Ě!

V páprýskách náchových plšcht? čilá
[vlšjí,

Ní slušných n; vlnách koráb.
Připojujemc tří rozměry indické.

V

jichžto v novějším času v naší. řeči
ó Slunko skvoucí Tvčrcě svatý Duchu! užitoý Verše těchto rozměrů spravují

Rozblčskni vůkol světlo ná nárčdý!

se délkou

slabik bez ohledu na

počet jejích. Dvě krátké

při

tom, jak obyčejně, platí za jednu
dlouhou.
Rozměrové tito také se

Rozžěbni' v nich plápčl nčběský,
Át' Záhoří plš'meněm dčbčžným.

Přestávka jest v prvních

rýmnjl.

První z .těch indických

dvou verších po slabice p áté, v rozměrů sluje
třetím a ve čtvrtém—po vůli. '
_
Vujlalija.
Rozměr askIepiadický
Vzorec rozměru toho jest tento:'
tak vypadá:
vv vv vv
\;
-. _ _ _ _!
___—.av— _.vv—u
vv vv vv vv
_ .- _ _ “_ v _ _; _
vv vv vv
ó čěský mně milý—národě,chválč má!
_ _ _ _ v _- v _
vv vv vv vv
Větší z váš pč pčuěh dn v lušjiřďbcšjč,
_

Pilnon práce rukou chléb všdělávšje.

(Stach)
Sloka asklepiadická první
d i ck ý (:h, po kterých následuje verš
gl ý k o ni c k ý.

___vv_

—
_ vv—v

—__uv__

UV.-U

_

Útšjěnzápšch louký ímbrčvě,

sestávajícíze tří veršů asklepia

___-vv-

v

Áj tší-jĚsšň! krás? mime ráj,
Zísmůoujěf plá-sšvý se háj,
Ě _lčsěm chi-Est? přšký, listová. (Jg'm)

Druhý z těch rozměrů in

dických

nazývá se “
Mah-a sama/ra,

|(l(l(

—vu_v_

jehož vzorec následuje:

uv—

_;

Čí-pšk jměno slĚvÍ“ v rozložitěm poli;
Kděžbšstrýsě'DunšjďádsVTtš'vo—u pčnl?
Proč dvíkrát

pštšrý “ná—rodový—
jšzšk

vu uv

vv

u.:

vv

V tomto rozměru stála jest toliko

stopu třetí;

stopu čtvrtá

může

Zpívá hýmný 116ka nebi? (Jungm.) býti buď — — nebo V V _?
„Sloka ašklepiadická druhá '
. p r v n í d v ě stopy mohou dle, vzorce
sestávající ze dvou veršů. asklepiadi— libovolněse bráti.

.

0 proaodii.

1,213

lllatra' samaka,
nejvolnější ,

v rozměru

také má. vzorec ' tento:

\.V_

uu— vv-

vvi-v

_w
WW

|

Wyv WW
.

čtčvččě, ůhššňj lškčmau žíze'ň,

NĚsytá žádost pouhá trýzčň,

jest báseň

_ Kancona

lyrická,

která skládá

se z neurčitého počtu sloh, v nichžto
však býti mu'sí týž rozměr a způsob
'veršování, jakož i stejný početrýmův.

Poslední

sloha

bývá obyčejně

kratší ostatnícha nazývá se loučení,
poněvadž básník obracuje se ve sloze
této k písni své, jí poselství svěřuje
a s ní se loučí.

Znáš-li, druhu, tam tu zahradu,
V nížto hvězdy, Boží dítky,
sabč nijak sam přědků nčdávčj,
Prokvétají jako kvítky
'
_(Jungmann). V obnoveném pořád odmladu?
Třetí z rozměrů indických Procházku tam mysl zbožná koná
Když dne trudem již se unaví,
slove
'
_
Potápí se v ona kvitka vonná, .
Akční-a 'čhanda,
a sestává ze čtyr veršův takových: _ Při každém se zvláště zastaví,
Až se krásou jejich otaví.
v svě děs-“ikaždou dčši" poznávej,

A hvězd těchto -—písmen Božích -—krása

Máti milovná! Tady-liv tě žčl můj

0 kom duchu vnímavělnu hlása?

Na němé-lis patřil na tvory?
Zdali jejich tvářnost němá
“Znamenavé mluvy nemá?
Pláč těčč hojný „na mohyly bolně,
ó slyš jen jich tajné hovory.
SchĚ“ jĚjí však něčžijč vTcĚ. (Marek). Utkvěla v nich bolest přetajemná;
Tajnostem těm jedin rozumí,
Znělka.
—
Znělka čili sonet má zvláštní V němž dlí toucha věčné pravdy jemná,
V jehož m sli vášeň nešumí
ústrojí. Záleží totiž ze 14 veršův
Jak proud ivý přes skal přes rumy.
budjambických buďtrochnic
kých na čtvcro sloh sřaděných. Takému se jasně rozednívá,
První dvě slohy majítolikodva Němost tomu v hlasný souzvuk splývá.
rýmy tak položené, aby 1. 4. 5. a Jaký tajný výrok znamená
8. verš se rýmovaly, a opět 2. 3. 6.
Všehomíra pohýbání?
a 7._jeden rým měly. Ostatní dvě
Proč věc ta se k zemi sklání,
slohy mohoubuddvojí budtrojí' Ta jest celá k nebi vzollopená!
Pramen s hory spěchá do údolí,
rým jakkoli spořádaný míti. K. p.
Vůně k nebi v sloupu vysokém,
Mluvo milá, hudbo velesladká,
Svrhlá kotvapadá v mořské zmoly,
Krásy ducha sličný výdechu,
Kolemslunka tajným výrokem
Jižto z mládí v líbém úsměchu
Tihne hvězda stálým otokem.
Vlibala mně milovaná matka!
Nehledá-liž vesmír v tužbě vřelé
Tvojich kroků chůze milopadká
Veškerenstva prvohýbatele?
'
Tuto vane slastnou potěchu,
Což to větrem dumným rozcchvčlá
Tuto opět v ručím pospěchu
“Větevnatá šeptá svída?
Bouří z prudká chodů tvojích zvratka.
Co chce ptačích zpěvů střída,
Ducha hloub tvá, ucho hudba jímá,
Co chce oheň vzniklý z popela?
V líbém proudu harmonie tvojí
Národové sobě přeodporní,
Zefyr šcpá, bouře divá hřímá.
Různí 'místem, mluvou, povahou,
Zvuk tvůj milý s pradědy nás pojí; V čem si rukou podávají svorni?
" O čem dává s blažnou výstrahou
Zrcadlem jsi mysli dávných otců,
Historie uku předrahou?
Nejdražšígjsi jměním domorodců.
V tom bytů chladnÍém probůditi doulÍ'í?

0 prolodii.

Všecko jsou to o tom Pánu řeči,
0. němž (vnitro hlasitě nám svědčí.
K Tobě, Pane, Slunko věěité,
.K Tobě všecko tihne s tužbou, x
x0ááúrň se Tobě službou,
Sloníc v Tvé se záři světité!

Jemu, písnimoje, hudej' stále,
K neustálé až tě pozve k chvále.
'
Seslina

'
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Ale v ducha nejtajnější km je
Často vrah se z říše hrůzy vznáší,
Tehdy mužně s vrahem se duch stý k á,
Svitá k bitvě milosti mu záře,;
Její silou zmáhá kníže světa,
V odměnu mu korunu šle nebe.

Člověk poutník; vlastí je mu nebe,
Cizinou—
jsou jemu zemské krá j e,

ebi'emijenom jest mu sláva světa,
jest báseň lyrická, kteráse Po něm k Bohu radostně se vznáší.
přes veliké nesnadnosti v básních Nestihnul by tam však bez té záře,
italskýcha špaňels kých zhusta Jenž jdouc s hůry v duchus nimse stýká,
nalézá. Sestáváze šesti sloh še Člověče! svět _dvůjse v tobě stýká,

stiřádkových.
Slova na konci Zemský jeden, druhý pošlý s n e b e!
slohy první nerýmují se, ale při Dej se vodit svitem božské z á ř e;

chodí v jiném pořádku na konci veršů
všech ostatních sloh podlé tohoto pra
vidla. První verš 2. slohy tím slovem
se končí, jímž poslední verš 1. slohy
se zavírá. — Druhý verš 2. slohy
končí se posledním slovem 1. verše
1. slohy. “T Třetí verš 2. slohy končí
se jako 5., čtvrtý jako 2., pátý jako
4., a šestý jako 3. verš první slohy.
— V témž pořádku následují kon

Netěž dolů, v tělesenstva kraje!
Němé tvorstvo prosbu k Tobě v z n á š í,
Bys jich jménem chválil Pána s v ě ! a.

Nedbej světa jenž se s hříchemstýká,
Tvůj necht vznáší duch se v Boží neb e,.
Tam v ty kr aje, tam, kde věčnázáře.
Ghasela

jest lyrická báseň, oblíbenáAra
bům, Peršanům a Turkům. Bá

covní slova třetí slohy a všech ostat seň ta nikdy nemá více osmnácti
ních. — Celá sestina pak kon v e r š ů v, jichžto vlastnost vymáhá, aby
toliko rým celou báseň pro
čí se třemi verši, ve kterých se jediný“
stoupal.—Sbírka tolika ghasel

opakujevšech šest koncovních co písmen v abecedčnazývají
slov, a sice tři uprostřed a tři národové
ti divanem.
K. p.
na konci

veršův těch. — Příklad

Ku Christa Pánu.
Christe Jesu, věčné světa světlo!
Tebou lidstvo s životem se střetlo.
Clověk meze dvojího jest světa,
Jará Vesno pozamřelé duše!
"
S pověčným i s _minoucímse stýká,
Bez Tebe by peklo duši hnětlo.
Na"té mezi se co hora vznáší,
Bez Tebe bych neznal pravé lásky;
Pata v zemi, hlava vniká v nebe;
Za smrt by se žití lidstva četlo;
Za sebou zří minulosti kraj e,
Hoře doma, vnč by neklid vládnul.
Z předu vzchází věčnosti mu záře.
Tebou srdce k branám spásy' vzletlo,
Hvězdám bludným živodamá záře  Jemuž bylo tápat ve tmách hříchu.
Slunkem leje s vyššího se světa.
Tvoje žiti lidstvu věnec spletlo,
Jehož vůně věčně světy hojí.
Člověk světlo v nižší nese kraje
Tebou v nebi teprv nebe zkvětlo;
S nimižto se na své pouti stýká;
Nezná zvíře co to Bůh, co nebe,
' Kdež ty nejsi, tam ráj jestit pouští.
!( člověkujen _se co k slunku v z náš í. _ 0, by vání Ducha Tvého sntetlo
S hrudi mojí veškeren prach světa!
K výšičlověk se jak plamen vznáší,
0 by v duši nikdy nezašpetlo
Hledá zdrojův včkožizné záře;
_
Ncpobožných vášní buzikáni!
Tot ho jenom činí hodným nebe
Rač to dáti, Christe, světa světlol
e se střeže nízkých vášni světa;
Madriga!
Nohou lehkou jen se. prachu týká,
objasní pravidlo snad méně jasné.
Člověk.

An duch pílí v neskonale kraje,

jest krátká báseň sestávající ze čtyr

0 prosadil.
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až do jedenáctiveršůvrýmo
vaných.

Novějšíbásnícimívajíode

čtyr až do šestnáctiweršův

madrigalu.

sníků,_ která od roku 1649 opět v
obyčej vešla. Jsa takořka zkráceným

v kolem má triolet

osm, někd

-— Jsou: to veršová devět veršů jambických nebo

jedenáctislabiční,

kratšímiverši trochaických. První, čtvrtý

volně rýmovanými prepletení.

Obsah madrigalujestněžný

a sedmý

verš jest tentýž, tak že se

třikrát opakuje,

odkud jméno této

cit nebovtipná myšlenka sna básně. Hodí se pro myšlenky
dno mluvou vyslovená. — Madri
žertovné. K. p.
gal jest více básnickou hrou.
Proč se marně v světě soužit?
K p
Lépe doufat v budoucnost;
Na své verše.

Po statku proč, po cti toužit?
Proč se marně v světě soužiť?
PPOČ Pak nebýt smutku prost?
Zpěv nám budiž věčný host!
Proč se marně v světě soužiť?
Lépe doufat v budoucnost! Chmel.
0 rýmech.
Rým jest úplný stejnozvuk jedné
nebo více slabik na konci verše. Když
se jedna slabika rýmuje , jest rým

Milé dárky přírody,
Prázné chvíle výplody,
Slasti z vás se raději
Nežli slávy naději.
Jděte, „moje drahé dítky,
Jděte prostě, polní kvítky!
Přivítá-li vás kdo míle,
Pak jste (lešly svého cíle.

Řekněte mu zrovna krátce:
„Výtvor hry jsme a ne práce!

mužský, lichý, jed'nopádný čili

K010 ( rondeau). _

jednoslabičný;

n. p. hluk—pluk;

_ Kolo jest rovněž báseň l_y chrám — trám. — Když'se dvě sla
rická, dle obsahu a pevahy podobná biky rýmují, jest rým ž e n s k ý, s u d ý,
madrigalu.
Liší se od jiných her dvoupádný čilidvouslabičný;
básnických svým zvláštním ústrojím.

n. p. tráva

V každé sloze opakuje se první

trojpádný čilitrěslabičný.

pak verši opakujese první i druhý

slova jednoslabičná, vždy dvě sla
bik y se rýmují; a tudyž byl by

— Mát dvě, nejvíce čtyry slohy.

verš po veršitřetím; po šestém
verš.

rýmy.

Každá sloha má toliko dva

rodí

— vodí.

'

české naší řeči, vyjma

špatný rým: srdce — prudce;

K. p.

tě š í — d u š í.
Při tom pozorovali

Co má člověk na světě?
Jenom tužby“ bez pokoje,
Divé boje v proletě —
Co má člověk na světě?

p r v ní slabik

Libuje siv rozkvětě,
V klamech jen a v zmatcích stoje.
Co má' člověk na světě?
Jenom' tužby bez pokoje!
Kdysi bude .v lepší záři, _
Pláč .mu uschne v trudné tváři,
Navždy zhyne každá strast.
Kdysi bude v lepší záři!
Nebeská mu kyne slast
Pro bol každý nesouc must.
Kdysi bude v lepší záři,
Pláč mu uschne v trudné tváři.

_

——sláva;

— Ploditel — roditel, jest rým

há na dlouhou

se rýmovala; K. p.

stává—dává, jest rýmdokonalý,

jelikož obě první slabiky rýmovaných

těchto slov, totiž: stá a dá jsou dlou

hé.r— Bodá — hlodá jest rovněž
' rým dokonalý, an první slabiky rý
-movaně, totiž: ho a hlo-jsou obě
krá t k ě.

Špatný
ženský,

jest rým sudý čili

když první dvě rýmované

slabiky nestejnéh'o jsou trvání, t. j.

když krátká

na dlouhou,

naopak se rýmuje; k'. p. hlava

Triolel,

báseňstarýchfran c ouzských

dlužno, aby

& obou rýmovaných

slovstejného byla trvání, t. j.
abykrátká nakrátkou, a dlou

bá

nebo
—

tráva; tůn ě — struně; dív á—
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hlasné

Tyto rýmy sudé jsou zlo

čili špatné,

dvoj slab ičné s předložkou(zlá

jelikož sla štní slabiku tvořící) spojeno jest, a
s ní jakoby v trojslabičné
slovo

bikahlajest krátká, atrádlouhá;
tůjest dlouhá, astru jestkrátká;
(li jest dlouhá a si jest krátká.

Poslední slabika v rýmech
sudých

čili ženských

splývá, tak že přízvuk na předložku
přechází; k. p.na vodu -—náhodu.
6) Potřebítéž podotknoutio roz

můžebýti dílů rýmu štěpnýcha planých.

nestejného trvání; k. p. hlodá

—

— Rým štěpný či kořenový jest, jak

škoda; dává .—tráva; holý— samo slovo hlásá, *jenž v kořeně,
t. j. ve slově samém leží;*k. p.
holy.
Přirýmechmužsk ýc h, li matka — sladká; hoří —boří;
chých čilijednoslabičnýchostá sedí — hledí; duje —-pluje;

hyne — plyne. — Rým planý
aby rýmové vždy
trvání byli; aby totiž jest ten, jenž tolikona koncovkách
spoléhá;k.p. dobrého—štědrého;

vá pravidlem,

stejného

dl ouh éjednoslabičné slovo na dlo uh é,

chrám — nám, hluk — suk;
hrad — sad; syn — plyn; stín

miluje—běduje; nositi— hla
diti; milovati — zanechati;
velikosti—maličkosti; han'ění

-— klín. Rýmové ti jsou hlasní,
čistí čili dokonalí.
Naopak ale

řídčeji užívati sluší.

a krátké

na krátké

připadalo.K.p.

—chodění. Těchtoplaných ry'mů

7)Ry'můvsúzkými samohlá
rýmovézvám—tam; stín — syn;
hra'd — rád; síň — plyň, jsou skami e, i, zvláště mají—lidvě i v

nehlasní, nečistí, špatní. 

sobě, v básních vůbec pro nelibo
zvučnost, zvláště pak v písních pro

Jakož všady i při rýmech
rozmanitost jestmilá,a tudyž:

;nezpěvnost

velmi pořídku upotřebiti

i) Týž rým nevracujse často, se má; k. p. choditi

— ploditi
— voditi — roditi — shoditi.

a v menší básni zhola nikdy.
2) Střídejte se rýmové sudí,

ženští či dvojslabičníslichými.

8) Setřiti sluší rozdílu mezi rý
mem a sauzněm'm čili názeučím (asso

Kdevšak povaha básně zláštnípo nancí). — S 0 u z n č ní žádá toliko
řádek rýmů vymáhá, tam ovšem pravi
dlem stanoveným říditi se dlužno, jako

stejnost

samohlásek rým však

v,a h a b á sně požaduje.

nébrž jest toliko názvu čí či sou

vymáhá stejnost i souhlásek.

K. p.

boří—Boží;bory-—moly;mladí
ve znělce, v kolu a t. d.
3) Avšakkratší básně mo —tratí; hledí—třetí;za rodiče
—po nejvíce; zvířecí -'—člo
hou také míti naskrz bud' ženské
buď mužské rýmy, jak toho po vččí. V těchto slovích není rýmu.

4) Rýmůs polohláskami

r

znění. Rýmov'é byliby: množí—

chrta —vrtá; hrdlo —trdlo;

Boží; bory— hory; mladí —
chladí; letí -—třetí.
9)Totéž slovo dvakrát opa

značiti měla.

v každém

a l neradno často užívati pro neli

bozvučnos't.

Takové rýmyjsou:

na vlka — umlklá a t. d., lečby kované není rýmem; k. p. chodí
se nějakátvrdost a příkrost vy — nepochodí'; lečby totéž slovo
verši "v jiném smyslu se

(jinak jest ve verších časoměrných)

bralo; k. p. na vodu—vojvodu;
náhoda —-pohoda — nehoda.

koliv pak pro zpěv psaných, nesmí

že měkké souhlásky s měkký

5) V básních přízvučných

pro čtení a dekl amování, ni
se rýmovatislovo dvojslabičné

__10)Netřeba snad připomínati tuto,

s' mi, a tvrdé s tvrdými tolikorýmy

tré slnbičným, jako: voda — činí; k. p. nyní — viní; ne však:
náho da, což vysvítá z toho, co již
na hoře o příz vu k u praveno bylo.
-— Jinak ovšem

jest,

když _slovo

nyní ——
syny. Pozorovati toho je'st
ve slovích takových, v nichžto ucho

naše rozdíl mezi měkkou

a tvr—
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dou souhláskou rozeznává; tam ale

jenž*hned po sobě ve dvou verších

kde sluch náš toho rozdílu již _více
nečiní, netřeba šetřiti jeho, ačkoliv
předkové naši podlé jemnějšího sluchu
svého dobře to byli rozdělovali; k. p.

následují.—K. 'p.

Kdo rád přivolí
Chodit! do školy.

Kld.

střídavé jsou, když se
mravy—staví; choroby— ha verš Rýmy
první s třetím, a druhý se
nobí; chlum-y — šumí. V těchto

čtvrtým rýmuje. K. p.

rýmech přichází ve slovích: mravy,
choroby. a chlumy tvrdá souhláska _ Bože, slavně díky Tobě
Zpívá zdravých dítek hlas;
v, b, m, ve slovích však: staví,

hanobí a šumí přicházejítytěž li
tery co měkké;
leč rozdílu toho
již ucho naše nešetří, a tudyž rýmové
ani za dobré platí. —

Podobně se má s dvojím

[,

totiž s tvrdým ! a s měkkým !
Nebo ačkoliv polovice Moravy a celé
Slovensko aSlezko toho rozdílu dobře
vědoma jest, přece v jazyku spisovném
již dávno rozdílu toho se nešetří,.a tudyž
volno rýmovati tvrdé ! s měkkým |;

k. p. králi — stály;
poli; měly — pěli.

Mnohý musí v bolně' mdlobě
Na svém lůžku trávit čas. K.

Rýmy okročené,

když mezi

dvěma rýmama dva jině stojí. K. p.
Jaká nám se milost stává
Každým školním učením!
Svatým Božím zjevením
,

Pravá moudrostnám se dává.K.

Rýmy postupné,

když se na

první, druhý a třetí verš rýmuje
voly — v čtvrtý, pátý a šestý. K p '
Spasiteli, Christe Panel

11) Ještě na jiný rozdíl rýmův
poukázati dlužno; Jsou totižto rýmově
jiní sdružení, jiní střídaví, jiní okro

čení, jiní postupní. Rýmy bezpro

středně čili sdružené

jsou ty,

Velká tvojedobrota
K lidem všem se stejně klonil
Nechť i mně se milost stane'
Po všechen čas života,
Až mně kosa smrti sroní.

Vrah ze žárlivosti.
(Frant. Veber).
„911 Morawo, tisse toaliě wlnky ímé
siwým ohněm swčdčily o nefmítně bolefti
bufferoní, an ptáme h'álomna bne meteo:
bo baíeřébo, bejebněljo moře! — Což ne:
pojbtoiíjneč i tt) hlasll jiného, [>th molala: _ nou blamu fmou nab Ijorami zdwihajiei
mocným
Eoujlem pUdila mrálotně ftlnt) do
„B ěba! běba ti fot aljut" Wždyt
jsl Bola fmčblem činu , jeuž krwawým
újlabin a tojíeblin na blčzku se tojpro=
ítírajícíď). „Sal bloulm," potračotoal, maje
pífmenl zapsan jest w frbci mém. — Ty
mlčíč? 21 přebce wssechno motá běfně:
zraky upřeně na hlubina řehj, „jak blouljo

„Bčd a ' bčba ti torabul" — D jak bnbe trtoati mala ma? Proč neblebam

fttan'liroě je mífto toto! Nřc, nic tu není,
nez upomlnh) na oljtomnt) břid), kterýž
molá bo nebe o __pomftu — -o strassnou

slyš! kazdy fámen'
Pomffu' — Slyš!
bromomtjm tooIó blafem: „EBo m ftu. '

pomftu na wrahal Krew, fterá

molré loze we tolnc'tdj, řteré přijali) točera
anjela? .bn! „jen skok — a srdce bouřici
fe utifíi, umlhte čerm Bšíraiicí! — Sif;
byl na tom, mrbnonti fe w náručí ?Ru:

fálef*)
a pobřbiti boleft fmou w fin:
bene'm jich objetí; tu wssak zaszčlaz

Boži,x
zbařwila mobu čisté ŽlJčotatot),at protějssřhohřebupífeň:91n1ele
wstan e !foubu,Bt)_ftočbčiIa proti strázce můj, rač toabtjd't) být"
obatoně zlobč mrabal“ — Tato odjtánee můjl“
slowa brala se mermomocí ústh iinoďja',
jeljojto Blebá, ba zlutá tmář a oči a běs

*) lltuíalla

u pobanskýchSlowanň

tool), imenomitč ře! a potolům

bobonč Í

Čtenímamy
9?=el3e popsatř, jahj bojem xpůsobila

bůftojná tato p(feň, ji3 zblrsta slýchatř na.
nimáď) motalofřóď; 3plmat zbožnýnli ústy
nassich bímel. Noha, ji3ji3 napřa3ená !
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a poučné.

skwčl se pťedce ji3 to pln'ofti mu3né jílu:

to3lo3ité plete ro3tomile swědčily l jíti:
hlosti w půltčlí. Dlo wýrazné, nočním

fanou foclju, kdyby proud slzi, ťiuoucich se

ní3 3mu3iloft pojila se B jemnofti, pewný
hol, jlotoem: celá podskata Bola ln) mo:
cnč bojmula la3běbo, Btjf i nebol ročbčl,
3e ji3 roe fměm ofnmáctém roce bezbrauný
ftal fe toítč3em m 3ápaju 6 ballem, 3ače3

po bledých licich nejewil, 3e postawa ta
je fíblem budja nefmrtelněbo. Tak stál

je mu boftalo čeftněljojménaŠetluleía'
Moraw \lél) o. Skoro ráno, ne3mrc'v

jinoch, a3 ne3námlj blue 3apěl: „Ičlo,

fotí), poftoupilt) prámo moenějfjímu bnu,
Bolo jej widar bloubiti po ljorúď), a ne'3
m3efjlo fluuce nab wrcholy ftroinům, Glo“
řiftí 3načnou wždhcky se totacel. —
23qu to 3a řrájnéljo čermnoměljo těla
na. Dčtťich uíebuul si, alu) “fe Bamil po:
3otomc'mím, jak mocně se berou paprskowé
fluneční me'hmmi fh'omů. Co blel. tal po:

ofubnému skoku, tabla se z nenéchla zpúte

rem; postawa, celá postawa fe 3přfmila,
3e byů domniwal fe, roibčti uměle to!)te

jtoět, B&Blapřemábám, na tmá
mnulnuti po3or bém/' Salmiletato
slowa uílofjel, trljl felaou, jaloltt) nowý
3imot Bol mjel bo wssech oubů jeljo, a 6
Bolel'tmjm mnlřifnutim, jalé3 jen buffe (13

bo nejbluoíjídj bluoin raněné 6 to jeft 3e
sebe wyprawiti, pabil proč, tam, obfub
zasmnssilým okem starý [;rabB.. . na ímé
syny a bcett) pohťiži. Awssak uejpčďjá l'
?B.. omu, nýbrž odchyliw se ob cejn), ípčdjá
lmtjfohjm horám, jentenlrate, mo3no=lijeíítč
mice běžeti, běži, kdhž se pťed ním oljetoí

tmor
jej

pobolunj

jemu.

hUsté stromowi

Ronečnč

pojímá

pod ftínt) swé.,j Roo

jest to? Sala bolest to3tótoá frbce jelyo?
či jej fnab mina tlačí, ií3 pu3en utílá

mě?

Db tobo času, co na temeně wysokč

bon) m3t1jčil58m.l;rbé froé čelo, až do
nynějsska, mnoho fítaftmjd; a meíeltjd; uba=
losti ube'ljlo

ololo

nčljo,

ale i te'3fé Bov

lejhlé těmi; mobúmou filou dobýwaly se
na něj a olnptoatele jeho. Žehuajici anjel
poloje mufel často ustoupiti m3tellici, l)(u:
3ejíci pochodeň mála) me3i nepobuuté 3bi,
a3 tato, nasyceua jsoUc ultutenftroím, zase
opustila bějifj'tč hrůzné. — EBo Uxapuých
léťách HUsitských máleť, jidj3to bčfmj l)la6

motoolal chrabrost do pole, ro3ljoj'til fe
bámno tou3ebnč očelámamj pokoj po flibné
Morawč, málečná 3Broj, krwi Brattů spita
obbeďpomala fi w tmamé 3Brojnici, bywssi
jeu tenltáte mooutcomána, kdyžmčla néfti
fmrf 3mčři, tělajíci po rozsáhlých bordel).
Low, Berl) w3blj ljojné lořiíti poskytowal, .
flon3il udatným rhtiťům ř 3a kratochwilne

wyraženi, i ! utu3ení ftl. —
5Dětřid)

pána 58.
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bří3en w bimable hájuem, 3a3nčl 3 Blí3la
lí5e3m$ ljlaB. Byla to diwka, ana3 se

slawikemo3ámob pčla ranní piseň: „An:

jelč Boži, ftrá3ce můj!" ©otroabo=
fábnul prmní 3mul pisně íluďjujinoďjotoa,
3apomnčl na ílunce a na celou přirobu,
wzchopit se, lu) ublebnul pčwkyni. A lo
skutku 3a nebloubo pobařilo [íe mu, nzťřti
dčwu, jalou lu) si Bol mohl whbrati 3a

m3ot Uejwýbornějssi malíř. DloUbo ftál
jaro 3lamenčltj, wnlmaje w útroby ímé
líBe3nč szky
náoo3ně pčml'quč; lonečnč
přebce obmá3il se, pťikročitibližeji kni: —

„?Bo3btato

tě 23ůl)!"

byla prwri

slowa jeho, při niďj3 bčma blamu wztýu
čiwssi jala je ulefnutá utílati. Bylo wssak
po3bč. Dčtťich
chopil je. jenmč wh)
nč3né a ptamil: „Neboj fe, Pbo jíl a
co 3beblebač?" — „Sfembcera Cestmira,
jeljo3to djaloupfa tam me3i ftromomt'm to
'úboli je ufrtjma , obtočtila jesstě poněknd
3ara3ená bčma. „Wyf la jfem, Bod) na
fbírala jabob otci ftoému. Ach! on jest
tal dobrý ke mně!" bolo3ila obljoblanč;

— Sal ti řifají? tá3e fe Dčtťich

bále,

ani nepoufftčje očí'B leporoftlé bčmt). —

„Bohumila.“ — „Bohumila? tot fráfné
jméno." — „Ěráfně, ale tale wýzuamné.
Mám fe ho učiniti bobnou, řílc'uoá otec,

mám lnjti m3b1)Bohu milou. Qlle fbo
ln) nedjtěl ftáti se Bohll milým? Dnt

prworozenec nyUějssiho ;jeft l nám nejmljč bolmj. Ačkoliw fe
í'ftata o to, alu) flanečfo na nebi a hwěz:x

.frěbo, Bol o3toláfjtní1uautom:

nífem honby. Ačkoliw teprm broacetloáte
po3bt'aroit wean fo mladistwé ieji hráfe,

ždičkdh nikdy nezhasly, ne3apomíná přebce
i na 1166. Sen se pobímejte, “jal pře?
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Čtent gumu! :: poučné.
oči, mé

zawiené spočiwaly na

lbši, obfnpal'flabhími' iabobami pláň tuto!
D ty budou milému otci chutuati! Wždy
Bubu milomah' to!)o dobrého EBc'maBoha,
rten—15
mi ta! dobrébo otce popťiti těšil."

—- „Mnč se zdá, še ift bnes poněfub sa:
pomněla, pro otce na *BágtaBoha.“ —

„Sim, lbo miluje Boha, toho prmú ranní
mysslénka wznússi

se k Sněmu, aby podč:

kowal Seinu za odn—mt minulé noci, a
poptofll Sej o ntilost pro Uastasý ben
spisse, než se bá do jiné práce. Tebe flip
ssel iíem ptáme nyni zpiwati f anjelu
fltášci, důkaz, še jsitoho opomexulladomap“

— „beba

_lámm! Sá fe mšbyďt; mo

blímám ! Bohu a ! anjeln skrážci. Sal
Bud) to molyla iinal činiti? Wždyr mne
SBůl) wssudy mihi, Sema zncimy zsou nei:
tajučjssi mhsslénky srdce mého, a anjel
strážný wždycky flora ráno mqíilá čistou
hwězdičku, lterá se bímá, když klečim přeb
UkťižowaUým; pak “má fe bompblím, ulifá

l nebi, aby zwěstowala, co se moblila
Bohmnila.“ — „*Broč jsi tedy žpiwala

nyní: „Žlltjele Boši strážce 1nůi?“
— táóal fe nab zbožnosti diwčinou ubis
mení) Dčtťich. — _„91 což? nefmí-li se

bmafráte prositi o ochrauU aniela?" bi
prostosrdečnč něma, řilámót otec často:
Bohnmilo!
Baxnatuj wždy na Bohau
thž
Bubeč bloubiti po bon-úd), Ueza:
pamet': ním; na Nčho, a .;anor si často:

„AnjeléBoži, strúžce můj!" W bc:
rád) iíou [)abomé iebomatí; ti ln) tě mo-v
bli ufítlnouti, a to Bi) tě tuze Bolelo;
bei wssak ua sebe i tenftáte posuv, kdyby
íeB měla“ íetfati G libmi; i, mezi libmi
jíou babpmě, a ti ln) tě ranili mnobem
boleftněii. Abych tebt) nebi.)la [)abem Usstknuta,
zdiwala jícm, a ble! _auiel mne 5aďpránil.
Či byste m, by! ma, libíft') [,ab, ob ně:

hož buď) mobla utrpštifífobu?
ŽBmmba
že ne? Modliť i_ftefe též bneé? Neptala
End; íe na to, kdhbyste i m1) se nebyl
podobnč tčazal.“ -——Slowa tato bubnula
m srdce jinochowo, Ueibožnost bímčina lá:

rawě mu přebcftřela opomenuti ranní mo:
blitňl). 913 flutfu se dueš jen ledabylo
moblil. Ponejprw se začerwenal, fťqbě
fe, že diwkon byl zqhanbeU. -- „Modli
ie Be mnou, zwolal Uadsseuě, „wýbornú
diwko, zapěj jesstč jednou onu pííeň- k an

ielu strážci, jd hubu xzpiwati 6 tebou?—

DomlUwil, _panna gačalq a w krňtkosti
oznamowala obměna dalelým flalinám li
bezný dwojzpčw, plynoucí z čistých bum.
ŽBo zpěwě rozpťúdal

se Donner, w nčmžto

se jinoch zhližel w čistém zrcadle neporu:
"ené neminnofti běhu), auaž horouci pln:
men ctnofti chowala m blubináď; swých.

Takmůžq mluroiti eriuuost jen we spolku
6 nábošnoftj.- Dobťe 7di tedlž apostol

Pcinč: „Bena nembmlú a' panna
myflí na to, co ieít ".Bánč, aby
byxla swatci tělem i budnm (l.

Rot. 1, 7.)
Dětťich
naslouchal jako u wytr:
šení smulům, uuáíieiícim iei do mlafline
beskč, ani nepozoruje,
še flunce již na
polowici benui ímé cesty se octnulo. ?lni
diwka tobe nepozorowala; až hlawa jeji
ozáťena Bula paprsky jeho, tu tepnu
wzchopila se řlouc: „Ach! jal iíem se

opozdila! Dtec bude na mne/čeledi. S
Bohem!“

a odběhla. — Sii bc'mmo zmix

zela m boussti a Dětřich jesstě dlwal sc
to tu ftranu, kndy se ztratila očím“jeho.
Konečně probrcawu se ze fněnl, Bral [: po
nejprw preizdell ceftou k domowU.

Od poslednibo lomu zdálse Dčtťich
cele znlěnčný Initi.
ln) nelml

wyssel

Neminul ani ben, co

do bor.

Kedobyujej byl

mibčl, ial'á horliwostx pubí jej na lom,
bylby se muíel donlýssleti, ge wesskerč
měří m ssirossirých lefinád) posledni odu
bila bobina. Tim diwnčjssi to tebt) byťo
wssem, še každodemlč pťicházi 6 prászou,
ano rozmuějssi sseptali mezi tebou, že iq:
_féfi gle' kouzlo jiuochowi přeláši. Bylo to
ale w skutkU bimnč. Zwčř, jakoby na
poíměd), pťebihala Region, již se Brámal,

ou si ii ani nemííimnul; bez uftání spču
chal k míftu nám již znciméulu, xjen ten:
h'áte mírně troll) “ímě, když houssti mu
přefášelo, w ceně. QI wssak doraziw kcili
pťcswčdčil fe wždy, še diwky tanto není:

„Proč

íem

uejbe

mice ?“

wzdýchúwal

obyčejnč, „proč nelze mi Uslysseti rnice
libozwuku I)!áífu ieiílyo? D Bože! každý ben
true flame —bez uftání spčchčemíem, a žádost,
mřelá žěedost, spatťitš, ii, nifbt) se mi nes
chce wypťuiti. —— Ci to bylx anjel, jenž

wypůjčiw si na chwili podobn její, obla:
žiti nme' chtělpřítomnoítj ímou? ale wždyt
prawila, že ieft bccra Ccstnlira,x jeho; elm:
loUpka tam stoji. — Anebo mi wyhýbář

Čtcut adbatouě' & boučuě.
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Moblu biid) ii pťekwapiti w bomě otcoto= tuto aniclíčfu! babu bobuou, icu tt) nuie
něm — ale ne, " boIo3iI fmutuč, „3be ucopoufftči umu). Atakowých radostimohla
u3řcI iicm ii ponejprw, 3bc chci mhuoiti bud) se zbawiti icbiuoul3í! Drum), umu)
S ní. — Jakpak ale, ucpčiibc=[i? Scfitě nc3clbu, praroba líbí fe 29obu, prambu;
icbuou nawsstiwim misto toto a bubc=Ii očelámú quiet můi obc umc;_ přcb ním a.
[flamáuauabčie má. — Webomlumil, mibr3 pťed Bobem \o3bt) míumiti bubu prawdn.“
k domown ubáuěí, abl) ua 3citří Uaposled — „Dobrá, anicíifá dusse!“ bí k fobě
tou3c ceftou háčcl. Doskúlsiowu. s.13o3oruě SDětřiď), „na tobě ucoilřiía jesstč 3Ioba
bere fe housstim, fa3běbomaruieíe fiuftotu, zhoubný 3ub ímůi. Srdce tmě ucporuffeuě
a3 stane u "omi běličíbo ici ob mista, skwi se w nebeskč cnosti,x oto tmě uc3uc':
tbc přebloubo matně poftámal. EBoobl'traniro fialbt). 59mm" — 3moIaI na hlaů, daťssi
mětmc, ii3ii3 po máIu mibí '— 'c to při= mna! slowa umá3Ia, au přcb uímitáímu3
zrak, či ftutcčnoft? — běmu feblcí, biomu wysoké postawy a přííněbo m3c3řcuí, jehož
pobepřcuou otufualabafttomou. — „fBo= wlasy fenu tam ftřibtuómi průbt) protkané
bumilo!“- 3molaí, iafobt) ditčlflomemtímto ukazowaly ceftu 3 mušuěbo měhtfílqběluu
wylťti bufii ímou. Dťwka fcbou ttbla, po= ,ftáří. Uzťewssi ici EBo I) u 111i Ia, mrbuula
znawssi alc mIábcucc upofoiila ic. „Bohu: fc mu Ge slowy: „Dtčc můi!" bo náruči.
mito, ii3 bIoubo diobímfcmP' prawil fc= — „Bohumilo! ic to ten mlabíf, ottcrěiu
baic mcblě ui, „blc! přiroba fcftarIá Honí iii mi ta! čafto qumímaIa ?" o3ma! ie
se fu hrobu.
Proč iii mne nechala ta! otcomfh') Iilaé. ,— „Sc otčc mihi! Ale
bíoubo bc3 útěchy, bc3 úlemb? D rcibítě, proč 'mráffuie fe čelo tmě? Qn ic bobrt'),
co tě 3br3omato?" -,— Načež bůročrně pofloudiú táb, Fmi3 qumím o *.BáuuQSDbu.
diwka: „Dtcc mi prawil, 3e ucbblo bobřc, Sat midilc minulauam chwile! Nemluwili
co iíeut učinila tcnh'áte, Pot)3 iímc se po: iímc uic, 3ačc3 bt) se mufeIa styděti bccra
uciptm miběli, 3c příliš bloubo iielu fc pťed otcem. Rbtibtis icu bb! posloUchal
3br3eIa s tebou; libé prý iiou 311, i tebe
(zasseptala fmutně) fc mám maromati.
Dlouho ifem se přcmábala ; Duce ale ne:
mobía iiclu obolatn ucufoiitcluě tu3bě po
miftě tomto, uuiiícía iícut, (foučila buffe=
mim blafcm) 3e ii3 ucpřiibcš. !( tt) jsl 3bc.
D rci, 3c ueifi 3 počtu lidskýchy hadů!

mihi otčc!" — „G[tificíifcmmíicďo! 21,6
bobrá_ bccro má ; aIc tcuto? '— Kdo jsi
utíabifu? Co tě mebc k tidiěmu příbtitfu

mému?" obrátil fc Cestnlir
chowi.

k Dětťi:

„Mciššli w úuuiííu učiniti něco

3IcI)o, ottIiati lifh) 6 rů3c m príoěm ro3=

hočtu (: posslapati ie, učiniti ucfiťaftuou
3c'ift bobtti, ficc bl; muícIa [báti diwku uc3řuficuou: pak, o paf o3broií fc
tmářuoft Twčc, ncfměl bt) fee mointi k ucbc Be muou proti tobě ; 3Iořcčcuia ![ctba
Bohu,
pončwadž EBc'm Bůb 3I\)cb netáb bube pobíIcm tnu'uu.—— „llftaňl" .3moIaI
slyssi.“ — „Neboj se mue, Byhumilo, rozhortený mladik, „Ustaň! milerúb o3uá=
uciicm zlý. 2Ile řeHa=Iiifi otcoroi, 3e jsi mím ti, kdo iicm. Wiz tam mtip'íuati fc
qumiIa Be mnou?"—
Ajakbych mu uab mďiob) Icfů onu ficbou mě3, tor _ic
to nečetla? Což bud) mu mobIa 3amIčcti? B. . tam itála folébfa má; tam braíiá
Ci snad mysliš, 3c bticb mobla felíiati? matcř pčftoroaía milcuě ditko fmě; tam
Kdybyš muc ! tomu n1ě[,ucbblbl;8bobr_1). učila mne outhiď) rufou po3bmibomati k
Lež je wekiký hťich pťed Bohem; Du widi Bohu tměmu a k Bohu mému ; tmu učila
mficďo, Du nu, míumímc=Ii prambu nebo mne milomauá rodička mobliti fet auicIu
Ic3; a kdo icu icbuou fcI3c, ob tobo ob: mému, info m3úmú auicIa imébo Bohn:
d)á3í fmutně auicí ftta3nťi. D Bože! co _miIa. Tam sstčpowala w uč3uě [rbce
buď; fi počaIa, kdyby mne opufh'í?" pta= [áífu fc cuoftiabobaboiuofti. „Boj fe Boha,“
wila slzy w očícb maiíc, tbc bod) bo na ťikúwala často, „a pťikázaui Šebo 3aďio=
Ic3la? 6 ním bamímc'mt fc toe fuádi, ou mámci; iuab tebou pauuie Wssewčdouci;
bh u Io3e měbo. Buď bobua, fieptamá Scbo Drom, Hmi plodi btů3u w Uizkých

Rei,

mi bo tuba, dymútímá mne, bíabítoá čelo diatrčíd), otřáfá i 3óflabt) btabů bo obIaPů
mnie, profi, abqďi 3ůftala cuofhtou, 3c fc fábaiícíd). 'Ieu, Hctli souditi bubc opomr=
bubemc kdysi rabom'ati fpoíu; pak ohoíraií 3euěbo 3Iočiuce, powstane ! foubu i proti
fc ústa má, o rabo'lh' flibuii mu: QIuo, bobatěmu, m3ucffcuěmu nefií'eďictuířu. Robby,
9
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tč lálati d)tčl bříď), loučila obyčejně u
ořna, „poblebni tam bo tol)o úboli. To
jest ono mífto, je3 3mla3omali apostolowé
- najji, lrbinomé míti) Christowy, potem
\o1)ceběnum pro přebh) nafje & pro náš.
Lňska jejicl), obejmula i tebe, jmčtlo míti),

slibswůj.“ u„Dosti,

dostičlomčče!Slo:

wa tma mnilají l)lubocc jafo meč w srdce
mé; pramil jíeln, 3e miluji cnoft; ačlolito
n- nmol)t)cl) mi pobobnód) po3bt)la ímé
cent), obmolc'noáln je k Bohu, jen3 mne
mibí, 3e fjalba balelá jest mne. Ci nme
d)ceč 3lníiti?
EBobmolim je, čemufolim
d)ceě; jen mne ne3morl)uj. SDčtřicl)

je3
3ro33el)nnli po balefé mlafti Wclkomo:
tatojfé, ojmítilo i tebe. Když tč bubeláfati
bud) , mč3, 3e tč mibí Bůh, stoji n tebe B. .jh) neumí llamati." — Horliwost,
anjel Šebo, bojomuíla Christowa 3e po3o= jakou pronejjena byla tato slowa, pomátla
rnje fm. Cyrill a Metbod. Běda ti, bnbeB=li pončlnb otce, pročež obrátilo je k bceři,
ceniti čloločfa ble bobatjtmí. Co je_-bol)at=b :„il co tnttomn pramiš Bobumiloí“
jimi? Cetka, ií3 btaje si nero3unmě běďo, —„2lcl)! on je tal bobr1)!" nmpramila
pofnb to3třifjtěná ne3taní blouba , jen3 fi 3e íebe bčma na prsoU otcowských fpočí=
na ní 3aflábal. Waž si člowčka cnoftnébo, mající. — „SBroč jsi mi to nbčlala, bítč
_ bt)ř je i w nu3ně l)alil babu).
.Daj fi me ?" mnlrilnnl bolejtnč otec. „S!áfla má
neminnojh', poflabn tobo, jen3 jebnon 3tra= fpromá3ela tebe m3bt)ďt), ona bbčlau tebe,
cen nebe) je krwawými wydobýti jl3t).
, Stťez se pýchy, ona přebd)c'a3ípáb, ntítej

bnčmu, 3e3ič jeft to, ttetl) bí: „Slunce

ne3apabej nab l;nčtoem mafjím;"
nebámej mista prchllwostt, prchliwcowé
jsou jako 3l\)mi buďn) pojeblí,33Ptd)limofti
pomltátoajt bábh), 3 l)ábel tupem, 3tnpení
tmačft), 3e rmačet rám), ano ifamt) mta3=
b1)." Tak mluroímala fe nmč motta má,
nyní ji3 fpolečniee jroatt)d). me měčné ta=
bofti; :! tt) mníč, 3ebt)d) mol)l 3apome=

lb\)3 líbě obpočímalaů na lo3i jiném. ŽBůl)

ti pomo3! Chmuryrozkladaji se nab blatoon
mon i tmou, jakýst tajnt) blue ptamími„
3e nejjtěftí, fttafiné nesstčsti mne jefjtě
očeláma na tomto fmčtč. Dtče! je=li mo3=
ně, at obejbe falicl) tento obe mne! -—

Ne ale má,

m)br3 Twa můle ftaň fe'

K tobě wssak, mlabílu, botoolat upřímně '
mlumím, ! tobě je obracím jesst,č jednou:
W!pwol si drňžku stawu ímébo, zapomeň

na BohunlilU! — obejbi n) polojil—
nonti na slowa ta?-— „Blé'3e pťechowci: ůtčd)a tma bubí3 — w 3apomenuti!" —
mám w ítbci fměm?— Boupč rozwijejťci „3apomenouti? ja 3apomenouti?“ obpos
táblúm l)lafem. „Nikdy!
se 3e bt)d) mobl potříti nobou, fterá Hont mibá fbětřid)
fe přeb bro3m)m mftitelem 3l1)d)? Wiz nikdy! Dokud srdce métloucibube to. prjon
oblobn; iato3 ona čiftá jeft w tomto ota= mých, botub jiskra 3imota boutnati bnbe
m3ení, ta! čifté jeft posud jrbce mé, ta! čifte' toe mně: botub fa3ba mníjlěnl'a má, bud)
jou únn)jlt) mě. — D m3áenl) otče bímlt), můj blití bnbe u té, její3 cnota jala frbce
113 nenale3nnl jfem romně, obla3iti=licbceě
mne, bej mi bcetn fmou. “ — Nadsseuč
poslonchal Cestmir nn)3nc'míSDčtřjd)o=
too; clonec wssaknikterak neočelámal, proto

me. Dtče, tontrbni írbce, a pak kaž 3apo=

menouti." — „Sn
je w tom můle
Twá, Wssemohouci,“ jal je 3_ajemlumiti
Cestmir.
„Nnže tebt)! 23ůl)widi, jiUochu,
3ůftal stati jafo obtomem). EBo chwilce je lit-robi) tme , přebjonb Sebo boftatoím je
wzpanlqtowaw, bí: „Netak, pane; 3a čaB já, ftáti tam bubeč i tl). 3le=-li smýssliš,
mébo 3itoota nbálo je mi dosti čafto po3o= 3molám přeb obličejem Božťm: Bčda ti
romati libftmo. Bnám mnol)o takowých, mrabn! a celé nebe obpomebčti mi mníí:
ji3to 3e m3nejjenébo robn jjouce nás 3a Běda! mččnčbčba'!—- Zde,“ molal film)m

ottoh) poma3uji. Z nassich ditek rabi bl)
učinili bračlt) fmt)cl) Uaružiwostť, abl) je,
a3 je jim 3mr3t , mol)li 3afe pobobiti bo
řouta 3apom_en_utofti, nmílíee,

3e jjon ffta=

blajem, „3be ti ji 3ajnnbnji,"
rukU bčmt) ruce Dčtťichowě,

a podal
„Přeb

$ol)en_1 ti ji 3ajnnbnjí,
be3 příčint)=
=li ji
3l'řimíč jen jebinl) mlaB na blamč, pak
fa3bt) ssustot liftů, čten) m líbi) spanek

(tm), bopřeje: li se jim bomčti májíním
bol)att)ď) břijjnífů. Domýsslite:li je tobo lonejjjl polojné ímčbomí, bube jej
bo mne, nn)líte je, na jmttelné posteli prnč ob očí twých, fa3bt) ssepot
jlibotoal jjeln matce pannl) teto, 3e bodpo= mánln bube je obra3eti co strassné
pam ji cnojtnémn mlabt'lu, abobbá jplním o ussi tmě! Nin jí wssak jesstč

pubiti
tid)él)o

bčba
nemáš
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míti. Bába! )íí zkousskUl Bodstup )í. pb "míla. „Co H))Eoba?mlutol“ — „QI
cell) tot neímíš míbčtí swou zasnoubenou, Spam!“ obmčtí neímčle San, „)alí) g,)
nol)a tmá neímí lročítí n) čafe tomto na plamen srssř z očí maITid)? Wždht )fem
tato nlista. Neboj fe o ni. ?lniel ftrá3nl') el)tčl o3námítí ton'e. Skoda, cl)tčl )ícmříci,
opatromal ji až, pofub, on ji neopuítí ání 3e bímla ta, l)obná lváíílítí brabt) tl)tíř)fé,
nyní; tt) ale mole) tím horliwěji k Bohn, bamíla fe 6 mlábcnceln, lterl) ble měl)o_
abl) tě oítoítíl a bal tí po3natí, cobt)pro= mínění ne nepatrné míftečťo 3an)mul w
ípčlo k fpaíení. tloénnn; po roce při)bí 3áíe,' srdci )e)ím!" — „bal co
Co
a'pallí )loolí í otec tipů), po3el)nání mé prámíě ll)áří? Ncctuý jazyk mt)trl)nn tí
sprowodi dceru mou na brábn, )í3 mám \olaítní rnfou, pal=lí neimenní le3' fl)le=
pal bnbe )polečnč tráčeti, bl)|te růftlí :: bána babe to řečí tmě. Bčda tí, není=lí
omoce neíli w cuosti a bol)al)o)noítí. — přamba, eo jsi mlumíl!" foptíl ,Dětřich,
QD'e t r i cl)u, fltmel=li jsi můlí mou ? — B o= 3apmnennm po)ebnou na napomenutí má=
l)n nt ll o ' be) a žBol)em3afnonl>encí)me'mn.' " teřífé, aln) nebámal w )tbei fmém míl'ta
— „S Bohem!“ zasseptala bílola. — ptd)lín)ofti. — Slysse ílul)a neobt)če)nt)
„S Bohem! na fítaftnou 6l)lebánon", ob: wýbuch l)nčn)n pána fmčl)o, bímil fe šla:
mčtilĚčtříd),
a )í3 sebrali,každýceston „Sub) to [)nčm, $ane? Ciul ))em l)o 3a
swon, lbomn.—- Doma Dčtčich )mčříl ílon3íl? Bňh mí, 3e la3be nné slowo )e
číftá, fmatá pramba;.poibte a přeímčbčíte
se otci, a on l>r3o floolíl.
fe fáml" — Nozumi se, 3e k tomuihned
Dlouhý to! zkousskyBlí3íl fe lu tanci. ímoleno. Tisse _ltablí fe oba ! míftu na=
Éančtlím slowa, )ím3 sc 3ároá3ál Geítn 5načenémn flu3elmítem, bolet to ono mífto,

mírotoi,

nepříňel uifbt) tam Dětí-íd),

laln mocně tál)lo )e) írbce;' 3a to fe wssak
tíul míče tčn'íl, 3e m br3ce Dube moci
f_mon na3\)matí bímlu, tterou nempílomně
mílomal. Quzkostliwč čítal l)obínt), polnáln
'3bált) se mu nbibátí. 92c3 čas přebce nl)íl)á
a abl) si )e) ltatfiím učinil, celé bm) lo

lbe Bohuurila

bylazasnonbeuaDčtťi:

chowi, a tento na mlaítní očí míbčl, co
tmrbíl San. Šárlímoít, ona přínerná saň,
3ara3íla brápt) ímé bo ftbce tnlnbílotoa;
)alo íplaňem) .l)nal fe bomů a br3o oetnnl
íe w l)rabč otcomflěm.. ?lčfolim 3amřel se
l)ncb bo lonmatt) ímé, přebl'tíraie d)ura_=
wost, probběl přece celou noc me mellěm
trápení buffeloním. Wťastuimu zraku ímémn
íe nebůmčřnie mpfílql la3bobennč mil)“
na mí)3mčbt); tento ale m3b1) 6 ton samou

l)or_ád)3ttámíl. Sentě čtrnáct bní, prám),
maje obrácené 3tah) ! olmblí Bohumily
tp pobroečet ltáíněbo bne, „a boftane se
mí llcnotu, jakým 3říbfa hán'límaíí fe
forum) lrálomíťé! D iat tráínt) to Bnbe
3imot! Nábožnost )e)í ro3l)átáíítbce moie,
cnoft )e)í bube mí Ustawičuým pobnětem
fu“ cnoftí. Sal míle 3řítí lmbe na náš
Bůh B ml))olěbo nebe , a3 moblímatí fe
bubeme fpolu k němu. “ — W těd)to a
pobobnt)cl) loď)a)e fe mpíílěnfácl) nemile

nominon fe mmcel , nemínnl ání )ebínlt)
ben,\ cool) fe neln)laobjewila Bohu nula
w ptí'noobu ne3námél)o mlábence, ano ben
přeb nftanomenou Cestxnřrem
ll)ůton
o3nampmal Sán, 3e1oíbčl, )al bčmamroncí
políbení tíflla na čelo )inocl)oloo. To bylo
„přespříliš p_roDětťicha,
3átlírooít bo: '

bo)át )el't lat)l,' tb\)3 flnl)a sotwa bed)n po:

[ál)la neimpčníbo ftnpnč, ned)ál ne)rt)d)le)=

pabaie k němu přiběhl. — „Co )e tí Sene ?" fííl)o lonč ofeblatí a 8 ločtrem o 3áloob
.tá3al fe 3mčbamč.— „D Bane!“ 3nčlá bo l)or ul)ánčl. ŽBřeb3ápábem ílnneeftánul
obpomčb, „ml)ílíbíl ))enl lan,)atomon byste na bli3ln (inf se bonmítoal) 3ttaceněl)o
tufíím tč3lo to lefíd) nasiich l)lebal. " — rá)e fmébo.11roá3áto to po3bálí lonč obral
„Co to? mluto 3řetelnč)í."—— „%) panna si ftanomífftč, oblub nepo3otomán po3oro=
3be! — D tot lráía! lžíce 3btoíl)á)íeí íe máti mol)l, co se Dube bítí. Po el)toílc_e
nab triem 3bált) fe mí Bt)tí bmé rů3í rot)= počíná Blebnontí, toeffterá krew tlačila fe
lmetajíeíd) 3 proftřebn bělounlébo fnčl)u, k srdci, oubt).)'e třečotoítč pohybowalh —
očí )eií! —- \oí3te tu oblol)n — tato tak Bohunlila
příd)á3í B'iínocl)em.a_febá
činům mobtem se nel)ono)í! Sen sskoda!“ s ním tal, 3e po3oromateli nemů3e ani
'— " D sskoda?" 3třílnnlSDčtřícl), bo- ' )ebínfé slowo, a 3ábné l)nutí u):tí. —
Bapolnínánažžobamáanielá fttá3ce,
mpflíto fe, 3e to ne'mů3ebýti, ne3 Bohnu

9'
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na sw. Cyrisla a Methodia

a pofu= toto jebuaní, proče3fe tá3aIa: „Rammue

fjiteI \ouufá i mmtcuje mu mhffíéufu bá=
beíífou, abl) bčmu mroucnč milomauou

uímrtil.
„aBla3e mi!"

počíná tato ltllumiti

ueluíííc uic 3Iěho, „bIa3e mi,

3aíe Sarojlame!

3e tě mám

Q jat teífuo bhlo

otci a mně ob té bobh, co fee obebraI
ob nás. ŽBohu bífh! 3e mi tebe 3aíemrá=

obmabíč? \o3bht jeíjtč netohprfjela Ihůta?"
— „D ji3 tohprfjeía, " objemu! 3uřimě
Dětřich,
„n)3bht mufímji3 bneB obmě=
"niti mčrnoft ttoou!" — „Que Bože! jat
mhpabaš? Ram mne toe3eč?“— „QI tt)
je jefítč ptaš, habe'? S'af fráfuč jfi uměla
pob 3acíouou uábo3nofti ftrtjmati 3ámčrh
pefeIué! ha! ha! ha! Sá mam bhti ochran:
cem jejího 3áIetuífa! Fť! hanba na tě
ofjemetuice!" — „Safa to řeč ? Bože ua

til. Co bhlo po wssi mě rabofti be3tebe?
ŽIle uhuí ínab náš ji3 ueopuj'tiě?" boIo=
Bitra bo= wysustech! w čem jfem se prohřefjila? Co
paba Ihuta otcemuftanomeua a3 SDětřidj jfem 3a_miui[a? Řekuimi !Dčtřichu můj,
přijbe; bubu jej taf blouho projití, “š. otce co maš proti mně a ja obpowím tobě.“
a tebe |oe3me na hrab. Wiď, 3e půjbeš —„92ičeho nechci fthffett mice; ja3ht,
Be umou?"— „ŽBohumiIoP' bíojloloeuh, který umí wěonst Iháti, umí -i I3ime toh=
„ačfolim ueráb, pobrobuji se tomu, čehou qumh u3íti!Dosti blouho jíem bh!
mi 3mčuiti neí3e; Dětťich
má“ slowo btá3nem uectněho tmora; to jfou
otcowo a boftojí um jiftč otec, nemohu poítebui slowa ma. Než naftane zase ráno,
tebh učiniti uic Iepffíhofneš když 6 tebou mrtmoíu honu poncje'imorama baíehjm
3ila G upřeutjma uaň 3rafoma.

půjbu, abheh w čas potřebh ftál při tobě. trajiuam. — EBřipram fe ffmrti. “ —
ll tebe bubu a bht bhd) mčl bhti i uej= ,K ímrti? — ŽBWČ?Twou rufou mám

meuííím 3e |Iu3ebmřu1eho $ohumilo! 3be
máš rufu ua to, 3e ueopuftím tebe!" —
„Bčda mi,“ lo3btjchal Dčtťich při fa3=
bém ílomu, Here mu tho flhíjeti, „bčba

3ahhuouti? Bozbyl 1siro3unm? — D ne!

uebalefo folébfh uafjt; uebubu ji3 snad ui=

ftífučuhch prfou pčIa: „QInjeIe Boži
ftra3ce mu j'" — „S:eu3pítoej," mhjíet

to nemhfIíě opt-atom," Iiďpotiía bčma,
„zkusiti mue chceš, brahh mčtříthu!
ale
tot uemaIa 3ťoufj'ta.'" počala tohttjfati' jemně
a h(abiía palčit'oou tmář jínodtomu. Tento
i tobě uemčruice;"_ a pefelua_mhfjlénfa
ui
3rala to íatanífé přebjero3et1'.
„D jat wssak obmrn'til nafiluč rubu její. —*
fráíuč je 3be! promlmoila po chwilce 3aíe teprm bhto se běmč uíetnouti. Sklopila
Boh u nula, bueé íebime uapofleb ípobu oči k 3emi, |T3h počali) fe proubiti a 3e

m, obtub moci mibčti f(uuéčto ftrhmajicí
je tam 3a tu horu. Co to ?" mhtřitía

si íDčtřich, „potřebuješ pomoci, abh černá
ulefauá: „Saroflame!
wiz, ja! krwawč buffe tma uaIe3Ia na Bohu fpratoeblimčho
3achá3í to f(unečfo?" a třáfla fena mffeď) foubee,“ a skočil U břehu Morawyďkonč,
ftáhnum i Bohumiťu. -—
oubcd). „EBr-očfe třeješ 58ohumilo?"
bí Saroílam,
pojato diwku 3a rubu,
Iwonbe mhpIouIa hmč3bičfa na ob=
„nebub pat blahomá, 'upofoj fe! — či ti 3orn, míjetečnč pohlebajíc, co je 3be bube
není bobře? Pojď, půjbeme bomů!" — bití? Soumrak r_o3proftíraI temný 3ámoj
„Ne! ne! jentě ne, ned) mne 3be, o jat nab 3emí a pojal fouečnč mfjeďo to prů=
je mi ou3fo! Sarof [an: e, 3abčhui pro 3račuou temnotu; an bčroa, roibouc 3e
otce, 3atím se snad upofojím! D-to hrů3ué' Dčtťich oprambu o její be33imotíjtojí,
bimablo!" pramiía \poíohIafitěan 3aro=
jefjte' jebuou profila ua lotenou, abh' ubal
slaw pro otce obchá3eí. — Sotwa obe= příčinu, proč ji chce ufmrtiti? -— „Dčlej
ssel, přiftoupil mčtřich. Bohumila,
br3o!" pra jebiuá floroa, Herd měla flou=
uhíebnumfji jej, 3moIaIa raboftue: „5Dč= 3iti 3a obpomčb, „míč to farna, proč tě
třichu můj!" — Načež ou: „Witej mi muíim uímrtiti. " — ©I3h poIiIt; 3bIebIou
nemčfto ma! holubiufo čiítá, točnuj i mně tmář nemiuuofh', ruce fe fepiaít), 3e rtů
ehnu'leuřu! pojb, mam B tebou co mhjebno; zmodralých3a3učIo: „ŽIn' j eIe B o„3í ftr (13s
23hIa to poftebui jeji pífeň.
wati a pojato rufu její uaftlnč 3a febou ce_ můj!"
ji tahI. ©ora3im k míílu, kde stál řůň, thž ústapočth: „Tčlo, swět, bábía
mhmríjtíí je i B ní na něj a úprfem prhč přemaham, " mrhn'ul se siilený nesskast:
uháněl. — Bohumila nemohla si tohIo3iti ní! na ni, probobuula tot-hlji bo Morawy.
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Woda se zbardpila lttoí. ŽD'iráčloloé Bljrů: 3loolal lonečnč (: blama fleíla be3 mlábn
3ou utífají nab jpácljanou mrašbon, jakobh na pobun'ln; oči je zawťely, jpánef u3il
ned)tčli býti swčdky hťichU bo nebe 1oola= prňwa jměljo. Nebyl to wssakjílicí'jpáncf ;
jíeíljo; hoapi prtjč ojínodjem, jenjnaloní
fřečomité trlje'mí, přehoueené rn), nejou:

až do krwe 3bobaném k B„wu
3atím

líbání.— \oijlě máti—ih; ponfa3omaln na ljrů3m') Boj,
[náíjl je čífh') anjel k lolncím, lvčře jejž bylo mu Bojonmti. K ránu 3tiíjila fe
pončfub mtjjl. Dtemřew oči ljlebčl \oůlol
jeloe; nbalofti minuléljo mečem míljalt) je
co ftrajj'ný jen přeb dussi jeho; jiš [\tjl na

neminnou bnfji B těla je potápějícíljo, ac
mítě3nou ttoáří k hwězdňm je m3náfji. —

,Se noe. Sbalelavjltjffeti lmčenímětrů.
Zr míjeli) fttan botáší 3nřimčna brabln),
bwizdéeni jejíd) mráší m ujjí obnmatelů
$..fftjď) jalo 3oufalímé úpěni přínerněljo
melílána, jenž 3aljalim je n) fmolnou te:
nmotu webe múlřu proti jmění. Wichr lottj=
má jme paonrh do balwanů, 3 nídjš jia:
men brad, tyto fe'lelají, w bítoěmneřcíbn
padaji, utikaji B mrelyolu (bon„ alu) je
skrylh m blubinc'nl) propaftnljd). — W

tom,- unnftíti jřntečnoft to říjji jiní: tu

jím je mmíďml bo noéljo joubu? .bn!
nebe je spolčuje proti mně! — D h"

jlala mi dobrota Emei? ch je Bobue
mila? Spasiteli jmčta! It) jfi přífá3al

o3namomal pauoď cí3ínce, Etertj mocí chcc
mlumiti

G mlabtjm

pánem.

—— '„EBřimeů

ljo jeml" 3nšl l'eáthj přífa3. — Dwéťe
se obemřelt), Cestnlir
fráčí k pofteli' ne
moenébo, jenž felmn trljati počal, jakoby
se Bijlo ftrafjiblo přeb ním vlijemílo. „D ě:
tťichu!“
počal buhjm blajem, „uesskast:
nou wčsk přínáfjím. Newěsta tmá 3mi3ela
mčera mečer; není=li 3be, mraljome' pře:
komnatč temně oíločtleně leží jínodj, diwý pabli jí a obmeblí, (: já nemíní, lam.
zrak Upiraje w černou tmu. Se to ma
Pohleď na mne! (Eelon noc Bčljal jjem
tříd). Růň donesl jej bez smhslů na ná: po ljotád) a bolinúď). Zonfalý nářel oljlu=
bmoří, oded sluhowč na ruinu přínefli fjomal wichr 6 nemíbanon wztekloski [\onříeí.
jej bo l'onmatn. Dlouho ležel nepoljnutij. Bobumilo! ad) Bohumilo!“ l;ajikal
— Ronečně i_me fe molatí: „bal tt) bro= je nefjtaftmj otec, „na barmo ljlebal jjem
3ntj! přídyá3ío, lm fee mne tá3al, proč tebe! Bože! rei, fbe je anjel, lterčljo je:

Bouřícímu moří a lníčíeímmětrům,—a 'ftalo
jouftamn fmčta! Kýž land) moljlpřírobu je utifjení toelífé; o míč, nejlajfamějíjí
celou rozmačkati, alu) mtjpabala jafo Boleft Sešíjjí, i lmnři jrbce nléljo! — ' ŽBafttji-i
má! —
Či lonelynefmčl otnpití 3uřín>oft bolmj! Et) jsi uejednu, owečku nneíl na
fmon na úpěni tmora, jakýxni k baubč ramenou jmtjcl),abl) ne3alvlonbíla na ponssti;
Imůeeomč přeplněna ieft gemě? — ,*Btnč! o jeíjlínnjela jměljo, jemuž je mšbljďi)
pryč! Sal blouljo ,lmbeB je bršeti jefjtě pod ochranu odewzdáwaťa! ?lnjele'mé Ebo:
nab wobamí ljabe? —'Iol:č bolo přáno, l;nmilt), umel: ji na ceftu, po níš l'eáčí,
Satojlam! — „Hq!
problébnouti ljlnliint) dUsse mé! — Cfší= abl) ji 'nale3nnl—_
bych nwhl

to3brtíti

těmito

31151; ítotjmí

lená májíeň má blebala u ní nelve,

nale3la pello!

— Iíďjo!

neminnou 131)je 3búla! — Z

a

rába

černé bnfje

3aíílá moblítlm k nebi! — Sprawedliwý!
Uežádej ji obe mne! —

ba! l)(ll' Tak tebt) je 3traeena?" propuřnul '
„QI Foo jeft ten, Hettj ln; ji
měl nale3nonti a bo náručí tmčljo, ftaeče,
příměfti?". — „Kdo je?" opafoloal otec.

tídjo, frbce. SDe'tí-íď).

3ta3eně! —\ D ja! je třeíe-l Sal

Strassné

„Se to Sarojlam,

to 3a= Éoljnmílín.

stn můj, Bratr

D přílis řtátlé lmlo fljlea

jnouBeni! — Ha! již tone! Sefjtě pohliži bání wasse, mé bčtí! — ERenale3neČ=li jí,
o pal flejnčte ffebint) bo“
na mne 3ttbantjm zrakem! — $a! lja! Saeojlame,
ba! — Pozdě! již je pozdč! — Kdo je ljrolon, 3amřete fe, ftaté oči mě, ljmččněnm
opomašuje o ni nařífatiřv— Iíóo! — spúnku; srdce! 'přeftaň tlonei, rabofti tmě;
Elie? — jejjtě ne? — Ci pláčeslí nebe, útěglm tmě není \oíeell' — „Co topeni
že ztratilo jebnu bufjí? — Co flnfjím? wiď ?" wzkťiknul nemocmj mttjčím je.
Listi stromU molá: Běda!
We ffnlináď) „Woo še Bnl jinod), B ltertjm fe lvamímala
na xblťzkuchaloupky mě?"
3bí o3ljmó fe: Bčba! [— Wiz! sataUský Bobumila
obličej 3ítá jeín olnn! — Pd:yč!j obejbi „llboljij ft)!lul" bí misto obpoměbi. Cestu
„Kdoby si to lan! pomnflíl, když
fatane! — _D ne'l3e- ljo \3apnbitíl" ,— mír.
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pťed 3 ttibobm) 3amital ifi mbomč otcom= liftimi

i'tc'ln,3e Bohuxnila

ro3loi'icmi,

ic3 fťtitá

fm'čt, 333112

muii obciíti! D iaf itatiu obcbá3cl1) bo inbii nebesiých. Zbledlá

brzy ro3trlila fc páífa lófh), kterci más tmář, oči mpablč, 3torái'fotoatčlé čelo, celá
l;ncb lo 3imotč matcřil'ěm fpoutala! Sal“ postawa imčbčila o tnliém 3imotu, icmn3
jste ic" těii'ili, 3c más nic mice ob sebe ie obbal. íDlonlio ic moblil; buiicuč po=
ncoblouči! iRo3loč, ii3 jste očclc'noali, pto= \o3btidpt) obnáiicli \očh'omč uab wrcholy
měnila se w ncibořči bořl'oft. Běda tomu, . fhomii, pobťižeu m moblitlač mii nepo3o=
který se oporoá3il tolifcron strask imolati romnl, 3c Saroilam
3a nim ftoii. Ko:
na nás. Než co 3bcftoiim? thůru
SDč= ncčuč ici fila opuftila, omblclti flcil na

třídili!

szroj

swé pacholky!Do bor

dilabmi toto.

—

*Břífieb ! folvč, u3řcl ic

“na lion! Snad icíitč čas! Gcnananuibáni na mčl'fčm lo3i m čifiotné ii3bičcc, mcblě
troélioicSBoliumila.“ — „Swrchowaný nčbo ftál Saroilam. — „ch iicm?
Bože! zkťiknnl Děti-ití)

blafcm frbcc ro3= co fc Gc mnou ftalp?" tá3al fc blafem
flalnim. — „Núbožný otčc, odpowidci Sa:

rýwajicim.„Bčdati totalni! Io latil lsratr
Bobumilin.“
Bak fc wzchopil, 3oči

roflam,

jste u čloměla, icbo3naučilftuh)

írffcl obcň. Dbmrfftim iluliu, ftcrti ici ofub Initi útrpmim k trpícímu. Dmblclc'lyo
d)tčl 3abr3cti, mrbmil fe to ssaty 0113th
obucil iiem mito 6 mifta, tam 3 chaloupky
této odstěbowalo ie celé fitčíiif' — „Kdo
3 Inabu utilal; utifal i.\ttič k Morawč.
Zde 3ůftal ftáti , 3be ftci'h) ímé rodile
iii?
itinu můi ?" tá3cIie pouftemnit 3 nomn
tiBibaiicint mlnám 3alomal, 3bc ditčl i pozdwihnuw fc na lo3i. — „S'mčno mé
btol) fmůi nalě3ti, a3 zpěw bítolt) zbťehu jest Saro slaw, pobil můi na tomto fmčtč
protějssibo proč obtub ici 3apubil. Byl to jsou fl31), 3aloft bčbictmi 3ancclmné mi ob
tedy Dčtťich,
iclio3 ii'mc ii3 fpisse u nuid) bralitidi! Wždhr ifte mibčl lirolst)
“Mommy po3otomali, a Pteni proč utifal. ieiidi! Bňb mám 3aplat, 3c iftc ic moblil
Ram? — *Bo ditoili mibimc ici ftáti na 3a ně! Dbpočimá tám otec můi tocblc'
miftč, lbe utčiiemi tái Sc toi'icmi půmalm mc' icíttti." — „D Bože můi!" 3molal
fc mu pťed ncbámncm ottoital. „Zde, " ponstewnik kostnaté rucc pozdwihujekuebi.
llal w nemtiflomně Bolefti, fcbámala anicl= — „Skysste příběh," pokračowal Sato:
.i'fó postawa ieii, 3be moblimala se t Bohu flatu, Pteni se 3be přcb 30 létt) přibobil,“
čiftá bufic icii! Zde popabla ii lotromftá a ial se wyprawowati o ubalol'ti nám ii3
se 3minil o láicel icitřc
rUka má, abli- ii ufmrtila. Zde o Božeu!“ 3námé. thž
ímé, 3aftcnal poustewnik: „žBo3e! buď mi
m3řčih1iil, a pábil bále. —
loftim mně hťissnemn!“ Byw ale tá3án
Mimllo 30 let. D fttafiné ubaloi'ti
nebylo ani 3minčno-micc. žRtitiř Dčtťich
hačomal. ——„Probčhaw celé boro, octnul
ble mínění iebnčď) ufončiltoe mlnácl) Mou iícm ic ráno u Břclyu Morawy,
an
rawh 3iroot to 3oufaloi'ti nab 3trátou mi: prámč writabotoalt) rybáři mthoolu, Herci

lcnh), iini pramili, 3c m Scrufalcmč

u l)!obu 8c3ifi'c Christa rotipuftil budia,
iini mlmoili iinaf, a3 foncčnč wsseliké bo:

mnčni utidilo.

Druhorozený

3ůftala toč3cti mc3i lioun'tim k mobč fc
flonicim. ŽBřiftočim Bli3c, o Bože! jesstč
citim tu rc'mu. *Bčcbe mnou lc3clamrttoola

Bratr icbo miloroanč fcfh't), ii3 jakýsi lotr 3amra3bil
w u= a mrbnul bo Morawy. Strassnče rc'ma

ftal fe pánem na 23.. aaSatofl

fíblil se m bomč otcowském, pťed mm

ssklebila se na

mne 3 panenských prsou.

fe bma titulu). Newěda; co činím, uďititim iiapřiběbnum
icbnofn bylo u proitteb icbnobutbélio bomů molám: „Bbc máš otče bcetu!“
H'i3cnapiáno: .Ccstmir, na hrubém 23o= Dtcc bez totilřilnutí Hefnul na mrtmolu,

na Bli3lu po3bmiliomalt;

Na

l;nmila.

— Za mlhawéboliftopabomébo fbti3 ifcm ho wssak pozdwihuouti

mečem oBieroil fc u hrobů tčdito pou:
stewnik. Uzťew btoBt), 3aftcnal Bolcftnč a
Hefmtl pťed lři3cm B nápifem: 23ol;u=

mila.

chtěl,
fe3nal ifcm, 3e bufie icbo uletěla 3a bra=
bon Bobnmilou. " ——Mezi wyprawowň:
nim. wzdychal hlasitč pouftcmnil, když

W dloUhém, miftt) ii3 dosti 3cbra= wssakSaroílam

bolončil, pabl na3pátef,

něm 'toui'fe 3bál fc B' tí pozůstatkem ončch krew počala se mu liti úftt), ptfa (Infomí
hrdinů kťeskanských, lteří pohrdnnwsse wsse: wč oddýchowala, dlonho lc3cl Bc3 feBc.
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Ale jefstč nebopabla hobinfa icho; 5afť fe. Kuěz požehnal mthooíu i hrob, mttmoía
pončřub naotamit, tal že mohl gaňeptati: se spustila botů a MŠ pahthečet vnabhro:

„Jaroslaw
e'! nehubn již bíonho! zajdi hem bh! nromnán, fám kuěz xjwstawil kťiž
mi pro fně5c." — Sarofl'am
odesscla B [nápifemz Dětřich.
Bo hutě zimč
? befáté

hobinč se i G knčzem \orátii.

-—

jaro to5bc'noaiící bath

ímé míabifhoé zemi

Dlouho waala fmatá spoměb; poustewuik ro“zefllo tloítiaitaf,
še se pnuÍh z hrobu
G přitlabnou fh'ouffcnofti přijal Ičlo
Bohllnlily na hrob “Dětřichůlo a
'Bart č, a po“ poflebnim" pomagc'mi ořřúI SarofI'am
neopomášit fe jich od sebc
tou měrou, že docela zřetelně opakowa dčliti, maje za to, že Bůb eriunost 6

ga hěóem: „Nyni propoufftič Hu:
žebntka fmého PaUe w pof'oji;

nebot mibělh oči mé fpaíeni
Twé„ které jsi připramil přeb
obličejem

wssech libi,

swčtlo k

nemeni nárobůma flóroquuImé:

kajicnosti ipojit

(Již
raman,
obratného
nikdy w

pobohném ftraďm

ponechúmati.

Wroucuědiky! B. M. Ruin)

ho 3 ítae!ffěho." — <Bogaopatřenipo:
fhnnl kUěz Jarosulawowi.
Teuto při=

Štědrý večer. *)

ftoupil bťižc7a xpoustewnikbi: „3at_ofla=

(Jan Soukop.)

we! nlphl=li byš obpuftiti wraže:
blnítnotce fmého a feftth fmě?"
— „Bůh ho Buba souditi,“ obpoloibc': tú

m nehi k radosti mččnč,

jiš strachowal fe Icton'ni Mo:
že ofiane bez .žčadaně pomoci
péra QBaíjnoftina. motačte ho

Zawital poswúřný kťeskaUůmwcčer

přeb narozenim

Wéměd Hlučnč hem

3anh. Dn fáše'milomati nepřítele. Těžkú žení. lidstwa po měftě bátono již utichlo,
jest rána, již mi zasadil; ale wčtssi jest
milosrdenstwi Božij Ježiš odpnstil [otru
na řříši, obpuítiHi \otahn otce iného a
[cíl-th mé —- i já mu obpuftim. (Sinihíi

na tisice oken nábherně oswicených wěstilo
stím; přidyob Krcile krrilůw. Nodiči aditky

fhromášbiti

noční

fe oIoIo tepíhd) famen, má=

ftromečřh

íohoa žeUueslhwssech

polání, bude mu obpnfftčno. — „D činil/"

těd; mitoftnhd) barbi matičfhni uchhftanhch;
wpadl do řeči kněz, „30 let plata! přeb mefeíon adí-í pIápoIaii zwčstujice biifam
.boípobinem, mezi hlabeni a žišxli tráloil sstědrost ďožskěho děsútka Betlemského. EBo
ímé bnh.'3hřeffi[ sice těšte, ale činil ble ulicích rozťožilo fe thBoťě ticho, dimiífami
íílh ímé i poťc'mí; uejdražssi Item Gcšin'e tolifo přeruífené iáíotem bíašenhch bitet.
Christa sbladi oftatni minut." — „© kýž: QInieIé nehefíti nemibění tajně kráčeji nič:
hh mi bopřal Bůb tě miiofti," zwolal ftcm, spímaiice slawnč „Gloria“
wssemu
horíimě Satoflam,
„ahhd) se mohl ie: [ibu boBté můíe. & ta neheífá háně hoci:
trati 6 mrahem tím, welobný pang! mfta tečnim rouďiem fe stkwi, miliony hměg:
má byla hh, pabnouti mu okolo hru." dičck tocích pohííšeii na híašenou zemi,
-— „Satol'lame! ozwal se ílahnonci hlas iafohh ohniioc'i očka nemiňáteř. Rúzem
nemocného. Ia miloít se ti pobúmú. — mňa! se zasmussily th hmčabičřh milé a
žlBrah ten — leži přeb tebou! -— && zdče fe, iafohh slza byla zaroslla oči jeiich.
ifem SDčtřich, mrah feftrp tmě a Proč to? což .i'uh as ta! zarmoutilo z

otce tméhol“ — 3an kdyžhleffnhobi nenabání? — '
z čifta iafna, zůstal stč:ti Satoílato;
Hle, tamto po nIici [onbá fe pathos
krew počala se w něm proubiti, pamětíim [átfo polonahé, famo jako prít, pokltkuje
wssak siibu fměho, pabl okolo Mu pou: jaksi žalostiwě do třphticíd) sexoken. Irna:
stewnika a obeinml — mrtmoiu ieho. —— řič'tt) mhchnbíé gmobřiía' h-utú zima, tube:
„Bůh ti hub miloftim,“ počal se řemi projiždi map! h mitt, nišabná če=
ae ob čafu mne si
mointi pozorujetoknězd„de uit nám *pičla neřthie- iith.

nafietoinh, iafoš'imhobpoufftime
naffim minnifňm,“ _a Satoflam
přibal: 21mm.

Na drxlhý ben Bhlo miběti nom'ě
mhlopam'; hrob. Zesnulý mhšábal fi, ahl) '
zde wedlé Bohumily moh! obpočímati.

ruce a tmář, nemitoítbná zima tus; ho
Boíi. Wetché ssatky útrpně přiléhaii k tě:
Iičřu f(ahountěmu, jakoby ho chrániti (htčíh
*) Dle prambingé' nbátoíli, kterú se mo igni
tifíami na sstcdrý meče: [. 23. 1846 sinhía.
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m ítubené noci prosincowé. Bacholčatko
těla po ulicíď) měfta nemčbonc lnbt) fam;
nemá jiš' laffamébo otce, Hert'nbt) mu byl

mánoční íttomečel nfh-oiil, ani mntínlt)
bobré,

abl) mu nčjaký bátečel ob Sešifífa

byla botučila. Seft to nbolní firotel',

sepjatýma, pomoz, ad) pomoziž

mi

ze žalostné této firobo, a wezuli

mne ffobě, the imoie matínla
'fe tnbnie B Iebou. Wždyt pal
jsi již na tifíce malúd) bítel k
Sobě pomolal, zawolej, ach za:

jenž od rána bo mečem po donlech při: molei i mne" —
flubuje za skýwečťu suchčho ď)leba.
'
QIn tatto ioabnóalo, n'eptal nní an=
Utčssenýwyrok Spasitelůw
Dneš na sstčdrý wečer, kdežto jiné iel strázce
bitlt) tolil rozkossi požiwqji, je fitému pa: tla: „Nechte maličhjd; te Mnč a
nebraňte iim, nebot ieiid) ieft
clyoleti bmojnáíobně těžko n frbce afmntno,
nebeíléJ' Na taboftné
še tak opUsstčné po bla,;eném měftě toulati lrálomftmí
se má. 3 zarosilo se očťopadyolátfa slzou, toto pogmc'mí (btělo pachole _ibneb bo nebe
Qlle lubt,
jakou kwětinky tonímnii po zúpadn flnnce. pntomati k milému Seíuláthi.
.ble, nyní fe octlo u nábbemébo tam? Ach nebolo tn žiwč dussiUky, ježto

35mm. D ialá tu rozkoš muíí panomati bt) nm byla tam eeftn nlágala. 8' anima:
na fonmatád), jichzto ohm jiz tal mefele tila se nn notoo ustydlci troc'n': firébo pa:
bo nocí poblíšejí. .Truchliwč polnřuie pn= cbolátfa, ftálo chwilh ialo přimrašené;
chole zhůru,

skawť fe na prftt),

Ebnbt) se

mu pobařilo aspoň mrffičlu mánočníbo
ftromfu boblébnouti.
TU wssak pťichúzi
jakúš fntomec a fítoudmnl ubožútfem na
zem, še fe opowúžilo bo olen nablébati.
<.Boamebnouc boleftně zraků fmóďy lnebi
balo fe ubošátfo bo pláče, až mu skdce
íiíebalo.
Než MŠ, tamto bále z bobatě ofmí=
cenébo bomu ozýwci fe raboftm) blabol.
iBadvole wzchopiwssi se poslonchč:, co to?
Bylyc to pťesskastné bitů), jichžto robičomé

bobatě boli obbařili. Maličti hlučným ia=
fotem chcipaji fe bárřůro, líbalíce [[tčbton
rnlu otce a matinky ; tito pak o záwod
bítlo jebno po hrubém celuií a k frbei
minou. Sirotek ubobý jal r&b bt) fe bt)l
pťidruzil tomuto robinnému plein, ale
nilbo ho zUezawolal. 8 potácel se bále

br5o wssak pozwednuwssi nplakaných očel
k nebi wzchopilo se a pňdilo rotonou ce:
stou za bránu mčfta, kde jeho Uebožťa
matíčln obpočíroá to ftnbené aemi. S we:

likým namáháním probealo fe, tůšomtími
leři, iešto bolola zabradu boží omčnčuií.
Ostrě trní nemiloftbně bobá nošičfu bofou,
nato wssak pachole nic nebbá pro raboít,
že se ! matčina btobu blíži. Nižúdný po:
mníf, ani jaký kčižekUezdobi eblabné btyblo
brabé Uebožky; ditko zatim bobře fe puma:

tuje, ano ftbee mu to powidá„kdc pohro:
bili math: iebo.
\

8“ torbá fe na zmrzlou černi, ialobt)

bo mroucíbo náruči široé matinfi) a pro:
nifatoě malá bo blubint) brobomé: „M a:

tfo, Dobrá inatlo! ble, již deqza

tebou bo nebe, powčz, ad) powčz
mi, lnbt) tam cefta?" —

Daleko se

gemblen zimoU a blahem az fu duámu
rozléhá ftbceloninó náře! ten, ale nilbo
$ú'ně,
fam jej nebožka matičla čafto neobpomíb'eí, brob mlčí jalo méčnoft a ne:
byla mobímala. Ach nnní po jeji fmrtí ohoíta fe.
bámno jiz nemibčl tobo milébo foftelíčfa;
libé, u kterých mefílamal, nebali mu tam

í_

již, řfouee ze moblení a kostel nic nemu:
$řiffebffi pacholátko fu mratůnt chra:

„Matičko
bobte'í!" kozdychcipas
dyolez noma, „flitni
se přec nabe

mnou; wždyt bobře míč, ze tn
nikoho na ímé-tě nemám; při=
mlum tt, se u Boha, abl) mne bo

nebe wziti ráčil. 8' to swatúMa:
m neifmčtčjffí Gmútofti oltářní tin, orobui u bošflébo bětátfa,
tanto přebómaiícíbo, rozwažowalo, še nic aby mne bo nebe pomohlo." —
moroúníapomčlo fi na *Bána Sešiffe

— pta nic mice bobtébo na tomto fmčtě
nemá

::

polleflo

na ftubemí

pral;

„Axchmiluj Sešífilu,

Misto

obpoměbí pífll parní wůz na

dyt—&=poblíalém

moroó, infobt) u jesliček Betlemských bolo
llečelo a flanělo se božskénul Sefulátlu.

nčadrazi tak pronikawč, ze fe
leřnutím zachwělo bítč info ostka. 3“ na=

mířilo ze hťbitowa přímo k nábraší. ble,
lbeíe eeftotoni

molalo :; rutama již fe botlačilo k olénlu,

Čtení poučné a zábawué.

Iitttt) probámaií. Iřeíoucím se btafemptoíí

wýběrčiho: „Ach dobrotiwý

pane,

nl'ttňte fe nabe mnou a batnite
mi taté cebnličtu na 3ete3niei,
ttetá bo nebe bomá3í."
„Sprostaku!“

3amumIaÍ newrlý

úřabníf, boudma oterořenúm ofnem, bin)
3e fe newhshpalo.
Nebožč:tko bolestně po:
wzdechnuwssi wyběhlo ze ftamení men pob
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poskytowaly posud naběii, 3e jefíte neni
wsse 3ttaceno. QBÍa3ná Íá3eň a pitné tření
pootelořeto pončlub míčta '3tubbjcb oči;
i prohlidlo bítč into omámená po fmčtniei
a po tne3i a po bratťich taftt) třettanl'te,
ii3to můtoI nebo

ftáIi.

$Ro3epi'atoííi not):

fmabté tnčinh) 3motato bítč: „Matko

má milá, me3mi mne B febou a

3ameb mne ! bo3ftému 8efntá=

totnu, tbe fe prámč plno tota! t obie3bu Ha!-" Skowa tato mobnata iato nů3
botowil. Síně, 3moní se ii3 po třetí, parní
srdce mu3ůro
Iibnmitóýď;
neiebna fÍ3a
1131133 I)!nbota si obbt)dmie k naftěmait:
pertita
fe po twáříd)
ieiiď). —
cimn běhu. Eon3ebnč pobtí3í bítě na fra:
3 nto3ili bite 3a6 bo mbbřúté po
fné tt) mo3t), ie3to, bte neminné bonmčnh; ftóttt), pobámaiíee mu po I3ici teptébo
iebo přímo bo nebe iebou. „Co tn 3e= čáje. SDřímota fe na nomo boftamiía, tebnt)
mlnieš?"
oíopit fe naň btubó btíbač. paďyotátfa ftábtn. Dtoto půl nociotetořeía

„ÍRábo bod) bo nebe ieIo a nitbo fe jesstě jebnou a napofíebt) míčta řráfnóď)
mne nedne m3íti6 febou," obmčtito očí, ia3nt jesstč iebnon fe o3mal přibufíe:
bitč litostiwě.„Kliď fe tabčii bomů, mím btafem: „Matko! 8e3ífftu!" —
3abručeIbIaB, abl) ti robiči

něčebo

nabetiti ob Sefuíátta.,"— ,Bčda
mi, to3bt)ebto pachole, robičů

mám a Sefntátto

již nes

nepřebómá tot:

ce na 3emi, “nóbr3 w nebi."
S

a neminná dUssinka wywúzťa 3 příbnttu
tčíefnebo. 2InieIé ii boptomobili k matce,

k Marii a t bo3ftemu Sefntdtfu. —
(Zaplar Pún Bůh! Račtež wezdy
be3 3Iáfítníd) bopifů to obíebu tomto Etno:

pláčem uchýlilo se do koutečka te

3bi, abl; bočtato iiněbo míaťn, který bt)
jej snad C íebou bo nebe m3aI. Hlad a

ramana
naa Iaftamě paměti zachowatř!
B.
M Kllld
'.s

3ima a boře skličily jej tat, 3e lnbíobou
Působení milosti Boží.
ufnnt pod fitr-tým nebem, na nem3 i tt)
jasne bwězdičky 3imou se třepetatt).
8“
gbáto fe mu o nebi, o malém 8e3in'totoi
W bobč mitoftiméljo této seděl jistý
:: o matinee Dobré. Dťimota přimábila i lnč3 3a erásného mečera poloinčjo 3abrabě
anjetafmrti.
3i3 iei chtčl na m3bt) obe: ímé. Po mnobo bobin pracowal toe 3po=
jmouti rulou mra3imou, an prámč jatúb m'e'bnici, a proto bt)í unamen. Wčťici,
mn3 tnbt) fe běře iatobt) poflán B nebe. wykonawsse pobožnost fmou, namtacomali
Marnč pokusiw se 3bubiti pacholatko zwo: fe 3 fofteIa Domů. W pobmečet samý již
tal: „EBro žpůb! 1133th to pachole málo t'bo (bohem swým wedlé zahradh not):
3mt3Io!" IIřabnít ablíbač bta3ní chladuč trbotoaI tně3e zhkubokých mtjfflénet. Tu

moltábali, 3e nebámno fptoftát ten po mna! přece iefítě přid)á3e[ ob kostela botů
nidy 3abonit, abl) bo po 3eIe3nici bo nebe ! zahradč mu3 zamhsslený : btamou sklox
wzali a kterak btá3na obfá3ati. —
* penou. Clowěk ten bn! tně3otoi ne3nc'mní.
Milosrdný Summitem obiebnat mo3ít, Wážne zasseť a3 3a 3ablabu. Najednou
pacholátko 3tubté bunt 3aobatim naň mto3i! wssak zůstal ftáti, obrátit fe, podiwal se
a onpttem uií3bčl fe ttófftern
milos do zahrady, uwidčl tam tnč3e a dptčlt
srdUých bratří.
Bburta 3a3monimu němu jíti. Na pů! eeftě opět mábat ne:
bmířet Háffterníd) obmebt bratřím pobimnó mčba, ntásti tu přebu nebo na3pátet jíti.
onen mánočni bátet. Milosrdni tona! 6 Ronečne fe přemobí, ubětaí jesstč nčkolik
ochotou přijati ;oto nab'e'tení pto3řeteínoft1'. kroků tu přebu, a3 nm tně3 pťisiel na:
bo3fté a 3:1 chwili Ie3eIo ii3 puebotótto n) proti a pkiwčtiwě iei po3btamit. iRe3ná=

mčttě,tep1ončté

poft'ótce, pobří3eno we má mí'moit bíafem proscbným: „Welebný
pane, neráčiHi bnfte ta! Iaffato boti a
mělo 3amřená; mou 3tmotní zpowědmoquneti? Wim sice,

wččnosti 3abibaí.1Dčta

tmúře wssak ně3m)m růměncem 3bqtmené

3e t_áčíte bneb ii3 býti unaroen, a že Wúm
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e e 3) an nt) Mar í e, a 'pobámala mi ji

obpočinln jest 3apotřebi; ale mně ieft na
srdci neímír-ně tě3fo. Milostiwé léto ji3
se tonči, a ia iíem le ieíftč netoty3pomibal.
3_í3 pobrnbě přifíel iíem w tomto milo=
mém čafe fem bo toftela Btim lininflem,

8 tělní [lomu-: „*Bříimčte obe'mne
tuto
ímčcenon mebalíí, a nofte ii n íebe ;“ a
Íbnfolin) se na ní pobimáte, obpornčte fe
afpoň pom3bt)d)em a prosbou bo ochrany

abych fmčb'omi fioe' fmaton 3potoěbi nfpo=

Nodičky Boži, tterá3 jest útočí"

řcibal;

"ním a potěffení 3atmoncenóel)".

ale fbplolím iíem chtčl fe 3pomčb=

nicí příftonpíti, úmysl můi

se pobmtátíl,

a ici iíem B nepoři3enon obeífel.

3“ bneG

tat fe mi ftalo, ačlolí iíem fipenmě nmi
nil, 3e bnbn fa3bčnm pofnn'eni statuč ob=

porotoati. Bylo mí, jalobp moc netoíbi
telna bobrt) iinipíl 3mél)o frbce mpiimaln.
Modlil jsem fe k Bohu o potřebnou ííln
a obboblanoft; ale bo 3pomčbniee iíem
přece zase nepťissel a ii3 ifem chtěl 8 tě3=

him frbeenl bomů obejití; awssak iba me=
b'le' 3abrabt) Wassi 3mu3íl (: oímělíl iíem
fe, 3e Wáů poproíím, bpfte ráčil tě3lé
břemeno Ge mne feimontí, 'ač mí w tom
bránila mnfílěnta, 3e ií3 táčite obpočínl'n

tě bři:

— Dobronipflna pobilnoft a přimčtíma
botčrnoft nábo3ne'3ent) pobnnla mnon, abpel)
bar ten přijal. ?lčlolím iíem 3 počatfn málo
na mebalíí bbal, přece mí čaftofeáte přinla
ieii floma na paměť. Sá iíem počal 3nená=
bla opět se moblití chowaje se poblé rabi)
přimetímé [;ofpobffé. A ffntečnč ——ob tě
bobp ftala se me mně 3mčna \oelifá. Dčí

se mí pomalu ottoiralt), a já jim pořáb
iaíněii po3námal propaít, na ieii3to kraj
mne přímebla chladnost n nemfíímamoft m

nábo3enífnď; měced), a břifini) 3ímot. Ne:
cítil jfem sice ien'tě w fobě potřebnou filn
k prame'mn polepífeni, ač iíem' 1i3bíbnt; staw
potřebomati. _.?lle ŽBolni bití), ií3 _iíení ie fmůi po3námal, ale přeceifem' 1í3 nmíníl ío=
přemo'bl a neitě3n'í Ito! iíem učinil.“ —— bě,'3e fe polepffim, a l'nnníl ten nífbt) \oiee
S laskawou pobilnofti a íontrpnofti mebl nemnttatil se 3 bnne mě. 9! tal npni ftoiim
jej fně3 pobnntó ihned do toftela, abnmty přeb Wcimi, loelebm) pane, abnfte 8 mílol'tí
slyssel jeho 3imotní čílí generální 3poločb. _ Boži spasil neímttelnon bnfíi mou." —
Na eeftě bo foftela mpprnmoíoal ne3námn W řečí té přífflí b_o kostela, normami) mnío:
lnč3otoí _neco 3e 3íloota [\oébo a mlmoíl: nal 3ímotni 3pomčb, a nmoratíl fe 6 po=
„Sebnobo' bne febčl iíem B nčlolita 3neí= fojntfnn floěbomim, :; bůmeron w míloírbens
mómí a přáteli) swými ib boípobě. Nodina stwi Boži a 6 peíontjm iimpflem bomů, 3e
bofpodskčho bula melmí nábošna a 1oú=r mfíeďt) ol'tatni bm) 3ímota fmébo oprambo=
3ená. Mojix přátelé bplí mefelí, a ienom toč Bohu měnomatí a Seinu měčnč běfo:
ia fam bnl iíem fmutm), a proto jíem ioatí bnbe 3a miloft profá3anon. PotěsseUý
fe ob níď) obbálíl bo fo.uta W koutč tom “člomči obďpá3el 6 bifůčinčním ob tně e, tte:
pťisslo mí ton'elieos 3 mínnlěbo 3ímota 1133 mu 6 raboftí po3el)nal, abl) w uulyslu
na 'hliňl. líšřemóíflel jíem oímém mlabém fmém íetrmal aš bo poílebnibo beebnntí.

to_čfu, a poronmámal ifem ímon nnnějfíí
nefpoloienoft a zasumssilost B tenh'átniípo
fojenofti a bla3enofti. In fe mně přífton=
pila přim'ětímá bofpobffci'a pramíln: „"Bři=
telí! 91366 mufí iaíáfí o3mláfftni starost
ti3íti,'í loibim žlBám to na čele. Kdybyste
měl bůmčtn n) mocnou přimlumn Nodičkď,

Ktcrak 3a nafiícl) čaíů přífá3aní *B'ánč_
[_eobrací a banobi, je w prawdč bto3na
mče Něktcťi, ano mno3i líbe nmíleii,' 3e mo=
bon B příta3animí Božimi ptamč obraceně
3acl)á3eti,1afnftátnicl) 3afonů to čafto býwče.'

Boži, a íbnbpfte íe k ní čaftěií ntifal: paf

11ftátniď) 3afonii mníí pobbanti

bnd) fe Wam

lořdnioítí a přeb 3áfom) wssemu pobrobiti,

3atnčíla,

3ebt) fe starost

„Pomni, abys den sváteční světil.“

fe přeb

Wasse 3tratíla aneb aípoi'ínmenííila. EDía= . ne 3a ko n o b'a r c e pobbane'mu.11 Božich
.tía ieftit bobra a laífama matta nafíe. přífá3ani nmíleji libé, 3e íBůI) se nmíi ble
ale ta! je to u Waš lebhnb libi; ačfolím wýkladu řibití, tteri) oní- fi topmún'leii.
jste tatolíeí, přece nerábí sexmoblite a jste Co tropí líbí: a ton milou fmaton neběli!
xerssinn:twi; proto pťichodi na Wciš 3as, Na Ea3bp nio3m) 3půíob blebi se oswo:
ob ímčeeni nebčle.
*Břitá3ani ,
čafté takowé trápení.. "
S'a jsem oftal bobítí
Božskč ale nemá 3abnó woskowy noo, lte=
into němý. bpfpobffá mptúbla m ebalii
fmatébo anepoítwtněnébofrh rýžto fe bei točítí a obracetí pratonifa libo
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„$( přece, prawil Ma t t i n, nepoinůae

int ie báno, taf' fe mufi zachowáwati. „EBo= zciduý spěch bez bozskčho pozehnáUi k niče:

mni, abyů ben fmátečni fmětil",

přifágnl $án.
Zde ale mčbi moubři libé
míleliferé \oóinlumt). Tu má jeben něialou
nemnlmutelnon cel'tn lonati, 5b'e zase jinému
potřebná práce tol)o nebotoolnie ; tu má zase
ten iefftč pťed polednem nčialon práci bo=

mu, neš ptámč na tomto wsseckozč:leži. 311:
ftaňte, mih) fh't)čfn, fmětte ben fmátečm',
stysste nlssi 'ímatou, a poaeitři iebte B EBá=

neni SBobem." ,-—,2o neibe, pramilmlabt)

lobnil, zejtra mnfim a chci icti. ŽDiíii hon:
ton a lágani niobu po brnl)e' fltm'eti, když
l)otoroiti, zde zase onen ma ftřibnti na wsse: Bubu mufet ůůftatif' — „Miťý mlabl) mu:
bni bnt); iini» ale zase nlysiejť, še ieft bofti, ži! ja to o mámi minim bobře, pramil
kdyz ráno míli ímaton namntiroi, potom Martin,
protož mi to neměiteza ale, lbtň
mám ieíftě něco řetuu. Bůh dej, abych ne=
bonmimá fe, že již, f můšc pracowati.
Žleb! mufime; olati, SBoše bei roz: nilmoil l)lucl)úm nflim, abyste nl)líbl “be3e=
nmn a nábognofti, lbe ani ro,)umn ani nábož
nofti neni. QI potom dněii míti libé po: cházite. Leckdy iel iíem 6 neboštilenl bčbem
gebnáni, ebtčii miti fmiloločmi SBošffě.Řrabe na Nýuě. Salmile počala lob mlm) zele:
fe, co patři Bohll, a za to d)tčii pešebnáni. name mocnými meflt) to5bčlomati, zwolal:
9 ml) zpozdili libé! Sal blonbo má iéíftč ,Ticho! D jak libegnčtoto'profté„tid)o!"
miloírbnó Bůh Gbomiloati, jak blonl)o zůstg: Ellie nebolo íltm'eti, ien loitt pobrámaiici
nete při swém bloupém mnbtománi?
Ci plachtami lobě nafíi a “inn ioln, \ofíeďno
myslite, še sbomimatooft Božskci jest bezcu jako blasowé Nejwhšsiiho, poloi5eiici k mo=

bná? Siftě ifte )apomčli na starou prawdu:

„Kdo se Bpha spoUssti, to!)o Bůb
opoussti“.

blitl\ě, lteron fe moblil on, i mt) \oííiďni

! nebi B rulama ofepnutómas's ním. Wzdňr
Z tol)o fe tale mofmčtluie,ob: leně zwuky zwouů ročtrem k nám zancissene

hub h) zlé ča'fo, oblub tolil blabu a nouze,
odkud tolil libi, cobt) fi brzy zoufati chtěli!
Z těd) tiíiců (: tificů pábů, w k!erýchz se

abá'lt) se melelmě wzuásseti sek nebeíůni a
moblitl)_1)nan'e fpoiené přebnán'eli přeb trůn
Nejwyšssibo, kteryz porouči točttům i |ol=

ukazllje Bozskň fprameblnoft, jen o jebnom
d)ci se gminiti:
Siftó lobnil na Rýnč nalogil na fmou
lob wssechno, čehož l;nlo nm třeba, a byl l)o=

nám inořfhjm! Bhla to olamše'ní, llerá to
nás taim) pocit neičiftííi rabol'tipotogbw
zowala,
a Uasse od sluuce fpálene' tmáře
aářill) fe 3áři nebefl'on. Byli ifme mífiďni
mefelí, a běb nme čafto niiíitotoal, že měl

tom to fobotn Be mffemi iočcmi, řteré fe

přeb obiegbempřipramiti meli) „©h'eičhi,

řibiti, než ble mčttn. Witr ie pohodluú;a

již nefnáge'na ceftáel), ale nilbt) jesstč ne=
sstěsti, a nlnž tento bol přece bma a be=
mabeíót let fte'n',a bofti blonl)o šil, alu) nalml
zkusseuosti, jalibe neilěpe. Nábožnčmu ne=
sstěsti do bomu nělbt) ifice toulá, ale miiti
nefmi. Gel ifem iebenlráte i B mámi, ale
pobřen'il ifem lráfnt) a welebný oln)čei ten=
to, a to se mi l)neb znelčbilo ; muíim fe

mt) mů5eme zejtra hezkýtus uieti. — „Milý

Wám pťiznati„ ici si tospominám na nn=

lbt) poiebete", ptal se l)o ialne mčňtan,

jmenem ERM-tin.
„Bejtra čafnětáno", prawil lobnil."

—3eitta?

ptal fe'l)o Martin

B pobi=

menim, wždyr ie zejtra neběle?!" — To
iá sice mim, ale nn) se neímime ble neběle

ftreičlu,pramil Martin,

to ob más neráb sseho běba B Úlulmlou úctou." — „Ělcli,
obioětil mlabt) lobniť, toi) ifte tuse' Boiá=
cm); čac fe změnil, zkrátka, ici mám pra=

flofíím. Tak Bt) máš bčba iiftě nebnl mln
mil; ten když w fobotu iel, k mečem zakot:
mil lob a nejel bále, až byla nebčle za l)o=
tama; co gatim lob obpočimala nčlbe u

mim: iBojebu, a o' Boheul!“ — Ičmito

hřebu, on fíel bo ďlizkčbo cl)ramu Banč a
lonal ímon poboznost fmátečni. " — „21 co!

tento ale ltoutil blamou a B politomá=
nim za lobnilem l)lebčl.— Z rána druhčho

pramil lobnil,

to lml ieíftč můj,ze “nebo

flomt)podal Marti,nowi
bne bimal fe Martin

rulua obeffel.
na Rýn, ale lob

fročta, mil)) Martine, iinbt) to sslotoffeelmo'1i= mlabel)o tol)o leblonmflnila E\)la ta tam.
nat. Za UyUějssich čaíů mufime l)lebčf, Bt)= —— Ge wssech stran sezwúnčlo fe, abl) fe
d,)om nčco tonbčlali.
Každý d)ce bále při= fbtomášbili ti, lteři mssi fmatou (: floloo

iítill.—

Boži slysseti d)těií.,231)lo—tonmto bobrému
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mu3i boože, ——jenom to3pontínltj na lob:

a Dttíla,

ji3to po umrtí jeljo toptcoto

nika, Hertj jlu3ltn Boži 3anebbal, mídjaltj skébčbicttoí je'ujabili, při čem3 wssak opos
mu bo laliďja jlablěljo kapky ljořťěljo pes ntenuli, pomittnotoané k tomu botoolgni a
ltjt'tfá. — „Itj pojtbeč, mtjjlel fi, poblě pohor3ení ob Wratis latoa, lttí3eteCeskču
mnoljačljo djrámn

213mm, o! ltj3btj zwuky

3monů powzbudily to tobě tidjou nábo3noft
toe ftarofteclj o točci toljoto jmčtal" _—
S talototjtni mtjfjlénlami obeltral je bo
djránut Pauě. — Po ffončemjclj flu3ltáclj
Božich nemálo je Žmartin bituil, nale3nttm
jebnoljo jlulju 3 lobi nero3ntnněljo mla=

ho si totj3ábati. Kuiže, pro talototj přejm

pel to3nicen,

totjpomčbčl a 3aljnal mlabá

fní3ataSwatoplnka

a Dttila

3e 3e=

mě, a lbtj3 jejich ft'njc, KoUrad
3 M o=
tato tj, _po nčialěm čaje opět běbíctmí ots
cotoj'ťé jim totjbolujl, táljl Wratislaw bran
nou moci proti němu, oltleljl Ijo (1091)
bíla botna. — „Nnže! Co pal je přiljo= to Bruč a nemálo jetořel.
bilo?" tá3al je 8 tcflliroou nebočlatooftí.
Mezi totjjoltjmi bůftojníhj mojenjltjmi

-

„Ach! prawil ílulja, přijeli jjme bmě lni3ete Ceského Wratislawa,

nadjá3el

míle obtub na mělčinu, a toe mt sspatnč je i jeho jtjn Bťetislaw,
oljnitotj to,
to 5 lobí jtojí. „Bába Wňš ftrtjc, Btjfte'jc obljoblantj, 3ntu3iltj a po ljtbinjftjdj činedj
[jtě Bjimjtui lobut'ťtj přijjel na pomoc.-—
"— lta3íci mlabíl, atofjal jalo oftatttí djrabři
Martin
bělal příptamtj.Seli tam Glob mlabici i nepro3tetelntj, přehoapnč jebna
nti, přelo3ili 3l\o3í, a teprto po čtyťech jící a příliš nero3toá3limtj, jalo3 tuto 3
bnedj utoljla lol) 3aje bále jeti. — žD?ar_= jebnoljo jtotjclj dobrodružstwi, je3to toelmi
tiu nebčlal Iobnilotoi 3ábntjclj totjčitef, ne= nemile je Btjlo ulončilo, l3e po3nati.
Sebnoljo čaju a flce neblouljo pfeb
Bot četl při prmním řročeji jměut na loď
j'htb a lítoft to jeljo očíclj. — Mladý loo= tím, o čem3 tuto mluroiti djceme, jebnal
nil m3al si toto uejjtěftí, je3to mu mellou toelmi nepto3řetelnč, an toe toálce 6e\ ©a=
fj'fobu učinilo,3a totjjhalju, a jmětil ob té jiltj nebolelo nepřátelj'féljo ftánu ttetuiltjm
bobtj m3btj ben jméteční. —D lé3lttj ci3tjm benním pornem lúlán opowažil Ge jamo=
neíjtěj'tt'm poučeuilibě je toarotoali3ueuctí= tinbj to jij'tém potolu je loupati, aui3 mu
mání bue Božiho, aBtj je netnujeli tolaft= napablo, jahjelj 3ltjdj totjjleblů loupel tato
nínt nejjtčj'tint přejmčbčiti, 3e Bůh fpratoe= uéfti mů3e, ačlolito melmi leljce joubiti
blitotj 3ačajtě iljueb ttejtátoá! -— Iento moljl, 3elotj ořítomnoft nepřítelotoa pro
lobnil je polepfjil. alle adj! lolil je Íob= nčljo nepříjemntjďj nújlebfů míti moljla.

lta=
nílů to 3itootč toe3bejfjím, kterýchž loď pře= 3nenabání uřepabli ljo Sasikowé
čafto zůstala na mělčinádj nejítějli a 3tro= jinu tu obléhající, djopili je mitane lořifti
flotána Btjla na jláláclj 3lá3tj, aui3 mtjílejí jtoě, a 'obroebli ljrbinuěljo mlabíla bo 3a=
na polepjj'ení! Ne na jebe, ne3 na nebe
3alují; ne sobč dúwaji minu, ale jintjm!

th

jetí, to lterěnt3to po ttčjahj čaG jeft lttjl
br3c'm, ltolefhtě toljo 3ele, 3e pro tak um:

se ftanou takowi moubřejfjimi, :: co lidjernou nepo3otnoft obloučeu [>th oh bráljtj

je polepfjí? 3efjtě o jebnétoěci djci je 3mí= jme toojenjfé, na ní3 palmu roitč3fhui fi
_niti. Chhbil:-li lobníl tolifo? Nikoliw, ne3 totjbolotjti tou3il; tut pak misto oj'latotj bo:
i jeljo pobřt'3ení. Kdybh B_ljl pojloucljal to ftalo se mu ljantj, je3to nemile jtoirala
ben "Bánč toíce Boha ne3 jme'ljo 3etnj'fěljo útroBtj jeljo. Dostalo se fice pozdčji Bťe:
přebefjléa 3ábané jtooltobtj,
pána, jalbtj btjlo bobře!
le oui mtjjleli tiflamotoi
jalomno3íjiní:Napťed mému pánu, awssak po braljntj čaG pofftjtotoala tato
pak Bohu ! *Bamatnjte si to, lttjfte nepře= nemilá neljoba ujjtčpačmjm ja3tjřům toítn=
lá3eli jluljům :: ílu3lám, lblj3 mají to neběli non ljru , nebo jalo3 ntjní olttjčej panuje,
Btjlo ji3 teřjbtj a bude

a me ftoátel míjí hoatou
a lá3aní efltjjjeti. tem ltube.
edťichW
3ál. 4m gonut. tř. w e=Dlomonci.

ta3ení proti Konrádowi

ZderadůvPově
pomník
ěst. u Brna.
. ' Když Dtto „3 Dlomouce tofu 1086
umřel, 3anedjalt dwa jtjntj: S w at op [ u ka

holub

Když pal QB-tatijlato

swět swč:

u toojenfléut

l Brnu bora=

3il a můbcům jme Branně moci mistawy =
la3otoal, lbeluj toojeujfé j'tc'mtjro3lo3iti měli,

upo3ornilZderad

3e ©toabenic,„nej=

totjtečnčjjjí wrchni mojenjftj welitel, Geffe
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ho htí3eteWrat
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is lama, jeho3oh3míaíjtní tbomtumč

bůroěru požiwal, U přítomuoftí mlabičtého

princeBčetislawa,

jeho33berabpro

hrbo=ppfjné sl počínání bíouho jí3 nená:
míbčt, hlafem dosti 3mučnhm,.pouta3uje při
tom pramicí jmou na hehountě mínoucíje

mlnhřethěmitaíoh: „Sat se mi 3bít

o jiítém 'bůte3ítěm přebmčtu
po3maL SDoquma ta měla hhtí poflební
w jeho po3emjfém 3imotč, nebot „triu a:
má“ 3mo[a[ mIabh tní3e „Prmamú hh:

[a hana jím mí učiněná, proto3
xkrwawč uíufí pomftčua hhtí't.
Geben 3e jpojencí'uo hh! mhloolen, aby

jefthíí3ecí milost a náftupcetrůnu Zderada kdomluwě pozwal a hobínu
weliký přítel Eoupeíí, jal jíme je určit, !teré3to po3roání he3 bal íd) úmah
uebámuo hhlí přefmčbčílí, a 3a=
jíítč jej't to fothlabční tohhornh
proftřebef; hle! tut prámč jest
přetrúfué a pohoblné mífto tuto:

hhlo přijato B připojenhm příjlthením jí=
ftčho to určitě dobč se boftamení. “inu

mojíto ufpotojíti

ínc'nh nenapablo mu, 3e 3ííoot jeho to ne:
he3pečenftmí se nachc't3í, a 3e romuou ce:

míjíolomhílně obůročrh ro son bůftojnojt a
proto3 w průwodu jen jebíného mojína

jení tu3eh jeho a co můbcoroi Ia: boftamít se 3berab 3e Šwúbenic w
hobí, tím je fnab i celé oftatní určitou hobínn na nlííto na3načené; anime

můše! Dowol

můj Éní3e a $Bane! tomuto th=
dičkowř, Buboucímu náftupcí trů=
nu Imého, abh je tuto nebaIeEo
řeth-Ge fmhm mojem ro3hoftí'tí
mohl, Bt)nepotřehomal obtohlati

3aníilomauému je toupání".

stou w úftreth háčí oíiblům, 3 nich3 ní:
Fot) míce mhmá3noutí neměl. Snad hh! i
_melmi hrbh, ne3 ahl) há3ní učjalěho u)
frbci jméln nlííta a rouitřnímu jej jtče3í=

címu hIaju fíuchu popřál. QIno, rohpra=
' RozjitťeU takowou urá3limou řečí a muje je, 3e o půlnoční hobínč míbčním
nemalou hanou, při Eterě3 mnohého mo: hhlt napomínáu a marotoc'm, nebo: widel
jenfťčho bůl'tojníla urá3ííloč ústa se fípou= sebe [tleílého' w řece plné krwe ; awssak 3mu=
lila, djtčl Bťetislaw
m3bouřenémuní: 3ílá obhobtauoít opolorhuje mffím mato:
trn jménu: průchob učiniti a br3ého hance lodním a to hrbophn'ně bůmčře Ráčelííoě
pčífnč pofáratí; awssak přítomnoft otcoroa mu foncí mj'tčíc. „Mne ochraňuje“,
nutila ho, aht) mídjoru a houři, je3to hu ta! mhílíl u sebe, „mne ochraňuje
rácelh w útrobách jeho, me3e Hab[;proto3 zbraň mého !uí3ete—a proto3 se
u melírem mnitřníní hojí přemáhaje je ne: mohu mbíe' 3uřímoftí fmhch nepřá=
bal na fohč 3náti, item! |o3bouřená trero teI ímátí".
- Když Břetislaw
přícho3íhopo3naí,
probíhá 3itamí jeho, a jatohh je ho to
hrubě netHo, obehral je na mhlá3ané níí= fráčeI na tue cejh) 3a ním, a M3 ho b'o=
fto, níc wssak měně jafo jelen 3i3ní po honíl, ftoje po botu jeho, 3ahčměl hromo=
ftubníci mob, prahnu! i on po řrroamév mhm híajem: „Drzý bojownikU! Twůj
pomftč. S touhou nemhfíomnou četa! na Pčm chce B Stetson 3afebatí tfoubu. Rou=
příhobnou pčíIe3ítoft, aby je urá3lítoěmn peI, pro !terou Ty jsi mne tupil, ujfflí=
bůftojnífomí pomftíI ; — ach! přííešítoft ! baje se mí, a opět toupeí, fterá Tobč toe
3Ičmu naífhtuje se 5ohu3el — meímí ča: mínáď) mého hnemu naftc'noa -— foupele
,bím,
jfou bmojího Druhu, nic wssak
sto přehrt) a neočel'ámanč! -— chi se,
Budtž Stí tebh
jakoby zly bud; tale hříffnč přání otetoče= méně pobimuč břáteíeně.
nhma un'íma po3ornč poftouchal, raboft= !oupet mé hanh !oupeIí krwaon, at mh=
ně přijal a o mhpínění mfj'emo3ně uftlo= mhje ftmrnn tu, jaforoou It) jíí potálel
mal! Když se fetmělo, fhromá3bil 58ře= jhna froého _řuí3ete čeftěho, a náftupee trů=
tislaw
xfwé přáteli) a 3náme', jíďj3 welké nu 3emččerte. Staniž se tobě, jat jíí fám
chtěl a teď at hanehně umrou mffiďui, ji3to
množstwi we wojsku čítat, & zasedl snimi
mpmbu, w fterě3 je o náwrhu rofomalo, rouhají fe míj'tobr3íteíům Božinl!“
tIto jÍo'mích těchto tak nerú3ně pran'til
jakby nejlépe utrpené pohaněuí pomftíti
mohl. Po mnohhd') půmobuheh a neméně rutatoíeí floru rhtíří bo ttoc'rče, 3e hneble

to3mauithch jalo3 í pobimuhobnhch nápa= fmhflům 3hamenth, a tot hhlo foubruhům
decb mlabllům bhlo tonečnč uftanomeno, Bťetislawowým 3nameuím I' přepabnutí'.
aby fe ,Bberab 3a prmní ranní jítřenfh, 3an to3jitření lmomé chopilise Z d er a b a
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Be .mííeeh .íttan, napíchli ho' na ímá topí,—
mhha3otoali bo totjíífh, a opět bolů “pab'lou

Nent všecko strašidlem, co se jím
býti zdá.

mtttooln přenh'utně a nelibífh- 3hanohili
ímoit 35mm, pohromami foňífhmi ji bnpa=
(anntišek Arclnlcbovský).
jiee. Průwodči 3hanohene'hoZderada uprchl '
SBhl jíem, úplných třináct rofů ítár,
jeíítě ro čaB, a měl co bělati, aht) uííel
ítejněniu oínbn. Ghmátal co jen mohl k a aíi o nětolil rotů břitoe 3ačal nine pan
měítn ao3namon'ml hrů3občính běj ten me učitel cloičiti toe 3pěmu a to hubhč. ?In
íe m tobněm miítě mém 3ábná hubha to:
hlatonitn íiánu.

i_Břetiílam,

ítelni nepromo3omqla, mhílel otec můj, 3e

jen3 íe hnětou íioého 3e mne 3ábnh hnbehníl' nehnbe, palli to

otce oháloal, přilálal na to melitě' nmo3=
ítmi hrbinnhch mojinůto bilem proíoami, bi=
lem íjihami na ítoon Fram; a obbělil íe
6 ninn ohřábotoého toojífa ítoéh'o lni3e=
ciho otce, jen3 B nemhílotonou 'opotot3e=

noíti tohílhííel nátoěííti tal hrů3ně a írbce
otcomífě nemálo 3armucnjici. iReptoflinal
íiee íhna ítoěho; ahh wssak přecenethtoalnh
a 3ločiníh') ířutet jeho potútal, mhloučil ho
3 nóítupnictmi trůnu íměho.

Na památln mííal pahlěho ač chy:
hujiciho hrbinh Zderada ze Swabenic bal
Wratisiaw na tom3 íamčm miítě, lbe3 pob
mečem tota3eblnifůto bntha íměho' mhpnítil,

pomnil poítamiti, jej3 až na bneííni ben
l3e miběti a sice tant, lbe řeta ©mita=
ma íilnice k QlomoUci
toebonci íe bo=
thin a pob Uákladným moítem na brnhon
íttanu tohtéfá. ÉBoroibá íe, 3e na tom té3
miítě, kde a3 pobneB bothtá .íe rula ípra=
toeblnoíti meřejně ! ímtti obíon3emj<h 3lo=
íhnům, ob čaíu k čaíu bud) 3měčnělěho
Zderada čaítěji mibin a jeho úpěni ílh=

thanoBhlo. Wratislaw

malo.

řabon

rokůw

nc'noíítěmu přiííel, :: to neběli bomů jíti íe
ítrojil. Co břiro nmlntoeno, nhni mhlo=

náno. Weleb. pán napíal píani, a'jc'nB
jeho přihu3mjm ráno to neběli na eeítn íe
mhbal. Bylo boíti chlabno, a pob3imni
mlhatoě počaíi nebalo nám máhamhm ft0=
tem fráčeti, neho! mitt pronilamh nutil k
rhchlejssimu (hobit. Cesta hhla pro mne

bocela ne3námá a boíti m3bálená; teprm
moje přebítamení u p. učitele teprio na

přiííti ben mníelo oblo3eno bhti. Když jíme
přiííli bo přihhtfn mého průmobčiho, měli

ji3 ro3ítoitěno na lominlu *).

Bena jej

se 3aehomú= umitala a ohřimala mečeři, an on 3atim bo:

'
EBůmob a mh3nam pěnmila toho (mů=

hec Bberabůto
pomníf) Během čaín bi=
mně a mííelijal íe tohllábal, amííal prmo:
tni jeho účel, jal tuto poměbíno jeít, 3bá
íe nám nejméně býti pochhhlimh, a proto3
n ro3ličněm o mh3namn jeho tohpratoo=
točmi prambě nejhli3ííi, ač i tu 3atučiti
nemů3eme, 3 ftetě přičinh jíme bějepiínhm
a neméně 3áharonhm řáblům těmto přeb=

l_o3ilinápie: „poměít".

3 $....,přihu3nh meleh. pana ! němu na

pttj talé uítano= Be íoumtalem bora3ili jíme bo 9......, a tebh

nomil, aby u pomnifa tohoto tak 3maně
měčné ímětlo hořelo, k jeho3to nbr3eni
3toláíítnim úpiíem mhfá3al nčfterě přijmh
3e ítatlu či 3ámfu to .SDehlině, co3 ífu=
tečně blonhon

miítě 3ůítanu, atnbp m3bh_jen přemhíílel,
tam hh mne bo cwiku bati mohl, abhd) íe
foítelni hnbhě nále3itě tohctoičil. Mistui
meleh. pán lofalnil, lteth íe hhl teprm k
něm boítal, porabil mámu otci, 3e w B....,
tbe3 on nělbh laplanem hhmal, jeít ítatntj
učitel, lterh m hubhě- toítelni botonale íhě:
hltj jeít, a ji3 mnoho mlabilů nále3itě'mh=
ctoičil. Dn 3e B nim bohře 3nc'nn jeít, a
tebh 3e mu přile3itoítně píáti hube, 3bali
hh mne bo učení přijal.
Bylol to roku 182 *, prútoě přeb ne=
běli poílebni po ím. SDudm, koyž člotoěl

Raul Drel..

neíl bšhúnet jabčála -— mina 3 jahlel tla:
čeněho, lterě mně rohhorně chutnalo, ač
jíem ho teprw po prmě me íměm 3imotě
hhl otníil. Sotwa jíem si nělolihtate byl
notně přihnul, počaly mi oči 3apábati,a
ja fu mííemu hlamou přilhmomal, co íe
hhlo mlnmilo: Nohh a oítatni tělo ceítou
celobenni uhniúceně ton3ilo tě3 po obpo=
*) Romtnel jeít íehmálně poneehantj tohllenel
toe 3bi meble' tamen, 3 ttete'ho ibe íopouch
bo hlatontho lomtna, a toe to tlenru tom
to
' i“í; 1_tzaltlonč, a ta! je ímčtmee oítoětlnje
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čintu. $roto3 ufttaíi mi, a já
mečerni moblitím a nto3im fc,
libě, neioěba ani t'be ifem, a3
ráno Bubili, abych wstáwal, 3e
l'ofteía 3moni,

a 3e muíime

whkonaw
fpal ifcm
když mne
fe ii3 bo

[)ncb po mssi

a po3běii. fe to drobný bent proměnila m
bolincid;, an na borádya 'fopcccí) tnčí) bč=
'Iati íe 3ačinal. Mezi tim, ne3 jíem se od
swčho mniebnamatele na 3pc'ctečni cestu not):

ptamil, a on mi prawý wýsledekmé pouti
3četelně o3námil, bych ho doma swým to=

swatéW
k p. učiteIomi
kWostele
jíem jíti.
přcbclofíim wykonal
swou ranni moblitIm, an n měbo boítiteíe
k tomu čaíu nebylo, proto 3e iíem 3afpaI.
$at iíem se poobíebl po toíteIc, ale ten
fe mi nijak libiti nechtěl; nebot In,! mei=
mi malá, tat sice, 3e, ač to me wssedni
bcn bylo, [ib “menfn přeb foftcícm ftáti
nmfií. Myslil jfem: 3be nemů3e I,Iučná
hudba kostelni prowozowčana Mia!—213ml!
pratoilo se mi, 3e to jest jcn fapía, w řteré
se me mfícbni bm) a w neběli ranni ítu3bt)

bičům a fmému. bobtobinci fbčliti mom:
počalo fnč'3iti tak fitnč, 3e fbnš ifem po
bemáté bobině pťed polebnem ceftu naftou=

pil, íněbu ii3_po fotnih) napabenébo bhťo.
Po čaftém po poíidy Bíonběni, bora=
3i[ iíem teprm fu 3ti bobině bo S . . .
kdež jsem

fe

bomnimal,

něťobo 3nc'cmé[)o

nále3ti, an ptámě tobo bne to tomto mě=
ftečEu byl wýročuř tri). Wssak na ne:
sstěstinebylo 3be 3ofoli mébo ani číomičfa.
Také item měl naři3eno ob [;oípobnněmel.
Boži obbmoaii; farní Eol'tcl, m něm3 fa3= pána, na 3pátečni ccftč u jeii fefttl), tteré
bon neběli a každý swátek mellé služby Boži pťedesslého bne můi ptomobitel pfani Byl
obem3bal, pro odpowěď fc 3dftamiti. 5Do=
tomint) býwaji, 3e jest řráfm) a welký.
e sskole to wyhliželo welmi puftč. ftal iíem tam bobtou fmačinu, a Bylo mi
Školni fmčtnice byla sice melifá, ale tma= ton pani na5i3eno, abych u ni přenoco=
má, wlhká a nmounčná. W pťibytkU p. mal; wssak bonmimaie se, -3e fnab přec
učitele nemnpabaío to o mnobo lépe, cm _nětoI)o 3námébo 3 trhu ibouciúo na ceftč
pro sebe a pro fmoii četnon robinu icn bobonim, nebal item se přemímoiti, a o
iebnu fmčtnici 3a obydli měl. ' Můj prů: čttotté bobinč wydal item, fe na ceftu, fte=
wodce wyťidiw p. učiteli po3brameni ob ron by owssem čerstwý chodec při pobobíné
wrl. pána, pobal nm pfani, w něm3 při= pomčtrnofti 3a čtprt) bobim) iontonati-niom;
činu duého pťichodu naIe3I; wssak bez bton= ale iá nebyl na d;ů3i' zwhklý a ii3 una=
běbo se ro3mófileni, oblo3im píani pramil, wcný. SČ tomu fnčt) 5 bcfítěm ptomiďmntj
3c 3tol')o nic neBnbe; proto 3e preceptom se dnoilemi 6 oblaků jen shpak, a na Ma=
3ábnét)o nemá, a fám ii3 (tati, jest, abtzfe timé půbč fe to3poufte1e, činil ceftn tim
B nčcnift) zabywal; oftatně [)oroořil něco neobbnměifíi.
6 n'njm průtoobčim m němčině, čcmu3 já
Wyjda za měítečfo, chwátal jsem fiÍ=
iíem nero3umčt. 23t)Iaf to wssak woda na nici 3a každým, koho iíem' w chUmelici bo=
blebnouti mobI.
můi mlýn;
Ěbf3 mi
"Bočan fe fmrtati, a [iňe se pořáb
libiti
nechtělo.nebot
jíme tam
ssli bocela
zpcitkynic
fu
přibptfu niebo hostitele, niob! iíem poIo= Ge filnice ttatiíi, Uchylujice fe k meínicim
3eni meínice lépe problebnouti ne3 přcbe= w ptactvo a míemo Ie3icim, tak 3e přiiba
sslého bne o fmém přicbobu. Škola, fara _3a ptmni na silnici [e3ici mea ji3 nifobo
a čapla bywaly nčfbp' 1i3 poflebnimi bonn) ifem pob nirmn nebem nemibčl, a nyní asi
[,ořejfíibo fonce meínice, an 3a nimi wh: bmě bobint) hloubi; leš ptebe mnou fe. r_o3=
ftupomaí pain-bet ftromotoim a řčomimpo: proftitaí. 'Saíné szky
blizkeho 3monf_n
rost ', a na hoře ro3ptoftítal íc- IeB. 8'i= o3namomaít) bobu mc'čcmi, wyzýwajřce mě:
"Baně" — a
bowychodnč ftált) fetffě bonn) me bmou řici k mointBč: „![nieí
pořabidy, tmořice tiIici bofti ssirokoU,a úplné noc to3pxo|tiraín temně roucho swč
ptoftřebfcm minul fe [)aboioitě úzký potů= přec cena porotci) zemskú, xjakoby ii dytěta
čet celým námíim. Sewerowychodně nab pob ochranu m3iti; wssak bčlost sněhu pa
selskými bomt) wystupowaly na ífalnatě wýu baiicibo stawčla fe na obpot černé tmě
ssinč bomtt) neimice nome, a něftere doski noční, a činila ii tim mamiročjl'ii a Ha=
iibtebné, činice tafořfa nomou mes; a 3be, maměifíi, an černofiebt) mtaf, 3 nčbo3 se
03 na nejzadnějssim konci bydlel můj pro: fnči) neuftc'de input, zabraňowal luně ::
toobitet. ©ncb ráno počala mlha pabati, hwězdúm, temným swětlem ceftomatele na
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nočni pouti bopromobiti.

EBomoblim—
se lla

fáni,l;lebčl jim na Uejbližssimefnici a na

nesskastniku onom — a btanicem mplmouti

mo3no nel—plo, přes ně jíti jsem mníel.
lea ro3profl-iraiici se přebe mnou, to3nn$= ?ln jíem se talom1)mi ttapnómi nipnlén=
"leje chwili, mám=li se obtátiti a Učkoho lami íon3il, počala se obloha ioniafňo=
o noclel; po3ábati, aneb dalssi, iel'ftě bofti wati, a spanilý půlměíic mnftnpowal na
balefou cestu naftoupiti? — Sia přiliš bání Uebeské, co3 m'pfl mou ro3mefelilo.
oskýchawý, nemohl jsem se odhodlati, abych Bpominfa na mlíubnpřitomnoft bo3flou
to miítč bocela ne3námém o noclel; 3abal; a na Sabo bobrotu 3loitě3ila, a ponnmleni,
a co třináctiletému hochu 3balo se mi 3e be3 Boži můle, ani mlaB G hlawy ne=
býti nefluffné, w hospodě přenocotoati. 3mi3i — a 3e wssechny tp powčsti poupě
Dbpotučim se do můle Boži a pod ochranu bachorky býti mohou, bobalo mi 3mn3ilofti,

blaboílaroené pannu Marie,

3anotil ifem 3e jfeln se odhodlal bále iiti krodissti
fměmu. Dpuftim pemnon filnici, naftoupil
iíem polní ceftu to3břeblou a brínatou,

si: „Žlnjele Boži ftta3ce můj" —

a háčel bále filnici me3i leíem. Chůze
byla “patná; B wrchu pabal ínčl; melmi
wodnatý, pob nobami to fíploucbalo, nolm
bpll) niblé, a celé tělo_ji3 unamené, ale
nipíl — neobto3ená! Srastnč beze wssi

po které jsem ientě bibnčii ftáčel ne3
břimc. Saifolim jsem neol)to3enou mimi

a filnon bůměrou w odnanu Boži ! ro=
dissti fmému tračel:

přec mneliiaté bčíné

Uehody, wssak dosti bibně přeťlopcjtal ifem myssléuky blamou mi ptoii3bělp. Uzkostně
přeB les, a bli3e se k ptmni meínici ro3= jsem fe můlol febe obli3el, a na wssechno
weselil jsem fe,jalol)1)cl) ii3 n bonioloa bnl; 3rah'i swých opíral, abych každý přebmět

ale 1an fe na oblo3e nebeíté niral černá bofonale loppattal.
8i3 iíem fe bli3il f
prottbomati počínal, a 3be onbe 3 mobré btanicim, ale, o [;rů3a! — tu fe mi na:
oblolm [;roč3bičfa temným íločtlem swým
ua mne pofulomati počinala, a. jakobychl1e=
sstě miloftnébo fibčtla jejiho l)oben nebpl,
l;neb 3a6 3a hUstýmta! čeonssedý se uhly

la: taf té3 3alyalila dpmuta potoftalou ra=
dost w srdci mém, an. w bli3ici se wesnici
IDÍ) ponocnébo lylaíeui chroptiwým, a o ti=
cho noční se obtá3eiicint befútou [;obinu
o3naniomal. Dbtub bo mébo tobiíitě se jen
tři čttortě bobint) cesiy počítá; ale já nebpl
5 to, cefiuvtu ani 3a bobina toplonati. K

tomu mufil iíein iiti přeo hranice, na tte=
rád; asi přeb 40 roh) nesslaskný famo=
wražeduik pohroben byl, o Eterěm se mlu=
milo, 3: we bmanáctou bobina i 3a pta=
wčho polebne po brani'cid; těchto chodiwú,
a lib tam 3nepoloiuie. oTato bro3na 3po=
minfa 3aplafiila procitlou taboft 3e frbce
mébo , a Bú3eň počinala p_ťemábati mpfl

neopto3enou.

" "'

měřiti-l dpaloupce, w ni3 fmětlo olěnlem
probleílotoalo, abpď; o noclelx po3ábal ;

icbnon objewi něco bílého m pobobě po=
ftaml) libflé, 3al7aleně w Bilé platno, a

jakoby se to pobnbomalo. Zastawim troll),
a napnn tim lnice 3rafu swého, l)lebim,
pattam a přemýsslim, cobt) to afi býti
moblo? — $o3oruii i mifto, lbe se mi
zakuklenec

objewil,

a

widčl

ftal praroě na hranicích.
me mně 3ataiomal,
se wyražel,

mlafn

jsem, 3c ——

— Dechse

pot ftubenú na čelo
se ie_3iti počínali)

a

nom) se pobe mnou dnoělt). W tuté3
chwili 3alrt)l černý mta! co hustý 3a\ooi

měíic na mne se uímimaiici.

Co počiti?

— KUdy ptoiiti, bych branice přehočiti
nemufil? — ?In rodisstě mé ji3 bližssi
mi bylo, neš ltera iiná wesnice, tedy —
poručenojBobu,
běj se Be mnon co bčj,
bale iiti mufim. EBopojbaněfolil trolů 3po=
3otuii, že postawa bilá poble famé cern)
- fc polmbuie neuftale

51:31)mice, br3p měně.

StrachUplna
obma3limoft
mnnutila
mne,
3: jsem 3molal:
Kdo jest!?
— zeW
Wssak

ale tu naftal'boi meziostýchawostiabú3ni. odpowěď 3ábna, ale ftalé pobpbomani.
Sat, 'fbpbt) tě obbpli, a noclelya ti báti Takoťka 3oufalimon obboblanofti nbeřim
ncdnčli? — !! fbpbp tě ibo přibntfu zuťiwě boli, lteta mi 3a pobpotu na pouti
puftili: bubon se wyptciwati po přičinácl) mé flou3ila, na postawu, a_ ad) -— na=
twého po3bnil;o přidwbu, a nač tp jim stojte! — 3amoi bilý fpabxie, a přebe
maš celé ímé bobtobru3fhoimnpramomati? mnou ftoji wysoky planý ssčp, není pob
— EBůibeš bále , — ale 3a6 strach mi ti3i fněbu nawčsseného fe ohýbaje fe flatil.
urbábčl na paměť wssechny tt) powčsti o Sěam fobč iíe'm se musel smúti,že baremnč
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takowého [tr-adm jíem aalufitimnfn.

„amu-' mailondjčnn, rnďjotční "pončfnb utiďjlo.
žíle a mefele" fráčel jíem ntjní bále“ pln Gljtčl jíeln lřefati 3noion,_'raď)ocení se
rabofti, áe- jjem zaů nowého přefměbčení operuje. .Mafloncljám bále, a .—-—w tom
nabyl, co na 'pomčfteďj o ftrgfjiblecl) noč= počne tafonnj lomo; a ljřmot op loftele,
nlď) prambimčljo lnjti může. Ze si člomčf jakoby celé llenntí bolů fe jnpalo, a hlau
roe ftraeljn fomára za welblouda pťedsta: holx je po wssech fo'nted) foftela proftrana
wnje, poznal jfenl nnní, an je mi ínčljem néíjo djmíli. roóléljal. Sá .Boudjl .broéřmi
obflppamj. leč ssipowý ' obromnč mníofon n pofmótnice, coš tafé nenmltj břmot nčit
poftaloon lidskou, zaobaleuou w ln'hjv 561: nilo; (: ugrofl'ijíem ie třáíl jafo osikowý
moj býti zdč:lu QI kdybych Bol jiš tenlrát

ílljďjal powčst o „Bilé paní,“

lift. W kostele bijlo tidjo, jen clnoílemi fe
ozýwale In slyssim
řroh) přímo fu bměčím'poímótnice je Blí:

[\ljl bych jentč ílalnj fjramot

snad skutečnč myslil, je je mi zjewila.
EBIn raboíli zwlaskui noohrožeuosti n fmč=
lofti pobizel jíem noln), feč jen boh),
rndjleiňímu frořn, a kddž jíent bomů při:
ssel, bola jiš blonnáctá Blislo. j)?običi se
zhrozili nab nnjnt pozdniul přiďjobeln, a.
íotton n\oččiti djtčli, še bych byl tak ba:
lelon ceftn noční bobon jamoten wyko:
nal;
já wssak toUžil po 'obpočintn.
Když jjem pozdčji ímé bolarobrnšftmí n
přítomnofti swého ftaréljo učitele wypra:
v-ul

šicí. Hmatáni po flite agamolánígnáměljo
hlasu bobalo mi fmélofti,

že jfem broéře
oterořel.
'Iá5ajícinnr je pánu faráři po
n'
prtclně, proč jejítč fmčtla rozžatého ne:
_mám, wyprawowal jíem, co je lnjlo při:
hodřlo, a jak mne to poleťnlo. Eento starý,
etiljobnlj pán je mi mnímál; a když jsem
jmčtlo rozžat, ssli jíme po foítele ffouinat,
Mělo; to ftral'jiblo Bolo? majebnou- se
zablcsknou

dwč

oljniroe'

oči

pod

skolici

momal, jal „je on mlnmiti tatto: „Ne:

kostelui, a pan farář mi 'nfúgal to ftra
fíiblo — totiš5fart) toconra, kterýž maje
ftradjuj- nčfant jíti, fboš toljo powinnost
lom nn mimi tolil ffrmnotn natropil,
....,
táže, byl ln), mifto sebc nebezpečnejnlbylo;
zwlússr když m loutě stojicižerď, na Heron
ostatnč čertů sobč 5 n\čcí podobuých ne=' si foftelníci — l\a nčlbt) i já, pometlo
třeba tropiti, nebo noc má přec ímé prá-: neb ímetál uawazowali, alu; pamůčino na
mo, a kdo se zlomysiuč aneb žertowuč to jinou nečiftotn obftraniti moljli, při pro
nebegpečenfhoí mobámá,
může k lir-asn nc'qTeboroání mrzutých tlumí neopatrnoftí
přijíti. Něco jiného jeft, když člomčtmuíí;
swou ln)l ímnlil, Herd pabnonc na ftolice,
nebo tenlrátc si ani tolil strachu nepři hroziláuský lonwz způsobilae“ ——
poussti, a "mě je mu i něco slrassliwébo
(EDěřnjí za milý pťispěwel tentoa
pťibodi, ať je jen mnnajnaši, o \oěci pře: péra Ianíeljo, pane, a šábám i Bubouenč
wčť [nat—no na

strassidla

noční,

aniž

je

fmčbčeni nabáti. sam,; jícnu Bol roe tnnjcl)
léteďj, pťihodilo se mi těž něco pobolméljo.

Dtec můj byl učitelem ro Š....,

a ípoln

i foftelnífem: mnftl tebt) tafč bncljoloníljo
f nemocnljm bopromágeti, cošjíenl často
za nčj oblnjroal. Sebnon přiíjlo k nelnoc='
ne'mu jíti" práloč při půlnoci. Dtec bol
churawý, a já neblmje na, noční bobn, 6
odjotnofti přiřročil jíenl f mljlonc'mi pomin=
nofii otce méljo. Sřbtjš jíem přifjelbofaro;
bal mi melelnnj pán flíče ob kostela, abhch
zatinl ssel swčtlo rozswitřt a wssechno při:

o pobolmč práce pro iWoramana.

Bj

EDI. Kuťda.)

Strýček Pravdomil.
Frunl. Dědek.

_

Strýčka Prawdomila

znáulejiž

zMorawaUa

loňífé-bo. Iain lot)

flábal nám mfjelijafé mejelé pomíbfrj; letos
ale zabral fe bo roěcí wcižnýchadňležitých.
A není bilou; nebot Ge wssech Bran po
nicí) byl tázčm. Mčl z loho welikoUradost,
an pozual, že mnoljó íoujeb přebc o něco

pramit. Otewťew foftel a pofmátnici (ja: mice bod, nešli o jiblo a pití. EBrroní,
řriflii), ljlebal jfent trnljlíf 6 tronbem, kťe:x Herlj je mu nmnannl, Bol arci jejítč jeben
menkem a ocellon, abych rozkťesat; nebo z tal zwaných mofrrjcl; Brutal—_“ ÉBl-e:
lampu mččnébo jmčtla bojáljnouti jjem ne ímčbčeni, žeby Uassi krajaui též rábi něco
moljl, an wysoko

nab —zemi fe wanúífela.

iln ifem již „ďj'těl třemenem na ocelln ube
řítirxo tom počne něco w kostele rachotir.

ůřečí strýčka Prawdomila

jeho:

zwěděli, pobámáme tuto zase jeho roamlu'

m;, jež měl ďexswými soUsedy.
IQ

'
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$támě byla nebčle, a fiee ji3 bobo
po obpolebniď) ftu3báď) Božich, když ici

skaw swůj s mnobóm bobačem, ačl'olito
častěji kchkomysinč se nlIutoí: „Kdybhch

namfi'timil íouíeb íBumbóIet.

„ od;má=_
a thn;.. .kdhbych mě! to a to!“
Ien buď 3e3íš Lorin-us! mih; pane ftnj:_ '_obítím
„Neni bitvu; nebotmnobó, cobyziskal
čtu! „Safe u3 febite u těd) hůl)? Myslil na statku a na jmění: potratilsbt; na dUssi
a
na
fločbomí."
— „Nu widite, drahý
iíem, abhste se Be mnou podiwal do bos
fpobt; na 3eibííčef.“ — „Witcim Wáď, sousede! Na tom neimiee 3óíe3í. „S'aťou
pane BUmbálkU,
tčssi mne; mitesli nábrabn me3me člomčf 3a dussi
fmou _ a tbnbt; icelý swčt 3í
wssak, 3e tatoloé fd)ů3h) nemiíuii?"—
„Wim, mím, pane©tr1$'čfu, ale'nemobn ftal?"
QI nnní ínabno pc opíte, proč
pochopiti, pročbt; člomčf jebnou 3a túben
si neubčIaI dobrý ben?" — „Sun, o to

iíem powidal,
3e fl mů_3e clowěk Udčlarx
wždh bobrů ben, když jen fám dyce. A

fe nejebná, 111inpane QŠntáIfu:
bo: neběIe—prátoč jest ř tomu bobon neipřčboz
brý ben mů3e míti čIoloě! m3b1)= bnčifíi; tu o 1o3běláni bufie froě nejlépe
eh), když jen dne." ——
_ „NU, tobych mů3eme pracomati, a já to prámč nyní
nemčbčl. Bobati páni arci 1o3byďt; maií činím, an tuto ro knize pro m3bělc'mi a
bobrt; ben. My nn3áei ale pachtime fe potčííení buf e ímé _řráfné mčci čtu, čtete
celý SBo3i týden, a jen na neběli ttodm pač bítrám swým i oftqtním, ien3 mne
oltqem , a si obbedmem." — „Seft mi d;tčjí poslonchati, wykťádám. Ronin; o po:
líto, pane SBumbaIřu, 3e Wanl mufim obc řábnnd; a m3bělaloajieíd; točced) w hospox
potomati. Sfte boceIa na omylu, o čem běd) _nan'id; řeč se wedla, ne3btábal bod;
!IBáB l;neb přeítočbčím. BnaLIi ifte na: ic i já se tam ofa3att , 3c ale tlacha le
sseho miloft pána, který nebc'nono tak ímu: tam mfíeIicoB hloupého, nesli nemrnmne'bo
tnč ítonal? Wssickni libé mysleli, Foo mí a' be3bo3nébo: proto tam neibu, :: i 9136111

iaf3 e jest fftaftný,

:: 3ámibčlí mu tobo; tabim, mih; fouíebe,abysteraběiibobróm
čtením hoořil fobč taboftnč but), a hťiu
Íojů: „Io pri) jest nábbem, to jest krasa ssnýnl mučením čafu po hofpodcich a ba=
— jako w nebi!" Milo pán ale muíil temnod) námfítčtoáď) dussi swon nela3ií.

'ta3bá se diwil, když wstoupil do jebo po:

tak Uemysleti, nebot níálo tbt) 3br3eI se Nemějtemiza 3Ié,mih)pane Bumbáuu,
“boma, nepoloině tčfal po ímčtč, a3 paf 3e Wčml tuto jaro nčjaký Ia3ateI quloim
f'a'm žiwobyti ftoémn kulkoU uběIaI fonec. bo ímeborm, mím, 3e nemáte 3[é ítbce,
Bůh nm bub tam na wěčuosti miloftiro! :: 3e slowo upřímně naibe u máš swěho
„Wssak ja také na tt; mm,
91 mibite, mih) příteli, to není íen iebinó mifta.“
pťiklad; čteme 3a nassich čaíů to nominád) nlnobo nebr3ím; 3e ale člomčfptáme nemá
o mnobúd; mra3búd), jaké nen'taftni Iibě co iiněbo bčla'ti, tebt; tam ibe pro nltáceni
fami na fobč pádjajt, a točtn'í čáff 3 nití) chwile, ačkoliw u3nároám, 3e Wh si tuto
patří bo tříb mošníd) a zámožnčjssich. Co Iepe a n3itečněji čaB frátíte, ne3Iimt; tam.
o tom moílíte?"—
„NU moí!un, 3e k Nu zapůjčte mi nčfterou 3těď) wassich
spokojenosti wezdejssi from penč3 a statku kneh, iá se do ni pobuoam , a babe-Ii fe
přebce jentč něčebo jinébo 3apotřebí ieft. " mi to Iibiti, Bubu st jící) buboueně té3
„Uhodl jste, pane Ěnmbátfu,
ale mice mffimati. „Batím 6 'EBánem Sobeml"
co jest to,

be3 čebo čloloěf tu na fmčtě

nemů3e bytiu spokojeným a ssrastnym?..
„Snare-Ii nafíebo brobaře?" -— „gnóm,
ieft to číomět poctiwý, aíat řffáme, bobtá
dusse.“ — „Mcite prawdu, nejen'poctimó,
ale i fítaftnó.
žRo3prátočI jfem B ním

_'n$an

Bůh požehnej!u '—

Sinbt; nalosstiwil skryčkaPrawďox

mila

an Pochhbil,

a počal 6 ním

náflebuiteí to3prálohx: „Wim, milá-o
Stryčku, 3e na wssem, co se t'fa nassi
wlasti Morawskč, welkého pobita béčete;
mqílím tebo, -3e u Wáš nejlépese bo3mím,

nčfoliřráte; řečí mi častěji, 3e fi nepřeje
wic ne3 má, ,a 3qu ne3mčnií staw fmůj co na třetí; fpoIfád) jeft, čtete nom
3a 3úbnó jim; staw
a přebee nemá po wlasti nassi fe 3nmábčii, !. p.
nic na 3Bot, a 3“amčftnároá fe jen 3abrabo= 3ebnott; katolické,Dědictwč, Éra:
lodním umríců. il jfem pčefmčbčen, 3e trftma sw. Gorilla :: Methodia, cia!
jeft "mnobo óubód; , fteří In; ne3mčniIi se jmenuji" -— „mm; pane Bochybile,
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atcit.3e o těd) spolkúch mim, ano iam w - nač Wýskal bube m3b1)bráti úrohi na tu
něftenidi iiem; ale ptáte se mne mnolio afcii, a fbbbt) ii btobal, dostane 3a ni
na iebnon, a potom ani newim, fam 'tim inab i mice, ne3li 3a ni bal strýc jeho. "
miřite. Bowězte mi napřeb, proč ie na —„Iomn miniii3ro3umim,bane S tt á

mčci to ptáte?"— „Sim, muiimie mam čtu, ale ja! pak to patři k nafii řeči?"
při3nati, p. Strýčku,
3e tt) ipoltt) mám —„5I6elmi bobře, iotipmi pane Pochya
ialfi w podezťeui. íBibite, naiTi ilamni
pťedkowč — Pán Bůb iim bei nebe! —
boli liobni a ípořabani libé — a přebee
fpolřů těd) neměli." — „?Ino, máte pra=
robu, pane *Bocbtibile, nai'ii přebei byli
slawni, a ne3nali fpollů tčďito; to ale
neni 3ábmim bůfa3em, 3ebt) ipolh) nim

bi—le!Snad nahližite, 3ebt) iemetni

nebolo bobre', ba potřebné 3a nassich čain.

Gb_olřami ie bocili, co iebnotlimcům ne=
mo3no. — Wždyr jske bol ioloni tafé to

3an bylo mnolio mčci sspatných

n na

bra

ba nebola mtiftaměna, fbtibl) onen ipolel
tapitaliítů potřebné peni3e k tomu nebol

ilo3il?“—

„ŽIRo3ná,ale.. . tam tim

miříte?"—
„lišt-atol: na žlBaíii blatou,
pane *Bodmbile,
abhste toti3 pochopil
3 přiflabu tobo, ial bůle3ité iiou ipoltb.

fiiel; přebfům: tal ieft i mini mnobo mčci

Mikulowč, kdyžspolečnost hospo:

bobriid), kterých oni ne3nali a na fterlid;
pťedce mnolio 3ále3i. Milý brachu! neiion

bářifa

čaft) wždycky fteiné,

ně, m bioloěm' Městě, wTissUowč

a fa3bá boba

má

son potřebu, tterá ble ro3ličmid)ololnoi'ti
wždy se mění; a proto ii3 nafii ftaři

ie tam id)á3ela; — ble, tafomé

boipobářifé ipollt) mámeixw Br:
a iinbe, a mite=li proč?" —
potřebmid) pro

lioipobářftroi

„?lbt; o

\očcecl) fe tn

filámali: „Ra3ba wčc má iroůi čae;"
„Wssechny wěci čaB měni;“ „Sebno
3adiá3i, hrubé totidiá3i;" „S čaiem

tabili, a ieben ob btubélio ie naučil, čebo

ie fromnaroei,“ a 1maf"—„©obře

tafomé iiou bobre', ačfolim ptaotcomé naiii

tal, iiem tě3 tolio miněni, ale i_ienabli3im,
pročbt) platbě 3a nafiid) bnů těd; ipoltů
bylo 3apoti'ebi, a proč, iiou=li tak bobré,
ia! ie o nic!; prami, neboi'ilo na ně ii3

mu 3apotřebi." —

Pochybile!

„?Irci,

milá pane

— Chápeterli ii3, 3e ipolfo

iicl) nemiioali?"—

„Chapu a ro3umim

nyni, 3e ipolfem mie se bocili, ne3liiebno=
tlimei mo3no, a 3e ro fa3běm fpolřn mno
btim bobriim měeem mů3eme se naučiti."

ipiiie?" — „ale, ale pane *Bodmbile,

— „NU, nu, mihi pane EBodibbile, na

co3 pak pťedsudek proti spolkum těmto ta!

pčeb neměběl ifte, fam nliřim, a mini
přibouiitite mi mice, ne3li ob mao po3abuii.

91366 3ailepil? — 3núte=li nafiebo $$$-,
ilala,
a mite=li, 3e 3bčbil po imém strýci

takzwanouakcii naíemernibrábu?"
— „Slyssel iiem něco o tom pomibati,
netoim ale co na tom." — „NU poslysste,
mite=
-li pak lterá bola prmni 3ele3nice to

naiii milé ŽmotaroěW— „!Uhňlim'3eta,
cb ibe ob Widnč k Šum. " —

ta se také imenuie feroerni

obře,

btába;

mite=li taře', fbo ii bal ftamčti?" — „Snad
Cisať párů" ——„Ne, milýsousede, Cisať
Bán bal ftamčti 3ele3niei ob Brna fn

Prawite, 3e lo ta3bém spolkumnobóm
bobrtim mčcem mů3eme ie nanem , iion

ale te3 spolkyfatbaniďé, piiaďé, m.
metniďé — ano btimaii i spolky 3lo
dčjské.“ — „?lci) na tatomé iiem ani
nepomqilil, ia mínil ien spolky bobté. "

— „Wčťťm Eliščin, ráb měřím. . ale i
tyto ipolhi 3lé 3ttor3uii wyrok naš, 3e
iebnotlimec ipolfem mnolio 3iifá, ficbli
3li libé tim méně fe ipolčoloali, an ieben
3rábt) buibébo ie muíi obawati. Tedy

$ra3e, a proto taté imenuie ie ftátni
přiibe na to, iahi ipolefieit; ie=
=li bobrů:
brába.
Tu prwni bal ftaloěti spolek 3iífa se iim mnolio bobrébo; ie=li 3lti,
jistých libi, řteři k tomu fonci flo3ili po=
třebné peni3e, a ble ilo3emicli penčz taté

mnobo 3lěbo. — blbodiom ale 3afe na
swou prwni -řeč pťissli, řefněte _mi, mihi

mini beton 3 ni swé u3itft). Ien papír,
na Eteréne ieft 3a3namenáno, mnolio=li ta

pane *Bodmbile,

máte k. p. Sebnotu

3a jaký ipolet paf

tatoli'ďou,

neb

ten taté béře točtfii u3itel.— 9:1) otcie iiou

Gorilla a žDčetbo=
bia... 3bali 3a bob'ni neb 3a 3I\i?"
— „?lle,ale,.pane Strý čtu, iai wy 3náte

into iapital, ten n3ite! iařo úroky.

člowčka nabirati,

neb ona

oioba k účelu tomuto

imenuie se akcie,

ílo3ila,_ SDEbi'etmi ilo.

a lbo má mice afeii,
i.Btoto

Fbo3bli spolkyxty měl

10*
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3a 3Ié, m3btjť ji3 jama jména jejiďj toijoto se bai 3apíatt'. 92emč1 flce tojjeďjmj
ftočbči o tom, 3e jíott bobré, a ani pcni3e pobromabčj bal ale to měl, abtj
Cirkero atti

ftát

btj jidj

nett-pět, Pbtjbtj prtj ttčittii šačcitek„ xa jako jhttfem přeb=
jeto3eti ím'é potmrbiI. mtjtti fbtjlolito s

tomu neBtho tal. Nemohu ale pojttb po:
djopiti, co wlasknč člowěk jimi 3iífa?"—
„NU, to mám Ijtteb mtjfmčtlim. 3nate=Ii

nafjeljofouíeba92atotátila?"—

nim mitnoitn, blahoslawi tu bobu, mfteté
jaro t_táíjoboupťissel w Bruč fe jje3bu,

„Ano,

a ttemůše fe těd) nabo3ntjďj jpoíh't a kněh

a bitoim fe, jafci 3mčtta je 6 jtittt ftaía; bofti mtjttaďjtoáiíti. — Nu, djápete=
It 113,
napřeb bij! tafototj odjíafia a bareba, 3e ? čemtt ttab3minčné jpoiftj jjott, pane SBov
si šena netoěbčia 6 ttitu porabtj.. . cr tttjni djtjbiíc?“ — „9ch ano, Ybo3btj3tafoméljo
je- boceía jitttj číomčf, t'tifam ttejbe, Ijofpo= přiflabtt nepo3ttal jidj u3itcčttoft a potře:
bářfttoi fi Ijiebi, a 3ena si jej ttemů3e Bnoft? Dák je 3ajijtč joubiti, 3cnaš Na:
dost mtjttadjt'oálitif'
„SDitoite=Ii je té totátii
_ttebtjljebintjm, tta fterěm jroou
3tttčttč? Nu, potoitn Wňm, ibo bito tento pobitmtott moc ttfá3aitj." — „Máte prav
na něm 3půjobií. Hleďte, toloni ta! jen iobtt; monI [\tjďj Wňnt i o jitttjdj to famě
jafo uáíjobou přifjel bo žBtita, a tam mtjflábati ; a proto, jestliše fpoiftj Ijoípo=
Ijo jteo 3námi přitáijii bo jje3btt Se: báříftjmi pobporttje je bIanobtjt tčíeftttj
bnot Eatoliďtjdj. Widčltunmohopattů, čili toc3bejft 3maíja je ttab3mittčmjttti
t'třabttifů, profesíorů, ípiíotoateíů, ttejtoice spolky bíaijobtjt bttííenmtj čili toččtttj; ::
ale bijí ht Iib mettfomíftj, ftertj toeImi jen ten, řtertj atti ttetttfji, co jpoIftjtěutito
btjdjtitoč pofíottďjaI to3iičtté 3prátotj, řeči, totjtočj'ti je bá, aneb čeíjo čas náš potře-4
buje:

pom3btt3etti a 3pětotj, řteté je tu mítttoiítj
a f_ottaItj.. . wsse to to řeči tttotamífč.

jen ten

můše rozssiťowčmi fpoIft't

tčdjto na obpot je ftatočti." —
Náš 92mm átil např-ebse pobitoiI tomu
Dpčt jittbtj uawsstiwil ttafjeíjo ftrtj:
a počal o nim řeč
ftájněmu mifttt, tottttt tttuo3fttoiIibu, mo: čfa pán Zwčdawý,

ramj'fé 'řeči, a

pojloudjai

ttapřeb 3e 3toč=

dawosti, potom B pogomofli, neboť mu
nabc tofjím tim, co tu jltjfjeI a toibči,
počalo jařfr jrbce' tiottci, a pofttb ttetufjettč
mtjfííe'nftj Ij'cm3iltj je mu w hlawě. Ro:
nečnč totjj'toupmti 'ÍEbCIl melebtttj pán, a

počal qumiti

o [ájce f tolafti. — „Widite, pratoii,
boftaia se mi tento ttjbctt htiíja bo tuftj,

to |ti3to mnonostoji o [áfcc ka wlasti
a fe fráli;
tah': toim se ttpamatotoati,
3e můj ftjnef, fbtj3 přijbe bomů 3e ftttbii,
mttono o Iáfce fe ímé _tttateřffé řeči a !

o Eořalcc.

'Sičii čIotoěfa, jménu: nárobtt mhuoimá; — ráb btjďj přebce
3ibotoittě této obbattěijo, mitttoil o“jeijo točbč[,_co na tom ijem' jeft?" — „Elle,
co pahtomu po:
3fú3e buňetotti, o jeíjo nab nim trudjíicidj ale patte Bmčbamtj,

přibu3tttjďj, o jteo to ttou3ipoftametté' 3enč, ro3ttmčti jest mf tčšfo? Myslim, 3e fa3btj
o jeho Ianbomtjdj bítfúdj, na fteré on to pořábmj kkeskan ntufi miiotoatiftootttoiajt,
3Ijomabiiém ftatott fměm 3apotttittá; náš íméijo bále, jtoůj ttárob a jtoott řeč." —
mihj Nawxňtil
3potttettul si na ímott „Dobťe, miltj pane G'štrtjčřn, ale já ne:
robimt boma — a jí3tj tefhj mu 3 očí. djáptt, proč a nač? Sá ttttjjijm, 3e jej't
„To jfi ttj“ o3tjtoá je to něm jakýsi to jen mi nějata libůskka mlabtjdj Iibt,
ijlaB„ten Uesstastnik, teu opomr= fteři nemají co jinéijo, bčíat (: nač jinéíjo'

[jeí me3i [ibem jfi tlj!". .. QI fbtjš ttttjj'liť ; já Uikterak ttenaljíí3iut, 3ebtj to
pať pan řečníff mit-nofti :: 3bt'3eiimofti bttía nějafa fřcjtanffci potoittttoft;
ob toíjoto 3áIjttbnéIjo nápoje powžduzowal, io3btjť to fateďjiímtt nic o tom tteftoji!"
tu i to něm peroné přebjeto3etí tt3ráío,—

„Ba jtojt,ftojí,ntiitjpaitc Bmčbamtj;

3e je bojatoábttiíjo 3imota obřeřne. ?i fbtj3 .a to na btoott tuiftedj.. . ale arci tte ble

pal jitttj pán totjftottpií, a míttroil o tvá:
jněm čtem', o fniljádj, j'afé totjbátoá Děs

bictmí sw. (šije-ilia a Methodia

Iitcrtj,

nóbl-3ble bttdja,

a mite=[i, že

Iitera 3abiji, buď) paf o3imuje?
3m

fi 3pomeňte ttapřeb na brubč Ijiamtti

w Brn e, a to Hertjďj=bij moljli ttábo3tti přifá3atti: „Milowati
fřejtané to ttebčli a toe jmétef čifti tniíto

Dubeč blis
3uiíjo fméíjo jaro seďe íamél'jo,“

baremttéljo thdjátti aíjřifjntjďj nátojjtčto..

a pa! na čtmttě přifá3áui Boži:

tu i Ijneb náš Nawrčatil

do Debictloi' otce fwého i matfu

„Cti

swou, anb'tjc
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dloUho 3im 5th na 3emi, ttetou3

činnoít ítoou jen na jiíttj oftee ítoěta,
tobě bat 513611Ěůtj ttoůj." Oboje toti3 na tolaít ímon poutá, íloment 3e
toto přitú3ani fjtájá Iaífntbli3nimntoůttele, čtotočf tolaítenecttoínt přeítámá Btjti čIo

ob3toIáíítní

ale Iáífn k tčtn, jen3to měletn,

nám jíon nejbti3ííi, jaro t'. p. tobiči,

příbn3ni,
6

nitni3to

přebítatoení,

a ítane je jen Slowanem,
S)"tčmeem, íšraneon3etn a t h." —

aneb libé, „Síle, ale, pane Bmčbamtj,

nějaftjtn [\ub bndjemním

[\nfa jíem, 3e si ta!

netntjílil

lel'jfo bate oči 3aí[epit't;

těíeíntjtn ítoa3tetn ípoutánijítne." — „So:

eo3paf Neulci, Francouzi

hjtnpaf

nejíon Iibé?"——
x
„Síott; kdo paf Btj o
totn poeljtjbomaIP" — „Nu mibíte, a
tebtj ani tntj nepřeítaneme [\tjti Iíbmi,

ale íma3'fetn jíme ípojeni o libmi

naííí tolaíti (\ .naííetjo nárobn'P" ——„Ne:
nantí3íte=Ii jařtjm? QB3btjf jíte tni jepnon
fám totjflábal uba'loít, fterá !IBc'nn welkou

fbtj3 bubetne Glotpaně,

at. b.

aneb Iépe Mou

raboít 3půíoBila. $atnatnjete=ti íe jeíítč, tato sstt Slowaué.
Newim, proč prá:
iat jíte ííeI 3a ítjntent ímtjnt bo StBíbnč? toč to3btj, tbtj3 tntntoime o jme totaíti,
Wčdčl jíte íme po ntoratoífn jntenotoar totjttjl'á íe nam to, a Pbtj3 mému
m3tj=

ímé
přebmčítí, ulici a Dům jeíjo btjtn, neboť má ítoe ETtčtneďo, a 8raneon3
mam to 5th píal; to žch'nn ale málo Francouzko:
má je to 3.1 tože boceía
ípomotjto. Chodil ine cettj ben íetn tatn, příro3enon, ano íííedjetnon.
Cožby
ptal jíte íe tojjelijattjdj Iibí, abtj Wrim nám neBtho botooteno činiti co btnljtjm?
nrá3ati eeítu t_nčntn ; ate fa3btj potrčit Cožby n naB [\tjío Ijřídjem, eo jinbe jeít
ramentj, proto 3e Wňul nero3nmčt. TU cnoíti?
žlBibite, ntittj příteli, Wasse
najebnon nčfbo toebíé Wňš prontíutoil Bčta Btjía toe Widni toe ítn35č, a fbtj3
po moratvífn: „Robo Ijtebc'tte, tnittj přiííía botnů, netočbčta, ja! je má ítt'ojit;
ttajane!"
a Wčmli to tt-Ijlo, jafoBtjíte — po moratoífn protníutoif, to ji3 bo
[>th totjljt'át3 Íotet'ie. Což nesbál íe ílBám fonce nedjtěía, a totjpnítila=li přebce ně
ten čloměf, otjtet'tj ítejnon řeč B Wčnui jafě tnot'atoíl'ě ílotvo 3t'tít, netočbětčlomčt,
nebo nčmeďé; tatotoá
mIntoiÍ Bli3ííínt Btjti nab toííeďtj oítatní, je=Iimotatoífé
jen3 Wáut nero3umčti?" -—- „?Ino, ano, to Btjta battanina. Wim íe_boítře npama-.
ráb ji na to 3pomínc'nn. Co jjetn íe ten= t_omat,jat jíte tenftáte na ni í't Itě3otoat;
trate napadjtil a nabčÍjaI, a kdo toi jat ptatoil jíte, 3e íe Wám wasse bcera 3pua
blonljo Btj to 5qu jeíítč tt'toan, trtjotj ítiía a o_bei3i[a, jafotnj to ani ona neBtjÍa.
onen pán k tomu je 13th nenaÍjobil, a mi Nyui ji3 arci 3aíe bo toíjo naííefjo men:
totoítěíjo 3itoota íe toptatoila. — 2Ine5

%?
nou3e [*th
nepotnoíjí, Iobiáíji._"
jato arďjanjel
3pomeňte si na tnítjnářotoa Wita, 3 ftes
Nafacl
nttabétnn
„NU mibíte, tniltj příteli, taf maji Iibé' réljo si djaía bčlatoa ííaííftj; -on tbtj3 je,
jtejné tolaíti a ítejnéíjo nátobn ntnofje jat řttante, to Ijoípobč ro3lnra3i, tnínmí
ítoa3ttj, ttertjmi jafo to iebnotu jíon ípo: pořab nčmeďtj, ačtotím nm, ja! je ři
jeni ; mají ?. p. ítejnéljo panotonita, ítejné tá, Čechz Ijnl'otj koukci. Což intjíft'te,
3afontj, jtejnon řeč, ítejné oBtjčejea3totjftj,
ítejne' piínč, poíjábhj, píeítj, tanee,— ano

čaíto i ítejntj hoj a jjat.

A ten cit při:

bu3néljo frajaníttoí, jej3to to už Ito3íta
prn3řetetnoít toto3iía, bříme w níďj ta!
btonljo, a3 nějaton 3načnčjííi nbaloítí íe
prohnbí, !. p. tbtj3 totaít jeít to nebe3pe=
čeníttoí, tbtj3 íe jebná o čeít natobní, U

totjímot'to3eni mnm,

3e má tenřráte toiee ro3nmn, tbtj3 má to
btatoč? Aneb 3e Wasse Bč ta Btjta jíte:
djetnčjííi, !btj3 -íe ttoařita ja'to jmen-I?"

-— „Žtte, pane Gtrtjčtn,

3náte totj je:

bnotnn jít na řůši! Wždyr mite, jat jíem
'íe tenřtáte nab _tínt tnr3eI!“

mibíte, pane Bmebatotj,

—

3abntj člotočt

nemá pratoo, hajaníttoí íroč Ge íeíte ítoíen
* nějate'Ijo neíjtčítí, fnonti, pončmab3 tento ííat ji3 SBonem

aneb i _tbtj3 to ei3inífn řrajan B ťtajanent

íannjm ob naro3ení jeít nm ban;

a nbč

Ia=Iito, mníí ntííto ítečeneíjo

ííatn

sel jblebá, „*Boebopujt
jat jíte toljo
íc'nn na
3fn= oblefttonti ííat jintj, to ftet'ěm pa! to_tjpabá
ntjní,
3e íobč
cit tento
QI proto3 tbo
má born-tj 3aťlab to írbei člotočfa, ale jafo nčjafá maíífat'a.

íítjííet jíem té3 proti tomu nantitati, 3e jeít tobem ímtjtn Morawan,

prtj čtotočt rotaítenecttoím. íe obtne3nje, 3ej

žD'čoratvanetn,

kdo Nčmec,

3t'títan
3ůítaň

Básuť al) 8 Goutopa.
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měmcem.

. abl) ale míjíďni

libé bo= skanstwn spojuji

se wssechnh Ucirody to

břomabtjpťedcebtjli iebno, aneb,ia! jste iebnu robim: Bozi“.
(Málem bh je bdlo stalo, šeby mini pán
prwč namitnul, abl) čtoměčenftmo se ne;.
slrúťelPrawdomil pípl' ij pozdčpřissel;
drobčlo, bub jat M m a w a a ta! ill'e
to bh qwsseyx nasse čten ře bt)to m elo
mec Dobrým třeftaucm
Salo b"
tubu' jej uctimčjábám, aby fl tabčilqmjbt;
moře wyléwaji se wssechuy řelt), tal wkťe:

\

posp?ssil.B mmm; ba,)

Basně
'

'

od Jana Son/ropa.
„Nuže, vrať se na Moravu drahou,
Neostavuj dílo posvatné,
Vyučuj lid dále stejnou snahou
Pravdě Boží věčně nezvratné“.
Přistup Moravěnko, přistup blíže,
„Já pak tamo v nadehvězdně háni
Přímluvčím ti budu u Boha,
Viz, jak apostol tvůj umírá;
Cyrill, jenž ti kázal blaho kříže,
x Aby žehnal tvému namáhání,
Na věčnost se tiše ubírá.
Až nás spojí nebes obloha“.
Poslušen jsa hlasu papežova
Domluvil již věrný sluha Páně,
K Římu radostivč putoval,
Rájský mír mu v tváři rozkvelá,
Oko zbožně od pozemské pláně
Skvělý důkaz dala jeho slova,
Ryzost víry vždy že zachoval.
K svatým horám již již zaletá.
Method zatím v žalu přehlubokěm
S bratrem Methodiem milým spolu
Tiskne ruku bratra svatého,
K Petrově se skále dostavil,
Tam však k Moravanů věrných bolu Přisahá se vrátit rychlým krokem
Jeho duch se k hvězdám odpluvil.
K posvěcení lidu milého.
Na to ruku zvedá Cyrillblahý,
Ajhle lože, na němž tčlo klesá
Na Moravské roli zhuhenél
Aby želmal žákům, bratrovi,
Jeden ještě hlahol šepce drahý:
Cyrill nenaříká, ale plesá;
Blížít' se mu slastitoužené. —
„Moravany získej Christovil“
Zdřímna jedné doby spatřil Christa,
An mu kyne tváří milostnou;
2. Sv. Ludmila.
Poznal, že mu není tuto místa,
Že již skoná dráhu žalostnou.
Proto svolal vůkol lože svého
(Dle obrauslv
Hellichova
vydaného Dědictvím
v.Cyrilla
a Mothndia).
Bratra, učeníky milené;
_
Hradův velikán tu k nebi čumí,
„S Bohem“ dává z nitra upřímného,
Po rozkošném kraji vévodí,
Dřív než zajde v kraje vzdálené.
Vzácný klenot na srdci mu leží,
Lípa šedověká zbožně šumí,
Na ní křížek srdci lahodí.
Těžce jen se od něj odloučí —
Víš-li, Moravičko, oč mu běží?
Muži, ženy,- starci, dítky hladné
U hradu si stánek rozbily,
Slyš, co bratru vřele poroučí:
Pozvaly jich zvenku zvuky ladné
„Melhoději, soudruhu můj statnýJ
Na hostinu svaté Ludmily.
Dva jsme byli posud spřežení,
Viz, jak zrakův k bráně upírají,
Úkol týž jsme měli blahodatný:
*
Jakby spásu odtud čekali,
Moravanů milých spasení.“
„Hospodin mne nyní k Sobě volá,
Ajhle, již se vrata otvírají,
Tělem zemdlenpadám na líše;
Pláč a nářek rázem přestaly.
Bez nás lid' ten bludu neodolá,
Kněžna svatá přívětivě 'vítá
Nepozná mír Pána Ježíše“.
| Hladem umořenou chudinu,

1. Smrt svi. Cyrilla vŘímě.

(Dle obrazuvv.Cyrilla
Hellichovan Methodia).
vydaného Dědictvím
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Pacholíček po boku jí “zkvítá,
Spěchá krmit nuznou rodinu.
Bouche královská mu míle sluší.
Více pak jej šlechtí prostota,
Jakou vtiskla útlounkó již duši
Zbožné báby známá dobrota.
„Ajble vnuku, vece, těchto hostů
Christus Ježíš poslal s nebo nám,
Kdo jich přijme, tomu rajských skvostů
Otevře On věkovitý chrám“.
Proto pucholíček krmy_nese,
Kněžice jich chudým podává,
Slza v oku každinkém se třese,
Hod již svatý všechněm nastává. —.

Neži duše

nuzná hody “slaví,

Zbožný kněz ji svaté častujc;
Pacholátka “pobožně se baví,
An jim slovo Boží zvěstuje.
Jako druhdy Spasitele Christa,
Obklopily dítky nevinné
Sluhu Páně, an jich mysl čistá
Zrcadlí se'v tváři dětínné.
Viz, jak bystře naslouchají uší,
Zraky jak se v knize koupají,

Mlčevšicknijdou, a pouhý krok již hlásá,
e se _mysljejich k vážné době pásá. —
Vůkol kostelíčka zahrádečku zkvítá,

Záhoneček jeden nad jiné jich vítá;
Červená a bílá růže se tu směji, ,
Smutkové však vrby bolestně se chvějí.
Kněz i průvod jeho před zahrádkou
smeká,
U záhonku toho na kolena kleká,
Znamenají křížem posvátnou tu zemi,
Oko slzu roní, jazyk vázne němý;
Rtové jenom včsti, co jich duše cítí,
Rosa slzí vlaží smutečné to kvítí. —
„Ach jak nám tu hořko, přece všaki
sladko,
Mluv, ach mluv jen slovo, drahá milá
matko!“
Vzdychají tu dítky , želí kněz vnuk
-

.

v děčn ,

Nebjich lásky svazek poutá věkověčný.
Mladístváho kněze u srdce to svírá,
Touhou po stařence div že neumírá.
Vždyť ho pěstovala od dítčcích roků, 
Střežila co matka láskou jeho kroků,“
Základ všeho blaha útlé duši dala,
Hltavě jak s nezkaženou duší
Obrázky a slova lapají. —
Stromek bázně Boží záhy štěpovala.
A tak dvoje krmy denně skýtá
Ikdyž domu vzdálen ve chrám vědy
Ludmilina ruka chudině,
vcházel,
Anjel Boží všecky dary čítá,
Stařenčin duch strážný vždy jej depro
vázeL
Na zlaté jich píše listině.
„Zaplať Pán Bůh! rtová šepotají, Jakou slastí zplály ctihodné jí tváře,
„Zapla ! Pán Bůh!“ želá ozvěna, Po prvé když zřela vnuka u oltáře!
„Zaplatí Pán Bůh!“ větérkovéhrají; Simeon jak druhdy, Boha velebila,
Takovou že milost jemu vymodlila. ——
Stalo se — Bůh jest jí odměna.
Spí, ach spí již »vhrobě srdce ono vroucí,
3. Návštěva.
Nevypadla láska nikdy nehynoucí,
Láska ona věčná na základu kříže,
Ajhle, luna bledne, žezlo své již skládá, “Za hrobem co duše ještě s „námi víže.
Královna že denní na blankytu vládá.
Protož dítky, vnuci hřbitov navštívili,
Ptáčkové již vstali, Bohu písně hudou, Věncem nezabudky hrobku ozdobili.
Než idušimilé vzácný dar se chystá; x
Vědouce, že opět nasycení budou.
Občerstvena bude tělem, krví Christa.
Ba i kvítka něžná očka otvírají,
Hle,již svatý hlahol po chrámečku vane:
Po smutné zas nocí mile rozkvétají.
Radostné aj zvuky tekou s nebes báně, „Odpočinek věčný zesnulým dej Pane !"
Celý svět se modlí slavné „Anjel Na oltáři Božím tká Se páska zlatá,
P a n ě“. -—
Živých, mrtvých pojí obět svatosvatá.
Brzo po klekání za nedrahnou chvíli
Serafové s nebe rychlým letem spějí,
V ranním plesu tvorstva temný zvonek Útěchu již do všech srdcí donášejí;
kvílí ;
Slza žalu prchá, oko zbožně září,
Volá, smutně volá, žalné stesky (lýše, Svatý mírjiž kvete na každinká tváři—_
Jakby nářek vedl z tajná duchův říše. Berouce'se z chrámu Bohem posileni
Ještě jedno nesou k rovu pozdravení,
Marně nesvolával. Zástupeček malý
V čele maje kněze k chrámečku se valí ; Kvítky zasmušilé vyjasnily očí,
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Jako po dešti kdyiv slunko p'ovyskool,
Líbý vánek věje, vonné lípy šumt,
Srdce této řeči snadno porozuml ;
Díky to jsou něžné, ježto duše milá
Za návštěvu ditkám, vnukům odesílá.

Po růži jini'dává zahrádečka její,
Jižto na památku domů odnášejí. _

Posléze co srdce rozloužené dýše,
Anjel na kříž hrobni zlatem takto píše:

„Umirajo Ježiš Matku milou
Janu pod ochranu dává čilou,
My pak dítky, vnuci Christa Pánu
Tebe, drahá, kladem pod ochranu;
Dřímej 'sladcu v 'stlnu,křiže Jeho,
Až Jej uzřlš Spasitele svého;
Tum nás nový život opět spojí,
Smrt již nikdy —-nikdy nerozdvojll“

Čtení“ rozinanité.
1. Hluboké oránt.
úptame roftliut) růfti? _Ram mail loiíníp
ímé topoufítětí? Rbubt; polena plnou blonb
Seben z nejhlawnějssichj potrotů to lu zoráno Bulo, aafálynou i lořenp blou
nal'fem bofpobářfttoi poůůftátoá m_to5íá .bčji; při mělte'm orání ale, io! mile útlá
blém rozssiťeni plnlni železných. W Cechách lořeu o tuhou genu zawadi, nemůže blou
plul) zwaný rUchadlo
i u) om; lrniínn běji pronitnouti, uniít přeftoti růfti, a to:
pronífá, Poe poíub pluln) 6 břemšntími be ftlino ílabc'e a nemnbatná aůftámá. Bťijde
ffamí pnuotoaln; imeuomitč wx Ceskoomox sucho, prít třípalcomá wyschne, a roftlina
rawském pohoří. Na mim-moč zase SMP
Qřabnonti muíi; lbnln) Bolo blonlačii otá
meirůto plul; 6 šelegnon deskou welice uo, roftlina aípoů fpobním mlblem by se
fe rozssiřil; Bobbií, Že to befiti léted) pluln) Bula ubršela.
6 břemčmími beflnmí tolífo to npomínce
EBříllab toho mám ptáme na očidy.
líbu thoítí Bubou; — ířebnetbo Bube můi Blít íto trolů přebunímí otm) Uacházi se
ufu'oel za pťepiatý powažowati, lbuš íe šito íeté. ŽBole tolmá prít jen na ofm
mpfloroím, še břemene pluln) roghočtn bo: palců blubolou :: to jen pífečnatá; fpobni
fpobářftmí po býwalé robolč iebuon znej: totfhun pozůstciwci se fítčrtu, který se, iai
hlawnčjssich záwad jfon; po Blišffim mocí: jeít, na cesty a filnice gamdši. Z jara (v.
šení přefmčbči fe o prawdiwostitohoto m):. 1853) wssudy obilí melhjni fnclnm trpělo;
tofu. Mú:li se ofení pobnřití, muíí mu žito ale nemůže pčtnějfii Btjti, klash má
[;ofpobář Dobrou úpramu báli. Ta pogů: meímčs na pět palců bloulyé, a těíiím fe,
ftámá to bobtém l;noiení, a to boloualěm že po míře pole 10 “měřic šita oBbršíme.
mabčláui roli. Dťewěuým plubem toho ale al ialá příčina? Seti to arcit Božim pon
nelge —niftetnl bofábnonti.
S'Dřeločm) plul) šebnáním, gáromeň wssaktale přičiněním [;o
mimo šelegnon rablici mííeďt) hrubé čáftll) ípobářotoúm. „'žBřičiň fe čloměče, (:
Dno pole
břemčné má, podesswU i beffu._ EBři nan Bůh ti pošebuá".
břetoč je ale tření, Here to zemi při oráni boftalo ' Dobrou úptamu ja! l;noiem tal i
,
pomflátoá, brna: i třílráte roětfíí, jalo při orbou.
Mili krajané! Hleďte jen pilně na
železe; při otání břem'čnóm pluhem totiž
dwa potabh fill) mpnalošiti mufejí k tomu, rogíiíření šelegntíd) plubů we fmém ololí,
fco železnýnt pluhem jeben potal) dokécže. a tim prolášete: uejwětssi dobrodini [polu
Broto jsoU břetočně pluln) tal male', tě: oBčanům imám a mefíle'té wlaski. mení
mčř info bčďá bračta', apřebce bol—ntetii: mnolyo oprato, o jichžto zawedeni námibe,
mi mnobo trpí.
,
& tt) ifou: železnč pluhy—, togmnon
Hluboko do ptfti neímí Qnimi zajeti! žene pěftomání píce, a boBré zaa
W těchtotřed)člán=
jfout úzké a Berou tedh i úzkoU btágbu. chcizeni 6 l;noiem.
žBole po nici) mpblíší ne iai. got-nné, ale eíď; ieft wssechen proípčd) to lyoípobářftmí
míce into tomi-tone:
cowou blouBlu;

Sal.

a to jen na třípol
mol;_ou po takowé

obíašen.

x

.

,v.

%óbobašeleanú-Qplubů. 1.3e

163

“Gent rožmanite'.

ležne' pluhh

nepožabuji

to_li! fílt),

jato

U př. tatto.

mam

pole 20 měřic, tteré

58111th neb řepon pofážeti minim. 23mm:
bort) požabnjí hlubofé oráni. 35: je ale
obámám, žbali hluboie' oraní poli neufífo
ců vrati. 2. Beležntjmi pluht) je obbělcí bi? Na míře pole při tom nežaleží; sskoda
bennč mice než břemčnhmi; pobelea bhmá nemůže bhti tat melíta; žoram tebt) míru
ocelou
třetinu ssirssi než na břeměntjeh. pole na celheh oím palcn; dwč míti) pole
íDobré pluht) berou na ftřemíc i mice fji= na íebm, čthrh min) na ssest, ssest mír na
rojon bražbu.
pět palců a oftatei na obyčejnou hlonblu.
Ieb přichažim k bruhěmu obbělení Bťi jllíženi braniborů bnbn mibet, jal bu
nápifu řlántn tohoto, a -to jebná o hlu boucně jebnatí mam. Nesmi se ale hneb
bolém orání. Hned z přebn jfem nicí: pouejprm jflížení očefaioati, to přichaží
žal jebnu mhhobu, proč hlubolě orání tal požnenahla, jen lbhž není napabnč jlabíji.
Mimo podstatu jpobni rorftwt) žaleží
projpčflné jeft. Brsk hluboce \ožbčlaná po
bámá roftlinám toíce niífta ! rožjjíření to: též na tom, jal mnoho hnoje m žajobě jeft.
_řenů,a tai i roftlinh mice proípiroati inn (Sim mice hnojit je může, tim jijtčjí tež
břemčně; když břemčnhm pluhem ao čtyry
palce blubofo je orá, může je želežuhm

pluhem s tím jannjm potahem 5—6 pal

jeji. iRoftlinám

B hlnbn'imi lořem) jeft je

mimo to méně turba báti; neiohmržuou
tal jnabno, jaro ílabé 6 me'llhln iořením.

bo hloubit) jíti se může.
Sibi) je má h(ubofo orati?——©luboté

orani má je na pobžim bíti, a bítem iio
ůhoru. Wčmer bobře, jal žiuia na pole
půíobí ; žoraně pole na pobžim pinč. hrub
mufeji.3 toho rojjeho """
jeft na jaře fppté. Hrudy totiž natáhnou
že hlubolě oranímelice proípímati mníí.—— toobtj, moba to nich žinržne, a ten leb'rož
To ale třeba tažbémn meběti, lbt) a the trhá je, tat jal žmržlá \ooba ncjíilnčjl'íi
hlubole neb mčllé oráni na míftč jest , unábobh rožtrhá.
ltere půbč, iu tterhm roftlinc'nn a w lterh
čas. Může jnabno je ftáti', že hluboton 2. Kukuřice,(turkyně) Výborná píce.
orbou hojpobař poíjfobiti může, fbtjž ji
„ijšíce, bobbteťm hnůj belá íeblala
na nepatřičnem mííte nmábí. — Sib; prjt
[oháčc
cu
bobra je hlubofá, tabi) bežrožpalů bo hloubit)
poblé libofti žajeti je může. Rbhž ale půba
Ražbij bobrů hoípobciř mníi co možná
ž neúrobné žemě požůftaloa, tabh melmi hlebčt, abl; píci rožnmožil. Sen tbo mnou
obežřetně žáchážeti je nmfí. Stčrk ncímife ho píce má, může hobně bobhtfa ,chomati,
nilbh na mrd) půbt) přiněfti. qBobobně a ho 6 užitlem irmiti ; kdo hobně bobhtla
zťidka Ibn) to žlutém, hubeněm,—želcžomi= má, naběla mnoho hnoje; lbomůoho hnoje
těm jílu jafh zisk je nacháží. ma ale jpo ma, ina hojné požehnáni na poli. — Pro
bní prjtměně bobra jat tordjní přebce tac želenou píci jest jetel mhbornaroftli
toroě wlastnosti má, že ůpraioon a čajem na. Wice než řnortlj bil rolnofti nema je
se polepfjí,'tabh opatrnh hojpobář požnes tofjal nilbh jeteiem pojetí, pončibabž žiu
mihla ji mrehní bobré príti přimíchámá, fíenol't máme, že jetel čafto na jebnom
a bobrhm hnojeuím žlepfjnje. Tak 11 př. poli setý je nebařímá.
?! přebce jest při
poíub =nělterh hofpobáč jen na 4 palce fažbém hoípobářftroí žapotřebí, abp při roh-=
nejhlouběji oral, a r&b bt) hlonbtu orbt) borné půbč nejméně poloioiee, při jlabíji
až na ojm palců přirocbl., Wrstwa hlubn'í pnbě až bioč třetinh majetin píci (to jeít
čthr palců nemůže tal černá a ůrobná bh:
tomulrmí)
počítaje,
ti, jaio wrstwa horni již brahná léta pře: loulnl
lbijž je jimi
žajethřeponIa
bhln. brambory,
imo 'jetel pobáma yse želene' žito
pracotoaua. Rbhbi) rolní! pojebnon na 8
Rořenh jmhmi přijímají roftlinh potraron
že žemě; čim roíee iořenů, tím lépe míti

palců hlubolo oral, ublížil bt) poli na to:
ti! let. W tomto pábn tožbh po něioliřa
létech hlonb oře, a to mžbh o palec neb
o bma palce, až na žábanou hloubtu při:
jbe. Ioho žába opatrnoft. Jesstč profpěfj
nčjijebnati fe mují, lbhž fe žloufílh Dělají.

bobtjtfu, pal fe jeje mila (toileio) a mi:
ssanka. Wssecka tato pice potřebuje mno
ho femena a tebt) i mnoho peněž; míffan

lt) feje fe 3'/2—4 mírh-na jitro, a nujnos
neni přiměřemj. Mira míjjanltj ftojí iont)
nějfjíd) čaíech jiftě 3 žl. ftř. ,

tebh. ojetí
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iebnobo jitra 10 a3 12 3!. Bo jitru mia
ffanh) to neipři3nitoěiffim' pabu 35 centů
le klidi, obyčejně ien 20—25 centů. Když
ani práci nečitáme, ii3 nliífanfa lama
bem btabá ieft. Kdo ale poněfnb bobře.
lyofpobařiti chce, muíi chtč nechtě miffmllu

jest rxlchadlox

wýbornčjssine3 Bug

meierům plu-[).
W nejuowějssich dobňch shotowil wssak

bywaly řebitei ftatln akrciknižete

Žil

Breďyta,
nnněiíl'i c. k. lninil'tetni raba
tt)tiř oou Kleyle
na 3álln'oč počtářftmi

přece leti; — W tom obpomů3e íctí fn: plní), ltcrnmííeďn mlaftnofti má, alu) Bug:
plul) 3 u3imáni mntíačil, Im
Patice. Selena _fuřurice jest nejlepssi pice meierům
o 3ámob ssel a iei přei
pro tramp, 3btaloá a boinoft mIěfa mi): i B rnďmblem
bámaiici. Ruiuřice na fnd)é feno počítaná, lonal. Noku 1852 bhly ob c. !. [;ofpo
ba 50—60 centů m proftrebnl půbč. ěe: bářflě fpolečnofti me Widni zkoUsskyan
„mena „potřebuje se 1'/4——t“/ min) na gliďt'nni, nčmeďtpni a rakouskýnli
jitro; Seje se fu lonci bnfma, pal m hož: pluly) činěnn,při kterých s't'lenlům plul;
tnn ; iaf Bt3t) ii Hibiti dyceme. i'onífe'bo mífeďt) oftatni pťekoual čiftoton prace a
_rolu ifme íeIi fuluřici fotem 1. hočtna, lebfofti, B řtcrou ici ioně táhli. Db těd)
plul; mic a
a fekli jíme ii tu fonci čertoencc a na 3m čaíů 3ačina se Kleylůw

čatfn frpna.91'51)not5 byl přeháíut). —
Nemohu feti luluřice bofti ronnadméliti.
NejeU na npnčifl'int miliě, ii3 w Ubťich

pluhu neíabne. Kleylňw

plul) bělajíii3

jsem mibčl ieii n3itef. 8“ tohot-ad),

kde řn:

mfíeďt) mníňaňené fabriky

pro hospodúřskě

tuřicenebo3raie, bei fe na 3elenon

pici

fcti. Senmufinte byti po3or'ni, abn' li mra3t)
neuleobiIt).

*Bůba mufi býti tl.—flatfilná;

fpiě [ebfá ne3 tč3fá. Sui k mlffance, tat.' [
le !uluřici rabno ieft filne' l;nojiti.

Heuzl.

mice ro3l'íiřomnti, a každy, Ebo ho iebnou

w rufou

měl,

3a štítnou

nařabi to Praze
u

nad na

a we
Morawč

cenu ! iinčmu

ibni.
.přem3at pan

Cduard Prilisauer, a3 bo jara
1855 řebitel arcitni3eci bitnt)
uaZidlochowském
iiteI ímé tolaftni

panstwi, n\mima—

bllm) to Blučině

Bli3

iRaibtabu,Kleylůw plul; : milému pro

3. Nejlepší pluh.

spčchu naflebo rohtictmi botomiti, a ni3e
planý

neoftódya

f_e jej la3bému

bbalěnlu

Henzl.
téměř fa3bá řrajina ma pluh fmůj [;oípobáři obpornčiti.
' 3to'táfitni; moblo In) se řici, fotit fraiů, to:
li! plnbů. — Eliemů3e jiuak býti, ne3 3e 4. Co jest. lépe držeti, koně či vo
me3i tolila pIulm přemnobo sspatuých a
ly — aneb krávy '?
mehni málo dobrých ieft. O dlnbu obře=
točnou deskou ani mlutoiti nechci, tobo bt)
$řid)á3eie čaíem 3a mlabofti ímé bo
bromabt), neiebnou' iíem flyssel rozepři o
již nilbe nemělo Initi. —
nadepsané otá3ce. Ii, co br3eli lonč, too:
žUieři
plain),
tteré boorébo'pnéna
web chwalowali íi nadewssecko wýhodh jejicb
kčhoto3fl'
tem
ma11,nale3e11
angliďé a plu:
bt), lteré nalít-3 3e 3ele3a 3botomcnt) iíou, hť i:

bel i ílupnice

pťed moll). Řůň

jest čerstwčjssi ne3 můI;

ifou 3ele3ně.Nejwětssi nenlů3e Initi sspatučjssř práce ial mláčeni

6 moll), wozy na tri; B ti3i jináče ne3 €
. na břibeli 3apřábaíi. — $a! tat 3mm_n) loňmi baii. se odbýwati; we 3nid) 3ame3c
Brabantsky,
w Nčmcich Hobexnx se obilí bo ftobolt; ťoňmi bmařrate toli' la
beimflt) plul) dobreho iměna má. 8“ ten ko tooIt). Co se tobo tyče, 3e tůň bra3e
Meče! či pIu3nat nemá; hťčdel fpočlmci 3ere, to íe melmi bobře 3a_plati tim, 3e ft
čúsk z nicí) nemá

žádnych folečeř, foně se

na no3ce břeměné. W Nakousich,
žlRotatoč a to jebné čáfti liber

gugmeietům

plul; rogfít'
ten. W

(bad), a w čáfti Morawy
hranice ro3fliřuie íe' rUchadlo

na mice wnbčlá. “Baf potřeba ien na to oblet:
xjest m3iti, 3e čelebin, který 3a nassich čafů mels

mi drahý jest, ufoňů málo lbt) mice ftoii,

paf i mimo ne3 u moIů; ba čcleblni 3a moli) se ban:
w nomči= Bi, a čiperné pacbolef raběii 8 malým pIa

- ssich čascch melmi rychle. Wssecky tyto phi

tem u foni

ne3 B mětfíi m3bou u molů

jen.—Iiíonfebě, iteři 'pro moll) fe mi):
bt),bobře=li 3botoment) jsou, bobrnntiplubt)
fluii. Mezi bomácimi plnhy w Nakonsich flotoili, mhnoili tatto: Hospodciř mUsi na
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to biebčti, aby tafé něco utt3ii, a poflebni

potřebuje! fe na čeíebina Be strawon obo
lreicat newydal.„Rterému febilrloioi čejně mice _ne3 100 3[. ftř. bo tota. Eim
tůň skčrče, ne3říbla mu při tom se 3brq3i ieben fuň meiice ; itřebaé by
kapsap Iáče". Divec ie za naííid'; čafů bofpobář fám pacholčil; ten mufi práci
drahý, d)ci=Iimitipořábněbo lonč, her!) boto: swou jesstě wýsse ceniti ne3 čeiebinoron.
naiou práci robbnati má, mnfim mu po: W tom váhu, the [;ofpobúříhoi jen pio
řábnč přeb babu i pob uobn nafiiati; po: iebnobo fonč ronftačuie, učini bofpobář nei:
čiteite, 3e měřice owsa 3a uynějsiich čaíů lip, fbl)3 krawy 3apřábne. Wssak pozdčji o
pob 4 3!. W. č. 3řibia přiibe; takowých tom promlumime. Kdo tedy 40 jiter neb
čmr3iatniřů prt'řebnie 52 bo tota , poči= 120 měřic mófeioh; má, mů3e bma foně
teite,3e tuti foně ročně más ftoii5 3I. ft'ř., 6 prospčchem bt3eti, když po celi) rot ie
3: febíóřoroi bo roka 3a oprawu a notoé 3aměftnámá. To ale neni m3bnch). Wzimč
wěci zase jiných 5 3[. ftř. báti muíite. Uǧwlčasstč nmíi [;oípobúř po práci se ohli:
kde ifou tomátm) čili
dwou loni más to stoji bmoináíobně, _co3 3eti. W ftaiináď),
bčlá bo rota mice ne3 180 3[. ffi-. (žena fabrik), najbe se Uejsnadnčji 3aměftnáni pro
3ete tůň toIi co toůi, ien f(ámt) mů! wice fonč. W jiných h_raijď) mufi boípobář opaa
potřebuie. Za 180 [. ftr. mufeIi bhchom trnč pro 3imu práci llfcbomároati. ŠDřemo

notnon btontabu

figuru skrmiti. Koně,

když fe mu něco pijibobi, bneb raG me3me;

jest fnabno name3eno. Wřc nc3 12 fábů
6 ti3i kdo potřebuie. bliůi ii3 mice stoji

mola přebce ípenč3nn. Na molu mi fa3 prace; io 3imč ale jen ten [)nůj wywéežeři
bém totem přibnmá, na foňomi ia3bt)m bube, Foo při íměm bofpobářftmi bobně
totem ubóroci. — Mnobo takowých a po: brambor, řept), neb podobných toftlin íá3i.

dobnýchdůkazůpro konč a pro moli)

Kdo se nachúzi Uedaleko wčtssich mčst, bube

se mimoilo ; a pťedce žáduý brubébo ne:
přefměbčii, ioňař ftáí na fme'nl, 3e nul

pilně biebčt mnobo

[)noiiroa 3 měna mi):

měni; at to ieít l;nůi, blato, popel, rum

lůň mětffi mnbánibobře nabrabí, a wolať

3e ftameni, .neb obpabh) ob řemeflnifů, jat
io3elubů, nmbiařů, ře3nifů a t. b. Takě fe
zase, 3e práce 6 rooh) laciná ieft. Sdílení
čafto o tom pťemysslel, iebnou fc mi 3bá= nad)á3i často pro pilně [)ofpobaře jiné práce.
Z rnbnífů tonmáši nápiam na pole, na
lo, 3e bofpobář lépe učiní, i'm;3 moh)
br3i; pak fe mi 3afe pobobaio, 3e mníi ,qua, tě3 nn bnoiifftč, abl) bnui jím při:
prospěssnějssi býti, M3 fe foňmi pracuje. krýwati mohl. Na polici) neb Infúd) má
hMsllm, 3e mnobóm [;ofpobářům posud boIinh) a blubim), lbe se úrobna prsk
stejně se webe. Na sstěsti mobu ale teb pm na roli! ftřemiců bluboto nad)á3i, neb kde
3 nefná3e pomoci. Dbě tt) bmč sirany, jak ilin umifiěn jeft, ten ro3roá3i po bnboných
ta, co ionč, tai ! ona, co moh) 3afiá= roinofied). Kde prospčssuo jest mápniti, při:
mala, měli) prambn; ici toiito boflábám: m63i se fúmen m 3imě na to pole, ftere'
Rbo o toňmi celý to! nftamičně se mápniti má, abl) se tam 3 iara whpciu
pracowati niů3e,br3 lonč;iinafieft Iil. Dobrý bofpobář nebnbe tě3 Ieniroó i

prospěssnčjssi moh) bt3eti.

to je na mice mil pro fábrn (gypš) si 3aieti.
— Bedluoý bofpobář nale3ne pro ionč
ni iebnati bnbe, nim; na 3Iou neubobi. práci m3imě, i fbnbn jč měl sspendlikowou
Z tobo wyswitče, še příliš malé boípobářa biamou 3e 3emč mbbrabároati, a bube fe

taiomá prawda pio bofpobáře, 3e když ble

fhoi be3e n'fobt) lonč br3eti nenn'i3e. 3m:
fíenou měci jest, 3e průři3em na 20 iiter
(60 měřic) poinofii k zapraweni prétce„jest
iebnobo Ionč zapotťebi ; lbe mnobo řepu,
brambor, řepi'q :: pobobnácb ofopanin se
pčstuje, jesk na méně jiter, ibe se měně
oiopanint) feie, na ioice ne3 bmacet iitet
jebnobo ionč potřebí. Sen ten 6 mnbobou
tonč br3eti bube, fbo na dwa konč poino=
sti má. U jednobo lonč ie 3apot'čebi čele:
Dina ialo u bmou, a čelebin mnobo fioii;

teprmq pak po množinu ohližeti, když již
pra nic bonla bčíati nema.
?Bubeme tebt) tenháte fonč bt3eti,
ibn3 boftatečnč tofnoftí a prace pro ně
máme. Rho ale 3 bionpé chlouby lonč
br3i, abl; fe o něm řefío, 3e fonč ma,
foně be3 u3itiu stati Uechci, a k tomu ke
wssemU & opomr3enim na souseda pobii3i,

který moll) neb jen námi
má:

na potah

ten nejen 3e welkoU sskodU na fmém

jmění trpí,

ale i naramně

zpozdilý iefi.
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Neb konč íami nebělaji čes!boípobářomi,
ale ta 3b \'3b o 5 \)\ ef boBřechowany, polá

íftč trámu.

— Pťi b\3ení moíů

ípobář 3\oIaF te bobře pochodř, fbl)3 je na

pob3im \oqfrnn' \\ pwbá,
\\ 3 jara _3n6
četftme' moh) koupi. SBoh), tmě \\) 3imč

ien \o ftáii json, té3_\) sti wysoko přijbon;
přece, qíe ieiiď) práce laciučjssi jen, neš

loňftá,

fila \nenííid) [;oípobářů kráwyk

a welice si to dnoá
ati.

potabu;

5M!

6o=

5. Řepkóvý

olejl (Rilbsól) místo
másla.

SB Lipsku 8 nonným totem 1855

3říbila íe bíína (sabnka) na n\aftnotn
olejomou,
\o ništo fe syrowy, čctftmú

ncifou=li foně w 3imě3aničftnúni. oIei kepkowý \o n\aftnotn čistou a úplně

_ (Eto malého boípobáře 3ůftane ale
m3bpneiptoípčjffnčjííí pro potní) h'áml) bršeti.
313_1336 nimi po3orně pracuie,

(\ w čaď

chutnou 5c3' čuchu obpornébo připramnie.
Zkoussly S touto \\omou n\afhlotou přcb=
fem3até _oímčbčilty, 3e_jest pro 313mm 3ceIn

práce iim přilepífí, netratí mÍéfa, [\anmoa

nefítobná,

bpm Prúmám troubu práce k \\3i\_f\\ slouži.

bo\oo3nie. Rndwřh)

Z jara \\ na pob3iln
fnabno ftmoanli obbčlá, \o
\\ \o čas ání íeno \\ obilí
oftatní čas, \oětfíi čáí; \o

ípobpnč \oc maření \\ pečení zběhlé pře:
swčdčily fe, 3e fe nmfhipta ta fn ftroiení

trám;

i\ooje roluosti
čaBbelám fena
íme3c, \\ po
\oce, 3ůítanon

stčxtij

Při takowém boípobaření \\ hamami
mufi býti aíc \oIníf opatrnn, alu) ie ne
přebnat. SBíce ne3 půí bne \\, neměl s
nimi ptacomati. To se fnaono může fláti
při

Umo,hých hospodářskwirl,d.

“Int

\\ př.

při něha-em btší sepár \oolů a pár trám.
Teď ale roluik Dube 4 ftámpašábnémoh)
bršeti ;

tl) 4 h'áml)

3apřábne jeben pár,

wssecky přinčí, ráno

obpolebne drubý, \\

_tať iiď) ftříbá. iBroto \; Iidnjm ftnbem jen
pryč, nebaňbčtc se [;ofpobúři, 3a frammni
d;_obit; poflábejte fi to 3a čest,

E nejíep:

fíímn íměmn poflabn fe při3námati.
<.Bočítejte, oč fe fa3b\) ftane 3ámoš=

něiífim- při páru fran). Kráwa bd tele,
fteré když se obprobá; 6 3I. ítř. přineíe.

co3 tale

loníměbčeni

lékaťské

(\ pefaři,_ jakoz (' b_os

iibeI (\ \ \\elro31nalute1flmn pečimu uni
bornč [)obi, a 3e \náílo bofonalc nabrae
diti \nůše, ba 3e pečiloo 8 touto nomou
\naftnoton icít mnohem E\)pteifíi apěkučjssi

\\e3li 6 n\áílem. Prospěssnost tobolo \opná
Ic3n \otn'mítá 3 tol')_o, 3e oIeiomc' nmftnotn

této potřebnie íe ien bobrů třetina pwli
obpčciněnm mailu. Fabrika ta robí bcnně
10 _centů n\aftnotl) oleiomč, a Dube moci
i\oíce 3a ben \omábčti, jak mile \očtfii
poptárofa \\aíiane. 3eIifo3 wssak iebna fa=_
In'ifa neftnčí, tnb_\)3ona ípoíečnoíttaiemítwí
íme za plat \onienví tašbe'mn, ťoo3bn po
dobuou fabrifn ro iinúd) 3emíd; 3ařibiti
dytčl. Fabrika Lipskci 3aíííá přimo neime'nč
25 liber řašbčmn na 3toufífu.

6. Stroj na šílí.

.píammagent %. SBittenbcr3
\\)e
booře dmnaná jen Widui pťewzal \. 1855 \o čas \oáttu
2 mám mIéfa 3a ben, bělá bo roku 720 proti Nusku 3aopatřiti 40, 000 luíů ka (6 o \

Bak buš bálváma

\\ \\) ien po třetí) kryraťčch pro míábn angíirfon, řteré to ssesti \\ es
bělaii 36 3I. flř. boínomabt) »? bělící) 3I)oto\oiti fe n\nfell). Aby se úloba
ftř., \\ \\ b\oon ham 84
ta mobía mnfonaři, byloďy 3apotčgbi tato
31.. ftř. Doum:li fe \nIéfo 3potřebuie, \\ffe=
wého mno3fhoí bčínífn, 3eIn; fc a'nine'bpíi
třite na iiné potramě ty pení3e; hospddy: febnaů; ale Moores-ům fttoj na ffití
nčuli něco obprobá, nepůjbe na máš, abnfte
\opfona! to fnabnqm 3p\\íobem. W bomě
ji na múbIo, na hrnce, na fíatt) pro sebe tu práci tc' nftanomeněm (Woklzejle čislo
a pro bčti balí, ona to sama foupí; tať 780, 2. patro) pmcowalo 29 takowych
n\ávf_\'\mléfa,

počítáno,

tefetem 42.3!

mám gas 3 kapsy neuB\)be. —_

"Wifi _na ssiti a 70 Iibí. “lano i G ob
SB iebnoln mčftečfu \o českomorawských tlznýnl přiftřiípmáním3I)otor_oi[ofe ben \\e
čimfe bofá3alo,
porád) začinaji té3 hmot) k potahu ď)o= — 1000 fufn talbot,
mati; každy rolní! fito
nemůše dosti še fh'oje na fíití \o nntnóď) pábcd') a me
wynachwáliti, a bimi Ie, jak tak 3po3b_ílí welikych potřebná) sfutstwa nelopbnutcíně
fpíffe mohli byti, 3e mysslénka t_a iim potřebnéjíon,Nassixu Eteičim fn mě:
spisse nenapabla. SB oPoIí \něm bt3í melfá bomofti a k to3jímání!!'

Čtení roamánttč.
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—1h- 31 11- 5! h- ší'ih- 31 h

4 36
2 28

1 38
1 26

1 28
1 26

2 35
2 34

1 9 2 55
43 2 34

212 142 134—58

150 148 2 5 140 150 3 8—48 225

2 54 2 10 134

2 5 2 20 ' 12

1839 249 220138 1 62325

1840

.

%“ €

, gb

3111-3111-

'1 18 1 5 — 47 2 37
1 4
55
43 2 —

'

110

22 2 5 210 325 1—227
1 50 2 5 317

1 8 '3 26

1841

212

140

121

1 1 146

211

149

143

152

3 '4

1842

3

1 51

1 34

1

3 37

3

6

2 55

2 24

3 55

1843
1844
1845

2 51 2 1 133 1 8 2 33 2 52 3 31
2.35 146 1 12 — 52 155| 218 2 4
3 32 2 38 144 1-— 2 291 2 59 2 26

147
136
210

2 39 417 115
3 51
2 21 3 98
51 2 45
2 33 4 3 1 1 314

1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854

5
3
3
3
3
4
4

3
2
2
2
2
3
3

4
2
2
2
3
3
3

6

8

1846 4 4 326 216126
33
37
39
22
56
37
48
7 43

4 26 318
2 22 136
212
1 40
2 4 '1 46
2 56 2 27
416 2 54
3 48 2 45

617

415

1 42
1 5
1 20
1 19
146
1 40
1 53

2 51

326.48

4 57:
2 44:
2 20i
2 20:
315
4 42
3 59
2 38 6 6

5
2
2
2
3
4
5
7

41
55
43
"47
23
48
12
23

8 3 55
1 34

312 238 3 5 43949

6 1
311
2 28
2 25
3 6
4 28
4 29
6 48

30
5
30
34
55
20
18
5 6

30
21
3
4
8
48
27
5 53

6 28
3 48
313
310
4 51
5 48
5 8
8 40

4 38

428

142
117
_1 26
1 36
1 44
_2 —
156

4 50
4 8
:4 55
,512
5 31
7 32
8 30

133

6 43

Brňluťr desitiletú

obrolu 1845—

1854 .....

toto

430 326 228 135 338 412 3513—

317 5— 132 530

obilní cent; íeftatoent) pohátoám milým ltaimtům, a Doufám, že iid) bobře upo:
—1ř051. _$ři ceněnl statkn a pňdy,

jako,

když nčjaký účet pozemků činiti chceme,

nemůžeme se obejití bez průřígmjďj' cen obilnich (; pícntjdj. EBffeďo-tafotoé účtt)
mufeií fe ptoměíti na 5úflabč cem; prurlzné posledniho desitťleti. _

-\ Henzl.
Díky a prosba pořadatele. —Již vloni těšil se Nornvan,želmde obohacen články
předůleiitý mi — do polního hospodářství výhodné salmjíclniif Shledal se sklmnnná..

Letoszkušenosti
pult, byv poctěn
\"ušnOStinou,
tím více
pyká, žeanjižse vloni
zname\)
nité
nšc \ zásilkou
ohoru tomto
čtenal-stvu n\émn
nepřinesl,
přesvědčil
jádmosli článků těch. Račte upl-imnó n srdečné díky moje leskn\_e přijmouti, uspo—
lu také prosbu mou osl'yšenou nenechali, která již n\'nl Moravanu na rok 1857,
dlí-li Pán Bůh i na budoucí roky na paměti má. — Nejdelší, velmi důlelitý článek
o lučnictvt, letos jit jsem pl-ijlnoutinemohl; prijmu ho však s radostí na rok i a
vý kresj potřebnými, jet teprv m'ustmchilizhotovili. V oknmženl tomto mi je-„
šle nebyly zaslány od Vás. Prosím o ně & opětttjí předešlou žádost e\ou.

'

Čtete! to3manlte'.
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8. ' Poukázky hospodářské.
Wýnoď flómt; ftoií m3bt) w iiftém po

Toliž nabčlá bnoie to boípobářfhoí.
Sat mnobo bobntta bube bt3eti to
bofpobóřftmí? Sh'ánm, fterá 650 Iiber' 3itoč
tí3e má, potřebuje celoročně 70—75 Ctj

měru k 3rní:
Na 1 mírupffenicetoop. 160-1801ib. ítánn).
pice w fenní ceně, pak 20 centů flétny
„ 190-210 „
„
" "
M 3ita
fn Nani; bube tebt) na 3áíobu 560 centů
„ „ „ iečmena „ 100-115„
„
suché píce ssest a3 febm kousků howčzťho
„ „ „ owsa
„
58—95„
„ ' bobntřa moci br3eti.

\ "_n

» hrad)“

"

160-200

„ fípaíbt) „

"

n

6„0—65

„

9. Kdo tráví?

(samopsse)

Wýnoš celoroční Ion! nejíepffíd), ftete'
Pťemnozi libé mhsleji posud, 3e 3a=
se mobon 3apIamnjí, a často [)noií, býwa (uber trámi.
To jest omni. ZalUdek jen
62—75 centn fena. Dbočeině bmonfečné připramnie pottamu ! trámení; on tonů
louky nesoU me3i 30—40 centů fena;
něco pobobnon službu inf baba. Teprw
,ffpatné iebnofečné louh; 10—15 centů.
we stťewách pottama pťechňzi do zwiťeciho

Na prostťedni trámu,

tterá 3imá 8

bročátřetintl fonč, tedy bnm fonč na tři
1'/, abříbčt—eiebnos a3 třitočfa, tebl) tři
mlabé foně na dwč frátot). —
3/. ta3nébo mola, tebl) tří woly na čtou)
w .

2 kusy mIabébo bomě3íbo bobntta ob 1—2
rotů.

_

10 proftřebníď) omec.

Délka

strew

U Uassich bomácíd)

Ceněnt hnoje bez vážení

115—136
77
45—76

„„

44—60

„ u prasqt.

un om
howeězčhodobytka
11 kozhe

Ciňl delsst celta ieft, tterou pottama
me ftřeroád) fonati mů3e, tím lépe potrama fe
wyďsaje. Broto fonč, 3e kratké stťewa
mait, ffámou nen3itoime, Fbe3to bome3íbo=
- bntet ač bíbně přebce při flámě 3ito býti
mů3e.

bije se náfíebuil'cim 3půíobem:
Glámu, feno neb fenní cenu píce 6 broois
koU multiptiřuiem.

úftroje.

3mířat jeft naílebujict:
56—88 palců u koně

centů má3t', počítá fe ro trmení

“

snu [)ofpobóříttoíflibí 100 mcmb.3ita
30
„ iťcmena

Nejlepší způsob poznali, jestli semeno.
klíčili bude
Wezme fe bub dwa neb ! ieben louíel
sukna, nejlepssř černé aneb aspoň tmamě

barwy. It) louíh) fe spisse do wody na
močí, pat na misku poIo3i; nětolil femen
na íutno fe položi, a pat jesstč mob.-bm
fulnem se přikoií.
EUčíůfa fe postawi na
teplé mtfto nebalefo tamen, nefmi wssak
lu ftIaní bííem
180 čt. (steliwo
býti borře. Pťihlťdati se musi, aby fufno
neumábtfe to fenm' cenu.)

pak skrmi dobytkem 300 centů řepn.
Mimo to sklizi 3 In! fena 80 centů
jeteíe 100 centů.
Ze 100 manbelů 3it_a 180 centů slňmh

330manb.' lečmena50 Ct.
Z 50 manb. orofa150 Ct.

, slamh,wseumcene

521

flámt; »: fenní ceně .
fena
300 Ct. řepy to fenní ceně 100 Gtt.

180 Ct. senazlon a íete=
liska w sermi ceně '

180oCt

]

newyschlo, ale též, abt; me wodě neplo:
malo. K tomu cíli mů3e fe mííta nadto:
niti, eobt) botní kraje futna me wodč Ie:
žely, sukno paf \oobn tábne a.wlhkost drži.
W nejtratffím čafe 3rnfa 3braroe flíčí. To
jest nejlepssi prostťedek ! tonffetřeníbobroto

ieteIoroébo, ttaronébo, mrhootoébo ajine'bo
femena a touto jednoduchou zkousskou často

560 Ct. suché toeíté sskodě přebeiíti fe mů3e, když jíme
píce a 560 Ct. dwojkoU muítíplifotoano ftatě neb 3fa3eně femeno fonpili.
Dělá 1120 (St. bnoie nebo po 15 Ct.
Henzl.
fůra, 74 fůr bnoje.

159
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10. Každá hospodyně si může sama blití, nebot neiebná fe 3be o mar, nebr3
cukr dělati.
'
jen o tonparn , woda fe mníí mplouřiti
óoípobnně!

. — — nlichejte, michejte! ieben a brnbb
máte-Ii řepu a trochu 3foumej, 3bali ii3 boba trnftqliíace(ín'l=
Rání, Gía3ení se, tmrbnutí) naftata. 93c

ttpčlitoofti bbaté, Dělejte si cukr fanu) po:
ble' tčchto ptamibel.

1. Kažte boípobářům, aby mám tus
pobnojgné půbt; pofá3eíi řepou cultoi
mou.

Ceho

si řepa „3511951
a jak

6 ní na:

Hábati, bofpobářům bobře 3nc'nno jeft. —
2. Wybertc zdrawé řepy, obroa3te 1 cent=
npř (nebo poble centů bubenle 3be měřiti)
oloupeite ie a opette, wložtc bo lněběnnébo
totIe, nachte čiíte mobt) abřemčnúmmífent
přimn'te. $ob Eotíem íto3te oben, a nechte
řepu tisse uvařit; nemíchejte, ncobracujte,
a3 po3náte třeba mibličfou, 3bali ji3 na
metro jfou nmařenn. Za třibobint) bywaji
mčttě. Awssak každa [;oípobnnč umi řepu
moai-it. — 3. Mčkko umařené řept) celé
daji se hned

3a borta

— a točil počněte míchat, midni
te be3 uftáni, pramím, michejte
natom

mptábnete a

míchání neimícc 3ále3í,

abt; fítúma měla toffubt) stejuý mirný ftns

peň both, i abl; woda 3 ni rychle párou
obd)á3eta; každé misto muíi nliúablem
býti botótáno. Ioto michadlo (kopist) bu:

omočte

n'pici w

ten fprop',

neóte

splýwar,

učinixli se

při obtapu báčeť, jen3 k no3i se zase
táhne, to3 ie boba krystalisace bIí3í. Když

při obfapu tenounfá nitta sotwa mibiteínó
obítočí, tehdy bůle3itá bob'a &nftaliface
naftala. K úplnému přeímčočení učiňte
tatto: Dmočtelnů3, beite obřapnouti jak
btád; toeltou faptn na *I3ici, a tu br3te
as něco běle ne3 jebnn minutu na Rubené
wodě ; nčini=Ii fe 3be fitrabánet čili to:
žička mioitelná, na ní3 mů3eme fábnonti
prftcm ani3 bt) Iípía: tebt) bobře ji3 —
Donem wezměte kotel ob obnč, aneb-honem
oben pob nim ubafnete.

bo čiftěbo mčdyn x

(pytle) a takto bo tlatn čili bo [iiu (bo
preíu). Hned obtita pětnččiftá, iaína fítá=
ma. -— 4. Tato čista fítatoa ptoleie se
skrze Iněnon ssatku (lněné plátno) bo totIe
3afe čiftě mnmntébo. Něco ííťatot) nechlesi
na fttanč fu přilewáni.11čiňte pob totíem
zase prudký oben, fítátoa počne fe mařit

Dobře!

3měte nů3,

5 Štciwa,

zdali nic 3anebbáno ne:

bylo, icft jafná, sotwa něco nabnčblú.
Into sskawu čili syrop wydělejte 3 lotIa

a to snché nabobt) bcite. Ramenné
neilepfíi.

jsou

Když sskúwa as na 40 t_tupnů

se ochladila (t. i. (13 w ní prft whdrži,
abt) fe nefpálií) tut na ta3bon libru při=

miďnite bobře nnfttoubanébo cnttn V,
Iotu. Drubého bne jest 3e ffta'mt) bmota
[)uítá trupičnatá.
6.

21519tím jistčji

neftaía

fe 3óbnó

chhba prudkosti ohnč, n|ů3e se tatto učí:
niti: Když ssrúwa zbustla ii3 co ftpop,
mů3e báti íe bo menííí nábobt), a ta bo

diž 3 mčttébo břema, bole ssirssi, nowým mětn'i fe poftamí, to ní3to fe woďa maří;
to imenuií pátní tonpeí; tu oftane
lnčným platnem mppařennm minutě. SDH:
horkost wždy romná.

d)ejte :!_napomabejte
rychlennl
wychúzeni
páty.
tato “fáma
raba přetnpuie,
proto

1—'nejtepři ruce

te

čifté fitárot)

tn

přilití, abnfte Popční přebefílt).91mfíaf při
beblimém míchání fottoa naftane mice ne3
mirne maření. — Stawy m totli m3bt)
měne bnbe, a jat fe mice fmčftnatoá, t_al
oheň wždy umenssujte, a ftěnt) fotIe swla:
3nite fitároou, abl; nemohla se nittetnf

připúliti.

m3

7. Tu řrupičnaton bmotn, Herd jest
příiemnč ítabfú,

nednne w té _nábobě neb

balefo tamen ftáti. Krystalisace čili two:
ření cufrn to3bt) pořračomati bnbe ; učiní
se teuký sskrabánek pěnný na powrchU.
Wždy 3a 8 bní 3nmíd)e1te tím. Ba 14
bni neb 3a měíic bnbe wsse ukončeno.

8. Sentě po3ůftámá oblončíti cnťt
.!Be3mčte měď; 3'petonébo
sskáwa szsiUe a wyhliži ob [t)topn.

tem) jefítě obeň 3mitnčte, [;nttébo plátna, a bobře 3ama3te. Dejte
nepčnila. —— Štáma
3 botlaťn počátečnčíemnébo, potom tla! pon
celých řcp mntíačená jest tal iaíná, 3e ne: m3te, ale 3ponenábta; wždyt míte, jal
býwč: třeba pěnu obbírati;a ale nesskodi tmm-ol) se běíá. s.Bolomice jen bobtěbo ft;
ícbrati ji, když fe okaze, jestit pat 3name= topu a polomice cukru, tbpbt) se 3bálo,
ním prubtébo obne, ten mnfi tem) 3mirněn 3e fpropu jest mnobem wice, tedy hleďte,

ii3 jako fnrop,
abl; se ]"tama
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3a3luta. S'e prawda, sspatným pradlenám .
abl)krhstalisacř
ubanou ieeftou foto)) iefftč 3noma dossel . i samopťizné plátno 3Iutne, mino cobt)
ht
rodnému přeblebnutí ![abeme mělo po tq3bém prabíe bčlejn'í bl')ti. ——
ien'tě 3noma ten pořábef: 1. Wezxučte 1 ?He jesstč něco o tom nomém “turmňo
cent řep ofoupanúcb; očistěných. — 2. mém "fr-obu. Turkyňowý sskrob,xpanem
Wody do měbčnněbo řotle. — 3. 9. p. Fiedlerem w Bťerowč na ŽDIoraroě
o 7 bobinád) ráno beite řepu mai-it. -— wynakezeuý a zhotowený poslún bt)I ob:
4. D 10. ifou umařené.-— 5. Wytlačtez boru,
klerýž mčci bo Paiižské wýstawh
dmítané floumaI, :! tento obbor u3nal
nicí) fftúmu třeba na bmařrát.

Fředlerůw turkyňowý sskrob 3a
fáma má3i asi 66 liber. — 7. thath)
má3í 22 liber. — 8 Wodou wypaťilo tak bobrů, še přimolit, abl) se bo wystawy
fe 21 liber. — 9. D 12. bobinad) počne p_oflal. To owssem není co nomébo; neboť
mbpara. — 10. 9I6o7. bobiuád) naftane ii3- mnobá notoá, móborná wčc wymyslila
'boba krystaliface. —

11. Rbt)3 fe Hráma

se btmoouMorawskou,

a ?lpgtičané,

i Němci fe ji ani bofti
mbbírá, mímá 60 fmpnů tepla. Za 2 FraucoUzi
bobhmnuá-400.12.c=5rama
wciži m)ní wynadiwiti nemobli. Sen kdybychom na

16 liber. —-* 13. 8 liber jest syropu a nassi Morawč měli famé talomé ro3unmé
I)!cnol), cobt) fe 3 tobo rabotoali,
3e json
8 liber eutrn. -—
, Into máte mfíecbno. Nyni spočitejte !)Iann) Morawské ; ale nčfbt) wydáwaji se
u3itef. Za cent řept) platí ie 32 frejcarů Mann) Morawské 3a íšranffurtúh),
a tu bómaií strassnčz ímefne, i řbt)bt) febe
[tí-ibm; pak bejme tomu, 3e se Ra 30 frei: mice \olaíl) íroé )Tlrobili! — Nom' ml)
carů ípáíi břímí; to3 mate 8 tber cukru
3a-1 3I. ftříbra a 8 liber [i)ropu 3abarmo. nálc3 tento mů3e ftáti se bůle3ih)m. Turkynč,
„boípobtwě menfomfte', tteré řepu a břími jřžto sc zlásstč lo ji3ně Morawě mnobo
.nepočítaií, maii to mfícďo 3a swou be: fá3í, posud tolifo na'lrm'ení bobbtla, a
dliwost.
teprw w poslednich rocíd) také ! mbrábčn'i

11. (Turkyňový šknob).

(ibn. (fípiritufu) se upotřebila. Málo fot)
se mIcÍa na mouht a na fruptcl , nebo

mouřa a hubice turřbřlomá Morawskym
jazýčťům jaksi ned):e cbutnati. Škrob,
iebo3 fe macbo potřebuje, 3botomií fe po
fe, 3 tureďé pssenice čili 3 turlbnč sud toliko 3 brambor a 3 pffenice,' cim toe-=
sskrob robiti, kterýž bělofH a bobrotou litá fifa této bobré potrarot) Iibífé na ínhtíď)
a na rnfámcíd) fe ro3nefía, co3 w brar
froou [ff-rob pfieničnrl)pťewýssuje a onr
tinu lacinčjssi ieft. Giftotl) a sskrobených búd) čaííd) iafo nyní, 3ajifté cenu potrato
íufeň milotonice mohou íe'3 ml)náíe3u ton nid) mčcí zwýssuje. Wyuálezetn páně Fie:
nejen nmo3timí_“brambora
boto upřímně 3arabomati, nebot ieiid) man: dlerowým
3eIo|oé a tatíčforoě nebubou ii3 tak tu3e psseuicc pro firmu lidskou se nebrání, ne3
bubomati na n'frobené fubtč, fb1)3 bnbe oftatft) po 3botomcněm fífrobu turřbňomém
sskrob o toli! Iacinějffi. Sen cobi) to 3aíe při náíe3itélu naflábáni bámaií tale ml)

$řerotofřžmu sskrobaťipanu Fiedleu

1owi po mnohých Ihčebnbd) pofuííd) pobařiío

ti páni ffřrobařinějat nefpatlaíi, ab)) sskrob borm)lil). TakéHrob páně Fiedlerňw
furfbňolol)
ínab přebcenebbítař brum), 3 h'trhmč robem) jest ozwlasstč bobró.
jako sskrob pnelličm).
——Bosnd ne:
bt)lo mo3no,

[e_íffe 3hítou mailu! 3e 3rnef

turkyňowých při robem ňřrobu dokonale ob:
)?rmúti) proto měl turkyňowý [ih—obpo:
>f'amábm 3Iutou barmu a k ničemu fe ne:
[)obu. Nebo mIabá 3ena a bofpčlá palma
bt) w neběíi :: me swátek ani 3a dukat
newzala bílou fufni nebo rufámce 3a3íoutíé
na febe; onot iid) ii3 to dosti mr3í, 3e
polo: nebo celvbarolněné pIútno, !teré fnab
za čistoU pťizi foupilt), jim čafem holým,

12 (Nový způsobbrambory strojiti.)
W nominací) rotu 1855 “ro3náfíeí se
nom) 3půfob, brambort) ď)utně firoiiti.
Syrowé brambort) se oloupaií, a boji se

b_c3mobt) bo brnce nepolémaněbo.
(Bro

brute

takowé památné

Smančice na Morawč,

jeft měfto

iafo3 otom

powědinow IonítémMorawanu
1855.
na hraně 76.) bener »?bramboram fe
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přiřryje pledjot'oou_Riblicí

(může je i yu,

něna k tomu míň) a brnec je premtátí žralě brambory z Uich my_bírati a žaje
nomě naplňomati.
tal, aby třiblice plodja bole byla; a ta!
je necba poblě borla brnec 6 bramborami
14. Nejlacinější tapivo &'světlo \
béle neb h_atčejijtáti. Wodnatostsez bram;
bor mypaří a brambory jtanou je mouč=
W Londýnč jbynaležl _jaťyjipan—Pulů,
natymi a wýbornč c_ljutnymí. Iento žpůjob robem Slezak, nejmirnělaciné topitoo
jh'ojeni brambor objttaňuje toabu, na Ete=
a jpolu tafě i _bnebj m etlo
Dn: topí
rou je nyní mjjeobecně ž'aluje —,. totiž
a ojmětluje _celybům rožlučenou
mo=
mobnatojt a mažatoojt čili lepfamojt. —
bon po celyďj 24 bobin jenbmža 3/4 frejs
Awssak žp_ůjob tento brambory

_jtrojíti bež

moby není nám na Morawč nic noměyo
až na to, že je_ mají oloupati čili ojjťra=

bati;

nebo! mime a jami jjme w letádj

mlabojl'i jmě tobo žfujili, že běluieiaženei,
jjouee po cely ben na poli, a nemajíce
na blížlu moby, brambory bamají bo yrnce
nepolěmaněljo, přihyroaji Ijo lřiblieí nebo

can't jt'číbra.

€|3obijono jejt

při “tom, že

wodu .mobon rožlnčnje. Seljo baterie, 1000
párů plíjjfů počítající, ale notně jejtameua,
naplňuje j'e toliko obyčejnou mobon bež
fyjeliny, a rožlučuje joobu tal rydjle a

tťmale, že plyn mobilomy
6 upotře
bením lyjlíln
(oxygen) pojtačnje, celé

Domy oj'roititi, topiti, a co libo, péci í
polličlou, a obráceně bo postawi bo obně, mařiti. Wyualež tento omjjem pojřytne
l'tery !olem brnce jja upraroen brambory
nam feby yojnoj't lacíněbo palírna a topima.
ryutně ! jiblu přijtroji, tal' že meliee mouč=

nate jjou. Dle žpůjobu noměyo wssak
možno i w troubaď) tatto že juďja djutnč

15. Upotřebení obyčejných planých

přijtrojiti brambory.

kaštanů k__
moření a vydělávání kůží

nil'boplatíte-\

Za žloujjfn nebube

Rožejjilici, jaťžnamo, potřebují lmyi

13. Nedozralé brambory dají se bělamani lůží iečuou tluč čili ječny
jjrot.
W nynčjjji brabotě toyoto obilí
k rychlému dozrání a k“ brzkému jejt' melmi bůležittj _toynalež fožejjniďěljo
požívání přivésti.
mijtra, p. 'Eljorera
to Gorljlicí, f_ože
Érambory je mujejí mčajně jažeti
w žayonlarlj, lteréž počtymfami ob mražů

jjrotomauymi-p-lanymi lajjtany moriti a

mybělciroati, žlajjtě proto, že tože. netolilo
laciněji ale taťé lépe a rydjleji je mybě=
břim lopčejí (oljrnuji), w fterěžto práci je lamajt timto p_rojtřeblem.Salmile lajjtamj
pořab prožřetelně polračuje, aby myjoťě užrály, rožlrojí je lažby ua Sťonjfů, baji
lop'číťy pomjtaly. Sa! míle brambory “je w polárně jujjiti, amjjal- niíolilo na
jen ponělnb myrojtou, projtoumají je ylrěbo, aby tluč (jjrot)_ pěfně bíla ojtala,
lopečly obyčejnou motyčlou
a bram= a pak se jjrotují me mlynč. -'£j3ríjjrotowaní
bory k jíbln potřebně je toyberou; ale jamém muji k tomu je přiljlížeti, aby jílu:
lořínfy 6 malymi bramborami je pečlimě přy (jjupiny) co nejmožnčji je objtranily.
žaje žemí žabrnou, aby bate rojtly. Wy: 3e=li tlnč yotoroa, potrebuje a udjomáma
je jafo ražby jiny brul) monly. .Gena
brané jejjtě nežrale brambory bají je do Eajjtanome' tluče j'toji k ceně t tluči—ječně
bebny pijfem judjym naplněné, tal aby je
w poměru jaro 8: 8. Sina. wyyoba při
nebotyfaly, a nejmrcbnějjjí jidj mrjhoa pon
cbrá'niti blužno.

iBotom je co možno nej=

hyje je píjfem na pějt blubohjm. ŽBebny tom jejt, že lože fajjtauy toybělajtě nemu:
jeji je molů bati.
tyto mujejí ta! je pojtamiti, aby jid) obe

mjjab jlunce moblo ojtoěcoroati. W počají
bejjtiloěm je bebny mujeji přílryti.
s„Bo
jjejti nebo jebmi hned) boja'ynou brambory
jiné úplně žralojti, ta! že je _myborně ljobí
k jíblu. Rbožby djtěl benně čerjh'oě brams

_16._'Vysokokmenné

šípové růže.

(František. lí u (!or a; učitel.)

může,fte'rájlujeftalomnon

bory míti, polub jirb na polijejjtě nebyloa', tin

hne;

a jejt obražem neminnojti _panenjfě,
může jebm beben jobě žjebnati, po poťadku byma ofrajou řažbé hoětnice ano i lažběljo

11
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xpokoje. 2m, st tuto uffíeďniíou hočtinťu 17. Jak se dají inahnilé brambory
každý bIe libostirozmlwžitimohl, fbčlnjeme
upolřebiti?
tuto meImi jednodUchý profH-ebet těm, kteťi
fe hoštiuáčfttoi 'neučili, .aIe přec hočtinh)
K zachowánř brambor, Here uabnilč
rabi pčstUji.
3e 3emč se wybiraji, a roe sklepě bt; bo=
W mčsici říjnu a Iiftopábu nafo= cela se zkazily, odporouči se náílebujíci
pejule diwokých — plaUych ssipů,x jaké na

proftřebef. ERabniIé

brambort;

3e

mbbírané mufejí se bneb ufu=
me3iď) a fem tam po p_uftaninácb w boj= 3e_m_č
nofh' rof_tou, a 3afabme je bo hočmífů co ssiti.
R tomu konci fe brambora) u, na=
nejmenssich, tai jen, bt) se fošen bo nic!) přeb nmobon mobou umtpoají apakw páře
fmčftnati mobI, a obfnpme Iebfou, wssak maří, k čemu3 tolifo kotle a nadoby po=
bobrou úrobnou

bíínou,

a pořub mra3t)

nepřiebá3ejí, netbme jich fiáti w fh'nu na
mistč meřejném, fbe se čaftčjí omía3omati
mufeií. Saf mile mra3t) naftanou, me3mou
se pod stťechu, ale nikoliw iefítě bo mil'ta
teplého ; 3be 3ůftanou ftáti a3 bo 3ačátřu
neb neibéIe bo polowice Iebna,
jeskliže
w mistč tom nemr3ne. _Na to se me3mou
bo míl'ta tepíěbo, fbe se opět čaftčji fmIa=
3otoati mufejí, aby to ftálé wlhkosti ubr=

třebí jest. — Núdoba nebo fabečla (fab)
posiawi fe na botel jalo poklopecčilimílo;
bno nabobt) má asi 20 bit ob 9 linií a3
na 1 palec melihpeb, a w ni jsoU bruml
boro nafa3e_né. Ičmi
běrami mtírá fe
pára lorouci r_oobt)3 totle, a tooba, fterá
3 part; té w nábobě pomftáma, opět bo
lotIe ftifá. Jednoduché břemčné wiko bo=
Io3i fe na bořeiííi čáíť bebnt) a obtí3i se

fantom), abl; bára u_emobIa wycházeti, ne3
obry abl) lo nábobě mirnýtlak pomftal. Bycholn
čeinč ji3 whrážeti, a tot jeft neipřimčče: zwěděli, jak již maření brambor dospčlo,
n'čjffí čaB fu fítěpománi. Weilepe fe baří mftrčí se blouba břemčna bůl bírami bo

3em; 51211)- Bo t_řed) túbnecb počnou

sstěpowan 3a tůru, aneb'i do ro3=

nábobl), fteré _fe napřeb m ro3ličné noysseed

“t_čpu.
učiníme,

promrtah), a ie3 břemčnbmi klinky uepati
qu3no.
Wytahujice l'IínEt;ti), f(ufíno po3or

?)“toubujífe bo ro3n'tčpu, neilíp
když hnínef jen po iebné ftranč

báti, abl) néé

nan'típneme. Takése nwhou topulom_a_t_i

čili spojowati

pára

mbtřfaiící neopařila.

a očfotoati; a 8 ji=

“Bo ffončeném maření louberou fe bram=
boti) a ro3tíač_i se lopatou.
Těsto to se
fe uime; 3mIafft čáiomhy a ta! 3maně dokonale promííi, aby na mffecb ftranád)
měfíčně rů3e m lebnu fftčpomané, mo= swých wzduchu pťistupným fe Halo. iBo=
bou na jaře 8 forunamí ii3 hočtoucimi tom fe Usussi, ! čemu 3Ián'tní obe3řemofti
bo 3emč bIé Iibofti přefaběnl) blití. S
třeba j,est. thby
fe těsko to rhchle neu=
očloroáním
muííme owssem počkati a3 sussilo, počaíobt) kysati. Napťed fe bá
fřotou se mů3e

očefáloati,

3e každý roub

'bo jarnibo

čafu, a jest tafé jisto, 3e tčfto na flunce a pal bo wytopené pece,
fa3bé očfo fe ujme, jak mile fůra obloup= ia! ji 3apotfeb_i jest l sUsseui omoce. Wý:
nouti se ba.
robek ten muíí fe ro bcbně uítbraniti, ana3
2Ičfoíiro profi-žeber! tento praftiďému
na suchém mistě postaweua bubi3. _,3 wý:
fročtinúři a 3abrabnífoloi 3uám jest, přec, robin t_obo l3e wssecky pokrmy uftrojiti,
pčeíroěbčen ifem, 3e mno3í obbirouií se k nim3to iinbl) brambor ro3mačlam$cb a
wyfokokmenným rů3ím, Heré po celi) tof přetiranúd) se u3ítoá. 'iBřebnoft toboto 3pů=
w kwětnicťch se chowaji,

iebnotíimě rozsadčny

aneb

fem tam

jso,Uce zahrady

fobu 3a[_e3i w tom, 3e se jím bá 3fá3e
oft-&= brambor přebejíti a 3e fe nafa3em3d)bram=

"Init Iafě fe ii3 mno3í whnasnažili plané

bor čaft 3braroa upotřebiti mů3e.

ffípb wenkU do 3emě 3afabiti, ale nepome;
bIa fe jim iejieb práce; nebo imeni) pla:
nebo

18. Hrách aby nazmuškovatěl._

ssipU menfu bo 3emč 3afaběné rám)

3mr3uou a ubbnou; a když se i něl'teré

Siftb

bofpobář učinil núfíebuiící zkoUsskU
.

G bobróm profpčcbem. Do sskopika dosti
u_imou,
ebobí.tebt; o půl rohi pozdčjřk Usslechtčni ssirokého nasypal čnort míru bradyu, na oro

' sice čiftébo, meffr3 wssakmufífomitébo,
a wlil naň brnec mačicí wodh ; bneb bo
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ale přecebií přes říčici aBobiIBo bo měd)a, meni, 3e to prní, pobaI pramici buďpo=
aBt) me mřeIé mobě i Hi neutrpělo. 915W mnímu otci a obeffeI.
tomané, Hei-i fe prámě u ono!;o Bofpobáře
Když obeffel, p_ramií pan farář fmému
na fníbaní zastawřli, fmáli fe je!;o počí= Bratroroi: „Tussim,že if( 3 naffí řeči wy:
náni, botlábaiice, 3e bráti; ten m3eibe, jako ro3uměl, 3e QIbam ieft Beímitem. thž
se tuřata 3IíBnou 3 maiec umařenódy. — jfem fe na tu faru boftal, tebbá3 w této

Byli wssaklichými proton). Nebot ten mi;
fetó brád) Buině m3roftl, a čiftou, múBornou,
Be3muffforoitou firmou pofftnl. Takowým

faruofti Bylo mnoho Beímitů; awssak ů mi:x
Ioftí Boži ii3 jich nmoBo k cirkwi tatoliďé

fe natorátilo, me3i nimi i mffeďa robina

fpařeuím muffřr) fe pobufilt),
kli wssak ?lbamoma,-proto pomibat: „Co ifem měl,
wčasným přecebčnim nic neutrpěío. —
mffeďo ifem Wám bal, ale mňa iu3 ně=
Baite s polojem. " alle jím famám niial

19. Zdrávas Maria.
ÉBřeb fto Ie'tt) 3ili

měftečfu na Morawč

w iebnom

pobnouti neI3e,pořáb me fměm Blubě wčzi.
—DBa Bratří iefftě bele o měci té ro3mlou=
malém

b_ma Bratři; mlabffí,

mali; ale poněmab3Bratr zMorawykod:
chodu se chystal, oBrátili řeč na iiné měcr',

FraUtissek,

boBročinnofti floyd; příBn3= a pa! fe ro3IoučiIi, a Bratr obeffeI.
'
Na hrubý rot, fbp3 Dnbřei froéBo
ných m _IIBerftu sstudowal, a w té traiině
fatoliďlm lně3emfe ftaI; ftarffí, Dnbřei,
meIeBnéBoBratra nárofftimil, wyprawowal
3ůftal při otcotoffém Bofpobářftmí w rob mu tento bálffí příBěl) o Adamowi řka:
nim měfteětu na Moramě. Když fe lnladssix „Minuťébo roku B [ ifi swčdkemAdamowa
Bratr, kněz Frantissek, ftaI farářem, ftarffi fIiBu, proto 'ti muftm poměbět, ia! on slib

Bratr ho čafem namfftěmomal.

Sebnou fmůi prniI.
NedloUbo po učiněném 'fliBu
já ifem flou3il mffi fmatou a reltor při
trfté ro3qumě bIeIi, mftoupil bo fmětnice marbaneď) prároě zpiwal pifničřu: „S!áf to,
asi ofnibefátilen) ftařec. Nawzdor mpfo: [áffo, fam mne moláč -—,Lcisko
lého ftáří ble 3emněifffa jeho každy, kdo má můj 8e3íffi!" Když ifem fe oBrátiI
Bo miběl, u3dal, 3e úplnébo 3bramt po31ma _tDominus vobiscum zahlednns jfem Žlbama,
$axr farář ochotně mu pobal ftoIičfu k fe= an ibe poble kostelnich bmeří, nefa ryl na
rameně. Dn ale, wida 3ě ifem fe oBrátiI,
Stařec obpoměbčí, 3e mu 3emřelo maličfé, mqflil, 3e fena něbo bitvám, ade) jej
a 3e přiffel fpramít pobřeB. “Bau farář na bam; fliB upomenuí, proto fpeffne íme:
iaI fe míumiti: „Sun, Žlbamhx, iá jfem Emil ffiráf a poflonil fe. Sá paf ifem při
fe nabáI, 3e jste mi něco jiného přinefl. " té nejftoětějffí oBěti ?lbama bo mocné'pří=
— ?lbam Bonem bo řeči mu ončil, řfa: mlump Sřobičh) Boži poroučeL" — Za

tbp3 bhl u něBo na námfftěmě a lbt)3 w Bra=

„Efko Boba

Wěaď pitám, pane očičfu, 113x několik bní potom přiffel fe mne Ndam cell;

mňa Ien metu neBa1te, čo ffem mel mffeďo

ifem EIBám bat, ale mňa u3 něBafteB po=

přejinačemf, fmutnú. Sabo líce, iian' cer=
mené a pravé, Bolt; tentotráte najebnou

foiem. " — Wida pan farář, 3e _feQIbam B(ebe, patrně Bylo na něm mibět, 3e ici
ro3BořčiI, oBrátiI řeč na jiné měci, a když cosi hroznč hněte. llpřímně ifem Bo při=
feQIbamodejitichystal, pramilmu: „?Ibámřu, mital a mlíbně ifem fe Bo tá3aI po pří=
iá Wciš Bubu o něco pitat, aBpfte mně čině tělefné 3měn1; a zdali fnab neBpI ne=
3roBiI." — 211mm: „Sun, co3Bt)ď) Wúm, mocný? Adam obpoměbčí: „*Bane očičlu,

pane očičlu ne3roBiI, Bubu=liien moct. " _— 5pr jste mňa pitaIi, ade), tbp3 poblě
Duchowni: „mit iá po 913616nemo3néBo Wassebo d;rámu půibu, ffiráf fmefl a fell
3ábat neBnbn.'

9331; (Bobímáte tuto

pobIe

eBrámu $áně přec BřBitomna pole, a tento
chrám *Báně ieft le cti Rodičky Boži
3afměeen; když tem; pobIe toBo d;rámu
Elšáněna pote půibete, fmetněte ffíráf a

rcete: „Bbrámaů

Maria!“

„Bbrámaš Maria“;

wssak jste miběli.

iá jfem to 3roBiI,

21k nemím,

iafná-Ii

ftreIa fe 3roBiIa me mně, ob té 19on mm

“ftáIe.„3bráma8

žmaria“ muffíď;mně

Bučí. Sal ifem poneiprm „Bbráma ::
-.—211mm: Maria" wyslowil, ffeI ifem na pole, ale
pořábmně „Bbrámas Maria“ wUssi

„QI co3 bych to, pane očičfu, ne3roBiI, toffaf

__mě to metu nifft nenroBi“
/

Na

3na= znělo.

Nenwha tam ničebo Dělat, ffelffem

iť“
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měmeďu, fpolečnoft polnoinabč, w ukteréž
\bomů, a ob tě-boBtp-pro „gbráioae
' Maria“xaui iiít, ani ípát nemohli. Bčda také mlabú muž fe nadyúgel, jenž eo "tom
pťebčda, (pane očičln,

neioim, "čo se to Ge

l):ič a tupič swateho núbozenstwi w mčftč

tom zuámy bplt- _Dn fe oímčlil i w této
?Ibámfu, bč= ípolečnofti potupné řeči mluioiti o Pannč

mnon lmbe robit, pol-áb' na těle chťadnU.“

— Sá ifem bo tčnil:

„D

hiite sBc'mu23ol)n za to; t'ot jest plaB'S'epo
milofti. Widťte, za malou sluzbičkU, lte=

žmarii. -— “Bo bioou hned), bne 9. pro=

rnice, w íoBotu,

topiel fi na procházku

rou jste Matce miloírbenftioi prořágal, na loni z mčftn. „Buenabáni se mn. .lůň
obměnila fe Wčun n'tčbře mocnou -přiniln= splassil a mríítil iim tal núfilně o sochu
toou tmou n swého Syua Sešiííe Cbrista meblé cefh), že měl plavou i pría skrassnč
Nezamitejte hlasu tol)o, nečiňte po blaíem rozdrcené. “Ia socha Bpla lamenná a měla
molaiicibo na poufítt , nebot fám DUch na [;oře me wykleukn obra; “Bunny Ematie.

swatý úfh) prorota fowitomaiiěbo nás na= Lékaťowé ftoolani iebnoplafně topílo'mili,
še nefítaftnil ten nejbéle. nčlolil hodin
jeíitě šití můze Dn wssak přece po hrozných
blue ten, co Wcim, jak pomibáte, bez nftáni bolestech zil tolif bni, ge teprm na hrubou
podyoioán Bpti mobl. Honšú! po
to ussťchxani, jest ohlasenl této milofti Božč. fobotn
Zanechte matného fmutfu, npoílecbnčteplain celý ten čas ani na okamzeni nebyl při
toho a přimiňte 'fet'matee frontě, Cirkwi sobě, a tubpg ienomfmátoft poflebnipo
bofálynootimolyl. — Ilballost
latoliďé; to ni naibete útčchu čaínon :: po pomačáni
fmrti radost měčnou. — Tao těd) íloioiel) ta zajisté jest moenou_wpfttapon pro p.o=

pominá: „Dneš nflpfíitexli blafil
Sebo, negatmrguite írbci swych!“

zůstať Adam to rozmysslénkách, a patrně fíetilee lebřomáůně, kteťiž w krút!ozrakosti
Bplo na něm mibčf, ze w něm jest Boi swé ofměluii fe potupně a roulyamě tla=
bioou íoBě obpotm)čl) bnďyů. Řonečnč šwi: dpati o fmatém nciboženskwi a o fmatp'ď;
tězil buď) bobrů, jeho swatý anjel ftrášce, měcedy. Dnen Bibál mlumil nečeítnč o
a 20mm mne žcidal,

abhchx jej

lřeftanfloďatoliďe'

toe míře

Panně Marij,

a diwno — přebimno!

mp'cioičil.
Swe: za dwa bni potrel'tlm ppl mučením bo
tn iíem "fotímPannh Marie, ato pramčna
totiz w sobotU; a
Ellbam boftatečnč mi): hen Marianský,

likou xradosti a ochotuosti ptáci

aapočal, :: kdyz ppl
učen, učinil roeřeinč me chrámu iBánč wy:

proti fiebnoeemým náblebům nčlolilq léla=
řům neinnřel l;neb, než teprw po nčlolifa
gnáni miro. — Sefítč tobo bne bofíla mne
.gptáma, ze fe album rognemolyl. Na btubi) bned), app zase w folootu poďyomón'Býti
ben ssel jsem jej na'mňthoit. Gpatřil jfem mopl. — Sfout zajisté pobimni a neim)
ho tčžce nemocného a proto iíem l)o při= zpytatelni íouboioé Bozt , zjewné připabp
pramil k přijmutí poflebnibo
poma= pobooné wssak mohou a maii oftatnim
ůáni, fterěš 91mm nábožnč přiial. Takto libem k poučeni floušiti. —
(W. Kirchenz. 1855. č.“'4.)
ifem iei fftaftuč pro šimot mččnú gaopntřil
a obefíel. Sotwa iíem wssakpřifíelbonn'i,
x Adamufe S tímto “fmčtem fpofojeně rozže:
21. Řád čestné Alegie.
l;nal a fitaftně na mččnoft' obeln'al. —
Blahoslawena robičfaBoži Maria Panna, Z 'Bta'síhidi
' 92mm,
2. 1855. iš|:. ©
m'dnnnčiílo
urfhi
pra'roem nazýwci fe to Cirňoi fmatě mat=
lou milofrbenftioi, útočiňtčm při:
Řád čeftné legie, jediný npni 3óflu=
finilů a naffi nabčii na tomto fl= zný řáb francoUzsty, Byl po gtufíeni pěti
zawént úboli.
*
rytiťských řábů we Franciiprw fiátoatoffiď),
awssak republikanským zťizenim whzdwize„u
2 0. Potrestaná_ potupa, učiněná mid), bne 2. četmence 1802 ob Břapo=

blahoslavené Panně

Mar-ij.

leona !Bonapatte

zalozen,ei měl pů:

mobnč 16 kohort čili aáftupů, kazd pal
Na fmatmečer přeb flaronoftí 'n e p o= 200, 000- ftanřů točnid) bůdíobů.
azdý

run-enélyo po'četi 'Blaboflatoené
$annp

Marie

góftup měl 7 melmiftrů, 20 melitelů, 30

rotu 1853. loula m bůftoiniřu a 350 legionářů 6 350 až

»jebnom bomč ůnámébo uičfta to iišn é m

5000 frontů ročnicl; příjmů. Znak řábu
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bhla pčtipaprskowci bčlosmaltowá hwčzda,
na ptmní ftranč uproitřeb .poboBignou jn:

wňiho konsula Bonaparte,

bufíi powažuje selza zboži mttmé, za [;o
mabo nerogumné, a prodáwú„se, zr) peníze,

na hrubé abh nemaie práma Šábněbofloušíl fpqu=

figaně paf'ílomp: '„Honneur et patrie“

člowčku ím'ému i w práci oůnčein'ě'dobhtkU

(Geft amíaft) 6 obpisem„Republique
francaise“
(republiku sraucouzská)o:

odkázaněe Cbristuš
PxáU prohlčasilotro=
ctmí a obchod_6mm za [)aneímoft d ne:

gbobelm. Pki naftoupení Napokeona l. na
trůn cisaťský Bo! řáb ,tříbo'u ta! nazwa:
mid) „Grand-Aigles“,— t. i. welkoorlňw
rozmnožell a znak okšlo _polšobignqnápifem

pralooftjmatúm učenímftoúm, že ražba;
čtom čt jest shUent Božim, že“každý

„Napoleon, Empereur des Francaise/'
(Napoleon, diář srancouzský) a' na ftraně
hrubé srancouzským orlem, wýš umebenóm
beflem řábn obepsaným ozdoben. Gimme
a dcery zemťelých bez zanéchanéboxjnlčni
legionářům 5qu lia útratt) ftátní. wycho:
nadávání. Bourbonové fe obmášili, řáb
ten 5ru“iti,_ změxlili jej wssak,w řáb ru:

tiťský, wsadili podobizUUJindťieba
IV.
a bourboUské lilie bo anulu, i jmenowali
melitele komandérh, legionáře, tbtiřemi.
Bťijmy řábů nlenssily fe pozdčji čím bál
mtee, až p'at tonečně při pomód) moIBáď)
šúbn'ě se nepowolowalh.! Germ'encomú're:
woluce podržela slce řáb, awssak zadUť,
fotunou fráíomffou ozdobeuč:fttana hwčzdh
doskala misto lilii dwě ttojbaremně foroubme
na zlaté půdě. Následkem únoromé remo=
luce pťissel bne 10. záťi 1848 opět ma:

pokrmům obraz ve obpisem „Bonaparte,

prémier consul, 19. may 1802“ na
prwni, a nápis „Rep'ubliquc francaise“_
6 neaměněnóm beslem řábu na

fttanu analm

hrubou

5Dne 31. Iebna 1852 byl

koneťně ana! zafe „bIe fme prwnějssi formu

z boh; ptmníbo ciíařftmí zťizen aw ;ceIfu

tebtj pěttráte

přehoořen. Cisať jest

welmistrem ťňdu„ jehož welkanclčť palác
žábu ro Baťiži ooómá. Záslužnébo řábu
čeftné legie mobou 'čIenomé pozbyti pro
přeftupfq, na kteréž odejmuti prám občan:
(I) to treft uáífebuie. Ciinci mohou

přifabu.

prodúwaji ;,a ottofn; Na jihowúchodnl
ftraně pewniny Llsiatsié jcst oskrowSama,
ofada Hoslcxudskci,j jižto

bíamním

mě'ftem

ieft Ěatamia.
Na oftromčtomto posud
[ib'é za att-oh; fe fupuii a probámaíí
pod

zcisstiton šeuxsiých zákonůw:

qngíiďé nominl) „Times“

Weliké

1171855 umeé

řeiniíi) núííebníící pobnutliroou ubáIoft:
„Nodina ohioďá, feftátoaiícč ,; otce, math;
a 8 bítef we ftáří ob 3 až bo 14 tořů;
bhla přcb tím majetnoftí iifté mbomty na

ostrowč 8amč,'
fterá 6 otrofg, swými
welmi mfíbue' a Iibfh) ' naHábaÍa ; nyní
wssak mčía celá-ta ottoďá tobina meřejnč
za pobanou wyšssr xceml prodňna býti.
Quzkostsa sirach 7těchto 'ubošářů, še .fnab
jiš se Uedostanou bo mocitafíibffébo pána,
wzdhchánim

bém mlčení prodawač cdeuujzmirnil ano:
moIaI.4000 hoklandskýchzlatúch. umíral
ani teť) se 'šábnó kupec Uebťěšsil. 'Iu

stonpil otec robim)

též swůj mndwmací' úft'am pro ěenířé při:
bnzenstwa číenům, a stoji točne 7 xmilio:

Dttoctmíl'

bíléď) fměta, fbešto Bab 1e_f[tč mira Cbriu
stowa se nerozssiťila, buď boftatečné natáhl)
nebofúbla! W „gemíd'ytakowých posud na
[)anl'nt' bůftojnofti Iibffě Iibě fe chhtaji a

ale ku přehoapení wssech přítomnód) nikdo
na ně ničebo nepobámal. ':Bo bezkn blon:

1814 mají též ptáme řbnšimomí pensi
250 frontů ročně. snem má mimo jiné

- 12. Oblažehá rodine otrokův.

přimebt na swětlo

a ne:
fmí býti otro'ctmí ! — Sinai jest m jiných

a pláčem. IIřabnít cenu promolámaiíeí me
Iihjm bíafem oblasiowal, še ceíá r'nbina'
“ta fe cení ga 6000 bollanbffúď) rtíni'fóóř)

Cleuowé z roh!

nů frantů.

fwěta m (Emtopč,

prambt) a—Iáfh; měčné, řbešto není

_iemiía se “, nicí) ustawičným

fiee' těž řábem _poběíotočmi „býti, nefflábaií

wssak obtížnou

člowčk, maje dnssi 'roůumnon a .neím'rteI:
nou, iía obragem Božim, stejných mťi
prám na _fmobobn me _ftamu Bohem jemu
uftanomém. D' jak máme ,bennč ioeIeBiti
miloírbenftmí Boži,j že nás to n'aífem Bilu

ottoďé

wy:

hřebzý:ǧ

stxup„mířit) stojicich fupců a bímáfů,

a po=

_ bal fám na sebe a na [mou' nefítaftnou
robinu 5 ůíattjdn nebo "gemfhi xšákon na

fttafín'é to slowo pro uchp _ *) Co Hollapdský žlatý pleti,. mi; zx pře-bly

!ř e[; a n ffé! Ěíotoe't,' mající nefmrteíno'u

me ěláffmím přebíebu pem.

'
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Sémě
pojisskuje otrohim meřeině probá=
matným prámo, 3e mohou takésebc fou=
piti, čili mppíatiti fe. Uskrassenýotec otto!
tebp použito tohoto ptáma fmébo pobaí
3afebe a fmou tobinu 5 3Iaióď), a při
tom 3ařifai Boleftnúm, npíafaným 3raiem
wssecky přitomně,

jemu famofup

a ten .pl-loni mu iiď),taté taraíoáčem tolik
naíabi. A tai to chodi pořáb, až lonečně
ieben 3 nicí) soká ftoěbo. 3a mitě3e u3ná,
anebo a3 fmčbiome jebnobo 3 nic!) 3a fia=

tečnějffilyo m br3eni móprafiu probláíeji.
*Botom json ípořabani. —

mně Morawan
Bt) wssak ničí ie=
neobtižili neb bofonce sstě kratssi porabu, am) se poffetili foubois

abl) mice nepobámali

nemo3ntim neučinili.

aǧ

SBřitomni timto mp=

ftoupenim jeho Bpíi ta! boiati a pohnutí,
3e nifbo3 nič) tuto neímirně malou cenu
nezwýssil.a„Báfomia Ibůta pěti minutupíp=
nula, zúdný nie mice nepobámaí, a Pup
této robim) otroďé 3atonitě přiřfnul se

nici Bitim soka swébo neunamili. Bhlo
Bt) totiž neiltatfiim foubern, abh ten,
kterýž pro utašenou čest son nčkoho na.
souboj wpzýwa, i ten, kterýž wyzwěmi
takowé přiime, BpIi poIošeni na Iamiei,a
silný befátnit aby iid) Bpfomeemtaf bloubo
bíabil, azbh jim netreftariffé mrtodm 3

otcomi famému. Kdož toppomi taboft a
jáíani otce pťesstastného a celé jeho robinp, popťassených[;[am třeba 3abl'em mpptáfíil.—
m,; jim tatto úřabnim Habimem 3a pět
24. .Klekání.
3Íatóď; úplná fmobobafe omámila. Nadost
Bo wssem !atoliďěm ímčtč 3mohi se
ta wssak polub možno zwýssila se jesstě
tim, 3e mno3i3 3přitommid) jich Bohatě ráno, w polebue a mečer, přitterém
obbatomaíi, aby měli 3 čebo 3imu Initi, 3mouěni měmiifatolici Matkn Boži,
poěulb Bp sobě přibobné wýžiwy

newyhleu

23. Souboj.

nepoffmrnčnou

íBannu Marii

obzwlásstč ctčji po3braroeniin qnjelským,
řterě3 fe po trojím neimčtffim taiem'ftmi
třifrate žita. Bťi zwoněni tom moblice se
mame sobě ozwlcisstč mbččnč a pobožUč

- SoUboj
ieft u néé, etymáíaBohu,
3alonem 3apomč3en. Sou Boj 3áleši m

připomínatimtčIeni Syna Božiho,

tom,

Zwončni to má to nassi morawsko:

že když Uěkdo někomU ukřiwdi nebo

bo potupi, tento uBIi3iteÍe nebo potupiteie
mp3me, apt) na iiftém miftě přeb fměbh)

sBéma a Spasiteťe nasseho, Sešin'e Cbrista.

slowanskč řeči3Iáfítni

jméno, řte=

rěž každěnlu Morawanru
zněunč ieft;
6 obou ftran zwolenými bud mečem
jmenuie fe totiž Heřú'ni, proto že fatolif
neBo Bambitfami
pře ieiid) fe ro3bobIa. moblitBu tuto !Ieče mptonámá, topima
DBpčeinč ftámá fe ieben 3 nic!; oběti po
biminffěiyo náblebu o cti a bonmělěbo

3ad)ománinebo namráceui cti utažené.
Takowi lidičkowč to3umu mělfěbo a ítbce
Uekťeskcmského,
ťdhž již ďlti iiti na s ouBo i,
měli—Bp fe alefpoň naučiti souboji, který

m oltámu

melilonočnim

(po ofm

bni ob neběíe melilonočni), m, fe fatoíit
moblitou tu ftoje moin, a to bIě íměbe=

ctmi fw. ŽIuguftina

m 119. epiftole

ke cti raboftnébo wzkťisseni Christa, ch'ma

nafiebo. — Na Morawč tn onbe i la3=
se me3i černodm m Gemetni 21me= bon nebčIi mointBa ta stoja se mplo=
rice nafě3á. Býwalý obchodnik B ottofp, náma 3 téže pnemt) , nebot neb eIe ob
jebož pamattp nebámno m Sewerui Ame: xswatých apostolů 3a ben BohU 3afmčc'ent')
rice tiffem mpffít), úám tento 3pi'q'oB fou= nftanomena jeft na pamatlu slawného wzkťi:

Bojempptamuie.Qba protimnici,
ne= sseni 8e3iffe Christa. — Nedobťe teba)
přátelé
čili fotomé me fpolečnofti čini fatoiil', kterýžbh mointBu'ob neifiarffiď)
,fmóďp íměbh'i mpcbobi na

uftanomené

iifftě, a kažďý ma notntj

5o=

faraBáč.

Sfouce na miftč mpfmíeiou se a ro3bobne
se Iofem, který z nicí; p_rmm tant) boftatit
ma. Een, na fterébo IoB pabí, uaftami
fmoie nabé 3ába, a mlčlt; přiime ob btu=
běpo uftanomenó počet ran fatabáčem.
Spotom zase ten drUhý naftami 3m ímá,

měfů w Cirkwi swaté na folenád) „mtr
fonamanou, a proto to narobu nassem
UúbožnémHetánim
na3manou — friab

k můli nomě mobě stoja

odbýwati chtěl.

25. Voda Jordanská.
Baro.npuma,
"d)oloat na památlu

bon Qsten rzcc:
3Bptef mobt) 30r=

167

Gtenl rozmanité.

banflé

to Nazaretě

jmčcené,Heron maácntj bat ničeho neboftal. — Když se o tom

Seho Wcličenstwo cijař Franti:

Ehl arcibifřup bomčbě'l, bal muže toho ihneb

ssek Sojef w mčjic'r jrpnn 1830. Iřejtčn nagpět zawoťas, a poručil, aby je papir,
byl. Nyui (I-855) bal mohu tu íšranio= inkoust a péro a mášftj bonefltj. Nikdo
brobjltjm mčítíftjm farářem, sBaterem se
neměbčl, k čemu toho potřebuje. Dn pal

dou Weberem do jluíjné nábobt) pře: napjal jenom-ta floma: „Baplat “Ban
lití, a jtočřil ji páanIleganbrnrtjtií-i pon Bůh!“
na malončlon cebuličlu, položil
aby ji bo Widně bo: mfjeďo omoce na jebnn misku mazel, a tu

_Bethmaunomi,

nejl a cifařjlé Wýsosti pani arci:
toétoobltjni

sli wodn

láhmicich,

cebulřu na Druhou mifln;

a hle, mifla

„Sofii (matce nafjeljo ci: 6 tim omocem Be wssi jilou topftoupla,a

jaře pána) odewzdal. — Také poutníci
Wideussti, jen; se w tnčjici hočhm 1855
namrútili 3 poutě to sajlibené semi, bone:
z řeltj Sorbanj'fé

ltera

to něfoIifa

se ujchoma na mnohá

léta k fmatémn lřeftu při ozwlcissknichpři:
ležitostech.

26. Vzácná věrnost nevěsty.
Na počátřu tofu 1855 byla w $a:
říši přepamátná tichá fmatBa. Mladý Bo=
iomnil sboru cuamů, kdhž se minulého rotu
na mtjchob bo math) proti Rusům Ubiral, w
bomoton fmčm ganedjal hezkou mlabou ne=

točftu, kteráž mu nejjlamněji měrnoft
přijlihila, paf=li je zwýchodu opětnatoráti.
Tobo postu se sice ,narorátil, ale jaltj?
Obč ruce nm w bitwě uftřelili, a noljtj
mu na ceftě bo nemocnice odmrzly, ta!
je mu až po lolena nřignouti se mujeltj.
Sblcdčnli btjlo arci jnmtné. ?lle mlabci
netočfta, alu) slib učinčntj fplnila, pemně
na tom ftala, aby megi nimi swazek man

miffa B tou cebn'lfou tal hluBoIo fllefla,

jalobt) tue železa nanilnjlo.

Swatý arci:

biskupxpak pramil ! mužuwi šajnoucimnj:
„Newiň mne z netobččnofti, jtjnu můj,
ale poůttej, ze Bozskci dobrodiUi, jimi; je
tobě splacnje, mnohem tčžssi jsoU nab bo

Btobini má!"

28. Papež Pius VII. & krejčí;
Dne 7. čertoence r. 1809 Ehl papež
Piuď V“. na bobě půlnoční we Batikamt

generalem Radlem

jat, pončtoabš bne

10. a 11. čermna bmčnia lifth Hatín:
topí—lnu! na mocného cijaře Francouzůw.
W lehle'm obětmi odwezli ctihobněho ftat'ee

z jeho hlaroniho mčfta —5_ Stima, ajeho
zemč, přes more a přeé neceftné QIlph bo

flalnatého mčfta Gabontj.

*) Zde mafil

tři roltj m jantotč, jenom četnihj flrášen,

přežití. Seho žiwobhti htjlo ůcelajebno
buché, Ba chubolmé. Knižeei oltcotoc'mi, kterč

je mu pobcimalo, nepřijal, a don

milí:

onů franÍ-ů, ročních příjmů jemu mhlá3a=
šelj'hj se tisamřel, a to tím mice, an ženich ntjch je naptofto obřell. Staree ctihobntj
jeji w bůftojenflmi poručnifa bo Baťizské relomjftj jnúíjel tezký ojnb, a trpěl B ná:
opattomnt) inmalibů přijat, a řábent čeftně hojnou odewzdanosti kazdý neboftatel. ——
Welikúnoc
t:. 1810 se blizila;
legie ozdoben htjl. Gani cijař Franronz:

jaj, Napoleon lll. bal se při jňatřu tom nahojntj ňařec chtěl flamnoft tu flamiti
fmtjm pohočnifem gaftoupiti, a cifařotona 16 měřicím lihem jtotjm, Hertjg ho Ehl o
mlabé a měrné neměftč Bohaté bath poflalá. to profil; ale občm jeho Bhl ohnoffentj a
chattntj. Daťsizawolati ltejčiho, kterýzbh
27, Zaplat Pán Bůh.
ho pototjpratoil. Rrejči přifjel, tohflhfjel
toůli ctihobněho [lat-ce, a fliBil, ze učiní,
Wenkowan přinejl fm_atémn 9Into=
co Bnbe možného. Kdyz se Ehl krejčidomů
ninot'oi, arcihijhtpotoi%lorencjlému, fnatoratil, Bhlo , jrbce jeho přeplněno po:
fofjičef pěfného omoce, a očefátoa'l, že za
bat jmůj bufat dostane. ŽIntoniuG, ltertj \ *) Gabona
mčfto 12,000 ohtjr'oatelůpoči
pro mnohé bátoáni altnusen čajem jantheg
taiiei, npni toe memobftmi Sanomílem w
hálotoíltol Sardinském. Mčsto to. na
peněz, Ehl, přijal bar ten 8 přimčtimou ttpáři,

apramiljrbečně: „Baplat

EBánBůh!“

— Sedlúkowi lttjlo toho otooce líto, ifjel
jmutntj obtub, a stěžowať jí; je za jmůj

Iešelo
bmhbp
k republiceowi
Sanomjfe',b
Herci
r. 1805
Napoleon
se pobbala,

pal r. 1815 lGarbinfle'mu lrálomflmj
pripojena htjla.
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'.Čtent romanttč.

ljnntím nab nábo3mjm, tě3cenatofjtitoemjm nominlj 3ačafté totjtátm přinoíi. Dle těďjto
ftarcenr a nab jebo ďjubobon; i bčbomal w prmnim t_tjbni měíice bře3na 1855 w
přeb jmtjmi přáteli) 3 příčiny té! S bo: tomto obromjiém mčftčumřelo 1377 ojob,
sesti nřá3aí jim dj_ubobnlj oběn) ftoa= aji toIíi, co jící) w Sat-ně 3a celtj to! n=

tétjo otce. WssickniIjo S ním Iitonmíi, míra. Mezi těmi boro 266 oíob ob 60
naříiaIi .nab te3hjm ojnbeln ctiíjobnčbo bo 80 Iet ítartjdj'; w bítnádj a w jimjcb
\oč3n'e',a brnb brnbu mtjpramowaio něm. meřeimjdj úftameďj bylo, w poctu tom 288
Brzy o tom \očbčl n\ňedjen Iib, ite'ttjš nm! ljdj. — Sonbtjn má 20, 257 irejčídj
pntomaí bo příbnthl řrejčíbo info na pou: a 26, 639 fjetoců we staťi ob 20 robi.
iní míj'to. Ra3btj djtěl ten ďjnbobmj oběm
ttjbní jníenomaněm narobiio je
mibčť. Šbo- pťissel, chtčl kousek 3 obětmi 1920 bčtí, a fice 971 'djíapců a _949
fm. otce míti, a přinefi bobaton občt, abtj bčřočat.——%ngiičaně nemajírábí 3eIené
je mu nonnj ftamnoftní ssat 3jebnat1'mobl.

Netrwalo to bloquo, a cehj občm papežůw
bijí ro3ftřííján,

tai 3e '3 něljo ani konska

ne3ůftan. Za to wssak bijí ftůí ttcjčíbo
pImj 3Iata a ftřibra. Ětejčí rtjďjíe 3ljoto=
wil Uowý občm, febtaI bobromoíné barlj
roeřícíď), a přinejI fmatěmu otcibo mč3ení
nototj fiat a pimj potřít peně3. *Bape3 je
boitá3aí: „Cětjnu můj, co3 paf je to?"
—. Krejči odpowěděl: „To poíiíá Wassi
Swalosii Iáffa měřícíBútrpnoftí jrbečnou.'"
Bak mtjpramoloaí papežix, co je bylo u)

mánoce, nebotmajipříílomí:„Wanoce

3eIené: břbitototjmaíjtčnéť jaiobo
řeil: „Beíené mánoce:
nemoce.“

mno3ene'

— SŠotibtjn, jaio3 potočbomo,

jeft bíamní a fíbeíní měfto celé -říffe _an
gííďé, a fHabij'fo obďjobn celého fročta,
nejmčtífi mčsto w Ewropě a w celém fmětě,

Hei-č 'je nítamíčnč náramně malý:,

nejnoroějíjídj čajídj ji3 bo bmou

nům obtjtoatelů

a ro

initio:

počítá, an Morawa

celá rok,u 1842 toIifo 1„753 420 oboum
telů mčÍa. WLondýně tebtjjeft o 200, 000

jeho bomč ftaio. „xNúbožný staťec přijal a 'obtjmatelů mice ne3li na celé Morawč w
pobnutím nonnj oběto, ale pijtiíi B peučzy 89 měltádj, 180 měfttjjídj a 3025 loejnicid).

bal frejčímu na3pčt a pramií 8 man ja:
jnou! „Gunn můj, Wssenloboncť bbi nab

30. Opát Paramell.

mčrmjmi fmtjmi, a použiwri nábo3noftí
jebnobo čiotočta k tomu, abtj utrpení brn:

ímůj toe Francouztch powěstný buďjownii

bébo nmirníi.

opát Padžamell.

Wssecky 3aftjpúmá po3ebná=

ním frotjm. Dbčm, itertj jstc mi boneíí,
fnab bnbe tai bIonijo trmatí, poinb já
bubn na fmčtč me zkonsskúch swych, ale

první potřebou frbce mébo a jiamnměljo
jej't, abndj přijpčl nn3ntjm a ďjubtjm. Sá
jfem toliko mě3eň; mt) jste na froobobč,
a p_ro3řeteinoft 58o3í, řterá3 mi 'mafjim

přičiněním into penize pojííá, djtěía mi
nfá3ati měrnou rnřu, ji3 3a bobnonn3namá,
abtj její bobrobíni \ro3bámala. Sbčte a n=
čiňte fonec utrpením obnmateíům ©aoon=
fftjď), iteří3 cbubobou neimíce ffíičeni jjon.."
— Db té bobt) boftátoal bobttj trejčí toe
jménu fmate'bo otce to3Iičné bart), a ro3=
bčIomaI jich w jeíjo jménu, abt) jimi jl3tj
zastawowal a ftarofti mírnit. Tak se ftalo
mejj'iání jpťamebíiměbo to SadoUě p'rame=
nem miiofrbenfitoí a bobtočinnoftL'

W měíici únoru 1855 bofonal3imot

Slciwa nin3e toboto

btjla nejen po Franconzskn, ale po celém
fmčtě n ffoumatetůn) přítobtj ro3fjiřena 3a
příčinou jebo přito3enébo baru, ftettjln3
na bialjo íme mIafti půjobií. Byl toti3
obbařen 3mIafjtnim tajmjm citem, jím3to i
po nejfusfji totjfjinč řreíčeje, na mIaB nbal
mífto, be, a Iquboťoft, to ftete je pranic:
nů roobtj bofopati ino3no. EBoměIt jteo
to3nejía fe ttjdjíe, a ntjní je naíě3a toe
%tancoumu mice ne3 2000 obcí, kterýmž

dinplný

cit jebo bnb 3btaloé prameni)

mobt) k pití, bub mtjbatnějfjí Dubnice fpo:
třebám bofpobářfhjm a průmtjííomtjm ote=
'mřeI. Protož téměř neuftáIe bol na cestěech,
abtj obcem nebo jebnotiimcům o to 3ába=
jícím posloužil, (: mifto re iopání ftubnic

ubaí.

Na otázky nčentjd) mn3ů, jahjbtj

mtaftnč bijí ten cit, ftetlj se w něm na
míftedj nh'tjtěíjo 3říbia toobtj babí? odpoe
mihal: 3e to ani fám opfati nemů3e, jen
D'pomčráďj, 3bratootníd) to Slonbtjnč 3e tajná iaiáfi fila projbe tělo jebo na tom
činí je bůHabné _3ápifftj úřební, 3-nidj3to ofam3ení,řbtj3 nab pramenem uitljté roobtj

29, Poměrové zdraýomtv Londýně.
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Čtení to3mcmitč.

xstoji. ——mo3liční zajisté

baromé Boži! —

31.

Příčina

a 3ci3rační jsou

červe'nosti na
červeném.

móři

?lrabfťá 3ótofa čili moře čermeuě, he:
rě3 Žlftílu ob Asie bělí, má mobu bami)

činil, abl; fo w pomoc Boži bňiočřomal,a
ii tl; ílbobě čermíčl'o nechal. Dn wssak ii
bofa3omal, 3e se jejich běti m fláffteře
mnohem lépe míti bubon, oftal me fioém
přebfero3etí, a whdal fe íefftě w tě3e noci
6 nomoro3eňatlem na ceftu. EBříiba fe na:
fftetu, přima3al u3líl 6 bitlami na bméře

ačlolí toe filenné nábobě Hafiterní, tombmíbl llepablo, abl) bal lla;

načermenalé,

číftó jeft. *Bílmým 3foufíenim francou3flěbo

fítetnílům 3nameni, apai d)těl co nejrpií)
leii utéci. Sotwa wssak klepadla se botefl:

cefioloatele Montagne

bofmčbčenojest, otemřeli) se broéře klassterské, mtátm) pop:
3e ona batma pod;á3í ob brobounlúd), jen ffočíl, popabl bo 3a ruku a iříčel: „Gels
o3broieněmu oku mibítelnód), po celém mo, ii3 3aíe tu ifi? It)! nepodmbne jalo

fpobřu moře rozssikených bhlinek bai-ml).na

čermenalě, kterým to přírobopifu bano uče:

3 řemefla bčti pobo3n1e6\" — 5Dt3epole:

ianébo bubebníl'a 3a límec loolal cosi do
„Trichodesmium ery Háfftera.
Sbneb mu p_řineflí 3amínute bítč,
threum“. — *Bobobuápříčina fnab jest také kteréž iorátm) bubebníforoi bo naruči bal,
u černého moře 1: ©ebaftopolu, řla: „In maš, roe3mí si i to prioní bítč
3e má načernalon,
a u moře 11Ky: 3aíe na3pět B febou, lteré jsi přeb půll;o=

ně latinfléiměno

taie, 3e má 3lnton

banou. —

32. Potřebné máslo pro Londýn.
blawni mčfto w ?lnglíďu, Loudýn,
Here míc ne3 2 millionu obntoatelů má,
potřebuje tolíf mafia, 3e Anglicko famo
ani neliačí, a taié mčmeďo a Hollandsko
mnfi lotábt) máflem naplněné tam pofí=
latí. Bpotřebujet fe bo bo rohu 58.000
tůn, aneb 1,016,000 nafiíďp centů. Nej:
lepssi hama ba bo rota 168 liber máfla,

tebt) jeft 690 416 fran) potřebí, abl) Eon:
bón maflem 3aopatřílt). Kdybh toto krňwh

bínou přineíli"

*Bo těd) ílotoícl) se bméře

3amřelt), a nbobť) bubebnil ftál iaio u
mntr3ení 6 třemi ioienci m náruči. Bhlo
mu, jalobt) fníl— a ta! přifíel a3 bomů.

Matka pro raboft, 3e ma bětí ímé, 3apo=
měla na noioě břemeno, a příiala i ne=
očelaioanébo malěbo bofia. *Bolo3ila nale:
3ence ! fobč na poftel, a počala ble 3mplu
ženského, jebo práblo problí3eti. "Spřáhlo
bylo neobnčeinč m3acně. “Botom ro3mínula
robatio a nale3la fe íměmu melílěmu pře:
hoapení w plěnlácl) banlomříl pabeíatilí:
berní, a wýkaz na blanmíbo pene'3níla me
Smhruč monumentů, jen3 měl tonplácetí
3načmj měfíčm') plat, _řterómlfe bala celá
robína bubebníia Dobře wyžiwiti;x tale tam

stúly to iebne' fiáií n:,edon řabad), tal
abl) na fa3bou hama blonbofi iebné- fábl)
připabla; mufela bt) ftáie ta 64 3emčpif=
bnlo pfaní a w něm ptoBba, abl) fe to:
nád; mil obnaffeti.
batlo to tai bloubo pečlimě chowalo, a3
po čafe nčt'oo fe o ně přibláíí.

33. Překvapení.
We Smyrnč,

w obchodnimměně

Iureďěm w Malé Asii, w měííci kwětnu
1855. ftala fe tato památná příboba. %čs
mecký bubebníi,

po mnobo

který fe w městč _tom ii3

34. Kořalka a chndoba.
We ímobobněm ftám Evtaíne'ífém
(lo ?lmeríce) 3apo1očbčl fe 3cela r. 1853

pobrobnó obchodw fořalc'e a w líbylo i:
Gafo=
přehoa= n ad) toiíbec. Salé to mělo name,?
bímal se chudý 111113
na toto pííomé ímčbčí'onáílebcíď) nejlepfi ícl), ia:

let swým uměním

bíbuč 3imí,

byl ob swé man3elli) bioojčatt)
pen. Smumě

patrno '3tol)oto iinbp annní.
Rokn
přílin'né ro3mno3eni ímé robim), Herci ií3 -1'o3
3 nělolífa nlalých bubelmíčříí nlušffe'bo i 1852.,
tof přeb 3_ala3em tím,. 'to'e'3ení'a
šenflebo poblaroí feílámala.113loft, 3e mníi bomt) pro dmbě ií3 ani nefiačomaln, a
opět bmě bčtí mice 3ímítí, bolěbala na nči tubn3 se nčínil názor!), abl) fe zwčlxssilh a
taiomou mocí,3e fi uminil, nomoto3eňúth) ro3ffířilt). Sinai, ani úplné dwč léta po
swymi tamnčjfíí francou3fh) Hamer nabčlítí. 3aia3u tom toč3eni
Matka jej zaťikala a profila, abl; tol)o ne= bé w Epox-Hanba,

a bomb pro dm:

blanmím mčstčstátu

Čtení ro3manitě.
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Ma.-ine'ffěbo,

w čafopifed)toeřeiněna pro= nebwacnie iiď) iefftě mice n'e3[i nás. Gri)
natč paní, nemocnice i'eft ffntečnč waffím
bei fe oblaffnjí, jelikož3'abnt)d) tnlafů

a cbubt)ebwíce není, a ftatoení ta potem cti! Gcftra Sříara,
tnbt)3 prá3bna
tafč jim):í) 11 ftátů

ftoii.

nab Iteron fe

EBrotowydalo nt)ní I)rob 3amirá, fonala mffeďt) cnofti fm.
3€Bauíl), toboto na'xobníbo
_tentt)3 3á= $incencia

ameriďód)

ton, a mneiuomčiffí bobč (1855) přiftou= 3afíabatele nlilofrbm)eí) fpolečnoflí. Sato
pil i ftát Viskonsin k tomu, taf' 3e nnní mnobé feftrt) její, nale3la w mlabém mčfn
w 13 ftateď) pobrobm) obd)ob w fořalce fmém fmrt n [ů3ťa nemocného; abl) iei
a w Iiboloinád) 3apomč3enieft. —(Defterr. 3adprániía, obětomala 3iroot fmůi 3ebnaiíe

513oIfo-rennb.(€ífío43,1855).

35. Znamenitá- řeč nadhrobm';

iemu. SBohem,

feflro Říáro! 3an celá

fefterfťá
fpoIečnoft
tma Milosrdnost,
núíe3ela8 í tento
tt) !
naffí
moienffé
robině!

meíebm) wýtok ťřeftanftroa, učinila tebe
W L un (: \! ill (: *) b1)I'bobřeb n) mč= naffí miíomanou feftron! 9111ffi néé obě:
tononon pečliwosti obflubomala, powolal tč

fíei bubnu 1855, při řteténl ()e_neraI.
nabbrobni řeččinit. Milosidnci sestrajKla:

Bňh k ©obč.921)ní

_ifonc anjeíem nebe

ra to tamnčjffí nemocnici loole'nffe' nemoe= , fh)m, nepodmbnč bnbeč orobomati 3a fmé
m)m mojínům měrnč ron3iIa a nafa3[i_mč bratrl) — moiáh). S Bohem, feftroRía=

3inmici fama poblébía a nmřeía. Za jeji
ratmí ffío obbčíení bragonů, Popinníťů a
bčloftřelců, iafo3 i fommanbuiíci generaIBe
f\o\)m ceh)m fftábem. Nežli mrhooIa bo
brobn fe fpuftiIa, činil genem! tuto řeč,
Heron téměř mffeďt) francon3ffč nomint)
prameni otiftín: „Neni melifán 3emfh), ie=

rol

It) bubeč šití to naffí pamčti!“ ——

,'Iotieft řečfrancou3ffébo generala!

Sat ffleebetnč a bojimamě fiffí fe“ toto
mbččné u3nání neocenitelnýcb 3áflnl) mito:
frbnútb fefter ob nebobněbo a banebnébo
3noáftání mnobl)d') bínpců, iebo3 fobě lb
ne3fnffenofti, mnemčbomofti a w pobIé ne=
111113tuto poflební poctu fonánle, ieft to lobččnofti bomolnií tn onbe proti č'ábu mi=
enofhtá nábo3ná paní, “iebna 3-nnfiiď) mi= [ofrbm)ď) fefter a iim)eI) nábo3enfh)d) úfta=

mm! —
[oft-bund) fefter, ii3to poflebni a Bohem
búmáme. Kdož mů3e lepe nab nás woiáft)
36. Divná shoda čísel.
cenn mibfrbnýd) fefter uroá3iti? Zdaliž ne=
maji enofti, ie3 iim a nám fpolečm) b\)ti
Gífař ?Rufh) _mleganbeť
I. na=

mnfeií:3apírání febe, opomrbomáu robit fe 1777,

ni nebe3bečenftmínl, občtomdní
žiwota mfonanipominnofti!(šma=

naftouptl trůn 1801,-a

umřel 1825. Spočitčune čífliee tt), (11-71
7+7-f-1'f'81-1+11-8"r2+5) máme fnmu 48,
tě, ferd)etně a frbnaté feftrt), kteréž mffnbt) a orámč tolik Iet bn! ftár, kdpž nmřeI. —
naIě3ti I3e, fbe ieft boIeft mírniti, moti Cisať Miknkaš
narobil fe 1796, na=
fmrtné nafa3íimě nemoci boiomati! Dnnt stollpil mIábn 1825, a umřel 1855; -fon=
ifon & námi neim w nemocnicíd) m nitru čet roffed) číflic tčd) ieft 58, prámě počet
3emč, nóbl-3 tale ro QIÍgírn, w naňid) nej= rořů, ie3 eífař ten bofábí. ,— Cisať nynčjssi,
m3baíenčifftd') 3abraničnt)d) ofabád), ba i Slíeranber
ll., narobil fe 1818, na:

pob Nnsiými běh) n Sebastopolu. Na bo:
Ieftm)d) Iů3táď) 3aftamnií nbíbaiící trew 3

ftonpil mIabu 1855.
Cislice tt) fpočítané
činí 37, a cífar'- prámč ieft 37 Iet- ftart).

naffid) ra'n, an Iaffamá f(oma iefid) nás

— Cisaťowna Kakeťina

ll. b\)[a 34

k obem3bání fe bo naffebo ofubn poto3bn= let ftará, fbt)3 naftoupila trůn, a pano=
[. bn!
3uil. 9e3íme=li no poflebním ta3ení, mnna= mala 34 tofu. — ?lleranber
bra3nií nám nepřítomné robim), obfíubnjí 24 rofů ftár, fbt)3 paxwwati počal, a pa=

nás me fmrti a 3atIačnlí nám nábo3ne nomal tafé 24 let. ——Mikukúš
b1)[29
naffe oči. Nle ach! přiliš čafto 3aftíbú [et ftan) při Uastoupeni mIábt), a pano=
fmrt milofrbné feftrt) u mnl'onátoání an= \oaI jen o nčl'oíifnlěfíců .běíe ne3 % [et.
ieIffěbo pomoIání.. Nakažliwč: nemoc, w
jejřžto řrubn

ieiiď) obyčejné. obt)b[í bómá,

37. Lidé neobyčejně paměti.

měnu w eífařínoi franeongfte'm.

a 'SDárce wsseho bobra libi obb'ařit, nenít

Mezi brabocemlómibart),iimištmůrce
?) Lnneville,

Členi ro3manitč.

to dUchowni [.ilt) iai pro člowčka lamely),
ta! i pm lidskou společlwst, w ni3to 3iie,
mnohoňásobný n3itef plyne. Minutost jest
mu tolil co přitonmoft. SsastUy a tťikrát
blažený ten, kdož tento brabncemm Emile:
cům bat na wysoký skupeň dokonalosti
m3bčlal!
' Ii, iim3to pťiroda m oblebu rtom
přála, mailni wssecb oftatnid) pozornost na
feBe, a libé, - Heři nčialou řeč a cofolim
jiného, co bnď slysselixbnď četli, Be3e wsse:

bo balnilp to3iimáni , [\e3 promčnt) 3aíe
whprawowati moljou, powažujř fe 3a ue=:
obyčejné-móiemt) w člowččeustwu. Interna
fila paměti jest a 3ůftane m3bt) pře3ábou=
cim, wclikým barem žBo3im, awssak přece
baletu 3ůftama 3a ohromnou molyutuolti
pamětní , jalomou3 obbařeni byli (Em-ns,

mu $erňanům, cifařóabrian
afrikánský

17.1.

Nelzec upřiti, 3e 3té= fem učenec, imenem Sachieri,

posledni „Paměť.

Scipio,

iemu3

ban o Bylo, 3e la3be' lá3ani, jak mile ho
whslyssel, beze wsscho 3atrlmuti či 3ajilnuti
w tom3 íamém pořáblu opaloinati mohl.
Dni mohl Be třemi ro3ličm3mi nfolmmi m
iebné babě ssach bráti, .ani3 fe na iebnu
či hrubou lnu bimal. Nepotťebowal niče=
503 mice, leč abl) niu 3aftupee jeho třetí,
jaký tal) fpoluln'ač učinil, abl) pak napo=
tučiti mohl, ian) tal) Be [h.-am) jeho ln) se
činiti měl. Mezi tím se Bamil B přitom=
mm spolcčnosti, a měbčl přece wsseckytall),
nejen ímé ale i oftatnicl) třecí) fpolubtču

čůw, je3to ble pořablu na mlaG mnnočital.
3il jistýxbospodský,ime

We Widni
nomal fe Moll,

Eterómffeďo tá3ani,ie3to

slUsseť, Uetoliko ble obfalyu, ale úplně, jak
fe přebnán'elo, w tom3 fame'm slohu a Be

\uffemi citatl) napfal. Seba vamět byla
měrná a filna, 3e i při fpiíowaní ni=

anel) tal

řteřiinherit)mo: čebo3 nepo3apomenul, lbt)3 po mnílnfieném

iáh) obi-omni: swé atmabl) imenem mlaft= la3ani pro domowni 3aměftnani l;nebku
nim imenomati uměli, aui3 kdy dmbili. psani se neměl, ale tepnu po několikqdueeb
Brawi fe, 3e pro podobuý Imm-cum bat psati '3apočal.

mgnefl se cisať

Dtto

W m3. bobu, lbt)3 Qinltaire

a3 k wýsosti ci=

při

ll. hale *Btuffčlyo,
fařfle'. $ape3 Element Vl. nilbt) ne3apo= bmořeBedťicha
menul, co iebenftate četl čili slyssel, a tutos se 3br3omal, p'řiífel bo Berliua iifh') ?lna
talořfa 3á3račnou silu paměti mčlt co bě= gličan,
ien3 se tal neóln)čeinou — 3á=
tomati raně, jalon na 3abní čafti blamn' 31ačnon pamětí mt)3načomal, 3e mn'eďo to,
utrpěl; okoličnost to zajisté pobimn Dubna! co fe mu přebčitalo aueli přebpomibalo,
Inn
to
i
fel>e
belffi bhlo, tal měrně opa=
SuliuB Gaefar biltomal patem i sse:
stew psani či dopisn, a při tom píal je: fomal, 3e ani iebinfé slowo mn ueuíflv,
ani3 iiiiěbb ač podobného wýrazu n3imal.
sstč fám.
Tyto wýjewy 3balt) ln) se přemrfftě: Krcil bal mn3e tobo _l fobč mulati, 3louffel
ně, ani3 ln) tomu kdo umčřil, kdyby ino= bd a nemělo fe podiwil nab'břimuon nm
tbčm'i wěk U wčci té Uaprosto 3a3račué fměřenou. Nedlouho na to m3fa3al B ol=
taire

'lrálomi,

3e fi přeie cti te boiiti,

libi ěbyl neíplobil

a olatomffé paměti ne= aby mu ímou mame bobotomenon Báfeň
čífti mobl. Král fmolil a fpolu ibneb u
feBe ultaubmil, 3e fi s nim uběla 3ett.
(starssi), Eten; kU konci 17. ftoleti w $a:
ři3i 3il, biltomal naiebenřrate beíiti nfo: Necbal 2Ingličana postawiti fe 3a 3áclonn
Bam w Hellen) i febmero rozličuych řečiď) a nařibil nm, alu) na fa3bé slowo „bámal
přebčitatiBnbe.Bolu
o ro3lič1mď) —bůmt)flm)ď) látláď). 3eben= pozor,co Boltaire
trate si bal jména wssech moiálům celé taire přiiba, četl nowou Bafeň fmnu (:
femiun, ii3to u moienffém cmičeni fe 3fou= wssech pramibel bellamace fietřil, ien alu;
sseli, přebřitámati, a imenomal na to íe= tim lrale 3auial, při3eň ielpo si npetňnil,
dnoho la3bělw ble pořábřu přijmim, ani3 se a wětssi iefítě cen!; u něho nalml. Král
při tom 3múlil. Seba pamět Bula tal wy: wssak při čtení a3 fe fonci fet'cmal d)lab=
čtení ufončil a
tečná, 3e kdykoliw nčjakon počtářífou úťohu mám, a když Boltaire

be'ISiftó m3bčlanec, imenem Max cel

cifer měla, bez dm: ftalev o ufubel Baíně té prosil, prawil
tento: „Pozorowal ifem, 3e ob Učjakého
čaíu iinód) praci pou3imate a 3a mlaftni
3il přeb nebámmjm ča= iidp mlpbawáte. Iai'ome br3ofti Byd) Byl

to3luíítomal, Btn i36

by a Be3e wssi iiné pomoci wsse dobťe to=

lilo jen 3 paměti mupočit'al.

W TUrinč

"2

“Čtení rožmanitč.

toe' QMS neblebal, a protož “nejjem nitteraf

jpotojenJ' — iBo'ltaire

jeljo byla přeljtožuá, přece je toelmi leljce

'
_
nlell je přeb= pobpbomati mobl. :
Sinné jiftí, že widěl w Axmstrdap

bůžh) tě a žapřifábal je při rojjem, což
jmatéljo jcj't, že ji'nežajluljuje a_ že mu
frál činí kixiwdu. „Nj!“ bi bál „bueble
Wúš přeímč'óčim, že mlumím prambu;
ttjmp, ježto jj'te mi n\jni přebčita'l, jjouf

fflnbbou' jiftěljo QIugličanaJ'WŽŠol:
taite-tim
bůtažnčji se proti tomu obi-ds

mu jifté bitě taťoloé tlouíjthj, že niltera!
nemoljlo romnč ftáti; mážilo. 500 bolanb:
ských liber.

2In Ijo motta

lojuu mu bržeti nemoíjla,

sama

kojiti a,

obdjomala ho

jlabhjm pitoem.
Roku 1565 umřel lo. Dxlrlachu

jehožto tělo
žomal'a opět __ježapřijúbal, "že práce ta, tamnějíji městský dUchodni,
'
již tuto utužuje, mlajtnim jeho plobem jeji. mážilo 6 ccutmjřů;
Dbromné tělejo libítěljo těla mčlt
„S.Břebftamte je temp/„' žmolal trail ua 2In=
gličana

Eni'tolini, žp'čmáfu bimabla w Drá,ž:
swé rý: ďanech ža čajům ilugufta Ill. SDélla

za zúcloUoU Ukrytčho, „a bella:

mujte tuto 'pánvu$oltairomi

mp, o nidjžto bi,>že půroobuě jiď) wypra:

cowal“. Gblabnou , tafořfa žaímuíjilou
hoáří,žmužilou obboblanoft iemici, wystou:

jeljoobnójjela jen 3 lotttj, tloufjtta wssak'4'/z
loftu a '/2 palce; jebo rula měla '1 lotet

(1 43/4 tloujjffp ; nolja pal a. fice jielyno
pil %ngličan, a opalomal celou búj'eň 23ol= 1'/2 loltu a tolilěž palců._ QBážilm čas
taitomu “ani jebiuěljo florou nempneeljaje. — nejm'e'tjji tloufjflt) 5 centhtjřů a 60 liber,
„NUže!“ di he'll f Boltairomi, „žbaž ne: a potřebomal na fabát 14 lottů nejjjit:
mlumim prgmbu?" — „D nebeja!" žmo: fjiljo sukna. Dwéťmi nemoljl toejiti, jejtli:
lal Boltaire, „nemáte=li již nižábnéljo bleftu, že je obéjřibla neotemřelt) a ob mnoljtjdp
bt) jim tento zlosyn rožbreeu btjl, lterlj si bměři nemolja projití mufel je mrátiti.
moje rijnu) přimlaftňuje?! Int panuje ča: Nejraději djobimal bo nomompftamentjtb
robějnictmi, ježto mne k žoufánipřimebe!“ bomů, mpbtjbal je wssak pozornč starých a
— Rrál bilo jmidjem neputal nab tímto přebe mjjim dťewěných schodů. svezou
totjjemem, gbobatč obměnil ?lngličana pro ťdy to bomě tatoměm co mojebnámati, pro=
fil, abl) ten, 6 nimž mlumiti dptčl, bolů
mtjraženi, jež mu bpl připtamil.
na bmůr přifjel; Ilmřel to 54. rotu fměljo
jiáři. Rakew, do niž mrtmola se položila,
38._„Lidé obzvláštní tíže, výšky & 5an obronmé- welikosti, a mujela na řábt
ném možu na břbitom roežena bóti..
tloušťky.

.

W MaltoUu,

W G.r e-ime albu žil žačátlem18.

w promiueii GB: jtol. jistýprofeůsor,jménemSchak (B&W)

jeleé žil jistý EdUard Bri.ght, ob:

jenž tak tlufhj btjl, že 4 centmjře'mážil.

djobnif. Diebplt jejjtě úplně dwa roll) ftár
a- již mážil' 144 liber. W 20tém tofu
stúťi íměbo toážil 336 liber a přebrjmou

*Bro tlo_ujjtlu tu. toelmi bibnč je poljtjbo

mal. GúrvtBett“ Welký přál fl ljo při
obleljc'miGitaljunbu
mibčti a nechtěl
Ětjlt 5 ftřemieů, 9'/2 palce Uikterak Uwěťiti, žebp to byla tloufjťfa při:
whsoký: “Pod pažemi čítal 5 skťewiců 6 tožená. — Siíttj ?Ingličatherlj rotu 1724

fmtti 616.

palcůim objemu a objem jebo břicha ob=
ndíj'el _6 ftiemiců a 11 palců.
ŽIBrdjuí
čájt ruh) bpla 2 stťewice a 2 palce;„fteI)no
pak 2 ftřem. a 8 palců tluj'té. $Bo jeljo
jmtti bylo 12'filnijd) mužů žapot'řebi, bt)

to Qiufolnu w 29tém rotu ftáři jměbo
umřel, bpl 6 ftřemieů a 4 palce bloubtj,
10 ftřetoiců w objemu a 5 centnbřůlSO
liber těžllj„213ebl obdjob w dobytkU a po:
třebomal lažbolgenně 18 liber bomčžibd

mrtmolu jebo na wňz,pozwihli ado brobu maja. — 6. 9iíjua1754 umřel ro $on=
spustili, k čemu muíelot iiftěljo náj'itoj'e je btjnč řežniř, Salob
*Beuoel, ftettj toe
použíti. Do jeljo oběma moblo je 7 libi jiném 39. roce 4 centntjřea 80 lib. mážil.
We Widni
žil jistý muž, jmenem
žaobaliti, jalž o tom fm'e'bči tánmějjji to:
jtelni knihy a úřabni- lijtinl), __bo*nidjžto SDatfujg,
jeljož neobyčejná tlonfjtla u
památnoft tato přijatq jeft byla; $.jiobimutj' tážbém žaměl'tnúni mu přeláže-la. .llmřel
tento muž umřel 12. břežna 1750. _m tofu 1770. to 25těn'1„toce jměbo ftiiři :(
třicátém tofu jtáři fměljo. . Nč tlousstka m'óžil '5 centnljžům.

“ Čtení rozmanité.

ŽB-(Eínjiblu,

„1'73

-8 míl ob Londýa jjíljo ža žabní nohu, a neďjt BouříI jano

na mžbáleněm, narobíl je rotu 1780
djlapec, který již we 14. mějící jmébo ží=
mota čítal 3 jtřemíee a 3 palce mpjjhj;
ofolo prjou byl 2 jír'emice a 3 palce jjia
rohj, okolo (uber 3 jhetoíce a 1 palec.
Gtebno jeho mělo 1 'jlč. a 10 palců, tu
(a pal Ill/„ coulů w objemu._

39. Lidé podivuhodné tělesnésíly.
Mezi tmou) libjhjmi mnžnačílí je
oljlebem neobyčejné — pobimn (;obné tě

lím, nepnníl

jpíjje, a_žmůl

Pťi nejčerjtmějjjím jetí žaražíl muž, nebot
jal mile je ho m žabu ďjop'il, nemoljůlo:
ně ž míjta. Se třemí nejjílnějjjímí (;rbí

nami, (terč Dariuš

proti němu.pojia=

mil, (_thl (,neb, poražím jich k zemi, (;otom.

EBříliš jpoleljaje na jinou jílu mžal jmut=
mj fonec. Wkročil totiž Ge joubtuljp jmlj=
mí bo jijtě jejftjnč, alan paprjťům quneč=

lnjm ujjel, jtala je počala ()routítí, joubruži

lejnč jílp přebe mjjím Milo, EBoltj= uprdjlí a Polydamqď

bamaB, Bonie be Bonslerď, Ban

(anti žabržeti,

jabae, Bedťich Augllst, frál $ol= nami. —
jhj,v$!ííuoto a jeljo bcera, a Soaďjím
že Sapelomů.

jelaou o žem

mrljl a Uoha to ruce ŠJ.?oltjban'ta žůjtala.

chtčje.jfaúí tu=

pohřben jejt (»th pob jutí=

Louis ele Boullle'r,

jenž roku

D tčdjto něl'olífa slowy 1534. žil, (n;l ta! silny, že poblomu (;neb

se žmíníme opomínurojje jimjdj, » Hertjdj
řeč tratítí nedjceme.
.
em i ( o (ml jjejtřrúte roítěžem m o l ()m=

rožlomíl

a (31an famfolím

djte'l ža ocas

tábnontí moljl. thž obě noljt) sraziw bo=
()romablj pemně ftál, uemoljl jím nífbo
piďíjď; a též tolítrúte w pythických polmoutí. Pozdwibl bojtí jllnébo laně bo
(nad), (bcž'žnačne bůlažp _oljromné jmčtě= wýssky a na ramenou (ježltj (us cejn) ()o
(ejné jíltj na jemo bal, D tomto muži je nejl. Uplně ožbrojen mpljoupl na jm'éljo
měr-u k míře nepobobné. mčcí mopramnjí. loně, aniž je ho dotknul aneb nolju bo
třemeua bal.
Ač jtaří jpíjomatelé nepodmlmě přemtjjtují,
Síjhj Barsabaš,
jenž počatlem
lbpž o něm mpptamují, že žiweho mola
jebmjm bedjem žnačnlj (uo uejl, pčjtí (jo mínnle'ljo stoleti žil a co bůjtojníť me jrau=
žabíl a celéljo naiebenfráte jněbl, přece toužíte j(užbě Bál, měl talomou jílu, že
prambč pobobnějjjí 3175:je nám,
co je o kdyš jebenltate bo jijté (omárnt) (hížntj)
něm jat najíebuje, mppramuje. Bylot ujta= příjjel a fllné želežo (omařomí obemžbal,
noweno na pantáttu a ke ctí jeljo mítčž= alu; z nčljo jakoust ročc proň ulomal, tento
stwi w soubojech, mramorotoou jodju ro pal ponětub je obrorútím želežo na loma=
(;ájí olpmpiďém mu pojíatoítí. Rbljžjíž ()o= ble l;neb mžbčlatí cljtčl, nemalo je ubíroíl,
toma byla, chtěl obr tento útratu ža pří= když w ofamžení tom (omablo žmiželo, a=
woz jodu) na určité míjto barcům ujpo= wssak pobímení jeljo rožrojtlo tím roíce,
(bijž požnal, že bůljojníl žertíf S ním pro=
řítí, a protož chopiw se sochh obnejl jina
ramenou bo toho báje. Na welkém, olejem 'mobim kowadlo pob jmůj p(újjt (mI ujdjo=
natřeném talíři jtúl tal pemnč, že jim ni= mal a poboblně na zem opět Bol položí(.
(bo ()nouti nemohl. Sablfo, aniž (jo tož= S'ebenh'áte mžal ža jtolem sweho generala
brtil, bržel to ruce taf pemnč, že nílbo 6 jtříbrnlj jjáIel bo rufp, w němžmíno
to nebyl, mu bo mprmatí. Smrtjebo byla je nadjáželo a mačlaro ho w ruce, že mí=
tragiďáý Siž jtar, cljtčl obromnlj bub, jenž no nab (;(amu jjplíďjalo, bal mu pobobu
(líní) Bpl pooterořeu, rutamj rožtrljnoutí, (ojlífa. Sijtíj mojíu mpžmal (jo w jebne
((int) wypadly a an jíly potřebné se mu jpolečnojtí na jouboj, an je jím uražena
nebojtc'noalo, jerořel bub rub) jeho tal pe: cítil. „8' půjbn melmí r&b," obpomčbčl
a jafo na bůlaž, že jtutečnč
mně, že jid) wíce mptaíjnouti nemoljl, aan, ĚatjabaB,
mu nílbo fu pomocí nepřijjel, Boltža žíma příjbe pobátoaje mu pramici jmou fell
ob wlků jež.ran -— iBoltjbamaG
ba( bále: „Awssak můžete (;neb tuto pocřtiti“;
mnoInjd) bůlažům oljromne jmé jílt; těIejné. přitom mu ta! jílnč stiskl turu, že w

Ia! n. p. mppramuje je o něm, že beze ofamžiřu kosti prajjtčltj a on k joubojí ne:
míjí žbraně, tolílo jen pčsti jmou zabil
byl. Bedťich AUgúst
$oljhj
uřrutneljo lwa. Sebenlráte jjel meží stado jdjopmjmó učínen
molů, dmtíl nejmčtjjíljo a nejrožbouřeněj= měl talomou jílu, ze podkowh rožtríjl, ()ře
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hílh fehe tluftfjí to3lomil, molomi jebnou
ránou hlamu ntal, jilně stťibrué talíře jalo

nemo3no mícero jith mhpočítati.

Brwnť,

jeho3 tuto 3a přítlab umabíme, jest To:
papír ftočil aloflíl sebe twrdssi tal 3mačtl, mao Barr, jen3fe tofu 1483. weBin:
3'e mino a3 le skropn mhfjplídjomalo.
*
nigtonu
natobil. „Šimotopifmjnaftin to:
Elšočatlemminulého ftoletí 3il wMe:
hoto poctiroěho rolnífa jest tento: Roku
flenhutlu
tohtečmjfamalít pan 3 Slib 1543 tebh w 60. roce ftáří fměho wypadl
soma,
jen3 mnohými břit—1313
neohhčejuou mu po prmníltáte nájem, (nebot neměl
jinou "jílu ojloěbčil tal, 3e me3í jinhm to: mlaftui hoípobáříhoí, hhl tolilo najemníl)
lath' bo bol'tiro3baleněho buhu mrfjtíl, ani3 itertjšto opět na 20 tolů 6 majitelem,
lbo w stawU hol, holými prsty 3e [tromu Bemím *Borterem olmoroil. NokU1563.
jich mhbohtjti. D jeho bceři, fterá fice ro m ftáří x80ti letěnl poptmě se o3enil, po:
těle mohutná nehhla, awssak ssirokých ra= jam3aman3elluSohanu, beeru Sohna
meu a mhfořá, mhptamuje jeben slezský Eailora,
osobu froohobnou,6 Herou3fplo:
b_ůftojníf, jen3 8 ní w jebné fpolečnoftí w bil jhna a beetu, ji3to wssak m mlábi

SleďwikU se bhl fefjel, (tehbh hhla 20 tolů
ftatá), 3e si B ním nbělala 3ert řl'ouc: „Kde:
koliw Waď pane fetuíln djopím, neujbete
mi tal lehce". — „Na to chopila fe" po:
ltačuje bůftojníl „mého lahútn u prsou
npjatěho, po3bmihla mne a tak blonho br3ela,
a3 jjem ji .popwsil, alu) mne jpuftila, na:

tele, a po3ůfial ob poflební bohh “he3emjje=

ho balfjího ohnomeni jejitě 50 tolů a3 bo
ímě fmrti m nepřetr3eném po3ímání íměho

nájmu.

Sin lonci jiného 3imota přál flf

můli ímé btuhe' man3elce mhfjltj najem na
nčjah') čaG jeíjtě ohnoroiti, a au profhu
wssak bo jeji' ač ob pohlebu ně3= jeho tehbejfjí majitel 3 té příčinu) obnn':

če3 jjem ji pokloUU učinil

nikoliw

umřeli. Sentč bmatrátc a sice w tocích
1564. a 1585. ohnomil jmíij 20ti=lettj
nájem Be jhnem a ronnlem prnmího maji:

ílomh:

„3e si

mjch-rulon". —

Braniborsko

bylo Bohatě melmí

.....

3a nebámnhd; čajů na libech melhjd) avj'll:

„913133 jebnoho

nhd). K těmto přinále3el Sathim 3e ©a=
pelomů,
jen3 3a čajů mojmobh Sana
Sifíla w polowici 16. j'toletí 3il. Musel

tamen feběl a man3ella jeho mu pramila,
3e widi olnem íhna majiteloma, mlaběho

čaíu na jmění íebable u

(Ebuatba
“Sportera přicha3eti,naříbil
na poručení mojmoboloo' 6 jifttjm, pobohně ji ftařec, ahl) honem fípehblíllpramě jeho
melilánfhjm a siluym nm3em, w B e rlin' e no3e na 3em polo3ila. Syn majitelům
je 3bt3ujíeím,hojomati. Sapelow
hneb roh'očil a po ohapolném po3bramení apo:
jim na 3emi mtfjtil, (hopíl je ho pal—opět, bání-ft ruťou, pramil- po nějalé chmílce
pemuě ho br3el a chtěl olnem tohhobiti
ho; to wssak nehhlo mu pomoleno. “—

ftařee: „Zeno, nele3í tuto u mě u_ohh
fjpenblil?" „S“ areit 3e,“ obpomíbá' 3ena,
Wojwoda mu jebenlráte bomolil, alu) si a po3bmihla fjpenblít k nemalému pobi=
3e fllepa jeho tolii mína m3al, mnoho=li meníp ana *Botteta, jen3 obtub ďpťe:

by na jebenh'átemhnéfti mohl. Šapelow

fměbčením obefjel, 3e starý mu3 není jejitě

m3al plnou hečici pob pramou a brnhou

tal slepý a slabý, ja! je o něm to3ttujjo=
malo. Cťtaje 110 rořů ftal se wdowcem
a zůstattak po 10 let; pak pojal me jmění
122. roce mlabou a meíelou robotou 2In=

pob lemou pa3í, pal je chopil čthrmh prsty
to ohootu la3bé rub) opět bmou bečie a
tonejmětfjírhchlofti llibil se mítě3ně bonui.
i_Bojmoba molal 3a ním:
„ apelome!

tonií ?lbbu, beetu Sohna Rlohba

Sapelowe! pro tentoltáte ano; ale hube 3a man3ellu, “tetou

to he3lh blouho ttmat, a3 tě opět bo nas

fjeholfflepa puftíme!
nebočlaě
ě!"-—

Ioho

se tal,l>r3o
'

40. Lidé řídkého stáří.
Z mnohljeh přířlabů říblěho [ibítého
ftíiří umibíme tolifo tři, ačhh nam nehhlo

jefjtě po 30 tolům

fftaftném a hla3euěm manželstwu 3il.
Bieblouho přeb fmou fmtti hhl na

bmůt Londýnský

co oh3tolafjtníamelmi

říbla ftaro3itnoft přitoe3en. Iain hhl bos
mácím hoftem hraběte 3 Žlrunbel, jen3
mu wssemožné pohoblí přípramil, awssak
m hr3lu u přenefmítně míře milofti, tone:
lijahjmi m3ácmjmi 'jiblh, na ně3 ftařec

,m

Členi 'ro3manité

Uwyklýnebyl, pťlrychlila fe fmrt jeho.

mi:! 5.Ilftopabntot|11635

a;

tb93 113 mnobo přeg 100 tntů ftáři fm_e'bb

me 152. roce počítal. umřel w pzoítnei tom 1670' n)

(&lettonu,
teb9 w míftč,kde fe natobtl.
Čital 169 tbtů ftáří íme'bo, a byl o 17
totů skarssč,ne3 starý Parr.
SD Bokto:
fe, 3e mnitřnofti nu, mčítč angtiďe'ln, poftamena jeft nm

stákč swéhol Tehdejssi fráí anglich') bal
mrtmoln 3mččnčle'bo bb [\ne'bmtčleínc'bo

létat-e,mčbíaínčboWilťma Harwehi:

[)n oteibřltl, a ntá3an
starcowy b9l9 boceIa nepornífcne', ble če: b9la socha 8 kráfUým nápiíem.
bb3 přítomní Iětařome' fbnbili, 3e b9 ftařec
Co třetí přítlab wysokého lidstébo ftáří
3niiítc' jen'tč nčtolit rofů bn! 3M,Eb9b9 b9l bo:

ma zňstal a přeiinačením m3bncbn iato3 i
strawy přtto3enoíti ímé námi b9l neučinil.

D Tomássowi

nmábíme nm3e, jcn3 fe imenomal .bnpa:
3oli. Muž tento patří kpoťidkým Itbnm,
ji3to troje ftoletí mibčlt, nebot natobil fe

SBM-tomi mlnmí “3 15. bře3na1587.19 Staíale amntel27.

pobneb “Angličan B jatonft hrdosti nárt—but, Iebna 1702.

Byl duchownim, obebtal fe
pat na oskrow Geto (\ obtnb me fme'm'

a ptáme jako 3a ončd; čaíů wNecku ftáří

Nestorowo a me Spančlsku
mile %tgantonia

ítáři 80ti Ietc'm ftáři co benátíh') Ronin! do

íeben btnbčmnpřál, ěmitn9. Swč wysokéítáří mčlpřebe wssim

taf platilo w Yugllcku po mnobá le'ta

přání: „the years of old Parr“

-umábíme, jest Ztndřich

co bčtonmtl ítříbnmftt n) jibIe a pití, po:

(roh). tábnčmn pob9bnwáni tčleíne'mn a 3mláfít

ftate'bo 23mm) 11 tole'bt9 nbmoro3eňátet
a o nomc'm totn 3a nejnpřimnčjn'í a nej:
m9šífí, jebo3 3be na 3eml I3e bníábnonti.
?Ino, nárob *!Ingttďí) br3cl fe 3amá3ána
mn3l tat říbte'bo ítáří m9tá3att [)rbbtn po:
ble' hálů a ttálomen auqltckýchz
Drnhý, jehož co přítlab ťidkého ítáří

Sentlb

ne3mčnitelnc'mn , řábne'mn pořdbln me
swém ccle'm 3imotn. Nepřl nic iine'bo ne3

čcrstwou mobn, netoužil 993ímal melmt
málo, amííat cbntnč připmmen'á jidla, pře:
be mífun ůmčřlnu a omoee. Čafem pil n'fá:
mn jistého černťho koťeUe pro

wyčtsstčni

tune. Nebyl nltb9 při 3ábne'm tmafe (bo:

3 bomaní), pramtbelnč ]íbámal 3tána a pob

Ele tt onu, rten) n) :oku 169. ftáří swěl,do mečet, nače3 po půl Dubině ssclfpátt mel:
umřel. Iento Ubohy ítařec muíel n m9= mi čaínč mítámaie. Každý t9ben sioužsl
fote'm ftáří íme'm m93imn ob bmc'ří fc msst fmaton, pat fe trochu procházel a na
.bme'fím blebati !Btalzlt fe ho kdo, jat asl to to_nal fwé práce. Zanechal 22 fnm3tů, ,
ftár jeít, bbpoměbčl po nčjafe' přeítámee: w nicbšto posnmnenal wssecko,ccokoltw b9l
„Sat balece íe as upmnatonmti mobu, tat ptaeomal a m9tonal. Neměl ni3ábnt') ná:
se mi 3bá, 3e okolo 162 rotů. " Na otá3: pab 3hnniční, nitb9 nenedmt il 3“ otemřítt
fn: „Na ttete' háíe (\ na jate' meřeine'nba: a nepotřebomal nitb93ábnc'90 _[e'Eaře— Ieč

Ioítt fe jen'tč pamatuje ?" odpowidáwal:

son

ftřibmoít. Zeho pamět b9la ta! wěr:

ná, 3e o wěcech stoletých tat mInmlI, jakobh
M93
pak 3e čítal 10 čt 12 tofů ítáří Iman). " měí—jiš 100 let, 3četnal9 mu opět míaí9,
"Gtařee tento neuměl anl píátí ani čífti, iešto neblonbo přeb tim 5919 39Iefniměl9,
b9[f_tvmlábí ítIepnitem u Iorba Gun: a po3bčií jesstč nta3il pčsskybennč 4 míle.

„3enacházel
pamatnieme
ZlUdťicha
VIII., te9b9á'
3e
se
ištancnu3ítu,
on fám
se b9t9v přeb nebámnem přtbobth).

9etía

a wčdělsc welmi bobře npnmato;

mati na opata we Fontaine,
na bltmn me išlobbenfielbn,

Čitaje 109 tbtů, pottattl ímé 3ub'9,tat 3e_

pobobně fen poíe'mfamt :: měft9mt meeml fe 3imtI,
jen39. po čt9řed) rocťch wyroskly mn dwa nome'

ltftopabu totu 1513. fc ímebIa, nebo tcb:
b9 1:9112 tpfů ftát, narnblm fe 1501.

melfe' 3nb9, nače3 pak opět masa po3ímatt
mobí. .Rn tone! 3ímota 3am3tt fe jakýsi

.Rb93 dofcihl 100 Ičt, 3imil se t9bářftmím.
Nepťctrženě 903ímal btnbe' :: ssparné po;

odtok tune,

1e1'3_it3 po 30 roku mě!, a

ttetí) fe ta3b9 mčííc pramibeíně boftamil,
na to bafta! kamen,! němuž, fe pťldrUžila
pobottnnto b9lo, aImn3non. We meřeinód) neunnpná rámu, a ont se mare! lonečnč
(: ntabntdád) listlnách b9I 3a3namená'n, 3e mífeobeenc'mu 3átonn fmrtl pobtobttt.
il3 pťed 140 roky ftIábaI w ílftč 3aIc3ltoftt
4—1
. Bukovina.
pťisahn Do Sportu
chodiwal pťssky.
NokU1496. tábíb branné wojsko$ o l a:
Mnozi libé wldiwali ho w řetád; plowati,
trnu), a w poslednřch (ěted) 3imil fe, i_a'tii3
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kůw ast 80,000 mn3ů silné do SDtolba:
wy, a obleblt Gučamu, sidlo tebbeiffíbo
tní3ete Štěpána V.., ien3 pto ubatuoft
_fmon příjméno Welký íobě bpl 3íilal.
Na

3páteču_í ceftč bplo moiilo žBolífě ob

btblnům

Stěpánowých přepabeno a tal

se rozhodná bltma [webla,_3otatí a bulo;
wým temenem pofetl. Z topo wprostl
ohromuý bukowý IeB, iej3 !Dtolbamane'
pto *.'Bolflou.teen), lteeou mífto to 3mla3e:

no a3íuobnčno bolo, lefetn čecmení) m
ua3í)malí.1ent left onen les Bn l ow ina,

pora3eno, 3e melile' nmo3flmí bneb na mí: pro rten; m Uowčjssich časech Moldawský
stč 3ůftalo a přes 20,000 mn3ů, me3i nlml Řehoť Ghika 3lrootswňj naíabil. .Db
mnoho uco3eucu, bo 3a1ctí pčlíl'lo. .Rní3e roln 1777 přípabla 3emě tato tu lcálomx
Štěpán
necbtčl ilcl; pob šádnýmt mp: flmí Haličskému, 6 ním3to a3 pobueB fpo:
mlntaml 3 ma3bp prop,uftltl bal jtch do jeua ieft.
Karel Qrel.
plnbu 3apčábnoutl, celou planinu, na lterc'

Dnrqb'nůstky.
303mm) Jllotamúne!
.Žádáš

hledy, iiube mlhowiuy naplňují jeho mpfl
! frbcc touhou, ú3afem a ú3toftí. „!Bčí:

obe mne, abych lí 3afe telll" moláě opět, „3ačínáě buec bto3nč

něco 3ajímame'bo bo toboltp příbal, an
fe opčt cbpftáě na pouť po mlafií. !Brá:

em!

nčeučl" —2)lo! uelcfej fe, mfi'at jíl ifem

8 ní, totl3 ctou učenoftí, u louce. !Bíě»
a to bolěbampml jsa tatočta 3afp: lí pat, co mně, tbp3 ííem těd; bloč3báa

pán a tcoín tobo bomnímaje fe, 3e Tťoůj
poutnlďí; mat bube ji3 boinou 3áíobou
obilnub 3aflanon opatřen, (m3bpt každým
totem Tě patrně přibnmá, cbmála Spánu
Bohu) — w tčd)to okoluostech myslel
jsem, 3e'be3 mé ttocbp fuabno íc obeibeě.
Boněwádž

ale mpííle'nla,

3e bpcl) SZ'čles

tos na cestách Twých uefpromobíl, mně
iatfl boleftnč fába do fmčbomí: to3 afpoň
tčmlto řábjp Ti bámám točbčtl, 3e na
fiebe mpílím, a 3e w Uassem trail mífedy
no na Twůj přícbob ftbečuč se tění. —
,!Bobímíě fe 3ailfte', pomím:»ll Ii, 3e jfem
w poslednlm mafopnftč (omn'em3e a3 po
ílončeněpobo3nofli jubilejníl) bpl na bále.
„Qho!“ ftpfíím SI! molatí — „to jest
něco 3 btnfn nomčbo.'“ Sun, člomčt nl:
tbp nemí, ia! mu ofud zahude, mně pat
tentottáte 3abubal ne w bofpobč, ale w

činu a bmč3blčet bálowých pozorowal, w

te' bobč napablo? Napadlo mně, lat po:
bimnč ftaří mnbrcomc' sobč _mpfmčtlomall

rolbční,

ttetat totl3 fe to.flámá,'3: člo:

mětmlbí.11čenícl ašlatonoml

fe bo,

mýsslelt,
pci),a když
blíbáme, se cofl
m;,o
chá3í 3 oka3emen
botlnntím
wěcl,

tterou upíráme 3rat, mlbční 3pníobu1e,

[tatoníl'elBythagoraď

opat ftál urputně na
mčci, na ní3 patříme,
ítečtp fe oblupují a
mcbá3cií. Sedi tomu

ale prám! na:

tom, 3e ptí) od
nenílále male čá:
w očl blíbačomp
tal, to3 není nei:

meníl'í pocbpbnoftí, 3e na bálecl), lbe líbě
neimíce 3a tou příčinou fe fcbá3eií, abp

míbčlí a mibínl bpll, pomftala ptůpomčb:

„Diw 3e fmc' milenlp nepobltí

očima“ “—neboť, má:-ll jí bobnč tab,
to3 na ni neuftále blíbá, blíbá:»“ mffat
přícbá3í fíň— na ní neuftále, to3 nempbnutelně muíí

bomč fouleome'm. Mnohému
bálomá jako hwčzdnatč nebe, lbe3to bmč3z
bp wsseho druhU: ftállce, lometp a pla=
netp, flnnce a mčíícome', bíl otolo fme'
mlaftuí ofp famoftatnč fe otáčejí, bíl ble

3átona příta3llmoftí a obeá3imoftl be3pca=
mlbelnč fe poní. TU se badawý bmč3báč
ponořuje m obblmomání tělefně i bncbo:
me' krásy, tam. opčt blublee, hwčzdy fluor:
natě a hwčzdy pabaiící uťatou jeho uču

ob ní be3 přeftání oblupomatl

malc' čá.

ítečflnpotcačuielí ale w tom 3amčítnání
po be3lpn chwilt, pat ubobe' bítč tonečnč
pobltí, anl3 při tom l;nbp otemřel. Tohle

učení poskyřUjenefífaftnpm milencům po:
tčcbu, ttetá co bo pobftatp be3 obporu
nabe mn'ecbnp oftatní potčcbp topfoto rou:
nlta , neíl'taítní) milenec totí3 funí od íme

drahé ntrntnlce aípoň malé

c'áftcčtpodx
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[uporóatl a poblromatl, aniž ona ton'm bobnébo ftarčbo potrptjhoí, chtěl bíebáti
jlabtčmn polptání můše přelagitl. iBočejh m Iičible, jeboš jejjtč jem tam něřterá
m') mnbre' ťecký nám swým něením' po; w npřímnoíti
ne pojnb dostt potro:
bároá tate' klič fn fonečne'mn :ozkesseui čllcí bímčína nebo paničta 'po'nšímcípouse
ťasto přetřáícmé gábabp: proč aji najfe proto, abp růše na tmáříd) fmetoueí, eo

jponílě krasawice býwaji na' mnoge rat
nelíáíe', mrttame' anemčrne'? Ičmíto ma:
bami om; to! málo jjou mínnp, jaro no;
morosene' bítlp. Dteboť, mobondi za„ to,
je každý na "ně zewluje,

trájp nab .mírn mratte, Ustawičuým na
ně blíbcíním příliš náble se nerožprchly.
Budou:lř uassc beerp Ewtuy w upřímno:
ftí tai malne' pofrofo i- bále "číltítí, paf
o ně jroeí zraky je bočfáme eo nemibčt r'ajifpd; časúw;

upírá a nájlebomnč ťašbí) jmon čáe (\ še naij'e čáta w tom obl'ebn na b bre'm
ftečtn ob nich wršme? Newyhnutelný jpočímá jáflabč, sa to nám ručí eetná
tterá prosatímr nešli
toho toner mují býti, je nájlebfenr ufta: boftamenlčta,
roične'boIelfomání je jaro rogblíbají
ono rájjie' čajp bojbon, zastáwaji přeb:
ax na mnobé pobílp čilí bimibenbp fexroz: d)ůbčí neboli proftřebničí nfol mesi najj'í
pabámají. Nyni tate' Tt bnbe zřejmo, a rájjfon bobon, býwajčce od uassich mčít:
drahý příteli Morawane, čím je bčje, še ských a npní uš í ob wesnčckých trafamie
mnobí) ničemm'), na bnebn a na těle tmrbojjíjnbm blíbačům pomolomána m
zbnnkrotťlý ossusta u Uassich spanilosti
wětssiho nezktdka docházč sstťsti, nešli nm;

nebbáítád)

ato siceproto, abp gra:

minn přtpíij'e, pam člomíčet oeurnr'),

bčtí, patřící

to jest rakowý,„ jenš jlne'bo ponoolání a

Snu, tašbí) bp ráb nějafon čáskečkuz ně:

tomí jejíeb uacházeli hojučjssi přílešltojti
pořábm'), nábošní) a zachowalý, jen; mů; ,oblupomntl 5 nící) čáítečtp n mčtjjí míře.
bee málo semlnje, a lelky chytatt nemimá
Sale ! počestuý mnbrce SBy tb a 3 o ro!
lbp. Tim nafje bámp opět nebbmají min: Zak ůrobne', prnšne' ana wýklady bohaté
no, nebo meta: ;,onp mu báíoají jest učení tme'! *.Bodgopnješdi npní, drahý
přeb'nojt", ble náblebn bore botčcne'bo Moraw„aUe, proč jmět ebnbobne'bo n e:
Nedťje je to z hrdosti, nýbrž
nemá platnofti, nýbrž _onpnáležejí tomu, námíbí?
lbo na ně nejčaftčji a nejbe'Ie blíbá; ne; 'proto , še na něm není. co oblonpnontí.
můšedi muž pokáduý, mrawný a anebo: Naopak čaje fnabno fe bobábáě, proč
walý boftí často jme' oči'j fnčb (13 po: bobáč jest nulž mfj'nbe námíběn í), proč
mhmojtí swých pozwédati a na ně, na Bníntfašbí)opatrně a projřetelne
bámp ,totlš, upíratt, pat ned) fám jobč zacházi, proč rojj'ube, fbefoll jen bá mí:

gamčjtnc'mínemá, Ieba' couratí

je ga bo wyhlidal.

obleb na nebo je bere.
uDcllssiho mpmogomá-ní'

neločjtamí, jemu. bčmče přeb očima megme xnrawokaruých průpomíbet z náblebn po:
čejtne'bomnbrce řeďe'bo mgbeím je; jenom
a pobltí.

EB.Metbod Gazdik, Slowák, jejj'tč Tobč, rozmilý Morawane, žádúm
jcnž bp! blonbí) čas w tnreďě jemi, mp: ob frbec, abp Twá pontniďá tobolka i
flábá o tamnčjíjíeb“ bčmčateeb “ panič: letoé bola bobnč bobateí na mtipne' člán:
táeb, že wycházejice na meřejná míím, což to, pat ze safe bubon nnTnbe po wlasti
ostatuě zřťdka fbp fe ftámcí, meImí slnssnč

námíbčti

a pilně bo tobolh)Twé na:

(: to sice ta! blonbo, aš Tč
je obíroají a melml pečlhoč bo hustých blčbati
zúwojťlw je gabalnjí. iBotlcíbášdi jim to se skladu fnčbfnpeďčbo bo jebnobo mi):
jako se mlo'ni ftalo,
za cnosk, mýliš je. Cclá ta obálta její, tijfn mpblebaji,
poubá nutná obrana. '3jonee pn') nab čehož Tobč i Ietoé scele'bo jrbee na alá:
obpčej fráfné gaftítají se tof iTetrně jenom nn Bohu žádciTwňj stard přítel.
2. Zistý pán mrcbní bal si mnobo
proto, aby tnrečtí gemlounome' tai fnabno

jld) nerogblíbalí.

Safe to Iieomčrnlš práce, abp jjfolní bítřp obmrátil'ob zá:

re, tp tnrede' bámp! Ioboto

muž za jiarobámna.

újfotu, je: [)nbnčbo a b_říjjne'bompbírání ptám. S.Broto

také najj'e brímp začasté přicbobll bo moh), a bítt—pborli,

bomčlp, totíš: quíjnč se odiwati a zaha:
Iomatl, n náB míee není, Ieba žeby ínab
nčlbo poflební jeho ftopp, eo zbytky nen

roč o tom. pončomal. Sebnobo bne jba
polem \oibčt chlapce pob ftromem'ftáfi a
na hnizdo je bhoatl. SDomtípiI je, še d)!a:
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pee ten mlabe' ptáfp mpbratl obce. Sbneb
po laflamě poučil a příjnč mu naporn:

Uý pane, projím, račte obpuíliť, to já ne:
mím! — Udiwený farář ptal se bo pro:

čil, abp oben'el a ptáčfl) nechal w huťzdě. wa: „fllle, člomčče, to přec Bnbete ročbčf;

Chlapec odessel. Drnhťho bne opět se
ssrl pobímat na l;nígbo, ale přljba tam,
ptáčfůw jlš nenan'el. Stoje tatto jonbil:
„D těd) ptáricl; žádný erědčl nez já a
pan wrchňi; ptáci jíon prpč; tebl) jlcl)
mnj'el p. wrchni mpbratl". — Wrátil fe
bomů, ale mpn'le'nfa ta nifbp wíce ne:
whssla mn z blamp. — Uběblo mnoho

jatpafji

moláte2" ——Maužel: „Sá jl

molárn: „ftatál“
——ZB.farář: „El jal
jfte ji molal, bofnb jíte jeíj'tč nebpli ímo:

jl?" — Manšel: „Ienťrát jsem jl řítal:
b čro č e !“

5. W jebnom mlílč bámalp fe nome'
gloom; na točš. Muožskwi Iibn bolo pří:
tomno, tbpš se jimi mělo po prme' ;monltl.

rofů; tu je přijTeI zenich na tancelář Byl tam tafe' ;monař fám, stojc meble'
blárlti. o pomolení taenční. *Ban mrcbni ftařenfp jafe'j'l. 3af je počalo gloonlti, pro;
nejla ftařenla nfnbef fmůj řloue: „žen
fe ho tcizal: „Robo si Dubeč bráti?"—

melír) ;mon je ml nelibi! — Zwonať
ní opět je ptá: „Sat pat fe jmenuje trvá pneb je ji tágal: „!Broč pal je mám neli;
Žentch fe zarazil a obmlčel. — EB.lorebf

erčsta. ?"— Ženichodpowťdčl:„Wšá:b

?"— ©tařenla:

„Málo patří!"—

ení) pane mrební, to Wám nepomím."— Zwonať: „Milá flařenlo! to je proto,
Dobrossdcčný pan wrchni je tomu bimll, ze ten zwou je poj'nb tuze mlabp; aš bnbe
a pončomal ho řřa: „Mlly jpnn, nemů; tal ftarp, jalo Wy, potom bube mice Eras
stU jmon ml mnííě jmenomatl, sice opel) četi!„ —
tl nemobl pomoleni napfatl " — Zentch
6. Sebnomn f'lolálomi umřela ba;
praml: „2lno, ráb bpíle měbčl jafon ne: blčla. !Ban učitel, muj nábognp, a proto
ročftu mám ; ale já Wám ji ani ja cell) mellee májem'), napomínal jej, abp přijba
jmčt nempgtabim; potom byste ml ji tafe' bomů pollefl a ga bablčtu je pomoblll 5
— (Sblapee chwilku ftál a
mobl ta! wziti, jaro jfte přeb mnohými otčenájíů.
[čtp tl) ptáfp mi mpbral".
pa! je bal. bo pláče ufebame'bo., SB. nčltel
Školni dozorce přln'el—na aton: fe bo ptal: „No, Wojtissku, proč pat tal
ssku. Mezi zkonsskon bímal je se zástoli fme'r tuje pláčeě?" “—- Chlapec odpowčdťl:
bop o bittád), a spatťil, je jeben djlapee „imám fe moblitl ga bablčfn 5 o tčená:

gajmníjlle bolů blíbá. Bowťdási: „len
tlončet nemá bobrčbo swťdomi!“ — SBo:

jj'ů, a jánmím jenom jeben".
7. žmiloítpán mpn'el zr íme'bo ;ámln

tom blafttč na něj ;amolal: „Frauttsskll! a potlal alba.

fnfnl

na mne! — Chlapec je na pana

Dílal flátl a ptal fe ho:

„Žide, fam jbeč?—Šlb: Milostane, já

neroíml" — MilostpáU se rozdněwal,
mola! brába, a lágal šlba ;axořítl. — lb
jmelí čepici a praloll: „Widite, Milostx
nom na mne tufnll" — (El;laperpowstal pane, že jím měl prambn, Ebpš jíem řetl,
těž w lamiei, bobaI flrgmnšilofll, a biroaie še newím, tam ibn? So" jíem mčru nemř:
se na pana bčlana co btbla měl zakťikl: běl,'ze jbu bo galáře." _slltlloftpán je to:
„.skuku!“ — Wssickni fe ball bo ímicbn, mu gafmál a „jihu propuftll. —
8. Bked mnohými létp le'čil Iěfař to.
a p. bčfan pramll k p. fatecbetotoi: „Ten
eblape'e muíi blázUič!“ — SB.laterbeta paf máře na ;lmnlcl, a nemobl mn nlfte=
obmetil: „Nikoliw, bůftojm')pane! To je rat pomoci. Sebnoljo bne přlfj'cl k němu
neborognmčni; chlapec rošulnťl, še má ga: a nalegl jej scela abramčbo; l ptal je ho,
tutatl, neboto její: „fufnl na mne!" po čem bp jej bpla ;imnlee oftamlla? Ro:
račteš mu říci: „tonfnl na mne!" po: mář pramil: „Wčera jfem boftal chukna
tom jtstě fe pobíroá." —
tpjele' gelí a na fneblífl), šena ml je uma;
4. Mladý manžel přleeI na farnpro; řlla a' gimniee je ta tam". — Lékať top:
sit o kkest swatý pro fme' 'rojeňátfo; po tábl si z lapjp knizku a zaznameual si tam
kťcskUswatém tázal se po p. farář přl ;á: jinou notnou zknsseuost: „Broti zinmirl

běfana pobíloal, ale l;neb saje oči jllopil;
!|). bělan mftaI a přímčtlmč přimlonmal
el)lapeomi: „Sšrantljjhl, nle fenelooj a je:

plíu: „3at je jmenuje Wasse žena?" —
Manžel fe saragll a obpomčběl: „!Beleb:

\oařene' tpfele' čelí a fneblifp" — SBonělo:

llfa bned; Bol molán fe frejčímn,

lte=
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rýž tatč na 3tmnlcl ftonal. $e3 ro3patu Řeholní! chmíltu četní, a tbh3 fe pani
naříbll jeho 3eně, aby mU Uwaťtla 3elí 6. neměli tnlčemu, 3ahttnuI opět ttabtcí.
tneblíth. Zena utvořila, hejčí fe najebl a To dožralo jebnoho 3 hráčům tat, 3e fe
do rána hhl — w !Bámx. — SDmhe'ho bne m3chopil a mnichoml notuý poličet mie:
pťisselléků a miběl, eo fe ftalo. Zase mh: pil. Ten htublan iiftě ptámč ptohrál.
ňal toboltu swou a pťtpsal do ní: „Beli Takowé nabčlent byloby ohhčeine'ho šlo,:
6 fneblifhproti 3tmnicl ien ptotomáte,
mčta popubtlo tneiobmá3enčjííimu Ratin;
tteičí na to Umrou!“ —
'ue3 náš tláfítemí! obmčttl chlabnč “ nab
9. Edith AUgličaU,major B o bbith,
míru bůftoině: „To bh! báret pro mou
ien3 měl we jménu swé mlábh B pohla: nepattnnft, wčtl pánowé račte také oh:
matem Nssanttského uátobu u) ii3ne' Qlftiee
_mhiebnámatt, ehtčie fe tamčjííím černo:
chům zawděčlti, Uásiedowal nloudrosk fm.

ívtethobta,

ien3 l'i Uaklouil hrdle ilo;

manílobulhatífe'hó o b r a 3e m. NugličaU
mhpobobnil toti3 nčtolit dwořentuskýchpa:
ni mtr'uč a tráíuč. Nohlawarowi zachtčlo
fe tate' napotom mhohra3enu bhtl. Maliř
fe bal B ochotuoski a G 3mlán'tni pilnofti
do bíla. Bodobl na mfl'af, ač uměle mh:
tmořená, pohlamata neu'pofoiila. umělec
ptal se tubh3 melmo3ne'lm mouřenína, co
prot! [me'mu mhpobohnčni namitatl má?
Ccrnoch obmčtil, 3e st přál bhti mhmalo,

mántafč— na bílo!

mhíliti

Uassich chowheům. " -.— 511 tu

po

třetí 3acintal plecháčem, bo něho3 il3 hneb
fe hojné alnm3nh sypaly 3 rukou 3ahan=
benhch fmčtátům.

12. W hříífích 3aftarah') man3el ne;
chtěl fe žiwou mocí přil'tčaítnttiím. mišsil,
ač ho k tomu ptosbmni mnohhmi měla
3ho3uá 1nan3elfa. „Sbl mi t sslakU 6 tě:

mt plettami, " hhmala ieho obpomšň. Wt:
donc ubohá 3ena, 3e se to3rá3i ieii fnahh

na twrdossčjnostl nepohnutč, pramtla fv:
nečnč obhoblaně a zoufale: „Sá jíem ti
obbáua neto3lnčnč. Bez tebe aut bo ne:
be uepůibu. ChcešIi do pekla, i tam tč
uáflebomat chci." — TU íi3 obflábaía
VII. mhobcomal mobíltehní tní3fh a ímle'lala fe 3e ímá:

10. Papež Spina
htbc'ho Napoleona
3 eírfwe. 3měběm tečuiho občwn, jařohh 113 ueminila účaít:
otom Bonaparte, obmčtll opomr3limě: niti fe bále na fw. mléíil. To hnulo
„Broto mým mniínům 3braň3 tutou nes man3elem. Wzchopiw se, ssel “ mh3pomi=
mhpabá't — A hle! w Nusku pnssky mh:
padaly skntečnč Napoleonowým bojowni:
ťům 3lmou 3 rutou. Ba téměř celá mhpm
ma frcurcouzská wzala na půbč newydo:

bal fe po prwé 3:128 let, co fe ba)! ožcutl!

13. 3afo3 mčbomo jeít, wyzwýwá
w čaó tilleílí mečetní bohou hlas 3monů
ofabuífh fmoblithč 3a hřín'nífh. Když pat
httnčho Nuska 3a 31196.— Db tě doby
m iifte' fatnoftl hlahol 3monů pauební:
hmč3ba sláwy Napoleouowy hlebla, co 3a= fráte ! přímíumám 3a nen'faftnifh hřífíne'
čal Cirkcw 3a nástroj swých cttžádostiwých pom3bu3omaí, bi matla žalostným h(aíem
choutet nabu3ímatt, a námčstkowi Chrtsto: ! íme'mu fhnoml,' ]en3 si hp! 03 doposnd 3e
fm.mthie ůímčíith touhame' trn:
mu fe 3ptottmtl.
11. Ztstý wojeuský bůftoíníf, jen3 ptI: „Q)neé 3moni it3 ienom 3a
fwou schopnostč a robhmou m3nen'enoítí tebe!" Ssowa pohuutč mlumená bolala
mohl mhíoto postonpitř we sláwť swťtské, 3atmr3eíee. ŽBřeb obthobem kuěži mióílo:
3aměntl meč 3a tříš wskouptw do řehole nářům náflebujicího bne čafnč ráno při;
miloítbnhch htatří. W noci nhma3omámal stupowal onen mladý tupitel Boži co
rám) mt3áfům a opatrowáwal w podstatť 3Eroun'euí) faiicnít ke skolu Bčlnč po mh:
nedožtwcňw samého Christa !Bána. We konaUé zpowťdt.
14. Rně3 bal jebnomu to3pnftile':
bne chobil 6 krabiei po Widni _ob bomu
k bomu 3ehrat pro nemocné. Eibumiíens mu 3átomt ob spolUsskoláka mhleptat na
stwi wymýssliwé Uwodtlo jej i bo hospod ralhoth. Dbroftlá seskra potrestauěho to :
a tamáren. Sebnou \vejba do tmvánu) men) botloutla 3a to nemhme'hq lvhtona:
fhlebal čthth páni) me hře 3ahrauc'. Ghře: „ivatele rozkazu tatednetoma. Šwauda fe
ftem m plecháči bámaI jim na fro3umč: dostala ksoudll. Dh3alomaná obmolámala
nou, oč mu bě3í. _ Než farhauíei, jatohh fe, 3e 3alobnit 3ábmch fmčbťům nemá. &!
mtlosrdného ani neho3oromaíi,hráll bále. tbo při tom tehbh bhl? tá3aI se foubee.
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on a já,"

obmětilaptoftoz nimi tale 3ena těhotná, ft'etá tam jlebla.

To bylo to jobotn, w nebčli měl býti fieft
ro3eňátfa. —,Šena f_taroj'tlimč
mami: „sou,
h') um3i, tam půjbeě pro lmotto? TU nás
1849. 5buřičSterbiUt
wyzywalrybáťe 3ábni) ne3ná". -— Muž obpomčbčl: „Ne:
na řece Třbeťe, alu) jíti zahodtlt (\ raz Dělej ji ítatoíti zbytečných. imám tn 3ná:
bčji je chopili tobmnč tepublito mečůro: me'bo w městť, ten nám jiftč pojlou3i".——
otá3al je ho jeben 3 Uich: „u proč Wy Sel do mčj'ta l;neb bo prwniho čisla bo:
nebojuiete G_
oítatnimi gatbifto ?" — S te t; moionibo (: prosil hospodáťe, aby ssel bí:
bini oboomčběl:„Sá bojuji pe'ami"— tčti 3a fmotm. Ten mu mileráb jiibil, 3e
„Tak?“ objet! rá3no tubář, „a nu) máme půjbe. (Eitán wssak ssel bům meble' bomů
dusse nejmofiná bolta. “llpotom prý neni

chytrá1wýmluwa
Rbo3' ionab
iaBpeni3ei—
zpoury Řimské t.

3e swého břicha .bělať falmnáře,

bo Ete: to celé bloube' ulici, mjj'eeh)prosil, a wsst:
ďni mu jlíbili. — SDtube'bo bne ie hrubě
mn'i ímate' jcb'á3eli je moptojeni lmotromč,
neměbonce bruly o btubu.
Až pal je bo:
mlumili, 3e tašběbo 3 nic!) titán po3ábal

toel; by Franco!lzowé namáčeli péra ímá?
Wčte li co? Wp bojujete swýul péremx
hezky boma, a my sobě pojď) falamařům
tafe' zachowúme, a 3ůjtaneme při nemo:
bed) (fitčd)).

3a tmotta. W tom pak pklsseli titán, otec

16. (%!čnoft). Zedny swťtskéno: Dítěte, ješ bolo jl3 otanm' mjj'i swaté
mino bonejlo 3prárou,3ePaťižský zwě: pokřeslčno, a imotři boli zpoblizké roejniee.
řinee (mučm3to se 3mířata 3 to3ličnod) Ieu l;neb mlnmil lmějjfauům n ,.toftela
bilů fmčta chowaji, jafo to SchoubruUu jbtouiášbčnom řta: „Dj, po3btam Wáď
me Widui) w těchto bneel; uttpěl dwč
boleftne' a mpmme'm fmojlu jloma tč3fc'

Bůb wsscmohouci, milí tmotrome'; mu při:
dyá3ite 3aítonpiti miíta tmotrů! Moje bítlo
ji3 je poťřeftěne',a nepotřebuje nic jiue'bo,
noceros) umřel, a 3:1 krátky čas potom ne3li něco čábnčbo bo minlui" —- .Rmo:
pti; i jlon, bm: Mehemeda Nliho, trowé fe tomu pobimili, a l;neb íábli bo,
a ob 30 toiů okrasa 3měřince tobo, 3a fapeě, a bámali B uímlroem cboire'mn ei:
fánomi pro bítč bo mintu.— Ctkán ban)
nojoto3eem se obebtal" na mččnoít."
— Nowinp cirkewnť slowa zprčewy této přijal a pln pokory obefj'el.

3ttáto;

napřebpti) noíoeo3ee(Rhi

pro obmejeleni

Zan Doležal.

swých katolických čtenářů

3aíe nale3ne, 3 čebo fe 3mláíj'tč nof 01:05
3ee meliee tabomati babe. " — (ŽBo3naz
menati blu3no, 3e to nčmeďe' řeči jlomo
Rhinoceros- nofoxo3ec be'ře je tafe' me

19. W jebnom wychowacim nstawu,
w něm3 bolo nejméně 60 ebomanců po
nejmice bmacetiletády a ftarjjid; — tteři tu:
dyž měli ji3 wssech pět pobtomabě— sta:
la je 3tnčna w přebftameuijd). Bťlssel to:
ti3 Dřebfiameni) přímí), bobtébo Moc a
ptonifame'bo to3umn. tento jebnobo bne
wskoUpil me3i nčfolit ebomanců jbromá3bč:

jmojlu banlimim jato u náš můl, bn:

mód), kreřiž jemu

opatomalo a bolo3lli: „Duchapluý bopi:
j'omatel, ktelyž pobal

3ptámu

o obcbobn

nojotošce a jlona na mččnoft,má
aleíooň

naběji,

3e jicl) oba na mččnoíti

welikých potlou bělali.

tool nebo bňnp).
mřebftamení)je ufmál a ptamil: „Páno:
17. (Bapir u Slutťů). !Bapirjeft me'! bobře ím; je máte tmařiti po ebout:
u TUrkú (MnbamedaUsl)

me melře' toá3:

kácha jlabinád; pťedstawených flood). Gbit:

nofti, ptoto 3ejme'no alllal; (t. j. Búh) bátezli, 3e jeben 3 nic!; jbc na čeít, bč:
naň pjáti se mů3e. Stunt, najbeli iné láte mu poklony a3 k 3emi, a bámáte mu
papiru, opatrně l)o 3bmíbne a polo3i bo
nějatc' schránky. !Btoto býwaji toe 3bid;
čaj'to bin; dčlané papírem wycpáuy. Z
pobobné příčinu pojub to t“an (fnilya 83211:
bameboma, 3a oifmo jmate' poma3omaná)
nebámaji bo tljfu, necbtice aby jmeno
Boži liíem ($tejj'e) je tlačilo.
18. (Chytrosk.) !Břljjli ciťáni bo mej
nice bliž mčfta roenlomjfebo. Byla me3i

lidootime' titulu; mibíte li, 3e brubc'bo tčn'i,
když se w četuých tlupád; ťolem nebo fenu:
pnjete: boptomobimáte jej (13 fe bméřim;
po3náte li, 3e třeti r&b jábá bo iabatčtřo:

be3 uítání mu 3ambámáte tabáin. Siem
šáboítim, 6 janu mne bubete blebčj na

lcp boftati. " _—£Biim\') :: to3umm') přebjtae
meni) tento mčl tale swého konička — on
tott3 ráb tabimal w nemocich a churawo:

mmm.
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stech, ač iélařcm nebol. —iBo nebioubu i ob protcíiantů je ojiaroomaiq. 3efiii
jebeu zchowanců přifjei ! němu, a gábai páni paftoři B tím bpii ptáioě boccia fpo:
jej uctimč, aby mu laskawč ufi'i probiíbi, tojcni, když se o jménu ompiu přeímčh
ze n) niob má jaiíji ttbáuí. —£Břebftmoeup čilí, není nám pomčbomo. žil: owssem to

tai učinil a pat ptamii mášně: „mm;

panáčiu, m uíjíd) nemáte nič, ale
za nji'ima mátci"
20. (Dmpi.) 5Dne8.proiíncc185 4,
jakož fajb'c'rnu iatoiíiomi

pomčbomo jen,

probiái'liucíměftei Christůw,

poutí;

Diet papq Biuš IX. ptabámnč :: mjl'e:
obecné nábošué mínění a učení Qírhoe—

za ptambn neiiamnou máme, že (ač na
máiiu upnčjjjí rozlitou iiabcme mábu)
probiáifcuí onobo čiániu jeji pro i'mčt a
pro čiomččenfhoo mnohem bůiešitijjjí,
nešli bobptí nebo nebobptí Gcbaítopoiu.
Modlemr se, aby na přímiumu ucpojimt:
učně 'Baunp Marte máita ta ji'faítuě je
uiončíia.

o nepotuji'cučm a nepojimtuě;
21. NUská dwornost. Wc rodice
ném počctí biabojiameuč Enannp megi Ruskem :: Sintetizm : gran:
Marie, iRobičfp Brožiu sa čicíucč cougjignnžingiiďem
boftaife baiíi
mítp.
.staždý wěrný (\ mčbomp intoiít
očciámai bobu tu 6 uapnutou. boduímm
fíí — W městč Sionyhursi—Lancnshire

iii'tů auglických w icbuu 1855 Siujůmbo
tuiou, jeuš jal obpčejnč, břímc je pře;
četlo, ucšii zajatým angiiďíjm bůfiojní:
m Mngiiďn dostal řebitei mcife' Seíuitjie' Eům bo SebastopolU je obejiait). Megi ui:
foiejc zpráwu, je jmatí) Dtcc w Řimč mi bolo píaní ob miabe' Mugiičanfo je,
učení jmcuomaně sa čiáucf wiry probiá: buomu bůftojuífomi pojiaue', m itcre'm ler;
ji!, a bai iyucb mn'emi zwony zwdulci a tem bylo mojioioguo přání, aby onen
wssem fiubeutům jjioi ioiejc fwé, welkým augiíďí) bůjiojnít jí pojiaitnořlíi é Eabáiu
i malém, učiuii po ceip bcu ptágbnino. Menčik owa (abmírcíia iliujic'bo), jat
Mladi mušome',(mciící finbcuti) a meun'í míic Bp bo gajal. Ltst ten je četl kuizeti
žáci baii je bo biaí'itčíýo jaíaní, tai že Menčikowi,
kterýž ihUed inojiíť Bc
jejici? tabofině moiáuí baicio jj'iroio se jmčbo moieufiěiyo iabátu obřísi a bo an:
rozlěbaso. ?[ugiiianjh'y pajior nejbiišn'íbo glidčbo taborn poliai B tou jábofií, aiu)
obcíu přejměbčeu jja, že neobpčejne' já: ho obejiaii jincnomaně paničce io žiugii:
[cíní můšc býtl jeu wýsledkem iromobpr du S tím pobotinutím, že mu ani na
čejuých pkizuiwých zpráw j wýchodn,suad moji nepřipabá, tai brzy báti se cbotnouti;
dobyti Nuské pcmuoi'tí Sebastopolu
aby wssak naběji te' miabe' paničfo ne:
strze Qingličanp, ucmábai, a bai romnčš jiiamal, že mu jei't potěfjcním, jí gába,
wssemi swýnlt zwouy jimoiti, a nettpčii: nou památfu ji; npní obemsbail.

22. iRujfcí smušiiofi a jpta.
mě čela! tobo oiamšcuí, ažby ústuč bo:
Uprostťed smUtUýchhrňz má:
jia! jiítotp o mčci tě. Za jeho příiinbcm mebinoft.
baii i joujební paíiotomc' gmouití, tai že lečných pojiptnjc šimot m táborech u Se:
celě okolijw tabofiučm pobnutí je nacbcíz bafiopoiu tafe' ubaioíti mcjeic' (\ sajíma':

zelo. £on byl prmní pai'tot, půmobce wé. Hejno bropů *) ietčio ptámč přes
topo amatin, biouijo' “ nabatn'lo čefai francouzsténajpí). Etaucoujomé
bucb
blišssich zprciw, pojiai' k řcbitcii Scjuitjic' sačaií bon na toto mítane' boíií, a Nust
koleje 6 prosbou, aiu; mu to nejrocbicji pobobuč. Čtwero těchto ptáiů pabio ptá:
obfab rpcbiopijuč (teicgmřiďc') sptámpia: wě megí Nuskými tarasy a francouzskými
jiamč jbčiii, iteráš ijfafine' bobptí Seba: ptůiopo. Šábní) ucojmčiii se pto koťisk
fiopoiu ognamuje. _ Gbiabuá obpomčň tu jíti. Ruský jetníi mjjat je jebtai, mo,
řebíteie Zesuity gnčia: „!Břátcijié pogbra: tahl fmůj bílí) fjíítei z iapíp, točil jíln m
mení a msfáganí, ze zwoučui a raboíiuc' pomčtří, smujiie fjei fu přebu, wzal bum
iajcíní jeho micíbcie in)!o uáfiebicm mís
tanc' zpráwy, je papež, w Řimč po pře: *) Drop (Otis iardn', Strappe), ptát, 3'biou
čtení jn). cnmngclía při jimone' mii'i jm.
učení w ucpoiimručnem početí 23mm;

Marlc ga čiáuct mírpprobicíjíif'- Dmp:
lem tcbp bůiešitá a jlatoná sprchou tato

iní, ma zobák trojhranná, na nohou tří
príip; zije w bejnáďj ua jucijúď; poiíď) w
(žumpě profiřebuí a jíšllí;„bní5bí m obilí.
Maso .;miábaticfi ďjutue. Zere mobui zio
wočichy a rostliuy.
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žDroďUůstky.

“3 těd) zastťeleuých ptáfů,

3ane|I jtch a3 k 3ubů l3lčhl rumu

'famímt průfopům frauronzskym, odewzdal
jich tam, potom blebal oftatní bma 3m
ftřelmc' ptáto,po3btamlí Framoxlzh ana:
mtátil fc 6 kokisti fmou potojnč bo Nn:
ských btabcb, an mu Francouzowé žiwť
—a fpokojeuč přimoíámali' a přitlcftomali.

23.-Cisať MikUláš co mámu.
Settmann

wydal

u3iti nmfil, rten) se

3 cisakských sklepň: mufeli wssic!Ui

jcbo náftuptomc'iafo3to náííebnicl
ben:
uč láhew rumu (alcípoň w pořad))
tooprá3bniti. Nyui se pátralo w
tomto i w jlnych stránkčlch, a
fe, 3c počty na mIaG sondlasilh,
kopejk nebo! 3a3namenán, aby

podwodU
wyjewilo
a 3: anl
fe nebo!

imtečnč wydal. ou: fbo to brat? —Io

wyprawnje mc swých„D:

bolo ciíařonmě příliš meíifc'; ona to po:
_mčbčla cííařomi M tt ul &sso mi , který
cboň ic'ft bobra, meImtvm3ácná, ale ne; četl a četl, počítal a počítal — a to:
(mírně bubcuá. Bibla jsoU t1i3e lebfá, nečuč3moIaI:„Td jest íihlčiňi M3:
Il iá; bubc H to ta! oořáb, mu:
leblo 3á3imná, a tuboš Uikdy mafiná.
Zedl jfem lo !Bctromč Be stoln cííařffc': fím 3emi fmou bo zástawy báti,
bo, a čaílo u úřabníta, kterýš jibla ímá abod) ftůl 3apíatíí. íomu učiním

bta3icb 3 ašcttobtabuz"

3 hrabě

sstace

Carsiáfu:

boítátoal. '.Bocboutfo, tonec; iá se bám do strawh!“ —

poiíbanto em boíotfo bysy wezdy wýbor:
' ne', ale

co fe jibeI samých jtýkci, mnsim

mmnati, 3: ml kUchyňw boftlnci Bctro:
hradsičm,x „n fm. Siři" 3mane'm mno:
'bcm lépc chUtnala. ——S těmi íftace:
mi to jest tatto: Cifaťowna I': jebnobo
bm ptala na wýlohy bomácibo hospo:
bářfimí a fblcbala, 3: jíon tu3e melifc'.
3 bala fobě pťedložiti bcnní počty,w
nlcb3to ta3be' wydáni zejména 3a3namc:
Uáno b);ío. Sat mile po těd) bcluu'd)

Zak řefl, ta! učinil. SDrubt'bo_bne potom
jl3 nebolo cííařílc' kuchyUě. Cifať dals:be
a cch) bmůt fmůi bo náimu; bot to ja:

fýsi nájem
přem3al

žalUdkowý„

Nájemnik

mffeďo ob stolu cisakského a3 tc

skolnslužebnťkňw,a to3bčm1lcbna fítacc.

W fa3bc' tTtaci

bolo nm motd3áno,

mnobodl boftanc 3a strawn icbnc' ofobo.

Cisak a cisakowna bolt ormnífítacc; mtb
kokuižata a wel!oknťžny hrubá; bmotni

pmličky a páui třetí; obřabm'ci čtlortá;
Utžssi ůřabníci pátá, fluboroc fl'cflá a pa:
cboícl febmá iftace. TU bneb naftala mc:
nončm'íbocífaře Iifá 3mčna; ciíař řífámal, 3e břím nitbo

počtu!; fabia,

naIe3Ia tam píanou lá:

bem rumu pro naflebníta t i. pro

totumu'bo
prince,
leskéhoalexanbta
Il. — To ji pře: tat bobřc nepojedl; páni, paničh) aúřab:

Imaoilo a napmdo její 3mřbamoít, taf' 3: niti boftámali čerwenťjssi a plUčjssi tma;
bále obracela lisky. meta! fc pobholía, ře, a nciIíp se wedlo saménm boípobář:
když po mnobo t_otů na3pčt ben co ben stwi bomácímu, jcbo3 wýloby bylo o

mlbčla w počtu!) píanou Iábem rumu

pro náfchníta.

cela lřsty poťád Uazpět,

_Dbta; to míícďo bolo xrýsledkemje bnc' Iábme

rumu, 3 níšto Car Aleranderj.
a3 co n'áflebnít tbofi lžičku & current u3í:

a naIe3Ia tu

Iábem rumu pro náflebnífa

rc bni iebo nato3ení, ba ipked jabo na:
to3ením. To nemobía pochoplti! Wátrala

bále, a fblebaía, že ta labem

rumu

fa3bobc1mč na jméno 11díl 0 !)n i ka prcina

bola a3 bo tofu 1795.

bylaperť
flebníta

polomici mcnn'i. Zkrátka wssickuřbolt fpo

Bomyslilasobť:„$qu foieni a3 na sklepUika a !ucbařc a

mladistwý syn takowý pljan!"

mal, aby si na to3fa3 Ičfařům 3ubní bo;
lestl 3apubií.
24. W mčftcčtu B. febělo nětollt
wcselych občanů a sklenlce mina, kdež od

W tomto roce benní ptáte fobč poodechnuwsse r_o3matnč

labem rumu pro ná:

[; bamili. SBříífel tam tafc' jisty člowiček,

3a3namenáua, a při tom ubás o kterém fe ročbčío, 3: mnobo cltu nemá,

no: „!Bto silné bolení 311bena to3:

!a3 e f. bmotnibo Iétaře I3ičtu
rumu 6 cuttem pto náfíebníta."

a 3c 3a gtoě polo3í fe na stoltci a nechá

fl llsiowkoU jcbnu tobtnoutl;

probámal

toti3 ránu jebnu 3a gtoč a čím wieejich
Nyni se ctsaťowně otewťely oči. EBo: kdo ana obfoupltl, tím mileiffí mu bolo.
něwndž Učkdejssi cisať 'lileranbet
.skdhž tal“ mámě .na ftollci Ic3eI a iebno

'—

co Uáslednik

rotu 1795. pro bolení 'mn 3ábnčbo ne3atmucuiícímu fouíebowi,
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Dtobnůfdt).

lten') ltjtomton podčlowal, po grossi ráno
peobámaie trpčl, wkročll do fwčtnire \\Iáe
tenfář, mn3 \nIabí) a silné ponann), je\'\3
probc'noal plátno \nlnnářům na mončné, !
\\áfttoji mhjnjfe'mn potřebné pptlíh). QDI:
ba, ttetat probámač 'nepobnutč rám) čítá
(\ lupee řábnč [\jfomton máchá, prawil

mrtmí) \\ .plátentáťomi je Be wssech stran,
jt3 be3 to!)o bofti pltomémn, [)nčeío bo

aní:

„Smrt 3a jmtt, [)Iama 3a I)!amu,

jma3te ho a 3()tra čajnč ráno pomebeme
I)\\ na taneeíář. " ——Tut

wssak má3non

tmáří, pokynUw oítatním, In) i\ttd)lt, přeb:
ítonptl pťed nstrnulého plátentáře čtmetáf
plátentář: „.Ret metu, tbobotb'já množí: \\ půmobce 3ert\\ to!)oto, pro Mnďara ar:
ett nepříjemného, \\ mami! má3\\\')m jlou
— Na
owabnpln,
ta \mu
jeben3eb\)
čtmetát
QBit
jj'eI
na jesiho
já \oím
není!na" \oem: „(Šlomčče, co jíte to \\čtntl?
hospodskěho, jen3 jpqu bol ře3nífem, \\ oba btm, 3e jíte 3ttaeen! Se \ojj'at mně máB
poobeijl \oen. „Ty,“prawil ! bofpobjte'; líto, \\ proto3 bhch Wáš 3 nejjtčjti toboto
mu, „\náč jatou hem.'?"— „Mám \\ co táb \o\)tt[)\\\\í." — To jat \\jtojj'el pláten:
6ní?"——, ,!Ro počtej, to bube jj'manbat" tář, jatobo tento \! nebo jpabh), wywalil
— Hospodský: EBrehoč bneé jjem oorášeí, oči \\ otemřeI I)\\B\\ ťka: „\\ id?"
No
ieft ale jl3 jra3ená. Čtwerák: „Tim lépe jej'tlt si to necháte něco ftátt, pomůšu Wám
— jem \ \\í. " — .bojpobjh') přinejl krew, tai, 3e jcfjtě \\\)\\í bubete moct 3 mějtečta
a ssprýmak, ften') \ne3t tím sl hadr 3aopa=

Uasseho obejití \\ \\ttbo \\ tom \\e3nn'. Sfte

tttI, \\apIntI I)o krwi a wywolal člomičta, ta! ji3 na teftč obtnb \\ protoš jběte bo
ma') 3\\ groč rám) jnájjel \\ prawll \\\\\: bíí3fe' wsi, Wám pomčbomč na noc, \\ čafně
„Dobke tt 3aplatim, jenom bělej míj'eďo ráno je obtamtnb fllbte bále." — „3 bám
tat, jat' já tl pomím." Tcnto hadr napl ob jrbce \ojjeďo co na peučzich "mám,"
není) tnoi přiloš jl pob talboto \\a 3abet, ptmoll plátentát. „Wsseeko stce \\ed)el, ale
\\ tento tuti ttme strč bo bubo; poío3 je bejte nám na čtwrtntet (10 mám) \oma,
pat na ftoltei \\ já řetnn plátentářombabo ttere'3 \oíj'iďnt ípoIcčnč \oppljeme. " ——*BIá;
tt jtd) pát motal. Jak Item whssplichne, tent'ář wysazowal pení3e a me3t tímořta
bám tl 3\\ame\\í, \\ače3 t\) wyplywui krew blí3tt je ptomo3omatel trochu hrubých 3et,
3 bubo, swal se Be ftoltce \\ bčlej, jato bob
bol metnn'), na ta! bloubo, \\3 ti řef\\\\."—
\\ pitku \\eb \\čjah'y m\')bčle:

.Rbe j'e jebnalo

čel, uepokazll I):bina,

rten) tat mnobo

tů ! [\\-binomt na 3emt co n\rtmí) Ie'3íeí:
nm, a jakoby o jc[)o \\mrtí jfutečne'nL je
jejj'tč přejmčbc'ttí cbtčí, jjeptal \\\\\ bo \\cbci,
atn) po3\\e\\'á[)[a, (a3 bnbe mítl pem3e m

jnejI, nttb\) 3ábm') 3ett; bá je teb\) jon: tapje) na jemo bánmI, 3e 3ije. A [tnteč
bltl, 3e \ tentoltáte 6 celou ochotUostiímo: ně, tb\)3 pení3e je jbrabomah), započal
lil. Protož skalo je,; jat byl weselý fonjeb, bomčh') mrtmt) po3nenábla j'e hýbatt, pře;
bobeá to topu, \\apornčtl. Hrdtna st lcbl, a te3enč mlumttl a opět Uastalo žiwé toto:
jonjeb b\' k plátentářomi: „No, \m) jfte řetl, mám: „Dn 3ije ——on 3íje! ——pťi:
žcby ucítil, tbobofte na jeho buptu pťlssel'— jj'el ! jobč, — I)o\\e\\\ pro botto:
3tufte toho!" —- SBIátenfář chopť se liskowky

ea, aby mu po mohl."

(me3l tím b\)(l jt3 oftatnt o \ojj'em poučeni)
ro3přábá je \\ řábnč fit! po prmní ..[)tbt:
\\a Ie3eI, jato h) \\!t... po brnbe' .. t):btna
jato b\) ji tobo \\emjj'imnnl.. \\o třetí, ale
ta byla n\aí'tná .. tram wyssplichla — crčela
bolů — bobrá topu bal 3\\m\\e\\í ()tbtnof

tabojt 3 to[)\\ a tanec maje ji3 na 3á:
bed) \\ I)\'\I \o rute nsllowal \\ejmíce, abh
je pro bottom poslalo. Šprýmař wssak
pťtkročil tnčmu \\ prawil: „Bohu diryl
příteli! 3e jejjtč trochu je \o něm šimot!

mt ._ \\ w tomtc'3 otmn3ení \\\\)[)\f[a teen)

3e nejíte \om3cblmt;

3Í)\\I\\) \\ I)\bl\\a

jpabna

!Blátentářměl

\\\)\\\' \nu3ete b\')ti me jměm jmčbomí jtft,

\\\\) jl bame ptáci,

je stolice -—-——-— aby b\)I \onbojrn, amjj'at \vaíje pení3e nn:

byl mrtew. Slint strhlse ráunsš přehrozný,
\ojj'idnt prohliželi [)tbtnn, ta3b\') Do \\3\\\\[
3a mttme'bo, \\ .ftlt (\ l)I\\E byl \\átmmn').
*Blátentář tma úzkoskťna celém tčlea jato
ojtta je třej'a, \\ed)aI ranre jmůi Ie3etl \\
d\těl se potabitle Waňkem — (\\ojjat \\
b\oe'ří fiála j'trá3. Hrdiua le3eI jtutečnč iaťo

sto \oum putnon na bottom, peoče3Wám
tabím, ahojte je fpisse \\e3 bottot přijb'e
obtltbtl, byste \\emčl obpomíbání \\ tu
jonbn potabomání. " — EBlátentář,jebo3to
\o3bonřene' tito pončtnb je utijj'ih), př\j\\l
dobrou tabu \\ 5 \\potojen\')\n [\oěbonu'm,
3e rota3eblnítem nem, m3al nom) \\a tq.

184

Subnůjth).

mena, flibll je obtnb a mice ho 3ábnh
w najjem mčstečkU nejpatřll.
,Že pal je
po obchobu jeho mejele pilo, a 3e 3 mrtmhch
powstalý si notně na počet plátentářům

hutnul, to jnab Morawan nepotřebuje
ani pobothlatl! —
25. Slnbhjebčlo opět nčlolit bo:
brobtušnhch mčíjfálůto otolo jiola a balí

(žBachno bot Bůh pijákůw u pohaUstých

Římanům)

6 jebnč jlranh na btuhon je

llátč bojtl bíbnč, a 3amabll o paře3. „S
toho čerta! co jejt to?" malá entou a

mumlaje bi: „To je paře3." — Sotwa
3e lrol bále ubčlal, 3ara3il o paťez jlnh.

Dpět mala! a 3molal: „Co pat to má
3namenaf, opět paře3." .Rtočil bále, bác!
a le3el . . j'jmattal rulou a po3nam 3aje

jobč jjfámu mlnne' tělo:) bobře chntnatl.
Bylk me3i nlml jeben, Eteth hloub ne3 paře3 mnmlal: „ale pane SBo3c, co pat
kdy jinbh bo jllenice nahlí3eje jalo btuhí) to, jann') paťez, já jjem m leje " —
Noe fe pobnapil, S tím wssak to3bílem, !Borojtal, a jotma 3e bum troll) bále ubčz
3e Noe jílu rc'mh ne3nal, mčjjfan mjjal lal, bell 3aje o břemo, mala'l a mohl:
ji 3naje nemícnč a info nam3bot tun unce „ale 58mm můj, eo pak je to, já jjem
jl připíjel. Když tal napolo jmhjlů jí3 jlutečně w Ieje!" — Sejjtěbma či třl
3bamen bol, ujtanoloili nětteří jonbru3i Etolh bále ltáčeje, bum B! a mjjema
jeho 3ertíf B m'm sl proroe'jtl. Éo'lizll to čthtma je natáhl a po3nam, 3e opět o
ti jaml a tá3 hojpoba info o malou, to paře3 3amabil, 3molal ú3tojtlimč: „ale
Morawan newi; awssak 3e ro tom jame'm pro 3jmého Boha a mjjcclo Gmate'! jat
mějtcčfu to bolo, wi Morawan jijtotnč. pal jjem já bo toho leja přljj'cl? já jnab
„Co bychom S ním měli vbneo \oome'ítl2" tab.) mujim 3ůjtat le3eti a ráno teotm
rotomali po jttanč tři neb čthth lamarábt 3 tohoto leja jíti." — Sotwa 3e tuto
3 molte' čtmttč, an ojtatni S ním u jtolu jamolnlnron utončil, jlutcčnč ji3 chtůpal.
jebčti 3ůjtali. „Wite co," pomíbá jeben, Soxldrnzi m nejnoětjji ticbojtl, co je bilo,
„teb mně něco napabá. u; půjbe bomů pojlouchall a tth swé tatořta to3loujali,
mují, jat toíte, jíti ú3fou ullčtou ololo abl; w hlajlth fluid) nemooutli. Rboš
tabního bomu.
ER. tam 11 dwora jme'ho 3po3oromalí, še tamaráb w leje hluboce
má na 3imn ujhromá3bčne' pařezy ato3bí. ujnul, obtliblll a na plebejjlc' míjto pa:
Dwa neboli til je tam mhtratíme ato3e: kezyx a to3bí potichmo ulo3ili; pak se
jlhmlme paře3h a rošbt' to po cejtč, a_pto: obebrali k domku obecuc'ho pastýťe a jeben
to3e bnejjní noc bojtl tmamá jeji, píli: 3nich pobámaje mu 5 gtojjů (ojtatni
beme, (13 je bomů nbítati bube, 3a ním četall mentu) naříbll mu řfa: „Za těch
a umlbíme, jat si uličfou bube mhjjla: 5 grojjů .pošeneě 3htra o něco joíjje ne3
pomatt " ——uminéno — učiněno. SBo obočeinč, a a3 přljbeě ! uličce ntabního
nějalě chmíll uamtátill je po práci ufonřcne' bomu, bouchneě po třlftáte hobnč lata:
joubtu3i opět fe jtolu, anl3 pobnaplla') báčcm, a to proto, aby je ta jmlňfa, fterá
jpolubtatc nepřítomnojt jejich bol po3oto: tam [e3í, probnbila (: bomů jjla."— Na
mal. Spilo je bále. Že pat .3ábm') 3na= to je lamarábi 3 molte čnottt ro3ejjli.—
mení k obchobn nebámal, nhbr3 míjlclnl ipajthř br3el jlomo; jmlňla tam jlutečnč
e'elali a3 je ten pohne, na učho3 nalíčeno jejjtč chricpala, proče3 tťiltáte hrochl a
bhlo, jamo jebon je to3nmi. aonečně ona probublrojjl je jato pitomá hlíbala
bočfali je roghobněho. ofam3ení, ua rtete'3 otolo jebc a oči jl tohtírajíc mumlala:
bajal. mčera jjem bol m leje, a
wssickui ton3ebně čelali. *Bobnapilí; mě: „.tho
jjfan fonečnč je oo3bmiljl, 3aplatll a ora: hřebce mám ro3nm a mím, 3c jjem st
roll: „Bratkť, ji3 je čas, abhchom jjli w leje lehl, a bneB jjeln lo uličce urab.

bomůl"

Djtatní

nájlebomali přiflabu ního bomu!" — Wrtč hlamou a cojl

jeho, amjjal oončtnb to hojpobč je 3abt:
3emjje, nechali mtámocajícího jpolufama;
tába fráčetl naořeb. Sotwa 3e něfolll
řtofů 3ajjel, kráčeli po tlchu 3a nim, a3
k ojubne' uličce a po3otomali uchem na:
onutóm, co je bube bití. Holipťedsebon

jjmáttaje řtáčel jlnha

BachUsúw

mumlaje, čelnn3 pajthř m3balnjící je ji3
mice nero3nmčl, leáčel bobtobrnh tjmémn

botu;

jejtzli

3e milene' polomlci jme' je

jmčřll čili nic, nemů3e Morawan

ubatl

ale mhjlí3e jnab „ano/' —
26._3eben 3 talnarábů měl he3tou
3ahcábtu a w ni n'člolit jtcomů, na tte;

mmm.
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rýchž mnobo owoce mlíelo, ptoto še teb: fe ořlneíla míía, benim) 3 Eanes se flablo
beiíií rok BáU Bňh stromům šebnaí. SDofnb na ní, a tomu l'e líbilo, bal sl ebntnati.
fteomo zralého owoce ncwydáwaly, jakož W tom se otnořelt) bméřea 25.. .wstou:,

w ztmč, na iaře, ncebámal íe tamatab pil. N„o w...!
nedneteltlittatě ne':
m bospodč cafiqt nnbčtl , jatmtle fe wssak iatou hrusiku wziti?“ pobiželt bo nčfteří
pob3imet přiblí3omal a owoce n3rámalo,
nepklcházel kanmrád tak čafto, proto že
mnie! owoce ftrašltt, neboť na ilněbo
blíbače fe nemobl nfpolebnonti. Wysta:
měl si tebo honbu pob meIton brníífou,
ttetá prámč tobo tofu bola nejpošebna,
nťjssi mezi wssemi stromy a kazdodenuě
3a fonmraht ssel do fwě fpárnl), proto
že ani bomáeim Iibem neměřil — a měl
tal'e' bobře. — —

míín o [;rníifami pťed ním br3ícc. Wsiak
iá Wúm bám, wy čtloeráeí! nobímeime

fe, onl mne cti mojími wíaíiními brn.
mami! Ačkoliw iíke an! icblnfe' slowo bla:
íltč neptomlnmill, abychx node nepo3nal,
přece ííem bobře wťdčl, še to wy jíte!
!Broto3 tafč jíent ssel ronmon cefton —3a

Wámt fem, abych Wánt o3námil, že jstc
žert ten wýboruě ptomebli. 3m: žert 3a
žert;

podmineime si tedyx bobře — na

„Co pat bychom měli aIeQB....ml
mých brnnTád).
3a šcrt nbělatl?" probobil iebnobo me;
27. Muž Ge 3enon ssli fe foítelní
četa opět w hofpodč weselý muj (Mo: wťzi, a pottali íe 6 Dobrém 3nánn')m.
tan-anomi fe 3bá, že to bol ten, co na: 3 táše I'e jid) fa.nibon_? MUž: Sta _mčš
líčil na íoubtnba [mébo IeB w přebefflc'm fe bláínému, tab bych si bčtínilc' mnrašení
ítel: 21 iatě? Muž polo
Ionifn), a proto žc u wčcech takowých nbčlal. " 5.131?
byl wymysllwý, nettmalo to blonbo ; neboť sseptem ! němn mice natlončln'), an me3i
pončtub fe ro3múffleie_ bneble něco ron: tím jeho to3tomila žeuusskabyla poodessla:
nale3nnl. Wyhlcdal si w hospodč weltý „Gbci' 3afe jebnon mibčt brata wystn:
med), w iafe'm obočeinč len nebo mlna pomatl.
fe mo3i; tento ulťch (minul, bal pob paši
28. Wrofešsor bofpodciřstwinla3omal
a Ge b\oěma fonbrnbo wydal se na ceftu, w jedné bobině swým weltkým 3atům lí:
pťlsliblwoítatním, 3eneiběle 3a půl bobino lomčt t. i. nái'ttoi, kterým se bá fila mě»

6 hrusjkamise namtátí. therárká

tato tro ' řiti. Ziž nřfoliř 3 nid) potoníielo fe o to,
aby tábnntím pe'ta m náíttoii tom fmon

iice či Ie'pe trojlistek tomnon ccftonfráčeli

kzahradč W..

ml prlnale3enct Siam po: íílu ofměbčili. konečně

ttebmo pťelezli plot a fohoa dýchnjice přiblí:
žili íe k bonbč, přeb iejišto otmorem brna
3 ntch otenořem') mťch drželi a třetí, můbce

iejid), na brussku whlezl a wssi silou
ítromem třáll. Hrussky padaly, bilo fla.
měnou stťechu Doubt) neprota3llo.
Že sc
hlidač huedle probndtl, není pocbobnofti.
„Hromelx kdo to! oočteite 3Iořečeníflneí,
mffat já mám bám!" Tak bulákaje le3I
3 boubo men a 3romna' bo mědoa. Zak
tam wklouzl, 3amá3al fe mčeb ptomá3řem,
a ttoiliftef cbntč fbítal brum.
.Rbnš íc
mífeďo kapfy naplnilo,
m3al fe med)
6 mě3nčm, odnefl se t plotu, a kdyz troi:
listek plot přeIe3I, nabnnl fe jeben 3 nic!)
přes plot, to3má3al pote! a wysypal 3 nebo

umě3nčne'boSJB.. .!Botom nastouptliwsst
dni tří úptfem pochod r hospodě, ien

%.... rooIaie3a nimi: „Wy barebácil"

noííicl'ni wolali
jedUobo fpquš-áta, krcrýž pro fíln ímon
3nánn') byl. TeUto přiftonpil, choptl íe
péra a tábl. Wrofcšsor nbimení) blebčl
na naftu-oj, a pak obtátim fe k lábmno:

ffíln ptamll: „GrarulUjř,

jest toňítá sila!“ —

pane,

toť

29. Swobodny pan oon .Rntgge,
fplíatel kuthy: „Der llmgang mlt mluv
schen,“ natropll

w mlábi

fměm ne3říbta

weselých, začasté i sspatuých Eouífů. Se:
bentráte pkissrl na ceítád) swých ! mt:
cbowissri, řbe fe ptámč tůň obíral. Gino,
bobm') pán ». .Rnigge Eonplí ob taía

loňífe'

ťopito

3a gtoš a nío3ll si bo

bo swěho molu.
.skdyž byl u loefniďc'
hospody, tbe přenoeomati cbtěl, B fonč
fmc'bo fle3-l, ftamčl fe, jakoby mellce dnů:
maí, 3ábaI fwčtniel pro sebe, tmařll fe
me mírem tajemně a poručil, aby fe mu

3ůílal w zahradč Doraziwsse do hospody, 3eltta o 6. bobině fáma na míín
6
kdež ostatnť napnntč četati, [[amlll mí: uhlím přineíla, ale břime aby se ntkdo
tč3fhoi a smřchn nebolo fonte. óneble U nebo neutá3al. sboš byla hrubého
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Drobnůjilt).

bneblma

6 lámou ořijjla, fiamčl je, ja:

3lou 3enn, n protož si čafičji n fwého
loln) filnč jpal; wystrčtl wssak Eoňjle' to; dobrého přítele 3tč3omal; ten pat bal mu
oito, ltexe' ! tomn ionei bo pofiele io3al. 3a obpomčb: „Mllý pane boltote! já je
Dťwče mibonc lopiio ntilalo o lřilem nebiioim noajji-3enč, 3e jest 3lá, netu-3 big
k bofpobjle'mn bolů, a ioopramomalo, 3e mim je jenom mám, 3e jfie jalo doktor

tam na ljoře opeambimi)
fieli le3i.

čert m po: mebieino tal jebomaiě holím; ne3nal."

Swobodný pan .Rnigge ioopil

potojnč son

fámu, a to3pálil 3atim túllí

32. Sebna 3ena mobila je lašblbo
bne ob tána a3 bo mečeraémn3em swym,

ssfcik na nljli. !Botom lřle'el 3 olna, aby
je mu tůň přebroebl, a to3pálem') rýnssták
maje m tnee n) tutamiei 3 tlnfie' Domo:
loioe' l'ů3e, djtůmal po schodech bolů a

ale on je ji itecbtčl pobrooiti.

ptalje hofpodského,co je bln3en? Hospodsiý
nm odpowědťl, abl) jenom me'jměnnSBánl
bále eejioioal. .ltnigge je fmál, wystočil
na fonč, mtljinnl pacholkowi mřell) rim:
fjfál bo tuto, a njíšbčl, jafobo ho Bag

mobo na fiole. Wzal do jebne' rub; mifn
6 pole'mlon, bo benbe' pat bšbán o mo:

nejl. SBatljolet je tal 3ljto3il, 3e borký
tbníj'ťáf balelo ob jebe obbobil. — Dmfjemf
bomnímala je celá běbina, 3e fám Báoel
šimouei w hofpodč noeoroal.
30. (SchlUbné plíce). Qlf si kdo
čilá eo řífá, jj'tčfií jeji—blamni mlei na
boni.
Sičlbo“ mů3e člomčl 14 bm' blbaf,

a neumibi ani chlnpa, a brnlje'ljo bne,
mazli dwě rám) n fcbe, běbaji mn 3ajíei,
ples boty, a ptacrwo mn írá3i klobouk
B hlawy. $a! se mi na pob3lm jialo. —
Wyssel jfem na bon, bťhal jjem celí; ben,
a neumibčl jjem ani matného jiinn 3aji;
coma. S? mečetu jjem jeíjtč ptoljlebámal
bonjjti -— a l_jle, tn mi powstal jelen
fj'eíiitočetpřeb janion l;nbon , mnpálil jíem
naň 3 obou blamnífme' dwojky brokowntce,
jelen jejjtč aji 100 kroků nmetal a pak
je fmalil. — TU najebnon siyssim 3ajíce

ro nejmltjji3loíii3molala:

.Roneřně

„Dčlej co bělej,

přebee mníi mjj'eďo po me' ljlamč jítil"

— Muž práwč jebl poliwku amilb3bán
bou, bobil jí to na blamn a oramil:
„Necbač teba; wsseckopo Twé hlawť
jbe!" Db te' ebroile ji3 nechtěla 3ena, abl)
míjeefo po její blawť chodtlo.

33. Dwa lnpei bábali je na' eefii,
kdoby 3 nid) byl chytťejssi? Prwý řell:
„Ty chlape, já bych tč spisse fioltát pro:

bal, nešli to mne jebenlrát!" — Drnbý
obpomčbčl: „To ti ráb měřím; nebo 3a
Tebc mi 3ábni') ani baliře nebái“
34. Muž jeduoho bne 3afe bamil je
bitím jme' 3eno. Bena lličela eo brbla
měla:
„ale proč pct—t
mne biječ,
io3bof
jů nie nebčláin'š"
uMuž
je nebal
má:

liti a obpoiočbil: „Bráwč proto tl biji,
3e 3a celi) ben nie nenbčlášl"
35. Bena pijačla nabóbala si nofrčml
tal beblimč, 3e ji3 nemohla blamo fme'
totono nbr3et; potom je ptala: „?Bune
bojpobjh), eo jjem blu3na ?" — Hospodsiý
obpomčběl: „Dim holeb pima. '" ——Bena

pomibaia: „Slo nemůje býti, neboť mim,
litojině mřefjčeti. „3 nad; a brolo" ponny 3e je ani jenom íebm bolelo bo břicha
flim si „toho jiíiotnl lijjla b'lacbní, a n) ioejbe; o tom jjem je ji3 čaíio přefměb:
nemá

nic w Btoforoniei a iliew mojj'nč;

čila!" — Hospodjký ji poučil: „To je
wěc, 3e je mám ho bkřcha jen
febm bolelo mejbe, ta ojmá holba bofiala

ale," neumim, „mem bo nen'ť, mám mošné
jelena" — Wťeskotxwssak Uepťestáwá, a
ja! jjem pťissel ! jelenoroi, mibil jjem, 3e
jeji“ 3ajíe pod jelenem; jelen flejaje k 3emi
pabl na peled; 3ajíči'a jařeta3il nebobe'mu
njfálomi nožkn. — To wida pramil jjem
fám k sobč: „Yane Bože na nebeííeb!
jefli možná?“ -—-a m úžasU tom jptajll

roln 1855 »eefiomal jifiív Frankfurtský
penčžUik (banlíjř) bo !Bibnř. '!Be roo3n
ptmni tříbz) najTel eejiomatcle, lten') je
mu M39 tal 3alíloil, 3e mu jllbomal ob

na byltnáťstwi boože eo3umll, měl welmi

prowdanou,

je mám bo blamoi" —

36. (Spřelmnpeni)

Na počátku

íjem tnlama nab blamon. 'll co je ftalo? pornčiti jej swé bceřime !Bíbniptombane
Inn jpeajťnutim 3abil jjem meliťou lejni a w ofolnofted) mehni dobrych 3ijíei, abl)
flnlu, lteeá mi práwč nab blaioonletčlal inoljl bo' jeií jpoiečnoíti přiebá3eti. -—-©po=
31. Zlú 3ena, jebomatá ln), lneeíinjíei je ujmál, bělomal mu a pta,
lina.
Zakýš boltot mebieim), jen3 je mil: „Sá mam tale' beeen me Widni
lterá te'3 ro otolnofteci; melmi

nemam;
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dobrych 3lje." — Zwťdawý penčšm't fe co w něm stojť,? x!j„?oselrpťljlda ! panu
[pplueefiomnífa tá3e: „.skohopat má, pane, učlteíoml, bomčll mu přípíé (: mpříbll
beem Wasse?“
—_ chnámý
c_eftující 3áboft ftatoftnmu. $a“ učíte! mu3lrátla

obpomčbčl: „Cifaťe Rakouského.'" — Gm,
lueeítownít Ueznáuný ba)! toti3 mém oba

QRaImHian

Baworský,

tifnřomnp Gíljfbčtp.

fell: „*Ban starosta má platit [etofj'níplat
na 3áfpnuíťp. " ——£BofeI
jpeafhml ruce

otec naffí' ímé a zwolal: „Wro pána Sana! je
to jnab. jejj'tč učjah') ftan') plat

3.7 (Nessťastný osUd ) Šemcom?
sky mlftr měl bma učelmífp, lteříobpčejnč

na tp 3átonnítp a fatlj'eje, co
Christa EBc'nuiutři3-oma1l?" —

3aípalt, fbp3 mťli do ptáte mftámati.
Mistr mufel bennč na půbu Ie'3ti, aby jc

41. 3in pan farář na Morawč
dostal barem papoun'ta,
ptáfa ci3o=

na nohy bojkot.

Učennťci spali m jebnc'

zemského, kterýž mpučeu bpm, fwým žwá:

pofteli, ftatfíí m 3abn, fam potčp nebo
WM, ale mladssi na ftaji, a tubt)3 ben
co beu příínoft (: uftutnoft mistrowu po:
eltomal. 3ebnobo mečem ubnšál' ten
prosil společuika .fwčbo kka: „Gípš, .bem:
3ífu, já již bIoubo boftámám ře3u; letml'
st butó tp na Emi, abpeb je mohl jebnou be3
stsachu přeb potčbowým fníbaním bo Iíg3fa
nío3iti. " — Honzik mu to ubříal. sllle miítt
fe tatč w jtbet jmc'm obmťkčll, lbp3 btubčpo
bnc na půbn Ie3l, (\ pompíljl si: „zubu dm:

ftáním Ilbem mnoho, taboftí půfobil. Na
počátfu, kdyš je papoujjet w nhl! tarifem
objewil a na sskoláky minmjboucí malá:
wal, tito flpjfíce jej floma pronán'etl, uifbp
necboblll meble nebo, (159 přeb ním ne:
bhli čepici ímefli. — Sebnou m nebčÍi
3atá3al pan farář pacholkowi, abh Uessel
! tanci. Yacholek bylby přebce ráb jící,
a proto wyčkal, 03 pan farář bn swého
putuje 3ajj'el, a potom je po ticbu „atp
mpftabí, chtě bo boípobp jíti. Waponssek
febč m okuť a miba ho zwolnl, jat

baja na ttajl ijem ji3 dosti dloubo mami;
bneé mufím toho bmbébo battbáfa w 3abu byl mučen: „Šelmo, tam jbeě? —
potěpem swým pozdrawitl!“ S tímto bo: “Barbour je 3ata3il a, bneb je pnal na
brým úmyslem začal to jih) mčI [;Iablti 3pátet bomů. W čelebnifu pqtom mp:
„ža mrcha papoUssek hnrd
uebobe'bo nčeum'ta, ltetpš ponejprm m 3abu prawowal:
le3eI; ten wyskočll (! 3moIaI: „D bčb a, mne wyzradil!“ — Napoussek ten, když

přebšba! npni ji3 mlbím, 3e nitbo

nemůše ofubu jinému ujítil"

38. Muš jiílí) ssel 3e fwé dědiuy bo
bčbinp fonscdni a_ potla! bm! šeru; na pole
jbouee. SBo3bramlmje ta3aI je jid; „,Še:
mlssky, fbe pat je tu 11 fDním') ch?“
Šem; pkemýsslely chwťlkn, “ tonečnčjebua
3 nic!) obpomčbHa-z „!Bříteíi, u náB není

3ábm')bohu"
- Mnž i hned zwolal:
„id? u máB tebp není žádný dobrý?

mnobo řřičímal, slýchal začasté pána ít'ne'bn

na sebemoíatl: „th3 Dubu,hlonpý chlapu"
— Sebnou přijít! k panu farářowi čtu:
mě! pobnaplh') “ tlachal (\ pletí kosse až
Read). $apoufjef cbwťll se na něj bimal,

(: pat zwolal: „Drž Dubu, hloUpy chlapu"
— Muž pobnaplh') l'e ulet! a wywalřl
oči udtwenim, še ptát quroí a jej 3m:
!řiťuje.

42. W posstownint mo3e 33mančle
bo Brua wedou se rozličné tn3mluwp
jako »: la3bčm jlnc'm pon'tomním mo3e.
39. Na úmobřácb w jebne' bčbinč Sebnobo bnc jeli bma mIabí mčfífáei,
pťtnesla fe mepřomá pečeň na ftůl. Rmotr Eteří nemčbouce o lepssich mčced) howo:
ptal fe wefelého bostltele swého: „.Rmo: řiti Bamlli je ro3mlumami (: 3ertp mehni
dpác'fu, fefaldt pa! jfte to, aby se to mohso nebe3fómi awážný slucb'urá3ejícíml. Mčli
dobťe to3fra1ef9" — „auto, bobtb !motře, také pjífa, 6 ttetpm si na flhtč hráli.

Z tu já mbčji je mrátím a nepůjbu
k wám!“ —

míít 3ačaI 3imati, a jeben3 těd) pánů
ptamií: „Co pat to má býti, 3e náš pes
to fekčlwal!“ —
má?“ —- Seben spolucestownik, treti)
40. Dbecní pofel bonej! úřabní při: ziw

tbp3 to jefj'tč bčbalo po bmoře, dost jftm

plé panu Batnftnmi.1ento,

3e byl ně: sobe pofub jld) mčlkých 3ertů málo wssťe

mat, promlumil: „*Bc'nwme',Wáš pes muíi
meči), nemoba po čím, poanI poflasním
Epam: učltelomi, obecnímu pífaři, abp to3umět£ wasfim řeším—a proto 3ímá!"
přijala přečetl

:: po poslowi jemu

3:63:11, ——Dba

pncb

umlfli

a

bobmm

chwilč
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ownůstky.

47. Cisať Leopolb

břimali. !Botom fe opět .peoou'blíi, a po;

ll. dostal je,

bnobo mečem, ptámě cm dna fpát jíti,
3m: 3přámu, 3e čloroět nebámno umč3něm') 3a
fl'tina me mo3e mrbnoutl. Dum ípolu: nemhmc'bo u_mán left. Cisak ro3tá3al,
rcstownřk opčt promlumll: „alle profím a'bp byl bneb 3eítm na swobodu propus
Wáš pánomc', pobimeite fe, co jíte 3pů= sstču, a sscl bo Io3niee ímé. Nle mhssléllka,
sobili bomotem fmpm; nepřeíianetezli, bu: 3e neminm') jcsstě celou noc na nejlfiotč
bon jlfič i oftatuí tři pmtičtp mrpnoutll"
o fme'm' oíu'bu ostatt má, nebala cífařt
Společnost fe fmála, (: neeubne' řeči Umlkly poťoief D půlnoci mfta! a whhotowtl
a3 bo Sláma. —
to3rn3, aby mř3eň ibueb propun'tčn byl.
!račowalt

[;neb 3aíe m pkedesslých řečíd)

swýchu Wdtom pak začala mlabá

43. Mnž pro fmůi mtip námi; na;
48. „Celý nátobuí
wsstlwtl Smančiee
a ssel 6 přítelem (fněm) 3a bma fre.icatp!"
swým na mě3. .Když přissli dylň, prawil
host: S Zwančickč mě3e mů3e se nhlidat
(13 bo Brna!“ — Zcho přítel, ften') ji3
na fioftát na mě3i byl (! bo wssech firem

parlament
ta! mola!

probamač sptskň po ulicím Frankfurtsiých
rotu 1848, a pobámal wssem mlmoib'ou:
eímfen'itct pob tím ná3loem. Wtipkať

iba mimo prmoll: „!Bříteti, tbo pat

po3omč fe bímal, .přehoapen wýpowťdi Bp bo foupil? tof flce ptomoláx
tou ptal fe: „3 tofjíte fe mUsilZmýllti!“
máš, 3ač ftoií, ale nepomíbáě,
—- Host: „Nezmýltl item fe; B wěže co ftojí?
——

saam můše fe 11in

báf a3 bo $tne; ,

49. Chiueskýcííař GHV Šin: ČiU
—
ímátfp befítls psojiždčl br3p po fme'm uastonpcui mlábp
tutou br3el, míjeďp 3emč. Nawsstčwowal mňeďp |oe»
ptal: „No, řeiuč úítmvp a mě3ení. Na památfln ná:
Zosika, jak paf ti u nás chutnalo?" — mfftčmp (\ na 31mmení mlíoíti fwé bal
to3fa3, aby íe wssem dožiwotuč odsouze:
Sofífet bal 3a obpomčb: „*Jlo, tai, tak; mám leben rot žaláťnčho trestU baromaI.
Uěkdy nemáme boma tafc' uie lepssťho;
mšbpf bo tam mč3m')má!"
44. Rmott po3mal na
Iete'bo chlapečka, jejž bp! na
fobčbu.
Spo občbě íe bo

ale wťce topo pota3bc' bywá " -—

45. učenít: „*Bmuxuistrowá!“ —
Mistro w á: „Co pat 3m!ebceěčtmetáfu?"
— Učenčk: Wy jíte přece jen bobná
pani miftromá." —$Dlifttomáz
„*Btoč

pat? — učeníť:

„Hleďte, rm;íeomne

50. $anu

Kalonskowi,

krerýž

wywázl 3tč3fč

nemoci, mfl'iďni přátelé

přáli fftčítí, a

íeben

3 ntch mu

řeťlz
„Bratťe, ieben 3 Ie'fařů Twých mi po:
mihal, 3et' to pramóm 3á3ratem, še jst

na 3imobpti ostal.“ — Sch xKalonek

obpomčbčl: „Měl ptambu, 3e ta! ptamil;
neboť iíem mčl beíet Ie'tařů, a přece
mne nemohli 3imota 3bamitil"
bo rnky mít!, a nttb'e fe ne3amaítim."—
46 Ničim nemů3e [e'tař mice po:
51. Wowčstuylékať Holeče.k, malí),
hnčwán býtt, iato tbp3 něfam na fpěch proutí) mušířcf, bplť ieft pomolc'm na

tak tů3e ftatáte — mpf mi máslo na chléb
_taf bobře ma3ete, 3e „mobu eble'b wssudy

mole'm býwá, a tbo3 přliba mihi, 3e ne: menef k nemocnému sslechtieowi, kterýž
mocnému pub nk, bud nemnoho fcbá3i. pro nčj poslal fočát Ge čtptmt toňmí.
Takowý kwapný páb pťihodilfe jebno Malý léta! přečetl píqni, m3al klobouk a
mu mtipne'mu Ie'tařomi. chicný
pán, wkloUzltpeble bo fočátu, kteryž přeb bomem
ttetp fe 3 nepo3otnofti ťizl do ptfta, bal iebo ftáí. Sedě w kočáke bholl fe, proč
jej Donem a bouem k iobč-pomolatl.
točí nejebe, a mola! swým teukým bla:
Lěkať wida nepattnou tc'mu pc'momu, fá3aí fem: „.Rbo paf jest minen, 3e fe neiebe?"
sthowi, app bonem a [)onem Bč3eI bo — (kočí mt3utč btučeI: „No, kdoby bp!
lěfátnp pro maíf. SBán -3blebl a ptal minen! — ten pán, pro ftetčpo3 jíem
fe: „!Bto Boha, pane bottoře, snad není přiieI!" — Lěkak pramil: „Co paf tla;
tána má nebe3pečná?" — Doktor ob: ebáě, m3bpf id 113 pobuou dymíli febl'm
pomčbčl:„Ba že ie, nebo ieftll ten w kočáře!“ — .Ročí fe na něj pobíroal
chlap nebub'e čerstwě Bě3eť,rána ařetl: „3 tiíic ssřpůw bo topo! Wyk jíte
fe Wxňm „boji,
ne3 přlibe 6 tebp ten pán, -ftete'(;o bome'3ti mám?

mafií. '

x.stdybych to byl mčbčl, nemnsel jsem čtroeto

Drobnůstnp.

meanílů 3aptabať, — Wáš
tamenč boneíi!" —

bod) 59! na

52. 50111311“potEaI na nowý eo-t ímé:

bo měřitele a pramtl: „ilSřiteiičtn! já bneé

přijbn Wám gtatulomat (íítčítí přát) a
tetě Wáxn bneb 3apiatím. " —!Běř_itel ob:
pomčbči: „ilšiijbte a 3apiatte mi ——gra:

tniomat ji bubn potom íám!"—
53. (!Ro3umnx') bottot).

_"
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bneb botp ímél'i 6 entp, a pobil je na

btát teiegtaíomp, aííitíeípoiuohřát
na bobre' pimo._—3atím pkisseltteIegraíu
člowťk bajíaiát, a roiba na brátč pčfne' no:
uoe'boto 3mlai: „Na mon miru: to botp
tubp četaji ínab na me nobpl" .bneb je
be3 otoiřn 5 beatu íbobti a na3uI, íme pat
to3maíííeotoanč na brát 3aměíií. — RW

Noku jane' íe obřáii a ííii íe pťeímčbčit ja! to

mnpabio. Stajebnon 3fřitl otec taboítně:
1854 přijela poměítnc'ltanečnice SBepita
bo íemetníbo Nťmecka, mlabí obomateie' je „3 ten bagtalib! jiš m těd) Uowych bo:
tam 3biá3nili, a nípořábali jí průmob ífo: ted) bajíátnie po Praze, pobimej íe, ji3
to _blnčnčjííi, neš tbpbp íám pape3 nebo cí, jíon tabp tate' i ty staré. Chudtuka, jat
íař bpi přijei. W xňnigabetgu
u bnbe wyskakowať, je je 3pr těd)to ea:
3eie3nieeíe íptomášbtlo iibn na tiíiee, ta! pattů!" —
je policie mní'lla jebnn ítranu brášnč
55. Selka boneíla mejte na tel) bo
samřiti,abp ítotůčtu nentiačili. WBre:
mčíta, še ai'e ob miabpd) íleplčet nčltetě
menu botonee ntftetpm lopíintčnpm pa; bolo male'; paničfa 3 měíta nab tim to3=
náfům napabio, kočár 6 touto tanečnicí botlená botoábčia na“ íeitn: „D wy ííel:
tábnonti. Sitmedá nčenoít, monbtoít a bůz nn; neímčbomite', jiš ita) mejte menííí
flabnoít íe rozličnýnl 3půíobem jemima. běláte." —
56. Pciu Wýwratťa, še mu ne»
BohU íe fiančti taeito mnbteomč Uechti;
Bohenl stanoweuým tníšatům ílníínon a chtěli boma pečení ptáci bo bubo íamiií»
pominnon čeíti poíluíínoít tafc' prota3o= taf, a w potokách že jen čiítá mobčnta

matt neebti;ale Itoůii tanečnici

mod: tetámá, a Mojsse mu jiš ani čtmttfp tě

3att íe w práci, rtetonš !Bán Bňh uložil

brnmlami nalit

nechtěl, botnb groííe w

toňům, woiům a oíiům: to íe boto: ' btíti nemibči: to3mr3ei íe na ímon bo:
nale ítomnámá 6 íiioíoítí
nejnče: mominn, a ííei bo bohatých uber íítěíti
nějííít; o nátobu. Brzy potom, kdyšti blebat. Mei tn íe be3o přeíměbčti o tom,
miabi mětropiaífi ítnttem 6 toňmi, molo a še Ienbcbomi pán Bňh je čecbmana bin:
oílp íami ít btatřičtomaii, přlííel jeben 3 šen. ,Netrwalo toteba blonbo, atbpl 3aíe
nici) ! bottotoroi R. mrbna hem. —53ot= boma. Sba tam ííel m botád), ale —
neměl žáduých foníů. Wracejc íe bomů
to
„Z horopat
boítai mtbnntí
krwe?“ přiííei íiee boíi), — rači wssak balou,sy,
—::Wzdé
Fani) jíte
Nťmec:
„Z tabánil"
—SDottot:
„8 Íalčbo tahání? __ jato ocaB'tutedčpo paííete; Sato čiomíčef
W zdčlaný Němec: „Wždykpafmite, zdwořily prmni potlonu íIo3ii panu fa»
3ejíme$epitu tábii!"— D o it ot: „Takl rářomi, iejši přeb tim ji3 čaítěji natoíítč»
pat jeít mi líto, 3eSIBámmuíim říci, ze jíte roomai. — QI to pána faráře omííem ne:
íe zmýltl přiebá3ejeie mně; já nejíem bo: málo tčííilo, a protoš bo [)nebtp mitai mel:

bptčím Ie'tařem, Wy pat tatomc'bopo: mi přimčtimč: „S.Bětněmítám! Pčknč toi:
tám! Si; jíte 3 Uher boma? Sat pat,
třebnjete, jelitošwozy tahani"—
54. K čemujeít telegraf tate' při: boneíl jíte íi obtnb mnobo peně3?" —

bobnij? Dnebbp piiííel frajan 3 pošebnane' D meiebnp EBane! pení3e 3ábne'." — „Co

„Dané bo Brna maje přeé tnfn přebo3ene' teba?" „tp íonío?"—„2Ino,meIÁBane."»
nomč boti). TU bo potiá íouíeb a táje íe bo: — „D mp biabomí) člomčče! penige jíte íi
„Ram pat ?“ —'3mt, prami trojan, píal měl 31159: bone'ít'; foníp bpipbp mám ta:

mi ten můjípnet, eo cbobi m [Bea3e bo
ííiolp, že má boti) to3trbané, abych mn
poílai noloe', dni mu jtd; tam tebp 3ane':
ítt "
„Sto In) siš po wssech míínbe!"
bomionmá nm íoníeb,—„bej botiífa na te:

Iegtaf,

bp na Morawč tatp natoítlp. " — Co pal
bo si boneíli mpítěbomaiei 3e ímobobne' a

jen'tč bopatííi ?imerito ? tbpbp ímčli — ane:
bo mobit 3pátip bomů? —
571Chlapik weukowstýchytal na po:

a bubon tam ípič neš tp,mííaf “tofu íiofanp, a 3námp jib jba mimo nebo

to nmibič." — .Rraíanoxot. je to 3aiibtio a

boítai taie' chuč na tu pečení. _„3i3tčtui

Drobnůstky.

1.90“

probej mi t\) ftofam). — 3 ano, ořtfmčb, mně 3abtabu poryl, obpomíbá pan jou;
jel), a \\emobu \\ltobo bojkot. — 3 tot
člI chlapik,
jen, \\3cojid)
bubu
mít
pů!
topo.“ p_očtcjte
„3t3ičtu!
chceš
zaně?
jjoú f_tatoftl, jbčte jen bomů abneb mám
tá3e je má!—. — „*Bůl t\')\\fte'!)o," obpo: \\ělobo bombu, to mám jl bobře poryje.“
wčděl Stijl. -— „E dt Ionpe' lap! \\emiě -— man foujeb 3'tobo powdččuý odessel
jat jjo pení3e hrabě;“ namítá 3tb, „bám bomů pťtchystat bčlnílomí fníbaní. Hned
ti pčt ltejeat; \\te \\ebčláě, jen si při tafe' '3a \\im pťlssel pán Wcselý .: přijíj:
tom táž, a (i):eě toli penč3, amoba není be\\\')\\\ břínítem — Be swým balonem,
tmůj, máš tebp ftofanfee barmo. " — Ziřtk jen3 co oíít 3m \\čm chodtč si anyklj
nebal se w prdel bmott, \\ fb\)3 obří3l „Tento“ prawi o\\, „mám jt bobře po:
3abečh), obtátll je t 3 átomt a ťekl mu: \\)je, a to třeba 3barma. "
62. Žeua probároala strup, \\ nabi:
„QIbbfte \\cřetl, 3e mao chci febtíti jako
to ffofcnu), ftetc' jfem 3a barmo \\ad)\)taI, 3ejíe te koupi 3moIaIa \\ jebnčd) bměří:
teba je 6 Wámt [ptamebllmě to3bšlím; „.Rupte fnobu! tupte strobu!“ Hospodáť
nn) si me3mčte 3a batmo \ojjech) to přebfp, čtmetát otemra bme'ře jt obptamll tra:
a 3abečt\)' si pobt3im já; \ojj'at m!) lbáet „21h kýho “Tata bod) j'\—_robu kupowal,
be3 tobo 3abf\) jííti \\efmíte." —
iba k mám jící) w chalupč be3 tobo a3 \\a
to3b\\čma\\\')3tfifl: d„Zižikje fjelma, sstbal,“ 85%“n _
a tábI po fwýchd
63. !meufmqan bo\oe3I bo BrUa \\a
. 58. Gblapečetampbčbna 3 bomu hoťre tri) tůru ob'lli. Šťastnč ptobal a peni3e
plural. íáta,
který prámč krýl stkechU„ \\ečítaje [brábl bo tabáfome'bo \uíffta. ?Břijba
\\Ief\\\\t\') je tá3e: „Co pláčeě išmuti a?" \\a M) jebnč \\Iice, \\apabío mu teprv),
— „D tatíntu!" \\jebamč obpomíba bítč, boftal:lipak jfem \\) pení3e Dobře? QI (web
„stakeček \\ám jlonámá. " — „D t\) bloupí) \\a \\árc3nítu baukowky přepočítámaje,

autu!"

plťsni bo táta, „já jim je \\lefl, fhledal, 3e o pět t\')\\_jb')d)ftřibra má méně.

3e \\ám tanáret \ooletěl." —! —
To jím ssknblo tai, 3e penize\\a tamenu
59. .Rmotřenta bola pozwáua, nn), \opčitanč \\ed)aI mjfeďt) le3et, a [)nal fe
ptoroobit bo kostela jjeítinebělfu. Že ale 3páth) 3a tupeem bo ttl)\\._ .stupce wssak
ptáme fá3ela cble'b bo pece, prosila mu3c:
„Mužičku, 'a3 ten chleb bube bubnomat,

bub tat bobn'), wyfaď bb." — Muž to
otbotnč

pťtslibil

a

beblimč

\oíce nenajjel. — (Seh') flotmoucem') \omeel
je tu ramenu, fbe pem3e \o\)č\ta\\e' 3a\\e=
ebaí. Bankowky ale ja! jtd) tam pětnč

naslouchal,

jeb\\\\ \oebíe btubě wypočltal, boh) tatč
wssecky—t\) tam. $emně ale přece jejjtč
w ruce bt3el, aípoň —- jmůj mijjet ta:
ttla a tá3ala je ma\\3eIa_: „3ba3 jsi chléb balomb!

bt3oIi d)!čb \o peci 3ab\\b\\\\je. 3atím
je man3elta 3e jníbaní ob tmotřeuh) \otá:

jtž minut?"

— „3en'těnel" odpowědťl

starostliwý manžel. ——„3 pro pána Sana,
od jebml bobiu bo půl b\oanácte' \\ed)áě

Pijavice.

64. Ročta fni [\oíčm, \\ jebi potom
spáleuý!“N jlutečně tat bylo. — Muž třeba po tmě. —
65. Matčj befet rýustých, co měl
mt3utč \\ab tím Etoutč [)Iamou, 3abručel:
„Totě sslukowitá wčc, co jfem se \\apo: \\a boty při rozchodué o tateřínjfčm .jar:
onucbal, br3ozlt 3ab\\b\\\\je, a pojub ani matt“ probejřil; \\ \očíl pťed sikarcdou
\\etufl, \\ jiš je jato ofoušf' —
ftřebou d)obč bosiy nařčtá: 3e [)o 3ebe.
60. Dtee 6 \nattou meltee \\aříEaIl
66. 93393tálet jdu na pčtítee a3
pťi pohťbU swého Seuičfa. Pťibuzui a wlasy wstáwaly co Iál na bťlousse, 3e
kmocháček jtd) tčfjili, 3e \řlaji3 Z,euička \\emobou \optábnouť aut ssesierkUpáleněbo.
anjelíčfa. — „QIj co mám 3 scmjelíčta, Nozhučwal fe, \\ probal oba bčloun'e Debot:
\\čnm, (\ foupd si jenom jebnu — jjebou
jim ote_e; Seničra jíme cbtčlt mít
!odsekl
molřům!"
(tat pťezdčwajl \\enmo3e tořaíee) , \\ebo
61. Po čem pat se [[)áníte, pam to3\\\\\o\oal tatto: „!b\)3 jld) nebube tolif,
joufebe?" tá3al fe we mějte pán Weselý 3e lepssi pojedc.“ — ale \\ajlojte! Ge
swého íouíeba. — „Hledám něfobo, coby nebo“ to aut B ptá3bnou \\ejbe ani 6 mifm.
cblěb w pecř, m3b\)t mufí jiš b\')t \\a Uhel
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N Wyžrálek?
— cbobí točí! bosky, chci (: točit ani chlapec na celého setin
říef pčssky, (\ laie gate Dóotněnnt, ze

pri) po otmbla women.
ale je poíamáb

žBán !Báienít

jeho wěrným přítelem,

a neopuftí pti) bo, potnb nm trcicat
ro fapje ctntaf bube. —

67. Sanci

še bilal btoupoftí,a

čaftotrát celí; máj chtčl mprmoit bo fe:
líjj'fa, tal giantomatčí, že jcbnon přljba
bomů, bylo to ptámč po jabijačee, jako
pofedlý ostrým nošení za zeuou fe bilal;
jakoby ona ubobá za to mohla, je welký
má; z ntaie'bo feiíjjia přetc'tá. Ale na:
ftojte! Sonet mágem přetonmtí) přes prah
zapackowal — hloubí) nnš projetmu teb:
mtntami, a Jauek — mice ani netpdn.
— Bena píačíc pratoíia: „še bo pán sam;
potteftal." Ramatábí z mořrc' čtmttč Do
ittujíee pomíbalí jí, je chuďasa potkalo
nefftěftí. — Šem) pat fwým jíjnimíjm
mužům připomínají, ze měl mroubtů jiš
nařesanívd), a je mu břemo to tentotrát
ďábel whodil pod notu).

68. cháwno jesstě sswarUý Ferka
fázel na bc'nnu třebas í panentu; (ron
[tomon bantomtu) ale tatto je obrátila,

migetióuž)
rolnb rt).
9.Fabtš

nebá'

iba bo Ieja, ačtoiim

boma6tepic'bo pofníbaí, mjouíebnimejnlcí
pro napmmení jatubta zastawll se na
bobton jitmomíci. Maje kapsu plnou,
biomu ale icíjtč. prájbnou, 6 btboftí mi):
total přítomným joujebům, ze do te' jejíd)

pančmop abo lejt číomčt půl boblnp,-a
to jesstč po řebřífn.

„.stdyz mám to tot

tťzko jbe, můše je mám po brnbe' pomocí,"
ptobobtt ieben bobrá kopa.— Misko tácení
bubů bal fe Fabiš bo mpmraeoroání Iáb;
mie, az se touečně 6 přítomnými puftít
i bo iiltoioání.

.skdyž se mu

Dobrou jit:

motoicí I)!(rnm přepiníía, žlýut ale turba:

ucm tapfa iopptájbníla, sotwa šemuwo:
tíoujio zús! ptmvbime' jíomíčio „mp slo:
1)či i“„již je po chopilo ao bejet waluých
dlap, obřím neš sr zpamatowal, jiš leje!
přes tn, obtíšnou eeítu ne 15 hot-ů pob
bojpobou io iátht. Rbpj fe pončtub'amw

motat, poblc'bua khofpodězňbručel: „io,
tof je fajtaporďá 'tomebia, anl ijem ne:
pomofííl, a již, tn Iejím, —a jatbalefol"
— 3fou=li pomobačí, tu to owssem jbe
iebčeji, :: 6 prásbnou kapsou ja'to po [opatč

'Zpráva o Dědictví sv. Cyrilla a [Methodia
Již v minulých ročnících Mora lendáři odejmul, které se výhodněji
vana bylo nám možno, radostné užitečnému čtení věnovati může. -Ovšem

zprávy ()rozkvětumilého Dědictví však v některém z budoucích Mo r a—
Moravského
podávati p. p. spolu v an ů opět úplný seznam všech spo

oudům a čtenářům kalendáře tohoto. luoudů umístíme. —
Letos, chvála Bohul zpráva naše jest
Letošní zpráva . naše o Dědictví
ještě radostnější. Ještě ani úplných sv. Cyrilla a Melvhodia nabývá ozvláštní
5 roků (od srpna 1850) není Dě zajímavosti a důležitosti o b ě žn ý m

dictví naše v životě, ajižtakové listem nejdůstoj nější arcibi
množství spoluoudův získalo sobě,“ že skupské konsistoře Olomucké
se jim mohou knihami a obrazy značné od 16. Května i). r. číslo 3687 a 3959,
úroky z jistiny položené každoročně jímžtoráčilJeho knížecí milost
podávali, jakož ze zprávy A vidno.— arcibiskup
Olomucký velebné
Spoluoudův nabylo v posledním roce duchovenstvo Své arcidicec'ese k ší
takový počet, že jsme usoudili v lc ření Dědictví Moravského v Olo
tošním Moravanu toliko 'jména m o u oku vybídnouti, aby se tak kni
těch vytisknouli, kteří bud doplatek hám špatným, odporujícím zdravému
svůj v roce tomto složili, nebo nově rozumu a dobrým mravům, ježto by
přistoupili; jinákbý úplný
seznam se v našem nábožném, zachovalém
všech spoluoudův mnoho místa v ka lidu katolickém na Moravě roztrušovati
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mohly, hráz položila knihami

do
K7 zachování tohoto převzneše
brými Dědictvím sv. Cyrilla a Metho— ného nařízení ctihodné Duchovenstvo
dia vydávanými. — S vroucnou vděč arcidioecesánské nejen “vybizíme, aby
ností k nejdůstojnějšímu pánu dle možnosti Společnosti Dědictví Cy
arcibiskupovi Olomouckému, rilla-Methodějské přálo a napomáhalo,
a s mocnou nadějí v ochotu četného nébrž také výše chvalně zmíněné listy
velebného duchovenstva v arcidiazcesi v Brně od veleb. kněze Františka Poi
naší Moravské, kteréž _vezdy svou mona vydávané, p'rízni jeho (Ctih.
zbožnost a obětivou pečlivost o lid na Duchovenstva) co nejlépe odporučujeme.
jevo dává, sdělujeme celý onen vele
Dáno v radě Arcibiskupské Olo
vítaný a ve výsledcích svých bohdá mucké dne 16. Maje 1855.
důležitý oběžný list doslovně:
Rudolf Svob. Pán z Thysebaert—u,
biskup Tiberiadský a Vicál' Generální.

Bedřich,

Arthur Svob. pan z Kónigsbrunn—u,
lll. arcib. Olom. Kunovnik a Kanclílu

Božím smilováním a sv. stolice apo
stolské milostí arcibiskup Olomúcký A“. Knihy, obrazy a zeměvědy čili
a t. d. a t.

Společnost Dědictví svatého Cy
rilla a Mcthodia s prosbou se k Nám
obrátila, zdaliž bychom ji ochrany Své
udělili & k jejímu rozšíření po arcidioe
cesi Nám svěřené přispětiráčili. Ježto
jsme z předložených Nám dotčené spo
lečnosti stanov seznali, že ona slovan
ský lid Moravský všemožně a zvláště
nábožensky a mravně vzdělati se při
čiňuje, a že spolu její snahy nejen
pravým přesvědčením katolickým jsou
vedené, nébrž že i dotčený účel pro
středky co nejschopnějšími, totiž vy
danými náboženskými i prospěšnými
knihami a obrazy uskutečňuje: nemáme
nižádné pochybnosti, Rozmilé Ducho
venstvo arcidicecesánské ku poskyto
vání dle svých síl pomoci této nábo
ženské spoleěnosti vybízeti, tím ob
zvláště pohnutí jsouce úmyslem, aby
se tím proti knihám, zdravému učení
a dobrým mravům na odpor jsoucím,
ježtoby mezi lid roztrušovali se mohly,
hráz položila. '
Při kteréžto příležitosti konsistoři
Naší rozhodnutí od Nás dne 27. dubna
r. b. čísl. Ord. 340 daně„ o schválení
Duchovenstvu listů pod názvem: „Hlas
jednoty katolické“, dotčené společnosti
sloužících, na pamět poznov uvozu
jeme, a toto též rozhodnutí Naše témuž
Duchovenstvu prostredkem kurrendy

konsistorialní v známost uvésti usta
novujeme.

mapy dílem již vydané, dílem chy
stané P. T. spolupudům.

WPP—"PL“

Moravan, kalendář na rok 1852.
Moravan, kalendář na rok 1853.
Moravan, kalendář na rok 1854.
Moravan, Kalendář na rok 1855.
Obraz sv. Ludmily, od Helliclla,
akademického malíře v Praze.
Obraz sv. Cyrilla a Mcthodia od
Hellicha.

rl?

Putování Christa Pána od v. p.

Tomáše Procházky,

kněze v

Ivančicích, s 'mapou země Palc
stinské za 1 zl. 30 kr. stř.; bez
x mapy za 1 zl. stř. posud k dostání.
Missie Tichomořské od v. p. Dra.
Františka S k o r p í k a, duchovního

SD

zprávcevBohdalicích ; posud k do

stání za 1 zl. stř.
Každý spoluoud, kterýž až do
posledního prosince 1855 přistoupí a
skladek svůj složí, dostane pro tento

rok 1855 mimoobraz sv. Cyrilla

“a Metho dia (Císlo 6.) následující
tiskem vydané věci:
9. Moravan, kalendář na rok 1856.
10. Zivot sv. Cyrilla a Met/mála, apo
stolův a pationův Moravských i
Českých od důst. p. professora a
notáře arcibiskupského v- Praze,

Václava Stulce.

|—

H

. Život SL? Alžběty; dle Montalem

berta od v.p. Jakoba Procházky,
kněze v Pavlovicích.
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ve stříbře.

Pro rok 1856 chystá se spoluau
dům posud:
Za pořádání kalendáře
12. Josefa Flavia „Válka židovská“, na rok 1855. .
starý překlad opravený dle ře Za sepsání tak zvaného

Sušila.

100zl.—kr.

červeného kalen

ckého od důst. p. professora a sta—
rosty Dědictví našeho, Františka

dále na rok 1855 a
1856

(Již jest téměř doti

40 „ —- „

Za obrazy v Moravanu
štěna.)
'
narok1855108
13. Diplom překrásný konečně jest
vytištěn, a během roku 1856 s na Za kolkování5Meravana
psaným jménem každému spoluoudu
do rukou se dostane. Příležitostně Za železnou 5pokladnici
upozorňujeme spoluoudy, aby, až se
na úpisy . a knihy
Dě
dictví
.
jim zašle diplom tento, ihned si naň
Za novou pečeť na di

„ 14„

narok1200

dalizhotovitirámec se sklem, aby

takto. dílo to umělecké bez poskvrny
a bez pomačkání zachovali sobě a
'svým potomkům na milou památku.
Pečujž každý o to„ aby rám a sklo
byli tak veliké, by se z papíru diplomu
toho nic nemusilo uříznouti, čímby se
krásný obraz ten pokazil.

Účty až do konce roku 1854.

pl0|ny

vydání.

ve stříbře.
Roku 1854 přijalo se: 10521 zl. 15 kr.
„
„ vydalo se:
5350 „ 57 “„
a sice:
'
Tiskárně dědičův Roh—

rerových . .
Knihařům za
kněh .

2560 ,;57 „

vazbu

568 „ _ „

Malíři,p. Hellichovi
za obraz sv. Cyrilla
a Methodia
'l'émuž p. malíři za

„

Cyrilla a Methodia
25 „:

5170 „ 18 „

.

.

1850,1851,1852a
_
1853. . . . . 16543„21

„

'l'udyž bylo na konci
roku 1854 čistého
na úroky uloženého

jmění
21713 „ 39 „
Budiž jméno Páně žoelebenoí

0.

Nově. Opravené a vysfc. k.

mor. sl. Místodržitelstvim potvrzené
„stanovy sv. Cyrilla a Methodia.“

Účel Dědictví sv. Cyrilla a Methodia.

duje; o zvedenívšestranné,
avšak
na základěví'ry katol ickě s vy
s. 2.

Prostředky k dosažení áčele tohoto.

Rytcovipanu'Petrá'
kovi

5350 „157 „

.

loučením všeliké politiky.

574 „ _ „

v Praze za vykrea
slení diplomu

1. Spisováni a vydávání kněh, a
“sice netoliko výhradně náboženských,

ve Vídni na

' diplom prozatím

. . . .

Dědictví pečuje o zvedení lidu
M 0 r a v s k 6 h o, jakého náš čas poža

malý' obraz svatého

p. Rauha ve Vídni
Malíři p. Mánesovi

.

6.1.
200,

pro bratrstvo téhož
jména . .
Kamenópisně tiskárně

33\„ 20

Hotové jmění od roku

učiněné vel. p. Eduardem Karlíkem,
pokladníkem Dědictví sv. Cyrilla a
Methodia.

x
206 „ —> „

Na drobnější vydánl
83 „ 24 „
Činí dohromady vrchní
summu vydání
. 5350 „ 57 „
Odpočítáme-li od příjmů
téhožroku1854totiž 10521 „ 15
oslává

B.

„—„

150

,', —'-' "_“

něbrž vůbec vzdělávacích;
1

k ducho—
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vním- potřebám věku našeho prohléda—

jících, zláštědějepisu, zeměpisu,

4. Řehole, děkanství (vika
iiaty), osady, kněharny, školy,

poznání vlasti, přírody, ře rodiny, spolky, bratrstva at. d.
mesel.

bavných

vstupujídvojnásobným příspěv
obsažena býti kem do spoluzakladatelství a v, nad

a orby“ a t. d. l v za

spisech

má buď obrana, buď utvrzovaní pavdy řečené třídy.
Spojí-li pak se manžel 5 man
některé katolické, jížto se odpor ča
želkou svouvjcden toliko za
sový dtoýka.
Vydávati se budou Dědictvím knihy klad 10 zl. stř., vydávají se jim knihy
ve trojí řadě:
jen do úmrtí prvního z nich. —
Aby umrtí spoluouda přišlo
a) Obšírné životopisy Svatých.
ústavu tomuto ve známost, žádají se
b) Spisy poučné.
velební p. p. duchovní pastýřové, aby
c) Spisy zábavné.
2. _Časopisy &všelijaké listy běžné. úmrtí takové pokladníkovi Dědictví,
— Organ'em Dědictví sv. Cyrilla a, třcbaí i přímo poštou „oznámili račili.
Podobněho oznamení písemného
ka
t o li c k é.“
'
zapotřebí jest, kdykoliv spoluoud ně
3. Předměty umělecké, k. p. obra který buď k vyšší důstojnosti vynikl,
neb se jinam. přestěhoval.
zy, zeměvidy čili mapy a t. d

Methodiajest: „Hlas jednoty

Poznamenaní.

S. 3.

1: Rodina

pokud jméno se netratí. Dcery

Šetření zákonův tiskových.

se béřo,
pro

vd nné, synů-li není, odbírati' budou
knihy, pokud žijí; dítky pak jejich, jiné
již jméno nesoucí. nemají práva tohoto.

Při vydávaní časopisův, kněh, běž Pozna menání 2. Posle-li kdo p rvní
pol-ovici vkladku-do Dědictví, dostane
ných listů, obrazů a t. d. budou se
lístek a' knihy v tom roce vydané.
stávající zakony tiskové zevrubně za— hned
Kdybyvšak do roku druhá polovice
chovavati.
S. 4.

Zřízení Dědictví.

!. Spoluoudem

Dědictví státi

složena nebyla, nebudou se knihy vydi
vati, leč až tato se složí, kdy se teprv
d' ! plo m vyhotovený odešle. -— Rodiny,
řehole, děkanství, osady, knihámy, školy,
spolky, bratrstva a jednotliví spoluoudové,
jenž celý základ svůj najednou učiní, do
stanou zmíněný diplom hned s lístkem a
s knihami jim patřícími.

se může každý, kdož "za sebe jeden
kráte na vždy položí 10 zl. stř.
5. Každému volno, d opln ěním
2. Kdo však témuž ústavu 100 základu u vyšší_třídu postou
zl. stř. věnuje, považován bude za piti. ZašIe-li tudyž k. p. spoluoud
spoluzakladatele, a obdrží4vý-* lll. třídy k prvním 10 zl. stř. opětně
tisky věéí Dědictvím vydaných zdarma. 10 zl. stl.., stane se Spoluoudem
3. Kdo“jednou

na vždy dat "40 zl.

stř., bude téhož ústavu spolu ou

dem I.třídy, a obdrží3 výtisky.

ll. třídy, a t. d.

Avšakspoluoudství postou

piti jinému nedovoluje se.
— Kdo 20 zl. stř. dá, stane se sp o
6.Každý přistupující račiž jmé

luoudem II třídy, a obdrží2 vý no a místo přebývání svého,
tisky. -— Kdo 10 zl. stř-.opoloží, bude

jakož i biskupství a děkanství

Spoluoudem III. třídy, & obdrží (vikariat) a poslední poštu zevrubně
udati.
1 výtisk zdarma.
Kdyby bylo zapotřebí druhého
7. Každý kněz, který jest
neb třetího vydaní některéjižvy oudem Dědictví sv. Cyrilla a Metho
dané knihy, spoluoudové ji dostavati dia, béře na sebe povinnost, buď ve
nebudou, nébrž bude se prodavati ve slavnost, bud' v některý den v oktavě
prospěch pokladnice Dědictví, aby se svatých apostolů Cyrilla a Methodia
každoročně sloužiti mši sva
nákladnější díla vydávati mohla.
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tou za všecky živéi-mrtvé spo
14.---Kdo témuž—Dědictví obětuje
luoudy dotčenéhoDědictví; a práce sv é li terní neb umělecké,
bude-li libo a možno, i jinou mši obdržín a výslo vnou žádost ho
svatou za obrácení národův n o r a r podlé . výbornosti , \ obšírnosti
Slovanských od jednoty cír a důležitosti spisu svého, o čemž v ý
kevní odloučených, kteroužtopo bor usudek pronese.
božnost jistě každý spoluoud co věr

ný katolík spolu konali neopomine.
8. Zemřelé,
za které někdo

s. 5.

vkladek k Dědictví učinil, tak jako ti, Rozesílání kněh a výt'vorův umě
leckých.
jižto na smrtedlné posteli nejméně 10
zl. stř. za sebe Dědictví odkázali, slá- 
“O rozesílání kněh, spisů a
vají se účastnými duchovních jiných předmětů Dědictvím vydaných
milostí v předešlém(7) čísle jme postará se výbor. Každý přistupující
novaných.
.
k Dědictví račiž ihned oznámili, jakou
Každý, jenž byl vkladek učinil cestou se mu knihy mají posílali, aneb
za mrtvého, pokud živ jest, knihy v kterém poblízkém kněhkupectví je
bez ohledu na velikost vkladu -— ovšem
sobě bráti zamýšlí. —

nejméně 10 zl. stř. — po jednom

výtisku dostávalimá.
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- ouřa
dů

zastoupá

Dědictví _sv. Cyrilla

a

Poznamenání 1. Pravidlem u'věci
této ostane, co na lístku tišlěno jest, že
na poukázání lístku svého každý spolu
oud v hlavní kommissi u p. p. Nitsche

a Grosse,

kněhkupců v Brně, knihy

sobě vybírali

poštou

má. — Kdoby však chtěl

knihy své dostávati, račiž se

obrátili frankovaným listem na jmenované
kněhkupectví.

Methodia starosta,
a v jeho fzá \Poznamenání 2. Všelikédopisy'v zá
ležitostech Dědictví sv. Cyrilla a Metho
městnání“jedenz jednatelů.
11. Výbor scházívá Se čtvrt

letně,

a na vyzvání starostovo iča

stěji v Brně, aby, čeho zapotřebí, v
poradu bral, & většinou hlasů přítom

ných výborníkův o nálezích

pro

dia bud'ležposílány pod adressou na Fran

tiška Sušila. starostu Dědictví.
professora bohosloví; zásilky
peněz

pak buďlež činěny v listech Iran

kovaných pod adressou na Eduarda

Karlíka, kaplana,“

sv. i\la da

celé dědictví platných rozhodo leny, pokladníka Dědictví fBrně.
val. ..— Výbor má právo počet oudův

svých odcházejících doplnilinebo iroz

S. 6.

množiti, avšak nejinák než katoli
c kými kněžími, a každoročněuve

Poměr k vládnímu řízení.

1. Vládnímu řízení se ponechává
_nahlídati v jednání spolku, bdíli nad
zachováním nařízení u propůjčeném
potvrzení daných, aneb všeobecnými
předpisystanovených, a uzná-li za po
třebu, přidali spolku od přislušícího
úřadu určeného císařského komissara.
2. Kdyby se spolek rozejíli měl,
' 13. Ve sporech z poměru rozhodne výbor 0 jmění v duchu Dě
spolkovního snad vzniklých odvolává dictví sv. Cyrilla a Methodia, a podá
se k starostovi,
a v domněleno o tom předběžnou zprávu vysokému
doslatečném vyhovění k příslušícím c. k. místodržitelství, a svému P. 'i'. nej
c. k. úřadům.
'
důstojnějšímu pánu biskupovi.
řejňuje, zprávu _o'._
činnosti své.

12. Každý spoluoud Dědictví má
právo, písemně- návrhy své činiti, a
přání svá projevovali dotčenému vý
boru, kterýžto při svých shromážděních
zavázán jest, jich svědomitě v úvahu
bráti, .a dle nich, pokud potřebno, pro
spěšno a možno jest, se zachovávali.

13'
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František Sušil,"professor Theologiev Brně, starosta.
Eduard Karlík, kaplan u sv. Magdalenyv Brně, pokladník.
Robert S'uderla, biskupskýceremoniářv Brně, jednatel.
Beneš Method Kulda, duchovní správce v mor.-slez. ochranitelně pro za
nedbalou mládež „v Brně, *jednalel.
Dr. Jan Ev. Bílý, duchovní správce v Předklášteří Tišnovském.
Dr. Beda Dudik, gymnasialní professor v Brně.
.lan Fúborský, kaplan v Zídlochovicích;
Bedřich Geissler, Spiritual v bohosloveckém semináři biskupském v Brně.

Gunther Kalivoda, prálat a opat v Rajhradě.
František. Maršovský, administratorfary Ořechovské.

Peregrinn Obdržálek, kaplanv Topolanech.
František Poimon, redaktor „Hlasu jednoty
sv. Tomáše v Brně.

Emanuel

hrabě

Putting,

katolické,“

kaplan u

kanovník arcibiskupské konsistoře v Olomúci,

dekan a farář ve Švábenicích.

*

Mati-j Procházka, gymnasialní professor v Brně.
Tomaš Procházka, kaplan v Ivančicích.
Jiři Slota, gymnasiální professor v Baňské Bystřici.
Jan Soukup, kaplan v Sloupě.
Eduard Stuchlý, duchovní správce v Mašůvkách.
Bedi—ichhrabě Sylva Tarouca, c. k. konservalor pro Moravu, „kněz cír
kevnf v Brně.

Tomaš Simbera, duchovní správce v Komíně.
Dr. František Skorpik, duchovní správce v Bohdalicích.
Anton Subert, farář v Lulči. _
:
'
Joset Těšik, duchovní Správce v Nosislavě.
Ludvik Tidl, konsislorní rada v Olomouci i v Brně, děkan a farář vÚjczdě.

Josef Voráč, kaplan v Jedovnici.
lgnac Vurm, kaplan v Dědicích.
Karel Zelinka, farář v Krásné.

o. 1247.

Předešlé stanovy potvrzují se od c. k. mor. místodržitelství..
V. Brně, dne 18. února, 1854.

L.

S.

_ Místodržitel:

Lažanský.- v. r.
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|). Seznam všech P. Titánů Spoluoudůvtně
dictvi sv. Cyrilla &Methodia,

kteří od konce září 1854. (udáno v Hlasu

jednoty katolické 1854; číslo Š5.)

až do konce července 1855 b_uďnově přistoupili, buď vkladek svůj doplnili.
Posnnmcndní.
Kdyby nikdo ! P. T. pinů epnluondd v sun-mu lomlo omylemtiskovým buď vypuštěn, buď cbybnl
vyliltln byl, uelivš se lidi, aby omyl luk-Vč na mírnost dal bud' vel. p. pokladníkovi, buď pořad-tell Ilon
vnne. V knibícb nmýcb chyby "kovů není.

Jednota katolická v Čechách
u Pro jed. katolické 2. pol. 10 zl. —- Knihárna
skou 20 zl. — Jednota školní v Třeboni v Č. 20 zl. — Knihňma
katolická v Komíně 2. pol. 10 zl.—Bra školní v Trou'bsku
darem p. Tomáše a
trstva růžencového v Batelovč
29. růže MarianyVykoukalových-aFrant. a Anny
2. pol. 10 zl. — Bratrstvo živého růžence Doležalových
20 zl. — Knihdrnaškolní
v Blažovicich
2. pol. 10 zl. — Bratr
elivs ká v' . darem vzorního p. učitele
stějova pro školu

stvo růžencové u sv. Tomáše v Brně 20 AntonaVoňka v Želivč 20 zl. _
zl. stř. — Bratrstvo živého růžence v e
P. Adamec
Anton,%ník : Hoštic
chovicích
1. pol. 10. zl. — Bratrstvo sv.
růžence v Dědicích
1. pol. 10 zl. —-Bra s manž. ]. pol. 5 zl. '— P.—Adamec
Jan,

trstvo růžencové: Doubravice
20 zl. — rolník v Křižannvě s manž. za sebe a rod
Bratrstvo růžencové farnosti Ch oliaské
Pavla Kroupy 20 zl. —_-P. Adámek Joe.,
20 zl; — Bratrstvo účinlivč lásky bližního

v Ketkovicích

'lyník v Lvsicích za celý rod 1. pol. 10 zl.

20 zl. _ Bratrstvo sv. — P. Adámek

Tomáš, .ll.,lánik : Drnovie
20 zl. —-Bratrstvo za celý rod 1. pol. 10 zl. — P. Adámek

růžence v Kroměříži

růžencovéfarnosti Litovelské

20 zl. — Václav, familiant z Kozalio s manž. za 2 1

Bratrstvo živého růžence obce Němčan
rodiče 1. pol. 5 zl. —- P. Adl'er Anton,
ské !. pol. 10. zl. — Bratrstvo růžencové podsedník : Ruprechtova s manž. Johannou
v Ořechovém 2. pol. 10 zl. — Bratrstvo za celý rod 1. pol. 10 zl. — _P. Ambrož

růžencovev Pavlovicích

10 zl. — Bra Frant., 'l.,láník v i\lartinicích a manž. 10 zl.

— P. Ambrosova
Josefa, výměnknřkaze
trstvo neposkvměneho srdce P. Marie z Pru
ských Račan 1. pol. 10 zl. — Bratrstvo Studnic za 2 1 rodiče a sestry, 2. pol. 5 zl.
Matouš, čtvrtník v Němča
sv. růžence ve farnosti Topolanské
1. — P. Andrle
pol. 10 zl. — Bratrstvo živého růžence v

Hrubém

Týnci

nech e manž. Julianou 10 “zl. —- 13. Andr

svobodna ze Zúbovřesk
20 zl. — Bratrstvo rů— lov_a Kateřina.
1. pol. 10 zl. IO žl. — P. Andrie Jan, ',lžlánik z Bej-„

žencovč'v Zábrdovicích

— Knihórna čekanců učitelství v Brně. da
rem sl. ředitelstva norm. hlavní školy 20 zl.

strošic s manž. Annou za sebe, 1- syna a
rodiče : obou stran 1. pol. _5 zl. —

—-Knihárna Obce Budkovekó
20 zl. —
Knihárna školní ejovská
v . darem
P. Bab iček ._lan_.
domkař z Vacenovic
v. p. Petra Vrabce, kaplana Humpol za celý rod 20 zl. -"- P. Babíče'losef,
akého 20 zl. — Knihárna školní Daleši
l]„ník : lllilotic s manž. Katcř, 10 zl. — P. B a
cké 2. pol. 10 zl. -— Knihárna školy Ho. bička Jan, čtvrtník : Duben s manž. Ma
Iešoveké 20_zl. — Knihárnaškolní vobci rií za sebe a 1- rodiče u obou stran a dílky
Chlebské v C. 20 zl. — Knihárna školní 10 zl. — P. Babičková Kozina, výměnkařka
v Křenovicích
1. pol. 10 zl. — Kni ; Vecenovic za sebe a -|- manž. Jakoba 10

hérna školní v Německých

Kynicích,

darem p. Jana Frydrycha, pololánika, ksvé
mu a sVé 1- manž. Barbory prospěchu 20 zl.

zl. -— P. Bajzík Tomáš, domkař v Násle
dovicích. za celý rod '1. pol. 10 zl. — P.

Bajerova

Josefa. služebna v Opavě za

— Kniharna školy Lulecké,
faráře Ant.

uberta

darem vel. p. sebe a rodiče 1. pol. 15 zl. !— P. Barák
2. pol. 10 zl. .— Kni '.Ioaef, domkař v Protivanově za celý rod

bárna školní v Moutnicicb
1. pol. 10 zl. živý i zemřelý 20 zl. — P. Barákovo
— Knibárna obce Nadčjovské
2. pol. manželstvo z Cetkovic 10 zl. -- V. p. Bar
10 zl. — Knibárna ctihodných školních ee bořík Frant., farář ve Vrahovicích za sebe
ster v Přerově 10 zl. — Knihúrna školy a rodiče 'l- 10 zl. — P. Barolim
Martin,
Příbické,
darem obecního úřadu a vel. čtvrtník v Nenovicích—za celý rod 1. pol.
p. administratora 2. pol. 10 zl. — Kni 10 zl. — P. Bartl Matěj. '/2láník v Syro

bama školní v Rř-ísnoticích,

darem vicích s manž. Marií 1. pol. 5'zl. — P.

ar

obce Přísnotické 1. pol. 10 zl. — Knihárna

toněk

farní školy v Pyšelí'ch

Kateřinou k prospěchu rodičů 10 zl. — P.

v Č. 10 Ll. —

Kniharnaškolní Straškovská,

Josef, |[,láník v Troubsku :; manž.

darem ílL Bartošek

Anton, měšťan v Prostějově
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10 zl. — P. Bartošek

Jiří, nájemník Vincencia : Koryčan za své rodiče ]. pol.

mlýna v Prostějově 10 zl. — Vel. p. ar
tuněk Frant., farář v Dobřiši v Č. 10 zl.

5 _zl—- P. Brož Frant.. '/,láníkův syn :
Torovic za sebe a rodiče 10 zl. — P. Brum

-—P. Bartušíkova
Rosalia, dcera Kašpara lova Maria, 1'/.,čtvrtnice v Sokolnicíchza
Bartušíka,
pastýřev Králicích za sebe a sebe a 1' rodinu a pro celý 1- rod Václava
1- matku“ 10' zl. — P. Barvíka
Františka Burky 1. pol 10 zl. — P. Budišovský
a Anny, podsedníka z Drnovic rod 20 zl. _— Jan Alois, sládek v Dačicích s manž. Nepo

P. Bastl Jakob, čtvltnik z Dědic s manž. mucenou 10 zl. — P. Buchta
Konstantin,
Evou za celý rod 20 zl. — P. Bauer
l/.,láníkův syn v Jiříkoviclch k prospěchu
Kašpar, pekař v Kobylí s dcerou Františkou živých i + rodičů 10 zl. — P. Buchtelo

10 zl. -

P Bauer

Frant., obchodník v Anton, sedlák ze Křtěnic v Č. s manž. lila-“

Kobylí za sebe'a 1' manž. 'l'eresii 10 zl. —

P. Bebarova

rií za sebe a 1- rodiče 10 zl. — P. Bureš

Františka, sousedka z Dry Karel, podsedník v Zablenicích za 1- bratra

sic za sebe, 1- manžela a rodiče 10 zl. —
P. B ečíik Jos., kupec a sedlák z Hrub. Týnce

ana 10 z

—

P. Cechmanova Vincen cia,
za celý rod 1. pol. 10 zl. — P. Bednář
Jan,' Sedlák z Loučky s manž. Františkou hospodyně na faře v llliloticícb 10 zl. —
Barbora, vdova po + lila
za celý rod 20 zl. — P. Bednář Havel, P. Celvekrova
třičtvrtník v Rebešovicích s manž. Kateřinou touši C. šafáři v Troubsku nyní ve Vosto
za celý rod 2 pol. 10 zl. — P. Beerova
povicich k prošpěchu 1" manžela 10 zl. -—
Maria, výměnkařka ze Lhánic s manž. Jo P. Cctkovs ký Tomáš, výlněnkař: Bej
sefem za 1- přízeň_ a 1- rodiče 10 zl. — strošic s manž. Františkou za sebe, 1- ro
P. Beneš Blažej, '/,.ník z Opatovic s manž. diče s obou stran a dceru Annu Lpol. 5. zl.
Barborou 10 zl. —- P. Benešova
Alžběta, — V. p. Cigna Václav, kaplan vBrušperku
služebná z Lidmovic v Č. za sebe, otce Ja 10 zl. — P. Cikánkova Magdalenazllru
koba a 1- matku Annu 10 zl. =—V. p. Ber
bého Týnce za svého syna Josefa 10 zl. —
ger Ignác, kněz církevní z Velké Mezeříče Vel. p. Císař Harel, kaplan na Vacové v Č.
10 zl. —_.P. T. Vysokorodá pani Ludmila
10 zl. — P. agal Jiří, domkař z Hulice s
hraběnka Berchtoldové, paní na Bu manž.Annou 10 zl. —P. agalovaTeresia,
chlově 10 zl. — P. Berk ova Rosalia z lvan výměnkařka z Hulice za sebe a 1- manžela
čic 1. pol. 5 zl. — P. Bezděkova
Fran 10. zl. — P. amekova, Kateřina, vdova
tiška, služebná v Rostáni 10 zl. za sebe a v Litovli za sebe a rodiče 10 zl. — P. Čapek
10 zl. za své 1' zemřelé rodiče. —
. p. Vinc enc, mistr koželužský v Olešnici s
Bičiště Jan, kaplan v Bělohradě v č. 10 manž. Marií 10 zl. — P. áslava
Josef,
zl._— P. ílek Tomáš, kovář : Pohorovic celolúník v Podolí, :| manž. Annou k pro
s manž. Marií za sebe, 1-manž. Marii, rodiče

s ěchu živých a 1- rodičů 10 zl. — Vel. p.

ech Josef, kaplan v Lipníku 10 zl. — P.
s obou stran apřízeň 10 zl. — Vel. P.
Bi lčík Josoí, kaplan v Přerově 10 zl. — “Čechákova Juliana, '/,Iáníkova dcera z

P. Bílkova Mariana z Vrbice za scbearo Duban za sebe, 1- rodiče, živou a 1- přízeň
diče 10 zl. — P. Bystřické Maria v Da 10 zl. -- P. elecbovský Frant., sedlák
čicích za sebe a rodiče 10 zl. — P. Blá
žela

z Majetína s manž. Klarou 10 zl. — P.

er

na, sedlka zunačic za sebe, man mák Jiří, soused z Hunkovic s manž. za

hová

Ma ějex a 1' otce

Blaták

Josefa

10 zl. — P.

sebe a 1 rodiče s obou stran, a za celý živý
orná Magdalena :
Milotic 1. pol. 5 zl. — P. Cerný
Bartolo—
měj, výmčnkař v Žebětíně s manž. za celý

Ignác, výmčnkař : llrubého Týnce a 1- rod 20 zl. — P.

s manž. Antonií 10 zl. — Vel. p. Blaten
ský Evermod, kandidat dok. v bohosloví,
rod 2. pol. 10 zl. _. P. Černý Jakob,
kaplan_v Humpolci 10 zl. —-'P. Blažek
Štěpán. čtvrtník v Hovoranecb s manželkou domkař z Pohorovic s manž. Teresií 2. pol.
Anežkou za sebe a 2 1- rodiče 10 zl. _— 5 zl. — P. Ccrný Jan, bednář z Bučovic
P. Bolf Fabian, '/;,nik z Vacenovics manž. s manž. Marií za celý\rod 2. pol. 10 zl. —
Bosinou 10 zl. — P. Boreš Matěj, výměn P. Červinka
Václav, revírnik na odpoči
kař v Radostickém mlýněsmanž. Jose nutí v Kobilí s manž. Antonií 10 zl.— Vel.
fou 10 zl. — P. Bořucký Karel, sedlákův p. Číháčck Frant., kaplan v Moutnicícbza
oupe
syn z Pruských Útěchovic za sebe a za sebe a 3 1- osoby .10 zl. — P
rodiče 10 zl. -— P. Borůvka
Genovefa Jan, výměnkař z Bosonoh za sebe a celý
v Karlově 10 zl. — P. Brabec
Josef, rod 20 zl. — P. oupok Jan, výměnkař
krejčovský mistr z Borovce s manželkou .z Bosonoh k prospěchu syna Jana 10 zl.
Eleonorou za sebe a děti 10 zl. — P. _ P, oupek Frant., výměnkař v Boso
,
Brázda Frant., čtvrtník, v lilobelně za 1 nohách s manž. Viktorií 10 zl. —
rodiče, Karla & jeho prvni manželku 10 zl. —

P. Březovská Josefa, sedlka z Pruských
P. Daněk
Vincenc, mlynářv Zable
nicích s manž. Annou 10 zl. — ?, Daňbel
Držkovic !. pol, 5 zl. — ?, Brnákova
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Vavřinec, rolník v Bndkovč s manž. Apollo
nií 10 zl. — P. Dejmal
Bartoloměj. ho
spodský v Těšanech 1. pol. 5 zl. — Vel.p
Dědek Frant., kaplan v Štěpanově za scbpc
a rodiče 10 zl. — P. Dědek Josef, mistr
soukenický vBystřici s manž. Františkou
za sebe 'a 1- syna Františka 10 zl. — P.

Dědkova Veronika
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P. Dvo řáč ek Tomáš, lokaÍvÍRadešíně za
svérodiče 10 zl. — P. Dvo k, Frant., mě
šťan v Přerově 10 zl. —>P;-D'vořak Isidor,

zahradník a jeho dcera, Anna, poručili na
smrtedlně posteli Dědictví 20 zl. —_P. vo-.
řák Jan, rolník z Kozlova s nimiž. Anežkou

10 zl. — P. Dvořák

zlíelešovicsmanž. 2. pol. 5 zl. — P. Dobeš

rakovo

_

Josef. 'lqlíík v Jiří
. D vo
manželstvo z Cetkovic a celý rod

z Bystřiceza sebe,' kovicích za 2 1' rodiče 10 zl.

rodiče a bratra 10 zl. — P. Dómal an.
l],lúník v 'Bluěíně s manž. Nepomucenou
10 zl. — P. Dížka Frant., '1.,ltiník v Pavlo
vieích s manžiza 1- rodiče 10 zl. -—P. Díž
kova Mariana, výměnkařka v Pavlovicích
s dcerami' Magdalenou a Františkou za 1
otce 10 zl. — P. Dlúúhý Šimon, domkař

2. pol. 10 zl. —

P.Entler

Arnošt, měšťanůvsyn z

P. Fádrus

Frant., šaíěř“vMiloticícb

Prostějova 10 zl.

s manž. Barborou 10 zl. — P. Fasora

raut.,

půllěník v Telnici s manž. Teresií 10 zl. —

Martin, Viník z Milotic s manž. Annou 10 zl.

P. Fasorova

krejčovskýiv Bobdalicích se sestrou Annou
Kuklovou za 1' rodiče 10 zl.— P. Dočkal
Frant., stolařský mistr z Ivančic s manž.

Karolina v Brně za své 11rodiče a sestry

— P. Dobrovítovský

Marií1.pol. l--

Eva, lánice v Moutnicíchza

Frant., mistr 3 živé osoby 10 zl. _, P. Faulhabrova

V. p. Dočkálek

Ludvík, kaplan v Staré-Bělé

10 zl. — P.

1. pol. 5 zl. — P. Fišnar
cký mistr v Rosenberku

Josef, obuvni
za 2 1- rodiče a

3 dcery 10 zl. — P. Florian

Pavel, domkař

v Nosislavi s manž. Rosinou

za živou i 1“

Dočkalova
Mariu, služebná z Dluhonic přízeň 2. pol. 5 zl. — P. Florian Tomáš,
za rodiče a přízeň 10 zl. — P. Dohnal
chalupník v Nosislavi s manž. Marií za 1
zl. — P. Florianova'
Josef, sedlák "a Lukova za rodiče a jejich přízeň 2. pol.
děti 10 zl. _— P. Dochoň
Tomáš, vý Anna, manž. Vavř. Floriana. výměnkařka v
v Rajci
měnkařl 'v Rebešovicích, k prospěchu 2 1" Újezdě 10 zl. — P. Fojt Jakob
manž. 10 zl. — P. Dolák Jakob, měšťan s manž. Františkou 10 zl. — P. Foltinova
a koželuh v Sušici s manž. Johannou 10 I'

P. Dolák

Vincenc,

H—rdíbořícs manž. Apollonií za

Anna, služebná z Těšatic za sebe a fmatku
Frant., dom

','.lánlk : Johannu 10 zl. —-P. Forman
sebe a děti

kař z Maršovic s manž. Marii 2. pol. 5 zl.

ol. 5.zl -—P. Dolečkova

Eližběta, — P. Formánka
Ondřeje l].,níkaze Lhoty
Pavla v lla
ovdovělá učitelka z Vys. Mýta s 1-_manžclem, rod 20 zl. — P. Formánka
dcerou Eližbětou a rodiči 10 zl. — P. Do
ležal Josef, '/.,la'ník z Cbarvat s manž. Te
resii„za sebe, 1" rodiče a přízeň s obou

miltonech rod 1. pol. 10 zl. — Franc

stran 1. pol. 5 zl. — P. Doležalova

Šitbořic s manž. Annou 10 zl. — P Fra
ň ova Rosalia : lllělčan za 1- Fr. Franě a

Vero

nika, služka ve Vel. Mezeříči za sebe a +

rodiče 10 zl. —

. Demanskú

Jan,

chalupník v Králicích a jeho 1- manž. Anna

10 zl. — P. Franěk

Josef, chalupník ze

Kristina jeho celý1.rod7pol.10 zl.—P. Fr-iedLVin

cene, měšťan z Uherského' Hradiště za+ otce

v BystřiciP.zaDostal
sebe, rodiče
a bratra z 1.
pol. _ Josefa 10 zl. .— Vel. P. F_riedrich
51—
Jan, domknř
Dluho

Petr,

nic 'za rodiče a stařcčky 10 zl. — P. Do x kaplan v Plesně ve Slezku 10 zl. — P.
stal Karel, výměnkař z Vinar s nímž/,': xF rie drich F r a nt., kostelník v Troubkách
p. Fryč Jan, administrator
Nepomucenou zs živý a 1- rod. 10 zl. — 10 zl.
P. Doupovcova
Františka v Pavlovicích fary a 1. vikář při katedrálním kostele v Brně.
se svou sestrou za 1- rodiče 10 zl. —_-P. za celou Fryčovu rodinu 1. pol. 10 zl. —

Doupovec

Cyrill, /.|áník v Pavlovicích P. Fróhlic

10 zl. —_-P.Drábek Petr, l[,ltiník -z Prš
tic s manž.Marii za celý rod 1. pol. 10 zl.
—-P. Drabonlek
Vavřinec,domkařv it
bořicích s manž. Teresií 1. pol. 5 zl. — P.

Drdlov a Růžena v Chlumu za rodiče, celou
živou a 1- přízeň 10 zl. — P. Drapalova
Františka, manž. E. Drápala, stolařského
mistra v Tovačově 10 zl. —- P. Drozd
Josef, sladovnický v Opavě za sebe, sestru

a rodičeí. pol 5 zl. -

P. Dupalova

Josefa. manž. Vaclava Dupaln, mistra pe
kařskčho v Brně, za sebe, manžela a rod.
po.! 10 zl. — P. Duroň Jan, '/,ník ve
Velkých Lovčicích s manž. Annou 10 zl 

h Jakob,

l].,ník v Bořeticích

sdiče
manž.
10 Barborou
zl. -— za sebe a manželčiny 1' ro

P. Gardavský

Frant., tkadlcovský

mistr v Prostějově 10 zl. —
Mari ana,

arlíkova

dcera měšťana\! Přerově za sebe.

svého bratra, matku a 1- otce 10 zl. —

.

p. Geln Karel, duchovní správce v Želči
10 zl. — P. Gořalka
Frant., ".,lánik ze
Zcrůvek s manž. Teresií za sebe, 1- rodiče
n přízeň s obou stran 1. pol. 5 zl. — V.

Gottvald
Anton, kaplan v Mor. Budějo
vicích 10 zl. -- P. Gottvald Josef, mly
nář z Komína s manž. Antonií

10 zl. _
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Vel.p. Gottvald

Klement, kněz církevní zl. — P. Herber
Jan, mlynářský to_varyk
Antona vKrá-' z Kateřinky 1. pol. 5.zl — P. Hladík
sensku rod 20 zl. — P. Gregor Jan, ob -Jan, učitel : Morav. Bra'nic za 1 rodič:l 10
l. —
Hlad ka Eleonora, výměnkařha
chodník v Kobyli s manž. Teresil 10 zl. —
P. Grydil Ignác, lkolní učitel v Králicích
Prsíiclch,10zazl.sebe
a 21manůželyFrantiška
za sebe a 1- manž. Alžbětu 10 zl. — P. av Filippa
— P.
Hladů
vka Frant.,
Gru í'ík Matouš, podsedník : Vacenovic chalupník ze Šitbořic s manž. Petronillou

íOzl. -—P. Gottvalda

l..5po| | —P Hlavač Felix, ko.

s manž. Barborou 10 zl. —

P."llabela

Frant., výměnkařz Lej

stelník a domkařv Koryčanech
Annou za sebe

a 2 1- osoby

smanž.

10 zl. -- P.

sek s manž. Martou 10 zl. — .
adra
Hlaváč Jan, '/.,láník : Heretic s manž.
bová Teresia, domkai-ka z Milotic za sebe Hedvikou2. pol. 5 zl. — P. Hlíněuský
a ? manž. Karla 10 zl. —- P. Hajder lg Jan, mistr obuvnický z Vatína s manž. Te
Florentine,
náe, domkař z Kateřinky za sebe a Trodiče resií 10 zl. — P. Hloubilova
10 zl. — P. Hajkl Felix.. soukenický to domkařova dcera ze Skaštic za sebe, 1- ro
varyi v Brně za 1- rodiče Josefa a Eleonoru diče a bratra 10 zl. — P. Hoják Matouš,
a jejich rod |. čtvrtinu 5 zl. — P. Hajkl
l/.|ník v Arcblcbově s manž. Magdalenou
Felix Michael, tovaryš soukenický v Brně 10 zl. — P. Hoch Frant., bohoslovec v
Jiřího
za 1- rodiče a Jakoba Vltavu a jejich rod Brně 1. pol. 5 zL— P. Holcmana
2. pol. 10 zl. '-— P. Hájek Frant., '/.,ník v
Kebeiovicích s manž. Viktorií za *cclý rod
2. pol. 1011. — P. Hala
Matěj, 3/4ník
: Dražovic s manž. Cecilií 10 zl. — P. Hala

Libor,

'/.,ník : Dražovic s manž. Jenove

fon 1. pOI. 5 zl. — P. Hála Anton, učitel
v Lysovicích s manž. 2. pol. 5 zl. — P.

ze Skoronic rod 20 zl. — P. Holeček

Josef, obuvnický mistr : Moutnic s manž.

1. pol. 5 zl. — P. Holesovského

Fran

tiška a Kateřiny, mistra bednářského ve
Vranově rod 1. pol. 10 zl. -— P. Holom

kova Františka,

'/,lánice v Hodějicích

10 zl. - P. Ho m ol a Frant., 3/4uík: Pod
Matous, |/,ník : Dražovic s manž. březic 2. pol. 5 zl. — V. p. Hons Frant.;
. aame
Anton, kaplan v Studené za sebe, otce Františka a
-|- matku 10 zl.
. Horák Anton,
'/,láníkhv10 syln
v Dolních
Raclavicích Juliana.
za své čtvrtník vMohelně za celý rod 20 zl. —
rodiče
zl. —
P. Halfarova
domkařova dcera : Pruských Držkovic 10 zl. P. Horák Jan, '/,lánikův syn v Lukova
-— P. Haim Frant., školní učitel v Nosi nech za sebe a rodiče 10 zl, -— P. Horák
Hála

1. po.l 51l. -

slavi s manž. Annou 2. pol. 5 zl. -— P. Ha

Václav, bohoslovec v Hradci Králové 10 zl.

— P. Horák

Václav, domk'ař v Borko

luzíkova
'Anne,
Pavlovi a vanech s manž. Ludmilou za sebe a 'I' ro
cích,
10 zl.
— P.špitálnicev
Hamala Ondřeje

Kateřiny,
půlláníka \! Mělčanech rod 20 diče s obou stran 10 zl. -— 1- Horáka
zl, — P. Ha merský Beneš, mlynář v Bra Jana, sedláka : Dluhonic a jeho manž. An
slavci 10 zl. — P. Hamerský Eduard, tonie rod 2. pol. 10 zl. — P. Horáka
rolník v Malém Včstíně za sebe a rodiče

Jana

Vrahovicích, svobodná, za sebe a + matku

svobodná v Zahlenicích za 1- sestru Barboru

101.1.— P

anákova'vFranliska

Gertrudu 10 zl. — P. Hanákova

a Kateřiny , '/.,Iůníka

v Zahlenicích

ve rod 1. pol. 10 zl. -—P. Horákova

Vikto 10 zl. —--P. llorakova

Lucia,

Josefa„ vdova :

ria, l/.,lúnice v Kuřlmě za celý rod 2. pol. _Dluhonic za 1- rodiče 10 zl. -.- P. H 0 r á

10 z.l — P. Hanák ova Monika, výměn „kovu Maria, podruhyně v Troubsku k pro

kařka z Tištína

10 zl. — Vel. P. Ha

„spěchu sestry Alžběty a 1- rodiny 10 zl. —

nouska
Jan, kaplan v Ebenl'urtu arcid. P. Horakove Františka, svobodnaze
_Vídeuské 10 zl. — — P. Hasoň Ludvik Lhoty 10 zl —- P. Hor ňák Michael, ze
ze Zahořovic za sebe, 1- Vavřince Hasoňa a

Starého Poddvorovska s manž. za celou ži

jeho manž. Františku 10 zl. — P. Haák a

vou a 1- rodinu 20 zl. — P. .Horňákova

Josef, čtvrtník v Síchotině s manž. Klárou
!. pol. 5 :|. — P. Haškova Maria, výměn
kai-ka v Smolíně, k prospěchu 1- manžela

Kosina ze Starého Poddvorovska za sebe, 1
manžela a děti 10 zl. -— P.„Hošek Josef,
'/.|ník v Mohelně sa sebe, rodiče s obou

stran a děti 10 zl. — P. Hovorka Anton,
s manž. Marií 2'.
kaplan : Doubravice 10 zl. -— P. Hánsler “podruhz Pohorovic

Vavřince 10 zl.

V. p. Haušild

Jan,

Frant., svobodný : Dědic 10 zl. — P. Ha
vlica Frant., mistr hrnčířský : Koryčan s
manž. Rosalií 1. pol. 5 zl. — P. Havlík
Matěj, I/_,ník v Mutenicích s manž. Ma
rianou 1. pol. 6 zl. — P. HeincFrant., se
dlák v Holici s manž. Barborou za sebe, ro
diče, živou i 1- přizeň 10izl. -—P. Helova
Mariana
: Holic a_g živou a 1- přízeň 10

pol. 5 zl. — P. H rabě
z Nové Vsi v

Václav, sedlák

. s manž. Veronikou

— Důst. p. Hraběta

10 zl.

Jan, direktor katol.

gymnasia v Drážďanech 2. pol. 20 zl. —

..p Hradkovský

llná 10 zl. -— P.

Petr, kaplanv Cho

romádka

Václav,

kolář v Šaraticích, za sebe a dítky své druhé
manželky 20 zl. -—P. Hrubý Frant., vý
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mčnkař z Olsen za sebe a 1- menž. Barboru

P. Jlnošková

Anna, vdoVadomkařka :

() zl. - P. Hrubý Florian, 1].,lánílt Dobrotíc za sebe a svého manžela 10 zl.—
v Uhřicích s manž. Frantiikou 10 zl. — P. Janouškova
Anna, vdova z Vlkoše

P. Hrubý Jakob,

domkařv Ořecho

za sebe, 1- manžela Václava a za své rodiče

vičkách s mani. Johannou 2. pol. 5zl. —
P. Hrudička
Václav. mistr kominářský
v Třešti 10 zl. —- P. Hrůzova
Teresie
z Kravska
za sebe a rodiče 10 zl. — P.
Hudeček Jan, podsedník z Vacenovic
s manž. Kateřinou 10.zl. — P. Hude-.
ček Simeon, fnmiliant v Margelikověs

201.1 — P. Jarolím

mani. Barborou za sebe, 1- rodiče a přízeň

Annou za sebe a 1- rodiče s obou stran 10
zl. — P. Ježek Frant., mládenec z Imaně

sohou stran 10 z

. lu

ečkova

Leopold,

mlynář

u sv.Kateřiny s manž. Františkou za celý rod
2. pol. 10 zl.-— P. Jašek Frant.,_výměnkař
z Lysic s manž. Františkou za celý rod 20

zl. — P. Jelínek

Jan, tkadlcovský mistr

v Brně za sebe a rodiče 10 zl.
.
linek Vojtěch, výměnkař v Zaboří s manž.

Barbora, vdova v Čejkovicích za sebe a ro

10 zl. — P. Jíleček Vojtěch, žák 3. třídy
Jenovefa, ve Vodňanech2. pol.55.zl —-P. Jiříkova

dinu 10 zl. — P. Hudečkova

Maríana,sedlka z'l'ištína 10 zl. — P. Joch
výmčnkařka z Vacenovic 10 zl. — P. H uslař
Tomáš, '/,láníkův syn z Blatce za sebe, 1 mano va Kateřina, vdova v lloláskach k
prospěchu 2 1' osob 10 zl. — P. Julínek
rodiče, živou a ?. přízeň 10 zl. — P. Hustý
Anton, '/,ník z Podhřežic s'manž. Fran
Ignác,
Dolních
Kounicíchp
manž.
za celývoskař
rod 2.v pol.
10 zl.
-— V. s 11b
el tiškou 10 zl. — P. Julínek Josef, “]..ník z
Ignác, kaplan v Dubanech 10 zl. — P. ll ul ler Podbřezic s manž.'.Anežkou 10 zl. — Vel. p.
Josef, c. k. Ilnanční kommissař ve Viškově Jurčík Anton, kaplan v Lipníku 10 II. —
s manž. Annou 10 zl. —

|>.CHM

Káczer
Jan, farářTiszovský
dek Jiří čtvrtnikz Pod v Uhřich
10 zl. — P. Kadlec Jakob,
za sebe a rodiče láník v Uhřicích s manž. Alžbětou 10 zl. ——

břežic's mani. Marianou 10 zl. —P. Chme

lík Petr z Přísnotic

Antona a Rosalii 1. pol. 5 zl. — P. Chme
lí k Pavel, čtvrtník : Přísnotic s manž.Bar

P. Kalíkova

Josefa, vdova po 1- Mat.

Kalíku, zómečníku v Přerově za sebe

a 1

maníela IO zl. — P. Kalvodova
Eleo
Rosina. nora, celoláníca v'Pohořclicích 10 zl. ——P.
vdova z Přísnotic, za svého 1—"manžclaBar Kamrádek
Frant.. domkařz Vel. Hořic

berou 10 zl. — P. Chmelíkova

toloměje 10 zl. — P. Chrástek Frant., '/,lá—
za celý rod 2. pol. 10 zl. — P. Kana,
ník v Bořeticích s manž. Annou za celý rod
1. pol. 10 zl. — P. Christ
Jiří. půlláník Joscí '/._lóník v Šitbořicícln s manž. Jenove

fou 10 zl. - P. Ka ňkova Marcina. vdova
ze Skoronic s manž. Marianou 10 zl. —
z Jedovnic s 1' manž. Matějem 10 zl. — P
P. Ch romý Jan. celoláník v Novém-Veselí K a r as ova Teresia, služebná z Dlohonic iOzL
s manž. Annou 10 zl. — P. Chudá Geno
— P. Ka rd oš Gabriel,musikantvNitřeí. pol.
vefa. svobodná z 'l'rusovic za sestru a -|

Fran 5 zl. — P. Karlický

rodiče 10 zl. — P. Chvostalova

Josef, knihařvSlav

kové s manž. Frantiskou 1. pol.5 zl. —
Kárná Teresia, vdova v Židenicích k pro
P. Indra
Jakob, rolník ve Viskovč spěchu + manžela Matouše 10 zl —P. K'ar
s manž. Petronillou 10 zl. — PŠ""nlnger
piš- Jan, sedlák z Pruských Benkovic s man
Vincenc, čtvrtník z Vaccnovic s manž. Fran želkou za živé a 1—rodiče i přízeň a obou
Frant., mistr
tiškou 10 zl. — P. lstlova
Rosalia z far stran 10 zl. — P. Kasalý
tiška, svobodná z Milotic 10 zl. —

nosti Lovčické za sebe, rodiče a přízeň 10

kominářský v Dačicích s manž. Josefou za

1- Vinc'encia Mlčocha a + přízeň

Jan, mly
nář v Šerkovicích s manž. Marií za celý
rod 2. pol. 10 zl. —- V. p. Kaštyl
Anton,

zl. -

P. lzákova

P. Jahoda

Mariana z Křelovaza 'i' rodiče 10 zl. — P. Kaspá-rek
10 zl. —

Matěj, kostelníkve Křtinach kaplan v Pelcěovicích za sebe a 1- otce 10

zacelýživýa'I-rod

1. po

Oz —- P. zl. — P. Kavková

Teresia,

hospodyně

Jakes Frant., čtvrtník z Niřkovic !. pol. v Tovačově 10 zl.—P. Kylian Frant.,
5 zl. — P. Jakeš Matěj, výmčnkař v Niš '/,ník z Bosonoh
za celý rod 20 zl.—
kovicích s manž. Anežkou 10 zl. — P. J a n g I P. Kyp r Fraht., '/.,ník v Pavlovicích se svou
Mikuláš z ejkovic s'manž. za sebe a 1“ manž. ]. pol. 5 zl. — P. Kyselá Barbora,
rodinu 10 zl. — P. Janíčkova
Kateřina, \ýmdnkařka z Kožušan za sobe, 2 1- man
vdova po 1- celoláníku v Opatovicích k pro
spěchu 1—rodiny 10 zl. — P. Janí
Jan,
obchodník v Kounicích s manž. Františkou

10 zl. —P. Janíkova

: Pruských Sudolí za sebe a 1' manžela

10 zl. — P. Janodova

žely a rodiče s obou stran 1. pol. 5 zl. —

Vel p. Klášterský

Alois,

farář \! Ři—

čanech v .10 zl. — 1- Klatovský

Anežka, výměnkařka Václav a jeho manž. Anežka z Rajhradu

10 zl. —P. Klázerova

Alžběta.'/.,ník0\a

Josefa, svobodná dcera v Ždánicich k prospěchu živé i 1-ro
diny 10 zl. — P._Klein Augustin, vyslou.

z Nové Vsi za sebe a_lrodiče 1. pol. 5 zl,—
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žilee v Židlochovicích s manž. Františkou
10'zl. -,—“P. Klekner
Jakob, domkař v

María, vdova : Duban za sebe, 1-- manž.
Františka a rodiče s _obou stran 10 zl. —

Bořeticícb s manž. za sebe, 1- mauž. a 2.

Ctih. p. Kopečný
Vitus, bratr řehole sv.
Františka v Nitře 10 zl. — P. Koplík

rodičev_! Žerčicích
pol. 5 zlv —
Vel.zl.p.—chsP. K.llasef, Florian, výmčnkař z Ratiškovic s manž. Te
farář
Č. 10

resií a s dětmi 10 zl. — P. Kopřivova
C. rod 20 zl. _ ?. Klima Cyrill čtvrtník Teresia : Ivančic za sebe a 1- Antona man
zVaceuovie s manž. 10 zl. —P. Klímek žela 10 zl. — P. Kopřivova
Mariana,

Josefa a Barbory, rolníka v Chudonicílchkv

Šimon, domkářův syn ; Otice za sebe asvou
babičku 10 zl. — K. Klimeš Ondřej. čtvrt
nik v Syrovicích s manž. Kateřinou 10 zl.
——P. Klimeš
Josef, starosta a čtvrtník
: Vacenovic s manž. Teresií 10 zl. -- P.

hospodyně v lvaučicich 10 zl. — P. Kor' 
zlova Anna, dcera 1' Josefa K., školního
učitele v Svojanovč 10 zl. — P. K 0 s i k o v a

T er e s ia, domkuřka : Vacenovic s 1-manž.

a 2. dětmi 10 zl. — V. p. Kosinka Josef.
Martina a Marie, půlláníka v farář v Oužicich 10 zl. —- P. Koštčlova
Němčicích rod k prospěchu živých a 1- ro Kateřina, domkařova dcera : Klouba v

Klimeše

dičů 20 zl. — P_.Klímy Matouše a'Marie,
čtvrtníka v Rebešovieích rod k prospěchu

za sebe, sestru Marii a rodiče |10

živých a 1- rodičů 20 zl. -

číně k prospěchu 2 1- rodiny

P. Klosák

V. p. Kostrošic

Petr,

zl.

farář v Dale
10 zl. —- P.

Václav, cbalupník ve Vrahovicích s manž. Kota ček Jan, dráh hospodářský v Rovin
Lucii 10 z. — P. Kna
Teofil, tesařský ském dvoře s manž. Kateřinou k prospěchu

2 + rodičů 10 zl. _ P. Kotásek

Štěpán.

mistr
Teklou
1.po'.
51—v Koryčanech
P. Knappas manž.
Jakoba
a Anny,
učitel v Milonicich, za celý živý a
rod
ou.dolkal'rant,
půlllíníka z hanovic rod 20 zl. — P. Kněz 2. pol. 10 zl.— '
líkova
Anežka v Lulči za sebe a 1- manž. í',',lóník v lllaršově s manž. Františkou za
10 zl — P. Kočárek
Josef, čtvrtník v S\é rodiče Vaclava a Teresii a za celý rod

1. pol. 10 zl.

P. Koukal

Josef,

po

Borkovanech s manž. Kateřinou za sebe a
1- rodiče 10 zl. — P. Kočí Frant., měšían
v Bystřici s manž. Annou 10 zl. - P. Ko

lolúník ze Žeriivek s manž. Marií, za sebe,
+ rodiče a přízeň s obou stran 10

za rodiče a 1' stařečky 10 zl. — P. Koch

Lhotě živý i ',“ rod 1. pol. 10 zl. ——Vel.

ciauova

Anna,

svobodna z Předměstí P. Koutného

Františka, podsedníka ve
.

tňč-ek _Martin,
čtvrtníkův syn z Nč Koutník Frant., kaplan v Chotusících v
meckých _Kninic 10 zl. — P. líojccká
. 10 zl. — P. Ko utu ý Frant., 3čtvrtník u
v Třebcticích s manželkou Františkou za
Josefa, manželka p. Frant. Kojeckčho,
v Zablenicíclí 1. pol. 5 zl. — P.
ebe a 2 rodiče 10 zl. -— P. Koutný
Ko iec ký Frant., půlláník v Zaltlenicich 1. Josef, 8 tnanž Kateřinou z llolice za živou
pol. 5 zl. — V. p. Kokút Josef Cyrill Me i 1' přizeň_10 zl. — P. Kov úř Josef, cha
thod, administrator fary v Kubínč v Uhřích lnpník ze Žcrůvek s manž. Marií za sebe,
10 zl.
Kolačný Jakob, obecný. 1- rodiče a dítky !. pol. 5 zl. — P. Kovář
kovář v Naloučancch s manž. Apollonií IO Jan, pololánik ze Žerůvek s manž. Amalii za
zl. — V. . Kolář Karel, lokální v Sva sebe, frediče a přízeň s obou stran 1.pol.
toslavč 10 zl. — P. K 0 lářík Matouš, občan 5 zl. — P. Kovář Frant., půlláník : Hrdi
půllánikn

: Vínohrádek 10 zl. —'- za 1- otce Františka

bořic s inaui.. Annou

za 1“ rodiče 10 zl. -——P. Kiilbel
Jan,
pětičtvrtník v Syrovicích s manž. Teresií
. o.l 5 zl. — P. K6Ibl Frant.. kupec v
Dol. Kounicích s manž. Aloisií za celý rod

s manž. Rosalií, za 1- rodiče a celý rod 20

a bratra Václava 10 zl.
Matouš : Vínohrňdek

za sebe, 1- rodiče a

P. Kolářík
přízeň s obou stran |. pol.55zl. — P. Ko
s manž. Teresií vúřík Václav, piilláník v Kobylí s manž. 10
zl. -— P. Kováříkova Maria, vdova
v Křenovicích, k prospěchu 1- rodiny 10 zl.

r

mar Jan, výmčnknř : Kuzovy

Anton. soused v Lulči s
2. pol. 10 zl. ,— P. Kolda Frant., pololá zl. — P. Krais
níkpv Pavlovicích 10 zl. -— V.
omá
iuanž. Františkou 10 zl. — P. Král.Jan',
rek Jau, farář v OsovéBytisce 10 zl. — domkař z Dobrše s manž. Annou za své ro
Vel. p. Komnanský Kýlinn, kněz řádu diče 1. pol. 5 zl. - P Král Frant., mistr
sv. Františka a učitel bohosloví v Nitře 10' kolářský v Moutnicích s manž. Cecílií 10 :|.
zl. — P. Konečného
Matouše a Eleo P. K r—álek Frant.. čtvrtnik v Podolís manž.
uor'y, třičtvrtníka v Kobelnicích rod ]. pol. Antonií 10 zL— P. Králíček Frant., mistr
zednický v Lulči s manž. za sebe, za celý
--.P sKmanž.
0 n e č Kateřinou
n ý Frant... 10pololán_ík
v Oz
Šitbořicích
zl.
rod 20 zl. — Důst. p. Kramerius
_Voj
P. Kopeček Václav, mistr stolnřský v No těch, děkan a farář v Mnicltovicích v Č. 10
Vaclav, čtvrtník
sislavi s manž. Marií za 1- přízen 2. pol. zL — P. Kratochvil
5 zl.'— P. Kopecká Františka, vdova : Kostáni s manž. Annou 10 zl. — Vel.

: Olšan, za sebe, 1- manž. Jana,

rodiče a

přízeň : obou stran_10 žl. — P. Kopecká

Kraus Josef,
zl. — P. Kraus

farář ve Vlasalících 10
Josef, půlláník v Rezno
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vicích s manž. Františkou 10 zl. — P. Krejčí
Jan, 3čtvrtník zDražovic s manž. Františkou

10 zl. — P. Lamoi Petr, půllaník v Kuro
vieíchs manž. Rosinou 10 zl. —- P. Lampa
10 zl. — P. Krejčí Josef, hospodský Josef, bohoslovec v Litoměřicích 1. pol. Szl.
vBořtovč s manž. Josefou 10 zl. — P. Krejčí
— P. Lang Josef, řeznický mistr v Držo
Frant.,
domkař v Ořechovičkách s manž. vicíeh s, manž. Nepomueenou.za sebe a + ro

Kateřinou 2. pol. 5 zl.—P. Krejčího

Františka a Františky, čtvrtnika v Slatině
rod 1. pol. 10 zl. — P. Krejčíř
Filip,
3čtvrlník : Dražovic za sebe a 1- rodiče 10
zl. — P. Kr ej čova Maria. sedlka z Chva
letic s manž. Matějem za sebe, dítko .a rodiče

s obojí strany 10 zl. — P Kremlová
Lucia, výměnkařka : Milotic za_svou dceru

dičo 20 zl. — P. Lejs ka Pavel, čtvrtník
v Šitbořiclch za celý rodl. pol.10 zl. —

V. p. Lembergeer Frant., kaplanva

dlinech v Č. za sebe a -|- rodiče 10 zl. —

P. Le víček Matěj z Velatic s manž. Ludov.
za sebe, rodiče a celý rod 1. pol. 10 zl. —

P. Levíček
Martin, třičtvrtnik : Dražovic
s manž. Annou 10 zl. — P. Ličmann

10 zl. — P. Krepl Frant., domkař : To Anton,. učitel v Bystřici pod Hostýnem 10
polan 10 zl. — P. Kremplova
Barbora, zl.—P. Lindnerova Johana, svobodna
svobodna z Blatce za sebe, 1' rodiče-a přízeň
& obou stran 1. pol.
zl. —- P. Kryštofa
Františka a Marie, sládka v Bučovicích rod

1.pol.10

dcera zahradníkova z Kateřinky za sebe a

přízeň 10 zl. — P. Liska

Frant., tkadlec

v Brně za celý rod 2. pol. 10 zl. — P. .Liš

zl. — P. Křiček C-yrill,soused kař Václav ze Švúbova s manž.Petrenillou.

vNemojancch s manž. Kateřinou 10 zl.—- P
K r k e i e k Jan, výměnkař z Lípjan s manž.
Veronikou 10 zl. — P. Kršova Kozina. svob.

za sebe a -|- rodiče 10 zl. — P Kroupa
Jan, půlčtvrtník v Bosonohěch s manž. Bar
borou za sebe, 1- rodiče 10 zl. —P. Křivý
Frant., čtvrtník v Lulči s manž. Nepomucenou

za celý rod 2.pol.101l.

— . Krupič

kova Mariana ze Šitbořic za 1- rodiče 10 zl

— P. Křížek

za celý rod 2. pol. 10 zl. — P. Ly Aan
tonia, vdova v Bmč za sebe,

a 1-8 manž.

Jana 10_zl. -—l.. Lysický Josef, kovářský
mistr v Hrubém Týnci za celý rod 20 zl.—

Důst. p. Loberšiner

Frant., Dr. bobo

sloví, professor církevního dějepisu a práva
v Budějovicích 10 zl. — P. Loučova Ma
ria s manž. Leopoldem, měšťanem ve Slav
kovč 10 zl. — P. Loupal
Tomaš. mlynář

Ignác, výměnkař v \íute— ve hruničntím mlýnč u Krhova "10 zl. — P.
Lukač Ladislav, gymnasialní učitel v Tr
Mariana, manželka domkařova navě 10 zl. — P. Lu úček Anton, šenkýř

nicích za sebe a 1- manž. Kateřinu 10 zl —

P. Křížkova

zOlšan 10 zl — P. Ku but

áclnv,

podsedník : Koryčan, s manželkou Kate
řinou za 2 1- osoby

1. pol. 5 zl.

— P.

Kubát Antonín : Jestřábic s manž. Klarou
za 1- rodiče 10 zl. — 1- Kubíčkova
Johanna, sousedka v Polnč za sebe a +
manž. Tomáše 10 zl. — V. p. Kubíček
Mat., farář v Česticích 1. pol. 5 zl. --

Za

1- Jana Kubíčka
: Moravských Bránic
jeho manželka a dítě 10 zl. — P. Kubita
Jan, mlynář ve Stražku s manž. Marií za
celý rod 2. pol. 10 zl. — P. Kučera
Anton, syn Antona K., hospodského v Spe
ěově 10 zL
P
učerova
Kateřina,
svobodně : Vodňan za sebe, 1- rodiče a
sestru 10 zl. — P. Ku da Jan, kožešnický
mistr v Ivančicích s manž. Johannou pro

celý rod 1. pol. 1

zl. —

ummer

v Protivanovč

za. celýn živý i 1- rod

20 zl.

— P. Lunga Jakob, půllaník ze Skoronic
s manž. Josefou10 zl. — P. Lužná Mn
riana, vdova z Čechůvck za sebe, 1- manž.
Floriana a 2 1- rodičc 10 zl. — P. LžiCaře
Františka a Františky, llinika yZaeblumíred
20 zl. —

Důs p. Macau

Frant., děkan a farář

v Čelakovieíeh v . za 1- Frantisku Faul
habrovu, její rodiče, bratry a sestry 10'zl. —
P. Mackova Františka v Komíně za 1- matku 
Viktorii a 1- sestru Marii 10 zl.,—- P. Mac—

kova Kateřina, dcera gruntovníka v Biluici
za sebe a 1-rodiče 10 zl. — P. Mačkalova
Antonia, ".,lánicc v Drnovicích 10 zl. —

P. Magerlova Barbora, služebna v Opavě
a jeji sestra'l'eklu za sebe, 1- rodičeabratra

!. pol. 5 zl. — P. Mach Anton, úředník
obce Rajhradské s manž. Johannou 10 zl. —
P. Much Jan, tkadlcovský mistr v Brač
Kupčík
Ondřej, starosta ve Vúžanech 10 zl. — P. Machač Frant., '/.,l_dník v Bře
s manž. Anežkou 1. pol. 5 zl. — P. up zině s manž. Josefkou 10 zl. — Důst. p.,
ko va Paulína ve Viškově 10 zl. —'P. Kva Machay' Frant., prof. theologie v bisk. se
pil Frsůt.. půllúulk vlvani 10 zl. — ? mimiři Nitruuském 10 zl. — P. lacbala
Kvapilova
Kateřina, půllánice : Duban Vavřinec, '/,nlkův syn : Nezděnic 10 zl. —
P. Macháře Josefa. výměnkaře v Křižano
za sebe a 1- manž. 10 zl. —
Jan, výměnkař :. Opatovic celý rod 3. čtvr
K u pč í k Frant. , domkař
: Kelešovic za sebe a manž. 10 zl. — P.

' ivicieh rod 20 zl. — P. Majetkově Anežky,
.p. L acina Michael, kaplan v Tis-. vdovy v Telnici rod k prospěchu 1- rodiny
nově,10 zl. — P. Laměček
Jan, pod 2. pol. 10 zl. — P. Majer Frant., '/,|aník v
mínil! v Mutenicích
a manž. Veronikou Klobouclch s manž. Barborou za celý rod 2.
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_pol. 10 zl. — P. Mala'. Antonia, služebná mistr ovčácký v Žabčlclcb s manž Tereaíí
za svého otce Jana 10 zl. — P Musil
v Letošově k “prospěchu 1-' rodičů 10 zl.
P. Malý Anton. l/,ník v Hajanech s manž. Jakob, domkař v Bajci s manž. Marianou
Marii 10 zl, — P. MalýFrant. '/.,lánlk vHa
lOzl. — P. Musil Joachim, '/_,nlk zLyso
hrovan'ech s manž. Růženou 10 zl.
vic za 2 1' rodiče a děti 10 zl. —Veledbst.
Malý \lartin, chalupník z Vacova s manž. p.
ii k Josef kanovník čestný,- arcikněz,
Maril za rodiče s obou stran 1 pol. 5 zl. — děkan a farář v Lipníku 10 zl. — P. Muller

_P_

P. Malurova

Hedviga, sedlka z Pruské

Boleslaví s manželem za rodiče s obou stran
10 zl. — P.Mak ovs ký Václav, měšťanamistr
zčmečnický-ve Vel. Mezeří'či za sebe amanž.
10 zl. —-P. Maňas Josef, sedlúk z Roketnice
"smanž. Joselkou za sebe a děti 10 zl. — P.

Frant.,
výměnkař
v Nedvězí
za _sebe, fman
želku Kateřinu
a celý
rod 20z

P. Na hodil

Jan, mistr stávkařský

v Bystřici s manž. za sebe a 2 + přízeň 1.

pol. 5 zl. _ V. p. Nachbar Václav, ka
Maria,hoferkynč : Těšan za plan nn Slaších za své 1- rodiče 1.pol.51l.
sebe a 1- manž. 1 pol 5zl. —V. p. Marek
-—P. Navrátil Frant., podučitel v Slavo
Mandelíkova

Jan, kněz církevní dioec. Králové-Hradecké ninč za sebe a + bratra 2. pol. 5 zl.
P.
Ondřej, familiant v Šitbořicích s
za sebe 1- rodiče a jejich celý rod 2. pol. 'Navrátil
0 zL — P. Martinec
Jan. myslivec v manž. Marianou 1. pol.5 z.| —P. avra
ackovskěm dvoí-e 10. zl. — P. Martinek
tiI Jan, l,qník z Rychtařova s manž. An
Jakob, l,'.,ník ve Žďáře s manž. Kateřinou tonií za celý rod 2. pol. 10 zl. — N.!
10 zl. — P. Masař Vaclav, pomocník při vrátil
Jan, výměnkař v Týnci s|)manž.
polním
v Matoušova
Mor. Slez. ochranitelně
v
Brně hospodářství
1
— P.
Anna v
Čavínč,

za ZIsebe. _manžela Jana a 1- rodiče

s obou stran 10 zl. — P. Matušek

Josel,

mlynúřský tovaryš z Ketkovic 10 zl.
Matuěky Karla a Anny v Žďáře rod 2011.

— P. Mazalova

Annou za sebe a 1' přízen 10 zl. —- P- N8

\larianouJosef.
za eal'
rod 20:v _Ohnicíchs
—.P Navrá
vratil
celoláník
manž.
tila Martina, l/,níka : Nosňlovic rod 20 zl.
— P. Navrátilova
svobodně dcery

Nepomuoenaa Teresie.

po 1- Pavlu N., sedláka v

Teresie, vdova na Kar Hrubém Týnci 10 zl.

P. Nečesún

lovč za sebe a 1- manžela Josefa 10 zl. —

ek

P. Mejzlík Frant., domkař v Balinach za
sebe a manž. 2 pol. 5 zl. — P. Měchura

Frant., arolník
v Leseňovicích
Josefu
2 1- přízeň
l. pol.5 ___za
. sebe, manž.
N0

Petr,

cích s manž. Barborou za celý rod a 2 'l'ro
díče s obou stran 2 pol. 10 zl.
P. Ne
duch aL Frant., '/_,ník_z Vacenovic s manž,

l;/.,nlk v Milotičlch s m'nnž. Marianou

10 zl. —.P_.Měchurova
Rosalia, '/_,niee z
Vacenovic s matkou Annou 10 zl. — P. Me
Iichar Jan, učitel ve Vatínč s manž. Rosalil
“10 zl. _. 1- Meliehar Tomáš s 1- manž.
Josefou z Ostrova za sebe a celý rod 40 zl.
— P. Merovo manželstvo : Cetkovic 10 zl.
— P. Milota
Martin, domkař z Miřetic s
manž. Rosalií 1. pol. 5 zl. — P. Ministe
rova Anna, sedlka z Roketnice za sebe,
manžela a děti 10 zl. —P. Mýškář Barto
loměj, pekařský mistr v Knryčancch s manž.
Annou 1 pol. 5 zl. — P. Myslivec
Josef,
sedlák z Pruských Benkovic s manž. za 21

dělník

Bartoloměj, chalupníkzve Vrahovi

\lariunou 10 zl.'

P.

educbal

Jan,

výměnkař v Miloticích s manž. Františkou

10 zl. — P. Neduchal

Jan, ",nlk v Mi—

Ioticlch s manž. Magdalenou 10 zl. — P. Nekl
Jan,
v_ýměnkař
v Stárnově Václav,
a manž.předměřían
Veronikou
10 zl.
— P Němčak
v Prostějově s manž. Juditou 10 zl. — _P.

Nesvadba

Matouš, sedlak ze Vsiska s

manž. Tcklou a 1' rodičomi s obou stran 20 zl.

— P. Netolička

Karel, učitel v Bihařovi

manželky. rodiče a přízeň s obou stran 10 zl. cíchPs manž. Klárou za celý rod 1. pol. 10 zl.
s manž. Veronikou
!.
PNevařil
Štěpán, domkařo_v5Nedlako
— V. p. Mlčoch Frant., kaplan v _Dubňanech nicích

lOzl..—' P. Mlčoušek

Frant., wanna v P. Nevíd al Jan, domkař v pŠilbořícllch_
!:

Chvalkovicích s manželkou Rosalií 10 zl. —
V. p. 'Miiller Josef, farář v Střelicích 10 zl.
— P. Modlitba Tomaš, soused v Lulči, s
manž. Apollonii 10 zl.— P. Moosova Ro
salia z Dačic za sebe a svého 1- otce 10 zl.

Litoměřicích 1. pol. 5 zl. — P. Nos Frant.,
chalupník v Slatině s manž. Marianou 10 zl.

za_ 1- rodiče

slojovic s manž. Kateřinou 2. pol. 45 zl. —

r_nanž.Marianou l. pol. 5 zl. —P. Nevrla
Františka, svobodna z Hrdibořic 1. pol. 5 zl.

—P. Nigrin

Václav Hugo. bohoslovec v

_—P. Motáň ova Frant., '/„,nice z Majetína — P. Novák Anton, obuvnický mistr zNa
—- P. Mrázek

a manžela pro celý rod 20 zl.

mnici 10 zl.
chalnpnice

10. zl.

Maximilian.žák 2. třídyv Je

P. Mrázkova

v Moravanském

rázová

P. No v a k Anton, úředník na statku v Pr

Alžběta, šticirh 10 zl. — P. Nová k lgnňc, sedlák

z Bo—iovic: manž. 1- Jordanem

: Vrahovic s manž. Annou za 1- rodiče s

Františka. služka obou stran a celý rod 20 zl. — P. No vak

mlýně 1. pol. 5 zl. — P.

Mrikviea Kateřína, výměnkařka v Sokol
nielch za Tmani. 10 zl. — P,_Mrňak Josef,

Jan, sedlák z Pivkovic v Č. s manž. Annou

za sebe a 1- přízeň 10Ízl. — E Novák
Jiří, l],lánlk v Tikovicích 9 manž. Marií
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10 .L _. P, No vůk Pavel, gymnasialuí
učitel v Trnavě 10 zl. — 1- Nov ako va
Františka : Brtnice odporučila za sebe, 1
manžela a za Jana Vichtu s manž. Marianou

21 zl. — P

ovůkova
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manž. a 1- rodičo 10' zl. — P.- Palík.
Ma
těj, výměnkař z Margolichovas manž. Annou
10 zl. ——P. Pa r & ček

_Stanislav, čtvrtnik

z Nosúlovic. s manž. Cecílií 10 zl. —-P. Pa

Genovefa, svo

radaj zer FrantL, ovčácký mistr—v Mute
nicích s manž. Klarou za 2,1- rodiče 10 zl.
Novákova
Petronilla, '/.,níkova dcera : V. p. Pár al Anton, kaplan v Doubramiku
Ořechova za sebe a rodiče 1. pol. 5. zl. — 1 zl., — P. Parova
Vincencia, dom.
—- P. Novoměstská
Kateřina, výměn-' kařova dcera : Ořechoviček za sebe a ro
bodna : Kleuovic

za 1- rodiče 10 zl. -— P.

kařka v Ořechovičkách za sebe a2 1- manž.

10 zl. — P. Novotna

diče 2. pol. 5 zl. — P. Pastejřík Frant.,
110

Veronika, vdova domkař v Babicích s manž. Veronikou

v Karlově za sebe, 1' manžela Šimona a ro

zl. — P. Pata k Vavřinec, čtvrtnik v Mokré
s manž. Vincencii 10 zl. — (ist. p. Pátek
Melčan za sebe 'a + manž. Josefa—10 zl. — Jan, viccděkan a, farář v Soběchlebích 10
P. Novotného
Martina a Marie, půlláníka zl. — P. Paulíkn Jana a Marie, familianta

diče 10 zl.

P. Novotná

v Blučině rod k prospěchu

Eleonora :

2 1- rodičů 2.

v Blažovicích rod

k prospěchu

rodičů »a 1

pol. 10 zl.— P. Novotný Jan, bohoslovec manž. 1 pol. 10 zl. — P. Pavel
Havel,
v Olomouci 10 zl. -— P. Novotný
Jan v podruh v Ořechovičkách s manž. Anežkou
10 zl — P. P a v e zská Mariana, služebná
Josef, výměn : Dražovic za sebe a 1- rodiče 10 :|.
P. Pavlek
Frant., půllaník v Tikovicích
Kašpar, 10 zl. — P. P av [ í k ova Anna, dcera Frant.

Bystrěm s manž. Anežkou za celý rod !.

pol. 10 zl. — P. Novotný

kař v Nosislavi s manž. Johannou za 1- při

zeň 2. pol. 5. zl. — P. Novotný

soukenický mistr v Polně v Č. 8 manž. i\larií
za“ celý rod 2. 3. a 4. čtvrtinu 15 zl. —
'el. p. Novotný Libor, lokalni v Pariovicích
10 zl. — P. Novotný
Matěj, měšťan a
mistr krejčířský ve Vel. Mezeříči za celý rod

1. pol. 10 zl. — P. Novotný
druh v Kajauech

P. sedláka z Malešic za sebe

zl. — P.

ažderky

a rodiče 10

Bernarda z

ej

kovic rod 1. pol. 10 zl. — P. Pecháč
kova Vincencia,

mlynařka v Mrlinkách 10_

zl. — P. Pecktalova

Anna : Houska

Václav, po za sebe, svého manž. Vavřince a 1- rodiče

s_ manž. Františkou

10 zl.— 10 zl. —- P. P e k drek

Frant., mlynář v Lu

kách za sebe a rodiče 10 zl. — P. Poli!

Frant., domkař: Dluhonic kova Jo sofa. služebná v Boskovicíchza

P. 0brtel
s manž. Marianou

za živou a 1-rodmu 10 zl._ sebe, 1- rodiče a přízeň 10 zl. —

elo

—- P.“Obručova
Kateřina z Tiština 10 zl. še'k Petr, čtvrtnik v hlělčanech s manž.
— P. Oderuý Pavel, čtvrtnik v Berkova Kateřinou 10 zl. -— P. Peřina Martín, půl
nech s mani. Kateřinou za sebe a 1- rodiče

10 zl. — P. Olejníček

Bartoloměj, 3/4qu rod 20 zl. — V. p. Peri Frant., duchovní
správce v Rudě 10 zl. - P. Peška Josef,

ve Lhotě : manž. Josefou 10 zl. — P. liv a
Josef, domkař : Henčlova s manž. Annou

10 zl. — P. Ondrášek

lůník v Kladrubech s manž. Klarou za celý
výměnkař v,.Tikovicích za 1- manž. a dítky

lgnúc, čtvrtnik v 2. pol. 5 zl. — P.

Silůvkěch s manž. Kateřinou 10 zl. '— P

On drný Antun, půllňník v Bnrkovanech s
manž.-“Magdalenou za sebe 1- rodiče s obou

stran 10 zl. — P. Opálkova

eštal

Frant., mláde

nec ; Radošova za otce, matku, celou živou
a 1- přizeň 10 zl. — P. Peterka
Vincenc,
domkař v Šitbořicích za' sebe, manž. Mech

Kateřina, tildu a děti 1. pol. 5 zl.—P. Petlakova

Teresie, svobodna : Těšan za sebe a 1- ro.
Vincenc
z Moravské-Husově s manž. Annou 10 :|.
Maria z Vodňan za sebe.
Orel Frant., mistr soukenický ve Vel. ille P. Petrákova
1- otce Šimona a matku Kateřinu 1. pol. s
zeříěi za celou přízeň 10 zl. —- P Osecký

dcera Jana 0. podruha v Kejci 10 zl. — P.

Opálkova

Veronika, vdova v Kounicích diče 1. pol. 5 zl. — P. Petr

za sebe, 1- manžela a 2 rodiče '10 zl. — P.

Frant., mladší učitel v Dědicích 10 zl. — zl. — I'. Pilát Jakob v Kloboucích 10 zl.
P. 0 te v řol Jan, půlláník : Dědic s manž. ..— P. Pílat Kašpar, výměnkař v Nebovidech
lllarii

10

s manž. Barborou 10 zl. — V. p. _Pinka lský
Augustin, kaplan v Kohilí 10 zl. — V. p.

zl. ——

Titus, kněz řádu sv. Františka
P.Pacak
Josef, sedlář v Těšeticích Písečný
10 zl. — Pácal Anton, knihař v Dači v Nitře 10 zl. — P. P íše Františka aEle—
,cích

se 'svou manž. 2. pol

Padrta

5 zl. — P;

onory, mistra kolúřskěho v Křenovicích rod

Jiří, soudní vykonavatel v _Ná 20 zl. — P. Pytela Jiří, '/.,láník : Dědic s manž.
Agncto'u 10 zl. — P. ytlíčkova
Juliana,

měšti s manž. Josefou 10 zl. — P. Pacho
lí k Josef, mistr stolařský v Hrubém Týnci
s manž. Josefou za sebe a 1-přízeň 10 zl.—

P. Palúčekdakob,

domkařova dcera v Hrubém Týnci _10zl. —

P. Py tlík'Josef, žák 3. gymn. třídyv Bu
starosta a '/.,láník_z dějovicích 10 zl. — P. Plch Jan, čtvrtník

Milotic s manž. Petronillou 101l'. — P. P a „v Ujezdě 10 zl. — P. Pl ešovn Anastasia,
laiko va Petronilla, čtvrtnice : Kuzovy za služebná v Opavě za sebe a_j- rodičc Lpol.
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5 zl. ——P. Pluskal

10 zl. — P. Přibylova Eva, služebná
v Brně 10 zl. — P. Přidal Martin, fa
zl. — miliant : Duban s manž. Emereneianou za

Josef, l],lúník v By.

stroiiic s manž. Viktorií za sebe, 1- rodiče

s obou stran a celý rod 1.pol.10

P. Podmolíka Ignacia, familiantazČe sebe,

1- rodiče a přízeň s obou stran 1. pol.

Jakob, kupec v La
a manželky Mariany rod 20 zl. -— 5 zl. — P. Příhoda
P. Pohlo dek Josef, čtvrtník : Opatovic, kách s manž. za sebeafrodiče 10 zl. — P.
Příhoda Josef, měšťan v Dačicích 2. pol.
s manž. lllarií 1. pol. 5 zl. — P. Pokory
Michael,výmčnkař
Františka a Josefky, l],láníka v Rečkovicích 5 zl. — P. Příkazský

chovic,

rod 20 zl. —- .

ová

rantiška,

: Vacenovie s manž. Eleonorou a synem

čtvrtníkova dcera v Židenicích k prospěchu

1- scstry 10 zl. — P. Polá šok Frant.,

|.—

0 zl. — P. ř'řlíkazsky'

ník : Ratiškovic

s

Jan, chalup

manželkou Annou a

P. Přikryl Jan, čtvrtník
Josef. čtvrtník v v Nedakonicich s manž. Teresii 10 zl. ——P.
Frant., půllňník : Vilonic s manž.
Milošticích, s manž. Joscíkou 10 zl. — P. Přikryl
Františkou
10
zl.
—
P. Prušk a Karel,mistr
Po_la a V ác l a v , obchodník : Torovic
výmčnkař v Miloticích

s manž. Marianou

10 zl. — P. Poláček

s dětmi 10 zl. -

v C. s manž. Barborou za sebe a 1- rodiče

oděvnický v Bystrém s manž. Františkou

s obou stran 10 zl. — P. Poláček

10 zl. — P. Ptáček Ondřej, půlláník v lllčl
čanech s manž. Antonií 10 zl. — P. Poupík
Josef, gruntovník v Bohosínč s manž. Te

půllaník

Jakob,

v Archlebově s manž. lllcchtildou

10 zl. _

P. Polcar

Frant., vy'mčnkař:

Čechůvck

s manž. Marianou za sebe, 2 1 rcsii 30 zl. —

rodiče a bratra lo zl. — P. Pop Josef,
sedlák v Slavičí s manž. Rosalii za celý rod

20 zl. — P. Popclova'

Růžena,

p.'Ravasz
Patricius, kněz řádu
vý sv. Františka a kaplan v Komňasieích 10 zl.

měnkařka z Pruských Benkovic za sebe,
1- manžela a přízeň s obou stran 10 zl. —

— P. Ra user

Martin, mistr bedaářský \

Židlochovicích s manž. Teresií ln 1- rodiče

P. P opo vs ký Josel,

člvrtník v Bořeti s obou stran a celý živý i 1- rod 3čtvrtiny
15 zl. — P. chisova
Maria, měšťanska
Res
diče 10 zl. — P. Porč
Frant., mlynář v dcera z Vodňan 2. pol.5 zl. —
Vincenž : Hostic za celý rod 2. pol. 10 zl.
Bejkovicícli s manž. 10 zl. — P. Pospěch
cich s manž. Kateřinou za sebe a 2 1- ro

_—V. p. Ryba Frant., katecheta na hlavní
20 zl. — P. Po spěcho va Veronika, vdova škole ve Vodňanech za sebe a 'i' rodiče 10
domkařka ; Kateřinky za 1- rodiče 10 zl.— zl. — P. Rybyčka Anton, tajemník u. c k.
P. P ospíšil
Vincenc, sedlák ve Vrahovi nejvyššího soudu ve idni 10 zl. — P.

Josef, výmčnkař ze Zalmášovic za celý rod

cich s manž., Marií za celý rod 20 zl. —

Rychtářský

čtvrtníka v ltlutenicích rod 1. pol. 10 zl. —

za sebe a rodiče 2. pol. 5 zl — P.
y
šánek Frant., půllaník z- Dědic za celý rod

P. Pospíšila Jiřího a Františky,
Vel. p. Potehník

Alois,

Frant., domkařzlíateřinky

kaplanv Ma 2. pol. 10 zl. -— P. Rysankova

Rosalia

lenovicích za sebe, 1- otce Jana a sestru
Františku 10 zl. — P. 'l'. Vysokorodý. p.

: Pustomčře za sebe,

Olomncký, děkan a farář v Švabenicích 2.

Anna, výměnkařka : Dražovic. za sebe a

Emanuel hrabě

Pótting,

desitinu 10 zl. — P- Po nehlý

1- manžela

10 zl. — P. Rohá čkova

a dceru

Rosalia, dcera

kanovník učitelova : Rybníka 10 zl. — P. Rolk0\

Anton, zed

nický tovaryš v Drnovicích za sebe a 1-manž.

? manž. 10 zl. — P. Rosman Anton, čtvrt
ník v Borkovanech s manž. Cecilií za celý

licích s manž. Antonií 10 zl. —P. Probošt

svobodná : Hulice za sebe a 1“ rodiče 10 zl.

10 zL— P. Povolný

Jan, pekařv Hvěz živý i 1- rod 20 zl. — P. Rontilova Antonia,

Jak. zlllor. Bránic s manž. Karolinou za sebe

— P.Rusek

a 2 syny 1. pol,52l. ——V.p.Procházka

Viškově s manž. Teresií 10 zl. — P. Růžička
Jakob, půllánlk : Chvalovic s manž. 10 zl.

Jakob, kaplan v Pavlovicích 5. desitinu 10

ll. — V. p. Procházka

Tomáš, kaplan — V. p.- Růžička

v Ivančicích 6. desitinu 10 zl. — P.

chážk ova Františka

ro

z Kameniceza 1

"Anežku Svobodovu, své rodiče, celou živou

a + přízeň 10 zl. — P. Procházkova
Mariana : Dražovic za sebe, 1- dceru a ro

diče 10 zl. — P. Prokop

Adolf,

Josef, kaplan v “lio

stelni Myslovč za své rodiče 10 zl. ;“
V

Ctih. p.; Ríha

Josef, bohoslovecv Li

toměřicích 1. pol.
žl. — .
ímská
Viktoria, výměnkařka : lluzovy za 1- rodiče

žák a sestru 10 žl. —

na e. k. vyšším gymnasiu v Baňske Bystřici

10. zl. — P. Přecechtěl

Augustin,mistr soukenický ve

Josef, výměn-'

pSasík

Ignác, kaplan v Hliníku

1- matku a přízeň 1. pol. 5 zl. — Důst.. p.

v Uhřích 10 zl. — P. Se dláák Karel, čtvrt
ník v Šošůvce za sebe a manž. Ilateřinu

Dubského a farář v Tovačovč 10 zl. -

v Sichotinč s manž. Josefou 1. pol.5

kařův syn : Bejstrošic za sebe, svého otce,

P'r e h nil

Přerovský

rant., administrator dekanatu 10 zl. — P. Sedláček
P.

Martin, familiant v Kavrianově P. Sedláček

Frant, celolanik
s.l. -—

Jakob, půlláník : Hrubiic
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s'ma'nž. za-celý rod-' '1. pol. 10 zl. — P.

Sedláček

svobodná z Dražovíchza
Martín, půlláník: Duban smanž. :otce 1. pol. zl. —

Marií za sebe,

1- rodiče

a přízeň s obou

sebe, matku a +
porova Josefa

v Bystřici za sebe a 1- rodiče 1. pol. 5 zl.

stran 10 zl. — P. Sej.kora

Ignác, školní — P. Spurný Silvester, stolař v Čekýně 3 man
želkou Annou 10 zl.
P. Sr becký Jan,
Augustin, biskupský vikář, školní rolník z Mořic s manž. Kateřinou za celý rod
dozorce a farář v Humpolci 10 zl. — P 20 zl — P. Srnec Josef, chalupník v No
Schoř Jan z Mor. Bránic s manž. Veroni
sislaví z'a živon i 1- přízeň 10 zl. .— P.
kou 10 zl.—P. Sigmund Tomáš, sedlák nec Martin, čtvrtník v Nosislaví s manž.
učitel v Svojanově. 10 zl. — Důst. p. Sc

koušek

: Eyvan s manž. Marianou 10 zl.

Eleonorou za 1- přízeň a

celý rod 2. pol.

Sika Frant., (starší) stavitelský mistrv Da
z.l — P. rovnal Jan, domkař z Bi
čicích s manž. Annou 10
—P. Sýkora
skupova s manž. Marianou 10 zl. — P.
Abdon, výmčnkař : Čechovlic—s manž. 'I'e Staně'k Anton, čtvrtník v Komíně 1. 'pol.
Jan, půlláník v Za
resíí a dcerou Josefou 20 zl. — P. Sip 5 zl. — P. Staněk
k ova Kateřina, mlynářka z Kouříma 10 zl.

hlenicích s manž. 'l'eresií 10 zl. — P. S t a už k

.Symonides

Josef, učitel v Podklá Jan, sedlák z-Dobrše s manž. Kateřinou 1.
01.5 zl. — P. pol. 5 zl. — P. Stoklasa
Josef, půlláník
Skopalík Anton, podsedníkůvsyn v v llacově s manž. Marií za cclýrod 1.
Antona aHáty,
Zahlenieich 1. pol. 5 zl. — P. Skopal lk pol. 10 zl. — S. Stoličky
šteří v Třebíčis množí.

Frant., čtvrtník v Zehlenicích s manž. Jo myslivce v knížecím lese u Kroměříži rod
hannou 10 zl. -— P. Skřeček Jan, malo 1. pol. 10 zl. — Vel. p. Stoniš
Jan, ka
mčštan v Přerově s manž. 10 zl. — P.“Sla
plan v Sobčchlebích 10 zl. — P. Studnář
rinská Anna, svobodná z Bošovic za sebe Frant., polní zahradník z Březiny s manž.
a 1- bratra Josefa 10 zl. — P. Slouka Kateřinou 10 zl. —Za—r traku Petra a o
Josef, podsedník v Housku za celý rod 20 lek ovčáckých pacholků v Mutenicícli 20 _zl.
Smejkal Václav, půlláník v Ti — P. Střelák Jan, výměnkař z Hrdibořic
klovících s manž. Teresíí za celý rod !. pol. s manž. Annou za 1- přízeň a celý rod 20
10 zl. — P. Smejkal
Matěj, půlláník z zl. — P. Str uhlík Josef, tříčtvrtník : Dra
Radoštíc s manž. Voriilou za 1- bratra Jana žovic s manž. Magdalenou 10 zl. —-—P.
a celý živý i 1- rod 2. pol. 10 zl. — P.

Smejkal

Sue b á

Emilie ,

Josef, půlláník z Duban s manž. sebe 1- manžela

a

vdova v Lukách za
rodiče _10
— P,

S vútk o v á Maria, sedlku v Čavínč za sebe,
manžela Václava a 1- rodiče s obou stran
chalupník z Hrubého Týnce, za 1- Antona -10 zl. — P._Svobo da Ferdinand, mlynář
za celou živou i 1- přízeň
Zatloukala a celý rod 1. pol. 10 zl. — P. v Radošové
Smutná Kateřina, výmčnkařka ze Sivíc za 10 zl. — P. Svob boda Frant.. chalupnik
v Žarošicích s manž. Marií 10 zl. - Důst.
sebe, 1-manž. a celý rod 20 zl. — P. Smutný
Frant., čtvrtník v Ledci s manž. Marií 10 zl. p.Svo boda Jan, děkan a farář v Chlumu
. obola Martin, půlláník v Troubsku za sebe a celou-", přízeň 10 zl. — P. Svo
s_.manž Marií k prospěchu 1- rodíčů 10 zl. bo da Josef, čtvrtník v Grumvíři s manž.
Rosalíí za sebe,

1- rodičcx s obou stran

jejich bratry 10 zl. — P. S mrčck

— P. Sobotka

a

Frant.,

Josef, půlláník ve Vícení Josefou 10 zl. —- P. Svoboda

Josef,

cích za celý rod 2. pol. 10 zl.— P. So
Kristian, bohoslovec v bisk. semináři v Brně

domkař a mistr obuvnický z Bejstrošic s manž.
Marii za sebe a 1- rodiče s obou stran 10

1. pol. & zl. — P. Sacher

Josef, mlynář v By
střicí s manž. Joseíkou
1. pol. 5 zl. —.

Tomáš, sta zl. — P. Svoboda

rosta z Hodiškova s manž. Annou 10 zl. —

P. Sochor

Jan starší, domkař z Ho P. S v ob oda Ondřej, mlynář v Líšni s manž.

diškova s manž. Annou 10 zl. — P. So.

kolova

Anna,

Ždánicích

k prospěchu T rodičů 10 zl. —

P SolničkaMatěj,

Marií 10 zl. — P. Sv oboda

Tomás, čtvrt

hospodyň na faře v ník z Bošovíc s manž. Marianou 10 zl. —
výměnkařz Nosislavy

s manž. Annou 'za celý rod 2 pol. 1011.—
P. 8 o n t a g ov a Karolina, služebná v Opavě
a její sestra 'Teresia za sebe a 1- rodiče

P. Svoboda

Viktoria, výměnkařova'dcera

v10Nzosislavi za živou
1- zemřelou
přízeň
vozil a Frant.
v Loučanech

s manž. Nepomucenou za rodiče s obou
stran a přízeň 10 zl. — P. Svěrák Barto—
10 zl. —P. Sótolář Anton,ctvrtník v Klo lomčj, chalupník v Švábově s manž. Marií
z.l
boueích s manž. Františkou za celý rod 20

zl. —

Soukalova

Kateřina, vý

měnkařlsa ze Žabčic za sebe a svého man

žela Tomáše 10 zl.

P. Soukalova

P.“Šalpaehty

MutčjeaAlžbět„am

níka v Mčlčaneeh rod 20 z.l—
a ma
Eleonora,-svobodná z llunkovic, za svou 1 lík Jan, podsedník v Rejci s manž. Annou
Josefa, vdova v
matku Marií Annu 10 zl. — Soukup Vi! 10 zl. — P. ašekova
vřinee. sedlský_,synek z Ražic za sebe &ro Bystřici za 1- rodiče a “|- manžela 1. pol. 5

diče 10 zl. — P. Spáčilova

Mariana. !

.Šerek

Frant., bájný v knížecím
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lese u Kroměříže s manž. Magdalenou 1.
pol. 5 "zl. — P. Ševčíka
Josefa a Anny,
mlynáře v Malinka'ch rod 20 zl. — P. ev

20 zl. — P. Šveědova Anna, manž. Flor.
Švédy, obyvatele ua Josefově v Brně 10 zl
— P. Šuster
Jan, chalupník v Rejci s

ěíkova

manž. Annou 10 z. —

Rosina, výměukařka ve Sloupu za

sebe, 1- manžela a děti 10 zl. — P.' ídlo
Jan, kostelník v Mohelně s manž. Marií za

_ P. Talafant

Frant., čtvrtplk v Měl

čanech s manž. Marií 10 zl. — P. Te rko va
2 1- rodiče a přízeň 10 zl. —P. imdnek
Jan a Anna, školní učitel v Počdtkách v Č. Josefa, hoferova dcera v Hrubém Týnci 10
10 zl. — P. imberova Kateřina, vdova zl. — P. Tesař Frant., čtvrtnik v Šitboři
v0Mělčanech. kŠimeček
prospěchu Jan,
1- manžela
Tomáše
půllaník
ve
Vrbici _s “manž. Evou 10 z.| — P. imon
Josef Frant., bohoslovec v Litoměřicích1. pol.

cích s manž. Rosalií 1. pol. 6 zl. — P. Te

sař Josef,

kovářský mistr v Sudicích s

manž. Annou 10 zl. — P. Tesař

Šimon,

čtvrtník v Šitbořicích s manž. Cecílií 1. pol.

5 zl. “—?.Šindler

Jan, sedlák z Iloíice 5 zl. — P. Tesařova
Apollonia, vdova
Maria,
s manž. Tcklou za sebe a 1- přízeň 10 zl. v Kostníku 10 zl. — P. Tkalcova
čtvrtnice v Čučicícb 10 zl. -— za svého 1
P. Škarda Jindřich, lojkař v Kloboucích
manž. Martina lllatouška 10 II. — P. Tlach
s manž. Anežkou 2. pol. 5 zl. — P. kor
plk _Frant.,

Rosalií

čtvrtník v Mělčanech s manž.

k prospěchu

1. pol. 10 zl. — P

Frant., chalupník z Vrhětek s „manž. Lucií

živé ! 1- rodiny za sebe, 1- rodiče a přízeň s obou stran

_korpík

Karel, půl 1. pol. 5 zl. — P. Tlustý Josef, hrnčířský

lúník v Mělčanech s manž. Annou 10 zl. —

P. Šlapal Jan, měšťan a mistr řeznický ve
Vel. Mezeříči s manž. 10 zl. — P. lampa
Martin, domkař v Brumovicích za sebe,
živou & 1- přizcň 10 zl.
P.
midova
Rosalia, výměnkařka z Milotic 1. pol. 5zl. —
m id o v a Eleonora, čtvrtnice z Majetina za
1“ rodiče a manžela 10 zl. — P. mied

místr z Mikulovic za sebe, rodiče, živé a
1- přátely 10 zl. — P
omsa Jan, mistr
pokrývačshý v Lahnech v Č. s manž. lla

rií 10 zl. — V. p. Toth

Frant., spiritual

v Nitranském biskupském seminaři v Uhřích
H

0 zl. — P. Travenec

Tomás, soused

v Lulči s manž. Petronillou

'l' růvnička

10 zl.'— P.

Jiřího, čtvrtníka z Opatovic

Matěj, půlla'ník ze Skorouic
s manž. Ma živýa-í-rodí. pol. 10. zl. —P. Trčka
rianou 10 zl. — P. mid Ondřej, dom Jan, čtvrtnik v Ořechověm s manž. Marií
Ondřeje
kař v llliloticích s manž. Teresii 10 zl. — 2. pol. 5 zl. — P. Trnavského
Za 1- vel. p. midingra
Josefa, knězc z Opatovic rod 20 zl. — P. Trnka Frant.,
círk. v Č. 20 zl. — P. Jiří ncider, ko měšťan v Humpolci s manž. Aloisií za celý
Jan, chalupník
vai v arcivěvodskěm dvoře v Žabčiclch 10 "rod 20 zl. — P. Trojan
zl. — P. Šneider
Pavel ze Skoronic s z Přečína s manž. Annou za rodiče s obou
manž. Kateřinou za celý rod 20 zl. — P.

Šorc Josef, výměnkař z Hrubé Bystřiceod
kázal na smrtelné posteli Dědictví 10 zl. —

P.

orm Ferdinand,

stran 1. pol. 5 zl.

V. p. Trojan Frant.,

farář v Heřmanově10 zl.—P. Trndtová
Mariana, vdova : Pruské Boleslavi 2. pol.
Frant., učitel v

rovirník na panství 10 zl. — P. Truhlář

Kunstatském v Hlubokém 10 zlat.

.

Štěpánově s manž. 10 zl. — Vysoce důat.

oupala
Antonína, čtvrtníka v Dědicích p. Tvrdý Jiří, opat :: kanovník hlavního
rod 1. polovici 10 zl.
Špaka
chrámu Nitranskěho v Uhřích"1'0 zl. — Vy..
P. důst. p. Tvrdý
těpán, kanovník hlav.
Eližběta, občanka z Lisovic ního chrámu Nitranskěho 10 zl. — Vel. p.

Frant. , familíant v Komíně 5 zl. --

Šperková

za sebe a + přízeň 10 zl. — P. rot Vin.
eenc, kožešnický mistr z Holešova za celý
rod 2. pol. 10 zl. — P. rotova Anastasia,

sousedka : Ivančic 10 zl. — P.
tarka
Vaclava, podsedníka v Opatovicích rodí.
pol.110 zl. — V. p. Štastný Vincenc, ka-i
plan v Kounicích 10 zl. — P. Štěpánek

Tůrk

Frant.,

P. Uhlova

kaplan v Bouzově 10 -zl. —

Maria, vdovadomkařkav

Ořechovém za sebe a 1“ manžela

2. pol. 5

z.| — V. p. Uličný Frant., kaplan v Šva
benicích 10 zl. - P. lma Frantiska, dom
kařc z Nosálovic živý i 'i' 'rod 20 zl. — P.

celý rod 1. čtvrtinu 5 zl. — P. Štěpánek

Ulovec Michael, mistr krejčovský v Jano
vicích 10 zl. -— P Urban Tobiáš, láník :

Josef, čtvrtnik z Muteuic s manž. Brigittou

Těšan s manž. 1. pol. 5z|.—P,

Frant., domkař v Slatině s manž. Rosalií za

Ozl. — P. Štěrba Michael,podsedník

Urbánek

Karel. chalupnlk v Bedřichovicích s manž.

Apollonií 10 zl. — P. Urbánek
Prokop,
v Újezdě s manž. Františkou 10 zl.
P. Štěrby
Matouše a Marie, čtvrtnika v domkař v Šitbořicích s manž. Annou 10 zl.
— P. Urbánkova Mariana, svobodně v
Chvalkoviciych rod 20 zl. — P. Dr. turm
Šitbořicích 10 zl. — P. Urbaukova Petro
x Matěj Eduard v Brně 10 zl. — P. vach
Frant., čtvrtník : Dražovic s manž. Marií 'nilla, půllániee v Šitbořicích s manž. Tome.
Bem lOz
za sebe a rodiče 10 zl. —' . Švarce
Antona a Antonie, čtvrtníka : Drnovic rod

Zpráva o Dědictví sv. Cyrilla alllothodia.

2091 .

Annou, za sebe, 1- rodiče. a přízeň s obou'

P. _Václavjka
Jiřího v Drysicíchrod stran 10 zl.— P. ystavěl Jan, třičtvrt
20 zl. — P. Vagner
Augustin, půlláník ník z Podbrežic za sebe a 1- manželku 10
"z Kelešovic za sebe a 1- rodiče 10 zl. — zl. — P. Vy táskova
Antonia, služebná
P. Vaiser

Ignác, mlynář v Bystřici 10 zl.

ve Vrahoviclch za sebe a 'I' rodiče IO zl.

P. Válek Josef, čtvrtník vllruškáéhs manž. — . Vlach Frant., třičtvrtník z Dražo
Veronikou 10 zl. — V. p. Valič
Ignác, vic s manž. Marianou 10 zl. — P. Vlas a
spitalní kaplan v Telči 1. pol.

5 zl. — P.

kova

Kateřina z Blatnice za sebe a rodiče

10 zl._ P Vlček Šlč pán, starostav

Martin,
sValíček
manž. Anežkou
10 půllánlk
zl. — P.v vŠitbořicích
ňkova
Moravských Prusích s manž.10 zl.
Rosalia, čtvrtnikova dcera z Ořechovcho za — P Vobrátil
Josef, domknř z ('hrlíc
_ sebe a rodiče 10, zl. — , Vaňura Anton, 10 zl. — P. Vodičkova Františka, sedlka
kolářský mistr z Neslojovic s manž. Rosalií z 'l'iština 10 zl. — P. Vokal Augustin,
ol. 5 zl. — P. Varhova
Josefa, čtvrtník v Šitbořicích za rodiče a přátely
výmčnkařka z Kochova za sebe a +manžcln 10 zl. — P. Voll'o va Josefa, výmenkařlra

a dceru Josefka 10zl. -— P. Vaserbur

gova Alžběta, výménkařka v Kavrianovč za
za sebe a 1 manž. Jakoba Tomandla 10 zl.

— P. Vašíček

z—Lysicv
za sebe a 1- Josef,
manžela rolník
Josefa Allu
10 zl.
P. Vondráček

men v (3.10 zl. —

e. p. Voříšek

Ignác, čtvrtník v Šošůvce Roman, kaplan v Žínkovč v Č. za sebe a
za celý rod 20 zl,
P. Vašíček
rodiče 10 zl. — P. Voštová
Anna ve
Ignác, domkal- ze Skoronic s manželkou Vídni 10 zl —V. p. Votava Josef, kaplan
Barborou 10 zl. — P. Vašíček
Václav,
na Dobršil
5 zl. —
farář . v pol.
Hbitech
v V.
Č. p. 0Voltý-pka
zl.--- P.
půllánlk ze Skoronic ; manž. Apolonií 10 zl. Josef,
— P. Vávra' Vojtčch, studující v Praze
Vozdecká
čtvrtnice
10 zl. — P. Vávvra Václav, krejčovský cích
za sebe aFrantiška,!
manž.
po . 5 v
zl._Šitboři
-— P.
Vozíčkova Veronikalz Břesovicza sebe
tovaryš
a bratra
Josefa a Trod 10 zl. -— V. p. Vrabec
!. pol. 5z zVacova
— za
P. rodiče
Vavřín
Vojtěch,
Josef,
občan v Celchticich v Č. 8 manž. lilaril za kaplan -Velko-Bytešský 10 zl. — P Vrá
'I-rodičea c'elý rod 20 zl. —P. Vavrouch
nova Brigitta, výmčnkařka z Němčic za
Jan, půllánlk z IIrdibořie
s manž. Ila za celý rod 20 zl. —P. Včianský Jakob
leřinou za Sebe a deti 1. pol.

5 zl. — I'.

v Bedřichově s manž. flllarianou 10 zl. —

V av rusk ov a Kateřina,svobodná z Vodňan

zasebe,1-rodíčea bratra 10 zl. - P. do'
I'. Zacpalova
lečkova Barbora, výmčnkařka z Dražovšc kařka z lIrubeho
za sebe, *" manž. pro celý rod Jakoba Vlacha
1. pol. ().zl — P. eber Frant., školní
učitel v Zeravicích s manž. Karolinou za

celý rod 2. pol. 10
Ozl. — P. Veger

Josel,

půlláník : Věteřova za živou i 1- rodinu 20
zl. -— P Velebova Františka, půllánice ve
Lbánicich za celý rod 20 z.l — P. Veselá
Teresie z
esovic za sebe a 1- manž. 2.

Emerenciana,výměn

Týnce
její
dcery
Školastika a Anna za sebe a 1- otce Blažeje

10 zl. — I'. Zahá jkn

v Šaraticjch

Zah álkova

Karel,

s manž. Marií

myslivec

10 zl.“ — P.

Gertruda, svobodná : Hulice

zni-rodiče 10 zl.-—P.zahradníčkova

Barbora, manž. Ant. Zahr., familianta v Ju

lzianově k.Záchn
prospěchu Ondřej,
živých sedlák
a 1- rodičů
10
z Roket—
Barbora : Neso nice s nianž. Barborou za celý rod 20 zl. .—
. Zachoval
Cyrill, čtvrtník z Nosálovie
P. Veselý I'rant., mistr hrnčířskýv Újezdě e manž. Josefou za celý rod 2. pol. 10 zl.
—- P. Zanáška
Jan, sedlák v Iíostelci
s manž. Johannou 10 zl. — P Veselý

pol. 5 zl. — P. Veselá

' vic za sebe 1“ rodiče a přízeň 10 zl. — P.

Frant. ze Štěpanova

s manž. llIarií 1. pol.

s manž. Františkou za celý rod 2.' pol. 10

5. zl.— P. Viedemann Anton, mladší uči zl.- P.Zapletal Pavel, čtvrtníkv Pro
tel v Dědicích 10 zl. — P. Vikner Jan, tivanově za sebe, '|' rodiče a celý rod 20
P. Zatloukal
Josef, výměnkařz
studující na staroměstském gymnasiu v Praze zl.
10 zl. — P. V in d Frant., kníže—arcibiskupský Bejstrošic s manž. Teresii, za sebe, 1- ro
lesník v Raclavicích s manž. Karolinou
1. pol. 5 z.l — V. p. Vinter Michael, ka
plan v Zábrdovicich 10 zl. —Vy

blral Václav, svobodný z Dědic 10 zl. —
P. Vyhlldal
Jiří chalupník z Hluchoya
'za 2 rodiče a přízeň 10 zl. — P. Vyhlí:
dalova Anna, hospodyně na faře v Duba
neeh za sebe a rodiče'10 zl. - P. Vyhlí
dalova
Anna, půllánice z Bejstroěic' za

Zatloukal

Jan, půlláník : Bejstroěic s

manž. Marií, za sebe, 1- rodiče ; obou stran

a 1- sestrou 10 zl. — P. Zatloukal

IlIa

tpuš, výmčnkař z Vrbátek s manž. Kateřin.
za sebe, 1- rodiče, manž. n 1- syna Arnošta

10 zl. — P. Zatloukalova

Rosalia,

vdova z Blatce za sebe, 1- manž. Kašpara,
rodiče a přízeň 1. pol. 5 z.l —- P. Zava
dil Jan, půlláník z IIrdibořic s manž. Vero
cho dil Frant. ., výmčnkař: Olšan,s manž. nikou za sebe a děti 1. pol. 5 zl. — P. Za

sebe, 1- manž. & přízeň

'

diče s obou stran a 2 1- ditky 10 zl. — F.

10 zl. —

P.
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Jan, ířičtvríník v Rybníčku za celý 1- rod 20 zl. — P. Zoufalova
Anna,
rod 2. pol. 10 zl.—P„ Zavřel Frant., půl vdova půllanic'e v Syrovicích za'seba a +
láník v Skalšticích :; manž. Annou 10 zl. manž. Jakoba í. pol.,5 zl. v— P. Zukal
Zb 0 i"| nek Jnn , Chalupník v Jan, mlynář“ v Dřevnovicích 10 zl. — P.
Bedihošti s' manželkou Barborou 10 zl. — Zukal Anton, mlynář v panském mlýně
P. Zejda Fram., učitel v Červené Lhotě u Kulírovn
a 1- olcem Florianem 10 :|.
s-mani.10 zl. _- V. p. Zeibert Fram.,
P. Zurkova
Maria, manž. p. Josefa
vadl'l

kněz dioecese Brněnské, frintaneísui ve Vídni

Zurky, půlláníkn v Zahlenicich 10 zl.- — P.

10zl. — P.
níček Josef, čívrlník
P. Žvěřin
Josefa_a Josefk), půllliníka v
rod y201
ve Velké Voselavici s manž. 10 zl. -— Brusném
P. Zeman Engelbert, clmlupník v Líšni s
manž. Annou 10 zl. — P. Zem-an a Vavřince
a Veroniky

P. Zlocha
vnického

Zoufalého
folčnnech

v Lulči rod 2. pol. 10 zl. —

Františka a; Marie, mistra obu

v Bohuslavicích rod 20 zl. — P.

P, Žák
Augustin, nožíř
s mani.. Alžbětou 10 zl.

za Sírašic
Žižkova

Anna v Brně za sebe a rodiče 10 zl ——P.

Žiškova

Josefa v Brně za sebe a 1- ro

Františka a Anežky, čívrlnikn
zl. — V.v p._Žlábek
plnn v10 Protivíně
C. 2. pol. 5zTomé—š,lu
k'prospěchu rodičů živých a diče

Výroční trhové na Moravě.
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Výroční trhové na" Móravě.
Dle nejvyššího nařízení neodbývají ee trhové nikdy v neděli a_ve svátek, néhrž v den před
cházející nebo následujíeí.

Archlcbov

(Archlebau), 1. v outerý před

sv. Fabianem, \\

ebest.,

den. před tím na

dobytek, 2. v out. před sv.Pilípem aJak.,
3. před av. Rochem, den před tím trh na
dobytek, 4. před sv. Simon. a Judou.

Bánov

(Banau), l. v out. po středoposti,2.

po Petru a Pavlu, 3. po pozdvižení sv.
kříže, 4. po Lucii. Trh na dobytek před
každým ročním trhem

Batelov

(Batelau),[. v pond.po 8.Janu lířt.,

2. po nauebevz. P. Marie, 3.na sv. Barboru.

Beroun

(Biihrn), 1. na obrdc. sv. Pavla,

2. v pond. po 4. ned. Velk., 3. po sv. Anně,
4. po sv. \Leopoldu. Trhy na přízi ten
den před výročními trhy.

Blekuplco,

1. na sv. Matěje v únoru,

2. na sv. Petra'a Pavla, 3. v out. po sv.
Bartol., 4. v outerý po sv. llavlu.

Bnei

velká

(Groes-Bitesrh),[. v outerý

po Hromnicích, 2. před Velkonocí, 3. po
nanebevstoupenl Páně, 4. v outerý po sv.
Frant. Seraf., 5. ve čtvrtek před Vánoci.
'l'ýhodní trh každý čtvrtek. Dobytči trh
před každým výročním trhem.
'

Bltlivka lilová, trh dne 25. července.
mnm.
Vevernltú, 1. _vestředupřed
sv.' Fil. a Jakubem, 2. před sv. Jakubem, 3
před sv. imonem a Judou, 4. před sv. Apo
len. Přední trhové před každým jarmalrkcm.
Koňňti &dob. trhy v sobotu před jarmarkem.

Blíikovice

(Lispitz), 1. v pond.po Božím

vstoupení, 2. druhé pond. po sv. illíchulu,
3. na sv. Lucii, 4. na den sv. Vavřicn
c.e
'I'ýhodní trh každý čtvrtek.

Binn-ko,

1. v pond po _sv.Janu lířtit.,

—2.před sv. Martinem.

Trhy na vlnu: í.'
po nanehevstoupení Pňnč, 2. v pond. po

čtvrtek před Vánoci, 2. ve čtvrtek před
Velikonoci. Konský trh každý čtvrtek v
postě, týhodní trh každé pondělí.

Boskovice,

před velkonočnílni, svatodušn. svátky a
Vánoci. Koňský trh ve čtvrtek před každým
jarmurkem. 'I'ýhodní trh každý čtvrtek.

Bušovice,

Bobrovň

dolní (Bobrau),1. v outerý

před sv. Jiřím, _2. před sv. Bartolomějem,

3 před všemi Svatými, 4. před sv. Tomá
šem. Dobytči trh v pond. před každým
ročním trhem.

obrovó horní,

1. v pond. před Božím vstou

pením, 2. první pond. po sv. Martinu.

Brno

'

(Briinn), 1. v pondeli před popeleční

středou, 2. _lřeti pond. po sv. Duchu, 3.
v pondělí před narozením P. Marie, 4. v
pond. před početím P. Marie. líaždý trvá
14 dní, svátky a neděle nevyjímejte. Ob
ehodníkům jsou tři dní před začátkem pr

vního týdne každého trhu, totiž čtvrtek,
pátek a sobotu k vykládání a prodaji
ull' in grosso povoleny. lllavní trh na vlnu,:
prvuí _outerý v červenci, který trvá 8 dní.
'l'rhy na vlnu: l.- v sobotu před sv. Tro
jící, 2. ten den před počet. P. Marie. Koňské
trhy : 1. první pond. v postě, 2. první pond.
po nnroz. P. Marie. Trhy ne dobytek tři
dní před každým ročním trhem před mě
stem, totiž: ve čtvrtek. pátek a- sobotu v
týdních, jenž roční trhy předcházejí. Týdní
trhy každou středu a pátek.
'

Brno— ntnré

(Altbriinn), [. ve středu po

Velikonoci, 2. před sy. lllaří \lajd., 3. ve
středu před sv. im. \\ Judou.

Brod

[JI-entry

(Ungarisch—Brod),[. v

outerý po 3 Králích, 2. ve čtvrtek po smr
tedlné neděli, 3. v out. po 6. neděliVeli
konoční, 4. po proměnění Krista Pána,5
po sv. Šimouu aJudě. Trhy nn dobytek před
knžd. ročním trhem. Týdní trh každý čtvrtek.

.hlatotousi.
Blučina
(Laučic), 1. v outerý svntodušní, Brodek
2. ve čtvrtek po sv. Václavu, 3. v outerý
po sv. Mikuláši.

1. v pond. po nedělídemu;

2. po sv. Vítu, 3 před sv. Václavem, 4. po
sv. Kateřině. Velké týhodní trhy ve čtvrtek

(Pródlitz), 1. v out. předHromn.,

2. před naroz. P. Illnrie,3. .po sv. Alžbětě.

Brtnice

(Pirnitz),1 . ten den po novém

roce, 2. ten den po sv. Cyr. a Methodioví,
3. na sv. Filipa a Jakuba, 4. ten den před
navštiv. P. Marie, 5. ten den po Anjelu
Strúžci, 6. ten den před všemi Svatými.
Přední trh ten den před každ. jarmarkem.

i. v out.po 3 Králích, Brumov,

1. druhé pond. po 3 Kralíeh, 2.

druhé pond. po Fil. & Jak., 3. v outerý
2. \! pond. po sv. Vítu, 3. v pond..po ev.
po sv. Janu Křt., 4. v pond. po sv. Václavu,
Martinu. Trhy na dobytek: 1. v pond. po
_ Dobytči trhy. 1. 2. a 4. v sobotu před
3 Krúlich, pak na ostatní roční trhy.
každým trhem výročním a 3. v den po
Bojkovice,
1. —vpond. před masopustní
sv. Janu lířt. 'l'ýhodní trh každý outerý.
-,nedělí 2. po Božím Tele, 3. ve čtvrtek
(Braunseifen)l. v outerývelko
po sv Vavřinci, 4. v pond. .po sv. Diviši. Brunselí'
noční. 2. \e středu před nanehevstoupením
Před každým jarmarkem trh na dobytek

/

a ne obylí. Velké týhodní t-rhy:

!. ve;

Páně, 3. v pond. po sv. Augustu, 4 v
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pond. „po početí P. lllarie. Trhové koňští:
1. v outerý velikonoční, 2. v pond. po sv.
August. Dobytči trh v pond. po Augustina.
Týhodní trh každou středu a sobotu.

lhučberk

Bystřice hrubá

(Braunshorg),i. v pátek před Bzenec

květnou neděli, 2. v out. před nanehevzetím
' P. Marie, 3. v out. po sv. Kateřině.

Břeclav

(Lundenburg), 1. na sv. Jiří, 2. na

Březová

(Brisau), 1. v pond. před obráe.

sv. Bart. Trh na vlnu: ]. dne 5. června, 2.
dne 23. září. Týhodní trh každý čtvrtek.

sv. Pavla, 2. po nalezení sv. kříže, 3. po
ozdv. sv. Kříže, 4 před sv. Lucií, 5. po
sv. Markétě. Velcí trhové': 1. před kvčtn.
neděli. 2. v sobotu před narozením Páně.
Trhové na vlnu a na koně v outerý před
každým- výročním trhem.

(Gross-Wistrnitz),_
[u

Olomoucej, i. na sv. Matěje, _2.' v pond.
po sv. Fil. a Jak., 3. na sv. Bartoloměje,
4. na sv. Ondřeje.

(Bisenz), 1. v pond. po oktav. sv.

3 Kralů, 2. v třetí pond. v postě, 3. \
poml. po sv. .lanu Křtit., 4. v pond.
sv. Václavu, též konšti a dobytčí trhové.
Každý pond. a čtvrtek týdní trhy.

Clu-opin.

i. v pondělí podruhé nedeli

., Vclkon., 2, na sv. Jiljího, 3. na sv. llavla.

Cel-nů Hora,

1. ,na sv .lt'sel'a, 2. v out.

před av. Fah. a Šeb., 3. na sv. Vavřince,
4. v out. před sv. Havlem. Týhodní trh
každou středu.

ervenib voda (llothwasser),1. vpond.

1. v pond. po neděli maso

před Fab. a Šeh., 2. po Fil. a Jak. 3. před
rozeslání Apost., 4. před posvčc. chrámů.

pustní, 2. před sv. Duchem, 3. před Bartol.,
4. po sv. im a Judč. Koňský a dobytčí trll
ten den po ročním trhu. Trh každý čtvrt.“

Dobytčí trhy: 1 ve čtvrtek po středoposti,
2. \e středu před zal. čtvrtkem, 3. ve čtvrt.
po posv. chrámů Každou středu týh. trh.

Budwitz), 1. v outerý po 3 Králích, 2.
před Božím vstoup., 3. po sv. Jiljí, 4. po
sviHavlu. Dobytčí—trh na den před kaž
dým výročním trhem. Týhodní trh každý
čtvrtek, potom dva velicí trhové ve čtvrtek
před Vánocí a na zelený čtvrtek.

Šeh., 2. v pond. po sv. Marku. 3. vpond.
po slavn. jména P. Marie,- 4. v pond. před
sv. Martinem, Koňské a dobytčí trhy na
tytéž dny čtyr výročních trhů. Týdní trh
každou středu.

Bučovice,

Budějovice

Budišov

moravské

(llllihrisch(ejkovice,

(Bautsch), 1. na sv. Filipa n.lak.

'2. v pond. po naroz. P. Marie, 3. na sv.
Ondřeje. Velké trhy: 1. v sobotu před
kvčtuou neděli, 2. na sv. Tomáše apoštol.
Trhové na len a přízi každou sobotu. Trh
na vlnu : jara a na podzim po ostříhání
ovcí po 2 sob. Trh na koně a na jiný
dobytek v sobotu před květnou nedělí.
Týdní trh každou sobotu.

Budišov

(Budischau), 1. na sv. Ondřeje.

Velké týdní trhy: na den sv. Tomáše ap.
a v pond. v pašiovém týdnu.

Buchlovice,

1. v outerýpo obrácenísv.

Pavla, 2. po sv. Cyr. a lllethod., 3. po Bož.
Tele, 4. před sv. im. a Judou. Dobytčí
trh každý pond. před ročním trhem.

Dačice,

i. v pond. předsv. Fab. a

1. ve čtvrtek po druhé ned. postní,

2. v outerý po Vavřinci, 3. po sv. Frant.
Ser., 4. po sv. Mikul , 5. před vstoupením
Páně. Přední trhy ten den před každým

výročn. trhem. Dobytčí trhy: 1.3. středu
v postě, 2. druhý pond, po sv. Vavřinci, 3.
druhý pond. po sv. Frantiiku Ser., 4. po sv.
Mikul.

Pak

1._ středu v každém měsíci.

Každou sobotu týhodni trh.

naleilce

(Dalečice), 1. na památkus\,

avla, 2 na sv. Leopolda.
týhodní trh.

nambořlce.

Každou středu

!. v pond. po Božímvstoup.

2. v ond. o sv. Martina. Týhodní a
dobytčí trhy každou středu od středy po
peleční až do Velkonocí.

Doubravice,

i. v pond. po sv. Fab. a

nuzov

(Busau),1 . v pond. před Fab. a
eb., 2. v outerý svatodušní, 3. v pond.
po sv. Bartol., 4. na im. a Judu. Koňití
Šeb., 2. třetí pond. po Velikonocí, 3. vpond.
před Maříllíagd., 4. v pond. před im. a Ju
a dobytčí trhy v sobotu před každým vý
dou. Trh na len a na přízi každou středu. _ ročním trhem.

Bystřice,

[. v pond. po sv. Jiří, 2. po Doubravník,

sv. Jakubu, 3.--po sv. Ludmile, 4. ve středu
po sv. Havlu, 5. v p_ond. po sv. Dorotě.
Velké týhodoí trhy: i. v out. před Veli
konocí, 2. v out. před všemiSvatými. Trh
tna len a přízi v pond. po sv. Havle. Trh
na koně a jiný dobytek ten den před každ.

jarmarkem. Týhodní trh každ. out. a pátek.

1. na den sv. Fab. a Šeb.

2. na sv. Jana Křt., 3. v pond. 'po povýš.
sv. Kříže, 4. na sv. Ondřeje. Koňští trhové:
1. v p.ond po smrtelné neděli, 2. v pond.
před vstoupením Paně, 3. v pond. po An
jelu Strážci. Každou středu týh. trh.

Deblin,

i. na den navštiv. P. Marie,2.

v pond. po proměnění Krista P., 3. na

sv. Havla, 4. na den Mladútek.
Bystřice
(pod Hostýnem), 1. první čtvrtek
v postě, 2. na sv. Fil. aJak., 3 v out. Dědice, trh každé pondělí.
před sv. Jiljí, 4. na sv. Václava. Koňské
a dobytčí trhy: 1. v sobotu před prvním
týhodním trhem,2 ., 3. a 4. den řed vý
ročním trhem Týhodní trh každý outerý.

Dlouhá

Loučka

(Unter-Langendorí),
!.

ve středu před. Velik., 2. v pond. po gv.
Bart., 3. před sv. Mik., 4. po sv. Trojici.

Dobromělioe,

1. na sv. Jiří, 2. vpond.

Výroční. trhové na Moravě.
před Poreiunkulí, 3. na sv. Ondřeje. Každý l
čtvrtek

týh. trh.

Domůřov

—'

(Domstadt), 1. první pond. v ;

postě, 2. dne 28. října. Trh na vlnu 16 '
"května. Trh každou sobotu.
Š

nrahotouie,

l. na sv. ,Valent.,2. dne '

25. dubna, 3. v out. po sv. Vavřinci, 4.
21. pros. Trh ty'hodni každé ontcrý.

nrnolloleo

(Ddrnholz),l. v pond. po 3

Králích, 2. po kýchavné neděli, 3. po třetí
nedčli Velik., 4. po sv. Bart., 5. před sv.
Brígitou. Koňský trh v sobotu před 1.
jurmarkem. Každou středu týhodnígtrh.

Dřevohostice,
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postč, 2. v pond. po\ křížové neděli, 3. v.
out. v týdnu sv. Vavřince; 4'. “v pond. před
sv. Šimonem a Judou. Koňské a dobytčí
trhy: 1. v první pondělí v postě, 2, v
pond. po sv. Sim. a Judě. Trh na vlnu:
1. v out. po Božím Těle, 2. v out. před
Vánocemi. Týhodni trh každou středu.

Holešov

(llollcschau),í. vstředopostl,'..

v out. po Božím Tele, '3.
Anně, 4. druhý out. po
ve čtvrtek po sv. Lucií,
dní týhodnítrh.
Trh na
vlnu o týh. trzích- každou

i. druhý out. po Hrom "olomouc

nicích, 2. v outerý po sv. Fil. a Jakubu,
3. před narozením P. Marie, 4. druhý onterý
po všech Svatých. Trhy na vlnu: 1. v
pond. po sv. Jiří, 2. v pond. po sv. Vác
lavu. Koňský a dobytčí trh v pond. před
každým výročním trhem. 'l'ýhodní'trh ve

v out. p'o s'v.
ev. Václavu, 5.
a na těchto 8
len, na přízí &
středu.

(Olmíitz), 1. v pondělí po

neděli v oktavu sv. 3 Králů, 2, před „,
Jiřím, 3. třetí pondělí po sv. Janu Křtít.,
4. druhý pond. po ev. Michalu. Velké
týdní trhy ten den před každým ročním

trhem. Trhy na len a na přízi předjar
markem &o jarmareíeh, také každou středu
a sobotu 0 obyčejných trzích. Trhy na vlnu:
[. ve středu po sv. Duchu, 2. ten den před
2. před sv. Josefem, 3. před sv. Janem
všemi Svat. Trh na koně a dobytek vždy
Kit. 4. před ev. Martinem.
8 dní před každým jarmarkem. Obyčejné
Dunajovice horni (Ober-Danowitz), týdní trhy ve čtvrtek a v sobotu.
'I. na sv. Marka evang., 2. na povýšení llorni Město (Bergstadtl),i. na popelec.
sv. Kříže. .
2. v pond. po kříž. neděli, 3. po sv Maří
Dunajovice dolní (Unter-Danowitzl. Magdaleně, 4. po obětování P. Marie.
1».v pond. po ev. Jiljí, 2. v pond. posv.
Koňský .a dobytčí trh každý jarmark. Trh
čtvrtek.

Duh,

_

1. v pond. před obrácením sv. Pavla.

uctí.

Dvorce

týdní a na přízi každou středu.

(lloí), ]. v pond. po sv. Trojici, lloetěrndlee

2. v pond. před všemi Svatýmí.

Týdní

trh každý pátek.

Freniiat

(Frankstadt) l. v outorýpo no

vém roce, 2. po provodní neděli, 3. po sv.
Janu Křt., 4. po sv. Václavu. Koňští a dobyčí
trhy: 1. v ond. po novém roce, 2. v
pond. po provední neděli, 3. v pond. po
sv. Janu Kit., 4. v pondělí po sv. Václavu.

Friedland,

okr.llymařovský,l. na sv.

Joseíe, 2. v out. svatodnšní, 3. v pond. př.
sv. Matoušem. 4. na sv. Tomáše. Týhodni trh

okr. Místecký,l. na sv.Jiří,

2. v pond. po sv. Petru n Pavlu.
v
pond. po sv. Matouší. Dobytči trh před
ročními trhy.

Fulnek,

llostim

[. v pond. před sv. Feb. aŠeb.,

2. v out. před kvčtnou neděli, 3. vpond.
po navštívení P. Marie, 4. v pond. po sv.
Františku Ser., 5. v pond. po sv. Barboře.
Trh na len a na přízi na každý výroční
a týhodní trh. Koňští & dobytčí trhové: !.
v outerý před květnou neděli, 2. v p_ond.
po av. Frant. Ser. Trh na vlnu 2. června
a 6. října. Týhodni trh každou sobotu.

Guntramovice

neb Gundroviee

(GunterstlorD. l. v pondělí po kýchavmg
neděli, spolu trh na koně, 2. v pondělí po
svatém Bartolomčjí, spolu trh na sudy.

llnanllee

(Gnadlersdorf),trh každ.sobem

l_lodonin

(Góding), 1. v první pond, y

(Hosting), |. v pond. po sv.'3

Krúlích, 2. po smrtelné neděli. 3: po sv.
Filipu a Jakubu, 4. po sv. Míchaln. Trh
na len, přízi, vlnu, koně a dobytek v sobotu
před každým jarnlarkcm.
'

llrůdek

'každý pátek.

Frledland,

*"

(Hosterlitz),1. v onterýpo

neděli po devítníku, 2. po křížové neděli,
3, na sv. Maří Magdalenu, 4. na sv. Ludmilu,
5. na sv. Kateřinu. Padnon-Ií pak tyto tři
výroční trhy na sobotu, nedeli neb pondělí,
držejí se příští onterý; týdní trh každé
pondělí.

(Erdbergh roční trh na sv, Ja

kuba většího.

Hradiště

.

\

(Hradisch), í. druhý out. před

masopustní nedčlí, 2. v “out. po třetí ned.
velikonoční, 3. po sv. Markétě, 4. po na
roz. P. Marie, 5. po sv. Martinu. Přední
trhy: !. druhé pond. před masopustní ne—
dělí, 2. v pond. po třetí neděli velikonoční.
3. v pond. po nanebevz. P.„lllarie; trh na
len, a přízi o předních trzích, též ve středu

a sobotu skrze celý rok; trh. na vlnu o
předních trzích. Koňské trhy každé pond.,
trh na dobytek, pak týhodní trh ve středu
a sobotu.

|||-unie::

(Weisskirchl, [. dne 24. března,

2. v pond. po sv. Jakubu starš., 3.vout.
po sv. Míchalu, 4. v out. po sv. Barboře;
trh na vlnu-: 1. první pond. po sv. Janu
Nep., 2. první pond. po sv. Michnlu. Přední
trhy v sobotu před těmito 4 jarm., na

žn

vymenitrhové ,a \io'rm.

_.naroz P Marie, v sob. před ev Lucií. Trh
na" len, přízi, vlnu,

koně a

dobytek "na

den předn. trhů.

llroz'lnkov,

[. vont posv. Cyr.alllothod.
.,

2. po sv. _Urbanu, 3.110 nanebevz. P. Marie,
4. na sv. Martina; týdni trh každý čtvrtek.

1:uiovany,_
2. ledna,24.
a sv. Fi. n (Grussbach),[
a ., 3. na sv. Vavřince,
_na sv. Martina; každý outerý týhodní trh.
llulin
(Kullein), 1._ v out. před sv. Fab.
cbest., 2. v po'nd. po sv. Trojici, 3. v
pond. po sv. Bartol., 4. v outerý po sv.
llavlu. Trhy dobytčí v čas trhil výročních.
Trh týhodní na obylí každý týden v outerý.

Hustopeče

Jemnice

(Jamnitz), 1. na šv.Apolon'u,72.

—v pond. po třetí nedeli velikon., 3.vp'ond
po Božtm' Tele, 4. na sv. Jakuba, 5. na

sv. Michala„(i. v ond. po sv. Ondřeji;
trh na koně a dobytek ten den před kaž
dým jarmarkem, potom první outerý v
každém měsíqi; týhodní trh každý outerý
a sobotu.

Jevíčko

(Gewitsch), 1. v pond. po devit-'

i\íku, 2. po 4. nedčli Velikon., 3. po sv.
'Bartol., 4. před sv. Kateřinou; trh na l_en
a přízi každý outerý skrze celý rok. Trh

na dobytek každý úterý.

Jevliovioe

(Jaispitz). Roční a dobytčí

(Auspitz), 1, na s\. Prokopa,

trhy: l. v outerý po sv. Matěji, 2. druhý
' 2. na sv. Nikodéma, 3 na sv. líavlu. Velké x pond. po sv. Jakubu, 3. vlpond. po naroz.
P. Marie, 4. v prvni pond. adventní.
týhodní trhy: 1. ve čtvrtek před llromn.,
(lglau), 1. ve čtvrtek po svatém
2. na zelený čtvrtek, 3. před Božím Tčl., Jihlava
Matěji, 2. před sv. Janem Křt., 3. po sv.
4. před Vánocí. Přední trhy ten den před
Lidmila, 4. po sv. Kateřině; trh na vlnu:
každým jarmarkem. Koňské a dobytčí trhy
]. ve čtvrtek před Relronillou, 2. ve čtvrtek
každý čtvrtek, potom dobytčí trhové v
před' sv. Vorěilou. Přední trh před všemi
, pondělí, v outerý a ve středu v každém
4 jarmarky. Trh na len a přízi: 1. ten den
týdni k přibnáni a odehnňní a k prodeji
před sv. Janem Kit., 2. před sv. Kateřinou.
skopového a vepřmého dobytka. Trho\é
nn vlnu: 1. ve středu po Bož. Těle,2
Koňský
dobytčí
trhkpřed každ. jarmark.;
ten den před sv Havlem.
týh.
trlt akaždý
čt\rtek

1. v out.po llromuicích, 2. po Jimramov

uuutopeč,

sv. Filipu aJak., 3. po sv. Vavřinci, 4. po
všech Svatých. Trh týhodní každý čtvrtek.

lluzovů

německa

(Deutschhause),1.

v pondělí masopustní, 2. před Velkonocí,
_3. před všemi Svatými, 4. před sv. Lucií;

týhodní trh každou sobotu.

Hvězdlice,

(lngrouitz), 1. v pond. po

nanebevst Páně, 2. v pond. po povýšení
..Kříže Velcí trhové: 1. v pond. po
smrt. nedeli, 2. v pond. před a\. Tomášem
apost. Dobytčí trhy po nanehevst. Páně.

Jiřice

(lritz), 1 v out. po smrt. neděli,

2. dne 8. srpna, 3. dne 24. října.

1. na první středu po sv. Jičin

Duchu, 2. na sv. Martina.

Nový (Neutitsehein), 1. ve středu

po sv. Mikuláši. Trh konský v out. před
prvním jarmarkem. Týh. trh v út. nvpétek.

před obrácením sv. Pavla, 2. před sv. Du
chem, 3. po sv. Vmřinci, 4. předev. Šim.
a Judou. Obylní a dobytčí trh \e dni
trhovni. Trh na len a přízi jako týhodní
trh každou sobotu. Trhy na vlnu: pr\ní
pond. v čcnnu a druhé pond. v listop.

sv. Jiří, 2. v pond před naroz. Panny
Marie, 3. na sv. Tomáše apostola. Velký
týdní, trh v outerý svatodušní.

družebné neděli, 2. po sv. Petru a Pavlu,
3. před sv. Václavem. Koňský a dobytčí
trh v též dni.
.

Ivančice

(Eibenechůtz),l . v pond, ina

eo ustní, 2. po sv. Urbanu, 3. dne 20.

erna, 4. ve čtvrtek po růženci, 5. vpond.

Janial

neb Janov

Jaroměřice

(Johannisthal),1. na Jičín

(Jarureritz),1. na

.Va

Ientina, 2. první outerý po Angele sM'erici,
(v pond. před tím dobytčí trh), 3. na sv.
Markétu, 4. na sv. Matouše Ev., 5. na sv.
Martina. Však “vždy příští outerý trhové
na koně a jiný dobytek držejí se ten den
před jarr'narkem, totiž: 13. února, 12. čer-'

Starý

Jivova neb Jibava

14. září až do 1. dubna každ. sobotu.

(Joalovitz), 1. v pond.po

(Gieba'u'),

středu před Bož. Vstoup. 2. ten den před
sv. Barto|.; trh týh. každé pondělí.

Kamenice,

1.v outerý velikon., 2. na

sv. Jakuba včtš., 3. na sv. Václava, 4. na
sv. Šimona a Judu, 5. na sv. Tomáše ap.
Dobytčí trhové ten den před každ. jarm.

vence,2l. září ato. listopadu. Trhové od Rariousy,

Jaro-lavice

(Alttitschein),1. v pond. po

dobytčí trh v pond. po Cyr.

a Method., 2. po sv. Trojici. 3. po sv. Vác
lavu, 4. po sv. ucií.

(Kelča), 1. v out. před av. Matějem,
Božím Tčle, 2. po sv. Vavřinci; týh. trh lielč
2. v pond. o sv. Filipu a Jakubu, 3. v
každý outerý
1. v ond. po Hromnicích,
pond. po pozdviž. gv. Kříže, 4. po navit.
P. Marie, 5. v pond. po ev. Alžbětě; týh.
2. po bílé neděli, 3, po ev. Trojici, 4. po
trh ve čtvrtek v každém týdnu.
sv. Václavu. Koňské a dobytčí trhy v
v podkr.Kustopečgk.i. vpond.
pond. po každém jarmarku, týh. trh každé Klobouky
po sv. Trojici, 2. po av. Vavřinci, 3. v
pondělí. Každý výroční trb skrz 8 dní
pónd. vpostč, 4. ve středu po sv. Václavu.
se povoluje v prodeji a v koupi.

Jedovnice,
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Výroční trhové na' Moravě.

Klobouky

\!podkr.Uh.-Brod.,1. v out. po

. obrůc. sv. Pavla, 2_.v out. po Velikon., 3. na

- trhy: L nn zelený čtvrtek, 2. ten den po
sv. Tomáši apost., Trh na len a na přízi;
l. v pond. před sv. Cyr. a Methodiom,

sv. Jakuba, 4. na sv. Jiljí. Velký trh" v
pond. před Vánocemi, trh na dobytek ten_
2.
sv. Annu,
den před každým jarmarkem a každý pond.
trh nakaždý
čtvrtek.3 na sv. Martina. T-ýhodní
v'postč týdní trh. Obyčejný trh každ. středu. Křenová
(Krůnau), l. v pondělí po Ve
Rnlulce
(Knihnitž), 1. dne"15. července,
likonpci, 2. 24. června, 3. v ponnd. po
sv. bimonu a Judě.
2. dne 7. října; hlavní trhy: 1. v pond.
po sv. Markétě, 2. po sv. Františku Ser. Křhú
lloru (Krumberlrltí. \! outerý
lloční trh a dobytčí v pond. po sv. Mikul.
Velikonoční, 2 na sv. Ill. Magdalenu, 3.
Kojetín
(Kojetein),1. \ outerýpo neděli
v pondělí pied sv. Alžbětou. Koňský a
Jubilate, 2. po sv. Matouši, 3. po sv. ar
dobytčí trh ten den před každým jarmark.
tinn, 4. po ev. Fabianu \\ Šebestiann; trh Křlžnnov,
!. v out. před sv. Fabianem
na dobytek \ pond. před každym jarmar
a Šebestianem, 2. ten den před sv. Jose
kem; týlmdní trh každou středu.
fem, 3. v outerý před P.- hlarií sněž., 4.
Kokory, výroční adobytčí trhy: I. druhé
v outerý před sv. Kateřinou. Koňský a
pond. po sv. 3 Krúlích, 2. v pond. poj
dobytčí trh před každým ročním trhem;
druhé neděli Velikon... 3. po sv. Petru- \\ '
trh na vlnu ten den po av. Petru aPavlu;
Pavlu, 4. o sv Františku Serní'.
_
týdni trh každý pátek.

Kolditýn

(Goldstein),1. v pond. po smrt. Kunovlee,

neděli, 2. na sv. Linharta, 3. na den sv.
lllatonše; týh. trh každý pond. a pátek.

Konice,

1. v pond. po nnroz. Panny Marie,

2. v outerý po sv. Martinu. lllavní týdní
trhové: 1. ve středu před Velikon., 2
ve středu před Vánoci. Dobylčí trh ve
středu před Velikonocl a ve středu před
Vánoci.
Koryčany, t. ten den po novém roce,?
2. v poad. po nedeli Quasimod., 3. po s\
Trojici, 4. po 5\. Vavřinci.

Kostelec,

l. v outerý po druhé neděli

velikonoční, 2. na sv. Vavřince, 3. \ ouu.t
po nunebevst. Páně; trh na obilí každé
outerý skrz celý rok.

Kounice

dolni,

1. v po
ondčlí po Hromnicích

2. v pond. po bílé neděli, 3. dne 4. června,
4. v outerý před narozenímR. Marie; týh.
trh každé pondělí.

Kunetat,
1. dne 2. ledna, 2. v pond.před
všemiSvatými; trh na vlnu: !. na sv Jana
a Pmla, 2. na sv. Václava

Kuřim

(Gurein), ;. v pondělípo sv.Fab.

a Šebestinnu, 2. po sv. Jiří. 3. na sv..M
Magdalenu, 4. po všech Svatých apolu i
trh na dobytek.

Kunice,

1. v pond. před Hromnicemi,2.

na druhý pondělek po Velikonoci, 3. na
sv. Vavřince, A. v pondělí před neděli
adventní.

v outerý
před
!. na sv. Fabiana n Kyjov
nedělí,2(2íiaya),
. v out.].svatod.,
3. po
sv.kvétnou
Anjelu

Šebestiana, 2. na sv. Josefa, 3. na s.v
Floriana, 4. na sv. Jane Jlířt. 5. v pond.
po sv. Felixu Adauk., 6. v outerý před
sv. 'líateřinou.

Strážci, A. pry-ni outerý v adventč,

_5. we

čtvrtek po Hromnicíph. ' Trhy koňské: 1.

ve čtvrtek před smrtelnou neděli, 2. ve

čtvrtek před sv. Duchem. Při tom také
llounlee vrchni, 1. dne 10. dubna.2
den před každým jar-markern trh na
koně a dobytek, týhodní trh každý outerý
14. července. 3. dne 3. října, 4. 9. listo
t0.p
Ill-alice,
1. \! pond. po neděli Quasimod.
a páte
te.k
Lérlnice
(Eísgrub), _1.\! outerý po 3 líra
2. po sv. diljí.
K.:-Mno, 1. na s\. Jiří, 2. na sv. Vavřince;
lich, 2. v pond. po 4. neděli Velikonoční,
týdni trh každý pátek.
3. po sv. Jiljí, 4. po první nedelindvontní.
Kroměříž
(lírelnsier), 1. druhý pond. v
Týh trh každou středu.
!. v pond. po neděli k-ýchavné,
postě, 2. v pond. po neděli _Kantate. 3. v Letovice,
2. po ev. Petru a Pavlu, 3. po sv. Jiljí,
páté pondělí po sv. Duchu. 4. v out. před
4. po sv. Martinu. Velcí týhodní trhové:
sv. Matoušem, 5. v outerý po sv. Lucií, 6.
1. ve středu před Volikouoeí, 2. před sv.
v outerý po sv. Dominiku; předcházející
trhy: 1. čtvrtou sobotu po ev Duchu, 2
Duchem, 3. před Vánoci. Trhy kodeků:
1. \! pond. ,po druhé neděli postní, 2. v
ten den po sv. Matouši, 3. den před sv.
pondělí před jarmarkom sv. Petra .aPavla,
Lucii; trh na len a přízi každý týlu. trh.
3. .v pand.: před av. Jiljí, 4. v pondělí po
Trh na vlnu: ve středu po čtvrté nedeli
velikonoční; trh na koně a na dobytek:
jnrmarce sv. Martina. Přední tnh den před
1. osm dní před 1. jnrmnrkem, 2. ve středu
po 4. neděli velikonoční, 3. ten den před
Lucií; týhodní trh každou sobotu.
'

Krumlov,

každým jar-markem. Trhy na vlnu: _1.v
outerý před nalezením sv. Kříže,2 . .v ou
terý po po\ ýšení sv. Kříže.

(llltihrisch-líromau) !. „dne17. [ll-oto

března, 2. na sv. Filipn a Jakuba, 3. na
sv. Annu, 4. na sv. hlnrtina. \Vclkó týh.

hroznů,

1. v 4. úterý :v postě.

2. v 4. úterý po 1.t'elikonoei,3. v 2. .outerý
po naroz. _P,M„nrie, 4. v _1.-out.vadventč,

žn
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„ naroz. P Marie, v sob. před ev Lucií Trh
na" len, přízi, vlnu, koně a dobytek na
den předn. trhů.

llroz'lnkov,

í. vout. posv. Cyr.aMethod.,

_.2 po sv. Urbana, 3. po nanehevz P. Marie,
4. na sv. Martina; týdní trh každý čtvrtek.

It,-ušovany,
(Grussbach).!.
2. lcdna,24.
a sv. Fil. a Jak.,
3. na“ sv. Vavřince,

Jemnice

(

(Jamnitz), !. na šv. Apolonu,“2.

- v pond. po třetí nedeli velikon., 3.vpond
p'o Božím Těle, 4. na sv. Jakuba, 5. na
sv. Michala, _6. v pond. po sv. Ondřeji;

trh na koně a dobytek ten den před kaž
dým jarumrkem, potom první outerý v
každém uiěsíqi; týhodní trh každý outerý
a sobotu.

na šv. Martina; každý outerý týhodní trh. Jevíčko
(Gewitsch), 1. v pond. po devít-'
Ill-lin
(Kullein), 1. v out. před sv. Fab.
i\íku, 2. po 4. neděli Velikon., 3. po sv
a _ebest., 2. v pond. po sv. Trojici, 3. \
d po sv. Bartol., 4. v outerý po sv.
Ilavlu. Trhy doby'Íčí v čas trhů výročních.
Trh týhodní na obylí kazdý týden v outerý.

-Bartol., 4. před sv. Kateřinou; trh na len
a přízi každý outeřý skrze celý rok. Trh

na dobytek každý úterý.

Jevišovice

Hustopeče

(Auspitz),i na S\. Prokopa,

uuuiopeč,

1. v out. po Kromnicích,2. po Jimramov

(Jaispitz). Roční \\ dobytčí

trhy: i. v outerý po sv. Matěji, 2. druhý
' 2. na sv. Nikodéma, 3 na sv. llavla. Velké x pond. po sv. Jakuba, 3. vpond. po natoz.
P. Marie, 4. v první pond. adventní.
týhodní trzhy 1. ve čtvrtek před llromn.,
(lglau), 1. ve čtvrtek po svatém
2. na zelený čtvrtek, 3. před Božím Tčl., Jihlava
Matěji, 2. před sv. Janem Křt., 3. po ev.
4. před Vánoci. Předui trhy ten den před
Lidmila, 4. po sv. Kateřině; trh na vlnu:
každým jarmarkem. Koňské a dobytčí trhy
]. ve čtvrtek před Retronilloa, 2. ve čtvrtek
každý čtvrtek, potom dobytčí trhové v
před' sv. Voršilou. Přední trh před všemi
„pondělí, v outerý a ve středu v každém
4 jarmarky. Trh na len a přízi: 1. ten den
'týdni k přihnání n odehnúní a k prodeji
před sv. Janem Kit., 2. před sv. Kateřinou.
skopového a vepřového dobytka. Trhouě
na vlnu: 1. ve středu po Bož. Tele, 2.
Koňský a dobytčí trh před každ. jarmark,;
ten den před sv. Havlem.
týlu. trh každý čtvrtek
sv. Filipu aJak., 3. o sv. Vavřinci, 4. po
všech Svatých. Trh týhodní každý čtvrtek.

lluzovůjlěmecka

(Deutschhause),[.

v pondělí masopustní, 2. před \'elkonocí,
3. řed všemi Svatými, 4. před sv. Lucií;
týhodní trh každou sobotu.

Hvězdlice,

Ji2řice
out.24.poříjna.
šmrt. neděli,
dne (lritz),
8. srpna,i 3.v dne
1. na první středu po sv. Jičin Nový (Neutitschein), 1. ve středu

Ducha, 2. na šv. Martina.

Ivančice

(lngrowitz), 1. v pond. po

nanebevst Páně. 2. v pond. po povýšení
.Kříže. Velcí trhové: 1. v pond. po
smrt. nedeli, 2. v pond. před ev. Tomášem
apost. Dobytčí trhy po nanebevst. Páně.

(Eibenschůtz),]. v pond ma

před obrácením sv. Palla, 2. před sv. Du

srgna, 4. ve_čtvrtek po růženci, 5 vpond.

cheem, 3. po sv. Vavřinci, 4. před sv. Šim.
a Judou. Obylni a dobytčí trh ve dni
trhovni. Trh na len a přízi jako týhodní

po sv. Mikuláši. Trh konský v out. před
prvním jarmarkem. Týh. trh v út. a v pátek.

trh každou sobotu. Trhy na vlnu: první
pond. v červnu a druhe pond. v listop.

sv. Jiří, 2. v pond. před naroz. Panny
Marie, 3. na sv. Tomáše apostola. Velký

družebně neděli, 2. po sv. Petru a Pavlu,
3. před sv. Václavem. Koňský a dobytčí
trh v tež dni.
\
'

so ustni, 2. po sv. Urbana, 3. dne 20.

Janial

neb Janov

(Johnnnisthal),1. na Jicin

týdní trh v outerý svatodušní.

Jaroměřice

Starý

(Jarmeritz), 1. na sv. Vn Jivova

(Alttitsehein),i. v pond. po

neb Jibava

(Gieba'u),"! ve

Ientina, 2. první outerý po Angele Merici,
středu před Bož. Vstoup. 2. ten den před
sv. Barto|.; trh týh. každé pondělí.
(v pond. před tím dobytčí trh), 3. na sv.
!. v outerý velikon., 2. na
Markétu, 4. na sv. Matouše Ev., 5. na sv. Kamenice,
sv. Jakuba větš., 3. na sv. Václava, 4. na
Martina. Však vždy příští outerý trhové
na koně a jiný dobytek držejí se ten den
sv. Šimona a Juda, 5. na sv. Tomáše ap.
Dobytčí trhové ten den před každ. jarm.
před jarmarkem, totiž: 13. února, 12. čer-!

vence,2l. září „0

dobytčí trh v pond. po Cyr.
listopadu. Trhové od liariousy,
a Method, 2. po sv. Trojici.3 .po sv. Vde

14. září až do 1. dubna každ. sobotu.

Jaro-lavice

»(Joslovitz),1. v pond. po

Božím Tele, 2. po sv. Vavřinci; týh. trh
každý outerý.

Jedovnice,

1.' v pond. po Hromnicích,

2. po bíle neděli, 3 po ev. Trojici, 4. po
sv. Václavu. Koňské a dobytčí trhy v
pond. po každém jarmarku; týh. trh každé
pondělí. Každý výroční trh skrz 8 dní
se povoluje v prodeji a v koupi.

lavu, 4. po sv.

ucil

Kelč (Kelče), 1.11 out. před sv. Matějem,
2. v pond. po ev. Filipu a Jakubu, 3. v
pond. po pozdviž.

„BV-Kříže, 4. po navšt.

RMarie, 5. v pond. po sv. Alžbětě; týh.
trh ve čtvrtek v každém týdnuu.

Klobouky

v podkr.Hustopečgk.i. v pond.

po sv. Trojici, 2. po sv. Vavřinci, 3. v
pond. Vpostč,'4. ve středu po sv.Václavu.
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Kloboukyv

podkr.Uh.-Brod.,1. v out. po

„obrat:. sv. Pavla, 2_.v out. po Velikon., 3. na

. trhy: L na zelený čtvrtek,“ 2. ten den po
sv. Tomáši apost., Trh na len a na přízi:
1. v pond. před sv. Cyr. a Methodiem,

sv'. Jakuba, 4. na sv. Jiljí. Velký trh v
pond. před Vánocemi, trh na dobytek ten i 2. na sv. Annu, 3. na av. Dianina. T-ýhodní
den před každým jarmarkem a každý pond. i trh každý čtvrtek.
(Krůnau), [. v. pondělí pe Ve
vpostě týdni trh. Obyčejný trh každ. středu. l Křeno\ů
Knlnlce
(Knihnitz), l. dne'15. července, ' likonoci, 2. 24. čer
3. v _po
ond. po
av. Šimonu & Judě.
2. dne 7. října; hlavní trhy: 1. v pond. '
(Krumherg),1. \! oute'rý
po sv. Markétě, 2. po sv. Františku Ser. ] Křivá llorn
Velikonoční, 2. na sv. hl. Magdalenu, 3.
Boční trh a dobytčí v pond. po sv. lllíkul. |
Kojetín
(Kojetein), [. v onterý po neděli | v pondělí pied hv. Alžbětou. Koňak-ý a
Jubilate, 2. po sv. Matouší, 3. po sv. Mar- : dobytčí trh ten den před každým Jarmark
tinn, 4. po sv. Fabiano a Šebestíann; trh : Křižnnrn,
!. v out. před ev.Fabianem
na dobytek v pond. před každým jarmar- ' a Šebestianem, 2. ten den před sv. Jose
kem; týhodní trh každou středu.
Í fem, 3. v onterý před P.- klaril snčž., 4.
Kokory,
výroční adobytčí trhy: I. druhé Í v outerý před sv. Kateřinou. Koňský a
pond. po sv. 3 lírúlích, 2. v pond. po:
dobytčí trh před každým ročním trhem;
druhé nedčli Velíkon., 3. po sv. Petru a ' trh na vlnu ten den po ev. Petru aPavlu;
Pavlu,-t
o sv. Františku Serul'.
týdni trh každý pátek.

Kolditýn

(Goldstein), 1. v pond. po smrt. Kunovlce,

neděli, 2. na sv. Linharta, 3. na den sv.
Matouše; týh. trh každý pond. a pátek.

Konice,

1. v pond. po naroz. Penny lllarie,

2. v outerý po sv. Martinu. Hlavní týdni
trhové; 1. ve středu před Velikon., 2.
ve středu před Vánoci. Dobytčí trh ve
středu před Velikonocl a ve středu před
Vánoci.

Koryčany,

1. ten den po novém roce,

2. v poad. po nedeli Quasimod., 3. po sv.
Trojici, 4. po sv. Vavřinci.

Kostelec,

I. v outerý po druhé nedeli

velikonoční, 2. na sv. Vavřín e, 3. \ ouu.t
po nanebevst. Punč; trh naLobili každé

1. v pondělí po Hromníclch,

2. v pond. po bílé neděli, 3. dne 4. června,
4. v outcrý před narozenímP.. Marie; týh.
trh každé pondělí.

Kun-tai,
1. dne 2. ledna, 2. v pond.před
všemiSvatými; trh na vlnu: [. na sv. Jana
a Pavla, 2. na sv. Vaclava.

Kuřim (Gureín), (. v pondělí po sv. Fab.
a Šebestianu, 2. po sv. Jiří, 3. nasv
Magdalenu, 4. po všech Svatých spolu i
trh na dobytek.

Kralice,

».

1. v pond. před Hromnicemi,2.

na druhý pondčlek po Velíkouoci, 3. na
sv. Vavřince, 4. -v pondělí před neděli
adventní.

onterý skrz celý rok.

Kounice

dolní,

\! outerý
před
1.118 av.. Fabiana a Kyjov
nedělí,2(2Gaya).
. v out. !.svatod..,
_3.po
sv.kvétnon
Anjelu

Šebestiana, 2. na av. Josefa, 3. na av.
Floriana, 4. na sv. Jana Křt. 5. v pond.
po ev. Felixu Adauk., 6. v outery' před
sv. Kateřinou.

Kounice

vrchni,

1. dne 10. dubna.2

14. července, 3. dne 3. října, 4. 9. listop.

Kralice,

1. v pond. po neděli Ouasímod.
ílji.

n
1. na sv. Jiří, 2. na sv. Vavřince;
týdni trh každý pátek.

Kroměříž

(líremsier), 1. druhý pond. v

postě, 2. v pond. po nedeli ',Kantttte. 3. v
páté pondělí po av. Duchu, 4. v out. před
ev. Matoušem, 5. v onterý po sv. Lucií, 6.
v outerý po sv. Dominiku; předcházející

trhy: 1. čtvrtou sobotu po sv Duchn,2
ten den po sv. Matouší, 3. den před av
Lucií; trh na len a přízi každý týh. trh.
Trh na vlnu: ve středu po čtvrté neděli
velikonoční; trh na koně a na dobytek:
1. osm dní před i. jarmarkem, 2. ve středu
po 4. neděli velikonoční, 3. ten (len před
Lucií; týhodní trh každou sobotu.

Krumlov,

Strážci, .4. první outerý v advenld,

čtvrtek před sv. Duchem. Při tom take
ten clen před"každým jar-"markery trh na
koně a dobytek; „týhodní trh každý outerý
pátek.

ne'-lnice

(Eísgrub), 1. v ooterý po 3 Krá

lích. 2. v pond. po 4. neděli Velikonoční,
3. porsv. Jiljí, 4. po první nedůliadvontní,
Týh. trh každou středu.

Letovice,

!. v pond. po nedělí k-ýchavnó,

2. po ev. Petru a Pavlu, 3. po sv. Jiljí,
4. po av. Martinu. Velcí týhodní trhové:
1. ve středu před Velíkonoei, 2. před sv.
Duchem, 3. před Vúnod. Trhy kožním:
1. .v pond. „po druhé neděli postní, 2. v
pondělí před jarmarketn sv. Petra aPavla.
3. \; pond. před av. líbí, 4. v pondělí po
rjarmarce sv. Martina. Pčední mh den před
každým jar-merkeln. Tally na vlnu:
. v
outerý před naleženim sv. Kříže,2 . .v10u
terý po po\ ýšení sv. Kříže.

(llltihrisch-Kromau)]. dne 17. Lhota

března, 2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na
av. Annu, 4. na sv. (Martina. \Velkó týh.

_5..ve

čtvrtek po Hrornnicich.' Trhy koňské: !.
ve čtvrtek před -smrtelnou neděli„ 2. ve

hroznů,

I. v 4. úterý av,poatč.

2. v 4. úterý po Nelíkonoci, 3. v_2. outer—ý

po naroz. P.Mnrie, 4. v _1.»out.vad.ventč,
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Libavá

(Liebnn), i. v pond. po jmenu P. Medlov

Ježíše, 2. před Rogate, 3. na sv. Jakuba.
» větš. 4.' na sv. Josefa. 5. na sv. Martina.
Před každým ročním lrhom trh na dobytek,
vlnu, přízi a len.

Libiny

německé

(Medlau), i. v outerý po sv. Janu
Evang., 2. dne .července, 3. dne 21; září.
Měnín (Mónitz), i. v outerý po sv. lilark'u,
. po sv. Frant. Seraf., 3- druhý outerý
po sv. Mikuláši. Týh. trh každou středu.

(Deutsch-Liebau),í. Měřín (Wolein), i. na sv. Marka apost.,

vpond. po sv. Valentiull, 2. po nunebevstoupení Páně, 3. po nanehevz. P. Marie,
4. před všemi Svatými.1h'h
na koně a

2. na sv. Sever. Dobytčí trhy v outerý
před Velikonocí, před sv. Duchem a po
početí P. Marie.

dobytek: i. v sobotu před prvnír'nročním .Wezřič annhlu'níWalach.-Meseritsch),
trhem, 2. dne 2. listopadu, a padne-li na
neděli, dne 31. října. Týdní trh každ. čtvrtek,

Lipník

(Leipnik), í. vouterý po obrácení

sv. Pavla, 2. ve čtvrtek po neděli družeb.,
3. ve čtvrtek po Bož. Těle, 4. druhé out.
po sv. Jakubu a Anně, 5. v outerý před
všemi Svatými. Přední trhy ten den před
každým jarmarkem na len, přízi, vlnu a
dobytek. Koňské trhy i. dva týdny totiž od
'středy odpoled. v2. ned. v postč, až do pátku
: druhé neděle, 2. druhý týden po druhé
neděli postní po dva týdny, od středy až
do druhého pátku. Týdní trh v pondělí.

Lipov,

i. v 2. pond. po Velikonoci,32. v

pond. po všech Svatých.

Liptál

1. v outerý po novém roce, 2. na

den sv. Jiří, 3. v outerý po sv. Petru a
Pavla. 4. v outerý po sv. Václavu a spolu
i trhy na doby.tek Trh týhodní každé outer.

Libeň

neb Elina.

(Lósch), 1. v pond.po,

sv. Fabianu a Šebestianu, 2. po Božím
vstoupení, 3. před sv. Jiljím, 4. po sv
Martinu. 'l'ýhodní trh každé pondělí.

Llienčlce,

1. v. 4. pond.post., _2.vpond.

' po sv. Petru a Pavlu, 3. v pond. před sv.
Mart., 4. v 2. pond. před sv. Lucií.

1. v outerý po sv. 3 Králích, 2. po
Trojici, 3. po sv. Bnrtolomčji, 4. po
Martinu, 5. před kvčtnou neděli; trh
vlnu: i. v out. před sv. Janem Nep.,
v outerý po ev. Teresii. Dobytčí trh
den před každým jarmarkem, týhodní
každé pondělí.

Mezeřlč

velká

sv.
na
2.
ten
trh

(Gross-Meseritsch),i.

v outerý po ev. Fab. a eb., 2. po b é
ned., 3. po svatém Prokopu, 4. po sv.
Maximilianu, 5. po sv. Ondřeji. Velké

trhy“týhodní: i. na velký pátek 2. na
sv. Tomáše ap. Přední trh před každým
trhem; trh na přízi, koně a jiný dobytek
ten den před každým jarmarkem; týdní
trh každou středu a pátek.

Mikulov

(Nikolsb'urg), l. v outerý po

sv. Fabianu a eb., 2. po družebně neděli,
'3. vout- svatodušní, 4. po sv. Markétě, 5.
po nanebevzetí P. Marie, 6. po sv. Václ.,
7. po sv. Martinu. Přední trhy: í. čtyry
dni před prvním jarmarkem, 2. osm dní
před druhým, 3 4 dní před sedmýmitrh
na koně a “rozličný dobytek.

Mikulovice

(Niklovitz),]. na sv. Jak.,

2. na sv. Martina, 3. v pond. po sv. 3
Králích; týhodní trh každý čtvrtek.
sv.“Pavla, 2. po smrt. neděli, 3. v outerý Elin-oslav (Mislitz), í.na sv. Floriana, 2.
svatodušní, 4. na sv. Jakuba a Anny, 5.
na sv. Jiljí, 3. v out. po památce dučič.
na sv. Mikuláše. Přední trhy v sobotu Mil-ov (Miran), 1. v pondělí Po bílé ne
děli, 2. po Porciunk. 3. po sv. Šim. a'Judě.
před těmi jarmarkami. Trh na len a přízi,
1. na tučný čtvrtek, 2. na zel.
na obyčejné roční a týhodní trhy. Koňský klídek,
čtvrtek, 3. na čtvrtek po Božím Tělo. 4.
a dobytčí trh 8 dní před jarmarkem. Týdní
trhové každý pondělí a pátek.
na sv. Jakuba většího. Koňský a dobytčí
trh ve čtvrtek před sv. Tomášem. Dobytčí
Lomnice,
1. dne 7. ledna, 2. v pond. po
družebné neděli, 3. po sv. lnoeencí, 4. po
trh ve čtvrtek po všech Svatých; týhodní
trh každý čtvrtek.
sv. Havlu, též trh na dobytek. Týhodní
trh ve středu.
Modřice
(Mtidritz), 1. 2hý pond. po sv. 3
Loiiice,
1. v pond. po sv. 3 Krúlích, 2.
Králích, 2. 2hý pond. po sv. Florianu, 3. 2hý
v out. Velikon., 3 na navšt. P. Marie, 4.
pond. po sv. Bartolom.,.4. dne 3. října.

Litovel

(Littau), 1. v outerý po obrácení

na sv. Matouše. T_rhkaždý čtvrtek.
Mohelnice
(Můglitz), i, v pondělí po
Louka
1. Sté pond. po Valik., 2. vpond. po
neděli po devítníku, 2. po křížové neděli,
jmenu P. Marie, 3. vpond. “po sv. Martinu.
3. po narození P. Marie, 4. po sv.
ar
Lysice,
i. v outerý po Hromnicích, 2. na
tinu. Velké týhodní trhy v pondělí po
sv. Jiří, 3. v outerý po nanebevz. P. Marie,
nanebevzetí P. Marie. Týhodní trh každou
4. po sv Leopoldu. Před každým jnrsobotu. Dva koňské trhy: ve čtvrtek před
markem jest koňský a dobytčí trh a_ ten
křížovou nedělía ve čtvrt. před sv. Martin.
den po jarmarku trh na vlnu. 'l'ýhodní 'tlolrelno,
1. v outerý svatodušní, 2. na
trh každou sobotu.
sv. Matouše.

Malenovice,

i. v ond.po sv.Valentinu, Morkovice,

x 2. po čtvrté neděli velikon., 3. po sv. Maří
Magd., 4. po sv. Václavu. Trh každý čtvrt.

1. v pond.předsv.JanemIířt.,

2. po narození p.lllarie. _Velké trhyv pand.
„před velkonocí a ve středu před vánoci.
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Mrákotín,

[. v outerý masopustní,2.

v pátek po sv. Filipa a Jakubu, 3. na
sv. Anna, 4 na sv. Václava. Dobytčí
trh ten den co trh roční.

My,.llbořlce,

1. v pond. po nalezenísv.

kříže. 2. v outerý po sv.

\'aměřt'.,

1. v pond. po Invocavit„ 2. ve

čtvrtek před sv. Janem Křtit., 3. ve středu
po sv. Bartoloméji, 4. na sv. Martina. Týh.

trh každou středu.

Naměit'

(u Brna),1._ v outerý po druhé

ned. po velkon.. 2. po 14. ned. po sv.
Trojici, 3. po 1. ned. po sv. Martinu, 4.
po novém roku. Koňský a dobytčí trh
ten den před každým jarmarkem. Týhodní
trh každou sobotu.

Napajedla,

1. v outerý po hromnieíeh,

2. po sv. Jana Nep., _3. po -sv. Bartolo
měji, 4. po všech Svatých. Trh na len

a přízi den před každým jarmarkem. Trh
na dobytek ten den po každém jarmarku.

Nedvědlce,

1. v outerý po smrtelnéne

děli, 2. po sv. Markétě, 3. po sv. Jiljí,
4. ve čtvrtek po Brněnském jarmarku před
početím Panny Marie. Ty'hodní trh každou
sobotu.

Němčice

(u Brna). i. ten den po novém

roce. 2. v outerý po Božím

Němčice

éle.

(u Holemouce), i. v pondělí

po květné neděli. 2. v out. po sv. Bart.

Německé,

Oslavany,

1. v pond. po květné neděli,

2. po sv. Jana Křtiteli, 3. před svatým
Havlem
m.

Ost.-ava

mul-.

Noslulava

(Nusslau) 1. v outerý po sv.

Jana Křtit., 2. v out. po sv. Martina.

ve:

(Neudorf), 1. v out. po sv.

(Mhhr. Ostrau), 1. ten

den po novém roce, 2. na sv. blat., 3. ve
středu před vstoupením Páně, 4. v pond.
po Porciunkali, 5. na sv. Matouše, 6. v
pond. před sv. Cecílií. Dobytčí akóňský
trh před každým jarmarkem. Trh na len,
přízi a vlnu: 1. v sobotu po sv. Filipu
:- Jakuba,

2_. v sobotu

po sv. Michala.

Velké týh. trhy: 1. v outerý před vánoci,

2. v outerý před velikonocí.1'ýhodmlrh
každou sobotu, na černou zvčř každý ou
terý a středu.

Clatrov,

(Ostroh), l.. na sv. Fab. n Šeh.,

2. třetí pond. po velikonoci, 3. devátý
pondčlek po sv. Ducha, 4. v pond. po
nar. P. Marie. Týhodni trh každý pátek

aten den před každým jarmarkem trh
na koně a dobytek.

„..--..
výroč.trhy2:
1. v p.ond po sv. Mauru (15.1edna),2
po Božím Těle, 3. po nar. p. Marie, 4.
v první pond. adventní.

1. dne 7. května, 2. dne 11. osvětimany.

září, spolu dob. trh.

Nova

obrácení sv. Pavla. 2. po drpžebaé ne
dělí, 3. po sv. Jana Křtit., 4. před nar.
P. Marie, 5. po sv. Mikulasi. Trh na len
a na přízi, týh. trh každý pátek, koňský
a dobytčí trh s každým jarmarkem.

1. v out. předsv.Ant.Pad.,

2. po sv. Matouši. Dobytči- trh před vý
ročním.

(Hasla

více.

1. v outerý před sv.Mat..

2. před sv. Lucii, 3. před sv. Mich.

Na

Františku de Paula, 2. po naneb. P. Marie. „ dobytek trh v pond. před každým inrm.
'Ausseo), 1. na sv. Filipa a Jak.,
Trh dobytčí před (lu-nv,
2. na sv. Jiljí, 3. na Tomáše apošt. Týh.
trh každou středu.
Nové město (Neustadtl), 1. ve středu
(Paskau), i. na _densv. .liři,2
po Hromn., 2. po sv. Dur-hu, 3. před sv. Paskov,
v outerý před nar. P. Marie, 3. vpond.
Jakubem, 4 po sv. Františku, 5. ve čtvr
tek po sv. Ondřeji, pak každý den před
po sv. Lukáši. Trhy' na len, přízi, vlnu,
jarmarkem koňský a dobytčí trh.
koně a dobytek vždy o jarmarku.

3. po sv. Mikuláši.
jarmarkem.

okrová hru-ní vizBobl-ová horni.
Olbramovice

(Volíramitz),1. na obrric.

sv. Pavla, 2. v out. po sv. Trojici, 5. na
sv. Michala.

P. Marie, 2. červee., 2. vpond. po sv. hochu.

(Pausram', 1. v p.ond

Hromnieích, 2. po čtvrté neděli velkonoční,
3. před sv. Petrem & Pavlem, 4. před s.v
Jiljím.

(Olkovítz),[. na dennavštívení Plumlov

Oleklavlqe
oleňnň,
olelnlce

Pouzdrany

(Plamenau), 1. v outerý po po—

slední neděli masopustní,

2. po Božím

roční trh dne 22. června.
těle, 3. v poslední outerý v měsíci září.
1. na obrácenísv.
(Oels), [. v pond. po Božím Podivín, Konal,

vstoupení, 2. po sv. Václava. Trhové na
v_lnu: 1. v outerý před sv. Fabianem a_
Sebastianem, 2. v outerý před sv. Mar
tinem. Koňské trhy: l. v pond. před
sv. Fabianem a Šob., 2. vpond. po vstou
Páně, 3. v poond. po sv. Václavu, 4. v
pond před sv. \íartinem.

llpatov,

1. v pond. po sv. Jana Křtit.,2.

na sv. Ondřeje. Dobytčí a koňský trh

na obaj

Osoblaham

(Hotzeapíotz), 1. v pond. po

Pavla, 2. na sv. Fil. a Jak., 3. v outerý
před sv. Petrem a Pavlem, 4. na sv. Jak.
většího, 5. v out. před sv. Michalem, 6.
na sv. Kateřinu; jestliby ale 1., 2, 4. a 6.
jarm. na sobotu neb neděli připadl. drží
se příští outerý. Trh na koně: 1. na obrá
cení sv. Pavla, 2. na sv. Kateřinu. Týh.
trh každé pondělí.

Pohořelice,

(Pohrlitz), 1. na sv. bla

těje, 2. v outerý po aal. sv. Kříže, 3. po
sv. Jak. větš., 4. po sv. Frant. „Sar. , 5.

Výroční t'rhové »na líoravói

2-1'8'

po svatém Ondřeii. Týhodní trh každý
-erout

Poloha-adice,
13. listopadu.

Polelovloe.

1. na obrácení sv. Pavla,

2. ten den po sv. Petru a Pavlu, 3. druh!
pond. po av. Václavu..

Potltůt

(Bodenstadt), 1. ve středu po

nedčli družebnó, 2. v outerý avatoduiní,
3. na sv. Kateřinu, 4. ve čtvrtek po sv.
Bartoloměji. Trh na len, přízi, koně a
debytek ten den před každým jnrmarkem.
Trh na vlnu: ve středu po povýšení sv.
lířiže. Trh obyčejný každou sobotu.

Pozlovice.

1. v pond. po nedělidru

žebne, 2. v pond. po sv. Kateřině.

nová, (Neu-Reusch),1. druhýčtvr

tek po velikonoci, 2. v outerý po sv.
Petru a Pavlu, 3. v outerý po sv. Vor
šile, 4. v outerý po ovýšení sv. kříže.
Trh dobytčí před každým jarm. Týhodnt
trh každé pon

ňiře

unu-ů (Alt-Reusch), l. na sv. Víta,

2 na sv. Havla

Roketnlcc.

'Šeb., 2. v out. .svatod.," 3. v outerý po
posvícení, 4. v pond. po sv. Ondřeji.

Prnvlov

(Pralitž , 1. v pond. před sv.
2. před sv..Vavřincem,

*Prostějov

3. po

(Prossnitz),í.

v outerý po
středoposti, 2. před vstoupením Páně, 3.
po sv. Abdonu, 4. před sv.. Šimonem a

Judou. Přední trhy před každým jarm' ,
trhy na len n přízí: l. v pond. po stře
doposti, 2. před 5. Abdonem, 3. před
sv. im. 'a Judou, 4. před poč. P. Marie.
Dobytči & koňské trhy: i. v_po'nd. před
atředoposti, 2. předposlední outerý před
nanebevstoupením Páně, 3. předposlední

outerý vsrpnu,4, předposl. out. přods. Šim.
a Judou. Týh. trh každé pond. a čtvrtek.

Prostolněřioe

(Pr'osmeritz),1. vp_ond.

pokvětné neděli, 2. po sv. Jiljl, 3. na
sv. Tomáše A.

Přerov

1. ve středu po novém roce, 2.

po sv. Jiří, 3. po sv. Anně, 4. v ond.
po sv llavlu. Týh. trh každou středu.

(Rožnau), i. ve středupředHrom.

2. před sv. Janem lířtit., 3. před sv.
Annou, 4. ten den před všemi Suttýmí.
Dobytči trhy ten den před každým jar
markem, a týhodní trh každou sobotu.

Rudoltice

(Freiberg), 1. vpond. předllromn.,

2. před ev. Filipem a Jak., 3. před sv.
Jak. větším, 4. před sv. Hedvikou.
koňský a dobytčí; 1. v pond. po smr
telné neděli, 2. posvatém Vitu, 3. po nar.
P. Marie, 4. po sv. \lartinu; trh obyčejný

každý pátek.
Račice,
1. v outerý velk., 2. ten den po
sv. Martinu.

Radostín,

1. dne 14. února, 2. dne 7.

května, 3. dne 3. října, 4. dne 16. pro—

since, trh každou sobotu.

Rouchovany,

čtvrté ned. \'elkon.

nonllnov,

(Raussnitz),1. v pond. po

Na _len a přízi trh

každý outerek.

llymnrov

(Romerstadt), 1. v pond.před

sv. Duchem. 2. na navštívení Panny Ma
rie, 3. v pond: před sv. Michalem, 4.
v pond. před sv. Martinem, 5. drubý poitd.
po novém roce. Týh. trh každou sobotu.

Slavičín,

1. v pond. před obrácením sv.

Pavla, 2. po sv. Vojtěchu, 3. před sv.
Petrem a Pavlem, 4. před sv. Václavem,
5., před sv. Martinem, Dva dobytčí trhy
na druhý a čtvrtý jarm. .Trhy na vlnu:
1. na sv. Vojtěcha, 2. na 'sv. Cecílií.

(Austerlitz), 1. v pond. po obra—

cení sv. Pavla, 2. _po druhé neděli velk.,

3. po sv.nt Jak. \ětš., 4. po sv. Matouši,
5. po sv. Alžbětě. Koňský a dob. trh na
sv. Matouše; trhy týh. každý out. a patek.

Slavonice

(Zlabings), 1. v pond. po

svat. 3 Krulich, 2. po smrt. neděli, 3. po
sv. Trojici, 4. na sv. Matouše, 5. na sv.
Velké týhodní trhy: l. na ze
lený čtvrtek, 2. v pond. před sv. Duchem,
3. na sv. Tomáše Ap.; trhy dobytčí v
sob. před každým jarm. a z1počátku prv
ního postniho týdne až na sv. Martina od
14 'do 14. dní;“týh. trh každé pond. Trhy
na vlnu: 1. v fpond. před sv. Petrem
a Pavlem, 2. v pond. po sv. Václavu.

1. ve středupřed velík., Slušovice,

2. po sv. Víta, 3. po sv. Jiljí, 4. před
_ Vánocí. Koňský trh před každým jarla.

(Rosvalyl)1. v pond. po sv.

Jakubu, 2. po sv. Šim. a Judě; trh na
\mu: 1. na sv. Josefa, 2. v pond. po

(Prerau), l. v out. po smrt. ne Slavkov.

děli, 2. po vstoup. Páně, 3. po sv. Va
vřinci, 4. po všech Svatých. Trh před
každým jarm. 'l'ýh. trh v out.„a pátek.

i. druhou středu po sv. 3.

. Kral., 2. ve středu po neděliMiserikordia,
3. po sv, Petru a Pavlu. 4. po Frant. Ser.

Ito-Ice.

1. v pond. před. sv. Fab. a Rožnov

Pozořice.

Příbor

Vavřince, dne 10. srpna, 3. na denn-.
Tomáše Ap. dne 21. prosince.

1. dne 26. června,2. dne Říše

výroční :: dobytčí trh:

14.

dubna, 25 srpna, 27. října, 24. listopadu.

Sovinec
2. nasv.

Spálov

(Eulenbergi, 1. na sv. Matt-je,
Vavřince, 3. na sv. Ondřeje. 

(Sponau), 1. na sv. Jiří, 2. na

sv. Josefu, 2. po sv. Trojici, 3. po evat.
Bart., 4. po sv. Františku; týhodní trh
každý outerek a pátek.

Stal-č (Stara), ]. v outerý po Hromnicích.

nedikta, dne 21. března, 2. na den sv.

2. na sv. Kunigundu, 3. na sv., Jiří, 4. na
,sv. Jakuba většího.
,

anhrnd_

(Raigern), 1. na den sv'. Be

sv.

inka Judu.

Dob. trh každý roční trh.
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mrě Ill-novizll.-no si"3
Staré
(Altetadt),1.
masop.nné-lo
pond., 2.
po sv. Jiří, v pondopřed
3.
av.
Anně, 4. na sv. Kateřinu.
ouutee.rý

Stonařov

Týh. trh každý

tStannern), !. první pond. po

Hromnicích, 2. ten den po sv. Petru a
Pavlů, 3. první pondělí po av. Václavu.
Dobytčí trh 0 jarm.; týh. trh každou so
hotn.

ltrnchotioe

(Rauscnbruckt,[. v outerý

“velkonoční, 2. na sv. Bartoloměje.

Strážek,_

i- ten den před zvěstovánim

P. Marie, 2. ten den před nanehevzetím
P. Marie. Dobytčí trh před každým'jarm.

Strážnice

Střilky,

1. v out. předpopel. středou,2

v out. velkon., 3. po sv. Bartoloměji, 4. po
av. Havlu.' Dobytčí trh o každém jarm.

Studená

ternberk.
1. v 3.
Olllcrýspo
Hromnicích,
2. po velkonoci.
po
avřincí, 4.
po sv. llavlu. Dobytčí a koňské'ftrhy 1.
po obrácení sv. Pavla, 2. v poond. před
sv Vavřineem; týh. trh každý pond. a

páte

Štítary

(Schiltern), 1. druhé outerý po s\.

Jiří, 2. v out, po nanehevz. P. lllarie. 3. po
narození Krista _Pana, 4. po sv. Alžbětě.
Dobytčí a koňské trhy před každýmjnrm.

rnmberk.

(Studein), tma a. Jana Nep.., 2. na

1. ve středu před na nebe

v'vstonpeníni Páně, 2. po sv. Martinu.

i. v outcrý po sv. Dorotě, 2. Sun-berg-

před sv. Duchem., Sýpo navšl. Panny
Marie, 4. v druhé outerý po pozdvižení
ovat. Kříže, 5. po obětování P. Marie;
týhodní trh každou středu; trh na doby
tek v pond. před jarmarkem.
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nebevzctí P, Marie, 4. Po všech Svatých;
trh na dobytek v pond. pře!l trhem vy
ročním.

(Schónberg), 1. na obrácení

sv. Pavla, 2. v pond. po květné ned., 3.
v pátek po Božím Těle, 4. 4ho srpna. 5.
na sv. llavla. Koňské n dobytčí trhy:
1. v pútek před prvním jarmarkem, 2.
v pond. po květně neděli. Týhodní trh
__každou středu a sobotu.

Švábenlce.

]. v pond.masopustní.2. na

4tý pond. po sv. Duchu, 3. vpond.
sv. Michala.

po

Telč, 1, v pond. po sv; Pavlu. 2; po dru
žehné ned., 3. vont. svatoduě., 4. po sv. An
]. v pondělí po novém roce,
jeln Str., 5. po sv. Martinu. Velký trh

:. Matouše. Velýtrhy: 1. v pond. př.kv. ned.,
2. vpond. před va'n. Dob trh okažd. jarm.

Svlínvka,

2. po sv. Jiří, 3. po sv. Vavřinci. 4. po
sv. Havla. Dobytčí trh po každém jarm'

Svitavy

(Zvitlan). i. v pond. po Hrom

nicích, 2. po navštívení P. Marie. 3. před
sv. Jiljím, 4. před sv. .Martinem. Větší
týh. trhové: 1. v pond. po sv. Jiří. 2. po
sv. Havlu. Trh na len a přízi každé pon
dělí. Trh na vlnu ten čtvrtek po nalez.
sv. Kříže, a dva násled. čtvrtky, 2. ve
čtvrtek po sv. Jiljí, a na tři čtvrtky; na
to koňské trhy každé pond. skrze celý
půlt až do květné neděle; týhodní trh
každý pondělek a pátek

šéfa

na zelený čtv.rtek Dobytčí trh před kaž
dým jarm. 'l'rh týhodní každé nuterý.
Trh na vlnu: 1. v outerý po „=, Filipa
a Jakuba, 2. po sv. Havle.
h na do
bytek v outerý začátkem každého “roku

a 'pak každých Md
Tliňov
(Tischnovitz). 1. v pondělí před
llromnicemi, 2. po av Fil. & Jak.. 3.
na nanebevz. P. Marie, 4. před sv. Kle
mentem. 'I'ýhodní trh každé pondělí a
27trhy na vlnu: 1. v pond. po sv. lllc
dardu, 2. v pond. po svat. Teresii. Do
bvtčí trhy v outerý po každém jarm.

(Šafov), 1. v outerý po sv. Cyr. a Tištín,

Methodiovi, 2. na sv. Víta, 8. na Sv. Bar
toloměje, 4. na sv. Havla. Dob. trh před

každým jarm.; týh. trh každý pátek.

1. v onterý po sv. Josefu pěst., 2. po

sv. Janu křtil., 3. v druhý outerý měsíce
října.

Tlumačov,

1. v pond. po 3 Krúlích,2.

Šnjavn

(Schataa),1. na den sv. Fabiana
3tí pond. po velikonoci, 3. na sv. Jiljí, 4.
na sv. Havla.
a Šebmiana, připadne-li ale ten svátek
(Tobitschan), 1. první den po
v sobotu nebo v pondělí, tedy se jarmark Tovačov
novém roce, 2.-v ou'terý velikonoční, 3.
budoucí outerý drží. 2. v out. svato
svatodušnl, 4. po sv. Václavu. Týhodni
dainí, 3. na sv. Matouše, 4. v outerý po
trh v puterý v každém týdnu.
sv. Martinu. Trh týhodní každý pondělek.
Strachotín (Tracht), 1. vpond.
ŠImbel-g
(Šildberg), 1. v pond. maso— Trachtin
pustní, 2. po sv. Prokopa, 3. po sv. Alž
po
sv. Trojici, 2. po sv. Bartoloměji, 3.
před sv. Ondřejem.
bětě. Velké trhy: 1. ve středu před vá“
nocí, 2. před velkonocí. Koňské a do
bytčí trhy: 1. druhou sobotu v postě, z.
v p'ond. po 4tě neděli velkonoční, 3. na
v sv. Alžh'ětu.

Trnnvka

(Timau), 1. první pond. v

postě, 2. na sv. Jiří, 3. na sv. Jakuba,44.
v den všední po nar. P. Marie,5 na sv.
Mikuláše.

Troskovice
(Třeskovitz),1. v pon
n.d po
Slaspnnlce,
1. 3tíP.pond.
čtvrté neděli velikonoční, 2. po narození
2. po nane'hevzetí
Marie po velkonoci.
P. Mar
Štěpánov
(Štěpanau
u). i. v ou'terý po
sv. 3 králích,2 ,po Medardu, 3. po 'na Trilce, 01. v out. po jménu P. Ježíše,2
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ve středu po sv. Janu Nap., 3. po narození
Marie, 4. po sv. Martinu.

Třebíč,

1. v středopostí, 2. na av. Bar

toloměje. Velký trh na sv. Annu. Koň
ský. & dobytčí 'trb ten den před každým
jarmarkem, pak „v outerý před sv. Aloi
aiem a v outerý po všech Svatých. Tý
hodní trh každý pondělek.

'l'i-ebova moravská

Vladislav,

1 ve čtvrtekpředkvět. ne

dělí, 2 před křížovou neděli, 3. před sv.
Matouěem,
sv. Tomášem. Dobytčí
trhy o těch4.4 před
jarmareích.

Vlachovlce,

1. v outerý po Hromnicích,

2. dne 1. května, 3. v outerý po na ne
bevzetí p. ltíarie, 4. dne 16. října, 5. v
den před tím trh- na dobytek.

(Mtihrísch-Tril Vlasatice

(Wostitz), 1. vpond. poBožím

bau), 1. v pondělí po druhé neděli postní,
'l'čle, 2. třetí pond. po sv. Matouii, 3.
v poníl. před všemi Svatými.
2 po svat. Trojici. 3. po svat. Rochu,
1. ve stř.“ po velikonoci, 2. na
4. po svat. Frant. Ser., 5. po sv. Lucii. Vracov
Na koně a dobytek trh ve čtvrtek před
sv. Prak., 3. v outerý po všech Svatých.
Vranov
(Frain), 1 na popeleční středu,
prvním a čtvrtým jarmarkem;- týh. trh_
každou sobotu.
2.' na sv. Floriana, 3. na sv. Annu, 4
Třešť (Triesch), 1. třetí pondělí v postě,
v pond. po obrácení sv. Pavla, 5. na du
2. v pond. po svat. Prokoopu. 3. po sv.

Frant. Sar.; dobytčí trh na trhové dni.
Týhodní trh každý pátek.

Tvrdonice

(Tůrnitz), 1. v pond.po dru

Anně, 2. v sobota po sv. Michalu,3 .ten
den před všemi Svatými.

Vratěnín

žebnč ned., 2. na sv. Matouše.

Uherčice

šičky. Koňský trh v sob. před obrácením sv.
Pavl.a Dobytčí trhy: 1. v sobotu po av.

Fratting),1 . na den svatého

(Auerschitz), 1. v pondělípřed

Fabiana a Šebastiana, 2. vouterý po kv.ět
_ 3 Králi, 2. po sv. Trojici. 3'. po svatém
ned., 3. po sv. Markétě, 4. po sv. Jiljí,
Františku. 'l'ýhodní trh každý outerek a
5. po svat. Kateř.; trh koňský a dobytčí
áte k.
před každým jarm.
1. v outerý po Hromnicíclt, 2. po
UIKČOV (Hunčov, Miihriscb- Neustadt), 1. v Vsetín,
outerý po jménu P. Jezise, 2. druhý outerý
sv. Filipu a Jak., 3. ten den po promě
nění Krista Pána, 4. na sv. Lukáše. Velké
v květnu, 3. v druhý out. po sv. Petru
týhodní trhy: 1. na zelený čtvrtek, 2.
a Pavlu, 4. první outerý v září, 5. v
v pond. před sv. Václavem, 3. na avat.
outerý před sv. Martinem, 6. druhé out.
v březnu. Velké týhodní trhy: i. ve čtvrt.
Tom. apošt. Trh .dobytčí před každým
jarm. Trh na ohylí každou sobotu.
před vánoci, 2. na zel. čtvrt.; „týhodní
Vsetin dolní, 1. v out. po sv. Matěji,
-trhy v out. a páte
t.ek
Unova ně:-necká (Deutschhause, viz
2. ve stř. před evatoduš. svátky, 3. vout.
lluzot
.po nar. P. Marie. Trh na dobytek před
Veymygllce,
"I. ve čtvrt. před květ. ne
každým ročním trhem. Týh. a dobytčí
dělí, 2. v outerý po nanebevz. P. Marie,
trhy ve středu ode středy popeleční až
do velkonoc.
3. ten den před sv. Tomášem.

Veyvanovřce,

Chanovice). “í.

v třetí"

out.
2. v svlatollušní
ou
terý, po
3. Hromnicích,
den po sv. Vavřín
. 4.
ou
terý před sv. Mikulášem. Týh. trh každou
, středu.

Velká,

1. v outerý po llromnicich, 2. ve

středu po velkonoci, 3. v out. po sv. Maří

Majdaleně, 4 v outerý po Šimonu a Judé ,
trh koňský & dobytčí každe pond.

Veseli

nové,

1. v out. po sv. Markétě,

2. na sv. Václava. Hlavní tydní trh v ou
terý před květnou neděli; 3. v outerý po
sv. Leopolda. Trh na dobytek zároveň
s ročním trhem.

Veseli

staré,

1. v out. po květné ned.,

2. ve středu po av. Trojici, 3. v outerý
před sv. Anjelem str., 4. v druhé out.
v adventě. Trh na dobytek zároveň s roč
ním trhem.

Vyškov

(Wischau), !. v pond; po sv. 3.

Králích, 2. „ve stř. po av. Cyr. a Metho

diu, 3. v pond. po sv. Filipa a Jakubu,
4. v pond. po sv_ Markétě, 5. v pond.
po vyvyšení sv. Kříže, 6. v pond. po
všech Svatých. Trhy na koně a na do
bytek 8 dní před každým jarmarkcm. Tý
hodní trhy každou středu a sobotu.

Vyzovlce,

i. na druhý out. po sv. třech

Králích, 2. druhý outerý po velikonoci,
3. druhý outerý po sv. Petru a Pavlu,
4. ve středu a ve čtvrtek před posvíce
ním, 5. v out. po všech Svatých. Do
bytčí trhy v pondělí před každým jarm.
Velké týhodní trhy: i. v outerý po sv.
Duchu, 2. v out. po 5. Vavř. Týh.'trh každý
out. V postě iest každý out. trh na dobyt.

Zábřeh

(llohenetadt), 1. druhého ledna,

2. v pond. po Božím těle, 3. ten

en po

Vietonlce
dolni
Unter-\Visternitz),yl
v out. po sv.
3 Králích,
2. po sv.

av. Bartoloměji, 4. na av. Voršilu
na koně a dobytek, 1. v pond. po fie-\

a Methodiu, 3. na sv. Filipa a Jakuba,
4. na sv. Jakuba, 5. na sv. Matouše, 6.
v pond. po sv. Ondřeji,

dělí postní, 2. v pond. po Božím Tčle, 3
v pond. po sv. Bartoloměji, 4. v pond.
po sv, Voriile.
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Zdounky

(Zdounek),_l. v pond. po Bo Ždnnlce

(Steinitť, !. v pond. před Bo

žím vstoupení, 2. v pond. po sv. Martinu.
žím vstoupením, 2. v pond. po sv. Bar
Zlín,
1. na svat. ltlnteje, 2. v -pond._po
toloměji.
\
provední ned., 3. ve středu po sv. Duchu, 'Índ'ůr Saar), 1.' v out. po novém roce,2.
4. v out. po škapul., 5. v pond. po nar.
před středopostím, 3. po svat. Trojici, 4.
P. Marie, 6. na sv. Barboru. Velké 'tý
po svat. Bartolomčjí, 5. před sv. Martinem.
hodní trhy v pond. svatodušní.
Dohytčí trhy v pondělí před každým jar

Znojmo

(Znaím), 1. na svnt. Dorotu, 2.

v out. po kýchavč neděli, 3. na sv. Jiří,
4. na sv. Jana Křtit., 5. ve čtvrtek po nar.
P. Marie, 6. na imona n Judu, 7. ve
čtvrtek před početím P. Marie. Kdyby
sv. Doroty, Jiřího, Jana Křtit. neb Šimona
a Judy připadlo na pátek, drží „se vý
roční trh v outerý na to. Obyčejný trh
vždy před výročním trhem. Trh na len
a přízi: 1. na svat. Šim. 'a Judu, 2.'v ao
botu před druhou ned. adventní a někdy
i o předním trhu. Trhy nn vlnu: 1. ten
den před pv. Janem Ki'tit., 2. před sv.
Šimonem a Jndou, někdy též o předním
“trhu. Trh na koně a dobytek ten den
před výr. trhem. Trh týdní každou aoh.

markem.

Želetnva

'

“

(Scheletnu). 1. na sv. Matěje,

2. v po_nd. po sv. Trojici, 3. ve čtvrtek
po sv. Václavu, 4. na sv. Tomáše apošt.
Dobytčí trh ten den před“ každým jarln.
_Trh obyčejný každou středu.

Žil-dvno,

1. v pond. masopustní, 2. v

kříž0vých dnech, 3. po sv. Anně, 4. ten
den po sv. Kateřině, spolu koňs. a dob. trh.

Židlochovice

(Seelovitz), 1. v out. po

obracení sv. Pavla, 2. po sv. Vítě, 3. na
sv_ Šimona a Judu. Když ale ten svatek
v neděli připadne, drží“ se jarmark v pon
dělí, 4. v out. velikonoční, 5. v out. po
'sv. Vavřinci.

Výroční trhové v Slezsku.
Albreclntlce

(Olbersdorí'), 1. v druhý

outerý velkonočnl, 2. v pond po třetí
neděli v říjnu, 3. v pond. po. nanebevzetí
P. Marie, 4. na av. Šim. n Judu. Týh.
trh každou středu. Dobytčí trhy: 1. ve
stř. před květnou nedělí, 2. ve středu
před_sv. Jakubem,

3. ve

stř. před cís.

posvícením.

Anjelshů

hora (Engelsberg),l. v pond.

před obrúc. sv. Pavla, 2. na av. Annu,
3. v pond. před všemi “Svat.

Benešov

.Bensch), 1. v první pond. v

postě, 2. v outerý po sv. Petru a Pavlu,
3. v pond. před sv. Jiljím, 4. na sv. Ka
teřinu. Trh každou středu.

llílú

bytčí trhy: !. v pond. po sv. Trojici, 2.
na sv. Jana Křtít.. 3. v pond. po sv. Ja
kubu, 4. dne 15. září.

Bohumín

Bruntál

Bílovec

a obylní.

Bil-koLBielitz),

'

sv. Míkul.,
ten čtvrtek
čtvrtek po
trh na ze
trh týhodní
.

1. v po'nd. po druhé ne

děli postní, 2. v pond. po sv. Janu Křtit.,
3. dne 15. září, 4. na sv_ Mikuláše, Trhy
na vlnu: 1. dne 22. května, 2. dne 1
řtjna. Take drženy .býv'ají 4 roční do-'

?

(Zuckmantel),!. na sv. llla

tčje apost., 2. v pond. po šesté ned. vel.,
3. na sv. Matouše, 4. nasv. Ondřejeap.,
Týh. trh každou středu a sobotu..

(Wagstadt), 1. druhý čtvrtek v Frelvnld

postě, 2. na sv. Jiljí, 3. na
Mimo to dva dobytčí trhy: í.
po Božím vstoupení, 2. ten
Božím Těle. Take velký týh.
lený čtvrtek, a každý čtvrtek

(Freudenthal), 1. v pond. po

novém roce, 2. 'po drnhe'_ ned; postní,
3.,po sv. Jiří, 4. po sv. Markétě, 5. po
.sv. Martinu. Dva trhy dobytčí: 1. v ou
terý po trhu na sv. Jiří, 2. v onterý po
trhu na šv. Martina.

vodn (Weisswasser), 1. v pond. po 'anmnntl

smrt. neděli, 2. čtvrtý pond. po Velik., 3.
v ond. po sv. Matouši, 4. v pond. po
všech Svatých. Týh. trh každý čtvrtek.

(Oderberg), 1. na sv. Adel

gundu, 2. v pond. po druhé ned. velk.,
3. na navšt. P. Marie, 4. na sv. Michala.
Pak 3 hlavní trhy: ve středn před velk.,
před sv. Duchem a před vanocí Koňský
a dobytčí trh před každým jarmarkem.

(Freiwaldau), 1.1. ten den po

novém roce, . na sv. Jana Křtit., &. na
sv. Bart., 4. na den sv. Michala. Týh. trh
na každou středu.
'

Fridberg,

1. v pond. masopustní, 2; 'v

out. velkon., 3. na navštíven P. Marie, 4.
v pond. po sv. edvice.
\

Frydek,

1. v pond. po 3'Kralích, 2; před

sv. Josefem, 3. po4. před sv. Janem
Miehalu, 0. před
každým jarmarkem

sv. Filipu a akubu,
Křtit., 5. po svatém
sv. Kateřinou.
Před

dva dni trh na koně,
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vína a vieliký dobytek. Týh. trh ,každý

pond.a
Fryřtat

(Freistadt), l. na obrác.sv.Pav.,

na vlnu:

1. dne 6. května. 2. dne 29.

září, každý trvá 8 dní. Týh. _trhve středu
a v ao otu. '

2. v pond po šesté ned. velkon., 3. na

Opavice-

imonu a ,Iudě, 4. po "sv. Fil.

Siru-lieň

(Tropplovitz), l. v pond.

po

sv. Bart., 4. na sv. im. a Judu. Trhy
Božím Tělo, 2. po sv. Michalu, 3. po
devítníku.

na vlnu: -.1 ten den před6. ned. velikon.,'
2. ten den před av. Šim a Judou. Týh. Skočo\
(Skotau), 1. ve ctvrtek před ne
trh každý outerý.
dělí po devltníku. 2 ten den po \atou—
llrabín,
l. na zasn. P. Marie, 2. dne 19.
pení Páně, 3. na 8\. Martina. Padne—li
ale sv. Martina na sobotu neb nedělí, drží
březnu. 3. 16. května, 4. dne 2. června,
se roční trh v outerý na to, 4. na avat.
5. v p'ond. po nnr. P. Marie, 16. .na sv.
Šim. a Judu
Bartoloměje. Velké ty'hodní trhy: 1. na
čtvrtek před vánoci, 2. ve čtvrtek před
úradec
(Gratz), jarmark a dobytčítrh:
\elikonocí, 3. \e čtvrtek po Božím Tčle,
1. na sv. .lákuhn', 2. po sv. lllichalu,3
na den mláďátek
4. \e čtvrtek po sv. Michala. 'l'rh na
Jablunkov
(Jablunkau), 1. 'v pond.po
dobytek'ten den před každým ročním a
velkým týdním trhem.
obrácení sv. Pavla, 2. po av. Jakubu ap.,

-n Jak., 5. v ond. po provodní
každou sobotu. 

Javor-pilní.

neděli.

v pondělí a v outerý po

obrácení sv. Pavla, 2. _-na sv. Filipa a
Jakuba. Na ty same' dni trh koňský a
dobytčí. Týh. trh každý outerý.

Hlinkovu-.c

'(líilnigsberg), l. v pond.

po družebné neděli, 1. ten den po avath
.Trojiei, 3. na sv. Vavrince, 4. na sv. Ka
teřinu,o 5. v pond. před av. Valentínem.
Trh dobytčí & na vlnu:
an_ sv. Filipa

a Jakuba,

2. na sv. VáclaVa; Týhodní

' trh v pondělí.

ldn'un

(Jagerndorl')1 vpond pokýchavé

(Schwarzuasser), 1. na sn Jiří,

2. na sv. Michala, 3. v pond. po sv. Ja

kubu, 4. v outerý po novém

roce. Do

bytčí trh ten den před každým jarm. Týh.
trhy každý pátek.

Stichovice,

výřečnítrhy: 1. člvrtdout.

po no_\ém roce. 2. v outerý po \elikox
noci,- 3. v- out. před sv. Janem lířlit., 4.
v outerý před sv. Hed\ikou.

'l'ěiin

('l'eseheu), l. tenden po Hromni

cích, 2. v outerý svatodušni, 3. v pond.
'před sv. Maří illajd., 4. na- narozeni P.
Marie, 5_..na av. Ondřeje. Trhy na vlnu:
1. dne 28. května, 2. dne 2. října. Trh

na dobytek každý pátek, a padne-li ten
'den svátek, v sobotu. Trh obyčejný
\elkonočni., 3. po
každou středu a sobot
navštívení P. arie. 4. po nar. P. Mar.,
Vlclňa
(Weidenau), i.“ v pondělí po no
5. po obětování p. Marie. Trh koňský a
dobytčí: l. v pondť po kvčtné ned., 2.
vém' roce, 2. po křížové neděli, 3. na
"po sv.blarkétě, 3. po sv. Bart., 4. před
den sv. Vavřince, 4. v pond. po a\'..Fran
tišku Seraíin. 'lrh každé pondělí.
av. Mikul.
,
Odry (Odrou), l. \: pond. před sv. 3 lírúli, Vitko\ (chstadtl), l. na a\. Víta,2. “:
2. po provodní ned., 3. před ai'. Janem,
středu před a\. Hav.lem 'l'ýhodni'1tl'h'
.1. ve čtvrtek před Hromnicemi, 2. „vpond.
4. po pozdv. sv. kříže. Dobytčí trhy:
po 3. ned. velkon., 3. na slavnost ronal
1. v pond. po prov. neděli, 2. v pond. po
apost., 4. po nanehevz. P. Marie, 5. po
pozdv. sv. Kříže. 'l'rh týhodní každépond.
Opava. (Troppau), 1. dne 1.únor.1,trvú
sv. Lucii. Každý tento trh se také trh
14 dní, 2. dne 1. srpna, trvá 8 dní, 3.
na dobyto
tek drží.
-dne 1- listopadu, trvá čtrnáct dní. Velké
(Wiirbenthal)
1. v lit—tit.,
pond.3.pl-ed
Hromnicemí,
2. po sv, Janu
po
dobytčí trhy: ]. 8 dní po svaté Trojici, Vrbno
2. 8 dni'po'sv. Janu lířtit., 3. sldní po . sv. Michala, 4. druhé pondělí .předVelikou.
Týh. trh každý pondělek.
av. Jak, 4. 8 dní po nar. P. Marie. Trh

ned., 2. po šesttďned
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Výročnítrhové v Čechách
NB. Výroční trhy na svátky padající
odbývají
se ndsledujícího,
místně také předcháze
jícího
všedního
dne.

Abertnny
(Aber_tham),
v pondělípo čtvrté
neděli svutoduš
ní.

Andělská

liora (Engeíbaus),výročnía

dobytčí trhy ty pondělky: 1. po Líitare,
2 po sv. Trojici, 3 po sv. Anjelu Strážci,
4. v pr\ní v Adventu.

Arnoltice

(Arnsdorí), ty pondělky: 1, po

bílé' ned., 2. po navštiv. P. Marie, 3. po
sv. Václavu.

Alu

(Asch), výroční a

dobytčí trhy ty

pondělky: 1. po ned. Líitare, 2. po sv.
Trojici, 3. před sv. Jiljím, 4. před- sv.
Ondřejem; každou sobotuřtýhodní trb.

induce, Aunoit, Aupice, Ausoby,

Anni, Auld, Auterý viz (Du
Bako\ nad Jizerou (Backoí'en),1.
pond. po druhé ned. adventní, 2. vpond.
po sv. Fabiunu n Šebestianu, 3. v pond. po
smrtelné ned., 4. druhů pond. po Veliko»
noci, 5. ln středu před Božím Tělem, 6.
v pond.—po sv. Markétě, 7. v “pond. po

sv. Bartoloměji, 8. tu středu po sv. 'Fran
tišku Seraf.

Bousov

dolni

Bautzen), 1'. po svat.

Vavřinci, 2. v pr\ni neděli v postě, 3.
ve čtvrtek po svatém Duchu, 4. ve- čtvrt.

llělclce,

\ýroční a trhy na dobytekz,!.

na sv. Josefa, .den po naroz. P. Marie,
3._ v pond. po sv. Petra a Pavlu, 4. na
Martina.

Bělohrad,

1. ve čtvrtek po sv. Petřu a

Pa\lu, 2. ve čtvrtek po narození Panny
Marie, 3. v' out. po sv. Havlu; týdní
trhy každ-ý outerek.

Benátka

(Neubenatek), vyroční a trhy

na dobytek ty pondělky:

1. po n'edčli

Okuíi, 2. po Božím Tělo, 3. po sv. Maří
Majdalenč, 4. před narozením P. Marie,
5.- o sv. Martinu.

Benečo\

(Benesebau),í. na den obrac.

sv. vln, 2. na sv. Josefa pěstouna, 3.
na s\. Filipa a Jakuba, 4. na sv. Antonína
Pad.,' 5. na sv. Annu, 6. na sv. Matouše,
7. na sv. Rafaela Arch., 8. na sv. 'On
dřeje apost. První a třetí trvá 8 dní.
Připadne-lí některý z nich na sobotu,
drží se v následující ponděli.

Ilenelo\

(Benson),ty pondčlky:1.přcd

květnou
2. před
nanebevstoupením
Páně, 3 neděli,
po nuroz.
P. Ma

Bene-o\ u llapllce,

i.?v outerýve

likonoční, 2. na svat. Jak.. 3. na svatou
Teresii.

po
naroz.skrz
P. cel'
Marie.“ok'l'ýhodní trhy každý
čtvrtek
Buh-Ink (Bůrringen) první pond. v září neb
po sv. Anjeíu

navorm

Jilji, 4_. na obětování

Lpřed

Bečov
(Petschau),
ty Havlu,3
pondělka'y:
Velikono'cí,
2. po sv.
.před Va
nocemí.

Bechyně

.

1.v

ond po jménu P. Ježíše,

2. třetí pondělí v postě, 3. v pond. po
neděli Jubilůtc,- 4. ve čtvrtek po _sv.Pro

(Burani-),.1. na sv_ Matěje, 2.

sv. Jiří, 3. na sv
P. Marie.

Beroun,

(Beehy'n), 1. v pond. po jménu

Ježíše, 2. ten den po sv. Petru a Pavlu,
'3. na Dušičky. Trhy na dobytek a vše
like zboží v outerý skrz celý rok čtyry
krát, totiž: druhý out. v postě, v outerý
velikonoční, v out. po nancbevz. P. i\la
rie, \ outerý po sv. Urbanu (kdyby měl
poslední na svatodusní out- padnoutr, tedy
příští outerý). Všem cizím obchodníkům
a řemeslníkům dovoleno jest své zboží
veřejně prodavati. Outerý po sv. Fil. a

Jakubu, pak po sv. Václavu jsou pouze
ro domací ustanoven

B lů (Weísswasser), ty pondělky: 1. první

kopu. 5. v pondělí po stčtí sv. Jana
lil-tit., 6. v pond..po sr. Martinu; vou
terý a ve čtvrtek ty'll. trhy.

Bernardlce,

1. ve čtutek p_osv. ilia

těji, 2. ve čt\rtek před Kantate, 3'. na
sv. Prokopa; týhodní trhy: ve čtvrtek
před velíkonocí, ve čtvrtek před \ánocemi.

Bezdružice

(Weseritz),1. dne 4. ha,

2. dne 6. čenna, 3. vpond. po 5\. Václavu.
Běllna íBilin), 1. v pond. postní, 2. ve
čtvrtek po Božím Tele, 3. \e stř. o s\.
Bartol0mčji, 4. na sv; Martina b_isk. Kaž

dou sobotu týdenní trh.

"“No,

1. dne 4. února, 2. v pond. před

sv. Florianem, 3. v pon. před '._povýš
sv Kříže, 4 v pond. po sv. Martinu.

Blatno,

1. na sv. Fabiana a Šebastíaaa,

2. druhý čtvrtek v postě, 3. ten den po
zvěstování P.- lílarie, 4. na sv. Víta,
ten den po nanabevzetí P. Marie; 6. v
pond. o sv. Jarolíma, 7. ten čtvrtek

v postě, 2. před nanebevstoup. Pánč. 3.
předl. nedělí adventní, 8 ve čtvrtek
druhý po sv. Markétě, 4. po povýšení sv.
kříže, 5. ve středu před sv.. Kateřinou, 6. " ' před sv. Matoušem a na sv. Tomáše koňský
a dobytčí trb. Každý čtvrtek po celý
na sv. Tomaše apostola, každou středu
týdenní trh.
rok trhy na obylí \\ dobytek
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Blovice, !. ve středu před kv. nedělí, 2. Brandeis nad u_rllci, výročnítrhy s
na sv. Markétu, 3. ve středu po sv. Jiljí,
předcházejícími trliy na koně a hovězí
4. ve středu před všemi Svatými.

Blšany

(Flčhnu), výroční trh na koně a
dobytek: 1. první pondělí v postě. 2. ve
středu po sv. Ti'ojici, 3. v pond. o 5\.
Jarolíma, 4. v pond. po početí P. Marie.

Bohdanecnýročui

a dobytčítrhy: 1.ve Březnice

středu před \'stoupenim Páně, po 8 dní,
2. v den Rozesl. sv. Apoštolů, 3. ve středu
.po sv. Bartoloměji. 4. v ond. po sv.
Havlu, po 8 dní. 5. ve středu před sv.
Martinem, po 8 dní|, na přízi v ond.
.po 3 Králích, '2. po llromnicich, 3.
po sv. Josefu, 4. po sv. Vítu. Každou
stíedu trh na obilí.

Boel-m

(Buchau),výroční a dobytčítrhy:

1. _v pondělí po sv. Jiří, 2. v pond

sv. Jakubu, 3. na sv.Jllíchala, 4. vouterý
před Adamem n Evou.

Bnle'alan mladá (Jungbunzlau),ty ou
terky: 1. po 3Králích, 2. před sv. Duchem,
3. před sv. Bartolom., 4. po sv.'.Ha\lu

Bolo-lan

Stará (Altbunzlau),1.tu středu

po smrtelné neděli, 2. poslední středu v
srpnu, 3. ve středu před av. Havlem,4

na den sv. Jana Evan.

Bor
(Haid), výrolčni,
dobytčí
a koňské
trhy
ty outerky:
1. oOkulí,
2. po
sv. Duchu,
3. po sv. Michala, 4. před svrhlikulášem;
obilní trhy každý outerek, na koně a ho
vězí dobytek každý outerý od sv. Jiří až
do sv. Havla.

Borek,

Jirkov

1. v pond. po nedeli Rogate, 2.

ve čtvrtek po Božím Těle, . na sv. Pro.
kopa, 4. na sv. Annu, 5. na povýšení sv.
Kříže, 6. ve čtvrtek před sv. Havlem,7
ve čtvrtek po středopostí.

Borová.

(Borau), výroční trhy ty čtvrtky:

1. po sv. Fabianu a ebestiaanu, 2. po ne
děli Quasimodog., 3. po Bož. Tele, 4; po
naroz. P. Marie. Trhy na dobytek ty ou
terky: 1. po první neděli postní, 2. po
Látare, 3. po Judika, 4. na sv. Tomáše
apost Týhodní trh- každý pátek.

noroulny

(Forbes) 1. v pondělípo na

Božejov,

1. na sv. Annu, 2. na sv. Leo

nebevst. Páně, 2. na sv. Lukáše 18. října.

polda; každou středu týhodní trh.

rnoži Dar

(Gottesgab), v pond. po sv.

Anně a před sy.

Brandeis,

imonem a Judou.

1. v outerý před llromnicemi,

2. po Velikonoci. 3. po -.sv Trojici, 4. po
av. Vavřinci, 5. po sv. Václavu, 6 po
av. Alžbětěě.

Brezno

(Priesen) 1. v pondělí po av. Ře

hoří, 2. po nanebovzelí P. Marie, 3. po sv.
Michalu; týdenní trh každý outerý.
_

Brod

Český

(Bohmisch-Brod), ty pon-—

délky: 1. po neděli Judika, 2. po sv. Tro
jici, 3. před sv. Havlem. Dohytčí trhy:
! v pondělí po první nedeli postní, 2. po
s_v. Petru a Pavla, 3. v pondělí po sv.
Šimona a Judě.

Brod Německý

(Deutschbrod),ty ou

terky: 1._ druhý v postě, 2. po nalezení
sv. Kříže, 3. po povýšení sv. Kříže. Trhy
na dobytek ty outerky: 1. po Hromnicích, 
2. čtvrtý v postě, 3. před Velikonocí, 4
po sv. Trojici, 5. po sv. Prokopu, 0. po
sv. Vavřinci, 7. po av. Martinu, 8. před
Vánocemi.
_

Brod železný (Eisenbrod),Lpředposlední
masop. autorek, 2. před sv. Vítem, 3. po
sv. Václavu, vesměs po 8

1. v masop. pondělí, 2. vsvato

dušníouterý, 3. v pondělí po sv Frant. S_er.
4. po Vánocích.

Brunov

(Braunau), 1. v pond. po ned.

1. ve středuavatředopostí, Sexag., 2. v outerý svatodušní, 3. vpond.

2. na sv. Františka Seraf.; každý outerý
týhodní trh.

Borotln,

1. v pondělí po pr\ní neděli

postní, 2. v pond. po květně neděli, 3. \
.outerý svatodušní, 4. v pond. před sv.
Máří Magdalenou, 5. ve čtvrtek po sv.
Bartol., 6. ten den po Dušičkúch, 7. \'
ponděli po av. Mikuláši.

(Górkau),ty pondělky: Brodec,

1. po neděli Líitare, 2. pre sv. Janem
Křtitelem, 3. před sv. Bartolomějem,4
na sv. Šimona a Judu.

Borohrádek,

dobytek ve čtvrtky: 1. před popeleční stře
dou, 2. před sv. Markem, 3. před rože
'sláním sv. apostolů, 4. před sv'. Havlem,
5. p_ře štědrým dnem. 'l'ýh. trh každý
čtvrtek na len a pot.ravu

před naroz. P. Marie, 4. vpond. po neděli
adv.. Každý čtvrtek trh na přízi, každou
sobotu trh na platnt)

Brozany,

1. v pond. po 3 Králích, 2. po

sv. Gotthardu, 3p na sv. Víta, 2. v pond.
po sv. Vúclmu.

Buckov

(Butzkau), 1. dne 24. května, 2.

dne 17. října.

Budějouoe

(Budweís),ty pondělky:i

po 3 Králích, 2. po Boží Těle,

3 po

naroz. P. Marie, 4. na sv. Martina, vesměs
po 14 dní, totiž 8 dní před a 8 dní po
jmenovaném dnu. Týhodní trh každý pa

tek, každýe
jiný
doby čtvrtek trh na koně, hovězí a
Budňany e(Budnían)4. dubna, 2. vestředu
po naroz. P. Marie, 3. na sv. Voršila.

Budyně

(Budín), 1. v outerý po llromni.

cích, 2. v out. po sv. Antonínu Pad., '3. v
pond. po Marii Sněžné, 4. v out. po sv.

Václavu,o". po sv. Krišpinu.

Bukovsko,
1_.na3. sv.
Maří Majdalenu,
na Vojtěcha,"2. na sv.

nuikovloe

(Puschwítz),výročníIla dobytčí

Výročnítmave všema..
trhy: l. v outerý před sv. Duchem, 2 \,
out. po jmenu P. Marie, 3. ve čtvt'tek před
sv. Knteřnoí

['5'25

nn s.v Jiří 3. na s.v Michala Trh\ na
dobytek od 'ót'. Jiří až do sv. Michala každé
pondč í.

Bydžov
(Noiuibidachow),výroční :| dob_\tči Černovice,
!. vpo'iid.před n n_bi_:\stup.
.:trhy I. v druhou středu postní. 2. v outer;
Púuč, 2. v pond. př'ed Božím
e'ůi, .
po smtodušníeh svátcích, 3. na den sv.
středu 'před povýšpením sv. Kříže.
Jiljí, 4. v outerý před av. avleth, 5.
eltin, 1. v pond. před nanebevstoupeuím
Páně, 2 v pond. p'o s\. Petru \\ avlu,3
na
trhy s\.nn Tomáše
obyli. bisk.; v outerý týhoduí
dne 3. listop. Týh. trh každou středu.
Bystrá (Bistrnu), \ýroňni a dob\lčí trhy
Istů, 1. v outers před Věfikóň
noči, Ž. na
[. ve středu po Septuagesimn, 2. t't-Mře'du
sv. Víta, 3. na s\ Annu, 4. na sv. Kateřinu.
po Quasimodogeniti, 3. dne 4. srpna, 4. Chabařovice
(líurbitz),\ ýročnía dob\tčí
ve stí-edu po sv. Matouši, 5. ve středu po
t\h\ ty pondělky: i. druhý póstnáí Ž. druhý
sv. Ondřeji.
po \'c likonoci, 3. poslední pó av. b'ů'chu,
[ly-thee,
1. dne 24. února, 2. dne 23.
4. pnní v srpnu, \ždy po tři dm a tolikéž
dubna, 3. dne 29. srpnu, 4. dne 28. října,
dní na dobytek. Ve středů po celý rok
5. dne 20. prosince.
t\hoduí trh.

Byntřlce

Nová, ty štředy: 1. po 'llemi

niseere, 2. po Liitnre, 3. po hlišéí'íkortlia,
4. po.sv. Duchu, 5. \' poutí. po sv. Petru
\\ Pavlu, 6. \! pond. po av. Mic-halu. 7. na

sv. líntcřinu \\ osmidenní lhůtou nn roz
ličné zboží a dobytek. TýdehM trh na
obilí a dobytek každou středu.
Cerekve Dolní, ty pondělky:í'. o sv.
Josefu, 2. po sv. Jakubu, 3. po sv. M'lt',
4. po sv. Lucii.

Cerelae

lion-ni, í. \ postnístředu,2.

nn sv. Markétu, 8. na sv.í\l1inřl6é tl."ó22
září, 4. na a\. Linhnrta 6. listopadu.

Cerekve

2. na sv. Mntěje.

i. na sv. Matěje, 2. na av.

Vojtěchu, 3. na sv. Víta, 4. na sv. Václava.

Cerhovlee,

Chejnov,

1. na ohrňeeuí sv. Pavla, 2. na

sv.. Filipa \\ Jnkuha,

3. den po av. Petru

aty Pmlu,
dr na15\'.hlnt"tínn.
Týhoditl
trhy\“
pondelk\:
.p'o 3 íírňlích',
. první
postě, 3. v středopostí, 4. po květné ned ,
5. druhý po Velikou., 6. po sv. Din-,Itu 7.

po sv. Václdw, 8. v outerý po Vánocích

čilitřťtl
líiíižberg(Kti
1.pnní středuv postě, Chlum
nigsherg),Ih-ůlovďký
1. v pond. po
Mid. “důlní,

\'mů,

Cerhenlce,

Cheb
ty pondělky
neděli (Eger),
Reminiscere,
2. po 61.
žM d_ř_úh_ý
TEN, po
3.
po s\. Matouši. Týhoduí trh každou středu
a sobotu. Trhy na tlobytek první ótřodu
každého měsíce.

2. na .“. Vítn,3. \ pouti. p*řtttlsv. Vnclmem,
4. druhé pond. v Advent'e

Chlumec,

\ýročnt \\ doh\tčí trh:

1. v

ty čtvrtky: í. druhýv postě,

pond. po obrácení s\. Pavla, 2. HM out.
2. čtvrtý po Velikonoei, 3. před sv. Petrem
\ posté, 3. \ outefý po Velika
,4.t'le'n
po sv. Petru \\ Pu\lu, 5. \e' střé " po
\\ Pavlem, 4. po sv. Váelnvu. Každý ou
terý týhodní trh.
líantute. Každý čtvřték tyhodní .trlí.
1. na obrácení sv. Pavlů, ?. na
(Sb-Inn ty pondělky: 1. v postě, 2. po. Choceň,
velikonoční outerek, 3. na sv. Maří llagd.,
ned. Juhilutc, 3. po sv. Petru n Pavlu, 4
po nnuebcvzeti P. Marie, 5. ve čtvrtek po
4. den po sv. Václavu, všecky : osmi
denní swbodbu; druhý a třetí s mladým
sv. Lidmile, 6. \' pond. po sv.“kvltr. Trhy
jarmnrkem.
na rozličný dobytek: 1. den po s\. Petru
I. v poud. po 3 Krtíllčll,2. \
:! Pavlu, 2. den po nnoehevzeti P. Marie. Choltice,
pak každou středu n pátek po 3 Klántll,
outnrý po sv. Filipu a Jakubu, 3. \e středu
po lloluiuisc. & Juhilate.
x
po sv. Václavu.

Cutelovlce,t

. ten den před3lírl'di, 2. Chomutov

na sv. Víta, obu : dobytčím trhem, 3. na
sv Maří Magdalenu, 4. den po nnroz. l'.
Mar
arie.

Čechtice,

\ýroční a dob\tl5řtmy-. l. na

obrácení sv. Pavla, 2. v pátek před uvn
todušní nedělí, 3. na S\. Volígangn,4. třetí
den po im. \\ Judy.

Čelákovice,

\ yroční \\ dobytčítrhy ty

outerky: 1. po sv. 3 Krúlíeh, 2. po ned.
línntate. 3. po sv. Anděli Strážci, 4 po

». Hav
Čer-Intl: (Leukersdorí),ty pondělk_\: [.
po sv, vlluvlu,
po sv. Mikuláši, 3. po
slední
měsíci2.hemu-.

Černollll,

(Komotau), ty pondělky; 1.

druhý po Hromuieíeh, 2. po
.Filipu a
Jakubu, 3. po navšt. Pnnny Marie, a sejde-li
se ten den : pondělím po Petru \\ anlu,
v .pondělí na to, 4. po sv. Mix—halu,5. po

sv. Martinu biskupu.

Chotěboř,

1. v pond. druhý postní týden,

2. v pondělí čtvrtý postní týden, 3. \“ p_ou

dělí šestý postní týden, 4. \ otftěřý po
sv. Duchu, 5. v pondělí po sv. Jakubu,
6. na den sv. Felixe milč., 7. \ ponnd. po
sv.
Lukáši.
8. týh.t
v ponhdéli po sv. Martinu.
Každou
středu

Chotuilce.

trhy nal.dobytek. t. dů“ 13.

čermn, dne 17. října.

1. v pond. po Hromnicích,2. Chrant',

*

1. ten den po sv. 3 Králícli, 2

16
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večtvrtek po.kvčtn6 neděli, trvá 8 dní, Děčín
3. ve čtvrtek 'před sv. Janem Nep., 4. ve
čtvrtek po sv. Markétě, trvá 8 dní. 5. ve
čtvrtek po av. August., 6. před Havlem.

Clara-tana

(Kratzau), ty pondělky. 1.

před masop; nedělí, 2. před sv. Janem Křt.
3. před sv. Vavřincem, 4. před S\. llavlem,
5. po druhé neděli adv. Týhodní trhy
držejí se každou stí-edu.

Chronetovlce,

ty čtvrtky: [. po očišťo

vání P. Marie, 2. před av. Filipem n Ja
kubem. 3. před sv. Vavřincem,„4. na den
sv. Kateřin
|.ny

Chřlbaka

(Kreibitz), l. v pond. tři ned.

před sv. Duchem, padne-h ale Děčínský trh
na ten samý den, tedy a týden dříve. 2.
v pond. po sv. ltlíchalu, 3. první pondělí
v adventč. Týdní trh každou středu.

Chrudim,

('I'ctschen), ty pondělky: 1. v první

po novém roce, 2. po sv. Filipu a Jakubu,
3. po nauebevzetí P. Marie, 4. poslední v
říjnu, vždy po dva dni. Týhodní trh na
přízi, obilí a potravní věci každé pondělí
u sti-edu.

Děženlce,

[. 5. dubna, 2. 16. srpna, 3.

2. prosince; každou středu trh na obilí a
od sv. Josefa až do sv Martina trhy na
dobytek.

Deitna,

!. na sv. Vojtěcha,2. na sv.Jana

Křt., 3 na sv. Jakuba, 4. na sv. Bartol.,
6. na av. Šimona a Judu, 6. na sv. Bar
boru. Trhy: 1. v outerý před Vánocemi,
2 v outerý před Velikonocí. Týhodní trhy
na dobytek od sv. Josefa až do konce
října každou středu. Padne-li na středu
nějaký svátek, nedrží se žádný tr .

i. druhé pond. v postě, 2. ve Dlvliov,

výročnía dobytčítrhy ty čtvrtky:

1. na tučný, 2. na zelený, 3. před sv. Ví
středu po nalezení sv. Kříže, 3. den po
tem, 4. před sv. Bartolomějem, 5 před
nanebevz.\P. Marie, 4. na sv. Barboru, 5.
sv. Martinem, 6. před Vánocemi.
'
v pond. po sv. Frant. Seraf. Padne-li 3.
výroční a dobytčítrhy ty pon
neb 4. trh na sobotu, odbývá se příští Dobřany,
pondělí: Trhy na koně: [. v první postní
dělky: 1. po Reminiscere, 2. po Exaudi,
3. po neroz. P. llarie, 4. na sv. Mikuláše.
pond., 2. třetí postní pond., 3. v pond. po
smrtelné neděli, 4. v pond. před sv. Duchem, “Dolní-li, !. ve čtvrtek po popeleční středč.
2. v pondělí po sv. Trojici, 3. na den
5. na sv. Prokopa, 6. \“pond. před nanebe
uetím P. Marie, 7, v pondělí před sv.
Michala, 4_. na dusíčky, 5. na sv. Tomáše.
l. ten den po sv. Jiří skrz
Frant. Seraf., 8. v pond. před sv. Berho Dobrullra,
rou. Týhodní trh každou sobotu.
8 _dní, 2. den po sv.Duchu, 3.po sv. Jiljí
skrz 8 dní, 4. den po sv. Václavu, 5. v
Chudenice,
í. druhou středu v postč,
outerý po sv. Matěji, zaroveň trh na koně.
2. na sv. Filipa a Jakuba, 3.na sv. Havla,
6. v outerý po Quasimodogeniti :; koňským
4. na sv. Kateřinu. Týhodní trhy ua přízi:
trhem. Trhy na dobytek: 1 den po sv.
!. druhý pátek v postě, 2. první pátek v
adventě..
Trojici, 2. v outerý po sv. Havlu, 3. den
po obrác. sv. Pavla. Každý outerý týbodní
Cllvalilny
(Kalsching),1. na první post.
trh na len, přízí, obilí a jiné.
sobotu, 2. na den vstoupení Páně, 3. v
neděli po sv. Vavřinci, 4. na si. Havla.
Dolny
(Hirschberg), 1. ve středu po. očí
šíovúní Panny Marie, 2. na sv. Filipa a
ChýÍe (Chiesch), výroční :: dobytčí trhy:
Jakuba, 3. v po.nd po sv. Jiljí, 4. v pon
l. na sv. Josefa, 2. ve čtvrtek po druhé
dělí po obětování P. Marie
neděli velikonoční, 3. v pond. po 16. čer
venci, 4. v pond. po narození P. Marie, 5-.

na sv.!llartina.

Dailce,

Každý outerý trh na obilí.

1. na den sv. Skolastiky, 2. v

pond. po Kant., 3. na sv.Vítn, 4. vouterý
po sv. Jakubu, 5. den před sv. Michalem,
6. na sv. Lucii. Koňské trhy: 1. ve středu
po sv. 3 Krúlich, 2. ve středu po Jubil.,
3. ve středu před sv. Jakubem, 4. ve středu
po povýšení
_ sv. Martinu.

Donbravlce,

sv. Kříže, 5. ve “středu po

Domažlice

(Taus).- 1. ve středu po sv.

Dorotě, 2. na
po sv. Anjelu
sv. Martinu.
ve čtvrtek po

sv. Antonína. 3._v pondělí
Strážci, 4. druhý čtvrtek po
Týhodní a dobytčí trh vždy
cclýr r_ok.

_

_Donpov
čtvrtek
po 17.
sv.
Michalu,2(ŽDuppau),í.
. v pond. po ve
Okuli,
3. dne
května. 4. v pond. po sv. Alžbětě. Dva
trhy na dobytek drží se druhého všedního
dne po jarmarcích.

1.dneil. července,padne-lina so

botu, drží se příští pondělí, 2. ve středu

po av. Rafae|.

ty outerky: 1. předkvětnou

nedčlí, 2. na svatodušní, 3. po sv. Bartol.,
4. v pond. před sv. Havlem; každý outerý
trh na dobytek.

Český
(Bohm. 2.Aícha)':í
ty__*outerky:
1. před
Velíkonocí,
před sv.
Duchem,
výroční & dobytčí trhy ty Dub

středy: 1. po Kantatc, 2. po sv. arte. .,
3. po sv. Václavu, 4. po všech Svatých.

Davle,

nomaiin,

'

.

3. po sv. Bartoloměji, 4. předsv. Havlem,
5. v první pondělí po adventč.
.

Duba

(Douba), 1. na sv. Josefa, 2. vout.

po sv. Petru a Pavlu, 3. v pond. po sv.
Havlu, 4. druhé pond. v adventč.

Duchcov

(Dux), 1. ve středu po 1. ned.

postní, 2. na sv. Víta, 3. na sv. Bartolo.
mě e, 4. v p.ond před všemi Svutými.

Dvořlitě

Dolni (Uuterhaid),1. vouterý

po sv. Duchu, 2. na den sv. Michala. , :
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Dvořlltě

l_lorlli (Oberhaid), !. na sv.

po av. Bartoloměji, 4. první po sv. Lukáii,
".první po Velikonoc
ci.

Josefa, 2. v svatod. outerý, 3. na av.!ttí
ehala, 4. na sv. Jana Ev. Týhodní trhy
každou středu od 1. května až do posled
ního září.

Dvory

llodkovlce

sv. Pavla, 2. ve čtvrtek před Judika, 3
na sv. Annu, fl. na sv. Matěje, 5. na sv.
Šimonn a Judu. Týh. trh každý outerek
na obilí a rozličný dobytek.

Dvůr Králové

2. druhé po Velikonoci, 3. po povýšení
sv. Kříže, 4. po sv. Mikuláši.

ty čtvrtky: 1. po av. třech Králích,

2. před květuou nedělí, 3. před Rogate, 4
po av. Prokopu, 5. před av. Bartolomějem,
6. vouterý před av. Martinem, den před tím
se drží vždy trh na dobytek. Trhy na obilí
.

(Seestadtl), výroční a trhy na

dobytek: 1. v pond. po Reminisc., 2. na
sv. Bartoloměje, 3. na sv. Barboru, každý
čtvrtek týh. trh.

(též Mírov), 1. na ned.Rogate,

2. v pond. po av. Bartol., 3. v pond. po
ev. Šim. aJudč, vždy 8 dní spolu :; trhem
nn dobytek; trh týhodni každé pond., na
obilí každý pátek.

Georglwalde.

1. na sv. Blažeje, 2. na sv.

Michala, 3. na sv. Martina biskupa.

(Koniginhoí'),výročnís llořloc,

všemi Svatými, 7. před SVaTOIllÉŠem; týh.
trhy na obilí a přízi v out. a v sobotu.

Frldlnnd.

ty pondělky: 1. po jmenu Ježiš,

Hořepník,

předcházejícími trhy dobytčími: 1. v ou
terý před Hromnicemi, 2. před květnou
nedělí, 3. před av. Duchem, 4. před sv.
Markétou, 5. před av. Matoušem, 6. před

Ervěnlce

(Libenau), ty pondělky: 1.

po neděli Liítnre, 2. po sv. Vavřinci, 3.
po sv. Matouši.

Nové (Neuhoí), 1. na den obrúc. llollce,

1. v pond.po nnlez.sv.

Kříže, 2. v pund. po Andělu Strážci. Každý
outerý týdní trhy no přízi.

každý čtvrtek.

llořlce

(Hóritz). Svobodný trh na Barto

lomčje. Trhy na chleb : 1. den před nanebe
vstoupením Páně, 2 .na sv. Martina, 3. na sv.
Tomáše.

llořovlce,

výročnín dobytčí trhy, 1. dne

11. února, 2. v out. před nanebevstoupením
Páně, 3. na sv. Jakubu osmidenní lhůtou,
4. na povýšenísv. Kříže, 5. dne 29. listopadu.
'l'rhy na kramařeké zboží: 1. vsobotu před
kv. neděli, 2. vsobotu před vánocemi: tý—
hodní trh každou sobotu.

llorn Březová (Birkenberg),týhodnitrh
každé pondělí.

(Hnbern),dobytčítrhy: 1. ve středu llorn nosová, (Amschelberg),
]. dne 9.
po jmenu Ježiš, 2. ve čtvrtek v postě, 3.
února na den sv. Apolony, 2.vpon. sva

llnbry

ve—čtvrtek v středepostí,

4. ve středu pře'd

Velikonocí, 5. ve středu předev. Duchem,
6. v outerý po sv. Janu Křtit., 7. po sv.
Jakubu, 8. dne 15. srpnu, 9. \e čtvrtek
po povýšení sv. Kříže, 10. ve středu po
av. Lukáši, 11. ve čtvrtek po sv. Fclix'u,
12. ve čtvrtek přcd_Vňnocemí.

llalnnpnoh,

1. v pondělí masopustní.2.

dne 2. května, 3. v pond. po navštívení
-P. Marie, 4. v pond. po sv. im a Judu.

Hartmanice,

1. na den sv. Vitčla, to

jest dne 28. dubna, 2. na sv. Kateřinu;
týhodní
trhky na dobytek a rozličné věci
každý pátek

ll.-lovu
pondělky:
po
sv. Jiří, (Hnsslau),čty
. po 18. červenci,
3. po1.třetí
neděli v ríjnu.

Hajda,

ty pondělky: 1. po sv. \ítu, 2.

po nanebevzetí P. Marie, 3. po sv. Václavu.

llernlec,

1. na sv. Eleonoru 21. února,

2. na sv. Antonína Pad., 3. na sv. 'l'eklu
15. září Každý 1. čtvrtek v měsíci trh
na dobytek, vlnu, přízi a len.

Heřmanův

Městec, trhy výročníann

dobytek ty pondělky: 1. po jmenu Ježíš,
2. po první neděli po Velikonoci, 3. po sv.
Medardu, 4. po sv. Bartol.. 5: na ten den
po všech Svatých.

lllllllko,

výroční trhy s předcházejícími

trhy na dobytek ty středy: 1. první po
sv.Apolenč, 2. první po sv. Vítu, 3 první

todub., 3. d. 12. září na d. sv. Fabiana.
4. 17. prosince.

llorn

litá-nů

(Schónberg),1. první

pondělí v postě, 2. v outerý před veliko
nocí, 3. den o svat. Janu Nep., 4. vou
terý před sv. Duchem, 5 den po nanebevzeti
P. Marie, G_.na av. Kateřinu, 7. vouterý
před vánocemi.

llora Kutná

(Kuttenberg),\'ýr., koňské

a dobytčí trhy: 1. první ponděli postní, 2.
v pond. po Kantntc, 3. den po Božím Tele,
4. v pondělí po av. Matěji, 5. v pondělí
po sv. Martinu.

Ilona. sv. Kateřiny

(Katharinnberg),1

dne 2. červenec, 2. v pond. před sv. Bartoa
lomějcm, 3. v pondělí před sv. Havlem.

"oražd'ovlce,

1. v outerý před Sep.

tungesima, 2. v outerý před květnou ned'člí.
3. ve čtvrtek před sv.Petrema Pavlem, 4,
v den l'orciunkuli,' .). v outerý před avatým
llnvlcm, 6. na svatou Barboru. Každý ou
terck trhy na dob\'ckt

llorky

(Bergstadtl), 1. ve středopostí,2. na

sv. Jakuba; týhodni trhy:

1. masopustní

pond., 2. ve středu po vclikonoci, 3. na sv.
Víta, 4- na bimona & Judu.

Ilory Kaipan-cké (Bergreichenstein),í
.
ve středu po středopostí, 2. v outerý po po
\ýšení sv. Ktíže, 3. ve čtvrtek po Božím
'lele, 4. \ pond. před av. Mikulašem

Ilory Matky Boží (BergstadltU.L.F.),

16*
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1. v první
s_rpna.

lloltonň

pondělí

v posts), _2. dne 16.

(llostnu), 1. ve atředopřgdmaso

pustcm. 2. ve středu před \'elikopocí, 3. na
sv. Jana Křtitele, 4. na sv. Jakuhu, 5. nu
Šimona a Judu, 6. ve středu před _vgipppgmi.

Týhoduí trhy každou středu na obilí :| polní
plodiny, a na roeličný dobytek. 'l'rli na koně
od ned. luvokavit až do Božího Těla.

lloltlnné

(Arnnu),lrhyvýročni !1 dobytčí

ty pondělky: 1. po sv. Dorotě, 2. po av.
Trojici, 3. před jmenem Panny Marie, 4.
po všech Svntých;_ _každýouterek n sobotu
ty'h. trh na hov. dobytek.

lloatomioe,

3. na den sv. ._liřínn

vlnu, 4. v pondělí po sv. Prokopp, 5. ve
středu před nnroz. P. Marie, 6. ve středu
po sv. Václavu. každou středu týh. trh.

(Gnstdorf),ty outerky: !. po Se

xagesima, 2. po Kantate, 3. na s_vntodušpí,
4. po nunebevzetí P. Marie, 5. po jmenu
P. Marie, _6, před sv. Kateřinou.

lloitlce

Střeleckč

(Strnhlhostilz),
1.

první čtvrtek v měsíci březnu, 2. ne
května, 3. dne 26. zúří, 4. dne 12. pros.

Hradec

Jindřichův

(Neuhaus),1. v

první pondělí \“ postě, 2, v optery' po
Exaudi,"' 3. v pondělí po nancbevz. P. Marie,
4. v pondělí po sv. llavlu; trhy na do
h 'tek : 1. ve středu v třetím týdnu v poslč,
2. ve středu “po Judika. 3. ve středu pátý
týden po Velikonoci, 4. v pond. po sv.
Trojici, 5. ve středu po sv. Václavu, 6.
ve středu po sv. Kateřině; týhodní trhy
každou středu a sobotu.

Hradec

Králové

(líiiuiggriitz).ty ou

terky: 1. po 3 Krúlích, 2. po neděli Re
miniscere neb druhý v ostě. 3. po sv.
Trojici, 4. po naroz. P. arie, po každé
8 dní. Koňské & dobytčí trhy: í.v pon
dělí po sv. Fabianu a Šeb. 2. out. po ned.
Reminisc., 3. ve středu v-pnšijový týden,
- 4. ve středu po křížových dnech, 5. v pondělí
- po sv. Trojici, 6. den před nuroz P..“tttie..

Hradec

Nový (Neukiíhiggrínlz),[. v pon

dělí po sv. Janu Křt., 2. v poiul. po sv.
Ondl-eji. Každý outerek týhoduí t_rh.

"radek

Nový (Neuhradek), 1. ve středu

po Velkonoci, 2. v pond. po nuuebevzetí
P. Marie, 3. na den Moudrosti; každé
pondělí týh. trh.

llradlitě

llrady

Nové ((irutzeu). l. v pondělípo

neděli Liitarc, 2. na sv. Matouše. 3. v pon.
dělí po první adventuinedůli. Každé bond.

trh nmdobytek.
.
ll.-ob (Klostergrah), 1. v poud. po navští
vení P. Marie. 2. na sv. Filipa a Jakuba.
3. osm dní po pozdvižení sv.Křiie, 4. na
sv. Ondřeje nposlola.

llronov,

,

_

(Liclitcnstadt), 1. v pondělí

po 1. květnu, 2. v pondeli po jmenu P.
hlnrie.

Humpolec,

ty středy: 1. po sv. Filipu

n .lnk., 2. po sv. Adolfu, 3. po pozdvižení
sv. Kříže, 4. po sv. Klitncntu. Týdní trh

každou středu— na dobytek a potravu.

I,Iůrky

(Adamsí'reihcit), 1. v pondělí po

rozeslání svatých Apostolů, 2. v pondělí
po sv. Rafuolu.

llu-lnec,

\

1. na sv. Filipa a Jakuba, 2.

na sv. Lukáše. Týhodní trh každou sobotu
nn obilí a hovězí dohytek, mezi nimiž i
4 hlavní trhy na obchodnické zboží: 1. v
masopustní sobotu, 2. na kvčtnou neděli,
3. v sobotu po Božím 'l'čle, 4. v 3031qu
před Vánoci.

llntě

Stříbrné

(Silhorherg),]. třetínc

dělí poVelikonoci, 2. na sv. Michnla arch.

Jablonné

(Gabel), ly pondělky: 1. po

llromn., 2. čtyry neděle po Velíkonoci, 3. po
sv. .lnuu ljířt., 4. po nnrození P. Marie, 5.
po sv. Kateřině. Trhy na vlnu: 1. dne
8. května, 2. dne 4. října.

Jablonec

(Gnhlonz), ty pondělky: !.

před Velikonocí. 2. před sv. Duchem, 3.
před 7 brntrý, 4. před sv. Bartolomějem,
5. první v říjnu, 6. před av. Alžbětou.
'l'ýh. trh každý outcrý a pátek na obilí,
přízi, len :| jiné věci.

Jůchymtal,

JáchymovtJoachimsthaI),ty

pondělky: 1. po ííromuieícli, %. třetí v
dubnu. 3. po sv. Markétě, 4. čtvrté v mé
síci září.

l. na sv. Řehoře, 2. den po av.

Janu Nep., 3. den po sv. Petru a Pavlu,
4. nn sv.Bartolo|n., 5. na sv. Martina hipk.

Janovice,

1. dne 24. února. 2. dne 31.

května. 3. dne 13. září, 4. dne 13. prosince.

Janovice,

ty outerky: 1. po třetí neděli

postní, 2. před sv. Janem Křtit., &. po
jmenu P. Marie, 4.. před sv. Martineur

thliinehengriilz),výroční5 před Janovice,

cházejícími trhy dohytčími t_ýčtvrtky: í.
tučný, 2. třelí po Velikonoei, 3. poBožím
Těle, 4. po prolněněniPánč, 5. po sv.v.rí
clavu, 6. před sv. Martinem, 7. před Vtí
noci. Každý čtvrtek trh na obilí.

,

ty autorky: |. po třech Krulich,

2. po sv. Josefu, 3. po sv. Bnrtolomčji,
4. před všemi Svnlými.

(Grottau), 1. po nedeli Juhilale. Jankov,

2. sedmý týden po svn'todušních svátcích,
3. v pond. po sv. Bnrtolom., 4. v pondělí
před sv. Martinem, Týli. trh každý pátek.

Hradek

(Gradhtz), 1. :! pand. po sv.

Janu Křl., 2. druhů pond. po sv. Nichulu
arch. Týh. lrh kuždou středu a sobotu.

1. v pondělí po 3 Králích, Hroznětín

2. na sv. Matěje,

llolt'lla

Hradiště

1. na_sv. Joseln, 2. na sv. Jana

Křt.. 3. na sv. Simona a ludu.
trh každý pondelok.

Janovice

Týdenní
_

Uhlíř-Irů (Kohljanowitq,1.

v pond. v středopostí, 2. v out. po eli
konoci, 3. na den _sv.'Víta, 4. v pondělí
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před sv. Maří Magd., 5. v pond. po Anjelu \
Strážci, 6. v pond. před sv. Havlem;

Jaroměř.

1. druhýden po sv. 31me

padne-lí který na neděli neb svátek, drží
se o týden později. 'l'ýh. trh každý pátek. x

llorní,

pond. od sv. 3 Králů až do n'n'nebdvsf. Páně.

Josefov

2. ve čtvrtek po sv. Duchu, 3. v onterý '
před sv. Bartolom., 4. den' po svi. Havla, |

Jelení

po všech Svatých. Trhy na dobytek každé

1. na sv. Josefu, 2. v:

outerý před sv. lnu-Iran. 3. na sv. .Fn'kltlln, ;

čili Plesy (Josefstadt), výroční a

předcházejícími trhy na koně a: Róidžído
bytek ty outerky: i. 'po žvěstovdntPu'nny
Marie, 2. po sv. Markétě, 3. při sv. Vde
Invn, 4. po početí P. Marie; tyto trhy
trvají vesmes po tři dni; týdní trh každé
pondělí a čtvrtek.

(Gossengríín), 1. v pon'd.,po sv.
4. na sv. Matouše, 5. v outerý před .“ar- | Kačerov
tínem. 6. v pond. před Adamem :| Evou.
Petru a Pavlu, 2. po sv. Ši'm'. u Jd'dů:
1. na nnl'ezerjísv. Kříže. 2. na sv.
'I'ýh. trh na obilí každý onterý.
| Racov,
Jeníkov větrný (Windisch-Jeníkan),
!.
Petra a Pavla, 3. ne' nht'ózcní P. Marie,
4. na sv. Martina; Týdní trhy: [. den po
den po sv. 3 Králích, 2. v pondělí po sv.
Janu Nep., 3. na sv. Jakuba, 4. druhé pon
Iíromnicích, 2. v pátek pře'd květno'u ne
dělí po nanebevz'. P. Marie, 5. tr“ nh“ šv'.

dčlí, 3. den po sv. Michalu,
před čtvrtou nedělí adventní.

Martina; týdní trh knždý čtvrtek.

(Goltsch-Jenikau),ty středy: [. Kodaň

Jeníkov,

Křt., 3. po povýšení sv. Kříže, 4'. po ev.
Barboře, každý trvá tři dní.

Romberk,

(Jechaitzy. Výročnía dobytčí

sv. Kříže.

trhy: [. v pondělí před Velíkonocí, 2. ve
středu před sv. Duchem, 3. v pontt'. pw
sv. imonu a Jude, 4. v pond. před Vánoci.

Kamenice,

Jelenice

Jičín

(Gitschin), ty pondělky: 1. první po

1. na sv. Jiří, 2. na nalezení

1. první pátek vpoatč, 2. v

velikonoční, 3. na sv. Maří Magdalenu, tý—

den po ní. 4. ve čtvrtek pon'nnebevstoup.
Páně. po tři dní, 5. den po mf. Vúhlh'vu
po 4 dni, 6. v pond. po všech Svatých,
po 4' dni. Týdnt trhy každé pOnd. na lr'o'nč,

Hromnicích, 2. po .lubilatc, 3. po sv. Jakubu,
4'. před av. Havlem. Trh na olíilí' daťdé
pondělí.
'

hovězí dobytek a rozličné jiné zboží!

(Starkenbacltt,ty pondělky: Kamenice

Jilemnice

I. po jmena Ježíše, 2

četla!

ty pondělky:

před Velíkonocí,

3. před sv. Duch'em, 41 před sv. Jakubem,
5. před sv. Divišemt- mm & .mn, o. přeď'

Porciunkulí,

přízi a plátno každou středu.

(Enlau), výroční u (lolls'tití'th:

první pondělí vtistop., připadne-lí na svá
tek, tedy následující všední den.

_

.

(Bóhmiseh-Kan'initz)

1. před sv. Duchem. 2.
3. př'ed sv. Havlem.

t'rh každe outerý.

Vánocemi. Týh. trh' na obilí, potrnvn, Kamenice

Jllové

4'. Ý' p'dt'ek
__

(Kaaden),výroční,msw nranswer

trhy: 1. v pond. po Judíku, 2. po s'vJanu

po očišťování P. Marie. 2. po zvěstování
P. Marie, 3. před sv'. Janem Nep., 4. před
Božím Tělem, 5. po sv. Markétě, 6. po
sv. Vúclavn. Týdnt trh každon' střetíh.

trhová,

o

'l'ý'h

*

výt-"oční
a dobytčí

trhy ty čtvrtky: 1. třetí minut, 2'. pátý v
postě, 3. na zelený. 4';po' N. Fťdk'dptt', 5.
po naroz. P. Marie, 6. po všech Svatých,
7. po početí P. Marie.

(lt'amaík, t. nafsv.'Aloísía dne
Jlloví
(Eule), 1. v pott'dŠ |lo 3'KH'rllt'h'; Kamýk
2. v pondělí po Božím Tůte, 3. na sv.Va
21. červnu, 2. na sv: “.lhk'ubn'25.července,
vřínee, 4'. na sv. Lukáše, 5. v pond. před
sv. Kateřinou; týh. trhy: 1. ve středu před
Velikonocí. 2. na sv. Tomáše.

Jindřichovice

(llcínricbsgríítm ti v

p'ond. před sv. Janctn Křt.. 2. v pond. př'ed

sv. Havlem.

Jirkov viznorek.
Jiřetín

Hořejší

pondělkyrl.

(Obcrgotítigemhtdot
tyf

na mnsop.. 2 po sv. Jiří', 3.

po“ narození P. Marie, 4: po všecli-SWYý'cld

Týhodní trh každý pátek.

Jiřetín

Dolní (Niedergeorgwntbnh,
|: na

sv. Vojtěcha, 2. v pond. pd' Wžlni'me,
3. v poml. před sv. Mntoušem, 4. na sv.
Mikuláše.

Jistebnice,

ty pondělky: i. po sv. 3

3. na sv. Františka Sei-af. dne 4'. října.

ll'aňlk
(Gang), výročrít ti'hy: 1'-.ve' čtlrřteltí
před květnou neděli, 2. v out. před sv.
Duchem, 3. v' out'e'r'ý'před av. Bartolomé
jcm, 4. ve čtvrtek p'o sv'. Havle. Na do
bytek: 1. ve čtvrtek po n'n't'o'z.P. Marie.
2. ve čtvrtek' před jmenem“ P. Ježíš?, 3.
před sv'. Mirkem, 4. ve' čtírtek p'o s'v.
Kateřině

Kaplice,

l. v pond:masopustní, 2. na

sv. Prokopa;

3. n'h“ sv.“

"Inon'a u Jndu.

Týdnt trh každou sobotu:

Karlovy

Vary (Karlsba'd),1. třetí—středu

v dubnu, 2 první“ středd'v měsící říjnu.
Trhy na k'onč a jíný'dob'ytek poslední pon
dclí v červnu, každý; čtvrtek: týll'.' trh!

výroční a trhy na'kb'ně.a
Králích, 2. na sv. Matěje, 3. po kuštné Kduejovlce,
'h'ovezí dobytek |. den po sv. 3 Krílieh,
neděli, 4. po Velikonoci, 5. po svatodu's.
2. v mít. po provodn't' neděli-, 3. na sv.
svátcích, 6. na sv. Maří Alagdnlenn, 7. na
Jakuba: 4. den po sv. Jiljí, 5.- nhl Wil/ork
sv. Bartol., koňaku! u thittýtčí "WIN 8"
šilu. Týdnt -trh na dobytek každý kva—
dní; 8. v pond. po sv. Matěji, 9. v pand.
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tembrový pátek, ve středu před zeleným
čtvrtkem, pak každý patek až do všech
Svatých.

čtvrttíekpo jmenu P.Je
první čtvrtek po Hromnicich, Kostelec,
žíše, 2. po isv. ve
Matouš

Katovice,

ua Filipa a Jakuba, ve čtvrtek po Vavřinci.

Kouřim.

výroční koňské a .dobytči trhy

ty pondělky: 1. po novém roce, 2. po
květné neděli, 3. před sv. Duche m, 4. na
sv. lllaří Magd., 5. po narození P. Marie,
to sv. Kateřině.

Kd

ně nové

(Neugedein), . v poud.

po sv. 3 Krtílích, 2. pond. po 1Velikonoci,
3. na sv. Bartoloměje, 4. na sv. Ondře'
ee.
Týdni a dobytčí trhy od 2. postního týdnu
až do sv. Martina každý pátek.

Pavla, 2. po sv. \'ílu, 3.. po sv. Václavu.

(Kladruu), 1. ve středu před

kvčtnou nedělí, 2. v pondělí po Božím Tele.
3. na sv. Jakuba, 4. na sv. Matouše.

Klůliereo

(lílósterle), výročnía dobytčí

trhy ty pondělky: 1. před llromnicemi, 2.
před sv. Johannou král., 3. před “sv.l3ar
tolomčjem, 4. před sv. Martinem. Připad
ne-li na ten den svátek, odhy'vú se trh 0
osm-dní dříve. Týh'odní trh každou středu.

Klatovy,

ty outerky: před obrtic. sv.

Pavla, 2, po neděli Kantate, 3. po sv. líi
lianu, 4. po sv. Jiljí, 5. po sv. Kateřině.

(Klentsch). 1. na sv. Matěje, 2.

v outerý po sv. Trojici, 3. na sv. Lucii.
Týdní trhy po celý půst.

Moulin

Kostelec

(Chlomín),ty pondělky: poHrom

nicích, 2. v třetí měsíce května, 3. po
P. Marii Sněžné, 4. před všemi Svatými,
týh. trh každé pond.

Kněžomolti

černý (Scllwatzkostcletz).
i.

v pond. po nedeli Regale, 2. na sv. Jana
Křt., 3. na sv Miuhala Arch., 4. na den
početí P. Marie.

Koateleo nad Labem (E|bekosteletz).
výroční, koňské a dobytčí trhy:
dčlí po sv. Matěji, 2. ve čtvrtek před na
lezením sv. Kříže, 3. na sv. Víta, 4. na
sv. Jakuba,
5. na povýšení sv. Kříže,
6. na Šimona a Judu. Každou sobotu
týhoduí trh.

ty pondělky: 1. po obrňc. sv. Koatelec

Kladno,

Kladruby

Klenčí

rozením P. Marie, 4. ve středu před po
četím P. Marie.

nad Orlici, výroční5 před

cházejícími trhy na koně a hovězí dobytek:
l. na sv. Dorntu, 2, ve čtvrtek před květ
nou neděli, 3. v poud. po-nanebevstoup.
Páně, 4. na sv. Bartoloměje, 5. na sv.
Karla Bor. Trh týh. každý čtvrtek.

Kožlany,

1. ve čtvrtek po Velikonoci,2.

ve čtvrtek po sv. Duchu, 3. na sv. Vavřince
dne 10. srpna, 4. na sv. Matouše.

Králíky

(Grulich), 1. ve čtvrtek před

llromnícemi. 2. 2hý čtvrtek po Velikonoci,
3, dne 28.. červenec, 4. po ev. Lukáši.
Týdni trh každý čtvrtek.

Kralovice,výroční,

koňskéa dobytčítrhy:

1. ve čtvrtek před zvěstováním P. arie,
2. v pondělí před sv. Petrem a Pavlem,
3. v pondělí před nanebevz. P. Marie, 4
ten čtvrtek před sv. líavlem.

Kralovice

nad Labem čiliDolno

Kralovicc, i. tu středu: před sv. Jiljím, 2.
tu středu po všech Svatýcc.h

(Fůrstcnbruck), výroční a Krnlu u,py l. v out. po Velikonoci,2. ve

dobytčí trhy ty pondělky: 1. druhý po sv.
Fabiana a Šehestianu, 2. druhý v postě,
3. po Velikonoci, 4. před navštívením P.
Marie, 5. před nanebcvzetim P. Marie, 6.
po jmenu P. Marie

středu před naroz. P. Marie.
ve středu na rozličné potravy.

Král-"nv Městec

Týdni trh

(Kčuigsstadtl).trhy vý

roční a na hovčzí dobytek ty pondělky:
1. po sv. 3 lírálích, 2. po Quasimodoge
nový(Neuknin), 1. v posledníma
uiti, 3. po Božím Tele, 4. na sv. Bartol.
Týdni trhy na obilí po celý rok v patek.
sopustní čtvrtek, 2. po květué neděli, 3.
(Graslitz), 1. den po sv. Janu
na sv Víta, 4. ve čtvrtek po av. Vavřinci, Kra-lice
5. na sv. Ludmilu, 6. na av. Vendelína,7
lírt., 2. 2hč pond. po sv. lllichalu. Trhy
na sv. Barboru.
na dobytek 3tí středu každého druhého
měsíce.
Kolinec,
1. na sv. Filipa a Jakuba, 2.
Králné doly (Schónthal),1. ve čtvrtek
na sv. Vavřince, 3. na sv. Ondřej
před sv. Václavem. Týdní trh každou sobotu.
Kolin nový (Neukolín),výroční“: před
na tučný čtvrtek a ty čtvrtky:
cházejícími \dvoudenními trhy na dobytek: Křinec,“1.
2. po_sv. Duchu, 3. po sv. Bartoloměji.
l. v pond. po poslední masopustní nedeli,
4. po sv. Kateřině.
2. v pond. po svátostech, 3. na sv. An
Křlvaoudov,
ty pondělkypo sv. Jiří a
tonína Pad., 4. v pondělí po sv. Bartolom..,
5. na sv. Františka Seraf., 6. v pond. po
Jiljí. Týdni trh každý pond.
Krucburek(Kreuzberk),
sv. Ondřeji. Týdní' trhy ve středu a v pátek. Krncembnrek,
výroční a dobytčí trhy ty pondělky: 1
Koloveč
(Kolautechen),1. v outerý Veli
před Hromnicemi. 2. po nanebevatoupení
konoční, 2. na sv. Jana Křt., -3. v pond.
Páně, 3. po sv. Václavu, 4. na sv. Kate
před sv. Havlem, týhodni trhy: 1. druhé
řinu. Každý čtvrtek týhodní trh.
pond. po Velikonocí a po sv. Martinu.

Knín

Kopidlno,

1. ve středu po Velikonoei, Krumlov

2. na sv. Prokopa, 3. ve středu před na

český (Bóhmiach-Krumau),í

ve čtvrtek -po atředopostí, 2, ve čtvrtek
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po Božím Tele, 3. v pond. před sv. Havlem.

Padne-li sv. Havlana pondčlek,odbý\'á se
trh otýden dříve , 4. na sv. Kateřinu. Trhy
na dobytek od sv. Jiří až do s\. Havla každou
středu , týbodní trhy každou středu a sobot.

Krupka

(Graupen), ty pondělky-:'í.před

sv. Duchem, 2. před sv. Václavem.

nrýry

(Kriegern),výroční a dobytčítrhy:

i. ve středu po ned. Llitnre, 2. ve čtvrtek
po neděli Kantate, 3. ve čtvrtek po pozdvi
žení sv. Kříže, 4. na sv. Bohumíra 8. listop.

Kunžak

(Kanigseck), ty pondělky: 1.

po Hromnicích, 2. po Míserikordia, 3. po
av. Matonši, 4. na dušičky. Trhy týdní \\
dobytčí každý čt\r.tek

Kušvrdn,1. o sv. Jiří, 2.0

lil-nivou

sv. Michalu arch., 3. 15. prosince.

lluřivody

av. Filipu a Jakubu, 3. před Bož. Tělem,
4. po sv. Jiljí, 5. před sv' Martinem.

Libochovice.

Liebiteln
v lJ.trh
ond po
av. Martinu. (Líebcnstein),1
Každou středu . ty'b.
nav'st. P. Marie, 2
neděli adventní.

Lipa

Kynžvart
(Kčnigswarl), výroční dobytčí
a koňské trhy i. na sv. Josela, 2. vpond.

v pondělí před první

čelků (Btíhmisch-Leipa),i. večtvr

tek po sv. Markétě, 2. ve čtvrtek po sv.
Martina, oba po 8 dní. Připadne-li 'av.
Markéty neb sv. Martina na čtvrtek, začne
trh t_éhož dne. Trhy na dobytek: 1. ty
středy: po středopostí, 2. po Božím Tělo,
3_. po sv. Bartoloměji,

4. po sv. Martinu,

každý trvá 2 dni.

(llůhnerwasser), výroční trhy Lipnice,

na dobytek: 1. v pond. po Velikonoci, 2.
v pond. po sv. Duchu, 3 na sv. Jana
lm., 4. v pondělí po nauebeu. P. Marie.
5. v pond, po sv. Hmlu, 6. v out. pí-ed
av. Tomášem npoat. Každou středu týh.
trh na dobytek \\ rozličné krámaké zboží.

!. v atředopostí,2. ten den

před nauebevat. Páně, 3. na sv. Bartolom.
4. ve středu po sv. Václavu. tu středu po

výroční koňské a hovězí trh'y:

i. v pond. po sv. 3Krdlích, 2. po Judiea,
3. po sv. Petru a Pavlu, 4. před sv. Ha
vlem, 5. po sv. Martinu, 6. před Vánocemi.
Trhy na vlnu: i. na sv. Floriana, 2. v
pond. po sv. l'lavlu. Trhy na dobytek:
1. každý pondčlek od 8. lednaaž _do_9,
listopadu. Týdní trhy každý pátek skrze

celýr

po sv. Markétě, 3. v pond. po všech Sva
tých. Trh na obilí každý čtvrtek.

Liiov, 0.1 na velkonoční outerý, 2. na;

po 3 Krúlích, 2. v out. po ned. Judika,
3. na svatodušní outerý, ci. na sv. Maří
Magdalenu, 5. v outerý po av. Matouši.

Liteň,

Landikronn

Ledeč,

(Landskron),i. v outerý

!. v outerý po neděli Septuagesima,

2. den před nanebevstoup. Páně, 3. den
před sv. Maří Magdalenou, 4. v outcrý po
sv. Jiljí, 5. ve čtvrtek před sv. Havlem.

[Ae-kov.

]. dne 19. března. 2. dne 4. čer

vence, 3. dne 6. září, 4. v první pondělí
v advcnlč.

Bartoloměje, 3. na sv. Ondřejo. Týbodní
trh ve čtvrtek.

1. na čtvrtý pondčlek po novém

roce. 2. ve středu před sv. Duchem, 3. na
sv. Maří Magd., 4. ve stí-edu před av. Vú

clavem, 5. na sv. Alžbětu, též vždy trh
na dobytek.

Litoměřice

(Leitmeritz),ty pond. 1. po

Sexagesima, 2. po antate, 3. po naneb.
P. Marie, 4. po sv. Kateřině. Týdni _trh

v sobotu a v outer'.

Litomyšle

(Leitomischl),1. v outerýpřed

Levin, na sv. Matouše Evang.
Lhenice
(Elhenitz), 1. na sv. Fabiana \\

sv. Františkem Sales., 2. ve středu před
Pankrúccm, 3. \! outerý před sv. Petrem
\\ Pavlem, 4. ve středu před sv Jiljlm, 5.
Šebestiana, 2. na sv. Jiljí, týh. trh každou
\ outerý před sv. Kateřinou. Trhy na
středu. Trh na přízi na sv. Linharta.
koně. & dobytek o den drive Ty'h trhy
Libáň, v outerý po av.Matčji, po sv.Tro
jiei, po _sv. Bartolomčji a po sv. imonu š každou sobotu.
7jkuite!udduo!us (Lauterbach) \y'ročni a do
a Judě. Týdenní trh každý outorý.

Liberec

(Reichenberg), ty pondělky: í.

bytčí trhy:

l. na sv. Jenaal(řt.,

_2. první

pond. po růžencovó slavnosti.
po_bílé neděli. 2. před sv. Vítem skrz 8
(Oberleutcnsdorí'), 1. ve středu
dni, 3. po naroz. P. Marie skrz 8 dní, 4. Llhínov
pond. \\ v outerý po 3ti neděli v říjnu, . po květné neděli, 2 na sv. Maří Magda
lenu, 3. na sv. Michala, 4. v pond. po
5. v ond. \\ v outerý před první neděli
všech Svatých.
adventní. Trhy na vlnu: 1.v outerý a
1. na sv. Jiří, 2. na sv. Ma
ve středu po sv. Duchu, 2. v outerý a ve Lochovice,
tčje, 3. na sv. Leopolda, 4. den před n,
středu po av. Michalu. Trhy na dobytek:
Janem Křtitelem.
v sobotu před bílou neděli, v sobotu 8an
před i. neděli adventní, Týdní trhy každé
Loket
(Elhogen),11.
na zelenýčtvrtek,
trh
na chléb,
2. dnel května,
3. na av. ar
pondělí a čtvrtek.
Libice, l. v pondělípo jmenu Pána Ježíše,
tina bisk.. 4. ve čtvrtek před Vánocemi,
pouze na chléb
2. na popeleční středu, 3. v pond. po av.
2.
na
sv.
Jana
Janu Nep., 4.'v pond. po sv. Prokopu, 5. v
sv."Jiří,
Křt., 3. na 1.
sv. na
Mich
pond. po nanebevz. P. Marie, 6. na sv. Havla. Lomnice,

Liblín,

ty pondělky: i. po Liitare, 2. po Lomnice,

i. druhý ačtvrtekpostní, 2. ve
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.2_8_2

čtvrtek před sv. M. Magdalenou, 3. před

Nlerklin,

sv. Šimonem
.l_||_dou.$l,il||\ní 9 trhy
na
dobytek
a jiné avětší
"MW

Městečko

Pú_r|_,ě 2. ve čtvrtek po Beož.
Miele.

Týdni

trhy každý čtvrtek.
Louny,
výroční :| dobytčí trhy: l_.\- pond.
\\ následující dní před tučným čurpkem.
2__.v pond. a v outervpřed nanel:\;\sloup.
Páně, 3. ve středu po naroz. P. Marie po
dní, 4. ve středu || ve čtvrtek po s_v.
i_|_|_|or_|n_n J_udě.

Loqnpvlce,

tý člvrtky: 1. předs\.

l_(rali, 2. před sv. Řehořelu,_33. před sv.
Vojtěchem, 4_. na_ sv. Víta, 5. na sv. i\laií

Magdalenu, 6. ve čtvrtek před sv. Barto
mějem, 9.
7. před
Vá|l||_ve.m, 8. na sv.
Lukáše.
lin S\.sv.Barbo

české (Friedliinder.Neustadtl),

Ty pondělky:

[. po sv. 3. Krúlíeh, 2. po sv.

Josefu, 3.14 dlll po sv. Duchu, 4. pojménu
P. Marie, 5. po svatém Martinu.

Město .\'OVě nad Nleluji (Neustadt),
\ýročný :| dobytčí trhy: l. na sv. Amálie,
2. no sv Jiří. 3. na, sv. Jana || Pavla, 4.
na den povýšení sv. liříže. Týdni trh na
přízi :| obilí každou středu t_tsobotu.

Mčuov (Einsiedl),typondčlk\': i,. druhé po
Velíkopocí, 2. po s\. Jnnulíl't., 3. předev.
lln\lel
Meyto (.\íanlh), !. v pond. po první neděli
po \clikoumi, 2. \ outerý. po. s.\. Wipi,
:l. na s\. Matouše.

:llohen|||nut_h.)_,l,. |||-„vní
(Lobosítz), 1_."den p_q_
l,ii|nre. Meyto \yloké
.Trojici || dobytčí trhy: 1 \ \ čhrlck \ postě, 2. \ onlprý po sv. Filipu

Lomnice

2. po

pondélls po neděli Lňtnrc, 2. den po sv.
Trojici,

l. v pond. po. sy. Trojici, 2.

na sv. Vavřince. 3. na sv. Martin

3. d_en_po naroz. P. Marie.

Lubence

(Lubcnlz), \ý_r_očnía dobytčí
trhy: 1. 2_hý
_pond. po I,Iromnidih. 2. ve
středu předysv. Vaolavem.

n_liavipe

ve středu po sv. Jiří. Týh.

trh každou středu.
Luže, 1. ve středu před povýšen. sv. lil-,íie,
2. ten den po sv. Petru 'n Pavlu,

3. ve

a Jakubu, 3. v oulerý po 5\ Petru \\
Pn\|u, 4. v nulerý po nanebevzeti P. ille—

rie, 5 \ oulcrý po s\. Františku Ser., 6. v
outerý před .n. Lazarem. Dobytčí trhý: 1.
\' pond. po k\čt||é neděli, 2, \' pond. před
sv Filípelnu.lukubeln, 3. v pand, po. s.\'.
Petru n Pavlu, 4. v pounl, ponanebevzetí
P Marie. 5. v pendeh před sv. Františkem
Seraf., 6. v pond. před sv. Lazarem.

l. na sv. DOWN,% nn, av.
středu před povýš. sv. Kříže,
. dne 4. Mezi-ností.
Floriana, 3. na sv Mikuláše..
listopaadu.
Ly|n._1_. v pond. po sv. Filipu \\ Jakubu Mikulov (Niklusberg), na s\'..lakub||,d||e
23. července.
2.v
ond. po stčtí s\. Jnnn. Týhodní
Milčin, l,. na sv. Stanislava, 2.. nadaným,
trhy kaqdpu sobotu.
Juna lil-t.. 3. 4 června, 4. na den,stiu
Malelov, ty outerk\: 1. předs\. \latějem,
2. před nanebevst. Páně, 3. před sv_. íllúií
Magdalenou, 4_. před naraz. P. Marie. 5.

před sv. Martinem biskupem.

Meneiin,

l. v pondeli po nedeliSexuge

sims, 2. druhý pond. po Velikonoc-i,3,

dřiebp, '). dne 15. července. 6. na den naro
zeni P. Marie, 7. na dušičky.
(Milesclmu), \ýroční &, dobytčí

Milen'l0\

trhy: 1. den před nrch. Gabrielem. 2.
pond. po s\. Antonínu Pad.. 3. vpond. po

podeížt'ní sv. hřiže, 4. \ poud. “Milla

rozcníuí Páně.
l. tu středu po sv. Jiří, 2. tu
středu po svatém Lukáši; každou středu
31:1:ny
(i\lasehau), 1. první nedeli v p_ostč,
týhodní obilní trh.
I. v masopustní pondělí, 2. na sv.
2. na sv. Filipa \\ Jakubu, 3. na en nn Milín,
Ondh
řeje.
rození P. Marie, 4. v need_č_li po. \_š_e_ch
na_ sv.____Víta,.I. na s\.
B_qrb

Hariovice.

\lnlouše,

5. na sv.

1. dne 14. února, 2. dne 18. n_ilelin,

Svatých,
každý po
trvásv.8 Jiří.
dní. 2.drul\ý
2_'l'rl|yna pátek
vlnu:
1. první pátek_
0_sv Jiljí. 'Pýhodni trhy kazdý pitek,
ll' V_(lúčncec
1. v pond. po sv.
2. v (Kupl'erberg),
pond. p_o sv. .\lnlouši.

Dlčdučin (\liedschin),1 . den před nanebe
vzetím P. Marie, 2. na S\. Šimona u_Judu,
3. osm dní před sv. Martinem.

Mileysko

(Míihlhausen), Luu sv,_Jogel'a,

2. v pondeli po sv. Trojici, 3. na svatou
Markétu. 4 v pondeli po jmenu P. Marie,
5. na sv. Voršílu; týdni trhy na doby
tek, obilí n potravu každý čtvrtek.

Mimoň

(Nietnes), 1. první pátek v poslč.

2. v pondeli po' sv, Trojici, 3. v pondeli po
sv. i\Intčji,4. v pondělí po sv. im. n Jude

1. v pondělímasopustní,2. na
Mělník, výroční,dobytčí a koňské trhy ty erotlce,
sv. Filipa a, Jakuba, 3. v pondělí před sv.
čtvrtky: I. po sv. 3. Kráíieli. 2, podplth
postní neděli, 3. v pond. po sv. Filipu a
akubu, trvá 8 dní. 4. v pondělí po sv.

Petrem n Pavlem, 4. v pondělí p_o sv.
Jiljí, 5. v pond. před sv. Martinem. Týdni

Petru || Pavlu, 5. ve čhrtck po nunebe

trhy na hovězí dobytek, obilí, dříví, len.
atd: 1. v. outerý před \elikonoci, 2. \
out. před vánocí, takto ale kazdou stiedu
po celý rok

vzetí P. Marie, 6. po sv. Havlu_, 7. ra s_v

Ondřeje apost. po 8. dní. Týhodní trh
keždý outerýý,
'
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Mírov vizFriedlond.
Mirovice,

í. nulden. obrácení sv. Pavla,

2. v pondělí po Ltitnre, 3. na sv. Vojtěcha
4. ve středu před Božím Tělem, 5. na sv.
Prokopa. 6. na den Marie Sněžné, ?. den
po narození Panny Marie, 8. v pondělí
před sv.
Panny
Marlilnvlem, 9. na den obětováni
(eWíchstíidtl),1. 23. dnbnn ?.
dne 30. listopadu.

Mlůikov

Mnlov

Ice, 1. v pondělí po jmenn Pána

Ježíše, 2. v outerý po Velikonoei,'
outeriýn
Kateř čpo sv.

Vifn, 4 v outerý po sv.

Mnichovice, ty středy:powbovswup
pení Páně, 2. před Božím Telem. 3. před
narozením P. Mariee, 4. nn sv. Martina
biskupu. lllnvni trhy nn dobytek. obilí a

rozličné věci: !. un tučný čtvrtek, 2. na
zelený čtvrtek, 3. nn sv. Jakuba Apo., 4.
ve čtvrtek po sv. Václavu, 5. na sv. Fran—
liška Xav., ti. den před štědrým večerem;

týhodní trh každý čtvrtek.
M_nliek, l. na sv. Fnbiann & Šeb. 2. na
sv. Josefa, 3. na S\. Filipa :! Jukulm,4
dne 2. srpna, 5. dne 24. srpnu, 6. dne

(Brůx),výročni n trhy na dobytek: 1.

v pondeli po Okulí, 2 v outerý svatodušní,
3. nn sv. Jiljí, 4, pond. po sv. Burkhardu.

Mšec

(Kornhnus), výroční n trhy na do

bytek: 1. v pond. po neděli Oknli, 2. den
před, nnnebevstoupením Páně. 3. dne 2.
říjnu.

Eliana,

ty středy: 1. před tučným čtvrt

,kem, 2. po sv. Filipu n Jak-dm, 3. před
povýšením svntčho Kříže, 4. po sv. Mnr
tinu & v pondělí před vúnoremi trh na
koně \\ hovězí dobytek. Týlmdni trh knž

dč ponděli

Munolfay

Nejiřlko,

Nýrsko (Neuern).t. pondělípo

nnnebmst. Páně, 2. v. pondělí po nnro
zení Panny Marie.

Nehvizdy

(Grossnehvizd), výroční a do

bytčí trhy těž nn koně n vlnu,í. ve čtvr
tek po nalezení sv. Kříže, 2 druhý čtvr
tek po povýš. sv. Kříže. knždýtrváiB dní,

\'echanlce,

1. v pondělí před sv. Mu

tčjem, 2. v pondělí před svatým Duchem,
3. ve čtvrtek před nanebevzetím P. Ma
rie, 4. v pondělí před sv. Václavem, 5.
v pondělí před první neděli adventní.

Neponluk,

1. co po llromnicích,2. ve

stř. po .lubilátc, 3. ve
Iířt., 4. ve středu po
středu po sv. Barboře;
llromnic už do sv. Jenn

Nepomyšl

středu po nv. Janu
sv. i\lntouši, 5. ve
knždou středu. od
lít—tit.týhodní trh.

(l'omeisl), 1. v pondeli před

narozením P. Marie, 2. na sv. Mikuláše-;

trhy nn dobytek 8

Remin., 2. nn sv. Víta

dní trvající:

]. nn

výroční n trhy. na koně ohm

včzí dobytek: 1. v pondělí po Hroínnieirll.
2. nu sv. Jana Křt.. 3. druhý pond. po na
nebevzetí P. Marie, 4. na sv. Michala..
Velké trhy na koně a hovězí dobytek-: i.
v outerý velikonoční, 2. v outerý svato
dušní; lyhodní trh nn obilí a hovězí do
bytek každé pondělí po celý. rok.

Netvořice,

výroční atrhy na dobytek: 1

dne 4. březnu, 2. dne 17; května, 3. dne
27. srpna. 4. dne 16. října.

Henich-ohen,

1. druhý pondělí pin Velii.

konoci, 2 v pondělí po pozdvižení sva
tého Kříže.

(ltluttersdorl'),dne- 24: -srpnn»;

týhodní trh každý. čtvrtek.

Načeradec,

dobytek, 1. první pondělíiv postě, 2. v po,
před nnnebevzetim Panny Marie, 3. na sv.
Jakuba, 4. v pondělí po svatém Miehnlu,
5. v pondělí po všech Svntých.

(Smečno), 1. den po sv, Voj Neu-tupov,

těchu, 2, den po sv. Michahl.

]!luiějov,

výroční í trhy na koně nhovčzt

Netolice,

24. října

non

Nečiyny,

výroční n dobytčí trhy: ]

1. den po sv. 3. lírnlieLi

den po llromnieieh, 3. n.: sv Marka evan
gelistu. 4. v pond. po Božím Těle. 'l'ý
hodni trh knždý čtvrtek po celý půst.

Neveklov,

1. dne 3. února, ?. v outerý!

první outerý v unasopustč, 2._ v.nuterýepo ' svatodušní, 3. dne 3. srpnu, 4'. dne 29.
září.
,
květné neděli, 3. v. outerýposvntodušních
(Neudeek), ty pondělky: i.. před
svátcích, 4. ve středu po sv. Jllhttlilt.. 5_. Nevděky
květnou neděli, 2. po—sn'. Mir-halu; 3tpřod
\'e,s,tř.edu po jménu P. Marie„ 6. na sv.
všemi Svatými.
_
'I'eresii, 7. v outerý před vánocemi.

Nadějkov

(Nadějkml), výroční[!dulmtěi Nymburk,

trhy: [. v outerý po sr. Rudolfu, 2. na
den sv. Šlcpi'mn (2. srpna). 3. v pond.
před suit. 'leresii, 4. v pondeli Wall.E“
Kateřinou.

Náchod,

'.

1. pouledníčtvrtek předpos'em.

2. na sv. Víta, 3. na sv. Martina biskupu.

líaždý čt\rtek týhodní trh„

anvrlry

(Nassabergn, výroční&době.

trhy: i. ve čtvrtek před pnní postní ne
dělí, 2. ve čtvrtek po sv. Norlmrtu, 3. v

čtvrtek po sv. anlu.

Vicemilov, ty. středy: [. vo

středopostí, 2. po av. Janu Krt., 3. po po
výšeni sv. lířížc.

oleřnice

(Giessliíibeh,ty pondellqn: 1.

před Velíkonocí, 2: před sv. Duchem,3
po sv Maří lllnjdaleně, 4. po sv. Barto
lomeji, 5. po sv. llnvln; týhodní trh každý
čtvrtek na přízi, plutno,

obilí & včelikě

krňlnské zboží.
olowi (Bleistadt), [. v_pondělí. po liogutes
2. druhé pondělí. před“ BVMMichalem.

undřejov,

tu středu „MLM.-Blažejem,2.
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to středu před sv. Vojtěchem, 3. na den sv.
Petronily, 4. na en sv. Markéty, 5. ve
středu před povýšením sv. Kříže, 6. ve
středu před sv. Šimonem a Judou. Kdyby
3. neb 4. výroční trh na sobotu, na ne
děli aneb na nějaký jiný svátek padl, drží
se tu středu pled tím.

(Dpatov

(Abtsdorl'), !. na černý čtvrtek,

2. v pondělí před sv. Duchem, 3. ve čtvr—

tek po Marii Sněžné, 4. druhý čtvrtek po
početí P.
arie.

opočno,

1. na sv. Marka dne 25. dubna,

2. na sv. Mikuláše dne 6. prosince. Trhy na
koně a rozličný dobytek, jakož ijinó zboží :
1, na obráe. av. Pavla dne 25. ledna, 2.
na svatého
choře dne 12. hřežua, 3. v
pátek před sv. Jiřím. Trhy na vlnu: 1. na
sv. Petra a Pavla dne 28. června, 2. na
stčtí sv. Jana dne 29. srpna. Trhy týhodui
na obilí a kramář-ské zboží každý pátek.

Osečno

(Oschitz), ty pondělky: 1. po čtvr

té postní neděli, 2. po sv. Víta, 3. po
třetí neděli v říjnu, 4. před sv. Tomášem.

on.-ov

(Schlackenwerth)1 1. v pond. po

Septuagesíma, 2. v pondělí před sv. Ha
vlem; trh týhotlní každé pondělí.“

0ndlice

(Eidlitz), výroční ndobytčítrhy:

i. ve čtvrtek po smrtelné neděli, 2. v
pondělí po narození Panny Marie, 3. v
pondělí po sv. Kateřině; při každém vý
ročním trhu jest spolu trh na dob., jakož
každý čtvrtek týltodní trh na obilí, palivo
a potravní zásoby.

Onno“

(Unhoscbt), 1. den po novémro

ce, 2. na sv. Josefa, 3. den po sv. Petru
:: Pavlu, 4. ve středu po sv. Františku
Seraf., 5 v pondělí po sv. Martinu.

Oupioe

(Eipel), 1. na Hromnice, 2. v ou

terý po sv. Jakubu V., 3. v outerý po
svatém Jiljí, 4. v outerý po sv. Martinu.
Týdenní trhy, !. v out. před velikonoci,
2. v out. před svatodušními svátky, 3. v

váno
out. před sv. Havlem, 4. v outerý před

Onl'oby

(Pollerskirchem, i. v pondělípo

Outerý
třetí
vpustě,
v Jan
2. pond.(Neumarkt),1.
po kvě ned.,
3.nponds'
Křt.. 4. ve čtvrt. Lpřed sv. Havlem, 5. v
sob. před Ad. a Evou.

Pacov,

[. v pondělí po neděliKantato, 2.

na sv. Annu, 3. v ponděllpřed sv. Havlem,
4. na sv. Barboru. Týhodní trhy od stře
dopostí už do začátku adventu na koně.
hovězí dobytek, obilí, vlnu atd.

Paka

Nová (Neupaka), 1. v outerý po

jmenu P. Ježíše, 2. v outerý po neděli
Rogate, 3. v outerý po Božím Tělo, 4. na
sv.- Vavřince, 5. v outerý po sv. Matouši.
Trh týhodnl každou sobotu.

Pardubice,

Pecka

(Petzknu), výroční, koňské a do

bytčí trhy - 1. v pond. po sv. 3 Králích,
2. v poud po sn Duchu. Týhodní trh
každou středu.

Pečky

(Potschkau), 1. v pond. po jmenu

P. Ježíše, 2. na sv. Jana Nep.3, . na sv.
Vavřince, 4. \! pond. před sv. Martínom

Pelhřimov

_středu postní, pak 1. sobotu po křížové
neděli. 2. v sobotu po sv. Trojici, 3. v
sobotu po sv. Prokopa, 4. .v sobotu po
povýšení sv. Kříže. Trhy na koně každé
pond. před výročním trhem. Týhodní trh
každou sobotu.

Pernink

Písek,

(Aussigj. výroční

Fabianu a Šebestianu, 2. čtvrtý před Ve
likonoeí, 3. po sv. Markétě, 4. po 5\.
Bartoloměji, o 5. po sv. Martinu.

(Dn-ii

nad'

Orlici

Oni“

(Auseha), í. pátou středu postní, 2.

na sv. Jana Křtitele, 3. na sv. Bartoloměje,

4. na sv.--Šimona & Judu

1. v outerý velikonoční,2. na

íta, 3. na sv. Šimona a Judu.

1. třetíčtvrtek vpostč, 2. vonterý

po sv. Trojici. 3. na sv. lll, Magdalenu, 4.
na den povýš. sv. Kříže, 5. na sv. Alžbětu.

Pileli.

ty pondělky: 1. první v postě, 2.

po nanebevz. Panny Marie, 3. po povýšení
sv. Kříže, ní, po všech Svatých.

(Wildenschwert), Planá.

výroční trhy s předcházejícími dobytčími:
1. v out. po středopostí, 2. na sv. Víta,
3. na sv. Jakuba, 4. v out. po narození
Panny Marie, 5. na sv. Martina. Každou
sobotu trh na len, přizi,_plátno a vlnu.

(Peterswalde),1. \ pond.14

dní před sv. Duchem, 2. v pond. 14 dní
před císařským pos\tcením.

října. Každý pondělek trh na dobytek
a28.obilí.

trhy ly pondělky: 1. po si.

(Biiringen), první pond. měsíce

září aneb po svátku Anděla Strážce.

Petrovice
Pilníkov,

idobytčí

(Pilgram)ty outerky: 1. po

novém roce, 2. po středopostí, 3. po Bo
žím Tělo, 4. po sv. Bartoloměji, 5. posv.
ímonu a Judč. Trhy na dob\tek každou

Hromnicleh, 2. dne22.2 července, 3. dne

Ola-ti nad Labem

1. ve středu po Hromnicích,

2. v pond. v křižovém týdnu, 3. na s\.
Viktorina, 4. v outerý po početí P. Marie.
Trhy na dobytek: 1. v pond. před Hrom
nicemi, 2. v pond. před křížovou neděli,
3. v pond. před sv. Viktorinem, 4. v pond.
před početím Panny Marie. Týhodní trh
každý pátek.

(Plum, l. na sv. Tomáše Akv., 2.

ve středu před zeleným čtvrtkem, 3. \
pond. po nanebevstoup. Páně. V pondělí
na dobytek a v sobotu na obilí.

Planá.

llorni

1. druhounedělipoHrom

nících, 2. 2hou neděli po velikonoci, 3. na
sv. Markétu, 4. na sv. Michala; týh. trh
každý outerý

Plaňany,

1. na sv. Fabiana a Šebestiena.
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2. nasv. Matěje, 3. v svatodušní pond.,
4. na sv. Jakuba.

Plat-ice,

ty čtvrtky: 1. po Quuaím., po Polnčak,

8. dní, 2. porozealání av. Apoit., 3. po
povýšení sv. Kříže po 3. dní, 4. po sv.
llavlu, padne-lí sv.- Havla ve člvrlek, ten
samý den; týhodní trhy: 1. na velký pá
tek, 2. nn sv. Tomáše, a od sv. Josefa až
po av. Havlu nn rozličný dobytek každou
so otu.

Plataa

(Platten), ty pondělky: 1. před sv.

Duchem, 2. po sv.
vřinci.

Plzenec,

uchu. 3. po sv. Va—

výroční a dobytčí trhy: 1. v

pondělí do l-lromnicích. 2. ve středu po
sv. Vojt., 3. v pondělí po nanebevzetí
Panny Marie, 4. ve středu po ev. llavlu.

Plloň

Pgiieň,

(Pilsen), výroční, a dobytčí u koň

ské trhy ty pondělky: 1. po Reminiscere,
. po av. Petru a Pavla, 3. po sv. ar
toloměji, 4. po sv. Martinu, Trh na vlnu

drží se zároveň : trhem Petro-Pavelskýma
trvá pl'ných 8 dní. Týhodní trhové
středu a v sobotu.

Počátky,

ve

ty pondělky: I. po jménu P.

Ježiše,2 .po nanebevstoupení Páně, 3. po
av. Františku Ser.

(Pollio), 1. na sv. Markétu, 2. na
1. ve středu po av. Matěji, 2. po

sv. Filipuv a Jakubu, 3. po av. Vítu, 4. po
av.

Pořičic Spálené,

(Brennporítschen),
1.

na sv. Josefa, 2_. ve čtvrtek po sv. Duchu.
3. v pondělí po av. Bartolomějí, 4. v druhé
pondělí po sv, Martinu.

Pontolopny

(Postelberg),výročnítrhy:

i. v pond. před Velíkonoeí, 2. v pond.
po sv. Trojicí , 3. den po nanebevzetí P.
Marie, 4. na av. Ondřeje Ap.; ttýhodní trh
každou středu.

Poatupioe,

1. dne 30. května, 2. dne 5.

září, 3. dne 16. října, 4. dne 20. listopadu.

Praha,

15. březnana star. náměstí; 12.

května na maloatransk. náměstí a na btěp.

place; 11. června na mal. mím., 24.1áií
na alarmu.

mím. ; 2. prosince na starem.

náměstí — vždy14dní.
Prachatice,
1. ve4čtvrtek po sv. 3 Krti
lích, 2. den po sv. Jakubu, 3.vna sv. Mn
těje; týhodni trhy na dobytek a obilí každý
čtvrtek, z níchžto hlavní jsou ve čtvrtek
po sv. Matěji a po sv. Vojtěchu.

Prčice,

výroční n dobytčí trhy: 1. v ma

Poděbrady,

výročnía dobytčí trhy ty
aopuatní pond.. 2. v p.ond po sv. Vítu, 3.
pondělky: !. po sv. Josefu, 2. před av.
po nanehevzetí Pannyp Marie, 4. na av. í
mona a .lnu
Markétou , 3. po povýšení sv. Kříže,
výroční u dobytčí trhy: 1. ve
4. na sv. llavla; každou sobotu týhodní Pro-oč,
tr .
čtvrtek po av. Jiří, 2. v pond. před. \'.

Podhrady,

výroční a trhy na koně a

hovězí dobytek: i. druhý outerý před av.
Bartolomějem, 2. v outerý po av. imonu
a Judě.

Podhořany

(Poderaam),výroční a do Protivín,

bytčí trhy ty středu: 1. po eliltonoci, 2.
před sv. línvlem, 3. před Vánocemi. Tý
dní trh každý pátek.

Podmokly,
čtvrtek.

Podoly

Díle

Maří Magdalenou, 3. v pond. řed sv. Te
resíí, ti. v pondělí před svatou Kateří
nou. Dohytčí trhy odbývají se před po
lednem

týdní trh v outerý a ve

1. na velkonočnípond., 2. na sv.

Prokopa, 3. na sv. la vla.

Přelouč,

1. v outerý po nedělí Judika,

2. ten den po navštívení P. Marie, 3. na
proměnění Krista tina, 4. na av. Kateřinu;
trh na dobytek vždy 6. června.

(Weiaspodol),[. nnKrom Přeetice,

]. vpondčlí po nanebevstoupení

niee. 2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na av.
M, Magdalenu, 4. na sv. Václava.

Páně, 2. po Božím Těle, 3. po sv. Vavřín
cí, 4. po sv. Krišpinu; týhodní trhy nu

Police,
1. v pond. po nedělí Kanuíte, 2.
na av. Prokopa, 3. na sv. Bernarda; pad

potravní věcí: 1. na zelený čtvrtek, 2. na
sv. Tomáše: pak od začátku postu až k
sv. Martinu každý čtvrtek.

nou-li ale dva posled. trhy na sobotu, drží
se v pond. a osmiden.-avobodným prode
jem kramářského zboží. koní a hověz. do
bytka. Týhod. trh každou středu na plát
no, přízi a obilí \šeho druhu.

Poličany,1.vpondčlí

Přibiulava,

! v postní sobotu, 2. třetí

pondělí po Velkonoci, 3. v pondělí po sv.
Petru a Pavlu, 4. po narození Panny llln
rie, 5. po sv. Ondřeji.

po sv. 3. Krtílích, Příbram,

1. v pond. po Hromnicích, 2.

po Velikonoei, 3. na sv. Jana Křtitele, 4
2. třetí pátek v poatč, 3. v pondělí po
sv. Filipu a Jakubu, 4. na sv. Jana Křt.,
na
dělísv.aJilií, 5. na av. Linharta anebv pon
5. na sv. Bartoloměje, 6. na av. Šimona
Přibuzy o(Fríihhnas), v pond. po av. Bar
a Juda; týhodní trh každý čtvrtek.
tolom
Polička,
I. v pondělí po sv. 3 Králích,'
(Príethal), [. na den sv. Vavřince,
2. třetí čtvrtek postní, 3. v outerý před Přldoli
2. v neděli po sv. Jiří; každou středu tý
svatým Jiřím, 4. ve čtvrtek před av. Janem
hodní
a dobytttčí ry.h
Křt., 5. ve čtvrtek před av. Bartolomějem,
Přítočnlce
(Príesen), trhy výročníana
.6, v out. před sv. Ším. a .ludou.
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'dobytek: l. v, pond'. před naaebcvst. Pinč, Rokycany,
1. v pondelipo .n. Faustinu,
2. v pond. po sv. Bartoloměji. V těmdní
2. po sv, Torpesn, 3. po sv. Štěpánu pa
před adventní nedělí je po 6 dní trh na“
peži, 4. po sv. Františka Seraf., 5. po
lon; ty'hodní trh každou sobotu.
první neděli adventní.

Rabi,

i. v pátek po sv. Josefa, 2. na sva

-tou Trojicí po 8 dní, 3. na“svatého Barto
Ioměje, 4. na svat. Martina po 8 dní; tý
'hodnl trh každou středu.

Rabiiein

Rokytnice,

(líabcnstein), 1. drnhon středu Ronov,

po sv. Jiří, 2. ve čtvrtek
lavem.'

Radouřov

před sv.

tic.

(Graber), výroční trhy: l. na

sv.“ Valentina 14. unora, 2. na sv. Víta 15.
června, 3. na sv. Michala 29. září, 4. na
dušičky 3. listopadu.

Radnice,

1. v pond. po Judika, 2. po nn

nebcvstonpcni Páně,

3. po Božím Těla. 4.

po narození P. lllarie,'>. .po Lukňši Z\lfí
štní trhy: 1 na zelený čtvrtek, 2. na s\.
'l'omtiše Apošt.; trh na dobytek a obilí
každý čtvrtek.

Radomyšl,
Radonice.

1. na svalěho Matouše.
výroční a, trhy na koněa ho

vězí dobytek : l. v pondělí po neděli lnitare
2. na svatého Bartoloměje. 3. v pondělí
po svaté Kateřině.

Radyně

(RichenlmrgL výroční trhy na

dobytek-: 1. ve čtvrtc
po Božím 'l'ělc,
2. dne 27. srpna, 3. dne 27. listopadu.

Rakovnik

(liakonitz), 1. ve čtvrtek po

l. na sv. Matěje, -2. na _av.

Markétu. 3. na dušičky. Ponti: 1. na'svat.
Joscla, 2_.v oktávu Božího Těla; týhodni
trh každé pondělí

1. “: ctvrtek před Velikonocl, 2.

před sv.

Duchem,

3. před Vánocemi, &

padne. Ii na ten den štědrý večer, drží se
trh 0 týden dříve.

Ronov

(Ronspcrg), l. na sv. Filipa a .la

knba, 2. v pond. po sv. Petra a Pavlu, 3.
v pond. po narození P. Marie po 8 dni.

Rovenlko,

výroční a dobytčí trhy: l.

na sv. tři Krále, 2. na sv. Josefa. 3. na
svat. Vojtěcha, 4. na sv. Víta, 5. na sv.
Michala, 6. na sv. Martina.

Rožďalovice,

výročnía trhy na koně a

dobytek: 1. ve čtvrtek po třetí neděli po
3 lírtilích, 2. po Jndika, 3. v onterý před

nanebeuelím Páně. 4. \e

čt\rtek po sn.

Markétě 5. po sv.at Vavřinci, 6. pos
llavln, 7. po svat. Martinu, R. v šucllóm
týdnu před Vánocemi. Týhodaí trh každý

čtvrtek.

Rožmberk,

1. na sv. Falli'anaa Šebe

stiánu. 2. na sv. Vojtěcha, 3. v pond. před
sv. Václavem; trh na chleb na sv. Miku

Jieminis., 2. ve středu po Kantáte; 3. na
láše; týhodní trhy každou sobotu.
(Rosenthal), ]. na sv. Filipa a
rozcslůni- sv. Apoštolů, 4. na sv. lnulmílu, Rožmital
Jakuba. 2. na sv. Jakuba dne 25. června;
5; na den sv. Linharta: týhodní trh na
den sv. Tomáše.
týh'odní trh každou středu.

1. v suché dní před svatým Ma Rožmital,

Rataje,

!. \ pondělípo Judika,2.na

tčiem, 2. v pondeli před Velkonocí, 3. ve
středu po nancbevstonpeni Páně, 4'.v pon
děli před Vánocemi.

sv. Filipa a Jakuba. 13. \ pomL po Božím
Tčlc. 4. na svat. Vavřince, 5. v“ pmttlčli

Jakuba; ty'dní trhy: 1.. na masopustní ou-
tcrý, 2. ve "středu po Velkonoci, 3. po sv.
Vitu, 4. na sv. imona a .lndu.

Pmla. 2. po .“ atodnšních sv'áttích, 3. pied
sv. Bartolomějem, 4. po sv. llln'ln; tý
hodni trh kazdou středu.
' (lleichen). [. na sv. Bhrtblb

1. v středopostí,Ina—av. Rumburk,

Ratibořice,

Roudnice,

1. první čtvrtek v postě; ?.

prostřední čtvrtek v' postě, 3. na zelený
xčtvrtek, 4; na den nalezení sv. Kříže, 5.
ve čtvrtek
0 na'nelievstoupcní Páně, ()
v pondělí po Božím Tělc, 7. na sv. Maří
Magdalenu, 8. ve čtvrtek po sv. Jiljí, 9.

ve čtvrtek po sv. Václava, lo večtl-rt'cli
po sv. Martina. lt. na den 5\. 'l'omůše;
týhodní trhy každé outerý a na obilí kai.
dý čtvrtek.

Rechoteln Dolni

(Uatcrreichcmtcinňg
l'.

na sv. Šebestiána, 2. na sv. Vojtěcha, 3.
na sv. Jiljí, 4. na sv. Linharta.

Ročov

llorni

městysv pond. po zvěst.

'.P Marie.. v pond. po Janu Krt.. v onterý
po
Františka Seraf., v outcrý po |iočetIP.
ilaríe.

Rochlice,

před svatým Václavem.

ty pandčlky: [. po Velikonoci.

2. po sv. Prokopa, 3. 'po naneb'evz; P. M.,

4. po cls; posvícení. Týdní trli-k'dždýčth.

!. v pon.l. po obrácení sv.

Michala.

Rychnov

(Reichenau), výroční a trhy na

dobytek: I. ve středu po Jměnu Ježiš; 2;
na den nalezení sv Kríže, 3. na sv. Pro
kop.-|, 4. naČeský,1
5\at.l\la1touše,
5. n.-usv. Božím
l,-\níi.
Rychnov
. v pondělípo

Těle, 2. na svatého Ondicjc; každou středu
tydní trl

Rychnov

\'ový (Ncnrctcbenaul,\ýročni

a dobytčí trhy: I. v pond. po ll'rnnmíclcli.
2. po sv. Filipa a .luk'nbn. ".. před nauc
Imvsloupením P. Marie. 4. po sv. Martina;
týhodní trh každé pond. na plátno, přízi
n potravní \čci.

Řečice

červena,

(Rothržctscltlmž[. na

sv. Jiří, 2. v outerý po nanebevstoupení
Páně 3. na sv. Šimona a Juda, 4. na sv.

Kateřin.

Řečice liardaiova

(Kardaschržctschitz)
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1. na sv. Josefa, 2. ansv. Vavřince, 3.
na sv. Matouše, 4. na sv. Martina; trh na
__dohytek každý outerý.

llevnlc ce, l. \' poud. po sv. Mati-ji,2. \e
středu před Bollm Tělem,

3. pled

sv.

lIa\lem.
Řlčany,
1. ve čtvrtek po svatém Matěji,
2. na sv. Zikmundu. 3. ve čtvrtek po s\'.
Prokopa. 4. ve čtvrtek po av. Bartoloméji,
5. v pond. po sv. _Vňclavu, 6. ve čtvrtek
po sv, Martina, 7. \' poml. před štědrým
večerem; ty.h trh každou sobotu.

Stodolní,

1. v pondeli po jmenu Pána Je

žišv. 2. po svatém Janu Křtiteli. 3. po
sv. llartolomeji, 4. po sval. Havla; týdni
trh každé pondělí

Sandava

. dne28. dubna,2. dne 2. listop.

Seč, výroční a trhy nu kdne i hovězí do
hylek s osmidenním l'rejunkem: l. \e čtvr
tek po sv. Vilu, 2. v pond. po sv, Jilií,
3, na sv. Martina bisk. Na ohill vnřivo,
vlnu n přlzi: l. v oulcrý v postě. 2. v
outerý pied středopostim, 3. v outerý po
Judik a.

Sedlec,

l. v pond. po jmenu l'. Ježíše,

2. na sv. Jiří, 3. na Pia papeže, 4. na av.
ltlichaln arch , 5. na sv. Alžbětu.

l. na sv.Jlatéje, 2.-_na sv.Jana

Nep., 3, na sv. _Vavřince, 4. v pond. před
sv. Kateřinou.

Skalice česko ltcllvelká,

výročnía

trhy na doby:!ek ]. ve středu po av. l'i
lipu a Jakubu, 2. po sv. Vavřinci, 3. v. ou
t rý po sv. Františka Ser., 4. po sv. Jiljí.
'I'ýh. trh na obilí, přízi a potravnl vůci

každý oulcrý.

Skuč,

1. první outerý v postě, 2. vouterý

svatodušni, 3. na povýšeni sv. Kříže, 4.
na sv. Lucii. Trhy na koně a hovězí do
bytek: 1. na den sv. Karla Vol., 2. na
první outerý postní, 3. v pátek před kvet—
nou neděli, 4. na proměuéul :Krista Pana,
5. na sv. Martina lusk., 6. navav. LuCii.„

(Snndah), l. v pond. po neděli Slaný

Reminisccrc. 'J. po sv. Ducha, 3. po sval.
Miehulu_Arch., 4. po druhé neděli adventní,
lýhodní trh na obilí každou sobotu.

Sůnava,l

Skalice,

(Schlun), 1. na sv. Filipa a Jakuba,

. na sv. Matouše po B dní. 3. na den
obětování P. Marie! Trhy na dobytek: 1.
v pond. po Liitare, 2., na den proměnění
Krista Pána.

Slavětín,

l.'ve středu před květnou ne

dělí, 2. po sv. lgnáci, 3. před sv. \Íá
clayem, 4. ve středu po obětování P.

Slavkov

(Schlaggeuwald), |. v poud. po

neděli Sr—plungesima,2. pojmenuP.

Smidary,

Marie.

1. v outerý. po av. Dorotě, 2.

v pond. po sv. Stanislavu, 3. na sv. .la
kuba vetšího, 4. ve čtvrtek po narození
P. Marie, 5. na sv. Lukáše. Každou sobotu
trh na obilí.

Sedllce,
1. ve středu po čtvrté postní nc
Smiřice.
1. ve středu po llroumicích, 2.
dělí, 1. v pond. po aeisvetéjšl Trojici,3
ve slřulu po uavlitheul I'. Marie,- 4. na
před av. Jiřím, 3. před Juliilátc.44před
sv.- Bartolomčje, 5. na sv. Michala, 6. na
sv. Martina hisk.
2. ve středu před sv. Duchem, 3. den před
sv. Petrem a Pavlem, 4. ve středu před
sv. llavlem, 5. den po s_v. Martinu, 6.
ve středu před Vánocemi. 'l'ýhodnl trh

každou středu; tak nazvaná Kocanda, totiž
trhy ua len " plátno: [. osm dní před sv.
Petrem a Pavlem, 2. osm dní předev.
Martinem.

Sedlo

Staré

(Allautlel),l. v out. po sv.

Jana Nep., 2. v pond. po sv. Václavu, 3.
ve středu před sv. Martinem.

Semlle,

sv. Bartolomějem,o 5 před sv Matouiiem.
Každou sti-edu týhodui trh

1. ve středu přcd Velkanncl, Smržovka

Setllčany,

l. v pond. 'v středoposti. 2. po

křížové neděli 4. čenna, 3. před svat.
Janem Ki't., 4. po sv. Jiljl. 5. před sv.
Havlem, 6. před sv. Ondřejem. Týhodní
trh každý pátek.

Senožaty,

I. na sv. llátu, 2. na sv. Voj—

(llorchenslern), l. ve středu

po sv. Josefa. 2. po s\. Marku, 3. pře
všemi Svatými. 'l'ýhoduí trh haždou středu.

Soběllav,

l. v pond. po obrácením.Pa

\la aneb v pond. před llromuicemi, 2.
před svatodušnlmi svátky, 3. po pmýšení
sv. Kříže, 4. před sv. Kateřinou. Trhy na

koně o den dříve, trhy na hovčzídohytek
od druhého pondělí v po..tě až do ppo
dělka po s\até Trojici každe pondeli.

Sobotka,

1. ve čtvrtek po 3 kr.. 2. na

velkonočnl out., 3. na sv. lllngd., nt na s\.
Bart., 5. na sv. llichala, 6. na sv. Kate—
řinu. Týhodní trh každou sobotu.

Sokolov

(Fulkenau), 1. v pond. před s\.

Duchem, 2. po av. Jakubu včL, 3 na sv.
Michala; trhy nn dobytek každé 3. pond.
v každém mesici.

těcha, 3. na sv. Petronillu, 4. na sv. M_ne Solnlce,1—.na

touše, 5. dne 27. pros.;
na dobytek.

Sezemice,

každý pátek trh

_

_

[. ve čtvrtek po jmenu l'.

Ježíše, 2. ve středu před kul-tuou neděli,
3. v pond. po av. Trojici, 4. na sv. Bart.,

5. na av. Šimona a Judu;
kaidý čtvrtek.

týhodqí trh

sv.Jana

masopustní pond., 2. na
Křtitele, 3. na sv. Jiljí, 4 na

av. Šim & Juda;

týhodní trh každé pon

dělí.

Sovlnko,

1

ve čtvrtek před Hromni

cemi, 2, v outerý před sv. Václavem;
týhoduí trh „na obilí a dobytek každý
čtvrtek.
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Stnnkovy.

1. v outerý po _novém roce, Snilce

2. po sv. Františku Seralinském; týhodní
trh každé pond.

Stárkov

tStarkstadt), výroční a trhy na

dobytek: 1. v pond. po jménu P. Ježíše,
2. před sv. Duchem, 3. po sv. Voršile.
Připadne-li sv. Voršily na pondělí, drží se
trh toho samého dne, a druhý den na to
dobytčí trh; týhodní trh na přízi apla'tno
každou sobotu.

Stody

(Stash), 1. v out. po Hromnicích,

2. na sv. Jiří. 3. ve středu po sv. Michala,
4. v outerý před sv, Martinem. Připadne
li avatojirskýtrh na neděli neb “svatck,od
loží se na příští outerek.

Strakonice,

1. ve čtvrtek postředopostí,

2. v out. po nanebevstoupení Panč, 3. na
sv. Annu, 4. na en sv. im. a Judu.

Strašecí

Nové, město (Neustrnschitz),1.

ve čtvrtek před kvčtnou neděli, 2.
outerý před nanebevstoupenim Pánč, 3.
ve čtvrtek před navštivením Panny Marie.
Stráž (Neustadtl), !. v pond. před sv. .la
nem lířt., 2. na sv. Kateřinu; každý ou
terek trh na dobytek.

Stráž

(Platz), 1. v pondělí po smrtelné

neděli, 2. ve čtvrtek po Božím Tčlc, 3.
na sv. Bartoloměje, 4. na sv. Lucii; trh
na dobytek každý pondělek.

Stráže

(\Vartenberg). výroční a dobytčí

trhy: i. v druhé pond. po velikonoci, 2.
po rozeslání sv. apoš., 3. před sv.Kavlem,
4. po sv. Martinu; týhodní trh: 1. ve
středu před velikonocí, 2. před vánocemi.

Strážov

Sviny

(Schveinitz), 1. den po sv. Trojici,

2. v neděli po nanebevzetí Panny Marie.
Padne-li na ten den trh v Lišovč, drží
se o tři dni dříve, 3. na sv. Františka
Seral'rnsk.

Svojanov,

(Trelnles), 1. den po novém

roce, 2. druhé pond. v postě, 3. čtvrté
pond. po velikonocí, 4. v pond. po Božím
Tele, 5. na sv, Jiljí, 6. na sv. Havla, 7.
den po sv. Ondřeji; trhy na dobytek kaž
dé pond. od [. května až do 3I. října.
Trhy na obilí každé pondělí.

Stříbro

(Mies), výroční a dobytčí trhy:

l. v pond. po sv. 3. Králích, 2. po veliko
nocí, 3. po sv. Vavřinci, 4. po sv. Havla.

Stropnice

(Strobnitz),na svatodušníou

terý; každý outerek trh na dobytek.

Strnnkovlce,
Trojici,

1. v pond. po nejsvětější

2. na sv. Vavřince, 3. na sv

Františka Sen;
.

Sukdol,

týhodní trhy vždy v

v outerý před sv. Havlem, 2. v

výroční adobytčítrhy, kteréžto

poslední drží se před polednem: 1. na ma.
sopustní outerek, 2. ve čtvrtek ve květnou
neděli, 3. ve středu před nanebevstoupením
Páně, 4. na sv. Maří Magdalenu, 5. ve
čtvrtek před sv. Tomášem.

Svrútlnl,

1. v pond. po av. Fab. a Šebo..

2. po velikonoeí,

3. na sv. Prokopa,

ve středu po sv. Martinu.

šenbaoh,

4.

_

1. v pondělí po neděliKantate,

2. druhé ponděli po sv. Petru a Pavlu, 3.
druhé pondělí po jménu P. Marie, 4.dru
hč pondělí po všech Svatých; trhy na
„ dobytek každý první čtvrtek v měsíci.

Sonbach,

1. v pond. po_první nedělí veli

konoční, 2. v outerý po sv. Janu Křtit., 3.
druhý pond. po jmčnu P. M., 4.drubé 0u
_ terý po všech Svatých
Senfeld,
l. v“p'ond. před sv. Bart., 2. \'
.. pond. po sv. Martinu bisk.

(Drosau), 1. ve čtvrtek po sv. Senllnd,

Matěji, 2. po sv. Jiří, 3. po sv. Jakubu,
4. po sv. Martinu.

Strmilov

oute

(Schíittenboíen), 1. v pond. po 3.

lir ích, 2. v outerý svatodušní, 3. na sv.
Rocha, 4. na sv. Františka Ser. , trhy na
dobytek o květné neděle až do sv. Marti
na; každý pondélek a piltek po celý rok
trby na obilí.
Světlá, 1. v outerý po sv. 3. Králícb. 2.
na sv. Vojtěcha, 3. na sv. Bartoloměje, 4.
na sv. Michala.

1. druhé pondělí po sv. Janu Křtit..

2. v pondělí před první adventní nedělí.

Šenllndn,

1. v pondělí po 3. Kralich, 2.

druhů pondělí po velikonoci, 3. v pondělí
přcd sv. M. Magdalenou.

Šlrglswnlde,

1. na vclkonočníouterý,2.

v pondělí po sv. Markétě, 3. v ond. 0
po sv. Františku. Ser. Týhodní trh každý
tek.

Škvorec,

výroční a dobytčí trhy: í. \

outerý před velikonocl, 2. před sv. Havl.,
3. před vánoci.

šluknov

(Schlukcnau), 1. v pond. po ne

děli Okuli, 2. po nanebevstoupeanáně, 3.
po sv. Vavřinci, 4. po sv. Matouši; pad
ne-li sv. Vavřince neb Matouše v pond..
drží se trh ten samý den; týhodní trhy
každý čtvrtek, na zelený čtvrtek a ty
čtvrtky v adventu přichúzlvají cizí kra
., máří a řemeslníci.

Stěkna (Stecken),í. vouterý po iní nedeli
(Sonnenberg), 1. dne i. květ ., v postě. 2 v out, před sv. Jiljí, 3. na sv.'l'eklu.

outerý před sv. Tomášem Apošt.

Suniperk

na, 2. na sv. Michala.

S-pi

llorn

(Geiersberg't,výročnía trhy

na dobytek: 1. po svatém Duchu, 2. po
svaté Markétě, 3. po sv. Matěji, 4. po
obětování Panny Marie; trh týbodní na
obilí každé pondělí.

Stěpánov,

1. na sv. Vojtěcha, 2. na sv.

Bartoloměje, 3. v outerý před sv. Havlem;
trhy na všeliký dobytek skrz celý půst
každou středu.

Štětí

(Wegstíidtel),výroční trhy na dobytek:

1'. druhý čtvrtek po

Velikonoci,

2. ve
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čtvrtek před sv. Vavřincem, 3. před sv.
Havlem, 4. po početí?. Marie.

Otoky

(Stecken), i. na svJosefa, 2. na sv.

íta,

.na sv. Vavlince, 4. na všecky Svaté.

Ivnrcental,

po 8. květnu, připadne-li svátek, tedy v
outerý, a padne-li 8. května v ponděli,0
týden pozděj, 3. v pondělí po sv. Bartol.,
padne-li sv. Bart. na pondělí, tedy příští
__pondělí.

i. v pondělí p'o neděli Liitaro, 2.

na sv. Víta, 3. v pondělí po sv. Václavu,
4. v pondeli po sv. Lucií, každou středu
týhodní trh.

'l'ňbor,

aneb Dřevňov

(Tachan),!. v

pondělí po jménu P. Ježíše, 2. na velký
pátek, 3. v pondělí po Božím Tele; trhy
týdní každou středu a pátek.

Teplá

(Tepl), trhy na koně a jiný doby

t:ek 1. ve středu před llromnicemi, 2.
před Velkonocí, 3. po Jubilate, 4. po sv.
Kilianu, 5. na sv. Jiljí, 6. ve středu před
císařským posvícením, 7. ve otředu před
Vánoci; trh na obilí každou středu.

Teplice

(Teplitz), 1. v pond. Po sv. 3.

(Elbeteinitz),1 v

pond. po 3. Králích 2. po květn6 neděli,
3. po sv. Janu Křtiteli, 4. po sv. Vác
lavu.

(Jungferteinítz),
l

v pand. před Hromnicemi, 2. po.sv. Jiří,
3. před naroz. Panny Marie. Na sobotu při
padlý trh drží se příští pondělí. .

Toužetín

(Theísinght. na zelený čtvr

tek, 2. dne 2. května, 3. druhé pondělí
po sv. Duchu, 4._ ve čtvrtek po narození
P. Marie, 5. ve čtvrtek po sv. Martinu,
6. ve čtvrtek před Vánocemi; : druhým,
třetím a čtvrtým trhem jsou trhy na do
bytek spojeny; týhodní trh každý čtvrtek.

1. na sv. Řehoře, 2. na sv Urbana, Trmice

3. na proměnění Krista P. 4. na sv. Ha.
vla, 5. na sv. Ondřeje; padne-li některý
z techto trhů na sobotu aneb jiný židov.
ský svátek, drží se příští středu.

Tachov

Lob-ků

výročnía trhy na koně n Teynlce Panenská

dobytek: l. v pond. po jmena Ježíše, 2.

Svinov,

Teynlee

(Tůrmitz), 1. v outerý po Veliko

nocí, 2. v pondělí po Rogate, 3. po svatém
Michalu, 4. po početí Panny Marie.

Turnov,

1. ve středu po středopostí, 2.

před svatým Janem Křtitelem, 3. po sv.
Jiljí, 4. po Božím Tělo, 5. před promě

nčníim Krista Pána,

Třeuiicchovlce

6. před vsemi Sva

(HohEnbruck), výroční a

dobytčí trhy: 1. ve středu po obracení
sv. Pavla, padne-li ale středa na svátek,
drží se trh v příští středu, 2. na promě

nění Krista Pána, 3. na sv. Knteřinu, ka—

ždý čtvrtek týhodní trh.

Třebešice,

1. v sobotu po středopostí,

2. v oktávu sv. Petra a Pavla, 3. na st.
Františka Ser.
Král., 2. po sv. Jana Křt., 3. po sv. Jiljí,
výročnítrhy na dobytek: l.
4. po sv. llavlu; hlavní týhodní trhy v Třebenice,
outerý každého týhodne a týdní trhy kaž
ten den po llromnicích, 2. na sv. Jiří, 3.
dodenně. První hlavní týhodní trh v kaž—
na sv. Jakuba, 4. den po všech Svatých.
dém měsíci je spolu trh na dobytek.
Třeboň
(Wittíngau), 1. na svatého Fili
Teplice
(Weckelsdorf), l. v outerý po
pa a Jakuba. 2. na sv. Jiljí, 3. na sv.
Tomáše.
jménu P. Ježíše, 2. po nanebevstoupcní
Páně, 3. po nanebetzetí P. Marie, ti. po Třebovn čeekú (Bóhm.Trubau),1
všech Sv'aty'ch; týh. trhy každý outerý
sv. Matěje, 2. v outerý po vstoupení Páně,
3. na sv. Vavřince, 4. na sv. Matouše
na plátno, řízin
n.
Trh na obilí každý čtvrtek.
Terezu:
(Theresienstadt), l. v pond. po
sv. 3. íírálích, 2. první pand. po veliko Trutnov
(Trautenau), výroční a trhy na
noci, 3. ve čtvrtek po sv. Petra a Pavlu,
dobytek: !. v pondělí po obrácení sv. Pa—
4. v pond. po sv. Václava.
vla, 3. po sv. Josefa. 3. ve čtvrtek-před
Teyn lloriův (Bischofsteinitz),1. v ou
s_v. Duchem, 4. v pand. po sv. Jakubu,
terý před Hromnicemi, 2. před svatým
5. po sv. Michalu, 6, po sv. Alžbětě. Vše
cky trhy, s výminkou svatodušního trhu,
Petrem a Pavlem, 3. po povýšení sv.
Kříže; týhodní trh na obilí každou sobotu
drží se první pondělek, na který ta sla
po celý rok.
\'nost padá, jinák následující ponděloki
Teyn nad vltavou, (Moldnuleyn),
1.
s tím na sv. Josefa a sv. .Alžhětu povole
dne 8. května, 2. dne 25. července,
ným trhem na koně a hovězí dobytek;
pakliby trh na koně o sv. Joselu s Chru
dne 21. září. 4. dne 25. listopadu, trhy
dímským stejně padl, drží se v Trutnově
pro poutníky dne 19. března a 15. čer
ten pondělek před tím; mimo těch jeat
vna; týdní trhy na potravní věci každou
každé pondělí a čtvrtek týhodní trh na
středu skrz celý rok
Tejnec "nachový (Hrachovteínitz),1
.
obilí, přízi n plátno.
výroční a trhy na dobytek: !.
na den sv. Matěje, 2._ve čtvrtek čtvrtého Teikov,
druhý čtvrtek po Velkonoei, 2. první čtyr—
týdnu po velíkonocí, 3. na sv. Jana Křtít.
tek po Božím Těle, 3. první čtvrtek po
4. den po sv. Michala, 5. na sv. Tomáše;
sv. Františku Seraf., 4. v pondělí po po
trhy na dobytek o druhém trhu ten samý
den, 0 čtyrech oetatních den před tím.
četí Panny Marie.
'
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'l'ýnlitě,

výroční trhyna dobytek: !. před

v vouterý
před
3.
pondělí
přednanebevstonpenimv
sv. Duchem, 4. Páně,
noob
0
tn po sv. Jiljí, 5. v mnsopustní půliílelí.
ti. na dušičky, 7. v druhe pondčlí před
naroz. Kristu Pána. Týdni trh knží'l.s'obotu.

nejsv. Trojici, 2. na sv. Vavřince. 3. na
sv. Tomáše, 4. velký týhoduí trh v pond.
po kvčtnč nedeli. Týbodui trh každý pon
dčíek.

(Uittwu), l. v pondělí po sv. Víta, Vltavice

Utvlna

(Waltsch), výroční trhy a na do

bytok: 1. v pondeli po sv. 3 Krám-„h, 2
se středu po sv. Micbnlu.

VambeHce,

dolni

fUntcr-Wnldau),1. na

obrátení sv. Pavl
2. v nedeli po sv.
Janu lířt. Týhodnía trh každý outelek.

2. po av. Michalu.

Valeč

Vodnany,

výroční a trhy na-koně a ho

včz. dobytek: t. tietí outerý v postě, 2.
v outerý před mat. Janem Nepomuckýln,

1, pátý čtvrtek v poslč, 2.

na svatou _Annu, 3. na svatou Barboru.
Každé ponděli týhodní trh na doby-,tek

3. na den rozeslání “m. Apoštolů, 4. ten
den po narození Panny Marine, 5. na ava
tou Barboru. Každý outerek trh na obilí

1. na svatého Josefa, 2. v ou
terý svatodušní, 3. v pond. po svatém

a potravní \eci.
Volary,
(Willem), 1. ve čtvrtek před

i.

av u.

Velhartice,

kvčtnou neděli, 2. na sv. Mikuláše

i. na zelený čtvrtek, 2. ve Vollně,

čtvrtek po nanebevatoupeuí Páně, 3. na sv.
Maří Magdalenu, 4. den po \lušičkácb.

Velvary,

!. v pondělí po zjevení sv.

Michala dne 8. května, 2. ve středu po
svntem Petru n Pavlu, 3. ve středu po sv.
Bartoloměji. 4. na sv. Šimona \\ Juda, B.
na sv. Martina biek.

Verveřice

1. na den obrácení sv. Pavla, 2.

v pond. po nauebcvst. Páně, 3. v outerý
po nanebcvz. Panny Marie, trvá 8 dní, 4
v pond. po všech Svatých 3 d i.

Votice,

i. ve čtvrtek před kvčtnounedělí,

. 2. ve středu v křížovém týdnu, 3. ten
den po navštívení Pnnny Marie, ní. na s\.
Vavřince, 5. po naroz. P. Marie, 6. na

(Wcrnstadtl), 1. na sv. Vojtě

sv. Františka Ser., 7. na s\. Petra z Ill
knntary (l9. října), 8. před sv. Tomášem
Apošlnlelu.

cha, 2. na sv. Vavřince, 3. na sv. Ondřeje,
4. v pondělí před sv. Havlem. Týhodni

Vožice Mladá (Jungwoschitz), výroční
trh každé outerý.
Veleli nad Lužnicí, 1. vestčmlopostí, trhy na dobytek a rozličné zboží: |. v
2. ve středu po nanohevstoupení Páně, 3.
na sv. Prokopa. 4. ve. středu po av. Fran
tišku Seraí'., trhy na vlnu: i. ve čtvrtek
po sv. Filipu n Jakubu, 2. ve čtvrtek po
sv. Jiljí. Trh nn dobytek od Velkonoci až
do sv. Ducha každý čtvrtek.

outerý po sv. Petru a Pavlu, 2. po znam
vání Panny Marie, 3. po sv. Vojtěchu, 4
po nanebevstoupení Páně,. 5 po Božím Tele,
ti. po nnnebevzctí Panny Marie, 7. po sv.
Matouši, 8. po sv. Linhartu.

Vrana,

Vereli 'nad Cidlinou (ílochwesscíyl,
I. na sv. Matěje na všecko zboží a doby
tek, 2. na sv. Vojtěcha na plátno a přízí,
3. na sv. Jana Ki-t. na všelijaké zboží \\
dobytek, 4. v outerý po sv. Vavřinci na
zboží \\ doby,tek 5. na sv. Michala, (i. na
sv. Martina na přízí a plátno.

Vejprty,

1. v pond. po Božím Tělo. 2. \

pond. po narození P. Marie.

Vildšteln,

1. v pon
nd lí po sv. Janu Křti

teíi, 2. v pomíčlí po sv. Michala. Od hřc
zna až do října každé posledni pondělí v

měsíci dob. trb.
Vilimov,
1. první čtvrtek v postě, 2. po
letnicích, 3. na sv. Vavřince, 4. ve čtvr
tek po sv. Martinu.

Vile-nice

(Willomiíz), 1. v pondělí po

svatém Jiří, 2. před svatým Havlem.

Vlmberk

(Winterherg),

1—.na svatého

Prokopa, 2. na sv. Bartoloměje, 3. na sv.
Martina.

Vlachovo

Březí (“iillischbivken),|.

)na sv. Apolináře,_ 2.7 na sv. Ludmilu,

3.

1. dne 21. března, 2. na sv. Jana

Křtitele, 3. druhý den po sv. Matouši.
Malé trhy: I. ve čtvrtek po sv. Filipu a
Jakubu, 2.-den po sv. Bartoloničji, 3. ve
čtvrtek před sv. Lukášem, 4. ve čtvrtek
po sv. Barboře..

Vroutek

(íludig), trhy výroční a na do

bytek: 1. ve středu“ před kvčtnou neděli,
2. ve čtvrtek po sv. Janu Křtiteli. 3. ve
čtvrtek po sv. Bartoloměji., 4. ve čtvrtek
před početim Panny Marie. Každý outerek
trh na obilí.

Vrayt

(Freiheit), 1. v outerý po přenešení

sv. Václava, 2. po Božím Tele. 3. po naa

rození
adv ent u.Panny Marie, 4. první outerek \

Vrch sv. Šebeulnno

(Sebastiansherg)

1. v pondělí po sv. Trojici,
pondčli po neděli po sv. ílavlu.

Vrchlabi

2. první

(llobenelbe), i. den po sv

Matěji, 2. na- sv. Filipa a Jakubu, 3. den
po Vaviínei, 4. na Sv. Kateřinu. Týliodíií

trhy vždy v outerý \ sobotu na rozličné
obilí a vařívo.

(Nenmarkt), 1. ve čtvrtek po
na sv. Mikuláše, po každé 9 osmidenním Viernby
neděli Kantnte, 2. ve čtrt'elt po Buiim
frejunkem
Tele. Trh na obilí : dobytek kaidou středu.
Vloiim, !. v pondělí před Velikonoeí, 2.
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(Vachorau), i. na av. Blažeje, Zvykov,

Vleruby

Valentínu, 2. po Božím Tělo. 3. po pový
šení sv. Kříže, 4. po av. Alžbětě; trhy
týhodní na obilí, len, přízi a rozličné po
travní věci každou středu.

po
dni, 2. na sv. Markétu, 3. na sv.
Filipa a Jakuba, 4. na sv. Michala, po 8
dní, .). na sv. Mikuláše.

Vyšší

Brod

výroční trhy v poad.: !. po sv.

(llohení'urth), í. S\obodný

.trh na sv Bartoloměje: trhy na chléb:

timber;

_l. na sv. Matěje, 2. na sv. Josefa. 3. na
l_zelenýčtvrtek, 4. v pondělí po 5\. Tro
ci, 5. na sv. M. Magdalenu, 6. na sv.
Šimona a Judu, 7. na sv. Tomáše; týho
_dní trh každý pondčlok s dobytčím trhcm
za letních mčsíců.

novém roce, 2. po letnicich, 3. pop _ový
šení svateho lít-lže; hlavní týhodní trhy
na všecko zboží v pondělí před Veliko

Vyooké

nocí, před sv. Duchem a před Vanocemi
každé pondělí a čtvrtek trhy na obilí.

Žíndava

(Hochstadt), 1. v pondělípo Qua

simodogeniti, 2. v pondělí po sv. Simonu
a Judě. Týhodní trh každou sobotu.

Záblatí,

(Schatzler), 1. v outerý po svato

dušnich svátcích, 2. na sv. Martina; trhy
týhodní v outerý a pátek.

Zahrádka,

i. ten čtvrtek po středopostí,

2. na sv. Víta, 3. ten pondčlek před sv.
Bartolomějem, 4. na sv. llavln, 5. na sv.
Ondřeje; v outerý každého týdnu trh na
dobytek.
_zňmYooti 'CFriedherg), na av. Annu; ty'h.
trh na dobytek a na obilí každý outerek.

zón-luky,1.v

pondelipo llromnicích,

-.2 po sv. Filipu \\ Jakubu, 3. \e středu
po av. Prokopu 4. v pondělí po nanebe
\zctí P. \laríe. 5. ve středu po s\. Vác
la\u, 6. ve středu po všech Svatých; trh
ty'hodní každou středu.

Zbiroh

i. v outerý \elikonoční, 2. na

sv. Bartoloměje, 3. na sv. Kateřinu.

Zbrnllav

Zbraslavice,

1. v outerýpředlIrom

(Saaz), 1. v pond. před obrům-sv.

Pavla, 2. ve čtvrtek po neděli Okulí, 3. v
vpond. před sv. Duchem, 4. v pond. před
aroz. P. Marie,' .). vpond. před sv. líateřin.

'lnni'ár (Saar),1. v pond. po novém roce.
2. před středopostím, po nejm. Trojici, 3.
před s\. Bartolomějem, 4. před sv. Mari
tinem.

ŽebrůkJ.

ve čt\rtek po jménuP. Ježíše,

2. na svatodušní outerý, 3. na s\.

aJudu.

Zelezulce

imona

(Eisenstadtl),1. ve středu po

jménu Pána J., 2. v ponodčlí po sv. Janu
e ., 3. ve středu po narození P. Marie;
trh na" obilí každou středu.

neleznů

ruda

a dobytek:

(Eisenstem),trhyna obilí

1. ve velikonoční outerý, 2

na sv. Vendelína, dne 20. října. Měl-'liby
poslednčjší trh na sobotu neb nedělí pad—
nouti, odbývá se v pondělí na_ to.

(líůnigaaal), 1. dne 4. dubna, Žihle

2. v pondělí p sv. Janu Nepom., 3. po
jménu Panny Marie, 4. po sv. arch. Rafa.

(Sandau),í. vpondčlípo jménu

P. Ježíše, 2. třetí v postě, 3. po sv. An
tonínu, 4. před sv. Václavem, týhodní trh
každé pondělí.

i. na sv. Floriana. 2. na stčtísv. Zateo

' Jana, 3. na sv. Ondřeje.

Zacléř

(Senftenberg),í. \ outerý,po

(Scheles), ]. v out. po sv. Jiří, 2.

v 0utcrý po sv. Vaclavu.

Žirovnice,

výroční a dobytčítrhy: í. v

pondělí po smtých 3 lírůlích, 2. po avat.
Filipu a Jakubu, 3. po e\atém Jiljí, trhy
nn dobytek každých čtrnáct dní od dru—
hého outerkn po sv. Matěji až do a\_.

nicemi, 2. po ncdčlí Judika, po 8 dní, 3.
po av. Duchu, 4. po navštívení Palmy
.tlarie, 5. v pond. po sv. Vavtinci, 6. _ve
l ava
středu po sv. Vúelaw, 7. na sv. líateřinu,
trvá 8 dní, 8. na sv. Tomáše Apoštola.
Žil-ec (Schurz), 1. v outerý před sv. Fi
Zdi-lavice,
výroční trhy na rozličnékra
lipem a Jakubem, 2. v outerý po sv. Bar.
tolomči.
mařské zboží a spolu trhy na dobytek:
středupřed sv. Jiřím,2.
1. \e čtvrtek před llromnicemi, 2. ve Žižellce,1.vo
středoposti, 3. po nalezení sv. líříže, 4.
v pond. po všech Svatých, po každé 8
dní; 3. na sv. Víta, 4: v pond. po naro
den Markétě,
před Božím
Tělem,
5. veav.
čtvrtek
zení P. Marie, každou středu trh na obilí.
5\.
6. po
povýšení
Kříže,7p7o
Zleby, 1. den po sv. 3. Král[,ch 2. den
den po sv. Barboře.
po navštívení P. Marie, '3. den po všech
Ze“ Ice (Zettving), 1. druhý pond. po
'Velikonocí, 2. v pondeli před sv. Marti
Svatých, týhodní trh den před všemi
nem; trh na chléb každý outerek.
_
Svatými.

Zlonice,

1. první pond. v postě, 2 na Žlutice

(luditz),1. vouterý Velikonoční,

2. \! outerý e\atodušní 3. v pond. před
sv. Vojtěcha, 3. na sv. Ondřeje, 4 na
sv Bart.4, . na sv. Šimona a Judu.
nanebevzetí Panny Marie. Druhý a třetí
Žumberk,
\ýroční a dobyt. trhy ve
trvá 8 dní, trh každý pondčlek.
Zruč, 1. na sv. Dorotu dne 6. února, 2. na
čtvrtky: 1. před Hrom., 2. před ev. Ví
tem, 3. před naneb. Panny M., 4. před
proměnění líriata P.; trhy: v outerý před
všemi Svatými.
. x“,'
zeleným čtvrtkem, v outerý před Vánocemi.

___—__n—

N
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Arad, _na neděli Judika, 11. července, 19.
orpna, 4. listopadu, 2 dní před tim velký
trh .na dobytek
Aeod, v pes!. atol., na vstoupení rane, 20.
'a na, 11. listopadu a dva dni před tím
-tr na dobytek.

' Chtělnlce.

na sv. Fabiána a Šebestiána,

na sv. Josefa, na neděli Miserik., na sv.
Jana Křtitele, na sv. Bartoloměje, na SV.
' Havla.
. Čtvrtek.
ve Spiši, na sv. Ducha, 28. řijna.

anrmoty.

6. ledna, 2. února, na neděli

Latare, 1. května, 24. června, 20. srpna,
Bella,
v bač.
dub.,před
22. tim
července,
2 . září
a 6.stol.,
pros. 24.
a den
trh na .
29. září, 1. listopadu.
dobytek.
Debrecín, 17. ledna na sv. Antoninapoust.,
Balmoc', v nitran. stol., 6. ledna, 24. dub.,
24. dubna,
. srpna, na sv. Diviše, adva
dni před tím trh na dobytek.
na sv. Ducha, 24. srpna, 29. září a 11.
'a. v zvol. stol., 25. dubna, 24. června,
„listopadu.
Bánovce, v trenč. stol., první nedeli po 3 : 24. září, 24. listopadu a vždy den před
tim trh na dobytek.
\
.' _Kralich, na neděli Sexagesima, 24. dubna,
Dobroniva, na svat. Pavla oust., na sv.
' ,na neděli sv. Trojice, na sv. Jana Křt., na
_nanebevzeti P. Marie, 29. srpna, na Šimo
Ducha, v pondeli po sv. rojici, na sv.
- 'na a Judu, na sv. Lucii.
Matouše, na sv. Barboru, vždy den před
Bardejov,“ v šariš. stal., 22. února, na ned.
tím trh na dobytek.
Sexages., 24. června, 1. záři, 21; pros. a
Dobšlua. 2. února, 12. května, 1. srpna,
8. prosince.
5 dni před tim trh na dobytek.
Batovce, v hont. stol., na ned. Sexagesima, Dubnice. 24. února, na neděli Quasimod.,
na sv. Jakuba, na sv. Michala.
x na neděli kvdtnou, na neděli Rogate, na
svatého Vavřince, 11. listopadu.
Fllekovo. 6. února, 25. května, 24. srpna
Beckov, v trenč. stol., na sv. Řehoře, na
a 19. listopadu.
den nalezeni sv. Kříže, 26. srpna, 25. lí
Frajštak (Galgocz), 25. ledna, na neděli
l.íitare,
května, na svat. Duc a, 29.
stopadu.
Běla, v Spiši, 22. ledna, na neděli 'Rogate,
června, 10. srpna, 22. záři, 1. listopadu.
nl' viz 0 a .
5. července, 21. září, na sv. Tomáše, v
pond. před advent. a 2 dni před tím trh
(i:—lange. na až Ducha, 20. srpna.
Gemer (Sajo-Gomor), 14. února, v outer;
na doby-te
Běluše, v trend. stol., 24. února, 1. května
před Velikonoci, 3. července, 17. prosince
4. června, na proměněni Krista Pana, 3.
a vždy předešlý den na dobytek.
llauúšovcc, šariš. stol., 6. ledna, H. do
září, na Šimona a Judu.
bna, na seslani Ducha Sv., 27. zdři, i.
Biče, v trenč. stol., v pondeli po obraceni
Iiatopadu.
sv. Pavla, po sv. Filipu a Jakubu, Svato
Halič. nu ohrdceni sv. Pavla, v out. po
_dnšni, po povýšeni sv. Kříže, po všech
“Sva ch.

Quasimod., v out. o Miserik., na roze
slani sv. Apoštolů, v outerý po 20. srpnu,
Bobrovec veliký, v lipt. stol., na ned.
'lnvolt., 16. května, 1. září, 19. listop.
16. h'jna, 11. listopadu.
Bodhánovce,
v šariš. stol., 17. „ledna, 5. Hrabušlce
(Kaposztafalva), 25. ledna, 1.
února, 25. dubna, 25. července, 29. srpna
května, 4. října.
Ilulnene, 6. února, 25. března, na neděli
-.21. řijna, 23. listopadu. 
řezno, na neděli Latare, tu středu před
Rogate, 29. červ., 14. září, 1. listopadu, v
pondeli před narozen. Krista Pana.
svat. Duchem, 16.srpna, 30. listopadu. Vý
Hyby, v pondeli po obraceni sv. Pavla, na
x„kladní i na dobytek spolu se driivaji.
zvěstov. P. Marie, na den Botiho Těla, \"
Březová, v nitr. stal., v pondělí po třech
pondeli po sv. Egidu, 1. listopadu.
Kralich, v pond. před popelcem, na zelený
Ilava, na sv. Dorotu, na zvěstování Panny
čtvrtek, v pondeli před sv. Duchem., v
Marie, na vstoupeni P., na Boží Tělo, na
pondeli před sv. Janem KřL, v ponděli
svat. Mal-i Magdalenu, i. lisio adu.

Eomer.
svDŠtépanu
sv. Matouši,
VýkladniKráli,
i na podobytek
spolu po
se
drlivaji.
Budin, 1. března, 27. června, 14. září, 30.
- listopadu.

Jagary,

Bystřice báňská,

Jelšava,

30. 'stopadu.

Bystřice považskú,

25. ledna, 7. května,
6. ledna, v pondělí

'vpo kvělne nedeli, na svatou Trojici, 10.
- s na, na sv. Matouše v zaři.

Cae tlce, 24. února, na neděli Regate, na
sv. Ladislava, na stěti svat. Jana, na sv.
Voršila, na svatého Tomate.

Gajary, v

rešp. sto., na neděli

La'tare, na Boží tělo, na početí Panny
Marie, na povýšeni svat. Kříže, v pondeli
po sv. Zolli, 1. listopadu.

na sv. Apollon., 27. dubna na

sv. Jana Křt., na sv. Egid., na sv. Alžb.

Ka ušnn (Kapi), v šera. stol.,"l2. března.
Ke kemgt', 12. března, 10. května, 10.
srpna, 26. září, 25. listo adu a dva dni
před tím velké trh na do ytek.

Kereetur,

při Bo togu, 20. února, 21.

března,- na sv. Marketu, na prom. Krista
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Pána, na ev. WP“
Bartoloměje, na povýšeni av.

Rám-Ik,

na neděli lnvokavit, prvni ne

deli
pos ev. Trojici, 3. května, 14. září,
13. pro

Klášterj.

v Turci, 9. ledna, v pondeli po

ev. Duchu, v neděli po sv. \lichnlu, na sv.
Mikuláš

Komárno,
při 30.
Dunaji,
[.dkvetne, 29. čer
vna, 4. října,
lietopad
Komjnlleo, neb Komjaty,u15. červ., 26.
srpna, 19. listopadu, třetí neděli adventní.

Košice,

na sv. Fabiána : Šebestiána, 1.

květnu,e
na den Božího Těla, 15. -rpna, na
ev.

Kutoldny,

nitr. atol., na nedeli kvétnou,

na vstoupení Pane, na sv. Vavřince, na
ev.

Mljavn, v niti-. stol., ve etředu po obraceni
sv. Pavla, po sv. Josefu, po ev. Duchu,
po sv. Jakubu, po nerez. P. Marie,
e,po
Šim. a Jude, po ev. Mikuláši a vždy v
ředešlý outerýp trh na dobytek.
M škoveo, 16. února, na vstoupení Plně,
na sv. Samuele, 18. října, 16. prosince.
Močonnk, 28. ledna, 29. března, na ev.
Ladislava, na sv. Bartoloměje, na evat.
Voršilu, na av. Klimenta a 3 dní před tím

trh na doby tok.
Modra, 2. února, na neděli Mieerik., 24.
června, na neděli po ev. Bartoloméji, na
sv. Matouše, 11. listopadu.
Moravce. 'v tekov. stol., v outerý před
očištováním Panny Marie, před květinou
nedeli, před ev. Jiřím, před sv. Petrem a

Pavlem, před sv. Jakubem, před ev. li

.Nic 5 května, 2. srpna, ve čtvrtek
Krzmnlee.

chalem, před všemi Svatými., před ev. Toni.

Moravce v..elk 2. červe

Mošon (Wieselbur
13. července, 5. října,
urgplnn
(Karpl'en),
na sv.
Dorotu.
na 
květnou nedei
, na neděli
Exaudi,
na av.
na neděli po sv. šrantiku
Mošotee, v Turci, na av. Fabiana a Šebe
Petra a Pavla, na sv. Bartoloměje, na i
stiana, na sv. Stanislava, na sv. Trojici,
mona a Judu, tu nedeli před Vánoci a
vždy 3 dni před tím trh na dobytek.

.

Kubín dolni, v Orave, na neděli Sexage
eime, na neděli Palm., na sv. Jana Křtitele,
na narození Panny Marie, na svet. Alt
betu, vzdy ne'eled. pondělí a každý oute
rek od ev. Kateřiny az do květne nedele

trh na dobytek.
Kyeek neb Gyus, na neděli lnvokavit. na
neděli
první neděli po av Trojici,
1. září,La'tare,
21: října

Leopoldštat,

na neděli Okuli, na nedeli

Brandi,
neděli
července na
a 21.
za|_Ípřet'lsv. Duchem, 13.

Lovůry v.e| (Groseaíehutzen),vprešp. stol.,
vpond. po 3Králích na sv. Řehoře, v pond.
o nedeli Regale, před sv. Jakub., před ev. .
touš., po sv. Vavř., po ev. artinu.

Levice, na 3 Krále, v pond. po Judika, na
den Bošího Těla, 25. července, 29. zaři.
Levoče, 1. ledna, na neděli Jndika, 2. čer
vence, 16. října

Lnbětova, 2.

vence, 29. záříúnora, 1. května, 22. čer
Libovn (Lublnu), v Spiši, na neděli Sex.,
na neděl Palm., na neděli Exaudi, 2. čer
vence, na nebevzetí Panny Marie, na ne
děli po sv. Havlu, na av. Mikuláše.

Llčeneo,

na sv. Valentina, na ev. Stani

na prom. Krista Pána, na sv. Katou !e, 
listopadu, vždy v pondělí trh na dobytek
ve středu výkladní jarmarky. Přee celý
ek půst v out. a ve středu kb na obilí;
N město, v Orav., v pond. po první ne

deli iipo 3 Kralícli, na sv. Řehoře, na av.

Nišmdoka
25.21.ledna,24. dubna,
června,Li 1.če,září,
proeinco.
'
Němeu. v hont. stol., na jmeno P. Ježíše,
na
23.“dubna, na ev. Trojici,
6. eneděli
na,1.Latare,
listopad
Nére az, 10. ledna, 26. květu, 8. září
13. prosinc
Nitra, 10. ledna, na neděli Okuli, na den

Boiíhoc
prost eTeln, ?. července, 28. října, 21:
Nova Bělá, v S íši, 2. února, v pondělí

svatodušní,19.iuetopa

Nová Ves, v Spiši, 26. února, na nemoh"—
vzetí Panny Marie, 11. listopadu.
Nové Město nad Kyeucí, v pond. předev.
po pře
pe(peleční
etředd;
vDorotou,
pondeli ve
po středu
sv. Jiří,
sv Jakubem,

před Kolist.,i4.l1jna.

Nové Město na Váhu, v pondělí 0 Sep
luageeima, po Beminiecere, po Vellkonoel,
na svatodušní pondělí, po ev. Trojici, po
av. Prokopu, po narození P. Kerio, po ev.
Ilichalu, po všech Svatých, před Vánoci.

slava,
na povýšení sv. Kříže,
itu
na sv. 2.“července,
Makov, na neděli Judika, 24. června, 19.
ar na a 19.1isto adu.

Nové Zámky,

Me e Topolčany, 6. ledna, 22. března,
1.květ.,24.červne, 24. srp. a 25. listop.
Malý Varadin, 17.března, na zelený čtvr

Osljany.

tek, 15. června, 1. září, 5. listopadu, 25.

proeinc
Matějovce,

v Spiši, 6. února, 8. června,

6. er na, 19. lieto

Micha ovce, v zenllpl. stol., 2. února, na
neděli Palm., 8. května, 13. června, 15.
erpna, 15. října, 21. prominee7

14. února, nn kvštnou ne

deli, první neděli po sv. Trojici, na ev,
Klimenta, na av. Lucii.

na kvétnou neděli, v neděli po

sv.
Filipuš a Jakubu, po ev. Štěpánu, po_
ev. Mikl

Ostřihoml. 2. února, 12. března, 25. květ.,
22. červenec.
Ožďuny,
gem. 10.
stol.,s 14;
unorla,
7. kvetou,_
13. července,
na 30.
listop
Papa, 2. února, 25. 'března, na sv. Trojici,
2, července, 15. erpna., 8. září, 8. pres:.
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Parkan, 23. dubna, 24. srpna, 28. října,
15. prosince.
Pešť, na sv. Josefa, na sv. Medarda, na

seí'n, 13. června, na sv. Matouše,. 16. pro
since, a vždy den před tím trh na dobýt.

Rimavská Sobota,

den stětí sv. Jana, na sv. Leopolda.

Pozynek,

Revuee Veliká,- v genu. stol., na sv. Jo

6. února, v outerý velkonoční,

6. ledna, na květnou

neděli, 15. května, na sv. Marketu, na stětí
sv. Jana, na sv. oršilu.
'

v outerý svatodušní, 22. července, na sv.
Augusta, na sv. Frant., 5. listop.
Plešivec, v gem. stal., 22. února, 10. dub.,

Rožolllberk.

Plešovce,
července,

každý čtvrtek trhy na dobytek.
Sabinov, 24. února, 24. dubna, 24. června,

17. zaří. '

v zvol. stol., 12. března, 12.
1. října, 29. prosince a vždy

v Gemeru, 25. ledna, 10 srpna,

30. listopadu.

Podolínee,

v Spíši, na obrac. sv. Pavla,

-na' neděli Jubiláte, v pondělí po sv. Tro
jici, v pond. před navštíveníln Panny Ma
'-ric, v pond. před im. a Judou.

Poprad,

v Spíši, v pátek po nedělí Judika,

15. října a 6. prosince.

.

Potok, 8. března, na neděli Exnudi, 29.
června, 10. srpna, 8. prosin.
"
Póuellov, v pond. po novém roce, po
Velikonoci, po neděli Exaudi, po sv. Marku,
-po pevýšení sv; Kříže, o všech Svatých
_"a vždy ve čtvrtek před tím výkladní a trh
na dob k.
'

Pril'vno německé, na neděli Reminiscere,
' 'na sv. Jakuba, na neděli po stěti sv. Ja
na', na sv. Emer., na sv. Tomáše a týden
před tím trh na dobytek.

Pravno slovenské, na neděli po sv. Ite
hoři, na neděli Regale. 24. července, na
-' nedělí po sv. Havlu, vždy čtvrtý den před
tíl'n hodně, trhy na dobytek.
Předmir, na neděli Quasimodog., v pond.
'po sv. Janu Křtit., čtvrtou nedělí adventní.
Prešov, 27. ledna, na sv. Trojici, 10. srpna
- 14. září 30. listop.

Preě urek, na sv. Fabiána a Šebest., na
_ne čli Litare, na vstoupení Pňnč, 2. čer—
---vence, 10. srpna, na sv. Michala, na av.
Lucii a den před tím trh na dob.

Prlvlde, v nitr. stol., 20. lpdna, 19. března,
3. května, 10. srpna, na den povýšení sv.
Kříže, na sv. Luká c.
Pruské, 12. března, 24. dubna, 24. června,
11. srpna, 19. listop.

Puehov viz Pouchov.
Pultanec,'v'neděli

Septuag., na neděli de

-- v'ítník, na sv. Jiří, na navštívení P. Marie,
na "sv. Egidia, na sv. Mikuláše.
Ráb, ve středu “0květné neděli, ve středu
před Božím 'l'ě em, 22. července, 8. zaří
» 19. listop.

Radošovee.

nitr. stol., 6. ledna, 3. května,

na neděli Exaudi, 26. června, 2. července,
14. září.

.

Radvan, na sv. Stanislava, třetí neděli po
sv. Trojici, na naroz. Panny Marie, 30. listop.
Ralecž
v pond.
po sv.
Jiří,
po
sv. oiii,
po stětí
sv. Mat.,
Jana, poposv.sv.
Vor
lile, po sv. Mikuláši.

Baarova,

na vstoup. Prinč, 29. září, 1. prosince, nad
to ještě od 3 Krúlů až _do Velikonoči,

na pov. sv. Kříže, 7.

- před tím trh na dob tek.

Podhradí,

Liptov., 7. ledna, 19. března,

na obrac. sv. Pavla, na nalezení

ív.nen.Kříže, na sv. Štěpána krále, na sv.

Sarvúš,

ms.

v Békešské stol., na sv. Matěje,

zvlášť na dobytek, na sv. Jana Křt., na
sv. Lukáše, na sv. Tomáše.
.

Sebechleby,

(Klíb), v hont. stol., na obrni

ccní sv. Pavla, na sv. Filipa a Jak., na
sv. Jana Křt., na sv. Magd., na povýšení
sv. Kříže, na sv. Kateřinu.
'
'

Segedin.
na sv. Jiří, 31. července, 10.
října, 30. září, vždycky se počíná v ond.
Seno (Wartbcrg), v prešp. stol., 6. edna,
na neděli květnou, na sv. Urbana, 13. zaří,
18. října, den před tím trh na dobytek.

Senice.

v ponděli po neděli Okuli, na ne

děli Miserik., na neděli po Božím Tele,
v pond. před rozeslání sv. Apoštolů, na
sv. Augustina, druhý pondčlek po sv. Mi—
chalu, na sv. Alžbětu, na sv. Tom.
'

Serdahely

(Střediště), v Situ aneb Čalo—

ezy, na den sv. Prysky, na sv. Ladisl.,

2.,července, 11. listo .
'
Sereď, v nitr. stol., 2. února, 15. května,
24. června, 15._říjnu.

Sjeluice.

v lipC'stol., 3. února, na neděli

Okuli, 1. května, 25. července, 2. listop.
a o 1._lednu až do Velikonoci trh na
dobytek.

x

Skalice, druhý den po Hromnicích, v ou
terý po neděli Reminiscere, v outerý po
neděli Rogňte, 2. července, na sv. Jakuba,
na narození P. Marie, 1. Iistopadu,'13.
rosince, a den před tím trh na dobytek.

Slovenska Llpče, 6. ledna, na neděli Sep
tuagesim., na sv. Ducha, na sv. Jakuba,
. |na.

Sobota
Spišská.
ledna, 24. dubna,-na
sv. ]larto
omějc, 1.6.listop.
Sobollště,
v nitr. stol., na sv. Matěje, v
pont ělí velikonoční, na nanebevzetí P.
llarie, na sv. Matouše, na sv. Lukáše, “na
početí P. Marie.
Sally, při Joli, 24. února, 24. března, 19.
května, 4. srpna, 22. září, 3.listop. s trhy
na dohyte .
Šahy, v žel. stol., 15. května,-15. srpna,
21. září, 5. listopadu.
andorí', v pondělí po neděli Palm., v on
terý svatodušní, na sv. Bartol., na sv. Luk.'
. aryš, na neděli Litare', na rozeslání sv.
A ošl., 15. srp., 11.1istop., vždy ve středu.

Šarluh
ned.

, ve středu po jmenu P. Ježíšerna
eminiscere,

ve středu před Veliko—

“nocí,
ve středu
sv. Duchem,
21. září,
ve středu
před před
dnoc'í
a 3 dní před
tím

trh na:dobytek.
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Šašltn,

na obrácent- sv. Pavla, na sv. .lo

sefa, na sv. Stanislava, na prom. Kristu
Pána, na povýšení sv; Kříže, na sv. Havin,
na sv. Ondřeje, vždy v následující středu
a toho dne trh na dobytek.

Šoproů,

v ontery' po nedeli lnvok., 1.

května, 7. srpna, 19. listop.

Šťávnice. každe suche dní, a vždy v pon
dělí před tlnt trh na dobytek.

Stard

Tura,

.

v outerý po 3 Krulich, po

neděli Judiku, po vstoupení Púně, po sv.
Janu Křt., po nanebevzetí P. Marie, po sv.
Michala, po sv. Kateřině, a vždy den před
tím trh na dobytek i každou sobotu znn
menitý trh na obilí.
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19. n 21. dubna, 14. a 19. červn., 26. a
31. července, 30.'srpno n 4. září, 18. a
23. řijna, 6. u 11. pros. '
Tt'novec, v Lip., na sv. Matěje, na sv. Du
cha, na sv. Vavřince, lluvln u Lucii.

Trstenna,

v Grave, v pond. po sv. Dorotě,

Tvrdošín,

v Ornvě, v pond. po obrácení

v out. svatodušni, na sv. Jiří, 16. červen
ce, na den po nunebevzeti P. Marie, v
pond. po sv. Martina.
Tllrany, v Turci, 5. lednu, na sv. Duchu,
na sv. Emericha.

sv. Pavlu, ]. května, na povýšení sv. Kří
že, v nnd. po všech Svat'ch.
Ungw'lr, (Uhvúr), 25. lednu, nu ned. Palm.,
Stard ves, v Spiši, na neděli Palm., 29.
. květnu, 25. července, 29. září.
Vacov. ve středu před květ. ned., 2. červ.,
června, 4. října, 8. prosince.
Staré. v zempl. stol., 22. ledna, 24. června,
16. řijna, ten týden před Vánoci, :; velk.
trhy na dob.
26. července, 28. září, 30. listop.
Stare Hrady (Uherske), 6. lednu, 5. května, Vuryn. v trenč. stol., v pnnd. po sv. Fab.
2. srpna, 2l. září, 28. řijna, a vždy den
n e)., po Liitare, po sv. Trojici, po sv.
před tím trh na dobytek.
Markétě, po naroz. I'. Marie, po první
Středa, při Vtihn, 2. února, 15. května, 24.
ned. adventní a vždy před tím ve středu
trh na do .
června, 15. srpna.
Stupava, v prešp. stol.,_na zelený čtvrtek, Velká. v Spiši, 28. ledna, v out. po květ.
neděli, 6. června, 1. října.
!. května, 25. července, 20. srpna, 6. li—
stop., 21.prosince. _
'
Velke Topolčany, na sv. Antonína, na
Sučany. na 3 Krále, 24. dubna, na sv.
sv, Řehoře, 6. května, v pond. po sv.
Žofii, 25. červenec, 8. září, dva týdny po
Trojici, na sv. Magdalenu, na sv. Bartol.,
-sv. )liehalu.
na sv. Matouše, na sv. Leopoia.
'nl'any, v nitr. stol., 25. ledna, 1. května, velký Varadin, 6. ledna, na Boží Tělo,
2. července, ]. září, 4. října.
iO. srpnu, 2. listop., :; trhy na dobytek.
Sv. Khž. při llroně, ten týden po Krotit— Vesprym,
6. ledna, na sv. Behořc, na sv.
Floriana, 10.- srpna, na naroz. P. Marie,
_nicích, po sv. Jiří, po sv. Janu Křtitelí, po
6. prosince.
nanebevzetí P. Marie, po sv. Michala a po
obětováni Panny Marie; vždy v pond. trh Vrablany.
na ned. Scxag., .lliserik., 1.
na dobytek a v outerý trh ,výklad.
srpna, 25. listopadu!, 21. prosince.
Sv. Marlin, v Turci, 24. února, na zelený Vrbové. v nitr. sto'l., ten den po novém
čtvrtek; v pond. před sv. Duchem, na sv.
roce a před ním trh na dob. v pond. po
Vavřince, na sv. Bartoloměje, na sv. Mur—
Sexng., na neděli Palm.. po iinntúte; pře—
tina. Nad to na vlnu 25. n 26. května a
dešlé pátky trh na dob., též 16. června,
25. i 26. září.
22. července, 14. září, 11. listop. a vždy

Sv. Mikuláš. v Liptově, na neděli Remi
:niscere, na ned. Exaudi, 24. srpna, na sv.
Mikuláše.

Těkov(Burs),

na neděli lnvoknvit, na vstou

peni P., 8. září, 11. listopadu.

Temešvár.

na neděli Reminiscere, na sv.

Ducha, na neděli před sv. Michalem, 6.

prosince podle starého kalendáře.
Teplice,
v trenč. atol., 19. března, 29.
června, 2. září, 7. prosince a den pře
tim trh na dobytek.

Terezyopel

(Subotica), v Banátě, na vstou

pení P. podle starého kalendáře. 6. pros.
:; velkými trhy na dobytek.
Tisovec, 17. ledna, 19. května, na sv. Va
vřince, na sv. mer.
Tokay, 25; března, 24. června, 26. čer
vence, 22. září, 26. října, 21. pros.
Trenčln, 2. února, v pondělí po neděli
Judika, na sv. Ducha, 2. července,-na sv.
Petra v okovech, na povýšeni sv. Kříže,
na svat. Lukáše, na sv. Ondřeje a přes
celý půst v pondělí trh na dobytek.

Trnava,

11, a 16. ledna, 22. a 27.*února,

před tím trh na dobytek.

_

Vrbovce. v nitr. stol., v pond. před těmito
dny, totiž před obrde. sv. Pavla, před Ju
diku, před Knnttite, před sv. Janem KH.,
před naraz. P. Marie, a v pond. po všech
Svatých.
'

Zemplín, 6. února.
Zemplín, 4. ledna, na sv. Matěje, 30. li
stopadu.
Zvolen, 12. ledna na dobytek, na sv. ilia
těje, na zelený čtvrtek, na Boží Tělo, 14.
ztiřl, na sv. Alžbětu jen na dobytek, na
sv. Tomáše.

Zabokreky,

v nílr. stol., na zelený'člvr

tek, ve atředu před vstoupením Páně, 'v
outerý před Božím Tólem, na povýš. sv.
Kříže, v pond. po sv. „otii.

Žernovice, v pond. po sv. Fabinnu u Še
bestianu, po sv. Trojici, po sv. Jakubu. '
Žilina, v pondělí po sv. Dorotě, 10. dub
na, na svut. Fili u a Jakuba, na Boží
Tělo, na svatého těpúna krále, na pový
šení svatého Kříže, na sval. Havla, na
svat. Lucii.

_—
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DBSAH.
V pr\níni archu od strany 1. až do 16. obsazen jest úvodní článek o slunci, oby
čejnýkalendáře
červený kalendář,
východ a západ slunce,
hled
židovského

Členi

kalendářské.

čtvrté měsíce a povétrnost, jakož i pře

[. Pobyblhé svátky roku 1856. -— ll. Onlášrní pohyblivé

svátky a slamosti církevní na Moravě. — 'lll. Dnové postní. (Strutta 17.) — IV. Čtvero
suchých dní. — V. Letopisuó známky. — \'l. Posvátný čas velikonoční. -— \'ll.1\'orenmi
dn0\é. — Vlll. Svatí Patronme zemští. (Slr.18.) — IX. Čtvero částek ročních. —

;

Zatmění
na slunci
a na —mésilci.
19
9.) úrokoui.
- XI. Letopočet
nové doby.
— XII.
kniendúřská.
(Str. 20.)
X.lll (Str.
Tabulku
— XlV. Sazbu
kolkov.á
(Str. anmení
21.) —
XV. Sazba
poštovného.
XLV Cizozemské
peníze 4(8lrn
22.) —
XVII. Nejvyšší
císařský
r_od.
(Str. 23.-—)
Xl:
V.]ll—Zemšlí
mocnářmé. (Slr.2
— XIX.
Biskupmé
nn Moran!
a \
Čechách. (Str. 25.) — XX. Statistický přehled farních okresů a duchov'enshu \ arcibiskup

_st\í Olomuckem, (Str. 26.) v biskupshi Brnenskem.
31—Ltcni

(Str. 29.—-)

t'lvodlii. Popsáuí i.imta poctivého pánu, pana Kalendáře, od Fr. I'. nu straně

:'Jteui děje- a země isné. Josef Ilermau Agupit Galaš. Str. 36—40. —-Klášter
Kounícký, od l.)ru .l. Bi cho. Str. 40——
5.4 — Kapla svutojakobská
vimnčicicb,
od Tom. Procházky.
Str. 54—58. ——
Náv-ulěvukrále Pruského \c Vídni (s obráz
kem) Str. 59. — Elišbčta, císařovnaRakouská; (s obrazem) Str. 60. — Dva Papezmé,
od lgnácia Vurnta. Str. 61. — Mikuláš I., 1- ear všech Husův, (s obrázkem) Str. 63—
71. -—-Alexander ll., car iluský. Str. 71—73. Vclkosultan
(císař) Turecký, (s obrn
zetn) Slr. 73. — Pohled na Cařihrad,

(s obrazem) Str. 76. —- Svatá místa Sn. 77. ——

Jerusalem (s obrazem). Str. 80 —S4.——
Klášter na S\atobernhardskó
hoře (schéma
obrázkuma) od Karla Orla. Str. 84 — 87. —-Ilotcuttoti n Damarove v jižní Africe.
Str. 87 —.91 — Ostrov lllnrliuiquc, od 'lom. Šimbery. Str. 91 ——93.
Čtení z piirody. Krátký ná\od ku_zdnrnému pěstmání včel, od Tom. Šimbery.
Str
—
na tygn,
od Tom. Šimbcr).
— Nosorožec,
(s—
obrazy).
Str. 102—— .ov
l'udlík.
— Společenský
tkalčík, Str.
(se100.
4 obrázky).
Str. 104.
Láska mateřská,
od K. 0Orla.
Str. od106.
— Agumi,
od —
K. 113.
Orla._Str. 108. — O bedbth
níctví.
Zivot tělesný.
živlcch,
lleuzla.
Str. 109
0 prosodil. od Fr. Sušilu. Str. 114 — 126. _
Čtení zábavné a poučné. Vrah ze žárlivosti, od F.r Vebern. Str. 126—135. —
Štědrý vecer, od Jana

Soukopa.

Str. 135—

17.3 —- Pusobeuí milosti Bolí. Str. 137 —-—.

Pomui, aby's den sváteční s\čtil, od Bed. Vebera.Slr.138.-—— chrndův pomník u Brna,
od K. Orla. Str. 140. — Není \šccko strašidlem, co se jím býti zdá, od Frant. Arcble
bov.ského Str. 142. — Strýček l'rmdonlil od F. Dčdku. Str. 145—
Básně. ]. Smrt S\. Cyrilla v ltíntč. _ ll. S\. Ludmila.—lli. Návšlč\0n,odJ. Soukopa.
Členi rozmanité. llluboké oráni. Kukulice, výborná pice. Nejlepší pluh. Co jest lépe
drželi, koně či \oly —nncbkrávy? Od llenzluSlt 152—156.—Repk0\ý olej. Stroj nn šití.
Str. 156. způsob
— Ceny
oblni jestli
v Brně
od roku
1836—1854._
PoukázkyStr.
hospodářský.
tráví?
Nejlepší
poznali,
semeno
klíč-ití
bude, od llenzla.
15.8 Kdo
— Každá
hospodyně si milic sama cukr delali. Str. 159. — Turkyiimý škrob. Nňový způsob bratnbory
'strojiti, Slr. 160. -— Nedozralú brambory. chluciuejší topivo a světlo. Plane kašit.tnny V.\'so
kokmcne itíp0\(: růže, odF. Kučery. Str. 6 . -— . ohnilé brambory. llrách aby nezmuško—
\ntél. Str. 16.2 -— Zdráut's Mariu. Str. 163. —- Polrcstami otupu I'. Marie. ád čestnelegie.
Str. 164. — Obluženú rodiun olrokův.S r. 65. —Souboj. Kekání. Voda Jordanská. Str.1
Vzácná věrnost nevěsty anl aíl'. B. l'tipez l'ius VII.a krejčí. Str. 167. -—l'oměrmé zdruotní
\ Londýně. Opat l'uramcll. Str. 168. — l'ličina čcnenosli na moři čenenem. Potřebné tndsio
pro Londýn. Plekvapení. Kořnlkaa chudobu. Str. 169. —Znamcnitá řeč nadltrobní. Divná shodtd'
čísel. Lidé obzvláštnílížc,výškya tloušťky.Str. 171. — Lidé podivuhodnetélesne síly. Str. 11%.
_ Lidl" lídkeho stáří. Str. 174. — Bukovina, od K. Orla. Str.1

Drobnůstky. oa sw. 176. až do 191.
! x
Zprt'na o Dédíchi S\. Cyrilla a Mcthodia. Občanylist I'. T. pána arcib. Ohimuc.
Knihy, obrazy nmapy. Str. 192. — Učt až do konce rok\11854.— Nme potvrzeno stanovy.
Str.
193.
— Str.
Seznam
všech spoluouddvpřistoupivších od konce srpna 1854. ní do konce čer-_
vence
1855.
197—21.—0

mVýročni
]. Na Moravě. Str.211—221.—11.VeSlezsku.
Véochach.trhové.
su. 223—241.—-1V.Na
Slovensku.Su. 242—245 Str. 221—222.—
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