
Moravan.%
;Piafenbúř na mů oňqčejní)

1857.

Řečník n'elhj.
NciklademDědicňoi fwatčho Gmina a Mcthodča._

Pořadatel:

?cncň šUethod anlba.

/%(“YR1\LL\\% “ 4

.....
vvvvv
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Dse Jtiiaucmma |tol'cté00 Rntenbúřc jen talit) 1857.

Jícáiopmtt', chlsse čilišabat
))anoionici.

Slowané, nassi přcbfomě,pofub je))tč poba'nt) byli, ctiíi megi mnohými
Bůšft) a Bobončmi )mt)))[cm)mi tafé boI)\)ui lráft) pob jménem L aba, )afo Batinici
čili Niulané pobanssti SBenufíi. $rami )e, že Morawanč měli. 'eben z blamniď)
chrámu L abě loěuomam)d) m Bruč na *Betromč, kdožlo m))ii ieft fo)telbi)tup)fl). (što.
Method, puoni biífup Morawský na Welebradč bat gničiti a))—cimSabin a po))oělii
na tom miftě u pťiloxuuostiSwatopluka, frále !Uioratoífe'bo, kosteť blaboíia'meně Pannč
Marii )ahoěcem) rotu 884. na ben )m. $etm a “Batola.

Baba, Benusse čili frá)opani mu)eIa jméno )loe'půjčiti [)mč3bč,kleráz
)e)t neiia)nč)))i a ne))rá)ně)))í me3i oběšnicemi čili Blubicemi; ona jest hrubá ob )[lmce

me.—,i“»Dobropanem (merfurem) a Uassi gemi; a mm); přiď)obí se to))ed) občšnic
nejbliže ! aemi. Saba rok),)načuje)e film))n, melice bilým )mětícm, a b.) )e mrřigni
mód) ofoluoíted) i me bue ublibati. Swětlo jeji býwa nčfbt) tai )ihic', že pňsobi )tin
přebmětůmna,;emi. Lada čili fráíopani otáše )e \oegbt)toiifo po )aměm gápabu a
pub )anmnnoodwbem)[unce t. ). meobt)na oli3f1))ltiiiee,aprotofe1menu)e co meeeuu bwezda
mečerni-ci, acoiitřniiměpaa bennicí čili )itřeuřou. We )mčneiloětííiblizkostijest
Saba )en 5, \ne )mé nejwčtssi wzdalenosti pat 35 milionů mil ob nm))igemě togbálena.

Seii )třebni mgbáienoft ob )[unce obnáň) 15 milionu mil. Lada )e)t )enom :) málo
menfíi Ue;li nm))e gente; )e)i pomrd) má 9/10 powrchel .:,emni[)o, )e)i I))uotnoft **,/„.
I))liotnoíti ;,eumi. Saba )cmi na )o[)č podobué promčm) )afo mě)ie,- mice neb méně
o))oíccnou čáít )mou f aemi obracuiic. Tyto činem) )mětla )ejií)o baii )e i proftřebz
nimi baletobíebt) pozorowati. Smenomitě btoč5bář Schrišter poSoioloánim )tot)m nab
m)"íctifou pochybuost obůtoobuií, že Baba tě) wšduchenl obložena jest, ttert) )e togbudm

gemffému mi))ítou a buítotou )mou melice pobobá. ©d)r'oter tafč bomnimá )e,
ze krčxsopani má mnoho a wysokých I)or. Dna )e otači m 23 I)obiuáď) a 21 minu

táď) o )roou o)n, a tuby) bélfa bne na této oběšnici souhlaji téměř 6 bčítou bne
na nani )emi.
_: Ěéto bwězdč, kteráž noc takoťka Béře pob )mou oď)rmm, a ben ovomibá, při;
rotouáloá )e ue)frá)ně)))i "Bani a Panna, NodičkaBoži, Emmia,- jizto
Cixkew )ioatá todmulogpěm'id))m))d)na3t)máI)mě5bou )itřní, )itřenfouabenoici. —
©[ebeime3 .i to tomto roce mocné odpalu) )eji; ouat )Eutečně, )an kašdého, _) toboto
tofu )eftIa)tatoou panomnici na))i. “'

ImTeoómznů numaúu roku 1857.

Emitná zima s boíti l')o)m)m )nčf)em. Nč:bl.i obletoa w ))imé poIoroici Bťeznň.
)Sato )emí WHO)!směnu pometrnofti , po bned) při)enml)d) a úrobtiód) d)[abno a bouř
“_Iimo. :Břiiemm) Shočten G bobou )tubenou a lgannačcmýu w pro,stixed mč)ice. 'Zcpié
_Ičto 8 něfoliřa )tubem)mi bobami, po. ftett)d) mohutné be))tč :: bouřemi přidpbi. q.)3ři

jemu) a )tált) měíic ááří, dgablit) a )ud)l) Stiien, sa)mii))i[t), moh-t) (: )tiibent) $i
stopad )! nětolifa při)emm)mibm) w p):mé polemici. Tmawý, mlbami) *Brofmec
Nok 1857 nm )e, (na:Ii qBím Bňb) _!úrobm)m rotům :připočifti, a na polici) Bebti
m):), b_oipobářii, jakož i me wiuohradech pečliroč pčstowanúch spočiwati bude pogebíiáni
Boši Lcuochůln wssak arcit “Bém Bňh zázraků a bimů nebělá.



Sv. Pelr (Simon, syn Jonúšův) narodil se v Betsaidč Galilejské; livil se ryhnl-sh'íln.

Deden má 31 Dni.
$l“[fn)š Slyczcň. Síirfm: Scčnnj. Slowinsky: Prosijncc. mnm,: Junuar.

Co
l_nlnvaCírkve " prv ni pnpci byl! jest v Římě za panování císaře Nero" 41 dnu: 29.
Ccrvnu r. 65. po Chrislu ukHiovún.

IE Ě Slunce *žŽ Mčsice '
:?:? 3 Gmátl't) :: slawuosti , , = , , thrlč měsicea mošné
— x —. x - x b d .

5 Ž cirfewní. “WM .,nab Ě “WD mym poxoetrnost.
Q č l). m. Í). 'm. m |). jm. b. jm.

15. Nowý toť. DM. P. 7 54 4 6 : spa %. Š. '
2 “B. rt Gm.93řafaria,pnuft. 7 53 4 7 * 9|28 %—gg !
3 ©. S. Galantů), pumu). 7 53 4 7 Ff 10,40 - 3 !) $rlváčllvrt bnc3m:

'Srmrí ncbčíe m mc. Wskaň a mcami bitč ': maltu icbo. Mal. 2 [v_bctu o_ l. božím;_ __ , nun.mcccr.-— mm
Žbč- % Elm: bllfnpa. 7 ?2 4 8 O? „449 roftc aínčšipřimčlřť
053. ©. Tcleš,sq!xa, pap. 7 02 4 8 153 mnm 22 : ícwcrnmúcbobním.
gu. . 3 Kralu. Blew 751 4 9 (za 0 56 a 35114 a b 10 ;
j_ št. S.Walrntiua. $)řaim.' 7 50 4 10 H 2 2 '“ š ' Š ': "cm (, X:;
0 C. ©. Gemerina ?tvriď. 7 49 411 m 3 5 g „ 203ml. :) . ' ŽDQH'.:
9 “B. 7 ©. ivřarcclina. Sul. 7 43 4 12 g. 4 6 ' "“"“ T.“"Š' . ]

10 S. s. Pawla, mm. 7 47 4 13 g— 5 5 233303332: slum
chřrc brn—níro 31cm. Báuť. Slbuš [\ul “JŠ-i“35315 ma 12 letní). & Posledlli čtmrt

11 3: s. Hygiua, pexpešed 7 40 4 14 a GI _ bne 18. w ne)—čti
12 “E. 5. 21r1wfíta.?lrfabia. 7 45 4 15 % 6i49 mxcr. o 5 b _56"“ r_ano.
13 11. €. xšers.xuiky.Hilar. 7 44 4 16 *. 7133 4 43 Sllchů šmla,fůjlleea

14 šr. &. %cligc. 7 43 4 17 &, a e 5 401.9 Nowý mčíicbnei
15 č. S. Mann) a 231mm. 7 42 4 18 a a E:. G 40 26. w poudu o O
16 33. 1'- ©. Mqrcella,pap. 7 41 4 19 :|; <; 5" 7 43 bob. 31 min. ráno,
17 ©. S. ?lntguma, pouít. 7 40 4 20 I'; 8 46 Safui zdrawi duowéi

'.n'cb. ?. po 31cm. “134115- 3374 ?. Bram. nclíw. inn—nó Sešíá. “ tu!)a čmm- :
. . e

18 9%. S. Priůky,pau„ muč. 7 39 4 21 (E 9 51 mangu-mv ,ffvíctu
11943, S. Kauura, krále. 7 38 4 22 % €:; 10 57 “ ““D““
'20 II. S. Fabl a Geben. 7 37 4 23 qua "—TÉ ráno „Dž:ťjPžUBfch!u
21 št. Sd Nuežky,pan. muč. 7 36 4 24 &' Ž 5. O D 1 2 3 I
22 G. S. Wiuceucia, muč. 7 35 4 25 &' g Ž 1 1 [ ne ' “.“ .mÁ
23 23. ?BaínouBABůJřarie. 7 34 4 26 a := 2 49 Z““g 134344443, 8
24 ©. šíimotbcaiiítm. 7 33 4 27 a 3 4 g- ";h_lgT“;:l»a_—41

*J'Ecb.3. po Siem. lidu?. “Sán Suší—_u,;brmvií maívmornčbv. tcíítimn; nb 133323531;
, „ : „ '[á- pamět:

20 Eh Diu-ac. sw. Pawťae 7 al 4 29 4 52 roncc nafta .
26 *; s. Polikarpa, biif, 7 30 4 30 5 58 ""n'mmm'fmb'muw'
27 II. S. Sana 31atpufléí;o. 7 28 4 32 meče 6 55
28 (čt. Sw. Řada Welikého. 7 27 4 33 5 43 7 42
29 C. (5. FrantisskaSalesk. 7 25 4 35 z 7 1
30 13. -;—S. Martinmpan. 7 23 4 37 R 8 17
31 S. S. sBetl-aNolaska. \7 21 4 39 R 9 30

9_cbcn_jej! nciflnbcnčifíí nám: 42 nafícm honem.
WWW)? Zjejčt)Uše,ůwssůr tu!)a $"““ “'"—“TF“ “ŠM" řlll'. Zjhožápadui a jcwewwýchodxu n\ětrvmé
fe obncqne flubcnt.

],?numlju mčfírc Echnn.

Sluuce wsloupi do zucuueuťmobníla (za) m outerý bne 20. Iebna 04 bob. 38 min. měn-.

Snínč noci, gcmč poh-\pm fnčbcm, 5ima



' I '„noc ma 28 hm.
$olfh7: Luty. Zlirsky: Vcljača. Slowinsky: S\ cčan. mnm,: Februar.

Svatý Pavel (dl-hc Šmcl) narodil se v mčslč Tarsu vCilicii; b\l učeníkem Gmnnliclmým;
promislealowl křesťany : zázrakem obrácen jest nn \íru. anozil puk co horlivý "poslal
mnoho církví; a byl se sv. Petrem na jeden den mečem stat.

_; ',; _G—ůínic'e“;; “Maia _
“š 3 Swátky a slawnosti , , “_ , , thrtč mčfícca možná

. , \ \ b = \ b “\ .
5 E arlcmm. “WM Na Š “vd" “mb powetrnost.

9 č l). Ím. l). :m. &? i). Em. l). im.

Uťcb. 4. po 31cm. Qšáuč. 'Bún 36315 uliííil Boni-i uwi'írvu. EDM. 8. B SBI-má čtmtt but

1 m. Se Samaria, bisk. \ 7 20 4 41 W IO 41 ŠŠ mmmtšh'eo 9 I).
2 »p. seinromauiamm 718 Anga 1149 3 mm;). 55.5; __
3 u. 5. Brašeje, Ein. 7 u; 4 45 " ráno o; _32 M.olloa ““nej“
4 $!. S. Weroučry. 7 15 4 46 m 5.3 g :: “ ; p “ “'
5 C &. ?Igatt). i'šrant. 714 4 47 ag— 1 58 n—ě flphlef bm 9 w
6 $. ? S. menu,. 7 12 4 49 ag- 2'58 =- poudeli o 0 I) 58
7 S €. Romnalda, opat. 7 H 4 50 a! 3 54 [“ tan0.— 30mm:
? \“ m bčrufm.mmm. (cm' paksučhašullacb. išcmlnm. (_Scpmngcsimue). Qoípnřdflmjlll

(É *Doílcbní čtwtt
8 '31'-S. Sana 350mm). 7 9 4 51 a 4 45 tme 17. w outcrt)
9 ,. ©. Aposlonie,pannu). 7 8 4 53 a 5 32 E E o 3 I). 25m. ráno

10 ll. Su Scholasijly, jept. 7 6 4 55 *, (i 14 ŽDřčnimápowčlrnost,
11 St. €:. Ensrosiuy, pannu). 7 4 4 57 * 7 51 mcčcr íněšcní, mrá3, sewe:
12 C. ©. Eulalie, pan. 7 2 4 59 511 7 23 534 rosápabnímítr, bcfff.
131%. $%. Gem'-im;Nič. 7 O 5 o a 'a 038 Stomť mč icbne
14 ©. S. mamina, r. s 59 5 2 egg šl 7'43 ©“ „,'„umg „ 1

Web. 1.. PC Emu. (SL-n\gcsilxunnc). e-IUUT Qipšt mfp ícmnuy I). 3 m. “\ečcr. _
Sníni bumvé sc mno:

15 Nx 5- %auftiua a 3nm. 6 57 5 4 % 8:19 ži paf mírné ftubcno
16 *lž. 5. Suliam) pan. 6 56 5 (; GÉ— 5 :: 9=57 almum.
17 II S. Sulianaaípnjnm. (; 51 5 7 &' iš. :: u! 6 .
18 ";-čt.š. íříamimm. Gilu. (? 52 5 9 Š' ?! E. ráno .innagxrrzlmlgwlctu
19 Gt. S. Martinem. Emu-. G 30 5 11 : Š: 0117 , . , ,
20 “B. + ©. Euchaxxia,bijkd n 18 5 l3 % ,; “ 1'28 "$“““ $“" Blch!“
21 55. &. (Eltonem. (546 5 15 a 2236 Sb 1—7.5amračcno,

desstiwo a měh'no; 8.
infno a Rubena, 9—12.

g a 3 41 xšaxuračeuo,snčh; 13. až,
; "" 440 lG. ziula a jasuo, 8.
mcčcr 5 31 bcfífa fnčl), 19-22. fm:
.1 32 (; 14 bem) mitr; 23.-26. ia:

“Jčcbčíe2. Do Emmi. (Quinqungcsinnr) GMM, : 69 ,'rlďm. \'ul' 18.

522 Ž'Č- Giblcuí Gm. <Išch'a. (i 45

%23“B, S. “Bm-a Damaš. (i 43
24 u. S. Matěje, aposr. 6-12
25 št. “I'(Buvolec.Šašlik 6 -l()

3337753

26 C. ? ©. aun—anna. 6 38 23 5 49 _, suo,š rána mrasinw,
27 *=. "I' E.?cmlbra, bisk. 6 37 2—1 7 4 „,'-';;: mcčcr stndrnydesss; 28.
28 5. -i- S. Sůlualba. |; 35 ,_ 911 13 17 ' ftubcno, ucpříienmo.

Sluucc wstoupi bo :,uamcm' ryb (JC) buc 19. m:. čtmtlcl o 7. hod. 16 min. ráuv.

]Jumnhn mi'fícc únoru,

Ílnnr [\\fnvá [ml—amna íučb, ,míaf' tc m Daniš). Nastauou Ii bum—čtrplí m linuxu, icít ic_
m Březuu ílubclmd) co báli. Jim-i jaiué, rána un'aSiwč; ucpiijcmni flubcill měn.-mvt



“Bulim: Márzcc.
Bťežen 1n_'áSI bní.

8!iríf1):Ožujuk.©!ominíl1):Sušcc. ?Ru'fhf: Mart;

Bv. Ondřej. starší brulr l'clrův, léi mbar, co biskup “: Skuhii (v innd-jšímRuská) skó
nal nu kíizi roku 80. po Chrislu. _ _

Š “š Šluuce f _g žDřčííccm' „ f ; _
E “.3 Swčzsty aflamuofti , = “_ , - ,. Gtmrtě,1nčíícefamóšná

5 Ž citfcwuí. 1111)d;ub„apab Š 111114111)mah [pomčtruoifh

Q 63 b. 1111. [).]111'f 67? ;[1.|111. .b- fm. ' ; ' _

31—551'1. 1 1% " 1. . '=' \1' 1:15:31.. WM:-4: “„ -;- “'"
1 1 1101m' ( nv nouvi ) Bin Zezl Lv o111Te11o 1 v1 1 ,) Elšrma čtmrt bm

1 93“ ©. Lllbiua, Diff. 6 34 5 27 (a Sí IS 3. 11.1nutný o 5 I).

2 33 + (5. Gimplicia. Kar. 6 3? 5 29 ID 37 _ 36 m. ráno —©i[=
3 11. +©.Š?1mí)utl), cíícu 6 31 5 30 ll 4.4 %: ___-Š 115111llba,5a'mtače11o

4 Čt. ?]"Ě ©. Kaziuma 6 29 5 32 „ ráub *; E! a dessliwo.
5 C. “_ S. rEuseelxla. 6 27 5 34 a— 047 ?f—2 © ú Iuě! Ene 10

6 E15. +a;— S. sacbř, nám. 6 26 5 35 35. _143 \"“ „, „"„MM5 (12347% .W) ©. 2111113211513.6 24 5 37 (a 2 38 ," má“ _ *thue
Nedčle '3. port. (licmínisccru) (proměna Gbrifla 'bána. íUtat. 177 zcui laíno a' 1lěfblil

—- 11bcn1d b1u'; min

8 gt' (5.301111 Bož)IRO. 6.22 5 39 a 3 28 alvcrošvi'd b ,'. ) )a 111.

9 12.1. 5. C1)riIIaa-.)čctí). si?! 5 40 & 412 __ 5—6 [ b '. 't !
[O 11. 1—S. 40 11111če11íf11.619 5 42 a 4 50 % "Ž b$01í8c :; ( m;- '
ll št. 1- S. 9Inicí1).©cmf. 6 17 5 44 & 5 23 "cm “[ tg "“."
112G. + c. 5131101413111. (; 16 . 545 :'1 5 53 :* 2,413 “"“
HB “B. 1- 6. 93011111),pan. 6 14 5 47 gh 6 21 mečcr [?:čcť' —m rorme11- *

j14 S. + ©. Marhčldy, cií. 6 12 5 49 CEI 6 47 6339 iašfgpřššníff'lld'í'f'“

švech 3. pm. (.111'1d1am11á,().:uli.)_4$. Sešiá mmuítal nábclítmi. i'ur'. 11. © 92011115 mčficbne

15 Nd ©.Qongi11a.bG[)riílofa. 6 10 5 51 GE 7 47 25- we ftřeb11o1.116 “li. + ©.15cribn-ta. 6 8. 5 5:1% a' e s se 5; 34 m- meter-—
17 II. ,'- ©.Uc1trub1), pa11.6 6 555 &' 3 €.; 10 qumnnšcmmft, 1135:
IS (331.+ © deuarda fr & 4 5 57 g :: := 11 19 Na 331mm t_nponče:
19 C + ©. Sofcfa, pčst. 6 2 5 59 a 3 's. ráno Ull,osidUťkollťtepll)ch

20 $. ?“G. Sandman. 6 1 6 0 “ '\T' 0128 bm. '21 S. jSd Beuedčkra, op. 6 o 6 1 M33
x Rnaucviim ftvIeth

Ned 4.von.(brušebnáJmcmrm) *),š.:“sešičnaívtil 5100011111311.311MB. hl [m m li“

22 111.S. srtamiana. 5 58 6 3 % 232 „Dá:li PáuBňb!š,
23 213, 1—S. Síbcfn116. Dtba. 5 56 6 5 „ 3|35 1_-—3. nepříjcnmo, '
24 u. 1- S. C?)abrlcla,arch 5 54 6 7 2 _; Ž:— 4 10 ítubcno a mětrno; _8.n[1
25 151-1- Bmčlt. “3 Wřar. 5 53 6 9 z '“ “'“ 4 47 17. melmi d;[abno; 19.
26 Ct 4.-S. Ebeni—ma. (5111. 5 51 6 10 W “' 5,19 mítr a íněl) &befítčm; '

;? $.g©.9h1pcrta. 5 49 6 12 GF 564920.21 bcíítaftubeno;
28 S. 1- S. ©1111tra111a. 5 47 6 14 Fš mcčcr. 6.18 odpolednejr.suo; ob 22
'Jteb.5.pnn. (nnrtelna,.lud1cu.) Kdozwc“wDube11111e111ř1'ďnlmnati?3. 8. “Š do tance ()neb tepťo

_ !;ueb 5ima; ale gama: '
29 W. ©.(š11ftatbm. QÍuguft. 5!45 6119 553 7 G U čeno; hned bem, Imar
30 N,. +G.8a1m$?l.$řmrin.. 5 44 6 1/ m 817 š "' min—.
31 11.76.5ťmibona. 542 619 m 925 '

Slunce mílomgutdo gnamcni ífopcg (V) Dne 20.11: vám o 4. 0017.50. min. mcčcr.iura bne 20.23ře311a. — 5311u11vča 11011“iejnč blouín

].íuwaljn mčíírc Jóícónu.
WBřezuu přcchxi;i ryá,dle šinla m leplo a nacpal. Pťknýsuchý 25řc3c11howi mcíclému ícbíátowi



mam _“má „80fbni.
*Bolfhyz-Kviečien. Slirítgz Travanj. Slowinsky: Mali '.ravcn. Rusky: Aprclj.

Sv. Jakob utnrši. syn Zcbcdeův, rybář, umřel mečem první : uposlolův smrtí. muče
nickou v Jerusnlcmó o vclikonoci roku 43. po Chrislu.

; É Slunce .g Mčsice
:? * Swátkl a [al-mmi ., , . = , , Čtwrtč mě íceaum'ná

; Ž cíi'fcmílí. st 1991599 „m Š mmbob zapad pamětí-nivu. 6

Q (2) h. m. 1). 111 Čt:) 1). im. [). m.

19:1.HC5. Hnga,biíf. 541 szog—11l34„ .“?astma čtmrt
2 C.x 1- S. Frautisskaz $. 5 39 6 22 35.. ráno š; % dne 1. me ftřťbú o
3 33. . :: 7 [\01. SB.Marie. 5 37 6 24 Tři 0 31 g "5"- 25. 39 mimča.—
4 ©. 1- S. Zsidor. ?lmbr. 5 35 6 26 a | Mrazin,oénocizlcisstč

ílhř, Starší. U. Sešíš 11.1vilici íímvnč 1ch Do :hruínícnm. Mat/zl '“ ?>de „“Že bm
boítt teplo a_laíno.

5 “N- 5. žlBinccncia85cm. “5 33 6 28 * 2 6 f.; Úplně? bne g_me
6 “B. 1- S. Celestiua, pap. 5 31 6 30 Q 2 47 čtmttef „ 10_ [)_ 34
7 11. 1- S. Hermaua Sní. 5 30 6 31 * 3 23 2 a; „_ ráno. _ „Brána
8 gf. 1' Sj ?llbcrta.QBa[et-. 5 29 6 32 h 3 54 u Š mmm, me bne “u:
9 G. 53mm, čtmtt. 527 534 ;h 4 22 3 9 nečnoa teplo, pa!

510 “13- T Welky patcf 5 :25 b 36 Gig -_148 _ proměnlimoaměttno.
11Sjj Š' 23í1á Sobotaj 523 638% 015 mecer.“; *Ísoílebničtmrt

' “1—31vb nelilmwční. Jpán 'fŽí n\l'ml 5 mrhmš—d. Y„'Č\1I'I._H“— Dne 17_ “, páteř o
12 *Jť. )čcřčíc me!ih1w(ni.5 22 6 39 5 42 , 5 42 1' b' 3.91. meceg.

313 “b' \vurčíí mcIilvuučm 5 20 6 41 ? 7 54 TCFŠÉÉHÍŠCÍMNH:
il.: I.“ S. Tibnreia a Wal. 5 18 6 43 E “' .=, 9 7 31131“ ,' epa prl
,15 "gšt.G.?Inaftafic.$[.j3ct. 5 17 6 4.135 3 gmo 19 )
16 Qt. ©. Iihurcia, nm. 515 s 49 a % a 1127 © Nowú měfic bue
317 *13. '(fšůřuboífn. ?lniceta. 5 13 6 48 95— ráno 24- “' páte! " 8 I).

2185. ©. Aposlouia, [\iff. 5 12 G 49 % Oj28 20- m “"") _
| Prwui iarní bouťky;'
WT. ]. 11)25111. '?b'llá. Llll;5i||1.) “U. _.*ií—Šmí'ď „\n-'t \múřmi, —„20 .

| “ L 7 k ' “ k “ “ “ L„ 3 Iliamec, několik new

19 Je. 5. SJma 1x. pap. 5 10 s 51 a 1 23 Přiimlmíd; dxǧi
20 “li. S. Auežkyd Marcel. 5 8 6 53 a E 13. 2 10 “unit—221.113.:DM '
21 11. S. 9luselma, biskj 5 6 6 55 x " g— 2 50
22 C_čt.©. Sorera a mia. 5 4 6 57 FH" ; g 3 28 „“Já-“ 5136“Bňb!“

1123G. S. Wojlčcha, biíf. 15 3 u Gu ' _ 3 53 Dbl—šfboíti in_fné
“24 $. 1 S. Jiťiho, rytíře. 5 1 7 0 !$ 4 20 bolu); 5. [na), hned
25 5. 5. Marka cmangcl. 4 59 7 2 13 mm 4 46 min*, [»ch béfít; ne=

Jřcb 2. D': 296W. (Mism. lhnn.| Sí ikun Lhn'IUÝtom-\\, jm" („ příicmuo (5%'N). 1-1;\

26 “J!“ S. Kleta a Marcel. 4 58 7 3 n 7 7 5 13 3%“ il-Ž'f tiff: 51591912;
27 _B. 3. ?luaftafta.£l3cregr. 4 56 7 5 k? 8 15 míti; “Cítil“ počafí a
28 II. S. Witalisa, mučen. 4 54 7 7 93— 8 20 “W039 “3 bo 30. Íbn)
“29$!. 5. “Betta Wer. 4 52 7 9 a! [O 20 " íe „upa '
30 C. %. Rateřim) Sien. 4 51 7 10 a 11 14

' Sluuce wstoupl bo pmmtm' býka (8) bm 20. m ponbčlí » 7. bob. 22 min. mečcr.

Uunmtjn Intim; :'Nulmu

Wystupujici íhulce fv.cbříma uaífe Niny—_berme mice, pkee mííg! mm;“ mnou mc n\gácnčbo.
Nc stxilosk“ mčuimoft jest [)lmvni n\lalhloílí mcuce Dubua.



mmm: ma “31Dni; .
Polsky: Maj. Zlirsky: Svibanj: Slowinsky: Velki lravcn. Rnsky: Maj.

Sv. Jan,'milaičck Páně, bratr Jakubův byl z- aposlolův nejmladší. Jemu odkázal Chríslu
umírající _svou Malku Marii. Umřel v Asii v městě El'csu co lunet stoletý.

IL; Š _. Slunce »3' Mčsice .
:? na 611151111)a slawnosti = thrtč mčfícc a mošné
= _ . ' .' ' ' b ' b .
š Ž urfclmu. - wpchod “pub Ě wycho supa powetrnost.

Q Q" „ _ x [). m. 1). 111. C?; b.lm. l;. m.

1 “B. +6. Filippa a Sar. 4 50 7 11 a ráno .
2|©.' S. Nthanasia.Sigul. 4 48 7 13 a OI 3 35)$““, čtmrt dne
*na. 3. po Qeňrmwd. (bulila—.la) :DčaíičivTI—u-cugřitemne. 3111116. 1' w Patt! » 1' h

23 111111.ráno. —
3 “36 Nalezeni fm. tříše. 4 47 714 a o 43 Bonej,wlcepčkuižan,li
4 B. S. Mariana muč. 4 46 7 15 1 23 „ bnom'c, ťťe sil,lll aa:
5 u. Sw. EBM V. 613111). 4 45 7 16 1 55 „_ Š pabm wetlowe.

6 (gšt. S. Sana 3 S'Damasf. 4 43 7 18 (h 2 24 % %- >;úplně! bn: 9_ w fo:
7 C. S. _“Gtaníílama, Biff. 4 42 7 19 331 2 51 g_ '“ ' Imtu o 3. h. 16 m.
8 ŽB. :. 3191). fm. ÚRM), 4 41 7 20 (E 3 17 ránm __ $říienmí
9 ©, S. Rehoie Warming. 4 39 7 22 % 3 42 jarní bnomé,pal trn,
Web. 4. DoL'Gdil'.(CunluloJ Sbn hemu, [1ch mne beim. Snu 16 ] chudesstiwos:chladnoj

10 Ne S. Zsidora. 24111341.4 37 7 24 &' 4 8 mcčcr G3: El.;bl: "gat-:
11 ?B. S. Manlerta. 4 36 7 25 &' 4 37 6 47 0 [) 2Šm ráno _
12 ll. S. Pankracia. 434 7 27 &' 8 0 Gtušcná 'i1rn „' o:
13 (gšt.S. Serwaeča, mít. 4 33 7 23 a = Q 9 13 “mód) „1 „' £“
14 ;. ©. řBoyifacia. 4 3 7 30 a 3 g; 10 21 ale mčtrnop ' 1 "
1533. 1-S. Zosie. 430 731 %"1121 ,
16 ©. S. Sana Nepoxxulrk. 4 29 7 32 " ráno © 9231141;meflcbm

*.n'cb.5. bug\ůclir. (_lhrgnlc). Stitch-I zač prcíiti Stcc. 3.11115. ŠassmnfošťčlzrDŽ

17 N. ©. ŽBrunona, Biff. 4 28 7 33 a O 10 Tepťo růfte, Íafjw
18 913,23 ©.8ma.*13c1raG. 4 27 7 34 a g 0 51 “ “_de pal 5011119
19 11. ...-„ ©.23ernarbina. 4 25 7 36 W a 751 1 26 “ prehckllkye
20 51.5 S. Felizxe„kqpuc. 4 24 7 34 " " E— 1 57 39 filmů čtmrt dUe
21 Q. Nancbewst. YžaUed 4 23 1 38 \ š %— 2 24 30. m sobotu o 2 l;.
22 $. 'i' G.Sulie. 4 22 7 39 15! ' 2 50 17 m. mečer. —
23 S. ©. Desidexxia, Biff. 4 22 7 39 15! 3 16 iBříjemni jaíní bm).

ch. 6. po Welčlj (Graubř) 51333přijbe měním. 3311 13.4 13. m- Tekja pťibýwe,šox
\ ' mmm-rum f_tolcn,

24 “)L. S. Sabatini). _ 4 21 7 40 m mečer 3 43 “ICN nr.

25 413.5. Urbana. Rchoťe. 4 20 7 41 H 7 8 4 13 „935141ŽBc'mBůh!“
26 11. ©. Filippa mcrcjíf. 4 19 7 42 a! 8 9 Řme'ten ' _

27 (Št. S. 341_1114,pap. 4 18 7 43 331 9 6 g 5— čátřu pěfnólintqštlg'p?
28 Qt. S. Wlloma. Bcdy. 4 17 7 44 a 9 58 „ 5— Bouřfa paf befítim'ga;
29 “B. _7G.Sč'mlftautinann. 4 16 7 45 a 10 43 ?? 5- bo 13f potom mětrš
30 S. >; S. Ferdiuandq. 4 15 7 45 a 11123 no; 15'_ “má pomětr:

Boši bob ímalobuííuí. (,UÍÍÍlleíli hn muc. Sun 14. Udst aš bo IS.; obtnb
„ __ _ ; teďoařt' ' = _

3ll94'. lžRcbclcfmatobunm. | 4f14| 7143| * |1157| [ * nfneaobolonce

' Nčkdy B
a 14.

Sluuce mítoupí bo gumucni [\Iíšcuců (]]) bye 21. \ne čtwrtct o 7. bob. 34 min. mcčcr.

, „ St _ í ??lpuúu' lnčíu'c Jimi—lnu.mp3, mctgn mjjaneiílm mejícem m rncc' mragů [\\šlvá oříbrn mem _ _
n\ííat zaeaslc memu ítubcuo. Náhlč teplo a bvuřťlíli ic slixidáwajč.p ' 12 13



\u'uu ncpřcmčclčil, což. se i slulo.

(šumu má30dni.
Polsky: Czcnicc.81irff\): Lipanj. Slowinsky: Rožnik. mnm,: .Iunij.

Sv. Tomilš, nbni- : Galileje. Ncchlčl měřili, ic l'ůn : mrtvých \slnl, pokudlry se \) lom
húznl sv.

v Indii, kdož od polmnů pro \Iru kopím probodcn l))l.
e\ungclimn nn \ýchodč \ Mcqlii, \\ l'crsii \\

IÍĚ % Sluuce _g _ŠDřčficc _
.“š * Swátky adslawnosii \, -_.\ =_ \, . thrtč mčíícc _anmšná
'5 Ž círlcmni. “Nb“ “mtb Š' “MDD Jařab powčtruost. Š
Q 9" I). ím. (\ Ím. &) 1). ;|\\. I). *m. !

i 1 13. “Bonbčúfmatubufíni. 4 14 7 46 h rám)
; 2 II. S. Erazinla, mučcn. 4 13 7 47 a 0 27 __ Š :llplnčl bm 7.11—

3 (::—t."E IG. Klotildy, \\ 4 12 7 48 101 O 54 3 %! n\bčli o 6. I). 28111.
4 G. flag .Sřmirina, [\iíf. 4 11 7 49 (E 1 18 2, “ mečer.—Ieplib\\o=
5 “]3. € uijoujsacia, biíf. 4 11 7 49 CGE 1 43 "' % mě 6 Bouřlimum bc=Í
6 S. © 75. Norlxerla. 4 10 7 50 Ě 2 !) fftčm.Welnuiúrodlw.j

Nrd. 1. po ím. Sudan. m. fi.—'St. 9čciím Trojicc Božij mm. 28 C?!Posiednl ťtmf?
bnc 15. w pondell

| 7 *12. S. Snahu-ta. Lukrecic. 4 9 7 51 $ 2 36 o 8. h. 15 nul-úno;e 8 “If. S. Medarda, Diff. 1 S 7 52 3 7 n\cčer _Safuoapřiimmo,
!9 u. GL*Brima ag—clicim.\ s 7 52 a 3 44 6 53 pafcblabnoabcíítimc
310St S. Marten), h'ál. 4 7 7 53 _, 8 4 \; půhwčnímmčh'cm.
\\ o'. Božiho\mu. 4 7 753 g 3 9 „© Nowý „mc „,'
12 “B. 76.3ana5žšolunbm 4 G 7 54 % Ttj.-310 6 21.-m \\cbčli „ „
„13 S. €. Žlnt. <JSabucmíl. 4 G 7 54 " 16 52 „_ 9 m. mščer. _

' Web. \\ po ím; Simba. Číměř učinil mcčcí-i\chiron. m. 14. TepťŽfe \\n'my, "*“?
ť _ deune chyjla fc lbcur:
14 N. (š. Basilia mm:. 4 6 73552 11|29 fám; \vclmi\'\\'\\b\\\\.
15 “Bl.S. Wita,Mod„aKxx. 4 5 7552 g „ ráno g)“Brmá čtmrt bnc
16 II. 'C'č.Frautissky Stag. 4 5 7555503? ;; š'ř 0' 1929 “: \wnbčlí \\ 5
17 št. ©. Sřaincm, svém. 4 5 75553Gf '“ “Š 0136 1,_25 m. ráno. _
18 G. ©.9Jřarfaaimarccíl. 4 4 „561535 % “'" () 57 ŽDřírně teplo, pů:
_1\\ $. + *)icifm.írbcc$.8c3. 4 4 756; ' '“ 1 22 b\iňhř '

;20 S. ©. Gilman, papcšc. 4; 4 7Í56| &? 148 f ft. _ \ . „ , Stnaucrnv vletí)
; 9m. 6. \o ím. Sucbu. D gtrnccučnul. tu!. 13. “,ch ar
21 %R.S.NlojsiazGonšagy. 4 4 74.76 |:? 216 „Ta:li WňUBňh!“
22 15. S.Paulina, [\ifr. \ 3 7557 a. 2 47 N „„ \ \\
23 \\. (šarm. Agrippiuy. 4 4 756 %- mcčn—3 22 h" “3Q“: “51“ ?R?
124Št. G.SanaSÍřcftitelc. 4 4 7s56 a 7 53 .1 2 “f“ %. ; $". '?
25 C. S. Prosprra, [\iíf. 4 4 7156 a s 41 „ Le :vmn; )“I'l'“ '“ (3
26 “B. 16 SaImaEISamÍa. 4 5 7555 i! 9 23 ;? <a:DÍÍÍII\P“_“CPT'1'"1"0“5
27 e. ©.9abiílama, trálc. \ 5 7|55 & .9 59 =—L *"“

zh'ctn 4. po im. Dubu. 1%.Scšiš \\čil \ Iobíčm „\\iínwn. tu!. :'v.

'28 ??. S. ?ma 11. papeže. .4 5 7!:_3:': & 10:-30 i29 :D. E. (Betta a “Banda 4 54 531 10 .)7
3011. “B\unátfaím. *Bnmln.4 G 7 '\4 úl 22 "šla

Cluncc wsloupč to 3\\nn\\\\i \_\\f\\(0) tm 21. m \\cbčli ol. bvb. 31 min. \\\\č\\'.
Bačdtct léta Dne 21. čcrmna. — chdelsii bnomč, ncltratííí \\oci.

]Iownlm "\\-fin“ (Ěcuunu.
Ču mm i\fl \\cipříjcmnč'jííí nniíc lv mt. “E\pía přímím-1. Bouixly \\ lijamce 3\'\r\\b\\\\j\

vícuí. \bmučnnoft Shvčum \\ Gemma ro;hoduje o \\robuoíli \olu.



rusnlemě.

čcvmnec'má 34 bití.
!Boljhj:Lipícc.8!irjh):Sárpanj.GlominfhjzhlaliScrpnn.9?uíf1;:Julij.

Sv. Jakob mlmlši, sm chofúšův, hrnlr Šimona n Judy T||.ulc7išc. Zůstal biskupem v Jc
Roku 62. co kmct 96|elý, suzon jest byl se slřcchy chrálnmé, nic se mu

nestalo, a modlil se za ncphilcly s\',ó kchz jej pnk uknmcnomli.
a

v; É Sluuce f; Mčsice v
ŽŠ “*“-"“Swátky a slxawnosti , , =_ , „\ Ghvrtě mčjícc a mošné:

ig Ž círťcmuí. wychod Mm Š wychod mah powěUxuost.
8 (23 [). !m. b.!m. ď) b.jm._ b Šm.

1 St.S Theobalda, out. 4 b 754 11 47 „. __ ' .

2 G: 92mm. a). Emrriéf '4 7 7 53 % rčz!w .g. "Š „ _llpjneť !me 7. m
3 “B. r.S Euťogia.31mm. _4 7 7 _53% 0 11 _g “5" 32:3) o ?lůlgíaígršl:
4 ©. ©. Nr,okopa opata. 4 8 702 E103: befítiwo při ícmer=

Web. 5. po ím. Smím. LRL-Duba“l;níučiííi ípmmbmsítxz—aífe. 91mm nim mčtm, Pnf Íaím

5 ve ©. momiuira. amu. 4 s 7 52 g 1 5 _ “ "PID- , „
6 sv, &. Síaiáííe proroka. 4 9 751 a 139 : © Bosledul etdx,rl
7 11 ©; Wučbalda, bisr. 4 10 7 50 a 2 19 a ;; bm 14—w máma o
s (57. ©. Křlčana, mír. 4 10 7 50 3 s " :=; 2- bvb- 2 m- mm
9 C. ©. mame. Brircia. “4 11 7 49 4 2 ——„ ork,o a hafnia,

„10 »13. —;Nnxalře, kučšny. 4 11 7 49 5 8 w nájemci) fraluwd)
11 S. €, Bia l. papeže. 4 12 7 48 z 6 12 meter. meíml ÍlldPD

' )„4 (. -, __! , „. -. _. M, _ __,RH & © Nowý mčfíc bnc
m. .). po ].F. Umm. ;. \)LuL „ml,ml ] \ 411.37. \\ 21. w mm; 0 7

“12Nl S.Zindť.č)aanual. 4 13 7 47 2141 10 3 bob. 18 m.ráno.—
,13 113. ©.(šugeua. Marten). 4 I4 7 46 R 10 34 37mm) “ přcíjánh)
14 11. ©.Řarolim). 930mm). 4 15 7 45 R D 11 2 "d)[aůull wšdllch |
_15 gšt. Nozefl. jm. ?Ivoít. 4 16 7 44 F3 3 „Š 11 28 Š')Brwa čtwrt blue
.16 (i. S. SB. Marie Rami. 4 W 7 43 Fa %—E: 11 54 28. m outm') o 10I
\17 \B. 7 S. Messe, žcbk. 4 18 7 42 22 ráno. [). 19 m. mcčer. —„

18 Sl ©. Řamifla a Cžmnf. 4 19 7 41 :; Ol'Zl Gtáíě jímjne' pašují

:'ťcb. 7. Du-Íw. Smím. 15.„:1„.. . 4 J) —:_:-.—;.'1„.W“ 4 l šm,lasuylm “pum“
19 “R. S.Winceuciax aula). 4 20 7 40 a. ž Ě. 0:51 „ „ _

20 11.6. ElieřsselH)řšow 4 21 7 39 g— gig.: ! 24 '"'“"„-QÍL;'IIŽL.,'ŠDI““)21 II. 5. Daniela, prot. 4 22 7 38 3 : g_ 2 2 „
22 (št. Su Marje Magdal. 4 23 7 37 % mc'cr. 2 46 "běs“ ?“ 23116!
23 o" s. atpotin. Liborřa. 4 24 7 36 a 7 23 3 34 _ Na sacatfu, aamraá
324—3. teSchhrčsrčUy, mučen. 425 7 35 *, s 1 ccnv; Lyme., odpc,xxš
šď ©. S. Gabba ŽBětíííbo. 4 26 7 34 a s 34 leřšneBourfa, Pat fur

_ _ _ „ , __ „) „__j „„ r íne; 11. beíít bouřím;
'.Jřcb. ó. pu nv; Budu. Qu „nímu c :..;Lw. .:.—\:.! x ul 1). IDÚ; 15. 16. a 17.

126 "JL S.Anny, manž. Sva. 4 27 7 33 :|; 9 2 pčmč, pa! drsstiwo 03
27 11, 5. !Bantatcona. 4 28 7 32 :|; 9 27 do 26; po třecí; lrá;
328 II. S. Sunoccncia [. .4 29 7 31 GE 9 52 g & íuódjbncd) ob 28— 30.
39 G_št.S. EU?—mím,pannu). 4 30 7 30 % 10 16 5“ bromobiti, 31. krasuý
_30C S. NbdouaaSeneUa 4 31 7 29 % 10 40 Den.
"31 “B 76. SgnaciaAQDi. 4 33 7 27 &' 11 G

Sluuce wscoupi bo z„nauleuu“lwa (Q) blue 23._ wc čnvmt n 3.

W Čermcuci boftmwá tcplo ncímbčíííflo fhwuč.

|jasuo Bea mmm icfl msácué.

[„lmuu'.ju Intim: .U'ťHUxna

Desftť schla;uji n\5bu_d); nčfolifabcnuí
Bouily a mčtr l—lúíloláuíjsou na bcnuím pořabht. |

.

bob. ? min. mečcr. i



Srpen má 31 bm.
Polsky: Sierpicň. Stil-iii): Kolovoz. Slowiusky: Vcliki' serpan. mnm,: August.

Sv. I'lllpp, rybář \“ Bethsaitlč. Ve Frygíi obrátil množslví pohanů na víru a byl -.v městě
llicropoli mučen, na kh'z pmé'scn & Ink kumcnován roku 60.110 Chrislu.

É '; Slunce 55 Měsice ;
"E.-'-“3 Gin—61h a Iamno ix , , = . ,. thrtč mšice a mo'ná

': ,e. cíl-,femnít " muchob 5“va Ě mgdpb sam) pomčírlwfť 3|; 5 . | ".
ja Q _ 1). Im. _l). m. C?? 1). )m. 1). [m. '

i S. ©. 93cm: mofmved). 4'34 7 26 &' 11Í36'! ú [ '!41 5 _1 _(' „" . \ \,.“ . . _ l! 19.3 put “e .Tjdex
mr J „ nu. Duchu B. 355mm uab “Minulqltm 1 ftřcbu :) 7.- 1). 34
2 N. ".Borcumfuh)._?IIfnuía. 4 36 7 24 & rano m mcčet _ &afui _
3 113. %aícgeuífm.©tčpáua„ 4 37 7 23 a .O 10 =; “Š: bnomc, pat- Baui-h)i

4 II. S.Doxniuika,mučcha. 4 38 7 22 O 52 % gf? a proměnlimo i5 ©1313. Marie íněšnč. 139 7 21 143 =:—2751351463111 čtwrt—
6 G. *!BromčuěuiEB. Sešíííc. 4 41 7 1—9 2 44 tu: 12 me W'Šb“ *
7 “B. ,i ©.Řaic1ana. Dům. 4 42 7 18 z “ "* ""-'"- o 6 I) 47111.mečeri
8 &. &&)rmfa a fpolum. 4 44 7 16 z 5 1:3 (]:)7 —oiiamce (změn-no,

*Jicb (1, po hv. iwi-hn. D aríjcmu \) publiranmui. 1'111. 1.5. mírné teplo

\ 9 9%. S. montana. Cxuid. 4 45 7 15 ' 8 31 © Nowy mčjíc buc i
10 i. S. Wawťince, muč. 4 46 713 „ 9 1 19. me stixedU o 5.
_11 II. S. enfant), pan. m. 4 48 7 11 (ZŠ a g_e 9 29 Í). 31 m. mečer. —
_1251. G.Silumcm).alarm). 4 50 7 9 FÉ :; _g': 9 56 mř'liemné :: ítálě po;
.13 G. 5.5)1wclitn, fuěóc. 4 52 7 7 FG 3. R 10 24 čaíx. )
,14 “E. )L©..GIIÍCÚÍQ.9ÍIIGB. 4 53 7 6 “ ," 10 53 F) SB!-má čtmrt bm
15 ': \)l'ancl\c1v5.*lš.*_UĚaric.4 5-1 7 5 n 11 25 27. we čtmrtcf o 4..
Žil—zb.M. M ím Smím. 43. \\cgí—JugbmÉThl-dmučnlčiw. :lůu'l'. 7. 5.10 min. měst;

“16 N. ©. Nocha. Thcodorau 4 56 7 Bla-t rám) 3302333? bcfftnvo31713.5. Bíba-ata, mučen. 4 57 7 2 a- ž Ž: 0 1 a )“ '
18 Il. S. Sidem), cííař. 44 59 7 O ' .! 3.2 () 42 Stnaucrum ftvlctn

;19 Sr. s. Lxxdwira,biíg. 5 1 5 58 k 3 g 1 30 Falcnbai
20 C. 65. Brruarda. Glčp. 5 3 6 56 *. 2 23 , _ , _
'21 *B. i-C—šůobanm)Gbant. 5 5 6 54 * ráno. 3 20 anh $““ Blch! !
i22 S. C5. Einwtbm, mně. 5 6 653 511 7| 6 419 mentimo “Š bo 9.
] Jtcb. 12. po ím. “Emmu. D uliíuírřuuu éšanmrimuumi. l'ul. (). pak háfm) ben a 306

“23 »n s. FilčppaBeuřzšř. 5 s o 51 7' 33 “""““P 93 “!5- PL:?

32413.5. Bartoloxnčje,ap. 5 9 6 50 2 7|56 __“Ím Pťhj“ tep? pome:
525 11. ©. LudowčraXI. fr. 511 6 43 age slzg ; ; ““"" a; b" "3 “=26 je:. s. eamucta. „seru-. 5 13 s 46 ages :, 5 “"> “ “"“ dessk

276. EDÉSDÍcfaŘnÍaJanff. 514 645 & 9|1o .= =,
28 “B “ASNuǧustiua,kxisk. 516 6 43 &' 9I38
29 5 G3.Sana ftětí. 518 641 &' 10.10

...

x

Ned. 1). po iw. 3111011. 11. je 15 qímii ll) mmoulucnf'd). vu .

.30 ÚL ě. RsižcnyLimauskčejj 5 19 6 40 && 10|48
31 “13.5 Břajnumba.Síab. 5 38a II 34 |

Sluuce ws!oupi bo ;namcuí pumu) (lir) but 23.11) nebil! o 9. bob. 36 nl. mcčcr.

Ullmann mčfícc Suma.

__ Emei! Emmi \vclmi iaím'), ale w noci bouťliwý; lm'wá mn'af kafé rošsál,dlč a trmalč
_ Nntč. Icpla ílbmvá (\ prichxizi louce [\cuíct. ,Západui wťtrowč panují.



.3ůčí má 30 Dni.
!Boíím: Vrzesicň. Stil-fm: Rujml. Slowiusky: Kimovcc. Nnsky:xšozdlembr.

SV. Bartoloměj čili Nalhnnncl : Kuny Gniilcjské. lllúsul \íru \ Ar'lbii a v Persii, vc
l'rygíi, v I.“)kuonii & v Armcnii. Tum byl za žim odrcu \\ s hl.non dolů uklílm .nn.

už Ě Gíuucc— _ _;5 Mčsiee „
'3 “3 Swátkh a slawnosti ' = , , Gtmrtč mčfícc a mošné
: .. | , \, 'n. ' \ b “\ \\b _
5 : ctrlemu. “W" “pub Š mm,“ 51“ puwctruoít.

Q (3 1). m. [). m. 65) l,). ?In. 11. Em.

1111. S. Silji, pouftcmn. 5 23 b' 36 & ráno gg ,2 št ©. Snítina. QBilčma. 5 25 6 34 M O 29 „: Š'; Upl,nčk but 4. n—
3 C.p S. Mausweta, Diff. 5 27 6 32 a 1 33 Š' 2 m patetlo (i. bob.
4 *B- r S. Rosalic, pumu). 5 28 6 31 z 2 4.6 "' E, 12. m.;mm. ——9řč=
5 5. S. Wiktoriua.anť. 5 30 6 29 E 4 4 , = M_lfhu dylat—qpabc:

“Jiu-b.14. po ím. Duchu. Mat. 6 — Glam. nnjclům Rrášuúcb. "mm“ paf prutnmm
. QT,*Baílcbuí čtmrt

6 ZR. S. Zachakiásse pro!. 5 32 6 27 R 5 23 bnc 10. me čtwrtcf

7 $,. S .Bronislawy, “111.5 33 o a) EF 6 42 n\cčcr „ 1|_1,_56 m. mcčcr;8 II. .čato3cm %. Marťe. 5 35 6 2-1 (iš 7 59 7 55 — Pokojuý w;duch,
9 G_čt.©. Georgjuaaspolunl. 5 36 6 23 FŘ ,-.._-€ “ ?3; iafno a mimo. i

10 C. (Š. *Bulcbcric. Emilul. 5 38 6 21 n *; _:_:. 8 5:2 N “„ m 'c hxc.
11 “B. + S. Feliše z mcg. 540 619 It? 2 5,1 9 namom'pmžffw I',
„12 S. ©. Guida chudého. 5 42 6 17 a. "_ 9 59 39 min rmm. _„

9M). 15. po fm. Duchuj Eur. 7. — Glam lnlčna \B. íDhnic —($[)Iahw,přcí)áňh)_
. a romčulimo.

13 zn. 5. signriane, mír. 5 44 s 1:- 35- 10539 © aim , čtmtm!
u 513. 'Bmmjfícnifm. fřiše. 5 45 61.1 a „z 11125 '20 „Wm 0 10,
15) II. S. Nikodeum, bisk. 5 47 6 12 „ Š Ě'- ráno 511; ráno __ „má:
16 (št. ;; f S. But—mih),fn. 5 49 b 10 * „ E" 0 17 měnolimč alt—“innd\or.

-l7 C. _Š (ž.?ambcrm. 5 51 6 S * š :“ 1 13 . .. \ [ F, 0 . " '
18 as. 2“ ŽG.30ícía,Rnp. 5 53 s s *, " 2 12 “"*“ ""*““WÍ'W'
19 S. ©) 1- S.Jaunaria. 5 54 6 5 f; 3 [" Rumupríno ,stolrtý
*.'čcb.16. po ím. Eudbn.Emňiú mfoboruugbramowatl? 'u!.14.řalc"m“'

„má: =Íi 11351“Bňb!
20 N. S. Enskachia,muč. 5 56 6 3 ů 414
21 'l). S. Matousse, apost. 5 57 6 2 GQ mečcr. 5 18 m93\lť\\'fllvčfllťP0f=
;22 11. ©. Morice, pluton). 5 :)9 G 0 % (i 49 6 23 “""“ Nail-' “Š “, 12;
,23 Čt. S. Thekly, pannu). 6 O 5 59 G5 7 H 17-13_ “ 193mm
.24 C. ©. ©et-(mtm. Sřupcrt. 6 1 5 5“ & 4 41 a &' “““; “5 bo 23' “"už
25 “B. +6. Kleofásse, uč. ŽB. 6 3 5 56 E 8 12 " =" “9 a wll)foš odtud “\
26 5. ©. Cipriaua, muč. 6 4 5 55 a S 47 b') “““ rčhm PDM“

“Jčcb. 17. po hv. Elu-bu. Sherč ici: nchnčtni přiráganir mm:. 22. trnoft _ _, _ i
__ \ „_ _ _ _ _ - , „Na Jlljl:ll wrsele:
12: th. &. _Sřvůmi)a 'ÍQam. () 6 :) :)3 a 9 23 gpčmé en)—;;,ncbčÍc!“
Í'ZSZB,. S.Wácť. frále Čcsk. . 6 8 5 51 10 18 g "'
29 II. 3. ŽDřid).archaujela. 6 10 5 49 I1'18 ? “25
30 ět. č. Scrvmmm, uč. tiff. (3 13 :")47 ráno

. Chmcc luftoqpí bg anamcuýmá! ( )b e23.1 we ílícbu o 3.0%. 39 min. ráno.
gamer čam pominuli o „ tc 23. _Bťří|. -— $o'c5mmí toumoíl tui a nocí.

'línwnůn mčlicc Búří.

“BamipolouxiceBáří vtámcm íluie „Mladýul Simčtncm. " W;kllch [n'—mápo Mit bní
úplně tichy. xdC_rubá polumice mna! wíaíluě má na ívbč rág pvb3inuu'; powčtrnofr [\úmá ue- '
íhilciífi a nepříjemná.



Řijen má 31 Dni.
Wolsky:Pazdicrnik. Stil-ím: Listopad. Slowinsky: Kolopersk. mnm,: Oklobr.

Sv. ]lnlouš, lnýlný ve službě Římské. Hzizul v Judsku & pak v zemích moul'cnínských.
Tum byl " olláj'c, když. konul ohčl nvjsvčlčjší, probodcn ml vojáků.

.g “cm;;— ;; "mému
iš "3 Swálky a slawuosti , , = . , Gtmrtč mčfice a mošné
: , , \ \b '. (b _--_= \ k „'1 \ b ,

:_- Ž cu'fclmu. “mm “u" E nudy: ,“ powctrnost.
(71 (s 1). 'm. 1). _m. či? 1). \m. 1). am.

1 C E. Břcluigia,[\iíf. 6'14 5:45 * Oi25 Š
_ 2 \1. + E. 9cvbagara,[\ií1. | 5 43 z 1:40 “!$ 43:

3 G:. 5. Kaudia, muč. 5.41 R 2 58 2 G uplně! bne 3. m
“chb. 18. pv fm. Sudm— Mal. 11.— Šlamnon rí'lícnmm. fobotll o 4- b- 14 m

_ __ lucčcr.— Neslálčp o:
4 Jč. & \mnt|||fa\,c1afm 6 20 5 J!) K 4 15 čaji, beíftiwo,pana

:3 *13. ;. \Blacira. _ 6 22 5 37 Š "\ 3" “\"" mačeuo a xulhawo.- 6 II. x.Bxuun, gat. řábu. 6 24 5 3'3 h 6 39 6 20 .- o lební čttvrt
\ 7 $!. 3. 311111111)Marka p. 6 26 5 33 n :=: 6 48 Q „"až 10. „, fobntn :)
x8 C. ©. Brigity, jeptiííh). 6 28 5 31 n *; % 7 19 6. „_ 59 m. ráno. _

913. * €. íDnmn'c, but. 6 29 :) 30 3:— g_ É"- 7 55 nčlolihuírnód;přímé:
1_()g.. .Frautisska Bor. 6 31 5 28 9.51 _ ___ 8 34 thmjdmnímafneftálo.
liner. 11).poím.'3.'1ubu St'rúlcmnuu ncbcíťé1an hvar—ba.311111122.© 910ml; měííc bm:
' ' " 17. m fot-om o 10
n 92. &. “But—hrbugaiman. 6'33 5 26 a 9 17 __

12 '13. E. Magimilimm, biíf. 35 5 24 a 10 6 Děti? l_lt._11_mer._—
13 11. €. Cduarda lll. lráíe. 36 5 23 a ž "%:-_11 0 čátut ma _13auta?;
14 :_Zt.&. stalina, papeže. s 5 21 *, g :; 11 58 slmeleč::,ržlldǧlla“““15 C &'. Íbncíie. 39 5 20 & F 2. ráno U_n"
16—13.+s. ©amía,;all.řábu. 41 518 :'1 0:59 © 913W“ “mtm
17 G. 5. .brt—mih),mčwub. 5 16 a 21 1 25- “7 ponb. o 3.1)11 m. ráno.—Wil:

Damn, moh-o, ncftálo.
'ámřx \Eánč. .(\ š ': 2.a a_' \Jčcb. 15). po ím -\mtm. San

GQGQGGG?“ cucacncwaa:

č.. &„18 91. ©. Lufásse, en.—ang. 5 15 GE __ 3 5 Za ,wěllllýchdllllllsti
ǧl9 15. 5. aim-a ; .llfaut. 46 5 13 qe 4 10 Fab“'
20 11.3. 21—onbeliua.8elic. 47 512 mcčcr 5 16

“!| Št. S..Beoxssily,pqu.m. 48 5 11 (Ě 5 44 G 24 “"“;',fff':“á„_ffolch,
'22 G. 3. Símbnh), vanul). 50 5 9 E 613

323“B. '"?&. San—19111).Cen). 52 5 Tla 6 47 *; „Dú:li !Bc'mBňh!““24€. S. Nafaela, ardmni. 54 5 5 a 7 27
_ _ _ Due 1. (12. lráfnč;

mmm. amanh'. :] [voní-fa, lijamcc, paf
ncpříicmuo až .do 9;

. o íu\.Trnd)n. Six-dlHabe ročn ac ímšcbníln*. v—r N.“ +:

25 Úř. G.Rriípiuaaářriípin. 6 55 5 4 a S 14 .. . = ,

_.26 \13. 55. Gnariíta !. pap. 6 57 5 213 9 11 g: _1__(_)2741113113330 1?_.,;127 u. 5. šatům), muč. 6 59 5 () 10 16 a Ž—„1' _maJx, ' faq,
328št. €. Siulona a Bubl). 7 1 4 58 z 11 26 » “Š" ') ' oamraceno.
329Q'. S. Narcišsa. Bench. 7 3 4 56 : ráno :! ?—
;le EB. + ©. Marcella, fctn. 7 4 4 55 W 5“ p
31 ©. xija Wolfgňuga,bčsk. 7 5 4 54 % 7 56

Sluuce n\ítoupi bo gnamclu' "tím (m,) buc 23. m páte! o 4. bod. 32 min. ráno.

'pmnnlin mřl'írv Íhinn

x Sříicy jest _c_l$m5empoulťjiwosli tohoto ílneta. Powelruosk ití! pochybuciz Emou Zasloupaj gnčaílč počasi perl



Bolsky: Listopad. Zlirsky: Studenj.
Sv. Šimon z Kim

Irem sv. Juko a mladšího, jenz býml rolníkem.
. sv. Juda pak sekyrou stal byl.

amount má 30 bn—í.
Slowinsky: Listopad.

v \Icsopotnmii umučen byl zúrmcň sc S\. Judou Tlmdcúšcm, hrn
Sv. Šimon pilou na dně rozřczún,

smím.' Novcmhr.

113; g Slunce ' »3' Mčsice
':3-7 "3 štvátft) a slawnosti , , = . Gtmrtč mčfíce amošnč

: -. , b ' b :: “ b '\' d . '
' š Ž cu'fcmm. mgdw “ap“ Š two “v“ pcmctrnoft.

9 Č) _ . b. Šm. b. ; 111. ($(-) l;. lm. u. lm.

Jřcb. 22. po im. DUchu. člunu-li ban bú'mnti cíiaíi? mm. 22. ,

„! 1 z)? Etnu). mfícd) “Smat 7 7 4 52 W 3 11 ... E D \llpblncgblřc Š \r
:* 2 *, Wssech wčruých gcmř. 7 8 4 51 R 4 26 % _š 7,011' o OPtA TJ;
“_ 3 II. S. Huberta, [\iíf. 7 9 4 50 F3 5 40 “ 2 rane _ í“ nc
? 4 F:! 3. Sťáría 580mm. 7 10 4 40 € “ '“ mm“ tromc, buftá mračln
: 5 G. 5.©n.crid,a. Zacharu 7 11 4 47 kt &; 3 509 “ “"““" _

: 6 $. -;-9conarba,pouft. 713 '4 46 m 6,365! Posledui “již“76. S Cngclberra, mir. 715 444 m , s Duc 8- m “c_bch“
.. . _ "___,. . ._ „ „—-— . _ . 5.0.201ll.mccer.—

'Jtcb. 23. pv nv. Dudm. Mlllšť Ham—lv1\_ J:. Juanu. Sunu. .: “Inlbnmoa mlbfo, paf

8 !)I. S. Bohuulira, Ein. 7 17 4 42 a 755 “ÚFM Přnvcmvvdr
. 9 \13. ©. Thcodora, muč. 7 IS 4 41 W ; .g 8 48 b“\" , _,
10 II. €. Dnbřeie ?Ímeíiníf. 7 19 4 40 & Ě Š 9 44 © Stoun)“““Ífc““ 16
:11 $!. S. Martina, Diff. 7 21 4 38 *, 5 2 10 44 '“ PMD.v a-b-Om
„12 G_. S. Marlina, pap. 7 22 4 37 511 "“ 1; II 46 “ma _ EDřlba“
ili! 23. 7' S. Glanifl. Koslky. 7 24 4 35 gh Ě '\T' ráno “něm ""“39- Cučí),

; I4 S S..Zukuuda Gerov. 7 25 4 34 1.1 049 “““““ uocu
'— „ \ , „ \ .;- \..-_.;„ ., lí) iBrwá čtmrtbnc'

:!Ílicb. 24. M in. Dndm. \hnlunímí ml.)h jan:,nn lnzlýlxln. _Wnl.„. 2.1. „) outeró !) (i
415 N. €—?cvpolbalV. marf. 7 27 4 32 GE 1 52 Í). 38 m. mečcr. -l—
316 SB. €. thara. ©et-tr. 7 29 4 30 6% g _? 2 58 ŽDŽUÍWÁÍNDCND,5135

"17 11. ©. Nrboťe bimntm. 7 30 4 29 &' ? g_ 3 (5 ka kdy íluncčln) ínnt;
;18 C_i—'t.©.Gugena. Dbona. 7 32 4 28 &' 5- 16 w horách tu!)á 5nna.
;19 C. Š. Nlžběty, hlěšm). 7 33 4 27 & mcčcr 6 27 _ ._ .

20 23. 'rCč. Fcližxc,;Baloiš 7 34 4 26 a 5 22 7 39 Šř-nalěníum 330%“
21 S Dbčtomániaa. mm. 7 35 4 25 a s 9 “ “"D““
*Jicř.25.n puíMm í\u.'31|dm. umi—,uším ubmvnoú ípníítčui. :'JtnL 21. „udi ŽBŠHŽŠŘM

Í22 Úř. S. Cecilie, mučen. -7 3G 424 a 7 4 _ Na gaš'átfu saun-a:
i23 “If. ' ©. Řícmcuta ]. pap. 7 37 4 23 a 8 6 g _ cena a \pcmm; Dne 6.
„24 “II. S. Sonagřř. íšlort). 7 38 4 22 a 9 13 _, Š a 7. nurno__a pcf_nč;
í25 za. ©. Hmi-im), p. muž. 7 39 4 21 z 10 28 % g dne 10. bentuvo 9st
26 C. %. Rumba, biíť. 7 40 4 20 x 11|44 ; x 17; dne 18-_fncí)-a5
27 $.“ 'r S. Wirgilča,.bisk. 7 41 4 19 ff ráno 5“ " do fvucc $01íeblllbc=
28 S. %. C—čctbcna.Nufa. 7 42 4 18 Q? Ol59 ÍÍÍDEUCiíDl! wclmi flu=

Nod. ]. abmcnlní. Dpoíicřním folml. PM. 21. “"i

;29 “Jř- Sd Saturiua, biít. ' 7|43 4 17 W 2,1230 “D. G. Dnbřcie, apost. 7 44 4 IG FÉ 3,24

Sluncc wfloupi bo anamcní [li-ek: ( >?) bnc 22. w uedťli o 11. bob. 8 min. lvečcr.

Uunmfya mčílcv L'il'lnpnnn.

2>c[íf, studeno, mlha a pobohm- [Ícta mmuačnic mčííc tento, ítnš Búmá mčíícgm ucine
přiměliwřiíiím. Saíníbnon—é iívn mácní. W pojlcduč třetině Sříjna tonalonjc fc obnčljnč gima
prawá. .



Prosinec má 31 Dní.
Bolsky: Grudzieň. Sliríln: Prosinec. Slowinsky: Gruden. mnm,: Dcccmbr.

Sv. Matěj, x\olcný sborem aposlolův na místo Jidnšc Iskariolského, jen: b\l zrndill'ánn;
33 lol prut-mul mezi pohany & nnvnilil se mezi židy, klcřiž jej \\knmcnovali za času

QT,ara.

Ncronn |. P.

;: g ' Slunceu ' _3 Mčsice v '
'š “3 chitky a,slawnosti -. = , , thrlč měíícea možná
.. _ x , ., . \ ( , .: \ d ' b .

š Ž cn'fgmm. “Mob “pr ; \\mbe „ava ,powetruost.
Q 5) “ " D.IZm. .[,_ f_m. (ř) I). \in. [). lm.

1411. ©. (žliqia, Diff. 7 45 4 15 F? 4 36 ' Š , „
2 št. \'- S. Bibianyl ?luréí 7 46 4 14 Fa 5 47 f.“ '" Uplně) bnc 2.\'oc
3 G. 3. Týrautiííla iam. 7 47 '4 13 6 55 \nečer Ilřcbu'o'O l;. 3. m.
4 \B. 1- S. Barlxory, pan. 7 48 -4 12 7 50 5| 1 mečer.f*— Nčkolis
5 3. €. í'ucia. Gabbafa. 7 49 4 11 a 5 47 studenýchdni,pakml:

. , , _„ . . _. ,. , , hawo a-mlbfo.
\Jčcb. :. chunu. .\_.\,\:1\„\ \\\\\, \ln-\\ \\.\l "\ na. J \ , „

_ _ Boslednl ctmrt
6 \)ř :. ňMřitulaííc, [\ifl. 7 50 4 10 6 38 Dne 8. me čtwrtcfo

7 *=, 3. Axubrožc, [\iíf. 7 50 4 10 7 32 7. I)- 34 "|_ ráno:
S „ žiřcp \)ULLÍI“. \Uun 7 51 4 9 Ž, Š 8 31 _ Im Č mlh llěll

9 št. \\ €. Leokadie, \mu. 7 52 4 „8 2: 2-2 9 32 :: „hf „' f )

10 G. 3. Subitbt). Melch. 7 53 4 7 *=—3 10l34 .; . ,
II \13 >; S. Daxnasa, pap. 7 53 4 7 11 36 © 19;0:33 3:33ch :?
12 c 3. Gnnbůa. Wurm. 7 54 4 6 rám) ' ' . _ i

. I). 7 \\1. mm. —,

. —.\\\\t \ arm—umi. \bvilali gm z 3m \\i\\-\\ \n“ 1 — €i[\\éf\\ěšení,nč=|

113 \)č E.?ucic. '.Bammnmč. » 54 | 0 39 “font studenych bm' !
'\14Elf. S.S \iribiona.Nikaů. 55 .., 1 45 - $“““ čtmrt b“ř|
,!5 11. 5. Srcncmmuč. 55 g ŠL 2 53 21 we čtnntcf " 7

Ě16'“t (\ tší. Jldelaidy,cisa „, “š“ 4 4 ' [? 42 m. “i““- _Š " š „. 5
9 6 .

7 .
—\„,—\—1—\—\—\

0' :>

u:xdid.rl:audxd.uld nda:ncnxorored

0m

\\\.1aq)\\_“—\(.

Snčh .a ziula panuje.

magnus;566mmaaa-wg

uasláwxix-li iahw: toš, oflrý put-cm; mítr přuuiííí n\[wn gimu.

48'13. 1€Uracim\., [\iíf. 56 33 “FDL“ bne 30—
19 3. 'r G. Sumeru. 56 38 me ftšebuv \\ 10. l).

\\m. 4. \b\\\\\\\\\\ \'\'\\\ If x:ljaixix: “Hl Žišnlxufclšěířn;
20 H. S. ?Ih'wna; Qibcrat. 7 56 4 4 5 51 8142 \\Dčíňím fmutfuíoučil

I'll 9111. 3. 'Š'\\\\\\'\fíšž3apcist. 7 57 4 3 7 0 *=: .;, se Be skarým totem."22 I 3. ena mu). 7 57 4 3 8 15 v; 2
\\33g. + & žESiftorie,pan. 7 57 4 3 9 33 gi =„ “““?213:“,'f"'““
|24 G. S. Ndanlaa Gun). 7 56 4 4 10 49 E % _
95 \B, .mn Gmina [B_ána. 7 56 4 4 ráno “ =\— „Dšxťl 'Bart 523mm“
26 3. C5. Crcpaua, \,\r\\\\\\\\. 7 56 4 4 01 3 SDma'prmni bnomč

\Jicrčlc \ncgi '\\\\\\\_\\\_\\\\ Narog . ' " :Hzi. ' ]tubcm, »“ _Ínšb?
_ __ „ ' brňf, 10. pncma mr5=

“27 \i. :. Šána ap. aGmang. \ 56 4 4 FQ 1 16 „umí \\ fc-jafniti' at
_26 \.B. S. n\Iáb'átcf. ' _7 55 4 5 " 2 27 21.—26.„ncpříměíimo
29 ll. €. Iomán'e arcibiff; 7 55 4 5 n 3 36 g 9 paf aš do long: "ubuwí
30 št. €. Dawjda řrálc. 7 54 4 6 *! 4 44 " ' ' ' 
31 C. E. Sylwcstra, pap. 7 54 4 6 g.. 5 49

Ghmce n\ímupí bo ;,uamtuí kozorošcc (z ) but 21. \\) outcrú o 9. l). 22 min. n\cčcr.
3\\\\'\\\\ ;i\\\\\ bnc 22.1\\\ufi\\cc.— \J:\\.i.\r\\\\\'\.b\\\\\\\\'\ \ \\\\\\\\\\'\'i nm .» .

1?\\\\\.f\ \\ \: V\n' \\\\\\\

T—rmápolowice [\úmá icfftč jaímuííila; \_\_on\upabcuí [\oinčbo fnčbu \nčuf se pomctrnoft;



Poznamenúni.

Wřelslcd.gibomífam falcnbářc na obvčcinú tof 1857.

Dle počtu židowského 5617—6618.

Bočetkťesťanský.
6. Ledna.
(i. '„
9. unora

15.
9. Bťezna

10. „
11. ,
26. „ . .

8. SDuBna . .

9. , . .
10. „
15. „
16. „
25. .
24. .Rwětna .
29. „
30.
23. Čerwna .

9. Cerwence
22. ,
30. „
21. Srpna
18. Báči
20. ,
21. ,
28. _ „

3. Nijna
4. „
9. „

10. „
11. „
19.
18. Listopada
12. Brosince
18. „
27. „

Bočet židowfký.

2131111.Obleženi Zerufalema.1.Sebat.
Nadoslny Den.
1. Ndar.
Bůst. (saber.
“purim
Snssan žBurím.
1.Nisan.
Swatwečer welkonočni.
Passa Welkonocl *
Druhý fwálek. *
Sedmý ímátef. *
Koncc swátků welčkonočnich. *

Sint.
1. Siwan.
Slawnost Letnic *
Drubý fwátef. *
1. íbamug.
ábůít dobyti chrámu. *

21.5

Půst ípálem' cbrámu.
1. Esul.
1. Tissri. Noroý tof 5618 *
Druhy ímáteť nomoroční. *
Pňst Gedaljah.
Slawnost ímířem'. *
Slawnost pob šelmám. *
SDtusz ímátef. *
Slawnost palmowá.
Konec slawnostť pob gelemjm. *

. *maboít ze žákoua. *
1. Marchešwan.
1. Kjšlew.
Boswěcenť chrámu.
1. Tebeth.
áBůít obleženi Setufalema.

Slawnosti hwězdičkou * gnanlenané u Šibů se pťisně ímčtí.



]. ]Joúgňfuné [mútúu toůu 1857.
chsladssibo llnená Sešíč (neb.

.po Bien). $áně) ..18 Bedna.
Nedčle SDemimíř . . . . 8.1luora.
“Bopelcčni ftřeba . . 25.
Nedčle 1. postni .
Nrdťle řmčtná.

Zelený ětwrlrk
Boži bob meliřnnoční

1. 23řc5na.
. 5.9311bna.
. 9. „

12 II

Nedčle Bílá prowodui . 19. „
Nedčle prosebuxi . . . 17. Rmčtua.
Nanebewsioupent Báně . . 21. „
Boži bob ímatobufíuí . 31. „

7. Čerwna.
11. _„

Nejswětčjssi trojice
Slawuost Božibo Těla .
Slawnost Nawsstiweui *Banm) „

řáric . 2. Cerwe.

Slawllost aujelů strážnych .16. Báři.Slawnost imcuá EB.Marie . „ „
chěle růžencowá . 4. íRiina.
Wsseobecué poswěeeni dpámů 18. „
Brwui nebčle abncntní . 9. Biftop.
Neděl po fmatém Duchu jest 25.
Masopůst počíná 7. LedUa, á trmá az do

24.11nora.

ll. Dówfúl'ftní Imáma a [l'amnoíti círúemni

m arcibtskupstwi Dlomuďém a m bisknpstwi Brněnském potwrzené

swatým otcem papežem Biem IX.

W úterý po nebčlibemitníř: Modlitba
Bána Nasseho Ježisse Christa.

W úterý po !. ncbčli po bemitniřu: gBas
mátřa utrpení—513.N. JpChristao

ŽB páteř po popelci: Sw. trnowč řoz
runy “B.N. 3'. Christa.

W páteř po 1. neb. postni:
břebůílh9ř.3.GI;1—ifta.

W pátcřp09ř2.311cb.poímí:Prostčra:dla 913.9 3.Gí)rifta.
W pátcř po 3. neb. postui:

raUP. Nd&Glniíla.
W páteř po4. neb. postui: Nejdražssi

frwe LB.9L3.Gl)1iítá
W páteř po ncbčli fnu'teIné: Gcbnli=

boleftnč Mal). !B. Marie.
W ncbčli 3. po Welikouoci: Qchrausk wi

fm. Soíefa, ženicha (>.313.“Marie.
W páteř po ořtámu Božibo Tčla: Nej:

swětčjssiho frbce Sešinomá.

Kopi a

Gm. pěti

W nedčli 3. po Sw„ Duchu: Nejčistu
ssiho srdce Mal). 53. Marie.

W neběíi 5. po Sw. DUchu: ©. !Bá
wliny pannu a mučeuicc.

W ncběli 1. w 3[Gn—nutná:aNejdražsslkrwe SB. N. bri

W ncbčli 1. poSořtáwu fw.“ ap. Betra a

Spousta:Ellamátřa !dssechswatých
biskupůw (papežůw) Rimskychj

W Uedčli3. měííce Báří: Sedmiboa
lestnéblah.P. Maric.

W neděli 2. měíice Řijua:
blal).$.1Uřarie._

W ucbčli 4. mčfíce Října: Cistoty 51.
B M

Mateťskwi

an
W ucběli 2. měííce Bistopada nebo w ne

dčli pon. po fm. Duchu: Daran
stwi Mal). SB.Marie.

111. 911011112puítm'.

Dnowé poskni jsoU w řářenbáři
nassem pro úplnou jiítotu a pohodlnost
Anamcnáni trojím snamcním. Duowč
malým čctmcnmu řříšřcm 5uamc=
náni iíou tařomi bnomé. pol'tuí, kdy každy
katolický křeskan masitych poh-mů gbricti
se muíí. —-— SDlwmé malým čer.-mím
řříšřem' gnámeuani jsoU rownčž dnowč

pilní, na kteréž masit!žchpotratů jííti se

bomořuie, ale porouči se Cirkwi swatou,
ujnlu sobč učiniti a imenomitě itn ic-'
bnou za ben bo syta se najisti. —
Dnowéwclkýmčerweuýmkťižcmznamea
naní jím: nejpřifnčjífi bnomé poftní,řb
powinno jest i masitých pokrmů fc zdržetl
i nímu sobč učiniti a jm icbnou za ben
se uájiíti.
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IV. Ětmeto [udjúď] čití runa:
temúromúcf) Dní.

1. Due 4., 6. a 7. Yťežna.
2. Dne 3., 5. a

a
a

6. Garona.
19. Báři.
19. SBroíince.

3. DUe 16., 18
4. Dne 16., 18

V. Betopimé ónúmliu.
(Tic faíenbářc Řcboťowa.)

Zlaté čislo XV.
Číílo cpatfu V.
Ciflo hubu íhmcčuébo XVlll.
Ciíío římíičbo počtu XV.
Bisuneuo ucbčlui l).

Vl. ]Jofmútm') čas melíůqnnůní.

!Bo'ímátm) ča-Bweljkonočni
trmá od čtmrtě nedčlexpostni tme
22. Bixešua, aš do soboll„pťed flatu:
nostť šdče!jswčtčejssidTrojice, 6. Gcrmna. __

tomto pofmátném čafe pominno=

mc'm jcst každy tatoliďt)rř,eftml íměmu na
řígcnčnm fnčgi ;e fmnd) bříóů ířrcufíeuě
:( úplně se wyžuati čili spoluíbali, a mi
swětějssi ímátoít oítářní :! plamcmmu po:
bnšnoftí a 6 rošnirenou louhon přiimouli.

VII. JIotemní Dnomé.

!Bofwátně babi) (Tempus sn
cralum), w Uichžto po gáfonu cirfemním
zaporoězeny jsou wsseliké hlučné kxatochwile,

pleft) čili báli), meřejné b_ubbt) čili muflft)
:: těm podobné zcibawy iíou:

l. Doba abmenmí a imám) má=
noční až bo slawnosti sw. tři frálům, od
29. Listopada aš do 6. erna.

2. Gen) čtyrycetidenni psími čaG
(: týhoden weliko,nočni aš do ncběIe pro:
wodni, ob 25. 11mm aš do 19. SDubna.

3. D čtmerúď) sUchýchčili tma:
tcmbromúdp hned), jakoži m páter
:: w sobotU po cch) tof.

4. W ímatmečet
swťxtkyj

5. Na ben apoftolů naííid) sw. (St):
rilIa u Methodia.

Wlesy (Bůh)), bubbi) (Unlsiky) wsse:

pťed hlawuimi

lité, bimabcíni [))-\) :: mfieďt) gáůaml) me
řejné zakáščmy jíou těž zákouy risakskými:

1. <.Boílebnítři bui abmeutni,bne 22.,
23. a 24, S.Brofmcc.

2. Na Boži bob mánočni, bne 25.
Prosiuee.

3 Na [tí-ebupopetečnou, bus 25. llnora.
4.9!(1 ben Buvěítománi [). 913.9'Raric,

bnc 25. Bťešna.
5. 5130 cch) jmah) týdeu přeb meli

fouoci.
'.9. řa Boži bob melifonočni, bltť

12. Dubnňd
7. Na Boži [)be swatodussui, tnc

31. Sťmětua.

, 8. Na hod Božiho Tčla, Dne 11.
Cerwna.

9.Na slawllost Nmošeui 6. GB.Marie,
bne 89 Báří.

V111.Smatí patronomé óemmi,

jichžto památfa íIamuě fe fond ro korunnich zemich nasseho cisaťstwi

Nakouského.

Sw. CyrillaMethod, bne9.Bkezna,
na Mos:awěu

Gm.8anNepomUcký,dne16.Kwětna,
m Čechúch.

Gm. Wciclaw, Dne28. Báří, w Čee
da)

Sw. Stčpún, bn: 20. Srpna ro.
Ubťch



Čtení latcnbáříté.

6m. E (iá Ř, bne 20. Čerweuce to C [)ot:
matftu.
RochUš, due16.SrpnawChor:
watsku.
Saustřeftitel, bue23. Šmona
to Glamonftu.
Silií, bue 1. „Báči to Koru:
tauffu.
Siři, bne
iiuffu.
Sofef, Dne19. Bťeznaw Roni:

Sw.

Gm.

Sw.

Gm. 24. Dubna w Éra:

Sx?
tauftu, to Krajiusku, lo *Bo:
moří, to Šty rsku a w Seweruim
Tyrolsku.

(věno.Hedwika, bue 15. &)číiua toe
Sle;slkud

Gm. Qabiélam, bue 27. Šmona to
Gcbmibrabířu.

Sw.M ichael, bue 29.Bářímbaliči.

19

Sw. Stanislaw, bu,: 7. Rmčtnaw
Hccťičil
Leopold, bne 15. Listopadaw
'.Doluim NakoUsku.
Floriau, bne4. Rtočtnatobon
nim Nakoust u.

Sw.

Sw.

Gm. Marek, bue 25. Dubna to Beu
uátífu.

Sw. NUprecht, bne 14.3áří mGo-Í:
uobr adsk u.

.ěpiribion, bue 14. Brosinee
m Dalmatsku.

dBirgil, bue \27. Listopadato
Siáuim Throlskue

. Suftuomuc I.Biítopabatozerl'tč.

. Karel Boromejský, Dne4. Bis
stopadalo Bombatbffu.

. *?Imbroš, Dne 7. mrofmcc w
Boulbarbítu. .

1x. Étmcto čúíteů měnící).

!. Saro čili wesna počíná bnc 20.
Bťezua o 4. bob: 50. min \oečet bíe
počtu Bruěuského. -— Sarui rotouo:
bennoft. „

2. i'c'to počíná Dne 21. Gmoua o 1.
bob. _31. min. mečer ble počtu ŽBruěn=
itého. —— Nejdclsii buotoc', ucjfmtfíí
“PCL

3. Bodzimek čití ieíeň počínábue23.
Báří o 3. bob. 39. min. ráno ble
počtu Bručnského. — Bodzimni ro
muobcuuoft.

. Bima počíná bne 21. Brosince o 9.
bob. 22. min. wečer ble počtu 728r=
učuffélw. —— Nejkralssi buotoe' , nei:
delssi noci.

&

X. Batmění na [[uncí a na měfící.

?Rofu 1857 Bubc blooic gatměui na
flunci. Mčsic u: tomto roce se ue=
:,atmí.

Batmčni ua [(uuci bue
25.15řc3ua od 8. bobim) 58. minut
mečer az do 26. Břelea o 2. bobiuě 16.
miuut ráno ble počtu Brnčuskébo. Bat:
měni to miběti bubc to ucimětní čáfti Se:

XI. Qotupočet

mcruí (Hmm-ih), me Stťedni ?lmerice a
u) nejwčtssi čáfti ?íllítralie.

Z.Batměni uaíluuci bne LS.
Záči ob 3. bobiut) 57 minut az ho 9.
bobim) 52. minut rauo ble počtu HBI-uču
ffébo. Batměm' to miběti bubo to nei:
loětfíi jišuč Iešící čáfti Elpropy, w uci:
mčtní čáfti Asie, w Australii a lo malé
sewerowýchodnč ťešici čáíti Elit—it;).

nomé boru).

Rok 1857 po Narozenť Wáua a Spasilele Uassebo Zežissr Cbriska,: jesk tof origami;
mající 52 ucbčl (: 1 ben, čili 365 bní.

Nok tcuto jcft:
Sb fhoořeuí fmčta. . . .. . 6022
Sb potopu ítoěta . . . . . 4251

l
Rok tento ieft —

Do moftěbomáuiseŽidů z (Egypta 3354
Do začátkuhaíomám Dawidoťpa 2918

2:
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Db wysiaweni ďyramu Serufaíem- Db whnatezeni Axueriky . . . 365
ského . . . . 2874 Sb počátru [\[ubům Lutcrowých . 340

Db založeui Řima . . . 2610 Sb fonce welikého fučmu cirfem=

Db konce Babylonskébo zajeki . 2393 ní!;o w Trieutě. . . . . _ 294
Qd Wan—gelůGbrifta !Ilc'ma . . 1857 Sb počátfu BOR-té mám; . . . 239

Db uímrcení a wzkťissenřCbrista 1824 Sb bitu—1)na Břlč Hoťe . . . 237
Db zalozeUť fm. ftoIice Sřímffč . 1815 Qd počátfn 7Ietě mám; . . . 101
Db zkúzy Serufaíema . . . . 1788 Sb fmrti cííaře Sofefa ll. . . 65
Db cisaťe Ronftantina . . . . 1551 Sb narn5ení cííařc íšetbinanba ]. 64
Sb Ratin Welkébo. . . 1057 Db založeniNakouskébolnocuňťskwi 53
Sb přihobu sw. (517mm a M :: Sb nat-vami cisaťeFrantisska So:

thodia na Morawn . a 995 fcaf ] 27
Sb uwedenikťeskaUskémít!) bo Cech 986 Db fmrtilcífařc Frantisska l.. . 21
Db fmrti mučeniďé sw Wáclawa 921 Db fmrti pavcgc Neboťe XVI.. 11
Db smrti Dtařara ll, fráíe Gc: Db naftoupcní cifařeFrantisskaSo:

ského . 549 sefa [. (bnc 3. prosiucc 1848) 9

Db zaťozeniNrazskébo arcibiskupstwi 513 Sb umebcni jazwka českéhobo úřa:
D'o založeni Pražskych mnich,:ímfol 509 bů a do nfo [ . . 3
Db fmrti Rada IV. 479 Db zalozenťDčdictwi ím. Cyrikla
Db mučeniďě fmrtifm. Sema ERe- a Metbodia m Brně (na ben

pomuckého . . . . . 464 fm. Wita 1850) . . 7

XII. Bnamcní Rafenhúříl'iá.

a) Znameni zwiťetnikaa

Směna. Dbmg. Bnamení. Směnu. Obraz. Bnamení.
1. Skopec G? “V“ 7. Wěcha xl; .n.
2. Býk m \ 8 8. Ctít “E
3. Bližencř m 9. Stťelec H
4. Nak $— 10. Kozorožec && z
5. Lew a 11. Wodnář(Wodnik)E. JC
6. !Banna .& : 12. Ryby m

!Boanamcnóní. Rašbl) mčíic mima w talenbúřid) jedno „gcauamení Smiřet
ulic, a slce m tom pořabfu, jak jíme jich she postawili; 1. 2. a 3. jsou zuameni
mčsčcůwlamíď), .5. a 6.1km znameni měfícům letních; 7. 8. (! 9.1km znameui
měsieůw podzimnich; a 10.11.a 12. jfon &nameni měficům ginmíďy.

b) Bnamcní oňččníc čia Dfuoíc ncjónúmčjlííď).

Smena. Bnamení. Smena. Bnamcní.
1. Dobropán (Mercurius) & 10. „.Sjměgběna(Aslraca)

2. Krcisopani (Venus) 11. ZiPčua (Ceres) “g3. Zemč 6 t meftcem(Tellus) & 12. Zowiua (Juno)
4. Smrtonoš (Mars) d' 13. Mudťena (Pallas)

5. gmětcna (Flora) 14. Kralomoc fe 4 měí. (Jupiter) QI.6. istčna (Vesta) a 15. Hladolet 6 8 měí. (Saturnus) 13
7. Dužena (írís') 16. Nebesskankaš8 měj. (Urnnus) ©
8. Wčhlása (Metis) 17. Wodau (Neptun)
9. Čissena (Hebe) Q
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xm. Enňufňa úrol'wmú pro 1 08 Ifa.

D a u r o ? u
gmina

w celém roce w půsletč | w měsici w túbodnť na ben

zsd 5! h:. mib. zl &. [mil).l zl. | fr. lmib. 31. fr. wřd. A! | „ |mib.

1 _ — 24/10 _ _ 11/10 _ — 2/10 _ — _ '— _ _
2 _ 1 _'/10_ _ 2'/|0 _ _ 4/10 _ _ '1'10 _ _ _
3 _ 1 31/10 _ _ 32/10_ _ “Ím _ _ l/10 _ _ _
4 _ 2 1“/.o _ 1 "1,10_ _ "/|0 _ _ 1/'1n _ _ _
5 _ 3 _ _ 1 32/10_ _ 1 _ _ a/10 _ — _
6 _ 3 24/10 " 1 2/10 _ _ 111,10_ _ a/lo _ _ _
7 — 4 "1,10 _ 2 4Ill" _ _ 14/40 — _ :../|O _ _ _
3 _ 4 32/10 _ 2 1"/m _ _ 107/10_ _ 41'10 _ _ 'Ím
9 _ 5 "Ím _ 2 2710 _ _ 1"fw _ _ “',/ln_ _ 'Ím

10 _- 6 _ —- 3 — _ — 2 — _ ';ylo _ _ '.'|n
20 _ 12 _ 0 _ _ 1 _ _ _ .../„0_ _ v,.,
30 _ 18 _ _ 9 _ — 1 2 _ _ 14,10 _ _ m.,
40 — 24 — -- 12 —- —— 2 — — _ l“/m _ _ “Ím
50 — 30 _ _ 15 _ _ 2 2 _ _ 21,00_ _ =/.„

100 1 _ _ _ 30 '— _ 5 _ _ 1 "/|“ _ _ 1/|()
2 _ _ 1 _ _ _ 10 _ _ 2 12/10_ _ 13,00
3 _ _ 1 30 _ — 15 _ _ 3 1m., _ _ 2

400 4 _ _ 2 _ -- — 20 _ _ 4 2m., _ _ 2m.,
500 5 _ _ 2 30 _ _ 25 _ _ 4 3 _ _ 32x...

1000 10 _ _ 5 _ _ _ 50 _ _ 11 2 -- 1 20.0
2000 20 _ _ 10 _ _ 1 40 _ _ 23 v.., _ 3 ii,/.o
5000 — — 25 -— — 4 10 —- -— 57 2%., — 8 9/10

10000 100 —- —— 50 — — 8 — 1 55 “fm —— 16 15,0

'BIaH-li fc, ialoš obpčejxtě, úroky po wícenež 1 sí. ze íta, r. p.op 2, 254,,3, 3'/-y 4
neb 5 a p., množí se w této tabulce manažeru) múílcbcl “rotu se íta 2mi neb 2%, 3, 4, a ».

XIV. 80300 000200161čifi lítcmpťomá
na listiny podlé Udané w nich cem; peněžité.
913 do 20 zl. 3 kr. přes 1200 zť. aš do 1600 zlz A zl.

před 20 „ 40 6 1600 2000 5 „
40 „ 70 10 2000 2400 (i „
70 „ 100 15 2400 3200 s „ „

100 „ 200 30 3200 4000 10 „
200 „ 300 45 ' 4000 4800 12 „

4800 5600 14 „
300 „ 400 1 zť. 5600 6400 16 „
400 „ .800 2 .. 6400 7200 18 „
800 „ 1200 3 „ 7200 8000 20 „

XV 503,60 pomomnéůo „a [ÍÍÍI] čili ón praní,
aneb: mnobozli fc mufi platiti za lift (pfani),a aza wsseliké jiné měci,

ftere' se mohou posstoU zasilati w baličkúch.

Wáži,li lift 1 lot, plati se na 10 mi! 3 tr., Do 20 mi! 6 fr.,přeé 20 mil 9 fr.
— 2 loth — 0 12 18» n n
_ 3 u _ 9 n _ 18 n _ 27 u
_ 4 u _ 12 u _ 24 II _ 36 u
_ 5 !otů _ 15 „ _ 30 „ _ 45 „
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Wážiuli lift 6 Potů, píatifena 10 mil 18 Ir.. bo 20 mil 36 tr., přes 20 mil 54 fr.
— 7 „ '_ 21 „'— 42 „ — 15). 3 „
_ 8 u _ 24 n _ 48 u _ 1 II 12 in
_ 9 n _ 27 u _ 54 u _ 1 u 21 II
_ 10 n _ 30 u _ 1 ŠL „ _ 1 u 30 u
_ 11 ll _ 33 n _ 11! 6 u _ lu 39 u
_ 12 u _ 36 u _ 1 u 12 u _ 1 11-48n
_ 13 II _ 39 u _ 1 u 18 u _ 1 u 57 II
_ 14 u _ 42 n _ ll! 24 u _ 211 6 u
_ 15 u _ 45 u _ 1M 30 u _ 2 u 15 "
_ 16 u , 48 u _ 1 u 36 u _ 2 u 24 u

a tai baíc.

XVI. nemusí)) mfarfm) roh panugta m nm Jiaňoume.
Sebe ap. Weličcustwo Týt-anti) cf

Soíef l., 5 Qiyši miloíti Cisať Nakouxxssd,
há! lil)c1íh), Gcfh), Slombarbífi), šBcnát h),
Dalumlský, Chorwatíh), (čiammlíh), .W!
ličíh), lůlabimiríh) a Slitíft), malibmbč
mamma), arcitniše Nakouský, írclfomni:
mnba Srlxský a Krakowský, wojwoda Bu:
fominífi) a Lb., narobil fc buc 18.Srpua
1830, sa phmictěifo probiáfícn Dne 1.
'Broíincc 1848. Když N)! ici)o strýc, ciíař
pán Ferdinaud l., bnc 1. SBwfuice
„1848 m Sionnici formm složil, a jeho
otec, arcimojmobaFrautissek Karel
trůnu íc obřcfí, naftoupil miábu.

Chor ciíařc pána: .Gliěběta q2I111a=(ia (Eugenia, bcera Seba f. Wýsosti
Maximiliána Sofcfa, moiwobt) w Bmdo:
řiď), a- %)i k. Wýsoski 'nbomih) Wilč:
mim), nar. 24. SBwfincc 1837, žasnoxt:
bemi mc WidUi blue 24. Dubua 1854.

Drera Seba ?Beiíč. cííaře žBána.
Gií. Wýsost, arcimc'mobhmě Z o fi a,

Bedťiška, Dorotl )ea, Maria, So:
fcfa naro5ena bnc 5. Břešua, 1855.

Rodičowé Šebo Weliě. cifařežBána.
íšrantiíícf Karel (Sofef), ft)"

cifařcFraxrtisska l. (1- 1835), nato:
5m due 7. *.Brofmcc1802. Qdťekl íc trůnu

XVII. ]Josfoupnoít
II. století.[. století.“

mc proípěd) syua swého, m)něiííií)n Giíaře
fBáuavbnc 2. EBroíiuce 1848. _7 Chot
jeho Zosie (Bedťisska,Tarutina, Wilé:
mina) bcem ';- frálc Baworského mam:
milimm Soíefa, nar. 25. Ledua 1805,
3aíuoubcná Dne 4. Listopada 1824.

Bratťť Sabo QBcIič'. cífaře F.Bána.
šcubinvanb (Mašximiliau, Svítí)
bnc 6. Gcrmcncc 1832.
Kaxcl Bubu—if, uarozen bnc 30.

Gcrmcncc 1833.
Ludwik (Svítí, ?luton, Biktor)

nat-osm bnc 3. Sřmčnm 1842.

Bratr a festry otce Zeho Welix
, čenstwa cisaťe s.Bána.

%eťbinanbl., Dobrotiwý m):
mah) ciíař Šiafouíh), narozcu due 19
Dubua 1793. Zasuoubeu 6 Marii
?lnnnu, barvu T frálc Sardiuského,
Biktoxa Emanuela, naroscnou bnc 19.
3aři 1803, mc Widui bnc 27. llnom
1831.

Maria Klexucutiua, narozenci

nar.

.b'nc 1.523ře3na 1798, gahwnbcná Dne 28.
Gcrmencc tofu 1817 6 fráiom. princem
cboii Sicilic, Šcvpoibcm.

Maria ?lnna, narušenábnc 8.
Čcnvna 1801, pani řábu I)mč3boříi3mvči)o.

římsfujdj pnpegů.
10. Swd Muš l. . 142—157.

1. Sux. Wetr Sb r. 42—68. 5. Sw. Ewarisiud 102_119 „_ gm ?fuicehw 157_u;s_
2. Sw. i'imls ) G. Sw. Wleč:auder 12 Sw Grier . 166—177
3. Sw. Auakleluš 68—92. 7. 5m. (Sirius 1.. 119—127. " ' , ' ( '
' čili Kleeuo , 8. sm. řícieéíor . 127—139. 14- Gm-Glcgnbcmw 177—1J2.
4. Sw. Element. . 92—102. 9. Gm. .Vpimin. . 139—142. 14. Gm; !Birtor ]. 192—201.
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HI. staletí.

Zesiriu .
:?

llrbau !.
s130111171“ .

?lutbcr
©ro.

©m.
C 11).

Štěpán !. 2.')3—

Djouyš.

Sw. gc:ci: 269-—u_mdpiau 274—
. Sw lue 283—296.

29.©m. mnrlcclíillus296—304.
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Dvanáct radních pánů v kalendáři.

Radní páni,kdyžjdou z
rady, vždycky bývají mou—
dřejší, nežli kdyžjdou do
rady, tak se říkává. Já to sice
pečetiti nemohu, protože jsem ještě
nikdy radním pánem nebyl, a z
takové rady nechodil; ale na to
mne zajisté každý přisvedčí (jako
tak mnohý radní pán také na
všechno,at si to takové nebo
mnkové, přisvédčuje) a dá mne
v tom za pravdu, že když kdo
přešlý kalendář odkládá, moudřej
ším jest, aspoň hýti má, nežli
když ho před rokem kupoval;
nebot, — by i nic jineho ne—
bylo ——jest on 0_ rok starší, a
se svými lety iSvábi dostávají
rozumu. Mnohý arci dbá o ka
lendář jako pes 0 pátou nohu,
ale necht uváží, že jest předce
lepší koupiti kalendář, nežli se
oženili. Jak to? —— lnu, své—
dectvím to dotvrditi není težká
véc. V jedné staré knize (& staré
věci bývají — jak nebožtik dé
deček říkával — lepší nežli nové)
v stare této knize, v pergamené
vázané, takto se dočítáme, nebot
co jest psáno. to se čte: „Jakýsi
Zenatus chodil už delší čas co
ukhbnný kohoul, až konečne přijdu
k panu faráři, při-jisté příležitosti,
na. sebe žaloval, že prý v kostele
od oltáře kříž vzal „ a. toho že

jest mu srdečně líto. Duchovní
ho poučuje, že krádež v kostele
spáchaná velikým jest hříchem, že
jest to svatokrádež a že bez velkého
pokání ani odpuštění dojíti nelze.
Zenatus celý zkroušený se doptávú,
kdyby ten kříž opét tam, kde ho
vzal, navrátil, zdaliž by potom
mohl odpuštění a rozhřešení dou—
fati? Duchovní odpovídá, že ta—
kové navrácení nejen velmi do—
bré ale i také nejvejš potřebné;
než ale na spasitelné pokání aby
také nad to něco kostelu nahradil
a jistou pokutu složil. Zenatus
šel na to domů a poslal panu fa
ráři uloženou pokutu a náhradu
po své ženě, které řekl, že má
říci: „Zde jest ten vzatý kříž i s
tím, čeho velebný pán ž..dal.“
I táže se duchovní: a kde jest
ten kříž? ona pak dí, že o žád—
ném neví. — Zenatus totiž pod
vzatým křížem rozuměl svou ženu.

Já se nebudu hádáti, zdaliž a
kde se toto stalo ;to ale -—-jestjisté,
žeby Zenatus, kdyby to šlo, mnoho
následovníků nalezl, a mnohý muž
by rád svou ženu co težký do
máci "kříž navrátil i s dosti velikou

pokutou ku kostelu [ tedy zdaliž
to pi'edcc nepřijde na předešlé
slovo, že jest lepe -—_aspoň,
nekdy — koupili kalendář. nežli
se. oženili ? llle kalendář ,' když

' 3
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se nelíbí, může se dáti naspátek,
aneb zahoditi a jiný koupiti ——s
ženou ale to nejde! Ovšem že
jsou také hodné ženy, kterou
každou by muž ani za zlatého
koně nedal, o těch tu ale“ řeči
není. Abychom se ale zase ku
kalendáři navrátili, když se po
roku kalendář odkládá, aby novému
místo udělal, připadají člověku
bezděky zasmušilé myšlenky. —
Zase rok pryč! Jak to utíká! ——
a člověk při tom ve všech údech
cítí, že počíná už také stárnouti.
Vlasů čím dál více, totiž těch
šedivých a zubů zdravých méně.
Rok po roku pomíjí ajenom jako
prchavý stín v paměti ještě se
kmitá, jakož icelá minulost. Bla—
žené dětiuství v otcovském domě,
traplivé hodiny ve školách po
mnohá léta navštěvovaných, dě"
tinské hry, a ta nevinná radost,
kterou jsme mívali při každém
dárku, byt to i jen polní kvitko
aneb prstýnek ze slámy bývalí
Nedivalit jsme se tehdáž na cenu,
nehráli jsme tu na uražené řkouce:
co pak pro mne není už nic lep—
šího než sláma? '— ale radovali
jsme se nad dárkem od staršího
bratra, od laskavého přítele, od
upřímného příbuzného obdrženým.
Tato nevinná prostosrdečnost, a
ta dětinská modlitba, tak plná
vroucnosti, plná víry a důvěry;
a mladost se svými pošetilými
hrady ve větru stavěnými, plna
rozličných plánů, které se zbor—
tily jako domy z karet vystavěné,
a ty veselosti a plesy, a ty strasti
a pohřby plné zármutku a bolesti,
a nemoce, a ty utěchy od prá—
tel, a ti sami přátelé, a to slibné

štěstí, které jako červánek vy
skočilo a se ukázalo — všechno,
všechno to kde jest? Zašlo všechno
jako minulý rok, jako včerejší den.
A co máme ze všeho? Jaká ra
dost ze všeho nám kyne? Nižádná
— leč co jsme v bázni Boží a z
lásky k Bohu a co jsme pro Boha
z lásky k bližnímu a kvlasti vy
konali a vytrpéli, jen z toho jako
utkaná krásná duha míru a ra
dosti se před duchem naším vznáší
a co otevřená brána k odplatě, k
nebi se nám ukazuje. -— Kéž by
chom, se rozcházejíce se starým
kalendářem — jako ti radní páni,
když se z rady rozcházejí, —
zmoudřeli a s novým nastávajícím
kalendářem také nový život v
bázni Boží, život plný lásky k
Bohu, k bližnímu a k vlasti započali !

Říkává se, že jak kde první
den v roce (Nový rok) stráví,
že tak jest i po celý nastávající
rok živ. Starý křesíanský spiso—
vatel Faber nám v obraze uvádí

ty, kteříž z počátku roku — na
způsob pohanských Rímanů —
sobě usmyslují, na nějakou zvláštní
rózkoš se oddati. On dí, že
dvanáct měsíeůjest jako
dvanáct radních pánů, a
uvádí nesčíslné množství lidí, kte—
říž si jednoho neb druhého vy—
volují, aby mu po celý rok pilně
sloužili. Projděmež je a vizme,
kterému jsme my posud sloužili, a
který bychom sobě pro budoucnost
vyvoliti a jak jemu sloužiti měli.

'1. První měsíc Leden volí
sobě hr dí, kteří chtí všudy před
nost míti, všudy vyznamenánu
býti, a kteříž všechno na to na;—
sazují, aby jen svou ctižádost
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uspokojiti mohli. Ejhle jak si ta—
kový nebo taková jako páv vy
kračujel Zdá se, že se chce pr
stem nebe týkati, a hlavou hází
jako panský kůň. Člověk bledě
na ně, řekl by že jsou něco , a
oni si zatím jenom myslí, že
nad ně není. Avšak byt by se
hrdý jako mohutný dub k nebi
povznášel & své větve až do ob
lak vystrkoval, uschne mu vršek
a jest po zrůstu, po parádě; při—
jde sekera bozské spravedlnosti
a ho podetne a na oheň uvrlme.
Pokorná ale duše, ta může snadno
milost na Bohu vyprositi. To pak
platí o osobách i o celých ná—
rodech.

2. Únor vyvolují sobě ti,
kteříž břichu slouží, kteříž
myslí, kdo víc sní, ten že hr
dina, kterýmž jídlo a pití jest
nade všecko; nebot tent jest mě—
síc staropohanských hachanalií a
novopohanského masopustu, o němž
ale církev křesťanská nic neví. —

Hle, apostolové, ti se spokojili i
vymnutými zrnkami z klasů, za
našich pak časů chce. se už lépe
tělo častovati, tut jakoby břicho
pořád muselo naplněno býti jako
těch šest kamenných čbánů v
Káni galilejské. A zdaliž se také
sem tam i nestává, že mnohý
pan manžel pro nepodařenou omáč—
ku, pro připálenou jižku aneb že
bílého křenu v neděli nebylo, se mrzí,
& s ženou třebas až do večera
vadí? Co má ale duše ze všeho
toho hovění tělu-? nicí Tělo se

vykrmí pro červy a .duši napo
tom hryže také červ, nikdy neu
mírající; ba ono i tělo konečně

„trpí, nebot už- naší předci říkali :,

Kde samá hos-,tina
daleko hlad y.

3. B re z en od Římanů Mar
cem nazvaný, poněvadž byl .po
hanskému bohu vojny Marsovi za
svěcen, ten jest pro vadivé a
svárlivé, kteříž hledají své bla—
ženosti _v hádkách a různicech, v
hašteření & potykául, kterýchž
rozkoš jest vojna -ve velkém ja
kož i v malém. Mnozí, a to i
také manželé, jížto býti mají
jedno tělo, jedna mysl, čili jak
naše přísloví dí: kde muž tam
ižena, žijí, ač o Krymu nic
nevědí, jakoby bez různic ani býti
nemohli. Ont už moudrý Syrach
(Ecel. 25, 23) dí, že není nad
hněv ženský. To snad proto, že
když hněv ženskou přepadne, to
vypadá, jakoby byl oheň na suchou
slamněnou střechu spadl, hned jest
všechno v jednom plameuu. Tu
spustí židovskou a skrze
křik a bouření mezi okny a dveřmi
dozvídá se celé sousedstvo 0 do
mácí nevoli, a směje se aneb i
pomáhá a oheň ještě více rozmy
chuje, a tu se i stává, jak toho
pamětnícijsou, že muž tluče
hrnce _a žena čbánky; a
proč ? Casto jen pro pouhé po—
slední slovol Budte moudří a
dejte si říci: V pořádném domě
má a musí žena vždycky po—
slední slovo míti; a proč? inu
proto, že muž jakožto hlava má
vždy. prvníslovo míti; dvě ale
první slova-nejsou, proto na ženu
nepřipadá než to poslední. Aby
se to jako v obrazu vypodobnilo,
také se říká, že církev jestchot
Christova. V kostele pak “kněz

tam na—

představuje Christa co. hlav„u,.;shro—
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mážděný věřící lid - představuje
opět církev , a tu víme, že se
kněz vždycky předmodluje , má
tedy první slovo; — lid pak na
jeho modlitbu odpovídá „Amen,“
má tedy poslední slovo. Ostatně
necht si každý nesvorčlívý dobře
do pamětinapíše, že: Lépe jest
na souvrati se dobře smlu
vití, než prostřed pole se
soudíti, že: Kde sv ornost
tui Boží hojnost, apak že:—
Svornost tuží, sváry nuzí,
číli jak Ilir dí: Singu Jac'c', nc
s/rlud tlačí.

4. Dubnu se koří, kdo se
dávají hnáti v kolébavé lodičce
na proudu svých náruživostí, kteří
— právě jako duben brzo déšť,
brzo slunce ukazuje —- také brzo
se smějí, brzo plácí, tak že se
zdá jakoby smíchí pláč v jednom
pytlíku měli, kteří brzo plesají
brzo truchlí — jak to právě tě
lesná vášeň ssebou přínáší. kterou
nikdy veslem poznávajícího ducha
ovladati nechtívají. Stálí jsou
jako letní sníh, a prototaké
nižádneho na ně Spolehu. Právem
se může o nich říci, že byh s
nestálostí sezdáni; nehoí mají mysl
na obrllíhu, která se točí jako
holub na hání. a oni brzo na tu.
brzo na onu slranu — jako ko
rouhvirka na střeše podle větru
— ukazují. Ne hez příčiny se
prom () nich dí, že j>ou kam vítr
tam plášt. totiž tak nestálé a vrt
kave myslí, že dnes laskavé \'í—
tají a zílra na paty se dívají. dnes
vřelou přízeň, zítra vlažnou "('Víl—
mavost projevují. A to nejen k
lidem ale i ke všem věcem se

tak mají. Jako by měli rtu! v

hlavě, desaterých věcí před se
berou, patřičně neukončujíce ní—
žádné. Mnohá škoda jím íjiným
z toho pocházívá, & jestliže se
také časem svým ustojí jako mladé
pivo, bývá někdy už příliš pozdě.

5. Kv ěten jest pro ty, kteří
po rozkoší baží, kteří se rádi po
chlebujícím větříčkům dávají ova
nouti, kterýmžto vážný život jest
odporným, kteří rozčílené chtějí
vésti život plný zavánějícího kvítí
a pozemské májové rozkoše, aneb
chtějí jako motýl obletovatiz kvítka
ku kvítku. Avšak zapomínají, že
mrháč naposledy s hanbou do Nou
zova a Chudobic táhnouti musí:
Jak mnohý začal na zlatě
a skončil na blátě; ajak už
z mnohého ranního smíchu
byl večerní plá č. — V Květnu
stromoví květe í jabloně, jablka
ale bývá také ještě viděti od mi
nulého roku, a to krásné červená.
Hle, tak dlouho se udržují a všechno
téměř ovoce předržují! Ale není
dí\u, nebí jsou to jablka panenská.
Z nich by si laké každá panna
krásný příklad pro své chování
vzíti mela. Na krásne červené
jablko panenské jakmile se dýchne,
ono hned nahelme, jakoby samou
úzkostí se ponlo. Nápodohně i
pořestná panna. když kdo na ni
decline. jí se dotkne. má ihned
plna úzkostí býti. Dále. červená
barva jest překrásnou harvou na
tvářích stydlivé panny. když se
ona na důkaz své hluboké oškli—

vosti a spravedlivé bázně 0 ne
vinnost zardí, jak mile neslusných
řečí. Oplzljch žerlů zaslechne aneb
k zlemu pokousínu se býti cítí.
Počne-li ale červeného jablka pa
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nenské stydlivostí si nevšimati, a
uzarděnost—li na tvářích se obje
vovati přestává, jest už veliká
chyba. Když jest panna v ži
vůtku a v šatech dobře sice sta
žena, rozpuštěna ale ve svědomí,
—- veliká to též chyba na ní. a
to sice v chybující stydlivosti.
Když panna okolo krku hodne ned
bnle se nosí, tak že se na krku
čísti může , co v srdci psáno
stojí, kde tu chyba? zajisté že
opět v nedostatku stydlivostil Když
to obzvláštní radost způsobuje nejen
dceři ale i matce, že v domě a
okolo domu často bývá viděti hosty
ve frakách jako havran černých,
tam jistě veliká náklonnost k mar
nosti a rozkošnictví; a take kde
se mnoho černé ofrakovanych ha
vranů vidívá , tam jisté nějaká
mrcha se nachází. — 0 by sobě
radeji každá panna zamilovala pa—
nenského jablka stydlivosti, pak
by ovšem nechtěla dáti stydlivost
za rozkošnictví; nébrž v hlubo—
kosti duše velikou ošklivostí proti
nečistotě naplněna jsouc, všemožné
by se vystříhala svůdného sodom
ského jablka chlípnosli a žila by,
věrné a spokojeně šťastně i vesele
a zachovala by se pro čas i
věčnost_ blaženou, '

6. Ccrven, v němž včeličky
sebrány med do úlů snášejí, jest
pro lakomce a ziskuchlivé, pro
penézomence a lichvaře, kteříž
ustavnčne jenom na shromažďování
mysli, a kteří napotom obyčejně.
když k své zvířecí du.—“idí: „Nyní
užívej života, máš mnoho zboží
složeno na mnohá leta: olpočívej.
jez a pí a se radnjct od Pána
povoláni bývají. Kd3ž také ta—

kovyto brálek a honipeníz béře
až ušima stříhá, a to bez
ohledu na svědomí, na právo, na
slušnost, na milosrdenství; zdaliž
sobě tím opravdu a dobře po
slouží? Cožse nestává,že: „Kdo
stojí 0 cizí, přichází o své,“
a „kdo příliš mnoho nahra
be,málo muvruceostane?“
Málo mu jistotně v ruce ostane,
nejen často až zde za živa ale
obzvláště v hodinu smrti. Právem
se proto dí, že: „Lichvář duši
hubí.“ a že „Lakomec všem
bývá zly, sobe nejhorší.“ —
Nic nevyvede pro Boha a cír—
kev, nic pro národ a vlast, nic
pro sebe a pro své; toliko po
smrti o tak jeho všelijaké ruce
— a to často dosti nehodné —

se dělí. .lak mnohem krásnéji
sobě počínají, kteříž jsou nebe
ského zisku chtiví, ti také lichvaří
ale chvalitebne, když totiž Pánu
Bohu na stonásobné úroky půjčují.
Sv. František .z Assissi nazýval
chudobu svym pokladema nej
dražším k'enítem , a když byl
nejchudším, domníval se, že jest
nejbohatším. V nouzi byl vese—
lejší nad boháče, vší hojnOstí oplý—
vajícíhí. Ze světa odcházel síce
chudý, bohaty ale vstupoval do
nebe. „

7. Cervo nco jest nápodobně
pro pilná shromážditele úrody.
kteříž zisk ve věcech časných za
jediný úkol života považují, &
kteříž oveckám, které jim do ru—
kou vbřhnou, bez oslýchání vlnu
stříhají. Jak asi mnohý příliš
úzkostlivě se stará o obživu tak.
že nezřídka i proti třetínm a sedmd
mu Božímu přikázaní so- prolin—saje.
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Bohem i církví přikázané svěcení
neděle a svátku přestupuje a jmění
cizí pod rozličnými záminkami a
způsoby vyluzuje a sobě při
vlastňuje, a bližnímu ukřívduje.
Dílo si dá dobře platiti i pře
platiti, a předce nouze hojnost v
každém koutě! Samou starostí o

pokrm vypadá obličej jeho tak
kysele jako čbán-na ocet; &samým
dychtěním po výdělku škrabe se
více za uchem nežli pes v psí
dní. On pracuje- a shání, se při
čiňuje a sílu i rozum vynakládá
a ze“ sebe vypřádá — jako pa—
vouk, který jakoi'ka své útroby
z těla vypřádá, a když si nej—
lépe pavučínu upředl a sít na
muchy rozestřel, přichází děvečka
a smetá pavouka is pavučínou.
Podobně i lidem se děje. Když
se domnívají, že si nejlépe všechny
živnostnícké věci zařídili a že se
o sebe i o své pokrevné pro ce
lou budoucnost dobře postarali, tu
posílá Bůh služkusvou, nemoc
aneb jinou pohromu, a všechno —
opět pozbyto jak bylo nabyto.
Casto ukazuješ prstem brzy na
ten'brzy na onen zisk, o němž
se domníváš, že ho už v hrsti
máš, avšak se ti stává právě tak
jako \raíii na hodinách; ta uka
zuje brzo na tu, brzo na onu ho—
dinu, a když přijde na nejvyšší
počet, sejde opět na nejnižší, s
12 na 1. Ano, mnohdykráte když
se domníváš, že, máš něco do—
brého , seznáš, že jest to za—
pečetěné pouhé nic. Ty kvapíš
a pílíš, běžíš a vrčíš , se rundíš
a durdíš jako mlýnské kolo, a když
den odejde a se setmí, jsi na sta
rém místě, a máš toli v noci jako

ve dne, letos jako v loní. Můžeš
také říci: „Celou noc pracovavše,
nic jsme nepopadlí.“ ——Jak často
nebývá od tebe slýchati, když o
nějaké pobožnosti, o bratrstvu, o
příspěvku na kostel, o koupení
dobré knihy a o podobných vě—
cech řeč bývá: „To jest všechno
pěkné a krásné, ale našinec musí
myšlenky své dále natahovati, zej
tra jest také den, kde se chce
jistí, děti stojí okolo mne jako
varhany, ty na mne denně 0 chléb
vřeští, řemeslo málo vynáší, ne
mohu ničeho zachovati. Bůh ví,
jak dále bude.“ —- Milý brachu,
není divu, že 5 nic býti nemůžeš.
Ty rozestíráš sít, ale nikoli k slo
vu, to jest ve jménu a dle vůle
Páně. Rozestři sít také, abys
ulovil věcí nebeských. věcí pro
duši spasítelných, pracuj dle vůle
Boží a ke cti a slávě Boží, a ne—
budeš pracovatí marně. Přidányt
budou věci í tělu tvému potřebné
a prospěšné. A jak by to ne
měla učiniti prozřetelnost Boží,
která se i o nejnepatrnější živo
čichy, o mravence i o muchy
stará? „Otvíráš ruku svou; a na
plňuješ všelikého živočicha po—
žehnáním,“ pěje korunovaný pro—
rok David. (Zalm. 144.) Nábožný
Ludvík z Granady poznamenává,
že by ani nejbohatší potentat ne
mohl ani jediný den ani ptáky v
povětří lítající, tím méně ostatní
živočichy užíviti, což jen pro—
zřetelnost Boží může bez vy
prázdnění aneb ztenčení svých
nevyvážítelných zásobáren. Jak
málo n. -p. dbá ptáček o to, co
bude jisti. Ont zpívá a skáče
celý , den, poskakuje & tancuje z
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větvičky na větvičku, lítá vesele
povětřím i bez domovního listu, a
nechá Pána Boha o potravu se sta—
rati, a jí sbírá, kde si ničeho ne
položil, a také nikdy nepochybuje
o tom, že mu Stvořitel všechno
dá, čeho mu právě zapotřebí. Po—
zorujme na příklad krkavce.. Dle
barvy nosí liberaj čertovu, dle
zpěvu mohl by se čížkem pe
kelnym nazvati, na stravu chodí
k pohodnému a pro své zlodějství
patří do cechu všech arcizlodějů,
a předce když jeho černy pan
táta & zakoptěná panimámá o něj,
mládě, se nestarají, pečuje o něj
prozřetelnost Boží jakož žalmista
Páně dí: „Hospodin dává hova
dům potravu jejich, i mladým kr
kavcům, jenž volají k němu.“
(Zalm í46,9.) Když Bůh i kr
kavce. živí, zachovává, občer—
stvuje a šatí, i proč bychom my
lidé mělise strachovatí, jakoby
snad Bůh byl na nás zapomněl?
Na slib poctivého člověka se spo—
léháme, i proč bychom neměli
všechnu viru dáti věčné Pravdě
nás ubezpečující: „Protož pravím
vám, nepečujte (totiž příliš, beze
vší důvěrnosti v bozskou pro
zřetelnost) o život svůj, co byste
jedli, ani o tělo své, čímbyste
se odívali. Vít zajisté Otec váš,
že toho všeho potřebujete.“ (Mat.
(i.) Avšak nesmíš opět do jiné
chyby upadat-i a snad tomu tak
rozuměti, jakobys mohl ruce za
ložiti a sám o nic se nestarati.
Což pak nevíš, ta kletba, která
od Všemohoucího našemu prvnímu
praotci byla na záda vložena, ta
že trvá posud: „V potu tváři své
budeš jísti chléb svůj.“ (1 Mojž.

3.) — Pokud sobě člověk při—
rozenym způsobem pomoci může,
nemá zázraku očekávati. Onít
nebudou andělé za tebe „Stojnoho“
světnici zametati, aniž za tebe
ospalý lenochu orati. To víš, co
nebožka tetička říkávala, že bez
práce ani koláče; a že ti
sousedovic Hanuš často připomínal:
„Pečené holuby nelítají do huby.“

8. Srpen nazývá se po dru
hém římském císaři Augustovi také
augustem, kteréž jméno co čestný
titul římští císařové napotom při—
jali; on může ctěn byti od těch,
kteří po jmenech a titulech, po
zevnějším lesku a vyznamenání
touží a dychtí. V tom pak se
lidem vede jako malym dětem.
Dítě dívá se někdy vzhůru na
vysokou věž a domnívá se ,_ že
tam na tom vršíčku nebe leží,
čili že vršek věže do nebe dosahuje,
a sohě myslí, kdybych na věži
bylo, mohlo bych slyšeli andě—
ličky zpívati, a rukou do nebe
dosáhnouti! Ai, tamto jsou schody,
jdi a vystoupni vzhůru. Vylezlo
jsi už pracně nahoru? což ještě
neslyšíš anděličků? Achychl pro
velikou vyšku dostává zavrat. Jak
jsem se ošidilo, myslí si, vidím,
že nebe jest ještě tuze daleko
vzdáleno, jak se nyní dostanu zase
dolů? Jestě mohu spadnouti a krk
zlámatil-— Napodobně tak se vede
mnohým starym a kopuletym li
dem: - vysoké důstojnosti a bod
nosti přicházejí jim jako vysoká
věž, na které se domnívají, že
nevím jaké přešíastné. nebe spo
čívá. Takovy se dívá mrzutym
a závistivym okem na jiné, kteří
na podobnou věž se povznesli,
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on vidí povrchní okázalost, nád—
heru v šatstvu .a vážnost, vidí
jak takovým lidé úklony sekají.
na potkaní hlavu svou obnažnjí
&k chodidlům s'klánějí. která někdy
i poskočí jako zauiikač. když se
má zavříti; ovšem že se to všechno
dle mody děje. a při tom ústa
se ušklíbnon přívětivě, a zuby
ukáží a vycení, jako by právě
chut na horké kronpy toho člo
věka byla napadla; — on vidí,
jak se dlouhými titulemi, tak že
by se na—lokty měřili mohly. ta—
koví otitulovaní páni a paničky
uctívají - ó jaká to krásná věžl
myslí sobě, ()bych také toho jednou
se dopídil. jak bych byl štastným,
jak u lidí slavným & váženým
(totiž zdánlivě—)! — A když po
mnohém běhání a hřbetu ohehání

(nebot musel často a velice podli
zati) ,“ když po vyhledaných pří
mluvčích a hojně vydaných pe—
nězích a darech konečně přežá—

_doucího cíle a předního místa na
věži cti podosáhl: jaké pak to ale
nebe popadl? — Závraí v hlavě,
mnohé práce. nepokoje a starosti,
které'takové důstojnosti, chce-li
je patřičně zastávati, s sebou při—
nášejí. —

9. Září, V němž pt—ičníci
počínají čihadla stavěti, jest pro
novinkáře a klevetáře. pro mnoho
vědy —a pilné rozšiřovatele roz—
ličných pověstí a události, na
které ustavičně číhají & lov mají.
V tom by se mnohé naše město
aměstečko ponekud móhlo k městu
Athenám & k jeho obyvatelům,
připodobniti; když totiž sv. Pavel
tam přišel, a kázal, „popadli ho“
-— jak se nám ve skutcích apo—

stolských v 17. Kap. vypravuje
— „a vedli ho do Areopágu (to—
tiž před athénskou nejvyšší radu,
ježto se pod širým nebem drží
vala), řkonce: Můžeme-liž věděti,
jaké jest to nové učení, kteréž
vypravuješ? Nebo nové jakési
věci vkládáš v uši naše: protož
chceme věděti, co by to bylo!“
Ze to ale nebyla touha po učení
Christovu, \nóbrž pouhá zvědavost
a všetečnost obyvatelů Alhénských,
proto spisovatel skutků apostol
ských dokládá: „Athénští pak
všickni, i příchozí hosté, niče—
hož jiní-ho tak pilní nebyli. jako
aby něco nového povídali aneb
slyšeli“ Takovíto zvědaví novin—
.káři bývají nejen zvědavóbo oka
a noha, ale také zasluzeného ža—
loudka a proto nemohou nic za
tajiti, všechno musí ven .— na
buben. Proto není divu, že se
takoví lidé stávají pantátou a pa—
nimámou klevet, a mimo to na
sebe vlastností rozličných řemesl—A
níků ba i zvířat přijímají; nebot
hle! ačkoli nejsou brusíři předce
jazyk svůj o jiné ustavičně brousí;
nejsou krejčí, a předce po—
pichují a jiné měří; nejsou po
střihači a předce všecky na
pořád postřihují — je ze cti a
dobrého jmena olupnjí; nejsou
valcháři a předce každého i
jeho skutky valchují, — posuzují
a usměvačně zlehčují — jsou ale
dobřízpěváci, neboíjiným zpí
vají a na nás nota padá, jsou
dobří drvaři, v lese dříví se—
kají , a do vsi třísky lítají; jsou
i uhlíři, poněvadž kleveta
jestuhel, nespálí-li,aspoň
ušpiní a proto přežel: Casto
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lidé hynou klevotníkův
vinou. Ba ani na tom dosti ne
mají, berou sobě vzor a přlkladi
z rozličných živočichů. Jedni jako
psi po všech ulicech a domech
běhají, až něco k hryznutí vy—
čenicbají; druzí opět jako busy
hlavu vzhůru nosí — nad jiné se
rády vynášejí, — ustavičně ště
betají & klevetí, & milují mokro,
totiž rády se opírají a jiné má
chají; jini opětjsou jako kočky.
které mlsůní nenechají, napřed
lízají, potom škrabou, & na ptáky
číhají, jako na myši, tak že ani
ptáček tudy proletěti nemůže, aby
mu pérka nevyškubaly: ba jsou
jako žáby, které u přítomnosti
člověka ticho jsou, jak mile ale
poodejde, tu kuiikají, kvakají, ro—
cliotají, skřehotají bez přestání.
Podobně též činí pomluvačni no
vinkáři & zvědaví klevetáři obojího
pohlavi; u přítomnosti druhého jsou
tichoučko, ničeho o něm nepro—
mluví leč samou chvalu; jak mile
ale poodejde, tut spustí mlýnky
a provozují své ctiutrhačství až
člověku pořádnému, jen-ž tu stojí
a slyšeti to musí, uši brní. Avšak
zdaliž se často neda o nich říci,
že sova sýkoře hlavatých
n a d á v á '? zdaliž se konečně vždy—
cky nepotvrzují slova písma sva—
tého: Pro hříchy rtů při—
bližuje se pád zlémn; ale
spravedlivý ujde úzkosti.
(Přísl. 12, iii.) — Jako ale orel e
much nelapá a zlata se rez
nechytá: podobněi moudré
ucho nedbá na hloupé řeči,
dobře vědouc, že kdo se sám
nezhyzdí,nikd0 ho nemůže
žhyzditi, ažetím řeka není

horší, že z ní psi pijí, kteří
neumí než hafati. Ostatně po
mluvy u nactiutrhání není nic ne
přirozeného, kdo na slunci
chodí, stín ho následuje, a
též vímeže: pes štěká a pán
jede. Pro věčnou památku to
hoto měsíce a jako radního pána
necht stojí zde nápis, který sobě
může obec dáti zlatem na kámen

napsuti a na rynk nebo na náves
postaviti, aneb aspoň ty sám ho
můžeš sobě křidou na dveře na

psati:
„Lépe šíti a párati, —

nežli po domech klepy
sbíratL“

To by bylo pro krejčía hospo—
dyně i s dcerkami a tetičkami;
ale to se rozumí, že se také na
hospodáře se syny nesmí zapo
m_enouti, pro ty opět toto budiž:
„Cih ty, co máš, &lidi nech
mluviti, c o _chtí, a pokoj

bude.“
10. Říjen jest pro žíznivé,

a pro ty, ježto přílišné vínu při
svědčují. Ono arci'víno jest zr
cadlo mysli , ale také neříká:
Jdi! ale: sedl Na výstrahu pak
se dí v knize, přísloví, že „k d ož
koli se kochá ve vinu a v
bouřlivém opilství, nebude
moudrý.“ (Přísl. 20. i.) Horší
ale nad ostatní opojné nápoje jest
k ořa l ka, tu jako zloděj, ani ne'
zvlš kterak se vkradla, & okrádá
celý dům 0 jmění, o zdraví, 0

čest, o bohabojnost, o život časný
i věčný. Takových lidí dlužno se
vystříhati i způsobů jejich; nebo!
dobře už staří nasi předkové ří—
kali: Kdo s opilci se vodí,

_hržo bez kabátu chodil“



34- Čtení úvodní.

Škoda by ale bylo zde každého
slova k jejich výstrazo napsati,
tot by bylo tolik, jako slova.
na vítr sázeti aneb hrách
na stěnu házeti. Zde se je—
nom o těch a k těm slovo mluví,
u nichž naděje svítá, že by byli
k napraveni a že by se rádi po—
lepšili. Mnohý aneb raději mnohá“
paní neb panna se snad i mr—
zeti bude, že toto slovo bylo ča
sté a snad i štiplavé jako Malín
ský křen, ale necht se poteší,
že to vždycky dobré znamení, koho.
na chyby a pokléskyupozorňujeme.
Jako pak už o ledaskOmv těchto mě
sících zmínka se stala, stůj zde také
ještě slovo k rodičům. Neboť ne
jenom že se v tomto měsíci víno
sbírá, ale oni také s ním počí—
nají opět školy. Nejen že víno
obveseluje srdce člověka,__
jak žalmista Páně dí (Žalm. 103,
15), ale on také dle podobenství
Salomouna „\syn' moudrý ob
veseluje otce.“ (Přísl.10,1.)
Jako pak ve vinici vinné kmeny,
nápodobně i v rodině dítky za
potřebí záhy ohébati , dobrým na
pomínáním okOpávat-i, a k bážni
Boží přivazovatí, aby vydaly hro
zny dobrých mravů. Vít každý,
že s hloží nesbírají se hrozny,
aniž s bodláčí fíky, a podobné
též od dítek z mládí zanedbaných,
u nichž hloží a bodláčí nezkro

cených žádosti a pustých 'mravův
se usadilo, rozmohlo,a nábožnost
i víru udusilo, nelze rodičům ve
svém—stáří hrozny utěchý a fíky
podpory klídíti. Pláto, mudrc
pohanský, přirovnává mládež k
váze se dvěma zapřaženýma kon-.
ma, z nichž jeden jest bujný,

druhý pak váhový. Tělesnost jest
kůň hbitý a bujný, jenž usta—
vičně vyhazovat-i a se vzpínati
chce. Podobně i u mládeže všechen
smysl jenom na skákání, tancování,
hráni a milkování obrácen jest..
Váhavý pak kůň jest rozum. Má
li mládež mravopočestnosti a věcí
duchovních se chápati, a cnosti
pilna býti, jde všechno zdlouhavě
a těžko. 'l'u pak mají rodičové
řádným vozkou a správcem býti,
kterýž uzdou a bičem rozumně
vládnouti umí. Než ale bohužel
mnohým rodičům bolavčho zubu
se dotýká člověk, jak mile něco
o kázni jejich dítek promluví, a
proto také větší část hříchů dítek
bude zapsána rodičům do proto
kolu o někdejším velikém soudu.
Říkát sc, láska jest slepá , tedy
() slepá lásko rodičů k dítkáml
ty v chybách dítek vidíš jen cno—
sti a ještě se jimi často vychlou—
báš! —— Jak ale mají rodičové
sobě počínali a jak kárati? Na
to snadná odpověd. Rodičové
mají zprvopočátku jako hodiny se
cbovati, které vždycky a pořád jen
ukazují a ustavičně nebijí. Chci
tím říci: Mládeži má se napřed
ukazovati, co a- jak by činiti
měla, prvé nežli se trestu použije.
Neměla- li by ale dobrota ničeho
vyříditi, at užívají rodičové přís
nosti, všuk on každý zná ono
staré přísloví: „Metla vyhání děti
z pekla,“ než ale at jsou při tom
jako včelička, která vedlé slad
kého medu také pichlavé žihadlo
má. Vlož ruku svou otče, matko,
neušetřuj dítěte trestu hodného, a
ono bude živo šíastně jak zde tak
i na věčnosti., Poněvadž ale také
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mráz zlých příkladů květ spáliti,
a červ svůdných společníků ovoce
nažratí může, proto modlí se k
Bohu a k Mateři Boží za dítě o
ochranu, a kleslo-li by které,
zdvojnásobní modlitbu svou, aby
nepřišlo nížádne k stracení, ale
aby v obcování všech svatých
někdy se nalezalo.

11. Listopad jest pro líně
v konání dobrých skutků, pro
vlažné, a takové, kterým jest
ve věcech svatého náboženství

všechno pořád jedno, kteří si po—
sledních věcí člověka, jeho osudu
po smrti a slova spasení pranic
nevšímají, a kteří na nejvejš do
záležitostí a zájmů vezdejšího ží—
vota pilně se zapřádají jako hou
senka do listí. Takovýto člověk
ani v neděli a ve svátek svých
vezdejších starostí nepoodkládá,
aby sobě čas udělal, také Bohu
sloužiti a o svou duši pečovatí.
Jeho nedojímá ani slavnost všech
svatých, aniž památka věrných
dušiček. Jemu jest jedno, at už
církev svatá se obléká do červené
barvy radostí a krvosvědectví,
aneb do modré barvy kajicností
a pokory; at se obléká do barvy
bíle výročných slavností, aneb do
barvy černé hlubokého zármutku.
On sedí vždy stejně, lenivě a ne—
vesele, a hledí jako těhotný vrabec.
Ve věcech, které se kostela, školy
nebo špitálu čili chudých týkají,
dělá se, jako by v něm ani vody
ani krve nebylo, obzvláště kde by
měl něco z kapsy dáti. 0 man
želce aneb dcerušce také říci ne
může pomluvačný svět, že po—
máhá všechny kropeničky v ko
stele vytírati, ale to se může o

něm a o ledaskom podobném říci,
že jest to moudrá hlava, škoda
ale, že ji jenom, dvě- a ne- čtyry
nohy nosí. Za dobře by se ta
kovému dáti muselo, kdyby člo
věk jenom tělo pouhé byl, a
kdyby jako zvíře jenom pro. tuto.
zem, pro tento svět, pro časnostv
stvořen byl. Kdo ale zná účel a
určení člověka, i jakž by neměl
aspoň při mimořádných udalostech
zahořeti svatou láskou k Bohu,
se roznítiti vr-oucnou toužebnost'í,

po nebi a se rozhodnouti k či
nům obětivým abohumilým! Kdo
vždy vlažným a ke všemu ne—
všimavým zůstává, jest hloupé
olovo, kterému jest všechno jedno,
at si do jakékoli formy přelíto
bývá. Církev a vlast jsou mu
jména bez významu, a kdo je
pronese, už'mu jest co_ sůl v
očích, co oštěp v boku. Ze sám'
jest mrtev, proto miluje shnilý po—
koj a nenávidí všeho, kde se ži
vot ozývá. Avšak když nic ji
ného, zdaliž'neplatí také o ta—
kovém netečníku slova ve zjeve—
ní sv. Jana pronešená: „že jsi
vlažný, a nejsi ani studený ani
horký, počnu tě vyvrhovatí z úst
svých ?“ O člověku vůbec se
právem dí, že jest jako místo
králem na tomto světě; tím jest
on ovšem, ale tak nevěrným,
že se neostýchá pevnost svého
srdce nepříteloví v_ydati;a to proto,
že nebývá vždycky pravdou sva-'
tého náboženství proniknut a veden.

12. Prosinec ale mámesobě
přede všemi jinými my křesťané“
vyvolítí; nebot v něm slavíme
advent to jest příchod a na-'
rození Cbristovo, jehož jméno
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jsme na křestu sv. přijali (Chri—
stiané, křestané) & se satanaše i
všech skutků jeho — všech po
hanských choutek — slavně od
řekli. Jakož i v epistolním čtení
'ojitřní na hod Božího narození
se dí : „Ukázala se zajisté milost
Boha, spasitele našeho všechněm
lidem, vyučující nás, abychom
odřeknouce se bezbožnosti a svět
ských žádostí s třízlivé , &spra—
vedlivě, &pobožně živi byli
na tomto světě.“ (Tit. 2,11,12.)
V těchto slovích obsaženy jsou
spolu povinnosti k sobě samým, k
bližnhnu & k Bohu, dle kterých
život svůj uspořádati máme. Ze
mame totiž se chovati: 1. stří—
zlivě k sobě samým, zdr
zujíce se všech nedovolí—ných žá—
dcstí a marných věcí, dovolených
pak věcí střídmě užívajíce, a se
svým pozemským osudem spoko
jení jsouce; 2. spravedlivě
k bližnímu, každému co jeho
jest nechávajíce & dávajíce , a
co bychom sami neradi měli, ani
jinému nečiníce; 3. pob ožně,
tojest Bohu odevzdaně, hle
dajíce přede vším jiným králov
ství Božího a spravedlnosti jeho.
To činících nemine nás napotom
zajisté požehnání Boží, duší i tělu
potřebně. V svatou noc vánoční
o jitřní vybízí nás církev svatá:
„Christus narodil se nám, pojďte
klaňme se jemui“ Pojď duše kře.
stanská. pojď k jeslím Betlemským.
klaň se a slnž Christu pacholálku;
nám, mim narozenému. Buď jeho
věrně pečlivou chůvou. — Ail —
kdož jest tam už zaměstknán?
Jestí to ženské pohlaví každého
stáří. Onot se od Církve svaté

nazývá nábožným; nebot více
než mužští, chodí rády nejen
děvčata ale iženy i vdovy na
všechny pobožnosti; mnohé při—
nášejí také bozskému dítěti, Christu
pacholátku, velmí krásně ozdobené
loutky (laly, panny k hraní);
bozské ale pacholátko nechce hra
čkami, loutkou, se uspokojití, ono
pláče, Ono tvář od ních odvrací;
a proč? Inu proto, poněvadž
jenom loutku svého těla zdobí &
šperkují náramnou nádherou šat
stva — duši pak, v níž Ježíš
jediné má zalíbení, tu nechávají
špinavým rouchem nečistých, hně—
vivých, závistivých, pyšných &
podobně hříšných myšlení. žádostí
a skutků přioděnou. Nepřinú—
šejtež tedy — ani ty, pohlavi
ženské, aniž ty pohlaví mužské—
pouze loutku těla nastrojěneho, ale
raději přinášejte pokornon chůvu
duše své Christu pacholátku, a
on milostivým okem vás uvítá a
štědrou rukou požehná , abyste
zde i věčně s andělskými sbory
mohly radostné: Sjáva na vý—
sostech Bo hul prozpěvovati.

Zde bychom s těmito radními
pány byli u konce, a proto by
se u tohoto puntíku mohlo pře
stati, než ale Bůh ví, kdy se
zase sejdeme aneb shledámc Od
kládajícíanu starý kalendář. jak
by tobe bez nebo uzko bylo. kdy—
bys se nepotěšil tím. že jeho
místo zaujme opět nejaký nový
kalendář. Tím se také těší tak

mnohá osoba. že totiž nový pří—
tel se nan—“kytne.aneb že nového
si vyhledá. když |i starý přítel
opustí, bud' že umírá, nebo pryč
se stěhuje, aneb jinam svou při—
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zeň a lásku obrací. — V ka—

lendáři nacházíš každý den je—
dnoho anebivíce svatých a světic
jako svatou stráž téhož dne pro
křesrana. Ačkoli ale tím způsobem
jest kalendář plný svatých, proto
on sám ještě není svatým, ——
právě tak: jako osoba, která po—
hožné lmihy modlitebné s bílým
šátečkem v ruce nosí a růženeček
z pouti nad postel aneb ku 'kro
peníčku věší , pro to ještě není
opravdově nábožná, bohahojná a
na duši čistá, — právě tak: jako
někdo, když se k nám úlisně fall,
a se staví, jako by samou upřím—
ností a láskou s námi srdce roz—

dělili chtěl, proto ještě není upří
mným a věrným přítelemnaším.
Tot se dílo. jen aby byl nějaký
přítel do zálohy; a ty, máš—li to
všechno ve své prostosrdečuosti
za pravdu, velice se zmýlíš v
naději své, zármutek ti upije spaní
a trudné myšlénky budou jako
černí Iiavrani pokoj srdce užírati.
Vida se tak vždy víc a více osa
motuělým. snad si v tísni srdce
ipowdechncš: Tedy opetzklamáno Š
jest očekávání mé, zklamaná dů- !
věrná upřímnost má; přítel můj
není takového smýšlení, takového
cílení. takových vlastností, jak
jsem si já myslel a jak bych si

37

ho já byl rád přál! A bezděky
ukápne ti snad horká slza z oka
a sobě pomyslíš: „Zivot můj jest
pln hořké peluňky a jizlivého trní,
už snad nebudu nikdy ani veselé
hodiny míli. Ode všech jsem opu—
štěn.“ — Opuštěn jsi — ale ni
koli od Boha, nébrž od svého
rozumu. Mnoho očekáváš od lidí,
málo pak od bozské prozřetelnosti.
A což nevíš, že kdo růží hledá,
v trni jich hledati musí, ježto tam
kvetou ? Trpkými zkušenostmi při—
cházi člověk k pravému pokoji
srdce a k vnitřní utěšenosti. Ne

poddávej se tedy trudným myšléu
kám; alebrž čím více svět tebe
od sebe odstrkuje, tím více se
dávej nebi přitahovati. Nechí za
hoří srdce tvé čistější láskou k
Bohu a k národu, z kterého jsi
se Božím řízením narodil aneb v
kterém žiješ, at se stane vůle
tvá schopnější k obětím boholibým.
Přijde-li přítel upřímný, šlechetný
syn církve a vlasti, a podav ti
ruku neklamnou přátelsky ji stiskne,
a slovem srdečným tě osloví a
blahý mír, pokoj Boží, obráží se
v oku obou jako jasná obloha v
zamodralém jezeru horském. Ai
tot předtucha slasti rajské mě
Šlauů vlasti nebeské.

F r. Poimon.
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Na stoletou památku.
Životopis

Františka Poláška,
bývalého professora puštorálky :: dobrovčdy na vysokých" školách v Olomouci, později
faráře v Doliné,rndy knížete arcibiskupa, konsistorního příscíly, titulárního děkana n\redilelc

bohosloveckých studií v Olomouci').

Frantissek Polč:fsek norobíl fe Inemoc ta jej bonutíla, na tabu Iétařůmi
r. 1757 a M)! íhn mčíitana a fouteníta !
w PťiborU na Morawě. chi skudia|
ghmnafialní nřončit to ííoc'm wdninl mčítě l
u ctíhobnhd) otců náho3nhd) fífol (n pía:
riffů), siťofofii pat a theologíí (hohoílowí) l
na whsokychfítolád) ro Dlomoncí, a
po jich přeueseUi t. 1778 — m Bručj
Wýborny proípčch, B lterhm mňeďa ímá
ftubía obftál, 3půfohil, 3e mn jí3 co
jáhnomí I'. 1780 profeefnra híblíďčho
učení E)?omčho Zčxkan nejm-m co ínplcn=
tomi, 1783 pak co ffntečnému pro:
feBíotomí a sice he3 3lonfíft) íonhěšné obe=
1o3bána [n)Ia, lbl)3 hh! r. 1781 ob teh=
bejfjího pnoního biskupa Bručxlskěho, hra=
hčte (Ehorínífého na t_ně3ftmímh=
fmčcen, a na flamnoft ím. Stčpáua ímé
prmotím) tnč3ffé flamíl, při tterhch Dle:
muďt) tapitulář a poflanec n ftamů žUZo=
ramíthch, napotomní biítup Bndějowjcky,
hrabě Schaassgotsche lá3a1. Když r.
1786 učení Starého i Elčome'ho'3átona
je b 11o m u profeeíoromí fe obeío3balo, 3mo=
len Ehl Polč:ssek 3a mieereftora ge=
.neralního femínáře m tláfiteře Hradisslském,
klerýžto tířab aš bo mh3bmišení úftarou
toho r. 1790 gaftámal. 913 bo r. 1794
boftámal roční pensi 500 31., a mmm:
máhal foe ípíámč buchoroní toe farnoftech
Blí3e Dlomouce Ie3ícíd). N. 1794 stal se
profeéíorembogm'atíh), a r. 1800
profeéforempoftoralft) a moráltt).
llftamíčné fíubínm, touhon po mííeítrannčm

m3bě1ání :: mnohonáíohnhmí požadawky,
Během tolů těd) na něj číněnhmí, mt)=
mahané, ftubínm, jemu3 mnoho nocí ohč=
tomal, sskodně pusobilo na jeho 3bramí,
3mlcífftě na 3aInbeř, coš Bhlo příčinou
jeho po3bčjífí nemocí, totíá mrhnutí fjtemu,

*) Wdňaato 3 8. ročnítu: „išt.*13olafe16 Elli-ebigt--Gíntroílríe."

o faru fe hláfíti. Pťissel tubhš r. 1803

na faru to SDolínč bliž Qloxnoucc, na
fterčš íamhm tchbejííím, jej frbečnč mí:
Injícím ímčtícím biskupem Díomnďmn,
hrabětemAloisiem Kolowratenl in:
ftaHomán hhl. 3elífo3 paf imhm pří:

jemnhm, plhnnhm a fro3umítelnhm přeb:
nóffením, fmou Iaífamon ít'lonnoj'tí a bo=
hroton frbcc Iáftn a nálíonnoft swých
Šóřů sobě hh! to taloroé míře 3íífal, 3e
na něm info na otci fmčm miíelí, zůstal
! jící) roroucne' prosbč jeiid) profesím-em

a_š bo louce ňtolního rotu 1803. Ze
již při íměm půíohení co profeeíor o3mláfftě
na prařtíďon upotřchítelnoft a fro3umíteI-
noft máhu flabl, je wznesseuý úkol fprámt)
bnd)0n:ní, fterá3 měbeďé m3bč1ání ílohm
proftřebtem jmenuje, loe3bt) na 3řetelí
měl: toho bůla3em nejlepflím jíou jeho
práce ípífomatelífe', 3 oné boh) pochobící,
jíchšto fe3nam tuto llabeme:

1. Moralis christiana. (Dobrowčda
kťesranskčl.)Dlom. 1803 me2 fma3cíd). —
2. Regulne pastorales in usum suo—
rum nuditorum. (Prawidla pro íprámu
buchomní ku profpčchu fmhch posluchaěň.)
Sloní. 18003 3. ŽBíímo ímaté pro
líb mhložené. W Brně 1791, 2 bílí). -—
4. Wýklad epistol nebělních- na celh tot.
W Bruě 1782. 5. Qatoliďá mo=
blítehní tníha. W Brnč 1798. (EBřelíab
mhhorné nčmeďé moblítehní fníht) ŽReu:
10:0th — 6. *Bo3nánívratného Boha,
aneb h'oje hobính) m bofonalofted) Bož:
ských fu m3bčlání Domácí pohošnoíti. W
Qlomouci 1803. Oratio dicta
in magna aula academica, dum ex—
pugnata Mantuasacra fecerunt Deo Pro
fessores et Academici. Olom. 1799. —

ausgefllhrt bon 1311b w i );
Iíbl, Dlmiluer íilrft=er35. Qonfíftoríalrath unb iBían-er 3n ŠDčbíe. (mmm beran a farář

w Iliegbe,4 toní.Dímttel
raba Bručnský a člen tohborn Dčbíctmí sw. Cyrilla a EDhthobím)
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8. Vola in secundilias Nicolai Kvapil,
Parochi Smržicensis. Olom. 802
W bobě jroé činnofti me jprámě humoru—ní
mnbal: 9. íBříflabomě ueb Eřeítanífé
mramní učení to přítlabed) ua každý ben
n) roce. W Brně a to Dlomouci 1867.
— IO. Naučeni z obrn5ů ptíma jmn=
těljo pro fjfolní bětí jaruojti EDolcinjtě.
W Dlomoucí 1811. —— 11. Knižka ře
čtení a k moblení pro milé bítltj. W
žBruě 1811. — 12. Šťouečně jmčočí o
jeho paínjřjtč [jotlimojtí neméně ojtoícenč

jalo ueuuamuě jebo ro31o_rl)t) řečí
lasatelfhjd), je3 bílem jam jepjal,
bíleui swýnl buíljomnim jpolupracoíouifům
bittoroal.

Z jeho čiunojlí m budjomní jprámě
pobároc'am, co mnpomíbal jcben z jebo
btjmálíjd) laplauů, ftertj pojub un Šímě jeft.

Sn pracomal, boťu'o mu nemoc a
jlabota nepřetášela, fám Be míjí ljorlimofti,
zastčawal wsserky luězské služby jpolečuě 6
laplaut) junjmí , řci3al, měl řřejtauífé
cioičeni, snopatřomal nemocné, namíjtě:
\ootoal jífolu a t. d. Wim) uegauebbal
přílešítoítí přiljobuě, jíšbn je buclmmní
mbučomáuí ljlouběji bo frbcí měříciď) míjti:
pití a jlomu 23ošimu pošebuaučjfíí půjo=
bítooítí zjednati balo; pyoto se činila na
fouci rotu, ua ftí'ebu popelcčuí, ua gelem)
čtwrtcf a ljromuice, na fiočtnou ueběli, a
na jlamuoft Božiho těla pokaždé tobobuci
řeč měřícím, abl) přííjli me gnómon muj:
gnamu těd) bni a jid) bůftojuéljo jměceni.
“Bo celíj čas obmentní :: poftuí but) ze
žiwola ouoljo ímatěbo, jeljob jmátef při:
pabl, bub 3 emaugelia uějařč učení nebo
nějctá enoft je obrala a ítvěčeucům ua
srdce wložisa; k čemuž, on wczdy přebmět
ubáioal. let) fjfolui mlábeší objal) bí:
bliďtjd) příběhů hlouběji mfjtipíl, bal wy:
malonmti ssest welkých obrazň, tašbtj o
bmauáctí přebj'tameuímí uejbůlešítějíjícb nba=
loftí Starého i Nowého Bátoua *), a jlošíl
! tomu broa toerfe, o příbělju bottjčnčm
a bum metíje o mramue'm učení z nebo
mtjplíjtoajícím coz bětí juabno a rábtj je
učili) a w pamětí gadjoloaltj. —— Njc
jej nebolelo'míce jalo páb mlabtjd) líbí;

'a ačtolím mejelou mnjl a nemínnou ra:
__—

* le na orné \ooučoroáuí, lterě je a
) galifďi čajů prámem obpotoučíl 28.38.31

dostiwost ráb ololo íebe mibal a jjíčil,
uícmčně G mášnou pečliroojtí bleběl mld:
beš ob zlých pťilcžitosti, od tance a noč:
uid) tulcf gbršomatí. —- Nic mu nebtjlo
tal uemílě, jako nejmoruoft a toamííjltj;
jnašil je , co ne jjpifje mošno, ubufití je
jal to bomácuoíti tal me fatuoftí ímé.
Muožstwi nejtootmjcb manželů a tobíu
jmiřil bůroobmjma lajfamtjm přimloumánim,
uinoljo joubů(proce6jů) obpablo jeljo spro:
jtřeblomiíuim , a mno3í 5 jatuifůto. jeljo
,;molílí jej fobě w rozepťich swých za
íoubce, a pobrobílí je míjí-ola jebo.

Tak též froítíl jmíjm farnílům př i=
llavbetu fměljo priitoě fněšjfěljo žiwota
a uejlrájnějíjídj cnoítí. K jebo cnojletu
popřebuěpočítati je muíí bobr očiunoft
a neaífjtuoft. Dbílí a jlámu probít:
mal jim lDŠbl) za lemuějfjí cenu nešli na
trlju je probámalo, čefc'noal jim na plat,
prominul ;,ačaítě m “aálešítofti bejátlů a
jjfollj. Prokazowal fíce i přibupujm jmtjui
bobrobiuí, proto wssak uikdy nepřej'tároal
bíjtí otcem swých chudých faruilům, ne:
baba je to ničení opanomatí přibugnljmí.
*Bobobně u melifě míře mntouámal cnoít
ljoj'tinjtmi. Bíbě wssech stawů a ljobr
uoftí jej uamjjtěloomalí ; jebeu chtčl je s
ním potabití, bruljíj blebal u llčljl) upo:
lojeni jměbomí jloěbo, třetí toušil B ním
je obeauámítí. Du pak je mfjem oběto=
mal, a každý odchcizel od něbo jpofojen
a poiěíjen.

Saloš pak wssecky- farním milomal
a laskawč přijímal, pobobuou, ba jejjtč
mětfjí lájtu prokažowal swým jpolulněším
— íroíjm jpolupracmouílům na mínicí
*Báně — laplauům. Swčdek posud Žijící
z mlajtuí škussenosti tatto mlmoi: „Dn B
uámí uaflcibalflutečuějalo B bratřímí;
uičcljo nám nejměío djtjbětí. Dostal:li
na mňe fmatě, bal je nám floušítí, a
ponedjal nám wssecky'příjmt), kteréž neim
pouecljatí tuoljl. Naproti tomu etili a
milomalí jíme jej jalo bobtčljootce. bibo:
bílí jíme jpolu bo kostela a z loftela, na

pole nebo bo aaljtabtj; jpolečuě jíme ua
roíjtěloomalí nemocně.2B1)je»lí tam w
sousedstwu, wzdycky brámal jebnoljo z nás
8 jebou. Nemčl přeb námí žcidnčhoxta:
je'mftmí, a mi) pťed ním.11 stola neb
jínbe m rogmlumácl) ůbílel 6 námi alu:
ssenostiíme, bámal nám ! roabobnutí
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připabh mošné me fprámč buchomni, neho
pronefl uíubel jmůj o -nomé kuize,w Uižto
hol práioč četl. .

Wezdy oftámal johě točren. Nchody
pťichodici u jarl) hofpobářjfé jnáfíel po:
řojně a se ítbcem to Boha je bůu—čřující.
Urášlami, ueíobělem a hruhoítmi nebal je
nibh k wýbuchňln hněmu a 3lofti po:
hnouti; 3a 3lé nifbt) se neobníčňomal3ltjm.
Mčlt jebe a ucíflonuofti swoje w úplné
moci. 23hl roelmi ftříbmtj io iible a pití,
a uil'ot) nemhllou3lo nečiítě jlomo3 úft
jeho, ha ani šóben 3 ro3lic'mjch 6hoj'tíí
jeho častých nebomolil si w jeho přitom:
nofti ani íehe me'nč neeubného šertu; ta:
foioou mášnoft rohmáhalo jeho neúhonné
chomáuí. — Tudyž tale nebolo bitvu,
že jej každý wysoce ctil. Eehbejfji'íloětící
biskup a generalni mílář, hrabě Kolo:
wrat hol mu celhut jrbeem nalloněn a
ansitčwowal jej to fbolínč. Sal íoeliee
ho jobč mášíl jiš 3emřellj nrcíhiflup Lwow:
ský, hrabě anhoič, oíměbčil tím, že
přeb floóm obje3bem bo Qmoma jej w
Doliuč anssliwil a mhftoupaje 3 ločáru
mu platoíl: „Žmufil jjem přeb obdjobem
fmúm Wčxů jefjtč ,namfjlímiti (: G Wámi

rabu m3ítí pro hubouei poftamení swé.“
Načcž "13oláííeiobpoiočběljalo oubt) fn).

„Tu venis ad me, cum ego..."
Iétéš wážnosti požiwal ob farbinala arci:
hijfnpnItautmanuéborfa tofu1811
3molene'ho. Eent ho jmenoroííl r. 1818
3:1 titulárního tělana, 3a jiného. rámce (:
přííebíeího, m3al ho r. 1816 a 1817
3:1 areibíífupjtého fommiéíaře na fm. qe=
netalui mííitaei, a bal fi, když se Bo:
láíjel ro3ftonal, fašbh tóoen fmljm oh:
řabuílcm o jeho ftamu 3práuu bámntí.
?R. 1816 smoleu hol ŽBoláíjel 3a řebitele
bohojlomeďljd) ftubíi.

3an celý Šin—ot, hhla i fmtt *Bo:
láffforoa ptáme lněšífó a přillabuá. Hned
3 generalni loiíimee r. 1817 mrátil se
ehm-am bomů, praeomal mfínf jefjtě me
íuěmiei ímé bílem o Ahotomeui nálejů
mífimčuída, bilem o luí'gečce: „Spasi:
telnc'í naučení fatoliďe'ho ného:
šenftmi, přebftawena u) propo
míbfáda, příjlomid) a poboben:
[mich/' až se mbuhnu 1818 na lůšřo
fíoe' ulošiti a léfařífé pomocí hlebati mu:
fel, louečuč pat, ftámaje se pořáb flah:

fj'ím, tale fmoliti muíel, ahh fe lélaň
nab mm rabili: Brúwč toho bne fpabl
muš Dolinssý s mhfolého trámu w sto:
bole swé na mlat. Bolássek profil při=
tonuujd; broou lelařů jej pořáb jeíj'tč tě:
fjicíd), ahh talé k tomu uefftaíínilů zassli
a fe pobímali, je=li mu pomoci. Když
je mrátili, tá3al je jid), hei—a!ho 6hle=
balí? (Clowčk ten obra3íl si púbem swým
Přelom) Seben 3 lélařů 3molal: „Ioníu
tale jiš nem pomocil" Polássek ani ne:
3měuil tahů swých. thž paf le'faři ob

jeli, pramil: „“Bater iš.. . , flhf el ine,
eo boltor N. řell? „Iomu tale ji3
není pomoci!" Tedh i já jjem, jemu3
pomoci není. „Staniž se roůle Boži!“ ——
“Měje to íloioíd) jeho projemila příro3euá
a pominuá láífa k žiwobyti, přece hola
B úplnou obbauofíí bo můle Božispojena,
:: onen mtjrol le'lařůro zajisté učiněn jest
byl ří3euim Božim, je3 io tom *Bolán'el
ohlebem na ímou jmrt G řřejl'cínjlou a
mušuou 3mu3íloíti fpatřomal. 9111jej nie
mice k 3emi uepoutalo, počal ihneb jpra=
momatí bům fmůj. “Brobal 3načnou čáft
ímého bohhtla :: hoípobáijfhd) měei, ro3=
bělíl obbíl ímé móborné hííhárup me3i

bohré přáteli), a ostatek 3anedjal faře.
Bámčt (teftauleut) íioůj 3hotomíl jiš bříme.
Cám jobě ílo3íl pohřební píjeň,
huráá o jeho pohřehu to bomě i mb
hrobem 3píroati se měla; bal napíati
uftanomeuí ímé, jal se má pohřeb jeho
3říbiti, a ue3apoměl ani na tu maličfoft,
neral je má pečomati o pohoftěui padaolš
h'uo, vlteří & hofth na pohřeb příjebou.

Gím mice fe horfjil ftalo nemocí

jeho, tim čaftějí bal 3a íehe lnňi ímalou
flou3íli, a tím četnějí hrnuli je farniei
bo loftela a 3 foftela bo farh, ahl) mi:
lomauého buehoiouího pafttjře froého- jefjtě
jebnou míběli, niob něho si poflebniho
požehnání rohšábali. <Boláfíel mfjech; !
fohě přípuftíl, upolojil, tčíjíl je a bal
lašbe'mu iohobné napomenutí. media! opět
mlumíočiti íloěbfoioé: „My faplaní
btěli jíme po uěfolíl njbuů u něho ro
noci, pobámajiee jemu, čeho japolřebí
lnjlo. Rhin paf 1o3mluma májla, aneb
m,), se bonhnímal 3naňeho míchání, 3e
jíme na pohomce ujuuli, počal se moblití,
ro3plómal melebením iBoha , ořporoučel
jebuotlimé ftcnoo a oudy farnofh fíoé



Čtení běje- :: zeměpiíne'. 41

Bohu a 8'eho milofti. Bamčaé bal fc
ímathmi [mátomni gaopatřiti. Pater Milo,
inbilowaný prťinwustrat Ge floatčho Sřopečta
íioátoftmi mu poíloušil a tohjábřil je později
řfa: „Ienr jeft jmattj, taiome'ho nlnše co
žiw jjem neioiběl." — Když je patrně
fmrt jeho hlišila, wyzýwal nás k moblitbě.
Sřlečeli jíme u jeho lůžka, a já jjeln fe
přebmoblomal. Za chwilipozorowali jíme
na jeho lícid; pohhhománi čim (neumi) ;
on je poobrorátil fe gbi. Sá jícnu íe
přeftal moblití bomninmje je, že jišnlnilá.
“Bo nčfolifa felunbách wssak jess!č jebnon
molal slabýul hlaíem: „SDále!" — Sá
jfem pohačomal jak mi mogno hhlo, a
to nčtolifa otamšenich obehral se jeho
bud) f Stwoťitelř jinému, Dne 4. .čer:
mcnce 1828.

Sotwa je rogfjiřila powěst o jeho
jmtti, hneb přithobili jatnici w zcistupech,
:: plafali u jeho mrtmolh jaro bitů) ztra:
tiwssi bohrého otce.

Tak náG přebeňel B obgimf'em min;
a obpočiioá fpánfem pofoje. Dajit je na
něj ohrátiti floma piíma ímate'ho: „Bla:
hoflameni, fteřiš n) ':Bánn nn|i=
tají, nebot ífntiome' jejiih náíle
bnji jich." —- Nciul paf neoítámá, než
ahhchom napomenutí apoftolomo zacho:
mámali: „hšainatnjte na íprámce
ímé, fteřiš mám mlnloili jlomo
Boži, jejichšto ohcománi fonec
ípavtřnjíce, náílebnjteš jejich mit-t)."
K. Zidůnl 13,

s.anc'itťa jeho hnbiš a gůftanišw po:
Šehnánil O

Klášter Třebíčský
řádu sv. Benedikta.

Déjepisné pojednání s úvahami, jež sestavil Dr. Jan Evang. Bílý.

Kdo ceftnječ pře—3máničjt fie;
meroamtjchobu po filnici, ocitáš fe za bme'
mile cefh) na miítě, tbc fe filnice gnená:
hla fponjjti a gatúči bo nehlnhoféhoúboli,
ftere'š je na bohrou hobinn táhne. 11pro
ftřeb telouci Sihlama gholašnjepo oho:
jim Břehu fměin monné palonh), a n
flibněm tořn nhitá je k Smančicim a
bále. ŽBři mdjobu faméni bo tohoto iinmln
půmahněho lihč fe roaflábá mea Wladi:
flá'mfa, ngamirá je wssak malehnhm
ffupenim město Tťebič, jebno 5 nejga:
jimmoějfiid) mějt io bějinád) nafji mile'
iolafii Žmoramffě. Nejwětssi paf oh'afou
ofoli celého a korunou, fterá měroobi nab
celtjm úbolim, jest melřotmármj (hrám
*Báně na hrabě či na gánifn, jenž
od západu k Ulčstu tčfně přiléhá, a k ně:
mušto w tomto pojebnáni aláfjtni pozor:
noft čtenářům mlaíteneďtjth ohraenjeme.

Bylo to r. 1109, (nemime me fteréin
mčíici a na fterh ben), když knižata sma
ramjfá z bomu [lamného *Břemhíla,

].

llislorikovi povinno, to co sám Bcncdiklinům
dluží, slušnou uznávali chválou. (Gli—Gren)

leřid) Bruěuský, a Lutold 3110:
jemfftj zncchutiwsse íohč růgnic (( půtef
fuoamtjd; o ftolec melřofnišecito chjád), *)
spokojiwssc je fašbtj jmtjm iibčlcmna Moe
ramč, obrátili jíou fpolcčně gřctel jwůj
fn pobniřům, jimiž je prohlébalo fn zwe:
beni a hlahohhtu ímčřeněho jim libuíD'čo:

rmoífe'ho mice, nesli ctišábojtimtjmistiničlt)
(hontcf mlábohnjnhd).

S“ msalif fobě n)nmhílprámčnňleeh=
tiltj, a menfoncem řnišat (: otcům libu
bůftojntj, gúrobniti íemcroaápabnon čájť
Emoramt), a fice přičiněním řábn, ob Git:
hoc frontě k tomu 5ři3cného, totiš řehol=

nifuw ju). otce chledikla; nebot
fmčbčilojiš bráhně let ořoli 9iajhrab=
ske, še bomebon m láj směniti bimočinn
fpojenc' filt) ghošnijch jnnůto ím. Beur:

*) leř id), co nejftarííi EBřemhíloroi—cnielt
jeít zajiste ble sáfona Éřetiílamoma poínnti
otce [toe'ho Ronraba boíebnonti na ítolec
meltotní' eel ro Čechúch, w čemi mu wssat
jinl z piljnč roabili.

4
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bilta. Gtáltě pak ga boh oněch, o lteríjd)
tuto řeč gapřábáme, ro těd) mífted), lbe
nhní htab Tťebičský nab iíbolímmě:
mobí, hrab lomcclh lníšat Emorarojhjeh u
proftřeb huftijd) praleíům, jidiš je až po
tu bohu nelnjla tlnula jefhra ní ráblo
rolníefě. Dhněin pojmátmjm jatí Bratří
řníšecí hneble jali je boriti zdě hrabní (:
měniti je w důstojué jíblo a m'ptojtranné
jínce řeholnílům !Beuebíftínjlíjd), owssem
ge jhnů Morawských mhlwanhdí, a brzo
(nemí je lbh) ftál tu mhftamenh inittab:
nou jjtěbroftí1) lláíjter Benediktin:
ský a w něm djrám melelmh, ltertjj Úhl
pojměcen flamně ob biskupa Dlomuclěho
Sana II. le eti pogehnané robičlh Ghri=
ftoíoh, Marie Panny. — Bohužel! li=
ftinh nabací pohřefjujeme. Také prý hneb
jejjtě me XII. ftoletí počato a až do XV.
polračoíoáno ob zdejssich Beuediktinůw w
letopijeel) čili to lronice Háfjtera tohoto,
jíšto, jal je tmrbí, jesstě Bessina použíti
mohl, lbhj spisowal bíla jmcí hiftoriďá
„Mars Moravicus“ a „Prodromus“ (Spí-eb:
djůbce Morawopisu.) QI wssak posud ni:
áábnému zc "jpíjomatelům mlafteneďtjdj, jal=
lolí dosti i piluých i četmjeh, nepobařilo
je, tal mgácnému—spisu na stopu přijíti.
$roěeš u líčení bějin památného llújítera
tohoto z jímjeh posud nám anánnjch listiu,
pokud se balo, čerpali jíme mujeli.

Dťiwe wssak, neš-li ! bějináni to:
hoto lláfjtera přiltoěíme, nelze neim obo:
lati jrbečněmu gatoušeni, položili zde něco
málo o melilě bůleáitofti a jměru řábu
jm. otce ŽBenebifta, řábu megi lofjemi nej:
jlamnějjjiho, jehož majetnojtí fbhfi hhmalo
ofolí Tťebičské. -) — Sw. Benedikr je
patriatdja mnichům gapabnídj. Byltč to
muž neobhčejuh, meliltj ja! to ctnoftech,

tal i to činech. mejlrájnějjjím otoocem
žiwota jeho, jej neje na johě nellamnh
bůra; mhčíjí ojmícenofti, jeftit jeho řehole,
6 melilou znalosti pomahh libjlé jejtamenei,
pojub obe mfjeeh ohbitouroána. Nejeden
jněm círlenmí nagtjmal'ji „jmatou", a nmogí
míjteění adfonobárcomé fmětíjtí, l. p. Roo:

1) „iSPumpluosa largitate fundniunlu, (Cod.

') Wiz š tom: %iťe sw. lat. cítíme,3jej—tamílD.r Gb.íló,u.b bil, r.
19 $rage1864. sk

moe z Medici, čítámali ji často, co
zdroj Bohathd) ptatoibel, ! panoronictíoí

potřehnúd). “Brioni pramiblo pamatné úftas
mh této jest, „ním je bo řábu jeho každý
Be.; rozdilu přijímal." Tak je ftal řáb
jeho archou gřoemomou, w nijtojner
fjein) a uchránila) bhlh prmotinh nomě
mgbělanofti jemi emropíhjd). Eanichomě

řábu jm. ?Bmebitta mftámali o 2. hobině
m noci, a opat júm gmonímal le jlugbě
Božid Po ranní pobožuosti čaě točnomán
čtení a rogiímáuí. Db 6—10 ráno práce
ruční; potom občb společný “ jebnoho
flolu. Ziwot Bexlediktixla rozdělen Ehl na
moblithu, práci ruční a bud) omni.
Mnich Beuediktill tu íefhrou lejh neprů:

hlebne mhjefámal, tam thčem jemi wzdču
lámal, tam jrpem omoce píle jwé jtlígel,
tam llabimem a l;,íeí gebniďou opatřemj
w pnjtinád) melelmč jmathně stawčl, posud
obbim plobící. 1) Sw. Beuedikt sice ullús
bd jhnůní jímjm za ,pominnojt čtení bo:
brhel) híěl). Awssak přímé pobidky ! učes
nhm jnahám jeben joubolmíl sw. Benedikta

řeholi jeho přibal, a tal ji boplnil lu
jpáje čloměčeuftma. Bylt to řirnjhj Dát:
níl M. ?l. Rajíoboruo, lterh miba
pabati řííjí římjlou přebnáíoalemíuromtjds
nárobům, pustiw mejla mlábh, (ftál meít=
gotiďíj Witigeš ho propuítil :) obehral
je na jíoc' statky bo Brutt ie a založil
tam 11mějta Gehlaeiuín lláfjter Coeno
bium vivaíiensc, (Vivarium, jalobhe řell
alumnat), ježto ařígením opatřil zcela ol)
glajjtním. Co nejbohatěj gaopatřil jej.
*Bůmabné 2), čiftíjmi potah) promíjeně za:

hrabh, thhnílh, mltjnh, láptě, &lrátla co
jen náleží l zčwobyti příjemnému, baromnl
ííblu mimarjlémn.

Nad lleíjjterem pozwedat se kopec,
na lterémš upramití bal ponftemnh pro
taloroě mniehh, kteťiz se cítili, že mohou
společuosti se obříei. Zwťásstč pnl je po:
ftaral o mhbornou lnihomnu. W noci
měli jmítilnh, lterěg hořelh jamh sebou
neuftále. Měli tu hobinh jluneěně i wodni,
alík) je ble čaju sprawowati mohli.

') Salo čjmenomitě to přelrájííe' flamení w'e

*) Wiž: cEŠm-illall!)teth'ob, čajop. č. 49.Noc' nlllít t„jm. Benedilt a jeho
řáb", od lpiscowatele tčchto řábtůw.



Čtenf bčie- a'3emčpifne'. 43

knihaťeTobstaral jim. *Batrno', še ron'c
fměřomalo k tomu, aby Ilántcrníh) pro
měbu zcela 5anial, (: nčcnců ;, nicí; na:
Dělal, abl) míra a mčba to ícftcrffc'ln zdc
se ínonbih) fpolťn. išatrnč tnfiil bIonbon
zkusseuosti zostťeťý bud) ftátnífa tohoto, še
hroleý přemtat naftágoá, a žš jcdiuč skrzo
klásstery zdědčné ob Nekň a Niulauň měbt)
pro Iepííí wěky nxohou uchowáuy blití, tu:
sseui, ftcré íhočle ic oípramebfnilo. Tento

ímčt přijal tebt) řáb fm. Benedikta a tím
nomébo mamřínn přibáno bo mčncc Zasluh
jeho o mfaft a cítfcn).

Smím tcbn, co Benodiktiu rolní? lo
potn tmáře půbn 51ítobňo1oal, m3bčláma1
bratr icbo učenec 5a píacím ítolfcln n) pí:
íárnád) Bobaton roli n\čbt) klašsické,a obc:
msbámal bnbouciln Holetín! pofínbi) minn:
lých. W fašbčln fláňtcřc byla proftranná
mpíohi fíň, jiš íc řifalo piíárna (ícripto=
rium). Zde ležety mc dlouhých řabád)
po pnltcd) rnfopiíoroě [tanja-1) piíem,
železnýmř ťetězy připomnčni, a opatření
jesstě silnějssim ťetčzem Hatín; círfemni,
pobe fteton ob přebftarocntjď) CÍIÍIDC,(jimž
nepřátelé ípííaií tcnmomilcům) 5apomi=
báno, tyto brabocennč rnfopifl) ob pultu k
pníhl přenáfícti, jen aby žňduý z nid) ne
mobl ztraceU nebo porun'en Býti. Zde u
tafoměbo pultu Beuediktiu celé žiwobytl
ímé gtrámií, ano často nefiačiío žiwobytť
jednoho, In) něttcré bílo přcpfal, wyswětlil
a fpořábal. Umiraje, odewzdúwal míftoi
péro Eratromi imémn. Tito duchowé ne:

11.

1. 8an prmní opat Háfíteta IřeBíč:
ffébo nale5á sezaznamenaný Kuno (Chwono),
kterýžto sesseťxjcst r. 1138, maje za ná:
ftnpce Wojtčcha (Anonim. Gradic.)., za
jehož času moimopa Bnojcmfťn, Ronráb
(1- 1150) a. ípn Qldčxichůw, €piti=
bnčn) (+ 11:37) me zdejssiho klásstera
pťekrásuč kryplč pod chrámem EBáně xnezi
Bram; řcbolnimi ble přáníi fmébo čeftnč _
nlošeni Boli. (Monasticon Mon-av.) B.
1160 naíeaálne m liftináď) opata Nadčje,
(Cod. dipl. [. 272.) a na to! 1174 opět
se pisse Sinno (II.) „Bnamenitě paf mp

nnamené píle obobatili nas spisy mifh'om
skymi, jimgto obbimomati se mnfejí po
tomci. SBenebiflini wssak neonů toliko pč=
ftonnl) mčb a průmnfln i ťemesel, oni se

stali též, apoftoín meíité čáíti Ewropy. ?ín:
gtitfo, Nišošemi (Frisia), Nčmecko, země
f(omanífé (omfíem po čaííd) fn). Cyrisla
a Metbodia) ncimícc jim běfují fmětío
Chxxiskowy míti).

3iš r. 1336 Benedikt XII. musel
tento řáb ro5bělif na 137 promincií, z nichž
ncicbna obsahowala celé řrálomítroí. San
XML (1334) nonpočítaí, že ob 511th řáb
ten měl 24 papcšům, 7000 arcibiffupům,
15000 biítnpfno, 15000.f\oanjd) a mj:
tcčmjď)opatům, a 40000 swatých. Gfršrer
Inpo jcsstěprotcstanteln,psawil: !) „©Iuňi
ro3c3nati troji oftee n mýmoii řábn Bene:
riftinítčbo. Nejdťiwe, Uežti fe Enii uhoo:
fill) nalcšitě nomé řin'e germanlfe , nefčí
[[né páílna zemč pnfté co otáčí obbělall;
potom, když zbobatli, balí Cirkwi neíčiflnon
řabn stalečnych můbcům a bíam. Pozdčji,
když cirkew to ta! amané reformaci bota
klesla, uwhpučel z řábn tobo notbó hoět.
Historikowi pominno, to, co fám učené píIi
Beuediktinňw dťuži, slussnou uznáwati dnoás
Ion. Gobi) byla historie stťedowčku, (Eithne
starssi, Beg Bráti Maurinůw, kteťiž činí
jebnu obročtero weliké čelebi swatého $e
nebifta? —

Po této úwaze přejbčme ! nbáIo:
ftem a ! oíubům Háiítera Tťebiču
frčho.

„Nevěděli, co se před tím, než myjlme byli.
dálo, jen tolik jako nebýti.“ (Cicero.) „

nifá meči opati) r. 1184 Tiburciuš,
pob Etcnjmšto a sice I. 1197 wojwoda
s.Btněnfhj, _ pitibněm (ll.) ítatft) klcissteru
tomuto, i pobřigeněmu iebo probofftomina
Luze (nyniKoularow n Brua, Řnmromig)
pohotbiI, ano ňtčbrotou kuižeci statkůw
hatí-ím přimnošil, (Cod. dipl. L' 348.)
batomam jim to zč:dussi roce Scdlici (jia
bámno saíílou, tak še ani, kde ležela, nen
gnálnc) bčbičně; bále potmrbil, aby se
fměh) mnmčnitiíšnh) (na luce, Wřese) ga

') Nslgemeine Kirchengeschichte ll. Band 2.
Buch Gap. 13, S. 968.

4
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mes u_jgottj (Bboř) ob sslechticeZUaty
batomanon; potmrbilo fe Hájítern: fmo=
bobmj ftatel na Mirinč (Mčťin, Wosleiu),
jejž btjl měnoroal Semniďtj fniše Swatopťuk,
3 pole a bonln'ama n Swatoblawy, (bar
ob Budisse) (jinbe Budjssow), let! u Mezi:
řiče (bar ob Sana), 6 rtjbařů na Siblamce
(bar ob, Gtanimíra), 2 louh) tamtéž (ob
Sikh-am), 4 rtjlwiře na řece Qslawč (od
Miroslawa), 1 les na paíelácl) (ob Nano:
sira), 160 marf ob ©alla co 3ábnňi ga
Bratra w bitwč pabléljo. Za polowici
tědjto penčj loupili si řeljolnici ímobobm'j
statekDj lamantj, za brnljon mtjftamčli
lapln fm. Wčlclawa me fměm llóííteře.
Též opat Kuuo fmčl 3mnčniti lláfjtern
běbinu ERacemetice (Aschnxertď). Io wssecko
potwrdil mojmoba Qirnčnfltj.

2. 1169 Byl anamenitl') opat
QIlloinnB. Iento mtjtečm'j mčbec jefta=
mil-prioní „ZDčjepiBnajít tolafti ii)?omrm
ffé." (Ullmann, ?lltmčiljren ll., 69.), Ete:
re'što bilo mgácne' prtj za času Anuosa Ko:
menfféljo je cljomalo me fniljomnč ljrabčte
3erotína w Rrálieicl). A wssakzceťa
pojistiti mčc tnto, jal'loli melice bůlešiton,
nám již nelze.“ Nownčž toljo nám 8 bez:

pečnofti nbati nemožno, zda:li teutýž Albiu,

piji) lláfjtera Tťebičskčho“, me ltertjdji
po něm jest polračománo. Morawský lji=
ftoril ŽBefj' in a pri) jentě gnomenittj 5lo=
mel tě fronih) přeb febon lcgeti měl, kdyz
jmtjmi prácemi mlaft Uassi olobacotoal.

1210 nale3áme w liftinád) opata
Emartina, (Cod. dipl. ll. 56) rokupak
1225 opata Bukcisse. „Ba čaju toljoto po:
bala lláňtern ntogená pani beilmiba Bno=
jemflá ftatel Horku, alu) za ni ob Háfjtera
pro jebe mtjmčnila Dílamantj, kdežto si
uminila mtjftaměti fláfíter panenský. (Cod.
dipl. ll., 165,166.) %R.1226 objemnjefe
nám w liftinúd) opat Zwčst (Cod. dipl.
II., 173.) a t. 1228 opat ?lrnolb, lte=
sýž r. 1225 Btjl ptolmfjtem to Romáromč
:: jesstě r. 1246 sil. (Cad. dipl. H, 192.)
Ienttjš opat zaskawil r. 1230 (Cod. dipl.

,.218) meB Newussťn fláfjtern Díla:
manjfe'mu za 75 marf stťibrných .

S jaltjm ofnbem se potlal lláfjter
zdejssi w oučch tUldných bobádj, wekterých
krutý tatar tal zlostně po mlafteelj nassich
řábil, nilbe nemáme gagnamenano. Z ml=

čení pak toljo, jakož i z pololn) llúfjteta
faméljo bezpečnč zawiratř lze jest, je až bo
těchto Ih'an nefaljala zůťiwciwzleklost oněch
nepřátel nejen lřeftanflé, ale \oůbec wsse:
lité smebenofti.

3. Z tobo, co jsme posud o lláfjteře
tomto poměbčli, patrně bo oči bije, že
bolo gajij'té lépe opatřeno ololi Iřebičflé
mnftamením lláj'ftera Benediktinského, nešli
fDl)l)l) se tam btjlo najlemčlo, kdo mi fotil
ljrabů lomeďtjd) (: rotiříltjd), a flce jiš
z toho též oljlebu, — at pomlčime o 3ú=
robnčni půbtj ololni, mtjmitění lefů, wy:
fnfjeni močálům, galošeni kwetoucich jabů,
zahrad, poli a mejnic — šet elnoalitebmjm
zwykenl a ga účelem jmtjm měbeďóm fta=
tali je bratři žBenebiltini o to, alu; je
pilně zapisowaly památné bčjim), kteréž se
teljbáš nbámaln zlňsstč w Uassi mile' mlafti
ii)?oramjfé. Majitč oni prmni 5áíluljtj o
fpiíowáni ljiftorie Morawské. Dpat Ii=
burciuB a ?llbin boměčnč flmíti je bubon
w řabě nassich spisowatelůw wlasteneckých,
ač ble pořabtu jmaté řeljole BeUediktin
nigábntjm náljrobnim napifem m lrtjptč
ímé fe nefnn' leítnouti, nýbrz co osoba za:

.nilnum to řábn pro tento jmčt má 3mi=
aeti; jeljo pak zčxsluhy w knize ziwota za:
anamenám) jjon. Wlask míjel robččnó 3e=
jmena je ftamí bo počtu swých dobrodin:
cům, jimg bomččné wzdčewati clo úctu a
bílu za powinuost uznáwci nejen lřejtanjton,
nýbrž člomčclon. Drofjem že tato wzácná
bila píle Beuediklinské míjela jjon out“)
aljlobána bywsse rnfjimtjm zubem čajn mětůro
tal obleljltjd), buď bouťemi a nefíetrnofti
libffon zkázu wzawsse. Buď jak loula,onat
zňstauou wezdy mitamjm nám pomnilem
a bůlagem i zbrani pťihodnoU proti těm,
kdož motýli jíou djrliti nejjetrné wýčitky
proti řebolím, šet nebyli) lničemu, leč
k záhnbě čloměčenjhoa a Cirkwe fřeftanflé.
— ©13qu pal nmašme tuto, lteral taš=
bému člomělu amebenému zUalost bomáci
ljiftorie užitečná, ano potřebná jeít, bychoxn
tim mice cítili, kterak pominni jíme me
jménu celé mlafti ! bitům řábu fm. 23c=
nebilta. Pokud totiž čloročl o jiném bo
momu a rolafti, o jejiď) brabed), djrámed),
mčftád) a lláffteřid), ljorád) a jimjd) pa:
mátmjd) mistech neptá, co :: lbt) je tu pa
mátnéljo ubálo: bocela lboftejnč háči ololo
takowých památel, airaje na ně umem pi:
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tomóm a frbcem Qlabnóm, B tmáří ne:
rofíimatoou, ob němé tmáře málo rogbtl

nou; nemhsli si při poblebu na ta! pa=
mámě přebmčtt) amista buť) nic, lmbnčco
mčllěbo, obyčejného. Sináče patřráčítolem
památet biftoriďód) čloměf, Eten) si nčia=
kých bistorických znánwsti o fmč tolafti pil:
mim čtením l\t)l nccziskala In l)neb olo
fe zajiskťi, tmář plane rubúm plápolem,
frbce tluče fmato" úctou a btbofti, m,;
fe octne na míftč, lteréš ieftgaímčceno ně:
jakým činem But: núboženského či jiuého
welkolepého dxlcha přeblům přeb nami na
swětč pracowawssicb! 8an zajistě po,;uání
sebe famčbo tašbému člomčfomi, icnš me
mramnofti a bofonalofti polračomati tl)ce,
potřelmě jeft: tal poňnáui nát-obu nelo't)=
bnuteblnou mčcí jest pro tašbébo mlafteuce,
jenž sstěsti aflárou nároba fmébo roglnno=
žowati pílí. Co Ueználne, to ani mito:
matt, ani podporowati námuel5e jest. má:
rob ale nejlépe poptáme pognánim iebo
melilód) a zasloužilých mužům, z “id);
iebni nálezi zcisluhmni swýxni iebuotlimóm
mčftům a frajům, i'mí celým nárobům,
ba wesskerému člomččenftmu, a mesi řte:
tými), ti neímíce zasluhuji cti a d)mált),
lteřlšto umábčli jsou ducha kťeskauského do
ráje [točbo Myslime:li 6 mběčnóm citem
na toto okrasy lidstwa, kteréžto učlbt) na
nassi Domácí půbč háčell) a půfobilt),i
tu fe mroucnčii ztoho tčssimr, še jíme
libé můbee a Bratří takowých mužům ob:
zlásstč; tu fe frbečnčii přituluieme k ná:
robu, z jehož krwe tací ítmomč zdcirnč a

bobrobincomč anamenití ifou ponlio; tu Be
fmatou ostýchawosti frúčíme po půbč, po
lteréš no!)t) tčchto motečníh'no lráčimalt),

abychom ii fnab negneuctili nebobnúm ši
motem a obcománím. Bezdčky wzuiká šáboft
to11á6,ab\)d)om fc jim, ne=li romnati,

afpoň pobobati ímčli. *Bročeš si přímá
bl'me tábi na pamět roeliloft talomncl) mugům
a ieiid) gáílul), (: Gírfelo nám nělteré zax
ímčtila 5láňtnimi flamnoftmi, almpamátla
jeiid) fc mpletla bo šimota občauského, a
ti) slawuosti chřemní jíou ípolu i o;,bolat)
šimota občanffčbo (f p ho. Gorilla a
Mrthodia, sw. Sana Nepoxmlckěbo, fm.
Wáclawa a t. b.). "Broto bčfuime, milí
\olaftenci! sa to, še prámč to těd)to buecl)
mnol)o pomftámá mlaftenectóclnnujůro, tte:
řišto _nám ofmčcuií rolyh) ftarobámně l)ifto=
tie nassi. Welikých ;,áflul) w tom foBč
logbolml gtoččnčlt) p. (nebimář “žlutou
Boček Co on na ecítácl) po n\lafti
m liftomnácl) nalql, to bilem on fám,
bilem po něm pan Chytřl do glálltníd)
lnčl) febral, lterčš íe mnbámaií nállabem
Mahmúd) ftamů Morawských, pod nc'umem
Codex diplomaticus. ') Iafé m Brně
zlaf tm spolet nmšů učenlíď) feftmoen ieft,
kterýž každý měííc fe3euí ímé má a olepffí
oímětlení břcmuíd) bob Uassi Morawské l)i
ftorie fe zasazuje, a co w tom oblebnmty
pán-úno, l)neble fe i tiflem moeřeíňuie.
Takým během l3c ieft se nabití, še m [\qtěm
čaíe nčfbo fnabuo l)iítorii Morawskou, i
ímčtflou i círlemní lmbe moci fepfatilne:
malému prospěchu nároba naffcl)o mi
lél)o, Eten) poinb jako siepý me tmád) tl)o=
bil, o swých slawuých přebcícl) málo měběl,
a tudiž fmčl)o nátobníbo poměbomí na
mno,)e zbawen bol, což owssem ibanou i
zúhubou fašběbo jest nároba.

111.

Od doby Tatarské — do dob Husitských.
(1240—1400)

1. Ze lláfltet Tťebičský zustal ulic: | ro Donbrawniku; to na bůfag, še lláfítet
třen ob surowe námňtčmt) tatarům uh'umúcl),
patrno i z tobo, že mámě m těd) bolaád)
(r. 1244), naleaáme opata Tťebičského
(nejmenomcměbo) na iebné liftinč, ftert)
ďOrowskym a Komarowskym uftanomuie
fe za opraroce (roafubibo) me při iifté,
Heron; měli ifou templáři B jeptinlami

w Třebiči me fmém Dobrém řábu íetrmá
mal, a Boučí tatmífou nemuíel melmi
hrubč tkuut l))jti. “Dále na rot 12551m=

') Sal to ll) tomto poiebnánt 3lráeeno zul
„God, dipl.“ lbe [: tol)o wzacuého nulu
bo lábame
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nategáme zaznamenáno, že poHájíteře Iřes
Bíčjtém utoronán jest Bp! spor, jařúš měl

Háfíter mateřinfřó Beuediktinůw to Cechúch
— opatftmí Bťewnowské 6 řábem fjpitáí=
ffóm. iRofu 1257 meITfaI mtjtečnó biskup
Qlomucký Brqu w hostinnýchzdčchtlá=
fjtera toboto u proftřeb brubtjd) ftmům
jináč) pobofiinu, kdež i Íiftinu pro farní
ďyrám w Sibtamč mpbotomitibat. (Sbirka
archiwáťe EU?. 23očfa.) 8. 1257 wyskyt:
nuI fe z nenabání boBrobinec meliftj
Bratřím řeboínířům sbejfjím. Snliť :,
Qiďjtenbutfu naříbim, alu) povjebo
úmrtí tři Háfjtetome' (Tťebič, Sedlec a Zďč:r)
tábli befátřt) ze wssech důchodůw jeho, fte=
rčž pípnou 3 boIůto Bříbtnósf) lo 9?ěme=
ďěm Brodě, m Bělé, to Slapanicich a
Pťimhslawi na roččné čaji) po romnód)
bíIed). — ŽR. 1260, me ftere'mš jakýst
jpor mezi Tťebičskúǧ,ni a jeptin'tami tlá=
fj'tera to Nowé mini uromnámc'm 51,1,
opatomal w Tťebiči Matěj, (Brllnner

' Woebenblatt 1825 SRI-.15. ©. 31.), kterýž
tehdejssi práma Ienní Morawskěe sbiral,
kteréžto sbirky jpiG půmobní (original) ne
bobami čaju zmizel jest, opia paf jeho r.
1455 potwrzeni bojábnul.

2. Brzo na to stalo je, že fíáfjter
IčeBíčfÍó muíeí ob sousednisslechty mnoho
uimt) ttpčti, a me mnobé nejuáge totčjnčm
býti, coš lze jeft je bomúfj'feti z topo, že
frei! Dtafar fpnomi íD'čoramfféljotomo-s
řífjo mufeí pomeIeti (r. 1282), aby opa=
totoi Iřebíčífe'mu nejmenomanému wssecko
to mrátií, co jemu Bp! obňaI, pob 3ámín=
rou, že to Bpto zastaweno otcowi je!)o.
(BrůnnerWochenbťatt I.o. p. 103.) R. 1277
In,! opatem Martin, a r. 1289 opat
UUka, kterýž téhož roh: froo'óobmj statek
to óerjpieíď) (©etfpip) u Brna prodal, a
jesstě t. 1295 přebftaroenóm Bol. (Baběrky
+ Bočka.) Počátkenl XV. ftoIetí páchali
m ofolí pobručí Hájíterffěbo mnobo nepIe=
choty loupežni rptířomé a Bratří Hartlib
a Sngramm zBrskowic, majíce to br=

šení fmém blizký hrad Ungeršberk, tak
há! San, wsseobecnýmizalobamianá=

řeřt) pobnut Etno, to čerroenci o mojjfem
ob *Brabt) obttbnuí a pojpíjjim jem brabu
bobií, :! zajatých tam 18 Ioupešnífů bez
mitofti obpramiti bal. (Chron. Aul. Reg.
Dob. Mon. V, 233) SR. 1315 umitaI
tohože ttáte , co bobrobruýa to historii

známébo, Háfjter me swých fíníď) boftim
ských co _loůácnébo bosta swébo, kdežto 12.
Bťežna wybotowiti bal [ijtinu pro f(áfíter
Tissxlowskú (Porta coeli); tomně'ajem
zawital r. 1335 ten ben přeb ftčtím sw.
Sana lřtitefe, při fteréšto pťiležitostř on
6 opatem tebbejfjím nlezi sebon umíumili,
ze mčfto Tkebič za tři Ieta mujeío zdi
obehnáno a upemněuo bóti. ——N. 13
[ml opatem (Betl—, mufeIt wssak u poetis
nád) nejnáóíd) penčžitých wúznouti, jelikož
je i 6 fomoentem přimámá býti dlužuiu
tom 40 mar! stťibrných oifřupomi Qlou
mucfe'muKouradowi. Niculčuč platil
f(án'ter tento za prmní Háfjter $enebiftin=
jh') na Morawě, protože papež, Bencdikt
XII. r. 1336 wyprawil bnllu f opatomi
Iřeýíčjfe'nm na Morawč aBťewnowskému
") Gedjáď), me tterě jim na írbce Habe,
aby pilně btšeli kapitoly m žábu jiném,
bděli nad příínou kcizni, a fu toěbám po

ďizeli řeboíníťp [roč. Teutýž opat opt tež
přítomen na fnčmn oh'ejním (biocejalním),
jejž, Bp! loppfal teíjbejfji biskup Qlolnucký
Kouá:ad m trnbnód') tebbejfjíbo wčku po=
mčred) (Eithne obecně iMorawske na nebčli
po fm. Mauricilt r. 1318 bo měfta Rromč=
říše, tbe topbal Biffup 27 náleaům fpuobáhlídy.
Bo něm E\)Iopat Adam, ga něhozblabobyt
klússtera nájlebfem zlých bob fíejal, ta! že
t. 1326 mhjn probal, a r. 1387 bům
Tťebičských w Brnč probán fu)! Rartufíá
nům w Krúlowém poli u Brna, což, se
stalo za opata Wita.

3. Zminili jíme je o tom, 3e [\iffup
Sřontab rozepsal jnčm oh'eíní bo Rromě
říše. Takowych synod to prmnčjjjid) ča=
jíd) často roíbámáuo roe mlafti nafíí, a
fice ončejně m lnčftečfáď) menfomffóď),
tam bijfup jroe' duchowenstwo fu porabč
ímolaí. smíme fpnobt) Morawské bolt)

jíonj:r. 1312, tteronfmoIaIDiffupŠBetrH.,
příjmím $tabamice bo Rromčříše; r.
1318 w Kronlčťčži, kde přebíebal biskup
Rom-ab, příjmím Bawor ; horliwý biskUp
San VIII. ze sterub držel jpnobu to
Řtoměříši 22. ŽIRáje:. 1380., the je po
nejptm Ustanowilaslawnost jm. Gmi-žíla
a Methodia po celé Morawč 9l Bře
3na; — San IX. přijmím Mráz toíee
fpnob drzel, z Uichz jebinč o bmou bofjla
qu památka. íDřímčjíji z nic!) potošena
m ftroměříši (6. Unora 1400);_po3bějjji



byla r. 1402. tamtéž; Biftup Wéeclaw
Rrálíl ímolal íněm bo Wisskowa na ím.
Sílíi r. 1412 proti buíitiemu; — Ron:
r&b IV. ze Zwole (Cunczo) bříme Uežco
mpílanee na ínčm bo Basileje skrze tom:
paltáta íe lml obelaral, íioolal ínčm bo
Brna (w Máji r. 1431.), alu) opraroa
m blame a ňbed) i po Morawč íe rop
mábala; — Stauislaw l. Thurzo ímolal
ínčm bo Wisskowa (1498) proti Waldenx
"tím a Bratřím Mo:awským a iinóm íel=
tém, tabu beta 6 dnchowenstwem swým ;
biskup Wjťém Brusinowský ,*,Wickowa
ímolal ínčm bo Dlomonce (10. EUřáie1568)
proti proteítantiému, ibe neiwíee Seíuíté
půíobili a řečnili iíon ; r. 1591 ueiílam=
něiííí ípnoba ro Dlomouci pob Stanislawem
GBatoloroíhím, fbe íe ognamomal \oííeobemó
ín'e'm Stribentífó celé Cirkwi Morawské. ')

Církevkatolickááediný sloup
pravdy, sim/nů o blaho svých ditek
nejvýš pečlivá máteř, rozličných po
nejedněch oboru zemského stranách

kázala svolávali sněmův církevních.
Rterébošto nab míru ípaíitelněbo

úftamu půmobem ieíií fám Cbristuů EBán,
ienš božskýnx ílomem Swým přiílíbiti ráčil,
še bročma itřem me jméně Sebo ílyros
máíběnóm přítomen bude ; za rozkazemBúna
a Mistra swčbo napotom ímatí apoítolomé
ínčmp círl'enmi nílntečňomali.

Ze ínčmům círietoníd) iebni
naamáni iíou obecnými (occumenica),
jelikož se jimi wyslowowala meíílerá íbornc':
Cirkcw, zamitajic mínění Blubná lacířům,
hanomíe fágeň pomííecbnou, a mnímětlniíc
ímčtu učení (bogma), o iterě naítala bábia,
taloroóm ílolyem,iai to mpmóbala míra nné.

8eííto pal Božim bopníítčním Git:
lem Boži iebiná ble rozmanitých nárobům

a jazhkůw, jimiž íe liííí plěmč naííe,
na růgné tolíle'č íe rogčlánlomnla círhoe
čáííečnéa nárobní (i. p. angliďú, ítancongílá,
íípanelílá círiem a t. b.); pomalía pal
roanmnitébo libítma tobo roomábá, apt),

co pro íbornon círlero mimčo (ibealnč)
bylo ítanomcno, ln gláíítním iebnotmíď) nás
robům potřebám bndíoroním jak náleží
Bolo přímčřcno: m obyčej tudiž meíílo, ze
primátomé íroolámali pomegbt) i íněmt)
pohaiinné (mírobní) k opramě olríiu iim
íměřene'bo, alu) tn alíaíínaiíeí plamen po,
božlwsti rozuiceu, tn lágeň fleíla pol-Dane,
íena Bola, [\lubům íe zamezila brába, tmp
nemebomoítí z očí íetřínt), neptamoíti ob
iolene mpmítenn býti a ímatébo obcomaní
pramibla, pomůrft) (: pobidky ílótcínp a
nawrhowciuy Initi mohlo, a to mííeďo ni
jak leč na pobítati :: :,bčběné půbě ítarozcít=
lemníbo pobání, ob íame'bo počátlu apra
mene iafo ítříBrotfaná páífa bějiníimem íe
\oínoncíbo.

Ronečnč bolí i ínčmomé oheíní (bio
ceíúlní), me kterychžto Biílup, 1l31aio učitel
neimoěííí me ííiole lásně, cííiewní nálegt)
w ssirssicb íněmíd) nmlnmene ognamnie,
potmqnie (\ přímeřim iíd) obočí-eine lu
potřebam oh'eíu lolaítnílm me ífntei uroobí
a n) ziwot, ii3 co neimnčííí ínbí kázeň
lleílou a mram nefalí) budíomenítma laici,
na příínoít a číítotu mramů bolébá, a
wssak to loííerio meřeině a & porabon
ímébo bnďíomeníhoa, iai to buď) Cirkwe
přebpiíuie, bt) íe tatto bům SBoší w láíce
m3bělámal. Into íněmt) círietoní po íněmu
Iribentíle'm wessly iíou na mnoge w neo
byčej; a wssak při glříííene'm buchu cit:
ieroním íem tam jiš íe zrwwu obnowuji
a € melif'óm proípěebem utocíbčií.

IV.

Od válek husitských až 1468.

Bočátkem XV. ítoletí měl Háííter'
Třebťčský toli blubům, že st nemčběl iíne'

pomoci, neg roííeďn íhooín) ímé, neimíee.
paf ffříbrné ioflíh; šibům a lřeítanům na

porád) Kutnýcb w zcistawu založiti. thž i

') D tedptoípnobád; Morawslých ďporoa rn
topic latiníló a slowansiy ípiíomatel to:
hoto poíebnánl.

paf íi lláíítet nemohl nitteral čblubů těd)
pomocí, (ínab náílcbiem tobo, še tclíbáž
zurila plenimá malta megí bratřími marf:
hrabatyMorawskýuxi Sboiem a 'Broiopem
to naííí mlaíii), ieííč mice bo nící) galéaalí
jíou bratří ubozi; tu gplnomocnil opat

'ieiicl) Nacko, (incek, Suvag) a Brát celé
3 opata Wilinwwskébo n) Cechčcch,Miku:
'la'iííe, abh meííieté tt) zastawené klenoty
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za 60 kop gron'ů mbměnií, a ta! bíoubo
toe Wilimowč pom-šel, uším ie sobě fiá
ffter Tťebičský zasexoy!lxčxliti mobI. (Dob.
mon. inedit. IV. p. 401.) Iebbáši
\vee Zboť m ,;áftmolg bána za 60 kop
groffů Mikulásiowi Zťdkowi z Meziťiťeu
'(le. Pernslcin fol. 127.) Dpat Nňrko
M)! ieíftč 1418 na žiwč. — “Bo něm ná:
f(ebomaí Beneš z Lomice, muž to.

mroucí míafh'mií Mor
roman a ref ncobrošenó. W budu! jsa
mb míru fpřígnčn mcíifčmu souwrstuikn
fmémy, tcbbáš Biffnpu Díomuďému,3alm
X. (Bcfcgnénm), ftcrúš ftejnou wýtečnosti
wlásti umčl [\eríou a pérem, íafo mečem,
mňubt) fe účastuiť mópram moienfhjd), He:
róďň tento pramó otec a whfwoboditel
wlasti, poobíoširo řříš pokoje, pťedsewziti
mufeí, aBt) potřeto mnobobíamou bobra
BInbu bufitífébo Zastawil obawnost fpu:
fftění bomu Božibo, a míru šábouqibo
zjednal milé wlasti.

S'cm X. zajisté odebnaw .fmfitt) obe
brabcb Bručnských Bíba! ic po ořoíí, fbešto
zmocuili se Učkterých Úrabům a gámřům
spoustu obtub promobíce. N. 1423 Seftei:
mim oíubem potkal se brab Gemábora
ga Bruem, kterúžto hrdina:biskup obklo:
pilo wojskeul swým řonečně bo ztekťa boční.
W tomto činu máíečněm měl po [\olu fm:
tečného fpoíubmba rekowskébo B en eb i ha
opata _;'Iřebíče.(Pešina Mars Mor. p. 483)

Smíáfftě trubmjm se stal ofnb 23cm:
biltinů Tťebičských, fboš skrassný můbce
HUsitňwProkop „Dolů přifmapil B bi:
wokýuui tlupami fmómi i k ieiiď) fíqu ti=
mému, a neim ofoíní statkyťebolnikňmnáe
ležitě, nýbrž i celé mčfto Tkebič w moc
ímon Bol boftaí. Db té bool) stala se
Tťebič iebnou 3 neifiínčiffíď) obrub při:
suých Tčlborňw na Morawě, íaPoš i font:
fcbní Smančice, mc Herná) bmou nlěstech
inmobo Iibn nakazili bludným houfem
bhlbům bnsitsiých (teelborsleýrb)dNčjiš wssndh
,; Morawy wypuzeui Boli, jesstč se posléz
bránili za pewuými hradbamiTťebičskými.
Sebiuč opatstwi samo bobře obraběné ::
upenmčné Bolo jato brabbou proti hraboš,
tak še .niřteraf nemohli bo dobýti Tňboťi,
jaffoíi nmobo fc [>in zasazowali o to,
neibřhoe mocí a útol'cm giemnúm, fonečně
pak Iftí a grabou. Namluwiwsse zajisté
! tomu UěkolikhUsttských foufebů Tťebičských,

učem) me měbáď),

not) to přífftí ben fro. žUčifuIán'e m tmamě
noci bo chrámu klássteruiho fe “míomili a
potom iim něial zradoU drúbu do opatfh'oí.
proklestili: nicméně únmfí tento nectmý
w čaš Ím! whzrazeu a celá náftraba ob.
krhta. Na ben fn). Mikulčxsse w abmentč,
jak onto umíumeno, mhabío se ffutcčaě
nčfolif swedeuých mětTfanů Tťebičských bo
font—Iaffáííterníbo, ale wlezli do pasti, a
ta bneb přimřcía ie za nimi; Boli iah',
abo Brna odwešeni, fbešto bma z náčeíní:
fůro Boli čtmerčeni, tři oběsseui, ostatni
paf bíe tehdejssibo způsobu owssem měně
dymaínéím uřímutím nofu (: ussi pokuto:
mání ifou. (Pcšina Mars Mor. p. 54.)

2. l'euřráte, rm ie toto \očci bálu,
[ml opatem ua Tťebiči EBetr, Heróž i
nčfolil běbin, bííem k Tťebiči, bílem
fu probošlhoi Měkiuu nále' itód), bratřím
5 Rramařů zastawil, jakož i bčbinu
Iemici (u žRaibrabu) bo 3óflam1)dal %;:
tromi ze eslenberku, jakož i nčlterócb ře:
bolnífůto fmňd) k tomu nabíbnut, aby ssli
pomáhat moliti notoébo opata QBilimomc
ným, jiňdž jenom již zbýwala malá brft
(r. 1488.) Woleuř to se bálo me far:
ním cín-(tmuPúučwaerčicťch (Allerschňsš)
u Hustopeče (Dobner ]. c. p 425.)

Do té boot) náflebťem trubnód) fpouft,
ztropených wčalkamihusitskými, počíná rolafhlč
úplné ![efc'mí a pabc'mí ![áfftera Iřebíč=
ífěbo, (: íaťfoíi se Bránili a suažiliťeholui
Bratři, ncmobli ii; zdoliti tolifcrá mobčmí

a náflabt), jakowych stálo _uftamičnc' íta:
meni a opramu bomácíbo i polního bos
fpobářftmí. (Slowa listiny od t.1444.)
$? tomu pťisslo jesstč Uěkolik nepťedwidau
mid) ran, kterými opatstwi toto památné
úpabfn fmébo se doběšelo. SR. 1440 zae
stawena roce Kračowice (bt. na fto. Mae
tousse ro archiwu mčsta Tťebiče) (nyní
patří měftu); 1448 probána mes *Btačom
(bt. na ben fm. 91mm.), (nnní patřímčftu);

nato zastawenh bčbim) Zboť Piwcowa,
běbina Set-fin a běbína Ěmatoflaroa.

. SR. 1455 byl opatem Matěj, a ofmo:
Bobil roffcďn'mant) Háffterní (bt. na Háfft.
Tťeb. na fm. Budí). Pod nim noUze a
úpadek klússtera mžbt) byl zjewnčjssim a
pařručjssim, a tento opat téměř loffeďi)
ftath) fíáffterffé byl jiš zadluzil a w zá:
stawu odewzdal. (Dčdinh Bboř, Kochá:
nom, Swatoslawu, mutant),Cechtin, Sedl:



Čtení břit!

čin, Hartwikowiee a (Shfnm, Mezekičko,
ETřačimšřiceaNadossow, Wičkow a Go:
fotí. SRehořom, Gtříšom, %Richerce Go:
toíniee (u BrUa), Nowčr nm; a Bitowx
čice. R tomu jcsstč mhpůiči! ovat žD'tatči

1690 uhel-Thích zínthch a2129 Pop groffů.(Cod. Pernst. 1354: S.)
3. Tak hluboce Heflo bo bíuhů to

uhohé opatfhoí; ale neimhčffí toho příčinou
hhh) ifou memu hufitffě, a plenění i bran:
comání tlup hufřvtfthd), proti čtením i hi
ftuo San X. ad. 5 opatem Benessem
Iřehíčfthm mhtáhli iíou bo hoie. ŽD'řh
toho omffem nechmáííme, aniž přeieme,
ahh hiftuo a ovat, ftetóž má pomoíání
míru, a tafenhm mečem sedčna hrouiohn
něněm táhli vrole'mat Prem, mífto co krwe
vroíémání učením a rabou ftamomati mnií.
Než w takowýcb ofofnoňeďs, infoš hhío
w oněch nefftaftnhch múttách hufttfttích,
farna Gírfero frontá iiné pomoci fohč nes
\očbčía, Ieč promolómati paterou crucintu,
totiž kťižrwé mám) na facíře hufitfté. ')
Iehbáš pat hh! tatomň buth čafomó, že fe
nab tím nitboueurá'íeí, lbhš mibčítáhuouti
preláti) círteroni G tomonftmem bo mátth;
nebot oni Bhíi ifou wasalowé trůnu, aco
tatomí mágáui [\hti, G jistým počtem moi=
ska wyprowázeti pána a ttáíe fměho bo
hoie. Ndni na! — bifh Iepffímu ofmi:
cení pozdějssich boh — fňntn ieft B biskuu
pňw :: hobnoftářům círteronírh tato po:
minnoft, fterá se uifternl nefromnámášie:
iid) tichém a frontám \\orooláním, jehož
gnafem jest tfii bofoie, herín 111an(: prften
měčně obbnnofti círhoi frontě. <Broto, tbhfoli
pofuguieme dčje clrkewni, uitbh jich ne:
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fmíme pofuzotonti pobíe nhněítfího ímá
fn'ení, nhhrš wezdh noble gnůfohu, ia! fe
tehbáš smússlelo wůbec, jaké mramha ohhs
čeíe tehbeifh'm [ibftmem míábín, což mi
můhec „buthcm čafomhm" naahmáme. Taf
(nbtnhom alespoň iebnoho přítfabu umebíi)
nebožtít Kosár me fme'm eestopisu po Sta
Iii, me Herém co oroteftant mnoho na
Cirkew fatoíiďou fčítaí, čemu Bohužel! hub
nerommčí, nebo point přebfubtem bofou
bití bobře neuměl, mbprarouie mezi jiným,
že roe mčftě Bencitkách u mthobu thrámn

sw. Mnrka ie znamenitá obraz, ale po:
hortTíitoň. íBřebftarouie se tam totiž rámů
paheš QIÍexanber lll., Hera! mítá pofoře:
ne'ho cífaře ž'šrčebriďm ]. (žRubomoufa),
tterúí atm-otín: Bihou u Begnnno (1176)
marořel mir w Benútkách a bapeži w úfh'eth
pťissed, Het! a brief mu ftřemeň, ahl) po
něm bofebí na tonč. Papež prý stoupl
cífaři na krk a při tom bramil, že fe iní:
niío oiímo: „Super aspicem et lmsilis
cum ambulabis el conculcabis leonem
ct draconem.“ ') Kddš prý eífař Sofef
u mchobu toho chrámu ftanmí, pozťew na
obraz úsmčssněvrh prawil: ,Tempi pas
sati. '“ 2) Qwsiem tatoroé iebuání a po:
čínání pavešomo ,;bá se nám to nanich bos
hách příliš hrbhm a rohpínnmhm; ale romh:
flíme=Ii se do wěkňw oněch, tbe cíl-temní
moc měloobiín nab froětftou, ialo buffe
nnb tčíem k prospěchu furomčho tehbúš
Iibftma, miiftě mnáme, že to píhuuío zcela
„utehbeiíh'ho smýssleni a že Friedrich I. to!:
děl, co má bčíati, a papež int balece fe
fmí odwážiti.

V.

Poslední doby kláštera Třebíčského.
- (1468—1490)

Buamenitou roli zaujčmalo nlčsto přece, co horlimh kalissnikpodporowalstranu
Tťebič w oné památné bohč, kdyz trál
žmatiáč máltu web! 6 welikym td)ánem
swym -— Siřím z Podčbradu.
ge Siři bhl horíimh kalissuik a horliwý
mlaftenec. !(č' 1 tu tatolítům fprawedliwý,

') Wiz o tom má „Qbrazy 3 doby husilských
wálet" w lonském „HlasU.“

ímou, číulš zapleten jest w rozepťi B pa:
wšem, a kdhž pak Iegata papežského do

_Buúmot, [ Cech mhftauého, ob něhož na fučmu ura=
šen Ehl, bo wazby báti meIeI: tu 11th

) „*Bohubu a minimu (hobitibubeč,a Wla
pati bubeě po hou itn-ahl. 3alm90, 13."

2) „SDobh pominulél"
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bo blesk Hatín) ďWatikěmn, awssech fmód)

3emí 3a 3bamena mnblúnen jest byl. En
se naň fbrnuli Bemffab nepřátelé. Bobu:
3eI! nejmíce mina nembččnofti lpí na 3et_i
'iebo, jeuž fráícm lcherskýul [ml. Matixiš
,3aiifté postawil fe w čelo nepřátel Sivřibo;
[)eina kťjžákňw tun-bla 3 Němec bo Cech;
Matiáš mtrbl bo Morawy nassi milé,
fbe'len wýtečuýwlastimil Ctibor 3 Gim=
butfu nefíťafhlémuSiřímn měrnóm felt:
mat (1467), protoze into on botlimňm
wlastencem Ent. Krcil Matiáš tábí drooji
ftranou na Emmamu, iebnnn k Uberskéuul
Brodn, brubón fšBřetiflámě a k Wch:xiwiuud
Sm! mile ale se dozwěděl, še Siří seímmu
rá3uóm Wiktorineul proti němu táhnou,
fpojil moje swé u Bábt), Mito Sii-í nót:
flina tábor ro3[03i[ fmůi. Tak proti sobě
čekali celý nlčííc. Na to hnul táborem
Sii-í a CDlIl'NlÍ 3pátft) ke ŠtrumIomu, (: ob=
lub, dobťe mnmčřim fifu nepřítele, schowal
se 3a pemné 3bi Tťebičc mčsta, kdežto nc:
chaw ínng miíébo B iebnou čáftí wojfka,
fám do (Sed) pospichal, alu) sobě mice Iibu
branného nafbírat. llbři bo ftíbali neu:
ftálc až f Tťebiči, kteréžto Ulčsto obehnali
json, wzali útokem a wydraurowawsse ie,
fpálili. Wiktoriu wsfak učtu! se m “&=
fíteře otcům Benediktinň, info w pewnostř
nebohnnč.

2. Nenwha Matiáš dobýti ftáíítera,
nftoupit k Bruu, a po řrátfěm odporu
slawuě bo do mčfta swébo umábčíi Br:
ňáci, 19.3 přítomná [egat papežský ze 3á=
ma3l'u k Siřímn bn! slawně rozťessil.
Spielberk jesstě přebcc 6 mčíícům 3ůftal
Siřímu měren. Db Brua pustil fc Ma:
tiáč fDIomouci a i tmu f(amně při:
jmouti se nechal, uačež pospissil bo llbcr

B bratrem jeho E\“inbřidnm. ?In 3atím
Sinbřid) proti G[qáfům B prospčchexu bo:
jowal, 3mocnil fe ŽUřntiáŠ ffvro ccíc' Mo:
mm; a mm3ií,1mbt)\p odwážliwosti slepé,
až & do srdce smné Ceské 3cu.'č Í [)nrám
anóm Tu ale Siří obefícb moiífem
3amřcí ici " Wilimowa tak, 3c1afo_m parti
chycen- ifa, ncmobl nifam mnmá3nouti.
(1468;) In se fořií, litomal a flibowal!
— Welčodussnxý tchán propUstil 3etčvnepří=
tele pod pťisaboU, 3e fe obflibi 3 Cech a

Morawy, a že pokoj ba. Sotwa ale EUh=
tiáě bo Morawy wklouznul, o potají ani

se nc3minit, pťisahu erssil a bojowal bále.
Položiw fnčtn w Dlomouci, powolal tam
ítamn 3rmč Ceskě a Morawské. Na to
mnm-umi! biskupa Dlonluďébo (BI' o tá f'ta

3 QBDGřomic? Siřímu do Litomyssle, aňp
prň pťissel bo Olonwuce ! mnromnánt.
3“ pťissel ffutečně Siří 4. tLDuÍma 1469
03 bo Sternberka, kdežto po tainód) m3:
mtm-nád) učiniti me3i sebou příměří na

ieben tof. Kdyš pa! Iegat papešífň Son t
3 Wratislawy a jiní přiměřídtacířem
503 powoleui ftolice fmnté u3amřeně, 3a
nepíatné prcíyíáftti, tu bneb Matěj Ital
w Dlomouci obe wssech přítomných 3a
trále Cefkého a Mmkhraťxě Morawskébo
wyblásseu a od biskupa forunomán jesi
(\\)L errawa, Slezko, S'nšice fm'jít) se
tt'ůnvfrábci a ftrana obboiná n: Cechách
u;uala bo romučš 30 frále. Siří o tom
3mčbčm,Wiktorina bo Morawy a Sinbřidm
do Slezka mnpmmií. Sinbřid) poldru!
ncmčrné Slezúky notně. Wiktoriu na Mou
mmč uflíomal oímobobiti Hradisst ; Íbn!
mfíaf 3 Tťebiče na Rrumlom iel, ob Uhrů
na ceftč iat, a Matčji obem3bán ieft, tte:
1133 Do w Budiuč w poctiwéln mč3ení
bršel. Sii-í pak spojiw fc 8 Sinbřiócm,
3abnaL Matějc bo uber.

(Sim wětssi [\\on nebe3pcčí, tím rá3=
něiňibo ducha icmil Boděbradsky. $ema
Imv fnčm, vřeblo3i! ttamům potťekxujinébo
háíe, íítaftnébo obrance wlasti ffličeně.
Řnšbú mnílil, „žeuawrhne na misto fwé
jrduoho šbrdiussýcb syuůw ímúd). Yle
Mano wlasti filo mu nab flámu robu
fmébo. Dbpnručil iim Wladislawa,
ínna Kazinlira <.Bnlfl'ébo, potomka
3 frmc Karlowy„,Slowauaa EBoIáfarn:
tířífébn, abt) taf Ccchowé spojeui G rob:
mimi [watt-t) 250mm fná3e nepřítete ossee
mctnébo na 1'l3bědržeti :: šáboncíbo pokoje
n3ímati niobu.

Po ímttimetifěbo Siřibo (22. Bťezna
1471) 3aíe se ímářili Wladislaw 6 Ma:
těiem o koruml čefton, a tu mnoho trpěla
mie Morawa uasse, aš bn! pofoj r. 1479
m Diamond (wlastnč w llnčomč, Mábr.
Neustadt), tbc se vím kralowé fieli. Ma:
tčj pobr3el na čae šitnota titul fráíe Ce:
skébo, ! tomu Morawu a Slezko; a M):
bal, co obsadil m Gedmdg. Wladislaw
problém anmeftii. Nle Cechňxn na wítč
3offámu zwyklým, zncchUtil fe pokojneslawný,
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a.strana pob oboji reptala proti-trati, že
z kalicha piti nechtěl. Na to ujel Wla:
dislaw do Morawy a Zňstáwal na Tťebiěi
5 Datum swým až na podzim. ')

3. Nawratme je nic zasc ! opatftmi
fan-tému. Rbtf měfto Tťebťč l. 1468 nb
trate Matěje t))mpciem lehlo, tenh'cite uit:
pělo welice i opatftmí. Ncbot ubozi able:
šanci ntítati se w tíjni ímé bo Plantet-a
jaro bo wěže brat—ni, a bránili je obtnb
nab miru ftatečně a tmrbojjijnč. Sřrát
Matčj nattabal se ftath) ![áfjtera tobo,
pokud jidt jesstč šbýwalo, zcela ble libo:
můte, (: pťepustčl bčbinu Sedťice bez toho
již zastawenou, jakož i bčbint) m Brněuu
ftém fraji ležící: Wojkowice, Sokolnire a
Teťnice Bratřim z Bosťowic, Tobiússi a
Benediktowi ga 2000 top grojjů.
(Cod. Pernst.)

8 opat Matěj odestaweu jest 6
úřabu jmébo. Na mifto jeho zwoťen h)!
od nčtolifa bratři jcjjtč pozůstalých Ii:
bnrciue. Byltč to i posleduřopat Be:
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nm Qiři m Cechách objal. RokU 1479
11._Germence we smlouwč, kterouž aaa:
mřcli oba králowé w llnčomě (Mčihr.
Neustadt) bylo fice mezi jiným nftano:
meno: „abt) obojimu opa'tl'tmi, w Tťebiči
a ro Hradissti (u Díomouce), kterčžto pro
jinou měrnou přitutnoft fgátonitémn 3e=
mčpúnomi attatou majctfu porutomam) butt),
tyto ftath) zaje byly namacent)," nicméně
ale, co tu jlibeuo, uebylo splněno; nebot
trail .Matčj ()na) r. 1480 zase statky Tťc:
bičskébratřím Satojlamu a Waňkowi
z Loxnicc bo gaftamt) bal. S'ejítě jeben:
trate, a jice r. 1489 zňležitost tato zlécsstč
wyjeduáwala je od ípramce bijínpjtmiDIo:
nuuďěbo,Sana bijtupa ElBarabin=
ského a Woka zNožcmberka, na
fněmu w Bruč, a uzawiexw, že statky

: oběbo opatftmi maji [)neb a bez problem

nebittinfhj m Tťebiči, o němž prmni ;,minfa 1
se Děje r. 1470. Dpat tento octnnt jc
we stawxl nab miru pomášlimém, jeíjto
mětfjina ftatfů f(áfjteríhjd) w cizich rufon
se Uachúzela,

zbonťili se gat-plníte proti mrdpnofti swé

a k tomu obywatelé měfta :
Iřebičc, gatim zase wystaweučbo, r. 1476 :

(proti flófjteru), ta! že opat o pomocmla: ?
baře proti pomftalcům šábati mujel. Co
zbýwalo [lamel-u na ftatcid), zastawilMa:
tčj,hued jak se fláíjtera znlocuil, Zdenkowi
ze Šternberkn jaro nábrabuga ftath), tteré

objtoupent) btjti hejtmana zemskému, Ctiu

botami 5 Ciulburku, dat) je tento zaš na:
[egittjnl majetnilům namtatiti mohl; ale
itento nálež zůstal na papíře, a fra!
uejprm ![áíjter Tťebičskýr. 1490 %ités
mami 5 Pernsstýua zastawil,a po:
tom ku Konci toho IDÍII jemupomolil, alu)

sobč jtatřt) gaítamcné wyplatiti mnm.
Eahjm během ftalo fe toto opatstwi,

mc ttcrém za dobrých čajů na 200 ře:
[)olÍnířům (mc mččněm dnnu) litina Boha

d)!náliln fořifti Iafott) po ftatcid) budmm:
nicí) jiš tenřráte bažicl, kterážto bašiinoft
me ímntntjd) rocid) 1619. a 1620 nei:
wyšssiho dostčhla ftupně. .— D batfjid)
ofubeď) nejjťaftnébo opata a Bratři jebo
neběje je bále Šábné zmiuky! ——

, VI.

Popsánt chrámu.

Gbrám tento jest jeben z nejmalebs

nějffid) pomniřům ftambt) kostelni na uafji
milé Morawě, a sice jiz z oné památné
bobt), fbt) jíní) byzantský, (uřroubtébo
oblonfu) pťecházetipočal w gotbiďtj
(0610qu jehlancowého) r. 1109.

') Dčdjna Wladislawa u Tťebiče gpomíná
na to, je tu byl bworcm tra! čeít' Wlax
bijtam. Staré pm) tam bíonbo na ospodč ,

bylo malománo, jat tam tráíonma čejtá j
slebla.

; bo d)támn mebonci.

Hlawni wchod do dbtúmn jpatřuje f:
od zcipadu, kterýž po nčko,lika schodech ble
aíáfjtni Iibůftft) ono!)o mčfu nifoti amtona,
nýbrž - ponětub fjihno.: barem bo fma
t\)ně je fponňtí; 1) m“ pramo a w lewo
jínu nišn'i postxran,ui bméře, „thuje fměrem

Ěčmitov mfjaf bmeřmi

') Suad proto íeítupuie se fjitmo, abl) ciji

nec t_cprng tenlráte eelý chrani na jcbnousparřx pribeh e(brámč se octnuí, a
tatto pťetšwapeui bylo melebnčjnt.
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newchúzel lib bo fmatqnč flóffterni, nýbrž
pro lib Etyl mthlp ob femeru. Tu mebla
cefta k malé přebfini, fllenutě nab něfo=
lila flouplt) gotlyiďómi, ftera3 3a pral'tmo=
barona floula „ráiem“ ') nomči „3ebrač=
nou", a řterá3 fe botófala a3 faměbo por:
táluólamnibo.913elebně we fmčlěmobloulu
mopinal fe nab timto rájem portál, mó=
tečné to bilo flobu gotiďěbo, 2) kterýmž
lib 3bo3no bo fmattmě wchňzel, abt) se nes
uftálou ďnoálou SBo3í otcům Benediktinňw
m3bčlámal a ro3foď)ámal.

Rbo bo fmatnnč mřročí, 3uftane jako
3ara3ent$ a nebne se bále; ubimením bo
3aiifté unáffi mpfotoft flenbt) dirámomě a
náramně bc'lla ro3mčrů proftoromt)ď) činí,
3: fe jeho mnfl 3Bo3ná 3tráci to ncloncč=
noft. Nebot ieft dnům 100 řrolůbloubl)
a 29 lrolůro ssiroleýd

Ia! jal nbní fe naflt)ta 3áfnoueimu
ořu tonitřni úprama chrámu tohoto, po—
d3á3i 3 bob nowčjssich, a fiee jak ftoii 3a=
3namenano na prmnim obloulu ssiroko
bolů 3bčném, řtetl')3 bčli preéboterium ob
tobě elyrámotoé,3e rotu 1730 „3e futin
3neuetčnóď3" (ex ruderibus profana
lis) tento ďyrám SBo3i 3afe m3bělal San
Sofef hrabě 3 QBalbfteinů.

*Bamátné jeft nab mitupreěbbterium
famo. sBřebnč neobnčeina jeho bělfa, ne:
bot obnaffi famo 44 lrolum bém) a 14
lroh'im ffiřft). ?Bto tuto bella swou iefh
ro3bčleno na brna obbilt), ja! to oblouh)
fbůrt; ssiroko bolů fl'lenuté přepa3uii. Nej:
lráfnčiffi čáft ie třetí, lbe oltář melfó
ftoji. Co tt) přelráfné slonpky tefaně w
rameni lolem blaionibo oltáře bč3ící a bo
3bi 3a3bčně, ialo3 i oftatni o3bobt) 3nanie=

') W té přeblini (lámali lajiem'ci „poenílen
les“ — o přímlurou profici; — po3bebeii

w te lince, ial poíiuibnfebámati počali 3ebráti profici o alm

*) Zlásstni boiem to na nlláB pnčiinilo, lbpšroli-očimffe bo přibotlu to. p. butponmibo
na 3ámln, ugřeli ifme co iebnu Benn borni
čtmrt onobo 3namenite'bo portálu, hrubou!
čnort mibeti ro romoře, a dwe oftatni čtmttč
w při emi. Núj toti3 promčnen to při

ie3e 3c'm1ede'bo, ale neni to ani po:
bleb, ani bot raifló, núbr3 fltarebá chýsse,
tterá lráínčmu bimablu, (tbobp fe obno=

mila) bohužel3aeláni' Wernl talomčbleřábčni nen ! pochopeni; 3natel, lteró mi=
tuje Git-lem a umění, na duchu fpláčel

nají, netřoufáme fobč ubati. Šem) to ln;
roala febabla (slalla) řebolnilům, netron=

id_me ttmbiti, ielilo3 se nám 3bá býti při:
liě ii3lá proftora me3i bročma flouplo, ne3
abl) tam lnč3 poboblnč bol febčti mobl;
omííem ale 3ůftanou m3ácnou po3ůftaloftí
umění tamenniďébo ončd) iočh'uo.

<Bo obou ftranád) oltáře blamníbo
jíou bme'řebo poímatnic (sakristii), 3nid33to
prawa ii3 3bořena íeft, tal 3e bméřmi bo
305mm; pob loftelem mibčti íeft. ille lmeb

meble těd) bmeři po obou ftranacb jsou
ieíítč menffi bmiřla, a těmi fe ocitáě na
1i3lód) lamennócl) schodech, po řterúd) fe
přiibe bo ú3lé llcnuté chodby, lterá me
3bi celé preébotetium obibá, a w ni3to
fe nělolila melmi ú3oučh$mi olénh) bilem
bo chrámu, bilem na menel bimati
l3e jest.

ana chrúmowě jsou mefměB nepra=
mibelné, můbec malé a tu3e wysoko při
ftřeffe umiftčně, tal 3e w tom oblebu ni=
3ábué fouměrnoíti a pramibclnofti není ffe=

třeno. Genom ol'na 3a oltářem, čaftečně
3a3bčnó, přebítalouji lráfné geometriďé
pologont) (mnobobtanné či mnoboubelné
h'ulm).

blamni oltář, kterýž Uyni me dname
fe nadya3i, jest celi) 3e břema a pod.)á3i
3 nčtbejňibo probočftioi na Luze (Romča
rom u Brna) ! Iřebiči nale3itemu, lbe3to
[\nl foft'cl „Gbóše marianffá", (MariaZesl)
zwaný; na něm je obra3 sw. Prokopa,
opata Benediktinůw Súzawských nnni pa=
trona tobo dyrámn EBúnč; nemá wssak,
ialo celá oltář cent) uměleďé. Sirem toho
nale3á fe w chrámu ieíftč čtmcro oltářům,
(\ sice jenom ro prešbpterium, 3 niď)3 ol
tář fm. Sana Neponluckého nejlepssim obra=
3em opatřen 341.93 lobi chrcimowé, lterá
má brně cbobbt) foubč3ně a bloubč, aft
w polomici flenuti čnčii na piliřicl) po
obou fttanád) Swati nátoba nasseho česko:
tnoramflébo, jichž řabu wssinl ptámem ottoí=
raii foďit) swatých apoftolů Moramfhšd),
Gorilla a Methodia, pod nimi3na
pilíř-id) obloutu prešbyternibo talč jejich
jména ubána ifou. Sochy toto, po bmou
m3bt) naproti íobě ftoiiei, jfou noměbo
půroobu.

Spoťe mnllá fmětlo beuní bo meleb:
nebo ssera této ímatpnč, iebině olnem rot)
fol'ém gotbiďtjm, na choťe sstědťeji mléroá
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se Blaha jeho 3óř, :: wssak jen dyattné
marbúnlo 3auiímaii mííto nčkdejssich, kdo
wi, fam se podělých marban.

Nejwětssi pamámoít ale jest pob dyt—á:
mem. Celou toti3 prostoru, ltetou w to:
ftele 3aujímá prešbyterimu, 3auiímá pob
folielem 3namenitá krypta, lterá blebá sobč

\omně. thppta ta byla půmobně ro3bě=
lena na mě, jal to i sloupeni ohronuuých
pilířů lamcnnód) \o ní ofmčbčuie, ro3bra=
běna na mě obbelem , m proftřebním ře:
bolni bratu), m lewo opati), w promo
3namenité osoby pochowáno. Kťidlo pramé,
ie3 wybihalo do zabrady, ii3 jest odseknuto,
a 3 té ftraut) nowý pťistup do krypth mtr
3běu, lbe3to břime bol pťisknp do hmm)
fráfnóm portálem ob jilm 3 Eonmeutu, jal
tomu pofub zazděné zbytky portalu onoho
nafločbčuii. Řrqpta ta plobi ú3a6 a fma=
tou brů3u, bílem fměloflí stawby ímé, mel:
fotmúrnými flenbami i piliřemi mohutnými
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z ramena tefanómi. Co wssak whklúdáni

Hmm; beílami, lteré3 ji3 3pud)řelé bolů
spadaji, má anamcnati, neminu: ubati; či

to bylo lenení při ftambě Famatné hopu;
této, či schwálné mqllábam pro o3bolau,
— na tů3no ro3cl)ú3eií se bomčnh). Ioli
iiflo, že cos taromélyo barmo po wlasti
nassi lupo lylebal, a kdyby, jal nám m3úmfu
praweno, ltomu přinlo, a krypta tato
ofuřelá měla we ímé ctil)obné lůno pťijie
mati obemřclé členi) iifté obmčtroe wýtečx
ného bomu Waldsteiuských hrabat: tu 51;
se balo B jistotou přcbloibati, :: ! tomu
i sstčsti přáli, 3e dprám nčkdejssich Bene:
biřtinůmna Iřebíči, po Rajhradč
nejstarssi m Moraroč, jal tol)o zasluhuje,
pob gemí i na hoře olmomen Dube ke cti
Boži, fu chwale flawnébo robu Waldsteinu
ského, jakož i ! ro3mno3ení rabofti a bla=
ženosti celč wlasti Morawské.

Patero obrázků z Pruské války na Moravě v mi
nulém století. *)

(Jan Dundálek, kaplan v Dačicích)

].
Bruský „Grál Bedťich ll., spojenec

Sasň, Baworň a taféFrancouzů
3mocuil se aUstriackého Slezka brannou
moci a bo mítě3ftmím u Mohuče 10. Dub.
1741 sobě pojistil. Zesstě tol)o roťu3mo=
mil se Dlomouce za broa bm), an pewnost
tato bůle3itá m Morawč iafo fobč 3ane=
(bána 3ůftala talořla bez wojska a beze
wssi bálfíi- í'ooienffé 3áfqu. Teuto ne:
pkedwidaný pčld Qlomouce drnhé hlawui
měl'to na Morawč, Brno, nemálo 3aftra
ssil a obhwatelé za to, měli, 3c i jich měfto
tomu famému ofubu poblelme.

Awssak lbo práce schopen bez ro3=

bílu stawu Bol na lyrabbo ku práci porno:
lán, nemoiímaiíc ni ženských, a na mále

*) Šel-odpo 3 protololůro Frautisskánských, z
bowskeho.

bylo, 3eln) i lláffternici na brabbt) powox
lání boli, 11:3 z toho sesslo. Sasřci již

bližili se Brnu, a bomnimali se, 3e polu
Imm obllíčem'm pemnoft BrUčuskč: fe pobbá ,
awssak fami plo neboftatef potraml) ob:

tábnouti mníeli, nebot $tuffé wojsko nc:
bloubo přeb tím můfolni lrajinu poplcuilo.

Nokn 1742,13.11nota \onbtancos
malt) nepťcitelské sbory okoli Rřtínffé, tal
3e se cena poble tel)beiffíl)o loopočtení na

18.000 3l. nbala. Za to pak tu 3emfftí
bufaři lapili 386 mo3ů nepřátelfmd) a
plné zcisoby potramné bo Brna pťiwezli.
Stalot fe to 26. února rotm'e imenotoa

něbo tofu. Bťi tom jali Uherssti 2l7uíaři32 Pruskych mojálů, mezi kterými2 uto:

Brnčnskěho, Dlomudčbo, Rromčříiílélpo a Ile-_
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čenci 3 aitftriaďěbo wojska [wii,- fteří tal'é
neměrnoft froou fmrtí na ssibeuicižaplatili.
“Druhého Bťezna přitáhlo něfoíif Pruských
íetnin bo Bišně, B kterými Uassi Hbf-iibncb
se potýkali £ tím wýsiedkeln, še jid) 18
zabili, 1 dčlo a Učkolik mo5ů jim obůali
a bo Brna pťiwedli; z llbrů padli dwa
a několik bylo tauěmjd'). Na 13. Bťezna
whprawilo fe 400 bufarů pob weliteíem
Bollesnayem leonwucř, aš k fa:
mám sbím pťirazili, adobywsse l,w muobo
nepřátel zajmuwsse. deleklř <Brufům
125 roogů, 20 foní, 17 megřů, a jiné
fořifti nčinitofíc, te swým sc umotátili.
Sbor ten wojenský takou hrňžou naplnil
“Brum to Díomouci, že ga to měli, iaiobt;
celá auítriaďá armába přeb mčftcm ' ftáía.
“Bo čtou) bobint, tíoufli to Slomouci na
Dufam) ——nitbo wssak z měfta minima.
14. Bťežxm pťissla zpráwa, že 300 'pěíííd)
a 400 foňáfů ob 4000 Prusů po tuhém
boli zajato Bolo. To fe ítnlo m Hodo:
u_íně. Ncpťitel bližil it a dorazil do
Slapauic 900 mušů počítaje, foe wssecko
wydraňcowal. Pruský mstitel Erougcě
mnie 300 mužů ubeřilna Liss eň, awssak
tu ' jej tnzelZlské wojsko zbraxli moítalo,
že Uazpět bo Slapanic ceftn filapal. W zci:
pasu tomto pablo z nassich 15, 10 Dolo
raněno; z Brnské straUy padlo 60, me5i
rauěnými uachcizel se i mclitcl Irougcůj
Qdebrali Prusňul ubatni uasii mojáci mc:
[ifou potmmuou zrisobu, zuačnoxl fumu
peněz, iebnovbělo a taté jaféft broamčbčnc'
či nwsaznč hubni). Wsse to doprawili
do SBrna, a 17. t. m. koťisii tou pobč=
(ení Boli. Batím melité nefítěftí hroziťo
Brňanúm, nebo 16. Bťezna mmm“ obeň
Bůh roi, jakou Uehodou, nčfoIiE. pum
ig to,;trbío a na sto Iibi o žiwot přimo.
Stěsti při tom mnam, žc _obeň gól-ojnice
fe Uezmocuil, ano!; neim Spielberg, ale
fuabno ivceIé měfto me ;,fá3u Bolo mobío
přijít. Zes zč:buba ta bále fe Uerozssikila,
pťipisowali roůbec ochranč Rodičky Boži,
a tafé na pobčfomáui org-ím) Bytí) ílawué
služby „Boži u sw. Tomásse a proseno,
abl) i Dáte mocná Echna odnamtou ruin
nab [ibem ímtjm držela. D tomto ftraíti
plném púbu když ciíařomna a fráíomna
Marřa Tberesia Bula uslyssela,po:
slala 15 jiných strojců stťeluého prachu,
neho pťedessli 5qu při moputnutí ohnč aa:

Čtení bile-' a ačmčpifné.

| Immlít). Bod lgáfítitem bufarů doprawilife skrze zcistupy nepťátelské aš bo Brua ;

| 6 tuííim ;, ončď) bylo chyceno, Ucž bufati
| je zaš uazpět \omnoci dowedli až na je:
: blloí)o,ftcrl') wssak lsti použil, aby jim uprchl,
f ítočil totiž bo řeh) “ Rajhradll a sskastně
l se pťeplawil na brubon ftranu, a ta! i on

30. Bťezna doxBrua bot-nail. .
Na wssech ítvanád) potýkaly se too:

: jenské ibm-1)můrol Brna. Ia! u Tissnowa
napabli 23. Bťezna 3 íetnim) bufarů čtou)
fetninl) Sasikň a w nbatném Boii 150
;, nic!) obpramili, 39 ranili a 132 zajali
a bo Brua raněné a gajatc' fprotoobiíi.
Mezř zajatými boli 1 nabporučíf, 3 ta:
pitáni (fetnici), 4 poručíci, 1 praporeč=
uit, ] aubitor, 2 ítrášmiftromě ob wozo:
tažstwa, 2 míabffí praporečníci, 4 íuroři,
2, [;oboifté, 2 beíátníci, 1 plufomní Buber
mt, 2 jiní Bubeníci, 15 flubů, 27 foňáfů,
a 250 loni. Eben, obc dne ď pouwriBoži
uassiuci uab Prusy witčzili, tattě 24.
Bťezna opět íífaftná špráwa pixissla, že
husaťipťiSka Iici nab “Bruin zwitězili;
bolo jich aft 900, z ktcrých 300 pobyli,
ostatni me mobě zahynuli, q jen málo lid;
fc útěkeul šachrčmilo, mr Št 72' mójů'é
raučuými doProstčjodda pťiwezlidNa
to brubébo bnc pťissel posel, žeby wůke
Irák Pruského byla, abl) píani na posstě:ch
fmobobnč dochážeti smčly, podobnč, žeby i
z Pruské ftrant) šábné přetášh) se nebáli).
Co wssak Uaprosto obepříno bylo, ponč:
wadž Sasi mc můtolí leželi. Llwssak
mezi tím ubálo se jakčsinedorozunlčnimezi
Prusy g Sasy, a spolu tafé pťissla zpráwa,
še z Gedi 18.000 mužů nanincům fu
pomoci přichě:zi, a še již tafé iebnotíiměv
fborl) m Morawě se nacházejí. 31.
Bťezna přimo na iemo, že Pruský Janě:
měřič přefttojen Ulezi btmáři na Gpiels
bergu pracomal tím obledelu„ abl) nomad:
tral, zdaž mífto to íc wydobytř bá_; on
wssak prý měl ic wyjádťiti, že není Spielu
Berg k whdobyti, a tal nepřítele ob oble
bc'mí k prospěchll Uassinců zasttassil. ,

Na 1“ Dubna wyměňowalo fe tnezi
ŠDraft; a nassinci zajatých; a bylo 57 z
austriackého wojsta wykoupeno od Přusů
53 sajeti. 2. Dubna wydraucowali Sast
Cernowice a oblolefíi 6 sebon 37 usedlých.
Druhého dne pťeběhlioi brou Prusi při:
Uesli Uciwčssti,še auíttiaďá jizda na Sasi
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botáší a míee k EBI-nn se blíží. Co tafé
pohorbíl bopíe ob ljraběte Bertbolda
ge Bnojína obejlamj, že totiž 30.000 mnšů
6. ml! 7. t. ln. bo nlčj'ta Bnojma boragí.
sm; tak Be wssech ftran tngemfla armaba
se bližila, mám se nepřítel ob Brua
t Wisskowu a k Prostčjowu, poplením
mnoljě nlífto při ftoe'm obdjobn. iBrněn=

fjtí obproatelě při flamném průmobuamex
lebnou ímátoftí msbátoali b_ítt)<Jtejnnjšíjímn.
4. Dnbna bola ílamna mne imatá, jafo í
napotom fašbobcnně u fm. Zomáíje. We
frantífjfánífěm loftele též každodemlč byla
na ten í'untjfl mňe ímatá obětotoána, a
každý čttortcl byla apííoaná. “Bro ten čas
bpltě. ljabít a tnnifa fm. Sana ltapiítrána
meřejně topftamena a l'ašbémn toolno lnjlo,
ten fiat fmatěljo políbití, jakož je to jiš
přeb obleženínl btjlo ftalo. Tobo sanlého
dne dozwěděl je welitclBrUčUský, že ftatft)
jeho m Slezku od s.lSruj'léljofrale generá:
lomí Eronyeíomi jíou baíotoántj. *Boob:
tabnutí nepřítele Brno míjím boítatečnč
opatřeno bylo, a cem) při mf em zboži
náležitě pablp. To tale již, &namo bhlo,
še *Bruíhj Ital ze Zidlochowic je obftě:
bomal.

6. Dubna optaljlí Sasi, fteříu Kar:
tous lešelí, bo tRečEotoíc a do Stnřima,
obmlelfje 8 íebon íoílaře Stattnfíanfléljo a
protnratora te'boš tláíjtera. 7. Dubna i
od Modťic Sasici fe obcln'alí, nebo an:
fttiaďe' mort) jiš f žRajljrabn, k Poboixeli:
cím a Bíblodjomicím bnlí přiragílí. Q
tom míjení gaflal BrUěuský toelítel Gee;
gpx—éroubo žlBíbně a bo íBoljořelíe na ge:
nerála Baroxleh:a, načež, 100 l;nfatů
bplo příragílo a k Slawkowu ga uftnpn
jícím nepřítelem poípíňilo. Dníno bma
Sřartnfiání \otjfonpení boli na proébt) too:
jenffěbo taplana, hraběte be ©are. Když

se anfttlaďa annaba jiš bpla přiblížila,
ftratona zásoba učinila je tím, žo 8000
bodjnítů djleba napečeno bylo. E)?aítal
10. Dnben a jeňtě 2000 *Brufů je m33o=
ljořelíeíd) zdržowalo; nassi husaťi wytcihli
proti nim, a ínab fjtaítně Bplílnjbojufon:
čílí, kdyby od židů (pramí fe ob ..5Ronf1:
nowských) zrazeui nebplí, antě nepřítel bo:
ftal pefíln 4000 mužů a Domací wojsko
w úbolí bpl obllíčíl a z hrubě ftřelbp na
ně bágel; awssak zůstalo mne až na to,
že nětolít mugů z obou ftran Bylo pablo.

Wojsko anftriaďe' se míce a wíce fbro:

ínašbomalo, nepřítel měl na fpěd), a naíjí
l;nfaří neopominnlí jej ftíbatí. Nyni zwů:
folí nepřítel se wyklidil, zauechaw po sobč
ítřelné slnaně 5be oude , načež, Lothriuský
fníše Star el it generaltjz Sřišnigeeďem, ©o=
ljeííenlbíeín, Ibannem, Roííígéeďeín mlabs
íííín, Iljingenem, Bídjtenfteinem a Ěatljiaa
mjm jlamně Etyl w Brně moítán, a ball;
se w měítfhjcl) loftelídj pobefotoací flnšln)
Boži. Taktě w ptmní půlí měííee Dubna
Brno nepřítele fptoítčno b\jlo.

2.
Noku 1742, jal anamo, rosljoítíli je

“BL-ují“po Morawč. rIDo Morawské He:
Domě příbolí 8. l'ebna tébož rotu, glafítě
na imtjdj podjobed) k Dlomoucí, tal že
téměř nepřctřšeně přieltá5eli a zaš jíní ob:
djágelí. Než 11. Dubna ípatříla Tťebowá
melítí') bíl armábt) EBruítě; na tíiíce wozň
rozložilo fe w mčstč a. w ofolí; Btjlt) to
přebeíotjím přípřeše Morawských rolnílů.
Ioljo faíněljo bne borajíl trál Pruský Beu
bříd), Ge ímtjma bměma Brattp Wilémem
a Sinbřídjem a s mnobtjmí jimjmífníšatt)
a generalt) bo Iřebotoé. Druhého bne na
to obebral se pan tm'ařbían Hh aeinthuš
Kiiuischer 6 p. ?lnrelíanem luh-ali,
apt) jemn učinili potlonu, a jatfe poboba,
llaííter pob odjrann poručilí. Král pobě=
tomato íe , poručíh) oíloíoil tmatbíana
tatto: „Sic merben Morgeu oor mid) eine
Mef; lcíent" (Bejtra Bnbete pro mne Mssi
fmaton slonžiti!) Když p. hnatbíán nflo
níl fe, tágal je trál: „Sa'ř“ — „Sa/'
obpoíoíbá p. lmarbian, „Jhro kšnigliche
Majestčit ljaBen zu befeljlenf' (9Ino, Wasse
trálomífe' Wcličexrstwo můjeporoučeth) —
Bbršnjem fe ob dálssiho wýkladu a pob:
flabn ínnjjln řečí tě. i\obotfnontí mfjal
mnííme, že při tal. melífě ííle naíbto
mášběnčljo ciaíljo mojjfa tláíjteř ftantifjfána
íltj šabněljo uatisku netrpěl, tolifo 18 funí

G 9 padwlltj, ješ jifte'ínu plulomníln. na:
legelí, bo třetíbo bne předjomal..1.3.13ulma
odebral se lrál fe Switawě. Mčsto, ne
jen že gnačmj počet .mojíta wydržowati
mufelo ftraroou, ale tafě 4000 zl. jlošíti.
„gamet téš mnííl tolí obméftí. Dobytka

mfjebo brulju weliký počet jato i na ustea
wozů š obiluim nářlabem odwezli Prusi
B sebou z Ethox-atol) bo Ccch.
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RokU 1744 8. Října natofjtítoílo asi
300 EBwjltjdjhuíarů Morawskou Iřebowu.
*Botloullí a to3ebralí tenfrate ro3líčné ua=
řabí to 3atntu, mhbrancomamíje nčtteré
bonn), po3ábalí ob ntějta 400 tuíů bufátů.
8“ při této nehobe' 3ůftal llaňtet 3adjrančn.

3.
Sřbh3 se ití—uji r. 1741 měíta Dlo:

mouce 3níocníli, ro3proft'čelí je tatočla po
celé nassi,Morawč. ibn Rtoměří3e při=
táhli ').. llnora o 9. hobíne ranní 1742,
počtem asi 500; a pnoní jejich práce
ohlah 3e mjíeďh branh u3atoi'elí a ítře3ilí;
6. Ilnota přítluíalo jídj opět 500, a taf
uftatuíčně přídja3elí a obdja3elí 3m? jíní,
jal to mojenjfé pomínnofti a íebou nejltj.
213 bo 23. Března nab3míněného rotu djos
malí je pofojně; awssak měnfanč po ten
čas fjtčbře je čaítomatí muftlí. Než pratoč
toho bne, btjltě meliftj pater, ftalo fe, 3e
bwa míňlaří ob *Brujte'hobúítojnilat odju=
ratoělémn Ioní 3atoolaní bhlí, a fbh3 tojíe,
čeho pottebí bhlo, 3aříbílí, ubírají je men
3 měfta. TU potlají 3íba, ftertj íBuh mí,
3 jalého úunjjlu, přebhobíjím: „Wy Wa:
lassi jíte mh3měbačí (npehouní), a 3aflou=
3íte fjíbeníci." 9čače3 jeben z nich profto:
řečně prohobí: „21 noh 3íbé jíte 3tabcomé
wlaítí.“ — TU hhl ohen na ftřcíje; nebo
3íb nemenlal ubo3alů tčdj u *.L'rujté ftra3e
ubatí a je obmínítí; nače3 onino lapení
ohli, a bo tněj'ta obmebení; jjouce3e mífeho
obraní holí po nahtjch 3abech bíti 3 ntčfta
jptotoá3eni bhlí 8 poíxnědjem ŽBruíjalům í
3ibňm. Na hob Boži melifonoční jalo í
najlebující broa bní mhííel ro3la3, abh
obhmatele' hnojní neřab men 3 ntěfta mtj=
ma3elí; nepo3úítamalo tebh nic jiného,
ne3 jhrnoutí a flíbítí hnůj. „Salim PrU:
(jací mňelífé mhbraneomané měci, jafo na:
bhtet a pení3e bo Kromčťiže příma3elí ai
bobhtel bohanělí. Na ben 29.23ře3na ro3e=
jlalí po mčfjtanedj cebule, mnoholí fa3btj
platit tna; flafjter frantiíjlaujftj měl btoa
tíjíce jpláčet. Gebule na frantííjfaníhj na:
fjtet tatto 3něla: „Auf Besehl Gr. lián.
Majestčit hat bas Rloítet DBIol bínnen
4 Iagen baar 3u 3ahlen 2000; in Er:
mangelung jolcher Bahlung hínnen ber ge=
jeaten Zeit hat ec tčiglidj 2 SDulaten Ešeu
cutíon 3u erlegen. Kremsier, 29. Mčirz
1742." -— To jeít: „Na to3la3 trúlow

jlé ,žDčajeftatnoftí má lláfítet Dílol we
čthtedj bnedj hotomě 2000 mhplatítí;
jeftlí3e bh w totn určitém čaje ne3aplatíl,
mat bennč 2 buláth co egelucí polo3ítí."
“Břebítamentj tlaíítera níuíel fe pobepjati,
3e tatomtjto'ro3fa3 jfutečně obbr3el. Na
to obebral se tmelitelí wojenjtého toho
jboru a mhpratoil uuu, 3et postawenř tla-=
fjtera to nenefe, alu) tu 3načnou juntn
peně3 jplácetí ntohl ; awssak wojenský tue:
litel ani hrubě ho jlhjjetí nechtěl, pramč:
„!)tic nejlhííjm, 3běm mlutoíte ; mujím pl=
nití lrálomíhj ro3la3; co lral ta3e, tnufí
je ftatí.“ W tněj'tč wssude náře! a bibo:
tuaníbhlo jlhjíeti. Zřetiho bne opět obe:
íjel f melítelí 6 prosbou optomínutí platu,
ale slyssel přebefjlou pííeň, abh jen ílo3il
dwa tíííce, jina! 3e uhlíba, ftcraf to 6 ton:
mentem wtjpabat bube. 2. Dubna při:
hláftl se do llafjtera bůftojníl mojeníhj,a

rohří3uje přebftatoenému, abtj jlo3íl th btoa
tíííce, neflo3í=li, abl) polo3il broa buláttj co
qecucí a to hneb; nače3 ípramec llaíjtera
obpotoěbčl: „Sá nic nemám, nic nemohu
jlo3íti, at bělají se mnou co chtějí.“ -—
Na to whjabřil je bůftojníl, jeftlí tal ne

učiní, 3e to půlhobíně příjbe 25 mu3ů
Be ímtjm poručílem, ttertjm pttj mníí
obem3batí tofíeďh flíče, a tu 3e 3mí, tte:
tal bubou hoípobaříti. Než předstawený
tlantera jeíjtě jebnon poluíil je o ntilojt
3úbatí, heré3 neobbr3em, mh3abal si, abtj
boloolenotnu bhlo tjamému řralí jíti a jej
to 3ale3ítoftí této poprosili. Tor mu po:
tooleno bylo a talé průmobní lift na ceftu
obbr3el. íBoílal tebtj 'bwou páterů 3 na.
sstera 3a tráleut bo Bíblochomic, lbe je
pramě toho čaju ?Bebi'ích ll. nat Elšrnjhj
3br3otoal. Co 3atím pojlome' obeíjlí, mujílí
přebítatoení flaíjtera, p. ':Bamel Richter
a 3áítupce jeho čílí mifař, p. Norbert
Mička do mě3ení je obebratí. Wčc tato,
jal je nabití l3e, llafjter bo nemalého to3=
patu přímebla. Wýsse jntenotoamj Pawel

Richter prosil to tout pabu o tři točcí,
abtj jemu pomolenh hhlh, totí3: 1. alnj mohl

la3bobennč míjí jm. flou3ítí, 3et na ten čaé
jíní btoa 3 lonmentn bo mě3ení půjbou;
2 (151) hub jej, aneb míláře w flafjteře
3anedjal, poučwadž toho fpráma llaíítera
mhuíalja; 3. abtj íměl po čas umě3nční

jmého ftratou ob jolněho obhírat, to jeho3
bomě tenlráte hlamní ftra3 a talé wě3ení
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fe nad7á5elh. $rmni prosba byla iemu
bocela obepčena; maf prh lmoblitbč čaíu
dost me bne i to noci; bruhá a třetihhlh
fplněnh, tař že na mifio p. miláře obc:
bral se páterMaturinuď Schindler
dobrowoluč do wčzenir Kdykoli p.Pawcť
k iiblu gafebl, ftáli při něm bma o,;lsro:
jeni mojáci, a nim) nefměl béle při jíble
zůstati, než půl hobiuh. Meši uwčznč:
mimi nacházeli se též i bůftojnh p. prelat
Welehradský 6 přemorem a ohročnh, ob
kterýchž jesstč sto tisic Šábali, lbešto již
Welehradský l'láňter 5% bříme pabefúte
tific flošil. Pciteťi bo Biblochomig lu mm
obeflani aaftali jej na cestč bo Zidlocho:
wic; awssak neualezli slechn, ale hhli ob:
fagáui le komisi do Dlomoucc. Nad ga:
twrzelosti frálomou ifamibůftoinici m prů:
mobu hale fe jaksi pozastawilid S lupo:
řígenou tebh vlabelu-ali se páteři nazpět do
Kroulěřižez Bet z cent) unamenibhli, mh:
pramili se iini bma bo Dlomouce m té
famě galešitofti, šábajicc spolu, ahh jich
pťedstawcný fláfltera na swobodu propu:
sstčn \hhí; ncíli též 6 íebou liftiuu ob iní:
šetc pána, hiflupa Dlomuďěho, jia ofmčb=
čomali, že ftatcf fool niloli jim, ial fe
ŽBruffaci bornniroali, nepatří, neš hlišeti
pánu přináleši. Toto wssecko wyťidiwsse,
hhli bo Rroměřišc Uazpět odesláuř bez bál:
fíiho ujifítěni. Spisse ale, než sc namrá:
tili, bhltě přebftamenh Hamem na swobodu

— propllsstěu, pobyw we wčzeni 7 bili, aniž
iemu ognámcno, pro Heron příčinu fc pro:
poun'ti. To wsse koyz fe bálo, mčíi'rané
Kroměťťžssli na muoge pčissli na miginu;
nebot jesstč té noci, neš *Bruffáci se obe:
hrali z měfta, hhlo fašbčmu mčn'tann ulo:
ženo 3 5l. lašbému mojálomi, co jich w
Domě měl, mhplatiti, a w mnohých bo
mech 7 i mice moiáfů nhhtománo hhlo.
Dňskojnici táhli bmoinaíohm') pobil, tal
že mnohá z měn'tauů aš 100 gl. pološiti
mafil. Mira ie boplnila, an 11. dubna
pťirazili le Rromčřiši ciíařííti- hnfaří, a
harcomc'mi na lufách Kromčťižských zapo:
čalo. Když cifařílého moiffa čim bál mice
pťibýwaťo, uznali Prussaci ga bohrémčfto
opuftiti 13. bubnu 1742.413rlpr1le51tofti
té oswobozeni Bhli 3 ma3l>h fenatoři .in-a:
disstssti a pan teltot tamnčini loleje Scfu:
itflě. $tiifíúti táhli lomářílou Bránou men
zxnlčstuja pa! po malíďplqšřeromu. Mosk

přec MorawU ga fehou gapálili, awssak
obywatelé Ktomčťižssti oheň uhaftli a hun
farům přechob pojistili, Hei-há je to patách
ftihamfíe až k měftu Bystťici mnoho z nich
pobili. SBčen't, Mosstěuire, “Biel-on) hol-eli),

oloupcnh bywsse poflabu loftelnicli. Ucho:
wejž Bože! wlast nassi od pobohnhď) ne:
mitanhch hoftu.

4. _
Roku 1758 ofágali se Prusi přeb

Dlomouci a obléhali pemuoft tu po dwa
měíícc, a po 33 bni neuítále fti'ileli na
mčfto. Wčtssi bil mčfta na bolnim ná
měíti hhltč porouchal! bělomhmi foulemi.
Klússlery a foftelh trpčlt; mnoho a Ueposkyro:
malt) micche3pečného miíta pro nftamičně há:
geninepřátelfře'ho ohně. Taktč n. p. panenffh
lláfftet u fm. Siateřinh hhl téměř 1'051'01l=
chán, když jiš břímc jeptissky fc bo Siromč=
říše a bo Boškowic hhlh přeítěhomali).
mominifani přeíiblili na ten čas bo ?lu
guftianffóho fláfítera ke wsseul ímalhm ;
fapucini ntefli se m Dlomouci bo bezpeč:
nčjssich bomů a tafě na menef. Klčlsstcr
frantifffánífh u ím. Beruardina Bhl tafořl'a
iebinhm a iifthm útočiňtěm, a proto tale'
ohmoatelc' Dlomučti w něm ochranu) hlen
bali a nalcgli, tai že celé robim; toho čaíu
w Elanteře tom ícuhhtomalh, jařo: robina
p. Sana Sřnilwlonbla, měítífého fcuatora;
robina pana Sana Trawnička, mčítífe'ho
fhnbiřa. Bydlelo té bohh to fláfiteře 17
mnichů frantinlánífúd), jeužxm powiuuostech
swých zňstali nepťetrženč a hobinfh obloh
flhm způsobeul odbýwali. Služby Boži
obhhmalh le na nmose u Frantisskčcnů,
kdyže rabno nehhlo m jinhd; fofielích pro:
blěmati pro časté bázeni nepřátelffhch l'ul.
Saifoli frantifífanflh lláfíter olvhmatcli bhl
přeplněn, nebol'tatfn to ničem nehhlo, neho
přátelé a bohrobinci flafíteru mnohoná
íohně mhuahrabili mffe, cofoli sstčdrostř

swou uomhm fmhm ohhmatclům w čas
ohlcšeni Ehl poffhtmil.

Toto nehegpcčné nalehani na mčíto
trroalo ob 30. hočtna aš bo 2. čerioeuce,
fterého bne *Brufi ob Dlomouce obtrhli
a'f Morawské Tťebowé fe hrnuli. Bas
nechali na mistě iebno bělo a pět fotlů na
pumh. Ze Prust obtúhli G nepořigenou
ob Dlomonce, hhla hlamni příčina, že
aufttiaďé mojífo pod generalem Bauboq
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nem nepřátelflé mo3p pottaloou a ftřel=
mim prachem opatřené jím Bplo obňalo
to bot-ad) nab Sternberkem 11Éerouna.

5.
Awssak lbt)3 1758 (51,10 to prámč

na 1. čerioenee, an se Brusi rychlýnl po:
chodem l;nali ob Dlomouce) téměř celá
námal *Brníté armabt) nara3il na Morawe
skou Tťebowu, nemalé 1'13lofti 3moc11ilt)
fe celébo měíta. Bhlot prámč polebne,
když přební tlupt) wojska k Branam příra=
3il1), tteré3 tafé ibneb opanomalt). Hro:
3ilt) tu melifé nefná3e lláfítcrn ftantííffán=
íte'mn, lterúm bohužeť, ueussli fláfftetnící
té bolu). i)?ajebnou ro3nefla fe powěst,
3et Bedťich, trail €|3rufip přítomen icft.
ŽBřebfiamem) lláíítera, pou3ím příle3ítoftí
této, obeln'al sc ln lrálí, proíe o ufietření
iláňtera imélw. Řrál, mpfltm'em jej, bal
jemu 311obpoměb: „Eš mírb 31mm nichtď
Leideů geschehen. GebeU Sie nur meinen
Golbaten genug 311 efíen 111113311 trínleu.
Soslen auf bie (žammlnng geben 1111b
Brod 311fan1n1enttagen — er gebo ben
Segen ba3u. (Nestane se mám nie 3le'l)o.
Dejteš ien mojatům mám boft jíftia pítí ;
nechat ibou na íbírln a _fnafíeií chléb -—
on 3e bámá po3ebná11í ltomu.) *Bří čem
jalobt) lří3 bělal — a 6 úímčcbem pra:
toíl: „Zch fanu and; baBStre113 machen;“
(Sá umim tale lří3 belati ,) a paf bolo
3il: íollen (bie 8ran3i6laner) um einen
Balbigen Friedelt Betben (nechat (íšrantíč
lání) o brzky pokoj fe moblí.) Na to na:
flebonmlo pčtíbenní [;oípobaření "Brnílnd)
mojatů n) tláííteře. Bet i w n1čftě po=
bobnč fe bálo,
bobno a flun'no bějepifcí minuloft měrnč
pobamatí, pobáme i 3be měnu) obrá3et
3 oné bolu). Dbpolebne boftamíl se fta=
nomifítnít (Duartíermeífter) bo fláíftera,
Bp tam asi pro tři fetninp Butt) obíebnal.
Awssak 3e tolíl mífta nenachá3elo feapan
fmarbian nftamičnúmí profbami naň bo:
lebal, nftanomilo fe 13 poloiů pro bů=
stojniky. Na ostatuich chodbách mají se
pčííáci, počtem 600 ro3lo3iti. Když fe
přifflo k bráně nomicíatu (kde llántetfítí
namáčfomé bydťejť,) 3ábal ufílomnč, aBt)
mu Brána bo nomícíatu obemřena Bpla;
ne3 pan hoarbíán 6 proflaou naléhá , Bt)
mifto to ufíetřeno Bplo, an prý pofmátnpm

netřeba bollabati; a jeftli

\

Gtení bčieo a 3e1nčpiíne'.

wčbám určeno jest, lbe Buboucí lně'3ílpo:
molání ímemu fe l)otují. Když tona! bále
na tom fiál mojenffó ftanotoííftníl, abl) afpoň
to mífto opátral, bpltě moeben; ale fotma
mlročíl, iattoli 3n1u3ílt) Bpl, ibneb na3pčt
coufl, míta, fteral řeholní mlábe3 w bla:
holím ticlyu ponořena 3a swýnl ropšfíím
pomolánim ro3iimáním sc opírá. Dntě
umlll — a mice o nomicíatu 3ab11é3mí11lp
neučinil. Iotč [\nlo iebiné mifto m na.
ňteře, fteréš co poíroátné mífto ne3emfieb
nílo. Batím fe ben nachýlil, a řeholníci
po mečeři noční bobính; obluúmaií. Ban

fmarbían 6 něfolifa řebolními [\ratrt) oče=
lámají nab3n1í11ě11c'lyoftt) (bnftojuílt), ji3to

ímčtnicemi w flaííteře opatření býti měli),
aln) S nimi pomečeřeli. iBůl noc i'13 fe
přiblí3ila: Eláňtetní bmeře se len to3lítnou,

chasa 3l>roiná tota3í 8 pomilem bo lla:
sstera a přeplní mňerh; óobbo,' 3eam pro:
iít nebnlo mo3no. Welitel fboru tobo
ibneb po3ábal Híče ob fflepa a bal fub
pima pro moiah) ímé wywalir. Dn wssak
fám € jinými bůftojníll) w refeltáři (toe
mečeřable) fflenieemi řínčel. Dne 4. čet
menee bota3uie se sborowý wojenský mes
lítel, mnoboxli mouh) a luíitin m na.
siteťe mají ? Nedbaje, žeby zč:soba pro celý
sbor nepoítačoroala, bal se roe'fti bo ffpí=
3írnp, obrub 3 míti) 1110qu a 2 min;
hrachu wynésti a pak té3 sud pima opět
mptoalíti bal. W přebííni lomoentu brzy
nskwjena byla luchpň, fteta fpolu '1 3a
iatlu ílou3íla. Na bmanacteru mifted) w
l'láfíteře ro3lo3ili obnč a maříli, nefietříce
při tom ničeho, co fe jen pro jíd) ludmň
bobilo. Bhťotť toho čaíu n) l'láííteře tom
befet ftubuiícíd) ilerilů a befet nomícu.
Dbčb buftoiníci oblnámalí m refeřtáři a
sluhowé jeiíd) w kilchyui. Po občdč mtr
fili 6 bubbou na 3al7rabu a mefella trroala
a3 bo mečera. $? 3. bobinč přinel b_o
tlaňtcra tní3e 3©e6íenla6íelu, bal si ote=

mřítiloftel,po3abal3pomčb11ifa a wykou
nal fmatoftní zpowčď, nače3 3afe odessel.
Následlljiciho bne obptatoílí se wssicknik
Switawě a melitel mol 6 feBon dwč mě
bra mina na eeftu, oftatni flubomč ia!
tčemu přifílí, taté neobpuftílí. Na 5.
čermence přitáhl filmi sbor af112,000, a
nftanoioeno, llúfítet w nemocnici obrátítí.
SBroíBp tu byly marné. Na chodbách, a
tbe mista bylo, stěnali tanční ; 40 tan



Čtení břit: a aemčpiínč.

boiičů, 12 mrdmld; lelařů a mnoho jináč)
bůftoinílů wzalo butt) w klásstcťe. Wsse
bolo ialo na rub obráceno, ielot aftenaui
ze wssech ftran a fmrab — az pri) lonitřs

nosti pronilal. ?)?ebolnícilen últablou po:
božuosti ímé mplonámali při ugamřempď;
dwéťich. Mezi wssemi počínali sobě ran:
bojiči nejrozpustileji ; lbe ti Byli, l)lulu a
flotačeni Bolo plno. (Bří takowýchto olo
ličnofted; mufili sobč řeholníci melmi opa
trně počínati, not) oporoášlimé hosty proti
sobč jesstč mice nepopubili; nebo každý z nicí;
něco jiného zúdal: ten Pátou, ten mino,
jiní lořallu a zaů poléwku, a tal to sslo,
ze zúsoba lláfftetní mňeďa pofíla. Lat to
trmalo po 5 Dní, ze jebni pťichcizeli,druzi
odchúzeli; 5. bne nemilé té náwsstčwy při:
ffel sbor pob jménem Freipartei (dobro:
toolniei?). Spisowatel w lláffteruímloftele
uazýwci je zrowna loupežUiky. sBalet
lroarbián obeBral fe zrowna l jejich genes
rólu Galmonomi , aby iei o odnaunou
stráž pro lláffter poprosil, nebo nic přeb
nimi neEnlo bezpečno. Dostaltč strúž ssesti
mužů. S ialou ochotou ftráš tn molo:
númali, posouditi lze ge ílom, jcžto ieben
ze sktážnikú pronesk: „SDet Teufel hatte

Stoletá slavnost osvobození

?R.1745 fmčtiloBrno stoletou památlu
oswobozenř města ob Swedského obležení, ná
ílebomně: Den přeb na nebemgeh'm bla

boflaloené Marie Benno ! mečem wssecky
genom)zwěskowaly naftámající zejtťejssi flow:
nost m Brně; přes celou bobina trmalo
zwončni. Tobo famébo bne o 8. bobině
ranni ubíral se slawný průwod z kostela
fm. Saluba bo (brámu <.Bc'mčHm. Io:
má“ i. Wssickui řeholníci boli přítomni.
Stawowé, jižto při lrálorofle'm míhobtši:
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euel; gerotben, Daň ilyr Wach Befommen ;
mir bátten febon euer petBotgeneB Břer
unb Weixl gefmlben.“ (Cert mám porabil,
še jste stráž boftali; nu) bhchombyli wasse
uschrcinčné piwo a mino nalezli.) <4130115
lolila bobinád; odessli i tito le Rřenomé,

lbe aufttiaďe' moiflo fbtomášbe'no bylo. Teď
teprm lláííterníci opět sobč oftameni Boli;
amffal Bolo fe iim jesslě obámati, aby
posléze celá námal wojska na MorawskoU
Tťebowu se nchnal, cožby jistč při po
rážce se státi mufilo. Hrabč bol prý
měl tu lonmentu říci: „3th Betet, liebe
Geistlichen, bamit bie Qesterreicher Uicht
auf uns lommen, sonst zlinden wir ble
Stadt an." (Teď se modlete, milí bus
chownici,aby Austriakowč na nás nepřiňli,
sice zapálime mčflo.) iBo pětibenním po:
bytu wojska zůstal llán'ter jako po wyhou
ření. Co nebylo gtrároeno, Bolo na met:
film bíle rogelaráno. QI tal jal se to Ilú
ssteťe bálo, bálo fe to měftč :: w zúmku,
ne=li jesstč bůře. Bémel Bolmobrancorodn,
pisemuosti potrbánt), nářabi a co jiného
obrolečeno. Roftelní wěci ftříorné zůx
skaly zachráněuy, nebo na bezpečném miftč
ulrott; bylo.

Brna od Švedů r. 1745.

rv ly
telfle'm úřabn tebdaz urabomali, whzdwibli
zázračný obra; Rodičky Boží a neíli iei
skrz oboje núměíti při hřmění běl, !teré
po třilráte 60 tun bolt). Měsko bylo po

dwč noci ofmětleno a dwěma witčzdxýmfa
Bránama olráfíleno. Nescházelo rozmanio

híd, núpifů (: íombolů. Iřetlbo bne Boll!
podobný průwod po námeítícl) Brněuskych
ufpořábán, a talě Bnla ! tomu přiměřené
řeč u sochy Banny Marie na botním ná
měftí činěno.

Pobožnost Brňanů při oblehúní Olomouce od Prusů.

Když roh: 1758, 28. lmětua Brussáci
Dlomuďou peonst hrubou ftřelbou bo
býwati počali, nařibil Nejjasnčjssi kniže,
Bifluv Dlomudó, hrabě Beopolb )Bes
dťich Gál) čtotocetibobinnou poďužnost
to dprómid) Bměnských. 'Břeroelilé mno;
fhoi líbu 51-an pobllu při té pobožnosti,

a ! nemalému pohnutí Bolo mibčti, l'teral
obomatelé ruce ! nebi zdwibaji a o [tito
máni Boži w této ímutné době profi.
R rosmnošeni pobožnosti naříbil tolyo čaiu
weledůstojnýPán de Freyenselď, ia
kožto zúswpce generálního mitáře, obo po
božnost ta w tajném dprómu Púnť flam

yu



mím průmobem se ufončiía. u ím. Maři
. Magdaleny, kkerý fond tenfrátc řábu from

tiňfánífc'mu náležel, bál se onen průmob
uáílcbomuě. 28. mčííce fmčtna ufnnčila
íe m d)!ámu tom poboznosk, cielo 5. Do:

bim) vbpnlcbne w1)fcI poswálný můwob
; frantinfáufféún foftcía. W popřcbi frás
čcI pořábcf pekaťstý Ge fwou korouhwl ,

.uačež náííebomali ímobobni pekaťi,nesoxlce
sochu íw. Sana Rapifirána a jcbo pozň:
statky (uepochybně plčxssk :: hmifu tobo
Swatčho) mfíiďni tito občni [\qu w čer:
mená pláfítč. EBDtčchto "li řeboínícitobo
řláíítcra h'autiňf'ánífé o, občni cítfcmním
tnudnm, ucfuucc [;ořlcí swice m rufoud).
Welebnci swcitost fc Uesla pob uebesy, kteu
réš nejčeínčiííí Brnčnssti knpci míli. Sčas
cházeli íc při průmobu tom i tebbemímes
lite! EBI-ušním,pan brabč Roíomrat,
mnvsí z minutě sslechlh Morawské jako i

magifh'at fráíomfrčbn wčsta Brua a tiííce
Iibu naňcíw. 18 gmnátnífů a 100 jiných
pčssich mujáfů pro ubršení měn—libovořáblu
splowčuzrli ton čctmj průmob, který se na
zelné uámčíítí pohybowal, kde fc fmaté
pošebuání 6 mch—[\nnuímátoftí ubčliIo. “Bří
námratu bo foftcía fm. Maťi Magdaleny
balí mnjáci „salve “ a nabgmíuěna pobož:
Uost fc ufončila. Tčž z kostela fm. “Beim
a sw. Samba gaříócm)byťypruwody řím.
Tomúsii, při klcrych fe mnidmi řeholníci
súčaftnili. EBD cch) tcn čaB, co ?Brufi
Dlommuc oblebali, bršena Bola mfíc ímatá
m řaple fm. Sana Kapistrana; až pak fo:
ncčnč 6 urpoťizcuon nbtábli m noci na
2. čcrmence. Na poběfománi fprosstčui
těd; nenlilých [;oítů začidilslawný magi'h'at
Blnčnský fíamnč ílnšh; Boži m fax.—Iiím.
Kapistrana 20. čermence.

Zálet do Číny.

??a míaítuí Kytaj počítá se 85000
[__]mil a 255 millionů oquateíů. Sb
wýchodu nMémá bo wýchodni ocean (h):
tajffc' nwřc) na jihU braniči Ge zápfldni
Subií a na ostatnich stranách Gc swýnui
podrobenými šeluěmi. Sewerni jcho bra:
nici k Moxšgolii označuje slawnčl m,:
tajífá čiliGíuffé zed, okolotofu 240
pťed (Sbliítem pro obranu proti [clou-ním
fcčomnifům mtmamená, fterá u měfta
Sučcu 3ačíuá a na mice než 300 mil
více boti), bolt), propafti a ixekyaž Emei-=
ifčmu chobotn Pečclskéuul fc tábne. Na
zwlčxsstě Uelxezpečných mífted), jakož i u
prosxnyků důťežilých jest bmoináíobuá, ano
i trnináívímá. Wýsska jeji obnáííí wssudy
26 ftřcmíců, tčš mf brubáí'm gáflabcd), a
na hoře bčší poprsui aci) 5 ftřcmíců wýssky
B pcrniccmi (ftřiíuami) W jisiých mami:
lenoítcd) stoji u ní měšc kužcťowité, ftcre'
na 12 až 23 ftřemíců nab zeď wynikaji.

Kdo po bloubo ttmamfíi píambčma
moři tichém Poncčně jižnipobkežiťisse (ším
íťé umibí, nemalou oplýwň radosti, bíícm

jže opět na pcmnvu gem mftoupí, bílem že
národnidzwyky a obnčcie přeb swčtenlea:
točené Cin poznú.

xabh ob nich obbmománi bylij

jUofi naložené zboži.

Sa! mile (of) cizi bó

Uěkterébo pťčstawll Ciuskčho připíuje, l;neb

k ní pospichaji Čiuaué na rychlych kocáb:
řád), nabígeiíce cigogemcům služlšu swou,

Gina jest
Iibem tak matice přepluěna, že každý fr:
matně pracomati mufl', ued;ce=!i hladeul
poiíti. Kdo z pťistawu Hougkong na pem=
nou zem wstoupi a bále po fllnici krači,
pťichodi přebuě bo měfta Biktorie, w něma
se mu úplm; obrňz ziwota Čínífébo cb=
icmí. Cizinee se tu xlemůžc dosti n\muas
bimiti ueímírnému mnozsiwi ícm tam d)lná=
tajícid; nábemuífů, šebrátů, jakož i pefttému
qbiefu wýchodnich obumateíů. Sřábcuuíf
Cinslý chodi na polo uahý 6 melifáufhjm
ííaměmjm Hobouřcm na blamč, abl) se
proti paprífům fíunečním ochránil a na
dlonhé banlbusowč boli 1m obou funcíd)

unií flřemícc a punčodm, hloubi) Eabát a
černou čepici Qčermcyómfuoflífcm. Dlou:
Délelikd (copu) mifíGíňanům přes ramena
a žúdný zuich newhcházi 5bomu' brz oblíbených
mějiřů m rufou. Wýzxtmnným“xcecheut
w Gině jíou holiči, Heřínm ulicíd) měfta
meřejně práci swou whkonúwaji, bradhx

holi a wlasy skťihaji. ERMD ěen'mibčti
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ieft na uIieíd) města, leč z neinimí tříbt).
(Emmpanomi bije bneb do očí fh'an'nc'í
přemráeenoft, ze nlnžowé nosi Ielíl'uaaem)
spod fl)

Město Biktoria počítá ob fmébo
založeni tofu 1845 43 mlabníd) bubom,
5 (brámů, z nícbš, ieben Eaptífům přiná=
leži, 200 ewropskýcha 741 (Sínffúď) bomů;
cell), 3 bobínt) hloubí) ostrow počítá1874
bomů a má 14000 obnmatelů,v z nichž
4000 na hbití) botnií. Lid Cinský we
ímé podlosti a neznáuwsti Boha prame'bo
páebá Ueslýchané zločiny; nejpřííněifíid) )a.:
“tonů ftámá prbtí h'ábeši, kdo fe iíbopuítí,
pogbamen btjmá ímébo bemn, neb se mu
gboří, a angličtí moiácí swaznji na frá
beši poftíšené Gíňaul) za [e(íh) bo' iebné
dupl), abl) jim [)anbu gpůfobilí, íelífoš
„' """ neš fmůj Ieííf stratí.
Cinský wojúk nosi náííebuiíeí ;,braň: ml):
bornt) tu! a Inf, 2 ssawle miebné posswě
a pusskuneúbkbnou, ze lteré fbnš stťili,
uikdy ií ! tmáří, nepřílíábá ze skrachu, abt)
fam úragu nemgaí Pak uosi sstit se sspa:
nčtffěbo palatin), na něm bčfna neftmůra
G'fttmromoií Mambu mnobragena b\)má,
abí) fe ii nepřítel polefal.

Se sstč mice pomaba Gínanů bije m
oči \1) fantonč, the 6 cbdwbníh) Ewrop:
skými pospolu šíjí. *Babímnbobné fe zde
odbýwaji ním na pít) a na kočky, žěebya
potrálu) foblíbemíní [ní)ůbfám [ibu fd)ub=
lebo. W nábbernějňíd) námčííid) vrobc'u
mají íe brabé rám, bebbámné, bornácí ná=
řabí, porcelan a brabí') oběm, iafnř, í bu=
bební náfttoie. W umění gaiímaji prmni
'mífto čínffé maIbl), vřebftamujíce Be
wssi pílí motolbené nwmtt), fmčtím), ptáh),
smířata, libí, hcie a chě.

8an u Mahomedáuů, romnč tař u.
Gíňanů jest nábošenfhbí Konsxuciowowssem
zákouem napornčeno, a tím jsouc ftát:
ním ííftamem, ne,;abrnnjíeím m' fobě
nišábněbo Božiho ,giemení, imčnanábošensf
l'tmí ani nečaflnbuje. Bnamenité je, (wiž
Wácťawa nebeffčbo nafobopííné náftím)
), fníturníbo Šímota w Gině čaíupiů Mus.
1855 swaz. brlvní) že Konsuciuš níčebo
o Bubu neb o fmčtn nabpočemífčm neučí.
Whprawuje fe, še'šářům ímúm tá3aiícím
se bb na mášně tuto mčcí, odpowčdčl:
„Bnaííái iíg mffeďo na gemí, paflí ne,

Fabi) rabějí- o tom fe poučili)." Proto ptáme

mít!) na způsob wěžistaweuých.

nemaií Gíňané mněfííbo [ml)ílu mramníbo,
iíď) mtamní žiwot zakláda se na měbaď)
)a[0m\)d) , wyšssich Usslechtilejssich pubnčtů

negnaií a bínbofmí) citů bud)n ieiíd) se
neboftámá. Nizeni ítátní, žiwot robinm)
a fpolečeníh) i mramnoft mmněřnií a říbí
fe obměhími gemnčiíiííní ptamíbh) r05ííníomé
moubroftí a zkussenosti, jezto jafu melíft)
stroj žiwot fpolečenský šelmu a říbítafořfa
řemeflniďnu nutnoítí.

íjlamní gáíaba Konfuciowa gafíábá
fe na poměru tobinněm. Sařo bítč swým
robičům, starssiul bratřím a feíh'ám, ta?
má nižssi íířebnít whšssiuur, celí) nárob
eífaři, země nebi a čloměf Bobu úctu
mgbámatí a je pofíouďmtíq Cifať 5aftu=
puie ftát a otec fmaurobinu přebBobem,
proto přínáfíí cífm': oběti za cell) nárob,
otec za swou tobínu, učebnici pak ga vímé
pobří3ené. Z tobo patrno, že '\u (Síně
není zwlcisstuiho stawn fněšífěbo. Kašdý
otec ie fnčgern u) Iůně fmé robim) a cííař
wrchučm kuězem celébo ftátn. Dn fíboíámá
úřebníh) a tito Iíb m určití) šavi, uapomí=
najíte ie z pisem praotců. Gíňanč maií
sice jakési abání aneb tnf' em o nei=
wyšssi butlíoftí, wzdawajiwssakpřebce
bozskou úctu flnncí, bmčgbám, semi, mobě
a mfíem filám přírobním. Zbožňuji tafé
ímé Ptáte a rcft), obětniíce iim bart). Dbětí
fe mntcnámaií na mí)foh)d)[)oráď), m d)rá=

W každěul
domě wssak ie fíně ).u'ableům saímšeená,
kde fe pobobné obětí přínan'eií. Wira
tato ieft wssak mrhvá, neposkytujie nišábné
útčdn) mtnnamačům [ml)m. Kroul ftát
níí)o ncibožeustwi kwete 5be tafe' Budd:

_bíémne šwlcisstču nišfííď) mrítem Iibn.
Budaisté mají sice faře něiafč sbání o
Bohu, měří wssak silnč w ftěbomání fe
buňí po fmrtí.

Widčt ieft w bomíď) Cinskych pofta
mené nwbh) B praftatúm nápifem a při
obyčejném ftoíomání obětuie se iím Učkolik
zrxlek rýžowých, jakoš ičái. £) nic ne=
profi bůšh) ímé, jako o časný (later a na:
iímaií dpn-úd), abl) _íe za plat nwblilí a
iím sstěsti mtm-omi, nebot bobáčům ne
d)utná k zculi padati a I)!amon gelně 'íe
botóřagí, jaro to obřabbmě pošabnií.

Gíňané míIuií flamné průmobn; mě:
fítaně, mentomané, fboromé í iebnotíímcí
putují, abl) I'bííu bůíešítémn pomoc sobč



topptol'tli. Když noroé naftáma swětlo,

o3bobuií mfleďp lobě a tote3' cini při la3bem
obplutí lobě na 3namení, 3e plamcomé ob
mpčnid) moenoftí 3ámifeíí. Db3mlántč slawný
průmob fe loná na jaře ! 3apu3ení zlých
duchňw w ťekách, na tteród>3 6 mnobo:
početnými locáblami při nelabné bubbč froé
teibn promábčií. Ialé jistý čas w roce
měnomán ieft památce mrtmbcb, iim3to
oběti přináneií. Bebtáci wssebd brubn
obd)á3eii ten čas bonn), fbítajice bárta) i
poftamimfle se na pral) bomu, trapi ne:
labnon bubbou bomáci tal bloubo, a3 si
od nid)_ poloj jakýnlkoliw bárlem loupí.

Cctné prúwody často widěti jest po
nlictd') mčfta fem tam fe pobnbomati ! uctění
Boha mobníbo. Na sta libu lráči
po bmcuď) po úzkých nlicich mčsta me toíce
obl.—členící),3 nidp3to la3bé ro čele' blamní
ofobu má, bubto 3enfltinu na loni, neb
lloučfa w mandarinském občmu, aneb moblu
o její čelebí, ií3to udmftaná iíbla, neimíce
upcčená felátla točnuií. !IBňeďt) moblp
jíou ílmoftně o3bobenp a beina bčtí na
pilullu píffaiícicl) ptoma3eií ie. Neladný
blul bubnů, pleebů a jiných strojů 3nepo=
lojuji ud7o mimoiboueid). —

Iale w noci lonaií Číňané ílamné
průmobt) B četnými fmítilnami a Bpeftro=
baremnómi lampami. Na dlouhých 3er:
bid) nofimaií tpbt), ralp, ptálp, 3imočicbt)
a ro3lične' neftmůrn, iim3 tainbm uftroiím
lale'fi pobnblimofti propůjčuií. Ku fond
nefe asi 20 Děti melilánflébo panéla (ra
róflla) a ofmčtl'enou blamou a 6 ocafem, při
čem3 omffem nelabná bubba ídpá3etinefmí.
Eento swčtlowý průmob br3i fe čaftčii

to roce a mpnilc'l nab' jiné mellolepóm
ofmčtlentm, ialo3 i o3bobnofti sossek. Mezi
nábo3eníl'ómi přebmčtt) mpnilá ro Stantoně
bubbiftidó dnům a lláffter :; přebfíni lo:
ffatnmi stromh 3aftíněnou. Gbrám onen
počíta micero obbělení. W hrubém ob
bčlent u wchodu linií brod fttá3cotoě
ohromné melilofti, Va weliký počet jiných

rozličnych soch tam miběti ieft; ro poíleb=
nim obbčlent míbčti ieft u totbobu nalemé
i na praroé ftranč 4 obtomne íocl)t)přeb
ftatouiící 4 nebeflé lrále. Zde 3ačíná teptm
ptamó (bránu čtmerbtanó, tmoříc w ftřebu
fměm opčt menffí čtroerbran, to nčm3 se
fmatnnč nadyá3í. W ftřebu [matnnč (bo
wajt fe tři hlawni bňžkowc pozlaceni & ji

Čtcnt dějea a aemčptíné.

nými po ftranáď; o3bobenómi moblami,
lteré 3be na dusse zemťelých čefaií. Bamp
a fmětel jest 3be boinoft; tnč3íciaboncome'
oblelaií sc 3be w ffebá rouoba Ge 3Íut13m
plamenů, pabaiíce na 3uamení bubnů na
lolena, a opět mítároajíce 3pímaíí a mum
laji nero3umná íloroa, a3 lonečnč w flam
ném průmobu fmatoni opusti. u wchodu
do fmatpnč občtuie fe "33 a páli fe oběť
3ápalna. eropčané nepo3imaii 3be ni:
3ábnč mášuofti a poma3uji sc mefměc 3a
3iftucl)tiroe' 3ebrálp, lteři fe na ltaii nebe
íle' ťissc potuluií. Do bomácnofti jejich
nemá ci3lnec přiftupu a (Síňan roůbec ani
přibu3nóm swym nebomoli neminne'bo po
bl'ebnuti na 3eno ímé. —

Rbp3 pal m3nen'enčifíi (Einem aneb
Mandariu wzacnébo bosta do bomufmébo
po3roe, tu 11 blamnilw wchodu ialo3 i při
la3běm obbilu schodů poftaroi přátelp ímé,
lteří přidyá3ejícimu hostowi tuto pobáwaii;
u wchodu do jizby stoji pan bomu fam,
umáběie bafta bo tomnatp připramenč.
Mezř broěmi ftolicemi čermenóm fulnem
pota3enámi stojť ftolel B mějiři pro boftp.
Na zwýsseuém míftě na whwěssených opo
náď; roibčti jest dějepisué obra3p 3bómno
mělofti, ien3 nejloíce ciíaře přeb 1000lett;
panomamní přebftawuií.

"Bobáma se boftům přebně čaj 6 pe:

čimem. $a! 3apočnou 3pěrot) a co nej
fmčffnějnibo jest, 3piroaii mn3i biolant a
3ent) jentč míče. Ronečnč přibru3í se
! těmto nelabnbm 3pčmům iefftě nelabnčjffí
bubba, ialo3 iiina tčloemična (gqmna
ftiďá) ffáláni a pobqboroaní přítomných
lejllířů, :: to wsse jest ta m3áenoft, ltetou
se (Eroropnn bamiti má.

íDomt; ífou 3 menhl neúblebnč, u
tonitř wssak nab míru poboblné; (: (brámp
jsou 3 menlu o3bobami přeplněné a “řeč,-\)
pet'trobaremmjmi lříblieemi opatřené, eo3
weliký dojem půíobí. W komuatách toi
bčti jest braboeenne' nářabí 3 brabčbo bře.
toa, mtamoromé ftolp a ítolice, jalo3 i
weliký počet lamp 3e fila baremnébo a
uměleclt) zhotowených čalounů. 3 3abrabp
při bomid; to!;nilají wýchodni móftřebnoftí;
ifout rpbnílt), mobometp, mofto, letoprabp,
pomník), tlecemi, 3álrfh; afodyami tatořla

' přeplnčne.
3ámo3nčmí Ěínan nofí wolný beb

búwný draze wyssiwaný tabat 5:3 límce,
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u h:!u spiatý. Bent) mají nejímutnčifjí
osud. Zmrzačeué Uohy jsoU jich podilem
a boj je fej'tnrají, z bomn bómají mtmr:
čeng. Na ulíced) měfta Rantonu jebá:
mají babičlt) 6 potřímemjma nohama, pro:
jíte o almužnu. Iíto Ubozi tworowé
chodi jalo po betlácl) a bčmčc a romnóma
nobanía ln; je ani neprombalo; pročež,
mrgačí tobíče po wíce let bcerujítám swým
nohy, tteré po celá čas pro bolest pláčem
sobč ulemují. Tento mran) tat ljlnloolé
zapustil tořent) w líbu, že na zrusseui l)o
ani pomnflití nel5e, tím méně, an ci3ineí
bo mnítra říjje příftupu nemají, nemo=
bouee _tam ojmětt) gápabní fjířití.

Gínané jjon bčtem pobobnímejmém
jmtjíjlení, čeboš bůtagem jeft, še jím ne'ení
Ronjuciomo po tolit ftoletí poftačuje. Wláda
nab ními jeft jnabná; nemají proflulé
sslechty, toliko Mandarini wynikaji jakousi
bůftojnoftí, pomaůniíce úřabt) ímé ga bojně
trámu a majíee za to, že pobbaní pro n!
ftmořeni jjou; podjlebujíce močfjím sužuji
nab míru pobbané, mnbírajíce jím pojlební
sousto chleba, aniž je těmto při tom bo:
molati lze jaté jprameblnoftí. Cisať se
nítbt) nedozwi prawdy. Tobo důkazeul
jest nam poflební malta B QInglíčam), to
kteréž nmnbaríní jamé \oítěaojlamne' gpx-anon
eíjaři o porážce nepřítele gajílalí, anpřeb
ním abaleta utítalí.

Bábubou gemč jejt, ge zde bezpečlwst
osoby a jmění garučena není, žc při nó:
ramné líbnatofti mfjelité bo cizich zemi
pčesidleui a ftěbomaní gatagáno jej't. inej:
toíee mfjat fjtobí panující zde mnoljošem

stwi, ktcréž Ženu jnišuje, poměr:) robinné
bují avbobrébo mtjdjoroání bítet nepřípou:
fjtí. Bent) jíou mploučeno ze jpolečnofti
a meřejnojti, za zboži pomašománt), Eupo
mám; a probawánn. Ceua šení) nižssč
tříbt), nn,; při tom mnnifá lrájou, olonaíjí
100 tolarů, jínaE ftojí jen 30 neb 70
tolarů, a Bobači,bámaií i 5000 tolarů 5a
Ženu wznessenčjssi. Muži mebou obcljob
tte šenalní jato 6 ojtat'ním 55mm a ftat
lem, tterě po něfolitapenním pláči ojubu jmě
mn přítontají. Každý CiňaU powažuje zaweliké
nejjtčftí, kdyžlnnoho beer počítá. D látce a při
tulnoj'tí tpří3nía lrobičům ani řečizde není.

Dlouho trloající pokoj, přílíjjná líb
natoft, ntanbarínjfa libomlaba gníčiltj jiz
wssechen rá; líbu, ttertj tal almlvěltj, ne:
tečná a při tom surowý jest, žr aní rot;
pomčbčti nel3e Sebnotlímce poceftné na:
pabají Gínané, mučíceje utrutnč aštjmrti.
?I uaopat ljrjtta ozbrojeuých (žmropčanů
opannje pole proti tijícertjm tlnpúm Ciu
nanů. S'elítoš peníge jebinou cenu the
mají, panuje u [ibn poubé joběctmí, leš,
tlam, podwod, flomem -— íoíjcďn pro:
ftřebtt) jjou nm mítané, ttertjmiš penčz
nabtjtí můše. SIRíBfionař-ům je zde hrubč
nebaří. Baftarala zakrnělost líbn, truté
ti ními natlábání Be ftrant) mlábt), a pří:
jné zúkouh proti nábošenftmí lřeft'anjfému
můbec tlabou pťekážky bťabému jící) půjo
Bení. Bůh bej, aby při uynčjssich pře
mrated) tamnčjfjícl) líb gejpántu netečnoftí
a jmrtí budjomní proeítnul, ucho jme
učení ChristowU naklonil, a tat lepfjíljo
omoce pro časnost i pro toěčnoft přinájjel.

T. Siulbera.

Čtení z hospodářství.
1. Včelařstvi.

(T. Šimbera, duchovní správce v Komíně u Brna.)

&) Matka.

Každčmu pozorowatelř wčel bije do očí
trojí bral) mčelfttoa w jebnom onlu bytu
jíeíljo, totiz řtálonma čilí math, 10, 20,
30 až 60. 000 plastnic (mčel pmcujicich),
a nčtolit tijíc trnbců.

':Brmní míj'to Ulezi mčelami gaujímá
matfa čilí trálomna, ob níš blabolmt mes
fjterébo točelftma záwisi; nebot ble jmě=
beetmí nejólníjenějfjíd) mčelařů (into roč
ljlaene'lm a jlolooutííébo pěftítele točel fas
raře Dzierona w BruskémSlešsku)je=
jtit ftalolona mattou wesskeréhowčelstwa,jat
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pIúftuíc tak trubců; ona Habe wajička do

wssech bunčf be3 ro3bílu toeíífofti. Rbobt;
fe o tom přefmčbčítí chtěl, mů3e boluácím
mčeíám math! míaěffou 3aopatřítí :: 3po=
3oruie b13h, 3e píáftníce í trubcotoč pro:
šíoutíou barmu icií na fobč nefou. Tomu
nadswčdčuje i příroba, nepřípoufítějíc ani
w iebíufěm pábu, 3ebh nlužské a 3enffé

pohlmoí ro3bíIné ob febe math) míti mu:
feío. SeIíÍo3 math ne31írobněna pouhé
toIífo trubce pIobí, jeft nabřečenh farář
toho mínění, Še píáftuíce půfobením3úrob
učně math) polonámají, kterčxžpar fchopua
jest bIe Iíboloůle bubto mušffé neb Šeuífé
pohřmoí ro3muo3otoatí.

!IBčeIt) mohou fobě 3 fašbe' buňft)
pIáftniďě, (čehoš u h'ubčích bunčf není,
poněmabš 3 nich muzsté pohíamípoíoftámá)
matťu rohpčftomatí, bofub čerm 3abuňfo
mén není.

W tmu pábu ro3táhnou u mrchu
malou buňfn, obi) proftrauněiňí bhía, po:
bámaiíce čemu to níbhtujícímuftmělepfíí,
abl) fe 3uěho matfa mhroíuoutí mohla.
Žbobííoné při tom jest, še íuatfa o 3 buí

bříme ímou buňfu opoufftí, ue3lí obhčejué
pIáquíce; 17 íoIífo buí potřebuje? úpí:
nému rohtmmutí menu:, a paflífobě mčelh
3čertoa, iíš 3 neb 4 bní lo obhčeiuě
buňce uloženého mat'fu utmořítíuftauomílí,
bhmá 3 něho matfa úplně tohroínutá 1111)
ueb 12h) ben.

E)?eitabčií uflauomují mčeít) tafoloou
buňlu pro matfu, kteráž fe fuabno ro3=
fíířítí a probíoušíti bít,. be3 ufífobční me:
bíejfíím buňfúm. EBroto mhrábějí buňh)
th na rohu píáfíů nab průchobt) fmhmí,
a můbec tam, fbe Šábnhd) přeřášef nečiní.

Sctkáuinl se B h'ubcem mhíofo m pos
mčtří uaíe3á matfa 3íírobněuí froého, po
řteréíuš napotom nííbh míce oqu fme'ho
ueopoufítí. To fe bá fuabno bofá3atí.
Mohou íe totiž, frálomnč 3úrobnčne' řříbIa
Beftříhnoutí, ona paf přece, ačfotím 3 oqu
uerohíétá, p(obuou 3ůlíámc'z a to muohbh=
fráte po n\íce rofů. Pťi ton! 31írobňomáuí
febe můše matřa lehce kúrazn příiííí. Ne:
mohouc se totiž cd trubce obíoučítí, pabá
časko bo mobt) neb to umbIenofti fmé na
3em, a tam fmrt uaíe3á ; mnohbhh'átetafě
měh'em obuáffeua jíouc, bo fmého ouíu
bora3ití nemůše. 2133hlebempIobnoftí mají
math; ro3Iíčnou cenu. Nejlepssi jíoíí th,

Čtení 3 boipobářňmí.

Here 3bramotou oubů a hbítoftí těla, mt;
nífaiíce, majíčla pramíbelně bo buněkwklúr
baií, neponechamajíce po fobě mífta prá3b
ného. Íímto 3půfobení mímú četlo stejuy
toč! a fteiuě 3 bunčf ííohch íohíe3á mčeI:
stwo. Matka jesstě iebnou neb bmaťrát
bo těch bunčl maiíčla ![áfti může; když
wssak uetlabe matfa maiíčef ftejně jebno
mebIe bruhčho, tím po3bhmá mnoho čaíu,
pončmabš bříwe pří Hubení mnjíčel po3o=
romatí muíí, zdaž buňfa pob ní prá3bnú
jen. Infomé math), i bytby míabé bhlt),
maií se obftranití a Iepfíímí mhuahrabítí.
Db bobroíh math) 3ámííí bobtota mčeÍ.

Wzbledem plobuolli a piíuoftí přes
tohífuií mčelí) mlačífé nasse bomácí; nebot
pří četuol'ti ííoé uaíhroma3buií fobč í w
Ieted) nepří3nímhd) tolíf mebu, že sstastnč
pře3ímomati mohou.

9133hlebem otěxzky, mnohoeli zdrawú
maila maiíčef bo tofu Habe, tmtbípobo
trnutú pan farář, opíraie se o fmou mno
hoIetou zkussenost, že níatfa 3a půl bne
3000 maiíčeř bo prá3buhch buuěť qušíti
mů3c. W ulěfících Sňoětuu, Gemmu a
nčlbp ieíítě pří bobré paftroč i to Ger:
mencí uafíabe nmtl'a \oaiíčef 2 až do
300,000 přes léto, a ceIh million, paf-Ii
4 Ieta mhmocí. Dmfíem že wčely na
Habeuá maííčfa, ba i četma 3 buuěf mp
tahují, 3uíčuiíce uáíabu, paHí nepohoblné
potoětří bobré pastwč přeťá3í, Herouš mčelh
3aopntřeuh bhtí mnfeií, maií=lí uasazený
plob mhsimíti a obchotoatí.

EBří řráíoroue jestit i to pobírone', že
nífbh info oftatní mčeíftmo 3 oqu nem;
létá, abl) fe rohčíftíla k. p. un iaře po
blouho trmamn'í 3ííuč. Matka totíš nepo
šímá hočtomčho práfífu jaro oftatuí pláft
uíce, nhbrš Šímí fe ueičíftn'ím mebem, ja
tého ií mčelh to hojné míře poffhtuií.
Seií true jest tebh pouhá žlutá tefutína,
kterouž 3e febe lo outu whstťikuje a fte
ronž wčely do febe mpíií, abl) jí při nej:
blíšffím mhíetu 3e febe 'mhmrhíh. žmatce
tebh ucfffobí íípImoíce jaro oftatuímmče:
Iám. Šřbhš fe-mčelh pří pohobíuém po
mětří číftítí počíuaií, Habe již luatfa ma
iíčfa a to silných onlech počíná tuto práci
obhčeinč m měfící Bebnu. Pťed Habením

naaiíčet bhtoá nab míru tčáfá, tak
3e aní tříbloma bo wýssky fe pom3néftí
nemů3e. Zajiste bh tebh 3hhnula , tbhbh
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fe za přítlabem oftatníd) wčel čistiti mu
fiIa. Dmfiem přicbáži tafé mntia mnobs
boháte při iarmm čiftěni \očeI na žmm',
awssak newylétci, abt) fe čiftila, nýbrž íme
bená siluým bzučenim a práíieníni mčel
na toebíeifiíd) ouIed), mnílí, že wychcizi
toi a cbtic iei sprowoditi naleža fmrt,
bubto že pabue k zemi již mice pomftúti
nemobouc, aneb men'faiíc na čeínúd), ob
cižibo wčelstwa usmrceua búmá.

Neutrpi:li matia na iaře uižábué
žfážt) a pobromt), uaběie jeít, že při boj:
ném ilabení toaiičeř silný roi mumebe.
Sat mile plobuá matta žpožoruie, že no=
roč math) to buůfád) poftranníd) božní:
maji, nemá ftání ani potoie w ouiufmém
boiic se nastáwajicich sokyň, abl) ii nebo:
žbaroilt) mIábn. Nepodaťi:li se jí tebo
notnou math! nesskodn,ou učiniti, pak B ii:
stoU čál'tí ročei (B toiern) opoussti oui,
blebaiíc fobč nome'bo obobli. Tímto žpů=
fobem wychěezřpramibelně prmui roi čili
prtoúi.

Když wssak po prut—ním roii, kleryž
ftarci matfa wywádi, iefitě roiee matet
w oulu pozůstalo, tut žuámmn moláuím
tit, tit blebí fobě iiftou čáít iočelftma
nailoniti a pakli wčely B toiem připra=
meno iíou, opět snimi starssinlatka,(kterú
totiž buůfu ímou uejbřiro opuftila) opou:
ssti oul, abl) mlabffim bružfúm mlábu
obftoupiia. Iímto žpůfobem wychcizi roi
brublž aneb brubái, Eten) obučeinč ben 9.
po prroním roji uáflebuie. Podobuě i
třetí a w pťizuiwých letech i čtwrtý roi
že silných oulů moiíti může, a to iiž brnbb
neb třetí ben. Mnozi mčelaři fobč Iibuii

w tom, že toto požbčjííi roic fpojují ::
.tařto dwa i tři toje bo iebuobo oqu
ufažují, obi) filnou čeíeb w onlich měli.
Tato práce jest melmi nebežpečná. Iímto
žpůfobem fejbe fe roice mateř bo iebnobo
oqu, anož pak butó boj meži febou me:
bou, pončmabž iažbá & uid) mIabu m oqu
pobržeti bobIá. Takto příibážeii neilepfíí
math) k úrazU, ba mnobboháte i ta,
řterá nabe wssemi žmítqila, může m blou=
bottmajicim boii niobu utrpěti. deyby
dost málo na nobád) neb na iříbládnauěna
bola, již lí to mabí, let"to nemůže bofti
bbitč z píáftu na píáft přednižeti, bojíc fe,
aby neípabla; a tim fe ročeIt) w práci a
w pilnosti žbržují.

Dmfíemt tafě pozdčjssi toimíce mta:
dých matek při fobč míti může; awssak
není tu žábnébo nebežpečenfhoí ; jenom
starssi 5 nic!; má wesskerou čelcď íobč na:
iloněnou, ií tebi) uebroži žábnó boj,žádný
nimž, jelitož oftatni bneb při prmuím uja
žení obl'traněnt) búioaji.

b) Trubcit
Irubvci se [ibnou to ouIícb ro mubnu,

Rmčtnu, Gemmu a ' taié iefitě io Ge'ríoenci.
ERožežnámajíse ob oftatníóiočeltlouňtiou
těla, ohoubloftí bimonva pronifmočifíím
bžučenim při lítání. Sidla wssak nemaji
iaio pláftnice. Sfout mužífébo poblami,
maiíce iebinč pomolání žúrobnitířrálomnu.
Bywá:Ii tebt) málo hubců m oqu, jeft
nebežpečenftmi, že matic bubto uiqu, aneb
příliš bloubo žúrobnčna nebube, pouěmabž
při wýletech swých žříbia aneb nim, se
B ttubcem neíetiá; a ž té příčinu počítá
zdrawý on! na tifíce trubců, abl) se matťa
ínabněii žůrobniti'mobla. *Břipifomati wssak
trubcům tafč ieíítč ůlobn w oulecb, že na:
íaženébo čerma žabřímati a přeb ital'tuže:
ním chrániti nuiíeii, jest flnčfině; nebol.I
Iíbnou fe ptámč w těd) měficid), kde černo
žábnébo žabříibání nepotřebuie, :: to fe
bčie neiloíce po ormním toii. Genom
filue' mčeli) k roicni [ebopnč maji muobo
ttubců, a ieiidy počet iooftupuie na uei:
mmŠíii ltupeů, mg miabá matia k žúrob=
učni tonic'tá. žlBčeli) nemaji tebt) trubců
ani žnpot'čebí, ivuš fe neroii aneb math)
neobnomuji. Wčely „cití ioeImi Dobře, že
k tožpiožomání fioémn trubců žapotřebi
mají, a protož pčítuii bol—lime?buůit) tr'ubčí.

Neni tedy bobřc bcžmatčínúm točciám,
abl) žmatčch), tafoioou čáít pláflu z oqu
žbratoébo pofhnuouti, řtcráš h'om m-ljíčef
mčcinícf) tafé uáfabu trubči to íobě obía:
buie; točelt) napotom maii o trubce wčtssi
péči, nežli o tonpčftoioáni math), přeboo:
Elábaiice, že fe taič i ;, čcrma ttubčibo
irálomna lomoinouti může. Iwbči nás
fabt) fe ien tenfráte ořibnti může, fbož
točeh) iiž učiolíf buněř na wypěstowčmi
math) žbotoioih). %ežmatčené ouIi) neob

mitnii na pobžim trubců fwych, bilem že
ien'tč mIabé matft) očefúmnii, bííem že již
iráčeii na ceftč žábubo iifté ; ano io ne:
žmatčentýď) ouledy Iibnou se “potíže toliko
trubcowě, ponětoabž w neboftatiuvprawč
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math; jebna 3 obpčejmjd) mčel na febe
přeme3me jeji úlobu, a jelitoš boftatečně
mptoínuta ani 3úrobněua není, mů3e to:
lilo trubčí majíčla lláfti. Wčelstwo oFtatr
ní přixoplne jí br3o, u3naroajícji 3a mattu
jmou, a rojjelilou jipřebďjá3í úctou. Seftit
tebp měcí melmi nejnabnou, talomtj oul
pramou matlou opatřiti; nebot točelp na=
toplle' na son fpardjantčlou frálolonu,
nepřijímají tal fnabno math) nomé, ob:
3mlafjtě lbpš miláčci jejicl) bříme oblh-aněn
nebol.

o) Plástnice.

Bracujicř mčelt) balelo přemtjj'jují
počtem fmtjm trubce, a jfou ob mčfíce Srpna
neb Báči aš bo měííce SDubna G matlou
jebimjmi obpmateli tašbébo oulu. EBmcu

jícími flují, poučmabš lrom flabení loa
jičel ražbou ptaci w oulu obftatátoají.
Cisti (( mpromuámají přibptefítoůj, 3al)ři=
mait a řrmí četma, 3ljoto|ouji wosk, bos
náffejí meb a práfjel hočtomtj, mobu a
fmolno'u látl'u lmpma3ání pulliu oulotoljďj.

Ražba čáft mčel w oulu má mtjfáa
3anou práci. Sebna čáft obftarámá bo:
mací práce; jem přináleší tmoření mojí-u,
plaku 6 buňl'ami, trmení čertoa, čiftění a
3abuňlomaní mebu. Drubci čáít obftarároú
menlomflé 3ále3itofti, t. j. ínáfjípotřebuou
lótlu, abl) se w oulu pracomati moblo.
Wčely, které bomací práce objtarámají,
nemplětají nilbp 3 oulu, leč při praffení.
Dtubé flibí ob rána až bo mečera, bofnb
fnůfj'fa trtoa, po lubádj a ffetříce nab miru
čafu, nemnáfjejí ulořiftěmj meb bo bunčl,mjbr3
pobámají, namrátimfje je bomů celou suůssku
bomácím brušlám, abp 3m!rpdjle na pafttou
obejití moblp. Wčela, Hera fbírá meb
neb hočtototj prófj'ef, nepracuje nilbp to
oulu o ttooření woskowých pláftů a bunčf
aneb hmč pro čerma. K 3botomeni trmč
a wosku potřebuje mčela jiftou čáft ro3=
říbleljo mebu a Ptoětoměljopráfílu, Kerouš
pojímají: tal blouljo w fobč ďjotoá, až je
přiměřeným teplem na tom awosk 3mční.

W tom stawn jej't ziwot jejitak přeplněný
a tčjftj, že ani na pídjuutí nempfli, ani
lítati nemůše. $ři otemtení oulu 3alé3ají
bomdcí mčelp onzkostlřwě bo mnitřfa bn:
borop ímé, íbtomá3bíce fe lolem math), an
je wenťomflá čáft wčelstwa na počet ba=
leto silnějssť fměle brániti obmxjfflí.

Žiwot teče! na pafh'ou wylewjčeřch
jeft bocela prá3bmj. Sfou tebl) tpďjlejfjí
a bbitčjffí a mohou při tučné pajtmětolil
mebu najbírati, 3e pou! mebomó u ro3ta
3enofti ímé celou 3abnčjffí caff tela mpplní.
W noci a při nepoboblném pometří ímž:
fuji se pob bílo a při toelile teplotě lébaji
na oulíclj. W bomacíď) praceďj je málo
3účaftňují. iBobimné jeft, še tolilo mlabé,
flabě, na 3imu pojub ne3mpllé točelt) bo
mácí práce obítaráxoaji, kdežto jejid) starssi
a mělem fefjlě brušltj na fnůfjfu mpletují,
abl) celtj oul boftatečnou 3áfobou mebu a
wosku opatřilo. Mnobci 3 nich má již
tal porouchané lříbla, že pob tíži snůssky
na 3em paba, abtj nilbt) wice newstala.

Dbe3řehuj mčelař batoá beblinnj po
3or na ftáří pracujicíď) mčel, když umč:
leďě roje uttoořiti obmófjltj. mim, ne:
objímá oulu wětssi čájt ftarfjídj mčel, abp
swých nejblamnějfjíď) bčlnic po3bamen ne:
byl, nýbrž čela, až toto na pastwu obe
jbou a pa! 3 točelftma mlabfjíbo boma
zůstawssiho činí roj, lteró bo jebe melilou

ma móljobu. *Břebnč bonuti mlabe mčelp,
abl) fe bříme na fnůfftu obmášilp, an je
t tomu neboj'tatel w oulu nomém bobam ,
a jelilo3 aj pofub na pafhou nemtjlétalp,
utotjlnou bříme na swé noroé obtjblí. Starssi
wssak točelt), fteré 6 otřeltjma l'číbloma
be3 toljo br3tj pobpnou, 3ůftanou toe jiném
obmpflěm bomč, nepotřebujíce fe noroe'mu
učtti móletu.

Neni je báti, jebp obebraním mlm
bébo mčelftma bomací práce na oulu sskody
neb 3trátp utrpěla, nebot zajisté 3ůjtane
jefjtě tolit čelebě ro ftarém oulu, colu) bos
máčí práci totjljoročla, a práci, ftetouš
12.000 točel obftarámalo, obftará nyni,
6.000, pončmabš pilnčji pracují. K tomu
wychéczeji uftatoičně 3 buněf mlabé mčelp,
kterýmiž se br3t) tašbá 3ttáta nabtabi, a
čím méně bomácíďj mčel, tím méně se
mebu 3ttatoí.

D prarobč flom 3be pronefjentjdj mů3e
je každý jnabno přefmčbčiti,_fbo swým
obyěejným mčelám matlu rolaéffou opatří.
*Bo 20ti hned) molč3ají 3 buněf jame'
mlaffe mčelt), 3 uidjšto 3ábna 3 oulu ne
mtjletí přeb ttjbuem a to jen w čnb prá:
fjení přeb oul. Dtemře: li se takowý oul,
miběti jeft tolilo mlabé mčelp mlačífe,
anpt je pčftománim čertoa a připtamomú



tme: mmm“

ním woskU žancífjejí, Yoežto tofjecbnp oftatní
ftatjjí obočejné mčelp na pole mple'tají,
abp _onl potřebnou látlou žaopatřílt). Bč:
bem čafn nmeníjuje fe uftamíčnč počet

jejíd), až je bocela topttatí a pa! potíže
jenom mlačflé mčelp celíj oul opanují.
Iímto žpůíobem bd je talé toč! plúftníe
čilí pracujícíd) \očel určití a pojonbití.
“Bobíka-lí je nafjím mčelám to mčjící
Blíží matla mlaěflá,_ublíbáme jesstč w mě:
jícíd) Sh'očtnu neb Get-mnu, že je požne=

nábla wssccky obyčejné ročelt) wytxratily a
ínífío jme mlačfhjm poftonpilp. SDámeli
wssak obpčejntjm ročelám mattn rolačíton
w mčfící Germnn, tu již w mčfíeí Zciťi
ani jebně žnajjícb ročel nefpatříme, mífto
níd; nmíbíme pal famč rolaěffé. SDůlažem
jest to, že mčelp w čas fnůfjlt), m, swou
pilnoft žbmojncífobňují amelmí namábamě
pracují, l'říbla ímá již w třetím mčjíci
porondjají, a tatto jílp swé požbtjíoají,
lbežto ročelt) na pobžím mplíbnnté 9 měs
jíců roptrmají, poněmabž w žimníd) mčs
[ícíeb nepracoroalt) a těla jmébo nežebralt).
Dtá ce tebp, jal blonbo mčela mptttoá,
nemuže je určitá obpotočb bátí. W oulech
nezmatčených neb ostťelých může mčela celtj
to! mptnoatí, poněíoabž méně w talotoém
onln pracuje ; na pobžím mplíbnuté točelp
mobon 9 mčfíců a na jaře fpložené tolílo
3 nel) 4 mčjíce na žímobptí žůftatí. Řtču
lorona neb matla může nčlolíl let (až bo
5 rolů) mptrmati, pončtoabž po jměm žúx
robnční ž onln nempcbáží a lepfjí ftrarou
požíma než ofíatní čeleb.

Selílož pláftníce čílí pracující mčelp
samičky ifon, z nícbžbt) tažbá matlon blití
mohla, tbobp je ! mpminutí swému w
pmním počótfu lepfjí ftramou byla lrmila,
nójlebuje nežmratnč z toho, že nežmatče

nemu oulu ! matce lže bopoínocí, lbpž mu
čáft plójín čertoem nežabnňloroanóm na
plněnon žoulu žmatčeneljo bobáme, z nč:
bož fobč ofířelé mčelt) matfn mnpčftnjí.
$obobnč můžeme flabe' točelp čilí roje Ge:
jílítí, a tale uměleďé roje nttoořítí, Popž
přítoženč čáftí nočel ž oulů stlných wyňaté
čáft pláftn příbame a w notočm oulnnbps
tujeme. Drojjent jeft ! tomu jíl'tě žlnjjer
noftí :: obežřetnoftí žapott'ebí.

W Uowčjssich čafech je tale mnobo ! jesstč wice nepofoufjel.
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Sfont to obpčejně mčelp, tteré jenom mí
bobon žčernalp, bubto že je mebem pomax
žalt), neb n melile' tíjní a teplotě o íebe
třelt) aneb mefpolníjm íebe lížc'mím afjlus
báním swých chloupků na těle požbplp a
talto blabl'ojtí a leskU nabyly. Nejwice
jíon to žlobčjlt), lteré tím mícečernají,
čím béle ímé žlobčjíttoí proroožnjí. Nelze
se tomu bimíti, že fobě jiná! přeb cnln
počínají, než obpčejnč točelt), nebot jsou
loupeže dychtiwy chtíce se do cizibo oulu
mebratí. Wychčxzejice na lup prožražnjí
přece přeb cížím oulem jalonfí bážeň a
nejmělojt, ž čebož je jnabno lže požnatí.
QInížtomn je nefmíme bimítí, že přeb cížím
onlem nepídjají, nebot l'ažbá točela užítoá žbra
ně jmé tolílo přeb bomem swým na obrova:
cení blížícícl) je nepřátel. Na pastwč a
from onln pícbají jen tgbbáž, lbpž je jím
nějalá lřímba bčje. Gerne' mčelt) wssak
přchaji nejíoíce přeb oulení swým, nebot
jjon to famé ftaré točelp, tterě je o mnítřní
bílo ro onlu bocela neftarají, jenom po
mebč jlíbí a tebt) wíce cbntí ! pícbc'mí
prožražnjí, nežli polojné mčelp, lteté boma
žůftámají, a w tichosti o bíle jinem pra
cují Nejkrotssi a nejtíčfjí ročelt)jfon íolaš
ské a žaflubnjí přebe wssemi jiuými přebf
nost, pončmabž neobyčejnou pílnoftí a plob:

noftí mpnílají. thatnč nepíďyážábná točela
bež příčínp. !Btjmá wssak ! bněmu a ! pí
cbnutí poíožbužena tlnčením a boíícbúním
n příbtjtln swého, fpěssnou chůzi a každým
l;nntím, fterěž mčela'ftraž mající blížlojebe
žpožoruje. Dbbóní-li fe náfílím mčela,
tn jefjtč mčtfjím rožlppí l;nčroem a při
molá jiných na pomoc. quž se buja N'íh
blotna proti mčelám brání, popnbí je t"
talomé rožtelloftí, že i jíntjm žíoířatům ne

bežpečenftroí broží a nejebenlrcíte je Italo,
že í tůň ob mčel nfmrecn bnl, jelílož jebo
pucbu a potu jnéjtí nemohou. Imamá a
četné barma jeft ročelam tate protímná,
proto llobon! aneb čepice černé barum
může je k žloftí popubítí a tím míce černý
pes, tbpž se přeb .oul poftaxoí. Rbpž ně:
kolik žíbabel m těle neb w rouďm žapnfjtč
nád) mčží, tn žbalela cítí mčelp žápaď;
toho jebu a lnáramné mžtelloftípopuženp
búmají. Proto je má rpcble ufítřnntó
mčelač mobou obmótí, abp oftatnícb točel

8 l'onřem je mo:
mežimčelatíljowoří o mmm černxjdj. ] bou wčely l'u wzteklosti popUditř, když na
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uin mčeít) pabajíci obořnji a nemilt) jim
3ápaď) 3půjobnji, aneb fb\)3 nabniie' břeioo,
řteté fe k ro3nmo3eni fonř'e na ní)“ Habe,
mnoho čermifů n) sobč chowá. inform)
\'onř neřroti ale brášbi \očch). Nrméuě
protiwuý jest \očeíám bed) Iibíftj a těžkou
loůni 3e sebe mpbámajici měci, jaro ?. p.
koťalka, čeíncf, jtjr :: t. b. *Břiiemná jest
jim wssak ioůně 3 meíiji) poď)á3ejici aneb
když si mčeíař melifon rnce natře. Nej:
mice činiti fpidnini nmji točeh) _n) čas
bojné fnůfíh), řbeš je jafáfi [\ninoít při
i)ojnofti mcbn popabá. W tepínd) me'ji:
ciel) není můbec rabno, on! 3 rána ne!:
na mečer aneb při nepobobíném poločtři
otemřiti, pončmabš w tn ban mfjcďi)
mčeIt) boma mejjfaji, tebl) i 11), jej na
pastwu dwbíce rábi) pid)aji; d)ce=[i fobč
tebt) mčeiař frutěbo Be \očeímni 3ápajn
ufj'etřiti, Iépe nčini, když počfá, aš 3a há:
sného pomětři na pastwu obejbon.

Rbojloíjař proto nafjim mčeláni ne:
přeje, še přeb jejid) Šibablem be3pečnoíti
není, ninšc |oI>č tichych a tron—jící) mčel

3aopatřili, fterč3 nepidmji. Mřniule tn
mčeli) mlačífé. “Bříímé náramně pil:
nofti nepamatuji ani na obranu. Nasfe
mčeh) odmbnji m ptáci při melife'ni parnn
w Íetě a tafe lenfrát, když nějafou 3ájobn
niebn jobč 3aopatřih). QBIaějfe wssak \očeh)
přimpflé teplejfíinni ponebi me wlasti ímé
pracuji pilně m nejteplejfjid) nlěíicid). ?lni
3ima jim nenfobi w řrajinád') nul—jiri),nebot
pře3imuji taf íjtaůnč, jařo nassc obnčcjnc'
mčelt). Skrolnnosti swou přemtjňuji nasse
mčelt), on to neboftatfu pajim) na jíabfčni
omoci :: na neúblebnnd) fmětinád) poharon
blebaji. Síont boceia tid)é a frotfé po:
maly), tak 3e při nja3ománi jid) ani Eouřc
3apotřebí neni. Stoji to tebt) 3a to, abl)
jobč ročelaři nassi t1)to Žlutáčn) 3aopatřili.

d) 0 rozličných prácech včel.

' Selifoš mčela oubem jpoíečnoj'ti jcft,
nebéře nifbl) ol)[eb na jebc, nýbrž na
celek, podrobujic můii fmon můli mefjfer
rébo wčelstwa. s.Bnnuje tem) úplná floor:

nost me3i mčeíami a alu) niobu fwon M):
plnili), mufeji je ro3íičn1)m pobrobiti prá:
cem. \blaíoni ptáci. každého nowého troje
jest:t ' '

.1. Vyhledávání přiměřeného příbytkn.

iBřeb rojeniin mnjilnji mčeít) \ol)3mě=
bače, abl) přibobne niifio w buh')d) ftro:
med), me skaluych pnflinád) aneb m bomid)
a t. b. mnblcbah) a paf nomou čelcb bo
nčí)o umobilpňlšrolo obíetnji přeb rojenim
mt)3mčbmoč iočch) pobobná nu'fta, čifřice
je ob tašběúo neřábu a bájice je proti

ci3im mn3měbačům. Db rána bo mečem
buši )m)l)[ibnuté mifto pob od)tanou swou,
wracice je tolifo io pobmečer bo bomn
swého; a lb\)š roj \o1)d)á3i, bánmji b3nče
nim :: pulbhnn Iitánim na jeroo, m he:
ron ftmnn moj mljíet ímůj 3amčřiti má.
Nejraději .oMetnji mn3mčbmoč \očeh) ta=
foioé out)), w nid)3 břime mčeti) botein

[n)h), 3míán'tě kduž m nid) nějafé po3ů:
ftatfi) woskowych ptáftů nale3aji. Stale je
může \očeIař bo prágbnébo ouín přilóřati,
!b1)3 jej a jeho čejna břiloe melijonioptře,
ano mnobbnfráte fe pobaři 3Iníjene'mu

mčeiaři mi))—[1) roj bo onín přimábiti,
kdyz jej \oofřomijmi ptám) napíni a na

přibobnč inifto přeb mprvjenim poítmoi.
ÉBo3otnjelne=li, jařá mifta iot)3měbaroé

ročeh)mnblebámaji, mn3enie napotoln jnabno
určití, jařon poiobn \očelnif initi má. Kašda
poloha, na fteionfolim ftrann ímčbči jim,
jjon:-[i mčeh) proti siluýnl točitům aproti
f(nnei polebninni ochráněny. Maji: -li moč:
troubě přiftnp fontu, 3nepoPojnji jej“ n)
w 3iinč a praši=li potebni jínnce m [elě
na čcínn, přefáši 3ajiftč \očelám m práci;
neboť fjtiti je mčell) ro3břánjd) čejen; “a
mnjbecli niatfa m hornin) hned) 3 ouln,
neíebne ním) na rosbřatá čeína, nóbl-š
rabčji 3amitá bo onIn ci3ií)o, tbc jifion
fnu't naie3nc. Ncučiui 3ajiíté \očeiař bo:
Brobini šábnčbo n\čcláni jnnjm, ftawi=Ii
onIi) ímé na _prnbfé ioljjínni ; neb nuih)
jim připramuje, an mnobbnfrátc ro3[)řátc'
pláni) m ouln ípabnon, a mčch) niiíto

piÍne'Í)o fbíráni niebn jenom- na ro3pIo3o;
\oáni černm pmnaiuji.

E)?ojoioč nja3nji íc nejtabčji na mi:
fted) ojalnčhjd), alu) ob Iibi-aÚIi3l1jcbmčel
ci3id)3nepofojoioáni ne51)Ii.3 toI)o mibno,

že Uulozstwi oníů w jebnoin pořabí stojiu
ciď) meíifč bobtoh) mčeiám ncbčlá; fbo
wssak k tomu ímé mčelnih) 3Í)oton>i[, apt)
mice“oníů pobromabč d)om'at-imobi, učiní
„Dobře, lbt)3 každémn onín jinou polohu bd
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mjljlebem čejen a mtjfjftj, abtj je točeítj n
tothetotoúní a práíjení znepokojowati ne:
tnoljltj. Selifofj tafé tučeltj tábtj prňzdué
oultjf 'ubtjtotoání jme'tnn moli, to ftert'jdj
pozůstatky mojfomtjdj pláftů nalejají, tnůše
ztobo každý točetař pozuali, je rojůtn
ftotjtn toelifé učiní bobrobiní, když jim
to notoéIjo onIn něfoliř čáftef njdjomantjdj
plánů pobjh'čí. W tnfotočtn onIn íobč
libuje toj, an rtjdjle B jebon přinefjent'j
meb do bnněf wložiti a na notoon jnůjjfu
nu'jlettj ímé fonati tnůšc. Štbtjbtj je notoč
čelcbi llďjljftam') onI nelibi! a nebejpečen=
ítmí Ijtojilo, že jej opnj'lí, žajisté tnojnon
točci jejt, ji na mtjfágautj onl připoutati,
Potjš je jí tam toojfomtj píájt pobítt-čí.

Iafč není bobře, tolifo fílnét'oje ob:
djutuátoati. iBřiIiŠ fttntj t'oj tvtjtoinnje
tnnoljo tepla, fterč tučelt'tm sskodi a jim
to pilnosti pťekáži, an jebna čáít točelftnm
uftamičně m onIn zwčsena jrst a jaljálj.
Lepssi jjon tři bobré roje a mice mebn
najbirají, neš btoa roje nab ntírn filué,
poněwadž galjúíejicí to něm točeltj tnnoíjo
ntebu ztráwi Na sskodujíon rotbnč ííabé
ouItj ble pťislowi: „?Břítiš tnnoljo a při=
lič málo sskodou nim) ncobítálo. "

Drníjá práce, Heron nomtj roj tb
outu totjfonúmá, jeít:

2. Stavba buněk a plástů.

rgřajbedi roj tv onIn započatč bilo
aneb pobíttčené . pláfttj, G toelifon mboftí
pofračnje tu práci to jmčrn tom, to jařěnt
plásty toeblé ícbe bčjí. ?íno i tnaít'jmi
brobttj toojfn na spůíob čočttj na ljlattjě
přilepentjnti můžeme točeíánt brátjn najnas
čití, ble ftet'é ptám) ítoe' sbotomotvati nc:
oponu-non. W obtjčcjntjdj onlídj přeje si

každý točelař ptáfnj Ge gálnšítn rotoně be:
zici aneb jat je řífá na příč ftatoené,
pončm .bš při otmírání onlu žciduh plcist
nepietrhne ani mčet taE nepobonří, mt z

Ijm'gba' jtočfjo tak t'tjdjíe totjjíti' nentonou,
jako při ftambě pláítt't .pobloníjltjdj. Zde
w ofolí Brněnffém fíuj't .mčeItj Se ftatobott
teplou aneb přičníbebnářfatni.

Sato plóíttj jměrem ftejntjnt jobě je
rotnnají, 'pobobnč i-bnňftj ptamibeInč íta:
mčntj jjon. žlBtjjtnonte něfolif bnnč! pro
ntatftj gíjotomeutjdj nalejátne tolifo bmo:
jitjo b'tnbu' buňhj to iašbém nulu; tnenfíi

pro tvčeítj a wětssi pro trubce. íBuňltj
pro náíabn určené mají rošbtj ftejnon Ijíoubfu
a ftce pláňniďé btn'tftj obnáfíeji pnl palce,
a ttnbči jjon o něco Ijlnbjíí. Pro meb
ndjtjítané bnt'tftj zwčtssuji se uftamičně, bohtb
proftora homoli, a když nlezi jebnotlimtjtni
btáíltj jotma již točela proleae, tenftáte se
tneb to pIáítedj gabnňfnje. Každý roj ftatuí

přcbně buňftj na mčcltj, a pojbějííi roje
netnítoají čaftotráte ani iebinfé bnt'thj ttubči.
Na jaře wssak a prtuní roj jej“te to prut:

nčjfíitn létě ítatoí na boIejííí fhanč píáftu
bnňhj hnbčí, a nejntatčentj roj ftatoí je:
binč bnt'tftj tt'nbčí. Wňbec nalezáme ll)
onlídj ttnbčt' bnňftj na spodku aneb po
fttanáďj, nifbtj wssak tt) proftřeb bíla, fbe
tolifo pIáftniďé bnňftj jíon. i)?ebo fbtjbtj
točeltj sát-omen 6 náíabon pláftniďon tafé
trubce pěítomattj, jajifté btj jim nebtjli k
užitku, an jidj přeb totjjítítn roje Eničentn
nepotřebuji.

ŽBtn'thj pro matfu jfou prostrannějssi,
oltoqulé a zwčtssuji se tb tě míře, to Heré
najajená nmtfa rofte,a gabnt'tfujijeteptm
tenřtát, když se totjtoinnttj čerm matečni
jřž zapupowali Ijobtá. Plástnickč buňftj
netnobon ofronblou pobobu míli, jelikož bč=

žice tocblé jebe, nctnotjltj btj fpojentj btjti tal,
abtj meči nitui prágbnéljo ntífta nezňstalo;
proto, abtj me jpojitojti ;gůftaltj, mají fie
ítero ptatoibelntjdj t'ttjlu. Wýsska, ssirokost
aíjlonbřa anÍu poutí tafe' točelařomi, kolik
asi bnněf na jij'té proftoře pláftní Dobro:
tnabtj btjti tnůje. Seti mtjpočtěno, žc 5
buňčf pláítniďtjdj bélfu palce Sanjimá,
průmobno z tono, zcna čtmetečtn(C|)paI=
come ptoítoře 25 pláítniďtjd) buuěf na
jebně ftranč btjt't mnfi, a prátoč tolit na
brané, tcbtj míjeďj tunttbtj 50. Pťedstawme
si tcbtj p(áft 10 palců ssiroký a 20 palců
bloantj, a íljlebánte, še na obou ftranádj
10.000 btmčf obnáňi. Na 5 neb 6 po:
bobntjdj plál'tedj bnbe tebtj oant'nfem 50
neb 60.000 vbnněfna čerma, jat jeotom
fašbtj to proftrauntjdj oníedj kladowýchpře
jměbčiti ntůše. .

SIBčeItj abotomnji bunftj (: píáfttj ble.
potřebtj, jat baIeee jiďj junfjfa mebn ačetm
pojab'uje; probínšuií tebtj ntebomé bnňhj
ttebáš, když j'támajícídj. k ujdjomání mebn
nefiačí, .a pobobně, kdyz matfa az ncrfpouu

bet mčelnídj ptntjdj plasků toajičfa naflabía,prohlašují i tom. v
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Wčely sice znaji čas jmůj, !bh na
jaře bílo jme' gapočiti a je na pobjim
ffončíti maji; a wssak přebce bohře činí
točeIař, který je w tom rojumem swým
pobpotuje. $řeb5míbásli tebt) točelař na
pobaím, že pastwa brzo přeftane, což mnoh
bhlrúte ročelh pojnati nemohou, nemaIé

jim učini bohrobini, thj jim u Hubení
majíčet a u ftaměni Bunčl přelájřu učiní.
“Eim jim mnoho mebu ujjetři, jalihoj na
jhotomení píáítu potřebují. 91čtolim_roojl
bo jehe tale meIítou cenu uni,přebce !epfjí
jeft hojnoft mebu, neš mnošfimí prójbnhdj
plánů.

2. Sádra (Gyps).
(Od J. Benzín.)

SlawUý wdějepisuAmerikyÚranllin
prioni přifpčlt rojfjířeni fábroroúni jeteíe.
thž sousedni hoípobúři nab projpěchem,
tterým fe íšrantlin honojil, :: íábroroaní
obporoučel, nebůtoěřímě hlavnou mrtěli, ba!
jábtu bo jeteIe w pobohě íáhoblouhhch
pijmen fhpatí ; a “mj jete! \ohroftl, mohl
tajbh z welkč wzdálenosti na poli čiftí:
„Zdex jest sádrowčnw.“ 2111jetel nefébro:
manh skwwný zůstal, whznamenala se
mista jábtomaná welkosti a hlijnoj'tí. Z ce:
lého oIoIí přiehájeli hojpobáři ten roftlh
nápis číft a jemu je ohbimoloat. Io m
skutku lépe půíobiío, neš jáhobíouhé řečí
w hoípobářjfhď) jchůůfúd') aneb pobohné
pojebnání w čaíopijed) a .n: tatenbáříd).

Sádra se tohbohhroá co támen zlomn,
má ohhčejnč hělaroou harmn a bei je meImí
ínabno na moučlu rojetřítí. Nacbázi se
toeImi zťidka, a to jen to tatomém útroarn
pohoří, jej tamennou jůl ehomá. Nejwětssi
(onu) na jábru nachágeji je nebalefo Dpamh
n) Slezsku. — Súdra se hub co fámen,
buď mletá rogejilá. Sjougmláfjtní mhjnh
na mIeti fábrh aařijenh. Na Uěkterých
mistcch přeb míetím je pálí, a nájlebfem
toho aji pátp' bil tiše tratí. $álením
totij [nčehně jpojená moba je tohhóní. We
měbeďém ohIebn jeft jábta Iučehná jlouče=
nina řhfelim) fítřomité 6 thjličnitent má:

penithm , níajic připojenn trochu roobh.
Gábra tebh ohjahuje to fohčíiru amápno,
kteréž fu zdarU roftlin, pončwadž za po:
halou jim flouši, to ražbě půbě potřehnh
jjou ; a jeliloš th dwč Mtb), zwkásstč sira
jen w malých čáftečlách to půbč je na
chájeji, muíi Užitek jábtomani kazdémUmh
witan.

i Súdra má ale híaumč ble tohllabu

„Zde jen sádrova'nof'
Franklin.

přírobogphteu ucine! timto jpůjohem jeroíti:
_ moftlinh potřebuji lu íměmu zdaru čpa:
' mihi. Cpawik jest píhn, fterh nejlépe u

hnoje a to Rájích cítíme ; ona mjbudjomá
I&tla, ftetó bo_ nofu čpí, ohtub též swoje
jméno má. Cpawik tej we wzduchn ale
jen skrownč obsažen jeft. Sal čparoíl jen
jltoroně toe mouchu :: toe hnojí je naďjági,

a hnůj híamnč jemu ftoou cenu Nhje,
má on w opačné miře melítou důležitost
pro zdar roftlin. Iento píhn čparoil jábra
ze zemč a je wzduchu přitahuje a máje.
Kyselina jírtotoitcí má mětíji příhugnoft le
čpaloiřu neš k mápnu, ona mápno pountí
a fpoji fe Be čpatoífem, fdežto !hjlíční!
mápenith ohtjčejnhm toápnem se ftáma. Na
tento způsob fábta roftlinam přemgácné
Iáth; čpami! a jim pobámá.

Mnohý zečtenářů sizastýsia na pifateíe
těchto řábtů, že wyswčtleni o wčci pohá
má, řteré je jnab pro učence, nikoliw ale
pro hojpobáře hobi. Nikoliw! imám jintj
nóhIeb o měci této. Za jebno čtou též
mlwzi učenci tento falenbář, a pa! jest
každénur zapotťebi mčbět, nejen že ta neh
ona-tože bohrá :: užitečná jeft, ale tale
proč ujítečnú jeít, ro čem její ujite! po:
zúskáwú, a jal fioůj učitel jemi. Wúbec
to slowičko „proč“ nemohu boni lajběmu
hofpobáři obporučití. Nač hh mnohh ho:
fpobář pťissel, mm, to slowo „proč“ na
mčfjci, nab bméřmi lu ftájům, nab polem

a t. o. ftáío, a !bhhh si je rozwážil! Broč
jeft mějjec praabnh? proč bohhtel w chtělo!
ihubtj? proč to pole tal málo neje?

Iřehaahh to mhjmčtleni o účínht
fábrh mnohému bofti jafnhm nehhío, přece
každého šábám, ahh si ho bohřc potofji
mnul. S'Doufóm, že milého čtenáře pomalu
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na ten ftupeň přímebn, abt) me ítoc'm l)0=
fpobáčíttoí příčínt) wssech mčcí mtjímětlíti
fobč moljl. Poskawim tu jen jebnnotá3řn:
„*Broč l;nůj na polí půjobí?" Snu, boftal
bod) ponejmíce 3a odpowěď: „Qbyli po
něm je bobře baří, be3 l;noje je nebaří."

— „?“—e proč obilí po l;nojí lépe jebaří?"
Blato—tattne je 3aje k toěcí. Scidra

_íemí jmůj účinel hlawně na lníjtínotoítócl;
roftlináď). K těmto nejen jetelínn: jafo
čertoenó a bíltj jetel, wojtčsska, ejparíetla,
ale i prawé lnfjtínt), jalo: brácl), mila,
čočfa nale3í. thž wssak n. p. jetel já:
hrajeme, blatonč jetel proípímá, ale i na:
flebující 3rno 3 tobo pončtnb n3ítet má,
poněwadž jetel wssechml jábtn mnčerpatí
nemůše. Bath), jaře čpamíř, jíra, mapno
jíou, míjení toftlíne'tm polním bobře flou3í.
Sonb), na ttertjcl) jetelínt) roíton, tč3 6
weliký!,n prospčchem je fábrnií.

IIC-inel fábrt) na mnolnjd; polícl) po:
diwuhodný jeft; mno3í bofpobaří jeíjtč
jebnou tolí jetele 3e íábromanebo pole
íllíbí, než 3 nejabromaněbo. Sion tíínobé
lrajínt) ro anglíďu a to tRěmeďu, the be3
jábromání jetel 3bola ani se nebaří.

Takowy užitek júbrt) měl bt) fašbéljo
boípobaře pobnontí, zkousskyfabrománínčí=
nití. EBramím: „Zkoussky“, poučwadž ne:
r&b rabím k be3oblebnétnu promebení wěci
íebe užítečnějffí. Qře3baří=lí je, a toto
ne3baření má čafto boeela cí3é příčínt),
pal je ten měcí opomtbne; a pa! koyby
3a6 o jiné opraroě se potabílo, nenadjá3í
mírtp. žlle jen malá 3fonfjfa, tterá málo
práce neb nátlabu ftojí, neublíší nítomu.
Bbaří=lí se, jest užitek ueiramuý, ne3baří=lí
je, neftojí sskoda aní 3a řeč. — Ke zkouss:
tam jal při toojtčfíce, bnbu jesstě míeeřrát
te'mí fantómi florot) mnbí3etí, třebath; je
mi pťedhůzka ftala, že se obalují.

Gábta nejemí na každé púdč stejný
účinet; ba na mnohých polich bocela áá:
bnébo pwspčchu neměla. EBůba, tterá již
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ob příro3enoftí jabrn tbotoá, na každý bab
po fábromání bojnějfíí úrobu nemnbá; taf
jalo tbtjžbtjdjoín mapenítou půbn mápnilí.
Na mohíjel) polich neb lulúdj fábra též
3říbta Pet) profpímá. —

Když na bobattjd) půbád) lufítíno,
jaro: brádj neb mila fe íábrují, tu3e bo
Hann) ženou, ale málo jemena nafa3ují.
Sčldrowauý bracl; těžko se maří. thž
w čaG fabroroání melté sucho panuje, a
br3t) neprfjí, fábra níenjlíbo účínlu jemí.
ŽBroto jeft bobře, bub ljneb po befj'tí já:
btotoatí, a jefítč lépe, tbtjž, dessk B jíftotou
očefc'noatí můžeme. — W suchých a ftun
beníjcl) létedp fabra menč půjobí, než w
teplým-l; a tolbhjcl).

Gabra se ro3fímá, když roftlínt) tal
balece jíš motoftlt), 3e 3em příhómají;
a to bub přeb befjtčm neb po befftí, anebo
když fílná roía-pabla.

Na jebno jitro ro3íímá je cent až do
tří centů fúbrt), na jebnn měřicí polní 35
liber až jeben cent, jal 3e 3lufjenojtí 3a
bobré n3náme, aneb poblé tobo, jal jábra
nám brabo přijbe.

Řbcbt) tebt; tímto pojebnamaním !
fábromání pobnontí je bal, nedyat jem čaB
po fa'bře oblebne; a nejlépe učiní, když
6 něltenjm ro3umntjnt tnpeent fe potabí.
“Een se o ceně fábrt) poptá, a nepříjbe=lí
až na mífto bome3ena tu3e brabo, boufám,
že wčtssi bíl bofpobářů, co toto pojebnání
čtou, kousek jetele neb btadpn pojabrují.
Pochybuji, še cent jábrt) to lomu míce
ne3 24 ltejcarů ftříbta bt; ftál; ba=
lehj dowoz jej arci zdraži. Ii bojpo
búří, lteří blí3 !%atoujlómljranícím mají,
nejlépe jábrn toe Widni si objebnají.
jelítoš nebaleto Widnč se téz íábrolomíj
llad)á3tjl. Mimo Widenskéa Dpamílé Iomb
nejjeuv mí jíne' powědonly.

Bábám pat milé trajant) swé, tteří bt;
zkoussku tu ubčlalí, abl) ototjjl'eblu 3prarou
bub bo Morawana, bub bo Pražských boa
spodařských Uowin podali.

3. Vojtěška.
(oa ].

. (Šermentj jetel fluje balení wesskeré
píce; wojtčsska wssim pramen: ftaloívnott
pojmenomatí je může 

llenzla.)

žmojtčfíta čilí lucínta, nefbe cublet, ně:
meď'q: incemertlee jmenomana, byla jiz
starym Římanům 3nama, a fett její se
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w Stalii a to něltertjcl) řrajinůcl; *Bortjn;
fltjdj po celtj ftřcbotoěf až do nynčjsska
udrželo. W nafíem měln, an potrotmfíe=
obecntjm bejlem jeft, nemoljla mojtčíifa
uhljta gůftati, a nadjáůíme ji ntjní me
wssechfrnjinád), fteré jejímu abarn pťizniwy
jsou. 3 u nás na Morawč již leďbe
jat ob melhjdj boípobářů, tal i ob maltjd)
se pěftnje: SDonfejmeš, Že to frátfém čaje
po roeíjferé mlafti je rogljoftí.

Wojtčsska jest jetelina, má lupínettal
jal Eermentj jetel; barma lwčtn jeft fialo:
má, nmnobralá. Semeno jest ptáme jnfo
z čerweného jetele, ale žluté, fialowe' bat-mt).

Wýbody, fteré mojtěfjfa neje, jfon
toelifč. QBtjnoB její n) bobrtjdj půbáel) jest
bmojnáíobntj, n pororvnání 6 mtjnofem
čerioenébo jetele. Dáwár po jitru 50 i
iGO-centů jndjébo fena (po míře pole
16—33 centů fena), kdežt.očermentj jetel
i to nejlepňídj půbádj zřidka mice než 70
centů fena nefe. Wojtěsska obtjčejně tři:
fráte, nělbt) i čttjrtjřráte bo rota je ječe.
Kdežto čermentj jetel po bmou roeíd) míjí,

mtjtrloá n\ojtěfjřa obnčejněnejméně 6 rolů;
ba máme přítlabt), kde ji ofolnoftí přígnímé
jfon a péče na ní je mbnallábáf zei přeG
20 rolů na jebnom míftč rotjbrši.

Sal jelenů mojtěfjfa, tak i feno jeft
totjbornou píci pro wssecek dobytek, pro
frámb, pro oroce i pro foně. Seuo jeft
mnoljem jemnějfíí, nešli ačeríoeneljo jetele,
(: Ijobí se zwlěasstěpro telata aprojeljňata.
Wojtčsska paf i tu totjbobu přeb četmemjm
jetelem má, že z jara o 10—14 bníípífíe
mtjrůjtc'i, než, čermentj jetel. Sibo mimo
čermentj jetel i toojtčfílu fetou má, může
o bob'rtj ttjben břím jmůj bobtjtef gelenou
pící Ermiti, než, když jenom čertoemj jetel
bol anjel. Po wojtěssce seče čerwený jetel,
a než tento po brnlje' borofte, jiš zaď moj:
těíj'fa po brube' ímůj mtjnoc bároá. Sen
o .roelfon tiší ljofpobář fpořábamj be; moj:
tčijtj' je obejbe; já mtjjlim totiž, takowý
bojpobář, ftertjš netrpí, abt) jeljo bobtjtef
na pusiých pastwčlch ljnůj rognáíjel, ntjbr5
ljo me ftáji gelenou píci lrmi.

Když wojtčsska tal melíftj ušité! po:
fftjtnje, nmfí fe kazdy bimiti, ze již, mice
rogfjířena není, a še čermentj jetel mno:
bem gnámějffí jeft? — To má fmoje při:
činí,: x W.pomčru f'ušitln stojipožadawky
čtv jetelíntj. Dna se xdařixjen w'bobrtjď;

a w blnbohjd), nemolnjcb půbáď). Sejí
foi-em) tábnou se do hlonbky, a mibčljjem
l'ořent), kteréž jal malí! tlufté na tři jábt)
bélfu měli). Sal fořen o jlálu neb o
mofro zawadi, pťestaue roftlina růfti. Cinl
hlubssi pňda, tím be'le mojtčíjla se baří.

iBůba mníi tebe), jat jiš řečeno, bobrá
btjtí. thatně může btjti lebtc't í těžící
půba; jen když moh-čt není. Toho wssak
nen fu zdaru roojtčjíft) netotjbnutelnč za:
potí í, abl) půba i to blonbce tal Dobrá
byla, jal mrdjni jeft ; můšet i btjti trodju
famenitá. — Wojtčsska miluje mápno w
pňdč. —

išůbn pošabnje mojtěn'fa obe mfjebo
plemele čiíton a ljlnboce ;,bělanon; mníejí
se tebt) pře'o mojtěfjfou na poli ofopánm=
ním): řepa nebo brambortj sč:zeti, a ktčm
co mošné bobně se pobnojí.

Sal čermentj jetel íeje fe wojtěsska
do obilí neb míjíanh). MissaUka jest
mnobem lepssi než obilí, poněwadž spisse
B pole břid)á3í. QBojtějjla jiš časko w
tom roce, kdy seta jeft, i btoafráte séci se
může. *Broto jeft gapotřebí, abl; obilí jen
zťidka se jelo, bt) wojtěsska fe nebufila.
Missauka je muíí fpisse flibít, neš obyčejně.
Co při mífjanee nám ujbe, wojtčsska hojně
wyuabradi. 8 Do čistého pole je feje, jen
že ji pak pleti mufíme; to zwlásstě odpou
rončím tam, kde půda těžkč: a tolbfá jeft.

Wojtčsska se též, mafíinamí w řabádj
6—10 palců ob febeíogbúlentjdjjeje: Seti
maíjinami je nmoljem prospčssnějssi, nejí
fetí obtjčejné, pončwadž zašjinýulnúťadim
w bnboueíd) leted) w uleziťcidkách plemel
ljnbiti a genu hjpřití je může.

Hospodáťstwi, fterémug jjem přiřígen,
toětfjí bil toojtějjft) a čerroenéljo jetele ma
ňinamí mníímá.

(Eim jlabfjí bůba, tím míee wojtěsskh
feti mufíme. Seje je na jitro. 22—30
liber, na míru 7—10 liber femena.

NeUi ale na tom bofti, jen mojtěíjfu
&afeti; nmjíme jí též bobře pěftomati. Raš=
béljo jara mnfí je zostra přetolúčití, to téš
slussi co možná, po každéln ječení obno:
\oíti. Pak jak při čermeněm jeteli je bobře,
jí čafto l;nojiti. R tomu je bobí nejlépe
ljnojomla; ta pal mnjí btjtí rotjfoflá, a
je=li tuze filmi, přimídjá fe k ní jebnou
tolif moby. .bnojorola fe whwáži w sUdě
na bwé lol poftaroenem. Po tašbčn; fe:
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čení pal na pobgim i to zimě můžese totj=
mášeti, tbtjš totiž ljttojomltj a čafn máme.
— Kompost, totiž mícljanina gente o wssee
lijakým ljnojem polimaná ljnojorolou loná
při mojtčfjce, jal při čertveném jcteli nebo
na louce tbtjbotnott flnšbtt. — ŽBoftjpáni
popelem a fábtou, zwlússtč pal jábromc'mí
napomaljá k jejímu sbaru.

Wojtěsska zanechri pňdu w bobrétn
stawu. Boněwadž lořentj bo melfé ljlottbltj
poufjtí, trénoi tebtj jen z ljlnbintj. Batím
torďjni prsk si obpočine. Minw to Iořentj
po mojtčfjce belfíí čas jej'ftě pole ljnojí.
Diejljorfji jesk při ní, že oránitnnoljo práce
pro tlujte' fořentj pošabnje. Nejlčxpe nči=
nime, fbtjš plul) bt'oaftáte mté janté brágbč

pomebeme. iBo prwč zapnstime jej na
tři neb čttjrtj palce, při bruljěm ďjobu zaů
o toli ljlottběji, tebtj boljtotnabtj na ofnt palců.

SBube málo mefnic to naffi milé
mlafti, lbebtj afpoň něco rolnosti takowou
pololjn nemělo, m níšbtj je toojtěffťa ba:
řila. Ncodložtc ntili frajaně, lniljtj této
z rulon ftotjdj, Uerozwúžiwsse fobě, máte=li
kousek pole, gaijrabtj neb louftj, l'bebtj se
wojtčsska bařiti moljla. Sebná fe jen o
jfoun'fu. Sen maltj brobct pole uftanotote
k tonttt cili. Nepudaťi:li se zkoUsska, pal
mafie sskoda nebnbe ani za pojmenomání
ftáti. Sá ale jjent tě nnbčje, že mnozi,
ktcťi mojí tabtj npofleďjnott, blonljá léta
na ni B mběčnoftí pamatomati bubon.

4. Hospodářské noviny.
'(Od ]. Hanzla)

Po celé wlasti nadjáji je jiftč melia

fila rozssasxuých mužů :: bořonaltjdj ljojpo=
bářů. Rbtjbtj ti tofjiďni neb toětfji bil

snidj jejíti je moljli, fbčlili btj jmoje
zkussenosti to ljojpobářfttoi a m jintjdj zá:
ležitostech. Seben btj točbčl o té, bruljtj
o jiné točci powidati, a bantjm otáslám
fmčbotnitč btj lašbtj obpotoěběl. We mtj=
potočb rojffafnéljo a rojunméljo ntnše btj
nitbo nebůročru neměl; tabtj jeljo každý
ráb btj upofledjl a o ni profil, napotne=
nutí jeljo btj ražbtjjobč pomíjimnul. Mladi
a nezkusseni ljojpobáři fašbé slowo btj jobč
pamatoroali, nbtj fe ble toljo bonta řibiti
tnoljli.113itel takowých schůzekbtj btjl nú=
ramntj. Dějť fe owssem schůzky w jebnot=
litotjclj obciclj, tu ale laabtj ljojpobářfttoi
jměljo souseda znú, a jeben jalo btuljtj
tjojpobaři. QIle to rogličntjdj ft'ajináclj jeft
tale ljoj'pobařeni rojličné; tofjnbtj jeftněco
bobréljo a něco jfpatnéljo, t'ojíubtj něco ji=

neljo. We schůzkcichtofjeobecntjďj btj bobré
i "patné wlastnosti ljofpobařeni jebnotli=
mtjdj ltajů me znúmost přiffltj. To, co
bobtéljo, nájlebomali btjďjom, co ffpatněljo,
aanedjali btjcljotn.— W jebné obci mají
t'otjbotné foně, totjprofllibtjdjotn st ljřibata
ljřebči tam obtub. Ta obec zaď má pčfne
bojné hámtj, pojábali btjdjom o btjčltj.
TU jeben ljofpobář ímtjm ntořrtjtn polím
tbljobntjmi mobottattj pomoljl, aeptali btjďjotn

se ljo, ja to mtjmebl? 'IDtuljtj zaš mtj=
cljtoaluje, jařtj totjnoB po ljnojeni foftmi
měl; třetí zaš, jal lompoft na luláclj mu
půfobi. — Seben má totjbotnou pfjentct,
ten btj tnttfel fmou probajnott aájobu po
ttofj'ládj rojptobati at. b. 21 o jintjdj
mčcedj btj je rolomalo! Wčelaťi btj ímoje
zkussenosti íbělili, fftěpaři b_tj tote'š učinili,
a fbobtj nějalé mtjborné owoce mel, bttt=

ljtjtnbtj fjtěptj přenecljal. Néasledkem tako:
rotjdj schůzek btj je nejen jebnotliroá ljo=
fpobářftmi fpramiti ntujela, ale celá gemč

.btj po létedj jbbljtttlu.

Bohužel jíou tatomé schůzky nemožné.
Sfout otojjem w jebnotlitotjdj krajich ljo=
ípobářflé fpolečnofti, fteréš toelilé pohoftj
w ljojpobdřftmi půjobí; jjout ale přece
jen na jebnotlimé fraje obmegentj; pak jidj
jeft roeltni málo, ačfolin: petoně bottíc'nne,
že po celé jemi je rozssiťi, a blaljobčjnč
půjobiti bubon. +

Saf totjbornou jeft mšci, lbtjz toffe:
obecné fdtůjltj, jat jjem je 6 rorcljtt po=
pfal, poněfub se naljrabiti bajt! 21 to —
nominatniljojpobářjltjnti!—— Ečclj
ljojpobářů, cobtj w ončdj jdjůjfúďt frooje

zkussenosti fbileli, teclj togunmtjďj n kusse:
tttjdj ljojpobářů ljlas a tabu to notoi=
náclj ljofpobčtřfhjďj arcit nejltjl'jinte,
ale čisti můžeme. Budeme:li jidj tabtj

6
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měně poslonchati a nál'lebomati, nemibouce
jejich oíobu?

Sen jebinfě bofpobářfté nos
mím) wycházeji unás, ato fice w čsirc:zed
Prazskě: [;ofpobářftá fpolečnoít
iíd) mnbámá, rebaltorem jest SDr. Robmn,
kterýž i jinými prácemi bobrébo iměna
sobč jiš byl wydobyl. Do těd) noioin
píffí boípobáři ze wssech Iraiin, ne ien
učení, nybrz i jednodussi rolníci. Postawř
fe u př. otcizka o nětteré Důležité mčci,
jato ifem já lonftébo'rotu učinil o lulu:
říci a letos o fábře; l;neb to grouneií
mnogí a pobaií o tom aprámn bo nomin.
EBoblé takowých zprč:w pat jiš fe každý
říbítí můše. 21 podobuých zpráw a vona:
učení se melmi mnobo- to nic!) nadníaí.
W každé obci Bube nčfolit foufebů, jenž,
tóbi čtou; toto čtení ale i ušitet přínúffi.
Tťch nčtolit zlatých, co notoint) ftojí, jistč

se hojnč monabrabí. i)?emolyu tebo bofti
na frbce mlošití milým trajanům (mim,
co lpípobáři jfou, alu) si tt) bospodčaťskč
nomim) siebnali. Na takowé nowiny může
a má obecní poilabnice čilí kasa pťispěti.
——Dni) ftoií bez possty půlletnč: 1 al.
15 fr. ftř.; celoročně: 2 gl. 30h- .ftř.
S posstou: půlletnč 1 gl. 30 tr.; celo
ročně 3 zla ftř.

Kdo tt) nomim) sobč ijebnati míní,
(: pot-abl), jat to gaříbití, si nemí, necht
bojbe buď k melelmému pánu, neb ! uči
teli, ati jistč mu to moptamí oóotně.
*Beníge se bojí bo pfcmí franfomane'bo,
na psani se uapťsse: „Na flamnon re=
dakci Hospodčaťských nomin w
Praze, io Rarlínč číílo46; (: nominq
l;neb pořábně pťichéazeti Bubou na nejbližssi
w lisku nbanou poňtu. '

5. Lučnictvi.
(Od J. Benda.)

Satélyo brubu louh) nacln'qíme ro nassi
milé mlafti? — *Boneiroíce me ffpatném
ftamu. Misto dobrých sladkýcb tram na
chúzime kyseké, misto ietelem jfou mediem
porostlé ; na miftč romné plodit) naóágíme
ptolmbt), mramenčí :: trtčí kxlpky; misto, colu)
flabtá tooba po lutúcl)rozbihati semčld, nadpi
3íme ie w bažinaté a močálomitč poloze,
wodu shnilou, rezem a ťyselinami wssebo
brubu nafocenou. QI přebce šúbnó maii
tel takowých lu! fe ! tomu gnátí nebube,
že to něm příčina szskosseni lut leží.
Rbnť nemůže žádných iintícl) tratoin nedyat
růfti, než sama woda mobčnoá!

W obyčejném žiwotč rozeznáwú bo:
fpobóř wsselijaké druhy lul, a fice poblé
Dobrotyfena: flabte' a tníelé; poblé
pololm:žťaby, horní, říční a lefní

Itoonamenání pořabatele.

onč či molo ne

bopiío me amnámoít přinclo. — Betotemi

loutu. W mnohých traiináď) mají ftólč
a ftříbamé louh). Stťťdawč jsou totiž ta
tomč, tbe louh) po něfolila leted; wždy
se zoraji, pat zaů mice nel) méně let obilí
fe feie a gas potom trámu se zaseji, a
lulami se ftanou; — Ronečnč louh; w
tataftm w nětolit t_říb poblč wýnosu
fe bělí.

My ale nechcemenej btoa druhy
loni ugnatí, a o nicl; tuto mlumiti: totíš
louh), fteré mohou zaplawiti fe nebají, a
fonty, jež se zaplawiti Dají; čili: louh)
ne'gaplatoitelné a louh) zapla:
witclné.

[. Louky nezaplavitelné.

Rašběmu bofpobáří, kterýž mobt) k ga
plamení swýchlu! poušití může, ale zúplawu

i Sli lonský Snowman olgobacen59! perem wzácných
tufíenoftí Wassich, ctčnú příteli! — Článto Wasse, imenomitč:

í trámu" a oftamí o mnobou oblibou se četlo, intož mi ialáfítními
onssní Morawan opťt ogbobenieít bůlešitúmí prev

&lč 6mwúb or Sbčbictmí sw. Gorílla a Methodia Ea

Pemu Blaborodt oominné bilo wdsloroil, přece iefítč ga milou potoinnoft swou potlábám,

„Go left [e'pe braeti,

enem mnebo čtenářftm wúzenébo mroucné !) to wzdáň, a spoluihnedopomoe mohutnou
;: tougebnč očeláwanou oto Bubouct ročnth) uetiwč proutí.
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5aneb5úmá, mufime pťedhňzku ubčlat, že
jest nebbaleem a marnottatnílem; pouč
wadž tuba, co mu. peUtze ueíe, si nemnimá.
!Botol, lteró Iulami nepoužitý teče, kdyby
stiibrorseboU nesl, wábil In; k sobč libi
ialo mramence, aby stičbro Iomili. 8][
wssak stčibra, kteréžtrámu myrůftá, žádný
widčti lwbtc!

NejsoU mna! wssecky louh, in_tatomé
poloze, abl) moba na ně pousstčtř fe mo
hla. 11 těd) jen práce a pťičinliwost
úrodu zwýssiti může.

Prwni oprawa na takowých quácb,
Heron započiti mufime, pozůstciwú m nb
ft'ranční sskodliwých keťú, kořenú, kamenů,
tupe! mrawenčich a krtkowých pa! sskodných
zwiťat.

Wsseckh leže, jafo jalomec, ťiskowec,
ttnh), hloch, maliny a t. b. m.)felati fe
mufejí. — Nčco jiného jest fttqmomí, tteré
swým břemem učitel báwá. Casto i pro

zrúst trám? jsoU takowé stromy užitečné,jen nefmčj louh) tuze huskě jimi posúzeny
Býti.

8 rameni; mneďt; mufeií se mahá
Iiti, nabčlanč diry wssak muíeií se mt;
romnati.

Nejčastějssi Urážkon pro každébo l;n

fpobáře jfnu wssak mramenči & krtkowé
kxlpky. Kde se jící) moc Uachúzi, a porn:
ftlé jsou, ftámá fe neitěpe, fbnš fe róčem
kťižem pťerhji, tt) čtwrtě fe přebrnnu, zemč
se wybeťe a můfol rozbč:zi, pat se brn
zaa přisslape. Rbe se jich mňa! tuae
mnoíyo nachúzi, jen neiproípčíínějfíí, je
na btomabu sbňzeti, paf se fnimmápno,
bnůi a iiné bnojhno pťinlichá, poblč možnosti
[)noiomfou fe polčwaji a něfolitrát pře
rhji, axpak po roce, bíamně na schudlé
hubeně mista fe-rogbágeii.

Pro mene bospodúťstwijfou ta! zwané
luční bobliky na frtfomé [;roxnábft)
melmi užitečné.

G[mtáuí frtfů Děje fe wsselijakým způo
sobem

„Baal jíem člowčka, Het-133 6 rúčcm
po polich a po lukách (hobit, a rozběhu
krtka hned mnpátraí. Mczi pastmi na
!ttlt) jest náílebomní zpňfob chytňni neia
lcpssi. Takowč: past zastrči fe-bo bíamní
chodbh a zadčlci fe. Dwč pružně ramena
roztěchnou fe šeíepwu bčramou bentičfou.
Přijda krtek na pair, rópáfem přetášfu
nbfttcmí, na tom jei ale ramena femřou.*)
8m ale na hlawni chodbě mufi fe pask
poftamiti.
snadno.

thfaři zkusseni poznaji ii

Na hlawnich chodbách jest obyčejně
aemč snižena a trámu jest žkurssi. Weall!
ssený krtkať usslape tam dpbím; ieftli jel't
tato hlawni, na hrubá ben st ji krtek aaa
sprawi. Hospodáťstwi, fterému iá pťiťizeu
iíem, wydržuje od iam až do ginu) zwťásstu
niho !rtlaře. Ten po polich, ieteliftád)
a Ioulád; swoje pastč rozestawř ; za ražbou
hlawu krtčř dostane dwa grafie na. č., mimo
to mu zůstane kúžka, fterou po grossiw. č.
ťožessnikůmprodúwá. Každý ben průměrně
20—25 krtků obmábí. Neni wssak dobře

wssccky tri-hp mqbubiti; poněwadž fe od

Memejšbů žřwi. Sen flIněmu rogmabání
mufi fe Drúniti.

žmqňi polní nejlépe íebem a fice
kostikem čili fosforem fe Dubí. Sřbeprámo
honební Uezabraňnje, dčlaji točit) nmobem
lepííi službu. $a! muííme mám) a straky
nekaziti; tt) rám? na myssi a pobobnou
neřeít se pousstčjl.

Dla aničeuí meďyu, sskoduých bhlin a
jiného píemele mufíme si též nechar góle

' Stáž w zabradách se bá dobťe Upotťebiti.
61h
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3eti. Na mokrých a bařinattjcb. [outádj
toftou nejmice khselé a jiné sskodnč tta=
winh. Žabí) fi nejlépe pomů3eme, tbtj3
přifop obtrtjttjďj neb pob3emniď) naběíati
mů3eme, ttertjmi mrhbá a ttjfeiá \ooba
obtábne. $ouěrbab3 ale na fudjtjď) quád)
tě3 fíťobně tothinp, med) a t. b. je ubptuji,
_muíime tabtj jiných projtřebtů u3imati.

1. žmufeji'fe tafotoé roftIim) i B
.fořenem čafto mptabomati 3mIáfjtě při
ocunu, innu a t. b.; nebo se jim bíamtj
přeb u3ránim femena pofefaji jat při
bobIácídd.)

2. Rbtj3 louh) pIemeIem přepíněm)
jfou, neni jiné pomoci, nc3 je 3orati, a
po něfoIif rotů co pole pou3iti. EBnoni
tof, tbtj3 se proso baři, jest toto nejpro=
fpěfínějfíi, pal omeG mů3e se 3afeti neb
3emáh) nafá3eti. Na každý páb mufeji se

m těd) tocid), tbt) fe Ionf'q 3a pole u3i=
maji, nejméně jebnou otopámanintj báti,
abl; čafttjm pIetim pIemeI mtjbuben byl.
K těmto wssak se mUsi [)nojiti, abt) [outa
to Me 3ůftaIa EBo otopámaninádj ——po

řepě, lnrhvi, po 3emácicb, po fuřuřici,
feje fe jarka a bo ni jetel B ttatoiuami

3áboucimi. SeteI brubžm totem 3ajbe,3atim ale tráminb, fter teprno brubtjm
totem se 3mábaji, w plnou fíIu přijbon.

3. Siťné totáčeni to pob3im. To
má 3mIáíftě ten účel, 3e se med) totjttbá
(: m3buďj bo 'ro3rtjté půbtj přiňup maje,
tim rotábatněji půfobiti mů3e. Wssak ale
med) blamně me mtjmrítamjd) půbáď) toj'te,
tebt) je br3tj 3a6 to3mno3i, tbtj3 patřičmjm
[)nojem, popelem, mápnem, fompoftem se
proti tomu nepracuje. Mech fbrabamj se
fpáli, a po Iouce fe ro3feje. Jiný náftroj
pro tuto Iučni opramu jeft tai zwaný
skarifikator. Jest to nářabi Ijofpobář=
fřě, jifttj brub ftroje ! mpbubeni pIemeIe
čili ešstirpatoru. Een jeft 4 ftřemice fji=
tottj a 3 ftřemice bIoutjtj 3 pěti třipaIco=
wých paprsků flo3en, 3 broou pobéIniď) a

3e tři přičníď). W kyto paptftq jest 7
a3 11 trojibel 3afa3eno,3 nidj3to každý
pro febe čáru tmoři. Nástroj ten jefftě
lépe ne3 brántj půíobi, poněmab3 Ijtoub
mbtn 3aji3bi.913ůbec bp se měit) wssecky
louh) na pob3im neb 3 jara míáčeti, po=

němab3 tim fořinřt) trámy se ro3ttbuji, a
čerstwčji puči.

4. Kdtj3 se půba na tento 3půfob
připraroila, učiníme bobře, pofejeme=Ii louh:
trodju jetelem a trámnim femenem.

5. Wždhcky bnbe l;nojeni Ion! toeíhj
u3itcf přináífeti. K tomu se ale nebobi
náš bomáci bnůj obbobptfa. Ien mno:
bem Iěpe na poli ne3 na Iuládj profpimá.
Eim mtjbobnějfji jeft Ijnojeni bnojomfou,
pat ate ueíměji bťjti louh) tu3e m3bálenc'.
W tomto pabn bubeme tompoft (Ijnůjfmi=
fjemj) bnojomtou polimati a teprmtotom=
postxr bnojomtu na louh) 3atoa3eti. Wň:
bec jeft [)nojomta jat pro louh), tak pro

jetelim) pro3řeteině pou3iioána pratotjm 3Ia=
tem. Rozwúžime ji bub 3 jara, neb po
běláni fena, a i w pob3im. Hnojowka
mufi býti bobře mpftjíaná, sic bt) pálila.
R tomu jest bobře fóru míti; nebo je při=
prami přcbni půífa mo3n, me3me se starý
sud, čep fe obróti na 3ab, pob něj je
pobIo3i beffa neb priénta, naběIají je to
něm tot-mta, aby je bnojomla ro celé
fíířce mo3u ro3IiIa. Kdo na tento 3půfob
[)nojotbh; pou3ije, ubíibá účinet 3 toho,
a přefměbči se, 3e mnobem Iépe jcft íjno=
jomln na louh; 3améfti, ne3=Ii necbati, abt)
be3 u3ittu 3e bloom wytékala. Simi tě3
mjbormj 3půíob, jim3to fe bnojomh) 113iti
mů3e na louh), jest běláni tompoftu. 3i3
při ft'Ii3eni krtkowých bromábef 6 Int jfem
fabii, tbtj3 jiď) mnobo jest, abychom je

na bromabu Ime3ti, nětotitrát přetopali,mápnem prom chali, a bnbjototou polili;
po roce paf tento midjantj bnůj čili tom=
poft po Ionce to3fpbaIi. Takowé bromabtj
baji fe té3 upramiti me bmoře roeblě
bnoje. Geberenle k tomu, fbe mů3eme,
3emě, ale nitoIim neúrobně. Do tě 3emě
přimícháme mfjedjen neřáb, jafo: fmeti,
popel3tamenněljo 11in a 3e břema, toffeďt)
trufft) 3e ftoboI, (anp3 obíabujice w íobě
mnobo neřeftněfjo femena, w obpčejne'm
bnoji 3a6 bt) se na poli to3pIemeniItj), bláto
Be fiInic a B ceft, bIáto 6 ulic me mě=
stech, můbec mfjeďo, co se nám pob ruce
boftane. TU bromabu politoejme pilně
bnojorotou, ae broat'rát to roce ji přerpjme

a paf po Iouce ro3ftjbejme. SŠ! fómjfem
pobobněbo bnoje miffaněbo ji3 mproebl.
Nacházeli se Ionty w 3Iabě, po fttanáď;
rostl jen med) a taptabi; to jfem bal
ftopati a tompoftem pobnojiti, jebo3to jfem
be3lon čáfttu nabělat; pat ttátoou fran
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coumou zaseti bal ; a měli ifte mibčt účinlo a
móílcblt) pobuilu tobo! Mimo kompost
bčlá popel, mápno, Bláto ze silnic, smeti
,; měst„kosti, odpadky ob umblářů a lože
lubů, to nicbjto fe muoóo mápna nachcizi,
obpablt) ; fabrik na cub: a jiné wýborný
učinek. Každé pro sebe již dobťe působi,
tim mice míchauiua :, nicl) čili kompost.

6. Rolifráte nachcizime mc žlúbkách
nel) na patě bor, na lopcíd) ueB pahorcích
na mnobo ftřemíců útobnou prff; z této
fbčláme trároníl, ic=li to loula, gemi ml):
Bereme a po louce rogmqeme. *Bal zaď
frámníl přiběláme. ':Bři taloroěm l;noiení
jen práci moualošime. 3mláíftč ale
mufíme býti pozorni, jestli se flíu ua
bliku UeUclchúžťa (f=—ilinse objewuje we

wsselijaké podobč a Barmě. QBibčl iíem
bo co maltu fucbou a co fámen; též ialo
hlína mublíší. Lze bo poňnati, m,; talo:
mou zem filmám octem, jesstě lépe Meli:
nou fírlotoou, obyčejně oleum ucl) imitri
olem zwanoU, nel) lofelinou folni (Salz:
[&ute) poleieme ; tu talomá sem lsuBlint)
mobámá a shči, jakoby mařila. Slin fe
r&b w lotlináď) uaděáaí; na takowých mífteď)
rábt) malim), ffiph), zwlcisstčbcmčtf il
(tale loňflé lopito, poblomla zwaný,
nčmeďt): 85u f la tt ig, latinflo : lussilago
farfara) móbornč fe boří. Prciwč ueba=
lelo mých olen ieft pole 6 ietelem přálo:
pami a brázemi zclopcrtťeuéa Na wssech
těd) brázech, na celém polraji tobo pole
ialoi w jeteli famém nalcgl ifem be:
ročtfíl. Dn bueb 6 prroním jarem šlu
tamč lmčte, Proitla jfou info "na íme:
táuce obecné (pampelíl, pampelí=
Hel, lconto_don taraxacum, Lšwenzahn);

Ě; :" ."

.;:::; _.\.. ..... ,. _ _"v

. . 'Ú'ĚŠ'AÉ'ď?55%' !. „mu v , $,“
„%)/$utnout—čb &*?ka

teprw po lmčtu lupem) fe oBierouil, a
ifou melifě, po gemi toglošené. Soudil
jsem, žeby pob prsti ílin se nachč:zetiměl,
bal iíem lopati, a ble, již w hloche 14
palců flín fe objemil. SliU zwlěasstč bo:
fpobáři m Němcich miluií, a nejen louh),
ale i pole iím buoií. Podobuč wýbornoU.
mrmou jest naplam z rhbnikůw a z žel,
lbe moba pomalu teče; jen še mufl po
Učjaký čaB spisse fe sležeti. Náplaw pal
i k bčlc'mí kompostU roýbornč se [;obi.
Wsserko toto buoiimo: gem, flín, náplam
na 1—2 palce nawezň můžeme; tráma
tu pokrywku prolqe.

7. Bebaélbt; fe ftúma, še loult) l)lu=
Bolou prsk mail. Pončwadž ale béllou
čafu pořáb roftlim) mubámalt), ašábné po:
filo ani l;nojením ani gaplameuím mobouue=
boftalt), lonečně w UžitkUwic a wic ochcibo:
mati mufeií. Iu lufc'un pomůžeme, když
brn zryjeme nebo brolomjm pluhem zdč:
láme: pal sem přelopáme a stce wrchnč
wrstwU na spod, spodni urobuou na boru
báaeiíce ; nel>o můžeme loulu i blulaolo
gorati ; tím se afpoň wrchni wyslcibťciwrstwa
Be [iluou fpobni promichá. EBřiptameuou
gem pal zase brnem přilmieme. Wssak ale
při tom pogotni býti mufíme, brn fe mufí
jenom tenhý nechuti, spodni lořínlt) fe arciť
uří5nou, tol;o ieft ale gapotřelsí, alu) wyu
l;nalt) a tal brn oe zemi srůsti mohl.

8. Gaflolráte lulúm tím pomůžeme,
kdhž 6 iinou půbou je fmiď)áme. Ia! na
pifforoité loult) bame l)líuu, ua ftlně blí:
uomité pífečnou čem. Takowé smichcini
zemč býwci často užitečnčjssi, než l;noieuí
famo. Toto jen na léta wystači, kdežto
ono uatošbt; zůstciwá.

“či Vav/gr
.: „m, v/ .s“ a

' k
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$ři wssech tčchto pracech, xpťi l;nox
iení louh) lompoítem, flínem, náplamem,
úrobnou semi a jinou půbou máme zapou
tťebi jednoho náftroie; ieboš k fteinémn
roaproítření l;nojima new!)bnutelně potřebí
jcst. Síou to mláčln. *Boblemnobtageni
na ftranč přebefflé si je každý fám zbotou
míti může. SIBláčťt) pro aaxoláčeni je
tele, trám; a podobných femen iíou tčž
mnobem užitečnčiní, Uež bráni). amen,
51) u) šábněm bofpobářfh'oi chybčti neměli).

Několik zvláštních oprav lučních.

Nacházeji fe lebasfbe louh) mol're,
močálotoité, bažinaté, kde woda žúdného

močált) Bolt) takowé, je ťbož fe o příloped)
praeoloalo, nčlolll febm iofmilibetníd) "til
fe clmtlo. Nenth tento způsob opt-mol;
luční bofpobářům opramám a ochotu pří
zuiwým dosti whnachwúliti. Gallo maji
ímé louh) " proftřeb jiných, nerozum fou
febů poraziti nemohou, abl) fpolečnč opra
mu luční promebli, tudhž farní tímto způu
sobem sobč pomoci mobou.

Rbnš ale louh) nel) pole m5: močáa
lomité jíou, ubčlame boože, když wrbowé
fabt) galošime.

Na jaký zpňsob fe to ftáti má, ula
zuje obrcřzckhrubá na této fttanč.

In iíou přitom; ssiroké a blUboké; zrmč
wydobytú zUich fe zase po wrchu rozbúzř.

fpábu nemá, neb lbe ji obmčfti nemůžeme;
neimíce fe to flétna při luláď), lteré ro
soUsedstwi leží, a foufebč lašbé opraroč ol:
porni iíou. Tady častoutim zpúsobcut po
moci íe ba.

W takowč poloze rotou fe náramně boože
Daří, a múnoe tím wčtssi Býma, m); fe
kosfaťi w ololi nadpógeií, kteťiž wrbowé
proutí rabi skupuji.

W nejhťUbssi čústi Ionty, nel:
kdhž tato romná jest, celou bčlfon ieii
ubčlá fe přířopa bluBolá, z lteté arci
moba obtéfati nemůže. Do této pťikoph
mebou fe příčnimalé ftroulm na-ftřeroíc
blubofé a ffirofé, me mgbálenolli čtqr
fágů ob feoe. 3 těchto malód) strnžek
stahuje se moba bo blamní přifopn. (Wiz
obra,—,e! prnmí na této stranč.) Zemč
z pčřkop na'flebomnč upotřebuieme:

Drň z příčnícl) ftrul) na flřemíctluftó
položíme na ptoftřeb talml čtyry fábt)
ssirokých, a čem z hlawni přitom) bolmtou
po ftranácl) tol)o btnu ronplníme. Každý
tof přífop čistiti fe muíí, anános na louh!
fe togln'lgi. Tyto tabule Bubon míti po:
boBu gábonům. Na tento zpúsob w bor
Uich Heasich lolil fet jiter močálů to
nejtraínčjní louh) proměněno jest Bylo; a

O vysušení mokrých luk.

Woda jest pro zrůst roftlin netou
bnutelnč potřebna. Nejen še potranm
pro roftlinn obsahuje, ale tale pottarou
w půdč obsaženou rolečUje čili rozpousstť
a roftlinám přimábí. -—

Naproti tomu může moba tale' zrůstU
roftlin náramně fílobiti. Nostliny potře
bují mimo potrawy tale tepla a
s ročtla ! fmému -5tůftu. Dbfalyuie-li
půba tUze mnoho room), pohlcuje mffeďo
teplo, gemč zůstáwú ftubená. Tak iii
ro obyčejném žiwotč moltě p_ůbt)ftube
nómi, a suché, wyprahlé půdy [;orn
kými nazýwč:me. Awssak neien teplu,
ale i wz b u 11)u moltá půba pťistupowati ga
Braňuje, a rolllint) ze wzduchU tuze mnoho
potrawy přijímaií. Zemč má totiž welmi
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mnoho průchohů, ftcré mčhuďmu naplnění)
iíou; tento móhuď) Ge mghuťbem uah semi

uftamičně íe přcmčňuie. Síou: Ii aIc otmort) .
genmí mohou naplněno, mčhuď) gemnčini
Uikterak ho gcmě mnifnouti nemuže.

Žíla neien na tento gpůfoh molto
fífohí, že teplu a mahudut přiftupomati Brání,
neíčaftěii tím marůftu roftlin ubližuje, že
mohu fffohlimé Iátft) ohfahuie. Woda to
tiž mn'eďo, co fe to už ročpoufftí, přijímá.
Woda hcfftoma, pramenné a říční ohfabuje

pro m5růft roftlin potřebné lcitky; naopak
ale ftoiici hašínata uemímá užiteč
Uych, než sskodťiwych látek. ŽBroto můgeme

tehi) mohu hefífomou a říční zimou,
mohu stojici paf mrtmou Uazýwati.

Dcsskowá mohu jeft zrůstu rostlin nás
ramnč užitečná. th3 ale půha mořrá
ieft, Má na ni mrtmá moha ftojí, nc
můše hefítomá moha ho půht) mni
fnouti, a zústane na mrcha ftáti a mo:
paři se.

Rašhá mohu, řtcrou Iihé i zwikata
bez Usskodčni na ghramí piti nesmčji, jest
i roftliuám fítohíimá. Wyjmouti musime
kaonU mohu, jakož po dessti neb iinář
m řefácí) fe ohiemuie.

Chceme:li tem) úrohu luční rogmnos
žiti, muííme mn'eďo, co zrůstxu rostlin přes
fází, ohftraníti, a naopak wsseho, pokud
možno, m hojnofti pohati, co zrňst roftlin
pohporuie. My teho mrtmou mohu
ohmáhěti, žiw ou mohu wssak w mít:
nosti přímáhěti huhemc. Nesmime ale
louh) hoceIa mhfufíiti, sice hrubou! pro
umaromc'mi jehnobo zla m jiné romuěš tak
welké zlo Upadli.

Příčiny mokra čili bahnisk.

WysUsseni [ouf není ínahné, a po
třebuje meíiřě gnaíoftiaohečřetnofti.
Brwni a nejbíamnějňi jest, že mu
ííme měhěť, ohfuh mořro pocházi;
nehoť mufíme příčint) mořra gnáti.

$říčinh močálů u nás mohou

býti aft náíIehuioíci:
1. 91% půha jest siťUějilo:

mitó, a fpáhu nemá: dessk do
zemč fe mpíti ani ohhíbati nemůže.

Iině fehčti 5ůftámá. W hotinč mufi moho
huh ho zemč fc mpítř mh se whpakčti.

3. .stdyž w takowých hotináď) mohu
A wrchU w pramcnech gc zemč wynikú a
ohtětati nemůže.

4. Když potah; neb žeň; čafto ze
hřebů wystupUji, a hajint) můfoíuí pokrýu
maií- _

5. thž ťečisstěhotelů mh ře! fc
Minifo

6. Rho; splawy mh stawy mlýnské
sspatnč neb tuze topfoto zalošené ífou.

Wysusseni Ioul. tehh též wsselijakým

způsob1em hiti se muíí, a stane se:Lahhš aahranímc, uhly moha Epol
nostem a ! Iulám pťistUpU ncmčía.

2. Rhin mohu; močátomihšď) bučin
přílohami ohmeheme.

&:in fe pod mtdmí [)[ínomitou
wrstwou, !terá mohu Uepropoussti, jiná
pííečuá Uacházi, kdhž prwni wrstwU pro
pichneme a mohu ho fpohu spustime.

Rural mofru odpomůžeme

1. Zabráněním přístupu vodě.

Kdyz fotem louh; muffiny se naďyůn'
zeji, 6 kterých mnoho mohl) m hoIinč fc
uafbromášhuie, mufímc blehčť, fotem louh)
přílohu uhtlat, ho fterěš se moha mtábnc,
:: pak ji ohměfti Buh fotem Iona), mh
přimo skrz Ioul'u. Wýssina naproti Iqíd
muíí se prokopati. Stoji to arci mnobo
náttahu, ate taté hohře fe whpkatit může.
Nebo se může téz na ten způsob ohpoo
moci, kdyz na wýssině, řuht) mohu pťichúzi,
přítopu pohěI wýssiny uhčíáme, takze moha
na [oufu ani nepřiihe. — $a! se můgc
též podzemni sstoloU mohu ohmábčti. Ro
nečně můžeme, ia! obrazec Ukazuje, nárt:

2. thš fotem pole ueh Iouft) pau --". *
both) nei) wýssin fe rozprosti!aji:
mohu z mámu fe ftahuie a na ho=
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downým způsoďem odponwci. Když pob
hlínou, ftetá na wrchu leži a mobu ne:
propountí, pisek neb sstěsk se nachcizi, pro:
pídmeme neo promrtáme skrz hlinowiton
wrstwn bírt) až na sstčrk (a—b). Ečmí
běramí pak woda bo fftčrlu se wytrati.
Wždyckh nie tatto nepomůšeme, neb prámč
i sstčrk čilí fíutt můše býti wodouUapitý;
a w tomto pábu jesstč bůře Bnďwm' po:
chodili, poněwadž Bt) woda ge ípobu ot'mort)
těmito wynikala.

2. Vynalezením a odváděním pramenů.

?ífe nejen mrcbní, čaftčií í fpobní
moba takoroým ,!otIínám a úžlabim na
[ftobu Boroš; totiž woda pramenné.

$rament) (: pramenitá půbt) potoftú=
mají Uejčastěji tímto způsobem. Na top:
cich a m Botóď) nejfttněií prfíímú ; moba
fe tábne bo gemě, protabuie fe běrtamí ::
ftuIínamí ta! bbubo, až pťijdena tatomou
wrstwu, Eterá ani bíret aní iimíď; prů:
ďpobů nemá; na této buď zemnatč But)
skalnaté torftmě woda se sbirci, a to tu
fttanu fe tIačí, ram fpáb má ; tubt) si
uběIá ceftu, a teče nab neptopoufítějící
číIí neptonítnuteínou mtfhoou ta! dloUho,
a; fe ze zemč na porod; probere.

EBobítoeime fe na obrazec. semen
zime tuto 11př. čtwero wrstew. Prwú ieft
ppss, hrubá ieft(sstěrk)fíntromítá, třetí
jest Numen roztrhaný, Hernígnačnúďp

Obrazec 7.

Louka:
| .. A

průchodůmá, čtwrtá wrstwa pal ieft z tamena
nošena (Numenslitý),j kterýž Buh mehní málo
neo boeeta žúdných průchodů nemá. Skrz
peri, hrubou, třetí wrstwUwoda se táhne tu
spodU,příibouc ale na powrch čtwrtč wrstwy,
zůstáwň ftátí, a stahUje se podél ní, až st
11 P onom: skrze zem probělá a jako
pramen namítá, neo fe skrze zem probírá.
Nemůže:li se ale n P promrtatí, nabro:
mabí fe to třetí mtftmč, až ft neTbe wýsse
u př. n P' cestU prorazř. Kopúme:li mezi
P a P', orma; na roobu přijbeme, Na

Ohrazcc 8. obec: cí 7. whznamea
náma pífmena s mí:
sto, tbe íemufí strUha
udělati.

EBobíuoeime fe na
obrasee B.; to by Bol
průříů toufhuíontt) na
patě fopce; to fíutru
(fítěrht)mobafef5írú,
hlínou (jílem) nemůže
wssak protéci. QBfíe=
ďen ten film nab
bíínou až tu p na:
chúzi fe me toobě;
u p' ate moba si
pkorazi ccskU butó m
pramenech, nebo mi):
motá; rooba ob p
už tu b na pom-:
dm louh) zňstciwá
febčr, pon'e'mabj pob
prsti blan se na:
d)ú5í. Eim fe louka
rozbabni.

CbcemeulilonU
wysussiti,musimepod
p ftrubu ubětatí;
struha Uosfcckdmufí

:

až do hliniska sáýati, flce Bt) woda ftrmíou
m borní prsti se tlačila, a pomalU ze struhy
bh se whtratila. Qbrazec 8. to průčizu
a 9. z pťedu UkazUje, na jaký způsob fe
to stciti mufí.

ÉBífmeno pppp znamenaji prameny,
neo pramenitou půbu; od zhora až bo
fpobu Bola celá loula Bub Bašínatá neo
mottá. Wzdčlcmou fttubou s moba se
chytá, pobočni ftrutjou ab bo potoka neb
bo hlain “touhy S se obtoábí.
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3, Uděláním struh & příkopů na louce
Častoseale

umí

“\\l'muumu

FNR.

!j'
"Hmmm“&%

ftámá, že příčina
mokra wsseobecu
ná ieft ; totiž aa:
motáni louh) neu
pťichúzi z iebně
[h.-am) neb z ie
dnoho touta, m):
brž wčzi w ce=
těm powrchU Inu
ky. $řičina toho
nebýwá jen pra
menitá půda a
mnoho befftů, než
něm; i fpíamt)
neb wysse lezici

b míónffé,
zkterýchpa! woda
fe protlačuje. W
takowčm póbu
mnfíme na celém
powrchU louh)
skroUhy Udčlati.
W Uejnižssi části
louh; mebe fe bla:

' wni pťikopa, a
bo této bťži pťtč:
ní strouhy, ale
m pťtmť, nébrž



wždycky co možna oftróm ubíem. DBra3ec
10. AB left potoř neB řefa, 3 ní3to milán
j'fá ftruba CC teče, a poněmabš wysse neš
toebIejjjí Ioufa bčži, tUdyžji 3amáčí. ED jjou

bíamní ftruřm uptoftřeb a nejníže louky,
řteté mobu 3 Bočníd) struh (a) přijímají a
příční ftrubou HFG bo potola AB 11 H
obmabčjí.

6. Úvod k nauce o hnojivu.
(Od J. Benda.)

Qijeďp rostliuy, tebl) i nafje polní,
luční a Iejní roftIim) pojabují fu jmému
3baru potratum), pak wody, fmčtta
a tepla. — Wsselijakérostliuy též we
mfjeIijaré míře těd) ročeí potřebují. — 92:1
ročtfjí bíl roftlín jeft na 3em poután, a
! tem bojpobářjřě rostliny nalešejí.
— Nostlčny tp 3e 3emě jmou potramu
Berou. 3 3e m3budju přidjá3í potraroa,
ale ptol'třebnč, 3emě ji bříme pohlcuje,a
pa! roítíínam přepoujjtí. —

Nostliny 3a potramu přijmoutí mo:

bou jen ti; 3emní tátu), fteré toe mobč
fe ro3poufjtí. — Rbtjbu půba wsseckypo=
tramní částky n) nejmětfjímíře objabomaía,
jďja3í=lí wod a, roftíína přece zahyne, po=
Učwadž bez moby je pottamt) 3mocí ne:
může. '

Nostliuy ku fměmu 3baru to3líčněbo
pohmu pošabují. Bmířata jjou ob příro:
3enoj'tí nejmíce jen na jeben hru!; potrarou,
u př. nafje Domací 3mířata na trámu
poufa3ana. Qstatni jím pobámané krmie
wo jim přiro3enč nepřínaleší.

Bottawa roftlinna jeft, jaf swrchU
na3načeno, bmojíbo brubu: Nčkteré potrarot)
jjou pero ně a nadjá3ejí jem 3emi, oftatní
jjou wzduchowé poboísu— plum),
a přídjá3ejí 3e wzduchn.

Sahj pořrm roftlína po3abuje, přes
jměbčíme je, řbnš ji jpálíme. Il) čáfířt),
co w popeli 3ůftanou, roftlina 3e emě
příjmuía; a tp, co obnčm obdja3ejí, 3e
wzduchU obdržela.

Wpopeli Uacházime:firn, fo Gjor
čili kostik, draslo (Kalium,die EBottajdje)
jobu (gtatron),mápno, řřemíl, že:
Ie3o, a jeíjtč nčkolik méně bůíešitpíí) Ia
teř. Zachytčme:ňli tt) pItjnt), co jbořením
rostlřny obd)a3ejí, najbeme me3i nimi:
tujelinu ubličnatou, čpamí! a
mobíh

$ etonč 3emní híth). Nčkteré
rostliny wyzuamenauých late! wětssi bojs
nost potřebují, než jiné roftíím), řterě 3a6
míce jimjd) late! milují. Ia! u př. je
telinp objabujice wssecky jmenomané
pemné čáftíce, přece přebe rojjím
mápna n) nejmčtíjím mnošftmí w popelí
djowají; pobobně obilí a tramíntj tře
míf, řepa a BramborybtaGIo a jobu
Matouš objaíjují.

Cim hojučjř půba jmenomané lútky
obsabnje, tím bobatssi a úrobnčjíjí její;
čím méně jich má, tím djubfjí jeft.

Kdyby něřtera půba mfjeďtuoftlinam
potřebné Iátfp až na jebnu obsabowala:

rostlinh bařití je nemohou; u. př. [buť—2mapno ro 3emí chybělo, šabná bojpobářír
roftlína w té půbč by se nebařiía. *Do
bobulí pab bt) naftal, ťdyby jíra chybčta,

třebas tofjeď) oftatníd) bylo. — Smeno
mané latky nenadja3ejí se w 3emiro jcbno
budjé pobobě, jat jmenomáun jjou, nýbrz
obyčejnění (učebním jpojení, afice
nejmíc jaro fotí. Sůl me fmujíu, w
jatém [učba jí pojímá, jel't jpojení
nětteré kyselinh B řpfličnířem
nějaťrjm. Draslik, sodik, mapnít
—calcium,I)ořčír,železo, jettnení!
tmoříBřnjlířemhjjličnířt) (oxydum);
jíra, kostik, solik trooříB kyslikem
jpojena 3aje ft) jeIínn. Kyseliny tyto
jpojují je 6 ftjfíičnítt) B mrdju jmenoroa
nómí ro íoIí.

fólína čili prjt není pot-ramoupro
roftlint), ona aíe potramu jmenoroanou 3a

brjuje, a jeftI tím pro roítlínp, eo fomorapro obilí. To jamé je může o píífu a
o mápnu říci, když půba 3 nic!) je blamnč
ff! áb &.

Wzduchowč Iatřp. — Tyto
jfou: fpjelína ubličnatá, čpamít a
moba. Ty wssecky nachúzeji je me
to 3buďju; čpamířu jeft ale nejméně w
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něm oďsaženo. Desstčm a eofou při
jbon bo gemč; pal má aemč tafe' tumlaft
nost, še wlhkost ze wzduchu přitabuie.
Woda na tento způsob, pťissedssidozemč,
obsahuječpamí! a řníelinn nblič
natou; w zemi pat soli 6 wrchu ime
nomanč logpuftí, a ta! toftlínc'un potřeB

nou pottaton přimabí.
Cim mice čpamílu a Melínn ublíč

natě bo půbt) přijbe, tím úroduějssi fe
ftamá; togumí fc, kdyz ptmní potramn,

totiž soli bůftatet ieft. Dítatnč dokazujř
nčlteří příroboífumei, ze rostliny i lup e
ním čpamít a fnfelínu ublíčnatou
ze wzduchu přiiímaii. —

Wydánim plobů btižssi účel rol'tlint)
jest boeílen. Wyrok člomčlu co tělefné
bytostidaný: „Bomni člomčče, že
prací) jsi a w prací; fe namtátíč"
ma _platnoft u wssech lmotů, ia! zwiťecich
tal i roftlinnnď). Na míftč wybaslych po
lolení potoftámaií pololení mlabé, Ba i
bocela jinorobč.

Zbynulč rostliny nemaiíce wíce ší:
motní íílp, pťicházcji pošnenč:hla m onen
staw, který pUchťenim a hUitim na
zýwáme. Wzduch, wlhkost a teplo blau
baií nčlbp' čerstwč, nčkdy dost pomalu, ale
jistč na tofílínné tfanině. Pťř tom fe
mpminuií plnnp, tteré wzduch obnán'í,
až konečnč jen popel zůstane. It) látlp,
Here toftlína ze wzduchu poiala, zaď wzduchU
namraeí; a tn láth), řteré ze země čet:
pala, co popel na zemi aůlíamuje.

tímto způsobem arci jen menfjí bíl
roftlín zarbázi, wětssi bíl zwčťeeim iícnem
ftramen býwú; přeee ale, poněmabai zwiu
řata pomíií, aspoň prostťedučxten samý
koUec naóágeií. '

Bemč každoU plobinou, řterou mpbá,
chudssť se Rama na rolílinnou potramn.
Kdyžby zemč po mice let plobínt) bez na
hrady mpbámati lnufela, fonečně na ten
ftupeň přiroebena býti mnfí, že žáduč aneb
iifté toftlíng již míce bařítí fe nemobou;
pončwadž tt) latin, z Hel-úd)roftlint) ttámí,
řonečnč mnčerpati se Uluseji. Látkh tnto
se nerobi, nní ze wszchu nepťichňžeji,
nýbrž ifou w půbč obfašenl). 3 kdybh
jen iebna latfa fe mnčerpala a oftatní
to hojnosti fe naóageln, přece již fe raft
línp bařití nemohou. Sřbpš půbě tp látťp,
fterč ii toftlínp odňaly, zase nahradime,

bubon.

zaa jí w onen staw přímebeme, že.;noma
tt) fauně roftlínp w stejnč míře bařití fe

91apobobne,lpt)3 iebna latfa mn
čerpána icfí a kdyz jí nameatínle: půba
5a6 útobnon fe ftane. Nčkteré půbn ob
přírogenoftí latfamí pottamnímí Bobatč oB
bařem) jsou, jiné méně. Některé půbp
wsseckylatin až na iebnu pro toftlinn po
třebnou obsahowati mohou; tl; prúmč tal
málo plobint) Bubou mocí mnbúmati, ialo
kdyby wssecky létu) chybčly.

. Když půbt) ob přítogenofíí chudé dm
bujíeími latfami obbaříme, můgeme ie w
onen staw přímém, jakoby od pťirodh Bo
batč nabánn 59h).

Wěci, lteré Bub mneďt), bnď nčfteré,
anebo i ien iebnu látlu obíabuií, jež rostu
linam za potranm flonší, a w půbě skrownč
se nacházejť,hnojiwcm imennieme.

máš ončeinó l;nůi ieft neilepffím.
bnoiímem, pončmabš ptáme ty čáfth) ol)
sahuje, řtete' z pole wzaty Bplp, a zao je
mu namracuií. .bnůi poaůftáma ze fte
lima a zdobytčich trufů. „Bafte
líroo slouži rozličné čáftft) a obpabh) tofíf
lín; obsahowati muíeií tebp talé pro roft
línn potřebné latlp.

Irna bobntčí pobobnčz roftlín
froůi půmob Béře. — Šejnem odchúzi

onen zbytek amířeeí poh-atm), který se pro
ústroji zwiťeci nebodř; mořem odcházcji
mnpotřeboroane Iatlp tělefné. ĚBří me,-_
toftlěm zwiťeti přijatá pofrm je nabrašuie.
Zwiťecř úskroj netmoří boeela šábně notně
latin, tt) fe nadyágeií již po roftlínád), on
je pongepřeměňuie. Sein em a močem
zaů tt) lútlt), Here roítlint) potřebují, bez ztxrúty
fe namtaeují.

Arcřktruc bobptčí málem o po
lomíc me'ně waši, než přijanj polem; tu
ale jen wzdnchowé lath) na zmar přiíflp,
ťteré roftlina zaa ze wzduchu příiíma. Pťi
dýchňui jeben bíl pottamn mpobobě mob
níď) par, tnfelint) ublíčnatě a
čpamíru, fe mnbpclnlie.

Když na tento způsob polní plobint)
bobptlem Apotřebuieme, a bnůi zaď na
pole přimegeme: tím polí zaď wssechmy
latin, kteréž nm sklizenými plobínamí ob
ňatt) Bnlt), nabrabíme. .bnůi iefttebp mí
ď)anina rostlinných pozůstalků, které buď
zwiťeci ústroj profilu), buď co steliwo se
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přímíďyalp. .bnůi eo roftlínnó po3ůftatel

obsahuje plynně či m3bncl)otpé a pemné
3enmí látlp. Dn fe nacl)á3íto onom ftaton
proměn, který jíme l;nítím poimenomnli.
Wýsledek hniti je rozpaduutiústrojných čilí
organiďtjď) látel w prmft), 3 kterých po:

mftalt), tebt) w plpm) čí m3bu_d)owé láth),
a to popel čilí 3emní látlt).

llplné l;nítí l;noie—není wssak
účelem. Dn fe m prlpním ftupní l;nítí
npotřelmie. — Čím béle l;nůi leší, tím
míce l;níie, tím toíce plpnů topbal, a tím
míce mi3í. Kdyby Uěkolik let lešeti 3ů=
ítal, 3ůítala6t) 3 toellé l)tomabl) jen bro=
mábečfa :: to blamně popel.

Dnojem tebt) polí 3enmí látlt) po=
tramní nahrazujeme. bnůi ale - m 3emí
fpníie, mpminuie tebt) í plt) n 1), co roft=
linám ;a pokrm slouži.
3e m3bucl)u tpto plpnt) boftámnií; ftpš ale
i'bnůi mimo to jim je pobc'noá, paf n
wčtssi hojnosti této poh-mot) iím fe boftane,
a tím móbotnčií bařití fe lmbou. —

Nestáwci se wssak, 3eBt) úplná ná:
l):aba polí 3a mpbané plobínt) fe ftaln. —
Seje fe neimíceobilí. Slánla fe
arci 3:16 na pole boftnne, ale 3rní fe ob:
probá. Za 3mí polím nábrabt) fe nebo=
ftane. Bodobně půbn 3e wssech plobín,
lteré fe probaií, 3trátn trpí a chudnouti
muíf

Wimme iíš, lbnbt) w půďě ien iebína
látla ďmločla, řteton roftlínt) potřelmií, 3e
pole méně útobnótn nel) 3cela neútobr
nám fe ftamá. Toto pramíblo po3omj=
me3 11př. při opilí. Sláma fe poli
namrátí, wětssi bíl 3rní se obprobá.

Brní ialo fašbá roftlínna látla po=
3ů|támá 3 ptmlů 3elenóď) či wzdnssu
ulicí), a 3 prwků pewných a 3emníď).
3emní prwky jsoU folí, lteré ifem 3po=
čátlu potrat-nou toftlínnon imeno=
toal. Zrni poměrně fe brubpm bílům
toftlínt) — totiž le fteBlu a lořenu,
neimícloftílu čilífosforu a fítt)
olofalmie. *Bonětoabš se lašboročně něco
oBílí obprobú, zúsoba loftíln a fírt) to
půbč té3 lašbotočnč umenňomatí fe mníí;
umennením 3áfolat) té i půba méně útobnou

(lít-cit že roftlint) »

Čtení 3 boípobúřftmf.

fe ftároá. Tato 3tráta jest tím citelnčifíí,
poněmabš kostik a s íta jen melmí flronmě
to půbě fe nnďní3í. — ŽBobolmé fe bčie
při wssech ostatuřch toftlínád), lteré fe ob:
probaií. —

Cbceme:lř tem), apt) pole na fteiném
ftnpní úrobnoftí fe nbršelo, mufíme mu
probaicm 3traccné látlt) ob iínnb na=
brabítí. Boult) :: pafhpt) tafomou nábrabu
poffntnií. Settlí ale těmto 3a rouhání plo=
bin též šábné nábtabt) fe neboftane, řonečně

přece bofpobářl'hoí fl'tobn laéře. $al fe
íen při nemnohpd) bofpobářftmíd) louh) a
paíhot) to boftatln whnachcizeji.

Dobrym 3aří3ením bofpobářftmí B
bobrou půbon a 6 loulon mňže fe lonečně
lecřteta tnaietnoft polní m Dobrém stawu
ubršeti. Múuli se ale 3melebíti, íottoa lbp
bomácí l;nůi poftačí. Wždycky Dube boože,
Ebnš mimo bomácí l;nůj bnojímo cí3é se
3aopatří. Hn o jiwem jíme poimenomalí
toňednm látln, lterá pro roftlím) potřeb

nou potraron oBfabuie. Rbnš 11 př. ně
fterému polí toápno scházť, mápno se
staue l;noiítoem. Tak jcst Ge ton'emí
pobobntímí látfnmi.

Wssechny lčetky, řte'ré ob toftlín nel:

ob 31oífat pod)ú3gií, co l;noiímo upotřebo=
matí 1nů3eme.Gím míce pottamníď) čd:
stek oltfalmjí, tím wýbornčjssinl bnoiimem
se ftá\oaií.

Wyborným l;noiiroem ifou: Zčlboj
lněný i kepkowý; llíče flabomé 3 pí=
roomárn; íme tí 3e fmčtníc, stodol a půb;
kosti, chlllpy, obpablt; robotoé,
babu) mlněné, péří, obpabft) rol=
něné 3 falaríl, obpablt; ložené a
ftaré lůše, pal pablá 3mířata,
trew 3 masných trámů a t. b.

Wssechnylcitky,kteréw potraroč roftlínné
obíašent) ifou, a co neroftt) to přírobé fe
nadyá3ejí a whdobýwajť, 'té3 3a bnoiímo
pomaáomatí mufíme. Takowé látlt) jsou:
ěábta, pálené a nepálené mápuo,
popel, mffelíialé soli a 3emě.

Sat o Domácím l;noií, tal o ottatním
l;noiímn pomalu pohačomatí pubeme toe
3půíolou„tom, ial iíem již w tomto točnílu
o s út) 13e pojebnal.
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7. Jak silně máme hnojltl?
(J. llcnzl.)

EISřebletí), fbn3 jfem je 6 bojpobář:
ítmím obímtí 3ačal, a chacos ne3námo,
Iebacoo nejajno mi bnlo: matně jfem na
boípobářjhjd) fníbácb a na Iiftecb' po ro3=
qujtční nabepfané otá3řn pátral, a i dostř
3fufjení bojpobáří bofonaíc jí obpomčběti
nemoIni. Když jím je fonečně prambn
bomařaí, bubete mí \očřiti, 3emnč nejtě3jjí
fámen Se írbce fpadl, ften) mne w mém
bojpobářffém pátrání obtě3omaí.

Nachč:zimc arci mfjelijafé nbc'mí, jak
silno bnojítí je má; ale be3e míjebo 3á=
Hubu. Slowičko „proč" nemá obpomčbí.
Mne ale nic není protimnčjfjíbo, jafo ta:
lomí. 3mattání be3 Iabn (: ftlabn, nbámání
receptů bofpobóřfhjďj; fbešto je mi, 3e
jeftli recept nemocnému jebnomu pomobí,
brnbébo jífte bo brobn přípramit.

Tak 3mané úborotoé bojpobářítmíjeft
posud nejro3jjířenčjfjí m Nakouskn, jako i
w NčmeckU a FrancoUzsku. Pozůstciwá 3e
třítratí; tntojfon: úbor, o3im, jarla.
Tcď arci ji3 úboru nbómá, bo úbořomé

tratí bámajíse brambory, jetel, In:
fjtinn neb mífjánfa. W minníém
ftoIetí aípoň jen pnonějíjí pořábeř polní
je 3nat. Pťi takowé posloupnosti arci
každý podlé mo3noftí, ne ale poblé potřebí;
bnojíl. Ř'bo měl míce Ionf, pastew nebo
lesa, bnojíI mice ; kdo měně takowých při:
fpělol'ů mě!, bnojíl měně. Kdo roíc bno:
jíl, Hibil míc; tbo méně bnojil, méně Hi:
bil. QIbt) ale při této poílonpnofti polní
boftatečně fe bnojiío, 3říbfa Ibn se stalo a
posud je 3říbfa ftámá. many k tonm
mnobo Ion! a pannu).—

ŽBři ta! mfjeobecně ro3fjířenem boípo=
bářfhoí, jahjm jeft úboromé, fonečnč arci
na ftopn fe příjítí nmjeIo,jal fiIno se bno:
jíti má; bobo to 8 melhjmí obtí3emi fpo:
jeno; pončwadž, ja'l' 1i3řečeno, zťidkakterý
bofpobóř boftatečnou 3ófobn bnoje naběIaI.

Musťm wsfak, ne3Ii k jamé wěci
pťide, jefjtč něco pobotfnontí. — Každý
mi pťiswědči, 3e tonečně pote 3ábnéúrobn 
bn whdáwati nemoblo, fbnbn je pořáb
jelo (: ním) nebnojílo. Sat ale je něco.: "v

čím wíce se bnojiti bube, tim úrobnějfjím

pole je ftane, a3 řonečnč na onen ftupeň
přijbe, 3e bnojení nejen i nejpomabá, ale
i fjfobt; příneíe. Misto cobt) nejlo míce,
ponefe mene, obi[í Iebne, qujtinn 3enou
bo jlámn, jete! bnije na ftojatč. Totež
nadjá3í je u bobntfa. Řbobn cbtěl trámu
na nejmtjějjí stupeň bojnoftí přiloéftí a
d)tě[bt) tobo tím bocíIiti, 3ebn bo frámtj
toIí mnbatné píce cpal, cobn jněítí mobla,
H[amal bt) je meIíce toe jmém očefátoání.
Na 3ačátfn třebaB trámu mlčící přibá, pak
najebnon ate popusti ; mIéEanbómá a řtáma
tqutne, ——

uma polní nebá se tedh přes jifte
me3e 3mtjfjítí. iBoIe jebnou a3 řtěmbra:
nicem připtamené, 3ůftane me fmčmn3ítřn
Rátí. — QIč málo bofpobářů,přece11ěřteří
bojpobářítmí ímé na ten ftnpeň pťiwedli,
a kdyžxto jefjtč wýsse pobnatí chtčli, přez
jměbčílí je, 3e fitnějfjí bnojení jen tu sskodč
jest. Kouečnč přímí k po3nání, 3e jen při
jííte'm určitém bnojcní bá je nejmčtfjíbo
u3itfu bocíIití. —

Nachúzime mňa! pole ro3manité po:
\oabn co bo prstě, polobn a jiných ořoI
noftí. Zak ríí3ná pomaba, ta! jeft iíírobs
noft rů3ná. Nčktcré pole 03 30 mít 3íta
po jitře neje, fbe3to jiné nífbt) nab brna:
cet wíce tonbámatí nebnbe. — Totéž, ač
nífolito \o té míře nachčczi je břibnojení;
ble ro3bíIn prftč a polobt) i pole míc neb
méně hnoje jnefe.

Nežťi nbám, jat mnobo je bnojiti
má,1ej"te něco připamatomati mufím. Ne:
l;nojí fe toti3 každý roř k ofem , tak při

úboromčm bojpobářítmí každy třetí rok fe
bnojí. mícme'ně ale obilí i robtubě trati
3 tobo bnoje trámí, řtern _bo ptmní tratí

přifjeí.11bání náííebující neobíabuje w
jobč, ja! mnobo bnoje při hnojeniwywčzti
máme, núbr3 jen, jat mnobo řteré ofení
potřebuje. Když paf ročbetí d)ceme, jal
mnobo bnoje bátí mujíme, potřebujeme jen
fončet ted) ubání ubělatí.

Pak i bnůj jeft ro3ííčně bobrott).
.bnůj, jakýž tuto mnro3nmím, pochcizi od
mnroftlébo bomč3íbo bobntřa, ktcrý se pro
u3itel nebo potab cbomá. Howčzi bnůj

ob mIabe'bo bobljtfa "patnějíjí je.st ne3
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ob tobrojtíe'bo. Dwa centb omčibo bnoje
mbrojonaji je třem centům bomčgibo bnoje.
— “Baf Habn tabt) robměrn polní pobté
jiter. Sitro objabuje 1600 jábů. Tťi
mírb aneb bma terce pole bčIaji jebno
jitro.

1 jitro malem, Inem, lonopi, tabafetn zau
jeté potřebuje 180—200 centů bnoje.

1 jitro řepfou neb řepon sajeté 160—180
centů bnoj e.

1 jitro obilím, bramborb zajeté 140—160
centů bnoje.

1 jitro Iujjtinatnigaj.100—120ct.bnoje.
Rboabb tebb nájlebnjici bofpobářftmi

gamebenéměl: bramborb, ojim, jarku,a
tu bramborům bnojil, mujci bt) fagbtjtřeti
rot najlebotonč filno bnojiti:

?Bramborb potřebuji 160 centů bnoje
ozim „ 1550 „ „

140 „ „

450 „ „

jarla „
Součet:

Tedy bb mufel 450 centů bnoje na
pole robtoéjti, neb počítaje koňských btoon
jpřešntjcb moaů po 20 centecb: potřebo
malbb ab 22 toogů. —. Rbbbb u př. bo
jpobářfttoi na 30 jiter melte' beo,.přijT[b
bb na 10 jiter brambort), na 10 jiter
o5im, a na 10 jiter jarfn; každýmtotem
bb 10 jiter bnojiti je mníeío, a běIanbt)
to 4500 centů neb 225 toogů bnoje. ——
not, ale fbo toliž bramborů já5e1,arcit je
'nej'tóroa; utoóbim to jen pro přinab. Misto
bramborů mobon jiné plobinb aajmouti.

Ačkoliw tabb na miftě neni, přece
boujám, že to zajimati bnbe, z tobo při:
fíabn nablebnonti, ja! jest se gájobon bno
jeni. W Ionjtém ročniht jjem nmebí, jat

adfobu bnojni to_bpočitati můžeme. Ume
beme mjjeďn pici az na fteIitoo neb jlamu,
na jenni cenu, a jončet mfjebo gbtoojnás
jobnime.

Sjebb: 10 jiter ogimn po 30
centecb “(mm 300 centů

10 jiter jarlb po 25 centecb
ammb 250 „

10 jiter bramborů po 150
mirdcb tebb 1500 mir po
84 Iibtúd) . . . 1260 „

300 Ct. žimnislúmh . 300 (St. fucbé
pice a fteIima.

250 Ct.jarkowéslňmy. 250 „ fucbé
' pice.

1260 „ brambor-ů. . 630 „ jenni
cent).

Součet: 1180 centů
bčlú- 2360 bnoje. Dno bojpobářftroi ale
potřebuje 4500 centů, tebb jcbági 2140
centů bnoje

$očltejme teb, jal mnobo Ion! bb to
bofpobciřftmi potřeboroalo. Na 2140 Qt.
bnoje je gapotřebi potomicijenatcbb 1070
centů. Louky prostxťedni bobrotb nejou
35 centů fena, tebt) jel't k tomu bojpo,
búřl'troi 30 jiter (out, prámč tolif ja! poIi
gapotřebi, jeftli bb je boftatečnč bnojiti
mělo.

(Taf jjem již pobotťnuI, měni je po
třeba bnoje ble pomabb prftč, poIobb i
ponebi. ——Tnze fjpatné, již od pťřrody
skoUpě nabané pole roeltou bojnojt bnoje
zťidka kdy obměňuje. Tuze bobré pole
též méně bnoje potřeboroati bube, než pro:
stťednč bobré. Mokrč poIe zťidka Pot)bno
jenim se přcjbti. Silotoité pole též mnobo
bnoje jnefe. EBij'fotoité pole zwléasstč proti
qunci mnobo bnoje trátoi, nluji je rabčji
čajtěji a tne'ně, nešli gřibta a ftlno bno
jitt. — Ciul trplejssi ponebi, tim méně
bnoje 5apotřebi. Sat jfem je ojobnč pře
jtočbčil, že pole to Hbřicb toIem SDunaje
o čtmrtinu méně bnoje gapptřebi maji,
jato j'tejné bobrotb poIe to Gecbacb a na
žDbratoč. líbání to bobi je na najje obb
čejné poIe.

Posud jfem ate neutoebl úbor, jetel,

mijjentu a jinou pici, co bo potřebb bnoje.
Into ale bocela jiné oťoInoj'tipanuji,ne3[i
při jmrcbu umebenúcb píobiná cb. — Wer
nujnie přebe wssim úboru jroon pogomoft.
Rašbtj roi, že po úboru tol'jeďo lépe je
baři, než !be je neúboruje, třebacbb je
boftatečně bnojilo. žRita je, pole si pri
úboru obpočne. To má arci něco pratobb
bo jebe;v ne ale \to tom fmbeu, ja! je to
žité. Casem o tom promlumime. To
tona! jifto jeft, že pole po úboru mice jilb
nabube, pa! i úborem pIetoeI je mbftrnabi.

Zkussenost a nimi i ročbeďč přejmčb
čeni úboru tu bobrou toIaftnoft pťiťkly,že
půbu obobacuje. Into obobaceni bd je
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i w čislech na bnůj pota3enbcb mbfíotoiti.
Ilbor pole ta! obobatí, jařbbdjom je po:
bejáti neb jebmbeíáti centr) bnoje pobno=
jili. Na tento článef bojpobářjfébo mb:
3náni mírb nájíebomně je přímo,“ jakož
w příttabě promebu.

ŠDejme tomu, 3ebb dwa joujebé na
nejrobčfji j'tupeň úrobnojti jmoje pole bei
přimebli, a boftatečnou 3ájobn bnoje měli.
*Brroní já3eI bramborb, pat je! o3im ::
fonečnč jartu. SDrubtj je br3el'čiftébo
úboromébo bofpobářjtmi; on má toti3 úbor,
o3im, jarfu. Brwni potřebuje, jat ji3
mime, na ta3bé bnoiení pro jebno jitro
450 centů bnoje. EDrubtj nájlebomně bt)
potřeboroal:

1) Na úboru nic nerofte, tebb jijtč mů:
3eme říci, 3e taté 3 pole nic neu:
bube, :: 3e tebb pro úbor buůj čítati

nemů3eme.

2) Sebno jitro o3imupotřebuje160 Ct."bnoje.3) n " jarlb „ 150 n

W fouctu 310,
na ta3bé bnojeni. Teď ale majetnít je
přefmčbčil, 3e toIi3 bnoje jiš sskodi, a 3e
G nejlepfjim u3ittem jen fotem 250 centů
bnoje potřebuje, tebb o bobrbcb 60 centů
meně, ne3=li počítal. Tčch 60 centů tebb
jen wýsledku úboromóni připočífti mobI:

Sejjtě na jiné ceftč ! tomuto po3nání
je přímo:

W Borýnsku jefjtč3 čaju ERímj'fébo
panoroúní ubr3eIa je nájlebujicí poííoup
noj't: 1. úbor, 2. o3im, 3. úbor, 4. jarla.
?Dobobná pojloupnoft n) mnobbcb trajinád)
w Stalii jmenomitč ro 53ombarbjfu se
nadjá3i. Iain, čítaje o3ima jartu, měíabt)
potřeba bnoje 310 centů obnójjeti; jelito3
ale jen fotem 200 počítá, mují je ufje:
tření bnoje úboru připočítati. 3elito3 btoč
tratě úboru jíou, mbpabú tebb na jitro
ast 50 centů bnoje.

Teď je přefměbčime, jat asi úboromč
bofpobářftmí ftúti bube. !Bři tom příttabu

3 prmu umebenébo u3ijeme. — óofpobářs
skwi čítá 30 jiter poIí. žBojíoupnoft jeft
tebb: 1. úbor, 2 o3im, 3. jarla. bnoje
je potřebuje: '

1) pro úbor nic.
2) pro o3im 160 centů.
3) „ intru 150 „

Dohromady: 310 „ na jebno

_potuj'lti se o ne'co
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jitro, 10 jiter je bnojí, tebb celé bojpos
báříttoí potřebuje 3100 centů bnoje.

bnoje je nabělá:
1) Z úboru, který ta! obobacuje jat 70

centů bnoje, tebt) je mů3e
počítati .

2) 30 centů 31mmjlamb.
3) 25 „

70 Ct. bnoje
60 n "

jartomé flántb 50 „ „

bobronmbb 180 „ „
180 centů bnoje nabčlaji tři jitra, 30
jiter tebt) nabětaji befettrát toIit; — celé
bojpobářjtroí tebt) fa3boročnč nabelc'r 1800

centů bnoje. Eomn obojpobatftmí jcbú3i
tebb jefjtč 1300 centů

Kdyžbhmajetnit boj'tatečnč bnojiti djtčl,
mnobosři [ouf mují miti?— 1300 centů
bnoje je ubělá 3e 650 centů fena, 3 je:
bnobo jitra Ioul je Hihi 35 centů, tebb
jej't 3apotřebí na 30 jiter poli na 20
jiter tout.

Into botá3anouroštu: „3e přj úbo:
romém bojpobářjttoí, fterčw Cechúch,
na Morawč a na Skowensku panující jeft,
potřebuje se na tři biIb polí dwa
bíItj bobrtjcb tour," 3ábám fa3bébo
bojpobáře bobře w pamět si tofj'tipiti. A
pak tá3u je: Rbe je-nadjá3i toli3 Iout po
bromabč? iDtů3e=Ii nafje bojpobářl'tmí při
tah—mém j'tarou točci poftoupiti? BolestUč
je mi m3bt) frbce jmírá při pombfjíení na
tuto fmutnou pratobu, jeíjtě boIeítnčji pat
je mi jcmře při napjáníl A flabé tob
bIíbfb bo buboucnofti na br3fou pomoc.
Mojc f(abé péro, bbtbbcb je i bo trme,
mífto bo intouftu namáčet: neprora3t ceftu
! Iepfjimu bojpobářftmí. — Tisice arci
čtou tatenbář tento, tiftce tofja'tjej
3 rutb obHábajt, ani3 bb na to pombjlili,

[epjjíbo. To mím ::
3nám ; jen fbb3 fta ba jen bejíttb čtená
řům múeb slow n\oá3í, jjem jpořojen. EBro
těd, něfolif prároč »!tou falnou lč:skoUpífj i, jako
pro tiííce. Stámen i desskowými taptami
fonečnč je proHube. Milejssi bb mibeo,
tbbbb slowa má pojIebními tapfamt bbía
na tmrbtj támen přebíubtům a nemíjima
wosti m bojpobářjtmi, ne3Ii, čím bobu3eI
jjou — me3i prtoními.

Bez úpíne'bo přetmaru w posioupnosti
nebú se u nás na ro3tmčt robofpobúřfhoí
pombeiti. — Wssecko, co je učiniti mů3e,
jlou3t jen ! umírnění Búmajtcíbo 3Ie'bo.
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Nachúzimetse tuto jato u nemocnébo,
kterýž na nebub nejbojiteinb trpí, a mimo to
boIeftné ránb má, tteréš Iétačoroa pomoc
mbiéčiti a tebb i nemocnému pončfub nie:
míti může. Hlawni nebnb ale Iétař za:
jábnouti nemůže.

Gmutná pramba ta objelouje se w
mém sousedstwi.x Nachcizim je při meIfe'm
bofpobářftloi; tteréš bobrébo jména m Na:
kouskUpojímá. žvřáíem 20 rotů ftoji to
bofpobářftmi to nejlepfji pobobč. — A
přiučii=Ii je čemu malb bofpobář? Dn
se drži posUd úboromébo bofpobciřftmí, jat
jebo praběb přeb 100 Ietb; půiiánif často
fotma jebnu trámu mbbršuje ; fbbt jlámn
bo Brna probá. EBrabčb ale přece jeíjtč
fontu určí, tn bojpobář ten bámno již
zoral, řepon posázel a řepu bo fabritb
probai. -— Milý příteli! Tyď nemobi
bříme i při té trofje fena pole pobnojiti,
čím paf teb bcg Iouf :: be; tram pole roz:

oráním Ion! ročmnošené bnojič?
Co jíem oúboru poměběl, tobo mníím

jesstě poušití k upozornění na jiftou otoi=
noft. úbor má welkých nepřátel, a ti) se

naďjúgeji' nejwice u neročumnbd) nowotářů.
I') já nejfem přítelem úboru, mají ale
jiná pofloupnoft polní bbti, Sřbobbrolní:
kowi rabiI, abb úbor zasel, pouěwadž sskoda
jeft, m,; na poli po jeben rot nic ne:
rofte, prámě bb tat učinil, jařobb cb'uba:
sowi, Herb djatrnou djaiupu má, na rulu
bat, abb bčramou Rřecbu ftrbaí, kdcžto
jinou poftamiti nemůše. iRepotřebuji ji:
nbcb bůfagů moobiti, než z pťikladuswrchu
umebenébo, 'ť'oe úborotoá trať bramborb
poíágena jest ; tu potřebuje bojpobářfhoi
prámě toliž lon, co poli, kdežtopři čiítént
úboru jen broč pětinb potřebnb jíou. —
Nčco jinébo. jest, kdhž jetel zasejeme, jako
bneb ubiibáme.

Sete! prámč ten jamb účinel!májato

úbor; Dobřeftojíci jetel nabrabi 50—70
centů bnoje, nečitaje tobo, fterb z jetelo

-mébo fena je nabeíá. Ze jetel takowý
mbbornb učitel má, lezi w tom, ze bIoubé
tořenb má, Herbmi z bloubřb trámi. 55b
lořenb gůftanou w genů a účintuji jako

bnůj. EBonecbejme 3:16 fmrcbu umebenb
přífíab oboípobářftmí, kteréž 30 jiter rob:
sewku ma. Misto úboru a bramborů

.meamčme jetel o proftřebnhn mbnofem 35

.centů sena po jitře.

bnoje fe potřebuje:
1) jetel netrámí
2) ogim. 160 centů bnoje.
3) jarfa . 150 „ „

bobromabb: 310 „ „
bnoje je mbbobube:

1) Sete! 35 centůfena,. 70centůbnoje
obobacenímpůbbjeteiemté; 70 „ „

2) inm 30 centů fIámb 60 „ „
3) Sartaz ' „ „ „ „

bobromabb: 250 „ „

Celci potřeba bnoje při boípobářfttoí
obnáfji 3500 centů bnoje, a gújoba, tterá
se ze sklizeni naběiati můšeio obobacením
jetele obnáfji 2500 centů. Schúzi tebb
1000 centů- bnoje. To bofpobúřl'troi muji
miti jentě 14 jiter Iouf.

Sat očertnenb jetel,takiwssecky oftatni
jeteiinb půbu obobacuji. Kdyz ale mice
let na poli fen-malt), mufi se obobaceni
wýsseceniti, tak u \oojtčfjfb a ejpar=
fetfb na 120— 140 centů, při blobu:
Ietémčermeném jeteli na 100 centů
bnoje.

Wssecka ostatni píce půbu sice neobo=
bacuje, ale tatě to počtu čábnb bnůj ne
trámí.

Tak bbbbcbom mifjanfu bo úboru
zaseli, bea bb při 311ámém bofpobářftmí
potřeba bnoje též 3500 centů jal při úboru,
:: bnoje, počítaje 30 centů fena mifjenlb

po jitře, bb je nabělaio 1700 centů. Na
tři jitra wýsewku jeft bmou jiter lou! zae
potřebí. Buboucnč o tom přebmětu jato
o pofloupnoftecb promlutoime. Teď na
fonec pro tb, jenž rábi přembffíejí, jefjte'
nčfoiit úIob.

žDinobo:Ii bnoje maji gapotřebi :: na:
běiaji najlebnjící pofloupnofti:

I. II. 111. IV.

1. řepa 1.řepa 1.řepa 1. úbor
2. ječmen 2.ječmen 2. ječmen 2. řepfa
3. jetel 3. ječmen 3. jetel 3. pfjenice
4. jetel 4. jetel 4. jete! 4.jeteI
5. ogim 5. ozim xšomissanka Z.žito

6. otoeB 6. oziul.

Řep (: nefe 360 centů po jitře; ne:

probá scpate, nbbtá fe ftrmí.— Síbobeml
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8. Zahradníček v horách.
(Od Frant. Ronovskoh o, faráře v Štěpánově) —

|. Oddělení.
O rozmnožování a pěstování ovoc

ných stromů vůbec.

9. 1. Které ovocné stromy jsou nej
úrodnější a nejtrvalivější?

Smocné ftromt) 3 jáber a 3pecet
omocnódy ro3mno3ené a me fítolfád) ího:
momníd) pčftomaně iíou neineínčjní a
neitrmnlimějíií.

Elromh), !teté jalo obnoše 3 lořenů
wčlssieb [homů wyrostaji, info !. p. sswestky
(ladem,) :: sliwy wňbec, když se lo pa
třičná čas ob lořena mateřníbo po3orně
obběli :: na 3mIáfftní ímé nuisko prami
belnč přeíabi, mobou omfíem bobrťnni
stromy boti, neš ale to file, to ftíblém
3růftu, to ušitfu a m Páří nikoliw se ne
mobou romnati ftromům 3 pece! a iáber
toe sskolce ft'romomní dochowaným.

Wssak ale i n; ftromt) omocné, lterě
3 pecek a jáder we stinu welkých ftromů
wyrostaji, nemohou íe roronati *ftromům
toe sskolce stromowni pčstowanýln, nebot
ftromomě meIci swou roǧsáhlou torunon
ic ftiníci, swým Iupením poh-amu a fíln
přidwbíci 3 pomčtří na febe táhnou, ná
ílebomnč 1:10 mlabé I'lromečh) pob nimi
ftojící bnb málo bub Docela nic ne3búmá,
a tubt;3 loe íročm 3růftu oftámaií 3pátlu,
chťaduou, 3ahfaií, brbatí a bywaji ne
úbíebnmni a nenefmnni.

lesich we ftínu welkých diwokých
ftromů, na me3ed) polnich me3i lřoloím
a trním atb. se častokráte nalězaji pláně,
3 !teródy, když se přeíabí “ fítčpuií, frá
suých ftromů fobč dochowati ulůžeme. Než
i tuto nemobou fc romnati fttoml'ům me
sskolce l'h'omoroni pčstowauým, neboť ta:
lomé pláně wsseho 'onetřománi 3bamenč,
čaftol'ráte melihmli fhonu), trninl a bos
bláto bufíené, a dobylkem i 3měří poskwr:

nčne', napotom na celý wěk 3ah'ňují; pakli
ale taroioé pláně 3 tučné lesui 3emě
bo půbn bubenčjííí pťesazeny b\noají, cbřa: ;
bnou. Take jich poříbfu I3e naíě3ti a moto ,
beřme ! wysazowániftromh; 3brawě
;: boftatečně silné, toe sskolce ftromomní' |
pčstowané. ž

Než ale ani ftromt) we “fotce ího
momni bod)oroané nebobí fe fteinč pro taš
bou haiinu; tal !. p. fftěm3 teplýchIta
iin ob Bnoima neb ob Emitulotoa
přeneíené bo nassich botnatúd; ftubenči
ssichkrajin kBystťici a kNowomčstU
bubon cbřabnonti a 13:35; 3bnnou, anebo
málo a flpatné omoce poneíou; naopa!
ale fttomh; dmoané me sskolce ftromomnt
w frajinád) ftubenčjfííd; (be3 ro3bílu btubn
omocnébo) melmi bobře sobě libují to Ira
iinád; tepleil'ííd).

Pročež zakládejte fobč i co flubenči
ssichtraiinád) sskolkystromowui, aby stromky,
jtchž le [mělnn wnfa3ománi potřebomati
bubete, bneb 3 mlábi tužssiruu ponebí
poutalo , zwolte íobč fe fmému wysázem
takowé brain) omocné, lteré ifou studeněju
ssimu pouebi a jalowťjssi půbč přiměřeně,
a iiftě nebnbe slysseti obyčejnou bíbnou
mómlumu: „II nás fe omoce nebaříl“

s. 2. Jaké polo volili'se má při za.
kládání školky stromovní?

R 3aío3eni sskolky stromowni musi se
moliti pole, tam f(nnce celý ben fmítiti,
a mítr Ge wssech Bran profulomati může.

iBoIe anebo zahrada, lterá jest mel
kými stromy a staweuimi zaskiuěna, a fbe
roítr nálc3itč půfobiti nemůše, nebobí fe
pro sskolkU ftromomní. “Buba neflní boti
přiliš buiná, čerskwým bnoiem pobnoiena,
ani moh'á, tč3fá a flinomitá; naproti
tomu ale nefmí býti roehni pííčitá a Iebló.
Semeuo emocné nejlépe Míří a ftromečh;
nejlépe rofton ro 3emi proftřebni, lterá
není ani tu3c roprá, ani tu3e těštá a fli
notoitá, a když ji nejméně 1'/, ftřeroice
blubofo nab mrtminou jest.

Nenlá:li půba těchto wlastnosti, a
nebá=li fe momoliti lepssi pole, pak fe půba
připrmoiti mufi, !. p.: Kdyš jest 3emč
\oeImi tč3fú a blínoloitá, name3e fc3 íre
aneb 3 robnífa latu, Item) mnobo píftčitč
přííabl) ma; tafc' rum 3e starých tlumení,
ltwrá lesnř 3emě, wybázena 3emč 3e ftrub
Ie ífopřeni půbt; těšte a blinoloité weldlč
bobře se bobi; tento nános se ftarou
3emi náležitě se promícbó -— EBole ! 3m

7
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Io3eni mom, ftromomní mnmoíené se obrabí
a_nebo plotem obe3ene, a sice plotem bo
ftatečnč topfohjm, aby 3ajíci a bobtjtcř
jlromfům fífobiti nemobli; napotom fc
ftubně mpřopá, lterá ncpřifrtjta oftane,
abt) flnnce motu nále'3itč probřáti-moblo,
(\ bo ftnbně famcnné ftupně anebo schodky
je nbčtnjí ; paf se 3říbí 3abrabní nářabí,
-toti3fonma plcdyomá, 3abrabní
j'íňůra, brabč 3eIe3né, 3abrabní
mottjčltj atb. (1 mm jemenifítě fe chystá.

s. 3. Kterak se má semeništč při
pravitti?

Gemcnifftěm fc na3tjmó každý
3ábon we sskolce, na který se omocné
jábra a pech) P[abon, abp 3 nieb míabe'
ftromečfp mprůftaín, a Poe míabě nromfn
ta! bloubo se ofictřnjí, a3bp se mohly do
fttomomní fjfolfn přcfabiti. R tafotoěmn
femeniňti mnmoíí se w obrabčné sskolce
řnG pole, kde nejkypťejssi 3emč je mpna:

cbá3í, je3 se např-eb 3rni_e a pa! pobIe
Tíňůtp na 3ábon1) to3bčlí.

Na haji tobo míj'ta, l'teré se 3a fe
mcnifjtč 3moIiIo, natábne se po bélce
jíňůra, loeblě ní je tonbá3í nejméně 1'/,
ftřcmíce Ijlnbofá ftru3fa, (: 3emě 3 prmní
ftru3ftj obflábá se fttanou. Když prwni
stružka botoma jest, tuje je bneb roebIé
ni siružka hrubá, prmni boceIa pobobná;
—3tmě ale, !terá se „3 brubě ftru3lo wyu
ttjtoá, přeťlábá se do stružky prnmí, a3 se
tato naplní. 91 tai se pokračuje u mntá
mani a 3aba3otoc'mí stružek a3 bo fonce
3nmnenaněbo a 3a felncnifítě obměřenébo
pote. QIbt) pal posledni íttn3fa pró3bná

.neoftala, 3emě 3 prmni ft'rn3h) ftranou
oblo3ená je přimá3í a jí je naplní po:
jlební stružka. —-—Zrhta 3emě se nljní
3eIc3mjmi bmbčmi botonaíe to3brabe, mne:

do brnbňi fanlcní, fořcnl) atb. je obj'tranj
Misto pro jemenijjtč laf připtamené je
napotont ble ssňůry to 3úbonn nej_mnč 4
ftřcmíce nirofé ro3běíí, a me3i nimi fte3ft)
mtjfjíapon. 53:1th 3ábontj nemají nabe 4
ftřeroícc siirssi býti, abt) 6 obou Fran
stezky a3 bo proftřeb 3ábona rulou se bo
júbnouti lnobío, a to čaů potřebp po 3ó
.3ábonč fjíapati se nemufuío. — Na 36
bonn tatto připramnč je owocné femeno
minule.

s. 4. O volení ovocného semena.

Kdo sobč jábra 3e sstěpowauých ja
blek a brune! ! fá3ení djpítá, at je 3 nej
mčtíjid) a nej3braročjífíd) jablel (: hrussek
lopbirá, Eleré na 3b1annjd) topíoforoíthjtb
a ne příliš starých skromich úplně bo3rálp.

Pro nasii bornatou ftnbenčjjíi frajinu
a jalowčjssi pňbn, !. p. okolo Bystťřce,
Nowomčsta atb. rabi! bpd) při toolcni
femena oroocne'bo tuto opatrnoft:

&) Semeno hrusskowé at se
béře 3 omoce plauých brune! (bnitičcl).
Tyto brnjjft), fbn3 na pob3im Ge skromň
docela 3Inté ob febe pabaji, fbromá3buji
se, nechaji fe ubnilčiti, paf se me wodč
ro3mačfají, jábra se nftamičmjm přiíémá=
nim wody mpperon, paf se woda sleje, a
jábra se k susseui na nějafé prfénfo ro3
profi-ron; (wssak nilolim na ílunci anebo
snad w troubě roztopených ramen) pa! fe
ujcblé na nějafěm suchém a chladnčm mistě
! potřebě uídjomají.

b) Semeno jablkowé, uassiflu
denčjssi krajinč přiměřeně, jest zplaných
úplně mp3rahjd) sladkých jablek pochcizejici.
W nassich boradj ale melmi 3řibla jest
takowých ptaných jabloní naIe'3ti, :: bptbp
jicb bnlo, owoce na nic!; 3říbla úplně top:
3rá, a proče3 3a potřebu n3nómám, abp
každý zakladatel sskolky stromowni femeno

jablfotoé ze sladkýcb planých jabíel podia:
3ející 3 teplejfjiď) hajin to čas jobč 3a
opatřil.

Rbpbn wssak 3al'íabatel sskolky w [tu
benějfíí krajinč bnblicí přinucen bijí, w
neboftatfu femena 3 plantjcb jablel jáma
3: sstěpowých jablek sázeti, at tato jóbra
woli z jabIel' 3bramtjd) a w teplejssich fra
jinádj úplně wyzrálých, nebot jabífa to
flubemjdj hajinácb 3řibfa ktrrý tof boto
naIe ton3rátoají.

c) Gemeno třefjňomé me3mc
se 3 píalnjd) bobřc mtj3táhjd) sladkých
třefjní (ptáčnice). Wssak i be3e wssi práce
mů3eme jobč ji3 mahjdj ftromečfů tt'efjňo:
rotjcb, tn kde mnobo tťessňowých fttomů se
wyuacházi, naíbromá3biti, :: sice tatto:
3eftíi3e přebefjhj to! na plané třeífnč bp!
úrobmj, buboncíbo tofu na jaře !u fonci
mčílce Rmčtna mifta okolo planých třeffňo

mjdj fh'omů se problebaji, lbe3to obpčcjnč
mnobo malých tťessňowých jiromečlů. se
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wyuachč:zi, toto po dessti starým nožem 3e
3cmě se mn3bloíbnon, a na připramené
3ábonq bo sskolky se pkesadi. Takowým
zpňsobem ifem mnoho háínúd) lťcssňowých
stromečků 3íífal.

d) Senleno sswestkowé (faríatx
Iowě) jest pecka sswestkowci čili fat:
[atlomá. *Bončmabšsswestky(karlatky)
3 pece! mt)cí)oloa11é' bc3e wsseho stlěpowčmi
to íamé owoce nefon, jaro Brown, 3
nid)3to peďt) bolt) 1o3att), mnfíme k scizeni
m3íti pech) 3 neidmtněiňíbo a nciu3itcč
nějfííbo omoce.

W nassich hornatýcb studenějssich Ira:
jináč; sswestky zťidka ktcrý to! úplně mt)
3tají, pročež jest rabno, abn íobč milos
mní! toboto brnbu omocnébo m studenějssi
frajinč bnblíci pecek 3 dobrých nlcdowých
larIatel 3 tepleifiíd) frajin 3aopatřil.

Slromky karlatkowé nebo fhoeftfomě,
ačloliw owoce jejich w studenčjssich Iraiis
nád) zťidka "mi to! úplně wyzrc“a,mají
pťece we sskolkách studenčjssich krajin cho:
mam) boh , nebot pťeneseny a přeíá3cnt)
bywsse bo řraiin teplejssich, iíou welmi
trtoalimo a úrobnn a 3 té příčiny každy
3nateI iid) milcráb foupí. Iafc' na lol)
roftlé !arIatlomé fttomcčh; jiné brnbn pec:
fotočbo omocc sstčpowatč fe baií, a 3 tě
příčinu we sskolkách býti mnfejí.

W siudeučjssich hajinad) w nirěln
poli, wedlé cesty a na nlezich polnich
fh'oml) sswestkowé whsazowati z wýsse
udané příčinu; se nemnplatí. — Ncž ale
i to stUdených traiinácb můžeme flablébo
siwestkowého omoce bocíIiti, když fobě w
3abrabč na nn'ftč přeb půlnočními měni)
chráněném sstěpnjenle karlatku na larlatlu.
Noub se béře 3 bobrébo mebomébo faríat
loloébo ftromu. Dronte toto jest mnohem
sladssi nežli obnčejnč sprosté sswestky a jest
rannčjfíí, to jest břime mtm-á.

thatnčp po3ornt) činím wssccky 3a=
ťíabatele fh'omomód) sskolek w Uassich bo:
rád), abl) fobč peccf 3 rozťičných Him,
tmel, BrUčnských sswcstiček, 3 bhnn alb.
nafbroma'šbili; tafomé to semeuissti na
ob3loIá|Ttni 3ábom) ro3fá3eíi, abl) napotom
na planě 3 uich wyrostlé takowé Ictní
brubt) omocné ntčpomati mohli, lleré ic
nom krátký čas ke froémn mtm-ání potře
buje, a pročež se talé 3 peďoroébo omoce
pro nassi skudenčjssi krajinU ncilépc bobů,

jalo fu př. merunh), rénfíobt) (Reine
Claude), franmffč karlatky, frpnomé far
Iatft) atb.

n) Wlaské oťechy fc tomně ta!
jaro sswestky neíítěpuií; nebot 3e femma
lunchomané Etonu) totéž, omoce nefon,
iato ftronn), 3 nichžto se ícmeno malo, a
pročež fc ! fú3cní mnberou botonalc 3raíč
ořcďm 3 nejzdrawějssich stronxň, fteré we
ímé 3eIené obálce aš k ímémn ro3fá3ent
se poncdyaii. Pro nassi hornatou ftubc

, Učjssi fraiinu se nejlépe- hodi fa m e n ač :.

s. 5. O uschování semena ovocného
až k jeho rozsázení.

Wssecko omocné femeno, jal w pec:
řáth, m ořefíícb, ta! i w jábted) muíi

pťed ímnm ro3fá3ením proti wyschnuti
chláněno bnti, jinaťbl) son fííu fu flíčení
3tratilo, anebo bt) mnobá léta 11)3emi [c
žeti oftato, ne3libo skličilo. — Nrjlépe fc:
meno oloocné se uschowati ba to brncíd)
kwětinowých, Itcré obyčejně na bnč malou
bčrfu maií. $to každý brub omocněbo
femena roe3mc se zwťásskni hočtníl, na
bno tobo fmětníla ba se wrsiwa drňn,
paf 3afe mrflroa femena otoocnébo, a ta!
se potračuje až fe brnec naplní; pak fe
na mrd; ba afi na dwa palce wysoko bt:
tin, trochu fe zaleje, a hru!; omocněbo
fcmena fe na brnci po3namena.

Tak naplněné brncc to 3abrabě nn
stinu wysokých ftronlů, to !řotoí, anebo lo
snchém sklepč fc Uschowaji, brncc ale proti
mlínóm moíiim plcílatám famenem, anebo
fřiblicí se přihnií. —— Zessliže femcno
omocnč na podzim ro3fá3eno býti nemůše,
brnce se pozdč na pob3im zakopou bo 3emč
fat bínbofo, aš ! poflební wrsirdč brán,
a bub pleskatým ramenem anebo fřiblicí
fe přihnii.

s. 6. Který čns n klernk se ovocné
semeno má rozsazovnti?

fDobřc wyzrálč owoce samo od fcbe
na pob3im 3e ftromů na zem fpabne, bo.
ftane-Ii fc femeno iebo nabobon bo 3emč,
na jaře Ničí, a ftromcčcl 3 něho mnoha.
Sama příroba nás tedy učí, že senteno
owocné na podzim ro3fa3otočmo bóti má.

Nozsazuje paf íc tatto: Seftlišc brun
tma a mnm jabra w brnctchnicim
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mana je abaji bt'jti přeb swým ro5Ía3o=
rodním přiliš toqjdjlá, brgřčmu řličeni je
tím napomoci můje, když je nedjaji io
bnojně toobč (lmojomce mobou togřebčuc')
afi 24 bobin niočiti, a paf se toe ítinu
trodju uídjnouti baji. — Nyni je na při:
pramenc'm aábonč ble gabrabni fíňůl'l) mo:
ttjčfon nabělaji ftcjně od ícbe m,;bálene'
asi na 3 palce blubofé brasbt), to nidišto
je jabra tal flabou, abl, jebno ob briiljéljo
afi nav dwa palcexdaleko ležeti přiíjlo.

Bc každý brul) omocni froůj 5mlaňtni
zúhon má míti, rojumi fe.

Tťessuč a sswestky (farlatfij) je na
pobgini bo tčcljto brágb ilabon, je=li možno,
celé ! oc jinám majcin, nebot tim je uleljči
ro;,pufnuti pece! a lličeni, a z Ulasitč
obálftj tálpiou útlé ftroniečhj jmen prmni
potřebnou ssrúwn.

Celskwé tťcssuč aš poždč bo pob
zimka žachowali, neni ui'ošno, kdo jich
tebi) [)neb po úplném mini-ání rozsázeti
nemohl, mufi peďt) jejidj bobře nmóti,
toe ftinu ujd'jnout Děti, a pa! jal ro pře:
befjlčm %. řečeno bnlo, do podzimka uschox
toati. To famé platí i o sswestkách, trn
lácl), flimád), blumácb atb.

S ročíajománim fítocftfomčljo, třefj:
ňoméljo a můbec peďomébo emoce nema
je as na jaro obllábati, nebot pech; na
pobgim rošsázenč gimninii mrav) a mil):
kosti nakťehxwu, a na jaře je lebce ro5lu=
puji a lliči, fbešto pech.) na jaře jágené
to prmnim roce bub nelliči, bub Docela
to gemi aljniji.

Dobťe je peďám pojlouši, když přeb
ro;,jagotoánim 3—4 neběle to Ijnojomce
leželi se nechaji. SRabere je bo nějal'é na:
bolu) bnojome wody, bo lteré je asi na 4
neběle baji.

“Decin je rozfaznji jako jábra bo bráab
na 3 palce ljlubohjd), jebna ob hrubě asi
na 3 palce baleio. W brázdách le5ici
pech) a jábra je napotoin přilujji bub lel)=
lon kyprou zeuli, aneb, coš nejlépe jcft,
brtinami, proto ze brtim) nejbélemll)
fojt ubrši. Senom je pozorowati niuíi,
aby femena oroocná blubofo bo gemě le=
želi nepřifjla, poněwadž pech) a jábra blu=
bolo galjrabaué llic'iti a růfti nemoljou.

Wlaské očechh kolikerého přeja
jagomúni nemiluji, pročež jenieno jejiclj se
nesázř na gabontj w jemeniffti, nýbrž bneb

na obětolaíjtui gabom; we filolce. — ©á=
Seji jet tafto:

Na zábouč se nabčlaji jamh, aji
na 3 palce ljlubol'e', jebna ob brubé afi
na lofct m5bálcna. Do každé júmft) totlači
se jeben vřed) io geleně obálce, pal je
iotjbrabanou jemi přihtjje a nobou zau
íílápne.

Sibnbi) neniojno bolo mlaflé oře
cljt) ua pobsiin iojíageti, mufeji je přeť
simu jcboroati.

Wlaskč ořednj io ljrncidj tolbhjin pi
item naplnčntjd) toe sklepich nschowány
obyčejně již, na jaře fliči. ?lbt) tofjal při
ioijbircini jicb z brncc šábne' sskody ne=
wzali, na jaře přeb mtjjajomanim btnce
se roztlukou, a oředjt) B lličlou bolů obra:
cenou, jal praioeno bijlo, se rozsúzeji.

neb na jaře mujcji notoá obbčleni
io jemeniííti připraioena býti, fbebt; na
podzixu opět otoocna jemena rogfagoroána
btjti niobla.

S. 7. Jak se pláni v scmcništi hle
děli má?

a) W priouim roce. — útlé
plane z pece! a jaber na jaře ptionibo
rotu mtjrojtlě, když sucho panuje, mujeji
sc z rana ofolo bcjátě bobim, mobou,
fteron jlunce jiš proljřálo, z tropici fontoe
mírně jali—mati, 5aljont) pletim trám; či=
ftiti, gcmě íuclyem zatwrdla zahraduiekou
nlotyčkou ttjpřiti, a fbe ftromečh) zť,msta
u jcbe ítoji, prottljaji a "naprajbna mifta
je dosad i.

b) W hrubém roce. -— Wdruu
bém roce na jaře, jat mile zemč rozxnrzla
(w DUbuu) moljou pláně, fteré již jako
husi brt tlonňtli) bojablo, bo íjtěpnice pře
jageno bijti. Napťed se pťesazuji třeíjňoioč

a flimoroé planě, proto že w nich miza
nejtannčji mtjftupuje, později teprro bran“:
lomě a jablloroé planě.

QIbt) fe lořenům neufjfobilo, planě
se wydobýwaji tatto: Na &aboně u prwu
nibo řábřu plani totjrqje je stružka na
ftreioic blubola, B té stružky pichne se rijs

čem pod koťeuy plani, a pláně Be 5emi
se pozdwihnou. Když planě z prionibo
řabfu se robbobolo, pořračuje se Ebra:

bému atb. Coz je nejprojpčjjnčji beje po
Defti — Stromků se nema nilbt) mice
mofopamati, nez co jid; toho bne přejel-.
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teno boti může. Bakli jiď) ťbo míee tot)
kopal, nešli jíď) tobo bne wysázeti může,
at totjlopá jámlu, a bo ní at jejíď) lo
řínl'o wloži a wlhkou zemi pťikryje, aby
koťinky celé přih'tjtt) bnío; ta! wložené to
jemi se ponechají, aj jícb wysázeti možno.
Zeskliby ale ftromečh; přece mnobo tot;
schly, at se pťed rozsazowcinim pro občers
ftmení na 24 bot—in holými !ořính) bo
mobt) ooftamí. '

Stronxky, kterč w perim roce na
brf tlousskky nebojábh), ponechaji se jesstě
drubý celý 'rof ro fcmenífjtí; na tčdpto
pláníd) ale brubíj rot na jaře, když pruh:
kých mrazů není fe míce bátí, tofjeďt) po:

ftranní wýbony (prato) se odťežoU,jenom
je_ má nejmnšfjí anebo blamní toobon,
ano i ten se na 3—4 ora Gří5ne, jebínč
n třefjní, wlaských ořecbů, a n faj'jtanů fe
blaíoní wýbon neťeže ním), poftranní rotjx
bom) pa! se obejmon.

thatnč jal Ge ftroníft) m prmním
roce je nallábalo, inf je naflabá 6 nimi
i to roce brnbém, potřebné gaíémání, jh)
přomání zemč a pletí opomenouti se nejmí.

S. 8. O štčpnici..

Štčpničkou se jmenuje oímo ob
bělení toe fjfoíce Rtomomní, ram fc plaz
nč ze semeuisstč pťesazuji, kde Uapotom
ňtčpománo bóroají, a fbe míabé fjtěpt) je

ta! bIoubo djoroají, ajbo boftatečnč silné

bolt) kQIpřeíágení na určité mífto.Aby brzy na jaře pláně ze jeme
do sstěpničky přefajeno btjtí mohlo,

grbie fe obbčtení pro fítěpníčfu w přebes
fjlčm podzimku tak, jakož o semenisstiš.š.
pratoeno bylo.

Brzh na jaře, lbtjš mragome' přes
ftalí, obb'člení toto je na zúhony rozdčli;
pťeduě pro třel'jně a flímtj, a napotom
pro brun'h) a jablfa.

nífjte

11 přefagotoání ptaní je na gáboně .
po béíce natábnc fjňůra, pobIe níšto se
wyházť stružka af! na ttjč nebo na V,
lokte blubofú, a torončš ta! fjírol'á, borní
úrobnějffí země se obllába na jebnu a
jpobní mrhočjfjí zemč na brnbou ftrann.
Db této prwni stružky na bom ftřemíee
wzdúlenč mntnje se ble fjňůtt; na gábonč
brubá (prmní boceía pobobnú) stružka, a
ta! je o wybazowúnim thuje! až do koUce
zúhonů pokračuje.

“Bar se jebna planě-po brubé bo

mh; we;me, wssccko, coš na f_ořenaď) po
fašeno jeft, fc odřizne, téš í prostťedni

(fofřomtj) fořcn, t. j. onen fořen, kterýž
přímo bo zeulč žene, je ta! uřígne, aby
jenom na bíoa patce blonbúm oftal. iBři
jabílomtjď) a brusskowých plúuick
fe wrssek aj na 3—6 ok šťizne, na [tí-om:
řád) peďoměbo omoce wssak, I. to. třcfjníď),
sswestkarb alb. nejmí fe proftřebníbo blam
níbo mól'třclfu aní nožem bottjtatí, fbvešto

pofttanní totjbont) je ořegou mfjeďt). Řezy
nejmčjí se běíatí na příč, nóbrš ssikuw, a
sice na !ořcnad; ob tot-dnt botů, na ptá:
ní ale ob bola gbůru.

Ia! přípramentj ftromet postawi je
bo fttušft; romno, a ftce ta! bíubolo, ja!
bfítoe w semeuissti 1m, tořenft) jebo fe
lol fotem rozprostroU a příh'tjjí je onou
úrobnou čistou zemi, ltera při mbrómaní
stružek 6 mrdm se brala, tato na foi-ent)
moboběná gemč rufou mírně je přitlačí ::
tímš gpůjobem fe brubtj jtrome! ob prm
mníbo asi na 2 ftřetoíce togbáleně mfabí,
a ta! bate se pořračnje.

Kdyš jiš prmní řab na zcihonč jest
wysazeU, zwlásstč w čas huba, gaíeje fe,
abt, zemč jako kasse zťidla.

$. 9. Jak se pláně v šlčpnici v prv
ním roce pěstovali mají?

Toho saměho rotu, kdy planě bo
sstěpnice pťesazeny bylo, jiné práce není,
než zemi zahradnickoU nwtyčkoU hypřítí,
trámu pleti, a pláně to čas panujícího
jud)a toobou ob jlunce probřaton z tro
píeí ronme 3alémati.

Welmi prospčssno jest, kdyžxsstčpuice
po ftoém mtjjágení Dobrou Iejní brabanfou
anebo brtínamí asi na palce se pojtjpe.

s. 10. Jak brzy mají se pláně do štěp
nice přesázené štěpovali? \

Toho samého tol'u, fbt) pláně bo
fftčpuíce přefaaent) bolt), je nefjtčpuj níťoq,
nebot-pláně je bříme to zemi náležitě zau
ujmonti mujejí, abo potřebnou fítáíouf

gabojení tant) fjtčpománím učiněné foi-ent)
swymi tábnonti mohly.

Stěpnji se tebt) přefáaeně plane až
w hrubém roce, a fice pláně, jež jfou
boftatečnč fílné; jlabfjí ale na m třetím
roce.
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Stromky sspatnč zonu anebo d)u
tatoe fe nemají sstčpowati, pončwadž za
práci neftoií, a jiným zdrawúm fttomřům
mifta berou.

9. 11. Které druhy ovocné mají se v
mších hornatých sludenějších krajinách

ozvlášlě štěpovali?

W Uassich horuatých studeuějssich ha
iinád), ?. p. okolo Bystťice, Nowou
mčsta ntb., maji fe 3toIáfítě Ietní a
podzimni brnbt) omocné n'tčpotoati,
t.j. tafomé brubt) omoené, fteré ob froébo
obtmčtu až ! ítoěmu rot)3rání neihatffíbo
čafu potřebuji. Tak !. p Z hrussek:
hrusskysolnobradské, toanořinh),
Iemonft), Háfftetft), omefniee
ato. Z jaďlek: !. p. jablfa Iebomé,
anleíťt), jablka kožen!é a t. b. Ze
tře fíni: sram), wissnč sspaučl:
ské ntb.

Dmoce ňtěpomanúd) třefíní m ftube
nčmíí) řtajiuáď) pozdčjř sice lot)3rá, než
w boIníd) teplejfííd) frajinácb; ale tot)3tú
přece, 3imt) není se strachowati, nebot bo
hlb na jaře tubě mra3t) panují, pnpenee
hočtu tťessňowého fe nero3roinou, a jestli
něttert) toť u néé fmčt třenňorot) 3imou
3lá3t) béře, to fame' i to teplejssicb haji
náď) bofti čal'to fe přibobí, a proče3 fe ne:
bejme oblttafíiti ob roncbomámání a tot)=
fa3onoání hojuých sstčpowých třenní.

Mimo tťessnč 3 peckowéhoowoce—
merunft) ftbcátlomě, ob3mIáfítč
'rčnlíobt) ro3Iičné barmt), 3 nid)3to 3e=
(ené, na polo čermené rénflobt) 3a nei
Iepffíu3nátoám;krúlowské farláth),
ftpnotoč fatIátft), meičíte' far
Iátřt) atb.

Z wlaských 01811)qu pro [tu
benčin'i frajint) nejlip hodi famenáče.
Wlaské ořeď)t) nepotřebuií 3ábněí)o fítčpos
mění; nebot jsou již ob přírobt) sslcchtěUU,
a pončwadž foliřtátníbo přeíá3eni nemi
luji, jest rabno, abl) bobře mtm-dle ořeď)t)

me fmé 3eIené obálce na pob3im bo fítčp
nice na 3míáfffní 3c'tí)ont), anebo !)neb na
swé určené mifto ro3íú3ent) boh).

Rat-I átf t), Brnčnské [hoe
ftičlt) a buranče (bmnafíinfg)nepo
třebuit též fítěpománt) boti; abt) fe tebt)
práce ufpořilo, mobou peďt) ieiid) na ob
3toláfítní 3ál)ont) ro3fú3ent) býtil

Co se ale tartóte! ozrolásstťdotýče,
každému milownikn toboto brubu omocnebo
rabím (to ftubenód) krajinč:ch), abl) pro
swou potřebu sstěpowal taríátft) na
farlátft) (roub fe toe3me 3 tab na31oa
mid)tatlát'et meboroódp). Takowč
sslechtčuč ftrom'q taríátfomé nefou omoee
mnobo fráfnčiffí neš nefitčpotoaně, :: !
tomu i bříme mtm-á.

Nechci mna! 3abrániti, abt) hrUssu
kowé :: iablfotoé íítčpt),fterě 3imni
orooce nefou, toe sskolkách ftromomníd) to
řraiinád) d)[abnči)TíÍ)o ponebi d)otoánt) ne
bt)I\); ano spisse ! tomu rabíni, nebot ta
tomé ftromft), kdhž me nfolfád) ftubeněi
ssich řraiin mt)ď)ománt), a napotom bo
teplejffíd) krajiu přeneffem) a přefa3ent)
bolt), jfou meími ttroalitoé (: úrobnč, jež
každý 3natel mileráb foupi.

Ačkoliw to studenčjssich hajinád)
3imní jablla :: btnfítt) ani té meti
kosti a tráít), ani té sladkosti neboíábnou,

jaro fe to to teplých traiinád) [t_ómá; přece
w pohodlných [etecb tot)3raji i we [tube

nád) řraíinád) to 3abrabád) na míftč proti
půlnočním mraziwým ročtrům ď)ránčnem.

S. 12. O nástrojích ku štěpování po
třebných.

Ku sstčpowáni jest náflebuiíctd) nú
ft'rojů 3apotřebí:

1. Babrabniďébo nože 6 obna
tou sspičkou, kterýž chybčli neími.

2 Siněbo nože 6 tlUstým
břbetem, jen; jeftt
třebnt).

3. Dělomacíbo nože, anebto
čas nou3e iinébo ostrého nošičra.

Malč pilkh 8 obnutnm bčbetem
5.113féboHínu, neilíp3 fol'ti.
6. 91)'cí anebo ú3fe ttaničft).
7. Gtromoloébo aneb 3abrab=

nicfébo rooffu, ien3 iel't pratoou rutou pro
fftčpaře, a pročež d)t)běti nefmí.

Wosk zahraduický bčlc'xse tatto: „Bim
ního čafu nabíebei sobč w Ieííd) fm!
fomč fmůít), ro3tIuč ii na práffel, a
abt) čiftá bola, toííeďl) břetvnaté touíft)
not)!uč.

91 tona! I)[ebání a připramení ímůlt)
mnobo práce pňsobi, a proče3 beru na

ttouboroání po

“mífto fmůít) foíofon, rten) sobč u fupee
za laciná pení3 toupím.



Smůly nebo tolofonu megme
fe '/,librp; žlutčbo moflu a/.libt:t);
tetpentónu anebo iine'booleie '/, li
bru; loie nebomepřomébo nefla
nebo fóbla, nebomáfla neroapu
fftčnébo 4 lott).

Mnobouli wosku sobě nčtbo ubčlati
(bee, poble tobo fe i mába imenomanócb
mčei řibi.

Wosk na Drobné loulli) polráien,
G loiem neb fáblem a Gefmůlou
neb tolofonem na ptáífet utlučenóm,
bd se w renblilu aneb to brnci na ubli,
a fpolu fe rogpuftí; oleje fe při uftav
mičnčm midn'mi přilétoc'i, až wssccko mřiti
počne; tu se wssecko nóbl: toleíe bo ftu
bené moho, \'tetc'i při ruce na nčiaté mile
připraioena jeft; w této mobě fe rnlmni
probnčte info tčfto, pal se po fouflád) z
tobo tčfta obttbuie, a máleii fe [[ůlee čili
ssissky, které se bo papiru loiem potřenčbo
zaobali a ! potřebě uftbomaii.

S- 13. O volení roubů.

RoUby fe jmenuji ratolelti neb
pruh), lterč ze sstčpowaných stromú fe be:
rou, a ! fftčpománi pláni neb jiných
ftromů fe ušimaii.

Za ronbt) fe bobi tt) břemně pruh;
čili mým-elit), tteré přebefílébo tofu na
ratolclteď) mproftlp.

Každý začátcčuik w fftěpománi roelmi
bobře fobč potabí, ldyž zkusseuého sitčpaťe
pošábú, aby mu potřebné roubt) na ftromč
ukázal ; nebot timto poučením w trátlofti
mice ziská, než aby po celý rol popifo
mání ronbů bobrtjd) četl.

Pťi roolbě ronbů fe muíi poaoro
mati: Roubh mufeii býti bocela zralč
(suědé burton), muíeii míti blablou tůru;
toto fe roegmo'u ze stromů zcela zdlawých,
xiroduých a nepříliš starých.

Rouby k fítěpomc'ini neimúborněiňi
"on na polebni ftranč z prol'lřeb anebo
bli3fo wrsskU ftromu.

Ze narodí), churawých, zťidka omoee
nefoueid) [tromů ronbt) f íítěpoloáni neber
nim). Napodobnč neber k sslčpowáui atčch
ronbů, ltere'š na tlufténi břemě wčlwe
jako pruh) (ioobni wýstkelky) whrostaji,
nebot [ti-onu; těmito poflebnimi roubi) fftčs
pomané býwaji ble mé iolaftni kussenosti
neútobne.

iRoubt) ge ftromů se ťezati mail lu
tonci niěíiee nn o r a, aneb na &ačáttu
měíice Března, břiloe tebt) nešli ftrom
migu boltane.

9201151) baii fe už tu potřebě tafto
nschowati: Každý bral) fmáše se do omlá
íítni ottjplt), ln každé olýpce se přiioáše
cebnle, na lteré se druh omoce polinas
mená; pal íe tuto ottjpti) n) suchých ítleo
píď) bo mlbtébo pisku 6 uřignutijm tzn
cem nětolil palců blnbolo zastrči.

“Balli nčlbo přinucen jest, toubt) fobč
z bolela obstarati, mufi o to péči miti,
abl) fe toubt) bo wlhkého lnechu a pal
bo flámp gaminuli), abl) u přenáífeni při:
lič newyschly.

Dťiwe neš fe roubp potřebuli, po
stawi se 6 uřignutóm loucem bo nábobp
6 mobou na 24 bobin.*)

s. 14. O kopulovánt, spojování diu
nasazování.

Nejprospčssučjssi zpňsoby sskechtčni
mů jfou:ftro

a) Ropulománi, ípojománi
čilinafagománi. — b) Dčtománt.
— c) iRonbománl čili fftěpoioáni
bo roslalu.

Strom tčďito imenomamjcl) spůfobů
ifoil omfíem jesstě jini zpúsobowé ssrěpor
mání, tteřiš wssak mice me5i břičťp při.
počteni bóti mohou.

Z těchto tří gpůfobů sslechtěni atomů
prioni mifto bámámfopulomání, ne
bot tento apůíob fítěpománi jest nejlebči
a Uejjistčjssi me fmém abaru, rána pláni
;asazenú bw) fe boii, nejlráfnějífi fmen
fe mnpůfobi, a ieftliše fe práce ne3baři,
není nic att-nemo, proto že pláně tobo fa

*) Kašdý pán učitel nafíebo bomatčbo ololl,
lterú fílolto ítromomni'pro cloičenl mld:
beše 3allábati bube, můse potřebnúď) roubů
z nle' zabrady obbršeti, lddž na pobjim ta
tomě pošábá_._— Dítatně íe tale může
ražd,ý pán ucttel ! tomu tonci na pomolo;

gidg obbur boípobářílé lpolcčnoni w Brneobr titi, mm,; tnšboročně na jaře gabatelům
roubo gbarma rosbámá; icnom se mufeíl
člíla šábauúcb brubů ubati, fterč čiíla uo
ioinnnii břlme fe opmmnii; :: pal e
muíi jistý poíel pro žábaue' roubo obeílati,
a neialá maličloft gnjnobalení roubů bo
mlble'bo meebn a bo ílůmp gapraroiti.

Gpiforoatel.
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méljo roln notoé totjftřelh; wyrázi, lteté
bnboneíbo tofu na jaře opět fopnlomdnn
býti mobon.

Iímto gpůfobem wssickni brnbotoé
omocní se bobře fjtčpomati bají, from
brofhní a mernnel, lteréš očl'ome'mt)btjti
mnfeji.

Re lopulotoání nejpříbobnějfíí čas

jest na jaře, když míůa to pláni jiš
oblba; na gačátln mčft'ce iDnbna; což

že po5ná, \'th pnpence pláni pnlati potnajt

Neni to_fíal na tom bofti, ze potřebné
ronbt) jfon jiš aaopatřenn, nebot fe lopns
lomani má fobé kazdy i potřebné úwazky
zaopatťiti; těd) pa! sobě zaopatťi tatto. —
šup fobé bnb míněné anebo plátěné asi
na 1/4 palce ssiroké tlaničlt) ; tnto tlaničlt)
natoč na ptle'nla na ftřemic fjirolé (blonlyé
mobou prfénfa po libofti btjti); taf abt;
řábel roeblé řablu ležel, a prlénto řáb
farní natočentjd) ttaničel fe přilrnlo; paf

je roapnftí w renblíln na nblí zabrad:
niďtj to off, ftertjm Ibn; jest rozhťálý,
tlaničlt; na prlénlo natočené malou fjtětz
lon fe potron; potřité tlaničln fe napo
tom "to proftřeb prlénfa oftrtjm nožem
rozťiznon, a pro fašbon potřebu fe jeben
úwazek G_prlénfa jejme.

Nejprw fe lopulnjí tř e [[ ně a
jlitop, a něcopoabčjibrnffh) a ja:
blla, což se bčlá t:alto

Eaní m řábln stojici ftromel se
náležitě problebne, pal bliglo při zexui,
tn lbe fůra blabla jeft, fe fttomel šťizue
ffifmo abůrn, tal abl) ře; tento asi na
palec byl blonbó. Iento ťez neflni fe bčx
lati na břemč již Rarém, ntjbrš na břemě,
ltere' přebefílébo tofu na pláni tobroftlo.
—- EBob- řeaem fe mffeďa ola anebo po,
ftranni wčtwičky na pláni n famébo fmene
obřígnon, až na jebno olo, anebo točteto,
ftera nst na palec pob řegem ponedjána
býti může, a ftera přimobíci ročtnoičlon
fe jmenuje, proto, že mian přimobí. Tato
točttoičla, kdhž kopulowúni se zdaťilo, no:

jem se obejme; palli ale fftépotoání fe
negbařilo, můze pro buboncí rol za blamní
wýstielek pro nomé lopnlotoúní ponedjána
b'n

Nynis e zpkichystaných roubů tot)
bleba takowý, který tal tlnfttj jeft, jafo
plané na Gříanntém miftě, na brufjfomtjd),

jablfomtjd) a sliwowých ronbeel) se odčitaji
bmě až 3 zdrawč očl'a (\oíee ne) torfje!
ronbů se fíilmo ůťizne, a rana fe zabradx
niďtjm moífem galepí. Na ronbn tťessňou
mém se míjel nesří5ne nifbt). — 92apo=
tom je na ronbn pob nejfpobnějnim olem
zasadi melmi ofh't') nošíčel, a ronb se bolů
ssikou ůřizue, taf abl) gbůrn na pláni a
na ronbu bolů nčinčntj řeč ftejne' béltn
bol, .....
flouma fe, Abali ťezy na ronbn a na
pláni jíon stejuč bloubé, a zdali na mlao
na íebe bobře přilébaji, čehož lbnbt) ne

bolo, nošíčfem bt) fe napramiti musilo,
nebot k bobréntn gbaření této prace sstěpať
netonbnntelnč k tomu přiblébati mnfi, abo
ře51)_na pláni a na ronbn ljlabl'é bplt),
abl; na nic!) ani mntotjíjcní ani proljlon
bení nebolo, abn fůra pláně júplna le
řůře ronbu přilébala, a nijat je nepo
rnffila.

thž ronb a pláně Gřígnnhjmi plo:
(bami na mlat! bobřc na jebe přiléljaji,
tal šebn se zdálo, še fpoln neroaří3nnté
jebno bělají, w tom pologení jeben tnto
brne polomiee petnne prftami brši a brnbtj

je úmagfem (mojlem potřennm) přec kťiž
od zdola na born při nftamičném gata
ljomání obtačt', při čemž pojoromati mnfi,
abn plodjn ze swébo položeui je ne
fntellt)o

Casto se přibobí, že nem zadny ronb
tal tlnfttj, jafo plane , to totn pábn může
se fe lopulotoáníi ílabfjí ronb wziti. Roub
i pláně Břígne fe tal, jal břitoe prameno
bolo, jebině se na to ljleběti mnjí, abl;
při položení ronbu na poblolju pláně po
jebné ftranč fůra na pláni fe fůře ronbu
úplně přilebla, a w tomto pološení je
úwazek béla.

$lanč mobou tafé w lornné ftro
momní fopnlománt) býti; když peň jejich
6—7 jtřetoíců bojábl, topulnje se bnb
jebna, a sice prostťedni roštem, z fteré
napotom lornna ftromn je mtjpůfobí, anebo
má=li pláně ftáfné pofhanní mčtme, '( tnto
se kopulowati mobon.

Sřopnlomání má tu jebinon obtíá, že
! této práci btoon ofob jest zapotťebi, je
bna aby ronb 6 pláni bobtomabt) bršela,
brubá abt) úwazek bčlala. Než ale i w
tomto púbč byla nouge mou nčitelřon.
Rbtyš při fopnlotoání šábnébo. po ruce
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nemám, kterýžby roub a pláni prftami
držel, pomábám sobě tah Ronee rouBu a

:: pláně zewnitť moítenj flepím, wssak opc:
tmě, aby na plochy žúduý wosk nepixissel,
a na! úma5ef při uftamičuěm gataíjomúní
obtáčím.

Kdyz dwě osoby tuto práci mořené:
mají, lepssiho zdaru očefámati lge.

Qstatuč rabíni fašbe'mu gačátečuífu to
fftěpařftmí, aby tento 5půfob sslechtěui
j'ttoum ob zběblého sstěpaťr aspoň jcbnou
srbč okázali bal, a pak toto pojebuáuí o
fopulomání pozoruěx přečetl a pobíe něho
je říbií; tak zajistč z 10 fopulomautjd)
pláni 9 je abaří.

9161) je mčbčlo, rterúmi brubu mooc:
nujmi jebnotlimé pláně fítěpománt) buh),
necoajř fe plechowé, pokostem čili sirnleži
potťeué aneb pocíuomané tabuítt) nabělati,
a na uid; čííla ob 1 bo 100 alb., jat
jebno po hrubém jbe, muragiti. E\) tas
bulu) na motougu aneb Itjči 'npewučue
pťiwúžou fe zwolua na sslechtčué jit-omfg,
čiílo tabule! pak a sdoku i hru!) owocuý
sstčpowaného stromku do zwlásstuich rej:
ftřitů je mtábne.

s. 15. Kterak kopulovnné stromky důle
pěstovali dlužno ?

W prmnínl roce. W čaB
judja aje stromky z kropici fonroe mírně
galémají, 'nároa je pleje, a zatwrdlá Země
zkypři, zwlússtč na podzim. — Sta, tte:
ráj pob fjtčpomamjm miftenl 3 píauébo
Imenu mnbání, se hued toe tosnifu ob:
fítípnou, a mčtclo prozatiul poucdjaná při
brubé mí3e, m,; roub jiš je ujal, u fa:
mého fmene se odťizne, wýstťelky alez
ujatčho roubn wyrostajici (zwlě:sstč m fm:
bentjď) kkajiucich) w prmuím roce se po:
nechaji mňeďt).

Na úwazet často a beblime se bo:
hližeti mufí; ja! jen se pozornje, zeby
úwazek do kňry se zažiral, a pťitckoUci
mísu zdržowal, ibneb se popnsti, mem:
mané nlíflo aabrabniďtjm \ooffem je po:
maje, až úplně zdrawou kůrou zaroste.

2151) roítr (: jiná neboba ujatý ronb
nezlomil, na půlnoční ftrauě “tomtu fo:
let je zarazi, a fttomef je lýkem ! němu
přimáše.

b) W druhčm roce. Na jaře,
fool tUhých mrazů není se mice Báti

(fu !onci mčjíce Bťezna), Uťezi je na

roubeď) hueuu bsizko země kopulowaUých
wssecky postrauuť mčtme a oka dočista U
jamé tůru, jen uejfilnějjfí mětem se po
nechčl, jako hlawni mčtem, neB bubouci
peň, ano i ta je až na 4—6 of ďťizxxe
fíifmo, a řeč je zabxaduickým woskem aa

máme. — Na třefjníd) fe wsserkypo:
stranni ratolefti při jamém hueuč obřígnou,

a na grooíeué blamní měnoi mffeďa ola
té; pobobnč je obřígnou, jebinč je pone
chají uejmrdjnčjííí 4— 6 of. Tim gpůfobem
fe Ge ftroulh) uaflábá i (\ubouci leta, až,
6—8 ftřcmiců wýssky potojábnou, kdy
fotuufa fe mtjpůfobí.

mlaíhjmi ořecbl) toroněta!
jafo Ge třeíjňorotjmi fh'omh) je naříábati
num.

thatně i m hrubém roce potřebí
jeft anténami, trámu pleti a olopámati.

c) Wdtřetím roce. Brzy na jaře
přeb prmni mijou (fu fonei mčfíce Bkeu
sun) míjeďu poboční ratolefti se opět ob
řignou, jenom hlawni \oětem se ponechá,
ano i ta je ta! Zkráti, abl) jenom 4— 6
of zdrawých oftnlo.

w tomto roce potřebné zaléwčmi,
trámu plení a ofopároání je ganebbámati
neímí.

d) We čtrortém roce. Mú:li
firmu býti úrodným, ;,áfíab jeho útobuofti
me čtmttc'm roce učiniti je mují, (: sice
ře3ánim zbytečuých wčtwi, a mtjpůfo'úeuím
prmoibeíuč forum). Ncbor jestliže míabčmu
ftromfu muobo wčtwi se ponechá, jfřomatí
(\ btjmá neúrobmjm.

Když tebt) ftromcf potřebnou wýsskU
(stromky mčeué pro gabrabl) ob zenlč až
ke foruuce 6 ftřcloiců, určené pro pole až
8 ftřeloíců) pobofábl, wypňsobi je mu pra
mibeíuá toruua. Strouxck má pramibeínou
forunu, když tři, nejwíce čtvrt) bo kola
řúbnč rogbčíené, (: proti [obě stojťci wčtwe
má, pročež se we Etnu-tém roce na jaře
wssecky ostatui měnoe u faméíjo l'menu w
foruně obřígnou, a jebině 3 a nejloice
čturu k zakládcini forum) \otjbraué točtroe
fe ponechají, ano i tuto na 3—4 ofa se
Gřígnou.

Stromkům kťowitýnl, které mnobo
silných postrannich wětwi nasazUji (zwlússtč
u jablkowých ftromfů) k říbfé lotunč a !
úrobnofti se dopomůže tatto: prostťedni
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bíatoní načtena fe boeeía obří3ne, a 3 oftat

nící) pobočných mčtmí fe iebínč 3—4 mčtme
! 3al'lábání forum) poneďwií; (6ří3nou se
na 3—4 ora) oftatuí pofttanní wčtwe
obří3nou se boceía.

Dl'tatnč, pořub fítomfp me sskolce
zůstúwaji, každoročnč na jaře roční mú

ftřelh) na wětwich to fornnč aš na 3—4
ola fe 6ře3ámaií.

s. 16. 0 očkování.

Druhý 3půfoí) sslechtčni jrst očko:
mání. Dčfo 3 roubn Htčpomanéboftromn
fe moíoupne, a bo pláně me3i břeíoo a
fůru jebo fe zasadi.

Dťiwe neš se něfoo bo očfotoání bá,

mufí fe přefročbčití, zdali pláně a roubp
to úplně mí3e jfou, a 3baIí čína pláně fe
bd lebce obtoupnoutí. ——Sc-lí tomu ta!
(iínál se očfomání nepomebe), po beíílí
brzyz rána přeb wýchodem slunce uří3nou
fe tobo famébo rotu mnroftíé roubl) 3e
sstčpowauych fítomů, jejichž brnbt) omocné
očlománím ro3nmo3ití chcelue. — Elton:
Bomé ti postawi se toe ffíepč uří3nutóm
Poncem bo nábobí) 6 mobou, a ta! pofia:
mene až ! mečeru se podléchaji. — K mea
čern tobo fame'bo bne při d)!abném po:
mčtčí přířročí fe k očfomání, což se bčlá
mfto: Na ročním břemě pláně, m tom
míftě, lbe fůra xtejbíabní jest, a řbe ofo
wsazeno býti má, ubělá fe m fůře přiční.
ře3 (wssak bez ufífo3ení břema), u proftřeb
příčníbo ře3u nafabí fe nošíčef, a fůra pláně
rotono botů asi na 1'/2 palce 3bélí se pro
ří3ne, tat aby u) dwa ře3t) w růže pláně las
tínftč T mbpobobnííp.— Na to fe bub oíípí:
čatěnlím brfem anebo fofíčntjm f(ínfem,
anebo na neboftaítn těchto no3íčfem na
péra (peroří3fem) hura romne'bo ře3n boIů,
na pramo i na lewo opatrně mí)3bmíí)ne.
Nyni fe me3me roub bo run), a očfa na
něm fe probíébnon. Děla, fterá nproftřeb
ronbu se wynacházeji, jsou k očfomání
nejwýbornějssi, pročež se iebno 3 Uichk
! očťomání wywoli. — Nad očfem, iež
jíme fobč mnblíbíi, proří3ne fe na pčíč,
asi na ./4 palce 3béíí, fůra, a na Eonced)
6 obon ftran příčníbo ře3u ficbe se nošení
pob očfo botů, mf abí) obojí ří3nntí wx lůře
pob očfenl fe fpoiifo, k. p. takto V. Kůra
o obou ftran očfa fofiěnó'm flínfem fe po:

3ornč pozdwihne, a očío paícema přebm'm
prstem fe m;!oupne. — Hued ,po nn,.
Ioupnntí očla ffoumatí se mufí, 3balí očlo
íořínel má čí nemá. Zestliže wytoupnuté
očko mnítř pro!;[nbínfu (bírhx) má, jest

3nan1ením, že očfo Pořính: nemá, ata
kowé očko se 3abobí, a jiné očfo se mo
Ioupne, aš mnít'č očfa Žábné bít-h; nefpa
tříš, neboť má:-Ií fe očťo uimoutí, (: sslechu
tění 3bařití, mpíoupnutč očfo lořínel ne:
mpbnuteíně mítí mufí. — Máuli očlo
l'ořínef, udyopí fe 3m [iftet bo poÍomíce
írrácenó, fůra přímébo ře3u na pláni fe
m3bmíbne, a očfo fe tam ta! zasadi, aby
příční ře3 fůrí) očfa t příčnímu ře3u na
pláni úpíne' přilebí; pa! fe kiidly kůry
pláňh) tať přiírbie, abt) očto nepřiřmtč
wykukowalo. Když fc to roffeďo wykonalo,
me3me fe tfaníčta 3abrabniďúm woskem
potí-ená, ta se položí pob 3afa3ené očto,
něfoíil'ráte pob očfem tříšem fe obtočí, a
to famé'fe učiní nab očfem, kdežto fe
tfaníčfa na P(íčfu 3amá3e. — “Brn wčtssi
jistotu 3baření může na tom famém pláni
í brnbé očro 3afa3eno blití, (\ fíce troďyn
boleií, a nífolim ro fteiné míře 6 prmním
očtem, nýbrž na protčjííí ftranč.—thatnč
pobottnoutí muíím, že při očfomání mneďo
čerstwě se bělatí mufí, nebot jestli se pro
blémů, obloupnutá fůra ja! na pláni ta!
i na očfu 3černá, a očíomání se ne3baří.

9- 17. O očkování s dřevem.

Dčfomání G břemem se bčlá tatto:
Nad očtem, jež jíme fobč na roubu 3m
lílí, nbčla fe přímí) ře3 aš bo dťewa, a

pob očfem ast na půl palce 3bélí 3afabí
fe mclmí oskrý peroří3eí, a tenončh; foníel
břema aš k příčnímn naří3nutí nab očfem
fe f(oupne, na fterc'nt očfo febí. — Nyui
fc m fůřc pláňh) nošení nbčíú ono [a
tíníté T, fůra fe wyzdwihue, a očko fe
tak, ia! m přebenlém s. prameno bylo,
zasadi a 3moáf3e. Kdyby fe 3bú_[o břemo,
na řterém očfo febí, bytí příliš tínítum,
ofh'l)m peroří3fem se mů3e 3tenčití. —
*Iomnto 3'půfobu očíomání bároání pťeduost
přeb prmním, nebot bá méně práce, čer:
skwčji se ffončí, každý jest jist, že 3aín3ené
očfo foříne! má, a proče3 tafe' toto očío:
mání mc fmém 3baření býwč: jistějssi jako
prrončin'í.
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9.18.00 jest očkováni s bdícím &co
očkování se spícím okem?

$).-toč očloroani w roce tona je při
ptront mize obpčejnčvob fw. Sana třefti
tele až do polowice Cerwence.

Zasazcné očko jefjtč to tom faméni
roce hodně silnou roštem wyšene, a proto
taié očfotoáni to, pončmabš ;,afajené očfo
tobo faměbo tofu zncimky [rošbo šiioobtjti
na jewo batoc't, očtotoání B bbicim
otem je Uazýwci.

SDrubé očtománi to roce tona je při
btubé mise ob poloroice Cerwence a; bo
lonce Srpna. Tobo čafu zasazené očko
se sice o ptaní fpoii, wssak ale to tom
fame'm roce nešene; a ačloliro ziwé jeft,
přec ničím fmůj ziwot neiemi, ono až do
bubouciljo jara, tbešto teptm robbani, ta!
řifaje fpi, — a pročeg se očtotoánim
oe fpieini očtem jmenuje.

s. 19. Kterému očkování má se dáti
přednost? & co ještě při očkování

pozorovati?

W nafjid) bornattjd) studeuých fra
jináďj !. p. ofoÍo Bystťice, Nowomčsta a
t. b. obporoučím očloroati Be jpicim
olem. Nebor mčtem,
očfománi B bbicim otent tobo famébo
rotu rontoftú, má až do podzimka meImi
hath; čab k fmému ijráni anáílebomnč
gimon niobu ttpimá, ano při tubě simč
boeela 3mr3á; naproti tomu ale píáňitj
fpicim očlem očtomane' 5 očta ujatěbo
brzy na jaře mpboní, iteréš ob jara az
do pobjimfa boftatečně dlouhý čas te
fmému wyšrčmi maji, pročež talé úplně
wyzrajř a tim ifon přeb mrajtj djtáněnt).

čtománi o bbicim oteni jest
jebinč meruntám abroflroim, mfjem oftat

nim brubům omocntjm ale očfománi fpí=
cim otem přibobuo.

Kdo bbicim ofem očtuje, muji pláni
nab míftem, fbe očfa zasaditi mini, fsikmo
Gřignouti a ře; gabrabniďtjm rooffem za:
múznoUti. Blňni se nab jajajentjm očtem
ponechají 2— 3 očta, abp z nich, fbtjbt)
fe očtoi'oáni negbařilo, notoé mpftřett'q top:

roftah), !teréabb fe buboucibo rohu fftčpo=
mati mobil). Bod azsazcným očtem fe
jebinč ponedjá pťiwodici wětew, řterá se

lterá z očka při'

napotom obřigne, lbtn zasazené očfo tot;
bančti počne; ofiatni očfa a mam pob
zasazeuým očkem na pláni tofj'eďt) fe ob
řejon. ——

&bo ale očfuje fpícim očtem, wssecky
ratolesti a očka pob očtomanám míftem na
pláni Gřignoutimuíi, nab očtomantjm miftem
ale ničeíjog na pláni nožem bonjtati fe
nefmi; teprm na jaře, ldyz zasazené očlo
mtjbaněti počne, pláně íe nab cčtotoantjm
miftem Gřigne, a ře5 jabrabniďóm \'ooffem
je zaIepi.

Kdyz miaj ené očfo čeríimé wyblizi a
nabíhá, a kdyz Iiftcl', ttetó fe wsazenéuuu
očhi ponedjaí, bub fám obpnbne, anebo
teljce obejmonti je bá, jest znamenim, je
je očto ujalo ; naproti tomu ale, lbpš očfo
zčerná a listek zaschne, jest důkazem práce
negbařené.

Senom roční břemo p(áňfp, (to
jest břemo, kteréž přebefflěbo rotu na pláni
moromo) je očfomati ba, nejíěpe—fefočlo
mani mpbeton broč a třifeté pláně.

s. 20. Jak se očkovaných stromků
dále hleděli má?

a) W prwnim roce. 330 něfo
lita hjbned), tbtjš 3afa5ená očfa přiroftía

:: řůra nabčbla, obwazky se obejmou, a
fjtčporoané miíto fe zahradnirkým woskem
potře; očto wssak se zalepiti nefmí. —
Pťi fudjem pomčtří fe očfa pohopl , a
pláně se cele mobon poléroají. Dia pob
očforoamjni niiftem z planého kmeUe tot)
bánčjici fe bueb toe“ snih: obfjtipnon, a
přimobici mčtero je u faměbo fmene oba;
řigne. *Biiba je \otjpleje, a fbtjj tobo
potřeba šabá, mottjčtou hjpří.

b) W druhěm roce.
břiroe nej luiza mpftupomati počne (fu
fonci Bťezna, anebo na gačáthi SDubna),
Břijne fe fonečeť wýstťelku z njatého očka
wyrostlébo až na 3 očta (rosumi se, že
na fh'omfád) bbicim oč'fem očfomantjcb).
Nejwrchnčjssi očko pob řejem muíi ate
fiIné btjti, jiná! bt) fe tonec totjftřetfu tat
bíuboto Břijnouti muíit, ašbtj fe na.silne“
očl'o přimo. —— Gtromft) fpicím očteni
očfomaně maji je na jaře tobo rotu pro
bíébnonti, jbali wsazené očla jsou njata
čili neujatá. Rbpš se očto ujalo, pláně
se nab ujattjm očleni Bťizne, a ťez se

Na jaře,
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zahradnickým woskeul zalepij Seftti ate
očto totiíďiío, i'tromet fe můše tonbo=
mati. thatně 6 očt'oroantinti ftromfti se
tak naťtábá, ia! břimc o ftromfádi fo
pqumantidi to třetím, a m čtwrtétn roce
prameno btiIo, až se 6 ftřemíců mtiiofti
veň :: pratotbetná tonma mtipůfobí.

s. 21. O roubovúnt čili štčpovunt.

iřeti 5půfob ffteditční ftronn'i mooc:
ntiď)jestrc nbománi čili íítčponnini.
Sionbomání neni tai proípěňně jako to:
pniománi a očl'ománi, proto še nřego:
měním toětmi a ttncne ftromům n\cifc'
nimi fe bčtaji , a pročcž ie obtičeinč ie:
nom tafotoe' ftrmnti roubnjí, fterč pro
fmou tIoufftfu fe topnIománi a očtománi
fe neiiobi, anebo fterčš na jine' brniiti
omoenč přeíítěpomati eticeme.

8an očforoáni tat i ronbománi jeít
bmoii, a fice:

) Do břema (bo to_gfaln), b)
bo tůrti.

Eltonbnie íc bo břema tn fonci Bťešua,

a na 3ačátfn Dubna, tbtiš jjz tní5a me
ftromidi obíhá, coš fe bčlá tatto — !Honbt)
k tonbotoáni totimoicnč, a me [ftepě nídios
mané postawi se £ nřignnttim Ioncem na
24 bobin bo nábobti 6 mobon. ífčtini se
náležitě proIiIe'bne ftrom, ttertiš bo bře:
ma ronbomc'm Initi má.. Softliše ttnftfii
již fh'om w koruuě má mice toětmi řábně
rozložeuých , mnberon íe z uich dwě neb
tři Ge zdrawou tůrou, a asi na 6— 8
palců ob fmenc gbéií na přič se nřešon.
*Bři řegáni měttoi jest opatrnosti Anno:
třebí; mětroe tt; fe např-eb pitton naři3nou
ob fpobn, a pak teprw naproti ercbn,
nebot jeftIi se tobo aanetbá, mětem G
it'tron botů fe odsstipuje. Sftatnt točtme,
tteré neminime ronbomati , fe míícďq n
ímnéiio tmene obřignou, až na jebnn,
(mětero přimobici) ttetá se tak bIouIio po:
neďiá, až.. 3afa3ené ronbti asi na ftřetoic
mtitofton, pak ie i ona oftton bilion
obeime. — Takowú přimobíei mětem
bnintim, aroftitim ftrontůtn na čas ne:
mnbnntelně ponediati fe mnfi, abt) pře:
tetonci mizu wyžila, iinát i nejzdrawějssi
strom bube diřabnouti, boi'tane tata, záněr
a alpine.

Blocha wčtwi ! fftčpománi přiři=

Čtení z ýospodéťstwi.

5nnttidi se oftrtim zahradnickým nožem
hladce 6ít'3ne (zwlásstč wedlé tůrti), paf
fe bo proftřeb plodit) zasadi iiinti oftrti
nůš 6 tInI'ttitn Iiřbetent, na tterti se fla

"bimem něfolih'áte niiobi, až fe roštem ast
na 1513 patce botů ro;,íítipne (toto 1:05:
íítipnnti mníi btiti číně bege wsiech ob:
fítěpřů), do wzsstěpu (bo rostaIn) zastrči
se ttínet !? roubotocini připramenti, a mě=
tem neďiá se tai rosemřená ! zasazeni
toubu. — Pak se mtibere roub fe
i'h'omn aneb ! mětmi, tterá iTtčpomána
Initi má, fe bobici, neboť to tquttieI)
ftromů neb mčtroi i fitné roubt) zasazeny

btiti maji, (: to te připabnoftit ibmou=Iettidi tonIn'i fe ušimati můše; i. Ili
net ronbu, ttertiš bo břeioa ftromn
zasašell btiroá, můše i bmonlete' bře:
wo , ronb do not) rostaIem mnfi roč
ní břemo miti. Wywolený roub se na
lorďin nab třetím 5bramtint očtem fiitmo
Gřigne, a ře; ie gatirabniďtim _moifem zau
Iepi, třeffňototim ronIn'nn wxxssekse
nitbti ncBřigne. — iRonb, tterémn se 3
očfa ponechala, na ftraně neifpobnčifiibo
očfa (na V, patce boieii) se ol'ttti 111 no:
šičtent botů Břigne, tak abl; Gřignuti boIů
ati na palec bloniié btiIo; pat se roub
obrátí , (\ naproti prtvnimn ťezu ubčlci
fe ob wrcbn boIů ře; bruIiti , prmnintu

boeetn pobobnti. Tak Břiymtti roub po
bobá íe Hin u. — S té ftranti "inu,
ttetá bo břcma mčtme zasašeua btiti má,
nima Itiči ieii fe obtonpne; fůra ale na
ftinn na protčjssi ftraně fe neobionpne;
pogorna činím tašběbo, že řezu; na ![inu
ronbome'm Iiiabi'é Initi mnfcji, neímčii
ani mtirotiiíenti, ani profilobenti Initi. -—
Tak pťiprawený roub fttči se ton “ranou
6 tteré fůra fe f(oupta, bo rogfftipnuté
mětme (bo roatatn) tat IiIuboto, až ronb
patfami ftotitni úplně bofebne. Nejwělssi
pozornost fe mufi obrátiti na to, aby
fůra a břemo ronbu amenln na tůrn a
na břemo mětme, fterci fe fitčpuie, Dobře
boIe'IiaIti.

Ronečně se ttinet bo rozkalu ga
ftrčetni pogornč totitátine, plodin mětme,
jakož i fftčporoané mifto fe ňtěpaříttim
moffent zamaže, od plochy boIů až na
tone; rostatu (rogfitčpu) se sslčpowanč
mifto bnb Itičint, rogntípnuttim mrbototim
prutem, anebi fIámou, při íilném ga
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tabomáuí obmáše. Na to fe \ocgme fouíet
ftarěbo plátna, to se az bo polomiee toa,
ťizne, a přeů píodyu fc tak položí, aby
rouB bo rozťezu plátna prlí' el fouce
plátna fe bolů ftáímou, a aby na plochu
a na íítčpomnuě mííto bobřc pixilěhlo,
lýčiut íe přitáhne.

Nenwbu jiná! než taabému sačáteč=
uitu bedliwý pozor na škusiexlčbo sslčpaťe,
když bo rozkalu roubomati chce, odpo:
roučeti.

S. 22. Co jiného jcst pii roubovúní
pozorovali ?

a) Plánč, fteré asi 1l ', palce tlounťft;
bofáblt), mobou se roubomati, a pročež i
stromky, fteré aíi 6—7 ítřemíců not):
soký !meu mají, mobou pod foruulou
roubomónl) býti (když pod korunkou ifou
neiméuč na 1'.', palce tluíte'), coš se bělá
tatto: — Rorunfa se ostrou pilkou na
příč obtígne, a plocha hnene fc ostrýnl
nožem blabce Gřisne, pak se wezme sa:

btabniďú nůš B obnutou fípičfou, _!ten)
se na fltaně plochh, ťbe roub zasazen
býti ma, zasadi, na mně se moluě tla:
bimlem něfolitráte ubobi, tak abl) m5:
sstjpnuti plochh jenom na icbné ftrauě (nc
weskrz plodm) fc ftan, fípire uože lo tomto
tomtipnutém hneně se tak Dlouho pouechci,
ažby připramem) roub se [ml ;afnbil, pat
íe sipice nože pozoruč wytáhne, a ostatuě
se wssecko tal bělá, jak w břiměiííim 9.
praweno bylo.

b) Tuze tlufté stromy a mčhoe mo;
bou se na bmou ptotějfííd) flranád, ton=
bomati.

c) Každý ře; na fttomě roubowanélu
učiněná, mufí fe blabcc ostrýnl nožem
Bříónouti, a zahradnickým moífem ga:
máanouti.

d Staré, adult-uměléneb jiná! ne
mocné ítromt) at bo roškalu nefítčpujc
jáhnů, nebot takowé stromy hodi se jen
na oheň. Tak f. p. mnobé oloocné ftromt)
býwaji aš bo 30. roh: wěku sweho úrob:
mimi, mm, tem; nčfbo takowy strom te:
prm w 25. rotu fftčpomal, jaký učitel
mohlby od Uěho očerdloati? Kdo staré
fttomq fftčpuje: maří čas a nabatmo pra
cuje; rabčii at takowý skrom ípálí, a na
jeho misto mladý, abrazní) íttom tooíabí.
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| s. 23. O roubování neb štépování doků'y

íDo fůrl; íc něco později íítčpuje neš
bo břcma a sice tebbaš, když stronl, který
bo tůru fftčpommt býti má, to úplně mize
jest a fůra ob břema lebce se bd obíoup:
nouti, o čemž bříme íe přefroěbčiti jest
rabuo.

Noubowciui bo Eůrt) íe tatto bčie:
W forum? ftromn se mětme m tom íamém
míítě, tbc fítěpomám) býtiu malí, na přič
obřígnou u íame'bo řmene, iebiuě fe po;
ncchá jcbna \očtem (přimobíci). Wrssek
ronbu fe připramí, iaf obyčejně, ponechaji
fe mu totiš 3—4 očfa ; nab nejhoruějssim
očfem se roub ssikmo ďťizne, a ťež fe za:
hradnickýln woskexu zaluázue. —

“Bob nejípobněiííim očlem, asi Ua V.
palce boleii ubělá se ua rouím patka, a
ob ni se roub bohi Gřísue, tal aby při
tůře jenom tenfé břewo oftalo, asi na palce
bíoubé. — Nyui fe !ům mčtme, tterá
bo fůrt) roubotoána býri má, ob plochy
boíů asi na palec „;dčli oslrýul uožičkeul
pwťizne, ptoříymtá fům íe opatrně po
gbmíbnc a pťichystauy roub megi fřibla
pozdwižené kňry fc mf ,;aíabí, aby patkou
na plochu měnu:: pcmnč boíebl; pal se
přes něj řřibla lůrl) přitlačí, a obmášc íe
mf, jak břime o r_oubowání bo břema pm
meno [\nlo. — Ze kuždý řeč ostrýul ne'
šem bíabce ůťiznut a čabrabniďóm woífem
gamagáu byti muíí, bez,aláňmípřipomíufq
sc mamutí.

s. 24. Kterak se loullovany'ch stromů
dále hleděli má?

a) W prmním roce. Začaskosse
k tomu dohližeti muíi, zdaliž úwazek sstču
powauého xnista do řůrl) se nrzažirci, a
přitelouci mizu nezdržnje. Kdyby tomu
bylo taf, mufil [\l) fe ouwazek pomoliti.
sBří suchčln pomělří íc zasazeué ro'ufn) ca:
stěji wodou pokropi, oka pob fftčpommmm
míftcmo * planého hnene \oníyáněiíci se [,'-neb
toe wosku obn'típuou, a jíourli rouby níaté,
pťiwodici mčtme u [aníébo tmene se oba
řígnou (fu fonci Germence), onwazek fe
obfttaní, a íítčpomané mífto se zahxaďaiu
trám woskem potře. — Wyskťelky zUjalých
roubů moroftajicí w prwnim roce fe ma
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chaji wsseckh, tčcl) fe nefmi 3mláfftě n) ftu:
deuých lraiinád) ani no3cm botótati. —
thatnč fn3bébočiním po3orna, alu) ujmnté
rouby 3a mčae ! bůlcc přiloá3al, nebot
M3 íe to 3nnebl\á, čaftotráte prudký mih
roubh ii3 tráínč toftonci mplamuie a raboft
fftčpařowa proměni fe m 3aloít!

b) W hrubém roce. Na [tro
mecl) bli3 3emě rouboroanúd) se ponechá
3 ratolefti 3 ronbů mnroftlódy jen blamni
mětem ftúti, (: i ta íe Gři3ne (13 na filné
3bramé oto; oftatni ratolefti se wssecky
obeimou (: rám) 3abrabniďúni \ooftem se
3alepi. Tak fe i to Bubouciclp leteď) po=
fračiije, a3 se peň na 6 ftřemiců wýssky
whpůsobř. — Kdo na zrostlých stromich
mětme w koruUč roubomal, m hrubém roce
ratolefti 3ronln'i moroftlé ! whpňsobedli
pramibelnč formu) méfti muíi, proče3 íe
wssecky zbytečnč ratolefti obři3non. Rbe
na tluftml) wětwich dwa toulat) bnlo mia:
zeny a oba fe uialt), slabssi fc obři3ne,
(\ jenom filnějfíi se státi nečiní.

8 sebe zkusseuějssinm fítčpaři se sstču
potoční m3bt) ne3baři, proče3 kdyby něm)
i tobě při ronlaománi 3ábnú 3e wsazených
toubů fe neuial, ítrom přece 3ničen neni,
nebotje-li ftrom 3brám, tobo samého rotu
pob fítčpomanom miftem lminč pruh; lot)

3enou, 3nid)3 nejlráfnčiííj na jaře bubon:
cílyo rotu očkowati mů3eč. Takowým 3pů=
foBem ifem me ímé 3al;rabč fllne 3roítle
ftromp očloroal, jakož se každý pťeswědčiti
mů3c.

;. 25. Kterak sobě můžeme šlechtě—
ných jablkových & hruškových stromů

dochovati' beze všeho šlěpování.

Ětěpotoáni hrusskowýcb a jablkowých
ftromfů, lteté3 ani lopnlománim a očlo:
rodním, ani rouoomónim a jiným jakkoliw
imenomanóm 3půío5em fíledlttčnt) neboli),
mů3eme sobč dochowati tatto:

&) Na pob3im sc w 3abrabč mnmoli
tus úrobné :: mice tolbfé půbt), fteta fe
asl na !% rýče hluboko zryje; pal fc
nroronc't a na 3ábom) ro3běli'. Brzy na
iaře (lu řonci Bťezua) wyberou se 3e 3bra
wých, úrodUých, nepříliš starých nromů 3
proftřeb forum, na polebni ítraně točni
břemomě wýstťelky, ien3 obři3nuté, ieftli3e

03 posud jest země neto3mr3lá, fpoln fwá
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3ane nři3nutóm toncem bo mpblalmné řepy
se 3npidmon, a to suchém sklepě pro3atim
llfQolvaii.

Když 3emc' bocela ro3nir3la, whbúzj
se na připtameném 3ályone ble ssňůry
ftrn3h) asi na ftřetoichluboké,pakse wezme
ieben 3 roulů bo řept, zastrčeuhch, a 30
pidme se uři3nutnm foncem bo lablfa ího:
moronilyo, a tal zapichnuth torono bo fttu3lo
fc wsadi, nabrnutá 3emč se ! rouBu při
tlačujc, a3 se stružka mnplni. Ronečet roulau
3e 3emč mntonlaiici nefmi přiliš dlouhý a
8 mnobómi očlt; l—óti, nejlepe jest, koyž
koncček nab 3emi má iebno, (: nejmic bmč
očta. — Z očcf, fteré na roubu to 3emi
fe mt)iiad)ú3cji, mnbáni řořinm, pro3atim
ale rouo 3e ftromoronibo jablka ! froému
3imol\i)ti potřel—non fítámn tábne. ——.Rbp3
íe icbcn roula míabil, ast na b\oa skťewice
bolelo ob něho pobolamím 3půíolvem fá3i
fe ronl) bmw, a3 fe celá ftrn3la a celá
3ál;on mtpíá3i. — W neboftatlu ftromo
wých jablek mohon i 3emílé iablfa, ano i
na hifi) potráiená řepa poílou3iti, nejlíp
fe ale bobi ftromomni iablfa. mmm, tal
mín3enč častěji 3aléroatife mníeji. thntnč

coš jíem břime prnmil o čiftčni a h.)přeni
půbt), o ře3áni móftřelfů (: t. b., plati
i 3be. —

b) C'štromt) ro3proftiraii ímé ratolefti

bli3e 3cmč. thž fe tatomú ratoleft a3
! 3emi ohne, (w Bťezuu) a ročuidťewowý
mnftřelet na ni fe wynacházejčci do útobné
3emč 3alopá, břemčnou miblici w 3emi fe
upemni, aby ienom lonečel móftřellu 3e

3emč toulal: očfa w 3emi lořinh; pufti,
3mlófitč fon3 čáít w 3emi le3ici čaftčii
mobon 3nlc'mán bómá. Na jaře bubon
cibo \oln, když wýstťeťek dťewowý přebe
sslého rokU to 3emi upenmčnó fořinh) pn

ftil, oftróm no3en_| fc pb swé mnteřni ta:
tolcíti obbčli, n 1eli mo3no, i Ge swou
3emi se whzdwihue n na určité mifto pře:
fabi. ©tromti) timto bmoiim zpňsobem
wychowaně ble mé 3tufienofti náramně bo
břemn 3enou, jfou přiliš citlimé a řudhž
netrmnlimé, a pročc3 toto ro3mno3ománi
fh'omů sslcchtěuých obporoučeti nemohu.

s. 26. Slovo přítele k učitelům v štčpařství.

W tráttém čaíe každý fe naučí to
pulomati, očtomati a tout—oman, 591,3:



Čtení z bolpobáčnml.

1. to, co iíem o sslechtěnť ftromů fepíal,
pozorně přečte, a

2. m,; zbčhlého sstěpaťe pošábá, alu) mu
to, o čem četl, nfágal.

(Sii lehl) B po,;ornol'tí, poóornj Bebliwč
fitčpaře při sslechlčuiftromů, ponančujna:
potom zaů neumělé, a jistě w králkosti to
w nassich borách, kdežto sslechtěni ftronlů
a whsazowáni sstěpů na neinišfiim ftnpni
m relé mloramč'ftojí, iináčxonblíšeti Dube.

3qu, wssak některý pán učitel z na=
sseho hornatého ololí o šábnčln w sstčpať:
stwi zbčhlém neměběl, at přiibe ke mně, a
id mu jiskč se wssi ochotuosti na bimohjd)
ftromíd) wssecko to uráží, což jíem Abe fe
píaL Bouhé tbeoretiďé mnučomání o ífleelv
tění ftromů, jak se při nluohých sskolách
bítfám nběluie, fffolní mlábefg negaiínlá,
ano billi) 6 nelorlol'tí fe učí tomu, čemuž
nerogumějí, náflebomně na ebn—ili \o pa:
měti zachowaji, čemu; fe 0 melhám na=
mábáním naučily, a při fměm tonftonpcní
ze sskoly o sslechtčui ftromů owocuých bo=
cela ničebo neročbí.— Takowýulzpůsobem
se bítfám nállonnoft le sslechtčui a mna:
;ománi omoenúd) firomů nemntípí a lofíe
ďa práce učileloma oftane marná a be,;
ušitfu. — 5Dle mého nagnání má boípě:
lcjssi “rolní nxládež neim theoretiďq, mi:
brž we ftromomníd) fffolfád) i praftiďu
m sstčpaťstwi cmičenn bráti. — We flro
momní fílolce mají billi) fanu) óábonl) ultra
bámati, stezky bělati, femena omocně ro;,v
sazowati, trámu pleti, pláně pťesazowali
a napolom ffleclvtiti. —— To wsiecko Dube
bitlo meliee zajimati, om) se na tubobinn
bubon tčfíiti, a ro zde farm; bělaln, (: o
čem ie íamp očitě pťeswčdčily, toho jistě
uezapomenon nilbu mice. —- Když se jim
fílednčni pláně Daří, bn'be frbee jejidy m:
dosii plčíati, a tim bnbe náflonnoft, mice

ftromů fítčporoati, w nich pologlmaena. —
Zdaťily prwni stroulek, ltern žáksstěpowal,
můge fe mn slibiti, a při mnhočení se
sskolh nbčliti, am; bo íol'č na památfn
tofabil.

QIno bitů;, Ebnš fc fanu) pkeswčdči,
inf mnouon práci a oíielřomání omorní
stromy šábnii, Bnbon sobě mice owocných
ftromů mášiti, nebubon l'amenim (: fliďn
do firornů tlonci, hubou i na pastwč bo
bytek dohlidce jejich swěťený bedliwčji ftra
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žiti, alu) omocnc' ftromt) na polichxwysae
zené nepornn'il.

9- 27.0 půdě, klcrou rozličníovocnl dru
hové ke svému zdaru žádají.

Pro každý omocnn [trom nehodi se
fagbá půba; mnobó ftrom býwá neurob

nnm, jimi zase dýchne a brzyh ne, proto
že půda jeho mu jest Ueprlzmwa , pročež
zde ubati minim, fterou půbu roglični
brubomě k froému sboru šábají.

&) Sabloň swé fočenn powrchnč
rozklč:dá a je hluboko bo 3emě nešcne;
ona sobč i w proftřebně úrobně gemi li,
Buie, jen mg není tuze mořrá ; ona šábá
přcb prnbhjmi \očtrl) chráněné lnífto, pal
ranní a polební ílunce.

b) Hrusska ímé toi-ent) hluboko do
zemč gene, tebt) áábá l)lnl:olou úrobnon
aem, 'a teplé, proti nlraziwým ročtrům
(bráněné položení. Rdyž fořent) ftromu
brusskowého příruční na ímnou mrtmou
lplínn, anebo na samý pisek, posichaji
wčlwe jeho. '

c) Rarlátln, (můber ílimn) neše:
non íloč torent) l)(nbofo bo černě, nýbrž
pobočué koťeny powrchně rogllábají. Into
ftromn fforo m fašbč půbě se baří, bojx
nčjssiho a krásnějssiho mňa! owoce nefou
m půbč bobrč, a na nliítč \oúílnním přeb
n\ětrt) chráněném.

d) Třessuč miluji sypkou čem amué=
ííí lopčitč položení. W bujné awlhké půbč
gabrabni nebofábnou welkého ftáři; nebo!

prároč ro tom čaíe, kdpby neimiee orooce
wydě:wati mělo, pocmalt ob tot-ebuíďmouti,
a [vr-gubunou. Mladé třeňňomé ftromh;
w nížinách ob loaličnčbo bmngu (l. 13.od
černých liftníd) wssť) mnoho trpí, ano i
boccla lgničent) [\nmaií.

Dobytčibo črrstwého huoje bocelanet
íneíon; wssak ale bobr,—'aleíní zemč, kal
;, řcfn a 5 rnlvuílů jim nnjbornč flouší.

c) Wissuč žeuou ímé fořent) tolilo
pomrdmč, Berou za wděk každoU, Ent i
trodm mořron uůbon.

f) Wlaský vředy šcnc fmůi folní
fořen bluBolo bo čelně, pročež se mu pro:
ftřební blubolou zemř nejlíp poílouší. W
nláinúd) me melmi úrobné zemi bujnč rofte
než ale mnoho honbowitébo dťcwa xse na
něm ufabl, a ob mrazů mnoho npr,.
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W zabradňch wňkol jebe ftojící bolinnajiné
omoené ftromo bnjí ; pročež je ani to za:
brab, ani na pole nebobí, nejlépe je bobí
pro lordm pastwisek.

s. 28. V jakém pořádku n jak daleko od
sebe mají býti ovocné slromy rozsa

zovány?

W zahradcich jejt nejprojpějjnějííí,
omoené flromo pořát-ně lo ftromořabi, a
nebo tal, jak pčtka na kostce ukazuje, rog
jágeti, proto še to tomto pořablu je nej:
wice ftromů rozsčxzi a půba zahradni nej:
lépe je wzdčlúwati ba.

W zahradúch maji jablfomé a
k,aruss kowé stromky nejméně na 30,
třetině na 25, latláth) a jlimo
můbee, těš i miňnč na 18 ftřemiců ob
jebe roajásent; btjti. ll pole a cest mají
omocně ítromft) jeňtě jernon tal balefo
ob jebe rogjágjent) báli, abl) junjun ftinem
ojení polnimu příliš sskodili nemoljltj.

Než ale profttannoft mezi hrussko:
mými a jabllomómi ftromlt) ba fe zužitu
fomati, když íe mšbn mezi bmě jabloně
aneb bmě brnfíh) jebna larlátfa, rentloba,
merunfa, mifíně at. b. rojabí; nebot n\ja:
sené jablfomé a ljrníífomé fn'omt) w prwuich
20 letech swé celc' proftrannofti, toliž ml):
měřenbdp 30 flřeroíců nepotřebují, ale rcn:
flobt), fatlalfn, a t. h. nlezi ně \ojaběne'
n) těd) 20 letecl) obljčejnč jiš mnljtjnou.

QBlaějtě oředjo maji ob jebe nej:
méně na 60 ftřetoiců rozsázeny býti.

Nežli je omoené ílromt) rozsazuji,
mují býti jejich bubouci stauowisko náler
šité připrameno, což se bělá tatto: .

Na podzim, koyž liítí Be ftromů již
opadlo a zemč jeíftč 3mr5la není, natábne
íe ííňůra, a míjta, kdežto ftromt) jtáti
mají, je mololfnjí, pnk je wybčxzisclsi na
3 ftřemíée blnbohjd) a na 5 flřemtců iii:
rohjcl) jam. — "Iři mořopámaní těd) jam
fe jmrdjni bobra ;,emč na jebnn, a jpobní
neútobná gemě na brnljon jtranu basi.
Tťeba nělbo teprm na jaře Dromh) roz:

sazowati mínil, přece bnebma podzim
toto jámy molopané bóti maju, nebot, ml):
bágená semč zimními mrav) skypťl, a
idmt) mopátbnou. Kdožby ale ftromlt) l;ncb
na podzim xxozsazowatřchtčl, muftlbojúmo

z příčiny ubaně nejméně 3 neběle .napřeb

Čtení z bojpobáříhoi.

wykopati. — Tak wykopané jámy je ne
djaji otetořené až bo buboneíbo jara; meggi
tím čajem je ale jmrfotoě, náležitě ftlné,
a ololo 9 Dřemíců wysoké kůly obítaoaji,
a abl) to semi l'ůl bm) negbnil, může je
fípice iebo na 2—3 ftt'cloíce wysoko po:
\ordmč opáliti.

Kde půba, bo Hetc'ž, ftromt) jágeti
djceme, jej't mejh'g fjpatna a mrtroá, tu
nic jiněljo uezbýwá, neš jámt) na 3—4
ftřenn'ce blnbofé, a na 10—12 flřeroíců
jjirofé wykopati, Dobré gemě nawoziti (\
jámt) ji naplniti, bo řteré se napotom
bnboncíbo rotu, ažby je namegena gemě
fleljln, ftromlo zasadi. s.Bráce ta jest jíte
obtížná a, G mnohými mtjlobami ipojena,
MŠ ale kdo Uechce owocný stromek zabou
bití, a kdo chce neužitečué nlisto zužitkox
mati, nejmí je práce a múlol; jjtt'titi, jež
mu po čaje bojné útoh) ponejon.

Kde spodnčjssi půda jest příliš mlblá,
tu je Emojágení wywoli stwmy, l'teré swě
tořem) tolilo powrchnč rozkládaji, !. p.
larlátfn a sliwh můbec, wissně, ano ija=
bllomě ftromt), (není-li jen spodnějssi půda
bocela mnohé.)

Stromkh je jenom polordmě aneb
bo pnolinel jágeji, t. j. na podzim je mtr
bágí-jenom na jebno pichnutirýče hluboké„
a na 4—5 j'třeloícůfjirolějamh). Na jaře
je bo nid) naráši fůlů bo gemě, k těmto
je skxronlky pťistawi, foi-ent) jejid) se rog
profh'ou, a bobron přióoftanon zemi asi
na 6 palců topfoto je přifroji. Bak se
ubělá ololo [Tromů přibqománim jiné gemč
nájpičfo, lteréš po čaje, m;; je lořem; mice
tosfjířilt), namešenon zenli šwčtsseny býtj
mohou. — Tyto náfpiěh; mají bo jebe to
bobre', še přílijíná wlhkost ob jh'omů se
obtabuje, a [tronlům nefjlobí.

s. 29.1(lcrý čas, &kterak ovocné stromky
ze země se vydohývali & přesazovali

mají?

Stromky omocně je ze zcmě moho
btjmaji a na určité mííto pťesazujť buď na
podzixu na gačátfu Listopada, m;; lifti
ftronn'l obablo, anebo brgo na jaře, bříme
než mian to Bromid; obíbú (lu lonci Bťezna.)
Wteplých lrajinad) jest prospčssnějssi,omocně
ftromo na podzim rozsazowati, nebot pře
sazené (ttomp swýmč tořính; w zemi hned



na pobglm fe njímají a btw na jare mp:
bánějí a roj'íon. -— W stndenčjssich tra:
jlnád; její tabno, fttomo omocné wždy
jenom na jaře rojjajoroatl, nebo w jm;
benčjíjícb trajínád) pobjímel fimomůmnení
tal přígnlmí) jalo ro nlšíjícb teplpcb tra:
jlnád), pročež siromty jjouce na pobjlm
rogjagenp, lořínlp [robmípto simu ío zemt
se ujmout! nemobou, a při tubě ztmč
boeela zmszaji —— .stdyz je ftromlp ze

sem! mobobbrbají, jen opatrnojtí japov:
tfebí, aby je fořínfům nenblíšilo, a poň
fe ííepotnn'll. Wydobýwaji se ze zemč
ftromfp tatto: Nsi na ftřemíc zdělč ml);
rýpne je ololo fttomlů lolešlo, pal je
opatrně topá, az je wííeďp lořínlí) ob:
trojí, mazlí ftromel folní lořen, (t. j.
onen, ltero meblčloln přímobo jeme jem)
obtbpne se mu tbčem opatrně, a pobočm'
balelo jábající lořeno tal je slrátí, abp
na ftřemíc bloube' oftalo, a pal je jlío=
mel ze jem! mptábne. — sama pro
[home! \oplopana je močíftí, lůl na půl
noční fttaně je gatají, a něco úrobne' semč
je bo jámp nabtne, tteráš n) jámě jc
un'lape, abp totem; jíromn na mrtminč
nelejelp. —— Nyni je mejme fltomet bo
tuto, a problebnon se jat fořem) tal &
lornna jebo. Gttomlům, lterc' hajní
pobočne'- a wlafowé lořenp mají, nřísne
je loíní lořen boeela, při ftromtácb ale,

l'terě "on to lofenád) jlabjjí, Břígne jc
rolní lořen tal, abl) jenom asi na tři
palce bloubbm oftal. Na pobočníd; to:
řenácl) se mjl'edp potnfjene' čáftlí) obří:
anon a příliš bloube' se zkrcitťd s_llljjeclp
ťezy na lořenád) je jj'ítmo bčlají alořem)
se blabee sfíjují. W lotunč se 3—4
proti fobě hojící wčtwe ! jalošení řábne'

lotnnp poneebají, blamní načtena jc ořizue
a; na 4—6 of, pojltanní mčtíoc je éří:
gnon na 2—3 ola, oftatní mčtloe jc
rojj'eďp u jame'bo lmene obří5non a lajbí)
kez w lotnnč gabrabnidísm mojlem fe
galepí. — Djtatně to gáíoiíí ob lořenů,
ja! mnobo mčtmí fttomfu je má pone:
djatt, anebo jal mnobo je jld) má ob

říjnonll; neboť čím jllnčjjjí jjon lofenp,
tim loíee mami 'a ol se pouto-ball můše,
čím ale jlabjjí jen fteomct m lořcnácb,
tím »více u) fotnnč pořqán býti mnjí.
Saloon) fttomel, jebolto břema w lorunč

při rozsazowcinťpříliš jjetřeno bplo, glřo,

matí, mpjije je, a bnb málo a pojbč,
anebo boeela šábněbo moce nencje. —
Ghomlům, ttetč na pobjlm rozsazowany
bbmají, to tornnč bocela ítlčeboš. je ne:
řeše; toto řegání ble wýsse ubane'bo pta:

\olbla teprro na jaře je mplonámá.
SBři přejagoívání třejjňoíobd) jltomlů

její pojoroíoatí, še jejid) blamní íočtíoc
je nejřejou nílbp, a poboční wětwe je
Břígnou jen malo. —

Stromek nemá nífbp blonb bo gemč
wsazeu bí)tí, neš přcb tím bpl fíál, a jcbo
uejwrchnějssi loření) nmjejí na ssest palců
wysoko semi přitrptp bajtl, pročež je ího:
met w koťeuách a w forunč nálejítč éře:
saní) napotom poftaloí bo jámp a pogo:

tuje je, jal blnbolo ftojí. mnm) ího:
met bloub nej přeb tím ftál, gjámp fe

mpgbmíbnc a ftranon obloší, bo jáma; je
ale gemč příbtne a mímř přijjlápne;
pafílbp fíál mřlčrjí neš přeb tím, sjámp
je blínp aš k náležité blnbořojll ropbčře.

3pr je míjeďo to posotoíoalo, fíro:
mel je na polební fírančnfoln poííaloí,
Eořenp jebo na íoíjeďp ftranp bo fola je
rojproftron, abobtou zemí, lterá při ml):
lopaíoání jam 6 mrcbn brána a flranon
obtlábána bpla, na nčlolíl palců [e_mníofo
sampon. Iato gcníč prílp mesi lořenp
mírně je přitlačí, abp nilbe bute'bo (pt-ash:
nebo) mííta nebplo, pa! při fncbčm po:.
mm je salejc, abl) galitcí gemč fan'í se

pobobala, pal sc opět semč přibrne, aš
je jáma mpplní a při panujícím futbc'm
poločt'rí opět galcjc. „,ezli půba, tbc flro:
met bpl míagen, \oícc tolbla, le fttomřn

je tolit gcmč nabtne, až, je náípa čilí
nábrobct ítanc. SC lí půba wíce lcbfá,
píjíčíta a sucha, ololo ítromfn jc ucchá
problubínla, abl) fíromcl jalo íp míjcc
mil, a mlbloft k němu fc jínbomala.

*.'Bomíage'ní jc flromet bnb pomří;
jlcm, aneb mrbombm prutem ke lolnpřís
\oáše; wssak jenom smolna, iínát b=) je
jírom občntl mobl, !. j. fbxybí) ftrom
bneb po fmčm mfagcní pnonč fc foln je
přímájal, a jemč na fořcnácp bo' je bobnč
ůcícbla, na lořenácb bí) prásbná čilí bntá
mííta pomfíala, a flromet bí) gbmml.

Teprw po nčtolíla tíópobncrl), lbpš
je gcmč otolo fttomln s[ebla, gemčjc ofolo
ftromln jeíjtč gejjlape, ajhomclají na půl
jířemícc pob torunon pomříjlem Eříšemmejí

8
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kolenl a ftromfm't zatočenýxu(aby fe tmcn
o fňl nebřel) ke !qu silněpťitáhne. Růl
nemá nifbo až do forum; ftromfů sáhati,
fit: pťi wťtke wčtwe bo !qu tlufou, a
tím fůra iciid; poraučna býwá.

$atlibo m promítl; měfícíd) po too:
sazeni owocuých stromň snchá powčtruosk
bloubo trmala, mUsilo bp se mírným sa:
Ičtoáuím (zwlásstě w kypré púdě) uapo:
mábati, ímá! bp pťesazeně stromky bub
we ímt'm stůfhl zpátkh zňstaly, bub bo:
cela gbonulo.

s. 30. Kdo nucen jest, kvysúzcnípo
třcbné slromky koupili, nač má hlavně

pozorovali ?

Rbo nuccn icít, moocné ftromh)
k wpsazowáni potřebně fonolti, muíí, obo
ossizen a me ímé nabčii fftamán nebol,
blnmnč na to blcběti:

1. be siromky w příliš tučné ga:
btabní půbč, aneb to příliš teplé frajinč
wychowáuy neboli).

2. 9159 ja! na hlmlč, tal i na
mětmíd) hotela sbrmoou “ neporun'cnou
tůru mčly.

' 3. Yby w forunč mem porušena)
nebola).

421bo hojnostl tořcnů, zwlásstč ko,uťinků wlasowých mčh)
5. leo pláně ša sstčp ustoupil, a

pročrž left třeba, n'tčpomauc' mífto nález
šitč problcbnouti, a potřebné ftromfz) ob
portiwých sstťpaťň kupowati.

6. 91h) toupené íttomto tatoloč hr_ubo
omocue' Uesly, o nichžto pťeswťdčeni jíme,
še fe to tom položeui a m tč půbč, fam
fitomfo pťesazeuy bubon, baří.

Zestliže Drown) zdalcka pťiwážeuy
aneb pťiuásseuy býci muícjí, bcbthoč fc
na to [)chčtl má, aby fůra jejich se ne:

pornssila, a aby řořcm) jc,jlch bo \oIbřebo
mechn “ bo flánn) znwázauy boh), neboť
to meími ftromfům íífobí, kdhš fořcm)
jejich paptffům "uměním a mětru, by!
jen na krátký čaB, jfou moftmoem).

Rbo flromh; ze zemč wydobyté tobo
ímnc'bo bne \oíabiti nemůže, mufí we
ftinu welkého ítromu idmu wykopati, bo
ni stroxnkh o fořem) ssiknw poloziti, a

semi pťtkrýti; pročrš nemá žádný wíce

čtení g_bohaobářrtmí.

_ftromtů ge gcmč wydobýwati, neš tobo
famc'bo bnc rosfá; cti můšr.

s. 31. Kterak se mají ovocné stromky
po svém rozsazování _řezali?

Kdyby jabloňomč, hrusskowé :: fli:
\oomc' mIabc' firomlo po rozsázeui fanu)
sobě bczr wsseho ossetťowánť ponccbálw
boh), mnobo dťcwěuých wčtwi bo wy
hualy, a tcptm po muohých letech owoce
bo ncílo; proč:; jcíftč po tři Icta po

rogtágcní na ítanolotflu řcsáno býti
muícií.

Neuč uxožuo tuto loííedo polán'fní
pábo uměni, ttcratbo [: toto třtlctč ře:
záui bití mělo; pročež fe řibmc těmito
wsseobrruýmč prawidly: Wyualožme wsse:
Uložuou péči na to, obo íhom řcgáním
fulatou, anebo locičltou, \očtmcmi
nrpřcphtčnou, říbfou formu! měl, a btw
omomc' břcmo naíogomal. Bročež lon'edn)
wčtwe a ratolcíli, jeuz tmopůíobcní řábnc'
forum) jíou bub ncícbopm), bud zbytečuy,
wssccky \očhoc uvnitř bo tomm; bčšící lub
fc kťižujici, jakož i wssecky pokažrné mi):
flřclto (globčji) m těchto třed) letech Emo:
půíobcní pramíbcluč forum) obřígnuto
boti muícjí.

Nejpřihoduějssi čas t řcgáni ítromfú
jrst jaro, břízou ucž mísa to Uich mp.
stupowatč počnc. Začuc í: u flromlů
omocc ninooxočbo, pat se přikroči kťezáuč
ítromfů jablkowých a hrusstowýchj

Qbuože ; tořcnů mpbánčiicí, ia!
mil: \ognihlou, i bncb ob tořcuů sc ob:
řígnou, a ora 5 puč mobánčiíci bueb
obíítípnouti jcít třeba. Že každý řcg
fc blabcc Břísnc, a sstčpaťským moflcm |c

samásne, to5u1ní íe bc; “pogomění.
Rboš tof po rošfazowáUč ftromlů

owocuých uplynul, to prmnim jaře po:
čnou fe ítromh; tmopůíobení prmolbclue,
tulatc' ancb mcjčitc' forum) opět kezati,
a sice:

a) Gttomhhn sc tim mice blmonícb
\očhoí, a na jeduotliwych \očhoid; tím
wíce o! ponechá, čím silučjssiloťeny maii,
a čím[ilnčm'íbřnonc' wýstťelkymobnalo. Ččm
slabssi ale ftrom jesk ja! to koťeuách, tal
[ we fwých ročm'd; wýstťelcich, tim wie,e
fc má ořesatl, by tím wssec!u (mou po:
tmmn E úplnému zrňstn ' swých ťořmů
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a skrownť ponedyaníjdy mřtmí a of obrátit!
mio

b) Hrusskowxýnl a jablkowým
'jh-omfům, fterč bujně rostou, a jlujjnon
toennn 3aflábají, w prwnim roce je 4—6
do tota fábnč rozestawených dťewowých
wťtwi ponechá, a to je aj na 4— 6
o! Gří3non.
. c))Stbpj 3 příeo3enčbo3růjín fteomn'
po3ornjeme, je je bube ion ll pobobati,
3 projiřebtn m9ří3ne je jebna (i wíce)

blamní wčtew, zwlásstč jjon:li Reomlp-to
projlfeb tn3e [3an (co; mnobíjm jablfo:
múm'jjeomtům její íoeIml projpčjjno).

d) Rbpš 3 příeo3enčbo'3tůjtn jíromu
-po3otnjeme, je je bube pobobatí mejeí,
aneboporamlbč (jaro přlbrn dcl))pro:
jířební bíamní peut ned;á je ji tl, jenom
je 6fí3ne 8—10 ot, te'š je můfol nřbo
řábnč ro3bčlenč 3—4 točhoe poboční
poneebají, lteeč je na 3——4 ora 3teátí.

e) Ghomh'nn siabě wpháučjicim fe
jenom 3—4 _mčtme, a na níd) tolíto
2— 3 oka ponechají.

!) W brnbe'm ;: w třetím roce to3x
já3ene' jhomh; jíj čajtofeáte owocuých
prutů naja3njí. Tyto omoene'mm; je
po3nají po ofád; 3bnjta při jobč jtojíeíd).
Tyto omoene' pruh; w btnbe'm roce je

art bo poloroíee 6ří3non. ŠM? líše m pří:
jjtím roce uowy peut wpžene, a opět je
bo polomiee 6ří3ne, morojíon 3 nčbo
omocne' prontečíp, lterých je íoíee nošení
botbfatí nejmíme.

g) 3ejtli3e mlabe' jíromh) »řílíč
bo břema jenou, owocuých wťtwičck ale
bnď málo, aneb hotela žáduých nenaja:

3njí, m beube'ní a w třetím roce je bla:
mní točíme aš ! pobočním 6ie3ou, a po:
boční wťtwc fe na 8- --10 ok 3lrátí.

h) $atláth) (: můbee sliwy 3
mIábí bujně 3enon, teho je jím pří ře:
3e'mííjojnč ol ponedyá. Tyto stroxny mnoho
ttní naja3ují, ttere' je jím w brnbe'm roce
íoořeje. Djtatnč bípmají taf ře3ánp, jalo
fttomh) jabltomč a brnjjforoč.

i) Ířejjňome' ftromfni po jíoím
ro3ja3ení noše nejnejon, nebot jim knzdý
ře3 tetot tlí, a bt3ton 3fá3n přitahuje
Bedi ale přece nčtbo přínneen třejjňome'
j'teomh; _ře3atí,af toho nečiní na jaře,
xnýbrš zabíjí w Ietč, mg.m je ble mí
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zkussenoskt rána jttomtu 3aja3ená Ie'pe a
xspisse saboi'

SBří loopůjooení pramíbeíne' forum)
obporončí mno3í jj'tčpaří, aby jebnotííme'
\ořtme ta! webem) boh), aby zhúrlc rojth)
a bolů k 3emí je nejmřjjomalp. Nez ale
prám! h; točíme, ttere' boíů k 3emi jjon
jmíjlě, bIe mé zkussenosti jjon nejúrob:
nějjjí na eele'm jíromč, a ta! řítaje R13:
botočnč omoee nejon. !Ro3nmná příčina
tobo aš pojnb její ne3náma. ijj'cm že
na. polichx a wedlé cesty tafomc' jhonn;
wysazowány býti nemohou, neš ale to
3atjrabád), ačfolím jmínn jtínem pob jca

“bon Dubí lvjjeďo, pro jmon úrobnojt je
mpptáeejí webu!.

s. 32. Mladým stromkům jest velmi
prospěšno, když se jistým mazem

vmažou.

Když je míabe' jítomh) jijlínn'maz
3ení majon, pak 3anní, jjtčrbínn na ího:
med; je 3amá3non, čímš je 3abrání, 3e
eo3llční) l;nw3 je ho nic!) najabltí, a
fh'omfům jjfobítí nemů3e. — Rašín) 3na=
tel eení míabjí jteom poble túto, čím
hlubší a 3bramčjjjí jest fůra jebo, ja! na

hnenč tat i na mčtíoíeb, tím 3bramčjjjí,
trmallročjjjí a neobnřjjjí její jtrom, tím

frájnčjjfí owoce neje, a [;Ie! taromá (;Iabřá
a 3bramá fůra je nm,—půjobí, kdyz mIabe'
jiroml'í) po nčtollr let po jobč jljhjm ma:
3em je mašon.

Iento 1na3 připramnjí tatto: '3
\oppálenčbo nebajjenébo, njíat na po:
mčtří eo3pablíbo a napotom na prach
3tlnčem'ljo mápna me3mn 1/„ Díl; 3:
3Inte' blíní) (t. j. tafome', 3 nígto je
obyčejně rihle bčíají) -/„ bíln; čer:
stwého krawěnre V., bíí, paf trodní
beobončfe'bo projete'Do píjfn. i'o mjjeďo
jmíjí je bobromabo, a mohou 3abčlá, až
3 tobo jest txlhé tč

Brzy na jaře po wlažuěm bejjtí
mg3meje jíalnční) wěchet, fmení
tínjtjjí' mčtme jeho tím wčchtem je bobře
nteon, objtámajíeí túra je jcnrabe, pak
je přípramenínn ma3ení fmen í točíme

jeho magon.

s. 33. Kw!ak slarjch stlomů sc hle
d ti má?

eČasto je- wynacházi n: nasstch zahrax
*

I
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báeb ftatč ftronn), !tere' bbrbom fobč pro
bobrě omoce na delssťčaš tábtaacbotoalt.
Zachowáme je fobč, mto t toto gulábnon,
tbbš se toto pozorowatt bube:

&) thž fe jlm wsse fucbé a ffpatně
břeioo, ano ! nteo z čerstwého dťewa
omoene'bo, !tetěbo fmrb fttom robšhoitl
nemůše, obeime.

b) Rbbš \oobní wýstťelky, které z
dťeroa starých wětwi wyrostaji, necbáme,
ie ptamtbelnč řegeme, ftare' mčtme ale
na míftč, !be mobni wýskkelky febí, bo=
celá obřísneme.

c) .Rbbš ftare' fttomb togpntnon a
ototann. !ůrn maií, ta fe nějatbrn t!n=
ftbm a tnpbm nožem, anebo tupým po=
řígem bočlfta 6 ntcb oen'řeabe, a peň, ja:
foi ! tínftc' wětwe fe omašon. Maz w

břímčmhn S. popfaný fe \oobon ta! roziedť,
ažby fe iím ftaron fftčtton ftrom potřít!
baI; anebo se ! tolnn zwlásskui mag
ubělá, jen; se bělá tatto: ——Wezme se
čerstwě mbpáIeně mápno, a w bnoiniet

fe nbaíí, !tete' fe napotom 6 blínon w
steré míře fmícbá. Misto blínb mnie fe
na prod; gtlučenbcb sazi přlmtcbati, a
sice tolit, aš fe z tobo nabníth'; maz
nbčíá, ttetb fe n'tětlon bobře natíratí bá.

d) Síonzll ftate' fttonn) bnte', paf
fe nabniíe' břemo az do břema abrame'bo

tobíftmbe, montuje, a prásbne' mííto íe
blínon, mobou rogbčlanon, zcela wyplni,
abb \voba ben'tomá mice se tam ftabo:
matt nemobía.

s. 34. Zdaliž se má prostrannosl mezi
stromy vzdělávali, anebo trávníkem

ponechali?

Ztž bámno jest rozhodnuto, še weím!
ušttečno iat pro ftromb, ta! ! pro ma:
jetníta sabtab jeft, když fe proítrannoft
mest fttomb, zwlásstě sa útle'bo metu,
p!nbem neb n')čem wzděláwá, a rodič:

ným! toflllnamt tncbbňflbmt lobfagnje,
anebo když fe ietclinou, mín'anlnon a'tb.
zasej e.

Takowym wzdčláwánim fe gemč by
při, a náílebomnč !ořenb fttomů fe mice

a toolnčji togtlábají, častčjssťm bnoiením
fe půbe sily bobámá, a když fe proftrans

noft fucbbnfhnnl roftItnamt moubře po:
fágí, roční uštte! wýnoď trámb ftonáfobnč

Čtení ; boíbobáříttot.

pťewossuje. 9! třeba! nčtbb fe ftalo, že
př! tbtí půbb nťjaký !ořtnet ftromtn sc
odryl, coš na tom? W takowč skypťeuč
a wzdělaué půbč se odryxtý totinet !ebee
boíabt'.-— Wssak ale wždy jen opatrnoft!
třeba, aby při ebtí půbo se an! ftrom:
h'tm, ani íebo !ořenům nenn'lobtío. Ško:

ba fe ale neítane, !bbš fe práce moto:
námá tatto: — Sat baleto totem) kaž:
be'bo ftromn boíabnjí, tot welké tolo otolo
íttomn motbčton nbčlei. Sa! balelo to:
řenb iíon ro;!ošeno, ntáše tobč !ornna
fteomn, !tetá wždy w ftejne'm pomčru 6
!ořenb ftromn ieft. W tomto lole bůba
jenom mělce a porot-ebn! fe mbčlámá, a
četítmbm bobptčím bnoiem íe nebnoií
nttbb.

Čim w tomto toIe bnoiitt máš, bo:
zwiš se brgo thatní profttannoft čer:
ftmbm bobptčím bnojem bobnolena bbtt
může.

s. 35. O hnojení ovocných stromů.

s.!Jtalí=!t omocne' fteomo bujně růftt,
a boinébo mbbámatt owoce, mnie fe přlba,
jat baleto !ořenb ítromn bofabnjl', afpoň
tazbb třetí to! bnoíitt. Stoto bnoiení
fttomů mnogí za zbytečnou wčc powa:
žuji; neš ale beime tomu, gebo nčtbo po
15 !et to! po rotu nftamlčnt na iebno

poIe, bege tofíebo bnojent Lito rozflwal,
jaký užttek mbbá pole to w patnáctém
roce? Zistě sábnbl

Tak ! půba, !bešto atom jeft mía=
gen, muíi ponebnč mrtmlnon fe ftátl, když
fttom fwýmt totem; po bloubá léta mn'e:
ďn ííín z ní mbtábI, a půba bnoiením
šábne' posily ucobdržela. — Než ale řev
stwý bobbtčí bnůi fttomům, zwlásstč pw
ibe=It na !ůtn fmene a na iebo !ořenb,
náramně sstodť; a pročež jest zapotťebč,
aby tašbb pčftonn ftromů přtměťený bnůj

pro fmé ftromb fobč gaopattil.
Siento fttomům nžitečuý bnůi, který

fe !ompoft (nn'cbam') umělech) bm'q')
nazýwá, pťlprawuje fe tatto:

Gbromášbnl fobč bíáto z wozntch
weťejných eeft, anebo bláto z tbbnílů, z
fen) atb., přimícbel fpnebřeíe' břemo, ben,
pIeton ttamn ze zahrady, nat, bobton
brabanln z !efa, kusy natě tole, a eo it:

'nčbo boftatt můieě, a co btw bntie , to
wssecko i'míebei B bobře nIešenbm bomb
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sim buolem, l;nolomou mobou ěasto polí:
m], nčlolltráte w roce plebob, a bobře
uleletl necbei.

8pr tobo potřeba lábá, abp fe
stromúm zname potramp ubčlllo, obbcue
fe w role jtž w přebefile'm s. popíaném
zemč na 4—5 palců bluboto, a míílo
ní ia! balelo fořenp ftcomu bofabuíí,
pHpramení) l;nůi fe ro5bčlí. — Muozi
jsou tobo mínění, lbpl na pobalm Dromp
[roč totem al na samý linen čerstwým
hnojem obložt, ze je tím gpůíobem pleb
mean) nebrání, a iejlcl; úroduostt přifpčií;
anebo když B lořenů gemi obbtuou a
čnstwý bnůi gcomna na loleup položí.
itím a pobobníym bnojeuím swým stro:
mům náramně sskodi, neboť fůra a lo:
řenp ntomů zrczowati, Bcomp napotom
cbřabuon a bpnon. — Takowé bnojení
fitomů w uanid) bomatpd; flubenijníd;
hajinád; tím míce jest sskodliwě, proto že
me Bromid) tal pobuoienpd) na jaře míga

příliš temně to!)íiupuie, pupence a holt
fe čaínl rogmlnují, a pal gímon slásu
berou.

Dle mí glun'enoítl jen jeblm') omocní)
fhom ťcrstwý bobptčí buůj bobře fucíe,
a flcc firom larlátlonoí), lbpi fe na
pobglm, nllolím ale na jaře pobnojí.

.Rbo sem o lořeun stromň owocuých
obbrabe, a lořeup l;noiomou ioobou po:
lc'má, abp úrobnoft íttomů zwýssil, ten
je zničí. Toho fe tebp lašbí) bcblimě m9:
mim

s. 36. Kterak se neúrodni stromové
\ donutí, aby ovoce nesli?

Rbpš mlabe' firomtp příliš buiuč
rollon, omoee wssak šábuc'bo neuaíasuií,
anebo fbpš 6 nic!) o.ooce přeb úplném
ropgráuí obpabue, jlílě toho příčinou jest
přeúrobuá puba. lomu fe pomůše tatto:

a) Sal balelo lořeup Beomů bola:
buií, tal balefo íe gemč na 4—5 palců
blubolo ua pobgim oblopa, a obftcaní,
a mino ní jalorolhTí gemčíepřimege. Muox
bem profpťssnčjssi mila! bujnc'mu ftromu
jest, !pr fe mu žilou pUsti, col fe bělá
tatto: — Na faře fe fůra ja! na imeni
tat ( na mmm; mltmecb os!rýul nosič:
lem ptolígne (na lmenu fe pob torunou
počne a tento ťez a; ! semi fe tábne),
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wfsak ale jefk wždy opatcuofií třeba, abp
fe bo bfewa negařígío.

b) .Rbpl ale ficom me swém zrňstu
zpátky oficium, bocela lábue'bo omoce ne;
uaíaguie, oftatně ale nemocném není,
obpčejnč tobo příčinou býwá ueílrobuá
a jalomá půba; pročež fe zemč hudeuá
na 4—5 palců blubofo obtopá a Bb:
ftrauí a fltomonmí l;nůi bříme popíauí)
fe namege, čím! fe fttomu tutobuofll
bopomůle. x

s. 37. O hlavním nepříteli ovocných
stromů.

Hlawni nepřátelé omocnúcb ftcomů
Hou boufeulp, lterc' pupencům, liftu,
lmčtu a lůře stromowni náramně sskodi,
a často i celé gabrabp ničí. .Rbo cbce
tebp swé stromy zkázy ucbomati, a iná:
mnatc'bo omoce pošímati, mufí uempbntu
telnč bouíenlp fbíratl.

Dleipříbobučiífí čas le fbícání pou:
íeuet jeít gima, nebo brso na jaře. —
Na podzim liíii Be ftromů opabá, a na
catoleftecl) fh'omů ucoftáma Uičehož, from
bonfeučíd) bnísb, t.j. stočené opřebeně,
a pamučluou na tatoleítecl) upemněuě
llflí, na uiclnto majíčfa [;ouíeuči se mp:
uacbágeií. — Tyto housenčť l)uí5ba fe B
catoleftí posornč íeimon, bo učíalc' ná:
bolu) anebo bo pptle se shromážďujč, a
pat fe'fpálí. ípto boufenči bnígba ne:
ímčji w zahradách po semi fe rosbaso:
matt, proto žc i na semi by fe [;ouíeulp
mplíblp a na stromh spatří) leglp. —
Sbírání boufenet nemá fe obflábati až
na tcpleiílí jacuí bun; neboť ia! mile
teplemí jarní flnuce fe uláše, ibueb bon:
íenlp ;, malic'eE \oplčsaií, a jím-li jeben:
trate po flromč toglesle', nitbo fe jich
mice negmocní. — Neui mna! wsserka
práce jiš iloučena, tbpš fe Be ftromů míle:
do boufenčí bnísba febcalp; neboť ( tluftííi
břemo ratolel'tí fe problebuouti muíí, gbali
fe na něm malíčla bouíenic prstěUkowých
nenachášeji; uebof motá! roajíčla w po:
bobč ssirokěho prfiena ua břemo ratoleftí
Habe, a jlslým masem pomaše, tai, že
prl'ten tento tato col; tmrbí) jest, a tu;
ppm uolem fe rabán býti muíí. —.Rbp»
bpcbom při -fbtráuí boufeuef tatoioe' pt:
ftenp boli přeblíbli, mpleglp bp ; uicb
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[\oníenln prsténkowé na jaře zaxchladného
rána aneb po ben'tl, jež w chomáčich
pohromadč nacbásíme, ftctc' nčjakým tln:
Dóm břemem fnabno sničltl n\ůšcme. —

Chouláče boníenel ale, lteté tnlon bold
[\nontl \\en\\'\šc\ne, snlčí fe tatto: Wezme
fc trochu kuťlawěho tabáfn, pak něco
čeínelu, k tonln se pťidá l\\l;\\ aneb po:
pela; to wssecko se dohromady swaři, \\ bo
nčiatc' náboln) ileie. EBMse wezme dlouhá
l,\\'\l, na foncc se pťřwáže tnc starého a
\\cpotřcbnčbo plátna, ftcrč se \\) připra:
\oenc' \oobč bolonalc fmočí, a jimi fe
\mpotmn chomáč l;nnícnči potře.

ašřiroscni plcnitclomc' tohoto l)\\\\,\5n
jíon ptáci, zwlásstěptáci spčwní, a
když žahrada ptactwcm oplýwá, houfenky
Uikdy fe tn příliš rognnwšlti nanobon.
Suročcš \oe Wolád) je \na \nlábcši přlínč

zakášati, nbo ptačí l;nísba \\eíbagomall,
wajička \\ \nlabc' ptáčfo \\emobítall,
pakli bo žákaš ncpomol;l,1nčlo bo sea\
trcítem gafročiti. Kdo ptáka, !. \\. sýkoru,
šimniho čnín posornjc, pťeswědči fe, že
bcbliwč wssrcky \oltme \\ ratolcíll oble:
bámá, \\ \5 ratolesti na ratolcft přclčtá.
SBátrá totiz po \onjlčfád; l;0\\íe\\č\'cb,a
po cclon gimn fe tímto l;nnnem šlnn'.
Baf \nnobo tcbn smaží jcbiní) ptát sýkora
tohoto huxyzu fltonn'un owocnýxn uejwýš
fskodného? — SBříínč tebn \\ť salágáno
jest bětem \o siml plán) sýkoro (\ ilně
bo trnblíčet cl)\)tatl.

s. 38. Kterak se mají mladé ovocné
slromky proti jiným nepřátelům, mra
vencům, zajícům, proti mšicím (Iislnlm

veškám) atd. chrániti?

a) Broti n\tamencfnn. 28x59
na jaře \oolčgaíí n\mmencl na \nlabe'
ftromfn, aby na mčtmíd) ana tatoleficrl)
jejicl) fme' \oaiíčfa llabli, pozdějt ale láfá
\nmmencc k náwsstčwč na lornnč ftro:

n\omní ona flabfá mebomá “fáma (tuba),
ftc'ron čaftoftáte listi jest potťeno. into
námn'tčma mramenců ieít mlabám fltom:
tům \\eimóě nfoblimá; neboť na jaťe
wykufuji pupeuce lmětnč, pozdčjl žeroU
lifti flromů (zwlásstě třcílní) \\ paf, coz
Uejsskodučjssiho pro \nlabe' sirolnky jesk,
ponssri swúj oskrý a palčňoý ttnB na
tůru sironlowni, a tím l;nbí \\ w lrát:

Čtení .3' hofpo bářítmí.7\

tém čase \ gniči stromky mlabc'. .Rbe '\vůi:
lol mladých ftromlů mtamcnlíta se mp:
nacházejť, \nrawcncl bnlb miclon mobon—
neb jlným zpňsobelň fc mníq'i znlčitl,
skromky pal ale fc tat zaopaňč, abý'mrae'
mcncl na ně nclcgll. — Sá cbráníln swé
\nlabé ftromh) protl xmraweucňm 6 bos:
br\')\n wýslcdkem \alto: ——*-Ro\\pin\ \\
lnpce rybiho tukU (Fischthrau), it:,
r\')\n na hnenč fttoujn dwa ssiroképritom;

\\mnašn, igbcn poncn blíše země, a brnln)
poftcn pob fotnnon Mrawcuct, itn; ph:
liŠ eitlln.dý člch mail, sbalnií se prstenůw
těchto. ,

b) žBtoti sajícům. W ztmť,
když zulrzlá semč [\\čbcm přlhntá býwá,
bčbaii wyhladowčli zajiei po polrmn,
olnognji n\m \nlabíwl; ftrmnlů, ltcrc' na,
potom nemnbnntelnč lwnon. !Btotl što:
\mfnnbohům tčm \nníí býti n\labc' íhomlo

dyránlno a sice: 1 Na pobgim lmcn
těcblo "tomtu fc bo ilánn; \amášc, ob
gemč tař \ovíolo, int \ooíolo by zajčc bo
íábnontl n\olyl; anebo 2; se fmcn m tc'
ímnc' wýssce jlstýln mazem potře, který
mas íe tatto pťiprawuje: Wegme fc šluč
\\ lrc—n) ttnmílá, ! tomn íc přlbaii
d;ln\'\\,\ lramffe', pfť leino, Ions
\'ef \oápna \\ něco šlnte' bliny,z
čehoš dohromady fc říblc' těíto nbčlá,
ltcríym fc hnen fh'omn ílaron n'tčtlon
potře.

Běda plánim \\ mladým ftromtínn
íltěpomanínn me ssiolcr, jestli fc bo \\í
zajlc boítanc! Wsseckh firomlo, ftere'š bo
ílánn) \\cgamáganč \\ab ínčbcm nalégá,

tak oblonííe, infobn nošcm obřísnntp bylo.
Nejlrpsil ochranou sskolty proti sajícům
jest dobrá obruba, (\ zawazowáni n\las
dych stromků bo flámo. — Dmn'em to
mnobo práce floii; wsscckh mlabč flromlo
bo flánn) gamagomati, ale co platno?

Tťetť prostkedek, inn; fc ueohražeuá
sskolka ftrmnomni pron saiícům chránit!
n\ůšc, jest: .Rolcm sskolky \\atlnfon se do
zenrě lon), asi na 1'/2 lottc wysoké; pal
[: šaopatťi n'nůra, ttctá fc tolomali po:
tře, \\ na tom; \\pemm tal whsoko, alu;
nab fulbcm nčtolil palců wyforo \\ata;

žena íc \\alčsala. Na ssňůru fc zwolna
nemáš: dlouhého věří. ©mtab- .ffňůtp \\
peři mltmn- -fc lláticí- boiáměbo zajice
f_nabno obšcnc. . _ .
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c) Eurotí \nífícím. Na [lití-m:
wowých, jablkowých a tťessňowých \nla;
dých Btomlů \\aíe'ga fe čaítoťráte bmog,
tai gwane' mfííc c, na jablkowých a ití:
wowých fltomíd) bacwo geíene', na 'tře:
ssňowých ftromíeb banoo černě. Rbe na
fttojned) tento bum íe \\aíabíí, tn fe ííítí
fllačí, šlutne, \níabc' roční prnto fcbnon,
ítcom chťadue, a be; pomocí čaíto \ b\,\ne.

, Iento bolo; se gnlčí ieblnč ímeabía=
\o\')\n tonřem, a flce: wegme fc robs
kopita toňfic'bo (f boítání \\ fašbc'bo fo:
wáře) paf foníef fíarčbo fnma, trochu
tabáfn, sbnlíe' břtwo 5 wrbo a jine' wřcí;
tteré napáícm) jíonce, náramní) fmrab
půfobí; to wn'edo bcí íe bo btnce na ře:
řawc' nbíí, (\ ftromh) tímto Dougem ob:
tíšenc' fe po nčfoíif bní po fobř pobfn:
řnjí, aš mn'íce gbonon.

d) (Sbtonflí \\\[ab\')\n ftrmnfíun
íífobliwí ifonce, mají se Be ítromů ftře:
patí a gníčltí. (ůimí fe buh; rábo funí)

e) Suěd a iíní, příliš míabč
íhomh) obtěšuiící a ie lámaiící, má fe
te'š opatrně Be flromů ftřáfatl.

s. 39. Kterak se mají churavé stromky
léčili?

:; ftromh; owocne' jíon rogíičnípn
nemocem pobrobcm) a tboš íe cbnrawínn
fttomh'un sa wčae neoomábá, \\čiah') čaó
cbřabnon a poííebně bonou. *Bročcš sbe
nbatí n\ím'm, ftcraf bn fe d)nrawe fírmnfo
Ie'c'ítí mělo.

.Rboš na íh'omč lína neb břewo
jest potašenc', tn fe wn'cdo, coš pofaše:
nebo íeft, aš bo šiwčbo oíírínn nošen!

wořísne, a rána se zabraduťckýul woil'cm
samagne. tímto spůíobem bojí íe: a)
cat; b) bonba, tboš fe na ftromč\\af
fabí, a z \\í bes přehání oíírá wlbtoft fe
ptúíítí, c) íoncbotč, fboš iebnotliwe'
čafltx) ítromů usýchajč aneb bníií; (|) fboš
ťlí čilí llowatína teče, \. i. fboš fe
mísa mesi břewem a íí)číí\\ ítromn roč:
leje, a paf na powčtří jafo fmůía bnítne.

Když fe mlabe' ítromfo bnb \očttem,
buď tíší owoce rogtrbnon, opět brzy íro:
fton, tboš se roztrhuuté částky ípoií,

[\oáfgcon, a rána gabtabnldbm wofl'em fepote
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's. 40. 0 česání \\ uschování ovoce.
a) Zralé owoce íe \\ehní c'efatl pťi

wlbtc' powčttnoftl a w beíftí, n\jbrš za
pčfnc'bo pocan , aní bm) z rána, botnb
roía trwá, \\obrš tboš roía jiš \\fcbla.

.Rboš owoce bosraío, ífon wčtwe a
ratoíeítí příliš fřebte', a [\\abno fe slomí;
pročež na firmu; pro owoce ncle3, abo'é
wčtwe \\áíílnř \\ctosíámaí, aníš těžkých
řebřítů \\a \očtwe \\efíab, nebo tím fe
n\nobo wčtwí a catoleftí potun'í, a ího:
mům fe weImí níířobí, poušij tčeícíní
owoce bwojítc'bo řebříln, lterc'bo \\a ílromo
Haft! nemnfíč.

?etní \\eb ranné owoceneímí
fe \\ecbaf na fíromč přegníti, proto še

\\nouční anebo sbnílčí, a tím cbuf stratí.
To se čefati mníí \\čfolit bní přeb úpí:

\\\')n\ wosráním. “Bobslmní a símní owoce
teprw ulcšením bogcáwá, a tenfcáte te:
orw má se čeíatí, fbošnčltere'lííh) ftromn
šlntnoutí počínaií; po fw. L'Báclawč.

Žralé owoce jebnotliwč Be ftopfon
opatrně tnfou fejmi, warni fe owoce ná:
ííínč otřáíatl anebo ícášeti, \\ebof ncíííl:
n\')\\\ třefením, zwlásstě Ulladých stromkň,
fe w semi obtrbnjí wlaíowe' fořlnfo, owoce
fe \\ará5í a w bc_gfčm čaíe bnítí počne;
írášením owoce wčtwe \ ratoleítí se po:
raní, a íttomn fe náramně \\ntobí.

b) SBobsímní a símní owoce
íe po čeíání \\řlibí \\a fncbe' mííío, ttere'
thaE čal'tčjífím otwítáním ofen fe \\ecbá
prowětrati. Zde \nůše po \\ěfoíit nebe!
\\a bromabácb lešetí, abo íc boftatcčnč wo:
paříío; paf když tužssi xnražy počínají,
\o f\\cbí)d), mrasíun \\cořííhlp\\\)cb [f(epícb,
anebo w ronlorácb na prfncd) nab febon
pologenódp, iebno weble' brubc'bo bcse

wífebo poblíabfn se položť, a Bačaítc' fe
přcblíší, abo nabnilc' fe obítranilo, a

sbrawčbo owoce nenařasiío.
Co fe zwlásstčtaríatet a burančí

týče, to fc pro símu tatto \\ícbowatl hají:
Na pob5ím fe na ftromč wobíraií stale,
wssak „Uepřezralé, welfc', hudbě a neroz:

'pnflc' farním) a bncanče, ttece' íe oba:
tmě Be ftopton Be fltomn feimon. Tyto
se íbneb iato tůšence \\awášon na wo:
[lowane' nití, a to \ůšence se napotom
bnb na přlbacb pod stťechou, mesi otno
we fwětnlci, aneb \ w sxlchých komorách
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\n3měíí. !Břl \\ma3umání iefi po3otomatí,
alu) fašbcí karlátka swobodnč wtsela, na
brnl)e' nele3ela, aní o drnhon wťtrem íe
netloufla. — tímto zpňsobem item čer:
fhvc' M_rlátla) a buranče pki dobré chntt
až na iaro zachowal. Síně zpúsoby far:
láth) čerítme' přes 3i\nn 3ad)omatl, !. 39.
\n fonbfcíel) me wodč atb. obporončetl
nemobn, proto 3e tak nschowané farláth)
fmon bobron dpnf bocela 3tráceií.

S. 41. Víno ovocné.

Wťuo smutně fe bčlá 3l)r\\|TeI \\
jablet ftemnomúd). Každý brnl) n'fcímnn:

tych brnn'ef \\ jablef, 3mlán'tě kyseloslad:
kých, [;obí íe k bčlání \\)ína omoene'bo. Dle
nbání \n\\ol)\')d) má 3 n\ín'enilód) jablet
nejlepn'í míno býti, čel)o3 jícm fám ne
3fnl'\l_. 3 3e 3mr3l\)d) iablet a hrussek
\\)clmi balné \vínu fe tlačí; 3 Innn'et
wssak mnoho mina není. — K bčlání
mínn n\vocne'bo beton fc nejlíp 3ín\\\í
jablka \\ brnn'h). Qlčřolln) \ 3 letníd) ia=
blcf \\ benim, fb\)3 mončnc' neífon, míno

fe bčlatl n\ů3c, přece toho 3ábnc'mn \\e:
\abím; neboť mím) 3 letníd) jablel \\
l)\nffel není 3btmvc', a nebá fe blonbo
br3etl. -— Wiuo 3e fam\')d) [)rnn'el jesk
příliš n\ble', (\ 3e samých jablef příliš
kyselé, nejlépe lobč pombí, lbo iablla 6
l)r\'\n'fmní fmírbá, o čem3 po3bčií.

Wiuo \\mocnc' jest občerstwujici,
3bmnn') \\ laciní) nápoj, \\ proto jest tabno
\\) nalTícl) horuatých ftnbenčm'íd) trojí:

nád), řbe3to mínní) rmen fe nebaří,
lbe3to hro: nmvc' wíno brabe' jen, ble pří:
řlabn (Šmifa atb. fobě tento občetftmn:
jící nápo bělatí, afn) w nasslch horách
nemírnc', tělo \ bnn'í I)ubíc\', po3ímání fo:
řnlh) pťestalo.

Muohý jclt přlnneen, (web na pob:
3í\n obcbobnítínn (přefnpnífům) za laclm')
pení3 fwé owoce mpptobatí, proto 3e na
3ímn pro nč 3ábne' schráuky nemá; a
jiní) sobě fwých illí3e\\\')d) brnn'et a ja:
ble! nemáší, proto '3c jtch pří útobč anl

3a lncíní) pení3 obprobatí nemů3e. Don:
fám wssak, 3e mno3í fubč fmébo owoce
wice má3ltl Bnbou, fb\)3 fe přefmčbčí,
Item! l)o bčláním mína 3penč3líl mobon.

Z iebne' malé pntm) jablet- nbělal jfem
10 máfů přcbníbo, \\ 10 máfů 3abníl)o

Čtení 3 bofpobářůmí.

\\)ína. — £Deime tomu, žeby le u'uíů pked:

niho mína 3a 4 gron'e míb. čisla (ífainů),
\\ 3abníbo mína más 3a 2 grosse míb.
čisla prodal; tožby sc za malou putnn
jablef 3tr3íl\) tří 3latč. — .Rbo3 počítatí
n\ní, lebce pochopť, 3e swé owoce bčlá:
ním mína melmí 3penč3ítí mů3e, \\ ! tomu
mffemn se míno mocně w [\\bed) lebčeil
bá Uschowati jalo owoce, ttere' čaftottcíte
pří wssř opatruostt fe nala3í, \\ be3e
wsseho nžitku se wyhodi; míno fe bá
nbt3etl na jaro, lbe3to žáduého moce le
fmémn občetfímení nemáme; ba ono fe
b\í \\bt3etl talíř robi. — £Dělání mína
owocného ne3ábá mnoho práce, není 6

mnobon obtiži spojeno, zwlásstě když jíme
_ínbě potťebných nádob a potťrbuých ná:

strojň napťed ji3 3aopatřllí.

S. 42. O nástrojích \\ nádobách k dě
lání vína ovocného potřebných.

!? bčláni \uína omoenčbo jest rozltč:
n\')cb náíírojů \\ nábnb apotřebí, \\ flce:
1. Džbery ! to3tlonfaní owoce a pro
fífámn teloncí. — 2. Čeťeu čili líG
\vinní. — 3. SUdy to3llčne'melllofíl,
fterc' bříme bolonale wyčtstčuy býti \nn
íejí, nejlíp íe l)obí f\'.b\), lterc' břímc brn:
3\\n\v\')\n n\ínem naplněný [n)l1).— 4.
Jólínčne' lábme (flan'e), t i. tafomě,
\\) ltee\')cl) obpčejnč minerální \noba fe
probámá, a fterě me \včtn'íd) kupcowských
frámícl) 3a lewní) pení3 l3e doskatl; neboť
ble n\c' zkussruostt fe bá \víno na l)lí\\čn\')d)
lábmíd) be'le \\br3etl, \\ jest 3 \\ld) \ dmts
nčmí, jako 3 [ábmí fílenčnúď).

s, 43. Kterak se má ovoce k dělání
vína připravili?

ginmí iablta \\ I):ufl'fe), poněmab3
belííím le3ením tepen) úplně wyzrajť, ne=
fmčjí l;neb po čeícíní k bělání mina po:
třebomc'nn) bí)tí. !Broče3 fe jablfa \\ brn,
fm), 3 kterých míno bělatí chceme, w fn:
d)c'\n \níítč na poblo3enon flámn na lm:
mam) polo3í, \\ pak fc očefá'roá, a3b\) pří

úplně flablč ssťáwť fe nalč3al\). Hrussly
\\eímějí 3l)\\ílčltí, \\ jablťa \\efmčjí jcwrklé
báli. — Rb\)3 omoce le3ením uplně bn,
3tálo, na btomabád) fe problebá, poh:
3ene' \\ nabnllě částky fe no3em obří3non,



Čtrnl 3 boipobářfiwí.

a ovoce moučnc' se boccla obfitani, proto
že na mino fc ncbobi. — Wlno ze faa
mód) hrussck, ialox jícm fe již mínil,
jest přiliš flabtc' a mblč, a neba se dclssi

čas Udržctt; naproti tomu ale mino 3:
samých jablek jest příliš kyfelé; nejhp
tcbo íobč porabí, tbo hrusskp 6 iablfp
michá, a flcc 3 bílp jablek a 2 bilt) bon:
na; anebo 3 bílo iabict a 1 bil pla»
nád; hrnssek; anebo 4 bilo bobtpd) ííabf
kých hrussek, a pátí) bil planých jaďlek.

8- 44. Nač jest při dělání vína ovoc
ného pozorovali?

Moi omocc pfiptamcno, a tai, jat
bflroc ptamcno bolo, promicháno ico, bá
fc bo silných džberň, a pkipraweuým tiu:
stým břcmcm na brobnč lonsky se to3tlučc.
Dmocc se ncfmí ta! utlouci, abp 3 nčbo
Ian'c bola, proto že 3 tatomc' kasse tťžko
fc “fáma wytlači, a mino se tťžko čistčl
Dmocc na brobnc' kousky to3tlučcně bá
sc Uyni pob čcřc-n čili pob us a wyu
tlačena ffťáma bo pobíiamcnč nabobp í:
cbptá. £pr bofiatctn'fámp jest mptIačcno,
íitcm aneb jinám cebitem Ici: se bo iotIe
nab obnčm, n) ltcte'm fe fmařitl bá. mil
maření fifánoo tc' fe ufiamičnč pěnp ibi:
tají, pal fc mlašná “fáma bo íubů na:
lémá, a íubp ii naplněné sc na wlažué
misto odwali: 3bc fc nc3abcbnčnc' pom:
chaji a !pfáni mina fe očctámá.—
!Bři kysáni mina není šábnc' jiné
práce, leč abp se fmaínlce po íubč tc:
koucť babrou ntťcly. Bo foiám' se fnd aš
bo wrchu bochc, 3áttou člll čepem pa:
bfičlou obtočcnpm 3abcbni a bo snchého
(Hepa obloalí. Soto bolc'loáni mina muii
se nejméně tašbi) toben jcbnon opafowati.

Sc:»“ mino fulnc', můgc fc ast po 4
měíícíd) bo jiných fubů fiábnouti, [Iabífi
mino wssak fc ncftabnic, nýbrž se Uechá
nenačatč a; ! potřebě. Neni rabno welkě
fnbp načínatt, když fc mino w tráttčm

čase netoppotřcbuie; Uýbrž \oino3 \ocltc'bo
fuba se břimc bo foubh'l menssich ftábne,
a když se 3 jebnobo mopotřcbomaío,t
btubc'mu ioubtu se přihoči. — Welikě
sily a bobrě chutt wiuo omocne' nabubc,

tbpš fc ftábnc bo fuba, krerý nebámno
\ointm bto3nompm bol naplněn, w tte:
těm na bn! houfnice mina hroznowého
fc wyuacházeji.
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s. 45. Kterak se může příjemná vůně
a krásná barva vínu ovocnému udělili?

&) SBříicmná \oůnč fc můgc
minu omocnčmu ubčlitl tatto: Wezme fc
učtolil hrstek snche“ho bezowého hočtu,
kterýž w pytliku 3aobalcn a na ffňůtlu
upcmnčn přcb fpíánim mina birou bo
fuba se pomčíi, tal abo potlíčc! až w
proftřcb fubn mlíel. Sten potlíčct fe po
bolonaném lpíáni mina obiirani.

b) .Rráfná banoa fcminuomocr
němu uběluic tatto: Trnky (mobrč planě
omocc na třetí) polníd; tonoucí) již mo:
mrzlé fc nafhromáždi, pa! se w nčlaké
nábobč ro3tlulou, a i 6 poctami bo fnba
přeb lofánim mina boji, na itbno mčbro
asi malé půl libra) — £Bončmab3 po!
ttnfp teprm po3bč na pob3im topná;
mii, mobon fc ! buboncí potřebě tatto
uícbomati: 2Ro3tíučcne' ttntp balí fc
1 Bc fiopml pcďaml “filmu, a pa! Uschlé
fc na nějatc'm fucběm mífič! bubouci
potřebě Uschowajč.

S- 46. chrak se zadní ovocné vino
dělá?

.Rbpš fc n'ťáma 3to3tlučeněbo owoce

mptlačlla, pozůstalé zbytky se do nějakého
džbera shromážiji a něčim se přítrpii.
!Bat se na to 3botto tout měřič mohl)
wleje, aš se omocnc' 3bottp stejuť mobon
přifrpií; to \on'ecfo se napotom botonalc
promíchá, něčim přitrpic, na 24 bobin
m potoii ftáti nechá, a toncčnč motlači.
Dítatnř fe wssccko ta! bčlá, iai dťiwe o
bčlani ptebnibo mina prameno bolo. ou:
ble nlc' zfusseuosti se bo fnba ttnft) ! pů:

fobcni batmp přibaroatl ncfmřji, proto
že 3abni mino tout sladkosti nemá, jafo
mino přebm, tcntami ale se mu lpfeloíti
icn'tč přlba, a tubpš napotom n'patnč
tpn'c. — Babni mino se ncbá bloubo
ubrlcti, a pročcž dkiwc mppotřcbomati se
mufi. —

'.Rbo sobě pro swou potřebu něco
málo mina omocnc'bo uběíatl chre, w ne,
boftattn miunibo Iiíu můšc potřebomatl
onobo nastroje, ktcrým se obyčejnť moí!
mptlačujc; to3tiučcné omoce fc ba bo
pptlíta 3 tonopnc'po plátna, a pa! se
mptíači. — .Rbo to Iápmíd; mino tpíati
Uechá, nesmi w čas lofání láhwc 3átlami
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čilt- čem; stuba ,abebnitt, proto šcbt) fe
roztrhaly. Zabedněui tepnu po týrání [:
bčje. _

s. 47. Syrop hruškový.

Misto petnifu můše k oslazeui mno:
hých pokrmň sloužiti syrop hrusseowý, tten')
sobě každý lebce ,aopatřiti můše. jDčlci
fertqftp: Sladké hrussky (Uikollw
ale builicc), když lcšením úplně wyzrály,

se problebltpn, a wssecko uabnilč a pera:
šene', am) i ícmcnn jejich se wyřišue, paf
se pokráji na malé toíth), a me _mobč w
poléwaUých bsucich fe maří ta! dlouho,
ažby šmťkly; napotom se wn'eďo wleje

bo lmwpuc'be pytlika, a sssáwa ie Jičín:
h')m ftíífncím uáítwicm či Iiícm mptlačí,
Tato mptlačma “fáma íe lbncb na po:
Ičmanc' tenblíh; (astma,) mleje, k obilí
pťistawi, a při malém obni taf bluubo
se maří, aš sbuítue, tai jakož obyčejně

meb -fe mmváři. 913řimaření fe pčup be:
dlřwě sbiraji. Zhuf!lý a wystydlý (mop
fe uapotom bub bo skleuťuých aneb
tdo hlinčných polédoaxlých nábob
mleie, ftetc' fe, když fe tluíh')m papírem
přihph) (\ zawášaly, na nějatc'm snchéul
m'íftč k potřebě uídyomnjí.

Wssnk ale ble mč'mlafmí zkussersti
ncmuseji čerstwě na kostky pokrájeué bm:

vognamenagtí. „„Bambyabničet m boráqy' mel.
cele' tamučiňí Iraiine ii; po mnoho rolů brámem melile' mášnofti bogímá.

Čtcnt Í; [;oípobáříimt..c

ssky nuewyhnuřeluč waťeuyx "býti, nebot.
jíem fe pťeswťdčis, še jest jtotéž, ldyž sc
čerslwé hrussky na tvím) potráieií, z ntch
sskáwa fe mptlačí :: napntom tal jat
bříme ptmveno bylo, fe maří.

s 48. Výborný prášek na bujný &
spěšný zrůst stromků “ zelenin

působící.

Nrássek ten se btíd tatto: Wegmej

fe 1 bit sádry (g:)pé) a .fteiní) bít
prosetěho popel: z tmrbe'bo břímí. ©et:
bra a popel se náležitě hnítbá, (\ pal
fe oboji čerskwýnl člomččím mečem m
něiafč nábobč ,abčlá, až, mícháním tubě
tříto z teba powstaue, fterc'š fe Učjakým
břcmem na zpňfob koláčň na připrameně
prkuo xrozdčli, a na sluncř ufun'iti bá;
(„R íábře a k popelu můše íe přibati'
čerstwého krawěnce.) Kousky na sluuci
uschlé baií se lebce na prán'e! rosbrtlti,

Eten) íe w nčjařčm pytliku na futbc'm míítč
! potřebě uídymui. Stbpš fc tímto prá:
n'fem obbalene' toi-em) winného Emme,
kořinky mladych fttomtů, zwlásstč brn:

skwowých, chťestu (ifpargcl) a itnc' utlc'
roíllinh) gabmbni na mečer, bříme neš
ruía pabá, pofypou, prássrk tm nevídá
manc' účhth) wywodi.

fagái-e ©_tčpauomítčbo_ w
EBD beIííi čas

- íhfam počítati bube.

buly přáním mám wtbuenúm, aby tato meleptoípěmlápráce tiílem (tata se mííeuši.
tečnou. mibč se prawdou: „'Broítc, (: bubc mam bána/' negrlamal iícm_ic. Láska
mel. p. faráře propůičila fe ochotnč, ta! še ii, letne prwou čáfl „Babrabníčta to I).).

ráď), " n sicee„ftrgmaiiroi wsseobecuč“ rosíáblemučtenářflmuSDřoramana pobati
6 to iíem. ll. obbclení: „D I[tvunnídy owocuých miniaturních/' 1Il.obrbčleni: „sfttomfád; keťowitúch,“l V. obbčíem':„D ǧo;dčláwáui půbb a,bní " a
Bozť pomocí buboncí roční! Morawana ! mótečnúm a wýboduúul brácemr ibiíbmatelu

Za powinuosti melemítanouwyslowujčmel. ». sarářiS tepanom
mu swoje _neirořeleiííi bin), lteré mfíal nwííem w pozadť Ustupuji pťed bin) nmobem

bulegitčifíimi, jichžto íe zajistč mel. anu spisowateli boítcme írbcem a Homem ob přemnoa
bňd) čtenářům talent—éřeual'febo. omágíme=Ii, ge talenbář m 8000 mútiícíd; ibe bo ná:
roba Uassebo, patrno, 3e můge „3 abgabníče! w bc_rá _cb"neímírne'bo u,itlu přiuéíti.
Uprlm!le: „B “Na “Báli B "h!" jménem wssech, jimžlo ípiícm tímto se wýboruč
pofíoušilo. .SDř. Stu lba.
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Čtení „z přírody.

obrazy z přírody.
(J. Henzl.)

Bůba nafíi 5emě,-iinál i prít ime:
nomaná nenacbágela se prmopočútečně na
zemi, nýbrž teprro během blonl)t')cl) mčlů
powstala. Dokázanou jest, měeí, že zemč
bříme celá telutá byla, *) (: teprm po:
gnenábla nbněiffim pemm'pn potorcbem, fe
oolmla. W tom telutém stawu b\)lt) wssechuy
nyni betoně [MU),-jaro: fament)atomt)
togpufftčnn; tot' se rozumi, že gentě fmoje
mlal'tni teplo měla a že teplota ieií na
wysokém stUpni ftáti nluíela. EBroti moč:
nofti bómalě telutofti genlvni nilbo po:
dmbnoft míti nebube, tbo žcleznčxneb ílleně
butč mibčl. W obojich nmol)o ,3enmíd)
látel jalo: železa, \oápnčbo Ea:
mene, lřemene a iinód) tozpusstčuých
mibčti můgeme.11)to přímčfíh) co filmů!-\)
se objemuii. —

Dlolo teluté 3emě nachcizel se melmi
bath) logbud), a ieliloš melte' \oebro pa:
nomalo, be; podmbt) mffeďa moba, fterá
na zemi, to moři , n) ie3erael), řefad) fs
nacházi, neb aípoň toětfií bíl co para
toe wzduchll fe nacbágela. **)

Bemě telutá proftort) fměta mámě
tal ,probíbala ialo nt)uí, a ololo fluuec
fe točila. Bez pod)t)bt) ale fluneční pa:
prfh) mellou fílou pat aplnnů nafncenóm
buftóm wzducheul aš na famou gemi pro:
raziti nemoblt), což se teprw pozneuč:hla
w té famé míře stalo, ia! part) co moba
na powrch zemui fe uíabilt).

*Btoběbnuroffí rozsčablé ptoftort) fmčta
zemč, pomalu tepla wlastniho pozbýwaa,
až lonečně teplota na ten'ftnpeň llefla,
že powrch zemni jinou 'pobobu nabtjti

*) bZemč pa! bola puftá a prázdná, a tmat a TU Boži togná

, elfe uab mobami. l.“ gtšl, 2.„") S učinil tBůl) oblobu blěil l_oobb,

lter'e'š buh) poboblnbou,1ob7těď), rterez btm)nab oblobou. _f.-Mo015.1 .....

1.
muíel. obmota gemni poiub telutá a torouci
na powrchu mie a mice uftnbalu, až tonečně
peronon sskoťepiuou se pohnla. Ta too-„'
gnenábla mobútnčifíí íe (lámala, až nmtějňí
mobútnoft boíábla. *) Mezi tím ale ten
louei hmota ze ronitta na začč:tku čaftčii,;
běllou čafn pal flabčji na powrch zeulni
se rozléwala, abl) tam uítnbnouc l)ort) tmo
řila. „Bulámout jest mčci, „šewsseckh _látll)při=_
bytím tepla se roztahuji, umenfíením tepla
fe ítal)ují. , Ia! potord) gemuí ocblabnum,
rogpraílal fe; onom-\) a ífnlinanli paf se
\ouitta gente l)o1otol se mt)l)rnul. Mezi
iinbmi i moba melice mníémání lamt) na:
pomocna b\)la. Nozpukuul:li se petom)
pomrd), bo otmoru tol)oto moba je me
brala, a probramííi fe aš pob pointa), to
páru fe proměnila. Salt) učinef pal mela,

lagbt) íe bomt)ílí, fbo na fílu nafíicl) páro
fttojů si 3pomene.

S teb nane gemč jefítč mein-5 uftqb
nuta není, icííto to w ní wře, barů a
míří obnimúm totem; poíub gemě torouei
proubt) , tvnbátoá. Romu neiíou gnámt)
ol)niroe'íoph) Be [no a EtUa mStalii?
Šebo nečetl o fopce Hekla na Solanbu?
Mčuč poločboma bube apráma o [Taiině
rozsáhléw Stkcdxxi Asii, ktekčesamými
sopsami pokrhta býti má. Wssecky sopky
jsou otmort) to powrchU zenlč, jež, obnimé
\onitro fi nbršelo neb propálí, a ltenjmi
čas po čafe m boroueid) proubed) co lama
fe ptomaluie.

W nynějssich čafícl), fbt) mellolepe'
snažeui toe wssech odwětwich pťirodnich měeí
panuje, „maš—m)počet učenců tčž i gemč

*) mel! pak Bill): G_bromášbte je toobt), Ite
ré pob nebem iíou, w mtíto iebn'n, ::
ala; se9..luebo Zstalo fe tal. a na
zwal Bůh sucho zemi, a- sbrontágběm'ropb _nagmalmořem. I Mojz 10
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znalstwim se oBírá. *) Wýsledkhmno=
!;oftranne'bo a dňkladného zphtowáni jsou
w skutkn podiwnhodné. Nepostačuje mista
a časU, abych čtenářfhon tuto afpoň!)!am=
nčjfíí wýsledky sdčliti mohl. Io aIe, co
jfem o pomftání pewného porot-dm
aemníbo powědčl, má froůj gáflab w
objewenych prambád) wčdeckých.

Síout mnogí, !teří í tloUsskku pe:
mně!;o powrchu zemniho dokazUji.Udňwajis,
že jest !ůra gemífá jen na 7 mí! tqutá.
DokúzanoU měcí ieft, še na ně!o!i! fábů
!)!oubh) zemč proftřební teplo !táiínt) n!a=
zuje. Ia! Morawa má celoročníte
Motu 7—8 ftupňů NeaumUrowých (Rou
míremócb)

Ta fáma tepIota bt) w hloubce
20—30 fábů panonmtí mnfeIa. Tato
tepIota fe nemění. Sproto ftubně neb proubt)
pťichcizejťci z wťtssi hloubky wletč, wzimč
wzdy fteině ftubcnou mobu mobámait We
roetffí !)!ubíně mfía! tepía počnenáble při:
býwati začíná, čím wětssi hloUbka, tím
wěrní tepIo tam panuie. G.Břibíýtoánítepla
w zemi boeeIa pramibehíě se ukazuje. Into
ghlffenofí fe uběíaIa w dolech na kowh.
„Be zkussenosti nabyté fonbí fe, že tepIa
pobobnóm zpňsobem i we wčtssi hlubině,
!aní fe člomě! již prodrati nemůže, pří=
býwati musi. Ncisledkem to!)o se wypo:
čítan, w jaké (;!onbce mlomě tepIo páno=
máti mufí, še wssecky !átft) rozpnsstčny

' býti muíeií.
8a!!o!í mobútnou tlonsskkazemni býti

se zdč:, powcizime:li, ze 7 mi! obnáffí:
jeft přebce na f!ut!u, když ii 6 mobútnoftí
eeIé gemč poromnáme, mčru ien 1na!í=
(berně. *Brůří5ná čáta ;emní měří of!
1'/2 tisic mi!. Coz jeft těd) 7 mi! pe=
mnébo powrchUprotitolika mílím? Powrch
zemský n poromnání BeeIou ffířfou !;motí)
froě ání ta! tquh) není, jako sskoťácpka
wejce u pororvnání 6 [;motou mnítra
fmébo; a born neimnční, !teré přec as

*)!Bříleaítoftne amínítí íe mníím, še Uejwetssi
cotoč ro oboru tomto !)!ubohím zpytowáu

níní1cpřeíí'oebčniífe, !tera! pobímne aieloení
ofnooření fmeta mfícdolo sobeobsabnje,
eo nepřebpoiatú togum lidský íloúní pátráním

aa ryzou prolomí ngnatí ilmníí. chwetsst učen
corp: nelnomei ich me!!í ípiío froórní zabanrozoumky etní, ienš io mínuíe'm Dolet!

m?l—ohplsma swatébo momrátíti fefnazili.

Čtení z pťťroldyd

1 mílí) bo oblá! fe whpinaji, sotwa Eras
bamičfám fe-roororonaií, !teré na meieí
při pilném pozorowcini zpozorowati můžeme.

Taktedy petoná čáft není aemč, !te
rou toe wsselijaképobobě gnáme, obníroč
tefntébo půwodU jest. Wsseckapřlba,
wssecky kamenh, kowy, celé !;oro w pra:
wčkUw te!utém stawU sencachčxzelyew
Během wčkU ale me!!é promění) na po
wrchu aemnímfe ftah). Bemč swou po
bobu ně!o!i!ráte proměníh, a posud ji
mění, 51;an to lidský ně!, tato malá píb
čáfu, nepozorowal. Kde nčlbt) moře Bolo,
naďyágeií fe nyní n'rrobnč !taiint) a !íbnatá
mčska;.naopak mnohé !raiino aměsta nhni
w tůní mořf!é pohřbem) ifou.*) $!ítoba
stawi a bourá uftamičně onou mocí, Hes
rouš Slwoťitel do ní 51,1wložil. Io w
ceIém fmětě na !íbedy, na zwiťatech a na
roftIínáď) pogoruieme. Smrt jeduobo hoora
bámá čaflo sáHab ! žiwotu milionů jiných
tmorů. Co na iebnom mínč pťiroda ne
lnilofrbnč ničí, na iinčm mífíč a w iíné
podobě mnohem pčhíčjí stawi a přetmo=
řnje.

EBřebftamme si nassi zemi neb!ou!)o
po té době, m,; pemnou poktýwkou se
obtábla. Sii tenfráte powrch ní!o!i1ototonou
plochu neukazowal. Nachcizekyt se na něm
pahorky, !opce (\ !)ort), třebao mmm
nmíčifííd) nemětt). W boIínt) ufabíta fe
woda, !terá spisse co pára me wzdnchu oba
sažena Inna. Na eeíě zenli přece jesstč
me!!é teplo pauowalo, proto i woda na
fteiném siupni tepnu) ftáti mnieIa. Sa!
woda w průwodu kyselind uhličuaté (\ ií=
nád) okoluosti na zwětratclnostsložitýchne:
toftů půfobí, w minulém ročním w po=
iebnání o mobč ifem pobot!nu! (: w ná=
flebniíeím č!án!u o zwě tření jesstě ffi
řeii m!)pín'i. Broto budiz tuto iebnobuffe
poměbíno,ze zohniwč tekUtč !áth)
uftáIená penmá pokrhwka půfobením
toobt), !nfeIínn it!;Iíčnaté (: kyslika
to ipojení 6 tep!em zaď me!!nm bílem
počítám. Núsledkem zwčtťeni powstala
zc fin! a !amenů prsk čí!i půba. $e
likož a!e již tenháte tčž woda jako nyni

*) Mimořábn' p_ŽM'otátltohoto bulbu toopiíuje nám oj l.knřze 7.. _!beito

bolíčuie poto n„m ebo fwťta, ;níito jenomsprawedliwý te swým rohem záměně
moroáguní. .
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w uftatoičnem pt_oubčni fe nacba5ela, to
co zwčtralo, zase od mobp pub zcela pub
wčtssim bilem fpláónuto, a bo bolin nel:
bo tehdejssich jezer a do moře přimebeno
Bplo. Iam se fpládmntá gemč co ná:
plano na bno ufabila. Woda, jal lašs
be'mn w silozphtU znalému známo ieft, 3lúíít=
nim tlalem ob tiše rogbilnóm na bno
půíoBi,atento tla! w aritmetiďé progreefi

'tofte. blamnč tlalem mobnim a též
jinými příčinami bělyembloubpd) wěků na:
plato opět se Upewnil, a to lúmen obra:
til. Dbnimč ióbro emni mffeliia=
kými příčinami na [eďterpďp míítecl) 6 mel
lon filou na poltproln pemnon tlačilo, tato
fe pozdwihla,woda do jiných bolin obtella,
a Býmalé mořílé bno ftalo fe suchou zemi.

Tal lonečnč jíme se dozwčdčlř, že
pemna čáít nassř zemč (a tn mnflim na'
,ílalnatou i rogpablou čili gročtralou) bmo:
iim způsobem potofiala: ohněm a mo:
bon. Bťi tom wsiak Uezapomeneme, že
ta čáft, lteráž na mořré cestč čili mohou
fe utmořila. přeb tim afpoň půmobně z
ohně poroftala.

Db těd) bol), eo černě na porordm
pemnou fe ftala, aš bo npnčmla, oba
tyto z.půfofn; w čimwsti boh, apofubifou.
Go'ph) mppoufítčji lama, lterá po něia=
lem čaíe uftpbá. Bemč ftpbne pomalu i

_npni, tčeBaG ob narogeni thifta *Bána aš
bo nynčjsska rozdil to půmobni teplotě
zemni malo rozezuati jest. ilia pemnou
fílořapln aemni naíaauii fe zewnč z telu
tělyoiábra wrstwy Ustydlé Ióth).— QI
i moba swou čřnnost ietoi. Pťed očima
“anima zwčtráwaji ffálp; desstč a blamnč
lijamee fplaclyuji Be ífal, bot, a i z to:
min lašboročnč mellon íílu gemč; řeh;
naplam ten aš bo moče bonofi ; ro moři
naplam fe na bno uíaguie, moba naň
tlači a on se zmčnč w ramen. Kde moře
nyni se Uacházi, může to Buboncid) ftole:
tiel) pemná zemč pomftati; pal fe ob:
ierol ffalp a hory, iteré za nassich čaíů
pomftalp, a wssak i tp l;neb blobamúm
půfobením gmčh'alofti poblelynou.

Jak pevná země ze dvou hlavních
tvarů složena jest.

3 ol) ně powstalý hlawni tma: pvl n=
tonílám fe Uazýwá po pobanftěm $Rim=
skčm bůžkU $luto=nu, kterýž smýssle:
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nám Bobem pobanflčlyo perla ppl; az
mobp poml'talp ttoar neptnnflpm- fe
jmenuje po bůšln moře “řibíeím-Nethu
nomi. Dba tmarp. na !Učoramj zastou:
pem) jfou. Bápabni em, totiž; Ceskoamou
rawské popoři B wýběžky swýmř jest pln:
tonflébo půmobn, kdežto bon) bělicí
Morawu od Uber neptnnf ký mm nla=
zujid Préawě u Brna oba twary fe flp=
laii. Hory u leamoroa a Blarlska
jsoU plutonflé, bon) u Nosic ale
neptunflé. _

Toliž wsseobecně o půroobn Uassi země.

Zalibi:li íe pojebnc'mi to milým čtenářům:
bube mi to potěffením a mpbibnntím, abpd)
i Buboucně o tom přebmčtn pohačomal.

Když ifem pťedesslý článel pfáti zau
čal, neměl iíem to úmníl'u, o powstúnř
pewnčho powrchu nassi zemč iebnati.
Chtěl iíem pouze lráth') úmob ! tomuto
članfu o zwčtťeni famem'i pobati. *.Bob
pérem se mi ale. poiebnáni roafiířilo, "a
když ifem již iebnon a, b řell, mufelifem
i c bološiti. Brotož račiž, každý ono po
iebnáni za promebeni ofamšité mysslénky
powažowati; o obi-datu, lteró iíem fl o
půmobn Uassi země m blamě feftaroil, po:
bal ifem gallabni núlrec.

'IDrnlMÚIamni hvar pemněbo ponor:
dyugemnibo,totišneptunflú troat, ma
pomftc'mí ímé ze zwčtťeni skalin. Nle i
prft čili ta mrftma aemě, Hera fran,
přilróma, powstala ze ffalin._ $Bob prfti,
třebas ln) na sta stkewiců blubotd byla,
wssudh ífált) nad)á3íme. Na mnohých
mistech nachúzime ložiska blim) mellé
rozsčchlosti jal bo ffířh), tal bo hloubky.
Půlnočni Nčmecko ukazujejen pifeč:
natě rominp. Wssecka ta ro3emleta
země, ať piffomitá neB blinotoitá neb má:
penitá ze skaliU bnď plUtoUslého, Bui)
neptunflépo tmatu poroftala.

SZBfíeďp ffalinl) až na nepatrné wýu
mlnh) atoětřeni poblelyaii. Sal ale
melmirročličněbo brubn flalinp nad)a=
anne, ta! jest i zwčtralo(st x.xoz;ličUérl
Nčkterč ffalinl) melmi čerftmč, jiné zaš
pomalu zwěřraji. Io každý obywatel
bot a pabotlů, foe lamenné'loml; se nas
cházeji, ze zl!Ussenosiiuana. Mnohý tamen,
ia! e nalóme, přes gimu fe rhzshpá.xečau
foto!) tamen ! stawent a na filnice fe ne:
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hodi, !bc3to iim, fámcn- po bloubú leta
mnem útofům obporuie. Gfálo, Herě
3 brobiroélyo čili mělnébo Iamm: po3ůftá=
waii, w obyčejném 3imotě s hnilými se

dnc:zýwaji. —= Tito ro3biloioě 3aflábaii fe'
pramč na to3ličněmsknpni 3mčtraloíti.
Ramen, kterýž rocími fnabno 3měttá, arci
pro stawitele měně se bobi; 3a to ale

rolnifomi mileiňim ne3 ttorbo býti mufi.
Podiwejme fe nimi, ialom zpňsobem

3mčtřeni fc Děje? 8i3 minulého roh: m
poiebnáni „o fmobě" nmol)o o tom ifem

.poročbčl. Důležitost tobo' děje ale jesttak
“melifá, 3e opafowáni ínabno omluroiti
feb &.

Pťedstawme si bolou ffálu, ne při
lrou, ale mice plochon, a ponmílcme si,
3e úplně znowa 'pomftala. 8 byla) bo=
cela flita byla, pc nějalém čaíc bubeme

rsstčrbiuy pozorouxali. Gta-Bím; na po:
čátlu mclmi ienmě, pomftámaji náílebomnč.
Teplemse wsserkywčci roztahUji;x teplota se

_mčni; po mellém teplu nastoupč: časko
irutá 3ima, a opačně. Powrch skály čerskwčji
[: od)la3uie a 3a6 obřímá _ue3 mnitro;
nállebomuč se čersiwěji nahou—ati a ro3=
tabomati bude. Núsledkeul nestejného ro3=
tabomání poprastá; a to tim mice se náma,
když ííunce mřclómi paprsky proti ftalc
opitati se lmbc. SDo sstčrbiu natáhne fe
moba. snámou \očci jest, 3e leb wětssi
objem obíabnic, nc3 moba, 3 iterě po=
mftal. 3mr3nc= li moba io fílěilxinádo, iefítě

„mice “těl-billi)to3tálntc. 5mr3lá moba
nnúramnou filou půíolii. Dčlali sc zkoussky,
buté 3ele3né loule naplnili fc mobou a
ucpall) fe , jat w nicí) moba 3mr3la, ua
foam) louh) ro3hl)ám).

a3b1) lol w nominací) čííti mů3eme,
3ew horuatých a ílalnatod; ltajinád) ohromné

-ffnlim) se šesnly, a často pob nimi cclč
meínicc zasypčuuy bolt). Sesutť ífal tím
fantóm způsobem fe běie. boromaiičafto
\oellé ro3p'uflim), m kterých woda fc na=
fbromá3bi, a to 3imč 3mr3á.
br3i fiála pobromabě; iai ale táli' 3ačne,

_3trati fiála soUwislosti a 1o3pabá fc.$ib1)f
wíme, 3e nábobl), w kterych moba 3nn'3la,
olwčeině teprto při tání se to3trl)aji.

Tak teplo půmobně k to3ttl)áui flalin
_m kusy 3ái'lab hama. 8 whpsauý účincf
.mobi) 3 tepla pod;á3i.-Bude účinekinf
.tcpla tal room) ale tím \pčtfíi, jcft=li

W 3imč leb'

Čtení 3xpřitobl).

tamen jést dčrkowčlý, m, moba to celém
ramenu se rozssiťuje, a 3mt3nutofíi, jej na
malé btolm; 1o3ttlyáfoú

Teplo a moba Uejsou famomč moc=

nosti, lterě3 o ro3mčlnčni čili ro3b_rol)_cni
flaliu pracují; 3áromeň- B nimi i iinč
íil\;1ičinh|ji-,ltetě w lučelmú'd) přičinád)
swůj zňklad maií. Hlawni lučebni moc=
nofti' \: 3mčtřeni skalisk jsou infe
lina ubličnatá, a kyslik.j D účiuku
Melita) ubličnatě jfem lonského roh: we
článfu o \oobč— poiebnal. “Io wsserko
to ťrútfoftiopaluii; Rofclina uhlič:
natá flo3ena lučelmě 3 loflila a
u !)li !a jest plyn, který we wzduchUblamnč

-ol\fa3en jest. Sef! neitě3ffi3e wssechplynů.
-€Bomítároá 3 látel organiďúd; bnitím a

fbořeuím. Qibé i 3miřata lpí elinu
ubličnatou w dhchuji na rotyměnu3a
kyslik, rten) wdychaji. Nostliny opačně
kyselinu UhličUatou přiiímaiia h)
flít mnbámaií.— quelina ulylič
natá má melfou pťichylnosthoobč. ch:
koliw mobu na 3emi n'ad)á3ime, at si mc
wzduchU co páru, neb w 3emi co wlhkost,
w proudech i w hlad), wssude i na kyu
felinu ubličnatou přiibeme. S bc=
fftčm wždyckh i kyselina uhličnatá na 3em
přiibe.— Kysclina uljličnata jemi
na wětssi bil lamenů -3mláf[tuí účincl.
Gran, a rameni), jal jich nacházťme,zťidka
Pot; býwaji 3 jednoduché látlt; složenh;
jest to obyčejnč Uxichanina wss eli jakých
nero ítů'. 9?aď)á3i=li se me3i nimi 3itocc
(íšclbfpatb)a f liba' (Glimmer), lbft=
l-ina ubličnatá účinel jemiti mů3e. QI
prámč u náš wčtssi bil bot žiwec mimo
jiné neroíh) obfabujc. Ziwec jest lu=
čelmč'flo3en 3 jílu, lřcluilu a pal nč=
kterých folí, Hei—ébtafličitómi čili al=

Ilalnómi fe 3mou, arm nich se »3na'má
pota3 (falaifa)l)laioně nadpa3i.Kyselina
ubličnata fřcmíl nel) mlafině míclinu fčc=

mílomou 3" lilčelgnibo ipojení 1oqlučuje,a
náfleblcm tobo 3imec se 1o3pabnc. -\Bo=
loftane 3 nčlyo blina, maiici přimícln'mo
mícc méně pisku (\ oBfalmiÍci' mimo to
braíličitč čili alfalni foli, ftcrc' břímc 6 hp
fclinou řřeniiforoon, nimi ůkyselinonlhťič:
natou lučelmě fpoiem; ifou. '
. iRo3pabne=-li se ieben bil skaly, oftatni

foumiélofti zbaweny iouf.
Kyslik pobolmom 3půfolwcmja! ti)
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jelína nbličnatá půíoloí. 3eft jiní)
brul) nerostň, jen3 3ele3o w dosti loelfém
mno3ftmí cl)o_mají. 3ele3o to nilolim

Arl)3ě, ne3 w lučelmém _jpojení G kys ::
linou ubličnatou íe naeí)á3í. 3ele3o,

jal ryzé, tal to jíníjd) lučebntjd) jpojeníd),
má jna3ení lo E\)jlíčníl 3ele3í_t_íj je
proměnili. Iento žpůfob [učebně—bojpo:

_jení melmí Dobře pob jménem a m po,
bobě re3u 3náme. Getta-lí se tyslik, lte=
rýž co plpn me ío3bud)n_je nad).í3í, G &=
menení nel) jlálon, -jen3 wýsse mntfnutě

“ipojení 3ele3a G lpíelínou ublíčnaton ob:
_íabuje: tamen lpílíl příjme, nhooří je
lpjlíčníl 3ele3ítlj, a ten nenad).í3em
se břímě ío lamenu, npní bawá 3állab
! jel)o to3pabnntí. To každý jnabno po:
3oroloati můše, Pcp3 tamen, Eten) fjlěrlíim)

ula3uje, ro3brtí ; tu na _plod)ad) fjtěrbimí
tloořícíd) obnčejuě re3omítá míjta po3oro=

matí Dube, h) pomítamíje )o3c3írají ícmíc
a míce, a3 lonečnč celí) tamen pvo3eton.

_$rúmě je to tal běje, jalo při r1)3čm 3c=
le3u. Sal fe l)o jebuou re3 d)1)tne, 3m
na něm tafbloubo, a3 3e 3elc3a jen 3lut1)
prúííel zůstane. Seft to ptamčtcnjamt)
tpílíčuíf 3ele3itíj, rten) pří3mčtření famenů
pomftáíoá.

Neui půbl), není lamenů, lbebl) je
ajpoň flopí) 3ele3a íp něltere'm [učební-m
ipojení nenad)á3el\). Nčklcré brum) l)or
oBfalmjí je me melfěm mno3fhoí; jmeno:
\oitě jíou to bon), ltcrě mimo jiné“ pří:
měfjh) pětílnpee (žlugít) a jinora3 (©orn:

plenbe) d)onmjí to fobě. téměř n'mjjeďnfal
E\)felína nbličnatá a kyslik 3roě=
tření půíobí, poněíoab3 me íofjed) jfúláel)
6 malíjmí múmínlamí 3íloec a 3ele3o=
'míte' fpojení je nacbá3í ; jen 6 tím ro3bí=
lem, 3e no něftertjd) 3ííoec, m jimjd) že:
le3omítě jpojení přemlába.

Bločlření famenů u míjelijalíjd) flalín
te'3 me mfjelíjale' míře polračuje. SBříně=
lteríjd) porád) libflíj měl ob3láíjtníl)o

_poltofu u 3íoětření nepo3o1uje..Síně íta:
líní), Here jnabno 3mětrají, w Bt3fěm čaje
blubolou ptítí je přílrpjí. *Bal h)flít a
fpjelína ublíčnatá jen melmimalo
6 lpíelinami se jel)obíce, tě3jen malo ucm

.lomati _níobou. Sal ale nějafou příčinou
_Be m3bííď)em je setkaji, tě3 3mětření n\elmí
_četftmě poh'ačujc.
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Iolí3 o 3wětření Děapfal jfem
to pojebnaní l)lan>ně 3 hospodúťského ol)leb,u,

ponělpab3 je 3a 3cíflab ! ;nluphým bojpo
bářílóm pojebnóním, ltete' Buboucně po

pani boblám, poma3njí.

3.
Sřbp3-_jíem pnl malpín d)lapcem,

m3bpďpjfem-f1mpflíl, 3e fttoml) bělají
mít:, a žeby je jen potřebomalo ftromů
potácetí, apt) í nepříjemní) mítt přeftal.
Byl to bětinílíj nábleb. Takowý nal)leb
arci u mproftlljdy panomatí nemůše; přece
wssak o mětru a jeho půíoobu mplně
mínění jen to3íjířeno. mejlépe si ponwbťi
[tai-í pobaníjtí Sřímané, jo_n3 jobě Boba
mětrn, Acola, ubělalí; tental fílno_blj=

n')al, 3e 3 dechu jel)o \očtromě poloftali.
Sen lb\)3 me ímé jeíf1)ní na _moři 3ůítal,
neměl jel)o bed) 3áončl)o líčínfu na 3emí.

Wuassi bobč , lvl) \ojjeďp- mljjemt)
m přírobě \očocďí) je ro3l>írají, nablebt)
o \oětru je 3bolonalílp. *Břece wssak
m te'to l'tuínce pěírobní mčbí) poíub *jefjtě
íoífcďo není jaínč. D poloftání-.\oětru
jílo3p\)l la3bčmu bůftatečně mpjafnční
pobatí mů3e; nitolí íoíjal, co p oloětto=
ílomí o mětru pobáíoá._ %))lo3ím tuto
m lratfoj'tímnilebh) měbeclěbo
pátrání o měnu.

ZISomítání \oětru Běře jmůj půmob
n) jcbnobudn'm 3áloně přírobt) , kteryž
tatto3ní: „Ěcplcm míjeelí) lath)
je ro3tal)ují."

(Blum) 3áfonu tomu “choice jjou po:
hrobem). Wzduch jest michaniuou míjeli:
jahjd) plunů a mobní pátí). Iebt) při:
optim neb upntím tepla té3 m3buel) to3ta=
l)omatí a ftabomatí je mují.

ŠBal. nad)á3ímc w přírobě íoffefltanné
[na3ení po roíonom á3e, lteté3to
arci tě3 na 3áfoncd) 3cela jebnobuebpd)
jpočímá. Bráíoě poI)1)B m3bnd)u jeft ta:

Eomnm jna3ením,a to jpočíroá na 3alo=
ned) tí3e. EBompjleme ji, 3e na nějafém

míftě n)3bnd) jilnějí je ol)řcje, neš můřolní;
3al)ř:at1)m3bucl) nájlebfem nabytého tepla
mčtíjí proftou) po3abnje. Eim f_eftane lehčím
a Dube íojhípomatí m3bůru. Wůkolnť ftube=
ně'íjí wzduchpal jest tě3íj'í,almbe tlačítí bo
3říble'l)o mífta, a tubt)3 Bube se tam pol)t)
bomatí. Tak pomflaboa _íoítt.

3elílo3 ale flnnce nejblatonějjjím



120

aříblem tepla na zemi ieft, teplo ale půíobí
mětr,'můše se slunce též za blamní půtoob
měn-n pomašomati; a ílntečnč mčtromě nej:
mice půfoBením flnnce se řibí.— Máme na
„semi tři pafma; u protiřeb íolem ftřebu
zemniho po oboU ftranáď) to w níía
leží bortí páfmo, lbe flunce w jim)
čas tofu oopmatelům zrowna nab hlaon
ftoii; tamto i teplota mnohem wělssi
nešliw nassem mírném ponebi fe
nacpaai.» *Brámč w zimč,kdh U náe ituté
iní-ap; panuiíno hork ěnt pdf mu melfé
toebro se nalezá. Sa! weský tozdik po te:
plotě mebi mírným a horkým pone:
bixlljest,sloužiž toto pn'iří3né nbúni teplou)
roční; unáo nepřemnffuieteplota Sftupnů
R., kdežto borlé pófmo celoroční teplotu
240 B. i mice uíaguie.

?Bo obou fttanád) romnila tebt) wzduch
íilněii fe ohťiwá,nežli w mírném a ftube=
ném poneoí ; mufí tebt) mnftupomati můlyůru;
studenčjssi wzduch z krajin ob ronmíía
wzdúlených tlačí se do zťidlého prostorn
! romnííu. Tak pomftámaií blatoně nafii
mčtromé.

EBoble tol7o mnfmčtlení mčlln) min
na zemi tatto fe polmboioatí: Rolem
romníta mborfém pafmč mftupuie wzduch
rogebřátó msbůrn, bo 3říblčl;o proftoru
tábne wzduch ob" obou točen , naproti
tomu ale obřátú wzdnch po oBon íltanád)
ronmíía tlačí fe opět k oEčma točnám.
Tudyžbymčl na femerní poloioulí
licíle femerní mítr panomatí, nab
nímšto (prámě protimntjní fmčrem)i išni
mít): Bt) tabl; na xjižni poloiouli
by měl na pomrdnt gemnini jižni mih:
a me mpěíííd'; traiináď) wzdussuých opět
femerní mih: lniti panniícím. Iento
pořábel \očtrů ieft fiutečnč, ne=li ftáli) m
přecemelmi ča ftóm. *Bůlnočn id)
metrů máme u náB broafrút tolí iaio
iíšníď). Panuje:li půlnoční mitt, čafto
pogoromatí můžeme, že wysoké oplati)
prómě protitontjm fme'rem se pohybuji, totiž
ob jihu ! půlnoci, kdežto Bt) se ob půlnoci,
! palebni polmbomati měli). Toho jest
příčina iišní mítr, ltenj nab mětrem pití:
nočním tábne, a čafto ta! nťzko,žc topení
oblaíp gafalyuje.

Na p'omfíc'íni iaio i na [měr iočtrů
půfobí též moby me melíé míře. Tťi

Tčtwrtč zemnlho powrchU jsou wodoU po:

Čtení ; přít-obo.

tento a jen jebna čttottina ieft peroná aemč.
Zemč se rychleji obřeie než rooba, za to
ale tale teplo čerftioěií tratí. Pomysleme
Fi, še se nacházime na bťth toafablíbo
moře. We bne, m; flunee fmítí, tepla
na petoninč rychleji přibptoati babe, nešli
na moři; wzduch slunečnými paprfn; fam
o fobě sc zahťiwá, mimo to' ale i zemč
mu tepla přibělnje. Na pewninč bUde
tedh wzduch tepleiffím nešli na moři. Čtm
teplejssi wzduch, tím zťidlejssi; tedy po=
tábne ftubenčmi wzdnch od moře na pewnou
zenli. — Naopak w noci panna zemč

mnohem rychleji tepla posoýroá, nešli looba,
tebt; i nešli moře; tubpg i wzduch na
zemi chladnčjssim se Dáma nešli-mabuď)
na moři; I'tnbenějní wzduch B pemninp
potáhne na moře.

Into naanačení mčtromé jsoU Run
tečně prawidelni ; we bne tábne mítt ob
moře, m noci a blamně trůnu od petoné
emě.

Selitoš ale mm na powrchU zemnim
tai romířena ieft, můšeme flínabno point,:
flíti, že mplpm její na potoftání a fmčr
mčtrů melilti jest, a že p_tmní nmebená
půmob mčtrů tímto wplhwem welikým
změnám pobroben ieft. Slunce a moře
tebl) blamními půroobci panuiícíd; rožtrů ifou.

Milno lyto blbě blamní příčiny jest
jefftč melnii mnobo mennid) a miftnid;
příčin, kteréžaspoň pro iilié lrajinp blatoni
fměr a prublol't metrů přeměňují. EBomp=
íleme si, je u prý. na Morawč ílnnce
ímítí, an to Cechčach poíímoutno ieft.
Na Mošawč wzduch jistč teplejssim fe Rane,
nešli wCecháchu Kdyby tedy na obou Ira:
iinád) úplné ticho bolo panomalo, náíleb=
l_em nelieinébo tepla ítubenčjffígosbucl) z
(Sed) bo Morawy ln) táhl, a Gefhi„toítr
Bt) pololial. Kdyžby ale již, přeb tím Ceský
mitt [ml panomal, paf Bi) mitt Ceský do
Morawy _nlhobeni filnčii fučel, nešli ně:
medt') bo Cech. Naopak ale, M51) Liberfhi
mítt oql panujícím, pal bt) to Cechélch
mnohem flabčií toulal, iaio na Morawě.
Simi příflab. EBomt;leme si melle' ťesyw
nčlteté fraiině. ©m1tí=li ílunce, gabřímú
fe m3bud) na polici; mnopem četňmčií,
nešli nab left;; tebt) studenťjssi wzduch od
lefů na pole potályne. Na půlnoc ob
Uber whstupnji wysoké boti; Tatrh,
lteré bílem i to létě fněbení po'íttnl; jfou.
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Iatrh bčlí $olfto ob Uher. !Bžbuď) whord ď; těch jíftč mžbh ftubenčjjjím habe
nežli to tominach Ilherj'hjeh. $anuje=li
tebh půlnoční mítt, bube w llhříth mno=
hem filnčjjjí nežli to *Boljlu; naproti tomu
polebni mít: w EBoljlu jlabčji foniati habe
nežli w Uhříth.

Ialomtjd) :! pobohmjch příčin pů:
mohu, jmčru a jih) točtrů jest welmi
mnoho. both, lefh, rominh, mčtjj'í nel)
menj'fí ftupeň mžbčlaní ltajín mají mplhm
na mítt, a jjou půmobem, že hlavní mítt
3říbla luh w tom jmčru je brží, jahj mu
prmotni pomj'tání mhžnačilo. *Broto wssak
přece panuje pramibelnol't, ač me mellé
ro3manítoftí.

Banující točttomč u nás jjou: půl:
noční a jižní. *Bůíoobpůlnočního toč:
tru jjem objajnil. Eiiči půlnočním mčtru
táhne též mžbhďh jižní, amíjal toe mh=
jolu. Sibpž wssak nějalou příčinou půl:
nočního mčtru uhhbe, jmelne je jižní pronb
až na porotci) 3emní, a pa! mame jižní
mítr. Na celí jemerní pololouli tojjal
jižní toítr panomati nemůže; jicel'h je na

točnč mella jíla tožbudju nahromabíti
mujila. Býwá tebp joučaínč i jemerní

mítr, jen že w jinhdj lrajinaďj; tal 11př.
lbhž u nás jižní toítt panuje, hnbe ro
femerni Žlmerice neh ro sewero: loljchobní
Asiipůlnoční witr panoroati.

Bnamo její, že nnb půlnočním mč=
ttem jižní proub je táhne. Tyto dwa
proubtj hp poblč 3úllabního pramibla toč:
trů u naš mčlh jemetní a jižní ímčt
míti, lbhhh jimjch příčin nehhlo, lteré ten
jmčr mění. Mimo umebené příčính, lteté
to rožjáhlofti moře, hor, lejů atb. leží,
jest jebna hlamní tato. Nasse 3emč přeb:
jiatouje louli na loneíeh, tbe oja je na:
chá3í, trothn mtlačenou. EBřebftamme ji
mejte, lteréž oba fonte tupě ma. Skrz
oha lonee pomhfleme st osu projirčenou,
ololo ltetéž celé tělefo je točí. W tom
jamčm čaje, co jebno mífto hlížlo ojh
jij'th proftor proběhne, mnjí jlné míj'to w
prostťed a na pomrchu mejeete lolíllrát
mčtfjí profiot prohčhnouti. To jamé bčje
je při 3emí. Rbhhh ob romnífa tus žemč
fe ntrhnouti a o johč nehejlé proftoth
prohihati mohl, pohhhomal hh je s rh=

óloj'ti mnohem mčtfjí, nežli jímj nebalelo
ní!; je ntthnumjjí čus 3emč. $říčinon toho
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jej't žálon lenimofíihmoth.2133bmh nachá
3ející je nebalelo točnh půlnoční, mnohem
3blouhamčji 3áromeň Be 3emi je točí, nežli
wzduch nab romnílem je to3projtírajíeí.
Rbhž pal mih: ob půlnoci na jih je po
hpbuje, přidjáží bo lrajín, lteré pojiupnč
toětjjí rhdjlojti to točení 3emč požímají.
Wzdnch jalo lenima hmota, nemůže poje

bnou ro3množenou rhchloft příjmonti, 3ů=
jiane tebh proti 3emí požabn, žemě 3atím
míce ! totjchobu je otočila, a min: nahube
fmčr femeromljdsobní. !Bobobně toítr jižní,
pííehá3eje 6 mětfjí pohhblímoftí od 3apabu

! wýchodU do jemernějjjíeh ltajín (lteiěž,
ležíce me mhčjjím ftupní 3emní jjířlh,6
menfjí thďjloftí ololo 3emní oft) fe-otáčejí),
mětfji rhthloft má, nežli 3emč, nab tterou
táhne, tubhž přebbíha 3emí, a proto mují
3 jihomtjdjobu máti. -— Tito ročtromě
jjon ro horlém pájmě pannjíeímí, n nás
ale jímjmi příčinami jměr proměňují,a
sice půlnoční nfažuje je co jemero3apabní
a ji3ní co jihormjdjobní a 3apabní.

Witr me fmém jměru toelmi často
se mění, nčjaltj čas panuje jemerni ob

žapabu, pal je točí k jihu, oblub nějaltj
čaB 3a|oíma, a opět je jemero3ápabním
stawa. Tolo točení je mětrů bčje je ro
jiftém pořáblu, Ba ftaroa je pro točení je
točtruble pomčttojlomnčho 3cífona,
lterhž talto 3ni: „Wilr se točí ob
jemetu ! rohchobu, ! jihu, !3á=
pabu a pa! 3a6 l jemu-n;“ netočí
je ale w opačném jmčtu, totiž ob jemern
! 3apabn. Nesmi wssak nikdo tento 3alon
w přisUém jmhjlu btatí. Witr toče se od
seweru na wýchod, měje 11 př. ptámě me3i
půlnocí a žápabem, proto může mžbh na
nějalou chtoíli o nčlolíl jtupí'n'í k půlnoci
conmnouti; proto wssak přece to hlaroním
totjjleblu ! tohchobu je pohhlmje.

4.
Rostlinh potřebují lu jmému 3baru

jalo 3mířata jij'té potramh. MiUlo to wssak
požabují jij'th j'tupeň tepla, jmčtla a
hežpoehhhněí mluna. ?Bomínnmjje po:
jlebnčjj'jí požabamlh, ohlébneme je, jale'ho
brnhupotrama roítlin je.

Gpalíme-li nčlteton roftlínu, objem

i tíže uhořením ftale je umenjjuje, až
lonečnč jen mala čaltla co popel po3ůs
ftane. Wčtssi bil tojtlính w pobobě plhnů

9
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zmizel. Nechámeuli rolilinu flmiti, pobobně ,

po nějafém čaje jen troubu gemě po ní
aůftane; wčtssi bil w čas l;niti co plpn
uplád)l. Snadrw tebp říci můžeme, še tt)
čáftlp, ro tteré roftlina fe roapabla, i raft:
linii fflabají. Eátlp, kteréž co plpn bo
wszch uplpnulp, wzala rostliua ze rozduu
chu, a latlt) co popel na zemi zůstawsič,
čerpala rofilina ze zemčd Skutečně talé
wssecky zkoUssty, lteré si aa účel malt),
profioumati, fteral je roftlinp giroí, bola:
aují, že roftlina z wýsse jmenomanncl) lá:
tel se simila, a sice zplynných čiliwszssu
mid) a pzewných čili gemnítb. *Bopel fe
ba lučebně rogebrati ; plpnp při moření fe
topflptující bají se zachhtrwutč, a též lux
čebnč rogebrati. Budeme tebp moci lo
broojím obbčlení o potratoč roftlin poje=
bnati, a siceo plynné a petoné po:
tr a w €.

a) Plynné potrava rostlin.

„Bad)ptneniexli plpnp při moření
roftlinp udjágející, a ffoumáme=li je, na:
legnememobni páru, lpíelinu
uljličnatou a čpamíl. Ip tři plpnt)
tebp i za potramu rojtlin pomašomati se
mufejí. Plyny tp tal gmanou úftrojní
čili organiďou látlu roftlinpfllabají.

Woda má mellou bůlešitoft pro
wýžiwu roftlin. Netoliko netopbnutelnou
čaftlou potramní, než i proftřebnílem megi
oftatnou potramou roftlinní a rojtlinou
famou jeft. QBíjeďt) petoné látlp paf, i
wčtssi bil wzdussných látet jen tenlráte ob
roftlinp pojmutl) btjti mobou, když we
mobč rogpuntěnp se naexheizeji.j

Woda není jebnobucbá lučební látla,
nýbrž jeft ze bmou prtolů floučená, a
sicez fpílíla a mobila; me 100 li:
brad) wody nacházi se 89 liber lpflífa
a 11 liber mobila. — Na zenli na:
cbágíme mobu w trojí pobobč, w
plpnné co párume wzduchU,w tefuté
co mohu a w peroné pobobě co leb
a s něl). Njkdy fe wssak nenacházi čistú
be; přiměífů; me wzdnchu obfabuje pára
mnobé jiné plpnp, lteréš i w befjtomé
mobě obíašenp" jfou ; na gemi tooba fice
méně plpnu n: fobě (bomá nešli wzdussni
para, za to naďjágíme to ni foli roze
pufjtěné.

D Epíelině ubličnaté již jíem

Čtení ; přitom,.

w jiuých pojebnaníď) promlumil. Rpflelinaubličnatcijeft ; pflila a ubl ita
[logenm — SBři rzboření dťewa u př.
zůstane z nebo ubli, lteréš teprm po boj:
ném příftupu wszchU se ftrároí, ponedja=

jíc po fobč trodju popele. $ompílíme-li
si ublí be; popelomité přifabp, mame pr:

mel ublíl, ltertj fpojíto je při abořeníBlpflíiem, lpfelinu ublična
tou nebolpfličníl ubličnatp
ttooří. ÉBompílíme-li si,. še groftlinp welký
bíl co uljlí pogůftane, a že již při prm:
ním uboření troclju ublíht se wytratiko:
pťijdeme k naznáni, še rofilinp poměrně
nejmie uljlilu objabuji; obpčejnč roftlina
afi z polotoiee z ublílu flošena jeft. 8eli=
kož ale w fpfelinč ubličnaté (m této po:
bobě roftlinp jebínč ublíl přijímají) 16
liber lpflílu a jen siest liber ublílu obja
šeno jest, muíí ronlina melilou fílu lpíe:
linp ubličnaté na utmoření organiďé látlp
přijmouti. SDejme tomu, že jitro pole 50
centů na arm: a na jldmě topba; bube
io těchto 50 centeď) asi 25 centů ublila
obsaženo ; a abl) tolíš ubliřu to roftlinácl)
nafbromašbití fe moblo, mufejí 91 centů
a 40 liber lpfelint; ubličnaté přijmouti.

Z tobo fnabno bompíliti je můžeme,
še lpfelina ubličnatá náramněbů=
lešíta pro rolilinp jest; a je lašbp, kdož
pěftomaním roftlin bub jalo polní, zau
brabni neb lefni hofpodáť se zaměstnáwá,
bůllabné gnómofti :) jfoucnofti, půtoobu a
pramenulpfelinp ubličnaté neiops
l;nutelnč potřebí má.

Rpfelina ubličnatá naďjági
fe jal gnámo toe wzdnchu, kde ji mel
kým bilem pari, ropitou mají. Wody pra=
menité'též ji obíabují. Rpjelina ublič
natá nadn'xaí se m uftamičněm občbu.
Nostliny ji přijímají; pal bub co potratoa
amířatům připabnou, neb se jpcili neb po=
l;nijí. We wssech pábed) opět w kysc:

linu ubličnatou z organiďčbofpo
jeni fe mplucuje , žiwot zwiťeci ji mohl;
djuje neb to truju topbama, kterýž l;nilobč
pobléba. Pťi zboťeni jakož i při l;nití,
jat gnómo, Melina ubličnata pomftámá.

Wzduch jest, jal gnómo, midjanina
mfjelijalócb plpnů, a fice lpílílu, bufífu,
lpfelinp ubličnaté, melmi malo“ čpaioílu'a
mobnid) par, mimo nepatrné přímčn'h),
lteréá jen míj'tní jfou. ?Ibp každý si po
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někud pťedstawiti molyl; to iafém poměru
fofelina ubličnata toe wzduchU fe nacházi,
fiůj tuto ubúni poměru wssech plynů:

Deset tific liber wzduchu obíabuie:
2300 liber kysliku,
7693'/, „ bufilu,

6'/, „ toíelim) upličnaté.
Skutečnč na pobleb melmi malo,

lbp3 pompílime, 3e iebno iitto pole 90
centů ii potřebuie. Když ale fe toppočita,
ia! mnolyo lpíelinp ubličnaté ro celé wzdussni
krajinč se nachéczi, a 3e 60 billionů, čili
-60 millionů millionům centnářům toe
wzduchu fe ropíl'otuie, nebubeme fe mufet
starati, 3e fe ii tol'ilinám někdy neboftane.

Mimo kyselinu uhličnaton jest čp a=
mil, kterýž roftlinam pottarou poftptuic,
a we wzduchu blawUč swoje sidlo má.

Cpawik jest plpn; jest floučenina lučelmi
po3ůftamaiici3 buíilu (\ 3mobilu.
W febmnáeti liBrád) čparoifu jest lučebně
floučeqo 14 liber buíiiu a 3 libri) mobilu.

Cpawik 'při bniti mpminuie fe, a
barca se nam tim na iemo, 3e bo nofu
čpi, oblub ímé íměno obbr3el.

pami! jest pro roftlim) ueocenitelnp;

a to tim toice, ielito3 se I)o me wzduchu
welmi málo nad;ci3i. W beíiti millioned)
liber to3buď)u nacházi fe ien iebna libra
čpamitu. Seti to skutku, ia! iíem fe ii3
iebnou 3minil, č.paroil pro roftlinp tim,
čim jest 3lato pro společenský 3imot.

Důležitost čpamiťu jemi se wplywem,
iei3 na uttoofeni organiďé látlt; ieroi. Na:
zýwáme organiďou čili úfttoini látfn mííe=
do to, co fe iebině rostlinným čili 3miře=
cim 3itootem 3 jiných jednodnchých late!
uttooři. Ia! tu!: a meb m přirobě se
nenacházi, oboji účinlem ústrojuého 3iroota
potoftalo. Drganiďé láth; běli fe poble
floučeni me bmoie mellé pořabi. Sebno
pořabi fllába se 3 kysliku, mobilu a
ublilu; hrubé počabi mimo tři ptmit)
jesstč dusik obfahuje. Múže se tcbt) říci:
prmni pořabi ftlúbá fe 3 mob:; a 3 fp=
felint) ubličnaté, lteré3 3 kysliku,
mobilu a uhliku sloUčeny json, hrubé po:
řabi mimo mobil a Ipíelinu ubličnatou
jesstě čpami! oBfabuje. Prwui pořabi
Be3bufičmim a hrabě buíičnóm
flouti mů3e.

Do pořabi Be3bufičnél)o nále3eji:culr, sskrob, oleie, tpfel inp
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roftlinné, jaro citronoloá, octomá ato.
Wsseeky tpto látfp 3 imenoroanpd; tři prrolů
flo3enp ifou. SDo brubébo pořabi nále3'i ce=
comina čili c a c a (Kleber), ltera3 3 opili
pompmpti fittolm 3ůftámá, Dilfomina čili
bile! roftlinnp, lufforoina, paf latin, lteié3
neifilněmi iebp a léta olsíabuji, iafo: opije,

nilotinW(dohanina), chinowina atb.Wžiwotě 3miřecim maji látlt) tpto
toelh) mp3nam. sam, bufične flou3i
přimo k 3imeni úfhoii, fbe3to latin Be3=
bufičné k ubr3eni be n a tebl) pro=

'liřebně k ubr3eni 3roiřeeil)o tepla flou3i.
Bmičeci ústroj neplobi žúdných nompcp
later; neimpfíe ob rostlinstwa pobané pře=
měňuje ; proto jiftč prarobiroč ob muohých
přirobo3pptců lu řamcnům se přiromnámá,
řteté3 teplo a popel tmoři, awssak 3 poba=
nebo palima.

Tak čpawik jest 3áilabem přebůle3i=
nád; roftlimipcl) plobin. Kdyby imo3no
Bplo, 3eBt) bez čpawiku roftlina mproítla,
jiftč 3ábué femeno ne3alo3í. Cpawik jest
3allabem femena; a jelifo3 roftlina, ftera
femeno nenaiabila, swébo cile neboíila,
mů3e íe říci, 3e čpmoil jest forunou loni
potramp roftlinně.

W čpawikujeít buíil a mobil
ooía3en; ielifo3 mobilu me \oobě m boi=
nofti toftlinam fe boftamá, ieít pou3c čpa=
mil pro roftlinu bůlešiti). Dusik se ar=
cit co ptmel ro neimčtffim mno3íhoi me
wzduchU nad7a3i, buíif wssak roftliua ne

floučeni 6 mobifem co čpmoít pobamá,
upotřebiti.

Dusier w roftlině mnohem méně,
ne3li ublifu obía3eno jeft; 100 liber ot=
gauiďé látft) B ti3i fot) wíce ne3 5 liber
bufiťnvobfalmie.

Ze čpawik 6 befitčm, & roíon a 6

poměběl. Woda n) náranmém mno3íimi
čparoilu \oíati mů3e ; máé room) 670
mófů čpamífu mpiti mů3e. 

Gelé učeni o hnoji točí íe plamnč
orolo čpamilu. 3elifo3 paf l)!iůi 3áflabem
lyofpobáčftioi ílouti mů3e, fuabno bůle3itoft
čpamifu u3name, a jistč řa3bl) lwípobář
dychtiw bUde, o působcui iel)o bůflabně fe
poučiti. Pw tobo wssak, kteryž uciía rolni=
lem, přece wssak přítelem přirobp,po3náui
této bůle3ité lath) jistč zajimawým lmbe.

91k
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b) Pevná potrava rostlin.
W poiebnáni o l;noii pobal ifem ml):

iafnční, co ime'nem l;noie ro3umčti máme.
.skdybych Byl ono pniebnání, .lteré ii3 mna
tifftčno ieft, an tyto řóblt) pissř, po tomto
článfu Etyl pobal, Byl bych se na to fnabno
mobl nbmolati. EBmče3 rači3 mi čtenář
obpuftiti, když w iebnom a tom famém
ročním fteiné mtmténlt) nale3ne. Síout moje
pojebnáni tolilo 3ačátfomé a 3óflabomě k
hubnutí wťtssi a bůllabnčini práci m oboru
tomto, a tndhž mnohé článlt) fe tři3u3í.

$obotlnul iíem, 3e pem ná potrawa
roftl'm 3 popele 3 rostliU pocbázejiciho mp:
íloumati fe Dá. “Bem nou látlu toftlim)
fen 3e 3emč .četpati mohou.

86th ti) půmobně 3mětřením ílalin
'pomítalt), a powstawaji palub; poněwadž
málo fterá 3emč a3 bo fonte 3mětralá
ici. EBVaEse i w bnojiwu na pole pťiwodť.

Nada pe m und) látel, kterýchrostliua
co potrawu požaduje, jest dosti blmxbů.
Nejwice jíme to foli, ttete'3 mie neb měně
me wodč to3puftitelnt) jsoU; nčřteré mííal
téměř bccela nie w čiré wodě se nero3=
pnufitep , na fítěftí má ale mohu tu mlafl

nost, 3e nafncená látlami, lteré fe fnabno
to3pountč3í, i foli tařomé to3poufítí, lteré
iinól w čifté (beftillomané čili přehnané)
mobě se Uerozpousstčji. $a! jeítit 3námou

mčcí, 3e mápno (ro3umějme nepálené),
me mobě fe neto3poufftí. Sal mile wssuk
woda kyselinu Uhličnatou obfabuie, mápno
se rozpustitelným ftámú

natě a 3 Infličnílu mápenite'bo;

Čtení 3 pťtrodd.

$(:th pemné tmoří, eo bb mlaflnofti
lučebltid), dwoje poťadi: kyselinh a
kysličnikh. Ne 3e6t) oboje samy o sobť
w půdč fe nachazely , w pťirodě obhčejuť
kyselina 6 bfličnil'em fpoient) ifou; 3načí
toto obbčleni pouze bůle3itoft, m ní3to se
který bil pro toftlínt) hodi. Int u př.
mápno 3a potramu tol'tlinám flou3i;
mápno ieft fůl flo3ená 3 khseliny uhlič:

taby ieft

khsličuik mápenitn bůle3it, pončmab3 h):
felinu ubličnatou rostliny jiným způsobem
nabýwaji. Též ta! 3maná bořló f ůl 3
kyseliuy a 3 Mlíčnílu jest floučena; kyse:
lína jest fittnmá, l'qflični!je bořčí=
koroý. TUdyž jest Melina pro rostlinu
bůle3itá. — ©táti fe wssak mů3e, 3e obo:
iíbo floučeni roftlinn požaduji. Kyseliny
jsoU: Melina firlomá, to ní3to sčra obsa:
3ena jeft, kyselina kostikowá, lřemilomd;

kysličniky jsou: draslikowý, sodikowý, múpní=
kowy, boťčikowý, železitý, jermílomn. son
obojiho poťadi nále3í tonečnč nasse aby:
čeiná ludmnífá [ůl, flo3ena ifouc 3e soliku
a fobílu.

Wssak dosti toho citomání ne3námýd;
imen, fteré3 čtenáře jen nabití mohou. D

toffecl) tčchto láttád) promlumnne , nilolim
pal ienom aby se řeflo: tt) láth) 3fou h;:

felinq ntb., nýbrž, tt) lútky maji ten a
onen wplyw w nassem žiwotč.

Na konci pobáme tabullu na přebleb,
nmobo li lteré látlp w popeli obsažeuo jcst.

Rpíliční! Rnfelmt)

We 100 liber popele fe —=— _ _,_,_ _.,

obíabnje: „% ? š % “3 —u “č “Š
“& š a š .a % £ %
E 3 š š Ě 25. “š :?

owsa, 3rna . . . . . . 13 — 4 8 '/, 1 15 56
omeíné flómt) . . . . . . 26 43/. 9 3 41/43 3'/. 43
iečmena . . . . . . . 21 — H]. 7 — —— 34V, 29
iečné flámn . . . . . . 26 3'/, 7 2 —- 4 53
'ita . . . . . . . 33 _ 3 tlv/, % 47 zv.
3mtnéflómt; . 19 — 5 '/2 — 21/ 2% 66%
pffeniee. . . . . . 30 — 3 14'/z — 1 48'/. 11/4
pfíeničnéflétny . . . . . 15 3'/. 4% 1 —' 1'/4 70V,
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Kyslicmk Kyseliuh

We 100 liber popele fc “g“ _n_ „,- . .- — a? „„ ... e 
,oBíabulc. Š Ě Ě Eg % ; Š. É

.? i? 35: 12 E »3 25. E.n 3- E a .P- =:- 3 u:

hradu! - . - 43 11/1 5'/'2 81/4 1'/2 13/4 391/2 1/z
hrachowč sléuuy 30 2'/2 35V, 8'/2 51/2 5 83/4 41/2
čcrmměbo ietde, fena 35 % 32% 83/4 3'/2 3'/4 8'/2 7
řepu„ femena 25 ' 2 5 12 —— 3/4 46 1

„ slárny 35 4 28 7 6 6 71/2 5 .
Brambor 60 —— 2 6 2'/2 7'/2 14V2 61/2
ťepy cultomh) . . . . 40 16 6 41/4 12 3'/2 BV, 71/z

„ Bílé . . . . . . . 39 "12 11 3 6 143/4 11 2
lurkwe . . . . . 39 19 10 5 0/2 7'/, [O 1'/.
tabůhl 24 3 36 10 5/2 4 10
těmi) . v . 44 3'/„ 36 5 1 7 1
dubowého břími . 8'/1 5% 75 4'/, —— 1'/. 3'/2 1
Iipomébo „ 36 6 30 4 l 5 5 5
borowčho „ 1.0 10 46 8 —— 1'/4 4 3

Řádky pro mládež.
(B. M. Kuldn.)

1. Apollo. Wzdy fe diwej přímětimě

Apo Ilo byl bůžek u pohanů;
Búsnřci mu w pofmčcenémftanu
Mnohon mámou obět noftli,
D vomoc jej mroucně prosili. —
u nás jest to _čelhlé iměno
Motylowi udileno,
Sheri; B hoítla na fmítečtoícbá,
We bne strawU fmou a rozkoš blebá.

Ti, co m ničem ftc'mi nemaji,
Motýlúm se lehlým rownaji.
Soulu! na práci započatč neustaň,
Tčkawosti sskodnč wždy se chraň;
ŠDřílo ročc iebnu řábně wykonej,
$a! se chutě bo btubé zaa bei.

Roo swč sily m nmobé strauy Dělí,
Newywcde zádný skutek celá.

2. Basilišek.
Basirřsser u Řčmanů
žStrassliwý prá býwal brat;

. “3 'uttotčbo moři! ftanu
Rašbě amíř'g jcho grat. —

Clowčkowi do oči,
QI! fe 5putuě,5á\oi11imě
Brat tmůj k zenli netočil

3. Civetka.

Z bčmčctc, co fňulá, Eroulá,
Býwú zlostnň sstčbetka;
Ta se jenom ssklebi, mňoulá,
3an fočfa cimetfa.

4. Č á p.

Gáp jest welikč:nský ptát,
Zwučnč klektě: na zobcik.
Onr jest wážřlý pťisuý pán,
Za lomínem mímá ftán;
W BťezuU kolo mu tam bei
91 pak wekkou čáfu měj,
Že w něm hUizdo ubělá
Sebo noha umělá.
Rbe prú mlabé wysedi,
Nesstčsti tam Uehlcdi.
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5. Daněk.

-'Dančt nedyce brubům přáti
Dobgé tučné pastwin;
Nadš fe moli o ně vráti,
Až má notně mobřim). —

Bližnimu Ebo chtčt Bt) wziři
Wýžin a zcisobU:
íku-ním E\) též mě! míti —
Gdou baňfa pobobu.

6. Gazela.

Gazela má černé oči,
'Dpatrně jimi točí,
A ia! Iomce umibí,
Safo BICÍ! fe odklidi. —

Tak ať každý bystrým otem
Škůdee znati Uwyká,
QI jim wezdy mtblgm skokem
B osidel se mqmqfá.

7. Hedbávníček.

Hedbúwniček fám fi přabe
Malý tmawý brobcčef;
Do učím se w podzim Habe
Sluutně fpící bolečcf;
Dčefámát iaruí bobu,
Sibi) co xnotýl mftámá z Inabu. _—

Tak i kťehkč Iibffé tělo
Do hrobli se zakutčl,
Aby tamto špráchuiwčlo,

Sat zui ǧa hťich pbkuta.
W foubm) ben wssak cnostných těla
Z bratu: wftanouřráínó, skwčlá.

8. Hejl.

Broč bei! &áfnč opeťený
Wůbec hloupým ptátem fluic?
Proto še zpčw pťirozený
Wťeskem ciziur zbcctwbujea ——

Sato bejt ieft člowěr hloUpý,
Saně se sa froůi jazyk Rybí,
mame, cti že sobč koupi
W cizé řeči u wssech libí.

9. Chřestýš.

(Ebřeftgš mem) M! a zlostUý bab,
W nčmatn !)ubBa přemabá ! I)!ab;
Bhsbh zuby sstiťis, soptiť ieb,
111quin bubbu, zkrotUe hned. ——

Gunn milý, dcero fpaniíá!
Když tě fmírá úzkost nemilá,
Když tě něfbo bobnč pozlobil,
Mrzutost kdhž tobě způsobil,
Když se w dussi dobré budč hnčw:
Zašpiwej fi —
NewinUý tě rozweseli zpčwa

10. Jezvec.

Sqmec me bne tnc ímé bíře ležč,

W noci mftámá, po [mém lupu 5:51,
W zimě spi, a co ie prawý dčw —
Bo ten čae je z tuha swčho ším. —

Synu! Nedělcj, co jezwec bětá,
Aby práce twoje zdarU měla;
Denní swčtlo Bčm Bůh ! práci bómó,
Nočni tma pat libi poufpámá. —
Synu! dčlej to, co jezwec běíá,
2m, stara léta taboft měla;

W nlužněm létě wěku mladistwého
Chraň se mífebo zbytečného hluku,
%qu w zimč ftaří chUrawého
Mohl šití ze wlastniho tuku!

1 !. Kalous.

Raloufelie dmttó ptál,
Saro mnohý liný šál;
Sinón! ptáfům w hnizdo wejce Habe,
By mu wyseděli jeho mlabé. —

Co máš bělat, bělei fám,
Sic ti, liUý kaloUskU,
R nofu pobám halouzku,
Sišto Ienoft léčit anám;
Halouku ti z kopťiwy
Podúm pob nos leniwý ;
S kalouskem pa! po tuba
Litej řřičc:„©ububu!"

12. Labuť.

Labus něžná roztomjlň —
Kéžbh bollám wzorem byla!
Ustawičnč chtic 5 ! čiftá
We wodč se Umywci;
A “má se ii ůraa ďmftó,
blaminl'u swou tlonímá;
Db husy se sstěbetawé tim,

e jest mnohem mírněmí a tičfíí.

13. Medvěd.

Medwčd, ten: má “mnoho nezpúsobú:
Síná icft a žrawý, mlsmý pán,



!Bijamfa jen

*)m a botoaumčnou.

Čtení z přhobo.

sro; jen mě! pořáb mebn bšbún ;
Bručenim swou ukazuje zlobu,
Stimlý peled; opoujjlímá w noci
Aby babi! zwčř swou bramou mocí.—

!Broč má mebročb tal zlč wlastnosti?
$jhoto že její obbán — [enojtil

14. Netopýr.

Netopýr, i hož má oči, ufji
Balepeně, čiďjem mfjeďo tufjí,
Ia! že letmo tojjemu whhýbá,
Co toe úragem mu hrozi. —

Zkussenost wssak Májá nelibé,
e tal nebčlají mnogí;

Toulky, Ienojt, bomot sskaredý
Nebezpečnč meíml bymají;

21 přec mnotjč ditky nejmebt)
Ěajtolrút je rám; minouji.

15. Opice.

!Broč pak ť smichu nejmíce
Lidi [álá opice —
Ohyzdné _a fjpatné míře? —
Broto zeje to plné míře
Spo jiných jen pitlooří. —

$bo je ta! až poroří,
Ze jen w cizrictwu si libuje,
Na mmm) ímé wlasti hubuje —
Na rizé Foo slowo chtiwě fjumí,
W řeči ímé pak johoa Breptat umí:

ten je jmčfjmj roeIice,
Sentč' míc nez, opice. *)

16. Pijayka.
z tobo šije,

imočidjům krew še pije. —

W najjem nárobe,

zsásstč w měftečtáďj, měl 51; Le pilní; zřetelobraceti ! tal zwaným obro lÍCů m, tteří
w bíbne' pomatenofti nmfjle'nel pouze proto
za oíofgo m3ácnčjjfí sebe pokládaji, ze se ia
zka cije'mu (obočejnčmehni jjpatne'ý přiučili.
Iito w possetilosti ímé bann kydajl na wsseu

o, což qumon nárobní je loná; neoro
zice je ani fln' bo Bozl whlučowatxi ; oboru
zássli a zloby me'. Dnitnetolito fanu malou
mábu Habou w pťewráceuosti swé na pobozu
non, nez i pro jiné jsou přítlabem i [lomem
swým ialo jebem moromúm. Kdo je o
tom we flutečnern šilootč přejmčbčit, muj!
mefttannou brojí buóomnou hájiti swcztou
to ru a praroš blabobyt nárobajme'bo. Nčkdy
wúzné slowo, nčlbo wtip boožeprojpímá.

1.27.

*.Biiamtou být nemá čímž! gábnó,
Mozoťy jen; se a potem jinljd; žiwi;
Wlastui prácí ziwjestčlomětřábntj,
Wis, že pro Ienodn) nebčlá Bůh diwy,
QI že chutui boíubi
Nelitaji bo 91151).

17. Rak.

Synku, dcerko! Nechowej se tak,
Sal je djomá B tlepetami rat;
SDo zpátku on obnčeinč chodi,
thž se wodou bo ímé bin) brobi. —
We cnostech jen ftatně, abarnč
Rráčej chutě fu přebn;
Neprožij ímůj žiwot marně,
Nebuď wčelou be; mebu;
Lepssim být je namábej,
Nrcouwej a nemúbej!

Spátečnietmi krew jen rači
We člomčfu (horem zuači

18. Slon.

Rrothj jlon jeft nčelimó,
Citliwý a uznalý;
Dobrodiui pamčtlimó,
Seš je kdy mu fonall). —

Clowččc! tyď obra; Bozi!
Zabcmbir: Ii báň je f(onem?
Wynasnaž se rabčj Donem,

?R je hnoje cnoíti množí.

1'9. Špaček.

Býwať sspaček m mčítě'to lleci,
žlBoIal ja! byl naučen:
„Nassi pťedci Boli, reci,
Za to dni být umučen!"

Mnohý rodák mimojboucí
W dussi citit banbu roroueí,
Dťiw že zwčdět Uebleděl,
Co mu fjpačel pomčbělý .: —
3“ bneb pilně w knihách čítat, '
QI tam milou prarobu mimi.

20. Tygr.

Inge jeftit zwike bramě,
lltrutué a meImi žrawč,
Krutčjssi pat člomčl jest,
Kterýž tají mmm :: čest.



21. 'Í'opan.

Topan me ímé zlobiwosti
Když fe bnětoem čepýří,
QI fe nerób ufmíří,
Býwě: Iibem směssný bofií. —

Smčssnčjssim pa! člowčk býwč:,
We hnčwU buš buBuie,
Sato topan bubruie,
A fmou hlawou búzi, ltjroá.

22. Ustřice.

W skalcich Břebu uftřice wždy febí,
© nichžto nepobnutě w moře bíebí;
Ceká líně až fe moře hýbá,
Nž ji wzrostlěe rooba farna líbá,
Spotom Iafturt) ímé otroírá,
Ccrsiwč mohl; fobě nabírá. —

Nesprawuj fe pobIé uítřice,
We bne (braň fe líné [amíce
Modli fe' a pracui, čtámei roěci,
Kterých znáti mají Iibé wsseci;
?I zwlč!ssk, čeho tobě zapotťebi,
iíbq'a bobře řráčel ftočtem ! nebi ;
Beš práce a bez ru! činnúd),
Sat \oí člowčk kussený,
Newlitne ti bo úft liných
slIni mrabec pečený.

23. Včela.

Sten, Ebo nemá [áffo k BobU,
U ročel at se poswčti;

Dnnt ročně wosku siohU
Stroji BohU ! oběti.

Ncčti:li Too fměbo bále,
Kniže ímé neb eífaře:

We hnízd) řrúčí neufíáIe
Maje mozek Blubaře.

Maťé manu hanbu ftroií
Nizkč jeho slepotč;

!Bři řráíoroně ont) stoji
Wčrnč to ceIíín žiwotč.

Čtení . příubo.

mně, ježto uíatfu, otce
Dlužnč cííti neumíš,

Re mčelám choď často w roce,
. Ian! si mondrost močumíě!

.Wčela meb swé matce fbírá
iRába po bcn cekičký;

A buš matfa obumírá, —
Mrou G ní wssecky mčelíčlo.

Zahanbiti wčely mohoU
Mnohé bítfo čífíotou,

Bilnosti a ctnosti mnohou.
Ilč se od nid) 6 odyotoul

24. Zlatohlávek.

Radost mám, když ,mibím dčwinku —
SDčmče mčskské nebo mecflé
Stejnč milé jeft :: hezké,
mládí pořáb motou bubínl'u ;
Šatky But i galátané,
Sen když nejfou bomagane',
21 jal slatoblámef blaminlu,
Wlúsky pčtnč to letí! fpiaté,
Ale nikdy foftrbaté. — .

Wsse to bt) wssak mělo cenu malou,
Rban při tom neměla
We zpňsobu anjela
Dussř na wsse cnoftí bbanu.

25. Žirafa.

Zirafa jest zwiťe nejwhšssi,
i! když zkrotne, ge wssech nejtičňí.
Sebné firem) notu) obč
W chůzi zdwihá w téže bobč,
EBroto Irlem pořáb Hátí,
S'Ditp jest, še se nepřeíorátí. —

Clowčk, jenžto cení Ietonč
Na swělč swou úlohu
Bledne m cnostech stciti omni,
Nechtč toužit po Bohu:
Neprospčje nárobu,
Sinóm bómá na sskodu,
Sobč žijc na Donu
Nownaje fe pobanu.
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zábavné.

!. Strýček Pravdomll.
(Od Frant. Dédka, kaplana v Dolních Kounicích.)

máš ílarh 3námó, ftrhčel Pra:
wdomil, míloroaloh3mlántěmlábe3,
a hhl jí celtím frbcem obbán. ?Broto tafé
r&b toňeho sobč wssimal, co je prospěchu
mlóbe3e a bohrého xohchoíoáníthlalo. Slý:
chňwal, lteral nhní toe welkých xnčstech i
slepé a němé bítlt) mhučuji je to ná=
božmstwi, we čtení, pfaní a počítání, Metal
i o 3anebhalou mlábe3 ro Dd)ta=
nítelně jest postarúno, a měběl, kterak
i na menloíoě jlatoní cííaříjtí úřabotoé 3a=
roábějí opatromnh pro malé bítlh. 9le=
mohl ale tomu mfíemu, lteral a proč se
to běje, bohře poro3uměti.

8 ubála je mu jebnou příle3itoft,
3ajetí fl bo mellého měfta, (: nmíníl fl, 3e
o tom wssem bůllnbně se poučí a pře:
fměočí. 8 zasfel st tebh ln fleptjm, pal
k bluchoněmým, pal ! 3anebha=
lhm bítlám, po3oromala mhptómalfe
fe pořábně, co a jal, :: hhl lolíbnoftí a
othotnoftí přebftameníjdj w těchto meho:
tontelflhch ústawech nab míru potěfíen. Na:
wrútiw fe pak bomů, mhflábal wssecky
swoje zkussenosti swým fpolufoufebům, lteří
ji3 hhlí urohl'lí u něho se íchá3etí, a něco
pořábného ob něho ílnfíeti, naíleboroně.

„Nu, mílh pane strýčkn, " pro:
hobíl Bartoš, když ioufebi fe Bhlí ufe:
blí, „tussim, 3e jste nám mnoho noíoého
přítoc3l 3 hlaroního měfta? Prawda, tam
jfou bomh, jinačí ne3lí nasse harálh, a
pořáb se tam staroč něco nomého. QI to
hem3ení lidstwa na ulicích, nic jináč ne3
jalo u néé na trhu. 2! tt) lráfné měcí,
co fem tam w ltámed) roibětí 3a fllem;
diro 3e tam čloroěl očí nenedjál" —

„žDřáte prawdu, mílh fonfebe,“ ob=
wece náš strýček, „je tam 3ímo a
hlučno, a3 člotoělu na to ne3mhllému,

při tom ú3lo maá. iBroto já tafě mnoho
po ulicích jfem ne3emlomal, aby je mi ne=
ftalo, jako tomu feblálomi, není,. xpťijda
ponejprw bo. hlaroního měna, wssim tím,
co 'tu.flhf[el a wíběl, tal hhl 3halamntěn,

3e i papousska měl 3a pána, ílhfje
jej lříčetí: „Selma íeblál, papou
ffel pán!" && rabějí poptal se po těch
mífteď), lbe flepé bětí je učí čííf a němé
mlumif, a fbe 3 pokažeUých je stúwaji hobní
a poflufíní. Mně cos taloroého m3bh při:
chá3elo roelmí pobimné, a pamatomalo mne
to na th bobl) flamné, lbe 3a onoho čafn
Ghriftne <.Bán chodil po fmětě,a fle:
pým namracomal 3ral a hlnchhm
flud). W těd) úftaroed) me měftě běje je
cos pobolmého, arcít níloliw 3á3račmjm

szůsobem tal na jebnon, jal to činilGhríftue *Bón, nýbrž Dlouhou prací
a mnohcletíím nnmúhaním.91le přebc w
tom 3ůftane ío3bt) něco pobimne'ho. " —

„Musim se při3nati," pramíl lmotr .
Iíorbohlaío, „3e jfem tomu blonho'
neměřil; měl jíem ale příle3itoít, fam je
o tom přebfměbčiti. Wřte, 3e mám mba;
nou íeftru m beřmanomě. Sejiho mn3e
ffmagr měl němého fnnla, bal ho bo

“měna bo toho úftamu a 3a tří leta pťissel
bomů, uměl číft, pfút, počítat,
ano i utlumit, jenom měčná sskoda,3e
mu 3ábnh 3běbính nero3uměl, poněroab3
mlntoil jenom po nem eďu Matka
prý se bola bo pláče, lbh3 ho ponejprw
uflhnela, neíoím jeftlí taboftí, 3e umí
mlutoíf, aneh 3armutfem, 3e mu ne=
mů3e ro3umčf. Stčžowala prtj si u mu3e:
„Což 3 toho, 3e uínínnlumít G
panáčlem, a lantorem, a panem
fprámčím — pro nás 3ůftane
přebc jen němým“ —

„To máte bohře, milíj lmotře," pra:
mil ftróčel ŽBtalvíaomíl, „to je mi
talé 3bálo mellou ehhhou, 3e tt) běti učí

fe to_fjemujen němeďt). && lahví;hhl ta! r&b
G ními něco promluroíl, ale nemohl jíem.
?Rell jíem to talé těm panům učitelům,

oni ale praíoílí, 3e pry ii3 to ta! jeft 3a=
mebeno, a 3e to tě3lo 3jínačít. Genom u
bítel mramně 3anebhalhnh, u níth3to59
je to frátlé lhůtě níc lloubného bocílítí ne
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balo jaghlem cigtjm, toneďo rohučotoúní
běje je to té řeči, fterouj každé to ne=
"taftné bitě jmenuje fmou mateřílou řeči."

„Qlle poměgte nam přebc ftttjčfu,"
ojtoal je znse Bartoš, „kterak to možná,
abh němé bítě naučilo je mlumiti?" —

„Mili brafji, to není tal lehlo říci,
jal si mpflite. Rbhš mi to w městč ten p.
učitel tohfmětlomal, porogumčl jfem tomu
bobře; něčemu ale roguměti, a pa! to
taťé ta! umět poměbit, abh i brugí to po=
chopili, to je roěc bmoji. ".Břebcale
se jakž takž o to polujim. —EBřebe rofíim
jintjm muíite měběf,ze němtj není proto
němljm, jafobh pro nějafou tělefnon djpbu

mlutoiti nemohl, n\jbtš proto, ze jest hlu
djtjm; nebot fašbtj němtj jest spolu i
hludjtjm, a poněmaba mlumiti nejlhffi,
proto se talé mlumiti nenaučí, a němljm
zůstúwá.“

„Elot—bohům: „8 to jíem nemě=
běl; já wždy mpflil, je němému něco w
chřtaně schňzi, je nemůge mluroiti. "

$rambomil: „Io jíte se mtjlil,
. miltj hrachu. Rbhbh němému bub to iiíteclj,

bub ro djřtáně, bub na prfou něco fdjájelo,
tal zebh proto mlumiti nemohl, tufbtj ani
w měl'tě mlumiti se nenaučil; mjbrš jal
jfent již ťekl, on proto nemluroi, poněmabš
jest hludjtjm, a bruhé mlumiti Ueslyssi,
a co čloroě! nefltjfji, tomu tafé fe nenaučí.
Za bruhé mufite měběti, že člowěk ne
mlueoi jen újttj, mjbrš celtjm tělem."

Imrbohlam: „Io nenímošnál"
$tambomil: „QI pročne? SDobře

jfem to to tom újtarou w měftě pozoro:
toal. 3“ mhflomte jebnotliroá pijmena, lu
př. d,—r, k, p hobně ačetelně a hlaíltě,
(: bubete roibět, fteral bub prfa, bub mrchui
čáft hlamtj, bub oboje je mám při tom
gatřefou. Na toto zachwčni Upozomi učitel
němého, a flabe turu jeho tolaftni na pría
neb na hlatou mluroiciho, abh tal přimebl
ho na mhfjlénfu, že při mlumeni m člo:
měfu něco je běje, t. j. še Ebo mlumi,
topbeiroá ze febe nějaltj hlaB. Infomjm
gpůfobem poůná něnnj, ze ! mlumeni zaux
potřebí jest nějaféljo hlafu neb pouta, z
prsoU člowčka wychúzejiciho, a namáhá je,
abh talé nějahj hlahol ze febe topbal. mej:
lehčeji jest mu tohjloloiti pifmena a neb
b, poněmabš tu potřebuje jen ústa ote:
mřiti a jimi z nitra hlac mhpuftiti. Rbhž

Čtení poučné .a zdbaioné.

jebnou z němého talolotjm gpůfobem mh:
bobtjl se hlaů, tu! je uči mhílomotoati
jebnotlimé pifmena. upogorňnje se totiž
na to, fteraf při jebnotlimtjch piímenádj
muíi je jazyk bub ahůru neb bolů, bub
bo přebu neb bo zadU llál'ti, ltetal je úska
bub otemrou neb gamrou, bub aaoh'ouhlí
neb přifípouli. Řašbé pifmeno bá tu,
milí brafíi, mnoho práce a učení, a ob:
jahuje celé [tubium. Ia! lu př. při rohu.

flomeni pijmena b liíta fe oterorou a bech
fe mtjpufti , při p již otemřeui toto tnufi

ftáti je náhleji, a ústa museji napřeb b\jti
ugalořenějfíi. EBři pífmenáďj d, ! čini to

Lomé jajhl, co při b, p ústa činilp. ÉBřioje ústa ířulatí, při u je ftáhnou a
uífpouli, při m je ústa galorou, jalo je
při b, p otemřelh, při n jaghl čim obra:
ceně jalo při d, t atb. Na wsse toto
mufi němtj melmi pogor báioat, abh je
ta! naučil mhflomoioat piímena. Když je
bnou jiš umi pifmena, pal flabiluje a
čte, což, ač ne tal lehce info 11 jintjch
šéfů, přebc již ale fnabněji jbe nešli lrun'nij
jačátel. — Můzete z toho pognati, je to
není lehlou úlohou, naučiti němého mlu
miti, a je tafé laábtj ! mlumeni to nepři
mebe, ntjbrš jen tatomtj, ltertj nabán jest
od Boba obzwlássťuimi fdjopnoftmi (: ne:
obhčejnou pilnofti. QIle když i mluroiti fe
naučil němtj, mufi ten, jenž 6 ním bo
řeči je puftiti djce, mlumiti melmigblouha
a pomalu, abp mu němtj tatořla mohl
ílotoa mlutoená čisti na ůl'teeh čili na
ttedj. Nebot čim jeft u čloměla obhčej
ného fludj, tím jeft u němého zrak;
on slowa ntlutoiciho slyssi fmtjm gra
fem, a proto úfta jeho nefpufti z oči.
Také jest to němému jebno, jeftli mlu=
mime na hlas, aneb jen ta! iil'tt) pohhbu=
jem, jaro bodjom mluroili, neb on hlaíu
neílhíji, ntjbra florou jen na úftedj čte,a

proto ařetelné pohtjbománi úft mu bofta:
čuje. Sám ale wždy mlumi nahlas,
neb mt), jíouce hlaíu zwykli, pouhému
pohhbomání úst bpďjom neroguměli. iBo
botfnouti jefftě mufim, žc hlas tafomtjdj
ubošátů mjbtj jeft jaksi nepřijemntj ::
btfnatlj a nema szčlwsti a jlibeznwstif
ljlaju přitoůeného." —

artoě: „To bh čloměl,flofjeta
toroé měei, ani jménu: mlaftnimu fluchu
neměřil! Co ti učení páni wsseckonem-„
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mpfli! Mufclo to bat bobně ftubie a pře
mófíleni. Iot ti nafji pani nčitelomě o
naffinli disky maji bei proti: talomému
namábání !"

$tambomil: „QIpřebce,milýbta=
ebu, mufim mám říci, že jeft málo tterá
menlotoíla sskola tak dobťe žmebena, jalo
tamto. Dťtky čtou, počitaji a pifíi, až ra=
dost poslouchat. Ram bt) to nafíe bith)
přimeblp, lbpbt) i tu ta! na pilnoft se
bbalo! ?lle bobužel! robiči fami je žbr=
žuji ob sskoly pro lecialou batemnoft, a
ta! přeláži jim w učení a laži jim bu:
bouci fftěftL" —

Imtboblam: „Nu, to jsou l'tarě
nášho; moto nepřemůžem. SRaběji nám,
milá ftnjčlu, poměžte jentě něco o těd)
slepých. Sitex-almožno, abp němi na=
učili se mlumit, již přece jatž tatž podjo=
puji ; f-lepi sice umějí mlumit, ale newim
ltetal je mobou naučit čifti, píati a po=
čitati, lbtjž nic nemibi ?„ —

Brawdomil: „Io již tuffim fna=
bněji poďyopite. Ia! jalo u něnujd) nebo=
jtatel ílucbu nabtažuje žral, tal u fle=
pýchmisto zraku zastUpujehmat. Slepý
pismena a wsse oftatni, :) čemž nabijti
(beenějatě \oěbomofti, bmatá čili 111atd."

Imrboljlam: „SBobimnáto měc.
Slhssel jfem sice, že flepcinměji matánim
batmu rožežnati ob bami), že žnaji tož:
ličné brubt; peněž, a rožežnaji malánim
l. p. bmacitnil ob ttejcata atb. Qlle žebp
'! pifmenp' mafc'mim uměli tožežnati, o
tom jíem netoěběl poíub ničeho." —

iBrambbomil: „Io talě lažbtj ne=
trefí, nýbrž jen ten, lbo jeft ! tomu cini:
čen; a talé mufeji lnibt) pro flepce jina!
bpti tiftnutp, nežli lnibp obpčejně. EBi=
fmena totiž w lnibad) pro flepee jfou o
innobo měrffi nežli naffe obpčejné, a tale
nejíou černě, nýbrž mqbuté nebo mp=
p idjomaně. Cerných bt) flepec přece no=
miběl, mpbuté ale omala. Na žačatlu
mu to arci přiďjáži dosti krussno, a proto
např-eb baji se mu bo ruky pismeny wčtss i
a že břema, a on mufi na lažbě žna=
meni jebnotliroód; pifmen btjti upožorněn,
alu; tal malánim jebnu ob brubě uměl to=
žežnati. $a! se mu baji piímena menfj i,
a kdhž ityto umi matati, poba se um
tiffuuta' lniba. Rbpž takowým žpňfobem
flepee bmat ftoůj wpemičil, ježbi prftem

131

po mna, tnt čerfnoě, jato mibouci olem,
a čte, jalbp pifmenp miběl." —

Ba rtoš: „Siam to člomět pilnofti
fmou může přimějti! a ja! pal to je 6
pjánim a počitúnim?"

?Btambomil: „Ku psani míl'to
péra flouži mu- tonbutě neb \onpidjaně
pifment), řterě on ble pořablu, jal jicl)
potřebuje, béře a bo papiru tlači; papir
ble pobobt) pifmenp těž se mpbuje aneb
roppidjne, a ta! může lažbtj toibouei pif:
mem.) n) čifti a flepá ljmatati. EBočitani
též neběje fe čiílieemi jalo we sskolúch,
nýbrž tažbp flepec má br ew enou ta=
bullu je 3 neb 4 přibtablami, a w lažbě
přibrabce je na bratu upemněnócl) 9 ln

ličet. Th přibrablt)žnamenaji jebnotlp,
befitlp, íta, tiíice, a ti) luličh)či=
fla těd) jebnot, befitet atb. až bo
bemiti. Descité luličh) již tu není w
žabně přibražbě, protože befáttjm čijlem
už naftoupi iebnota wyšssi třibt), lu př.
10 jebnot čini jebnu befitlu atb. Geft
to melmi jebnobuclje' počítáni, ba je to
wssak těžlo mpfmětliti, tbpž to čloměť ne=
může bneb taté ulážati. Sá !. př. ptat'oil
jfem jebnomu l) o chn m oramflém u,
abl) mi napfal 125, a on obbělil 5 lnx
ličel ob ojtatnid) m prmni přibražbě, 2 ro
brubé a 1 w třeti. $a! jfem řell, aby
mi k tomu přibal 367 a on ptamil: 5
a 7 jest 12, t. j. jebna befitla a 2 je:
bnotlp, nedjal to ptmni přibražbě-Z tuličh;
a w druhč odssoupnul jebnu tuličlu, pal
jentě 6, tal že jid) měl w brubé piibtažbě
9, a w třeti 3, ta! že měl 4', a četl bo=
bromabt) 492. — Takowým žpůfobent po=
čítají, obtabuji a množi melmi tpóle, arci
že jen botub, bolub ftači fuličlt). Mltě je
to melmi libilo, a mpflim, že to jeft po
čítáni ínabnějfji, nežli 6 naífimi čiílicemi,
a pal st při tom tt) běti jen braji. "

SBartoč: „Gnab bt) i naffini bě
tem fflo žačátečni počítáni lépe, kdhby tas
toroóm malampm žpůíobem fe jim poba
malo ?"

'Btamb omil: „Možna. ?lfpoňna
žačátlu, tbpž fe bith) uči čiflice žnati,
mělo=bp fe mžbp tolil Iuličel aneb prftů
atb. bitěti utážati, loli! či flice žuamena,
alu; tu i žral napomáhalpaměti. Nu,
mňa! tomu pani učiteloroě lépe rožuměji,
nežli mt) víprofti libé. $otom *jfem tam u
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slepych widěl, pomoílete si, i mffeliialá
zwiťata na ftěně mifeti, arci še neboli)
na papíře namalomána, jal to obyčejně
bótoú, nýbrž buté a ze břema neb z pa=
ptru , a pul tu bulu i mapt) z papiru,
ťde hranice, měna, boru, roobt) atb. wzdy
bylo mobuté, abp Butt; ! omaláni. & po:
mpflil item si: „ble, bitfám těmto, proto
že nemibi, zwlússtě se muíeii taloroá 3mí=
řata ťezati a mapt) bělati, alu) přece o
tom Božim ímětě a o té němě tmáři něco
měbělp; a bitlt) nafíe, iešto maji bo bró
zrak, diwajť se čafto me filole na bolé
ftěut), a o tom, co tito ílepci měbi, ničebo
se nedozwčdi!“ Saló to poínb n něm na
menlu ganebbaloftl" —

Itoxboblano: „Nu, nu, wždysfe
nemůže wsse hned přeB toleno glomiti.

SDá ?Bůl), ze se topo Uasse ditky tale boč:
Enii, ze bubou míti ftěnt) plně zwiťat, info

ífou nuni to prmni třibě plně pífmen.
Wzdyt jiz cosi mníolě miniítetftroo z toho
olylebu nařibilo, ial mi nebámno p. učitel
powěběl. ?lrci „že potom bube mufet obec
tafě něco nbělat, neb p. učitel nemůže ta:
lotoě měci ze swčho do moll) fupomati;
fam bl) přiffel?"

EBrambomil: „Io mne těfíi, se
přece máte talomé ugnóní! Každú obec
bt) měla íroou fflolu wziti pob odp-anu,
a nab pofilc'mím bo fífolt) a mudyománím
bitel bobře bbiti, abl) pogběíi nebanoblli
obec famu úbotoě neměbomi a gpogbili, G
nimišto pal mimá nlnobo oftubt) a ml):
báni. -— SB!)Í'ÍÍCIIIilo odnnniteluě
pro sanebbalou mlábeš, a tu po:
anal jíem bolonale, co ganebbáni prmnilw
macbomóní má za fniutně náílebll). $a!
mi duchowni fprámce odn—ani:
telnt) Brnčnské, ten co tt) EDM:
rawfké pobáblt; a poměfti mpbúmá,
a tento falenbář pořábá, mullábal,
jsoU tam chlapci, lteři, nelíouce ani ieíftě
10 let,. již kradli a iiné nepraroofti pá:
cbali. *Broč to 6 nimi tal balefo přjfflo?
íBroto, poněmabž nechodili bub nilbt), bub
ien melmi uebbale bo filolu, neb, ial mi
opět ten melebnú pán ropl'lábal, nlnozi z
Uich, neien ze neuměli čti: a plát, nýbrž
talořla ani neměběli o “136mlBohU, ani
se neuměli pomoblit otčenáš. To st
můžete pompfliti, jaké pal jest takowých
mladých zločinců tějlě-napramenil In bt)

Čtentpoučn'e' a záďawnč.

je u bitel Morawských 6 němčinou
fotma co pořibilo, :: proto fe tu 6 ťaždým
mlumi w jeho řeči materílě. QI ti dylnpci
mám j|ou tam rábi, a pracuji na poli,
jež inaii tam loupené, ropou, sňzeji, sbic
tají gemáfu, pal zase čtou, piffi, zpiwaji,
a nči se aš milo. QI co se mi neiroice w
ústawu tom libi, ieft, že předskawuje úpl:
nou robinu; nebot from bucbotoníbofpráwce
jesi tam p. učitel, kterýž jest otcem
a paní nčitella, ltetáš jest matlou
těm bětem. Mnobě z nid) zajisté proto
přifflt) na fmě “patné cefhy, že robičům
swých ani uepoanali; proto w ochrani:
telně boftanou'robiče o ně pečujícía
je wychowňwajici.“ ——

Imrboblam:
garni—mi?“ —

SBrarobomil: „to, to! Coby to
pomohlo? Bami-enim bt) ie nenapraroili.
Napťed arci muíeii íe bršeti na ftátce,
pnl ale fi na íebe (: na pořábel mylnou,
a protoáe se 6 nimi nallcibá melmi ro:
gumně a mlíbně, i oni ftanou se
rožumnými a mlibnxjmi, až po:
gnaji, že se tn jebná ien o iejicl) bobto.
Posud mňiďni fe tu za nějaký čas polep
ffili, a jiz jich aš bo louce rolu 1855.
bulo 62 přijato bo mnebomáui.

Bartoš: „QIco paf se BnimiftaneP"
B,tawdomil: „Pak se baji bo

učení. Ustaw jiš ptá mnobě bobuě mil'trt),
tteři S těmito nefítaftnómi maii útrpnoft.
těmto fe tebl) polepn'eui fměří, a miftři
3 láílt) lřeítanílé bbi nab nimi, abl) bo
swých pťedesslých chyb nepabali zpět, i mor.
fleg. spolek ochranná webe dozorstwi nab
nimi, bolub jsou to učeni, a teprm po
propuntění z učení a powýsseni jich na
totoarnfíe nebo na mistry, nebolbtpš fe
na moinu boftanou, propufítěni býwajiz
odp-am) ípollomni. 21 až pofub, jak jfem
se zminil, neni přillabu, žeby ltetř) z nicí)
zase ! ímémn přebeflle'mn &lěmu Šimotu fe
bul namrátil. "

Bartoš: „Sto je hezké,je fe ani
na talomé běti negapomělo. ?.Ile lbo pal
na ně plati, či ifou tam zdarma ?“ 

SBrambomil: „ma talotoé bttě
platí robiči, a nemobou=li tito, tebp obec,
palli bt) ale .ani- tato nemobla, iel't tam
bitlo abarma. un, ífe to stařimoblo,a
můbec abl) fe mobl ten ústaw Udrzowatt,

„Tak tedy neiíou
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pobwsti kupowati, učitele platiti ntb., dali
nčkteťi Iibumiíomé nmoho peněz bohro=
mabh. ?! i nhni mů3e !a'3bh těchto bos
brobiní účaftnhm se ftáti, kdo !. p. ročně
2 3I. stť. ! ústawU pťispiwci. Takowý ftane

se účaftníl'em této společnosti Proto b_h
bhío slUssno, abh i obce wenkowské 3a při:
spiwajici úbh te spolku tomuto hoině při=
stupowaly, abl) m3bh mice tafotohd) pofa3e=
nhch děti do úftarou přijímati fe mohlo.*)
Že jich po wlasii nassi máme bofti, jest
bohn3eI fnmmá prawda; a proto 3e se ne=
mohou přijmouti toffechnh, maji pťed oftat=
ními přebnoft ti, ien3 jfon nejpokaženčjssi
a neinebe3pečnčjííí, a to wssim ptámem,
pončwadž neimíce toho potřebují. ?lrcibh
se bobrhm bomčcím tohchomúním a bo:
máti ntolou tomu mnemu baío přebejiti,
a talomé mimořábne úftamt) íměbčí m3bt)
:: nepořáblu tohchomatelfttoi bomáciho mů:
bec; pokud ale toto fe nezlepssi: potUd
ústawy thto 3ůftanou skwčlým máje:
mem vratného Iibmilftmí. — KU
zťepsseniwychowúni bomácího můbec mnoho
3afe přifpítoatimohon opattomnh pro
malé bíth), ltere' nhní po wlasti není
se zawč:ději. Nrci 3e fe to posud mice
ftámú ien bIe úřcbního naří3ení, a obec
mhmčíi nab nčiatou ítočtnici tabulfn B ná:
piíem „opatromna" a nihili, 3e tím
úřebnímu naří3eni učinila 3aboft. D no:
řábném 3ří3eni (: nflutečnční tafoloe ona:
ttomnt) bále není ani řeči." —

Imtbohlam: „ŽIIeprofím más,
milý [tt-účtu, m3bht to tale ani není mo3ná.
Maji prý se tam bčti 3anéfti, Ebo pak je
ale bnbe opatronoat?" —

*Brambomilz „Io ie ta (huba.
Když člowčk již nčco 3ačne, má to tetě
bolonati a ne3ůftati na polomični ceftč
ftčt. Ra3bá opatromna fe má íměřiti ně:
ialé zkusseué 3enč, fterá umí 6 bítlami
3achá3eti, a oftatet nemá nic na práci.
R tomu arci se nehobi Ieciařd 3e=
bračla, ia! tu onbe páni ítaroftomé
mhfleji. Takowé arci neímčří 3abná motta
fmoie beti, ii3 proto ne, poUěwadž takowá

*) fBořabatc! talenbáře mileráb a mbččnč pri

inte lašbhl 15milanú příípčmel buď na pee'bich w obilí ailnhch točcechob
iebnotlimcůb i ob obci, aa jména talomhch
bobrobineů fe umeřeinejt nominalni 3eln
skými 58.92.311an
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bíbná ofoba je ani nemů3e bobře opano
wati, farna potřebuiíc opatrománi. A pa!

opatromání bite! není tu ani hiam
ním účelem, nýbrž 6 opatrománím mufí
fe fpojiti tafé nčiafé 3amčftnání
biteť, 3aměítnání nejen bIe těla ale i
ble bufíe. íBroto mnftlabh při opatromnč
bnti' ! něiafá 3ahrabečfa, lbebt)íe mo:
hlo 6 bitů) hráti, a muftlabh k tomu bhti
3ena taloroá, iafé3 obra3 nám podal p.
Dr. Mossner we ímé „*Bčftouncef
aneb paní Nčmcowě: we ftoč „Ba:
bičce. “ Bena tato musilaby umět 6 bíth)
po dčtinsku 3achá3eti, jich mhfl a ro3um
tbobre'mu toéfti a bubiti, abh ta! bítlh
w opatromnách připtamomalh fe ii3 pro
sskolu. ?an bychom fe pobiroili, cobt)3
takowých 3álů fe baío mhloe'ftíJ'

Imtbohíam: „Io ie wsseDobře,
milú p. [tt-účtu, ale cobt) to obec ftáIo!"

*Brambomií: „Sun, ftálobt) to
bo roka arci něfoliE zlatých, ale prosim
máš, nahlíbněte icn bo těd) obecných počtů,
a přeíměbčite se, 3e tam iíou hc3l'é rubl-ih),
je3bh 3a nčjaký čas bobře 3ří3enhmi opa=
tromnami a sslolami bocela obpabth.
*Bonthflete fi, co jen to pofitforoc'mí (ffu=
pomání)_ci3hch (: nanid) Iibí bo rota mh=
náííí, ípočtčte tt) pťispěwky na lá3nici, na
pracomnn ntb., fterč úftamh bt; při bo:
brém mhd)omání, ne=Ii bocela přeftaíh,
afpoň nebhlh taf náHabné; potom co nás
stoji do rota nassi prowinilci bomácí, at
ii3 iich treftáme na obcí aneb posslem !
úřabn! Milý bracha! tot jsou bohtomabh
he3lé pení3e, a pak tt) obecní pitřh k tomu,

neb mhílím, 3cbt) i tnto pominuli), lbhbt)
fe ročbělo, 3e fe pení3e na něco Iepfíího
tohnalo3í. Dobře 3ří3ené opattomnh
ftáít) bt) fnab mice peně3, ne3li si fám
mhflíte, neb na iebne' nethobt) to trochu
wětssi běbině ani bofti; fa3bc'c ulice mu:
fcIabt) tu mít ímou opattomnu, fbhbt) hoffe:
chni robičomé swč nebofpěle' bitft) tam
suésti měli — ale nemim ne3bníoli=bh
nám aneb aspoň potomfům nafiim iefítč
něco 3 těch penč3, co ii3 nhní na mňeli:
iaťě mimořábně mvt—ání muííme rohnaflú
huti." —

Imrbohlam: „Nu mo3ná, 3ebh
to obec jesstč 3mohía, ale baío bh to fráínč
práce. Bibi jíon twrdi a erssřmaroi.
Mnohá motta bh sUad tnuíeía mocí k
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tomu_Donucena b\jti, abp Dítlo ímé jinému
maila.“ —

*Brambomil: „Mcite ptatobu, a
je to mellá djpba u najlebo liDu, ze bytby
i nablíDnul, “eo jeft Dobrébo, málo se fám
! tomu má. Dn z wěřssiho Dílu čeká, a;
to ůřaD naříDí, anišbp se fám z mlaftní

můle ! něčemu Dobrému onoDlal. QI wssak
Doufejme, že čím Dale tím ofmícenějffím

buDe nač HD a l Dobrému nádímlnějflím.
SDbejme jen o to, abt) se lid wždy otom
přefročbčil, še se to 6 ním Dobře míní a
pal i on fám nebuDe proti jobč. Ial !. př.
při těd) opatrotonád) mujíme přejměb
čití matlp, še jfou pro Dítlt) profpěflně, a
tu nebuDou wíce jim na onor." —

Bartoš: „&llejal' je o tom přefmčb:
čití! Majč w tom páDu tmrDé blamp a
nebají si mnobo říci.“ —

EBramDomil: „SJBeImi fnaDno,
mufíme jen umět mčc djptnout na pra:

mém lonci. Bnate žBatlu ©olújlo=
mu? bpla to flmarna bolčice, ale npní
íe' jí mláDenci jalfmmpbtjbají. *Broč? Proto
še prtj Doftaroá roppudňé „gaba a cboDí na
jeDnu hranu. Scjí bratr Salub, jal
míte, djrůme na jeDnu nolju. Když bpli
jefjtě oba mlanjí, mufela Barka Sa:
luba noflti na gábed). Sá jfeln čafto ří=
lámal ftaré Holúskowé: „Malko, to
Dčroče měla btjj'te pojílati jesstě do sskoly,
a malébo Saluba měla bpfte fmčřiti ně:
lomu jinému, wždyr si tt) Děti mobou
unloDit.“ — „& mt) wždy něco máte,"

a..-„4 poučnéa mama.

onpla mne. Nu, npní ma to nabllent,
Dcerajestbrbata, a ípnel mtaálem.
21 to není ten- jeDimj přílIaD w nassř Dě
Dinč. 2l což jinDe! Sal čafto čteme w no:
minady, že tu Dítě fpaDlo Do mon, tam
že je uDufllo, jinDe oD Dobptla poloufano
bylo, opět jinDe Děti z nepozornosti japa
lilt) atD. il to .roffe pocházi z neosse:
třotoúní Dítel. SDítltjnechaji fe celtj
Deu o famotě, sotwa še nějalé obroftlé
Děmčiffo je u nidy; toto oDjloči, a Děti
jfou ponetbám) poubé nábobč. Sal čafto
se jiš ftalo, že rthči odessli ráno z Domu,
a když na mečet se mrátili, nalesli Dítlp
ímé poraněné, polrmácené, ne=li Docela
mrtmé. Neansi:liž potom talomá matla
Dělati si pťedhúzky po celý fmůj Šimot?
Wssemu tomu by Dobré opattomntj
přebefjlt), a ! tomu le mfjemu bp Dítě we
swém os mem roce tolil umělo, co npní
w bmanóctém, když jiš opoUsstifllolu
-— ne-li jentě míče." —

I to r Do[;la m: „Wssechuo prawda,
co tu pomíbáte. Stebá je ale wsse naie=
Dnou přes loleno glomit. $ro3atím, miltj
pane ftrtjčlu, aůftaroejte tu o “Bémem Bou
hem! Zdrželi jíme fe Dnes Déle, nešli
obyčejně. Nemčjte nam za ale!" —

*BraroDomil: „& za mn'ecbnoDo:
brě. Kýž bhste slowa má si Dobře ropná:
žili jal ! profpčebu fmému tal i Dítel
swých! Pěm Bňh más íprotoú3ej milí
foufeDi a přijbte brzy Zase l nam; miletaD
mao umítám! Dobrou noc!"*)

2. Kamenný stůl u Buchlova.
(Karel Orel, kaplan v Kamenici.)

Ropec, jenž starý braD BUchlow,
tuto památnou pozůstalost a Důftojné Dě=
Dictmi z přebmčlům moramjhjd) na ta:
menácl; swých brát, má mlaftně Dtoa tor:
choly. Na jeDnom powzuássi fe ! blan=
lptntjm nebeíům ona fíeroffebá, ftarobámua
oltafa milené tolafti nafií Morawy,
totiž brab QSudjlom; a na Drubém

olaguje wčž ofamotnělébo fmatě Barboťe
gafmčcenébo djramu prltem sroým ! mlafti
nassijiné ne moramflé, ne pojemflé,
ale nebeflé, lu lteréfgmp mfjiďni na
loDičce bouři mořjlou amítané plujeme a
lDe nijabnébo toabílu není mezi kmeny a
narobtj; lDe Morawan tal Dobřejalo
každý jiný z fřeítanůropřiptamené

*) PozUameUauri. A já tale' opet to buboucímMorawanu na to! 1858 miletáD umltámm o u Dr čb o
upřímné
jalo tento rate.

raroDla omila i a celou fpolečnoj'tí iebo.
a námntčrou m ročullu tomto, prolím uctimč,

Wzdáwajc mu Dth)

abl) aale tal323513131:yse Doftaroil,
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má mifto, ieftli st ho me mežbeifíim úboli
flžaměm hhl žaíloužil. 11 chrámu toho
bhblel přeb'roěth p'ouftetouil. —

5Dle nárobni powčsti Bhlo prámě to
mil'to, lterěž nhni chrámžáuiimá, běiin'těm
přefmutné žrabh, ltetá melmi iafně fměbči
o tom, že fe hanehnh ffutet fám sebou
ttelce, a že žloíhnomi nelže nilbh a nilbe
uiiti trápliměmu mrfláui žlého froěbomi,
iežto až k famororažbě popohání

Sebenžmajetnil'ů hrobu BUchťowa
toiběl fe nucena, tmrž tuto, an již Geíutim
hrožila, žnotou, a to ob žállabu opět po=
ítatoiti. ?ln se mu wsiak l stawďě tě ne:
tohhnutelně potřebných proftřeblů, totiž
peněž neboftámalo, obrátil se w nutně
žáležitofti této na řáb templářům,
jižto ža tehbejffid) bob mnohé a tohnoíuě
statky to brženi fměm měli, a to nejen
naxMorawč ale i to foufebnichžcmich.
Bezc wssecholollů ulážali fe tem plářomě
odyotnhmi uhežpečuiice ho, že mu potře5=
nhmi peněži hneble přifpěii, iafmile bh jim
naproti tomu pobal nějalě rulojemftmi, a
fice úpie peněž těch na hrab Buchlom.
Smlouwa hhla hneb užamřena. “Dán na
!Buchloroěboručil templářům blužniliftinu
froěblh ftmrženou a přijal ža ni peniže.
Maje nhni boftatel peněž, žapočal ftarh
hrab horu-ati a notoh ob žáflabu ftaměti.

(Sas, w rterěmž rhtíř bluh fmůi
rohplatiti přiflibil, boftamil fe. Iemplá=
řomě hláfili fe, awssakrhtiř na 23u=
ehlot'ně přebltital to ono, a oblažomal
měřitele polažbě nomhmi tohmlumami ob

bohh na bohu. Daťiko fe mu to lépe (:
lehčeii než fe hhl nabál a to žté příčinh,
že templáři iebnál peněž těch nemhhnute=
blně žapotřebi neměli a jejich požabománi
bohře uiifftěno, ne=li jak se můbec bi, ufo:
máno hhlo, jiná! ale ftarolm hrabu
Buchlowa ! úplnému lonci jefitě nebo:

.;pěla. SRebhlo tebh třeba na blužníla ná=li' —
W tě bohě, co rhtíř Buchlowský hrab

fmůj ftaměl a měřitelomě jeho poloině a
trpělimě ná žáplaeeni půjčeuhd) penčž čefali,
žápočalohutě pronáílebománi řábu tem=
plářflěho me Francouzich. .DlaB
o utrpení, jež řáb ten me Francouzsku fná=
sseti muíel, ialož neméně hlas o žločined),
ježto fe tam úfth lžimhmi templářům při:
piíotoalh, porážel až bo Morawy anemálo
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se rozssiťil, žwláfftě meži panftwem Mou
rawským. Iubhž fe Běhempřiroženhm bo=
stala žprároa ta i pánu na Buchl otoč
bo ussi. —

Ronečnč ulončila fe stawba hrobu
Ešuchlomflěho, ;: ttorž melifhm nátla=
bem ftaměna měroobila to balefo=ffirolě
lraiině ololni, phfíně se tohpinaiic nab
fouíebnimi ífalnathmi ft'rminami, left) a
pahotlh. Int bal maietnil hrabu Be rofii
uslussnosti auctimoíti templařům říci, abl)
si, tal=li libo, wssickni neohtěžoroali, na=
wsstiwiti ho, u poháru pěnimého a u ftolu
poh-un; potrhtěho po přátelfřu si pohotoo=
řiti a ta! přitomnofti swou meleroáženou
nomě boftatoenh hrob poetili. Co tona!

neihlamněini a nejprronějffi příčinou po=
žmáni toho ieft, že netřeba připomínati,
ahh tubhž nepožapomenuli blužni úpis
6 fehou mžiti proto, žehh iináf nemohl
bluh swůj zaprawiti.“ —

Rbož bhl uáměfíti tal ctněmu táhni,
ialo templářomě? Brotož přiiali požmáni
slibiwsse, že w určenh ben fe boftami. 21
pročbh talě nefíli? mžbht je čelali peniže
a to fuma nemalá, ale melifá, úrolh žmh=
ffená! Skutečně fe to ben nážnačenh u
melitěm počtu bo nomě mhftatoeněho hrobu
dostawili, tbež ie rhtiř plu úllonřů B fa:
riíeiflou přimětimofti a přetmářenou ho=
ftinnofti přijal. £Bob žáminlou, íalohh
ani proftranně mečeřablo pro ta'! maluh
počet přiíflhch pánů hoftům, z čehož fe
hoftitel nemálo mbotoati žbál, nepoftačo=

malo, mhžroal ie pob Hire, prámě hežmtačně
nebe bo ftinněho chláblu mětomithd) lip
na to fauně mifto, tbc nhni onen oíamot=
nělh fmatě Barboie žafroěeenh(hrám
stoji, a lbež ftamiteloroě poručenim jeho
ohromnh lamennh ftůl mhftaroěli. ——

Na tomže miltě, u téhož ftolu žapo:
čala hoftina roeíelá. Hostitel nenetřilmhz
hotněho pěuiměho mina, jehožto pobžemni

hrabelmi flleph w nemhmážné žáfohě chor
malt). Sloužiciih fmátečně oběuhd) oh=
flatomalo hež počtu ofolo tahulh. Šlčdťe
přilimali bo polo uprážbněnhch poharů, a
poh'mů tožličnhd) duituě připrmoemjch no=
fili bofhta. Wesele hřiučelh pohm'h :: čim
mice ž uiih uhhmalo, tim hoiněii bo nid)
přihhmalo tal, že fc žbálo jalohh uifbt)
neuhhlo z nich. Bylot žáiimamo bimati
fe, Item! chutnalo wssem bez rožbilu, to
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lilo ljoftitel počínal st ítřibmě, ač tol;o
nitbo' nepojoromal. lRognmtně rozmluwy
otáčelo je o mfjelilě přebmčtq obsahU toe:
felébo; jeben rotjpramoroal to, drnhý ono.
Ronečněgminil je jeben z templářůw,
an mu mefelá rogmluroa přilejitoft ! tomu
pobala, talořla jen nábobně o blušnim
úpisu. Tomu ussklebawč njmál je boftitel,
ptaje je bez „ieftli řáb, jeljojto úbem
jeft, to olmčeji má laciřům slowa baněljo
btšeti a mečejmjm sločincům učiněný jlil)
íplnitii" llíjtěpačutjm blajem, jenž, ze
srdce jeho báblu upjaněljo podjúgel a jlo:
tot) pobrbarotjmi potračomal tatto: „Sá
ajpoň, co bo mě ojolvo, nejíem S tím ítos
guměn a neboblám ani laciřům battébo
slowa držeti, ani 3ločiueům poměftnúm
učiněný flil) moplniti; tím méně gminěně
blušni upfúni moplatiti a to proto, že dle
jměbecn'oi mefjl'erěljo Francouzska templás
řomé mejměé, bo jebnobo, laciři jjou a
pob gáfjtitou pobožnosti weťejných zločinů
neofttjdjaji se pcichati.“ —

Siemát blejt čerfttooftí talomě, jalo:
mou je téma zaražil mefeltj howor při
řeči tě, a nenit broboroěljo tidja, ježby je
tomu pobolmlo, jalě naftalo, když rytik

BUchlowa mluroiti započal. 3an
btomem a bleílem omráčeni íeběli tem
plářomě, když ttjtiř ulončil, nic wssak
méně netrmalo ticho toto ani co by olem
mšill. Salo pladpá směl-, eiti=li za sebon
mtjfliroce a čuje=li ftřelmj prach,z peťecha
swčho noyskoči,ua co jen nobt) stači, pryč
uhání: pobolmě tot;j'ločili Be jebabel swých
templářomé a djopili je jmtjd) mečů.
Awssak hostitel co tomanbujici zběťe ímé
přebefjel jim, a na bané mrlnuti ofem
přepabli očbrojení sluhowé a žoldnéťi jeho,
jižto se z husiých a stiuných ftromů too:
řítili, silným nápojem ponětub opojene'
templúře a pomrašbili je, že ani jebnobo
na žiwč nezůstaťo. — —

W brku zakoussetrytíř na Buch:
Iowě trpléljo omoce 'toboto banelméljo—

Čtení poučné a gólíalonč.

lrroaroěbo 5ločinu. $anotoalo fice w těd)

hned) při gjeroné nespokojenosti zemských
ftaroů B tebbejfjím nečinntjm' a lalotnom
trálem úplně beařábi w zemi; brůzné po
mftt), lrmamé mrašbtj a meřejně loupežu
nictroi 5qu na bennim pořóblu; nic mfjal
měně každý, i nejuebezpcčučjssi rytiťowé,
jižto tebbejfjibopčstnibo práwa nab
míru nejprameblimě nžiwali, zosskliwili
sobě hanebnou zrádU zlosyxla BUche
lomflébo, pro tterou jim roefměěopo:
mtbomali. Rbololi jen mobl fjláblil inne:
potojomal bo, že ani boma, ani lbe jinbe
poloje neměl; na stalky i hrad jeho botě:
ženo jest bylo Be wssech ftrau, aniž jejměl
opomášiti učiněné lřimbl; toto treftati či
pomstiti, nebot mu nijábntj ze sousedů lu
pomoci přijpěti nedjtěl, an mfjiďni proti
němu a nilbo profi nebol, čehož wssim
ptámem gajluljotoal. —

W taloroěm jmutnčm ale zasloužee
ném stawu, uftaroičně Be mfjecl)nm 5ne=
polojomán, lm'igmjmi přebljůglami trapli
měljo froěbomi, ježto ljo me Dne 6 milta
na mifto uftamičnč ljonilo a w noci libtj
fpánel B oči zakaťených obft'raňomalo, pře:
šil celý tof, až pat l;o jloujici w ben
wýročni nejlxjdmnébo templařům zawra:
žděni toe tolaftnim poloji mrtme'ljo nalegli.
Meč, jen; lrmi zbroděný podlč olmbné
mrtmoltj ležel, gnačil, že rolaftnotučně ši
wota swčho wsseho opowrženi bobne'ljo
přeb určentjm čajem ultútil, an to byl
meč jeho rolaftni, lteróm pťed léfb fia
tečnč máebátoal. E_n! ulončil banebnil ten
brábu wezdejssiho zimou,—1:51) trapntjm
přebbůglúm (: fjlebajicimu hlasu zlého swč:
bomi ufjel. _,

mlouljo fměbčil tejantj lamenmjjtůl
na Buchlowč o žalostné wraždč templúťúw
a o neméně politotoc'mí bobné samowraždč
rytiťowč. 3“ ařicenintj jeho poukazowaly
po belfji boBu na fmutmj běj ten, až jaa!
se obllibilt) a na miftě jejiď, nabřečentj
djtúm poftamen jest Bol. —

3. Hollč vesnický.
(Od Františka ArchlcbovskéhoJ

Bylo to tofu 1818. a nělolilnáctělyo,
když jsem co 9letý chťapec swčho strýce lomáře
me roefničce Dražůwkáchx na nějahá čas byl

nawsstiwil. Záďawh a whraženť,xjakýchjsem
ga čao pobytu u swého pťizniwce užiwati
mohl, záležely to tom, že jjem fntěl o hospou
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bhní jeho na hihat), ovce a jiná .bomócí bo
bytck, a na celé oftatní hofpobáifttoi bos
hh'šeti, aneb w bilnč fučicimu mčíhu ::
bomhaj'lcímu flabimu nafloudjatí, což mne
nemelmi lčfjimalo, zwlňsst když frffíei ji
ílrh .ob rojpálenčho železa bolelo obli

' tomalh, a zhoubnč oběma mého je both:
l'alh. Nejxradčji jíem je tebh hamiroal xw
mal! gahtábce přitelomč, za jejřžto ),“lotem
hlubina melilčho rybník: je togprofiírala,
a jchožto kraj tóíofím čili palachem po
tojllh hhl. Tu jfem po mice hobin flcimal,
bímaje je .pčeB plot, ja! bímolč lachnh,
lejsky a toháči. (potúphj) zwolna na mobč je

houpalh, a thto .poflebnčjíjinajebnou jaíobh
uměni .fmé na jetoo báli chtěli, ftřelhhitě
pod mobou sc polwťiwsse,nna obbáleném
mistč eteprw je ohjemomalí.

Ne jebnou .mn: wssak z tichécho po
aoromání mhtrhl, ha až ulekl do mými)
febon ,mrfjtieí iapr, nájleblem čehož, moba
nčlbh ,tj na plot ssplichla ; což, mne často
tal rogmtjelo, je jím oblíbené flanotoíílo
opnftil. Tak 7též mně přelášiwalh tito
nčmí ohhmntelé mobní to tichém u lihem
naflouthc'mízpčwu palassnika čili tá,
lojnila, herh, febč.nahehounre'm nat-fifu
paladjn a gmolna jem tam je houpaje,
famičíu fmon ,opčmomal, tteráš na Bligh: 
w uměle fhotomeném a na dřech .rátofo
mhd: pultech npeloněnčm hnigbě*) jebic,
po milóčlu jmění se ohližela. $a zaů
jindy .jjem celá páte! hebliroč pozorowal,
[total.neunatooně, mbalelo troje w hnizdčtíži
iq ífem tom je ílátieim nílabííta ímá flnnil.

Bhw 4zlohoto milého naílonchání „a
tichého pogotoloáni již, nčtolitrúte .nenabc'í
lhm .fjpliíhnutím djlabiciho je lapra tohle
šen :: poleián, fjel jfem bo fmčlnice, thh
opět tam, (omfjem famotnh) to hobínád)
upramenon lulačl'u při bití hobin po5oro=
toati mohl.

dNe málo .jfem Ehl jebnoho 'bne pře=
lwapeu, když aji po „páté hobíněobpolebni
přítel můj celá umounčný z bilal) příííel,
a 6 ním muš vtoftřební poftamo, těla po:

') mem: jnab ob nlfza, tboš polním, jeta ní! ma m6bmamh .tči (time
nab mohou na třetí; na fleine' bálce ob jehe
floiicích, lříhran lmořiclrh táíoíomhíh pnl:
tech hnljbo ta! umele (: panně uhlelene',
se i nejpmbňím mčtrem ani milic ani
“750 possoupmno nebhmá..
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hhhlimčho, čiperného 'a zrakU hhftrčho.
Ač jiš mice než třiceti rotň čítali mohl,
přec ústh jeho čtweračiwý úsměw jídle 3a=
hrámal. bnčbé wlafh měl ble zpúsobu
pobhorúďhch nassich Slowáků Dlouhé, na
čele a w lhle bo tomm: feflíišené. Qdčw
jeho jeftúlnal z plútčnhch falhot, mobrč
eajloroč lorbullh r_a řratíčtého bílého fou
lenného iahállu, jehošto sklopky čermenhm
harafem podssité, :: birth jmrchu mobnjm
motouzem z roelbloubí xsrsti ohfjíroanč hhlh.
EBřeBhebra mhjela mu tasska joulenná, na

ni; se jeho náčiní nachájelo, neboť to líhl
„holič mefniďh. " amen nčfolitobhu
čejuých hžitem to fo5ené kabelce prossitčx tal,
že každý nůž swé míl'to měl; břemec'po
tašenh po jenne' 'fttanč hlabfou tújí a po
bruhě „plátnem, břemčnon ffřínlu 8 “mhblem
(: nolnhm fjtčtcem, a plátěmj ručnít.

Rozťožiw náčiní toto na-flůl, oměíll
hojpobáří ruční! -pob_ krk, a počal rozdčx:
lámali a pěniti mhblo, číně přitom míje
.lijafé pofuňlo, nemlumč míja! ničeho. Na:e
tíraje pak bradu rhojpobáři, jouněl tal,
jalobl) nejíe'šfji práci tohlonúmal. W tom
pťissla dčroečka do jmčtnice po nějalé práci,
a netufííc ničeho,"iffla ololo hofpobáře té:

již měla celou troáš napčnčnhm níhblem
namaaanou.11fjllehnh chechtotholiče, aloftné

huhotoáni a plifnčni ze jmětnice ob_chčqe
jící bčtoečlh, a :tiehe' pouímúnl hoípobúře
ulončilo eelh tento šeúomnh mhjem.

Mlčky fe ujmímaje, oholil tento mu
jí! hojpobúří wousy, :: jehram jmoje nd
čini bo moňnh, pat něco nefrogumitelného
anhrumtam — obejjel.

*Bo jeho obchobu prawil nine přítel:
„mohře jsi měl, zeů se Uehýbal 6 mífta;
lo, co je ftalo žlučí, Bhlobt) je i tobě

flalo, íbhhhs se mu hhl přiblížil. to po,
měbčm, obefjcl Ímapem bo bilnh, anig mi
čaíu ponechal, bhd) se na .čloměla toho
ohfjitněji poptatí mohl. Že pat nenínípoň
telfa boma, nihilil jfem ,johč, ta hh mně
přec něco o tom člomělu říci mčnčla.

Tak pčemýssleje, mhf el jjem mm, a
flhfje íteronáfohní') gpěp mlafjnílů a Bu

Jani toháčů u) hlígtém rhhnilu, zapomčl
jfem na celého holiče. 21 pončwadž je ohhz
malelé meíničti, Bhf i gámošnějíjí aneh
přebnějfjí Ehli, jen jebnou ga lhben, a _lo
no fohotn obpolebne nneh w ncběli ráno

10
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hub fami holi hub hotiti bají: Ínenaffhtía
je mi příle3itoft 3pomínťu na mu3e, herh3
zwčdawost me mně powzbudil, ohnomiti.

Sobota se přihli3ila, a já prárbč to bíínč
lomářjlé meijal, lbh3 pob mečer holič se
dostawil. Tenlokrát hhlo to bííně mice fe
blafů pohromabč. Misto ohhčejnčho: „Bor
ďjmálen hub 8e3íč Ghriftuel"
polhmnul hlamou, něco nefto3mnitelněho
(afpoň pro mne nefro3umitelněho) při tom
3abrumtal, a přítomní obpowěběli: „Na
mčlh amen!" Uwitali ho, nače3 on
jim opět lhtoáním hlamh a pohhhoroáním
rtů obpotoibal. majebnou mffat wzkťiklpro
nilatohm hlajem: „Ič—pepe—m—m—
pa!—etčpe! — při tom wsselijaké pojnňlh
číně, a tutama ro3Habaje. Eh můj Bože!
mhflil jfem fohč;— co to 3a člotoěfa? —
Snad Nčmec? -— Slýchúwal jícnu, 3e
Nčmcř, mlutoíce me3i fehou, té3 toeImi
lřičí; ale otec můj, !terh3 flou3ítoal toe
wojsku, qutoimá tale nčfbh B pálenílem
3ib_em němeďh, a ta! přiliš přec neřřičitoá,
ani3 taromhch 3mufů pronáfji. Slxrýc můj
bohotomim práci, řterou w rukou měl,
obebral' je bo fročtnice i 6 holičem, fam
jfem 3a nimi ne! 6 nejmčtfjí 3mčbawoftí.
Zde prowozujic holič umělost swou dle

ohhčeje froěho, hh! homořímh, a skrýc m3:
umčje jeho pofnňlům wice ne3 podiwnýnl
3mufům, obporoíbat mu té3 jebnotlitohmi
'a meImi hiaflthmi romh; a na jeho ji:
ffřících se mobrhď) očích a ujmíroamhch
ústech hhío roibět spokojexwst 3 toho, 3e
mu strýc bofonale to3umí. Sřeopominuí
tě3 i na mne je tá3ati, kdo bych [ml?—
a ohbr3em obporoěb —poto3umě[, 3e jfem
příhu3nh hoipobářům. Když obefíel tá3aI
jíem se opět ftrhce: „&aťou to řečí qumí
ten číoměE—ínab jeft nčmh?“—— „ano,
ten chabé! jest něm; a hluchá/' tha ftrhs
coma obpomčb, a ubíral se opět bo bíính,
Bh'přeb neběIí mffechno bo pořáblu umebI,
(: oheň me tohhni mhhafií. Wi.děw a jih:
ssew t_enhcúte ponej'prm m 3imotě ímém
němého člowěka, mufit jíem je opět jen
tou trattou obpoměbí fpolojiti, ač thh hh!
r&b hti3ffí okolnosti nefjťaftného ofubu jeho
3mčběl. 8“ ne3anebhaí jjem po příčině
fe fháněti a bota3omati je, proč asi čío:
mě! ten, jfa oftamč flính a zdrawý, ně:
mhm a hluthhm jeft? ——Bylo mi po:
3bčji whptamowáno tatto: Ten člomčt

Čtení'- poučné 'a 3ábaúme'.

není ob naro3eni nčmhm; a ja! starssť
Iibě tohpraroují, bh! chhtrh a čipu-nh (hluk
pít, ja! to a3 pofub na něm po3oromati
mo3no.. Seho otec byl chudobný bomtař,
oftatnč ale poctimh a pracoroith. Mimo
chaloupkn, bmě fllné mth, bobrou můli a
chut hx práci, neměl j'mfíího majetlu, a
přece slussně 3imil sebe, fmou 3enu a ně:
roli! bítel práci nábenniďou. Ioho čafu
Iámaío je jesslč famení we na: pob „Be:
čití“ (ta! je na3hmá jebna trať polnoftí
u té mefnice), lbe3 jeho otec pilně prato:
mal a tamní bohhtoal. Byla to práce
meími namahama a řrufjná, an čafto po
mice bní pije! obfttaňoroati mufll, ne3 fe
k ložisku kamennémU boftal ; a lbh3 ji3 \:
cíle býti se domniwal, sesypal je mu ťasto
Břeh a on opět musil 3noma pisck obftta:
ňomati. “Bří tom hh! čafto m nehe3pečen
stwi 3imota. Ale co nepobniťá pečlimh
otec — skarostliwý a přičinlimh hofpobář,
ahh bům fmůj 3aopatřit, a bětem potřebně
wýžiwy bohnl? — Botxťeba a nou3e —

nčlbh i 3ifjtnoft číoxoěl'a často obmá3limhm
činí,. ta! 3e se ani febe wčtssich a patrně

mu hto3ícich nefna3í a nebe3pečenftmí ne=
hro3í. bolič nač hh! tenh-áte d)!apec as
9 tolů starý, a nofímal otci ponatou bo
nap, wssak jen 3a mirnčjňiho letního po=
čaji; an mifto to téměř čtmtt hobinh cesiy
od wesnice m3báIeno bhío. Sebnoho .bne
nesl té3 otci ohěb bo ífúlh, bhío pth to
na jaře, a ben krásný, slunečný. Skťiwani
Iíhč prozpěwowali jarni'pífnč, wznássejicc
se wysoko nab 3emí pob mobrhm Manth
tem nehee, a welebice Twůrce fmého.
Drač 3ahmomal pluhem ímhm půbu na
búmntjmi mra3l) nařhpřenou, a 3imním
jpántem íefííenou, 3aorámaje u: ní femeno
jarního ofení, lteté3 mu mělo hojnou 3eň
přinéfti. $řiroba počínata mfjubh plobh
ímé 3e fpanřu 3imního hubiti, bobámajíc

jim noroého 3imota wzrústU, a poffhtujíc
jim noma toud;a fličná. Sen we "ale byla
jebnotmárnoft; sypky pije! a twrdý tamen

zůstakyCwždy ftejnhmi.Chlapec přijba fe skaťe po3bramil
otce ohhčejnhm: „213o m a h ej EBan
Ěůhl" a obIo3iI přinefíenh ohčb, poíabil
se na hromabu pisku pob Břeh w lomisku,
a loula! na hmošbícího fe otce. tento
bohhto ramen, Herná ho milého nam'dháni

ftáI, pofabiI se naň, utíraI fl upréfjenhm
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rutótoem toubelné kossile 6 čela po tmaři
se hrnouci pot; obbedynuro si, a po3na=

menam fe sw. tří3em — fahl po občbě,
iei3 mu fpnel bhl 8přinefl. Ghlapec 3atím
batolim fe to píílu, nemnímal ft otce,

který, ač chutě pořrmu fproftěho po tal
namáhamě práci po3ímaie, přec neobtorátil
3ratu ltoého ob mina, tbe mu neíčíílné
mno3ftloí tapet potu bhlo 3 těla unamex
něho tohtello, iatobp po něčem bůle3ítém
bulb pátral -— bub přemhfflel. thž bhl
poiebl, 3ůftal iefitč seděti to tichém ro3jí=
mani; ínab bčtotoal Dúrci mnemocněmu
3a bobrobíní ii3 boía3ená, aneb profíl Ho
3a ubělení notně filh úbům hmo3bimou prací
a měření ii3 íeílciblhm. Tu naiebnou otec

m3lřílne, a — ne3 bhl w ftaron to3cho:
piti se a € chlapcem obftočiti — sesul se
břeh 3nameníté wyssky e hro3nóm hlulem,
a pohrobil oba pob ním febící.

břmot, ialobt) náílebtem hromn po:
mftaih, ro3lěhl se po nátorífí, a meíflajíci
na poli ro3fétoači ohli3elí fe, odkud bt)
hřmot ten pochó3el, an obloha čiftá byla.
Ronečnč poohlébnum fe neibli3ffí rolní!

nawílálu, a chlěje se lamačc tamene po

nefpatříl ho. Wida 3e břeh sesutý jeli,

přiftonpil a nemiba ani otce ani ,ifpna, o
herhch přec roěbčl, 3e tam bplí, 3aloftnhm
běbománím ímoIal nčtolil blizkých rolnítů,
a balí fe jal3 tat3 bo obftraůomání píítu,

pob lterhm br3p chlapce tophrabalí, wssak
be3 neímenfíí 3námlt) 3írootní. Dblo3ímf e
ho ftranou, htabali bále nemaiíce přimě

řeného nářabí B namáhatoou a neuname=
nou pilnotií, a3 tonečnč í otce rohbobhli,
který, ač ftraflnč poroudn'm byl, přec —
lu pobirou! -— rů3enec to ruce br3el, co3
příčinu k powěsti 3ambalo, lterou po3bčii
pomíme. Ghlapec, hoftaro fe na čerlhoé
pomětří, počal 3námlt) budw pofub w těle
bhtuiícího proiemomatí, nílolito ale otec;
nebo toffechna fnaha přítomnóď). mrtmého
zase wzkřisiti, byla marná. Seben 3 při:
tomnhd) rolnílů 3aběhl rychle bomů, a
mam-tom? a mů3, bojel pro nefítaftného
tamenaře. Ghlapec'me3itíín přifíel ! tobě.
Dtec maje náfleblem mellé tí3e břehu ně:
lolíl úbům-ro3mačlanhch, nemohl mice
k 3itohm' připočtčn blití, a bhl co mrtmola
robinč obem3bcin. Hoťe (\ 3ármutel ombo:
měle enan3elth 'a bmou oftřelhch beer 'nab
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3ttatou pečlitoeho man3ela a ftaroftlitočho
otce, neba se flabhm pérem rohpfati, tot
mů3e laítatoh čtenář ien pocítiti.

Ghlapec upabl w silný, toíce hobin
trmaiící fpanet, 3 tterého probubiro fe,
měl hoře 3tr'ápené a ufou3ené matlp jafo3
i ofířelhd) a bčbujicích fefter rohpramot'oa:
ním o nentaftně ímrtí otcotoč afpoň na
chroíli 3mirniti a ntifííti ; ale — 3ármutel
nab 3armntel! on nebhl 6 to — nebot
bh! němým! Miuw pohhboroani líbí: a
mhrú3ení iebnotlímhch, nefro3umitelnhch
zwuků, ničeho nemppratoil. Po delssi ne=

moci nabhl, ifa jesstč mladý, opět přebe=
fíleho 3bratoí (: fill), ale řeči a flnchu
nitbh mice neboíial.

Awssak Bůh, bobrotimh otec libí,
umí mílechno bobře říbití. Staw, m tte:
rém iíem fe nafieho holiče naučil 3_náti,
nebpl pro nči tal nentaíinhm, jal se býti
3bál ; nebot on maje 3mláfítní mlohh bux
flemní, hbitoft a fílu těleínou, íchopen' a
mocen bhl la3bé práce, a ta! si i nab
potřebnou wýžin nafhromá3bil. Sloužc
občanům 3a holiče, boftároal ob fa3bého
ročně čtmrt 3ita, (\ to mu celoročního
chleba poflhtotoalo. Mimo to lonal mne:
ehm; iinňí polní práce za čafu letního, a
to 3imč 3abtimal se lrcjčominou, iía při
tom m3bt) roefelě mhfli a bobré chuti. W
nejwětssi ro3horlenofti bitomjm pitmořenim

a pofuňtomc'mím bámal čal'to lu fro3nmčni
fwym bůměrnílům, lteral ho feftra při:
pramíla o trámu, lteíon mn matta bhla
poručila. Wyprawowčmi to bhlo mčrn
fměffné, zwlassr pro toho, lbo' lei poncjptm
miběl ; ale fmáti se mu bhlo ncrabno, an
3ůřimoíii ro3nícen, to ftamu b\pl, člomčfa
fmčiícího fc fulnou rutou ncmilofrbnč pohla:
bití. Dtce mu moubří libé též, ním) ne:
připomínali; nebot tu 3a6 3aloftnč plalal
a naramnhm iřítem houlal, ufa3uje při
tom, jal břeh otce a iei bhl 3afppal.

Wesnice, w ltcré náš nčmt) holič
bomomenl byl, bhla nepatrná, počítamffi

toho čafu, bo lterého pomíbta tato fáhá,
íotma 60 Domů, me3í ně3 í fmobobnt)
bloorec 6 bmčma Íáltl) polnol'tí a ? ro3=
fáhlou 3ahrabon čítá. Bywalo tam tale'
níúto, .ínab bolub ieíítč mňechnp rybniky
mobou naplnčnh byly, na opratoomaní
hra3, po lteríich fe lu wsi přiií3bělo; ne:
bot tcnlrate jen ob femerní ftranh mohlo

10*
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fc potní restou bo wsi přiij3bčti. Tudyž
poIo3ení iejt BpIo znamemte, te'3elatt
jibu m úzkěm údoli mc3i nčkolika tpbníh)
jako na nějatěm ja3pht možném, 'tolloIcm
ifouc toobou oblitá. EIBpfu'nenímbmoltboz
ťejssich rybnikň nabyla na wýchodni Bran!
wolnčjssiho pťistupu. 8i3ni :: západni
stranu obra3ujc rozsáhlý roční! a3 pohnec
tal ú3ce, 3: 3a jarního času mld) za mo
krý tolů moba a3 bo bumeu čili zahrad
se "tří. Wýchodnř fttana jest za letuich íu
chých měíiců zeleuým lobercem ro3proítíra
iícibo se pastwiska oBeI'třena, fteré na jaře
a při náhlých desstčch jesstč powždy mo:
bou 3atopeno a [mla3cno Bómá. ltproftřcb
toboto pathoifta topčnímá pain-Bet nemz:
liký, ate" prawidlnč Matti, sedici tu na
aeteném patoutu iato Bodnu'f chleba na
pohptěm stole. Ba mód) dětslých let na.
dyó3ímatt) bíttp w zelni tobo pabrbfu bm—

bajici mnetiialé železué 3Iomh) ro;,umnite'ho
bomácípo nářabi a stawiwa

Cell jsem iebenh'átc to ict-né ftnré
knize, 3c na tom ro,;fábtém míftč, toe
Uyni kapři a sstiky íem tam [a prohánějí,
a pafaffníci 3a iatníbo čafu po celé noci

. bni ffwitořcním swym obptontete ohne:
íeIují, toti3 na mistč nyučjssiho ryťxuika5m:
menitč mčfto (Dražejow) 6: fthooftupmi pa:
láci, nábýetuómi dytámt) a Ptáíftert; ftáío,
fteré wssak náítebtem nesskastnych, \o přírot—č =,

f rů3encc, a moto; bo m3bp a wssudr přife naskytujicich ndáakosti zahhnulo. Na pa:
siwisku ualézajici fc pabrbcf má býti po:
gůftatef nčkdejssibo nábbcruěbo a puončbo ,

' tento pilný, pracomitó a nábo3nt$ čtomč!brabu, který za fidťo weliteli (\ panomntfu
měfta tobo flou3il. Iafc' i boíatr-ábni po
měfti meat [ibem tamnčjfiim toíuiící boniv:
o tom fměbči, a ooptrateíé starsii jesstě

, était poučné a “Batumi

mšbt) o uěltmpi) oloíníd; mistech wsselijakč
hájit; ropptamun. Ia! na přílíab prý za
bámněiníd) šatů na něhu-úd) míftcd) č'aflo
Bub peuize hoiet — bulb černou swini
rýpat ano!) coo jiného wiba'ti.

Na přiwrssč „?Bc'čici“, kdež fc ně
Fop naIé3ata íláía (nyní jen orné pote),
to Íterč otcc uaíícbo holiče nesskaskným

3pufobem 3abrnuí, měl dle jedné powťsti
bohaty klásster, ble iiné pat nábEtrmj pa
Iác ftámati, to jo!)o3to fltcpid) peuize a
portabt) to bečirich uschow.iuy byly (obtub
[nab polc to Bcčici napnutí), ttcré prý
tam čafto boření widiwali. “Dbtub té3 pos
wstala powčsl o nancm nefftafmém hnus
noíomci, ftcron jíme ! wrchu pobottli. Du
toti3 prc'noč\oc bmanóctou bobinu
ob práce obpočítoaic a poftmu po3imaic,
mit-čt bma milé lottp poftnbp naplněné
.: ob duchůw přenáncně, na 'tterč při tobě
maiíci růšenec pofměccnó hobiti, a ta! je
na ponordyu :,aítamiti chtěl, bp sobč po=
f(abům těd; nabrati mobt. Ze mňa! ie:
sstč žčxduý požemský tmor ! ntm prám.:
neměl, propotit) pn') se a methim břmo=
tem, ob ttcrčtm fc bťeh fesul a odwáž:
límce zasdral. Int poměft wyprawuje.
Mh wssnl bologiti můžeme, 3: to nebolo
točci přilis bimnon, natégti rů3encc to
tutou čtoměta pracotoitěbo, člowčka tla-=

[\o3nčbo; trhdejssi třcftané ncftnbčti fc 3:1

sobč mohli,
dlitby na něm obřítátoati.

a při !a3bě přitcšitofti mo:
Tedy Tnab i

mčl tehdejssi kťescanský oBtjčej, m bol—č
obpočtnřu rů3enec se mobliti a fBofya -—-
Imůrce fmčbo, rodeoitř. *)

4. Zpominky z besed.
(Od Josefa Kra mol ia o.)

'1. Rozmluva o pokladech

„$o3brato máe' EBM Bůh, íogfebi!
D čem pat 3:16 rou3mloumáte? Ze to
eosi důležitébo býti mufí, foubtm po ma:
ssich wážných "náším" —- Ta! mtmoit ,

') *Baanamcuánt. Račteš, pane Archlebowsky,

soUsed © o 5 r o t &b , m,; na mcčctnt' bc:
sedU ! íoufcbotoi „b o r,o w f ! &m u pťissel,
tbc se ji3 dťiwe nčtoli! italští; foufcbů
bylo sesslo, jejichž rozmluwu 93 o b t o r úb
swým pťichodempřetrhnuL— „5 o r o to ský:
„Inbit nám moptamujc soused CEI)I::

& Buboucnč naRebo Morawana na
53. 2m. apameti míti; ont Wám ga pomoc skýtauou gůftcmc wezdh wdččným.
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Bonfini., jat hrabě bylo na trhu zboži
(učilo. 3eft měni brabota melilá a wý:
bčlhy mali; tot již, neni šábnú bm! 8:—
fítč ta tuttpnč (luluřice) jest nejlacix
nčjssi, a Ba již ani na tu whdčlar mlat.
(krabi) se tobo Byl asi pťed desiti lén)
nabál, že turkyni iibat Bubeme; tcnlrát
ani siechu o tom nebylo; ienom na kmeni
Brama ii libé fupnmali, a mčil, kdhby ne
ii. — Bane Boze mi obi-uit! — fnab
bhchom mt; dyubnbni libé blahem pomřiti
muícli. ble, jak se časy mění!“ 1) —
„$anc Boze, račiž to zpros:ťedlowati!ee
powzddchlfi Doďrorád, a pakseial mlu
miti, šla: „Sá newim a nerogumim, jaié
to bále bude! Druh mcblé bruba bomóci
skrawy nemá mimo to, co na trbu loupi;
wýdělků neni, hrabata co týden wčlssi,
a chudobni libé soďč Beg přcftáni dwéťe
podáwaji. Měli jím: již také zlé roty;
ale nnnčifii icft mnohem borííi; (cimbálbylo
aspoň staré uabčláni. Sat lylab
d opťel '), m\)taÍ;oroali) se dwourýnsstáky,
jenzby iinal tai lehko nebyli) ( utraceni
pťissly; a začít ——bmourónňtátp ifon
pryč, papřrowých neni, :: dobytek jest
inqmarnčn Wssak ale při wssi ((
trampotč a při těd; nedosiatcich aš zmia
máb nás $a“ Bůh me zdrawi zachowúwčc,
začež MU mččna but—ij dawála!“ 3) —
Horowský: „Int patrné zuameni, ze
od nás Wm Búh miloírbenftmi Gmébo

xposud neobmrátil, ačlolměl jíme toho ne
zaslonzili. thž se zdálo, ěe hrabata a
hlad nejwyšssiho siupné bofábm, seslal
nám turlqni, (tetou se na tiíice libi
žiwi; nebo! wnozi (enom ji, a to me
s tromnofti tmm bennčiibaii; ba nč
Itcři za sstastué se poklúdaji, (by! ji aspoň
bmahát za ben mohou Býti nafoceni. Na
palm ten lib nač nawhklý nebyl, a pťece,
(bmála BohU, nám chutná, a zdrciwiz
něho jsme. Nčkterym se owssem, jala 1
bům na poUssti manna, turmnč při:

'Wg mwjsouzRožuowa2M
lalflšbo „om 1855,m; w ololitam

( íluttčnš ji po nčlnli! tolů cbubolmi libé

( ponícimictl„nom laíf( turfnřtomon fc

bopř_cl, (. i. unpitaic fc zwttezil,
_ 821101390“ začal, dop
') mmm fr. u_aEm„izola-pi, w létě I856 po
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lehla , iini zase opuchaji, matnice, žc to z
turkhně; ale já mnflim,' ze tomu (mlýně

, tal balec: minim neni, nez nrdostatek. "—

Chlebowsťýr „El), iciproti turlqni nic
nemam; ale což to wsseckoplatilo; (byla,
ii Byla měřice za groč, neni:-li ani toho,
tos ii neloupiě. W nhnčjssich okoonstech
Bt) mčrupat'čilo, gelynati budya B pe:
uč " ——Skarohlidek: „©, kdyby
Byla krysstoskae) nebo virguleb),
l;neb Bt; st člomět ! penězům pomohl."—
Horowský: „Snadbystc, fouíeblu, nes
chtěl buchu molati? $řiteli, toby Bula
marné namáhaní! Wsseckoto jest mimi,:
flem takowých libi, iimšto se práce zossklio
mila, ale chus na Dobrá iibla oftala.
Wite:li, jat prami o nid; Pismo fmatč?
„Wssickni, co d-těii zbohatnouti, upabaii
to pokusseni a w osidla bábloma;" co se
ozwlússtč na tt; libi potabomat můge, lteři
talomóm způsokxem penize whdobýwali
mini. Dobře (Ban Bůb mi, co lomu báti
má, abl; se neim čafnč ale i mččně Blau
ženám ftal. Nám tubqš nic jiného nepo
zůstúwá, než Seba fmaté můli pokornč se
podrobitxi, a powirmosti skawu swébo ochotnč
plniti; Dnt paf boufaiici w Něho er:
pufti. Takowi libé, co se swým stawem
(parními "mjíou a na powčrečuý způsob
penize dobýwati chtěji, obyčejně pominnofti
siawu (mého aanebbúmaji a (at faquně
do wťtssi Bibi; legou. Sá jsem jal žiw té
flamné krysstofky to mlád) neměl, ale
od (id;, co w nij četli, ifem slyssel, že fc

-m ni bobnč zbusta íměna Boži a (maté
,'(oum piána naléaaii, jimiž se duch aa:
Hina, aby iiítou fummu penčz pťinesl,
ale tal, iid) šábněmu Ueukradl,eani 'o
ně žúdného ňeossidil, neš alu) tatomě peuize
'přinefl, co jíou w hlubokosti mořflé po
topeny, aneb od lafomců a od zboiniků to

*) (Irbňtofh, (niba, m utzto rozličnč
moblitlm, gaflinc'mi a ani-(ldni 3lt'_l)n ducha
se obsabowaly, o nicbšto bnmčrgčn(_, trat
lozraci libé se pomnimaih ze se jimi Babel
bnnuti, abd p 'ncíl lim peníz:.

Virgule (; latinfh'lyrovirga,vír ,prontet, bibli a. le ! ble c'm pokladů

(uťmecky:bic mím _óelrutb? litr? mouth;w dwouzUbou widlici mol) bai blcbac
patlat—ůw al miblid do ruinu (měď), ncfa
virgule p eb feboix; w tom-mi('tě,' tbc fc
tlumí tanec ! gtmi samowolnť llonil, ble
dal fe pollab.

:|
V
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3emi 3a'ťopánt). —- Sata to 3po3biíoft čIo=
měfa, fbh3 ob úhlamního nepřítele Iibflého
pomoci mhhlebámá (: jamochte bo jeho
oflbel Ie3e! Wždys on he3 toho „oh=
d)á3i jafo leto řlooncí, hIebaje
fohoht) je3raI." Dejme tomu, 3ebh
pcní3e 3úbané bonejl; ó wssak on ti jich,
čloiočče, barmo nebál ——— Slyssel jfem
té3, 3e Iibe, ne3Ii 3Iého bucha 3aIIínati
počnou, připratouji je f tomn poftem, mo=
inthon, jloatómi swátostmi (potánínt (:
přijímáním) činíce jlihh a úmhjlh, pam
th pení3e boftanon, 3e bají lofteI pofta=
míti, aneh 3e jiná náho3nh ffute! tohto:
nají. D taforoé ohěti "Bón Búh neftojí.

Semu ht) bylo milejssi, 'fbhhh onu poho3=
nost, kterou pro bofa3ení nlamom) a 3
há3ně mhfonároaji, ahl) čert při 3aflín6ni
něfterého 3 nich neuchhtil, taběji pro fpa=
fení bufje floč fonali a drahý čas to 3a=
halce nemanh , ta! ht) jim ?Bůh jiftč při
jejich práci hebliroé bal Swého po3ehnání.
?Ithh mám bořá3af, 3e tarotoí pofjetitci
mííto penč3 jen pofufjeni a hto3nč ftradph
johě bohubon, pomim mam, co je přeb
Iétt) přihobiío. „Zisty ohrujářjhj tomathč

ač wedl 3imot naho3m), hh! přece meIiee
Iafomh; a jeho [afomfhoi jej taf balelo
3ameblo, 3c si umínil 3Iého ana o pe=
ní3e motat. Bcopatřim si krhsstoskU, bal
fe bo toho. Dělal to wssak ta! ffrhte, 3e
miftr jeho nic nemčběí, co futí. Bťislowi
pramí: „Kdo 3Iého roota, jiftě je
ho borooIá; " ta! je i 3aj[epenémuto:
marhfjoroi mebIo. Muselt Mott) fwe hto3nč
phtati, an míjto bonejení penč3 zlý buď)
jej počal roe bne w noci pronůflebomat.
Hrdlil ho, ha3eI míjeličim po něm a 3ahit
ho nfttoroaí. $ramiío fe, 3e3aHínaní bmha
jenom to noci tonaje, fe unaroit, a 3e
prámě w tn bohu ufnu[,tb1)3 mu zlý
bud) pení3e nejí. Mistr fíhfje honřit na
bloe'ře, fjel obemnt , ale nemiba 3abneho,
zase btoěře 3amřet. 91k forma toefjel bo

ji3hh, ji3je hto3nh hřmot ftrhnuí, fterhm3
i toroarhč 3e jpaní proeitt, a mčba co to
3namena, pramiI: „.Dofpobáři, 3Ie jste
učinit!" — ob té bohh 311)buď) toma
thfje hto3nč pronaerbotoaI. Sebnon we
bne hobit po něm 3ele3nhm mřetenem;
tomarhč, (htě' je přeb ním skrýti, Utekl bo
\oebIejíji jmčtničřh; ale i tam ho buď)
najjel a počal ho fjtrtit. -— Domúci, když

Čtem poučné a gáoatonč.

to zpozorowali, chtíce ho ob jifté fmrti
ojloohobit, fotroa je tam bohatí; nehot
31h bud) dwéťe rozličným náčiním, 'je3'je
w té jmětnici nacha3elo, 3afřatoif. —9.Biba
jeho miftr, 3e_to k bohrému necítí, ntelt
je k duchownim proje jich o tabu. Na
jeho plojhn přifjel jeben fne3 &:ro3lá3al,
ahl) mu totoarpč přinefí Iní3lu, 3 ni3to
bueha 3aflínal. Iomarhě ihneb tal učinit,
a ob te (hloíle hhío t_omnftrafjiblu _fo:
net." — Dobrorád: „Timto mhptas
tooroáním upamatoroa! jste mne na nbá=
lost, ji3to můj neho3tít otec náhobou jměb:
lem je ftaí. Sebnon o _bemáté hobinč
mečer, když praci řemefla jroe'ho ulončil,
3apálim fi dýmku tahala, hra! je bo broéří.
Matka má je ho tá3ala: „Nejdeš:li jesstč
ksousedowiMuohochtčlowi?“u Dtee
obpomčbčt: „Son, a netoim, co biloněho
mne tam bnec eeIh ben mabíJ' Matka
mn bomtouroaía: „& mohl hhe taběj
lehnout a st obpočinout." en: on na její
bomíumn nebhaje, fjeI. Pťijda tam, zastal
w ji3hě jen foujebh: jamotnon, a ta3al je
jí: „Nú, kde máte ga3bn (hojpobáře)?"
Dna obpotoebeía: „Seďte, sousedku,seďte;
hneb přijbe!“ — Mňj otec nehhl ta!

hátfo3rah), aht) nepo3oroloat, 3e jest 3bě=
fjená; neboť jeho ro3Iičn\)m ota3lám po:
mateně obpomíběía. Dtec fi pomhftil:
„Snad jfem přinel nemhob,“ a hra! se
do bmeří; ale ona ho profila, ahl) jen na
d)mi[fn počtu!, 3e mn3 její hneb přijbe.
W tom mel'jel její man3et 3 fuchhně bo
ji3ht), a ona opět bo kuchynč obema.
„*Bojote, foujebln, jebnout," 3mal otce
mého hoípobář, bht fe iefftč mhfpímc;
3apatme si taháf a pa! st o něčem poho=
tvoříme" — 9m homot je jim ones ni=
ja! bai-ití nechtěl. Dtec můj o wsseličem
mluwiti 3ačaí, foujeb Mnohochtťť mn
rossak na to ro3tr3itě obpomíbaI,' aneb
míče, bo jebnoho mista upřeně Web“ a
huftě lotonče rouře 3 úst fmhd) mhponfftčl.
Wida otec můj, 3e tentotrát ja! hojpobhnč
ta! hojpobář jjon jaro měrhem otře
fjtčni, mhfouřit jmon bhmh: tahářu a
hra! je bo bmeří. W tom wessla ga3běna
(hofpobhně) bo ji35h, a ga3ba 3a6 bo tu=
ď)hnč. Be pa! otec můj na právě na:
proti kuchyňowých dwéťi, fpatřit to ru=

dyhni _fmčtlo, ftůt hitům ohrufem přihhlh,
na něm trncifi; poftamenh a naoli!
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oíoB u ítola íebícidj. — Rbtj3 to ípatřil,
mrá3 ljo obeííel, a proto íe bral bo bměři.
Sousedla ale udjopila ljo 3a rulu, ína3nč
ptoíic, aby ne obcljobíl, nebot prámč
jebenáctá ljobina bodjobíla, :: té íe
ona nepoeljnbnč í'ttadjomala. Dtee můj
3 přebmětůro, lteré ípattíl, a 3řečí, je3
btjl ob íouíeblp ílpííel, ínnbno íe bomti=
pil, co oui tam inti; proto mu ji 3a=
bplo líto; ale přece tam mínil i
nemínil 3ůítat. — W těd) to3paeicl)
obrátim íe ! olnu, celou bilou oíobu menlu

přeb olnem ítúti ípatřil. $tů3ou íe mu
tolaítj na ljlamč 3je3íltj, a tal ji3 nebral
oljleb na proíbu íouíebčinu, ale tora3il
bo bmeři a bomů utílal. *Břijbabomů, Ijo

- není íe bo poítele polo3íl, a_ ta! ljo 3ima
3b_ttila, a3 mu 3ubami leíílotalo, a
pa! ljo celébo čtmrt rolu opuítit necljtčla.

QI ti 3a_llinači co 3 toljo měli? Nic, ne3
3e praci 3anebbánmli a ljloupoíti ljlebělí,
proto wssakpřece djtěj nechtěj mdju=
bobě a w neboítateidj 3emřiti mulíelíJ' —
Horowský: „QI jíem jíít, 3e potom to
poííetiloíti ímé toaííeljo otce mínílí, 3e íe
jim pro něljo jejiclj pobnílnutí nepobařilo;
nebot talomi libé, iíonee poměrou opletení,

nemoljou naljlíbnout, 3e měe ljřiíínou'lo=
nají a slí3c'maBoha polouííeji; a proto
ne3bařeni pobniťnuti íméljo m3btjďtj té neb
jiné přičině přičítají. Tak jid) má. bábel
na pomčře umá3ané, (\ poměron je jalo
oprati po můli ímé mobi, a k umoíjm
pobnifnutim ponoulá. Sá jíem měl s íi=
íttjm člomčlem příle3itoít mlutoití, co té3
na talototj způsob po pollnbeclj pibíl, a
tu jíem po3nal prarobirooít přiílotoi: „Co
to ftbcí, to na ja3tjlu;" ljneb on o talo=
míjel) mčceclj ro3mloutonti počal. &&, íltj=
ííeto ji3 břime talomou poměít o něm,
pou3íl jíem té přile3itoítí a ptal jíem íe
bo, 3bali jest to pramba, 3e budja molal?
Dn přiíměbčil 6 bolo3eniln: „Qlle jíme
nic neboítalít“ *Botom na 3ciboít mou
mtjpramomal: „Když íe nás nělolilumlu
milo', 3e íe bo toljo báme, ííli jíme!

ímat'é 3poroěbi, bali jíme na mííi ímatou,
činíee úmtjíl, 3e báme 3 těd) peně3 !oítel
poíiaroiti, jeítvlií : ním to pobaři. Žlč

jíme to boítí tajně bělali, přece íe o tom
naííi panáčei (lnč3i) boročbčli.

Břissel jeben 3 niclj le mně a ptatoil,
abtjcljmu uló3al lttjíítoílu. Co jíem

148

měl bčlat? Mmmé bylo mííedjno 3apí=

tání — djtčj nedjtčj muíel jíem mu ji
ulá3at. Dn ji ani neobemřel, ale jenom
na ní pratoou rulu polo3il, řla: „Nedč:
lejte ljloupoíti, mííal 3 toljo tal nie ne
míjmebetel" — MUe to bneb 3amr3elo,
3e té lni3ltj ani neobemřel a jenom na
ni ímou prahnou rulu polo3íl; ale co jíem
měl bělat? Dilo jižxbhlo 3apočato a mu
íelo íe bolončít. Když pal jíme íe měli
! poílebnímu mobleni íejití, napominal
jíem přeblem ítoě tamaróbp, aby se ttomu _
jíítč íeííli. Wssickni ílibíli. Žlle co íe ítalo!
Geben 3 nic!) bpl blu3en peni3e bo totďjno=
íteníléljo bůdjobu; přiííel ptoň bráb, aby
íe 3a ro3la3em ljneb ! obecnému úřabu
boítamíl. Ien íe rotjmlouroal, 3e bnee pe=
ně3 nemá, profil, alu; ljo jenom'tentolrát
nedjal, 3e to 51:39 3aplati; :: lbtj3 ani to
neproípělo, ubal příčinu, 3e tam lonečnč
ani jíti nemů3e, pončtoab3 melíce mt3ne
a on nemá co oln'xt; bróo 3qu o jeljo
3braroineítál, kdyby toro tal tulje 3imě po
něm 3ábal. Qlle mííeďo nie naplat. Dráb
mtjpůíčíl ob íouíeba obum a miltj lama=
ráb djtčj nedjtčj ! obecnímu úřabu boíta=
mit íe muíel, lbe3to 3a nepoíluííenítmi :!
nemtjplnční poroínnoíti muíel si oblíbit tu
noc w djlábřu přenoeoroat. QI to bylo
ptáme to, tu noc, co jíme měli poílebni
moblení totjlonároaf. SBroto 3e w určitou
ljobinu nepřiííel, 3ačalí jíme íe moblit',
ale 3e jeben 3 náB 3cljá3el, ne3iílali jíme
nie jineljo ne3 mnoljo ljtů3tj (: ítraďjuJ'
&& jíem mu, pol'cačomalbotomíltj,
ble mo3noííi mtjímětlomal, 3e to jeít mčei

ljřiíínou, na taltj 3půío5 peni3e bobtjmati,
jelilo3 tim toííemobouenoít a dobrota Boži

tč3cenra3enalnjmá." — Glaroljlibel:
Co íe bottjlá moláni buďja o peni3e,

jíem tě3 toljo mínění a u3nóroám, 3e to

wěc hťissna;stale mirgulemí peni3empljlebómat, íimtjílím, břídjem btjti nes
mů3e; btjt prtj mirgule jíou jaltjíl náíttoí,

ltertj3 nab 3emi bt3antj, jeít=li ímtjm 3a=
roa3im ! 3emi íe lloní, ula3uje, 3: na
tom míítě potlab btjti muíí. — Dobrou
ráb: „& w tom jíte, íouíebtu, na meli
lém onítjlu, měříte-li, 3e mtjljlebámáni pe
nč3 toitgulemi bezbřichuíe ítáti mů3e.
Bytby se při tom nic ljřííínéljo nebólo,
ji3 to jeít ljřídjem, 3e íe čaB níčemntjmi
mčcmi matni. 91 b_ojalěljo nebe3pečen:
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stwi se talotoi libé umobi, an bo ieífbň
lego'u, aneb blubolo to gemi ropou, íme
beni ifouce mirgulemi, že tam pollab nas
ibou. Kdyby při tom o šimot pťissli, jal
hrozné obpmoibáni pťed Bobem 51; na
sebe uroalili? Na pťřklad talé o nan'em
melebném Nadosstř rozličné powěsti for
l'uii, že se m tamnicb biráď) mnobo glata
a ftřibr'a nalégá. Siíti 'libé, maiice o
tom, ia! fami praloili, iifié gpramb, umi:
nili fi, fmébo fftěfti tam blebati. Baopa:
tťiwsse sobč ímičlt) a mnobo ídbů mo
to'ugu (ffpagatu), ssli na Nadossr. Pťie
ibouce' ! bitům, umágali iebcn louce mo:
tougu u mcbobu, ubčlali fmčtlo, a hačeli
bále; ieben z niď) na llublo. fmotam') mo:
tou; obmotamal, abb, lbbš nagpčt půibou,
ile5abloubili, Uébrž zase tou cestou anrch
[: boftati mobli. Rbbš pobgemrrimi fial
uimi rogfeblinami fračeli, nčlbe mobli jíti
poboblnč, něfbe pak bblb tt) rogíeblinb tal
ltizké, še obnuti lu pťedu fe bráti mufeli,
a iinbe měli cestu ta! úglou, že jenom
bolem iim pťelézt lze bblo; ro mnobód)
miftcď) pal bblo takowé prostranstwi, coby
se mobl 6 wozeul obratit. *Botom pťissli
! propafti, wedlé Uižto ienom tolil mina
bblo, co mobl ftopu položit; lámen
bo propasti [m:-rm; slysseli aft za pět mi
nut bo wody šlxlxmknouti. Krom nedopýrů
w tčcb pobaemnicb cbobbácb čdbnébo žiu
roěbo tioora nefpatřili. Ronečnč pťissli fc
bmoum roaíeblinám, a neměbčli, kterou
by měli iiti. Po nebloubém rozmýsslcui
na tom se Ustanowili, še polezou prawou
birou. -— „Bratrowé, ial se iebcn z nicí)
mlumiti, ia iíem anatom, a bal: ilti ne
mobu, mi; 6 EBáncm Bobem ibčte, a já
wáď zde čela! bubu; wssak mim, že fc
tam nebubete bloubo bamih" Marnč bo
brugi napominali, aby tam nezůstal, ale
ssel 6 nimi; amífal nemobouce bo po
bnouf, mufeli bo obejití. Ten fc:
bnum si na ramen, biloal se ga odchcize:
iicimi lamaróbb. iDolub miběl odlesk swčx
tla, kteréž měli 6 febou, přece jalé talé
fmětlo měl-; ale ia! i obleft zassel, pře:
broaná tma bo obtlíčila. Zprwu, že bbl
unaroen, a že 'famarábi ob nčbo přiliš
mgbál'eni nebyli, bylo mu to iebnoftcinč.
Sat mile st bona! trocbu obpočinul, teptm
st rozpomřnal, tbc je, a ja! zle nbčlal, že
si aspoň icbnč fmlčh) nenecbal, nebo! bbla

imf pouhá:: 365an

aš bafta tma tolem nčbo. Byl mu čaa
bloubb, lašbé ofamšeni trplo počítal, ale
o latnarábecb nebblo ani flecbu babu.
Strach mu probibal we wssech hned).
Sotwa iebna I'traffná mbnlénld pominula,
iii brubá mnobem th'affnčjffi mu napabla.
Ia! to pořáb a pořáb filo, aš foncčnč
počal poďmbomar, sbalí se jeho lamarabi
mráti? Kdož roi, co se jim tam přibobit
může? Suad tam nčlbe bo propasti fpa
bnou aneb iicb fiála připabne? Snad
iim íroičh) boibou a oni gabloubi? Potom
já tu muíim gabbnout. gabbuout ——ale
jalou fmrli? Seftli mne učialá iebomata
žižala neuímrti, zemru jisiě blabnou fami.
D co iíem ubčlal, že jím se tubb pustil!
Dřtkt,dmé bubou mne oplalaroaf, a tubus
bou ročbět, lbe ííemhrob ímůi nalql. D
kéžby mne s.Bcin 23% 6 tu obtub mb:
[mobobill Nebudu ses rnice na taký způsob
po pokladech fbánčf, ale ípolojim se tim,
čebo íi praci rulou swých bobubu. — W
této trapné ncjil'totč pilně pofloucbal, uflb
ffifli iii brzy blac nebo tron) swých la:
marábů? Bylo mna! můlol nčbo tid;o
jaro w hrobě, ano.! im tbtoilcmi přem=
ííomčmo bblo iebo rolaBnimi úzkostnými
wzdechy a pabánim wodnlch tapet, co se
na wlhkých ffalúcb íbromaěboroalb. „brain
zou, strachem a podzemnim wzduchem, lic:
rýž bo omimal, bbl po celém těle atublb.
——In se mu zdá, že slyssi blan lidský;
beblimč nafloucba, zdali se ncmbli? Za
chwili flbni 3 balel'a: Pochwálen bab
*Bán Ježiš Čhristuůl“ — Dn, co
btbla měl, nábožnč obpotočbčl: „as na
wčky. Amen!“ Než se rozessli, toto
pozdraweui ga beflo ímé zwolili, jimžto
mu o froém apótcčnim přicbobu wčdomost
baii. Rbbš 5in nogbramcni to icfftč nčlo:
trate fobč mbměnili —-lonečnč fe shledali
a po motougi fftaftnč mffiďni na bcnni
fročtlo pťissli. — Powažte, sousedi, jal
possetili ti libé bbli, že fe bo tal toe:
lilčbo nebezpečenstwi mbbamali, tmě; iim
ani za má! užirku nepťineslo, ale aspoň
ie poučilo tal, že iim zassla chul, jem!
icbnoy to bit-ad) Nadosstě poklady blcbati."
-— Glaroblibcl: „lomu bychskoro
newčťil,žea tam obtub po prázdnu
pkissli; nebo: powčsti o tamnicb pollabcd)
nemoblb z čista jasnaxpowstati.“ a—
Hdrowský: „Io mam bém, [oufeblu
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3m prawdu, še typowěftiz čijta jajna
nepowstaly; alojjal to, 3 česbo powstaly
jejt bámnou minuíoíti přiliš 3abaleno, tal
3e tolilo temně bomaláloati je toho mů:
3eme 3 úflníbo pohání, je3 je to Iibu na
jjem a3 bopojub zachowalo. Bnámof mám,
3e bora Radossl prý jméno ímé boftata
u pohanských přebh'no nassich od modly
Nadohosta, ťteréhož tam přebfomé
nafji pohanssti etiíi. “Bří chrámě bylii
luč3í pohnnssři. Pohaué po úrodných 3nčď)
a po dobytém witězstwi nab nepřáteh)
bů3ln jmému Nadobostu meíite' oběti
př'májjeli. Ia! je tamto porlady 3načně
jbromá350roali. Rboš pak se po Morawě
ťčeskaUskwi ssiťřlo a pobanjťe' chrámu) je
boťily, nepochybnč pohané poslady 3e jmnd)
chrámů na Nadosstř a ro jefltmíd) je!)o
ukrýwali a schraňowasi, obfub je ro libu na:
íjcm tt) poměíti o poflabeď) m ?Rabofjti
uchowalh, je3 powčrečným [ibem mnoljo
wrtochů způsobily, a ! marném“ hašení
po nicí) příčinu 3arobalt). 'lBtyllábá je, 3e
sw.Got-il! a Metdod mobluRadou
hosta 3bořili :: na poklady w Nadossti
je nalé3ající flatbu wyrklř, aby jící) nim)
3411)má 3 Morawanů neboftal. (Dbtub
jbe, 3e Drzj mnoho Cechů a Stalianů 3a
starssich bob o boboti polladůw těd) se
jna3ilo.) Pozdčji je tam pohané 3aru5ali—
pojub jebno mífto na Radossti Báru)
jemi fe na3ómá ——a ja! a, 3árubt;
Uschly, jakýsi cijař jící) la3al3apallt18ebo
toojflo wssak tam žádného 3 oBle3enců ne=
najjlo; ti pry wssickni temi pob3emními
bítami umí.“ -—Dobroráb: „Brzy
bod) tomu 3a prawdu bal, 3e u, powčsti

o pokladech w Radossti 3 tořjoto pramenu
je mohli; utroořiti.91mfjal i kdyby tomu
fhxtečnč ta! bylo, pollabt) tam přece fnab

ji3 nejjou, an jid) nepochybnč ji3 něfbo
nale3l awhbral; a jjou-Ii tam a3 booo
jub, tém Wm Bůh mi, w kterém miftč
mě3L—13roto wsseckozaklináni jest marné,
jen sslastUounábobou na ně [3e přijítiJ'
Škarohlidek: „Nadosst jem,Ska:
bofjt tam; mů3e Byt, 3e tomu tal, ja!
nám to foujeb © orowský wyprawowal;
mů3e talé být, 3e tomu ta! není; ale to si ne
bám nikterak wymluwir, 3e na ro3ličnáď) mí

fted; w 3emi jfou oení3e; bot nejeben ji3 mi

dčl,jal monzun, plamene!mn3i3 omal*),ÉWAH' )' vvv 11
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fboá je tu a tam to noční Dobu jujjih).
Znnl ijem bemabejátiíetébolmeta, jen3
mi nejebnou prawdiwý ! tomu jměřuiící
příběh mnpramomaí, řla: „Kdyžjsemslona
3i[ 3a pobunfa w nafjí běbině, jebnou na
mejno jíme 6 paďpolfem orali; moálo
být kole iebenácté bobint) přeb polebnťm ;
tu, ja! je Dobře pamatuji, pacholkowi ton:
tetě! pIuI; 3 brá3bl). Sal jíme tu Brá3ou
boorali, iel'jtč ani ten 3ábon nebo! náleiitč
boorán, prawřl mi pacholek: „Wypřikdni

a _3uroeb lonč bomů “ — && řťu: „'I \;!
jej—něnení poIeme' ——ŽIle pacholek mi
obpowčbčt: „Qiubem-li nyní po Iebno:
mať, pojebem po poledni prťo (břím)
orat" — Sá tebn, ija jenom polyůnlem,
nedn' mi to Bolo w noB neb nebolo, jeho
naří3ení jíem mnplniti mujel. Dn wssak
přissel za mnou Domů 413po půl hodině
“Břífjtí neběli pájí jjem Poně, :! tu přinel
3a mnou padjoíel, ro3proftřel si halinu
na tramnit, položil je na ni :: pramil:
„Chceš:li, jbi si fe swým robičům; já
Dnes nitam nepůjbu a dwi 3a tebe tone

páni." gd jim to ráb uslyssel, a jeBera
je, fjel jjem ! robičům. ?Ile w cestť boj!
mi to Ie3eIo w blame, 3 jalé příčiny jjem
talou [ájhx u pacholka 3íjfal? ——u ro=
bičů ijem je bloubo nebmoií. SBřijba na

3pčt fe foním, widčl jsem pacholla je!;nuíitěbo na 3emi líečet. Myslim fi:
tl; jjj ta! pobožný!“ “Elie popoiba bližr,
roibim, 3e ne w pobožuosti, ale w peně
3ícb jeft ponořená; melt celou balinu 3Ia
nimi a skkibrnými peně3n molo3enou. Dn
mne ne3po3oroxoal, nebot [ml zamyssleuý,
a jó ijem po tichounku přijjel. Sář
„EBomo3 ?Bán Bůh čítat!" — Sim to
\oelice trbfo. „Sá jjeln je tě tal polckal,“
pmoil a po malé pťestciwce bolo3il:
„Wiš:ki ti) co, nepralo 3ábnému, mfjal
já ti té3 nabčlím. Toto jíme onebbá, co
jjem ti flora mnpřalyat té3al, mootaíi.
Rbtj3 jíme spolU moorati, fpoíu bubeme
u3ímat. " — Ze mi te3 nčco ubělit slibil,

. 3atučil jjem je, 3e je o tom aniflomičrem

nitomu ne3m_ínim. — Bo wárwcicd dostal
jjem se na jinou jíu3_ou. D jlíbem; 1m ubtl
onbn a onbl; jjem jej upomínaí, eo3 on
pokaždé na bobu přibobnčifji odkazowal :!
botub mne tťssinskými jaBIh; upo
fojomal, a3 jfem nic neboftal. Meziti
čajem pacholek se br3el chlapskh; ssaty fi
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poiebnal acela notně, u nmfilt) šóben z
pacholků tak si nemolil, coš neien [;oípos
bářomu, ale i iimiď) libi pozornoft na
něj obrátilo. BeUčz ge slUžby nebral a
přece .roffelico fobě boroolil, iaiobt) íebl=
íhim fpnem bol. — Sebnou nafiel l;noípos
bář n— lonitnč toe flulině nčlolil zlatých
a skťibrných penčz schowaných. Hned bábal,
že jfou padiolfomp. Newzal mu jich, ale
ob té bolu; B oči bo neípuftil; zwlússtě
já! mu penige me ířulině gafttčené dossly,
pozornost son oftřil. W neběli na
oftatlp *) měla Býti w krčmě nmftla.
Bacholek po polebni ze broora tonfi'el a
[;ofpobářnáůoth) za nim. Rue ob bo=
fpobářflébo ftameni ro poli bylo pro:
mabiffo rameni, a w něm ftála ftará
bíramá lípa. 11 tolyo Qromabiffa pacholek
se zastawil, fttčil bo birp rula, na chwilku
se tam bamil, a pal strčiw ruin bo fapfo,
bral se o) tu titanu, fbe řtčma byla. Sal
gazda troufal, že pacholci neilépe w krčmč
hoduje, nel fe pobimat, co ro té lípě scho:
máno. ?Ile můžete fi pompflit, že inu srdce
tabofti poífočilo, když tam plati fotel pe=
Učz nafiel. Db té bobo přeniáňlel, jaibp
fe toho poilabu ;,mocnil, cobt) n pacholka
ftranima topo to pobesření neupabl. —
Na .fítěbrli ben mečer nařibil gagba če:
lábce, abp fe nofíiďni na jitřni \oppramili,
on že bUde fám boma a l)(ibat. Stalo
se, iai poručil, a přeB ten čas lonional
únipfl ítoůi. Sal nlile wsseci bomáci na
iitřni obeffli, wzal z lípt) lotlif 6 peněgl)
a dobře bo fdiránil. — Nastql maíopůft.
W ltčmě bylo zase šimo. Housle, cimbál
a bafa se ball) ílnfíet, a mefelá mlábeš
fe tam fdyágela, dytic užiti masopůstni toe:
felofti. Dnen paďoolel též fe tam jit chh:
ftal,_ale pnmětlim jfa pořeiabla: „Die:
ntá6=li peněg, bo bofpobt) ne=
lea/' napřeb ffel fe peněgt) zúsobit. Pťiu
ssel, fttčil tulu bo lipl) a zůstal, jakoby
bo prom omráčil, že tam lotlila G penčap
neni. Bpamatomam fe, misto lrčmt) ssel bo
můýSDoma onemocněl a náíleblem topo w
l_tátlofti genů-el."— Z mpptamománi tobo
patrně mibite, že se penize w zemř na
chúzeji.“— Horowský: „Neodporuji,
atebrž mám, foufebtu, za pratobu bároám,
še fe bo_zemi penize njacházeji.pLidé, iebni

*) W ololi xRožnowském poslednt Uedčle po
sw.mnu.
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báůni a brugi lafomftmim pugeni, autopá
waji do země penize ímé. Sá wssak tolilo
pramim, že způsobem powčrečltým xpenize
w zemi ropblebámati jest melilá poffetiloít.
Powčry pobobné mnobbpháte zawdaly
probnaným ssibalům pixiležitost, šeirátlos
grafé libi o poílebni penis připraroili pob
5áminlou fmúnlenou, že tam a tam pe=
nige naibou, f čemu wssak peUčžitého ná
llabu „potřebí jest, an dobrými skutky
ducha na nici) febieibo a fe trápicibo oftoo:
Bobit mufeii. EBoměrčimi libé nezřidka
tatto pozbýwajiiifié za n'eiilté. Protož,
sousedi milí, ml) taběii woblebátoeime po:
llabů ble ptamibel, kteréž nám nafii ná
bošni a moubři přebloroé zanechali, řilá:
majice: „Modli se a pracuj w
každé době, Bůh bá Swébo po=
šebnáni tobč;“ — „Bez Božiho
požehnání mffeďt) měci ibou jen
maní;" — „Babálfn jsa slnžebu
nilem, neběbui še'G babrnílem;"
_ „Salélyo jíme stawu, takou
jeznle strawll;“ — „Sal ibe froi,
tal fe ftroi." — Kdybychomfe těmi
pramiblt) řibili, mnobé bibt) a mnopěbo
nebol'tatlu mczi námi ln) nebnlo; neboť při:
liííné bušení po blahobytu a nábperně fe
fíaceni nab ímůj staw jsoU bohužel melmi
to_iffiřené choroby a nemoce nanepo toěln.
23ámáme=li k marnotratnictioí láfáni, zpo:
meňme fi, „je jest do úst malá biela, ale
prolege ji mellá komůrka,“ a „lbe pití a
a boby, tam k žebrotěschodyp“ We wssem
but'nne íprameblitoi, nebot „penig nefpras
roeblimě nabptó požírá beroabefát bemčt
sprawedliroých.“ „Lepssi jest (bublinu býti
a Dobré fměbomi miti, nešli ziskat wssecben
swčt a z dusse ttatit cnofti lmět."—„©čz
lejme tal, infbpdwm tu na točit; žiwi byli, a
žiwi bubme tai, ia! bpďyom iefítč bneB umřiti
měli." Kdo tal šije, naibe wýžiwu son po:
ble slow Dawida lrále: „ŽiJilábifem bol,
a feftaral ifem se, a nemiběl jfem fpram'e:
blitoébo opuíftčnébo, aniž aby femeno jeho
ieloralo chleba." —Sřbpopď)om přes to mne:
ďo přece bibli a nougi zakousseli, wčzme a
tělfme fe z topo, že účastuými jíme dzubolat),
lterouš oílamil a poítoětil'fám SešiGthii
ftuG, nemaie, tambp blánou Son položil,
což nilomu'g nás ufouaeno neni. $ubme
za to mbččni, a neglyořčujemefobš n efpo
!oienofti bnp šimota swého.“ —.
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SDeíatá hobína je blígila, kdhz © o=
romflh přefial mlumiti. Wssjckni se bi=
míli ze jim mečer tal rychle uplhnul, a
přejícebor ows lemu Dobrounoc, bomů

'fe obebrali.- _

2. Výstraha mladíkům.

Mladik, dostaw ga mhučenou a ítam
je tomarhfjem a tuby; fobč molnčjjjím,
obhčejnč na jmahoečer fchágítoá je 6 bruhh
fmhtni, a tubhš jnabno je mu mhlouři z
hlatoh napomenutí oteomo. Swodčn ji:
nhmi mnohh hobnh jinocb, bopoufjtíma se
fl..tlům, jimig nejen nejntrtelne dussi ímé
fjlobima, nébrš začasté i na těle ímém !
úragu přirhobí, 6 lterhmš ne3říbla až do
jamého hrobu fe ploužiwú. We měla po:
mašlimčjním hub on fám, hub jinh bh=
walý fpolečníl jeho mlabofti a lehloma3=

nofti mhpramuje mlábešipiíčinu boleftného
nebuhu, abl) jí mjftrahu bal a jí ob po=
dobných sspatuých podnikň obmrátil.

Sebnou na fmatmečer w létě sesslo
se nčlolil takowych mlnbílů bohromabh.
Byk to mečer pčlntj, ročtříčel libč profu=
lomal a me'fíčefspanile fmítil. Martin
jal je mlumiti: „No, bratři, ram bneB
půjbeme?" — Sebni pramili tam, drUzi
ona m zc mají chuť je pobíroatt'. ——8rau=
til řell: „ŽlBíte=-li co, bratrome, ia roím
o bobrhch jablfáth; iiž jfou 3ralé, a je
jich tam jal pancířů. EBojbntena ně;
za malou chwili si jich tolil uatrháme, že
johnh 6 jabloně fleaemef' — Nepotkebou
wal ostatni blouho pobígef, aniz jim bo=
brou chut jablel rohchmalomat, nebotmla=
dez jest bez toho owoce chtima. Šli. —
EBřin'ebn'e, mhlesli na jabloň, a flutečnč
fhlebali, co jim bhl Frantik přebpo
mčbel; jablel bhlo hojnoj't a chutné též
bhlh. Wssickni trhali, za ňabra bamali
a při tom 6 chutí jebli. Mccrtj | 11, abh
nejjralejfjíd) natrhati mohl, mhlegl až bo
fame'ho wrssku. Mčsiček lráínč switčl, a
na jeho blebém fmčtle celá fw.-ajina po=
bimnč pobobh nahhla. 'žDčartin to gpo=
aoromal, přeftal na dpmíllu trhati, a ob:
ziral je po můlolí. W tom bila na wězi
kostelnijebeuactá hobina, a ta ro
něm mgbubila upomínlu na buchh a pn
ssery noční. 'Ialořla mimomolně obrátil
31:th swé na- hřbitoro, kterýž bhl hneb aa
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plotem aahrabh tě. Dobťe miběl hrobhr
čerjhoé a hrobh trámnilem poroftlé. Pťi
jmětle měfíčlotoe'm rogptoftírala je po ce:
le'ln hřbitomč melebna hrfqa. — TU se

mu Abalo, jalobh je na jebnom z nowých
hrobu hlína lohh.13otoala.9lapínal 3rnlh
ímé, abh je přejmebčil, abali fe nemhlí?
Cim bele je na misto to bíroal, tím ja=
jnčjiroibčl, že tomu tal jeft. — 273?ch .ho
obejTel, a hneb mu zassla chuť na .jabjla.
?Ič bhla teplá noc, počal gubami brlotaf.
$olohlafítč mluxoil ! joubruhům- fmhm:
„Bratrowé, podiwejte je na hřbitoto, jal
tamhle z toho nowého hrobu cost hlínu
myhazuje!“ — M id) al ani je neohlé
bnum obpoměbčl: „Dej si pokoj, bracha;
neijme mh tal bojácni, jal si o nas mq=
fliě; na) je nebáme mhftrafjitiW— Eman
tin: „. ne, ne, bratromě; nemíním já
to“ ftrnňit; ale jenom fe pobímejte tam
nebalelo loftnice,a bubetemtbef' Rterhíi
5 nich je tam pobímal, :: tmrbil též, že
Martin nta měrnouprambu. — Nyui
je mfjiďni bimali a přejmčbčili je o tom.
Michal, lterh je tal ímčltjm staroěl,
búzlřwč jelotal: „?Ile Bože, co to je?
Mnč fe gbá, je to nic bobrého!—žmar=
tin: „žiBábht jíem ti pramil; točil fe'B
pťeswědčil, ze jíem nelhal.“ — „blubole

ticho panotoalo můlol i megi nimi, jenom
mčtříčel 6 liftím na ftromích Heptal, a
kýwadlo u foftelních hobin pramibelnč je
oahmalo. Dbbila prwni čtht na bma=
načtou. — Martřn mlumil bujenhm
hlajem: „Žlle pro Boba, bratříčlomé, z
toho hrobu eofi wykézú!“ — Michal talé
to \oiba, hneb je měl Ge ftromu bolů,
načež na cele jabloní nafial mfjeobecnh
fjuítot. Každy uíiloroal co jpíč na gem je
dostati, což je jim ale dosti rhehle neba=
řilo, pončwadž jim w tom abraňomala
jablla, ješ ga ňábrh mčli. Sebni ihneb
raběji jablla mhftjpali, jinhm je to -j'talo
nemolnč, lbhš si při slézúui loíjili rogtrhli,
a jiným jablla mhpabala, .když se míjí:
nuli. %rantil se jaksi zaplitl do wětwi
a ostal poflebním; nešli fe bolů bofjlraa

bal, oftatni ho již obhčhli; on tebh ho:
nem za nimi. Wylezl na plot, ale !ůl
mu naběhl bo ssirokých nohamic, tal ze
zůstal na plotě míjet. Strach se romná
fmrti -'—-bhťbh i nohu pozbýtix měl,-nas
„mr se obratit nechtěl, nebo! mhflil, že
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z hrobu polonahá umríec již za ním ftoií.
G'io sily měl, tebou trhnut, nohamiee fe
tagu-hlt; a popuftitt) —-a Frantik, jsa
wazby fproftčn, pobčfenh utítal bomů. —

Na bruhh wečer opět fe sessli, a tu
Martin ia! se míumiti: „QBibiČ,Nťi2
chate, stawěl fe's tat fmčlhm, nic na:
hnala ti to Brachtl; bhl'é prmní 6 ia:
Bion!tom!" — Michal: „Nezapřrúm,
še'nem mč! fttaehu boft; ale přece ifme
5in ioíli, že jíme se tat splassili. DUeš
rčmo!pťissel hrohař ! nám, ahl; iefítč ie:
tmou ímčřií nomou ralem, pro tterou
hrob bětal. Když byl hotom, mppramomal
miftromi mému: „em, pane miltr'e, ici
ifem tomu mče'reiííimu horfu mhftihnul.
Do bneňla měl iíem míti hrob hotomh;
fie! ifem po potebni na hřbitom (: bal se
do práce, ale bhlo neímímé porno. &

mpfhm fi: !)lemufim se iá tu praait;
wzdyt bnec w noci měfíčet in.—ití! Schou
mal iíem náčiní a ssel Domů. Nž flu
néčťo zasslo, teprm jíem se po práce pu
ftit, a Dobřeitem pochopil. ert na bma
náckou obbita, a já jsem měl hrob hototoh.
Wylezl a ssel item 6 Bánem Bohem bomů.
We tme bpl bpch mufel neiebm pot G
čela GtíratiJ' ———„.bíebte, Btattomé, po:
tračomal Michal, towarhč stolaťský,ten
hrobař nás wysirassil, a "") bláhomci
přineíli ifme mífto iablet potrhané ssaty
Domů Stor bh! foufef, na ktcrýz do ímé
ncjdelssiímrti negapomenu!“ — M ar t in:
„To Bt) iefftč mffeďo profilo ; potracenhd)
jablek neželim, bhlpt ia! nabyté ta!
pozbyté, a potrhané nohamice :: kossile
si báme galátat a bube zaď bobře; ale
hůře jesk6 nassim Frantikenl; ten fe
dmbál mufel [traffnč poIelat. W noci se
rozUcrnohl a dneš ráno hh! již Iétař u
něho. Brawil, še jest welmi těžce nemo:
een -- že má hlatoničtu. — Do ímé nej
beíffí fmrti bém já pokoj cizťmU omocí,
i kdybych fe más mfíegh obříci muíe[!"—

íšrantíl si beíet nebil w nejmčt
ssich bolestech na lištu poležel, a kdhž po:
wstal a ponejpno se sessel o tamarábh
swými, ti ho ani poanati nemohli; hhlt
into učiněný kostliwec a htatou měl holou

into totem), Heron a nepřemošenhm ne
hnhem na památtu ímé [chtowášnoůi (:
Rábek to crzi zahradč aj bo swé ímrti
uchotoat, líná; o několik roli břitu: fe

em poučné: účetně.

boftamita, nežliby fe nepochpbnč Bplo ftalo,
l'bhbh hpl neďyat eizč iabtfa na poloii;
nebot iii toe swém čthrpcátém čthtčm
roce i pro něho Michal, nhni miftr
stolaťstý, bilal rafeto, a lašbému o té
příhobě toppramomal.

3. Dej všemu pokoj a nebuď po—
věrčivý.

Elte't'olit wsselijakých řemeslniťů rsslo
do hlatoního mčsta na trh. ley bandi
bohré mífto na trhu, přimftali si a hneb
po půlnoci ssli. Nedaleko přeb mčflem
byla fíihenice, na ltenich 15 gboinílů mi:
feto, a megi nimi žid Sfal, kterýž ne:
jen co toelfá ffetma, ale talé co mell'h
fíňupál znúmý byl. Za starých čajů ne
cháwali občssence na ssibenici toilet, až
mafo ieiidp ptáci sezobali a kostliwri fami
fpabli. Muselo to býti pro mimoibouei
dčsné pobímání na tp obličeje mann! se
ssklebicij —-—Kdy oni řemeílniei pod “ibe
nice břiííli, ieben z nich zawolal rozpuu
stile na Aiba ohčfíeného: „Shin, zawdej
nám tabátu!" ——„bnebP' náílebomala

'obporoěb. ——Rozpustilec nebal fe mhliti,
a po Druhé zawolnl: „Síálu, zawdej nám
tabútu!" ——„Hned, hneb, počleite hta:
trowé!“ byla odpowťď zřetelná, a to tom
řemeflnici slysselj hrl'nouf. Tu jich mňeďh
bopabnul přehroyn') ftrach ; balí te bo
útčtu a pořáb ga tebou flhffeíi: „hh),
hrh), hry!“ ——“In) co lterh mhíločit
mohl, utilal ! mčítu ; aby mňa! lépe uti=
lati mohli, i břemena froc's po5ahoaomali.
So!wy bechu popabaiíce, příběhů až !
hlamnt strázi moienflč. Kdo to?" motal
1130161!na ftróai. —-„©ttaniblo! ftrafíiblol“
lřičeti řemeflníci pobčffení, a zase aa aóbp
swýmislysseli: „Hrky, http, htth!“
— QBoiátwolal do abranč. Qstatni
mojúci mhbčhli ze ftrúylice, chopili fe
zbraně a míříce na skrassidlo, ghurta fe
tágati: „Kdo to?" ——3M !, gib ze
wzdálenějssi meíuice přiftoupil ! tooiútům
a utlumit poničené: „Sá jfem to, pánomé,
já, Síň! 3 Nejmčnowic; nefu mai-edm po
mčfta na probeiJ' — Wojaei mali zida
i ťemeslniky do ftróšnice, a mhptčmmli
f-e iieh, co fe Baja? In pťissla jskmečlwst
na fmčtlo. — Bib 8M! z NejwéUowic
nebyl w traiinč přeb. městem „Gutha
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wdhž ani netočbčl,je fl pob 'fjiheniei
obpočimal. $táwč fdyž tabatčrlu z kapsh
mhnbal a fjňupnout si chtěl, bližili je ře
mefInici a jeben z nich mola! na Sídla
ohčffeného: „Sjc'ilu, zarodejnám ta
hálu!"— anl z chméuowic, slysiejméno
jme, mhflil, že ho řemejínici mibí, a že
po něm fjňupec tabálu šúbaji, proto ochotně
odpowťděl : „.bneb !" — :: lbhš po Druhé
na něj je wolalo, zase odpowčděl: „Hued,
h-neb, počlejte Bratromel" :: pal
wstal. W tom ale waťcchh„,které lo phtli
na sábed) nejí, Jahrlalh. žRemejlnici bo
nmitoali je, že občssenec Ge fiihenice jpabl,
polelali a balí se na titčl. IBařecbář ale,
neměba proč utilaji, pojpithal „m nimi,
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abh je jich optat, proč přeb nim utilaii.
Ale čim mice za nimi běžel, tím mčtfji
hrlot mařechh jeho bčtnli, a tim mice ře:
meflnici ubihali, mhflice, ze oběfjenec za

nimi bčži, a že hole folii jeho hrlotají.
Waťecháť pat doskal tale' fix-ad), še jnab
nčloo za nimi bčžť, ubíhal za nimi na
hlatoni ftráš. — Když se to ta! mhjmč—
tlilo, mojáci balí je bo fmídju', :: řemen:
nici je zastydčli za son rozpustilost a ga
swou powčrčiwostj thž pal je rozswčtlou
mati počinalo, mrútili se nazpčt, aby po
sbirali fmoje tčtdjh, lterěš hr,—liw onom
strachu a 5matlu po cestč pozahazowali.
Co potratili a nenalezli mice, bnlo ob
platou gn to,;pnjtiloftf)

5. Založení Lopenika.
(Od \'incencia Sedlák-n, kaplana HrozonnkehoJ

(Povídka udomácnčni mezi Kopuničáry čili obyvateli pomnrt Dlornvsko-uhcnkého)

Misko, o iehoáto galoáeni tuto proůoa
nárobnč je mhpramuje, leži 2 hobinh
ceflh wzdáll sewerouwýchoduč ob llhetr
j'lčho B.rodu w haji Hradisslu
ílčm. W Uherjlém Brodč z horního
uciměfti mibuo w tu ftranu pouhým olem,
“ na wětssim bile zdú je hora bhmem
býti zabateua, jen za jajneho počaíi po
bohá se pohoří, na němž Bopeníl j'toji,
černým fulnem potnjeněmu loni, jeho;
hlama na temer ——zadet ale na polebne
obrácen jeft. Glomála prozrazuje ihneb
na ptmni pohleb olrouhlij obličej, a na
zad zčesané, ítaninou potřeně četné, ;ačasté
i helmě mlafn. Na poblizku w !amenité
&omnč ble zdúni jebnčd) natobil se
umoo Romenfth, ťdežtoaš pobneB
ulcquje tamní Iib mijlo, na něm; stiecha
jidla, pob niž ou fmětlo swčta ;očiL 23ub
ja! hub, i blizkciNinice, npnimčl'ths,
je tu Ualézá, tal ze přece 6 jiftotou Era
iina tato za kolébku onoho muae po
wazowána býli může. A Iib, „; jeho;
stčch ta! tontečná hlama mnfílc, Iib

') *Boqnamenónj.

halině i mffem čtenářům jeho wezdy to_itcinh.

tento hraničí 6 oněmi, jlžto na rohjolém

? op enifu bhbleji. $omč|t zde pologenú
mgatd jeft z úft jebnoho [tareho Ropa:
ničára „ ,Eopeuita, jménemGira
uála, jeho; obhblí jalo rolafjtomči hnígbo
přilepcuo jej: na ta! zwaném Bawlou
mu touhu. Sima zde začne, ťdyž mů
lol trajina Hradissrskú a Bowécži
ozinlinami fe ,;elená, (\ lonči, an již qi:
mina Hajn mhmetala. Dil toho Qopes
nila náležik faruosti€uro-© t o
genflč, wčtssi bil k Bťezowskpč.
Sméno onoho mugo neb zakladatele 20

penila až pobnee nbršelo je mezi obyu
mateli, tal že i nhnčjjji přebítaroem; Slo:

penila Ganiga fe naAhmá.& mlumu
tu jamou pobraeuo, to niš poloibfa tato
mnpramomána bhla.

„Iu, kdze mh Bopeničótja bhmc'une,
něBoIo bhďh tal, to bolo mfjetlo aarofile'.
Nassi predkowja mufeli fa bofc anttábac.
mm, čas prebhroal tu pradzčd náš mqi

Iabméto apomtnlp aheíeb hubou pořabatelj Dion-umana a
2m Wám tebh,_milý příteli _mognom

„W, zadopl-(Man“ již pojíme' tuto meřejnebill)_,mgbámámpřipojuji hneb opčtnou zádosiu) obnmnttomto.
čtáwákra profp'e'jjne'maá.

Nebok co 5 náro a naffeho jeji, w nárobi opít rábo je
%. Suíba.
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botami Suriga. Ten mal dwa hm,:
nbro a Surb. Bolo to ta3-3 mím),

kedy fmú- kopanicu vrat, a ptitrafllo sa
mu, 3: na jeho wlastnej planine nassol
tus kremelice, :: neme3bet, čobu to bolo.
SIM me3i Iub3a, a pital fa, ale uitcbb
mu newedzel powedac, čobt) to bot 3a Ia:
men. Síto! bo Brodu te tramáromi'),
opáčil i3bu, a febt) pozrel na 'ltamúra
wrawil: „"Bantatičlu, fupce si kremelicu,
dajce mi nččo 3aieíc, alebo na fol. " Kra:
mar mu bommií: „llta3 mi_tu tremelicu,
tab jó sa po3tem, čo to máš ?" Keď opás
čil, mib3eI, 3e to jakysi drahý lámat byl,
a pital fa bn, čoby zaň dne! mac. Dn
mramií: „Nissk já nepítúm od tebja, len
sa mi bai najde." — Rmmát rotami!
Dnbtomt: „Io ia tebe bém, čo bu:
b3eš chcec, a 11|b3cš sobe ai pobútet tu:
bébo palenčbo upic, a issol do brubq 13bt;,
donesol mu pluý mahaniy
brachu, abl) sobe zajedold Kedy u3 mat
boíc, tat sa bo pítat tramár: „D3aj=[i')
má efíče tah) tue tremetice, aby mu bo:
nefol, 39. ma bobre 3apíací." Dnbro
mtawilz „9338111 mam boma essče kusek,
a ten tobe bnnefom." Sííol pti qurúfíi
bom fu ímé mame, 6 tteu'x fa dosc na:

3bomáral, a wrawil: „Guieš tt) ftará,
čo fa mi dneď to mít: nepritrasilo,“
ssirákomu) hodzil na (amica, :: halenU
pres blamu prebo3bil: „Wčš, kedy íom
issol 3 bomu, m3al som s febú info fípá=
fam tus té tremelice, abnd) ňatébo tobo
Morawčika6) ossudil, ale sa mi to
pri íúmbobu pobatito. Eltrinbem ti le
tramáromi a 3 torbni) wydzelúm tus,
a mramím, čo mi bá 3.: to? Rtamár
jako beim), mgtrbne mi to 3 rub), obe=
3ítá, a 113 mm to nechcel bac. NekU, čo
fa mám potobiío? a nííít mi nemtamií,
len printfn! tattbftí a brachu, a bal mi,

') Rtumár a3 po bnea se imcnnie w Iibutu“W
.“) Wahan = břcmčnámiía.
3) Rattoíte = 3cn1al)
4) © al -Ii = nvrambusti, m [luttusIL
8) ©čtál : ttobút Bc ssirokú [tí.-ední.
5) Morawčikem na3úmnit !a3be'bo, lbo 3

Brodu neb i bále 3 Morawy ! nim při:
iba, zwlússtčale. rten) nemá ílomádú

. odčw, nbbr3 měítítú.
") To tba = na botu přee rameno miíící

!o3ená labelu

kartofli 3) a '

Čtutt poučné a zňbawné:

čuieě, takown Ii3icu bleskawú, ai posazdil
mna na tatú lawicU, čo fam Ien f_ámna
ni mohel sedzec, a málem bud) sa bol
swalil. 8“ prinesol i plná meIeb3ut9) m
bébo palenébo. NekU9), Dubu), čo to, a3
mi wlasy bore toreňom ftároalt), čo sa

to bub3e robic? Ale prifámbnbu, čo; fa
to robí, rcřu, ale mem to EBárom'o), hb
fa robi čo chce, jeho! a pil som, a3 tam
nebolo nissk, a dostal foru ti guráč, a3
fom ma! to čapici. Rremelicu som už nen
mib3el, ten tajíi ![účbm do ftrnč'l) wh:
re3ámanej ju 3amreI, a to! ti mna bo:
skal, a pítal fa mna metu, Iefli bhch
doma essče tuččet neniaí, alebo tb3e tatá
tremelica bola? (S;be, tetu, čo fa pitáce?
Kedy fom nassemi iunci na Pawlowu
mrdm oral, tam sa mi 3abíeífío pod php
bom, a já to 3bmíbnul, a newedzel som,
3e fa QBámn) to ta! [úbic bub3e, ake
telu bomorce mi, čo to je, ssak tremcíica

jako kremelica, ten 3e sa to blúítá. 91
čuieě, on ta mi prifúmbobu nechce nim
bnmotic, len pital [a, lesli essče bonm
tue mám, 39. mi bd 3bo3at3) a pár iuns

cóm bomů, aqu) i tebja tam bomiebot,
3e nám Dobre bub3e, 3: bub3em Ien pic
a iefc. Reku, Sboru, čuieě: to mi mrtá
nw3gom, čo to má bin, ssak on barmo
bl) uma to nebal, mne sa iní, 3: to je
hrubá mec." — Sat fa woman-ili, mra=
wilaDora: „Cbojmetam, Dnbro, ::
opačmeH), lesli ten framát ozaj nám to
urobi. Boloby to dobre pre nás, čuieě,
3bo3a němáme, ani čím 3afcc.“ Dnbro
poslecholbart), issli [e3ac, I) na na
pec, Dnbto do droorcaw)e Essce slUUko
newhchodzilo, a 5311er 113 bol bore,

") QBeIeb3úr= břeměná náboba umčlc 3
bruntomcbo neb íltmomébo břcma 350g).
pand, 3atulacená, m uí3 Siopatličúři ra
cas atwy na polř Užodu neb i roi-alla
Tobě ! polilnčnj bonáffej'|.

") buly wrelmi často ušílnane 3nameuá toli,co: jaat

_'0) 4136ro m = jmléno blamntbo bů3ta 1: pobanslúch Glam
") Sťruě = nimž.
") Wám u ímá se při oíínmem' i neim3ác

nčiíííd) ojžob aš podueo.

I3) Žbožž : můbec mňcdwq obilí.„) pářit : fe přehněbciti,podtwati fg.
15) Weulu we dwoťe na uáíped) poblg stťny

[pátgaií bomčct bofpobáři letním čaícm,
by iim nčlbo něco nemal.



Čtení poučné a 3abawně.

ptepna npbmiee remenom, m3aI Erb c e 10)
ba„rult), bt) ich na cesce ne3ebtaI, ale až
w mesce obul. Dora napojila iunCe a
omce, a pritá3aía ibnóm, by Dobre man
t_omali, abt) im nebo statky nepojal. 3a=
mreli i3bu, pre3ebngli f_a swalym řri3om,
a aiba ifílí. — „Guieě, Dnbro, br3
fa mi Dobre, nebai fa offubic od tobo
tramára, " wrawila Dora cestú ibúcí a
zhowarajúci, „failu at ti též tabafom
natfa, načo bus tt) 3abatmo tam ifíol?
Nechl ta častUje bobre, ia fa těž nebám
odehnac. Keď je tal sprostý ten hamúr,
a tremeíicn tal Iúbí, nedn nám to ba,
čo flubil." Prijda le bwerům, Dnbro
wlasy rotami, a ?Dpre mramí: „9111fa
mi po paním bršiě, " on ma i na očich
olutalan) a búbú pipfu. „Dtmorce
nam " ftičí Dnbro u zawrenychbmetí
Sřramat wyssos, a poiáb's) SDM-u 3a
tuha pojal, a ta! obtuIaI, jakoby 3a ňú
bol na gólem) chodzil. Dubro wrawi:
„Bochwúťen!“ „213 na weky!“ mítajce
mi,“ howori ftamar, „moii bnbrí Iub3a.
Wčm, ze slowo držice, a tu řremelicu

mi nefece, wenge, 3a barum to itebu3be,
lbe 3e máce maš muo3? a! som mam,
Dnbto, mtamil, ,že mám zboža Dám
na furfu. QI ssak Uisst nerobi, Ien ufašee
tu řremelicu, a fabnece fobe, boneíom
mám neco 3aiefc." — QI iebli, furu zboža
i 6 wozom im pobaromal. S melfú ra:
talícú ifííi bom, a (web boma na mlýn:
eód) mIte, a pagače a oíuďmW) pétli.
Qndryš pat Dore hematit: „QBčě,
Doro, čo? ja mam efíče hifet té fre
meIice, ja ju zanesem Qsefowi, čo to
na wojnU bere, na prý lúbi ten sprostý
lub, a není prý jako ti iní páni; on je
we Widzni, já tam pojb3em, on mi něco
3a to ha." ——„92ed)oitam, Dnbro,
oni bi; ťa tam 3amreli, čuIB', še tam i
mefto 3amitaiú, a to není, jako 3b3e 11
11316, kedy někdo nás chce pojmúc, jíme
bneb w hrách?—„QH bqbai mi Doro,

'“) &tlic e = obu
") Dluráíu, brýle— oculary.
15) *Boráb neb bneb, tb (ble.
“) $agáče a ofuebb iíou pečiwo meíitofti

banaďe'bn totáče, 3emom_ane' na tučnftb
mlúnljz , a par m popeli teplém pečené;
obhčejnd to ďple'b Kopqničárů, lyjaného
chleďa nemaif, 3uail bo ien z měna.
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čo tt) mčč, prečo .bn; mňa zawřralř, ssak
fam už 6 panom quticiarom 20) fa 3bo=
máral, chcel mňa též poimúc, ale fogos
ssom font mu utá3a[,'a paf už mna ne=
chal. A Qsef to ie inakssi bobrů člomel',
on wč wiac ležli pan [u_fticiar, metu po=
ib3em a bpačím to, ssak fam Už bol w
Mikolassu im $refípotht." —
„Rob ia! sa ti Iúbí, ale kedy tam u3
cbceě isst, tak fa neboj, a refni mu, bt;
tobo nafiebo Sur“ nám na wojnu ne=
m3aIi.“ — SDora bala Qndrowi do
torby osuchů, whprowodzila až 3a Kopa:
nicu, a „choj 6 Bohom, bai ti Bambičko
ssčastť,aby st sa skoro mědí," mramila.
Dnbro přijba bn !IBib3na, obe3íraísa
wssaje, a pital fa, kdze Že býwá ten
Di ef? Howoril mu ieben pán, a p'ítal
fa, „který Qses?“ Qndro mramil:
.„QBčce, ten tisar Qsef?“ -— Hlá3aí mu
meífú dyalupu, abl) tam ifioí, že bo pri=
nattaíí Doma. *BriibúcDnbro tam, mo=
ia! m munbutu sa bo pítal, fobo bleba
a čo (bee, a nechce! bo tam puícic. Dn=
brn mu bomoril: še uefe fremelicu Dfe:
sowi, čo nanoí, febt) oral, a mptábnul
in 3 torbt), a ufa3omaI mviálnmi. — 21h
tífar fa oťnom men po3íraI, a počumal,
čo onř _bomotia, a ' ro3fá3al mbiatomi ho
tam puícic. Prissol ©"er do pitwora
(přebííně), odložil fííráf 8 fogofiom, a
issol. Kedh tam priífol, bomotil: „Qsesko
moj, ta1e2') tobe nefem hemelicu, čo fom
tam whoral na nasfi nowine." 22)Díef po=
3itaI a wrawil: „A čo pitaě 23) 3a tu
Eremelicu?" — Dnbto 3a udwm fa
íítrabe a wrawi: „Nisst nechcem!“ —
Tisar howoril: „thaň u mňa, a bám
ci obcí)," a pofab3ií bo 3a stUol, zhow;i:
mal fa B ním, mppitomal fa bo, íafo „fa
máma, obrcl je?—„QBeru, Ien taf, mám
meIté fúšeně, aj moja D ora, chcú nam
ti pani m3ac Sato na rovinu.“ —Dfef
mramit: „Nčboj fa, nifít mu nebub3e,
íá bub3em pisac na máš Eanceíar proto=
to!, a tmůi Sura 3ůftaue honu." —-=
„Ai Qsefko mói, keby si ta! bobu, bot,

. ao) LUsticicir = justiciár.
2') Eaie = tady,z

„) amamuta ponejprw mana půba, trámu“

'“) *Bttaf profit, d)!(ti,(babípopčtánt=
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nifft byl; fam od tebia 'nedfeeí, len febbfi
mi to urobit; bai mi pat tábtům na toho
nasseho qutieiara, on nitebq nedfee zhor
mec, a Guru mi ebee 6 mocí: obméfe;
už fom mu tam obnefol Bohu prifabam
až moc beuffef, iabul a orechúw a mffetto
nifft není na plac, len ma sužUjú ai i
Doru ; ta nat-íta, bebuje, i na mobIenč

fme Uz dali.“ Tisar bomorif: „Dočkaj,
Ondr » ff! o, buďǧeš Be mnú obebcmae.“
„2th Dfefto moj, pet-něra profim, ne:
rob-ft tei sskody Be mnú, ie más dosc te
ftoíu, ia nifit nechcem, len fab ten můj
Surb na mojnu uepojdze" — Dfef
ale bomoril: „Ty mufíš Be lnnú obebc=
mat.“ —. nbro u obeba mtytábnul
nfud) zx labeíe a pobámá Dfefomi:
„Bsesko, ulom si naffebo ofud)a!"_ —
Iífar ulomil a bal zase Dube omi. ——
„il swým lamarábom nebáš nifft? $a:
dzel wssetkých!“ -— *Bn obedze Ukazowal

Dfefh) Dnbtomi z vlna: „Pozrřfa,
fate' ia mám gazdowslwil“ — Dnbte
lrúcil bíamú, a b_nmertl: „Ej Bobu pri
fabám, z tebja mi není dobrý gazda, ne
máš nifft úprath) na bmme, to mbflim
nemáš ani ufiípanéu), ani eelence70), ma
bysi přisiol fe mne, tobge widzel, jara
bromaba ii tam ležci!“ — Dfef! o bn:
mmil: „To ie bneeía inaffií porádek, fate
u tebia, ja nemám, ale mám cble'b gimp,
a miafa dosc.“ — Dnbra howoril:
„£me to buď; i ja dowedol; mafa ne:
mam, Ien kedy tabu zwerca “) na
bumei') brapnu, pal ho Dora Dobre
priprawi, teba je bobte upečenn, uwari
nám '! němu púčlu" _9). ——„ili Dn

-4) Úpeama = buůj.
a) nfiipaně : černábobbtet.
*) Gelence : telata
=") roerec = gaife.
3) nmno = _ftobotaneb mlat.
29)Búčla= tčsto ttbane' a we flane' bmbč

itngnamenanf.
1719oeaa-tmf bd), aby nafii milí bratří
ne; i na Morawť w nemajbeb [rafinlaeb nářečím Slowenslým fe mlurof.

Čtení pončné a gabanmt.

bec, což na fmath) nemůwóee miafa,
ani na meífonoe lebo mianoee?"— „može
to jaktčžiwčtu," bomori Dnbro, „we
fmiath miafo iefe, eoz nemčč, Qsefko,
je pak ftathfso) pabaiú, ančnifú zdrawé,
ale dycky diol-č? Síle což, tobe nepabne',

kedy jabnebo nčmač, fiat tn není zúdneho
eblema mibno. Šak čuieš, mpfíím, mafii
mffetlo tupomae, Iefli ma tobo- Sun!
neobwebú, metu baranea ci bonefom ta'
fe'bo perněbo četného! a bonefom-ci ai
planých bruffel :: jabuf, a kedy pojcdzej
blblo, ftaro fa u nas,? naffa SDM-ata
bobre nbofeí, ba ci osUchu i hoch) '“) -a
mčm, kedy bysi tam i pres noc zůstal,
še ei nftcle na zemi hrachowiny.eeuskedh
odchčxzal, ta! mu Df ef pát dolary bb
run). Duben ale mramil: „*BreBoba
ta prefixu, Dfeflo moi ffmárná, Ien fl
tej ffbbt) nčrob, fiat ia už mám bofe na
tom, že fi mi bal ten prokotol, že můj
Sura něbudze tím mojálem. Měj fa bos
bte, až ! tobě vriibgem druhý ráz, ia! fa
patri fa ei nbflúšim, ptinefom toho ba:
ranea.“ Dube-o issol bom, jebo Sato
nčbol odwedený, issol klusticiarowi, bal
mu ten prokotol ob tífara, bafta! bomb:
Ienie lu fobúffu, a pa! fi wzal dzčwčiuu
fimarnú. Dfiflo im napífal bubenic
tqu, že nčbubú nifit nilomu platit, a ta!
fa.febrali, whstaweli i a bratom fmlfm, a
to beti ti prebnísopeničaria.

_mařené, flmbanúm avarobem neb Ween)
pofbbane', neb trntami mařenbmibboe'let,
podle p_obančine' taffe, neinblfbeneifff itbío
Kopamčárů.
štafet můbee bowčzibobbtel. Bowťra
ta a; na naffc časy fe mqi aobanišátfb
ubršela, ze fe na frontu mafo itfti nefmt
,příčiub : wrchu umebené, ačkoliw iii
nbní mnm k masarowi pro eelú neb vůl
libru břidynbf.

“) Smafa—= řepa.

3

úmbfíne [labeme powčst tn narobni w negmčnčne' t_nlume Slowálú
na SlowellslU zwčdťli, že netolilo to llbřfó,

Broto mffa!
Slo mací Morawsstt múbornčrozumťjltágani i tnibám jagnlentfbifomnbm,t. i.
čistčočefb-fíomanflbm. mám tu nilbt) nenabablo Užiwali rogtičntiď) nářečí me fpifeeb nebo
u: laganícb, nebot mime, šebndwm tim podrúwali a rufflli w beiinád; galořenhwu ie

. bnotn in_bla čeflo-flomanfle'bo, panujíeíbona Morawe,wščrýacha na Slodeusku.
Sa! boíeftnč iefl mbnš fpatřotnati, zc nčrtzřt nbfftfbenci na Sloweusku w bnfkbnteb

bobad; mbbali fe na protimne' žfoussfy, iicbgte ničemnb můflebe! bobbá '“Šbg'fq Ucpředpoxiate'bo již poničil neb peučí. -w-_
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6. Ukojená touha po matce.
(Annu Novotná.)

Chlapečkowl půl bmbébo léta íta;
ee'mu gemřela motta. Dtec, nmjetnít
statru scdlskébo, jda po boípobářfhoí, gů,
ítmoil pacholččka obyčejně jesstťspiciho fa:
me'bo boum. Chlnpeček, fbpš procítuuí, mp,
cházrl w kossslcena palyoret za [_íumnp, ob,
rub math: B pole bomů přicbásetl mi:
bímal, a o pláčem molámal: „Maminko
drahál Zlatá mamhllo! Rbe pa! jíte
to! bloupo? Pojďte ml bát chlcba!“ —
Na pahortu tom stciwal (\ platáloat tn!

bloníyo, až jej toraeející fe otec nebo
nebo ge znamych w náručí obneíl a
upotoill. —- Ste: íefítč ro tom roce íc
ošentl. .Rbpš oquel te fňattu přec pole
bo Eoftela, xiechal chlapečka pod boblíb;
lou boma. Rho; pat fe namtátil _a w
domť uewěsttně ! ímabebuímu občbu ga:

febli, přinefen byl i chlapečef. Dtcc po
wzal ga rubl, přhoebl po fe ímé erťstť
a prawťl: „Hleď, Frantissku, tu máš
mamtnku!“ ——-Chlapec [)ncb \oeíele a
ochotně wylczl mměítč ua flíu, tulíl fe
k ní a hladč ií llchotiwť troář, tága! fc
prostodusse: „Mauliuko glatá! Kde pat
jíte ta! bíoííbo opia? 3á iíem rodě
mšbpďp \ooIaI, (\ mp jíte tat bloubo ne:
přín'lal" — Nijak íe jiš nechtěl ob ma:
minn; obíoučítí. Swadcbučci ubáíoítí tou
bolí aš ! ils—ímpohnutí, a nelpčíta rup!:
fou a blaženosti bítěte ta! bpla bojata,
žc 6 pláčem flibila sauwwoluť wssem
přítomným, žc chce bítčtí ftutečuč býtt
tou, za fteton jí pachole má. Db floatbp
již upípnulo nčkolik rokň, a tenké math
skutečuč plní sltb íloůi.

Čtení rozmanité.
1. (Swaté občtoxoání bra:

bocemue' l'rmc měna Nasseho Sex
žtssc (Melita, ua bífůčhíční pro
ban; (\ míloftl, ttetpmí obbm
řena bola chfwětťjssi !Banna
Marla Matka Boži ozwlásstč
pH nepoíhoručnčm početí.)
Wťčný, Nejmllostlwčlssi Dtče, Tobč obří
tui! beaboeelmou hem SBána Nasseho
Zežisse Christa w iebuotč a jménem bla:
hoslawené a nepoítíoměnč Marie ikunu),
wsscch Swatých na nebi a wssech mp;

wolených na gemí, ! bítůčínčuí za wsse:
chua baroíoání a bobrobhíí, tterýnxlž _ji'í
nejposlussuťjssi beeru son tašběbo čaíu,
ogmlán'tě ale w neposkwrnčném početí je;
jím obobatltí ráčil. Dbčtuil Tobč tal'e'
brabocennou teno tuto za obrácení břííí:

nífů, za powýsseni a rozssčťenťfmate' Gít,

tme, ga gacbomáuí a poiepnane' řígeuínejwy ssčho pastýťe “anebo římflc'bo !Bas
peše a na ítmoj! jeho.

Sláwa Bohu Dtcí 1c.
Wččné, wtělené Slowo! Sobě obču

tun beabocennouv Item Twou w iebnotč
“ mmm blahoslawené a nepofhomčnc'

SBmmo Marle, jatoš-i wssech Swatých
na ncbeííd; :: mííecb wywolených na gemi,
! bífůčínčuí za wssechua ta batomání (\
bobeobíní, íterpmiš jíl Swou Tobě nels
obbaučiňí Matkn každého čaíu, osíoláíftč
ale no neposkwrněném početí jejím flor:
chowanť obbařitl ráčil Dbčtujl fIÍobě
btaboeeímoíí trew Simon tafc' ga obrá
cení bříiínítů, 3.1 powýssenč a rozssiťeni
ímaté Cirkwe, ga zachowáui a pošebnané
řígení nejwyšssťho paslýťe “anebo, říum
fkěho Papcže a na ůmofl 1:1)0.

SláwaB“Bubu Dtcí zc.
Wččný DUcbu (žrouta) Bože! Sobě

oběruji brabocennou item Chrlsta Zežisse
w iebnotč a ime'nem blahoslaweuč a net

poslwrnčué Maric Banny, a wsscchSwau
těd) na Uebesich a wssech wywolených
na semi, ! bílůčlnční za wssecka ta ba:
eomání a bobrobíní, iimíš jít neimčručlífí

cbof Swou wždy, ozwlásstč ale pří uc
poskwrnčném početí íclím obobatlti ráčil

Dbětull Tobč přebraboní trew onu
talč ga obrácení wssech [\říííuífů, za po:
wýsseni a rozssiťeuť frontě (Sírhoe, za „ga
chowáni a požehnané 'řígmí uciíopěmtpo
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pastýťe Uasseho, ťiulského Bapeže a na
úmpft jel)o.

Sláwa BohU Dteí tc.
Modlitba

k blaboílamenc' Bauuč Marii.
Matko Boži! D nepoíhorttčná, o

pčeímnttí SBmmo Maria! Saro Twou l
Bohn láífu a pro Twou wděčnost 3a ta;
fotoc' bart) (\ mílofíí, jlmíš jíl obohacena

bpla, o3tolán'tč ale 3a tu ttei3namenltějífí
mtloít nepofhornčnčbo početí Twěho,a
pro neiloučenč 3áfht[)p Zežťsse Chrlsta,
Bošského ©ptm Twčho, !Bána nan'ebo,

l Tobč skrousseně tooláme, a profebnč
Sebe 3ábáme, (\pr nám ptmoc' a ftále'
pobošnoftí ! robč míftípíla a míloftímč
ubčlíla, abpcbom to přemoenoupřímlurou
Twon pemnč se bůtočřujíee, wssech těd;
mtloítí nepocbpbnč očetámalí, jícb3 tal
toeliee potřebujeme. sZlno, bofašení ml=
losii těchro poble' Twč _neímítuč bobtotí:
moítí ji3 upní 3a iíftč bt3íce, Tebc pře:
tobččnpm a přeraboftílpm ftbeem ctíme,
a opčtuieme to pozdrawcni,krerýulž Sebe
?ltdmujel ©abríel oílomll:

Zdráwaď Marta atb.
Dbčtomáuí tato mobou fe čaítčjí

3.1 ben opčtoxoati, aní3 ilcb m3bp flotvp
pronánvtí potřebí ieft.

Zrho Swatost, slawně panující <1ch.

pe3 !l!inůr lX., mlal'tnotučním befretem
obe 18. čertona 1854 ubčltl obpuftlo
300 bnů mífem měřícím, lbptolim bo;
tčená občtomání íe pobošnč moblití bu:

bou, “ plnomocne' obpuftlp po ftoate'3pof
mčbt (\ po fmatčm příjímání oněm, tte,
ří3to po celí; mčííe tato občtotbání top:
fonátoatí bubou. Tyto obpuftlp mobou
té3 bun'em w očiíteí přlrčettp'bptl.

ašobe ime'nem „3 [ at é lo tunp"
potoftal 3a nejnomčin'í bobp fpolel lnč3í,
ltetp33 Říma, kdež počal, tubí3 bo wssech
tatoltďod; bloceíí se rozssiťll, a ob Dtee
Swatěho bne 11. frpna 1853 3mlán't:
ními obpttftťp obmpflen bpl.

Dle ftanom fpollu ytohoto fpoji fe
m3bp 31 lnč3í tim 3půfobem, abp 3ábní)
ben to mčííeí uepomhtul, w nčm3 bp
nťkdo 3 nich urjswčetčjssi občt mn'e fmaté
na ten úmoil uemptonal, abp nejswčtějssť

Čtení ro3maníte'.

TrojiciBoži 3a neíčíflná a toelífá blabo
flmoene' !Bmmč Marti to3bp, zwlásstť ale
w nepoíhotnčnc'm početí jejím ubčlená
batotoání bílí) fe to3bt'uoalp; a abo na
přímlutou Marie žBamtp pomoc a ocptana
w rozllčuých potťebách Cčrkwe jalo3 t mt

lost Boži ! obrácení hťissuikň fe obbt3ela.
ŠIšoble přípifu Cmate'bo Dtee !Bía IX.
obe blte 23. října 1853 mobou tale' n e

lnčší pobo3m')d) fatal; ípollu topo fe
přtúčafhtítl, 03333na botčení) úmpfl ímo,
tou 3pomčb a fmate' přtjímáuí mptoná
mají (\ moblitbp ímé ! Bohll mpfílalí.
Na ten úmpfl bofabují po fa3be', lbpš
po fm. 3pomčbl (: po ,sw. přijímání mm
blítbu ímou jal botčeno toplonají, ob,
puítfůto 300 bní, a plnomoenpcb ob:
puftlů bofabuií na čtmero blamníd;
froátlů, totl3 na ttepoífmrnčne'
početí, na nato3ení, 3mčftomání
a nanebem3etí blaboflamenč
23mm; Marte, lbp3 frontou 3poroěbí
a fm. přijímáním pofllnční ifouee, to farní;
ímátel aneb to oltámč, d)rámp ob bíoce:

falnípo bíítupa uftanotoene' namn'títoí, a
tam na nnlysl Swatého Dtee fe pomoz
blí. 3 ttto obpuftlotoe' mobou 3půfobem
plímlmop buffem ro očíftel přltčem) bpti.

2. (R čemu jfou sskoly?)
Welkh pán nmofl'tíroll“1qu to Qílíenf
tbalu ro Bawoťich. Shledal, 3e ííou
bčtl 'mnobc' cbmálp bobnp, a mpidbčll se
tal bůftoine'nm panu faráťi a wýboruému
učltelt. -— W ro3mlmoč swé přímí tito
tří přátelé 3 mlabád) [et fwých lotágee:
„(Sobp nátobní sskoly toůbee
bplp abýt! mčlp?" (Sl3ípán pta'
mil: „Škola jeft toeřeittbm t'tftatoetn, w
nčmžto mlábe3 pob bo3orfhoím ftátu (\
Cirkwe toe čtení, w pícmí, w počítání a
přebe ton'ím roe swatém ttábo3ettfttot, ja:
fo3 ! ble mošnoftl m tal zwanýchuwsseu
užttečuých přebmčtecb mpučomatt fe má.

Io wssecko ftalo se 3a uasflch čafů po:
třebou. Mossar to ien'tč není tofíeďo;
sskola nesmč býtl pott3e jen čítátnou, pí:

.fárnou a' poettátttou , sskota mů3e, má a
muíí přebe wssim bbtí lřeíťanftou
mpóomátnott. Mládež se má toe
n'fole ! tomu m'éfti, abp fe Boha bála
a Sremu flou3tla, a wrchuosti poslussna
bpla, abp panotontfa :: wlask mlíomala,
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.gle'bo gluíll,

Čtení rojmanite'.

aby lajbe'mu, což jebo jest,ynecháwala ::
bámala, aby je nábošnon, pilnon, pra
comlton, přímčllmon, polojnon, pojlníjnon,
fměbomlton a fpolojenon ftala, aby je na
dobrě člomčh) a lřejfam) \onpřftomala.—
.Rnřší, učitelomc', toblčl i předstawcni
obecní mají spojcuými silamt o tomto
wclllc'm úťoln pracowalt. 0 &'$ boo,
lřeífcmílá mlábešl, robččnč jplclcela na:
mábání .toto !"

3. (Bnámlo čafowé — noří:
m né mosndniJ Mladý ale jlomntm')
íšmneous pojlán jest bol co oroteítant,
ili) lasatel- ob mlábo na bojln'tč l
Sxeba Dopoln, aby přiskuhowalranč,
nám a nn_1ir_ajieim.3 jc[)_obopiín obe
Dne 10. zciki 1855 mojímám slowa po:
rommnuti bobná: „Neptaje se po nábo:

jenjlěm mojndnl, přilročnjl me5_bo! těm,
jen) nejuebezpečuťjssč ráno mají, a jeme:
prágbňujl je 6 nlml jat mohu. B obu:
šel nefmím tajlt_l, je melml čaíto
lepssiho umitání, a jmenomltč
mnohem mice úcta) n latolítů
jafo n přimtšeneům nasseho
mojnání (t. j. n protcflantů) nalě;
sám, pobobáf fe, _šetlto uz te:
formace začasté l'tom jména
„proteflant" nlčeljo nepřijali."

4. ($“ loopabd jlmot čaj'm')
při ítočtle bromničlp'b Nowě
zwoleui pťedstaweui to jiflé obci, lboš
měli pťčsahu.jmon jllábati, nábobon na:
xojjtímlll ftatce bemabeíátlletčbo, krrrýž
takoťka jlg na jmttelně pollell obpočímal.
Seben z pťedstawenýchptalíe řla: „Sta:
řečln, ptoflm más, když mám EBán SBůl)
bal tal wyjokých let bočtatl, pomčgtc
nám, jat mám přlpabá noni ten jlmot
pomtuulý?“ — Rmet obbecbnmo si z
hluboka, obpomřbčl: „Sat je mi n\jšez
bnntá bromničta bo tuto pobala, jalo
w otcmlženi4ofwitila je mi celá cejta gl;
mota wezdejssťho tal, jalobo telé žiwobhtť

moje tuto na ftole přebe mnon ;oslošene'
bolo Ge wssčm tím, co jíem dobrého .a

a co jjem bobre'ljo (\ zlěho
učinil. Býwal jíem též to úřabč, a proto
más mobn proslti, pánome', abyste swč:

bomltč p_lnlll pomlnnoíll naílároajíclljo
úřabu swého. .Rbo ao úřabě fmc'm není
sprawcdliw, ínabno jalo po bejt: do
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prkla je fweze. _SBamatnjte _bejnjtání _na
bromničln, fteráj jalo noní mně, l mám

jebenltáte jlj'totnč poímíti na celý mea
zdcjssi žiwot rodě."

5. (Smrt krčllowa (&Ilěbčtp
w ?lngliduJ D fmrtlulrntnč há:
lotono (&ljěločto ?lnglldě, za je
jihož panománi na sta fatollclod) kuěži a
nelnčší na poptamlíj'tl neminno žiwot
fm_ůj jlončllo, proto je me fwé fatolidé
míře mčtnč a neobrojenč felrmall, m9:
pmmnje protejlant Shen)man (Flowers
of Anecdotec etc. clc. London 1835)
ja! nájlebuje: „Qroteílantjtp atcibljlnp
(Eanlerbnrp' jh') d)tč_l lrálonmn na jme:
telnč pojtell tčn'itl tčml slowy, še můje
ob milojtbenflmi Boziho wsscrko očetá
mali, jelikož o tollou pobošnoflí (\ bor
Ilmofli tal pobimnon reformaci nlocbla.
.Rtálotona je w loži fme'm obrátila a
obpomřbčla anglilánjle'mn arclbljlupoml:
„T.Bane, toruna, ttcton jfem tollt tolů
noj'lla, učinila mne bojll marnlroou vo:
lub jícnu šlla; proíím más, nemnojte
tuto marnímoít mou jejj'tč mice, an tell
jíem j'mrtl tal Místn.“ — To bola po:

flebni íloma Elišbčtp, pojlební boj a
jmrtelm') chropot počal, (\ lrálomna, po
18 boblnád) wypustlla ducha swého. Z
toho jcít patrno, še i totnnolomtóm blaf
mám jest jlnal nallábati 6 nábošcnfhoím
a 6 (Sírlmí fronton 3:1 žlwa a jina! jiní):
fjletl o tom na ímttelnc'm lošl.

6. (Sal je nejlíp mjbornje
fmtti'b 3lfh') j'tan') ípiíolvatel mpjjle'nfu
tn talto wyslowil:

„Seíjto neroli, m ftetonbobn
Smrt tč bube wolak k hrobu :
Ty jí ta! gas mogbotnj,
Wždycky po [;otomč ftůjl"

7. (5130čem je oogná prawč
nábožexlstwi?) Wěwoduz Krisloml
chtťl přl obléhání mčfta mouena (1562)
protejtnnt— me Sšraneoujllnbugenott
jmenu) —_ůllabnon, gáleřnldon jmrtí za
\o'rašblti. Muž ten byl wyzrazeu a mé
looboml přebmcben. Wéwoda je ho jásal:
„.Rbo ,lč k tomuto ljanebnčmn flntln na

jal?" -—-Wrah obpomčbřl: „E)řllbo; já
jim: cbtčl ; mlaítní můle ímé _mmrašbiti
úljlmoníljo nepřítele jou: ímé." — Wé:“*
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moba ypraloll: „tebesll wybčzč nábojem
stwi lmoje, abo'e lojal šlloot tomu, jellj
tt nikdy neubližtl: mně naopat ráje ná!
boje-ními moje tatoliďč, abych tl odpnx
j'tll, a šlloot baroloal. H\oašuj to na
mojli swé a glonmej, ltete' z nassich ná:
božeusiwť jejt lepssč!“

8. (Nrnplatitelnost prawého
katolika.) tomáš !Utoruc, po,
lotftm) angltdb kancléť, rtu-bj bol pro
míru tatollďou jmrt pobj'toupll, bol talč,
jat fl ťaždý j'lmbno pomojlltl můje, w
sozepkich jeho rozsudku pťcdložených, ne:
uplatltelnám j'oubeem. Wzácný pán, tte:
rýž bol ro jakýsl wcliký joub gableten,
aby mu mámo ptltlmlto bolo, chtěl Io:
máffe Mora na“ jmou jttanu boftatl,
a poslal mu !“ tomu fonel bmč melmi
btaboeennč, jlříbme' labmiee. Moruď
wssak, zUaje lobsnam baru tobo, tága!
sllepnlkowi jme'tml, abl) je lbneb nejlepe
jj'ím mínem naplnil, a poslal je onomu
pánomi nagpátel a tím mjtágáním, ebevll,
abl; j'l jejjtt \oíeeháte pro mino pojlal.

9. (.Rrálomjtá fbomímamojt
(\ bobtota.) Gbuat-b jtoctl'), tale'
whznawač mani), rolbtl jebnoll gjttm
skrzc oponu; “ poftele swé chndobUého
sslechtice, ktetýž mtl ftdlorojlou službu,
ml wklouzl do ložnice a tráloml butáto
spollabniee bral. Šlechtir, bomm'maje
je, že lrál spi a je tuboš nebube pro:
jmen, opčtomal jen'tč bmaltáte trábeš
jmou, n polašbč tolit butátů obnejl, co
ulobl poboblnč jlrbtl. Rboj bral po třetí,
motal .ua nřj !rál z postelc: „chpozor,
abl; tč J:)ugolln, můj prmní lomor,
uit, nemlbčl, sice tl nejen obejme, eo jj!
ji; wzal, ale ptlmebe tč tale jefjtč na
j'j'lbeniel!"W tom mj'touptl.bugolln,
umlbtl pnbtjjeněbo "lecbtlee a otemtenou,
pompprásbntnou potlabnlel, a jl; ebtčljlo,
btje'dyoplti. Redl rojj'at'upotojll bo tla:
„lltlě je, .l'pugollne, ten, eo to pe,
m'ge teb má, bube jld) jljtč mtee potře:
bomat- nešli já a to." — Takto mnžt
onomu je prominul zaslonžený ttej't.

10. (!Btílljjnd bobtota.) Ludn
mít IX., frál Franconzský, bal jlj bma:
tutte mllojt mraboml, a j'lce po prwnť
a po hrubé wraždč. Erat; wssak, jpor

Čtení rogmanitě.

le'ljaje na mlloj't hdlomu, spáchal ! třetí
mrajbu. Nyuř omjfem jlš mu ttál ne,
ebttl mlloj't bátl a bol pro jebo zhowa:
dilost mellee rogbnřmán. Dworský blázen
to loiba, plmoil: „NejmilostiwťjssiBane,
ten člomčt jnmrašbll jen jebnobo, tottš
prwnčho ; to oftatní bloa zawraždtl
jste Wy, Sire; nebo tbpbofte bol bal
wrahowt bneb po prmnt wraždč hlawu
utnoutl, jtjtč by je nebo! Uowé wraxždy
dopuskll!“

lt. (Ratollelá bobtočinnofi)
!Bapeš iBluB Vl. rolbčl w chrámě ím.
Betra mlabe'bo člomtta, ktrrýž odlikowal
obra; oltářní. Mladik, pťekwach jja ne,
očetámanou ptitonmoj'tí'papešomou, Upadl
do mblob. .Rboj zase ptin'el \“ job!, pem
mll ! němu papel: „Neboj je form; tl)
máš ebut, tábnč je moučttl malbě, já tt
přijmu mesi swé ebomaneef' — „Ach,
wzdychl mlabit, já jj'em proteftant.“ --—
Napeš obporotbčl: „Takto sc atelť bobře
nebobíě mejl chowance papežslé; ale pteee
je o tebe pojlatánt." ?! !Bluc bal jej na
swé útrata; msbtlatl.

12. (Ilbálojl ge jlmota Shu
dťicha, b ljlupa-QBaíomjlčbo) fDo
nale'loárno w hospodě lagebllibo mífta
Lňugeufeldn mjtouptl nebámno lapueín.
Sedláci, kteťi posud mlčlo ga jmóml
j'lle'nfamt 6 totallou jebtlt, bbbalt tlor
boufp. Rapucín pojbramll toho onoho
zuámého l negnámtbo. Mezl jlnbmt ba;
mll je též 6 pálenllem balootjtěbo botce
(gentlana), ttetbj mu pro-jme bošebta
teut rameno napadl: „Sat jíte k tomu
panel?" ptal je bo. — máleníl:
„Spadl jj'em 6 melml loojole' skály, a
roztloukl jjem jl rameno! za! její, mul
si:lt člowěk poťád jen na ftrmlnád), na
lebč a na fnčbu bbtl. — .skapucin:
„Wy jíte tebo tě; býwak wodtčem elgtns
eůml" — málentt: „'llno, býwal jfem
za swých mladých let, a tenttát mt je:
duohobnejižbolo mellee'úgtof'- R ap u
eln: „!Broč pat, lbg a jet?“ — a) d:
Ieníl: „Bpl jsem jejjtč bofjlt, a začasté
mobímal jjem elglneepřec boro. Sebnobo
bne jfem přes ně mebl ttl jtubentíh).
Bylt wssakx jejjtt jtnl bma mobltl. a-Stšu
přlíjla mbla a noc. Stemobllgjjme to:
měně anl frolu bále jltl. Zedcn ; těd;

?



flubenh'lů byl jtž napolo zmrzlý. Teď
jjem mnjll jmůj plájj't (: jme' punčochy
írolčcl a jemu obléci, a jmon lořalln
jíem nm tatc' mufel bátl, slcc bo Bolo
po Bubentífoml dýwalo Botom jíem jím
notně třepal “ jej llepal, ba, c_osily
jfem měl, bo Uťho jfem boudjal, bt; fe
jabřál. 'llle ! mně ji; na těd) bordel;
bolo lrutou ztmou 1';|3lo račte pomájltl—
celou noc bcz punčoch a bez pláfjtě.
Swé hole jíme polánmli, a jlošlll jíme
fl obe'nel. - Na brubí) ben jíme jjfajlnč
přejjll joe ftubentílo. SBotom mi ten
ftubentit bal eebnlln :: pramll: „Teď
mám málo peuěz, ale fwým čajem mám
bobatč japlan'm sa wasst pečllwost o
nm:, až se mně něco řábněbo bube. —
Y.le od tě bobo jfenl o nřxn nejlofj'el.
Nepochybnč z nebo nic plechého je ne:
ftalo. D Bože, již jeft tomu 20 let;
ale ta cebulla a dnomá rula ml z těd;

nebegpečenftem mala." — !Btl tom m9:tábl je ímé ujjípane' tobollo cebullu.

Raoutín jl \ojal bo tuto, četl, a sezdtal
z ní, že studentik ocbmnel fmčbo ziwota,
ktelýž bo bol fwym pláfjtčm, swýuxčpuu:
čochy a swou lořallou snbřímnl, běluje,
:: Boha ja obplatu wzýwá i jlíbuje, žc
se wdťčuým prolájc jemu, aj bnbe m
lepn'im ítamn. Rnpntín sl hladil powáže
ltwě bmbu, a ptoblíšel pobpla ftubcntí;
lůlo, jaloln; jralfnn swým měřítl nechtěl.
.Ronečnčfell: „Wite:lt co? Iobo fm:
bentíla bobře gnóm; npnijeftmelilám—
melilóm mušem. NeUhodl (míle, Ebo to
je?“ ——*Báleníl: „Sal bych já to
mohl ubobnonť. Wy to ínab neráčíte
bod?“ — Rapueín: „Goran Bůh!
Suad nemyslite, je je mám za melife'bo,
t. j. za mojoce pojimoenčbo muše? Sá

bpch mám mobl nejmbě obránci sa ob:
měnu bdtl.91le tcď mám polním, lteral
prozkrtelnost Boži mani lájlu ! blíšnímu
obmění/' (Sedláci mftámali, a l;:nuli je
fe fapneínoml a ! pálenílomi.) .Rapucin
polmčomnl: „ano, najímáni chuděho
ftnbentíla o Božť obplatu na tebulee'
této je naplnilo. Studcntik ten jeft nyní
melllípn nmšem— jcít tníšetem cit;
tamním/' —- Gebláci monball bonito
5 úft “ pojlonclyall 6 oterořenou bubnu.
.sknpnciu ptmoll:„£]3o1nojlete si! TeU
ftubentif, co mám tu cebulfu bal, jeft

npnčjnlblftnp $aforojh). Slamna
horách jllbll Bohu, oftane-ll na žtwče, je
mftonpí bo ftalou tučzského, jakož ml fám
wyprawowal. Nyul jeji blílupem to
!Bafomč. Dn fám ml mollábal relon
ubáloít tu. SDo !Bafoma muííte jíti,
on mám .jlujbu a lájln wassi bohatč ob
měnil" — Brzy mpbá je pálení! bamor
jle'bo bolce na ceítu bo !Bafoloa. (W
mějíel ůáří 1855.)

13. ('Babejátiletč tněsítč
jubileum.) Wesebnýpán San „bar
fplnger, kněz žábu lapncínífe'lyo, cbwalnč
gnánn) z bojů Tyrosských prot! Stanton:
ginu, o nem; NapoleoU wypowěděl:
„zc tento čermenoámba') tapneín mojflu

jabo mice sskody Dělá, jalo ssest fraucouza
siých generálů Uaprawitt mňže,“ jlmoll
bne 9. jáří 1855 m Golnobrabč pabe:
játllete' lnčjjle' jubileum. Glnmnoítl teto
wzácué a ohledem na jubilanta přebů
lešlte' bola přítomna cííařoron (\ Kae
rolina, wdowa po 3. Wel. cífařlpánu
Franllsskowll., a xmwhomojocepo
slawených pánů mimo příbujnč tohoto
78lete'l)o lnřge. Chwalnč zuámý báfníl
Widcuský,.Raftelli, ojlaloíl památná
ben ten ozwlásssni báfní, lterouš o občbč
ro lníjecím jále oj'olmč přebncjl.

14. (Wzácná slawnost.) molu
1855 jlamllofe jmenlno Jeho We:
llčenftma Cťfaťr měna nnfjebo,
Frautisska Zofrfa w Betlémě ob
rakouských občanů \oelml flmonř. Dias
kouský praporce byl wytýčeu, coš se ob
kťižáctých máler m Bcrléxnť ponejprw
jtalo. Z home se ílřl'lelo. QBefjlerr' obo:
mntelftmo Betlémské bralo pobilu na té
[laxonojll

15. (Služba Boži a jlnjba
'u bílá.) Zistýlomornítciíařesa na v.
wěrue sloužil pánu íloe'mn po cell; šimot
swůj, při tom mjj'al janebbámal pominu
noítl swatého nábošeusiwi. !Bro famou

jlnšlm llbjlon zapomťl na jlnšbu Boži.
Kdyz fe tťžrc rozstonal, profágal mu cia
sak neočclámanon miloft tím, je jej
ofobnč namn'tímll a wyzwal, aby fobč
nějalon mlloít whprostl. Na fmrt ne:
mocní) vlomorníl jábnl eííaře, abl; nm ši:
wobyti jesstč o nčfolil bní probloušll.



Clsak mu obpoiočbčl, 3e to není w íebo, nb
br3 m Božs moci. In st powzdychl ne
mocní) a pramíl: „D lá blá3en! Celý
3hoot fmůj měnovou! ifem toIiIo flu3bř
eífaře, kterýž mi noní 3hoot můí ani o
nčtollt bní problou3iti nemů3e, o kčžbych
bol Bohu borlhoěil [Ion3it, jen3 mi ne;
ien 3hoot wezdejssč problon3itl, ale tate'
3hoot wťčuý bátl mů3e!" — — EIRno3í
čelebinome', :: také wýsse postaweni slnr
3ebniei, Eteří pro sinžbu [lbíton a fmět;

flon 3anebbáloaji [In3bn Boži a pomine
nom nábo3enffč, abo fc jen 3emifóm pát
nám a přebítmoenbm fmbm zalibili, bubon
pobobně wždychntt :: moíatl na fond 31;
mota [\oe'bo me3bejn'íbo.

16. (Zábawn bnebomni a 3á
bama tělefná) Sw. Lndwir, frál
frmlcouzský, mobliwal fc na cestách swých
me fpolečnofti fme'bo '3poločbnifa ! na
toni. Denně sc moblil bobtnh; 3a
mrtme' 6 dewatcrýuu čtením. Dbočeinč
bol Denně na bxoon mssech fwatých, často
i na třetí), i na čtyrech. Safe o půlnoci
moblímal fe pobožuost iitřni w kaple ímé.
31:93 mu jeho fmřtašhoí broořenínome'
přebfiítali, 3e tím přiliš mnobo času

ubírá se ptáeím \olábním, obporočbčl
\oelmi monbře: „ai, kdhbych, jaro jiná
hn'3ata, tolký čaé, co moblitbám \očnuji,
monaío3ilna bn) a bonbp, jiftotnč
bo niťbo mtb-from:1 proti tomu neřetll"

17. (ma; mn'edo mibí.) We
čtmtte'm stoletř 3lla m Egyptě nestydatá
ofoba, jménem Thaiď. Swatý none
stewnťk Wafxlnctnš 6 bolesti slyssel o
ieiím břifíne'm obeomání a uminil si, ii
3 te' 3ál)nbo wyrwatt a k Bohu pťiwéstt.
SBo mnohých moblitbád) a postech fie!
přeftrojení) k ní, a 3ábal jl, aby bo bo
fmětniee oblebíe' a ofamotnčle' 3amebla,
tbebo be3 přetá3h) fc bamitt mobli.
Thaiš ici mobila po nčfollťa swťtntcčch,
ale !Bafnneiub ron'ubo trotbií, 3e tam
jesstť nejíon bom ilftl. Thaiš jei 3m
mebla bo nei3abnčjfíí fmčtntee (\ 6 ne:
moli quroiIa f němu: „Gem pkece jtž
nepronitne ofo Iibfie'. (SbceěIi íe wssak
máti pťed okem Božim, pak owssem ne:
nate3neě tonta w celém bomě, tbebpů
jift bom—Epafnuclns prawtl: „Sat

'3e? Ty míč, 3e ieft Bňh wssewčdonrťe?“

SIMM s bobimenímodpowědčla:,,at!
elf 3e to \oím; ba mím tafč, 3e enofh
ným nebe a břín'nom peklo jest slibeno
a připrnmeno." ——ašafnncin o mlue
mil má3nč a dojeumč: „Nuže, míč li to,
Item! mů3eě přeb Bohew wssudppťitom:
nám a mh'emčboutím tal hanebUý 3hoot
\očfti, info jsi a3 bopofnb mebIa?" -—
Into slowa \onllla bříffnlel hluboko m
srdcc, ona fc norbla fmatčmn mu3i rno:
[;onm, mořonala přííne' volání, a umřela
po bIonbotnoalc'm fajíeím 3imobotí into
fmatá.

18. (Sw. Zguác 3 QoooloJ
Gm. Sgnáe, nato3en rofn 1491 w
3ámfn Loyola w Špauělsku, bn! [onem
w3ácnod), meebtlďínb robičů, a 3 11 bčtí
nejmlabffí. Wychowán bol na Irálolofle'm
btoořc getbinanba V., (\ ba! fe po.
zdějt na fln3bn wojenskou. Stal íe 3 nčbo
obratní) moiál, neboť měl bobre' mlobo
a mnobo ctlžádostč; ale bobabojnofti ne
měl, a čím bál tím méně staral fe o
fpafeni tuífe swé. In učinila 3bánllme
neíffaftná pťihoda sskastný obrat w 31
motč íebo. 3an melitel (Iomanbant)
přl hájení peonstt [pampel ono bolt
jest tančn, (\ nlusil po delssi čas na lů3tn
le3eti. Z dlouhé chwilc počal čisti knthy,
a nemaje jiných měl) zábawných po cbuti
fme', četl w žtwotč !Bána 3e3íne
Chlista a fidatých. iontu čtenífena:
tému po3ebnal Bůh tal, 3e Iáflou SBána
Sešífíe Chrlsta a nábo3nou horliwosti
Sebe) sroatých začasté (13 ! pláči pohnut

bol (\ fobť mnínií, ob te' bobo? při:tlabem swatých Bohu, EBánn nemo ífímn,
iebině flon3itt. €Bfeíem3eti to ročtnč sple
nil a3 bo fmttt fme' a 3alo3il ííaaonou
společUost ZešissowU, fterá íobč
nesmrtelných záslUh o Cirkew katoltckou
a o blaho člowťčeustwa wydobhla, a poínb
mm pro wýbornost swon radostť wssech
dobrých a skrachem wssech sspatných libi
e .

Swatý JgUác 3 Loyoly činil
po každé hodiuě ípafltelne' to3iímání a
zpytowal fměbomí ímé. !Dquelzll to pro
nutne' práce wyUechati, jme to po brube'
bobinč \oonabrablí. To moťonároal B ta
fonoou fetemnlofti, 3e i w ben ímetl swě
jesstť 3a3namenal mnebnl hťťchy fwé, ia!
fe to po jeho ímrtl pob podnsskou na:



Čtení ro3mauité.

lezlo ro htíšce. Toto cmičeni bolo nei:
čluučm'ím proflčebfem ! iebo swatosti. —
Kěždychom nu) nlpoň beunč fonall, eo
fw. Sgnác lonámallnšbou bobina!

19. (M I č e [ lm ost.) Wznesseným
morem mlčellmoíll fpníitelne' bola fro.
Gmlllana. Dnať mčbčla,še mnobč,
nepotřebné mlumem' budu! nailebo melml
to3tr3ltíym činí, a tubnš bbčln pčiíuč uab
ia3olem [ml)m. Nejeu po 40 poftuíd)
buí, ale také 40 bui pčeb Wáuoci a 3
bni u: lašbe'nl tčmbní3acbomámala úplue'
mlčení, a neptomlumlla ani floma, ieít;
llše tobo otoluofti nemnmábalo. .Ra'3bou
[obotu chodila t ímate'mu přijímání, a
na cestč 3 Eoftela bomu Zábala ípolečulel
fnoou, aby ! ui aul [lomn nemlumila;
příčinu toho ubala tatto: „Bňh jest
wssudy a fbíli se ráb čašbe'mu čloločfu,
má ll přloramene' (\ miímame' ftbce; chceš;li
ml tedy llboft profá3atl, netoptrloui mne;
nebo! i na cestč 'fem již častokrátc Boha
fwého 3cela poeltlla w built fme', jako
ua moblltbč m tiché komúrce. Awssak
dlužuo jest, tisse chowatt fe ji; 3 účto !
Pánn, ltetčbo' jíme u oltáře přijali." ——

20. (Wánočni Brom.) iBobnu:
tllmbm 3půíobeln flmoll fe m Stali!
w mťstěBelanč m nlšfíím e. l. ml):
cbomaeím úfmmu rooienffe'm fmat;
mečet mánoční čill sstčdrý \oečer.
Dteomilou péčí wýborného pana roman:
banta a řebitele úftamu mojeufle'bo, to:
bllčbo Čecha, poftmoeuo bolo n\e
toečečnblebm a w án oč ní ítromo,
na ulchž báth; pro bitlo čili cbomauce
uftarou moíeuile'bo rozwťsseny a me3l

nimi leíllčtl) poflnmem)bolo. Na me;
čet, lbg! wssecko připrmoeuo (\ ro3ímíceuo
bolo, ovl.) bítlo w swátečui ssaty oble:
čeue' bo \večeřabla přiwedeny. Nožesta:
wlwsic fe na ímá mina, 3n3phoall čtmet:
blnínon pčlnouloáuočuí pííen, ua:
čcž donláci mel. ». laplan ojlomil je
trátlou řeči, m ftere'š íim mplošll
mlnnmn mánočuíbo fl—romu,a poufá3al
na oteowítou pe'či cííaře pána,
ktcrýž neuftáloá ftarati fe o nč ani w
tom, čímbo jim mboít 3půíobil. žBo řečl

nállebomnla moblitbn pčeb iíblem a
pak bohatssi neš ilnbl) mečeče.£13čítomnl
_bpll muo3í 3 toblčůw italskych, tteříš pto
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pobíloauou bolí přímí. mobnuti boli bo,
jímawou )“lamuoftí, jelikož w Stalil o
mánočunn ítromč nlčebo neločbi, ::
nltalouám ebomáuím a pořáblem mld:

be'e mojenile'. Jest fe nabití, že tento
krasný 3půíob slaweni n'tčbrébo mečem i
ro toblnád) muobo náíleboloníh'g nnibe. ——
Kdošby uebčtomal Bohu a ucnšelebil nát
bošnčbo cííačc pána, lter\')3 tatomúmto
wzuesseuým a olofíem i wojeuskýlu
chowaucňxu přiměřenou! 3oůíobem pečuje
o'to, abo mira a 3bošuoft uhor3ouoala
íe to útlých srdcich těd), jen; poueimíee
bubon bůflojnífl) me mojflu uan'em!

21. Nejdražssi holubi) W
poílebuí wystawč drňbeže m L oubnuč
byl tčš pár holubů 3 Nowč Gniuep,
jeUž pro [mou lráfu lon'eobccue'bo obbl,
mení zťskal a prmui obmčnp boíábl. Ttto
holubi zwani Gama-Viktoria jfou nej
pěkučjssi “ nejmčtn'í 3e wsscch poíub 3uáa
mých_btubů. Žlji w Nowé ©ulnel
a na melťe'mSnblďe'm muoúoa
ofttomí u welikých bejnácb blmoce a
l;ní3bí w dUtých Bromid). Běťi jejich fe
leílue přeltáfnl'nnl barloaml (\ na blaloč
pne fe 3 útlých pet ílošená fotuuta, tte:
ráš ie člní kr &li ostatnich druhů. !Bnouí
jeild) mlabe' ie wydaklly (\ probámají fe
za 5000 3l. skťibra. Z těd) ln; bola
omi'fem btabá pole'rofa! — .bo:
lubl jíou m fllngllďn melnu oblíbeni.
Znánwt jest, 3e íe tam chowcime 20.000
3ámcíd) (: bmoříel) 2,.250000 holubů,
fteří 3trároí točuč přes? 7 millionu mčřle
obilí. .Rtomč tobo pkiwáži íc bo “Nuss
glida 3 Fraňcouz nmožstwi bolubů na
3abíieuí. Blugličti flecbticome' má3í íi
bolubů tal melice, 3c ue3říbfa to nei:
\oíee ímnl íebe obme3ují, abl) jen miláčci
jejicl) šábnč nou3e uetrpčli.

22. (Nowý ječmen.) Dbnčftcrč
bool) jest m pifáruč Wťdeuskě č. !. boa
fpobářfle' iebnoto 3rno i fláma

. nomčboBarteyowfkťho iečmenn
nn pobímanou \ooftmoeua, kterýš se bo:
ípobářfuu eo ueibůta3nčii obporoučí. Dn
zajisté m ln3be' iečmeuu pří3niroe' půbč
buiuč roste a Zwlásstčkrouwbyčrjuou má:
bou 3rua mnuifa', lteráš při Widexrské

mčťici na 78'/_ libro \opftupuje. Tnto
jrho wcihu jen tím uálešitč oceníme,
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fbpš fobt \o pamit ruoebeme, je uejíepjTi
uáě ječmen toIifo 68 liber, Urjtěžssi Lito
78 a pfj'euiee 86 liber máji. Brodáwá
je na jemeno po 6 31. j'tř. měřiee,m

meujjí i wťcssi míře. Milownicl ječmeuu
at je obrátí firmu) tobo bo WidUč pod
uáílebujiei abreejou: „au bie ©ůterab5
miniftratiouB-Ramici ber Herrschaft 11:
fcbruborf, Wtcu, Seilcrgasse, mr. 1092,
1 Sl od."

23. (Rybi prájj'eU inetrobrabjte'
uoloiup přiuejlp objTirue' 3prámp o ro:

btm prájj'tu, tterr')je w Ra3aui a
na jiných miftcd) ůbbtomuje. Nowé toto
obročtmí prfuupjíu melitč wýhody poskyx
tuje Stujtčmu obpmateijhou, fterč
je ročněroíre ucjii 26 tobobuů přijuč
pojtiti maji; jejt wssaki pro stropu:
třoioáuí Ruský ch wojsk uejmiruč bu:
lešlre', 'rlitoš objem prájjfu ro poměru te
fluteiulmu rpbimu maju jejt uepatmb.
!,Brájj'et teu 3ijotomuje je 3 ufun'ene'bo a
ua praci) ro3etfene'bo rpbibo maja. Dbp:
čejue' hrubo rob je w sussťrnách snssi “u
6 rojimi i fjupiuami, a patíe na brobub
prájj'ef ro3emeiou. u iepíjíd) brubů je

ajpoň hlawy obře3ují, čín133ijlauá rpbí
potratoa je stáwá méně tučuou. Brássek
popsaným 3půíobem ziskaný wypcťc je me
mobč (\ pat je 3 nebo přibáuim lořem'
:: jinbd; uoi'ei uu'rje jatptolim, polem
uftrojiti W AstrachaUč je plati 3a
libru te'boš práiju po 1'/, aš 3 topejfp
(aopejta jej? měbřutj pení3 (\ plati
jeto u uáé '/_ trejcara stťťbta.)

24. (Dpatroioáuí pijmoel.)
Dpatroroáuí pijmoet w nábobáct) uttbp

3rmčuou peutšitou n'fobu přiuájTi, jeIito
uepo3oruoíli opatromuifa tato ujitečua'
3mířátfa bujnou, aneb ajpoň ta! 3ej'lábf
nou, je je ! účelům létatjtpm ujiti ne:
mobou. Nejlepssi 3půj'ob ptftománi jeft,
wložiti do uábobp, w Uižto pijarofp oper:

trujeme, učfoiit 3e 1e3u ()d) břebilů,
jejichž pujobeuim mobu přeb 3afmrábuu<
tím odjráníme, mf je jen mobu mppaře:
nim 3mt3etou bube třeba bole'mati.

25. (Gtroj čili man'iua tu
prani.) Roku 1856 bčIaIp je 3toujj'fp
me WťdUi 6 nome mpnaie3enbm ftrojem
re prnuí meřejnt, lu fterijm uejen přijtup

čtení ro3mahltč.

wolný bol, ale každý přítomné brou louflp
prábla fám job! 3a uřtolit otamšcui mp
prat! mobí, abp je tu! o půjobnofti firoje
ioiaftuíma očima i rírtama přejmčbčll.
Gtiabtčdyto ftrojů uaie'3á je w přeba
mějti „Qeopoibjtabt“ čislo 528 u majet:
uita wýsady till primiíeje Her. Fůru
ftera. Gtroje k obyčejuým potřebám
bomárim jjou po 20 zl. jit.

26. („Co tomu nemá bpť, ob
úst mu to obpabue.“) *Bo3rujj'eui
řábu Sejuitjttbo bpii báui uětteří 3 fiá
ssteruikňw těd; ua fa'rp. Sefjto řáb teu
pro jmou učeuojt bp! melice ro3biájj'eu,
přijj'li ! jebuomu Sejuitoloi tři faruíei,
jilni bráči w loterii, a profi" bo, aby
jim poměbčí, ttem čiíla je mptábuou?
KUěz jim prmoil: „Což pat ít mp libé
mpjiite, že jjem rojj'ewčbouei, nbpd) mám
tatoroě meri pomčběl? Gbopte je [pro
toebliroe' práce, to bube pro nás nejji
stějssi turbínou.“ — ale ti libé naň ne:
ufteiIe ebobili a meiiee bo profili, abp
jim iijiu powčdčl. .Rbpj topo cbobčni
jiš boft bplo, tnč3 je na ně ro3bučroai
a *praroil: „Wy jfte jjpatui libi, lbpš
duchowuť ojobu tuhými mčemi obtčšujete;
tbpbpd) mě! z wáď moe, dal bod) pro::
m'mu mptábnouť iijlomtou 15, hrubému
30, a třetímu 45; a točil je mi berte
bo buoěři, a 6 tatbmi piettnmi mice mi
ani na oči ued)obte!" — Lidé 6 brblás
nim obejTli, a těd) čijel, lterčš jim Ii
skowkou chtťl pjáti, fobč uepomjj'imli.
Nastalo brube'bo bue tuleni —- a ble

prmui tři čijía bpip: 15, 30, 45. —
Tt je 3a wlasy tebaii, je tak opioupěli,
a čisla porotbčue' uemjabili. giejmoubřejjji
3 nic!; tčn'il febe a joubrubp jme' nárob
nim přijíomím: „Co tomu nema bpf,
ob új! mu to obpabue'"

27.(Co tomu nemá býs,ueni
mu.) Zámožný jebiál mi! po mnoho
rotů cbube'bo ale čiunue'íjo a měr,
nebo bčlnifa m práci. Nozltčným
3půíobem suažil je pomáhatl jemu a po
moci mu ! učjatě majetnofti; ale na.
barmo. SDčluit oftároal přece potáb chne
bí) m. Sebnobo bne bobrb bojpobář pra:
mit ženě jroe': „Ip stará, slyš, já bod)
přece ráb mčbčl, jeftlt náě beluif bra:
bit mů3e majetubm fe ftáii. umiuii



Čím! ramenní.

Hem Tobě, 3: 3citm pked [mítáníun půjbn
(! položim pyllik penčz na restč, !ubo 3

poddrnžstwi fmčbo ! nám bo práce jit!
muft'. Dn penizc naibe, :! ta! alespoň
fnab bocílím, čcbo3 mu přeji." — Žcua
fc tomu nápabu 3aímála a tába fwou
!!!a. Stalo fc; fcbIá! wyssel, položil
voní! pcnř3 na cestu :! ufcboma! se w
Horní, abo mlbčí, co bnbc bč!nítbč!ať.-—
SDčlm'! př!cbá3e!, a iam pobhonč !ráťe!

ccfton swou ——ale pení3e, jatobn ncmb
břf, uechal !c3cf. — Sedlák peUize 3:16
[cbml a Hc! 3a ním. Pťijda bomů, tár
3:1!fe bčlníla \měbo: „.bmbífu! Stičebm!!
jste bnce ncmibč! na cestě?“ — Hrabik:
„Milý !)ofpobářl, ničcbo. Nebol wyjda
3 bomu, pomyslil jfem si: Ziž to!!! to!!!
cbobím bo flatfu boípobářoma ben co
ben pracomat, bnts muíím zkusit, MH!
il3 tam slepč boibu. Zawkcl iíem oči, a
dossel jícm slepť; a!e proto ifcm na cestč
nlťeho newldčl.“ — .boípobá! 3moIaI:
„Nyni il3 mibím, 3: co tomu nemá být,
ncní mu !"

28. (Lakomec !BobcttaJ W
jedné dťdiuť bobIe! 3ámo3nb sedlák, !te=
n')3 bo! weltkýnl !afomcem. Dbpočítá=
malt !a3bčlnu čcchinu brambory ! nm
Edl, obmčfoma! ! nmn3e!ce troupo na
občb, ba ! fů! no!!ába! u brambor a u
iinncb ilbc! 3a zbytečuou. Šábm) po=
fábm') čclcbín \: nčbo bloubo newydržcl.
Roncčnč přin'c! ! němu bo slnšby Wa:
net, po celé bčblnč 3nánn') pastýťňw ft):
nc! — mobtaná ropa. SBofubse je=
n'tč nltomu nepon'tčftiIo, tai b!ou!;o mc
f!u3bč wydržeti u starého Boberty
(tnt řítámali !atoměmu febIáloml), iafo
!IBafftoloL Wassck n!: tatc' 3na! bo;
ípobáf! fme'mu noobomčti! Z občítanúcb
bmmbor k wcčeťt snčdl m3bo jenom po:
!omičfu, oítatni si necháwal Ua brubí)
ben k íníbaní, a ří!áma!, 3: bramboto
jíon a ítubcna btubebo bne mnobcm
sytťjssl, ťiulž fc porašbé notm') tuo chleba
nífctřlt! mů3e. Starý SBoberta si nn!
nemob! Wassk a dosti wynachwálřti.

Wassek nafta! mčbč! bobřc, kterak sobě
má bobrotooInou nímu :: fiříbmoft w
jíb!c nabrablti, abl; hospodčlť o tom ne:

mčbH; hofpodyně, man3clfa Pobertowa,
kteráž Ustawičným týránim na mn3c fmc'bo
zanewťela, bola ro tom Wasskowi
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mnemo3n! napomocna. Manželka ! pm
cholek pomábaI! *Bobertom! 3: wssl filo
se !opo!lť.—3ebnou na bůla3 ozwlásstni

lWásky,m3a! SBobetta fročbo m!!éboWasska do 3abtabn na tťessuě; neba!
mu wssak na ftrom wylězu, n!: wylezl
jen fám na moíoton chn'n! a prawsl:
„Wassku, to 3ůítancě bole, aby 3ábnb
3!obč1 3a mnou na stťessut nemo!c3!. Seď
pob ftroancm, a co spadne, kdpž bnbn
ttbati, jest twoje!“ — Wassck pklswědťtl:
„Nuo, ano, strýčkU!“ fám n' febc wssak
mumIah „ftoť jest přece jen spropadený
!afomecl“ Wassek sedčl pln mr3ntom
pob ftromem, neboť Intomcc má!o !bo
npnfti! třcíílnfu mmtnou. Najednou míra!
boIo na ftromč slysseti: „rhc!“ a !)!e!
butáto prssiz lakomcowýchspodků na
Wassia boh'l. alsobcrta' toti3 to3ttb! st na
stromť spodky, w Uichžto ímé 3am!!o\oanč
žlutáky roždycky 6 fcbou Uosil. Wasiek
fbirá bnfáto, a co drdla stači, motá:
„Co spadne, jest mojcl" — Qa
tomcc nemčba, co to Wassek "lží, fpon
fitč! fc po baIn3t'cb boIů jaro pomlnutb,
abo mibčl, icft=!i Wassck tťessnč nc
ttbá, umlběl wssak, že asana tof! bu
blhoč na 3ch fbírá, pobhoa! fe na
febe — — a ——brů3a brů3oucí! tah
!)oto ro3tr3cnc' — bnfáh) tam to — a
Wassek pořáb moIá: „Co fpadnc,
jest moiel“ -— !Boberta to mffeďo
muíc! mlběf (: slyssct na swé wlastui
oč! a un'! — 3acbá3í nm 3tat, slnch,
pamět — opoussti ici fila — !!eíá —
a pát — sletťl 3a tim, co mu na
swčtč Uejdražssihobylo — 3a bnl'á to.
— Wassek 3atím febm! bufáto, uběhl
potřít, bomáci (\ fonl'eb! fe [bč!;!!, obncfll
potIučeněbo :! na řeč mrholcí raněného
*Bobcttu bomů, kterýž po něfolita
boblnád; mopnftlt bncba swého, an mu
pomoc !e'lařítá 113 nic Ueprofpťla. —
Slowo, kteréž mlumi! ! W a ss t o m !,
!c3a na fttom: „Co fpabne, jest tmojc!"
wyplnilo se skutečně — bufátt) 91h.
sskowi zustaly , neboť po roce bc3bčtná
mbomapo Wobertowt mala [!!Bm
sska za manžela a wssechen statek i'B
bnfátp mu 3a mčno ba!a. — Tak b o=
pabá na tone: -—každý ftrb
!!!, !atomcc!

W. Nowotný.
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29. (Djel za králowského
hwčzdoprawce (aftrologa) při:
jatý.) Ludwik XI., trál frauconzslý, bo:
tomll fe jebuobo bue na bon, :: ebtčl
přebbčšnč nočběf, jalcí pomětrnoft tobo

bue bube. Broto rozkázal jměmn hwěšdo:
ptamcí čllt afttologomí, abp je pobímal
na b\bčgbp a jemu polvčbčl, jařcí pomčf
trnoft bube? ?lftrolog po muohě prácí
Be swýmt dalekohledy (: jlmjmi náfttojí
brbčsbářjlómt přebpomčbřl Erálowí tuje
lráínou vpomčtruoft. .Rtál mpjel za Bařiž,
a_ nebolelo oborp pottal je 6 ním nblíř
na oqu jcbítí, ttcrpš trále 6 bobrům
úmpjlcm uctímč prosil, aby je ibueb
mráttl bo mějte, nedjcedl poftlšen býti
jllnpm lljmocetu a \oelifou bouřton. Rtál,
jpolěbaje je na prototomauč tráínc' počafí
5 úft fme'bo b\oěgbáře, nebbal na mb:
"tabu ublířomn, ale jel j'mou ceftou
bále. Sotwa wssak přijel bo leía, po;
čnlo fttajjuč btímatt, blpjlatí je “ prijeti.
Iím se wsstcčui ípolečníci jebo tojplm
íjllt, a král fám mnj'íl bejpečnoft ímou
blebatl w rychlčm btbu foně jme'bo. Na
drnhý ben bal 'onobo ublíře mpblebatí
a t fobč boméjlt. Když nbllř přljjel, tá:
sal je ho ttál, obtubbp to bpl mčbčl,
je wčerejssiho bne bube prijet a břímat?
Uhliť odpowťdťl: „uniq oíel, ftetěboš
Wasse Weličenstwo mčera mlbělo, jej't nej:
jtítčjn'ím protofem, co je pomltrnoíti tptá.
Bliži:li je bouře, íměfí blamn a njj'l, a
ftane fc línání/' — Rrál fmčblamí) a
zčerstwa odhodlaný, bncb propuftil jmc'bo
hwťzdoprawce a pmmll, še ob té chwile
Uechcc žádného jiného nítrologa npotře:
bttt, nešli ublířoma ofla. Skutečnč přijal
nblíře i 6 ojlem na lrálomjh') bmůga
říbll je při fwých wýletech :: bonbád)
toltfo poble' ujíí oflowých. _ „

Co je tu ptamllo o hwězdoprawci
ttále Ludwika franconzstého, platí o míjes
ltfe'm protofomání pomčttnoftl w Uassich
falenbářícb; nebot tof jeji mčcí jiítou,
zc každý osel jpín'e ubobuoutí můše uč:
lolit- bobln unpřeb buboucí poměttnoft,
nesli lterptolím talenbeířuít. Awssak ne;

jfou falenbářnící tím minut, je to taleu:
báříd; swých pofnb mlumí o buboucí po:
wčtrnostl, Uez muočí obbětatele' ta:
lenbářů, tteří pofub nejmčtn'í mábu

Čtení rozmanité.

mčttnoft. Morawan, náš talenbát,
jiš netolittáte umeřejnll fwé mínění o
wčci této, a potašbe' tlabc přeb ptorofoa
manon pomětrnoftí pomášlimč: „"Dcíflt
gšcín mw abp je fajbť) čtenář bo:
mtípll, ze powčtrnoít gámijí obe nluohých
příčin přírobnícb, jej toltfo fame'mu Bohn
zuámy jjou, tat še šábuí) člowčk ani 24
bobtn např-eb s jlj'totou přebpomíbatl
nemůže buboucí pomětrnoít. mončfub
íonbití nlůšeme o ní z rozličných tmotů
Božich, ftere'š mplpmem wsbuebu pomětra
uoft měnícího jina! (\ jiuat je tmáří, ta!
je zkussenost si jijtá pramíbla feítmoitl
můše, ble nicbšto na blížící se směnu m
potočtrnojti íonbití a bábatí Ise. Rtomu
tonci polojíli jíme m Morawanu 1854
jtmua 17. a 1855 fit. 22. zkoussku
pomtttuoítl w rozličuých máje;
med; ua tmoted) zemfkých, w níjto
ínejíenn jjou mnobc' zkussenostl, & ttetbd) sc
6 wčtíj'í jlítotou nbábatí l5e buboncí po:
měttnoft, nešli z wymyssleuých a beje
wsseho podstatuého základu ndáwaných
proroctwi w .čermeuc'm talenbářt.

30. (SwťceUť ffcíbefu :: nes
bčle.) Noku 1270 npabl jtb jme'nem
Salomou ga nlěíteníDčwinem (Mag;
beburg) m jobotu bo babnltc' ;molinp,
oblub fám fobě pomoct nemobl; abl; fe
mjj'nl jícíbes negueímčtil, necbtčl přlpu;
ítlti, bp jej třejfnnc' mptáblt; mbřjt jů:
stal celí; ben w fmrbute'm babu! jebčf.
Rada Děwiuská, krerá se o tom bosml
bčla, jejjtč ten jamí) ben jobotuí pob
příínbm treftem tfejfanům jatágala, še
neímějí Salomoua ani w nebčll mp:
tábnouti. W zápowčdi tě ít-álo: „Rbpbp
to bylo šibům bříebem a gnejměceuím
jjábeju, žida ; babna mpteíbnontt: tebp
ani lřejfaujh') jmátet takowonto prácí ne;
jmí gnejmčcen bůh." —- %! tal mujel
nbošát šib i brubí) ben jejjtč m babuč
strámitl, pončmabš ned)tčl w prmuí bcu
fobotní mptašen bótl.

31. (NapoleoU :: třeftčnee.)
Zuálno jest, še Napoleou l., cífař
Franconzsky, we ímé ncjmčtjíí jlámč a
w bobě swčho n'tčj'tí méně o jmate' ná:
bošeníhoí bbal, jalo po íme'm pábu, tbp
wíce k nábojenítmí přilnul. QImíjat aut

a dúlcšitost w talenbářt tlabon na po: | w powýsseni jmění netrpěl sjemue'potupp
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swatého nábožcnsiwi. mne. 5. četmenee

1809 po bítmč u Dgtúnn (Wagram)
pťlsscl na seih wysoky sllUý malá! ! c'i.
fntt a plosil, aby jej bo fmč gardy (či;

motni tiráže) přljal. S prosbou (mouobcm3bal cs ři wpfwědčeui od swých přeb;
starocUých,w ntchžto t tobin'tě, ftáří a
náboženstwř žadatele naznačeuy bpm. Sta;
poleoU prohlidl fplsp ty a pramll: „Tyt
jíl žid!“ — „Ntkoltw Wellčenstwo,“ ob:
powčdčl onen; „pr jfem šibem, ale nvní
neznáte w cetčm wojsku fwém žádného
pewnčjssiho třeífana nabe mne. Když
"me 3: Španťl pkisslt, vat jíme pět mě,
ítců w Řimť, a tam jfem fe bal čteny;
ftáte potřeftlf, neboť w Římě se třeít
bobře platí." — Tato br3oft banebná
přlwedla cífaře do hrozuého bnčmn. „Co
ze?" 3molal, „h) hanebniku, tz) mebeě

obchod 6 naffimi nejímětějífímt mčcmi?
Bíbátn, mám chuť tě báti 3afttellt'. Ty
cbeeč bo mě gardy přijmut byti? 213
bndu potkebowal zbujuiry a zákekniry,
potom tě bám 3amotat. !Btvč mi 6 očí,
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swčdlowé Ujlssťnjl, 3e nemibřtt eťsaťeulkdh
rozhuěwanějssiho. !Botom slysseli jej mites
ltate ! fobč mlnmltl. „Int ]: bto3ne'!"—
:: jesstě na meče: mibčli čelo mttě3e nab
[mětem zasnmsstlé.

32. (Prostťedty proti mraa
mencům.) Dmocne' fttonu) Uchtáa
nime tím, když koUsekpapiru totem Dromtn
nmúšenlc, a papír 3říblvu totpma3í na
třeme. — Zestftameni se wypxldi, tbqš
na ona mifta, kde fe zdrzujikonsek taírn
poťožime. — Néasledujici prostťedek tě3 ieft
wýboruý. Router na prací) ro3tínčené itn)
neb sirkowčho !mětn snlichánleB cus
frem dobťe roztlučeným, a poftamhne tn
micbaninn buť) m matná; náboňfád) neb

w brmnábtáď; na ta 1nííta,tbe se mtau
menci 3br3nií.Mrawenri 3 tohopo:
žerou a w trátlofti mnicfni pojdou.

© e n3 (.

33. (Sat meltá potřeba ta
bátu m NakoUsich jest, můšeme3
náílebuiíeíď) čííeI po3nati. Tabúkem [>qu

hýbej ! čertu, zatracený žtde!“ — Dčttí

W Uhťich:
molu 1851 —-' 35 tifíc jiter —

„ 1852 —— 43 „ „ ——

„ 1853 —— 45LQ „ „ ——
u 1854 __ 501/2 u n __

Sklidilo se: W Uhťich:

flintu 1850 — 302 tifíce centů
1851 — 2991/2 „
1852 — 237W, „
1353 — 481%— „
1854 — 519

u "

Il "

n " “_"

" ll "

pofá3eno:

W Haliči: Dohromady:
'i'/, tisice jiter —— 39'/ tífiee iiter,
5 n u 48 u „
5 n u '— 501/2 II "
6l/2 „ n _ 57 n u

W Haliči: Dohromady:
41V., tifíč centů ——343% tiííee centů,
54 „ „ —- 53. , .. „
51V: " u _ 289 u n
70 n n — 5515/2 " n
90 u '— 609 u u

W rdce 1852 a 1853 pochybil tabál.
Za tahá! ten mlába platila:

NokU 1850 málem 3 milionu) 31. ftříbta,
„ 1851 — 2'/, milionu „ „
M 1852 _ 2' /2 u n n
„ 1853 — 4l/a „ „ n
u 1854 _ 61/2 n n " ©en3t.

34. (erení laponnů a Hes
vic.) Nejlépe hodi se Ie temeni 5 až 6
mčfíců I'taří taponni. Daji se do klece,
lterá wice obbětení má, ta! úzkých, še se
w nich Drůbež obrátiti nemůše. „Rašbě
odděleni máxzwlásskui bmířta. — Cistota,

zdrawý, mírně teplý a tmawý kUrnik, jsou
newyhnuteťně ! bobtěmn 3barn potřebný.
Re řemeníbělaií se nnble 3 [)tuBč
monfp. Tato jest nejlepssi3 prosa,
tuttgnč čilikUkUťice,z pohaUky

| lecm ena (: omfa. NUdle se daji bud
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bo mléla neb bo polémtt), lterár 3 mobp
o trochu móflem nel) idolem fe" ubčla.
Ičmi nublemi drubež se cpá, a3 plně molo
má, a flce bmalráte 3a ben, ráno a roe
čer. Noztlučeué ublí ! nnblím přinlícbaně
účinlnie můbotnč při la3bé brůbe3i. -——Za
2 neo 3 neběle jest brůbe3 moh-mena.

..ben3l.
85. (Ruluřice čili tuteďa

,pífenice co 3elená píce) Lonskěbo
rotu iíem to M or a w a n n hutní-ici co
píci [(bloálil. Bbali pal čtenáři xzkoussku
ubčlali? Sal fe jim 3bařila? — SRáb
buď) fe o tom bo3měbčl!*) Sá letofíníbo,
toti3 1855. rolu jíem o múnoín luluřice
ieíítě blí3e se přefroěbčil. Na poli jíem ii
má3il. Gem bola m prmníd) hned)
Qinčtna, a fella fe to polomici
C ermence. Nacházela fe prámě w
nejlepním m3růftu, loronlnoe iefftě neme=
tall). Na jebno iitro tonpočital iíem 340

centů, na jebnn míru tebt) 113 centů 3e=
lené ptce, a jelilo3 4 centp 3elené píce
na jeben cent suchč píce se počítá: tebt)
iebno iitro neílo 85 centů a měřice 28
centů fena. —- Bucernla či moi:
tčffta, lterá se u nás bobře Daří,bámá
po iit'ře 75 centů fena, a jetel čer:
ro e np 40—50 centů. ——£Bomá3ímc=li,
3c ncjlepffí louh) G tí3í 50 centů fena
po iitře nesou„jest u3itel lulnřice
očitoibntš. Skoda, 3c fe na feno 3bě
lati nemů3e! £Broto3, lbo 3loufíln 6 ln
luřici pofub neubělal, at ji učiní.

Sje.n3l

*) $ořabatel žDjotamana milerabpřijme
a umeřeint ! mebomol'ti mííeobecne' 3louíllo

přfe'bíematé. a jich wýsledly, jesili ie nm3a [El!

Broďnůstky.

36. Iurlonč, kukukiee čili
tuteďó pfíenice na royzrxáni u
nás doski boinč se fá3í, a pčsiowúut icii
fe la3btjm tolem rozssiťnje. Nostlina tato—
o taoútcm 3 ?Imerilt) ! nám sc boftala
a přeb obh'ptím ilmerilp bocela ne
3náma byla. Mělaby se točtfiím pramenu
QImeri-lantou ne3Inrlpní jmeno:
mati. ——Rolfem) u tuclpnč ifem nale3l
„10 a3 14 palců bloubě; proto jeftl tůr
tpni blubolé otání a3 na 12 palců 3ap0s.
třebí. — Turkyně snese mnoho l;noie, a
ielilo3 řáblt) na 2 a3 2'/, ftřemíce ob
sebe maji býti \o3bálenp, l;noie ale na
3Bt)t nebýmá: jesk boože, l;nůi bo řablů
3alopati, a pal nab nim fá3eti. — Ru
fuřice i 3 folinel nab 3emi w 3bud)otoé
lo rtnlp lopbc'nn', lteté, když bo 3enlč
přiibou, obpčeinpmi lořenp se siau
maii. Jest tebt) bobře, lulnřici neien olo
pati, ale a3 pfeb Uejspodnějssi tolinto 3em
nabromabiti; tím toftlina zesiliti a lepssi
užitek nél'ti mnfí. Dlopáma ie 3a sucha,
nejlépe přeb befitěm. ©en3l.

37 Těžké a mellé tramp, ia
l'e3 sswýcarský bral, ma, ma3í
na 3iroě a3 12 centů; proftřební
h'amt), jalč íc leďbe u nás nacl)a3eií,
7—-8 centů, .: male' trám) 4—6 centů.
U náš Iránu) obočejné iíou malé, a
\oá3i 5— 6 centů.

Seben cent na 3imě bm při lt
mcne'm bobqttu po fmrti 55—65 liber“
maía. © e n 3 [.

o3namenání pořabatele. 33:1 po
bobue'kratssl čtent ro3manitc upří
mne' tvoilomuii bil? a 3abám [naine o

přífpčmtn co nejčetnčiííí 3 bohalýchwzkdrojůwWassuosiřun'.cl7

Dr'obnůstky.
1. Qitán to le3ení .u Rounic pob

rorbami nemiloírbně l—ilsynka swého. !Dtě=
“tan Smančiďt') iba bo Ronnie mibčl
'to, a ptal fe cilána, proč tobo chlapce

tal lůie? Cikňn ob_poročběl:„Milý pan:
tatílu! Io je můj zkussenys prostťedek.

ndim blad, a dni toboto fpnla fmébo
p*oflat bo měfta pro mafo; kdybhch mu
nebal notnó toýptafl, on m, 3apomčl na

Nawrč:tila a toulal bl) fe mi bloubo;
tal ale st to pamatuje, 3e se má brzy mrátit,
a iiftě lmbe to pul bobině 6 mafem tu. “

2. Sif!sty host, bobra ropa, když bol
po3toán u lmotřičla swého, Uasytil se po
lémlou, maíem a pečení. Když pal bpl
fot, a jesstč nčlolit iibel fe přinafíelo na
ftůl, pramil: „Řmoclyáčtn, měl bych na
mao profbul“ —- Kmochúček: „Salon pal



Drobnůíth).

prosďU ?" .— Host: „Abyste mi roffeďo
oftatni, co bych jesstě mohl iifť a pit, dal
na penězich!“ ——

3. W blamnim niěftč ssla po ulici
opilá rodilá ženská. "Bolicait ji kúzal, alu;
ssla s ním. Dna fe protiloiía (: nedněía
jit. !Boíicait bal zawolar trakaťuika, tága!
ii uroá5at a zawéss. Dwa muži bímaii se

. na to, a ieben z nicí) pramií: „Een tra
fařnít se aneze!“ — Druhý řcH: „Sá
nemofíim, wždyt wege lehkč zbožl“!“

4. Šel ftubent swon cestoUa
potla! feblála. SDaIi se do řeči. Gc:
Diář již bámno slychal o moudrosti a
mnoboměboucnofti ftubentíťé a chtčl ii gm,
slti. $a! to mqmebí? Prawil: „inne
ftubente! Mcim w Iapfe twarúžky; libo:
bnetcwíi, fotil: báni mám oba!“ — S!U:
bent se ponfmai a řeH: „Což End) to ne:
měbět! Múte d toa twarůžky!“uSedlúk
iontům ttoarůšto, bat jid) ftubentomi a
tortě hlawou, prawil: „Wčil již měřím,
že studenti mnoho wčdi!“ —

5. Rat-ei: „Powěz mi, !motře
ŽBácIame, proč tai neráb cbobimáč bo [>c

sedh le hnotřcnfcim?" ŽIBácIam: „Proto,

že fc w těd) Beíebád) obtočeíně Iibem nacti utrbámá." — Rare! „St: je pra:
wda; ale lomu se na iebně ftraně něco
na cti utrhne, tomu se jistč na brubé
ftraně zaď také něco zawési a nahá."

6. Wáclaw: „Wiš:li, mihiKarle,
proč zenské obočcině mají we zpěwu to:
líto sopran čili disk aut, a nim)
one?“ — Rat-cí: „EBroto, že jest
baš zňkladUim tonem w budbě
a me zpčwu, a ženské ponejwice křičiwaji
bez “Utahu.“ —

7. Starostťiwá matička whprawila
prostičkou dcerusskn fmou na pout. Upekla
ii bobnou buchtw na ccítu, a zawazujic ji
do welikého tone, prawila: „Markytko,
do tě buchty fe nebámei až aa Buč i
(totiž za prwni běbinou, kde poutníci oBěbn
mámali). SDcetun'Ia neroěbouc, že dědina
ta sc jmenuje BUč, neporozumčla tubě
matčině, a začasté naslonchala u kosse, do
Budyni wssak fe nedala na celé cestč ani
ta'tn, ani zpátky, neš namrátiía se o hladě

ddruhého dne až Domů. Matka, widouc
budptu celou, ptala fe dcery: „“proč par

.Botiři jeli bále,
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jsl Uejedla bUchtu ?" — SDccra obpotoč
běía: „Matičko, Mania jíte mi, abych fe
bo ni nebámala, až zclbUčia Bosud ne:
zabnčela a tal pťissla celá Ge mnou
až bomů.

8. LazebUik to jebně ofabě nmoňti
\oil cburamon genu, Iteráš prámě niěÍa

hrueček fámt) na tlině, ttertjm fe to nc
moci ímé těííiía. Lazebuřk ii zakazowal
tátou iifti, a' ptaioii, že jest Uezdrawč:.
Nemocuú, mená pťitelka idiot),
bala se do hlasitčho sulichu a zwoťala:
„Sat, pane boltor? Ráma že je negbratoá?
Mci nebozka matka ii pila ben co ben,
a kdhby nebola umřela, bylaby jiz bc
loabefát Ict ftará!"

9. *Břeb čaíi), m; iefftě Máma-otoč
oprofftěni býwali od baně pottmoni, wezli
btoa robotiři z Nowých Hwčzdlic, z pan
ftmi klcisstera Swatotoxuského, do Brňa fló
fíternílům každý po bečee nima; u mýta
jid) zastawil wojeUský strážnik wolaje:
„Halt!“ — Seben 5 robotiřů ibneb oftaI
ftáti, bámaie po nčnieďu gprámutatto:
„Cwaj bečkn piwn kswatn Ion
nt áff n!" StrcižUý, owssem rodilý Žmo
taroan a_na mótě na talomon němčinu
zwyklý, chladně pramil: „Bassirt!e iRo

a na cestč mímoil onen
gptámobni k fpolečnilu flvému: „Widiš
chlape, zle S tebou, kdybhch tron
chUté němčinu ncuinč[!“

10. W iebné meínici na Morawě
staťeček ssediwý, býwalý starosta obecní,
[n)Hi w chuti, r&b wyprawowal o moj
náď) Grancougíhm. Sebenťráte pramií:
„Sei tu bonfec Poňúfů sxrancouzskych !
*Bobořeiicim; jeiiď) můbce nemohl se se
šábnóm z nassich fouíebů bonilumiti, proto
pťiběhlř pro mne. && ifcm %rancougům
jenom žert po francouzsku: „Urlic Purlic
vůz frbaj!“ a foňáci bneb w tU ftranu
bále ubáněti a nás na potoii nechaťie

11. NekatolikNýpúlek mimi r&b
se hč:dciwal se swýxui fpquoočant) latoíito,
5láfítě kdyz se w hospodč sessli. Katoliei,
lakowéto bábu) plané nenámibčli a zlásstč
w hospodť aa neílun'né pomašomali. Wyu
zwali tebt) Chytrousse, not) nčia!
Rypalkowi zaplassiť chuť na tatorpč
nemitančbábu). Chytronš fmolii.©e
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ssli se opět, a Nýpálek fe 3110111113ačal

1111)d)loubati ímou mnohowčdoucuosti 3
Wima. betrouš mu prawil: „Wťi:
teIi ERópáIfu, ia mám bám bmč otázky
*Bííma fe tutaiíci,l ubobnete-Ii ie, 3apIatím
já pro celou nassi společnost půl měbra

mina; neubodnete I1 zaplatite 1111).EZBňiďui
přítomní bubnu fměbfl). -— Nýpálek
spoléhaje na ímé pismaťstwi ochotUě pťie
11101!—GI)1;trouŠ qumiI: „Powčzte
nám, co má 3álon a co Dtčenáš 3a
proftřebel?" — Nýp alef: „Io mám
iiftě ubobnu, aÍc wyžaduji sobč tubenuí
Ibůtu." — Chhtrouš a wssickniostatui
byli fto3umčni. — Za t1)be11 byťř opět
wssickni pohromadě, chtice siysseti Rypať:

kowy obpomčbi. Een fe namábal zPčsma
dowoditi, co má 3áf011 a co Dtčenáč
3a proskťcdek, ale ChytroUš po fa3bé mo=
laI: „Chhbal áwkyl“ — řRópáI ek to
nečnč ii3 111 neíná3íd) nemilúď) whzwal
Chytrousse, abt; tem; íám_ odpowěď
bal ntá3fá111imám. Chytronš wzal Hi
bu, a napíal na stole 3á—l—on, a
prawil: „En widite, příteli Nýpúlku,
3e má 3álo11 k 3a prostťedek swůj.“ —
213010111mutábl 3 lapft) 1:1'13e11ec, ofá3aI

3a každým befátfem meíité 311111„Dtče=
náš" 311ačícia mlumilz „Wám wssem,
katolici, a tale příteli žRópállomi
311611110jeft, 3e toto 31110 melité 1m rů=

3e11ciimenuicofe Dtčenóě, nebot jíme
ji3 často o r113e11cinafiem B Nýpčxlkem
se bomíoumali, a jemu náš r1'13e11ec

ola3omgli; (: 1včiI fe pobímeite, 3e Dt=
če11áš má bírfu 3a prostťedek fmůi. " —

Wssickui se balí bo hlqsltčho sulichu, a
jednohlasnč odsoudili Nypňlka, 3e pro—=
brát a tub1)3 pů! mčbra zapťatir mufí.
Nýpaťek to učinil, ale nitbt) mice bo

I)!lbfgi nábo3enftě se neppuňtčí.2.Mladý 1110113eI,3116111115pro swůj

mtip a mefeíou 111qu, tterá3 při každč při:

ležitosti jiskry ímé wysilala, máti! fe ie
duoho téma 3 mčsta bomů. Manšelka
Uwitala bo nejsladssim bůla3em ímé lč:sky,
a zpozorowala, 3e man3e[ me mčftč ftle=
ničřu kminoroky wyzunkla Wytykala 11111

to siowenl a zamračenýul pohledem. Wtipný
man3el měl l;neb wymluwu pohotowč;
prawil: „Kupec, u něbo3 jfem potřebné

wčci fupomat, mi přibal flleničlu hnis
110101111" Wýmlnwa 1:1 111 okamžcni 3111111

Brobnůstky.

bila mám) 6' čela ulanželky, lterá fe mis
momolnč ro3ef111ála. Nenadaruto se řiťó:
„SDoBrň mómíuma 3a mnoho
ftoj i!"

13. Chlapec, který se byl mnohých
pťesiupku a sfpatnosti dopustil, bhl 11611
na učení k p1oma3nílomi, na fte
rč1113to řemeíle 3ábnou mocí ubr3en Initi
nemohl, pořát) utífaie; Konečuč pťissel f,
stolaťowi na učení, a tam nejen 31'1l'tal,
ale Dobře fe chowal. Kdosi pramil: „Totč
bimná wčc, 3e nechtčl prom a3111'te111
fe 11čiti!f' — Simi obpomčběl: „To není
nic bimněbo; 1111maje na paměti "par:
nofti swě, nemobl prom a3 mibčti!" —

14. Hospodáť wyprawowal fm_ému
mčměmu pacholkowi: „Wáelawel pomysli
si, jaké nesstčsti služka Markyta na, mne
umalila. 311113 jíem odchéazel na Ioulu,
tá3al ifem ii, aby mi fmčtniei 3amřela.
Dna wssak pozapomčla; a widouc pozdčji
citánlu 3 bomu odchcizeti, bč3eía, aby 311:
mlla ; ate můj fmáteční tabát, kterýž roi
fel na polici, byl ii3 ten tam." — *Ba
cholek litowal bofpobáře swého, bUbowal
na Markytu, a (bič starého piislowi po
u3íti w rozborlenosti ímé, prawil: „Ia
hloupá ftará ftáma měla d)!ém 3a111f110uti,
břím ne3Ii tele 1111;Bč!)[11."

15. Manžel bal o11e111nc11ělou111a11=

3eIfu fmou do mfíeobeené nemocnice. Na
druhý ben dně! ji uawsstiwlti, ale Uebyl
připufftčn. “Bo ními hneď) opět ssel bo
nemocnice, a tentoháte na meIlou prosbu
fe mu 10 bomoíilo. Hledal nemocnou mcm
3eIIu ímou, ale nenaffel jí. *Bml se po
ní, ale bylo mu chladuč odpowčdino:
„Neui:li 3be, 103 nepnďmbnčbube 111e3i
Ulrtwýlni!“ —- Barmoucemj 1na113eIssel
bo lomorq, probíí3el wssecky mrtmoh), ale
man3elf1) ímé 11e11aIe3I; a3 poíleb'ní mtb
mola 3bála fe 11111jeho manželkoU býti.
Bomyslil fl: „Sat íe proměnila, nemohu
ji ani po311ati.“ Chtěl ji poslednipslužbu
prokúzati, febnal kde inte penize a roly
ftrajil slawný pohřeb. — SBDtťech bned)
3nenabání otewťely. se u jebo fmčtniee

bméře, a jely: manželka mftoupila, 1111)
týkajic mu, 3e fe 11ni neftará, 3e ii ani
nenamfítímií. Muž dokekanýxprawi: „žíle
pro wsseckyfmaté, wždyt tt) iíi umřela, a já
jfem kde 30h) gtoč febraí, abych ti slqwny
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pohkeb mtm-míří; mčeta jsi Byla podp
mána!" — Brzy mňa! fe doxnluwili, že
muž onmlem bal jinou mrtmoíu slawuč
pochowcltij —

16.11čenít nepobatec cosi skutiť mi:
ftru květnu a pvrabil [e m Waňkcm.
Mistr to zpozorowal a hued spěchal na
policii, alu; zločin i útčf učenífům úřabně
ognámil a uprchlika stihati bal. QI wssak
mezi tím potřal utífaiicibo učenífa tama:
11,3, (up! (: přimebl ho bomů, kdeš ici k
trnoži pťjwázal. Mistr mrátim sczpolicie,
miběl kluka Uwážančho a rozkťikl se řfa:
„?Iba! počtej zlopowčstný Hutu , jiz měbí
na policii, co ifi fhltil; za malou chwili
tě přimebou, (: potom ti tepnu náícšitě
mgptatími" ——

17. Byly Debt). RmodxáčetHodow:
ský namnh'mil stryce Nerě:da we mf!
přespolni a zůstal u ně!;o celých ním bní.
Dobťe fe mu tam libilo; pořát: bylo co jisk
a pít, a kmochúčkowiHodowskémU
nechtělo fe bomů. Strýc Nerč:d mčl
pilno, a proto Bt; fc B);! již hosta swého
ráb 5qu. 8“ namebl ímé gnámé sousedy,
obi) tmodtáčtomi Hodowskčmu obe:
brali chut na budouci boby. Domluwiw
se 6 nimi, přiííel bomů a pramil: „Milý
lmochcičku,zloU mám neíuuominu; bubnu
u nás prohližeti bům ob Domu, a taš
dého, kdo nemá doluowského listu, potře:
bou poslrkenl z dědiny.“ — £nwd;áčet
Hodowský se ulet! a bčdowal: „Bro
pana Sana, to bt; byla pro mne bauBa!
“Borabte mi, co mám bělat?"— Gtrúčef
ERerúb obpnmčběl: „Neni jiné pomoci,
než abhste rates! bo medu: , samášeme a
polozime más na wuz, náš pacholck po:
jebe na pole sázet bramkxory, a tak bem)
po tichu dostaUete se be; dolnowského listu
z dědiuy.“ — Kmochciček m,! tomu r&b,
bal fe bo mčdm zawcizar a na oftatni
brambory na wuze položit. Pacholek je!
a strýc Nercid bopromobil wůze Na bč:
binč ftáta obecni raba 0 pánem ftaroftou. 
ětarofta motá: „.boi, strýčeNerúde,
co to me;ete?" ——Nerád: „Wezeme
brambor-l)na poíel" Starosta: „Rom
měřic?" ——Nerňd: „Ctyry mčchy —
čtyry měřice!"— Starosta: „Eo ie
mtc; tu thoxntoj mčchu máte mtceneš
míru!" ——Nerúd: „Went mie, pane

167

starosto!“si Starosta zdwihl ímou' hůl a
sswihuuw po nejmčtííím nlčchu prawil:
„213 íem máte iebnu čtmrtt" a ffmibnum
[;olí son po hrubé, po třetí a po čttntté,
pramil: „3213 íem máte hrubou, třetí,
čtmrtou čtmrt ——a toto máte mie nab

míru,“ a při tom uhodil po páté! ——
Nerád se přeI, že w tom mědyu není
mie než míra, a pan ftarofta zuowa swou
boli obmčřomal na čtmrtě, a opakowal
měření to až bo třetice, tal že Uebožák
Hodowský w xnčchUměl iid) notnúd)
patnáct na gábcd) ; ate ani nedýchal pro
[)auím. Stonečně metáb připnftil, še. m
tom mědyu je mic, a ieli báIe. Když tot;
ieIi za běbiuu, kmochúček Hodows„ký
mines! z měcha, rozloUčil se Be fttóčřem
Nerúd em, bral se Domů, na ceftč si
natomnámaí gába, a hned si nemínil, že
nepůibe již nitbt) wíce na [)obt) k strýcowi
Nerádowi.

18. Bocestný ftubent přiffeí w Ra
zikowě do hospody, a dně! umbíené ůbt)
ímé šejblílem mina posilnitř. Hospodský
mu bo l;neb bonefl. Student přiložil [He
uici k ústňnl, wypil Učkolik tapet, a ta!
se přitom třáfl, že nebylo ani náležitě
mibčti, ttemf fe zassklebil. Houem porta
wil mino na ftůl a ptal fe hospodského,
zač je? Hospodsky odpowidci: „Bab
treicarul" — Student wytábl befetníf
a bal bo [;ofpobífému, klerýž mu 4 frei:
cart; wydati chtěl. 91 wssak stndent odchá:
zeje,prawil: „Pane hospodský, tl)
4 trejeart) beite tomu, Ebo to
wiUo wypije!“

19. Slepý ssel si w noci 6 Inter:
nou bo boípobt; pro piwo. Na zpáteěni
ceftě potrat se B ním opilý MočhUba
a bat fe do hlasitého smichU ťka: „Pťi:
teIi, ínab=li jste zblécznil, že si m noci
fmítite? Wždyr paf mám, ftepému, mufí
býti stejně, ibete-Ii Be fmčtlem nebo bez
fmčtla! — Slepý odpowčdčl: „Sousede
Močhubo, nemějteš mne za Máma, še
ibn 6 lucernou , jat m noci nenofim fmě
tIo to pro sebe, nez pro opilce, jako mt;
jste, abhste mne mibčt a bgůán mi ne,
rozbilll" —

20. Manzelka: „Ach,mih; mu
aíčfu, id mám souzeni!“ — Manzel:
„Milúx žeUUssko, já mám jentč wětssi:ž
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MBB moje souženi padto na [oušení tmoie,
jistč Bt) z tmébo soUženi ubělaio mrzúka!“

21. Mladá, welice Bobuá ženusska,
wstala iebnoBo jitra [emou no!)ou napřcb
6 postele, a proto Bula tuse mrgutá. Si;
po celou Bobina _[Tfarebě se diwala a té:
mčř bez uftání pro nic za nic mnšíčfomi
froěmu BuBomaIa. Muž ani necekal. Stcila
skťinka 6 cutrem na ftoIe k snidani při:
pramenu ; muj to nlysslénkňch zabrán při:
stoUpil a „mato foufet cuřru, toftrčil Bo
bo BuBt). Zeunsska, jižto maužeť to_Borána
nic po můli nemturoil a nebětal, poUžila
owssem i této matičfofti, aBt) mu mobía
fmou mrgutoft projeloiti a pramita neta:
skawč: „'Broč pak zase cukr iiš ?“— žUtan:
šet, který již čaftořrc'cte swými nápabt) (:
a fmou poloinoítí lnanzelčiny rortodyt) z
čista jasna fe robíci rozptýlil, odpowěděl:
„To míč, že mu; a zena jfou iebno; iá
tudyz myslim, fm'm=-Ii kousek cukrn, že ne:
Bubou modře tmě ta! kyselé a slowa tmá
ta! trprát“ — !Botojná odpowčď ta opět
pomoBIa; manželku se rozesmě:la, muže
ímčbo odprostla a Bola po celý ben uči
něným anjetem.

22. Neč z tořalh) i o pobřeBu jest

fmčn'na. umřel otecmuzowi, kterýž oby:
čeinč mima! opici. Šelma ta jej nechtěla
opuítit ani w ben poBřBu otcotoa, a ssla
B ním až na samý břBitom -— aš fc
BroBu. Rbtpj Boli ratem B mrtmoíou ot:
comou bo BroBu mpuftili, začal lořaíečnít

rozpaťeny naťikati a roříffati: „D tot) náš
roztomilý tatíčtu! Wždycky jste náB na:
pominu! a nám boBrl) přitíab bámaí;
nyní jste umřel! Saló pak jest to od más
rogum ?" ——Minwwolnč baIi fe bo fmí=
chu libé otoIoftoiící, ač fe prámem Buš:
roali na chlapa ochlastu, jemu; ani ben
pohťebU otcowa není tat wážným, aby se
žrani obřetl.

23. 581)[ chUdy ťemeslnik, kterýž
měl BoBatebo ale skoUpého Bratra.
Začasté pkissel ! němu na Befebu, a ne:
59qu fe bIouBo zdráhal, ťdhby Bo Bt)l
BoBatec skonpý pozwal na lžici poléwky
nebo na hw iinéBo jíbía, když fe ftqu
zasedli. “Io wssak neftalo fe nitdy. — Spo
delssi čas Bratr chUdý nepťicházet. TU
wssak jednoho mečem opět pťissel, a pra
wiI,'ze byl nemocen,a ze přitom ubuntu.

SDranůhhy.

Seděl, ia! přeb tim oBočeině na lawici
u tamen, a když se bomácí zase fotem
ftoIa posadili a dyutč [:in — ate ici
omnem zase nezwalř: (hubů :: Btabotoó
Bratr z čista jasna qumí: „8 zaplal
“BártBůb! neBubu jisti, ien jezte
sami!“ — Wssickrli se na něj „mam.
Du pak ga cBmílipo hrubě prawil: „Sbě
hlji pěkně; ien ieóte; wždyt id to nemu
fim mít!" — SDomácí se opět po něm
oBIěin, ale iebti bátc. — Za chwili chudý
Bratr pomftat řta: „Snu, když mne pořáb
amete, (: jináč nedycete, toš půíbu! Šel,
toga! si lžici a bal fl móBomě chutnati.
Ia! to potom již wždycky dčláwal, aš fe
Bobatú Bratr zastydčl, a iei fám zwúwal.

24. Bťed čaft) po looinč Bolt) w ie
bnom okosi nemocnice poraněnómi moiáh)
naplnění), z nichžto mnozi umírali. ©e
bIáci mufeli je na wozich na BřBitom mt)
mášeti. Geben febíá! \oelmi chladnokrewný
takč pťijeť s wozem swým, boftal cebullu,
tteré mrtrooh) naložiti a na hřbitov: ob
wézti má. Ziž Bolo mneďo m pořáblu a
febIát jel. Sígbou a třefením pťissel jeden
domnčle mrtwý ! foBě, :: mola! na fe
bIáta: „Strýčkn, tam pak mne memu"—
Sedlák ani se neoBrátiro obporočbčl zkrč:tka:
„Na BřBitomW—memocnú: „31 co tam
Gemnou BobIátebělnt?" — Gebíáf: „No,
co pat fe na břBitomč 6 mrtmúmi Dělá?
BaBraBeme wciš!“ -— Woják: „Ale pro
Bůh, mšbtyt iá nejfem mrtexo!“ —Geb[át:
„?IBa, ta! Bt) se mohl každý wymlouwas;
ale wssak iá to mám tam) na cebulce na=
piánol"

25. Zistý dokonalý Berec bimabelní

oBecenfttoem po [)ře \oqroolc'm a toelihím
tleffotem a jáfáním pochwáleu Bol. Herec

moftoupito na jewisstč, bětoroaí oBecenftrou
těmito slowy: „Prwé ifem wyjácdťil,
co ifem necítil, a nyní cítím,
co mgiábřiti nemobul"

26. W mčííci LednU 1856
![abI náš !aIenbář na jisty ben tuBú
mr az (oroffem, iai každy mi, pod mo
mintou: „'Dá li $(: 11 Bůh“) a ga
tím toBo bne Bolo tal teplo info z jara.
Sebe“ čtenář Morawana stěžowal
fl u rotipné paničh), še Moruu
mm na ten ben powčtrnost boBfe ne
tlabe :: pramil: „mama paničto! 928mm



'Dtobnůíihp.

jeítvtal pilně, a m talenbóři nirgnel" —
*Bantčfa mu odpowědčla: „Bří t e ti! na
tom íi můžete'ínabno pomoci;
položte tatenbář na tamnav a
ono mám bneb i n) talenbáři
bube-pouíjtěti."

29. Wenkowan pťissel bo íjlamniíjo
měíta a obědwal w nejwzč:cllčjssim Ijo:
ítinci. Stam bylo n wedlcjssiho stola ně:
fotil ntčítíhjd) pánů, tteří íe nm bcz nítání
mtjímimali. Wenkowan dlouho nic neřílat;
Ebnečnč mítal a ptal íe ítlepnita, lb'oBt)
ti rozpustili púnmvé byti? — Sklepnik
prawiť: „Io jíou bímabelni [jet-CW —
Wenkowau přiítoupit ! jebnonnt ;, nicí),
nastrčil mu ímůj klobouk :! řefl: „*Bane!
?Doítann ob más“ 30-frejcarů ítřiln'at"
berce íe zarazil a tcřzal se Ijo: „Bač
pat,.mábtjt pak já más: ani nemám?" —
Wenkowan májnč odpowčdčl: „to mám
[)neb powim. Wečer 5th jíem m bimabte,
a platit jíem 30 lrejcatů stťibra „sa to,
ze nn; jíte mi slouzil za Blčqna. :an

jíem niuítl ja mám za blčxzua íton5iti, a
já to tetě za barmo nedjci ubělati. “ —
s.anljíteme ít, n) jaře [janbč a brtjnbě íc
widěl lchkomyslUý heree, wida se tal mer
lice zahanbena mtipem menřnmana! —

28. SDnm' bimabeíní bčtnici odklizrli
nepotřebné bimabetni úítroje čili betorace
do fcmort) na bmoře. thž neíti obraz
„moře" přebítamujici, dalo se bo íilnéljo
beíítč. Bicbitel bimabelni ítcjc na pamlači
zpozowwal, je mají namalomanou ítranu
gbůru, a šačal kťičeti: „Il wssech wssudy
ífřitfů, obratte obraz, wždyt mám cete'
moře nmofne!"

29. Nožiř učinit w nominád) naná
meni těmito slowy: „Mám nowých nožů
na skladč, a tt) jíon tat oítrč, že se člo

""" xžeby nože
tt) ncřqattj.

30. Chlapec mranmč zpustlý pťisset
do ochranitelny pro aanebbalnn núúbež.
13cm dozorce nítamn přiííeb, napmnínat
bo řfa: „Mily hodín, ttjt jít již weliký;
jiš. 5116 měl čna, aby,š pkinassel owoce!“
———-11čiteIw ochraniteťnč prawil při ob

chodU wenku dozorcowi: „Baue, butt! jíte
neboBřenapominal to!;o chlapee!“ -— Sbo
mce-z „Broč viď?" ——učitel: „Rúčil
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jíte ho napominatii, aby přináíjeit
crmo ce; wždhr pat to ptámč'rjeít jebn'a
;, jehoxnepramoíti, že přináíílet z!c:ix
zýchj zahrad oxwocexprodawačkcime“

31. Siítá šena přiííía bo maímjďj
trámů pro inaío. Neznik, íípttjmommí
mtabtj nm;, <čertem mtnmí l'nt' btaíem
íoutrpm'jm: „*JIIe, milá panimámo, coz
pat mám jeít? EIBtjťmuííte tuje íhmat,
nebo tal íípatně jíte nemntjtijela, co más
gnóm" —— ena baía za odpowčď, co'ji
prámč' w úletu na jazyk pťisslo a obeííta
6“maíem. EBřijbonc mííat Domů, wadika

íe &' muzem ímtjm a pramita: „Sítem
jíi mna, tl) jít manžet; já ji; tal btbuljo
(: tat tuze ítůňu, cu tt; mi ani ítoma o tom
neřitáš; teprm ob cizých Iibt muítm íe
bomčbět o nemoci ímél" —- A ga to nejí
méň 14 bni [)nčmaía íe na neminnéljo
manžela swého.

32. Rat-et: „?lte žlBaíjtn, mojim
tě, co tomu ťikciš?nWassekr„ čemu
pat?"-—Rare[: „No míč, náš mlady
bobinář Bubu íl bráti ítarou ííaíóřru
za manželku" — Wassek: „(En bych
tomu řitat, tatomjdj mčci íe běje dost na
ímětě. Gtaró íjaíářfa, mím; měla zdrawy
rozum,x zkuslla by mlabébo bobináře, jeítIi
ífntečně ji chce míti? Sta-ret: „!( jakďy
bo měla 3řuíiti?"-— *lBaíí'ef: „Tak, into
jiítá ženusskazknsila pía. EBřiíítat po blan:
Ijém čaje na númíítěwn fc ímtjm anténním-.
*Bíit', ťterýž nbljčejnč na laždého íítčřá,
kdo bo ímětnicc mejbe, na ni nejen ne
íítčfat, než licho!uč totem ní pnílatomnl.
Sbomúcí je tomu bimiti a pramili: „ze
je bimná wčc, ten psik máti jeíftě anál" 31:
nnííta obpo'načbčla: „& sslaka mne má;
mou moíjnu grid." Aby jeotmn přeíměb=
čita, baIa moíínn na ieben'tonec poíjomtt),
a íama íe posadila na druhý fonte. EBíít

jako ítreignit bršet íe moííntj, w uizto če
nichal jitrnici. — Widbič, milý Stade,
takby to měla nbčlat ta ítatá íjaíarta ,
mčlaďyswou mníínu s penčzi bati na jeben

- fonec bčbinij, a íama si íebnout pod wrbu
na brnljém tanci, a ja mim, zeby mtabtj
zeuich držel íe moíím) B tolary, proto še
jíou nčtteré z aid) jejítč ítatííi nežli jeho
nemčíta Be 7 beíitnitq na 5úbed;." -—

83, Nejfnadnčjssi způsob yenn-t:!
píátii. Siítlí mladý mně w mčstěxTxdenkoBš
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fte'm, kterýš byl učřoli! rořů noc-\bclfém
měítč, a ráb fe pihoořil „samelfoměfftářq,
uminiÍ sobč, že za pťitladeul nlnohých bude
taíč bcnníf pfáti. To wčděl, že íc bo
deunika pissc wssecko, co se tobo bn'c bůIeši:
tébo ftalo. Subnš fi gaopatřil pěfnč má:
aanou kuižku, a uapsal ua prmui list —
owííemněmeďn: „i)cunif. “ Na btubé
ftranč gačal pfáti: „bnců" -————a je:
.likož mu nic ucnapablo, co h) tam na:
psal, po bíouběm rozmýsslcni pťipsal:
„byl 22. Břegmf' Ziž uplynul cch) mč=
sic, a on na šábuó ben nic jiného nana:
pfal, neš foliíátčbo Bolo; a měl rařoft z
dennika íloébo.

34. Pťissla mcnfomnnfa do Mam
nibo měfta na ples, čili ja! ona rába
řifala: na bál; (: na ten pleď ssla
jen" proto bo bíarouíbo mčfta, že fe tam
němcďo míuroí, coš ii bylo nejwčtssi,
blaženosti, ač se každý měfírút jeji něm=
číně ímáÍ,. diw še nepulí. — Přijedouc
do měna Ie ímé anámé, bebliroě se po
ptámala, jat flcčm) měm'fč na pleť se
fttoií? Slyssela, gc uěfteré fobě ob zau
hradniků fupuji ka méltu, hoětiuu matic:
nou, (: že bároaii &“ ieben fmět i pět 510:
tých na ftříbřc. Qna _maiicmnohem
wice penčz luštit-051mm, foupita si
míč Iaméltu. -— Sa? fc tam bawila,
to [ám íl'řitef mí. — Drul,xého bne
zpozorowala, je icií přitclh) ííatt) ! pleíu
foupcnéprobámaji \: meteíínih'l. Io ii
pťiwedlo na zwlásskui mysslčnku. Niu
komu jcani slowa neřefla, neš !)"an se f
wetessuikowi, a nabizela mu upotřeooma
nou fanlčlfu za dwa zlatě. Wetessu
níf fe bal celním brbíem bo fmídpu, a
menfomffá íícčna famóm gmatfcm a ftu
bem xxechala fon kamélkn u wetessuika,
odessla bomů a Imcb potom objela z měfta,
famš Uildy wice na ples nciegbiía.

35. Koslelčk mc 5133. .otoč byl pro
obec příliš malty; za tou příčinou shro:
mágbili se rubní (: robili se, kterak bt)
koskelikneilaciněji a nejrhchleji bal se toy
fíířiti. Sebcn wysoceučeuý 'fpoím'ťo rabi;
této učinil námrb, bl) se obywatelč obce
do kostelika wedli, k postranuým ůčnám

postawili a je tlačením postrčili; timzpůx
f_oBem bal Bt) se kostelik ble libosti tomi

jNérwrh tento wssem se IíBiI, i

5bálo ic rabě, šeín) bílo tim ínabněji a
jistčji se proméíti ban, buš Bt; íc fotem
kosielika proftčrabía hrachenx posypauá po:
(ušila. „Scbnou zapolťebi jest fe opřiti,"
lať pramili, „a poftrmmé 5bi hubou ítáti
na braňc; a paf sc to 6 chwčtssi snad:
Uostč pot—í." 3 ncmeíífalo ic fbílu
přih'očiti. & bneb byť kostelikrkolem pro:
ftěrablt) a bradjem oblošen. Napotom uxoedl
pťedstaweuý obec bo nčbo a poručil, In)
se wssi siloU ! bilu přih'očilo. ilo chwilce
wyssel tento meu, fn) mit—ěl, jat baIefo
již, sti postrčeuy jsouj In pťicházč ciziuec
a poptámá íc na bílo, fterč fe tu pro=
ločfki má, a když paf mu mfíeďo pomě=
bíno, měl 5.1 to, že bílo to bezpochhby fe
pohoří. Pťedstaweuý na to wessel zase do
foftclífq a pobizcjc, prawil:

„Il—úte! tlačtc! ml'abí, tlačte ftaři,
Siš to jde, ble! bílo se nám baříl“

Mezitim wšal eizinre proftčrabla i
:; bmďpem a publ. Když paf po chwilce
pťedstaweuý opět wysscl men, not) na:
bÍébÍ, iaf daleko bílo pokročilo, a ani
prostčradel ani hrachu ncípatřií, nepodm
bowal mice, še zdi na nicí) již ftoíí, a
že bílo bofonáno; rabofmč mmooíat obec
mm, a jáfaiíce pramilř wssickni: „“Bo
bařilo íel" “JI ob tě doby kostelif byl
dosti prostranný a mlat-í i ftaři bl,dli tim
spokojeni.

36. Na loutád) jisté obce počínali
po uěiah) čaG ťrtci notně zenlprorýwati.
D měci té podala fe měítífé rabě ;;práma.
Sbneb wysazena Bota nemalá obměna pro
kazdého, fbofoliroět bt) krtka na žiwč
přineíl. Netrwalo to bloubo a žitná
!!:th byl boručen. 3 rabiIo fe pat, ia!
by hur, jenž toíit fffobt; na Ioutúd) byl
učinit, toffem na wýstrahU fe potteftaí.
Sebe“ z nwudrých fpoíurábnid) namrbí,
am, ic ubělala bíra bo samé, a krtek ga
žiwa se do ní podnmal. Wssickni rábní
swolili tomu a hned se pťilročilo ! por:
treftání gločince pagourlomitébo.

. 87. Bohatý žid je! na woze naia
tém přeB pole pána, kdy Bolo po ne'fos
[itabenním obmětu welice zlnrzlo, a tudyž
na mnobxjd) mífted) cesta welmi hrubo:
maté. Nežli na wúz sedl, bal íeblátoloi
toto moubré naučení. „íšt'anďu, když po
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iebete na melihjd) hrabání), jebte honem,
bychom to brat) přejeli; a když přijebetc
na cestu uictuu, jet—tctngc pomálu, abtjd;
té celil) lišil." ——

38. Sifttj níiabíj muj, pro ímůjívtip
plánuj, tágún bn! me jpoiečnofti xnčstských
paniček, lomu bt) nejtaběii přítomna! pox
loicní jenffč? Mladý mn5 wzal sobč
bomoiení, abt) íměl upřímně prominmiti,
a pmmii: „*IŠaničií) uafíeho měfu poho:
haji je níořítíjm pannám!"— Hlučný
tlejiot powstal , mffeďt; paničft) uín běh)
malt; za pohonu tu, ale promile: „El3ofub
nám jnámo jest, meřítc' pannp pro fmůj
[ibegntj zpčw btjltj měijlaínč, jímš nes
jřibla neprejřeteiněho čioměfn bo swých

osidel o[('xtalt).Pro zpčw libezuý
nás nemůžete ! mořítxjm pannám
romnati, nebo to bp nebtjio pmmbou;
pro Iáiáni do osidel pat mp ne:
chcememořílómi palmami slouti.“
mnam; maš pramit: „3 těchtobmou při:
čin bod) nedjtčl pnničtrj nasieho metu již
proto ! mořfltjm pannám romnnti,
šebtj prromnáni to nehnio ani now e', ani
prambimě, ani mčafné. tun,: mime,
že mořfiě panny (tafé odjedjniemi
gmane') petíábaitj je za btjtofti, jež btjlt)

půl čiomčta a půl rubl). _!Baničh)
nrjnčjn'iho měla temnej tale jsoU jiz téměř
půl člowěka a půl rtjhtj; owssem
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uikoliw proto, iaiobtj se mobil; tbbi
němotou honositi, nej proto, ze maji
me swých nynčjssich ssatech jamlč
kostire čili rtjbi lofti, jej i zdrawi
jejich nemálo b\jmnii fjfebné " — Ebaničh)
sice nemohli) říci, šeby tomu tal nebylo,
ale přece již netleskalh.

38. Cikáu běžci o poleduáchw zimé,
lbt) slunko jaínč jmitilo, ale při tom toe
liee mrzlo, asi na bmč hobint; celil; po
lem. Ač běše! do wýskoku, přece jej tal
záblo, je již wudržeti nemohl. (Ibtčt-ft
tatto pomoci. Postawil je na hlawu,
nebo, jat řitáme, „postawilwrbu“, anobt)
držel hubnou djmili proti fiunci, ebu si

je "ohřát. QI wssak nic to nefpomobto;
zč:blo jej ien'tě mice. Mrzutč fločií zafe
na nohy a běžel bále, řta: „Nadarmo
tč, milé ííunéčfo, $Bém Bůh ziwi; máš
hřiti a nic' nehřeieč!"

39. W malém anglicie'nt níčftečiu
bolt; tofu 1856. sdawky. SBDniti), nn,;
je fnoubenei zapisowali do níottilt), uběial
šcniď) jenom kťižek, neumčje pfáti. Elte
měfta za nim nbčiaia tate' třišel. SDru
šičfa, měbouc, je newčsta bobřc unii píáti,
ptala je ji, proč je řábnč nepobepíala?

' Newěsta odpou.xčdčla: „Coz pal nicim žee
nidjn swého jahaííbiti? Db geitřta bneb
iei hubu w psani mhučomati. " _

Zpráva o Dědictví sv. Cyrilla a Methodia.
Ptá-li se nás kdo, jemuž na ší—z

ření cti a slávy Boží, jakož i na pra
vém blahu vlasti a naroda našeho zá—
leží: „Jak se daří našemu Dě
dictví sv. Cyrilla a Methodia?“
můžeme s vděčným pohledem k no
besům říci: „Cim dál, tím Up!“—
V roce 1855, k jehož konci zpráva
tuto sahá, pristoupilo opčt mnohem
více spoluoudův, nežli v kterémkoliv
předešlém roce. Hojné toto přistupo
vání jcstit zajisté živým důkazem ne
obyčejné horlivosti našeho velebného '
duchovenstva a jiných pi'ýtel lidu, ja
kož _i_svrchované potřeby ústavu to

hoto, kterýž podává národu katolickému
lmihy ducha skutečně vzdělávající, srdce
spanile šlechtici, a obrazy, jež příbytky
katolických spoluúdův důstojně zdobí
&krášlejí. Množství vzácných věcí kaž
doročně spoluúdů podávaných ovšem
jest mocnou pobídkou pro jiné, jižto
milerédi nepatrnou obět 10 zl. stř. za

j osobu, a 20 zl. stř. za rodinu do Dě
| dictvi dávají, včdouce, že z této malé
jistiny veliké úroky bráti budou až do

smrti, a rodiny bez ustání.
Roku 1856 dostanou všickni až

do posledního prosince 1856.
, přistoupitúdóvé: i. Mor avana, kaqu"
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Iendář na rok 1857. — 2. Zivot sv.
apostolův Slovanských, Cyrilla a
Methodia, sepsaný arcibiskupským
notářem a_professorem, důst. p. Vá
clavem Stulcem z Prahy, 5 při
pojenými pobožnostmi, písněmi (i s
nápčvy) a básněmi o svatých bratřích

.biskupích Moravských. — 3 Diplom,
umělecká práce, představující nahoře
Spasitele našeho Ježíše Chri—
sta s knížaty apostolskými, sv. Pe
trem a Pavlem; oba vrchní rohy
zdobeny jsou postavami anjelskými,
jež podávají růže nížeji po obou stra
nách obrazu stojícím svatým aposto
lům Cyrillovi a Methodi0vi. V
.dolní části diplomu naznačena jest
úlohu a působivost Dědictví sv. Cy
rilla 'a Methodia, a sice počínajíc od
pravé ruky k levici, tiskař ručním
lisem obtížnou práci tlačení kněh ko
nající;—spisova tel přinočnímka
hanci bdící a hlavou i pérem pracu
jící,-_ mali ř zaměstnaný malbou, na
níž matička s neviňátkem v náručí a
jiné dvě osoby s rukami v zadu za
loženými s úžasem se dívají maliřovi
přes rameno; ——dale máme dvoje
skupení v rozličných krojích Morav
ských, jež čtoučim z knihy naslou
ehají. Nejnížeji pak nad pečetí Dě
dictví našeho jsou tři anjílkovó
nám lidem dovolávající heslo nejpo
třebnější:„Všickni buďte jedno
myslnil“ Uprostředtěchto obrázkův
stojí jméno a stav spoluúda Dědictví
sv. Cyrilla a Methodia s podpisy ře
ditelstva téhož ústavu. — Diplom vidi

'se nám býti pro každou rodinu, v
nížto spoluiid Dědictví žije, tak důle
žitým, že jsme již v lonském kalen
dáři upozornili na to, aby'sobě spolu
údové naň dali zhotoviti rámec se

'sklem, by takto dílo to umělecké bez
_poskvrny a bez pomačkání zachovalo
"se potomkům v rodině na' milou pa
mátku. Každý z „potomkův (zvláště
když spoluůd byl přistoupil s dvojná
sobným vkladkem za celou rodinu),
vida diplom, vděčně zpomínati bude
otce, matky, děda a babičky a řekne:
„Tenť a ta byli lidé nábožní;

.ne_v_á_halii Se zapřením sebe

Zpráva o Dědictví sv. Cyrilla'o Methodia.

oběť položiti na oltář Církve
a vlasti! Svědomitě a laskavě
postarali se o nás potomky,
bychom zdarma měli sbírku
výborných, pro každou rodinu
přepotřebných kněh, a rozmi
lých obrazův! Bůh jim to rač
zaplatiti radostí věčnou! —
Spolu také p'amětlivi byli spa
sení duše svě, jelikož vkla
dem do Dědictvípojistili sobě
duchovního ovoce každoroč
ních mší svatých a bratrských
modliteb u všech žijících spo
luoudů Dědictví sv. Cyrilla a
Methodial“ —

Zmínili jsme se též v Moravanu
lonskěm, aby každý k tomu přihlížel,
by rámec a sklo byly tak veliké, aby
se z papíru diplomu toho nic nemu
selo uřezovati, čímby se poněkud po
kazil krásný obraz, jenž uprostřed
ostatních Dědictvím vydaných obrazů
nejkrásnější ozdobou jizby spoluoudův
a potomkův býti má.

V z'adu kalendáře nabízí se pán
Hikl v Brně, že za levný peníz zho
tovuje rámce zlaté všeho druhu, a
zvláště _rámce se sklem na diplom.
Raěiž sobě ohlášení toho každý
povšimnouti, a libo-li, v Brně ho sobě
objednali. Bude-li pán Hikl odbyt
míti, nepochybně rámce i se sklem
vezdy již pohotově míti bude v tě
velikosti, jakož jí diplom požaduje,
tak že nebude“ ani třeba, diplom s
sebou do Brna bráti, než napotom
hned ho sobě vložiti za sklo.

Jakož jsme každoročně učinili, i
letos klademe zde

[. Knihy, obrazy a zeměvidy
(mapy) Dědictvím již vydané:
!. Moravan, kalendář na rok 1852.
2. „ , „ „ 185.3
3. „ „ „ „ 1854.
4. „ „ „ „ 1955.
5. „
6. Obraz sv. Ludmily * (Prodává se

za 30 kr. stř.)
7. Obraz sv. Cyrilla a Methodia. *

(Prodává se za 30 kr. stř
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,8. Putování ,Christa Pánu od
.v. 1).Tomáše Procházký. *
*Prodává se s mapou Palestinské
země za 1 zl. 30 kr., bez mapy
za 1 zl. stř. —

Missie Tichomořské od..vp.
:DraFrantiška Škorpíka.

to:,Zivot sv. Alžběty dleMon
talcmberta od v. p. Jakoba
Procházky. * (Druhé vydání
_dle stanov _toliko se prodává za
40 kr stř.)

11. Jos. Flavia„Válkaižidovskáf
od důst. p. professora a starosty
Dědictví,Frant. Sušila."l Pro—
dává se za 1 zl. 20 kr. stř.

. __Malýobraz sv. Cyrilla aMethodia
_pro spoluoudy bratrstva Slomše—
kova s modlitbou za sjednocení
všech odtržcncův Slovanských v
Církvi samospusné. * Prodává se
za „3 kr. stř.

ll.—Účty až do konce roku.18_55.

a) Přijmy roku 1855 ,
ve stříbře.

Vklady nových spolu- vzl. kr.

SD

_.—
A:

oudův a doplatky. .14,014 — —
“Úroky z jistiny 1,231 —-„2_1
Za prodané knihy . . 1947 — AO
Zisk pří zakoupených

státních úpisech ' . 2,958 — .55
Dohromady: 19,151 — 56

b) Vydání roku 1855.

Tiskařům kněh 7,357 ——55
Knihařům zayazbukněh .947 —.—.34
Za diplom scvvydalo . .15898 — —
.Zavýkres malého obrazu

sv. Cyrilla a Methodia
pro bratrstvo .Slom
šekovo........ 100.———

uZa kolkování Moravana '
.na rok 185 324 — „48

Jiné rozličné vydúní (ho
noráry, pošta atd.) . 567 — 14

Dohromady: 11,195 —-31
Když se od příjmů ro—

ku 1855 1_91,5_1— _56

119

ve stříbře

Odpočítá vydání roků 11. kr.
1855 11,195 -— 31

Ostává čistého jmění od
9 _ů1855 ...... 7,956 ——25

Připočítá—li se jmění od
roku 1854...... 21,713 —<39

Obnáší celá hotovost na
konci roku 1855 . .29,67O -— 4

Eduard .Karlik, v.r.
pokladník.

Ludwik Tidl, v. r.
akonmllclpočjh | pokladnice.

lll. „Stanovy Dědictvísv. Cy
rilla a Methodia,“

potvrzené c. Ir.mor. Mt'síodržirelslou'm.

s. 1.

Účel Dědictví sv. Cyrilla &Methodia.

' Dědictví pečuje o zvedení lidu
Moravského, jakéhonáš čas poža
duje, o zvedenívšestranné, avšak
na základěvíry katolické s vy

.loučením všeliké politiky.

s. 2.

,Prpstředky kdosažent účele tohoto.
1. Spisování a vydávání kněh, &

sice netoliko výhradně náboženských,
nébrž vůbec vzdělávacích a k ducho
vním potřebám věku našeho prohleda—
jících,zláštědějepisu, zeměpisu,
poznání vlasti, přírody, ře
mesel a orby a. t. d. 1 v zá
bav ný ch spis e ch obsažena býti
má bud'obrana, bud' utvrzování pravdy
některé katolické, ,jížto se odpor ča—
sový dotýká.

Vydávati se budou Dědictvím knihy
ve trojí řadě:

a) Obšírné životopisy Svatých
b) Spisy poučné.
c) Spisy zábavné.

2. asopisy a všelijaké listy běžné.
— Organcm Dědictví sv. Cyrilla a
ltícthodiajest: „Hlas jednoty ka
'tolickéř

3. Předměty umělecké, k. p. obra
zy, zeměvidy čili mapy a t. d.
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5. 3.

Šetření zakonův tiskových.

Při vydávám časopisův, kněh, běž
ných listů, obrazů a t. d. budou se
stávající zákony tiskové zevrubně za
chovavati.

s. 4.

Zřízení Dědictví.

1. Spoluoudem Dědictvístati
se může každý, kdož za sebe jeden
krato za vždy položí 10 zl. stř.

2. Kdo však témuž ústavu 100
zl. stř. věnuje, považován bude za
sp oluzakladatole, a obdrží4vý
tisky věcí Dédictvim vydaných zdarma.

3. Kdo jednou na vždy dat 40 zl.
stř., bude téhož ústavu spoluou
dem [. třídy, a obdrží 3 výtisky.
— Kdo 20 zl. stř. da, stane se spo
luoudem II. třídy, a obdrží 2 vý
tisky. — Kdo 10 zl. stř. položí, bude
spoluoudem III. třídy, a obdrží
1 výtisk zdarma.

Kdyby bylo zapotřebí druhého
neb třetího vydaní některéjiž vy
dané knihy, spoluoudově ji dostavati
nebudou, nébrž bude se prodávali ve
prospěch pokladnice Dědictví, aby se
nákladnější díla vydavati mohla.

4. Rehole, děkanství (vika
riaty), osady, kněharny, školy,
rodiny, spolky, bratrstva at.d.
vstupujídvojnásobným příspěv
kem do spoluzakladatelství a v nad
řečené třídy.

Spojí-lipak se manžel 5 man
želkou svou v jeden toliko
zaklad 010 zl. stř., vydávají se jim
knihy jen do úmrti prvního z nich. —

Aby úmrtí spoluouda přišlo
ústavu tomuto ve známost, žádají se
velebn. p. p. duchovní pastýřové, aby
úmrtí takové pokladníkovi Dědictví,
třeba! i přímo poštou oznamiti ráčili.

Podobného oznámení písemného
zapotřebí jest, kdykoliv spoluoud ně
který bud k vyšší důstojnosti vynikl,
neb se jinam přestěhoval.

Zprdva o Dědictví sv. Cyrilla n Mcthodla.

Poznamendní. í. Rodina se běl—e,po
ud jménose netralí.Dcer\ provda

né, syn-ů-li není, odbírati budou hnihy,
pokud žijí; dítky pak jejich, jinó již
jméno nesoucí, nemají prám tohoto.

Poznamenuní. 2. Pošlo-li kdo rvní
olovici vkladu do Dědictví, dostane

hned listek a knihy v tom roce vydané.
Kdybyvšak do roku druhá polovice
složena nebyla, nebudou sc knihy vy
dávati, lcč až tato se složí, kdy se teprv
diplom vyhotovený odešle. -—Rodiny,
řehole, děkanství, osady, knihárny,ěkoly,
spolky,bratrstva a jcdnotlivispoluoudovó,
jenž cely' zaklad 5\ ůj najednou učiní, do
stanou zmíněný diplom hned s listem a
s knihami jim patřicími.

5. Každému volno, d o pl n č ní m
základu 11vyšší třídu postou—
piti. Zašlc-li tudyž k. p. spoluoud
III. třídy k prvním 10 zl. stř. opětně
10 zl. stř., stane se spoluoudem
ll. třídy, a t. d.

Avšaksp oluoudstvi postou
pi ti jinému nedovoluje se.

6. Každý přistupující račiž jm ě
n o a místo přebývání svého,
jakož ibiskupstvi a děkanství
(vikariat) a poslední poštu ze
vrubně udaú.

7 Každý kněz, kterýjest
oudem Dědictví sv. Cyrilla & Metho
dia, béře na sebe povinnost, buď ve
slavnost, buď v některý den v oktavě
svatých apostolů Cyrilla a Methodiakaždoročně sloužiti mši sva
tou za všecky živé i mrtvé spo.
luoudy dotčeného Dědictví; a
bude-li libo a možno, i jin ou mšisvatou za obrácení národův
Slovanských od jednoty cír
kevní odloučených,kteroužtopo
božnost jistě každý spoluoud co věr
ný katolík spolu konati neopomine.

8. Z em řelí , za které někdo
vkladek k Dědictví učinil, tak jako ti,
jižto na smrtelné posteli nejméně 10
zl. stř. za sebe Dědictví odkázali, stá
vají se účastnými duchovních
mi losti v předešlém (7) čísle jme
novaných.

Každý , jenž byl vkladek učinil
za mrtvé ho, pokud živ jest, knihy
bez ohledu na velikost vkladu— ovšem
nejméně 10 zl. stř. — po jednom
vý tisku dostávati má.



Zpráva o Dědictví sv. Cyrilla a Methodia:

9. Správa Dědictví sv. cy—
rilla &Methodia vede výbor se
stávající z kněží, kteří buď v
Brně, buď na blízku přebývají.

10. U jiných osob a u ouřa
dů zastoupá Dědictví sv. Cyrilla a
Methodia starosta, a v jeho zá
měslnáníjeden z jednatelů.

lí. Výbor scházivá se čtvrt
letně, a na vyzvání starostovo iča
stěji v Brně, aby, čeho zapotřebí, v
poradu bral, a většinou hlasů přítom—
ných výborníkův o nálezich pro
celéDědiclvi platných rozhodo
val. —- Výbor má právo počet oudův
svých odcházejících doplnilinebo iroz
množiti, avšak nejinak než katoli
ckými kněžími, a každoročněuve
řejňuje zprávu o činnosti své.

12. Každý spoluoud Dědictví má
právo, písemně návrhy své činiti, a
přání svá projevovali dotčenému vý
boru, kterýžto pí'i svých shromážděnícb
zavázán jest, jich svědomitě v úvahu
bráti, a dle nich, pokud potřebno,pro
spěšno a možno jest, se zachovávali.

13. Ve sporech z poměru
spolkovního snad vzniklých odvolává
se k starostovi, a v domnčlene
dostatečném \yhovční k příslušícím
c k. úřadům.

14. Kdo témuž Dědictví obětuje
práce své literní neb umělecké,
obdržína výslovnou žádost ho
norar podle výbornosti, obšírnosti
a důležitosti spisu svého, o čemž vý
bor usudek pronese.

1'75

_ s: 5.

Rozesílání kněh & výlvorův _umě—
leckych.

O rozesíláníkněh, spisů a
jiných předmětů Dědiclvím vydaných
postará se výbor Každý přistupující
k Dědictví račiž ihned oznámili, jakou
cestou se mu knihy mají posílali, aneb
v kterém poblízkěm kněhkupeclví je
sobč bráti zamýšlí. —
Poznamcnání. í. Pravidlem u věci

teto ost.,me co nalistku lištěno jest, že na
poukázaní lístku svého každý spouluoud v
hlavníkommissíupp.NilscheaGrosse,
kněhkupcův Brně,knihv sobě \jbíiali má.
—Kdoby \šak chtěl pošlou knih) své
dostávali, račiž se obrátili írankovaným
listem na jmenované kněhkupeclví.

Poznamenání 2. Všelikě dopisy v ui
ležitostech Dědictví sv. C\rilla & Metho
dia buďlcž posilám pod adressou na
Frant. Suhila, starostu Dědictví
professoru bohosloví; zasilky
Leno: pak budte: činěnyv listech franmauy'eh pod adressou na Eduarda
Karlíka, kaplana u s\. Magdalenypokladníka Dčtlltní v Brně

5- 6.

Poměr k vládnímu. řízení,

1. Vládnímu řízení se ponechává
nahlídati v jednání spolku. bdíti nad
zachováním nařízení u propůjčeuém
potvrzení daných, aneb "všeobecnými
předpisy stanovených, a uzná-li za po
třebu, přidali spolku od příslušícího
úřadu unčeněho císařského komissara.

2. Kdyby se spolek rozejíti měl,
rozhodne výbor 0 jmění v duchu Dě—
dictví sv. Cyrilla a Methodia, a podá
o tom předběžnou zprávu vysokému
c. k. místodržitelství, a svému P. 'I'. nej
důstojnějšímu pánu biskupovi.

František Sušil. professor theologiev Brně, starosta.
Eduard Karlík, kaplan u sv. Magdalenyv Brně, poklad uík
Robert Šuderla, biskupskýccremoniáív Bmč, jednatel
Beneš Method Kulda, duchovní správce \ mor.-slez. ochranitelně pro za

nedbulou mládež v Brně, jednatel.
Dr. .lan Ev. llih', duchovní sprá\ce v Předklášteří 'l'išnovskem.
Dr. Beda Dudik, professor ve Vídni.
Jan Fáborský, kaplan v Žídlochmicích.
Bedřich Geissler, spiritual v bohosloveckém semináři biskupském \ Brně.
Gunther Kalivoda, prazlat a opat v Rajhradě.
Frantisek illmwšmský, administrator fary Ořechovské.
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Peregrin Obdržálek, kaplan v Pustoměři.
František Poimon, _redaktor„Hlasu jednoty katolické,“ :kaplanu

sv. Tomáše v Brně.
Emanuel hrabě Potting, kanovník Olomúcký,děkan a farář .veŠvábenicíoh.
Matěj Procházka, gymnasialnl professor v Brně.
Tomáš Prochazka, kaplan v Ivančicích.
Jiří Slota, ;gymnasialnl professor v Banské Bystřici.
Jan Soukup, kaplan v Sloupě.
Eduard Stuchlý, duchovnísprávce v Mašůvkách.
Bedřich hrabě Sylva Tarouca, c. k. konservator pro Moravu,kněz clr

kevnl v Brně.
Tomáš Šimbena, duchovní“správce v Komíně.
-Dr. František Skorpík, duchovní správce v *Bohdaliclch.
rAnton 'Subert, “farář v Lulči.
Josef Těšik, duchovní správce v Nosislavě. _
Ludvik 'l'i'dl, konsistorní rada v Olomúci i v Brně, děkan a )farál' v 'Ujezdě.
Josef Voráč,'kuplan v Jedovnici.
Ignac *Vurm,-k—aplanv Dědicích.
Karel Zelinka, farář v Krásné.

15.m7.

Předešlé stanovy potvrzují se od cís. k. mor. místodržitelství.

V Brně, dne 18. února 1854.

L. -5. Mlstodržitel:
Lažanský, v. r.



Výroční trhové-.n: Morave. I'"

Výroční trhové na Moravě.
Dle nejvyřiího nařízení neodbývají ae trhové nikdy v nedělia ve svátek, nebrž v den,před—

ehdzející nebo nasledující.

Archlebov (okr. Zamký), 1. v out. před
Fab. a Šeb. Den před tím trh na dob. 2.
v out. před a. Fil. a Jak., 3. v out. před
"„Rochem, den před tím trh na dobytek,
4. v out. řed av. Šimon. a Judou.

Aueov (Aussee, okr. Moheln), 1. na Fil. a
Jak., 2. na Jiljího, 3. na Tomáše Ap. Tý
dní trh každou středu.

Bánov (okr. Uh. Brod.), 1. v out. po stře
dopostl, 2. v out. po av. Petru a Pavlu,
3. v out. po pozdvižení sv. Kříže, 4. v
out. po av. Lucii. Trh na dob. před kaž
dým ročnlm_trhem.

Batelov (okr. Jihl.), [. v pond. po Janu
křtít., . v pond. po nanehevz. P. Marie,
3. na sv. Barboru.

Bouzov (okr. Litovel.), 1. v pondělí před
Fab. a Seb., 2. třetí pond. po Velikonoci,
3. v pond. před MáříMaid., 4. v pond. před
av. Šim. a Judou. Trh na len a na přízi
každou středu.

Beroun (Bihm, okres Dvorecký), 1. na
obráe. sv. Pavla, 2. v pond. po 4. ned.
Velk., 3. v pon. o sv. Anně, 4. v pond.

o sv. Leopoldu. Trhy na přízi ten den
před výroč. trhy.

Borgštát (Horní město, okres. llymař..), 1.
na popelec, 2. v pond. po křížové ned.,

'3. v pond. po sv. Maří Mnjd., 4. v pond.
po obětování P. Marie. Koňský a dobytčí
trh každý jarmark. Trh týdní a na přízi
každou středu.

Biskupice (okr. llrotovieký), 1. na sv.bin
teje v únoru, 2. na sv. Petra a Pav., 3. v
out. po sv. Bartol., 4. v out. po ".Havlu.

Biteš velká (Gross-Biteseh), 1. v. out. po
rom., 2. v out. pře elk., 3.,v out. po

nanebevz. P. Marie, 4. v out._po sv. Frunt.
b'., 5. ve čtvrt. před Vánoeí.' Týhodní trh
každý čtvrtek. Dobytčl trh před každým
výroč. trhem.

Bitéškn Osova„(okr. Val.Mezeřícký),jar
mar dne 25. července. _

Bitéška Veverská (okr._Tišňovský),i. ve
,atř. před sv. Fil. a ak.,v2. ve stř. před

sv. Jak., 3. ve střed. před sv. Šim. a Jud.,
4. ve stř. před sv. Apolen. _Přcdní trhové

_před každ. jarm. Koňské a dobytčí trhy
v sob. před jarmarkem. '

Bliškovlce (Lispitz, okr. »Budejov.)1. v p.
po Bož. vstoup., 2. v 2. pond. po sv. Bli
chalu, 3. na sv. Lucii, 4. na den sv. Vavř.
Týhod. trh ,každý čtvrt.

Blansko, 1. v. pond. po sv. Janu křtít., 2.
v pond. před sv. Mart. 'l'rhy na vlnu: 1.

..pond. po nanebevstoupení, 2.-_v pond. po
sv. Mato 'uit.

Blučlna _(Laučie, _okr. Židlochov.), 1. v

out. svatoduš., 2. ve čtvrt.„po ,Václavé, 3.
v. out. po sv. Mikuláši.

Bobrová dolní (Bohrau, okr. NovoměstJ,
]. v out. před sv. Jiřím, 2. v out. před,sv.
Bartol., 3. v out. před všemi Sv., fl. v out.
před sv. Tomášem. Doh. trh v„pond. před
každým výročním trhem. '

Bobrova horní (okr. Novoměst.), 1. v out.
po 3. kral., 2. v pond. po.sv..Vítč, 3. -v
pond. po sv. Mart. Dob. trhy: “l. v_pond.
po 3 král., pak na ostatní roční trhy.

Bojkovice (okr. Uh. Brod.), 1. v,.pond.
před masopust. ned., 2. v pond. po Bož.
Tele, 3. ve čtv. po sv. Vavř., 4. .v ond.
po sv. Diviňi. Před každým jarmarkem trh
na dobytek a na obilí. Velk. týh. trhy: 1.
ve čtvrt. před Vdnoeí, 2. ve čtvrt. před
Velkon. Koňský trh každý čtvrt. v posté;
ty'h. trh každe ondělí.

Hošovlce (okr. Janský), 1. v pond. před
1301. vstoup., 2. první pond. po sv. Mart.

Boskovice, 1. v pond. po ned. devítn., 2.
v pond. po sv. Vítu, 3. v pond. před av.
Václavem, 4. v pond. o Kateř. Velké týh.
trhy ve čtvrt. před Ve kon., svatod. svatk.
a Vánocí. Koňští trhové ve čtvrtek před
každým jarmakem. Týhod. trh každý čtvrt.

Brno (Briinn), 1. v pond. před popelcem,
2. třetí pond. po sv. Duchu, 3. v pond.
před naroz. P. Marie, 4. v pond. před po
četím P. Marie. Každý trvá 14 dní, svátky
a neděle nevyjímajíe. Obeltodníkům jsou tři
dni před začátkem prvního týdně každého
trhu, totiž: čtvrtek, pátek a sobota „k vy
kladani a prodaji all' in grosso povoleny.
Hlavní trh na vlnu: 1. out. v červenci,
který trvá 8 dní. Trhy nn vlnu: 1. v sob.

řed sv. Trojicí, 2. ten den před početím
. Marie. Kohští trhové: 1. první pond. v

poste, 2. první and. 0 nar. p. Mar. Trhy
na dob.: tři dní před každým ročním tr
hem, před mčstem, totiž: _ve čtvrt.,_pútek
a sob., v týdních, jenž roční trhy předeha
zejí. Týdenní trhy každou středu a pátek.

Brno staré (Altbríjnn),í. vem-„pove
likonoci, 2. ve stř. před lllnř. Majd., 3. ve
stř. před sv. Šim. a Jud. Každý trvá8dní.

Brod Uherský (Ungarisch-Brod), 1 v out.
po 3 králích, 2. v čtvrt. po smrtne ned.,
3. v out. po 6. ned. velk., 4. v out. po
proměn. Chr. Pána, 5. v out. po sv. im.
a,.ludč. Dob. trh před knžd. ročním trhem.
Týdní trlrkaždý čtvrtek.

Brodek (Prodlitz, okr. Prostej.), 1. v out.
před hrom., 2. v out. řed nar. P. Marie,
3. v outerý po sv. Alž etě.

„Brtnice (Pirnitz, okr. .lihl.), ]. _tendeli po
novém roce, 2. ten den posv. Cyril. a
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Meth. 3. na sv. Fil. n Jak., 4. ten den
Před navštiv. P. Marie, 5. ten den po An
jelu Strážci, 6. ten den před všemi Svnt.
Přední lrh den před každým jarní.

Brumov (okr. Kielu) 1. druhý pond. po 3
"králíchg 2. druhý pond. po sv. Fi. a a .,
3. \! ont. po sv. Janu křtil.,
sv. Václavu. Dob. trhy: 1., 2.
před každým trhem výr. „n 3. v pond. po
sv. Jann křtít. Týh. lrh každý out.

Brnuseil' (Braunseil'en),' 1. v out. Velkon.,
2. ve středu před naneb. P., 3. \“ pon. po
sv. August., 4. v pon. po počeíí P. Marie.
Trhové koíiští: 1. v out. \'elkon., 2. v p.
po sv. Angusl. Dobýtčí írh \; pond._ po sv.
;híeuslinn. 'l'ýh. lrlí knždou slředn n sob.

Brušbcrk (Brnnnsberg), l. v púick před
květ. ned.. 2. \' onlerý před nanelíevr.. P.
Mar., 3. v ouí. po sv. Kateřině.

Břeclnva (Lundenbnrg) ]. na sv. JiH, 2
na sv. Bnrtol. Trh na vlnn: 1. dne 5. čer
vna, 2. d. 23. září. Týd. ll'il každý čtvrt.

Březová (Brisnu, okr. Svitav.), i. v pond.
před obrúc. sv. Pavla, 2. v pon. po nalez.
sv. Kříže, 3. v pon. po pozdviž. sv.Kříže,
4. v pond. před Lucií. 5. v pond. po sv.
Markylě. Velcí trhové: 1. před kvót. nod..
2. v sob. před nar. Páně. Trhové nu vlnn
:: na koně \“ onl. před knžtlým výr.!rhem.

Bučovice. 1. v pon. po ned. nmsop., ?. v
pon. před sv. Duch., 3. v pon. před Bort.,
4. v pond. po sv._ Šim. o .ludé. Koňský n
dobytčí trh ten den po ročním trhu. Trh
každý čtvrtek.

Budějovlce Moravské (Mííhrisch-Budwilz).
. v out. po 3 krailích, 2. v ont. před Bo

žím vstoupením, 3. \“ out. po sv. Jiljí, 4.
v out. po sv. llavln. Dob. il'il na den před
každým výr. lrlíem. Ty'h. lrh knždý člvrl..
potom dva velicí trhové ve čtvrt. před Vá
nocí a na zelený čtvrtek.

Budišov (Bnutsch, okr. Liban), i. na sv.
Fil. :! Jak., 2. v on. 0 nar. P. Marie, 3.
na sv. Ondřeje. Velké trhy: i. v sob.před
kvétnon ned., 2. na sv. Tom. Ap. Trhové
na len & nn přízi každou sob. 'l'rh na vlnu
:. jara a na podzim po astříhání ovcí po
2. sob. Trh na koně a na jiný dob. v sol).
před květ. ned. Týdní trh každou sobotu.

Bndlňov (Bndischnu, okr. Třehický), na sv.
Outl'r. Veliké lýdní trhy: na den sv. Tom.

pon. ašiovém týdni.
Buchlovice (okr.-llrad.), ]. v out. po obrá

cení sv. avia, 2. v ont. po sv. yr. n
Metli., 3. v out. po Bož. Tělo, 4. vont.
před sv. Šim. a .ludon. Dolrýlčí ll'il knždý
pond. před ročním írlíem.

Bystřice (v Novom. podk.), 1. v pond. po
sv. Jiří, 2. v pond. po sv. Jak., . v pon.
po sv. Ludmile, :i. ve středu po mailni-le.
5. v pon. po sv. Dorotě. Veliké lýh. lrhy:
1. v oui. před Velikon., 2. v ont. před"vš.
Svat. Trh na len'a přízi v pond. po sv.
llavle. Trh na koně u jiný dobyt. ten den
před každým jarmark. Týlíodní trlí knždý
out. a pátek.

Výroční trhové na Moravě,

Byaii'ice (pod Host.), 1.prvníčtvrt.vpostě
2. na sv. Fil. a Jak., 3. v out. před uv. Jiljí,
4. na sv. Václava. Koňští a dobyl. trhové:
i. v sob. řed rrvním jarmark., 2., 3. n
4. ten den před jnrm. Týh. lrh každé ouí_

Bystřice hrubá n llolomouce (Gross-Vi
slrnilz), 1. na sv. .lialeje, 2. v pond. po
sv. Filip. a Jakubu, 3. na sv. Barlol., 4. na
sv. Ondřeje.

Bzenec (Bisenz), i. v pond. po akt. sv. 3
králů, 2. v třetí pon. v posté, 3. v pond.
po Janu křtít., 4. \! pond. po sv. \'áclevé.
též koňšlí a (iOiLil'ilOVč.Týdní írhý každý

and. a čtvrtek.
Clíropiů (okr. Krome-ř.), 1. v pon. po druhé
_ ne . ' 2. na Jiljílío, 3. na sv. linvlu.

(Jerná horu. 1. na sv. Josefa, 2. v om.
před Fnb. u Šeli., 3. na sv. Vavřince, 4.
v onl. před sv. lluvlcm. Týh. írh kaž. síl'.

('ervenú vodn (Rolhwasscr, okr. Vidůnn
,ský), ]. v pond. před Fab. a eb., 2. v
pon. po Fil. a nk., 3. v pon. před roze
slúnímnp., ni.v pond. před posvčc. chrámů.
Dobýt. il'il)': ]. v člvrt. po slředoposíí, 2.
ve středu před zel. čtvrt., 3. ve čtvrt. po

_ posv. chrámů, Týh. írh každou středu.
(Jejkovico (okr. Hodonín.), !. v pond. po

sv. .lltírkn, 2. v pond. po sv. Klíneguudč.
Trh na \'lnn: l. dne 16. nníje, 2. v pond.
po sv. Víicl.

„učit-e, !. ve čtvrt. po druhé ned. posl., 2.
v oní. po Vuvi-inci, 3. v oul. po sv. Frant.
Ser., -í. v out. po sv. )líkul., 5. v out. před
vstoupen. Páně. Přední trhy: len den před
kužd. jnt'm. Dobylčí trhy: I. lřelí středu v
postě, 2. druhý pon. po sv. Vav., 3. druhý
pon. po sv. Franl. Ser., Al.na druhý pon.
po sv. .llikul. l'uk první středu v každém
měsíci. Týltod. trh každou sobotu.

Dalešice (okr. llrolov.), !. nu ura_átkusv.
l'avla,2.nn sv. Leop.Týlí trh každou středu.

Dambořice (okr. Žtl'zinský), l. v pond. po
llož. vsloup., 2. v pon. po sv. .llurt. Týh.
u dobytčí trhy ve plřcíill ode stř. popel. až
do \'elkon.

Doubravice (okr. Biance-ký), 1. v pon. po
sv. Fab. a e)., '2. v out.., svalod. 3. v pon.
po sv. Bnrtol., -i. na Šim. a Judu. Kďňšlí
ll dol). trhy v sob. před každ. \'ýr. trhem.

Doubravník (okr. Tišnov.), [. na den sv.
Fab. u Šclí.,»2. na sv. Jana křtil., 3. v pon.
po povýšení sv. Kříže, 4. na sv. Ondřeje.
Koíi'slí trhové: [. \' pond. po smrt. neděli.
2. v pon. po vstoup. Páně, 3. v pon. pn
Anjeln Strážci. Týlí. ll'il knž. středu.

Deblin (okr. Tišnov.), 1. nn den navštívení
P. Marie, 2. v pon. po proměnění l". Chri
stn; 3. na sv. limit!. -1na den llllíid'nt.

Dědice (okr. VíškOVský). Trlí každý pond.
Dlouhá Loučka (Unler-Lnngendorl',okres

'nčov.), 1. \'e slř. před \'clkon., ?. v pon.
po sv. Btn—lol.,3. \“ pond. před sv. .“ikul.,
»i. v pont. po sr. rojici.

Dobroměllce (okr. Kojelín.), 1.nn sv. Jiří,
2. \' pond. před Porcinnkul., 3. na sv. Op
dřejc. Týlíodni trh každý čtvrtek. '



Výroční trhové na Horava.

Dotnaštttt (Domstadt),1. prvnípon. vpostč,
2. dne 28. října. Trh na vlnu 16. máje.
Trh každou sobotu.

Drahotouše (okr.Hran.), 1. na sv. Valent;
dne 25. dubna. 3. v out. po sv. Vavř.,

4. dne 21. prosince. Týhod. trh každe out.
Drnoholcc (Důrnholz), 1, v pon. po třech

králích, 2. v pon. po kýchavné ned., 3. v
pond. po třetí ned. Velk., 4. v pond. po
sv. Bartol., 5. v pond. před Brigitou. Trh
koňský v sob. před prvním jarmark. Týh.
trh každou středu.

Dřevohostice (ok. Uh. Brod.), 1. druhů
out. po hromn., 2. v out. po sv. 'il. a
Jak., 3. v out. před nar. P. Marie, 4. druhý
out. po všech Svatých. Trhy na vlnu: 1.v
pond. po sv. Jiří, 2. v pond. po sv. Vacl.
Koňský a dobytčí trh: v pond. před knž.
trhem výročním. Týhodní trh ve čtvrtek.

Dub (v okr. Olomuck.), 1. v pon. před
obrácením sv. Pavla, 12.v ond. před sv.
os., 3. v pond. před sv. Jan. křtít., 4. v

pond. před sv. Mart.
Dunajovice horni (Obcr-Danowitz, okr.

Znoj.), 1. na sv. Marka Ev., 2. na povýš.
sv. Kříže.

Dunajovice dolni (Unter-Danowitz, okr.
ikul.), 1. v pond. po sv. Jiljí, 2. v pon.

po sv. Lucii.
Dvorce (Hof), 1. v pond. po sv. Trojici, 2.

v pon. před VŘ. Svat. Týdní trh kaž. pát.
Dvorce (llótlein, v Blik. okr.), týhod. trh

každý čtvrtek. .
Frenštát (Frankstndt), 1. v out. po novém

roce. 2. v out. po provodní ned., 3. v out.
o sv. Janu křtít., 4. v out. po sv. Vdcl.

Trhy koňmi a dob.: 1. v pond. po novém
roce, 2. v pom. po provodní ned., 2. v

ond. po sv. Janu křtiteli, 4.-pond. po sv.
áclavu.

Fryštát (Freistadt, okr. Holešov), 1. druhů
pond. po Jmenu Ježíš, 2. v pon . po na
nebevstonp. Páně, 3. v ond. po sv. Jiljí,
4. v pond. po sv. Miku tíši. Velké týhod.
trhy: 1. v pond. po květné neděli, 2. v
pond. po sv. Petru a Pavlu, 3. v poad.
po sv. Václavu.

Frydland, u Olomouce, l. na sv. Josefa,
2. v out. svatodušní, 3. v pond. před sv.
Hatoušem, 4. na sv. Tomáše. Týhod. trh
každý pátek.

Frydland (okr. Místecký), 1. na sv. Jiří,2.
v pond. o sv. Petru a Pav., 3. v pond.
po sv. lllatouši. Trh dob. před roč. trlmmi.

Fulnek, 1. v pond. před sv. Fab. a Šcb.,
2. v out. řed květ. ned., 3. v pond. po
navštívení 12.Marie, 4. v pon. po sv.Frant.
Ser.,5. v pon. po sv. Barboře. Trh na len
a přízi na každý výr. a týhod. trh. Konští
a dobyt. trhové: 1. v out. před květ ned.,
2. v pond. po sv. Frant. Ser. Trh na vlnu
dne 1. června a 6. října. Týhod. trh kaž.
sobotu.

Goldstein, l. v pond. o smrtné ned., 2.
na sv. Linbarta, 3. na en sv. Matouš. Tý
hodní trh každý pond. & pátek.
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Guntramovice nebGundrovlco (Gunter.
dorí', okres Libavský), 1. v pon. po kých.
nod., spolu trh na koně, ?. v pond. po
Bartol. s trhem na sudy.

llnoulice (Gnadlersdorf, okr. Znojem.), trh
každou sobotu.

Hodonin (Gdding), 1. v první pond. v po
sté, 2. v pontl. po kříž. ned., 3. v out. v
týdni sv. Vavř., 4. v pond. před sv. Šim.
a Jud. Koňští a dob. trh: 1. v první pon.
v poutě, 2. v pond. po sv. Šim. a Judě.
Trh na vlnu: 1.' v out. po Bož. Tele, 2.
v out. před vůnocí. Týd. trh každ. středu.

llolešov, 1. v středop., 2. v out. po Boi.
Tele, 3. v out. po sv. Anně, 4. druhý out.
po sv. Václ., 5. ve čtvrt. po sv. Lucii, a
na těchto 8 dní ty'hod. trh. Trh nn len, na
přízi a vlnu o ty'hodn. trzích knžd. středu.
Dohyt. trh ve čvtrtek před valným trhem.

"Olomouc (Olmiitz), 1. \' pond. po ned. v
okt. sv. 3 králů, 2. v pond. po sv. Jiří, 3.
třetí pon. po sv. Janu křtit., 4. druhý pon.
po sv. )líchalu. Vele týdní trhy ten den
před každým ročním ktrhem. Trhy na len a
na přízi před jarmar. a o jarmnrcích, také
každ. středu & sob. o obyčejných trlních.
Trhy na vlnu: 1. ve středu po sv. Duchu,
2. ten den před \'š. Svat. Trh na koně &
dob. vždy 8 dní před každým jarmarkem.
Obyčejné týdní trhy ve středu a v sobotu'

Hostěradice (llostcrlitz, okres Krumlov.)1.
v out. po 1 ned. po devitn., 2 v out. po
křížové neděli, 3. na Bl. lllajdal., 4. na sv.
Ludm., 5. na sv.Kateř. Padnou-li pak tyto
tři výr. trh na sob., ned. neb on., držy
se v nastávající out. Týdní trh kaž. pond.

llostim (Hosting, okr. Buděj.), 1. v prVní
pon. po sv. 3 králích, 2. v pon. pn smrt.
ned., 3. v pond. po sv. Fil. a Jakubu, 4.v
pond. po sv. Jlíchalu. Trh na len, řízi,
vlnu, koně a dob. v sob. před kai. jnrm.

Hrádek (Erdberg, okres Jarosl.), roční trh
na sv. Jakuba vétš.

Hradiště (llradisch), 1. druh? out. předrna
sopustní ned., 2. v out. po třetí ned. velk..
3. v out. po sv. Markétě, 4. v out. po na
rození P. Marie, 5. v out. po Sv. Martine.
Přední trhy: 1. v druhé pond. před masop.
ned., 2. v pond. po třetí ned. velk., 3. v

ond. po nanebevz. P. Marie. Trh na len
a přízi o předních trzích, též ve středu a
sob. po cel rok. Trh nn vlnu 0 před
ních trzích. Koňští trhové každý pon. Trh
na dob., pak týhod. trh ve středu nv sob.

Hranlce (Weisskirch), 1. dne 24. břez., 2.
v pond. po sv. Jakuhč starš., 3. v out. po
sv. hlíchal., 4. v out. po sv. Bařboře. Trh
na vlnu: ]. v pond. rvní po sv. JonttN..
2. v první pond. po sv. Mích. Přední trhy
v sob. před těmito 4 jarnt., na naroz.Pnn.
Marie, v sob. před nv. Lucií. Trh na len,
přízi,vlnu,kone 1: dob. na den předn. trhů,

llrozénkov (okr. Brod.), 1. v out. po sv.
Cyr. a Meth., 2. v out. po sv. Urb., 3. v
out. po nanebevzetí P. Marie. Týhod. trh
každý 'čtvrtek.
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llrnůovony ((fruqbach),fokšclsJsuophuký),'1 . ., )a a ., .
—.svdMovzř., 4. na sv. Martinu. Týhodní trh
každou sobotu.

Hulín,-í. v out. před sv. Fab.,u Šebest., 2.
v pond. po sv. Trojici. 3. .v pond. po sv.
Bartol., »4. _v out. po sv. anlu, nn dobyt.
trh ten den kdy jnrmnrk. Trh týhod. na
obilí: v out. každý ty".dcn

lluzová německá(Deutsehhause,okr. Štern.)
i. v-pond. ulusop., 2. v pond. před Velk.,
3. _v pond. před všemi Svnt., 4. v pond.
před sv. Lucií. Týhodní trh každou sob.

Hustopeče (Auspitz), !. \0 čtvrtek před sv.
Prokop., 2. \e čtu-. před s\. Nikod., 3. \e
čtv. před cís. posvícením. Velké týh.trhy:
1. ve čtvrt. před hromn., 2. na zel. čtvrt.,
3. před Bož. Tčl., 4. před \'ánncí. Přední
trh ten den před knž.jnrm. Koňský \\ dob.
trh. knždy' čtvrt., potom dobytčí trhové v
pond., v out. n ve středu v knžd. týdní k

.přihnám' a odelnmíuí, tu k prodeji skopov.
_a vepřového dobytku. Tr.h nu \lnn: 1. \e
stř. 05. Tčle, 2. ten den před s. lluv.lem

_llustopoeč(okr. Hranický), i. vout. po |er
mnie., 2. v outerý po sv. ti. tu nk., 3 v
out. po sv. Vuvřincci, 4. v out. po \šech
Swtých. Trhové týhodní každý čtvrtek.

Hvězdlice (okr. Budšov.), 1. na postní stř.
po sv. Duchu, 2. na sv. Martina.

Janttll neb Janm (.Iohonnisthnl,okr. Šim
berský), 1. na 5\. Jiří, 2 v pond. před
naroz. P. Mar., 3. na sv. Tom. up. Veliký

.týdní trh v out. svatod.
Jaroměřice (Jarmeritz),i . na sv. Valent.,

. rvní out. po Anjele \leriči (v pond.
před tím dobytčí trh), 3. na sv. Marketu,
4. na sv. Mat. E\., 5. na sv. \lnrlino. Tr
hové na koně \\ jinší dobyt. drží se ten
den před jnrni. totiž: 13. února, 12. čer
vence, 21. záři a 10. listopadu. Trhme
lýh. od 14. září až do 1. dubna kaž. sob.

Jaroslavice (Joslowitž), 1. v pon. po Bož

Tele, 2. 'v l.pond. po s\. Vmřinci. Týh. trh.každýú
Jedourlcee l.(yokr.Blair.) i. v pon. po llrom,
2 v pond. po bíle ned., 3. v pond. po sv.
Trojicí, 4 v pon._p_osv. Václmu. Koňský
\\ dobytčí trh v po.nd po každém jnrm.

vTýhod. trh každe poud. Každý výroční trh
po 8 dní se p0\ol. v prodaji nv koupi.

Jemnice (Jumnitz),1 . na sv. Apolenn, 2.
„\ pond. po třetí ned. Velk., 3. v pon. po
Bož. Tele, 4. na sv. Jak., 5.nn sv. llííeh.,
6. v pond. po sv. Ondřeji. Trh na kouč u
dob ten den před kaž. jarm., potom první

„aut. v. každ. mes. Týh. trh kaž. out. &so.b
_Jevičko (Gcwiuch), ]. v pon. po doutníku,

—.2.,v 011. po 4. ned. Velk„ 3. v pon. po
r., 4. v. pon. před sv. Kuteř. Trh nu

len & přízi každý out. po celý rok. Trh
-nu dobyt. .každý .o.uter

Jevišovice (Jaispitz, okr. Ln0jem), roční n
dobytčL trhové: 1. v out. po _av.Matěji, 2
druhý pon._po sv. Jak., 3. v pon. po nar.
P. Marie, 4. v první pon. adventní.

.Kounlce dolni,1

Výroční trhové -na Horní.

Jimm!(1814“).d-1„V-015Wm„0|_v.on“ i,ve čtvrt. pře
po s\. Lidmile,d 4. \e čt\rt. poá ov.elždteř
Trh. na vlnu:1.v_o čtu-t. před Betronjl.,
2. \e čhrt. před sv. Voršilou. ,Ýřední trh

před vč. _4 jarmarky. Trh nu len & přízi:ten den před sv. Jan křtít., 2. ten den
před sv. Kateř. 'l'rh na koně a dobyt. před
knžd. jurmork. _Týh. trh knžd. out. \: sob.

Jimramov (lngrowitz, okr. N0\om.),1. v
pond. po unnebevstoup. Páně, 2. pond. po
povýš. sv. Kříže. Velící trhové: 1. v pon.
po smrlne ned., 2. v pon. před sv. Tom.
ap. Dohytčt trh po naneb'evstoup. Páně.

Jiřice (lritz, okr. hruml ), 1. v out. po smrt
neděli, 2. dne 8. srpna, 3. dne 24. říjnu.

Jíčín no\y (Ncutitschein), ]. ve středupřed
obrácením .“. Pm., 2. \e stř. před sv. Du
chem, 3. ve stř. po 5\. Va\ř., 4. \e středu
před 5\. Šim. u Jud. Trh na koně & dob.
\t. dny trhň \ýroč. Trh nu len :: přiži jako
lýh. trh každou soh.,1. trhy na vlnu: první

ond. v čcnnu " druhý pond. v listopadu.
Jlčin starý (Altitschein), 1. v pon. po dru

žebne ned., 2. v pon p.o 5\. Petru nan.
3. v pond před sv. Vtícl. Koňský n dob.
trh v tytéž dni.

.liv'oui (Giebnn, okr. Šternb.), 1. ve středu
řed Božím vstoup.,2 . ten den řed sv.

gartolom. Trh týhodní koždý pončč.Iek
Kamenice (okr. Jthlnv.), 1. v out. velik.,

2. na sv. Jnk. větší, 3. na sv. Vdcl., 4. na
s\. Šim. & Jud., 5. na sv. _.Tom ap. Dob.
trhové ten den před knžd. jnrm.

Kartousy (u Brnu), dobytčí trh v pond. po
Cyril. a Method., 2. vpond. po Trojici, 3.,
v pond. po Vlici., 4. \ pond. po Lucii.

. na sv. Fab. n Šeb., 2.
na den sv. Josefa, 3. na sv. Flor., 4. na
sv. Juna křtil., 5. v pond. po sv. Felixu
Aduuk., 6. v out. před sv. Kateř. Padne-li
1., 2., 3., neb 4. arm. na pdt., sob. neb

n.led, drží se přicházející pónd.
Kounice bot-111,1. 10. dubna, 2. 14. čer

\ence, 3. 3. října, 4. 9. listopad. Padnou- li
trh. dni na sob., ned. neb suitek, budou
se den potom držeti.

Kelč (Kclčn), 1. \' out. před sv. Matčjem,.2.
\ pond. po sv. Fil. a .luk., 3. v pond. po
pozdviž. sv. kříže, 4. v out. po navšt. P.
Marie, 5. v pond. po sv. Alž.Týh. trh na
čt\rlek v každém týdní.

Klobouky, (v ok. llustop.), i. v on. po
sv. Trojici, 2. v pon. po Va\ř., 3. v pon.
v p,ostč 4. \e stř. po sv. Václavu. '

Klobouky (v okr. Uh. Brodsk.1),_ . v out.
po obrác. sv. Paví., 2. v out. po velk, 3.
na den sv. Jak., 4. na den sv. Jiljí, 5. v
out. po poslední ned. 5\.ntod Veliký trh v
poud. před nar. P. Christa. Trh u'a dobyt.
ten den před knžd. jurmnrk. Dob. trhkuž.

_pond. po celý půst. Trh obyčejný knžd.
středu po eelýr ok.

Knínice (Kniebitz, okr. Boskowký), i., 15.
červ., 2., 7. říjnu. Velké týdní trhy: 1. v
pond. po sv. Marketč, 2.' v pond. po av.



Výroční trhové na Moravě.

Fr'antl Ser. Ročhí trh a dob. \ pond. po sv.
Mikuláši.

Kojeli||,] v onl. po třetí ned. \'elik., 2.
v ont. po sv. \lnlonši, 3. v out. pos sv.
hladinu,-1“ v onl. po s\. Fali. n Šcb. Trh
dobytčí v pond. před každ. jarmark. Týd.
trh knždon středu.

Kokory (okr. Přer.), výroční n dob. trhy:
]. druhý pon. po sv. 3 králích, 2. v pon.
po druhé ned. \'.,elk 3. \ pon. po s\. Pet.

, vp.ond po S\. Frant. Ser
Konice (podkr. Olom.), 1. \ pond. po nar.

arie, 2. \ onterý po s\. „\lart. Hla\ni
trhové, 1. \e stř. před \elik., 2. \e střed.
před \'ůnocí. Dobyteí trh ve středu před
velkon. \\ ve středu před \ánocí.

Koryčany (okr. Kyjov.), ten den po nov.
roce, 2. \ pond. po bílo ned., 3. v pon.

o sv. Trojici, 4. v pond. po sv. Vavřinci.
|li'ýh. trh každou středu.

Kostelec (okr. Plntnl.), 1. v out. po druhé
ned. velk., 2. na sv. \'nvř.. 3. v out. po

nanebevstoupenůíkPáně. Trh na obilí knždeout. po cel'
Krállcc (okr. l'orostčj.), 1. \ pond. po pro

vodní ned., 2. v pond.1po S\. Jilj.í
Krásno (okr. Mezeř.),1 . na S\.kJiří, 2. nasv. \'avř. Týdní trh každý pátek.
Kroměříž (Kremsier), 1. druhý pon. v po

ste, 2. v pond. po čt\rtó ned. \elkon., 3.
v 5. pond. po sv. Duchu, 4. v out. před
sv. Matoušem, 5. v out. po s\. Lucií, 6. v
out. po sv. Domin. Přední trhy ]. \ 4. sob.
po s\. Duchu, 2. vden po S\. Mat., 3. v den
před S\. Lucií. Trh na len a přízi každ.
týb. trh. Trh nn \lnu \e stř. po 4té ned.
velk. Trh. na koně n dob. 1. osm dní
před 1. jarm ., 2. \e stř. \o 4. ned. \elk.
\\ 3. ten den před Lucií. Týh. trh k. sob.

Krumberk) (Křiut hora), 1. v ont. \elk.,
2. na sv. M. Mnjd., 3. \ pon .přccd sv.
Alžb. Trh koňský a dobytčí ten den před
každým jarm

Krumlov (Miihrisch-Kromau), 1. dne 17.
břez., 2. na av. Fil. :| Jak., 3. na mAnnn,
4. na sv. Martina. Veliké týh. trh):1.na
zel. čt\rt., 2. ten den posv. Tom. ap. Trh
rm len \\ na szi:1.v pon. před S\. Cyr.
\\.,Meth 2. na sv. Annu, 3. na sv. Mart.
Týh. trh každý čtvrt.

Křenou't (Krenau, okr. Třebo\.) ]. \ pon.
po \elk., 2. 24. června, 3. v pon-. po s\.
Šim. \\ Ju de.

Křlžanm (okr. Velk. lllezcř.), 1. v ont.
před S\. Fab., 2. ten den před sv. Jos., 3.
v out. před P. Mar. snež., 4. v out. před
sv. Kat. Koňský \\ dob. trh před kai. roč.
trhem; trh na \lnu ten den po sv. Pet. \\
Pavlu; týdní trh každý pátek.

Kunovice (okr. Holešov), 1. v pon. po
Hromn., 2. v pend. po bíle ned., 3. dne
4. červ., 4. v out. před naroz; P. Marie;
týd. trh každ. ond.

Kunstút. 1. dne 2. ledna, 2. v (\n. př. vů.

' S\',;v trh na vlnu: 1. na Janu třtitl, 2. naelu/W. - .
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Kulim (Gurein, okr. Tišň.), í. \ pond. po
5\. Fab. \\ .c ., 2. \' pond. po sv. Jiří, 3.
na S\. M. lllnjd., 4. v pon. po všech S\..,
spolu i trhy nu dobytek.

K'vnb'lcc '(okr. Kroničh),
\romn.., 2. na druhý pond. po \'elik., 3. na

s\. an., když ten 5\útok na ned'. připadne,
\ pond. na to se odloží, 4. \ pond. píed
ned. nd\ent n.í

Kyjov (Gaya),í. v out. před k\et. ned., 2.

\ ont. s\atod., 3. v out. po s\. Anjelu Str.,4. první out. v advente .). ve čtvrtek po
hromn., trhové koňští: 1. ve čtv. po smrt.
ned., 2. \e čt\. před av. Duchem. Přitom
také ten den před každým jarman. trh na

koně a dobyt.; týh; trh každý onti & pát.Louka (Wiese), 1. šesté pon. po vel.,

pond. ponjménu P. Marie, 3. v pond.zposv. Mar
Lednice (Eisgrub), ]. v out. po sv. 3 král.,

.v pond. po 4. ned. velk., von. po
sv. Jiljí, 4. po první ned. advenL; týh. trh
každou středu.

Letovice. 1. \ pond. po ned. kýchavnó, 2.
po sv. Pot. a l'nv., 3. v pon. po tm Jiljí,
4. v pond. po sv. Mart. \'elicí týh. trhové:
1. ve středu před velk., 2. ve středu před
sv. Duch., 3. ve stř. před \'tín. Trhy, koň
ské: í. \' pon. po druhé ned. poso., 2. v
pon. před jarm. sv. et. u av., 3. vpon.
před s\. Jiljí, 4. v pon. po jnrm. sv. Mart.
l'řední trh den před kaž. jnrmnrk., trhy na
vlnu: 1 v out. před nnlez. sv. kříže, 2. \
out. po pmýšení sv. kříže.

Lhotu llrozna (okr. Strážn.),í . \' 4. out.
\' posté, 2. ve 4. out. po \'elikon., 3. v 2.
out. po nar. P. Marie, 4. v 1. out. v adv.

Libovíl (Liebnu), ]. \' pon. po jinéhu Jež.,
2. v pond. před llognte, 3. na sv. Jakoba
větší., 4. na sv. Mart., 5. na sv. Jos. před
každ. roč. trh nn dobýt., \'lnu, |)Í'Ízí' u len.

Libiny nemecke (Dcutsch-Lieban), í. \ pon.
po sr. \'nlent., 2. \ pon. po \stonp. l'dné,

3. v pond. po naneb. P. Marie, 4. \ pondvpřed \š. S\nt. Trh na koně a dóbgt'.:
sob. před 1. ročním trh., 2. dne 2. listop. &

padne-li nn ned., dne 31. října; týhodní trhtaždý čtvrtek.

Lipnik (Leipnik), í. \ out. po obr. sv. Pav..,čtv. po ned. družeb., 3. ve čtvrt. po
B. Tele, 4. druhů out. po sv. Jak. aAnnč,
5. v out. před \š. S\at. Přední trhy ten
den před každ. jarm. na len, přízi, vlnn a
dob. Koň. trhy: 1. dva týdny, totiž: od ati-.
v 2. ned. postní až do pátku v příšt. týd.
2. druhý týden po druhé ned. poutní
dva týd. od stř. už do druhého-pm.; týd.
trh v ond.

Lipm (okr. Strážn.) 1. v pon. po-\š. S\.nt,
2. druhý pond. po velkon

Llpllil (okres Vsetín), 1. \ out. po no\ém,2. na den sv. Jiří, 3. \ out. po nv.
Po: \\ Pav., 4. out. o sv. \acl. arpolu
i trhy na dobytek. Trh týh. každý outerý.

1. v pond. před

Líšeň neb Lišňn (Leach), 1. v pon.--po“
ab. & Šob., 2, v pon. po Bol. vstoupení,
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3. v pond. před sv. Jíljím, 4. v pond. po
sv. Martině; týh. trh každ. pond.

Lilcnčlce (Krum. ok.) 1. v 4. pon. v postě,
2. v pon. po sv. Pet. & Pavl., 3. v ond.
'před sv. Mat., 4. v 2. pond. před sv. Lucií.

Litovel (Littau), 1. v out. po obrácení sv.
ava, 2. v ont. po smrtne ned., 3. v out.

svatoduš., 4. na den sv. Jak. a Anny, 5. na
sv. Mikuláše. l'l'ední trhy v sob. před tčmi
jarm.; trh na len a přízí na obyčej. roční
a týh. trhy. Koňský & doh. trh 8 dní před
jarmarkem; týdní trhové kaž. pon. a pátek.

Lomnice (okr. Tišnov.), 1. dne 7. ledna,
2. v pon. po družebné ned., 3. v on. a
sv. lnnoc., 4. v pon. po sv. Havle, tčž trh
na dobyt. týh. trh ve středu.

Loštice (okr. Tišňov.), l. v pond. po sv. 3
král., 2. v out. velik., 3. na navšt. P. Mar.,
4. na sv. Matouše; trh každý čtvrt.

Lysice (okr. Kuušt.), 1. v out. po Hromn.,
2. na sv. Jiří, 3. v out. o nanebevzetí P.
Har., 4. v out. po sv. Leop. Před kaž.jarm.
jest koňský a dobyl. trh, a len den pojarm.
trh na vlnu; týhodni trh každ. sobotu.

Malenovice (okr. NupajJ, l. v pond. po
sv. Valent., 2. v pon. po 4. ned. velk., 3.
v on. v o sv. .ll. Majd., 4. v pon. po av.
Václavu, trh každý čtvrtek.\

Medlov (Medlan. okr. Zídl.), 1. v out. po
sv. Janu Evang., 2. dne druheho července,
3. dne 21. září.

Měnin (Monitz, okr. Zidl.), i. v out. po sv.
lllark., 2. v out. po sv. Frant. S., 3. druhý
out. po sv. Mikuláši; týh. trh každ. středa.

Měi'in (Volein, okr. V. Mezek) 1. na, sv.
Mat. ap., 2 na sv. Sever. Dobytčí trhy v
out. před velkon., před sv. Duch. a—popo
četí P. arie.

Mezeřič valašská (_Valachisch-Meserítsch),
1. v out. 'po sv. 3 král., 2. v out. po nv.
Trojicí. 3. v ont. po sv. Bartol., 4. v out.
po sv. Martin., 5. \' out. před květ. nod.;
trh na vlnu: 1. v ont. před sv. Jan Nep., 2.
v out. o sv. Teresíi. Dob. trh ten den před
každým jarmark; týhodni trh každ. pond.

Mezeřič \'elkú (Gross—Mescritsch), ]. v
out. po sv. Fab. a e ., . v out. po bílé
ned., 3. v ont. po sv. Prokopu, 4. v out.
po sv. Maxmil., 5. v out. po sv. Ondřejí.
Velké trhy týhodni: l. na velký pátek, 2.
na sv. Tom. ap. Přední trh před kaž. trh.;
trh na len, přízí, koně a jiný dobýt., ten den
před kaž. jarní.; týdní trh každ. stř. &pátek.

Mikulov (Nikolsburg), 1. v out. po sv. Fab.
a Šeb. 2. v aut. po druže . ned., 3. vont.
nvatodušní, 4. v out. po sv. Markétě, 5. v
out. po nanebevzetí I'. Marie, 6. po sv.
Václavu, 7. v out. po sv. Martinu. Přední
trhy: 1. čtyry dní před prvním jarní., 2. osm
dní před druhým, 3. čtyry dní před sed
mým; trh na koně a rozl. dob.

Mikulovice (Niklowítz, okr. Znojma.), 1. na
sv. Jak., 2. na sv. Martina, 3. v pon. po
sv. 3 král.; týhodni trh každý čtvrtek.

Miroslav (Dlislítz,ok. Hmm.), 1. na sv. Flor.,
;. na sv. Jiti-31?l v out- po pamttqo daiíč.

Výroční trhové na Moravě.

Mírov (Miran, okr. llloheln.) 1. v pond. po
bíle ned., 2. v pon. po Porcink., 3. v pon.

o sv. 'im. :: Jud. _
Místek. 1. na tučný čtvrt., 2. na zel. čtvrt.,

3. na čtvrt. po Bož. do, 4. na sv. Jak.
\'člš. Koňský a dobytčí trh ve čtvrt. před
sv. Tomáš. Dohýtčí trh ve čtvrtek před vš.
Svat.; týhodni trh každ. čtvrt.

Modřice (Dlódritz, okr. Brit.), 1. druhý on.
po sv. :! král., 2. druhý pond. po sv. F or.,
3. druhý pon. po sv. Bart., 4. dne 3. říjn.

Mohelnice (Maglia), 1. pon. po ]. ned. po
devítníku, 2. v pon. po křížové ned., 8. v
pon. po naroz. P. Mar., 4. v pond. po sv.
Mart. Velký týh. trh.: v ond. po naneb.
P. Mar. Trh týh. k'aždou sobot. Dva koň
ská trhy: ve čtvrtek před křížové ned., a
ve čtvrtek před sv. Martinem.

Málohclno (okr. Nántčst.),1.v out. nvoduš.,
'. na sv. Matouše.

Morkovice (okr. Ždánsk.), 1 v pond. před
sv. Janem křtít., 2. pond. po naroz. P. Mar.
Velké trhy: v pond. před velkonocí a ve
středu před vánoci.

Mrákotin (okr. Telčský), 1. v mnsop. out.
2. v pátek po sv. Fil. a Jakuba, 3. na sv.

nnu, 4. na sv. Václava. Dobýtčí trh ten
den co trh roční.

M 'sliboi'ice (okr. llrotov.), ]. vpon. po na
ezení sv. kříže, 2. v out. po sv. Jiljí.

Náměšť, u llolomouce, l. v ond. po ln
vocabit, 2. ve čtvrt. před sv. Jan. křt., 3.
ve středu po sv. Bartol., 4. na sv. Mart.
Týh. trhovč každou středu.

Náměšť, a Brna, 1. v out. po 2. ned. po
velk., 2. v out. po H. ned. po sv. Trojici,
3. v out. po první ned. po av. Martině, 4.
v out. po novém roce. Koňský a dobytčí
trh ten den před každým jarmar. Týhodní
trh každou sobotu.

Napajedla, 1. v out. po hronmic., 2. v out.
po sv. Janu Ncp., 3. v. out. po sv.Bartol.,
4. v out. o vš. Svatých. Trhové na len &
přízi den před každ. jarní. Trh na dob. ten
den po každém jarmarku.

Nedvědice. 1. v out. po smrtné ned., 2. v
out. po sv. Markétě, 3. v out. po sv. Jiljí,
4. ve čtvrt. po Brněnském jarm., před po
četí P. Marie. Týhodní trh každou sobotu.

Němčice, u Brna, i. ten den po nov. roce,
2. v out. po Božím Tčle.

Němčice, u llolomouce, l. v pon. po květ.
ned., 2. v out. po Barto.

Německé (okr. Novom.), 1. dne 7. máje,
2. dne 11. září. Dobytčí trh na oba jarm.

Nosislava (Nusslau, okr. ídl.), 1. out. po
sv. Janu křtít., 2. v out. po sv. Martině.

Nováves (Neudorf. okr. Ostr.), 1. v out. po
sv.Frant.de Pani.,2. v out. o uanebevz.
P. Marie, 3. v out. po sv. .líkuláši. Trh
dobytčí“před jarmarkem.

Nové město (Neustadtl), 1. ve středu po
llromn., 2. ve středu po nv. Duchu, 3. ve
stř. před BV;Jak., 4. ve stř. po sv. Frant.,

. ve čtvr. po sv. Ondřeji. Pak každ. den
před jarní-„ koňský u dobytčí trio ,



Výroční lrhové \m'llornvě.

Olbrnmlce (Wollrumítz, ok. lírtnnl.) l. na
o nic. sv. 'nvu, . \ out. po 5\. Troiici.

na MÍClll\l.n
Olešná s(okr. lll:\n.). roční trh dne 22. čt.-\\
olešnice (Oels),l . \' pon. po Boi. \'.slonp,

. \' pon. po. sn \'úcl. 'I'nh nn \lnu: \'
onl. po sv. \lnrl. Koňské l\l:\) 1. v pond.
řed M. l'ab. \\ _cb., 2. \ pond. po s\.
t'iclma, 4. \ pond. pled \\. \\lnrlinenl.

Oleksovlce (Olkonilz, okr. Zn.), ]. na den
navštiv. l'. \\lnr.. dne 2. ČEI'V.: p'rípndne-lí

t2ento S\ntek nn sob., tedy te|\p01\.|mnčn\,2.v po.nd po :n. Rochn\.

opatov (okr. Třebíč.),1 . \' pon. po sv. Junnřtil 2. na s\. Ondřeje. Dobyt. \\ kon.lrh
na oba jnrm

Osoblaha (Holzenplotz),
cení sv. I'm-., 2. \' pon. po drui. ned., 3.
v pon. po sv. Janu křtil., 4. v pon. před
nmoz. l'. \lur., 5. \ pon. po sv. Mikuláši.
Trh na len \\ \\npilzi, \\ týh. uh knž. pallek.
Koňský \\ dobjlčí llll knzd. jmnl.

Oslnvan) (okr. l\nnč.), l.\ on. po květ.
ned.. 2. \“ pon. po sv. Janu" křtil., 3. \“pon.
před sv. llnvlcm.

ostrava mor. (Ostrnu-Máhr., \' Přerov. kr.),
t. ten den po “mém roce, 2. na s\. .\lnt.,
3. \e stř. před \stoup. Púne, 4. \ pon. po
l'orciunk.,o nn 5\ Matouše, 6. \ pon. řed
sv Cecílií. Doh. .\ knnský trh před kald.
jurm. Trh nu len, přízí n vlnu: l. v sob. po
sv. Fil. u Jak., 2. \' sob. po sv. .llichalu.
Velké týhod. trhy: ]. \ ont. před ván., ?. \“
out. před \'elíkon. Týh. lrh knžd. sobotu,
na čern. zvěř kuzdé out. \\ slř.

Ostroh (Oslrnu),1 . \ úterý před n\a50p.ne
deli, 2. druh) pond. po 5\. ehořií,1.9tý
pand. po s\. Duchu, 4. \ pond. píed ho
dami. Týh. trh kai. pátek \\ len den před
knž. jnrm. lrh na koně a na dobylek.

ostravačke (Schworzkírch,okr.Ivančický),
výroční trhy: ]. \“ pon. po sv. )lnuru (15.

lednu), 2. \' pon. „po Boz. Tele, 3. v pon.
po nar. P. .\lar., voprv. pond. udv.Omětllnnny (K\jm. r) 1 \' onl. před

Anton Pad., 2. \ out. po 5\. \latouši,
dob. trh před \ýročnhn.

Otaslavice (okr. Prosl.) l." \- oul. před sv.
at., 2. \ out. řed sv. Lucii, 3. \- onl.
řed sv. \\llch. Trh nn dob. v pond. před

kutil. jarmark.
Paskov (Paskau), l na den sv. Jiří, 2. \“

ouL před naroz. P. lllaríne, 3. \ pond. po
sv. Lukáši Ev. Trh na Ien,pří7.í, vlnu, koně

. \\ dobytek vždv oj rn.\
Pauzdran; (Puusrmn,okr. \\hkul), l. \ pon.

po hromn., 2. \ poo.nd po 4. ned. \elkon..3. \ pond. před 5\. Pctlem n Pml.,

pomll. před S\. Jiljí.
Plumlov, l. \ Bon.!po posl. ned lnusopusl.,

[. \' pon. po obrá

2 \ out. poB Tele, 3. \ posl. out. m. září.
Podhin (Kostel, okr Břec.), 1. na obráe.

“. Pav., 2. na sv. Fil. \\ Jak 3. \ out.

př. ". Pelr. \\ Pav., 4. na \\. Jak. větš.,\ out. před av. Mich., 6. na sv. Hatch;
jestlíby ale 1., 2., 4, \\ ti..jnrm. nu sob. nob
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mt ned. připadl, drží se příští oul. 'l'rh na
koně: ]. nn obrácení s\. anl., 2. na sv.
línteř. l'ýhodní lltl každé pondělí.

l'olloívlice (l'olnlilz, okr. Žldl.,) 1. \ ont.
po s\. .\lat., -. \ out. po nalez. sv.kří1.e,
\ nul. o s. Jak. \etš., 4. \ out. po 5\.
Flnnlisku Selnl'., .). \ onl. po s\. Ondíeji.
T\'hodní trh kazd. nul.

Polehrndlce, 1. dne 26. červn.. 2. dne 13.
listopadn. .

Polešmice (olu. llnnl), . n.\ obráe. sv.
l'ml., ?. len den po S\. Petru \\ Pmlu, 3.
druhý p.ond )o 5\. .i(:.

Potštát (Bodenstadl),1 . \e sliedn po ned.
druž., 2. \ out. S\utodnš.,'$. na sv. Kateř.,
4. \0. čl\'. po sv. Bnnlol. Trh na len, plm,
koně .\ dob. ten den před každ. jar-m. Trh
nn \lnn \e slřed. po \)\\'.=; s\. kříže. Trh
ob\ čejný knidou sobolu.

Pozloúce (okr. Brod,) 1 \ poml. po ned.
(l.-,už. 2. \ und. \n s\. \.

Pozoílco (okn. Sln\k0\,), ]. \ pond. pled
5\. Fub.1Šeb., 2. \ out. Smtnd.,
out. po pos\iec\\i4. \ pon. po sv. Ondřeji.

Pravlov (Pralilz, okr. Zldl.), 1. \“ pon. př.

Duchem,s 2. \ pond. před sv. Vav., 3\“pond. po \lznt.
Plostějcn _'(l\055|\il7.),l. \ out. po středo

posli, 2. \ out. picd\stoup. l'áne, 3._'\out.
po sn. Ahdonu, 4. \ oul. před sv. Šim. \\
.lud. Přední lrhj před kužd. juun. "l'i'hj nu
len \\ přízí: [. \ pon. po sliedop., 2. vpon.
před 5\. Abdon., 3. pon. před s\. Šim. \\
Jud., 4. \ pon. před početím l'. .\I.\r. Dob.
\\ konské lrh\: l \ pon-l. před sliedop.,
2. předesl. úterý píed nunebe\st. Páně, 3.

ř.edpo>l out. \' srp., l. píedposl. ouL před 5\.
s\. Šim. \\ Jud. T\"l\. trh. knid. pon. \\ člvrlek.

Prostomčilcv (l'rosnlorilz),l . \ pand. po
\ č.I ned., 2. \“ pond. po sv. Jiljí, 3. na sv.

Tomáš np. .
Přerov [:'(Prelau), 1. \“"out. po snn'lne nod.,

2. \ out. po \sloup. Páně, 3. \'voul.. po sv.
\'avř., 4. \“ out. o \'9. Svat. Trh před
kužd. jarm. Týhodnl trh \' out. :: pátek.

Příbor (Freiberg), 1 \' pond. před hrolnn.,
2. \ pond. před sv. l'íl. \\ .Ink., 'l. \ pon.
před s\. Hed\il\. Trh koňský o dob.:

pond. 3po snlrtné ned., 2. \ pond. po1sv.\'Sllu, . \ pond. po naraz. P. Marie, fl. v
pond. po S\. Blatt. "lrh obyčejný kaz. pát.

Račice, l. \ out.. \elikon., 2. ten den po
_ s.v .\l.nlinn.
Radostín (Oki.
' únoru, 2. dne- 7. máje,

dne 16. plos. 'lrh.

\'elk. .\le7.e_ř.), 1_. dne 14.
3. dne 3. října, 4.

xob

.Rouehmau) (okres luh'olow.), 1. \e střed.
před \elíkon., 2. na střed. po sv. Vitč, 3.
\e středu po S\. Jiljí, 4. \e slř. před vú—
noeí Konský trh před knzd. jarm.

Rousluov (Rnussnitz, okr. S|a\ .), 1. \' pon_.
po. s\. Joa., 2. \ pon. po sv. Trojicí,3. \

ond. po sv. Burt., 4. pon. po \\. Frant.
1"'.hod trh každý out. a pri!tek.

Re_lhrad neb Rtuhrady (Raigern), 1. na den
„.v Benedikta, dne 21, břeena, 2, na _den
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sv. Vavř: dne 10. srpna, 3. na sv. Tomáše
dne 21. rosince

Řiso nou! (Isee-uReusch2,okr. Tcleeký),1druhý čtv. po velkon., v out. po sv. Pet.
tt Pav.,| 3. v out. o- sv2. Voršilc, 4. v out.
po povýšení sv. kříže. Trh dobytčí ten den

_ před každ. jnrm. Týhod. trh“ kazdý pond.
Biče stará (Alt-Reusch, okres- Tel.), 1. mt

sv. Víta, 2. na sv. llavl.
Roketnioe (okr. Třeb.), 1. \' 2. střed. po

sv. 3 král.. 2. \'e stř. po ned. Bliserikord., 3.
\'e'- stř. po sv. Pet. a Pavl., 4. \'e střed. po
s\'. Frant. Ser.

Rosice, 1. ve stř. po nov. roce, 2; ve stř.
po e\'. Jil-,I 3. ve stř. po nv. Anne, 4.
pon. po sv. llnvlu. Týhod. trh kai. středu

Rožnov (Rožnan),1. \'estředupřed ílromn.,
.ve stř. před ev. nn. k'rtit., 3. ve středu

před sv. Annou, 4; ten den před Vš. Svat.
Dobytčl trhý ten den před každým jarm.
týhodnl trh každou sob.

Rosvald (Rudoltice, okr. Osob.), 1 v pond.
o sv. nk., 2 v pond. po sv. Šim. n.lud.

Ihr. na vlnu: l. na sv. .los., 2. v pon. po
4. ned. velk. Na len \: přízi trh kazd. out.

Rymaí'ov (Rómcrstadt), í. \ pond. předpsv.Duch., 2. na mn'st. P. Marie, 3. \ pon
sv. Mich., 4. \ pon. před sv. Mart., 5. druphý
pond. po_nmém roce. Týhod. trh. kaž. sob.

Slůvlčin (okr. Brod.), 1. \' pond. před
obrdc. uv. Paví., 2. \' pond. po s\'. Vojt.,
3. \' pon. před sv. Petr. a P'nvl., 4. \'pou.
\řed sv. Václ., 5. v pond. před sv. Mart..

\a dobytčí trhlyna druhý a čtvrtý jarmar.
Trhy nu i\':lnu . na s\. Vojtěcha, 2. nasv. lic

Slmkov (Austerlitz), í. \pon. po obrác. 5\.
ava., . \ pond. po 2. ned. ve ., . \'
ond. po sv. Jak. \étš., 4. v pon. po sv.

glatouši, 5. v pond. po s\. Alibété. Koň
ský & dobýt. trh na s. Matouše. Trhy týh.
kazdý outerek n púték.

Slavonice (Zlebings), 1. \' pond. po n'. 3
král., 2. \! pond. po smrt. ned., 3. \' pond.

po sv. Trojici, 4. na e\. Matouše, 5. na m.
Alžbětu. Velke týh. trhy: 1. na zel. čtvrt.,
2t \ onď. před sv. Duch., 3. na sv. Tom.

rh. dob. \r sob. předtkaž. jarm. n 7.
nl())čútkuprvního postm'ho týdně až na s\.

nrt. od 14 do 14 dní. Trh týh. kai. pond.
Trhy na vlnu: 1. v pond. před sv. Petr. a
Pavlem, 2. v pon. po s\'. Václ.

Slušovice, roční & dobyt. trhy: 14. dubna,
_ 25. srpna, 27. října, 24. listopadu.
Sovinec (Eulenberg, okr. Rýrn), 1. posled.

pond. před sv. Mat ,2. první středa po sv.

Ducha, 3. posled. out. pol sv.Spálov (Sponau, okr. Hru
2. na sv. im. tt Judtt.
roční trh.

Stare (Stan, okres Třeb.), 1'. \ outerý po
":rorn., 2. na sv. Kuncg., 3. na sv.. Jiří,
na sv. Jak. \čtš.

Staré Brnno, \'iz: Bntoe are.
Staré město (Altstadt),'a1.v pond. před

masopust: pon-td.,2. \ poud. po' sv. Jiří,

,1. na sv. Jiřtří,
Dobýtčí trh každý

Výroční trhové na Moravě.

3. v.pond poosv. Auné, 41.na sv; Katul'.Týh trh kaid.
Stonařov (Stunnelrn, okr. Jíhl ), l. v první

pond. po hrontmicích, 2. v první pond. po
sv. Petr. a Pavl., 3. v první pont- po sv.
Vdcl. Dob. trhy o jarm., týdenní trh kai
dou sobotu

Štrncllotlce (ltnusonbruck,okr. Luo)),
\ out. \elkon., .nn sv. 0.

Stražeak (okr. Bystř.), 1. ten-den před zvěst.. ,2. ten den před nanebevz. P. Mar.
Dob.atrh před každým jarm.

Strážnice, í. \ out. po av. Dorotě, 2. v out.
před s\. uchem, 3. v out. po nnvštív. P..
Mar., 4. ve 2. out. po vyzdvíieni sv.-kříi.,
5. v out. po občt. l'. Mar. Týh. trh keid.
stř. Trh na dob. v pand. před jal'm.,

Střilk (Střílek, ok. Zdoun.) 1. v out. před
pepa. stř., 2. v out. velikon., 3. v out.
po sv. Burtol., 4. v out. po sv. llev. Dob.
trh 0 kai. jarm.

Studená (Studein, okr. Telec.), í. nnrev.
Juna Nep., 2. na sv. Matouše. Vel. trhy.:
i. v poud. po kv.ét ned., 2. v pond. před
vánoci. Dob. trh 0 jarm.

Svitávka (okr. Bosk., l. v pond. po novém
roce, 2. v pon. po sv. Jiří, 3. v ond. po
sv. Vmř., 4. v pond. po sv. Have. Dob.
trh v out. po každé jarm.

S\itnva (Z\itau). I. on. po hromu., 2.
v pond. po navšt. P.viňme. 3. \ pon. př.
ev. Jiljím, 4. v pond. před av. Mart. Volcí
týh.trh0\e:1.v pond.po u. Jiří,2. v

pand. po a\. llmlu. Trh na len u pÍ'Íliaid pon. Trh nn vlnu ten čtvrt. po na
lez. 5\.kríie a d\n násled. čtvrt., 2, \e
čtvrt. po sv. Jiljí n na tři čtvrt, na to kou.
trhové knž. pond. po celý půst až do
květ. netl. Týh. trh koid. pon. a pát.

Snl'ov (okr. Vrnnov.), ]. \' out. po sv. Cyr.
nhleth., 2. na sv. Víta, 3 na sv. Bart.,
4. na sv. Havla. Dob. trh pled kal. jnrm.
Týdní trh kat pátek.

Šnímn (Schnttau ok. Zum)), 1. nu den E\.
F.nh \\ 'eb., případ ale ten evdtek v sob.
nebo \ pond., tedy se jnrm. budoucí out.
drží, 2. \ out. Svntod., 3. na s\. Matouše,
4. \! out. po sv. Murt. Trh nn len & přízi
v sob. po s\. Mart. Trh tyhodní knld pon.

Šlmberk (Schildberg), 1. v pond masop..,

po sv. Prok., .3. \ pond. po sv. Alžb.Vel é trhy: 1. ve středu před “nocí, 2.
ve stř. před velk. Kohštt & dobyt. trhové:
1. druhou sob. v portů, 2. v pon-.po čtvrté
ned. velkon., 3. na sv. Alibét

Šlapunlšo (okr. Bmenuk) 1. třetí pon. po
vspond. po nanebevz. P. Mar;

Štěpnnm ( těpannu, okres- Jevi'cký), ]. vout.po 3kr., 2. vout. poMedardtl,3. vout.
po nanebeu. l'. Mar., 4. \' out. po\i. Sutt.
Trh na-dob. v pond. před trhem výr.

Šternberk, 1. \' out. po hromn., 2; v o'ur.
po velikou., 3. v out. po sv. V-nvř.,4: \
out. po av. I.lavlu Dob. n konňtí trhové:
.po obác.sv.Pa\1.,2.vpond; ř'ed'ov.

vm. 'lýlr. trh- kaldý pand. ar'—púto,
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Štítary (Schiitem,ok. Vran.), 1.2hý. outer.
po sv. Jill, . v out. n naneb. P. Marie,
3. v out. o naroz. risla 4,. v o.ut

o sv. Ali Ičte. Dob. a koůští trh. předaždým jm
Štralnberg (okr. Novojič.),1. ve střednpřed

\'stonp. Páně, 2hy' ve středu po 5\. .\iart.
Šuutberk (Schijnberg),l . na obrácení sv.

Pavla, 2. v pond. po květ. ned., 3. v pát.
po Boi. Tele, 4. 4tého srpna, 5. na sv.
iiavia. Koňské a dobyt. trhy: í. \ pátek
před pr\1l.jann., 2. vpond. po květ. ned.

Ty'h. trh kai. středu a sobotu.
ŠHibcnice (okr. Viškov.), i. v pond. ma

sopust., 2. na 4tý pond. po Sv. Duchu, 3.
v pond. po 5\. Mic.

Telč, 1.v out. po av. Pa\',lu 2. v out. po
družebné ned., 3, v out. B\atoduš., 4. v
out. po sv. Anjeiu Stráž., 5. v out. po S\.
Mart., Vel. trh na zel. čtvrt. — Dobyt. trh
před kai. jarm. Trh týhod. kai. out. Trh
na vlnu 1. \ out. po 5. Fil. aJak., 2. v out.

po 9. iiavie. Trh na dob. v out. záčfitkemaidého roku a pak každých 14 d.ni
Tišůov (Tišnovic), 1. \ pond. před Hrom.

2. v pond. po sv. Fil. a Jak., 3. po na
nebevz. P. Mar., 4. v pond. před sv. Kie
ment. Ty'h. trh každ. pond. a dva trhy na
vinu: 1 v ond. po sv. Medardu, 2. v
pond. po sv. Tereaii. Dobytčí trhy v out,
,po každém jarm.

Tištín (okr. hajet ), i. .v out. po sv. Jos.
est., 2. v outer. po sv. Janu křest.. 3. v

2hý outer. mesice Října.
Tlumačov (okr. Napaj., v. iirad. kr.), 1. \

pond. po 3krzíi., 2. 3tí pond. po velkonoci,
3. na sv. Jiljí, 4. na sv. Havin.

Tovačov (Tohitsehnu), 1. 1ní den po nov.
roce, 2. v outer. velkonoční, 3. v outer.
svatod., 4. v out. po sv. Vúcl. Týhod. trh
v out. v kaid. ty'dnu.

Trachtin (Tracht ok. Hustop.), 1.v pond.
po sv. Trojici, 2. v pond. po sv. Bartoi.,
'3. v pond. před av. Ondř.

Trnavka (Tirnau, okr. Třebov.), 1. v lní
pond. v posté, 2. na sv. Jíří., 3. na sv.
Jak., 4. v den všední po naroz. P. Marie,
5. na sv. Mikul.

Troskotmíce (Treskovic, okr. lidmi.) l.,"
v pand, po 4té ned. veiikon., 2. v pond.
po naroz. P. Marie

Tršice (ok. Liven.), 1. v outer. po Jména
Jetíše, 2. ve střed. o _sv. Janu Nep.,j3.
vo ptředu po nnroz. B.
o sv. Mr .

T ebič, 1. v středopostí, 2. na sv. Bartol.
Veliký trh na sv. Annu. Koňský a dobyt.
trh ten den před kai. jarm., pak v outer.

řed sv. Aloisiem & v outer. po \5. S\nt.
Ty'h. trh každý_ pond .

Třebová moravská (Mtihrisch-Trůhau). i. v
pond po 2hé ned. postní, 2. v pond. po
rv. Troj., 3. \ on. po sv. Rochu,4 . v pon.

osv. Frant. er., 5. \ and. 0 sv. Lucii.
rh na koně a dob. ve čtvrt. před tním

tt 4ty'mjam. Týhodní trh každou sobotu.

Marie, 4. ve středu“ '
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Třešť (Triesch), 1.3tí pond. v posté, 2. v

p_ond. po sv. Prokopu, 3. v pond. po sv.rant. Ser. DobyL trh na trh výr. Týhod.
trh kaid. p_átck.

Tvrdonice (Turnitz, okres. Břeclav.), 1. v
p.ond po družeb. ned.. 2. na sv. Matouše.

Uherčice (Auerschitz, okres ilustop ), 1. v
pond. po 3krái., 2. vpond. po sv.Trojici,

3. :iýop0|uld.npo sv. Františk. Týhod. trhyknž atitp
UnčovY (iilunčov, iíeiůhrisch--Neustadt), 1. v

out. po jménu_ Ježíše, 2. 2hy out. \ májí,
3. v 2hy Out. po.sv Pet. a Pav.., 4. iní

aut. v září, 5. v out. píed sm Martin., 6;2hy out. \ březnu. Velké týh. trhy: 1.

čtvrt. před \ánoci, 2. ena zel. čt\'.rt Týhod.trhové v out. a v ptít
Vančice (i\ančice, Eibenschitz), 1. v pond.

masop.., .vpond. po sv. Urb.,3_.v pond. př.
naneb. P. Marie, 4. ve čtvrt. po sv. růžen.,
5.1ni pond. v athentě. Trh koňs. vout. př.
lním jarm. Týhod. trh v out. a v púútek.

Vejmyslíce (okr. i(rumi.) 1. ve čtvrt. před
květ. ned., 2. v out. po nanebevzetí Pan.
Marie, 3. tcn_den před sv. omáš.

Vejvanm'ice (ivanovice, Eyvanovic), 1. v
třetí out. po iiromnicích, 2. vout. svatod.,
3. v den po sv. Vavřín, 4. v out. před
s\. Mikui. Koňské :: dobyt. trhy \e středu
po každém valném trhu (jnrm.) Týdenní
trh: každou středu.

Velká (okr. Strain. ), 1. v out. po Hromn.,
2. v 3. střed. po velikon., 3. vout. p05\.
Maří Majd., 4. v out. po 5\. Šim. n Jude.
Trh konsk. a dobytčí každý. pond.

Veseli nmé (okr L(inr), 1 v out. po sv.
Markétě, 2. na sv. Václav. iila\ní týdni
trh v out. před květ. ned., 3. v o.nt
sv. Leopoidu. Trh na dobytek zároveň s
ročním trhem.

Veseli staró,1 . \ out. po květne neděli,
2. ve střed. po sv. Trojici. 3. 4ty' ont před
5\. Anjei. Stráže., 4. 2hý out. v adventu.
Trh na dobyt. ten den před každ.jarm.

Vistu—nicedolni (Unter-Visternitz, okr. Mik),
1. v out. po sv. 3 král., 2. v out. po n.
Cyr. a Method., 3. na svat. Filip. a Jak.
4. na sv. Jakub., 5. na sv. Matouše, 6. v

ond. po sv. Ondřeji.
V adisiav (okr. Treblč ), 1. ve čtvrt. před

k\et. ned., 2. ve čtvrt. před kříž. ned., 3.
“: čtvrt. píed sv. Matoušem, 4. ve čt\'.rt
plcd sv. Tomáš. Dobytčí trhovó o těch 4
jarmark.

Vlachovice, v out. po. hrom., dne 1. květ.
v out. po _nanebevzetí P. Biarie dne 16.

- října, \ denpřed tím trh na dobyt.
Vlasatice (Wostitz, okr. Mlkul), 1. v. pon.

po Boi. Tele, 2. 3tí pond. po av. Matouši,
3. v pond. před. všem. Svatými.

Vracm (okr. Kyjov), i. ve středu po velik.
2. na sval. Prokopa, 3. \! outery' po všech
Svatí-.ch

Vranov (Frain), 1, na popelečni středu, 2.
na svnt. Floriána, 3. na "sval. Annu, 4. v
pond. po obrtc. sv.Pavia, 5. na Dubičky,

13
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Trh na koně. v sob. před obrác. 5\. Pavla.
Dob. trhy: 1. v sobotu 0 sv. Anně, 2. v
sob. po sv. Miclmle, 3. ten den před všemi
Svatými.

Vrníóníu (Fratting, okr. Jem), 1. na den
' . u.t po k\.ět neděli,

3. v out. po sv. Markétě, 4. v out. po s\.
.líljí, 5. v out po s\. Kateřině. Trh koňský
" dobytčí před každým jnrnt.

Vsetín, 1. \ out. po llromn., 2. v out. po.Fil. '\Jnk., 3. ten den po proměnění
Christn P., 4. na sn. Lukáše. Evan. Velko
ty|.í trhy: 1. na zel. čtvrtek, 2. v pond.
před sv. Vtícl. 3, na Cv. Tomáše Ap. Trh
dobyt. před každým jarmark., trh na obilí
každou sobotu.

\seíin dolní, 1. v out po sv. Matěji,2. ve
středu před sv.Duch. 3. v on!. 0 nnroz.
P. Marie. 'l'rh nn dobytek před n'ž. roč.
trhem. Týh. & dobytčí trhy \e středu ode
stí. popeleční “až do \el k.on

Víšk o\ (Wischau), 1. v poud. po 3 kral.,
2. \e středu po sv. Cyril. et o . 3. v

pond p_osv. l. ank., 4.llv pond. posv.lurkétě, 5. v pond. po povýšení s\. kříže.
6. v pond. po \šech Svatých. Trhy na
koně a dob. 8 dní před každ. jnrm. Týh.
trhy každ. out. n sob-.

Vyzovíee, 1. na 2hý out. po sv. 3 kraltch,
2. 2hý out. po velkonoci, 3. 2hý out. po
s\. Pet. & Pa\.., 4. \e střed. a \0 čtvrtek
před posvícením, 5. v out. po všech Svnt.
Dohyt. trhové v pond. před každým jarm.
Velící týhod. trhové: 1. v outer. po svat.
Duchu, 2 v out. po sv. Vavř. Ty'hod. trh
knžd. outer. -V postě jest knžd. outer. trh
na dobytek.

Zábřeh (Hohenstadt),1. 2. lednu, 2. v pond.
po Bož. Těle, 3. ten den po sv. Bnrtol.,
4. na s\. Voršilu. Trh na koně u doby.:t

. \ pond. po neděli postní, 2. \ pon. po
301.. Tele, 3. v pond. po IV. Bartol., 4. v
pond. po sv. Vor! ilo.

Zdounky (Zdounek, podkr. Kroméř.) 1. v

Poznamenání.
Pořadatelí kkalendáře tohoto záleží na tom,vlestranně každým rok em dt'íkladněji vyhovělo.

Výročníítrhovč na Moravě.

pondni plo Bož. \stoupení, 2_. v pond. poMrtu
Zliň, ]. na sv.Matěje, 2. v pond. po pro

vodní neděli, 3. ve střed. po sv. Duchu,
4. v out. po šknp., 5. v pond. o nnroz.
P. Marie, 6. na sv. _Barbortí. Vekk týhod.
trhy v pond. svntodušní.

Znojmo (Znním), 1. na svat. Dorotu, 2. \
out. o kýchavné ned. 3. na sv. Jíří, 4. na
sv. un. křt, 5. v čt\rtek po nuroz. P.
Mar., 6. na sv. im. a Judu, 7. ve čt\rt.

řed početím P. Marie. Kdyby ev. oroty,
Fil-ího, Jan křt. neb Šim. a Judy připadlo
na pátek, drží se výroční trh v out. na to
Obyčejný trh vždy před výročním trhem.
Trh nu len a přízi 1. na sv. im. a ud.,
2. v sob před 2hou ned advent., a někdy
i o předním trhu. Trhy nn vlnu: 1. ten
den před sv. Jun. křt., 2. před n'. im. a
Jud., někdy též o předním trhu. Trh na
koně 11na" dob. ten den před výroč. trhem.
Trh. týdní každ. sobotu.

Ždáníco (Steinitz, podkr. Kyj.), 1. v p'o_nd.

předoBožím vstoup., 2_. v pond. před sv.
Žďár o(Suur), 1. v out. po nov. roce, —2_.v

out. před středopoatím, 3. v out. po sval.
Trojici, 4. v out. po tu. Bart ol., 5'. v out.
před sv. M_art. Dobytčí trhmo \ pondělí
před každ.

Želetavn (Šeheletau, okr. Tel.), 1. na svat.
Matěje, 2. v pond po sv. Trojici, 3. \e
čtvrt. po sv. le., 4. na sv. Tomáše ap.
Dobyt. trh ten den před každ. jnrm. Trh

_ obyčejný každou středu.
Zernvíce, 1. v pond. masopust., 2, v pond.

v kříž. dnech, 3. vpond. po ev.An,ně 4.
ten den po. sv. Kateř. Trh koňe. u dobyl.

rvní den a den po ev Kateřině.
Židlochovice (Seelovitz), 1. v outer. po

obrácení sv. Pavla, 2. v out. po sv. Vítě,
3. na sv. Šim. a Judy. Když ale ten svtít
\ ned. připadne, drží se jartn. v pon'.,d 5
v out. po sv. Vavřinci.

aby se odbírntelům jeho
Ohledem na trhy výroční žádáme

tudyž vážené přednostenstva vbech těch obcí, jejichž trhy by snad v něčem bez
chybně nebyly, aby mi opra\u Iaslunč zaslati ráčila, jakož se již letos bylo stalo
od některých obcí, jež opravy býmlých omylů v trzích svých do tisktlrny byly zasllly.
Rozumí se, že dopísovó tito musejí frankovn'ní býti.T
kem tato důležitá stránka kalendářův v „Mo'rnvantt“ našem v

Tak se stane, že každým ro'
uplnnější ryzosti se

objevi, čehož bohužel až doposudw mnohých kalendáříchpontradáme. Nynější vážení
paní Starostové n výborníei obecní snad ochotně \o prospěch obcí svých této uctívá
žádosti nnlí zadost učiní.

Benše Kuldtt ,
duchovní"the" mer. ml ochnnítolnlpro
"dedi-lea mlÍd'erBrn!pořadatelhlandlh e
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Výroční, trhové v Slezsku.

Albrechtice (OlnbcrsdlorD. 1.kbv pond. po
3 Král. — 2. nFill"iš“ 3.pond. po Nangbevz. Mar.—1,4. nu Šim.
u .Iud. —- Trh koňsk. & dob.: 1. ve stř.
před ned. květ. ——2. ve středu po Jak. &

nné -— 3. ve středu po 2. pond. v říjnu.
— Týd. trh kai. středu.

Anjelské llora (Engelsberg). 1. v pond.
před Obrác. l'avl. ' —-2. nat. pond. po
Anně. ——3 v pond. před všemi Svat.

Benešov (Benisch) 1. na 1. pond. vposté.
— 2. v úter. po Pet. u Pav. —3. v ond.
před Jiljtm. 4. v úter. po__Knteř. —-Týd.
trh knž. střředu.

Bilá Woda (\Veisswasser). l. v ond.
po ned. smrt. — . 4. pond. Velik. 3. v

ond.p vešchS.vat — Týd. trh“kai. čtvrt.

BllovtceWŽWagsu-dt).1.druh_ýkčltvrt. v post.— 2. na .lilji. — 3. na ikul. — Dohyt.

trh 1. ve čtvrtek před Boitm Vstouvp.——2. První čtvtek po Boi. Té—le. Velký

týh. trh" na zelen. čtvrt. — Kat. čtvrt. trhtýh. oiblí.
Bllsko (Belic) i. v pond. o 2. ned. post.

— 2. v pond. po Janu iiřest. — 3. dne
15. září. ——4. na Mikul. — Trh na vlnu:
1. dne 22. květnu. -— 2. dne 10 října. —
Trh (10th 1. v pond. po sv. Trojici. —

2. na ů.lpnaitřest. — 3 na Jak. — 4. dne15.
Bohumín (Oderberg) 1. na Adelgundu. -—

2. v pond. po 2. ne.d Velik. — 3. na
Navštiv. P. Marie. — 4 na Michala. —
Hlavni týh. trhy: Ve středu před Velik.,
před sv. Duchem :: před Vánoci. -— Koň.
& doh. trh před kaz. výr. trhem.

Bruntal (Freudenthnll) i. v pond. po nov.ro ce. —— . v pond. po 2. ned. post. ——
3. v pondeli po Jiří. — 4. v ondélt po

— v pon .po artinu. —
Týh. ytrh každý úterck. — Dob. trh: 1.

v nm;? po Jiří. — 2. v úterý po sv.
Ciknllitnnil (Zuckmnntel) 1. na Matěje. —2.

v pon. pob. ned. Velik. — 3.nnn Ma
touše. — 4. na Ondřeje. — Týh. trh kai.
středu u sobotu.

Frehald (Freiuildau) 1. v den po novém
roce, dne 2. ledna. -—2. na sv. Josefa, dne
19. břez. —3. nun. Jana Křest., dne 24. červ.
— 4. na sv. Michala, dne 29. září.

Frledberg 1. v pond. masop. -—2. v úter.
velikou. -— 3. na Navštiv. P. Mar. —- 4.
v pond. po Hedvice.

Frydek 1. v pondeli po 3. Král. —- 2. \'

p_elpdčltpřed—'Josefem. — 3. v ond.vpond. před Janem
Křest. — 5. na sv. .l.nkoba — 6. v onnd.
po lichelu. — 7. \ pond. řed Kuteřinou.
-- Trh na koni, vlnu : obyt. dva dní

před kai. výr. trh. — Týh. trh kal. pond.dle.u P

l'r2yšint (Freistadt) i. na Obrnic. Pavla. —2. v pond. o ned. velik. -—-3. na Bartol.
—4. na Šiim. n Jud. — 5. ve středu po
Veiik. — Trh nu vlnu v den před Šim. a
Jud. -—Týh. trh kazdý úterek.

Jablunkovi, . \ pond. po Obráe. Pavla.

— 2. v pondělí po Jak. npost. — 3. \!pond. po pŠim. :: d. — 4. v pondělí po
Fil. & Jak. — 5. v pondělí po prv. ned.
Velik. —Týl|. trh každý úterek.

Jmoruik, 1. pond. a v úter. po pbrácent
Pnn.vn — 2. na Filipa a Jakuba. — 3. nn
Jakuba. 4. — nn 'imon. n Judu. — Koň.
& dob. trh na všecky výr. trhy. —Týhod.
trh kai. úter. nn obilí, stravné věci, slámu,dříví a t. d.

Hrubína, 1. nn Zasnoubeni P. Marie. — 2.
dne 19. března. — 3. dne 16. kv.čtna —
4. dne 2. července. —— ponděli po
Naroz. P. Marie. — G. noa Šim. a Judu.

llrndcc (Graz) Výroč. &dobyL trhy:1.v
pond. před 1. květnem. — 2. v pond. po
Boz. Tele. — 3. na Jakuba. — 4. v pond.
po Miehalu. 5. na mlnd'átkn.

Klimkovice (Kdnigsberg) 1. v pondělí po
neděl. družcb.—2. v pond. po av.Trojici.
—3.nn sv. Vavřince. — 4. na Kateřinu.——
5. v pond. před Valent. — Trh nn dob. a
vlnu: 1. na Fil. & Jak. — 2. na Václava.
— Týh. trh kai. )ond.

Krnov (Jiigerndorr) 1. v pond. po neděl.
kých'nm — 2. on.d po 6. ned. \elik.
— 3. v pond. po navšt. P. Mur. — 4. v pond.
po nnroz. P. Mar. — 5. v pond. po občt.
l'. Mnrie. —K0|'|. n dob. trh 1. vpond. po
nod. květ. — 2. v ponděltpo Mnrkytó dne
13. července. —- 3. v ond.po Bartol. —
4. v pondělí před Mikui.

Odry (Odrau) 1. \ pond. před 3 Hrály. —
2. v pondel. po ned. provodné. —- 3.
pand. před Jnnem. — 4. \ ond. po po—
výš. sv. Kříže. — Dobyt. trh 1. v pond.
po ned. provod. — 2. v pond. po povýt.
5\. Kříže. — Týh. trh kai. pond.

Oplavn (Trbpťplau) 1. dne 1. únoru po 8tilli. -— 2 1. k\čtna po 14 dní. —

3. dne 1. srpldm po 8 dni. — dne 1.listop. pol4 d.ni -—Vel. dob. trh;: 1. 8
dni po sv. Troj. —2. 8 dní po Janu Křest.

--- 4. 8

. ne . — Každý
trvá 8 dní. —Týh. trh kai. středu a sobot.

Opavice (Tropplowitz) 1. první pondelek
oBol. Tech —2. pohlilchuu. —3. po

devitntku.
Bkočov 1. ve čtvrtek po doritníku. — 2. v

den po Boltm Vitoup. — 3. na Mutina;
13'
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padne-li v sobotu neb v ned., odloží se
nn budoucí úlerek. — 4. na nrlol. —
Velk.týhod.lrb:1.vo čtvrtek před Vún.
-— 2. Ve čtvrtek před \'clik. -— 3. ve
člvtt. po Boi.. 'l'ělc. —- 4. \c čttrlek po
Michalu. — Doh. trh v den před kni. výr.
u velk. týhod. trhem.

Stichovice, 1. na. 4. útcrck po nov. roce.
— . v úter. po Veli . — 3. \ úter. před
.lmt. Křest. ——4. v úter. před Hedvikou.

Strllmcl'l (Sclnvnrztvnsser) 1. na Jiřího. —
2. na Michala. — 3. \' pouti. po Jnkub.
— 4. \' úter. po nnv. roce. — Dob. trh
v den před kní. \'ýr. trhem. — Týh. trh
každý pátek. '

Těšiu (Teschcn) ]. v den po Hrom. ——2.
v úler. svulodušnl. — 3. v pondělí před
Maří Magd. — 4. po nnroz. P. Marie. -.

Výroční trhové v Sleszhr.

5. na Ondřeje. -— Týh.
m otu. — Trh na vlnuz'

trh kai. středu a
1. dne 28. květ.

" \ '— 3. duo 2. října. — Doh. trh kntd,
Padne-Ii však na ten den svátek, od ou
se na budoucí sobotu.

Vidnn (Wcidcpnu) ]. \' pondeli po \nóvém
roce. — pond. po ned. kříž. — 3.
na Vmřince — 4. v pondělí po Frant.
Sera. — Týh trh kai. pond.

Vitkov (Wigstndt) 1. na Vila. — 2. \'e
střed. pícd llnvlcm. —Týh. trh: . \e čtv.

před Hrom. — 2. \L pondeli po 3. ned.'elík — 3. na rozesl. apost. — 4. \' den
před Lucií \elký trh.

Vrbno (Wiirbcnthnl) 1. v pond. před Hrom.
. \' pom. po Janu chstit. —

p'ond. po Michnlu. — 4. druhé pond. předelikon. — Týh. trh každ. pond.
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Výroční trhové v Čechách.
NB. Výroční trhy na svátky padající obývají ao následujícího, místne také předcháze—

jícího všedního dne.

Abertnny (Abertham), v pondělípo čtvrté
neděli avntoduiní.

Anjelnků hora (Engelhaus),výročnín
dobytčí trhy ty pondělky: ]. po Líitnre,
2. po sv. Trojici, 3. po sv.Anjelu Strážci,
4. v první v Adventu.

Arnoltice Arnadorf),ty pondělky: 1. po
bílé ned. 2. po navštiv. P. Marie, 3. po
av. Václavu.

Ah (Arch), výroční a dobytčí trhy ty
pondělky: 11. po ned. Llítare, 2. po ev.
Trojicí, 3. před sv. Jíljím, 4. před sv.
Ondřejem; každou sobotu týhodní trh.

Aurlllee. Annou, Auplce, Aluoby,
Austi, Anitl, Auterý víz(lu.

linkov nad Jizerou (Backofen),!.
vpond.po druhé ned. adventní, 2. v. pond.
po av. Fabiauu &Šebestínnu, 3.vpond.po
smrtelné ned.. 4. druhé pond. po Veliko
noci, 5. tu středu před Božím Tělem, 6.
v pond. po sv. Merkétč , 'l. v. pond. po
nv. Bartoloměji, 8. tu att-edu po sv. Fran
tišku Seraf.

Bousov dolní (Bautzen), 1'. po sval.
anřincí, 2. v první neděli v poutě, 3.
ve čtvrtek po svatém Duchu, 4. ve čtvrt.
po nnroz. P. Marie. Týhodní trhy každý
čtvrtek po celý rok. x

nůrlnk (Bíírríugen) první pond.v uit-í neb
po sv. Anjelu str.

Bavorov (Ban-au),1.
sv. Jiří, 3.
P. Marie.

Bečov (Petschau), ty pondělky: i. před
Velikonorí, 2. po sv. llavlu, 3. před Vá
nocemi.

Bechyně (Bechyn), !. v pond. pojmčnu
Ježíše, 2. ten den po sv. Petru a Pavlu,
3. na Dušičky. Trhy na dobytek a vše
liké zboží v outerý po celý rok čtyry
krát, totiž: druhý out. v postě, v outerý
velikonoční, v out. po nanebevz. f'. hla

.rie, v outerý po av. Urbanu, ;kdyby mčl
poslední na svatodušní out. padnouti, tedy
příití outerý. Viem cizím obchodníkům
a řemeslníkům dovoleno jest své zboží
veřejně prodávali.
Jakubu, pak po sv. Va'clavu jsou pouze
pro domácí uatanoveny.

na sv. Matěje, 2.
na sv. Jiljí, 4. na obětování

Bělín (Weisawnsler), ty pondělky: 1. první
v postě. 2. před nanebevatoup. Pinč,
druhý po av. Markétě, 4. po povýšení av.
kříže, 5. ve středu před'av. Kateřinou, 6.
na sv. Tomáše apontola; budou středu
týdenní trh.

Outerý po IV. Fil. a_

Bělčlce, výroční a trhy na dobytek: 1.
na sv. Josefa, 2. vden po naroz. P. lllarie.
3. v pond. po ev. Petru & Pavlu, 4. na
sv. Martina.

Bělohrad, !. ve čtvrtek po ev. Petru a
Pavlu, 2. ve čtvrtek po narození Panny
Marie, 3. v out. po sv. anlu; týdní
trhy každý outerck.

Benátkn (Neubenatek,) výroční a trhy
na dobytek ty pondělky: [. po nedělí
Okulí, 2. po Božím 'l'čle, 3. po sv. Maří
Mnjdulenč, 4. před narozením P. Marie,
5. po nv. Martinu.

Benešov (Benescbau), 1. na den obrác.
sv. Pavla, 2. na sv. Josefa pěstouna, 3.
na sv. Filippo &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 Sí dní.
Připadne-li některý z nich na sobotu,
drží se v následující pondeli.

Benešov (Benson), ty pondělky: ]. před
květnou ncdčlí, 2. před nanebevatoupením
Páně, 3. po naroz. P. Marie.

llenelov u Kaplice, 1. v outerývc
líkonoční; 2. na sv. Jak., 3 na svatou
Tereaií._

Beroun, 1. v pond. po jménu P. Ježíše,
2..třetí pondělí v pastč, 3. v pond. po
nedeli Jubiláte, 4. ve čtvrtek po sv. Pro
kopu, 5. v pondělí po stčtí sv. Jana
Křtit., 6. v pond. po sv. lllartínu; v ou
tcrý a ve čtvrtek týh. trhy.

Bernardlce, !. ve čtvrtek po sv. hla—
tčji, 2. ve čtvrtek před Knutete, 3. na
sv. Prokopa; týhodní trhy: ve čtvrtek
před velikonocí., ve čtvrtek pt-cílvánocemí.

Bezdružice (Weserítz), 1. dne 4. květ.,
2. dne (t.červne, 3 vpond. po av. Václavu.

Bělinn (Bilin). l. v pond. postní, 2.“ve
čtvrtek po Božím Tele, 3. ve stř. po sv.
Bnrlolomčji, 4. na sv. Martina hiak. Kaž
dou aobotu týdenní trh.

Bliice, 1. dne 4. února, 2. v pond. před
ev. Florianem, 3. v pond. před povýř.
sv. Kříže, 4. v pond. po sv. Martinu.

Blaina, 1. na sv. Fabiana u Šebestíana,
2. druhý čtvrtek v posté, 3. ten den po
zvěstování P. Marie, 4. na sv. Víta, 5.
ten den po nanebevzetí P. Marie, 6. v

ond. po sv. Jerolímu., 7. ten čtvrtek
před 1. neděli adventní, 8. ve čtvrtek
před sv. hlatoušemona sv. Tomáše koňský
a dokytčt trh. Každý čtvrtek po celý
rok trhy na obilí a dobytek.
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Blovice, 1. ve středu před kv. nčdčlí, 2.
na sv. Markétu, 3. ve středu po sv. Jiljí,
4. ve středu před všemi Svatými.

Biiany (Flohnu), rýroční trh na koně a
dobytek: ]. první pondělí v postě. 2. ve
středu po sv. Trojici, 3. v pond. po sv.
Jarolímu, 4. v pond. po početí P.'M'aric.

Bohdaneč, výročnía dobytčítrhy: i. ve
středu před vstoupením Páně, po 8 dní.
2. v den Rozesl. sv.Apostolů, 3. ve středu
po Bartoloméji, 4. v. ondt “po sv.
Havlu, po 8 dní. 5. ve středu před av.
Martinem, po 8 dní; na přízí v pond.
1. po 3 Králích, 2. po llromnicích, 3.
po sv. Josefu, 4'. po av. Vítu. Každou
středu trh na obilí. 

Bochov (Buchau), výročníadobytčítrhy:
1. v pondělí po nv. Jiří, 2. v pond. po
av. Jakubu, 3. na sv. Michala, 4. voutcrý
před Adamem a Evou.

Boleslav mladá (Jungbunzlau),tyou
terky: 1. po 3 Králích, 2. před sv. Duchem,
3. před sv. Bartolom., 4. po sv. llavlu.

Boleslav stará (Altbunzlau),1.tustředu
po smrtelné neděli, . 2. poslední středu v
srpnu, 3. ve středu před sv. llavlem, 4.
na den sv. Jana- Evang.

Bor (Haid), výroční, dobytčí &koňské trhy
“ty outerky: 1. po uli, 2. po sv. Duchu,
3. po sv. Michalu, 4, před sv. Mikulášem;
obilní trhy každý onterek, na. koně o.ho
včzí dobytek každý outerý. od sv. Jiří až
do sv. avla.

Borek, Jirkov (G6rkau).ty pondělky:
1.»po neděli Litare, 2. před sv. Janem
Křtitelom, 3. před sv. Bartolomějem, 4.
na sv. imona a Judn.

Borohrádek, 1. ve atředuvstředopostí,
2. na sv. Františka Seraf.; každý outerý
ty'hodní trh. x

Borotín, 1. v pond. po neděliRegata, 2
ve čtvrtek po Božím 'l'čle, 3. na sv. Pro
kopa, 4. na sv. Annu, 5. na povýieni sv.
Kříže, 6. ve čtvrtek před av. Havlem, 7.
ve čtvrtek po atředopostí. .

Borová (Borau),výročnítrhy ty čtvrtky;
1. poav. Fabiana a ebeetianu, 2. po ne
nčd. Quasimodog., 3._po Bož. Tele, 4. po
naroz. P. Marie. Trhy na dobytekty ou
terky: 1. po první neděli postní, _2. po
Ldtare, 3. po Judika, 4. na sv. Tomáše
apost. Týbodní trh každý pátek.

BoroVony (Forbes) 1. v pondělí po na
nebevat. Páně, 2. na sv. Lukáše "IS. října.

Božejov, 1. na sv. Annu, 2. na sv. Leo—
polda-, každou středu týhodní trh.

Boží DurcGottesgab), v pond.po ev.
Anně a před sv. Šimonem a Judou.

Brandeil, 1. v oůterý před Hromnicemi,
2. po Velikonoeí, 3. po ev. Trojici, 4. po
sv. Vavřinci, 5. po av. Václavu, -6. po
sv. Alžbětě.

Výroční trhovi v Čeehich.

Brondeia nad Orlioi. výročnítrhy |
předcházejícími trhy„ na“ koně a hovězí
dobytek ve čtvrtky: 1. před popolečnístře—
dou, 2. před av. Markem, 3. před roze
sláním ev. apostolů, 4. před sv. llavlem,
5. před štědrým dnem. 'l'ýh. trh každý
čtvrtek na len a potravu.

Březnice 1. v pondělí po první nodčli
postní, 2, v pond. po květné neděli, 3.' v
outerý svatoduiní, 4. v pond. před sv.
Maří ilajdalenou, 5. ve čtvrtek po sv.
Bartol., 6. ten den po Dušlčkdch, 7. v
pondělí po ev. llliknliii. .

Březno (Priesen) i. v pondělí'pouv.Ba
hoři, 2. o nanebevzetí P. Marie, 3. po sv.
Michala; týdenní trh každý outerý.

Brod Ceský (Bóhmiech-Brod),ty pon
délky: 1. po neděli Judika, 2. po sv. Tro
jici, 3. před sv. Havlem. Dohytčí trhy:
1. v pondělí po 'první nedeli poutní, 2; 'po
sv. Petru a Pavla, 3. v pondělí po sv.

, Šimona a Jude. .
“Brod Německý (Deutachbrod), ly ou

terky: 1. „druhý v postě, 2. po nalezení
sv. Kříže, 3. po povýšení sv. Kříže. Trhy
na dobytek ty outerký: 1. po llromnicíeh.
2. črvrtý v poutě, 3. před Velikonocí, 4.
po sv. Trojici, 5. po sv. Prokopa, 6. po
sv. Vavřinci, 7. po sv. Martina, 8. před
Vánocemi. '

llrod železný (Eisenbrod),Lpředpoelední
masop. outerek, 2. před ev. Vítem, 3. po

_ ev. Václavu, vesměs. po 8 dní. ,
Brodec, 1. v masop. pondělí, 2. v svato

dušní outerý, 3. v pond. po ov.Frant.Ser.
4. po VánOcích.

Brunov (Braunau), 1. v pond. po nad.
Sexag., 3. v outerý evatodušní, 3. vpond.
před naroz. F.Mnrie, 4. v pond. po nedeli
adv. Každý čtvrtek trh na přízi, každou

, sobotu trh na plátno. _
Brozany, 1. v pond. po 3 Králích. z. po

ev. Gottharda, 3. na sv. Víta, 2. v pond.
po av. Václavu.

Buokov (Butzkau), 1. dne 24. května, 2.
dne 17. října. . .

Budějovice (Bndweia) ty pondělky: 1.
po 3 Králích., 2. po Božím Tělo, 3. po
naraz. l).-Marie, 4. na sv. Martina, vesmes
po 14 dní, toliž 8 dní před a 8 dní po

'jm'enovaném- dnu. Týhodní trb každý pú
tek, každý čtvrtek trh na kone, hovězí a
jiný dobytek.

Budňony (Budňan) 4. dubna,2. ve'atředu
po naroz. P. Marie, 3. na av. Voriilu.

Budyně (Budín), 1. v outerý po Hromni
cích, 2. v out. ,po sv. Antonínu Pad., 3. v
pond. po Marii Sněžné, 4. out. po uv.
Václavu, 5. po ev. Krišpiuu.

i Bukov-ko, i na sv. Vojtěcha,2. na sv.
Maří lllajdulenu, 3. na sv avlau

Božkovice (Puschwitz), výročnía dobytčí



Výroční trhová v Čoobí'ch.

_trlly: l. v únt'e'rý před dý. Duchem, 2. v
out. po jmenu? .Maríe, 3. ve čtvrtek před
av. Kateřinou.

ůydžov (Neubídschow),výroční a dobytčí
trhy: 1.v druhou btředupoutní, 2. v outerý
po svatoduřních svátcích, 3. na den sv.
Jlljí, 4. v outerý před sv. Havlem, 5.
na sv. Tomáše bisk.; v ou'terý týhodní
trhy na obilí.

Bystrá (Bietrau), výroční a dobytčí trhy
1. \e středu po Septuagesima, 2. vostř'edu
po Quasimodogeniti, 3. dne . srpna, 4.
ve středu po sv. Matouši, 5. ve středu po
sv. Ondřeji.

nyní—tee, 1. dne 24. února, 2. dne 23.
dubna, 3. dne 29. srpna, 4. dne 28. října,
5. dne 20. prosince.

nyltřlce Nová, ty středy: 1. po tlemi
niscere, 2. po Látarc, 3. pol hliserikordia,
4. 'po sv. Duch'u, 5. v pond. po sv. Petru
d Pmlu, 6. v pond. po ar. Michalu, 7. na
av. Kateřinu :; osmidenní lhůtou na roz
ličná žboží & dobytek. Týdenní trh na
obilí a dobytek každou středu.

Cerekve Dolni, ty pondělky:1.poev.
Josefu, 2. „po sv. Jakubu, 3. po sv. Havlu,
4. po sv. Lucii. _

Cerekve llorni, !. v postnístředu,2
na sv. Markétu, 3. na sv. Maurice dne 22.
září. 4. na sv. Linharta 6. listopada.

Cerekve Nová, Lprvní středuv postě,
2. na av. Matěje.

Cerhenlce, 1.'na w: Matěje, 2. na av.
Vojtěcha, 3. na sv. Víta, 4. na sv.Václava.

Cerhovlce, ty čtvrtky: 1. druhýv postě,
2. čtvrtý po Velikonoci, 3. před av. Petrem
& Pavlem, 4. po ev. Václavu. Každý ou

terý týhodní trh.
Cahala“ ty pondělky: l. v postě, 2. po

ned. Jubiate, 3. po ev. Pe'tru :: Pavlu, 4
po nanebcvzetí P. Marie, 5. ve čtvrtek po
sv. Lidmíle, 6. v pond. po nv.l-lnvln. Trhy
na rozličný dobytek: 1. den po sv. Retru
a Pavlu, 2. den po nane'b'evzetí P. Mhrio,
pak každou středu a pátek po 3 Králích,
po Rer'ninisc. a Jub ilaíe

Častolovice, i. ten den před3Krůty,2
na sv. Víta, oba . dobytčím trhem, 3. na
sv. Maří Magdalenu, '4. den po naroz. P.

_ Marie. '
(.echtlce, výroční &dobytčí trhy: T'. na

obrácení sv. Pavla, 21 v pátek před |va
todušní nedělí, 3. na sv. Volfganga, 4. třetí
den po in:.a Jude.

("elůkovlce, výroční & dobytčítrhy ty
onterky: l. po sv. 3 Králích, 2. po ned.
Kantate, 3. po sv. Anjclu Strážci, 4. po
lv; Ilavl u.

(er-nul (Leukeredorí), ty pondělkay:1.po sv. llavlu, 2. po sv. lttikuláši,3 .po
slední v měsíci květnu.

Černošín, 1. v pond. po Hromnicích,2.
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na sv Jiří, 3. na sv. Michala. Trhy na
dobytek od sv. Jiří až do ev. Michala každé
pondělí.

('ernoHce [. vpond.přednanebcvstoup.
Páně, 2. v pond, před BožímTělem, 3. ve
středu před povýšením ev. Kříže. '
entin, 1. v pond. před nanebnstoupením

ánč, 2 v pond. po sv, Petru a Pn\',lu 3.
\ dne 3. listop. Týh. trh každou středu.
Žlutá, l. v outerý před Vclikonocí, 2. na

sv. Víta, 3. na sv. Annu, 4. na sv. Kateřinu
Chabařovice (Knrbitz),výročnía dob\tčí

trhy ty pondělky: 1. druhý postní, 2. druhý
poVelikonoei, 3. poslední po 5\. Dn'chn.
4. první v srpnu, \ždy po tři dní :| tolíkčž
dní na dobytek. Ve středu po celý 'rok
týhodní trh. x

Cheb (Eger), ty pondělky: 1. druhý po
neděli Reminiscere, 2. po Božím Tělo, 3.
po sv. hlntouši. Týhodn'í trh každou středu

a sobotu. Trhy na dobytek první středukaždého měsíce.
Chejno\, l. na obrácení sv. Pavlu, 2. na

sv. Filipa a Jakuba, 3. den o sv. Petru
n Pavlu, 4. na av. hlartinn. 'l'ýhodbí trhy
ty pondělky: 1. po 3 Krúlích, 2. první v
postě, 3. v středop'ostí, 4. po květné ned.,
5. druhý po Vclikon., 6. po sv. Duchu, 7.
po ev. Václavu, 8. v outerý po Vánocích.

Chlum Královský čili Kin'žberg(Ko
nígsberg), 1. v pand. po tř'etí' 'ríed. postní,
2. 'na sv. Víta, 3. v pond. před sv. Václavem,
4. druhé'pond. v Adventě.

Chlumec, výroční & dob'yťčítrhy: 1. v
pond. po obrácení sv. Pavla, 2._první out.
'vpo'stč, 3. v outerý po Velikonoci, 4. v den
po sv. Petru a Pavlu, '5. ve středu po
Kanlate. Každý čtvrtek týhodní trh.

Choceň, 1. na obrácení sv. Pavla, 2. na
velikonoční outerek, 3. na sv. Maří Magd.,
4. v den po sv. Václavu, všecky s osmi
denn'i svobodou; druhý a=třetí s mladým
jarmark'em.

Choltice, 1. v poud. po 3 Králích, 2. v
outerý po 'sv.Filipu a Jakubu, 3. ve středu
po ev. Václavu.

Chomutov (Komotau),ty pondělky: 1. v
pond. po ned. Reminisccre 2. po sv. Filipu a
Jakuba, 3. po navšt. Panny Marie, a sejde-li
se ten den : pondělím po Petru n Pavlu,
\ pondělí na to, 4. po sv. \líchalu,o '. po
nv. Martinu biskupu

Chotěboř, 1. v pond.druhý postní týden,
2. v pondělí čtvrtý postní týden, 3. v pon
dělí šestý postní týden, 4. v out'erý-po
sv. Duchu, 5. v pondělí po ev. Jakubu,
6. na den sv.- Fclixa' m'uč., 7. v olíd. po
av. Lukalí. 8. v p'ondělí'pO'sv. ltl'artinu.
Každou středu týh. trh.

Chótui“lce,'trhy na dobytek: 1. dne 13.
června, dne 17. října.

Clara-ť, 1. ten den po sv. 3 lírálícb, 2.
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ve čtvrtek po květnó neděli, trvá 8 dní,
3. ve čtvrtek před sv.' Janem Nep., 4. ve
čtvrtek po sv. Markétě, trvá 8 dní. 5. ve
čtvrtek po sv. August., 6. před Havlem.

Chrů-řnvn (Kratzau), ty pondělky: 1.
před masop. nedčlí, 2. před sv. Janem Křt.,
3. před sv. Vavřincem,4 .před sv. Havlem,
5. po druhé neděli adv. Týhodní trhy
drží se každou středu.

Chroullovlce, ty čtvrtky: [. po očišťo
vaní P. Marie, 2. před sv. Filipem a .la
kubem. 3. před sv. Vavřincem, 4. na den
av. Kateřiny.

Chřlblků (Kreibítz), i. v pond. tři ned.
před sv. Duchem, padne-li ale Děčínský trh
na ten samý den, tedy o týden dříve. 2.
v pond. po sv. Miehalu, 3. první pondělí
v adventě. Týdní trh každou středu.

Chrudim, 1. druhů pond. v postě, 2. ve
středu po nalezení sv. Kříže, 3. den po
nanebevz. P. Marie, 4. na sv. Barboru, 5.
v pond. po sv. Frant. Seraf. Padne-li 3
neb 4. trh na sobotu, odbývá se příští
pondělí. Trhy na koně: 1. v první postní
pond., 2. třetí postní pond., 3. v pond. po
smrtelné neděli, 4. v pond. před sv. Duchem,
5. na sv. Prokopa, 6. v pond. před nanebe
vsetím P. Marie, 7. v pondělí před sv.
Frant. Seraf., 8. v end. před sv. Barbo
rou. Týhodní trh každou sobotu.

Chudenice, 1. druhou středu v postě,
2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na sv. Havla,
4. na sv. Kateřinu. Týhodní trby na přízi:
1. drubý pátek v postě, 2. první pátek v
adventě.

Chvalšiny (Kalscbing), 1. na první post.

sobotu, 2. na den vistoupení Páně, 3. vneděli po sv. Vavřín ,4. na sv.anla.
Chýie (Cbiesch), výroční a dobytčí trhy:

1. na sv. Josefa, 2. ve čtvrtek po druhé
nedělí velikonoční, 3. v pond. po 16. čer
venci, 4. v pond. po narození P.Marie, 5.
na ev. Martina. Každý outerý trh na obilí.

Dačice, 1. na den sv. Skolastiky, 2. v
pond. po Kant., 3. na sv. Víta, 4. vouterý
po sv. Jakubu, 5. den před sv. Michalem,
6. na sv. Lucii. Koňské trhy: 1. ve středu
po sv. 3 Králich, 2. ve středu po Jubil.,
3. ve středu před sv. Jakubem, 4. ve středu
po povýšení sv. Kříže, 5. ve středu po
sv. Martinu.

Donbravlce, výroční:: dobytčítrhy ty
středy :, 1. po Kantate, 2. po sv. Bartol.,
3. po sv. Václavu, 4. po všech Svatých.

Doupov (Duppau), 1. ve čtvrtek po sv.
Michalu, 2. v pond. po Okuli, 3. dne 17.
května, 4. v pond. po sv. Alžbětě. Dva
trhy na dobytek drží se druhého všedního
dne po jarmařcíeb.

Davlo, 1.dne11. července,padne-lina so
botu, drží se příští pondělí, 2. ve středu
po sv. Raf-eli.

Výroční trhové v Čccbich.

Děčín (Tetschon), ty pondělky: 1. vprvnl
po novém roce, 2. po sv. Filipu a Jakubu,
3. po nnnebevzetí P. Marie, _4. poslední v
říjnu, vždy po dva dni. Týhodní trh na
přízi, obilí . potravní věci každé pondělí
a středu.

Děženlce, [. 5. dubna, 2. 16. srpna, 3.
2. prosinec; každou středu trh na obilí a
od sv. Josefa až do sv. Martina trhy na
dobytek.

Dolina, 1.na sv. Vojtěcha,2. na sv.Jana
lířt., 3. na sv. Jakuba, 4. na av. Bartol.,
6. na sv. Šimona : 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 trh.

Dlvliov, výročnía dobytčítrhy ty čtvrtky:
l. na tučný, 2. na zelený, 3. před sv. Ví
tem, 4. před sv. Bartolomějem, 5. před
sv. Martinem, 6. před Vánocemi.

Dobřany, výroční a dobytčítrhy ty po n
délky: 1. po Remíniscere, 2. po Eaaudi
3. po naroz. P. Marie, 4. na sv. Mikulále.

Dobříš, 1. ve čtvrtek po popeleční atředč.
2. v pondělí po sv. Trojicí, 3. na den sv.
Michala, 4. na dušičky, 5. na sv. 'l'om tiše.

Dobruška, 1. ten den po sv. Jiří po
8 dní, 2. den po sv. Duchu, 3. po sv. Jiljí
po 8 dní, 4. den po sv. Václavu., 5. v
outerý po sv. Matěji, zároveň trh na koně.
6. v outerý po Quasimodogeníti s koňským
trhem. Trhy na dobytek: !. den po sv.
Trojici, 2. v outerý po sv. Havlu, 3. den
po obráe. sv. Pavla. Každý outerý týhodní
trh na len, přízi, obilí a jin č.

Dolny (Hirscbberg), 1. ve středu po oči
htování Panny Marie, 2. na sv. Filipa a
Jakuba, 3. v pond. po sv. Jiljí, 4. v pon
dělí po obětování P. Marie

nomnřín, ty outcrky: 1. před květnou
nedělí, 2. na svatodusní, 3. po sv. Bsrtol..,
4. v pond. před sv. Havlem každý outerý
trh na dobytek

Domažllce (Taus). 1. ve středupo sv.
Dorotě, 2. na sv. Antonína. 3. v pondělí
po sv. Anjelu Strážci, 4. druhý čtvrtek po
sv. Martinu, Týhodní a dobytčí trb vždy
ve čtvrtek po celý rok.

Dub Ceský (Bohm.Aíeha), ty outerky:
1. před Velikonocí, 2. před sv. Duchem,
3. po sv. Bnrtolomčji, 4. před sv. Havlem,
5. v první pondělí po adventě. '

Dubá (Douba), 1. na sv. Josefa, 2. v out.
po sv. Petru a Pavlu, 3. v pond. po sv.
Havlu, 4. druhé pond. v adventě.

Duchcov (Dux), 1. ve středu po 1. ned.
postní, 2. na sv. Víta, 3. na sv. Bartolo
měje, 4. v pon řed vsemi Svatými.

Dvořlitě Dolní (Unterhaid),M1. vouterýpo sv. Dncbu, 2. na den sv. Michala.



Výroční trhové v Čechách,

nvořlltě Ilornl (Oberheid),|. ,naav.
Jolefn, 2. 'v evatod. outerý, 3. na ev.lllí
chela, 4. na sv. Jana Ev. Týhodní trhy
každou středu od 1. května až do posted,
ního míří.

Dvory Nové (Neuhoí'),Lna den obrác.
cv. Pavla, 2. ve čtvrtek před Judika, 3.
na sv. Annu, 4. na ev. Matěje, 5. ne ev.
šimon. & Judu. Týh. trh každý outerek
na obilí e rozličný dobytek.

Dvůr Královně (Koniginhoí),výroční s
předcházejícími trhy dobytčími: l. v ou
terý před Hromnieemi, 2. před květnou
nedělí, 3. před sv. Duchem. 4. před sv.
Markétou, 5. před ev. Matouiom, 6. před
všemi Svety'mi, 7. před sv. Tomášem; týh.
trhy na obilí a přízi v out. a v'sobotu.

Ervěnlce (Seestedtl), výroční a trhy na
dobytek: 1. v pond. po Remíníae., 2. na
sv. Bartoloměje. 3. na sv. Barboru, každý
čtvrtek týh. trh.

Frldlnnd (též Mírov), 1. na ned.Rogote,
2. v pond. po sv. Bartol., 3. v pond. po
ev. Šim. &Jude, vždy 8 dní spolu s trhem
na dobytek; trh týhodní každé pond., na
obilí každý pátek.

Georgewnlde. 1. v pond. po nalez. sv.
Kříže, 2. v pond. po Anjelu Strážci. Každý
outery' týdní trhy ne přízi.

"obry (Habern),dobytčí trhy: 1. ve středu
po jmenu Ježíš, 2. ve čtvrtek v'postč, 3.
ve čtvrtek v etředopostí, 4. ve středu před
VelikOnocí, 5. ve středu před ev. Duchem,
6. v outerý po ev. Janu Křtít., 7. po ev.
Jakubu, 8. dne 15. srpna, 9. ve čtvrtek
po povýšení sv. Kříže, 10. ve středu po
ev. Lukáši, 11. ve čtvrtek po sv. Felixu,
12. ve čtvrtek před Vánocemi.

llalnupaoh, 1. v pondělímesopůetni,2.
dne 2, května, 3. v pond. po navštívení
P. Marie, 4. v pond. po sv. im o Judu.

Hartmanice, 1. na den ev. Vitáln, to
jest dne 28. dubna, 2. ne ev. Kateřinu;
týhodní trhy na dobytek a rozličné věci
každý pátek.

lla-lovu (Hneelau), ty pondělky: 1. po
sv. Jiří, 2. po 18. červenci, 3. po třetí
neděli v říjnu.

najdu, ty pondělky: 1. po nv. Vítu, 2.
po nenebevzetí P. Marie, 3. po ev. Václavu.

Ilernlec, 1. na sv. Eleonoru 21. února,
2. na sv. Antonína Pad., 3. na av. Teklu
15. září. Každý 1. čtvrtek v měsíci trh
na dobytek, vlnu, přízi a len.

Heřmanův Městec, trhy výročníeno
dobytek ty-pondelky: 1. po jmenu Ježíš,
?. po první neděli po Velikonoci, 3. po ev.
Mederdu, 4. po ev.Bartol., 5. na ten den
po všech Svatých.

l-lllnelm, výroční trhy s předcházejícími
trhy nn dobytek ty středy: 1. první po
M.Apoíeně, 2. první po ev.Vítu, 3. první
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po ev. Bortolomějí, 4. první po ev. Lukáši,
5. první po Velikonocí. '

llndkovlce (Lilmneu), ty pondělky: _1.
po nedělí Líitare, 2. po ev. Vavřinci, 3.
po ev. lllalouši.

llollee, ty pondělky: 1. po jmenu Ježíš.
2. druhý po Velikonoci, 3. po povýšení
sv. Kříže, 4. po ev. Mikuláši.

"(třepnik, 1. na sv. Blažeje, 2. na sv.
Michala. 3. na sv. Martina biskupa.

llož-lee, ty čtvrtky: 1. po sv. třech Králích.
2. před květnou nedělí, 3. před Rogz-te, 4.
po sv. Prokopu, 5. před sv. Bartolomějem.
6. vouterý před sv. Martinem; den před tím
se drží vždy trh na dobytek. Trhy na obilí
každý čtvrtek.

Hořice (Hm-inz).Svobodný trh na Burto
lomčjc. Trhy na chíeh: 1. den před nanebe
vetoupením Páně, 2 .na ev. Martina, 3. na sv.
Tomáše.

Hořovice. výročnía dobytčí trhy, 1. dne
11. února, 2. v out. před nancbcvetoupením
Páně, 3. na sv. Jakubes osmidenní lhůtou.
4. na povýšenísv. Kříže, 5. dne 29. listopadu.
Trhy na kremeřaké zboží: 1. v sobotu před
kv. neděli, 2. v sobotu před vánocemi: tý

“hodní trh každou sobotu.
llom Březová (Birkenberg),týhodnítrh

každé pondělí.
llom Rosová, (Amschelberg),!. dne 9.

února na den ev. polcny, 2.vpon. sva
todui., 3. d. 12. září na d. sv. Fabiana,
4. 17. prosince.

llorn' Krásná (Schůnberg),1. první
pondělí v postě, 2. v outerý před veliko
nocí, 3. den po svet. Jnnu Nep., 4. vou
terý před sv. Duchem, 5 den po nnnebcvzetí
P. Marie, 6. na sv. Kateřinu, .7. voulerý

. před vánocemi.
llora Kutná (Kuttenberg),výr., koňské

a dobytčí trhy: 1. první pondělí postní. 2.
v pond. po Kantaíe, 3. den po Božím Tělo,
4. v pondělí po ev. Matěji, 5. v pondělí
po sv. Martinu.

llora sv. Kateřiny (Katharinaherg),1.
dne 2. července, 2. v pond. před ev. arto
lomčjem, 3. v pondělí před sv. Havlem.

Horažďovice, 1. v outerý před Sep
tuegesíma, 2. v outerý před květnou nedělí,
3. ve čtvrtek před sv.Petremn Pavlem 4.
v den Porcíunkuli, 5. v outerý před evaty'm
Havlem, 6. na svatou Barboru. Každý ou
terek trhy na dobytek.

_llorky (Bergstadtl), 1. ve etředopostí,2. na
sv. Jakuba; týhodní trhy: 1. mesopůstní
pond., 2. ve středu po velikonoci, 3. na sv.
Víta, 4. ne imone a Judu.

Hory Kalmarské (Bergreichensteín),í.
ve středu po středoposíí, 2. v outerý po po—
výšení sv. Kříže, 3. ve čtvrtek po Božím
Tělo, 4. v pond. před sv. Mikulášem.

llory Matky Boží (BorgstedtlU.L.F.).
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l. v první pondělí v postě, 2. dne 16.
na.

llont'oúň (Hostau), 1. ve středupřed maso
pustem. 2. ve středu před velikonocl,3. na
sy. Jana Křtitele, 4 na S\. Jakuba, 5. na
Šimona a Judu, 6. ve středu před vánocemi.
Týhodní trhy každou středu na obilí apolní
plodiny, a na rozlíčný doh\tek. Trh na koně
od ned. lnvokavit až do Božího Těla.

llonlnné (Arnau),trhyvýroční a dobytčí
ly pondělky: 1. po sv. Dorotě, 2. po sv.
Trojici, 3. před jmenem Panny Marie, 4.
po všech Svatých; každý onlerck a sobotu
týh. trh na hov. dobytek.

"ostolnlce, 1. v pondělí po 3 Králich,
2. na sv. Matěje, 3. na den sv. Jil-i na
vlnu, 4. v pondělí po sv. Prokopa, 5. ve
středu před naroz. P. Marie, 6. ve středu
po sv. Václavu, každou středu lýh. trh.

llořt'kn (Gastdorf), ly outerky: !. po Se
iagesima, 2. po Knntate, 3. na svatodušní,
4. po nanebevzetí P, Marie, 5. po jmenu
P. Marie, 6. před sv. Kateřinou.

lloitice Střelecká (Strahlhostitz),i
první čtvrtek \“ měsíci březnu, 2. dne 12
května, 3. dne 26. září, 4. doc 12. pros.

llrndcc Jindřichův (Neuhaus),1. v
první pondělí v postě, 2. \“ Outerý po
Exaudi, 3. v pondělí po nanehevz. P. Marie,
4. v pondělí po sv. llavlu; trhy na do
bytek : 1. ve středu \“třetím týdnu v postě,
2. ve středu po Judika. 3. ve středu pátý
týden po Velikonoci, 4. v pond. po sv.
Trojicí, 5. ve středu po sv. Václavu, 6.
ve středu po sv. Kateřině; týhodnl trhy
každou stí-edu :! aobo tu.

llrnd'éc Králové (Kčniggriítz),ty ou
terky: 1. po 3 Králích, 2. po neděli Re
miniscerc čili druhý v postě, 3. po sv.
Trojicí, 4. po naroz. P. Marie, po každé
'8 dní. Koň's'kéa dob\tčí trh): .v pon
dělí po sv. Fabionu a Šel). 2. out. po ned.
Reminisc., 3. ve středu v pašijmý týden,
4. \estředu po křížovýchdnech, 5 vpondčlí
po 5\. Ti'ójici, 6. den před naroz.P. Marie.

Hindec Nový (Neukóniggrňtz),1. v pon
dělí po šv Janu Křt., 2. v pond po sv.
Ondreji. Každý outerek týhodní trh.

li'r'ů d'ek (Grottau), 1. po nedeli Jubilate,
2. sedmý t'ý'den po sv'atodušních svátcích,
3. v pond. po sv. Bartolom., 4. v pondělí
před sv. Martinem. Týh. trh každý pátek.

Hrádek Nou“ '(Neuhradek),i. ve středu
po Velkoh'oci, 2. v pond. po nanehevzelí
P, M'arie, 3. na den Moudrosti, každé
pondělí týh. trh.

llradlitě (llliinchen'gríitz),výroční spřed
chážejícími trhy dobytčími ty čtvrtky: 1.
tučný, 2. třetí po Véliko'noei, 3. po Božím
Tčle, 4. 'po proměnění Pánu, 5. po sv. Vá
c'lavu, 6. před av. 'Mal't'lnem, 7. před Vá
nocí. Každý čtvrtek trh na obilí. x
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ilu'a'tllitě (Gradlitz),'l.' 'v pond. '5 av.
Janu Křt., 2. druhů pond. po at. íchalu
arch. Týh. trh každou středu a sobotu.

llrndy Nou! (Gratzen),!. v pondělípo
nedčIiLiitnre, 2. na sv. Matouše, 3. vpon
děli po první adventní neděli. Každé pond.
trh na dobytek

llrob (Klostergrab), 1. v pond. po navští—
vení P. Marie, 2. na sv. Filipa a Jakuba.
3. osm dní po' podežení sv. Kříže, 4; na
sv. Ondřeje apostola'.

Hronov, ty outerky: l. po třeth Krůlích,
2 po sv. Josefu, 3. po sv. Bartoloměji,
4. před všemi Svatými.

Hroznětín (Lichtenstadl) 1. v pondělí
po 1. květnu, 2. v pondělí po jmenu P.
Marie.

Humpolec, ty stredy: l. po sv. Filipu
a Jak., 2. po av. Adolfu, 3. po pozdvižení
sv. Kříže, 4. po s\. Klémentu 1'ýdní trh
každou středu— na dobytek & potravu.

llůrky (Adamsfreiheit), !. v pondělí po
rozeslání avatý<h Apostolů, 2 v pondělí
po sv. Rafaela.

Husinec, “l. na sv. Filipa a Jakuba, 2
na sv. Lukáše. Týhodní trh každou sobotu
na obilí a hovězí dobytek, mezi nimiž i
4 hlavní trhy na obchodnické zboží: i
masopustní sobotu,- 2 na květnou neděli,
3. v sobotu po Božím 'lčle, 4. v sobotu
před Vánocí.

llulě Stříbrné (Silberberg),1. třetíne
deli po Velikonoci, 2. na av. Michala arch.

Jablonné (Gabel), ty pondělky: 1. po
llromn., 2. čtyry neděle po Velikonoci, 3. po
sv. Janu- Křt., 4. po narození P. Marie, 5.
po sv. Kateřině. Trhy na vlnu: 1. dne
8. května, 2. dne 4. října.

Jablonec (Gablonz), ty pondělky: !.
před Velikonocí, 2. před sv. Duchem, 3.
před 7 bratry; 4. před sv. Bartolomějem,
5. první v říjnu, 6. před sv. Alžbětou.
Týh. trh každý outerý a pátek na obilí,
přízi, len a jiné věci.

Jůchymtůl, Jáchymov(Joachimsthal),ty
pondělky: 1. po llromnicích, 2. 'etí
dubnu. 3. po sv. Markétě, 4. čtvrté vmě
aíci zaří.

Jankov, 1; nalsv. Řehoře, 2. den po sv.
Janu Nep.,- 3. den po sv. Petru a Pavlu,

, 4. na sv. Bartolorn., 5. na sv. Martina biak.
Janovice, 1. dne 24. dnem. 2. dne 31.

května, 3. dne 13. září, '4. dne 13. prosince.
Janovice, ty autorky: 1. po třetínedeli

postní, 2. před 'av. Janem Křtit., 3'.—-po
jmenu P. Marie, 4. před sv. Martinem

Janovice. i. na sv.Josefa,2.nn sv.Jana
Křt.. 3. na sv. Šimona a Judu. Týdenní
trh každý pondčlek.

Janovlcc Uhliřsků (Kohljanowitw),1
v pond. vatředopoatí, 2. v out. po Veli
konoci, 3. na den 'sv. Víta„ 4. v pondělí
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před .. Maří Magd 5. v pond. poAnjelu
Strážci, 6. v pond. před sv. Havlem.

Jaroměř. 1. druhýden po sv. 3Králích,
2. ve čtvrtek po av.“Duchu, 3. v outerý
před sv. Bartolom., 4. den po sv. Havlu,
padne—li který na neděli neb svátek, drží
se o týden později. Týh. trh každý pátek.

Jeleni llorni, 1. na sv. Josefa,.2. v
outerý před sv. Duchem, 3. na sv. Jakuba,
4. na sv. Matouše, 5. v outerý před lllar
tinem, 6. v pond. před Adamem a Evou.

Týh. trh na obilí každý outerý.
Jeníkov větrný (Windisch-Jenikau),1

den po sv. 3 Králích, 2. v pondělí po sv.
Janu Ncp., 3. na sv. Jakuba, 4. druhe pon
dělí po nanebevz. P. Marie, 5. trh na sv.
Martina; týdní trh každý čtvrtek.

Jeníkov, (Goltach—Jeníkau),ty středy: i.
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. Václavu. Týdní trh každou středu.

Jesenice (Jechnitz). Výročnía dobytčí
trhy: 1. v pondělí před Velikonocí, 2. ve
středu před sv. Duchem, 3. v p.ond po
ev. imonu a Judč, 4. v pond. před Vánocí.

Jičín (Gitschin), ty pondělky: 1. první po
l—lromnících,2. po Jubilate, 3. po sv. Jakubu,
4. před sv. Havlem. Trh na obilí každé

_ pondělí.
Jilemnice (Starkenbach),ty pondělky:

!. po jmenu Ježíše, 2. před Velikonocí,
3. před sv. Duchem, 4. před ev. Jakubem,
5. před sv. Divišem, trvá 8 dní, 6. před
Vánocemi. Týh. trh na obilí, potravu,
přízi & plátno každou středu.

Jilové (Eulau), výroční a dobytčí trh:
první pondělí vlístop., připadne-li na svá
tek, tedy následující všední den.

.lilovi (Eule), 1. v pond. po 3 Králích,
2. v pondělí po Božím Těle, 3. na av.Va
vřinee, 4. na sv. Lukáše, 6. v pond. před
av. Kateřinou; týh. trhy: 1. ve středu před
Velikonocí, 2. na sv. Tomáš

Jindřichovice (Heinríehsgriin),1.
pond. před sv. Janem Křt., 2. vpond. před
ev. Halem.

Jirkov vízBorek
Jiřetín Kořejií (Obergeorgenthal),ty

pondělky: [. na masop., 2. po sv. Jiří, 3.

po narození?. Marie, 4. kpo všech Svatých.Týhodní trh každý pátek
Jiřetín Dolni (Niedcrgeorgenthal),1.na _

sv. Vojtěcha, 2. v ponn.d po Bož mTěle,
3. v pond. před sv. Matouiem, 4. na sv.
Mikuláše.

Jistebnice, ty pondělky: !. po sv. 3
Králích, 2. na sv. Matěje, 3. po kvčtpé
neděli, 4. po Velikonoci, 5. po svatoduš.
svátcích, 6. na sv. Maří Magdalenu, 7. na
sv. Bartol., koňské a dobytčí trhy po 8
dní; 8. v pond. po ev. Matěji, 9. v pond.
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po všech Svatých. Trhy na dobytek každé
pond. od sv. 3 Králů až do nanebevnt. Páně.

Josefov čili Plesy (Josefstadt), výroční ;
předcházejícími trhy na koně : hovězí do
bytek ty outerky: 1. po zvěstování Panny
Marie, 2. po sv. Markétě, 3. po sv. Vác
lavu, 4. po početí P. Marie; tyto trhy
trvají vesměs po tři dni; týdní trh každé
pondělí a čtvrtek.

Kačerov (Gossengríin), 1. v pond.po ev.
Petru a Pavlu. 2. po sv. im. a u č.

Kacav, 1. na nalezení sv. Kříže, 2. na sv.
Petra a Pavla, 3. na narození P. Marie,
4. na sv. Martina. Týdní trhy: 1. den po
llromnicích, 2. v pátek před kvčtnon ne
dělí, 3. den po sv. Michalu, 4. v pátek
před čtvrtou nedčlí adventní.

Kadaň (líaadon),výroční,koňská a dobytčí
trhy: 1. v pond. po Judika, 2. po sv. Janu
Křt., 3. po povýšení sv. Kříže, 4. po sv.
Barboře, každý trvá tři dni.

Kamberk, 1. na sv. Jiří. 2. na nalezení
sv. Kříže.

Kamenice, 1. první pátek v poatč, 2. v
pát. vclikon. 3. na sv. Maří lllngdalenu, tý
den po ní, 4. ve čtvrtek po nanebevstoup.
Páně, po tři dni, 5. den po sv. Václava
po 4 dni, 6. v pond. po všech Svatých,
po 4 dni. „Týdní trhy každé pond. na koně,
hovčzí dobytek & rozličné jiné zboží.

Kamenice čecha (Bóhmíseh-líamnitz)
ty pondělky: 1. před sv. Duchem, 2.-po
Porciunkuli, 3. před sv.Kavlom. _Týhodní
trh každý outerý.

Kamenice trhová, výročnía dobytčí
trhy ty čtvrtky: 1. třetí postní, 2. pátý v
postě, 3.na zelený, 4. po sv. Prokopu, 5
po naroz. P. Marie, 6. po všech Svatých.
7. po početí P. Marie.

Kamýk (Knmaik), 1. na sv. Aloisie dne
21. června, 2. na sv. Jakuba 25. července,
3. na sv. Františka Seraf. dne 4. října.

Kaňk (Gang), výroční trhy: 1. ve čtvrtek
před květnou nedělí, 2. v out. před sv.
Duchem, 3. v outerý před nv. Bartolomě
jem, 4. ve čtvrtek po sv. Havle. Na do
bytek: [. večtvrtek po narož. P. Marie.
2. ve čtvrtek před jmenem P. Ježíše, 3.
před sv.. Markem, 4. ve čtvrtek po sv.
Kateřině.

Kaplice, !. v poud. masopustní, 2. na
sv. Prokopa, 3. na sv. Šimona a Judu.
Týdní trh každou sobotu.

Karlovy Vary (Karlsbad),1. třetístředu
v dubnu, 2. první středu v měsíciříjnu.
Trhy na koně a jiný dobytek poslední pon
dčlí v červnu, každý čtvrtek týh. trh.

Kasejovice, výroční a trhy na koně a
hovězí dobytek 1. den po sv. 3 Králích,
2. v out. po provodní neděli, '3. ne,".
Jakuba, 4. den po sv. Jiljí, *5. na sv._Vor
šilu. Týdní trh na dobytek každý kva
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tembrový pátek, ve středu před zeleným
čtvrtkem, pak každý pátek až do všech
Svatých. '

Katovice, první čtvrtek po llromnicich,
na Filipa a Jakuba, ve čtvrtek po _Vavřinci.

Kouřim. výroční koňské a dobytčí trhy
ty pondělky: 1. po novém roce, 2. po

\květné neděli, 3. před sv. Duchem, 4. na
sv. Maří i\lagd., 5. po narození P. Marie,
6. o sv. Kateřině.

Kdyně nové (Neugedein), 1. v pond.
po sv. 3 Krulich, 2. pond. po Velikonoci,
3. na sv. Bartoloměje, 4. na s\. Ondřeje.
Týdní & dobytčí trhy od 2. poutního týdnu
až do sv. Martina každý páttek.

Kladno, ty pondělky: l. po obráe. sv.
Pavla, 2. po sv. Vilu, 3. po sv. Václavu.

Kladruby (Kladrau), 1. ve středupřed
květnou nedělí, 2. v pondělí po Božím Tělc.
3. na sv. Jakuba, 4. na sv. Matouše.

Klášterec (Klůsterle), výroční a dobytčí
trhy ty pondělky: 1. před Hromnicemi, 2.
před sv. Johannou král., 3. před sv. Bar
tolomějem, 4 před sv. Martinem. Připa
dne- li na ten den svátek, odbývá se trh o
osm dní dřív.e Ty'hodnl trh každou středu.

Klat0\ y, ty outerky: před obrác. sv.
Pavla, 2, po neděli Kantate, 3. po sv. Ki—
lianu, 4. po sv. Jiljí, 5. po sv. Kateřině.

Klenčí (Klentsch). 1. na sv. Matěje, 2.
v outerý po sv. Trojici, 3. na av. Lucii.
Týdní trhy 'po celý půst.

' Klornin (Chlumín), ty pondělky: poHrom
nicích, 2. v třetí měsíce května, 3. po
P. Marii Sněžné, 4. před všemi Svatými,
týh. trh každé pond.

llněžomosti (Fiirstenbruck),výroční n
dobytčí trhy_ ty pondělky: 1. druhý po sv.
Fabianu a' Sebestianu, 2. druhý v postč,
3. po Velikouoci, 4. před navštívením P.
Marie, 5. před nanebevzetím P. Marie, 6.
po jmenu P. Marie

Knín novy'(Neuknin), 1. v posledníma
sopustní čtvrtek. 2. po květne neděli,3
na sv. íta, 4. ve čtvrtek po sv. Vavřinci,
5. na sv. Ludmilu, 6. na sv. Vendelína, 7
na sv. Barboru.

Kolinec, l. na sv. Filipa a Jakuba, 2.
na s\. Vavřince, 3. na sv.nOndřejeL.

Kolin nový (Neukolín), výroční a před
cházejícími dvoudennimi trhy na dobytek:
l. v pond. po poslední masopustní neděli,
2. v pond. po svátostech, 3. na sv. An
tonina Pad., 4. v pondělí po sv. Bartolom.,
5. na sv. Františka Seraf., 6. v pond. po
sv. Ondřeji. Týdní trhy ve středu a v pátek.

lloloveč (Kolautsehen), 1. v outerý Veli—
konoční, 2. na sv. Jana Křt., 3. v pond.
před sv. Havlem; týhodní trhy: 1. druhů
pond. po Velikonocí & po sv. Martinu.

Kopidlno, 1. ve středu po Velikonoci,
2. na av. Prokopa, 3. ve středu před na
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rozcním P. Marie, 4. ve středu před po—
četím P. lllarle.

Kostelec, 1. ve čtvrtek po jmenu P Je
žíše, 2. po sv. Matouši.

Kostelec černý (Schwarzkostelec).[.
v pond. po neděli Regale, 2. na sv. Jana
h'řt., 3. na sv. Michala Arch., 4. na den
početí P. Marie.

Kostelec nad Labem (Elbekosteletz).
výroční, koňské a dobytčí trhy: 1. v pon
dělí po av. Matěji, 2. ve čtvrtek před na
lezením sv. Kříže, 3. na sv. Víta, 4. na,
sv. Jakuba, 5. na povýšení sv. Kříže
6."na Simonu \\ Judu. Každou sobotu
týbadní trh.

Koalelec nad Ilrllci, výroční5 před:
cházejícími trhy na koně a hovězí dobytek
[. na sv. Dorotu, 2, ve čtvrtek před květ
nou neděli, 8: v pond. po nanebevatoup.
Páně, 4. na sv. Bartoloměje, 5. na sv.
Karla Bor. Trh týh. každý čtvrtek.

Kozlany, 1. ve čtvrtek po Velikonoci,2.
ve čtvrtek po sv. Ducha, 3. na sv. Vavřince
dne 10. srpna, 4. na sv. Matouše.

Králíky (Grulich), i. ve čtvrtek před
llromniccmi, 2. 2hý čtvrtek po Velikonoci,
3 dne 28. července, 4.110 av. Lukáši.
Týdní trh každý čtvrtek.

ll ralot lce,výroční, koňskéa dobytčí_trhy,
1. ve čtvrtek před zvěstováním P. Marie,
2. v pondělí před av. Petrem a Pavlem.
3. v pondělí před nanebevz. P. Marie, 4:
ten čtvrtek před sv. Havlem.

Kralovice nad Lab em čiliDolno
Kralovice, 1. lu středu před 5\. Jiljím, 2.
tu středu po všech Svatých.

Kralupy, 1. v out. po \'elikonoei, 2. ve
středu před naroz. P. Marie. Týdní trh
\e středu na rozličné pot

Králův Městec (Klinigsstvadtlytrhy vý
roční a na hovězí dobytek ty pondělky:
l. po sv. 3 Králích, 2. po Quasimodoge
niti, 3. po Božím Těle, 4. na sv. Bartol.
Týdní trhy na obilí po celý rok v pátek.

16rnnllcc (Graslitz), i. den po sv. Janu
Křt., 2. 2hé pond. po sv. lllichalu. Trhy
na dobytek 3tí středu každého druhého
měsíce.

Krásné rloly (Schónthal), [. ve čtvrtek
před sv. Václavem. Týdní trh každou sobotu.

Křinec, 1. na tučný čtvrtek a ty čtvrtky:
2. po sv. Duchu, 3. po sv. Bartoloméji,
4. po av. Kateřině.

Křivsoudow, na pondělky po sv. Jiří a
Jiljí. Týdní trh každýp

Krucemburek, Krucburek(Kreuzberk1),výroční a dobytčí trhy ty pondělky: _
před Hromnicemi, 2. po nanebevaloupení

. Páně, 3. po sv. Václavu, 4. na sv. Kete
í'inu. Každý čtvrtek týhodní trh.

Krumlov český (BGhmisch-Krumau),!
ve čtvrtek po středopostí, 2. ve čtvrtek
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po Božím Tčle, 3. v pond. před sv. Havlem.
adno-li sv. Havla na pondělek,odbývú se

trh 9 týden dříve ; 4. na sv. Kateřinu. Trhy
na dobytek od sv.Jiři až do sv. llavla každou
středu ; týhodní trhy každou středu :) sobot.

Krupka (Graupen), ty pondělky: í.přcd
sv., Duchem, 2. před sv. Václavem.“

Kryry (Kriegern),výroční a dobytčí trhy:
]. ve středu po ned. Liitarc, 2. ve čtvrtek
po ncdélilíuntatc,3.ve čtvrtek po pozdvi
z'ení sv. Kříže, 4. na sv, Bohumíra 8. listop.

“u_mžalr (líónigscck) ty pondělky: gl.
po Hromnících, 2. po Míserikordia, 3. po
sv. lllatouši, 4, na dušičky. 'l'rhy týdní a
dobytčí každý čtvrtek.

nunžvnrt, Kušvrdn,1. o sv. Jiří,. 2. o
sv. Michalu arch., 3. 15. prosince.

Kuřívody (líijhncrwasser), výroční trhy
na dobytek: l. v pond. po Velikouoci, 2.
v pond. po sv. Duchu, 3. na sv. Jana

_Křt., 4. v pondělí po nanebevz. P. Marie.
5. v pond. pt) sv. Har-lu, (i. v out. pred
sv. Tomášem apost. Každou středu ty'h.
trh na dobytek :: rozličné krúmské zboží.

Kynžvart (Kónigswart), výroční dobytčí
a koňské trhy : 1. na av. Joseía, 2. vypond.
po sv. Markétě, 3. v pond. po všech Sva
tých. Trh na obilí každý čtvrtek.

Landikroun (Landskron),1. v outerý
po 3 Králích, 2. v out. po ncd. Judika,
3. na svatodušní outerý, 4. na sv. Maří
Magdalenu, 5. v outerý po sv. Matoušij.,

Ledeč, 1. v outerý po ncdčli Septuagcsima.
2. den před nanebevstoup. Punč, 3. den „
před sv. Maří Magdalenou, 4. v outerý po
sv. Jiljí, 5. ve čtvrtek před sv. llavlcm.

Lenkov, 1. dne 19. března, 2. dne 4. čer
vence, 3. dne 6. září, 4. v první pondělí
v adventč.

Levin, na sv. Matouše Evang.
Lhenice (Elhenitz), 1. na sv. Fabiana a

ebestíana, 2. na sv. Jiljí, týh. trh každou
středu. Trh na přízi na sv. Linharta.

leůň, v outerý po sv. Matěji,po-sv.Tro
jící, po sv. Bartolomčji a po sv. imonu
& Judč. Týdenní trh každý outerý.

Liberec (Reichenberg),ty pondělky: í.
po bílé neděli. 2. před sv. Vítem po 8
dní, 3. po naroz. P. Marie po 8 dní, 4.
pand. a v outerý po 3tí neděli v říjnu,
5- v pond. :: v outerý před první nedělí
adventní. Trhy na vlnu: 1. v outerý a
ve středu po sv. Duchu, 2. v outerý a ve
středu po sv. Michalu. Trhy na dobytek:
v sobotu před bílou neděli, v sobotu 8 dní
před 1. nedělí adventní. Týdní trhy každé
pondělí a čtvrtek.

Libice, !. v pondělípo jmenu Pána Ježíše,
.. 2. na popeleční středu, 3. v pond. po sv.

Jana Nep., 4. v pond. po sv. Prokopu, 5. v
pond. po nanebevz. P. Marie, 6. na sv. Havla.

Liblín, ty pondělky: i. po Laure, 2. “po
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sv. Filipu n Jakubu, 3. před Bož. Tělem,
4. po sv. Jiljí, 5. před sv Martinem.

Libochovice. l. v středopOsti,2. ten den
před nauehcvst. Páně, 3. na sv.Bartolom.
4. ve středu po sv. Václavu. tu středu po
sv. Martinu. Každou středu týh. trh.

Lich-"dein :Lícbensteín), l. _v pond, po
nav'st. P. Marie, 2. vpoudčlí před první
ncdélí adventní. .

Lipa českú (Btíhmisch—Lcipn),]. ve čtvr
lek po sv. Markétě, 2. ve čtvrtek po sv.
Martinu, oba po 8 dní. Připadne-li sv.
Markéty neb sv. Martina na čtvrtek, začne
trh téhož dne. Trhy na dobytek: 1. ly
středy: po středopostí, 2. po Božím Tele,
3. po sv. Bnrtolomčji, 4. po sv. Martinu,
každý trvá 2. dni. ,

Lipnice, výroční koňské :: hovězí trhy:
l. v pond. po sv. 3lírálích, 2. po Judika,
3. po sv. Petru :; Pavlu, 4. před sv. Ha
vlem, 5. po sv. Martinu, 6. před Vánocemi.
Trhy nn vlnu: l. na sv. Floriana,'2. v
pond. o sv. llnvlu. Trhy na dobytek:
1. každý pomlčlck od 8. lednu až do.9.
listopadu. Týdní trhy každý pátek po
celý rok. 

Lišov, 1. na \'clkonoční outerý, 2. na svo
Bartoloměje, 3. na sv. Ondřeje. Týhodní.
trh ve čtvrtek.

Litcň, í. nn .čtvrlý pondčlek po novém
roce. 2. ve středu před sv. Duchem, 3. na

„sv. Maří hlagd., 4. ve středu před mw..
'clnvcm, 5. na sv. Alžbětu, též vždy trh

na dobytek.
Litonlěřlce (Lcitmcrítz),ty pond. 1. po

Sexagesima, 2. po antatc, 3. po rraneb.
P. Marie, 4. po sv. Kateřině. Týdní trh
vsobotu :: v outery.

Litomyšle (Leítomischl),1. v outerýpřed
sv. Františkem Sales., 2. ve středu před
Pankrácem, 3. v outerý před sv. Petrem
a Pavlem, 4. ve středu před sv. Jíljím, 5.
v outerý před sv. Kateřinou. Trhy na
koně. & dobytek o den dříve Týli. trhy
každou sobotu. _ .

Literbachy (Lauterbach)výroční a do
bytčí trhy: í. napsv. Jana Křt., 2. první
pond. po růžencové slavnosti.

Litvinov (Oherleutensdorf), 1. ve středu
po květnč neděli, 2 na sv. Maří Magda
lenu, 3. na sv. Michala, 4. v pond. po
všech Svatých.

Lochovlce, 1. na sv. Jiří, 2. na sv. hlu
tčjc, 3. na sv. Leopolda, 4. den před av.
Janem Křtitelem.

Loket (Elbogen), 1. na zelenýčtvrtek, trh
na c é , . ne 1. května, 3. na sv. ar
tina bisk., 4. ve čtvrtek před Vánocemi,
pouze na chléb. '

Lomnice, 1. na sv. Jiří, 2. na sv. Jana
Křt., 3. na sv. Michala. . _

Lomnice, í. druhý čtvrtek postní,2,'ve
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čtvrtok před sv. M. Magdalenou, 3. před
.sv. “bimonem a Judou. Hlavní trhy na
dobytek a jiné věcí 1. 8 dní po vstoup.
Pánč, 2. ve čtvrtek po Bož. Tělc. Týdní
trhy každý čtvrtek.

Louny, výroční a dobytčítrhy: 1. v pond.
:! nasledující dní před tučným čtvrtkem,
2 v.pond a v outerý před nanclzevstoup.
Phnč, 3. ve středu po naroz. P. Marie po
8 dní, 4. ve středu a ve čtvrtek po sv.
Šimona a Judč.

Louňovice, ty čtvrtky: 1. před sv. 3
Králi, 2. před sv. Řehořem, 3. před sv.
Vojtěchem, 4. na sv. Víta, 5. na sv Maří
Magdalenu, 6. ve čtvrtek před sv. Barto
mčjem, 7. před sv. Václavem, 8. na sv.
Lukáše, 9. na sv. Barboru.

Lovoalce (Lobosítz), 1. den po Líítare,
2. po av. Trojici a dobytčí trhy: 1. v
pondělí po neděli Lůtarc, 2. den po sv.
Trojici, 3. den po nerez. P. Marie.

Lubenec (Lubentz), výroční a dobytčí
trhy: 1. 2hý pond. po líromnicích. 2. ve
středu před sv. Václavem.

Lukavice ve středu po sv. Jiří.
trh'každou středu.

Luže, 1. ve středu před povýšen. sv. Kříže,
2. ten den po sv. Petru a Pavlu, 3. ve
středu před povýš. sv. Kříže, 4. dne 4.
listopada.

Lysa. 1. v pond. po sv. Filipu a Jakubu.
2. v pond. po stětí sv. Jana. Týhodní
trhy každou sobotu.

Malelov, ty outerky: 1. předsv. Matějem,
2. před nanebevst. Film!, 3. před sv. Máří
Magdalenou, 4. před naroz. P. Marie, 5.
před sv. Martinem biskupem.

Manet-'n, 1. v pondělí po nedčliSexage
sima, 2. druhý pond. po Velíkonoci, 3.
na sv. Víta, 4. na sv. Matouše, 5. na sv
Barboru

Nlajůovice, 1. dne 14. února, 2. dne 18.

Týh.

Magt'ov (Mascbau). 1. první neděliv postě,
2. na sv. Filipa a .la uba, . nn en na
rození P Marie, 4. v neděli po všech
Svatých, každý trvá 8 dní. Trh na vlnn:
1. první pátek po sv. Jiří. 2. dr hý pátek
po av. Jiljí. Týhodní trhy každý pátek.

Měděnec (Kupl'erberg),1. vpond. po sv.
Víta, 2. v p.ond po sv. Matouši.

"ědčín (Míedschin),i. den před nanebc
vzetím P. Marie, 2. na av. imona aJudu,
3. osm dní před sv. Martinem.

Mělník, výroční,dobytčí a koňské trhy ty
čtvrtky: 1. po sv. 3 Krúlích, 2. po druhé
postní neděli, 3. v pond. po nv. Filipu a
Jakubu, trvá 8 _.dní 4. v pondělí po sv.
Petru a Pavlu, 5. ve čtvrtek po nanebe
vzetí P. Marie, 6. po sv. Kavlu, 7. na sv.
Ondřeje apost. po 8 dní. Týhodní trh
každý outerý. "

Výroční trhové v Čechách.

Merklín, 1. v pond. po sv. Trojicí, 2.
sv. Vavřicne,3. nasv. Martina

Městečko české (FriedlíinderNeustadtl),
Ty pondělky: 1. po sv. 3. Králíeh, 2. po sv.
Josefa, 3 14 dm po sv. Duchu, 4. pojmónu
P. Marie, 5. po svatém \lartinu.

Nlělto _\ové nad Metují (Neustadt),
výročný & dobytčí trhy: 1. na sv. Anežku,
2. na sv Jiří, 3. na sv. Jana a Pavla, 4.
na den povýšení sv. Kříže. 'l'ýdní trh na
přízi a obilí každou středu a sobotu.

Něšov (Einsiedl),ty pondělky: 1. druhé po
Velikonoci, 2. po sv. Janu Křt., 3. před rv.
Havlem.

l_lýto (Mauth), 1. v pond. po první neděli
po velikonoci, 2. v outerý po sv. Trojici
3. na sv. Matouše

Mýto vysoké (llohonmauth),1. pr\ní
čtvrtek v postě, 2. v outerý po sv. Filipu
a Jakubu, 3. v outerý po sv. Petru &
Pavlu, 4. v outerý po nancbevzotí P. Ma
rie, 5. v outerý po sv. Františku Ser. , 6. v
outerý před sv. Lazarem. Dobytčí trhy: 1.
v pond. po květnó neděli, 2. v pond. před
av. FílipemaJakubem, 3. v pond. po sr.
Petru a Pavlu, 4. v pond. po nanebevzetí
P Marie, 5. v pondělí před sv. Františkem
Seraf., 6. v pond. před sv. Lazarem.

Mezlmouti, 1. na sv. Dorotu, 2. na av.
Floriana, 3. na sv Mikuláše.

Mikulov (Niklaaberg), na sv.Jakuba,dne
23. července.

Mllčiu, 1. na sv. Stanislava, 2. na den sv.
Jana Křt., 3. 4. června, 4. na den sv.Jin
dřicha, 5. dne 15. července, 6. na den naro
zení P. Marie, 7. na dušičky.

Milešov (Míleschau), výroční a dobytčí
trhy: 1. den před arch Gabrielem, 2 \.
pond. po sv. Antonínu Pad., 3. vpond. po
pozdvižení sv. Kříže, 4. v pond. před na
rozením Páně.

miletiu, 1. tu středu po sv. Jiří, 2. tu
středu po svatém Lukáši; každou středu
týhodní obilní trh.

Milín, 1. v masopustní pondělí, 2. na av.
Ondřřejc

Milevsko (Můhlhausen), 1. na sv. Josefa,
2. v pondělí po nv. Trojici, 3. na svatou
Markétu, 4. v pondělí po jménu P. Marie,
5. na sv. Voriílu; týdni trhy na doby
tek, obilí a potravu každý čtvrtek.

Mlmon (Niemes), 1. první pitek v postě.
2. v pondělí po sv, Trojici, 3. v pondělí po
sv. Matěji,4. v pondělí po sv. Šim. aJudč

Mirotlce, 1. v pondělímasopustní,2. na
' sv. Filipa a Jakuba, 3. v pondělí před sv.

Petrem a Pavlem, 4. v pondělí po sv.
Jiljí, 5. vpond. před ev. Martinem. Týdní
trhy na hovězí dobytek, obilí, dříví, len.
atd: 1. v outerý před velikonocí, 2. v
out. před vtínocí, takto ale každou středu
po celý rok



Výroční trhové v Čechách.

Mírov vízFriedlond.
Mirovice, 1. na den obrácení sv. Pavla,

2. v pondělí po Líitnre, 3. na sv. Vojtěcha
4. ve středu před Božím Tělem, 5. na sv.
Prokopa, 6. na den Marie Sněžné, 7. den
po narození Panny Marie, 8. v pondeli

před s\. llIuvlem, 9 na den obětováníPanny Mar

Nllůthov (Wichlstžidtl),1.23. dubna 2.dne 30. listopad
nlnzo\ ice,í . v pondělípo jménuPána

Ježíše, 2. v outerý po Velíkonoci, 3. v
outerý po sv. Vítu, 4. v outerý po sv.
Kateřině;

Mnichovice, ty středy: po nanebevatou
pení Páně, 2. před Božím Tělem, 3. před
narozením P. Marie, 4; na sv. Martina
biskupa. Hlavní trhy na dobytek, obilí a
rozličné věci: 1. na tučný čtvrtek, 2. na
zelený čtvrtek, 3. na sv. Jakuba Apast.,
ve čtvrtek po uv. áclnvu,. 5. na sv. Fra:
tiika Xav., 6. den předštědrým večerem;
týhodní trh každý čtvrtek.

Mniši-.h, í. na sv. Fabiana \\ Šeb., 2. naoseí'a, 3. na sv. Filipa a Jakuba,4
dne 2, srpna, 5. dne 24. srpna, 6. dne
24. října.

non (Brůx),výroční \\ trhy na dobytek: 1.
v pondělí po Okuli, 2. v outerý smtodušní,
3. na sv. Jiljí, 4. \ pond. po sv. Burkhardu.

Knee (Kornhaus), výroční a trhy na do—
bytek.- 1 v pond. po nedělí Okuli,2. den
před' nanebevstoupením Páně, 3. dne 2

Nlieno, ty středy: 1. před tučným čtvrt
kem, 2. po sv. Filipu a Jakubu, 3. před
povýšením svatého Kříže, 4. po sv. Mar
tinu a v pondělí před vánocemi, trh na
koně n hovězí dobytek. Týhodní trh kaž
dé ponděli

Huclfay (Smečna),1. den po av. Voj
těchu, 2, den po 5\. Mi(:.balu

Mniějov, (llluttersdorl'),dne 24.
' týhodní trh každý čtvrtok.
Načeradec, výroční \\ dobytčí trhy: 1.

první outerý v masopustě, 2. v outerý po
květné nedělí, 3 v outerý posmtodušních
avtitcích, 4. \e středu po sv. Jakubu,5
ve středu po jménu P. Marie, 6 na sv
Teresii, "I. v outerý před vánocemmi.

Nndčjkov (Nadčjkau), výročníad'obytčí
tr : [. v outerý po sr. Rudolfu, 2. na
den sv. Štěpána (2. srpna), 3. v pond.
před s\at. Teresií, 4. v pondělí před sv.

srpna ;

Kateřinou.
Nůchofl,1 poslední čtvrtek předposlem,

2. na s\. Víta, 3. na sv. \íartina ltiskupn.
Každý čtvrtek týhodní trh.

N'nievrky (Nassaberg), výroční a době.
.:trhy i. ve čtvrtek před první poutní ne
dělí, 2. na čtvrtek po sv. Norbertu, 3. v
čtvrtek 90 rv. Karlu.
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Nečtyny, výroční i trhy na koně ahovězí
dobytok, 1. první pondělív postě, 2. v pon,
před nnnebevzetím Panny Marie, 3. na sv.
Jakuba, 4. v pondělí po svatém Míchalu,
5.v pondělí po vsech Svat ch.

Nejířsko, Nýrsko(Neuern),1. v pondělípo
nanebovst. Páně, 2. v. pondělí po naro
zení Panny Marie

Nehvizdy (Grossnehvizd), výroční & do
bytčí trhy též na koně a vlnu, 'l.-ve čtvr
tek po nalezení sv." Kříže, 2. druhý čtvr
tek po povýš. sv Kříže, každy trvaB dní.

Nechanice, 1. v pondělí před sv. Ma
tějem, 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 nedělí adventní.

Nepomuk, 1. den po 'llromnicích, 2. ve
stř. po Jubiláte, 3. ve středu po sv. Janu
Křt., 4. ve středu po sv. lllatouši, 5. ve
středu po sv. Barboře; každou středu od
llrolnnie až do sv. Jana Křtit. týhodní trh.

Nepomyřl (Pomcisl), 1. v pondělí před
narozením P. arie, 2. na sv. Mikuláše;
trhy na dobytek 8 dní tnající: l. na
Remin.., 2. na av. Vít

Netolice, výročnía.trhy na koně aho
'\'čzí dobytek : '1. v pondělí po Hromnicích,
2. na sv. Jana Křt., 3. druhý pond. po na—
nebevzetí P. Marie, 4. na sv; Michala..
Velke trhy na koně \\ hovězí dobytek: l.
v outerý velikonoční, 2. v outerý svalo
dušni; týhodní trh na obilí a hovězí do
bytek každé pondělí po celý rok.

Netvořice, výročníatrhy na dobytek: 1.
dne 4. března, 2. dne 17. května, 3. dne
27. srpnu, 4. dne 16. října.

\'euklrchen, 1. dmhč pondělípo \eli
konoei, 2, v pondělí po pozdvížeuí sva
tého Kříže

Neuntupov, 1. den po sv. 3. Králíoh, 2.
den po llromnicích, 3. na sv. lllarka ev'an
gelisty, 4. v pon'd. po Božím Těle. Tý
hodní'trh. každý čtvrtek po celý půst.

Neveklov, 1. dne 3. února, 2; v outorý
svatodušní, 3. dne 3. srpna, 4. dno29.
zářL

Nevdčky (Neudeck), ty pondělky: [. před
květnou neděli, 2, po sv. Míchalu, 3. před
\šemí Svatými.

Nymburk, Vícemilov, ty středy: [. ve
středopostí, 2. po sv. Janu Křt., 3. po po—
výšení sv. Kříže.

Olešnice (Giesshíibol),dty pondělky: i.před Velikonocí, 2. přde sv. Duchem,3
po sv. Maří Majdalenč, 4. po sv. Barto
lomějí, 5. po sv. Ha\lu; týhodní trh každý
čtvrtek na přízí, plátno, obilí a všelíké
krúmskó zbož

(Diovi (Bleístadt), 1 v pondělí po Rogate.
2. druhé pondělí před sv. Michalem. '

Ondřelov, tu středu před sv.Blažoíem,2
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tu středu před sv. Vojtěchem, 3. na den sv.
Petronily, 4. na den sv. Markéty, 5. ve
ati-edu před pov'šením sv. Kříže, 6. ve
středu před sv. Šyímonem a Judou. Kdyby
3. „neb 4. výroční trh na sobotu, na ne
dčli aneb na nějaký jiný svátek padl, drží
se tu středu před tím.

llpntov (Abtsdorl'), [. na černý čtvrtek,
2. v pondělí před sv. Duchem, 3. večtvr
tek po lllarii Sněžné, 4. druhý čtvrtek po
početí P. Marie.

opočuo, 1. na sv. Marka dne 25. dubna,
2. na sv. Mikuláše dne 6. prosince. Trhy na

' koně a rozličný dobytek, jakož ijíné zboží :
1, na obrác._ sv. Pavla dne 25. ledna, 2.
navsvatého llehoře dne 12. března, 3. v
pátek před sv. Jiřím. Trhy na vlnu: 1. na
sv. Petra a Pavla dne 28. června, 2. na
stětí sv. Jana dne 29. srpna. Trhy týhodní

. na,obilí a kramářské zboží každý pátek.
Osečno (Oschítz), ty pondčlky:1.po čtvr

tč postní neděli, 2. po sv. Víta, 3. po
třetí, neděli v říjnu, 4. před sv. Tomášem.

Ostrov (Schlaekenwerth), 1. v pond. po
Septuagesima, 2. v pondělí před sv. Ha
vlem; trh týhodní každé pondělí.

(Iudllce (Eidlitz), výročníadohytčítrhy:
1. 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 týhodníttrh na obilí, palivo
a potravní zásoby.

ounožt (Unhoscht), 1. den po novémro
ce, 2. na sv. Josefa, 3. den po sv. Petru
a Pavlu, 4. ve středu po sv. Františka
Seraf., 5. v pondělí po sv. Martinu.

Oupice (Eípel), 1. na Hromnice, 2. v ou
terý po sv. JakubuV ., 3. v outerý po
svatém Jiljí, 4. v outerý po sv. Martinu.
Týdenní trhy, 1. v out. před velikonocí,
2. v out. před avatodušními svátky, 3. v

out. před av. Havlem, 4. v outerý předváno

ouaoby (Pollersililjrclien),!. v pondělí poHromnieích, 2. e2 července, 3. dne
28. října. Každý.:lnpondelok trh na dobytek
a obilí.

Ould nad Labe-n (Ausaig),výroční
i dobytčí trhy ty pondělky: l. po sv.
l'ahianu a Šebestianu, 2. čtvrtý před Ve
likonocí, 3. po sv. Markétě, 4. po sv.
Bartoloměji, a 5. po sv. Marlinu.

(Ducti nad Orlici (Wildenschwert),
výroční trhy a 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, přízi, plátno a vlnu.

Ould (Anselm), 1. patou středu postní, 2.
na sv. Jana Křtitele, 3.na sv. Bartoloměje,
&. na sv. Šimona a Judu.

Výroční trhové v Čechách.

Outer-ý (Neumarkt), !. třetí pond.v postě,
2. pond. po květ ned., 3. sv. Jana
Křt., 4. ve čtvrt. před sv. Havlem, 5. v
sob. před Ad. a Evoou.

Pacov, l. v pondělí po neděliKantate, 2.
na sv. Annu, 3. v pondělí před sv. Havlena,
4. na sv. Barboru. Týhodní trhy od stře
dopostí až do začatku ad\entu na koně,
hovězí dobytek, obilí, vlnu atd.

Paka Nové (Neupaka'), 1. v outerý po
jmenu P. Ježíše, 2. v outerý po neděli
Rogate, 3. v outerý po Božím Tele, 4. na
sv. Vavřince, 5. v outerý po sy. lllatouši.
'l'rh týhodní každou sobotu.

Pardubice, I. ve středupo llromnících,
2. v pond. v křížovém týdnu, 3. na sv.
Viktorína, 4. v outerý po početí P. Marie.
Trhy na dobytek: 1. v pond. před l_lrom
nicemi, 2. v pond. před křížovou neděli,
3. v pond. před sv. Víktorinem, 4. vpond.
před početím Panny Mário. Týhodní trh
každý pátek.

Pecka (Pctžknu), výroční, koňské a do
bytčí trhy: 1. v pond. po sv. 3 Králích,
2. v pond. po sv. Duchu. Týhodní trh
každou středu.

Pečky (Petschkau), 1. v pond. po jmenu
I'. Ježíše, 2. na sv.Jana Nep., 3. na sv.
Vavřince, 4. v pond. před sv. Martinem

Pelhřimov (Pilgram)ty outerky: 1. po
novém roce, 2. po středopostí, 3. po Bo
žím Tele, 4. po av. Bartoloměji, 5. po av.
Šimonu a Judč. Trhy na dob\tek každou
středu postní. pak 1. sobotu po křížové
neděli, 2. v sobotu po ev. Trojici, 3. v
sobotu po ev. Prokopu, 4. v sobotu po
povýšení sv. Kříže. Trhy na koně každé
pond. před výročním trhem. Týhodní trh
každou sobotu.

Pernink (Biiringen), první pond. měsíce
září aneb po svátku Anjela Strážce

Petrovice (Petermalde), ti) v pond.14dní před sv. Duchem, 2. v on.d 14 dní
před císařským posvícením.

Pilníkov, 1. v outerý velikonoční,2. na
sv. Víta, 3. na sv. imona a Judu

Písek, 1. třetíčtvrtek vpostč, 2.voutcrý
po sv. Trojici, 3. na sv. lll, Magdalenu, 4.
na den povýš.sv. Kříže, 5. na sv, Alžbětu,

Plielí, ty pondělky: 1. první v„postě, 2.
po nanebevz, Panny Marie, 3. po povýšení.
sv. Kříže, 4. po všech Svat'c

Planá (Plan), 1. na sv. Tomáše Akv., 2.
ve středu před zeleným čtvrtkem, 3. v
pond. po nanehevstoup. Páně. V pondělí
na dobytek a v sobotu na obilí.

Planá. Horni i. druhounedelipo Hrom—
nících, 2. 2hou nedčh po velikonocí, 3. na
sv. Markéétn, 4. na sv. Michala, týh. trh
každý outerý.

Plan-any, 1. na sv.Fabiana aŠebestíana,



2. na sv. Matěje, 3. v svatodušní pond.,4. na 'sv. Jakuba.
Planlce, ty čtvrtky: 1. po Quusím, po

8. dní, 2. po rozeslání sv. hpOst., 3, po
povýšení sv. Kříže po 3 dní, 4. po sv.
Havin, “padne-lí sv. Havla ve čtvrtek, ten
samý den; týhodní trhy: i. na velkýpú
tek, 2. na sv. Tomáše, a od sv. Josefa až
po sv. Havlu na rozličný dobytek každou
sobotu.

Plnina (Platten), ty pondělky: 1. předsv.
Duchem, 2 po sv. Duchu. 3. po sv Va—
vřinei._

Plzenec, výroční a dobytčí trhy: l.“ v
pondělí do líromnicích, 2. ve středu po
sv. Vojl., 3. v pondělí po nanebcvzeti
Panny Marie, 4. ve středu po sv. H'avlu.

Plzeň (Pilsen), výroční, a dobytčí i koň—
ské trhy ty pondělky: ]. po Reminiscere,
2. po sv. Petru a Pavlu, 3. po sv. Bar—
toloměji, 4. po sv. Martinu. Trh na vlnu
drží se zároveň s trhemPetro-anelskýma
trvá plných 8 dní. Týhodní trhové ve
středu a v sobotu.“ '

Počátky, ty pondělky: l. po jni'é'nuP.
Ježíše, 2. po nanebevstoupení Páně, 3. po
lv. Františku Ser.

Pudčhrady, výročnía dobytčí trhy ty
pondělky: 1. po sv. Josel'u, 2. před s\.
Markétou , 3. po povýšeení sv. e,
4. na sv. Havla; každou sobotu týhodní
trh.

Podllrady, výroční a trhy na koně a
ho\ězi dobytek: 1. druhý outerý před 9\.
Bartolomějem, 2. v euterý po sv. Šrmonu
a Judč.

'Pndllořnny (Podersam),výroční a clo-'
bjtčí trhy ty středy: 1. po Velikonoci, 2.
před s\. Havlem, 3 před Vánocemi. Tý
dní trh každý putek.

Podmokly, týdní trh \ outerý a ve
čtvrtek.

Podoly Bilé (Weisspodol),1. naHrom
nice, 2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na sv.
M Magdalenu, 4. na sv. Václava.Police,

.na s\. Prokopa, 3. na sv. Bernarda; pa—
dírou-li aled\a p'osled. trhy na sobotu, drží

"se v pond. & osmiden. svobodným prode
jem kramářského zboží, koní ahovčz. do
bytka. Týbod. trh každou středu na plai
tno, přízi a obilí \šeho druhu.

Pollčany.1.vpondeií po e\. 3. Králícb
2. třetí pátek v postě, 3. v pondeli po
sv. Filipu a' Jakubu, 4. na sv. Jana Křt.,
5. na sv. Bartoloměje, 6. na sv. Šimona
n Judu; týhodní trh každý čtvrtek.

Polička, 1. v pondělí po sv. 3 Kralíeh,
2. třetí čt\rtelr postní, 3. \ outerý před
svatým Jiřím, 4. ve čtvrtek před sv. Janem
Křt., 5. ve čtvrtek před sv. Bartolomějem,

Q. Y m před sv. _Šim. a Judon,

i. v pond. po nedeli Kantáte, 2.

i'olců, (Pollin), 1. na sv. Markétu, 2. na
duš ikčy

Polna, 1 ve středupo sv.Matěji, 2. po
s\. Filipu u Jakubu, 3. po s\. Vilu, 4. po
sv. Václavu. '

Poříčí Spalené, (Brennporjtsehen),t
na S\ Josefa, 2. \e čtvrtek po sv. Duchu,
3. v pondeli po sv. Bartolornčji, 4. v druhé
pondělí po 5\;' Martinu.

_Postnloprty (Postelberglavýročnítrhy:
'1. “v pond. před Velikónocí, 2. v
po sv. Trojici, 3. den po nanebevzeti P.
'Marie, 4. na sv. Ondřeje ap.; “týhodní trh
každou středu. '

Postuplce, 1. dne 30._května, 2. dne 5.
září, 3. dne 16. října, 4. dne 20. listopadu.

Praha, 15. březnana star. náměstí;' 12.
května na malostransk. náměstí a na Step.
númesti; 11. června na mal nam ;.24 září
na slnrom. mim ; 2. prosinec nn starom.
náměstí — \ždý 14

l'rachallre, 1. ve (zhi—tekpo sv. 3 Krá
líeh, 2. den po sv. Jakuba, 3. na sv. Ma- =
těje; týhodní trhy na dobytek a obilí každý
čtvrtek, 2 nichžto hla\ni jsou ve čtvrtek
po 5\. Matěji a po s\. Vojtěchu

Prčice, \ýroční a dobytčí trhy: [. v ma
s0pustní pond., 2. v pond._po av. Vítu,3
po nanebevzetí Panny Marie, 4. na sv. Ši
mona a Judu.

Proseč, výroční 'a dobytčí trhy: 1. ve
čtvrtek po sv. Jiří," 2. v pond. před sv.
Maří Magdalenou, 3, v pond, před sv. Te
resií, 4. v pondělí před svatou Kateři—
nou. Dobytči trhy odbývají se před po
lednem.

Protivín, ]. navelkonočnípond., 2. na sv.
Prokopa, 3. na sv. límla.

Přelouč. 1. v onterý po neděli Judika,
2. ten den po navštheni P. Marie, 3. na
proměnění Krista Prinu, 4. na sv. Kateřinu;
trh na dolntek \žd\' 6. června

l'řcstlce, 1. vpondčlí po nanebmstoupení
Pinč, 2. po Božím Tele, 3 po sv. Vavřin
ci, 4. po St. Krišpinu; týhodní trhy nn
potrmní \ěci:1.na zelený čtvrtek, 2. na

.Tomáše: pak od začátku postu až k
sv. Martinu každý čt\rtek.

Přibishua, 1. v postní sobotu, 2. třetí
pondělí po Velkonoci, 3. v pondelí po sv.
Petru a Pavlu, 4. po narození Panny i\la

' rie, 5. po sv. Ondřeji,
Přibrnnl, 1_.v pond. po líromnicirh,2

po Velikonoci, 3. na 5\. Jana Křtitele,4

na sv.aJiljí, 5. na sv. Linharta aneb v ponelí

l'řibulzy o(Fríihbusa), \ pond. po sv. Bar—
tolommji.

Přidali (Priethal), 1. na den sv. Vavřince,
2. v neděli po sv. Jiří, každou středu tý
hodní a dobytčí trhy.

_ Pří-„očnice (Priesen), trhy výroční \\ na

14.
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dobytek: 1. v pond. před nanobevst. Páně,
2. v pand. po BV-Bartoloměji. v tčmdni
před adventní nedělí jc po 6 dní trh na
len; týhodní trh každou sobotu,

nóbl. l. v pátek po sv. Jošolu, 2. na sva
tou Trojicí po 8 dní, 3. na svatého Barto
loměje. 4. na ovat. Martina po 3 dni; tý
hodní trh každou středu.

Rabštein (Rabenstein), 1. druhou středu
PO SV- Jiří! 2. ve čtvrtek před sv. Vác
lavem. *

lladonšov (Graber), výroční trhy: 1. na
sv. Valentina 14. unora, 2. na sv. ita 15.
června, 3. na sv. Michala 29. září. 4- na
dušičky 3. listopnda. '

Radnice, 1. v pond. po Jndika, 2. po na—
ncbevstoupcní Páně, 3. po Božím Tčlc, 4.
po narození P. Marie, 5. po Lukáši. Zvlá
štní trhy: í.“na zelený čtvrtek, 2. na sv.
Tomáše apost.; trh na dobytek a obilí
každý čtvrtok.

Radomyšl, l. na svatéhoMatouše.
Radonice, výročnía trhy na koněu ho

vězí dobytek: 1. vpondělí po neděli Liítare
2. na svatého Bartoloměje, 3. v pondělí
po svaté Kateřině.

Radyně (Ríchenburg), výroční trhy na
dobytek: 1. ve čtvrtek po Božím Tčle,
2. dne 27. srpna, 3. dne 27. listopadu.

Rakovník (Rakonitz), 1. ve čtvrtek po
Reminis., 2. ve středu po Kantátc, 3. na
rozeslání sv. apostolů, 4. na sv. Ludmilu,
5. na den sv. Linharta', týhodní trh na
den sv. Tomáie.

Rataje, 1. v suché dní před lvatýni hla
tějem, 2. v pondělí před Velkonocí, 3. ve
středu po nanebevstonpení Páně, 4. v pon
dělí před Vánocemi.

Ratibořice. 1. v středopostí,2. na sv.
Jakuba; týdní trhy: 1. na maoopustníou
terý, 2. ve středu po Velkonoci, 3. po sv.
_Vítu, 4. na sv. Šimona a Judu.

Roudnice, 1. první čtvrtek v postě, 2
prostřední čtvrtek v postě, 3. na zelený
čtvrtek, 4. na den nalezení sv. Kříže, 5.
ve čtvrtek po nanebevstoupení Páně, 6.
v ponděli po Božím Těle, 7. na sv. Maří
Magdalenu, 8. ve čtvrtek po sv. Jiljí, 9.
ve čtvrtek po sv. Václavu, 10. ve čtvrtek
po sv. Martinu, 11. na den sv. Tomáše;
týhodní trhy každé outerý a na obilíkaž—
dý čtvrtek. _

“cell-telu Dolni (Unterreichensteín),i.
na sv. ebestíána, .na sv Vojtěcha, 3.
na sv. Jiljí, 4. na sv. Linharta.

Ročov Ron-ní, městys,v pond.po zvěst.
P. Marie, v pond. po Janu Kit., v outerý
po Františku Seraf., v outerý po početí P.
Marie.

Rochlice, ty pondělky: 1. po Velikonoci.
2. po ". Prokopu, 3. po nanebevz. P. M.,
4. po cís. posvícení. Týdní trh každý čtvrt,

Výroční trhové v Čechách

Rokycany, 1. v pondělípo sv. Faustínn,
2. po sv. Torpcsu, 3. po sv. těpánu pa—
peži, 4. po sv. Františku Seraf., 5. po
první neděli adventní.

Rokytnice, i. na sv. Matěje, 2. na sv.
Markétu, 3. na dušičky. Pouti: 1. na svat.
Joseía, 2. v oktávu Božího Těla; týhodní
trh každé pondělí.

Ronov, [. ve čtvrtek před Velikonocí, 2.
před sv. Duchem, 3. před Vánocemi, a
padne-li na ten den štědrý večer, drží se
trh 0 týden dříve.

Ronov (Ronspergh !. na sv. Filipa a .la
kuba, 2. v pond. po sv. Petru a Pavlu, 3.
v pond. po narození P. Marie po'8 dní.

Rovensko, výroční a dobytčí trhy: l.
na sv. tří 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: i. ve čtvrtek po třetí neděli po
3 Králích, 2. po Judika, 3. v outerý před
nancbevzetím Páně, 4. ve čtvrtek po sv.
Markétě, 5. po svat. Vavřinci, 6. po sv.
Havlu, 7. po svat. Martinu, 8. v suchém
týdnu před Vánocemi. Týhodní trh každý
čtvrtek.

Rožmberk, !. na sv. Fabiana a Šebe
stiána, 2. na sv. Vojtěcha, 3. vpond. před
sv. Václavem; trh na chleb na sv. Miku
láše; týhodní trhy každou sobotu.

lložmital (Rosenthal),1. na sv. Filipa a
Jakuba, 2. na sv. Jakuba dne 25. června;
týhodní trh každou středu.

Rožmltal, 1. v pondělípo Judika, 2. na
sv. Filipa a Jakuba, 3. v pond. po Božím
Tělo, 4. na svat. Vavřince, 5. v pondělí
před svatým Václavem.

Rumburk, 1. v ond. o obrácení sv.
Pavla, 2. po svatodušních svátcích, 3. před
uv. Bartolomějem, 4. po av. Flaviu; tý
hodní trh každou _slředu. .

nychn'ov (Reichen), 1. na sv. Bartolo
měje, 2. na sv. Michala.

Rychnov (Reichenau), výroční a trhy na
dobytek: 1. ve středu po Jmenu Ježíš, 2.
na den nalezení .sv. Kříže, 3. na sv. ro
kopa, 4. na,svat. Matouše, 5. na av. Lucií.

Rychnov (Je-ký, 1. v pondělípo Božím
Těle, 2. na svatého Ondřeje; každou středu
týdní trh. '

Rychnov Nový (Neureichcnau),výroční
a dobytčí trhy: 1. v pond. po Hromnicích,
2. po sv. Filipu a Jakubu, 3. před nane
bevatoupením P. Marie, 4. po sv. Martina;
týhodní trh každé pond. na'platno, přízi
a potravní věci.

Řočleo červena , (Rothřečle).i. na
gv, Jiří, 2, v outerý po nanebevntoupení
Pa'ně, 3. na sv. Šimona : Judu, 4. na sv.
Kateřinu. x

Řečice Rardaiova (Kudalrečlc)



Výroční trhové v Čechách.

1. na sv. Josefa. 2. na sv. Vavřince, 3.
na av. Matouše, 4. na sv. Martina; trh na
dobytek každý outerý.
ovnlce, 1. v pond. po av. Matěji, 2. ve
středu ,před Božím Tčlem, 3. před av.

„ avlem.
Ričany, i. ve čtvrtek po svatém Matěji,

2. na av. Zikmunda, 3. ve čtvrtek po sv.
Prokopu, 4. ve čtvrtek po sv. Bartoloměji,
5. v pond. po av. Václavu, 6. ve čtvrtek
po sv. Martina, 7. v pond. před štědrým
večerem; týh. trh každou sobotu.

Sad-ků, l. v pondělí po jmenu Pána Je
žíše, 2. po svatém Janu Křtiteli, 3. po
av. Bartoloměji, 4. po svat. Havla; týdní
trh každé pondělí.

Sundavn (Snndau), 1. v pond. po neděli
Bemíniscere, 2. po sv. Duchu, 3. po svet.
Michalu Arch., 4. po druhé neděli adventní,
týhodni trh na obilí každou sobotu.

Sázava, !. dne28. dubna,2. dne 2. lístop.
Seč, výroční a trhy na koně i hovězí do

bytek a osmidenním frejunkem: 1..ve čtvr
tek po sv. Vítu, 2. v pond. po Sv. Jiljí,
3, na sv. Martina biak. Na obilí, vai-ivo,
vlnu a přízi: 1. v eutery' v postě, 2. v
outerý před atředopostím, 3. v outerý po
Judika.

Sedlec, l. v pond. po jmenu. P. Ježíše,
2. na sv. Jiří, 3. na Pin papeže, 4. na sv.
Michala arch , 5. na sv. Alžbětu.

Sedlice, 1. ve středu po čtvrté poatníne
dčli, 2. v pond. po nejsvětější Trojici, 3.
ve ati-edu po navštívení P. Marie, 4. na
sv. Bartoloměje, 5. na sv. Michala, 6. na
sv. Martina bisk.

Iedlčany, !. ve středu před Velkonoeí,
2. ve středu před av. Duchem, 3. den před
sv. Petrem & Pavlem, 4. ve středu před
av. llavlcm, 5. den po sv. Martinu, 6.
ve středu před Vánocemi. Týhodní trh
každou středu; teknazvanú kocanda, totiž
trhy na len a plátno: [. osm dní před sv.
Petrem & Pavlem, 2. oem dní před av.
Martinem. ,

Sedlo Staré (Altaattel),1. v out. po sv.
Janu Nep., 2. v pond. po av. Váelavu, 3.
_vestředu před sv. Martinem

Semlle, 1. v ond. v středopostí, 2. po
křížové neděli 4. června, 3. před svat
Janem Křt., 4. po sv. Jiljí, 5. před av.
Havlem, 6. před av. Ondřejem. Týbodní
trh každý pátek.

Senožaty, 1. na sv. Háta, 2. na ev.,Voj
těcha, 3. na av. Petronillu, 4. na av. Ma

toale, 5. dne 27, pros.; každý pátek trhna dobytek.
Sonor-aloe, l. ve čtvrtek po jmenu P.

Jelíle, 2. ve atředu před květnou nedělí,
3. v pand. po av. Trojicí, 4. na sv Bart.,

5. na av. Šimona & Judo; týhodní trhkaždý čtvrtek.
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Skalice, 1. na sv. Matěje, 2. na 'sv.Jana
Nep., 3, na sv. Vavřince, 4. v pond. před
av. Kateřinou.

Skalice českú. neb velká, výročnía
trhy na dobytek: 1. ve středu po ev. Fí
lípu n Jakubu, 2, po sv. Vavřinci, 3. v ou
terý po sv. Františku Ser., 4. ,po av. Jiljí.
Týh. trh na obilí, přízi a potravní věci
každý outerý.

Skuč, 1. první outerý v postě, 2. v outerý
avatodušni, 3. na povýšení sv. Kříže, 4.
na av. Lucii. Trhy na koně a hovězí do
bytek: l. na den sv. Karla Vel., 2. na
první outerý postní, 8, v pátek před květ
nou nedělí,-1. ua proměnění Christa Pána,
5. na sv. Martina bisk., 6. na sv.——Lucií.

Slany (Schlan), 1. na sv. Filipa a Jakuba,
2. na sv. Matouše po 8 dní, 3. na den
obětování P. Marie. Trby na dobytek:
v pond. po Liitare, 2. na den proměnění
Christa Pána.

Slavětín, 1. \e středu pred květnou ne
deli, 2. po sv.Jgnúciu, 3. před sv. _Vň
clavem, 4. ve středu po obětování P.
Marie.

Slavkov (Schlaggenwald), 1. v pond. po
neděli Septuagesima, 2 pojmenuP. Maríe.

Smidary, 1. v outerý po sv. Dorotě, 2.
v pond. po ev. Stanislavu, 3. na sv. Ja
kuba většího, 4. ve čtvrtek po narození
P. Marie, 5. na sv. Lukáše. Každou sobotu
trh na obilí.

Smiřice. 1. ve středu po Hromnieích, 2.'
před av. Jířim, 3. před Jubiláte. 4. před
sv. Bartolomějem, 5. před av. Mntouiem.
Každou středu týhodní trh.

Smržovka (Morchenstern), 1. ve atředa
po sv. Josefa, 2. po av.Marku, 3. před
všemi Svatými. 'lýhodní trh každou středu.

Soběslav, l. v pond, po obraceníuv.Pn—
vla aneb v pond. před Hromaicomí, 2.
před avatodulními svátky, 3. po povýlení
sv. Kříže, 4. před sv. Kateřinou. Trhy na
koně o den dříve. trhy na bovězídobytek
od druhého pondělí v pottč až do pon
dělka po avatč Trojici každé pondělí.

Sobotka, 1. ve čtvrtek po 3 Kr.. 2. na
velkouočaí out., 3. na sv. Magd., 4.na ".

art., 6; na sv. Michala, 6. na av. Kate—
řinu. Týbodaí trh každou sobotu.

Sokolov (Falkenau), !. v pond. před av.
Duchem, 2. po av. Jakubu vět., 3 na av.
Michala; trhy na dobytek každé 3. pond.
v každém měsíci.

Solnlco,1. na masopustní pond., 2. na
sv. Jana Křtitele, 3. na av. Jiljí, 4- na
av. Šim. a Juda; týbodaí trh každóypoa.
deli. : 

Sovlnkn, 1. ve čtvrtek před Hromni—
cemi, 2. v outerý před av. Viclavem;

týhodní trh na obilí a.dobytek každýčtvrle

“*
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Stankovy. 1. v outerý po novém roce,
2. po sv. Františku Serní'mskčm; tyl-rodní
trh každé pond.

Stárkov (Starkstadt), výroční \\ trhy nn
dobytek: 1. v pond. po jmenu P. Ježíše,
2. před sv. Duchem, 3 po 5\. Voršile.
Připadne-li sv. Voršily na pondělí, drží se
trh toho samého dne, a druhý den na to
dobytčí trh; týhodni trh na přízi a plátno
každou sobotu.

Stody (Stasb),t . v out. po Hromnicích,
2. na sv. Jiří, 3. \e stredu po sv. Michalu,
4. v outerý přcd sv, Martinem. Připadne
li smtoprský trh na neděli neb svátekmd
loží se na příští outerek.

Strakonice, 1. ve čtvrtek poslřcdopostí,
2. v out. po nanebevstoupení Píinč, 3. na
sv. Annu, 4. nn_ en sv. im. a udu.

Strašecí Nové, město,(Neustrnschitz),].
ve čtvrtek před květnou nedělí, 2. v
outerý před nanebevstoupením Páně, 3.
ve čtvrtek před nnvštivením Panny Marie.

Stráž (Neustadth, 1. v pond. před sv. .la
nem lířt., 2. na sv.“Katei-inu; každý ou
terek trh na dobytek.

Stráž (Platz), 1. v pondělí po smrtelné
neděli,“.. ve čtvrtek po Božím Těle, 3.
na sv. Bartoloměje, 4. na sv. Lucii; trh
na dobytek každý pondělek.

Stráže (Wartcnberg), výroční a dobytčí
trhy: 1. v druhé pond. po- Velikonoei, 2.
po rozeslání sv. ap05., 3. před sv.!lavlem,
4. po sv. Martinu; týhodní trh: 1. ve
středu před Velikonocl, 2. před Vánocemi.

Strážov (Drosau), 1. ve čtvrtek po sv.
Mntčji, 2. po sv. Jiří, 3. po sv. Jakubu,
4. po sv. Martinu.

Strmilov (Tremles), 1. den po novém
roce, 2. druhé pond. v postě, 3. čtvrté
pond. po velikonocí, 4. v pond. po Božím
Téle, 5. na sv, Jiljí, 6. na sv. Havla, 7.
den po sv. Ondřeji, trhy na dobytek kaž
dě pond. od 1. května až do 31. října.
Trhy na obilí každé pondělí.

Stříbro (Mies), výroční a dobytčí trhy:
l. v pond. po sv. 3.l(rá|ích, 2. po veliko
nocí, 3. po sv. Vavřinci, 4. po sv. Havlu.

Stropnice (Strobnitzt, na avatodušníou
terý; každý outerek trh na dobytek

Strnnkovlce,1. v pond. po nejsvětější
Trojici,-' 2. na sv Vravinmoc, 3. na sv.
Františka Ser., " týbodní trhy vždy vouter

Sukdol, v outerý před sv. Havlem, 2. v
outerý před ev. Tomášem apost

.Suniperk (Sonnenberg), 1. dne i. květ
na, 2. na sv. Michala.

Snpi llora (Geiersberg), výročnía trhy
na dobytek: 1.po Svatém Duchu, 2. po
svaté Markétě, 3. po sv. Matěji, 4. po
obětování Panlny Marie; trh týbodni na
obilí každé pondělí.
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Salice (Schtittenhot'en),1..v pond. po 3
Králích, 2. v outerý svatodušní, 3. na sv.
Rocha, 4. na sv. Františka Ser., trhy-na
“dobytek od květné nedele až do sv. Marti
na; každý pondelok a pátek po celý rok
trhy na obilí.

Světlá, 1. v. outerý po sv. 3. Králích. 2.
na sv. Vojtěcha, 3. na sv. Bartoloměje, 4
na sv. Michala.

Sviny '(Sehweinitz), 1. den po sv. Trojici,
2. v neděli po nanebevzetí ',Panny Marie.
Padne-li na ten den trh \' Lišově, drží
se o tři dni dříve, 3. na sv. Františka
Seraňnského.

Svojanov, výroční adobytčítrhy, kteréžto
poslední drží se před polednem: 1. na ma
sopustní outerek, 2 ve čt\rtek ve květnOu
neděli, 3. ve stredu přednanebevstoupentm
Pánč, 4. na sv. Maří Magdalenu, 5. ve

'čtvrtek před St. Tomášem.
Svrůtka,t . \ pond po sv. Fab.aŠehest.,

Ž."po \elikonocí, 3. na sv. Prokopa, 4.
; Ve středu po sv Martinu
Senbocll, 1. v pondělí po nedeli Kantáte,

2. druhé pondělí po sv. Petru a Pavlu, 3.
druhé pondělí po jménu P. Marie, 4.drn
he pondelí po všech S\atýeh; trhy na
dobytek každý první čtvrtek v měsíci.

Šenbach, 1. \ pond.po pnnínedčlíveli
konoční, 2. v outerý po sv. Janu Křtit., 3.
druhý pond. po jménu P. M., 4.druhý ou

_. terý po všech Svatých. *
Senfeld, [. v pond. před av.
_ pond. po sv. Martinu bisk.
Senllnd, 1. druhé pondělípo sv. Janu Křtit.,
_ 2. v pondělí před první 'advcntní neděli.
Senllnda, 1. v pondělí po 3. Krtílích,2.

druhé pondělí po velikonoci, 3. v pondělí
před s\. M. Magdalenou.

Širglswalde, 1. na velkonočníoutery,2.
v pondělí po av. Markétě, 3. v ond.
po tu. Františku. Ser. Týhodní trh každý

te.k

Bart., 2. v

P“
Šluorec, výroční a dobytčí trhy: 1. v

outerý před \elikonocí, 2. před sv. Ha\l.,
3. před vánoci.

šluknov (Schlukenau), 1. v pond. po ne
děli Okuli, 2. po nanebe\stoupeníPáně,3
po sv. Vavřinci, 4. po sv. ntouší ;“ p'a
dne-li sv. Vavřince neb Matouše “v pond..
drží se trh ten- samý den; týh'o'dní trhy
každý čtvrtek, na zelený čtvrtek a ve

čtvrtky v adventč přicházívají cizi krama'ři a řemeslníci.

Štěkna (Steelren),t. vouterý po iní neděli
vpustě 2 v out předsv. Jiljí, 3;nasv.'l'eklu.

Štěpánov, 1. na sv. Vojtěcha, . na sv.
Bartoloměje, 3. \ out'erý předsv; Havlem ,
trhy na všelíký dobytek po celý půst
každou utředu. '

Štětí (Wegotůdtel),výroční trhy ita dobýtek:
t. druhý čtvrtek po Veltkoaoci', 2. ve
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čtvrtek před sv. Vavřincem, 3. před sv.
Havlem, 4. po početíP. Marie.

štuky (Stecken), 1. na sv.Josefa, 2. na sv.
Víta, 3. na sv. Vavřince, 4. na všecky Svaté.

švnroentall, vvýročnía trhy na koně adobytek: on.d po jmenu Ježíše,2
po 8. květnu, přoipndnc-li svátek, tedy v
outerý, & padne-li 8. května v pondělí, 0
týden pozděj, 3. v pondělí po ev. Bartol.
padne-li sv Bart. na pondělí, tedy příští

ponděH.
Švihov, i. v pondělí po neděli Liitare, 2.

na sv. Víta, 3. v pondělí po sv. Václavu,
4. v pondělí po sv. Lucií, každou středu
týhodní trh.

Tábor, 1. na sv. Řehoře, 2. nn sv, Urbana,
3 na proměnění Christa P. 4. nn ev. Hn
vla, 5. na sv. Ondřeje; padne-lí některý
z těchto trhů na sobotu aneb jiný židov
ský svátek, drží pe příští středu.

Tachov aneb Dřevňov (Tachau),!. v
pondělí po jménu P. Ježíše, 2. na velký
pátek, _3. v pondělí po Božím Tělo; trhy
týdní každou středu a pátek.

Teplá (Tepl), trhy na koně a jiný doby
tek: 1. ve středu před Hromnicemí, 2.
před Velkonocí, 3. po Jubilale. 4. po sv.
Kilinnu, 5. na sv. Jiljí, 6. ve středu před
císařským posvícením, 7. ve středu před

, Vánoci; trh na obilí každou středu.
Teplice (Teplitz), 1. v pond. po sv. 3

Král., 2. po sv. Janu lířt.. 3. po ev. Jiljí,
4. po sv. Havla; hlavní týhodní trhy v

outerý každého týhodne a týdní trhy kaž
dodenně. První hlavní týhodní trh v kaž
dém měsíci je spolu trh na dobytek.

Teplice (“eckelsdorl'), 1. v outerý po
jménu P. Ježíše, 2. po nancbevstoupeni
Páně, 3. po nanebevzetí P. Marie, 4. po
všech Svatých; týh. trhy 'každý outerý
na plátno, přízi a len. x

Terezín (Theresienstadt), 1. v pond. po
sv. 3 Králích, 2. první pond. po veliko
noci, 3. ve čtvrtek po sv. Petru a Pavlu,
4, v ond. po sv. Václavu.

Teyn l-Ioriův (Bischofsteinitz),i: v ou
terý před Hromnicemi, 2. před svatým
Petrem a Pavlem, 3. po povýšení sv.
Kříže; týhodni trh na obilí každou sobotu
po celý rok.

Teyn nad Vltavou, (i\loldauteynj,1.
dne 8. května. 2. dne 25. července,
dne 21. září. 4. dne 25. listopadu, trhy
pro poutníky dne 19. března a 15. čer-.
vna; týdní trhy na potravní věci každou
středu po celý rok.

Tejnec Ilroclnový (Hrachovteinitz),1
na den sv. Matěje, 2; ve čtvrtek čtvrtého
týdnu po velíkonoci, 3. na sv. Jana Křtit.
4. den po sv. Michalu, 5. na _. Tomáše;
trhy na dobytek o .druhem trhu ten samý
den, o čtyrech ostatních den před tím.
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Teynlce Lab-ků (Elbeteíniíz),1. v.
pond. po 3. Krdlích, 2. po květné neděli,
3. po sv. Janu Křtítolí, 4. po sv. Vác
lavu.

Teynlce Panenwká (Jungferteinítz),1
v pond. před Hromnicemi, 2. po sv. Jiří,
3. před naroz. Panny Marie. Na sobotu při—

padlý trh drží se příští pondělí. .
Tuužetin (Theisíngli '! 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; s druhým,
třetím a čtvrtým trhem jsou “by na do
bytek spojeny; týhodní trh každý čtvrtek.

'I'nnice (Tíirmitz), 1. v outerý po Veliko—
noci, 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 Těle, 5.- před promě—

něnílm Christa Pána, 6. před všemi Svatým
Třebechovice (Hohenbruck),výročnía

dobytčí trhy: 1. ve středu po obrácení
sv. Pavla, padne-li ale středa na svátek,
drží se trh v příští středu, 2. na promě
nění Christa Pána, 3. na sv. Kateřinu, lla
ždý čtvrtek týhodní trh.

Třebešice, 1. v sobotu po středopostí,
_ 2. v oktávu sv. Petra a Pavla, 3. na av.

Františka Ser.
Třebenlce, výročnítrhy na dobytek: 1.

ten den po llromnicích, 2. na sv. Jiří, 3.
na sv. Jakuba, 4. den po všech Svatých.

Třeboň (Wittingau), 1. nn svatého Fili
pa a Jakuba. 2. na sv. Jiljí, 3. na av.
Tomáše.

Třebovu čeaká (Bóhm.Trůbnu), 1. na
sv. Matěje, 2. v outerý po vstoupení Páně,
3. na sv. Vavřince. 4. na sv. Matouše.
Trh na obilí každý čtvrtek.

Trutnov (Trautenau), výroční &trhy na
dobytek: 1. v pondělí po obrácení sv. Pa
vln, 2. po sv. Josefu, 3. ve čtvrtek před
sv. Duchem, 4. v ond. po sv. Jakubu,
5. po sv. hlichulu, 6, po ev. Alžbětě. Vše
cky trhy, s výminkou svatodušního trhu,
drží se první pondělek, na který ta sla
vnost padá, jinak následující ponděleki
s trhem na sv. Josefa a sv. Alžbětu povole
ným na koně & hovězí dobytek-, pak
li-by trh na koně o sv. Joseíu s Chru—
dímským stejně padl, drží se v Trutnově
na pondělek před tím; mimo ty jest
každé pondělí a čtvrtek týhodní trh na
obilí, přízí n plátno.

Tuřltov, výroční a trhy na dobytek: !.
dr_uhýčtvrtek poVelkonoci, 2. první čtvr
tek po Božím Těle, 3, první čtvrtek po
sv. Františku Seraf., 4. v pondělí po po
četí Panny Marie.
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Týn'lhč, výroční trhy na dobytek: ta-př'ed
nejsv. Trojicí, 2.'na sv. Vavřince, 3. na
sv; Tomáie, 4. velký týhodní trh v pond.
po květné ncdčli. Týhodní trh každý pon

l kdč a .
l'iýlna (Uittwa), 1. v pondělípo sv. Vítu,

'2. po ev. Michalu.
Valeč (Waltsch), výroční trhy a na do
'_b'ytek: 1. v pondělí po sv. 3 Krúlích, 2.
: se středu po sv. Michala.

Vambeřleo. í. pátý čtvrtek v postě, 2.
na svatou Annu, 3. na svatou Barboru.
Každé pondělí týhodní trh na dobytek,

vlnu a přízi.
Vele-iň, l. na svatéhoJosefa, 2. v ou

terýu svatodušní, 3. v pond. po svatém
Velhartice, !. na zelený čtvrtek, 2. ve

čtvrtek po nanebevstoupeníPánč, 3. na sv.
Maří Magdalenu, 4. den po dušičkách.

Velvary,“ 1. v pondělí po zjevení sv.
Michala dne 8. května, 2; ve středu po
svatém Petru :: Pavlu, 3. ve středu po sv.
Bartoloměji. 4. na sv. Šimona a Judu, 5.
na sv. Martina bisk.

Verveřice (Wernstadtl),1. na sv. Vojtě
cha, 2. na av. Vavřince, 3. na sv. Ondřejo,
4. v pondělí před sv. Havlem. Týhodní
trh každé outerý.

Veseli nad Lužnicí, 1. vestředopostí,
2. ve středu po nanebevstoupení Páně, 3.
na sv. Prokopa. 4. ve středu po sv. Fran
tišku Seraf., trhy na vlnu: 1. ve čtvrtek
po sv. Filipu a Jakubu, 2. ve čtvrtek po
sv. Jiljí. Trh na dobytek od Velkonoci až
do Sv. Ducha každý čtvrtek.

Veselí nad Cidlinou (llochwesely),
1. na av. Matěje na všecko zboží a doby
tek, 2. na sv. Vojtěcha na plátno a přízi,
3. na sv. Jana Křt. na všelijaké zboží a
dobytek, 4. v outerý po sv. Vavřinci na
zboží a dobytek, 5. na sv. Michala, 6. na
sv. Martina na přízi a plátno

Vejprty. 1. v pond. po Božím Tele. 2. v
oml. po narození P. Marie

Vllditelu, 1. v pondělí po av. Janu Křti—
teli, 2. v pondělí po sv. Michalu. Od bře
zna až do října každé posledni pondělí v
měsíci dob. trhy.

Vlllinov, 1. první čtvrtek v postě, 2. po
lctnicích, 3. na sv. Vavřince, 4. ve čtvr
tek po sv. Martinu.

Vllemice (Willomita), 1. v pondělí po
svatém Jiří, 2. před svatým Havlem.

Vlmberk (Winterbergls 1. na svatého
Prokopa, 2. na av. Bartoloměje, 3. na sv.
Martina.

Vlachovo llřezi (Wíillíechbirken),].
na sv. Apolináře','_-'2. na sv. Ludmmilu, 3.
na sv. Mikuláše, po každé ! osmidenním
frejunkem.

Vlašim, 1. v pondělí před Velikonocí, 2.
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v' outerý před nanebevstoupením Pánů,
3.v pondělí před Sv. Duchem, 4. veobo
tu po sv. Jiljí, 5. v 'masopustní pondělí,:
6. na dušičky, 7. v druhé pondělí před
naroz. Christa Pána. Týdní trhkaíd sobota.

Vltavice dolní (Unter-Wuldau),i. na
obrácení sv. Pavla, 2. v neděli po ev.
Janu Křt. Týhodní trh každý outerek.

Vodňany, výroční :: trhy na koně a he
věz. doby:tek !. třetí outerý v postě, 2.
v outcrý před svat. Janem Nepomuckým,
3.- na den rozeslání sv. apostolů, 4. ten
den po narození Panny Marie, 5. na ava—
tou Barboru. Každý outorek trh na obilí
& potravní věci.

Volal-y. (Willem), 1. ve čtvrtek před
kvčtnou nedělí, 2. na sv. Mikuláše

Volině, 'l. na den obrácení sv. Pavla, 2.
v pond. po nanebevst. Páně, '3. v outerý
po nanobovz. Panny Marie, trvá 8 dní, 4.
v pond. po všech Svatých 3 dni.

Votice, 1. ve čtvrtek předkvětnou nedělí,
2. ve středu v křížovém týdnu, 3. ten
den po navštívení Panny Marie, 4. na sv.
Vavřince, 5. po naroz. P. Marie, 6. na
sv. Františka Ser., 7. na sv. Petra : Al
kantary (19. října), 8. před sv. Tomaiem'
apostolem.

Vožice Mladá (Jungwoachitz), výroční
trhy na dobytek : rozličné zboží: i. v
outerý po sv. Petru a Pavlu, 2. po zvěsto
vání Panny Marie, 3. po av. Vojtěchu, 4
po nanebevstoupení'Pánč,. 5 po Božím Tčle,
6. po naneb'evzotí Panny Marie, 7. po av.
Mntouši, 8. po av. Linhartu.

Vrana, 1. dne 21. března, 2. na sv. Jana
Křtitele. 3. druhý den po ev. Matouši.
Malé trhy: 1. ve čtvrtek po sv. Filipa a
Jakubu, 2. den po sv. Bartoloměji, 3. ve
čtvrtek před sv. Lukášem, 4. ve čtvrtek

0 av. Barboře.
Vroutek (íludig). trhy výroční a na do

bytek: 1. ve středu před květnou nedělí,
2. ve čtvrtek po sv. Janu Křtiteli, 3. ve
čtvrtek po sv. Bartoloměji, 4. ve čtvrtek
před početím Panny Marie. Každý outerek
trh na obíli.

Vraj! (Freiheit), l. v outerý po přenošení
sv. Václava, 2. po Božím Tčle, 3. po na
rození Panny Marie, 4. první outerek v
adventu.

Vrch sv. Šeba-Hana (Sebastiansberg),
1. v pondělí po sv. Torojicr, 2. prv
pondělí po neděli po sv. Havlu.

Vrchlabi (Hohenelbe), 1. den po sv.
Matěji, 2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. den
po Vavřinci, 4. na sv. Kateřinu. Týhodní
trhy vždy v outerý a v sobotu na rozličné
obilí a vařivo.

Všerub? (Neamarkt), 1. ve čtvrtek po
“nedeli Kantate, 2.-ve čtvrtek po Božím

Tělo. Trh na obilí a dobytek každou středu.
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viemby (Vscberan), 1. na av. Blažeje,
po ní, 2. na sv. Markétu, 3. na sv.
Filipa a Jakuba, 4. na sv. Michala, po 8
dní, 5. na sv. Mikuláše.

Vyiii Brod (Hohenl'urth), í. Svobodný
:trh na“ sv. Bartoloměje: trhy na chléb:
1. na sv. Matěje, 2. na sv. Josefa. 3. na
zelený čtvrtek, 4. v pondělí po av. 'l'ro
jící, 5. na av. lil. Magdalenu, 6. na sv.
Šimona a Judu, 7. na sv. Tomáše; týho—
dní trh každý pondčlek s dobytčím trhcm
za letních měsíců.

Vysoké (Hochaíadt), l. v pondělípo Qua
simodogenití, 2. v pondělí po sv. Šimona
a Judč. Týhodní trh každou sobotu.

Záblatí, 1. na sv. Floriana. 2. na stčtí sv.
Jana, 3. na sv. Ondřeje.

Zaclěř (Schatžlcr), 1. v outerý po svato
dušních svátcích, 2. na sv. Martina; trhy
týhodni v ouícrý a pátek.

Zahrádka, 1. ten čtvrtek po středoposlí,
2. na sv. Víta, 3. tcn pondčlek před sv.
Bartolomějem, 4. na sv. Havla, 5. na av.
Ondřeje; v outerý každého týdnu trh na
dob 'tek.

Zah-ností (Friedherg), na sv. Annu-, týh.
trh na dobytek a na obilí každý outerek.

'lnhsmuky, 1. v pondělí po Hromnicích,
2. po sv. Filipa a Jakubu, 3. ve středu
po sv. Prokopa 4. v pondělí po nancbe
vzetí P. Marie. 5. ve středu po sv. Vác
lavu, 6. ve středu po všech Svatých; trh
týhodní každou atředu.

Zhu-ov, 1. v outerý velikonoční, 2. na
sv. Bartoloměje, 3. na sv. Kateřinu.

Zbraslav (Kónigsaal), 1. dne 4. dubna,
2. v pondělí p sv. Jana Nepom., 3. po
jménu Panny Marie, 4. po sv. arch. Rafa.

Zbraslavice, 1. v outerýpředllrom
nícemi, 2. po nedělí Judika, po 8 dní, 3.
po Sv. Duchn, 4. po navštívení Panny
Marie, 5. v pond. po sv. Vavřinci, 6. ve
středu po sv. Václavu, 7. na sv. Kateřinu,
trvá 8 dní, 8. na sv. Tomáše apostola.

Zdlslavlcc, výroční trhy na rozličnékra
mařsk'č zboží a spolu trhy na dobytek:
I. ve čtvrtek před llromniccmi, 2. ve
slředopostí, 3. po nalezení av. Kříže. 4.
den před Božím Tělem, 5. ve čtvrtek po
sv. Markétě. 6. po pový'seni sv. Kříže, 7.
den po sv. Barboře.

Zetvlce (Zettving), 1. druhý pond. po
Velíkonoci, 2. v pondělí před sv. Marti
nem; trh na chléb každý outerck. .

Zlonice, 1. první poad. v postě, 2. na
sv. Vojtěcha, 3. na sv. Ondřeje, 4. na
nanebevzetí Panny Marie. Druhý a třetí
trvá 8 dní, trh každý pondelok.

Zruč, 1. na av. Dorotu dne 6.února,2. na
proměnění Christa P.; trhy: v outerý před
zeleným čtvrtkem. v-outerý před Vánocemi.
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Zvykov, výroční trhy v pond.: 1. po ev.
Valentínu, 2. po Božím Tělo. 3. po pový
šení av. Kříže, 4. po av. Alžbětě; trhy
ty'hodní na obilí, lon, přízi a rozličné po

„ travní věci každou středu.
Zen-ber; (Senftenberg),l. v outerý po_

novém roce, 2. .po letnicích, 3. po pový
šení svatého Kříže; hlavní týhodni trhy
na všecko zboží v pondeli před Veliko
noeí, řed Sv. Duchem a před Váa0cemi

_ každé pondělí a čtvrtek trhy na obilí.
Zandava (Sandau),í. vpondčlípo jménu

P. Ježíše, 2. třetí v postě, 3. po sv. An
tonínu, 4. před sv. Václavem; týhodni trh

vkažde pondělí.
Zatec (Saaž), l. v pond. před obrác. sv.

Pavla, 2. ve čtvrtek po neděli Okuli, 3.v
vpond. před Sv. Duchem, 4. v pond. před

,. naraz. P. Marie, 5. vpond. před sv. Kateřin.
'Lcl'úr (Sher), l. v pond. po novém roce,

2. před středopostím, po nejsv.Trojicí, 3.
před av. Bartolomějem, 4. před av. Mar

\ tinein.
Treba-ak, 1. ve čtvrtek po jménu P. Ježíše,

2. na svatodušní outerý, 3. na sv. Šimona
_ a Ju u. .

Zeleznlce (Eisenstadll),1. ve atředu po
jménu Pána J., 2. v pondělí po sv. Janu
Nep., 3. ve středu po narození P. Marie;

vtrh na obilí každou středu. _
'laeleznů ruda (Eisenstein),trhyna obilí

u'dobytek: 1. ve velikonoční outerý, 2.
na sv. Vendelína, dne 20. října. Měl-liby
poslednčjší trh na sobotu neb neděli pa—

\ dnouti, odbývá se v pondělí na to.
Zii-le (Schelcs), ]. v out. po sv. Jiří, 2.
\. v outerý po av. Václavu.

Zírovnice, výroční a dobytčítrhy: i. v
pondělí po svatých 3 Králich, 2. po svet.
Filipu & Jakubu, 3. po svatém Jiljí; trhy
na dobytek každých čtrnáct dní od dru
Iiého outerka po sv. Matěji až do ev.

„ llavla.
Zia-ec (Schurž), 1. v outerý před sv. Fí—

lipem a Jakubem, 2. v outerý po ev. Bar
_ lolomčji.

Zižellce, 1. ve středu před sv. Jiřím, 2.
v pond. po všech Svatých, po každé 8
dní; 3. na sv. Víla, 4. v pond. po naro

\ žení P. Marie, každou středu trh na obilí.
Z!eby,1. den po sv. 3 Králích, 2. den

po navštívení P. Marie, 3. den po všech
Svatých; týhodni trh den před všemi

_ Svatými.
Zlutlce (Lulítz), 1. vouterý Velikonoční,

2. v outerý avatodušní, 3. v pond. před
sv. Bart., 4. na sv. Šimona a Judu.

Žumberk, výroční a dobyt. trhy ve
čtvrtky: 1. před llrom., 2. před sv. Ví
tem, 3. před naneb. Panny M., —4. před
všemi Svatými.
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Výroční trhové
A—rad. na neděli Judika', 11. července, 19.

srpna, 4. listopadu, 2 dní před tím velký
trh na dobytek.

Asad, v Pe'st. stol., na vstoupení .Pánč, 20.
srpna, 11. listopadu a dva dní před tím
trh na dobytek.

Baja, v Bač. stol., 24. dub., 22. července,
21. záH a 6. pros. a den před tím trh na
dobytek.

Bajmoc, \! Nítran. stol., 6. ledna, 24. dub.,
na Sv. Ducha, 24. srpna, 29. záři a 11.
list'opmlu.

Bánovce. v trenč. stol., prvni nedeli po 3
Králich, na neděli Sexngesima, 24. dubna
na neděli sv. Trojice, na sv.-Janu Křt., na
nanebevzeti P. Marie, 29. srpna, na Šimo
na a Judu, na sv. Lucií.

Bardějov, v šariš. stol., 22. února, ua ned.
Sexagcs., 24. června, 1. září, 21. pros. a
5 dní před timrtrh ua dobytek.

Bátovce. v hont. stol., na=ned. Sexagesimn,
na neděli ltvětnou, na neděli Rogáte, na
svatého Vavřince, 11. listopadu.

Beckov. v trenč. stol., nn sv.,!lehoi-e, na
den nalezeni sv. Kříže, 26. srpna, 25. Ii
stopada. _ _

Běla, v Spiši, 22. ledna, na neděli Rogáte,
15. července, 21. září, na sv. Tomáše, v
pond., před advent. a 2 dni před tím trh
na dobyte . ,

Běluše, \! treuč. stal., 24. února, 1. května
24. června, na proměněni Christa Pdn_n,'3.
září, na imona a Judu.

Blče, v trenč. stol., v ponděli' po obrácení
' sv. Pavla, po sv. Filipu a Jakubu, Svato

dnšnt, po povýšeni sv. Křiže, po všech
Svatýc .

Bohrovec veliký, v lipt. stol., na ned.
nvok., 16. května, 1. září, 19. listop.

Bodhúnovce. v šnriš. stol., 17. ledna, 5.
února, 25. dubna, 25. července, 29. srpna
21. října, 23. listopadu.

Březno, na neděli Lature, tu středu pi'ed
Svat. Duchem, 16. srpnu, 30.1istopada. Vý
kladni i na dobytek spolu se drzívaji.

Březová, v nitr. stol., v pondeli po třech
Králiclr, v p_nnd. před popelcem, na zelený
čtvrtek, v pondeli před Sv. Duchem, v
pondeli před sv. Janem Křt., v pondeli
po sv. Štěpánu Králi, po sv. Matouši, po
Emer. Výkladni i na dobytek spolu se
drživají. _ .

Budín, 1. března, 27. června, 14. září, 30,
listopa a. '

Bystřice báňská, 25. ledna, 7. května
30_. listopada.

Bystřice považské, 6. ledna, „v pondělí
po kvetné neděli, na svatou Trojici, 10.
srpna, na sv. Matouše v záři. .

Cachlice. 24. února, na neděli Rogate, na
sv. Ladislavu, na stěti svat. Jana, na sv.
Voršilu, na svatého Tomáše.

na Slovensku.
Chtělnlee, na sv. Fabiana s Šebestiána,

na sv. Josefa, na neděli Miserik., na sv.
Jana Křtitele, na sv. Bartoloměje, na sv.
Havla.

Čtvrtek. ve Spiši, na Sv. Ducha, 28. řtina.
Darmoty, 6. ledna, 2. února, na neděli

Lutnre, 1. května, 24. června, 20. srpna,
29. září, 1. listopada.

Debrecín, 17. ledna na sv. Antoninapoust.,
24. dubna, 15. srpna, na sv. Diviše, a dva
dní před tím trh na dobytek.

Detva, v zvol. stol., 25. dubna, 24. června,
24. září, 24. listopada & vždy den před .
tím trh na dobytek.

Dobronlva, na sval. Pavla poust., na Sv.
Ducha, v pondeli po sv. Trojici, na sv.
Matouše, na sv. Barboru, vzdy den před
tím trh na dobytek.

Dobšlna, 2. února, 12. května, 1. srpna,
8. prosince.

Dubnice. 24. února, na nedeli Quasimod.,
na sv. Jakuba, na sv. Michala.

Fllckovo, 6. února, 25. května, 24. srpna
a 19. listopadu. 

Frnjšlnk (Galgoez), 25. ledna, na neděli
Ltitare, 1. května, na Svat. Ducha, _29.
června, '10. srpna, 22, záři, 1. listopadu.

Gajary vizJugary.
Galanta. na Sv. Duchu, 20. srpna.
Gemer (Sajó-GO'mčr), 14. února, v outerý

před Velikonoei, 3. července, 17. prosince
a vždy“ předešlý den na dobytek.

Hanúšovce. šnriš. stol., 6. ledna, 14. du
bna, na seslúni Duchu Sv., 27. záři, 1.
listopadu. A

Hollč,'na obraceni sv; Pavla, v out.-po
Quasimod., v out. po Miserjk., na roze—
slttni sv. upostolů, v outerý po 20. srpnu,
16. října, 11. listopadu.

llrabušice (Kúposztul'alvu), 25. lednu, 1.
května, 4. října.

llumene, 6. února, 25. března, narnedeli
Regale, 29. červ., 14. září, 1.1istopada, v
ponděli před narozen. Christa Pána.

Hyby, v pondělí po obrácení sv. Pavla, na
zvěstov. P. Marie, na den Božího Těla, v
pondeli po sv. Egidu, 1. listopadu.

Ilava. na sv. Dorotu, na zvěstování Panny
Marie, na vstoupení P., na Boli Telo, na
svatí Dlaři Mugdnleuu, 1. listo adu. '

Jugary, Gajary, v prešp. sto., na neděli
Litnre, na Boží Tělo, na početí Panny
Marie, na povýšeni svat. Kříže, v ponděli
po sv. otii, 1. listopadu. '

Jelšavn, na sv. Apollon., 27. dubna, na
sv. Jana Křt., na sv. Egid., na sv.'Altb.

Kagušuuy (Kapi), v šnrš. stol., 12. března.Ke kemét, i“ řezna, 10. května, 10.
srpna, 26. září, ,25. listo ada & dva dní
před tím velké trhy na do ytek.

Kerestur, při Bodrogu, 20. února, 21.
března, na sv. Marketu, na prom. Christa
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Ptina na sv. Bartolome'e 'n. 5
má, 25. listopadu.:J ' pm "" "'

Heimat-lt. na neděli lnvokavit, první ne
'děl-rpo SV- TrOJici. 3. května, 14. ztiří,

13. pros.
Klášter. v Turci, 9. ledna,

“Sv. Duchu, v neděli
Mikuláše.

Komárno. při Dunaji, 1. května, 29. čer
vna, 4. října, 30. listopada.

Komjatice. neb Komjaty, 15. červ., 26;
srpna, 19. iiatopada, t'reti neděli adventní.

Košice, na sv. Fabiana a Šebastitina, 1.
května, na den Božího Těla, 15. srpna, na
sv. Kateř.

Koslolany, nitr. stol., na neděli kvétnou,
na vatotIpení Páně, na sv. Vavřince, na
sv. Matěje.

Kremnica. 5. května, 2. srpna, ve čtvrtek

v_pondeli po
po av. Michalu, na sv.

po !. IC .
Krupina (Knrpíen), na sv. Dorotu, na

kvétnou neděli, na neděli Ex'audi, na sv.
Petra a Pavla, na sv. Bartoloměje, na Ši
mona a Judu, tu nedeli před Vánoci a
vždy 3 dní před tím trh na dobytek.

Kubín dolni, v Oravé, na neděli Sexnge
_sima, na neděli Palm., na sv. Jana Křtitele,
na narození Panny Marie, na sval. Alz
betu, vzdy nasled. pondělí a každý oute
rek od sv. Kateřiny až do kvétne nedele
trh na dobytek.

Kysek neb Gyns, na neděli lnvokatit, na
neděli Latare, první neděli po sv. Trojici,
1. září, 21. října. *

Leopoldšiat, na neděli Okuii, .na'nedoli
Exaudi, na neděli před Sv. Duchem, 13.
července a 21. září.

Leváry vel. (Grossschiitzen), v prcšp. atoi.,
vpond.po 3Krdlích, na sv. ehoře, v pond.
po neděli Rogate, před sv. Jakub., před sv.
Matouš., po sv. avř., po av. Martinu.

Levice. na 3 Krále, v pond. po Judika, na
den Božího Těla, 25. července, 29. září.

Levoče, !. ledna, na nedeli Judika, 2. čer
vence, 16. října.

Lubětovů. 2. února, 1. května, 22. čer
vence, 29. září. .

leova (Lublnu),'v Spiši, na neděli Sex.,
na neděl Palm., na neděli Exaudi, 2. čer
vence, na nebevzetí Panny Marie, na ne
deli po sv; Hovlu, na sv. Mikuláše.

Ličenec, na sv. Valentina, na sv. Stani
slava, 2. července, na povýšení sv. Kříže,
na sv. Juditu.

Makov. na neděli Judika, 24. června, 19.
srpna a 19. listopa a. ' „

Malé Topolčany. 6. ledna, 22. března,
1. květ., 24. června, 24. srp. a .25.,listop.

Malý Varadin, 17. března, na z'elen čtvr
xtek, 15. června, 1. září, 5. listopa u,“25.

prosince.
Matějovec. v Spiši, 6, února, 8., června,

6. a na, . istop.
Micha ovce, v zempl. stol., 2. února, na

neděli alm., B. května,/13. “června, 15.
srpna, 15. října, 21. prosince.
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Mijava, v nitr; ntoi.,'ve středu p'o obricení
sv. Pavla,_ po sv. Josefu, po Sv; Duchu,
por sv. Jakubu, po naroz. P; Marie, po
Ším. a Jude, po sv; Mikuláši a vždy v

»předešlý outerý trh na dobytek.. ,
Mlškovec. 16. února, na vstoupení Pilně,

na sv. Samueie, 18.1řijna,'16. prosince.
Močonak. 28. ledna, 29. března, tla-'av.

Ladislava, na sv. Bartoloměje, na svat.
Voršilu, na sv. Klimenta a 3 dní před tím
trh" na dobytek. .

Modrá. 2. února, na neděli Miserik., 24.
června, na neděli po ev. Bartoloměji, na
sv. Matouše,'11. listopadu. '

Moravce. v tekov. atol., v outerý před
očištováním Panny Marie„ před květnou

"nedělí, před sv. Jiřím, před sv. Petrem &
Pavlem, před sv. Jakubem, před av. Mi
chalem, před všemi Svatými, před šv. Tom.;

Moravce velk., 2. července.
' Móšon (Wieselburg), 13. červenec, 5. října,

na neděli po sv. Františku.
Mošovce. v Turci, na sv. Fabiana a Šebe—

atiana, na sv. Stanislava, na sv. Trojici,
na prom. Christa Pána, na sv. Matouše, 1.
listopadu, vždy v pondeli trh na dobytek,
ve středu výkladní jarmarky. Přea oely'
pak půst ,v aut. a ve středu trh na obilí,

Numésto, v Orav., v pond. po první ne
deli po 3 Krdlích, na sv. Řehoře,-„na sv.
Lucii. x

* Německa Lipeeý'za ledna, 24.»dubna,
24. června, 21. září, 21. prosince.

Németl, v hont. atol., na jmeno P. Jeiiše,
na neděli Latare, 23. dubna, na sv. Trojici,
6. srpna, 1. listopadu.

Nereďltáz, 10. ledna, 26. května, a.
13. prosince.

Nitra. 10. ledna, na neděli Oknli, na den
'Bozího Tělo, 2. července, 28. řijna, 21
prosince.

Nová Bělá. v Spiši, 2. února, v pondělí
svatodušní, 19. listopadu. '

Nová Ves, v Spiši, 26. února, na nanebe
vzetí Panny Marie, 11. listopada. '

Nové Město nad Kysuci, v pond. před av.
Dorotou, ve středu po popeleční středů,
v pondeli po sv. Jiří, před sv. Jakubem,
před Kniist., 14. října.

Nové Město na Váhu, v pondělí po Sep
tuogesima, po Reminiscere, po Velikonoci,
na svatoduění pondělí, po av. Trojici, po
sv. Prokopu, po narození P. Marie, po sv.
Michala, po všech Svatých, před Vanocí.

Nové Zámky, 14. února, na květnou ne
děli, první neděli po sv. Trojici, na av.
Klementa, na sv. ucii.

Osljan . na kvétnou neděli, v nedeli po
“sv. Fi ipu a Jakubu, po av. Štěpánu, po
sv.lMikttláši'. ' “

Ostřihom, 2. února, 12. března, 25.- květ.,
22. července. , x

Ožďuny, gem. stol., 14. února, 7. května,
13. července, 10. .srpna 30. listop.

Papa, 2. února, 25. března, na sv. Trojici,
2. července, 15. srpna, 8. září, 8. pros.

záři
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Parkan, 23. dubna, 24. urpna, 28 října,135prosince.
Pešť, na sv. Josefa, na sv. Medarda, na

den stětí sv.Jana, na av.Leopolda.
Pozynek, 6. února, \! outery' \elkonočuí,

v outcrý avatodnšní, 22. července,- na av.
Augusta, na av. Frant., 5. listoto..)

Pl1ešlvec, v gem. stol., 22. února, 10. dub.,z.ál'í
Pl1ešovoe. V zvol. stol., 12. března, 12.

července, 1. října, 29k prosince a vždy;před tím trh na dob
Podhradí. V Gemern, 25. ledna, 10 srpna,

30. listopadu.
Podollltec, v Spíši, na obrac. sv. Pula,

na neděli Jubiláte, v pondeli po sv. Tró
jici, v pond.. před navštívením Panny Ma
rie, v pond. před Šim. a .ludou

Poprad, V Splši, v pátek po nedělí Judika,
15. října a 6. prosince.

Potok. 8. března, na neděli Exandi, 29.
června, 10. srpna, 8. prosin.

Pouehov. v ond. po novém roce, pio
Velikonoci, po nedeli Exaudi, po sv. Marku,
po povýšení sv. Kříže, po všech Svatých
:: vždy ve čtvrtek před tím výkladní a trh
na dobytek.

Prámo německe, na neděli Reminiscere,
na sv. Jakuba, na nedčlí po stčtí sv. Ja
na, na sv. mer., na S\. Tomáše a týden
před tím trh na dobytek.

Prmno slovenské, na nedělipo av. Ite
hoři, na neděli Rogate. 24. července, na

- neděli po sv.'l-lavlu, vždy čtvrtý den před
. tím hodné trhy na dobytek.
Předmir, na neděli Quasimodompv pond.

po sv. Janu *Křtit.,čtvrtou neděli adventní.
Prešov. 27.ledna, na sv. Trojici, 10. srpna

14. září 30. listop.
Prešpurek, na sv. Fabiána a Šebest., na

neděli Liitare, na vstoupení Páně, 2. čer
vence, 10. a na, na sv. Michala, na av.
Lucii a den před tím trh na dol).

Privlde, v nitr. stol., 20. ledna, 19. března,
' 3. května, 10. srpna, na den povýšeni sv.

Kříže, na sv. Lukáš
Pruské, 12. března, 24. dubna,

11. srpna, 19.'listop.
Puchov víz Pouchow
Pnknnec, \' nedeli Septuag., na neděli de

vítník, na sv. Jiří, na navšthení P. Marie,
na sv. Egidia, na sv. Mikuláše.

Ráb. ve středu po kvetné nedeli, na středu
před Božím Tčlem, 22. července, 8. září
19, listop'.

Rndošovce. nitr. stol., 6. ledna, 3. května,
na neděli Exaudi, 26. června, 2. července,
14. září.

nadvnn. na sv. Stanislava, třetí neděli po
sv. Trajici, na naroz. Panny Mane, 30 listop.

Rajec. v pond. po' sv. Mat., po sv. Jiří, po
av. Žoíii, po stčtí sv. Jana, po sv, Vor

šíle, po sv. Mikuláši.
Balkova, na obrác; sv. Pavla, na nalezení

sv. Kříže, na sv. Štěpána krále, na sv.
uccii.

24. června,

výroční trhové na Slovenku.

Retúce Vellká, v gem. atol., na av;Jo
sefa, 13. června, na sv. Matouše, 16.pro
since, a vždy den před tím trh na dobyt-.;

leavská Sobota, 6. ledna, na kvétnou
neděli, 15 k\čtna, na s\. Markétu, na stětí
sv. Jana, na sv. Voršilu.

' Rozemberk, Liptov, -.7 ledna, 19. března,
na vstoup. Pane., 29. září, 1. prosince, nad

..to ještě od 3 Králů až do Velikonoci
každý čtvrtek trhy na dobytek.

Sablnov, 24. února, 24. dubna, 24. června,
na pov. sv. Kříže, 7. ms.

Sarvdš, v Békešskó stol., na av. Matěje,
mlášt na dobytek, na sv. Jana Křt., na
sv. lnkáše, na S\. Tomšše.

Sebochleby, (Klib), v hont. stol., na obrá
cení sv. Pmla, na sv. Filipa a .lak., na
sv. Jana Křt., na sv. Magd., na povýšení
sv. Kříže, na sv. Kateřin

Se; edin. na S\. Jiří, 31. července, 10.
října, 30. září, vždyoky ae počíná vpond.

Sone (Wartborg), v prešp. atol., 6. ledna,
na neděli květnou, na sv. Urbana, 13. září,
18. říjnu, den před tím trh na doby.tek

Senlce. v pondčli po neděli Okuli, na ne
děli Dliserik. , na neděli po Božím Těle,
v pond. před rozeslání sv. apoatolů, na
sv. Augustina, druhý pondelok po av. Mi
chaln, na sv Alžbětu, na sv. Tom.

Serdallely (Středištč), v Situ aneb Čalo

kczy, na den sv. lrysky, na sv. Ladisl.,2. července, 11. list-op
Sereď, v nitr. stol., 2. února, 15. května,

24. čerma, 15. října.
Sjelnice. v lipt. stol., 3. února, na neděli

Okuli, 1. k\étnn, 25. červenec, 2. listop.
a od 1. ledna až do Velikonoci trh na

'dobytek.
Skallco, druhý den po Hromnicích, v ou

terý po nedčli Reminiscere, v. outcry' po
nedeli Rogáto, 2. července, na sv. Jakuba,
na narození P. Marie, 1. listopadu, 13.

rosince, a den před tím trh na dobytek.
Slmenská I.lpče. 6. ledna na neděliSep

tuagesim., na S\. Ducha, _na sv. Jakuba,
4. října

Sobota S láska. 6 ledna,
sv. Bartoomčje,1.listop.

Sobotišlč, v nitr. atol., na sv. Matěje, v
pondělí velikonoční, na nanebevzetí P.
Marie, na sv. Matouše, na sv. Lukáše, na
početí P. Marie.

Sally, při Joli, 24. února, 24. března, 19.

května, 4.k'srpna, 22. září, 3. listop. s trhyna dob tek.
Šnh). v žel. atol., 15. května, 15. srpna,

21. září, 5. listopada.
Šandorl', v pondělí po nedeliPalm v ou

terý svatodušní, na sv. Bartol., na sv. Luk.
aryš, na- neděli Látare, nn rozeslání sv.
apost, 15. srp.., lí. listop., vždy ve středu.

Šarluby. ve středu po jmenu P. Ježíše, na
nod. ltcminiscorc, \e středu před Veliko

nocí, ve středu před Sv. Duchem, 21. září,
ve středu před Vánocí a 3 dní před tím
trh na dobytek.

2.4 dubna, na



Výroční trhové na Slovan-kn.

Šašlin, na Obrácení sv- Pavla, na av. Jo
sefa, na av. Stanislava, na prom. Christa
Pana, na povýšení sv. Kříže, na sv. Havla,
na sv. Ondřeje, vždy v následující středu
a toho dne trh na dobytek.
opron, v outerý po neděli lnvok., í.
kVělnn, 7. srpna, 19. listop.

Šťávnice, každe suché dni, a vždy v pon
dělí před tím trh na dobytek.

Stará _Tura, v outerý po 3 Králích, po
neděli Judika, po vstoupení Páně, po av.
Janu Křt., po nanebevzetí P. Marie, po sv.
Michalu, po av. Kateřině, a vždy den před
tím trh na dobytek i každou sobotu zna
menitý trh na obilí.

Stara ves. v Spíbi, na neděli Palm., 29.
června, 4. října, 8. prosince.

Stare. v zcmpl. stol., 22. ledna, 24. června,
26. července, 28. září, 30. listop.

Staré llraíly (Uherské), 6. ledna, 5. května,
2. srpna, 21. září, 28. října, a vždy den
před tím trh na dobytek.

Středa, při Vahu, 2. února, 15. května, 24.
června, 15. srpna.

Stupava, v prešp. stol., na zelený čtvrtek,
1. května, 25. července, 20. srpna, 6. li
stop., 2í.proainee.

Sučnny. na 3 Krale, 24. dubna, na av.
Žofii, 25. červenec, 8. září, dva týdny po
av. Michalu.

urany, v nítr. stol., 25. ledna, 1. května,
10. srpna, 2. listop., s trhy nn dobytek.

Sv. Kříž, při Hrone, ten týden po Hrom
nieích, po sv. Jiří, po av. Janu Křtiteli, po
nanehevzetí P. Marie, po sv. Michalu a po
obětování Panny Marie; vždy v pond. trh
na dobytek a v outerý trh výklad.

Sv. Martin, v Turci, 24. února, na zeleny'
čtvrtek; v pond. před Sv. Duchem, na sv.
Vavřince, na av. Bartoloměje, na av. Mar
tina. Nad to na vlnu 25. a 26. května a
25. i 26._ září.

Sv. Mikuláš, v Liptově, na neděli Remi
niscere, na ned. Exaudi, 24. srpna, na av. '
Mikuláše.

Těkov (Bars), na neděli lnvokavit, na vstou—
pení P., 8. září, 11. listopa &.

Temešvár. na neděli Rcminisccre, na Sv.
Ducha, na neděli před sv. Michalem, 8.
prosince podle stareho kalendáře.

Teplice. v trenč. stol., 19. března, 29.
června, 2. září, 7. prosince a den před
tím trh na dobytek.

Terezyopel (Subotica), v Banatě, na vstou—
P. podle stareho kalendáře. 6. pros.

s velkými trhy na dobytek.
Tlaovee, 17. ledna, 19. května, na av. Va"

vřince, na sv. Emer.
Tokay. 25. března, 24. června, 26. čer

vence, 22. de, 26. října, 21. pros.
Trenčín, 2. února, v pondělí po neděli

Judika, na sv. Ducha, 2. července, na sv.
Petra v okovech, na povýšení sv. Kříže,
na avat. Lukáše, na sv. Ondřeje a přes
celý půst v pondělí trh na dobytek.

Trnava, 11. a 16. ledna, 22. a 27. února,

211

19. a 21. dubna, 14. a 19. červa., 26. a
31. července, 30. srpna a 4. září, 18. a
23. října, 6. u 11. pros.

Trnovcc, v Lip., na sv. Matěje, na Sv. Du
cha, na sv.Vavřincc, llavla aLueii.

Trstenna, v Oravě, v pond. po sv. Dorotě,
v out. avalodušní, na sv. Jiří, 16. červen
ec, na den po nanebevzetí P. Marie, v
pond. po sv. Martinu.

Turany, v Turci, 5. ledna, na Sv. Ducha,
na sv. Emeric a. - _

Tvrdošín, v Oravě, v pond. po obracení
sv. Pavla, ]. května, na povýšení sv. Kří
že, v pond. po všech Svatých.

Ungvár, (Ulmír), 25. ledna, na ned. Palm.,
7. května, 25. července, . září. , '

Vacov. ve středu před květ. ned., 2. červ.
16. října, ten týden před Vanocí, »"velk.
trhy na dob. ' _

Vary", v trenč. atol., v pond. po av. Fab.
& Sex, po Liilare, po sv. Trojici, po av.
Markétě, po naroz. P. Marie, po první
ned. adventní a vždy před tím ve středu
trh na dob.

Velká, v Spiši, 26. ledna, v out. po květ
neděli, 6. června, 1. října.

Velké Topolčany, na sv. Antonína, na
sv. Řehoře, 6. května, v pon . po av.
Trojici, na av. Magdalenu, na sv. Bartol.,
na sv. atouše, na sv. Lcopo

Velký Varndin, 6. ledna, na
2. července, 1. září, 4. října.

Vespryln, 6. ledna, na sv. Řehoře, na sv.
Floriana, 10. srpna, na naroz. P. Marie,
6. prosince.

Vrablany. na ned. Sexag., lllíserik., 1.
srpna, 25. listopada, 21. prosince.
rbovc', v nitr. stol., ten den po novém
roce a před ním trh na dob., v pond. po
Seng., na neděli Palm., po Kamane; pře
dešlé patky trh na dob., též 16. června,
22. července, 14. září, 11. lístop. a vždy
před tím trh na dobytek. _

Vrbovce, v nitr. stol., v pond. před _lěmito
dny, totiž před obrác. sv. Pavla, před Ju
dika, před Kantáte, před sv. Janem Křt.,
před naroz. P. Marie, a v pond. po všee
Svaty'ch.

Zemplín, 6. února.

a.
Boží 'l'ělo,

Zemplín, 4. ledna, na sv. Matěje, 30. li
stopada.

Zvolen, 12. ledna na dobytek, na sv. Ma
těje, na zelený čtvrtek, na Boží Tělo, 14.
září, na sv. Alžbětu jen na dobytek, na
sv. Tomáše.

Žabokreky, v nitr. stol., na zelený čtvr—
tek, ve středu před vstoupením Páně, v
outcrý před Božím Tělem, na povýš. sv.
Kříže, v pond. po sv. oIii.

Žernovlce, v pond. po sv. Fabiana a Še
bestianu, po sv. Trojici, po sv. .lukubu.

Žilina, v pomlělí po sv. Dorotě, 10. dub
na, na svat. “Fili a a Jakuba, na Boží
Tělo, na svatého těpana krále, na pový—
šení svatého Kříže, na sval. llavla, na
avat. Lucii.



Dodatky __ke-statí: „Klášter \Třebíčskýíí“
na straně 41._

Na fttaně 44. řábel 2. má stciti: L. 1169. 59! anameníh) řeboíní! zde w líathei-e
jménem QIIBínuB. Eliotsli opatem, není určeno.

Na též ftranč m řábfu29. čti: čí tepruw Iiburcíué, jelikoztento pozdějikwetl.
Na strčmce 45. č. 29. misto do ráje — bo lraie swébo.
Na strz 53 ř 15. čti: po Rajbradě a po Hradčsstřu Díomouce (t. 1077).
Na str. 54. má Bytí pognamenání: „Wiléln z Bersstýna r. 1490 břímčiífí majetuost

f(áíftem Iřeoíčffčbo Erálí Matčji wďplatil a fat sobč gníoupíí. “přece
pak i napotom zde zilo Učkolik řcboínítům z mííoftí těd) noronď) pánům
maietnífůro. Sa! stoji pfáno me fmním bomácím protokolu měna Iře
_Bíč'e, buš Bot pánem toboto statku Arkleb uz Bozkowic; ten iía
nefatofífem, mqpubíl prý wssecky fatoííďč kučze r. 1551., na mífto íciíď)
protestautské fagateíe níabim; tubíš í Benebiftínomč abc přel'tatí. €Boílební,
jen; tento statek w!zcistawč od cisaťe mší,-Bol Wratčslaw z EBM-=
ffttjna. Iento přepnftíl-ofoío rotu 1556 panstwi Tťebič, into bč:
bíc'noumaietnoftBuriánomi Df'omftému _; *DouBtamíc; ftafcf
Mčťin, jeUž Bol probosststwim'Iřeoíčíťěbo f(áfftcoa, probal Sunu
Gtraneďému 5c Strcinek; tofu pak jiz 1527. posledniprobosst
na Luze (Komárow u Brua) Gtčpán, aby we fměm jiš wysokém
stáťi Beg starosti ooflební bm) gímota swého me fmatěm pofoií poboblnč
gttc'íroitímotyl, obfmupil toto probošstwi B bčbínamí Romátomem,
bolnímí Hersspřeemi 6 ulicí sw Betrowskou ntb. 6 pomotcním
išerbínanba ]. pob tou mómínfou d\támu foHegíátnímu u fm. "Bctra ro
Brně, abl; obdržel za to bům na !Betromč :! minimu jaro Panomnít po
čae žiwota, coz fe i ftan; — tím pak pčiwedeu upíru) lonec slawnčho
opatstwi Tkebičskěho a obojiho probošstwi jeho.



ohláška.
THE.HMFL,

měšťan & knihuř v Brně v poštovské ulici, čislo 449

odporoučí ozvláště P. T. pánům s_poluoudům Dědictví sv. Cyrilla
& Methodia. své pozlacené rámy nařdiplomy, na obrazy. a na zr
cadla, ježto se mohou bez uškození pozlátku vodou čistiti.

Rám na diplom
spoluoudův Dědictví: sv. Cyrilla a Methodia

19 palců vysoký, 21 palců-široký a 1 palec hluboký i se sklem
stojí 2 zl. stříbra. — Rám pak téže výšky a šířky, a však 13/4

palce hluboký ] se sklem stojí 3 zl. stř.
Bude-li po rámích těch poptávka, budou ve skladě vezdy

pohotově.

V yzváni.
Podobné ohlášky bude náš Moravan budoucně vždycky přijímati

od P. T. umělců, průmyslniků, obchodníků a řemeslníků \'šechí'druhův, za
šlou-li se v pravý čas, t. j každoročně před začátkem měsíce'ťervence.
Komu na tom záleží, aby jeho podniky a díla v zemích česko- slovan

ských ve známost vešly, najde \ Moravanu příhodný prostředek, jelikož se
na rok 1858 již v 10,000 výtiscích vydávali bude. Kdo podobnou ohlášku
do Moravana podati chce, můžeji zaslati v kteiémkolh jazyku, nebo! potřebný

překlad se obstará. — Nebude-li ohlášku taková přesahovati půl strany
tištěné, přiložiti dlužno plat 5 zl. stř., ohláška více než půl strany nebo
celou stranu, požadující v 10.000 výtiscícb, stojí 10 zlatých, stříbra.

B. 'M—Kulda,
pořadatel.
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