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w knčbknpcami

%itfcbe a (Snaige
m $tnč na !Bclfčm náměůi, m bomč p..!tlcína iíon fboftání:

(Sum tnc fH-ibřc.

DÚtůófil) [matúců'
m oceli ryté,

& pobpim (\ uúfešítomí průpowčdmi pamětními m řečí uůrobni.

Dbífimějfíí obláífcní iid; naícgá ic na gewnčiffí ftranč

obdlft) této, (\ into icnom boflábáme, gc jíme tafč člán'fni lm)

bání B barcwnúm fraicm obftarali, (, ně!;og [ obráčcf fioií

3 fr. mio. č., úplně a fráínč malomanč mótifh) těchto obrá5fů

míč m frátcc ga Icwnon cenu bnbe (se Doi-lati.

&táfná, wclícc poučná a nábožná řniba:

Šima! pána a Spalítete "umana
Šešíů'e Eviik:

ble Qubmíla 3 Guinan) přeložené; tatinítěbo ob

Svída QInt.Étnth),
tnčgc chlumního m "Bragc,

tin'tčná melfómi ůřctclmjmi píimcnmni, ogbobmá fráínómi miíůmi

obrům), ímá fe pofnb ga 1 gl. 54 fr. me ňříbřc probámnla,

ímbe fc teč m fněbfupectmi íwrcbnpíaněm oubům bčbictmi fm.

(Sprinofmletýobffěbo m Invnčjn'í ceně wpbámat, a (ice m ícňítfn

ga 50 fr, a mágauá w hubě obálce ga 54 fr. Dřibra.

mén-conn—



Moravan.
' !

Kafenbúř na l'Ofi060mm)

1858.

řicřm'k hřímá.

stúťlabem mah—iwi iwatébo Gorilla :: mtctbobía.

Pořadatel:

?mcě gnetbob áulba.

V Brně.
ŽBlommisft :: 92mm a Groše.

Ěiílcm břbicům Bt. Dřebma.



Dre Mnanetomn nofctéljo ůnfcnháte jen mím 1858.

Qobropán čiliSnahu
panomnífem.

EDřcrluria dili pcbcmffti Římané aa bobo wómíumnom, potoic, a ga

mqnálqce (yt-\;; mna! talě ga Boba mITtd) dmtród) a pobmobnúd) nápabů, umění a

p(ttid), tubyš natolófítč 3a 60130 tupectmi. $a 5aílcpenoft pohanům baftoupiln i toho

ftupnč, že i Blobčii mgúmali !D'čertutia aa ochrana fměbo, aiu; fe iim g(nbčjftmi

bobře a [ftaftnč powcbío. — bmčgbáři paf mupůičili fi iměna isbn, a bati bn Hu:

bici, lin-ou; gnammím & anammaii. 5213mm řeči Donata Hubice tato iméno „?D0:

kopím.“ — Go mqfliti máme o icbo panomc'mi toru 1858., již ifem poměbět m

minuíód) laltnbáříd; o nčtnlila panomnicíd; a panomuiccd) pobobnúď). ěwráowanúm

a pramňm .mobtopóncm" icft itbinó mččnó 231W;me třecí;netobbilnúd; cfobáq,
"máš nepočetné bmč3bb to: mdmíru ročeftamií mfítmoboucnoftí Emou, a tašbé m;:

měřil brábu, iíšto 5:5 můle muší nim; opumti mimi. Réšqumm m1; libé, tmoromé

rogumni a mfmrtelni, aálnm; Ěoší plnili bnbromoínč mf, ialoě ie bmččbq plní nutně

:! mmřbnmě, iíouce tmm) mrtmúmi. _- Sú pal raběji :) btubicl „?Dobtopánu“

bdít polním, co o ní bwěgbáři wěbL

Dobropán čili Evča-hn: m6 tělcío u: průměru 608 mi_(melil'é; trafic
gcmč, lteráj má 1720 mil na průměru, ieft téměř 25hát tollá. Qbobropán

ieft ob nam gemč průměrně 6 milionům mil, a ob íluncc průměrně 8 milionů

mi! rogbáíen, tem) ieft ge mnm, hlubic f(nmci nejbtišfíi, :: obbómč [mou brábu čití

fmůi blb oblo fúmce ga 87 bm, 23 bobin :: 16 minut. Št pat Dobropánfíund
tal btighí iefl, tubyš 60 jen ga íomnralu měn a přcb ranni gáři mibřti možno. Sta

?Dobtopánu ifou prů bon; na 2'/,mi[e mgfolé. Seba mabumwó obor má itn
ofminu té buftotq, iiáto má mgbudwwó obor naňí čemž, čim ic mimitné íluncčni

born: anammitč mírní; nebo čim buňěifií nutná; Hubici potrómá, tim mětní borh—

[hmcc na něm mnminuic. *Bwčeš fhmce, ! neimbáleněini Blubici, Dřebentauh, bafta:

tečně gabřímati můie, an tato, ifauc 400 milionů mil nb iluncc mgbáíma, 361h'át

ta! bami mgbuď; talent íebe má iařo nan: gama



nebo" (mčíic třifrálotmj) má 31 Dni.
it:—líto: Styczeň. Slitíl'o: Scčanj. Gtoluiním: Prosijncc. Siam: .lauuar.

V tříkrálovóm měsíci opus! bludův směsici;
Bud, jak svalí králi, v pravé vll-eulálý!

Ig É Glum: \g— mŽUřěficc
;3- __.: _ , . = T' » .. - „

IE & Cmath? (: fíownoftt nič,; gápab É hááob zápab (Shorts me'íxceamogna
15 : cxrřcmm. == % pomettnoít.
& (3 l; m [; lm. cn b.lm. b.lm.

1 'B- T 572mm;rot ŠM" .“" , 54 7 5 47 10' 3 G“ išoftebni čtnml
2G. Gm. Materia, pouft. 753 4 7 719 | Me 7. m čtwrtď

iiťtmli E\“Nlt m .E—t' imma.: LAH—| tTh-T'tt.ut!z' l_t—<L1í.1í—..'_"U 56110. babšvgšamlglnál] . —- 

3 W—(fš. (Benoocft), panny.. 7 53 4 7 * 8 44 mírná „time, potom

233. ©. Iitn, bifřupn. 7 52 4 8 * 10! 5 “F..“Š mnoho fněíw.
11. ©. Iddfoga, pap. 7 ?2 4 8 11322 v; %"!9 gČOIDÚ"lěfic b'“6 Čt. 6. 3 .R'ratll Rulf, 731 4 9 rano of a. ,

7Ě „» . =. _ , D:! 15.119patetoG.
. ©.9280!mtma.9řa1m. 7 00 410 311 151 a o. bob 38 mm ráno

3 “B. . ©. Geronima mor. 7 49 4 11 CEI 3 6 " '“, ' mmdm' gima:
. )

9 ©. 65. Marcem. Sul. 7 48h 4 12 45 4 21 mami vami full;—
mcbčlt pumu “pc filtru. “Bom-“. moj. ř-h' lm L.:-; w; M KÚJ !HOCÍ tmomé. - „

11091. ©. 55mm, ponft. 7 47 4 13:5 335 ) Énáalc'mšmfžx
|ll CB,. ©. .Dogina, vam-š:. 7 46 4 14 &' 942 ;; Š; 'pa c -o_ ' DD?
|12 11. ©. ?íntoffta.91rfnbia. 745 415 &' * 38 :“ ní “E'.'ě','“5m'l_3g'ř“7
[13©. ©. anonim. „bin—.r.7 44 416 a s 20 ““T““ .“? W?
1146. ©. 8:Ii;c,řn.+265. 7 43 4 7 a 8 30 mečor. .,"ĚC ff ""““- ,
]15 SB. +6. íUřourt)amrit. 7 42 4 18 9 u 4_ &' "Eivind bm 29- w
:L16G. (5. mtm-cella, papeže. 7 41 4 19 I 5128; WM 0,10- 501“-17;

7m—1' to 54:11: 11425. k:: if | IT au..-. ml.-v:.: .íř. [ rom: konto.—Smra; , anne mlhy, molto a
17 94'. ©. ilntonína, pouft. 7 40 4 20 6 48, gima, potom obmčt.
_1893, ©. $l'ř8f9,pan.muč. 739 421 8 8, .
19 11. %. Raman, hrdle. 7 38 4 22 z 9 či 9 28 “"“"""w íta—lm;
„20gr. ©. 8015.a Geben. 7:37 4 23 of 3 _:g10 49 “""“"
21 6. %. 21mm,pan. muč. 7,36 424 “ Š ?:" nimi 3. [. . . „,

„22o. +©.ŽlBincencia,muč.7435 4 25 ff —- 1,39 " “"'B'msú- .23 ©. Bafnoub. a). Žmoríe. 7l34 4 26 a 3 uf! _ Boštík! 9:an mrtvá

| “Štít " DD —..' thinč. “3.1.13“_h'.. nh: U.!llWllťďliťtů. “armádě sšýlq'gluálšš
_24 9? č.zlímotbeoiiffm. 733 427 a 3 E. 4 41'Ě5ima; potom [.něboloit
25 “If. Dbmc. fm. 513mm. 7 31 4 28 h '; 3 6 271410115!(: prffh; aš bo
ĚĚ B. ?. *Bolifnrpa, bift'. 7 30 4 29 n .=.: a" 7 5-24; a po! až bo louce
z: pt. ©. Sana Blatouftébo. 7 28 4 30 "" ' _ 7 47'mimá a iaínčmi vo=
_286. 3m. Rotta BBclilébo. 7 27 4 32 a. “"C“- 8 13.mčttnoft
29 93. s išrontimasat. 7 25 4 34 4 43 s 32'
„30 ©. C5._mřartinq, pamp.. 7 23 4 36 6 13 i!
FTTH. Trn—matt. [Sťpinuuř-Hnn: „pc—pot.;i u:.:mv.: tshzílg— (Mg-L' ZO.! !

'31| 93.|E]3etrameruna. | 7|24| 4|38l*l 7Í38| | \| |
I Cšluucc mnoupt bo plemeni tonm'fa (na) to: ftřebubm 20. Selmao 3 bob.4 min. mečtr.
* pownna méhre L'vhnu.

< IB tomto lcbot'oc'm mčítd “má mjtofcc lm ' ' ' ' '1 . . . 8 9: fNBÚI-la Íth, a gum boiabmc nemetmbo "upne- IB melíci tomto am! tali " ' ' ' '

! mmm ! li » oto 1 2: z. ] ]lbogapabní metroroc, a mtm bómá mmícc hubů.



unu (mčíic hromničut) má 28 Dni.
“volítq: Luty. Slimg: Vcljača. Glominítpz Svečan. ':Ruftq: Februar.

Jméno „hromnic“ : pohanské je doby!
Nia však světlo Christnvo ať ldohl!

_; ; G(unce „g žDřčfice _

"Š *“ Gmátft) a f(amnoílL , , “_ _ | _, (Emmě měíice a možná
š Ž cirfemui. www “pub Š “web 30pr pomětrnofl.

H (5 b. fm. h. hu. 00 b. hu. b. Im.

! 15. C5. Sgnacia, biif. 7 20 4 41 8559 že *Boflcbui čtmtt
2 !! Š'čiíífolx'aixl "P. 9370... 7 18 4 43 10 17 ;, Ši bm 5 „, páte! (\ ]_()_|
:; gšt. 5. $(Qšeit', Biff. 7 1" 4 45 “ ll!33H-"S :).., bob 2) min mečcr _
4 6. ©. ŽŠCI'DI'IÍÍI). 7 15 4 46 “ rano ? š .— Balnračeno' d,“—
5 (B. ) €. ?lgům. SŠT—Ilit.7 14 4 47 * ?i 5 g lllťíiťť, \! paf Šima

| 6 ©. 5. menu,. 7 12 4 49 63 3120 „Cunha„ „„o ;

; Ičo:. ]. pc Term. [Sung-. „mm-\ .?hlrr: živil 1.1l'cěcmuue Le 920100 mčfxc bm

* 7 —8.€. momnalba, opal. 7 H 4 50 &' 4 30 || „' mfobotu o ll
& _ „„ L - , g bnb.18m. močen—

& “B. <:. Jana 59mm. 7 9 4 91 o 31 .. | . .. , . . .' „__ . - :: Bum; pnbpma, film
9 11. o. 9!pofíome,panm;. 7 8 403 619 ;; _g mrcm; tina ač

w št. €. Gaworaaim, iert. 7 .; 4 55 c 53 :— g_ mugé "fw“ ' '
11 G. 5. L—Íuftofinb,panllq.„7 l 4 57 a 717 ! D , _ '
12 “B. '- 5. Gulalie, pan. 7 2 4 59 a 7 34 | $""“ ct'ngrt b'"
13 5. ©. Řakeřim) ÍRič. 6 O 5 0 A 7 47 mečem 21' m nebe(102.b.f

. . - _ . 4. minut. ráno. ——

'_ '( "ťlť2. M Tun: chnqumuc-z—nnw'lEmoníimmz 15113 : Ccmrogúpabni mě,|

14 ve. 35. ŽBaIentiup. (; 59 5 2 z 7158 5 53! tmavě přináííeií bv.

15 13.3. išauflina a Som. 6 57 5 AL: 7 14 mě)! in_ěbcm,PD!

u; u. &. auliam, pan. G 56 5 s z " SŠ 8 36'! mys obme'- ]117jet. wopct.3utiam_afp. c 54 5 7 3 2410 Of llplněl bne21.m
.18 G:. 162. %(amiana.G-im. 6 52 5 9 g a 7', fopom :) 11. b. 10x
„19 “D. i- G.žDřanfueta.Rnn. () 50 5 11 Ř " ráj"). min. mcčcr.-—Bím
20 ©. 1' €. (Šum—nic,biíl. 6 487 5 13%“ 2i26„ ubpmámlefuěbupři:
'Í'irtču ! rrmu. 'lmonxin “Ban „h,—„iorclcuífrn ct- fébh. ťmat. 4! bqnfá' měnu bouř—
!_ limód) fe mnozi. .
21 zil G. (ikonou), 6 46 5 15 3 50 Rnaucrúw ftoletn
22 13. + Gibleni fm. “Bahn. s 45 5 16 :; g: 4 57 “WW
2311. + _G.aim-a mamca. o 43 518 a. g 5. 5 44 „%d-Ii %“ MU!"
2-_1<_ol.-rš G.!Uřatčie, ap. 6 42 5 19 g- :— Ž 6 14 únor ieft me Mód)
23 6. 1: ©. QBalburgn. 6 40 5 21 _ 636itpmnidybncdwonmcur=
26 Ě.C.21Ic;anbm.6 38 5 23 meter 6 M m3“Šbo104 pal tru
127'$. 115), 5. Beanbra,bif. 6 37 5 24 * 5|10 7 3% Jima a; bo 14. —

“Írb. ? MR mc,-minimem “hmmm Gbufh 'Baro amet 17. „30mm MORI—“Danéiťplo, :: film; obmčt '
28='Ilé Domain | 6'35I 5|26|Q| 6l32|l „u louce.

Glum-.c mfwupl bo snamcui ryb (JC) but I?. února a 5. bob. 46 min. ráno.
Uoumbn mčnrc unum.

únor obnčciqč H\md mit-učím mali Mm a gimm ;nendbla ubúmá. “Domča-nonb\pmá
promtnllmá, a tabla: daumclict, magi), [:ngctogápabní mčtrorot', bdítč a obmd. .Ru tanci při
bómá iaímxb bní :! něm; fc pupenu ulaguif.



Qřcam (mčííg poftní) má 31 Dní.
“Bolfh;: Marzec. Slitiny: Ožnjak. Glominfh; : Sušec. Siam; : Mart.

Nejen jídla chraň se v postni dobé,
Onlášló dej výhosl hHšne zlobé!

Ě Ě— __ —©lunccĚ .9: P—Wčííce
'š “3 Gmátn; a f(amnofti . . :. . . (Strmé mm“ :: mošné

...“,-“J: = : *l6 b .

5 5 cirkmni. ===—garni: Š jWóob gaba pometmoft.
9 (5 b.lm. Mm. rn b. m. b.jm.

1 “lž- + (5. ?líbina, bm. 6 34 5 27 7 52 |2 II. + GGimplicía. Rat. 6 32 5 29 9 10 (? ŽBL—Havaičtmtl
3 št. +9. Řunlyutt), cifař. 6 31 5 30 10 28 E ŠÍ Dne 7. to neběli o
4 G. ]—Gp. Řasimira. 6 29 5 32 1145 g, %? 7. buh. 16. min.
5 “B. 'X'Ě. Gufebia. G 27 5 34 (5 rám) “' " meča. —- ěcwemi'
6 a. + (5.23ebř.,"6m 6 26 5 35 g 2215 mětroméubránit to:

tm. & ron. (956mm, Omli)\1'.. fu-gnčw-z—muvn:„r „fr.-,. m :| “' mama“ “"“" |_ '———— *— — Wom' mě '( bn

8 “B 1“©. Sana Qo'íbo. 622 5 39 4 13 : (Př. IB. min. mv
9 " 1M?-Gmi! o MM- 6i21 5 40 4 62 š 31 čer. fDnRi tepla.

10 Qt. + (5. 40 mučenítů. 619 5 42 5 “20 g 2 %énmvé iigni a
H G. ? ©. 93:11:19.Santal. 617 5 44 5 39 r'- „ aiu-mm ftřibaii [c.
12 $. %. StebořeQBeíf. 6 16 5 45 5 54 Dtňtiwu.
13 6. + ©. Stormy, pan. 614 5 7 (i 5 __ . .

_ _ „ __ _ _ .. __, _ _ » -- 71511190 cttm't bm:

flirt“ Alpoň. 't-rngcbná home) 111_šqíě mnm) (MO mnšů. Gan F 22. m Poutě" D 8_

14 “Jr.©. symbian„ (if. 6 12 5 49 * mečcr l)"- 47 ""."- ““

15 “B,—+ ©.96ngina.Gi)rift. 6 10 5 51 z 6 15 ;D“ ;“ ?"; mgf'ž
16 ll. J.—G. beribma. 6 8 5 53 R a Š 9 8 .;. Jána-o'. n'“
17 (ět. + €. Gem-nm„ pan. 6 6 5 55 av 3 3.510 39 „Š ? _ '“ “' '
IS 6. 1- s. Gbuarba fráíe. 6 4 5 57 a 4:1 :: ráno '- llplugf m 29.1

19 $. %. Sofefa, pěn. 6 2 5 59 a u|52 w, polatek» !. bob.20 6. + (5. SoaQima. 6 | 6 0, H 1 39 U;,W- mím: —_.

% :.. mfp „'unztclnn, Indica ! Sh*t:gry-ke hrtanu.-3 Hubu n fun ? je ' 322365 abeazipíclzmlfgl

21 W ©. $enebifta, opat. 6 O 6 l " v 2 52 množí.

22 as,. + s. Dltammna. 5 58 6 3 a. E a'- 345 mmm—„„ (“M"
23 a + ©.3lbeíonB.Dtba. 5 56 6 5 n- ;; 7-2“419 Palcnbnc.
24 GL + ©. ©abriela,ard;. 5 54 6 7 a r' “* 4 42
35 o + „STM-Irvin.$. 81% 553 5 9m “ 453 „QDá-liišúníaůbť
26 ?B. 1%.Ibeobora. Qm. 5 51 6 10 mečer 5 10 SBřegenit?" lv pm,?
“27©. 1—G. ŽRuperta. 5 49 0 l2__ | 5 2llwpotowici ímé mimi rtu

Wlb (hr-h. ? Bcšiě na ojhu ikan-rí- [rh— r _ÍrHlÍuÍ-Jl'. alf-.! z tím?;[gb ŠŽŠÍDDRGIDŠÉCÍ: ep , a .
28 "? ©. Gmttramg. 5 47 6 14 5 31 5 30 opět fc mpiafňuic, na
29 23, ,r 6. Guůaóm. ?Iug. 5 45 6 16 0 49 tanci měfíce mna! při-:

IBO u. f©.3cma RLSÍmrin. 5 44 6 17 8 6 |hómů B iafnem id;!az'
31 a + 65. Rmibona. 5 42 6 19 | 9 24 “m. |

Glum: tuhouplbo gnammiffopcc (iV)
Sušák! jara bn

_SBřch ngítolúmimiku.: iafnód; bni a tak: pnl-úl:
mnm pramenům. 18 bored; noční mam, na romindó

bm 20. popáter
c 20. Num. - Emme a nr.—u

Uomnůn mřnre Išřrónn.
přibývá; tanec m' a to!; to Sámi
vat varné mlbv. '" "

o 4. bob. 50. min. měn.
fil-wc Houba.



mm (měřicmelifmwčni)má 30 Dní.
\Boífhg: Kvieóien. Slirflqz Travanj. Glominffq: Mali traven. ?Ruífq: Aprelj.

„Alleluja!“ volá Cítkev svatá,
Povstaů : hrobu, duše hříchem-spinu!

32 g * Glum: „g *Dlěfíce Č *"š * atomů) a “0151101“ . . ": 4,4 „ , hurt! mčfícc :: mošné

15 2 círfctoní, “dich“ “pub š WW“ 30pr pomětmoft.
Q (3 b [m- b.:m. m b.!m. 1).!m.

16. elem; čtmrt 5 41 6 20 1042 ,. » 6 man čmm. 0 '$ . .
213. Beth; páteř. 539 622ml! 57 € .:.; tme6. mutctpoz.
3 ©. ílá Gobota. 5 37 6 24 &' ráno g—2 bob. 49. min. me:

Gal—eim lt—rhfomCm.-1=mí_1.-m„nan „mmm mtm 1M Čď— _ Žuromčnh

„\ „z „ „ . . nm a Min)—4 *.. -ec'c'mcyoncrnt 535 525! 2 5 . 
5 ';! “Fonte“u'tIllcnc-čm 5 33 6 28 a 2 49 034203? nazvat“
6 II. 5. Geleftinn, pap. 5 Si 6 30 3 20 š Š' (má. 21 min. ráno.
7 C_šL©. .bzrmana Soi. 5 30 6 31 3 43 „ g “_ Ieplód) a igma

' 8 (5. g. 9IIbcrtaQBaíer. 5 29 6 32 3 59 ? „ „i „ „močí. při:
9 73. ©. mammwužg. 5 27 6 34 4 12 „„ „má i; pro;

10 $%. 5. G3erbielc.€D'četbilb.5 25 6 36 z 4 23 bougeti.

Wir? ! '.c :!me lwa Q.... iml\ $ '\cíčmn'rfqnn-řtiu-Juli M1120 9 $ rm & Čtthř-.—___..ý-ý _ __—— 4___, __ ___—_. ' l '
11 “'3- 5. &'ma 18:1., pap. 5 23 6 38 z 4 33 mcčcr. "'“ 20— '" "."“ “

12 as,. ©. Satin. Gahmuč. 5 22 6 39 | 4 44 5 11 .3' W“ %:mm'“?
13 u ©..Detmenegil.sun. 5 20 641 s 39 ““.— "tom?“
14 g:. &. Iiburtia a %al. 5 18 s 43 „ a 811 ““Ř'f' “ WWW
na m. €.Žlnaítaííe.23l.$ct.5 17 644123 a iš. 946: ""i" *me $““;

—16 17, re. Iiburcia, un. 5 15 s 46 (a +? 5“ u 19 “ ["""m' “ “'
[17 5. ©. ?Rubolfa. ?(uiceta.„ 5 13| 6 48 " ráno _tqz 0“ _

“Jak .a“ pl“ uřťllf (Miu'r "hm '15 lítm y.)Fbl' ((Í'IU ].;n ln _mupftlřnbc' bn; bzg* c c u 0 . o.

118 W, (5. WPnUonia,Diff. 512 649 " 141 1- min. “"EU-' —
19 13. 3. 9m: IX. pap. 5 10 6 51 a: “Ši 2 22 ZM“ _Pflbqu 0
20 a G. 91716579.marcel. 5 s 6 53 ag- * 13, 2 48 bmwčlífm mím. ,
„21 C—št©. Žlniclma, biff. 5 (i 6 55 “ Ž 5. 3 6 Rnanernw “vloha
!226. ©. Gotera :: Gaja. 5 4 6 57 a g 2 319 talent—din
23513. ©. 290mm, Biff. 5 :; 658 :|: := 3 30 - . = „,
24 5. ©. Síříbo, můře. 5 1 7 o a, 3 39 „ma-u ?“ ?"b'

“RM.3. po K\thoncri (Julnlam ) %“ch arncugnrrmm. “tunh “fudšufglžgžlgč :: :;ň.. , .
25 »? ©. EUIatta, cmangcl.. 4 59 7 2 I': mcčcr 3 48 bo 17- iilnč mm!
26 13. ©. meta :: inzerce!. 4 58 7 s ,i; 5 51 3 59 Po! až ho font! "vivi
27 u. 5. ?lnanaůa.!l)cregr. 456 7 5 a': 7 7 n m Potřebniď)hned)
28 (št. ©. QBitaIifa,mučm. 4 54 7 7 4:3 8 24 bonm
29 G. %. “Betta Smer. 4 52 7 9 (€ 941
30 23. 'Co. Stareřim; (ším 4 51 7 10 E 10 53| !

Grunt: naftoupíbo anamení bála (8) bm 20. na útm) o &
Uoumón mříiu .: 'Dul'mn.

mm je“ pro.frpouproměnlima bubínků. $řfimf lomí boa "ba'í fc mnohém

: 3332223335259“ óumclícemi. Sim: ifou d)!abná, born; volební.,vyšla!lboflillcplč. Bin![ .

ibob. 49 min. mečer.



awčtm (měfic Marianffťv) má 31 bni.
Shifty: Maj. Slitfhgz Svibanj: Glominfm: Volki lraven. mnm: Maj.

Nechaťnosl cnoau rů! e
Matce Bou, kde kdo může!

___-H <

1; Š Glance »3' DJřčficc
:: *.'-.: ©MM? a ““*““fo . = . . (Štinrtě měíicc :: mo'ná.E . _. i k 5

!& Ž drlemni. mudpob čápab Š “W“ gapab pamětmi—ft,
6? & b-!m. l).fm. ČF) h m. b.lm.

'1|©.|©.8ilippa :! Sal. 4450 7:11 a 11|55 & , _

! měb. 4. W-mtm. (Cantata-.) 3bu ! u mu, hung mm ".uíaf. 30.71Iti dáš: L(tgvlllčšggč:ot

*2 9?- G. ?lňanafiaěígm. 448 7 13 5 ráno 7. bob. 44 min;.
13 13. Malaguti fm. fřiše. 4 47 714 a 1 20 „ ráno,- — ?tvhrfv
! 4 U. (5. %Ioriana muč. 1413 7 l5 1 45 _, Š “)?-", “už“ _?Pr?
. 5 gšt. Gm. “Bin v. Gom). 4 45 7 w 2 4 € %: bann? hubnu It

6 (5. €. Sana 5 Gama—31. .! 43 7 18 2 „“ š '— 3bufta.
7 $. "*6. ©taniflama,bi[r. 142 7 19 Q 2 29 , _ „
8 ©. Siem. fm. sJ.Ricbaeía. 4 41 7 '20 z 2 39 egčowt) pletu tme

Web. in. po !Bcli1. all:.gpwÉnl-Fnžrimí leč poň—ň E14“ Šan ití,— gaab 123 CÉIÍÚI'ÉIIBDÍ

: 9 92. ©. mcbeře mnam. 4 39 7 22 z 2 49 ( —-_ gamme-mo a110 15. Ž (5. Sflbom. Wm. 4 37 7 24 3 | bourítmv—
11 11. _.._.g,". Wřamcrta. 4 36 7 26 3 15 mečer ' *
112et. a: G. $auřraqia. 4 34 7 27 (a 3 36 710 thčt mort bm
'13 Q. Úřambcmn. “Daně. 4 33 7 28 a „ Š &'47 19. m: [třebuo 11.7
_14 *B- + (č. Bonifatia. 4 31 7 30 a g; 10 17 505- 2? mm- mf"
15%. ©.Šofie.©.2[!et.afp. 4 30 7 317 =? :: u 29 ——Sním bnowe o

,I—meb. &. po mem. (Enudi) urna mm měs—mí.sm 15 a na. "P““ .

16 SR 5. Sana Wepomuď. 4 29 7 32 Š' _ » Irgl—1;Í'l'lpíučf b'" 27- m1
17 13.5. Brunem, biff. 4 28 7 33 a. g 0151; uml o 7- '?—101
118 u. (5. Sum. 33mm (Ed. 4 27 7 34 a "" "g: 1 12- mm. “těm—“$$?
19 431. %. Bctnarbina ěieu. 4 25 7 36 a 5 g; 1 26 “05 bomb; :: D““
;20 (5. ©. čeng, tapucina. 4 24 737 a, ;; EL 133 búnfq— *
'21 513. * ©. magnum pag. 4 23 7 38 * ,.. 1 48 ,qnauumppmg
22 ©. 76. Suhcpau.muc. 4 2? 7 39 35 1 57 Palmbar.

l řvát hrb (nav.—.:ot—uanLSDřiřuie-l'i (rr mm.— 3071 14. __“ 1

'23 W lřťl' ! 11: H 422 7 jl; I „má-u mnam";.Eccemaoum. 39 27 . . =
124 33 “Brnbčll [more?—unu! 4 21 7 40 1.1 mečer 219 Dogg [memuatlcg b:;íl

i25 11.©. arma. Řehoře, 4 20 7 41 qsl e 11 2 33 „m'a Šarm. „_„26(čt. 75 žaišitippa ma. 4 19 742 “E 7 28 . '. p . a .: tom 03 bo 16.17pío ::
“27 Ct. „ 53mm,papege. 4 18 7 43 “' 8 41 n ;: fudw' 26 ben! “Š bolaw. € Ž©.!IBiIélna.B.417 744 gr 947 g 31 ' ' ..1 = - „. n—28. a na tona mino.
29 65. © ©.Roý'1ag1unmm 4_16 745 &' 10 40 -_ _ *
šum- mmuóu. fufi—G...:ei. Tarify—r.Irvine Goat. TDM. ŽS.

30' ©. Surinam. | 4|15 7 451 u 20| ] i31 $. ©. “Baronimo. 4 14 7 46 11 48 ,

Glum—.ctoftonpí bo autumn! blížmcu ( bn: 21. to páte! o 5. bob. 57 min. mcčcr.
liomnlm merim“ Jímřhtn.

Mn icft miiaínčim a mlmeíclzmumčiíc. Sina Hon Mít? ólabná, polcbm vd teplá;
:: tona! to ;abtabácý k obporoučí opatrnoft pud boat—nimmqům.



Čccwm (mčfic !Bogibotěla) má 30 bní.
“Bolftq:Czcrviec. Slirfm: Lipanj. Staminfrq: Rožnik. mnm: Junij.

!( naň! spáse, k našl radosti
Bůhje:! v nejsvětější svatosti

_; % _Gšluna „3 “Změna _
3 =“- Gwáth; :: flmvnofti , = . , Gum; měíiceamogná
: \ bM b ' M,L.: b
5 5 cirfemni. mm amp“ Š ;;; pomčtrnofl.

9 6; b. [m. h. ,'m. GQ b. hu. b. im

1* ú. s. Summcia. mm. 4 14 746I ráno ' . _ .
2 ět. 3. Grasima, mučen. 4 13 7 47 023 :; Š € “Reiter—nlchod
3 C Boitbo Ičlc. G. Sil 4 12 7 48 O 35 g % tnc 4. ro Páteř D_9.
4 “B. + €. Stmirino, biíf. 4111 7 49 z 0 15 D- *“ bob. 27 mqu. meter,
5 €. &. %onifacia,biff. 441I 7 49 z 0 55 - 'quemm bnome.

'iťcr. 2. pr hr. Eudm. Gin—wi!uhnul n—cřt'nn-fhlru l'nl. N. . 920ml; 'IIIĚÍĚC bm
- - - » --——————-————— ll, m palet :) 3.1;
6 ,'2. ©. *)řm'bcrlabiflup. 4'10 7 50 R | 6 Ě š- 52 min. wtčet. —

l 7 *“ ším—berta. Í'Uftťciť. 4 9 7 51 " l 19 of %" Teplo “ fudm' po
8 11. ©. mmm, bin. 4 8 7 52 Ř ! 36 ? *=— tom boni-(ímé pře"
9 $!. Gtih'ima aíšclicilq. 4 8 7 52 “ 2 0 mečer hóňfn.

lí) LE. ?. Marten), frál. 4 7 7153 2 38 7|43 , 1 - “,' ' b

;1135. ÝŘEiLGrbce 113-8. .1 7 7453 :; 5,5; 9- 6 Šf'šapc-ILRH 9%?12 ©. 5. Sana číšnflmbl). 4 G 7!5-l *. 43 '? 10; P 20 mm ráno. _
9110. 3. p:“ NF. Ilndm C ,rmrtm vrt—UX'lll. lb [BallltačťnoaCbÍůblw'

"" : “ ' ' mě :=

MH- e. 9m. wan—wr 4' 6 7-54 a. 10:48 327313: "" '214as,. ©. mmm 2m. 4! o 7|54 3. 7-51: |4| ©, ( :, 26
1,15u. 35. iBita,9)tot.a;—ir. 4 5 7155 *; 113 “v “* “"o 
lG G_št.c—š.gamma; “Reg. 4 5 7l55 d! š :P. 11 45 “* "“.““ “, ' - 'J—-— ' ' : .- 02 19 mm. rane. -—
(7 ($. e.9?a1nera,5pem. 4 a 7I5J * g 3 1155 _ . . _ .
18 9,1. +s. av.-urna Wat. 4! 4 7 56 .n „_ ráno %F'FÚWW'PÝ
19 © 3. (ějcrmaíiaa <.Bwt. 4! 4 7!56 0; 5 "elfí“ “má naft :.... -*.. __,_ ___4 ___ ___—__ _ __ _ a. 

Web. 4. tun im. Sudan. “B. 36,15— ILČIÍ : umim gamut—. Muf. 5. m " .
* , _ Quantum) noktu

20 m s. Guma, papqc. 4 4 7 56 th ' 015 talmbář.HB. ©.21loiftas©ongagp. 4 4 756 “' 026 , , , _
22 11. ©. $aulina, bin. 4 3 7 57 | 0 39 „"—Ca'“!Ban $““"

B*gt €. Gbeltr. ?Ígúppmt). 4 4 7 56 % meče! O 58 Šaman ani—inápři,
24 6. €. Síma Šrťftltdt. 4 4 7.56 & 7:39 1 23 ícmnoupomělmoůi; ob
125SB. + 5. 'Bmfpera, [\iíf. 4 4 756 8137 8. iť" mm,; beítimc'
|26 ©. že. Sana a $amta. 4 5 7 55q „. 9,20__!) “5 bo „_ pat & rána

lNa“ 5 vc hr Síť-uctu)Čfř—UM-ltbolnčiííxfaramrbíncft tram. mazšmlbamo a pnňmnurno
* _ , , —--— ; aš bo 23. na fon'

?? ER. ©. Qablfíama,hare. 4 5 7 55 a 9 52 opět pilně.
128 '13. €. Brna ll. papeže. .i 5 7 55 10 14
;29 U & “Behn a 'Baml— 4 6 754 10 30
30 G:. $amátfa fm. <Humla. 4: 6 7 54 10 42

Uomnhn mřhrc L'Zórmnn.

' polovici tohoto měna tabla umění přibó

Gluma mfhmpí bn ;mmmíýt'ala (Q) bn: 21. to poutě" o 7. bob. 19 min. měn.

Bočan! ída bm 21. čcrmnn. — ÉRtitjlfh bnnmf, nejhalíítnoci.

mašinou ich m Gemmu poucimicščafná \: milé; jitra a mim; příjemně. iB hrubě, (: břehům) 6 bouřtami Búrubňnif pote.



molfh; : Lipiec.

(šaman (mčficapoftolffó) má 31 Dni.
Slirífl) : Sárpanj. Glominfh; : Mali Serpan.

Církev šířil Christus Svými nposloly;
Apostolem u ových být nt každý voll.

SRuffq: Julij.

'; *; Guma: „g; Žmčíice „

Ě * Gmáth) a flamnofti , „ , “_ __.L „ . Gmartč mčficc a možná
E Ž citfemni. wpcbob “Fab Š IWH" 3:1an pnmčmwft.

Q 65 b. :m. b.lm. Čt:) l;. 3m. 0. 'm

] (; ©. Ibcobalbn,pouft. 4' 6 7 54iz 10 53 % a' '- 2 'B- řDřmvňtJB.Marie. 4] 7 7 53i=11 3 *g 5; (Š!Boflcbni čtmtt
3 © ©. (žulogia. Sreuca. 4' 7 7 MIR 11 12lg— 8 bn: 4. m nebčíi 0

9m:- 8 ve Ím S'udpu “F. „\n/lá nahmí duu-| nnuů “Wmf. h 7: [)Db' 49: , mm"
_, mne.—Žmuď: pata

4 W. ©. !Brotcpa, opata. 4 8 7 52 $ 11:24 8 no :: bouřil).5 513. ©. $eminifa.Gt)tiU. 4 8 7 52 Il 38 „ 5. s '
6 11 ©. Síaiaííc prorofa. 4 9' 7 51 F3 11 58 :: Ě—161'gťglf30g2tithš 231
7 $!. €. %ilibalřa, biíf. 4 10 750 W u'um 3“ “* bob 30 min rot-'
8 0.. G. Rihana, But. 4 10 350 n l 14 _ čer.-_ Gummi mě:
9 [U. _r C. ?lloiftc. QŠrirc'm. 4 11 149 " 2124 IUťCťT- tromě (\ tlamě “'

10 ©. 45.91malie, fněgm). 4 11 ' 49jin 3 52 _.4_18 nčtub (Marano, pat
mm 7 tn: iw 'J'lldJll "Man—nrcl—nb—pťbtu na Dn!—[ DPČ! teplo.

11 9? ©. min |. rapeše. 4 12 7 (isla-n 9 13 ***?f'“ “"D“ b'“
12 13. ©.8inbř.3am$ual. 413 7 47 a g e 935 “— '“ MM." “ 9'.
13 II. (“Z-Eugena.mnam). 4 14 7 46 „ Ě iš 9 50 ?Db' 44“ .m_m.'me.
14 _Ct.š. Rarelim; 230mm. 4 15 7 45 a % S 10 2 CCL—Wclwetňtpm
lí) L. igřoacíí. fm. ?lbnfl. 410 7 44 * a g 1012 mt m roce.
16 Q). &'. $. Winricštarm. 417 743 15 "' 7' 1022 fřllpínčt bu: 26.
17 6. €. 'lllcffe, Šebráta. 4 18 7 42 h 10 33 m ponnčlí :) [. bob.

“lh-b ? vv ím 'Snnůn '.Šr-íWHim 'l-bč?“Líp— lTÍ'qu—"IT 9."ll7ilt.' mcčft. '—
' Sum mcttome a me:

(8 W 65. Sřamiílaa Gunti. 4 19 7 41 % 10 46 lité teplo.

19 !13.©.13incetlcin3930ulp.4 20 7 40 % ll 2 “„Mám (tr „„20 u. (5. Gliánc. samou. 4 21 7 39 c, 32 1125 unum—. \
21 (št. (5. Daniela, prot. 4 22 7 38 & ? š- 11 50 |

22 6. ©. ŽUčaricWagbal. 4 23 7 37 a ráno. 5D' I' , $. „, '
3 m. iGE.91polin.9iboria 4 24 7 36 & 1 39 » _“ $“" "17

|24 5. ©. Gbriítim), mučen. 4 25 7 35 a 2 49 Gema: má na 3.1-3

|| Účet. 'C' r-c W“- Éurbu "F Řťšl? mgr.—.r rmr „ir—.nlnzicmrm H..! ]" čatřu meliťč 953110 “či—— bo 18., pal mčtrno
25 ŽV G. Safoba fčšětffíbo. 4 26 7 34 mečet. 4 50 teplo aš bo louce.
26 Q,. G.Wnnt), manž. 3m. 4 27 7 33 8 37 5 23
27 11. 5. !Bantalcona. 4 28 7 32 8 51 n
28 931. ©. Snnocencia !. 4 29 7 31 z 9 2
29 G. 65. Marthy, panny. 4 30 7 30 z 9 11

30 “B. 76. í'lbbmma ©en. 4 31 7 29 z 9 21 |31 ©. ©. Sgnaciagfloíolp. 4 33 7 27 gf 9,32i

pcmnfm mi—hrcGrrmrurp
Slunce mftoupí bo gnamení lwa (Q) bug 23. to pátt! o 1. bob. 25 min. mtčet.

Čti-mm: mímd miiafnčifíf a neipamčifíi bm; na celém roce, a tubnš tali ntipmbfíí Bouřlp.



Gunn (měřicpoutnicfú) ma 31 Dni.
“Bolfm: Sierpieů. 331119: Kolovoz. Glcminífp:

Na posvátné ulitečnú pouti
Ku Bohu jenom má nc duch nat. pnuuli,

Veliki Scrpan. &Rufhy:Augusl.

LŽ JÉ G[uncc % m?žíicc
'3 “3 Gmáttq (: ííamncfti , , _ = . (Em—něměfice a mošné;:! , - ._._1 |.

5 2 citronu. mpdwb „pub % “W“ :“pr poměhmft.
G) Š', b. lm. b. „m. OG f). Im. l;. _m.

"7247 10 pp ím :?urbu £“ [cnírmri a pnbhfnnvm Š'nf. IR
(“ :) lební (1er

1 SF. € 23cm: mofomed) 4 34 7226 " 9 '“ Krmit)2Í. m ponběli c
2 113. *Borciuntulq._91líon[a. 4 36 7 24 [a 10 ' D;, Š [905—26. min.
3 u. 9?a[qeniím.©tčpána. 4 37 7 23 F3 10 25 "3 .:.; mečcr. gpuřfga pře
4 $!. ©.ÍDDminifa,mnidm. 4 38 7 22 11 3 g 2 : bdňh) „mam. po—

, .")G. !B. Smarie fnčšné. 4 39 7 21 rám: ! uěfub hrnou po
, 6 93. _tmromčuémqs.3cg. 441 719 g- [HE—'mcčcr : mam„

7 ©. :. Raietana. Cam. 4 42 7 18 a. 2 ól (O Dřowí) milic tmel
' 3ch „ N Í\'. Tutu “13 Q„UČ lí'„47hnn Hndw-lr' nutí—n517?an 'n 9. m pnllběli 0 5."_ —————blaf) '.ů.

„„ _NŠ Cnriafa a fpvlum. 4 44 7—w & 4l—'b7,37' _0 „„ífý'gwígš,
, 9 i). Ž“":.SRDman.:_"širmaačR 4 45 7 15 7 54 mětromé „ infltem'
1011. &. Ěam'mcc, umi. 44613 a Š 8! 8 ateplem pat „„-tón
11 m;! ě. Enfant), pan. m. 4 48 7 11 * g 537 BUS) „,—„„- '
*12 G. G.“řiíulllelll.5ilal' \. 4 O " 9 _0 :; ' ' E L 'z, ; t),), 5 a 1.161, 529 _„_ ., -b
!13 SB. l'G.Sjopolita, fněy: 4 52 7 7 h "" :; 840 1,1va cinq! m
31,65 ©. Qufebia?luaft.__4 53 7 6 & 8 58 :; Éspgzzetlvelěerč

mix 12. po [:v. 3116311.>:lel'cílřhěm "qřnnmlifnon—1317! 5 L 'n'-Šamtačeůo, pal.

1,5 m 757 9l—.1neí\;<1ÍŠl—f—.—a'7 at.—ně “ "9 „, vřgbáňh; abeafá po

16 “li. &. Úřady:Ibeobcra. 4 56 7 3475 9 26, ,'Dfmwff'
17 11. €. Ýibttata, mučen. 4 57 7 2 &' ž ; 9'55' .uPF'1ě'b““24-"
18 St. 5. Švehla), cifař. 4 59 7 O &' ., 310 34 “ten; 0 3“ [)Dh'47
19 u. s. i'ubwila, bin. 5 1 a 58 53 „ 11 29 min mfčer —'-Bři
20 23. €. Bermana. Ctěp. 5 3 6 56 ráno. "mně iaíno', ,tepío

2_1„Š.C.30I;aunt) Gbant. 5 5 6 54 ![49 ánenábla 17697971.

,* ur. |:—.—t\oÍ:. 1:71.„ p——;7„_;J_ý*“„,Tím. „„„_',_.;*,_,d,zu,-í, baošllebglúizgr:, _ _ _ , _ ___ .
.22 *" €. Síimotbta, muč. 5 6 653— 3 7 9 505- 22 min. “":
,23 “B. %. išilippa Beniui. 5 8 65 mečer 4 25 čcr. ——'Broměntlmr
'24 11. ©. Qndolomčie, ap. 5 9 65 na 711 5 43 pnfftálěpěměpočafi.
25 za. (5 Qubomitax: [13511 [3:18:72] 5 ; Brian—“rumnote—hiv
,266. ©. Camuela.3:57. 5 13 6 46 z 7 30 " & “""“"
27 33. c. Soíefa Řalag. 5 14 s 45 7 40 g ; „©á=li 336"MW“
|28 C. © 31_|_|gufti11a,_bifl. 5 16 6 43 7 521" Bačáte! Guma mc

"? b. '4 to „h Cmi '?lfř—cn mi:; hac(ma ból.ů771_ííl\u,|r1WTI. ' lic: pal-mi ob 5 b;—
.""93 __ *'"'—*—* — 10.be tmm, al fv
'? © Sana “č" 5 18 6 “ Ř S 7 aloneguě rožni-nihifšol
,. 0 “B. C. ?Růámpí'imanffě. 5 19 6 40 8 28 P

111. (5. ERaimunl—n.Sfab. 5 21 6 38 9 ]

Glum: mílouplbo mamcmpannu) (HP)bne23. to ponbčh:: 7. Wima;
;lnmnOn mríuv Supnn

""“me Běh-omiMm :: gačalj'tčpatnébnp; přióógcjítona!latěposlanibouřil;0 tmaíóm,



Sníží (měřic anjelffó) má 30 Dni.
13mm: Vrzesien. Stil-ftp: Rujan. Glominffq: Kimnvec. mnm,: Septembr.

Velebenl Boha anjclův jest aluibou,
Slráteni pak lidí je“ jich vroucnou lutbou.

iš É (Slunce \.3' 9D2ěfice .
'š ': Gwútf ' [ | ' , , ': , . (»Stmrtěměfice amn'nd„_ 1; a fam wftl _ i _ A

!15 Ž círl'emni. mmm “Pub Š ""N"" pwb pomětrnoft. |
'.fo ě [:.Ím. b. m. (% b.:m. l;.Im.

. ] „Št. €. Silii, pouftcwn. 5 23I 6 36 " 9 48 „ |
: 2 6. ©. Sufh'na. QBitčmn.5 25 6 34 g- 10 58 % ? © Dlowó mšíjc bm:

. C161). 1G.9Jřnníweta,biff. 5 27 6 32 *. ráno š 3.3? 7. W pontjeh u_i-3.| 4 ©. %. ŽRníaÍie,pumu). 5 28 6,31 a. „55 n—"' boh. 20 mm. meu-tr.,
_ _ _ '- Smirná infuá pami—*

_ -ŽÁ'ÍI“" “ “& “T_ímLEVIL'LL'ŠiVŽ“ “'“ÝmÍr "ŽŠ“ÍÍL tmel?- *

5 *.'-17€.QBiHcrina.QBamř. 5 30 6 29 a 3 27 ? 3) Trn) & čtlvrtbn
li“ . š. Badmriáífc pret. 5 32 6 27 4 56 mečer ? 15. mc ftřebu :)
7 II. ž.?renifíawly, pan. 5 33 6 26 % 6 21 6 36' bob. 22. min. ráno.

; 8 &* 'Rmcňcm “B. 93mm. 5 35 6 24 * 7 44 U 46Í __ Ícpli příiemm
i 9 ($. ©.Gjturgmaa fpolum. 5 36 G 23 h 6 58“ tnmpé a po nid; pře
110 “B. '©.!]3uld\etic.9Jřiful. 5 38 b' 21 ů 7 1 [ búůft).

QUG. G' 8m“ 3 ?ÍĚQ- 5 4_Q__6_1?'GĚ _-„_,_,___ "Í'Úplněl Dne22. má
“far. 16. to iw. Ěmhn. žlawnoň Immo % Want. Muf. 14. L “\UÚC! O 4. bob.

i—————T————— —————— »—————v—--———i-25 min. rano. -—
;12 9; ©. (\)uubad\ubčbo. 5142 6 17 GB 7|?9 inim mčtromé ro
il3 13-5- ÝŠQUYŠČHQ[*iff— 5 44 6 “' LS 7 34 mnobenui, poňmoun

;14 či. 'Bompíčemfm. !řiše. 5 45 614 ; 5 8 27 „„ (: mmm.15 Út. "g *.DliřobtmaÁ. 5 47 0 12 4: :? .. - .
16(i. 5.3Vuí'ubmiír),m. 5'49 610 a %:„, 1019 C333? mm
'U' 53. € ěďambrrm. 5 51 6 S ť“ :“ il 30 . ' _ \ | = o 2 bob. 07. mm.
1185. © G.Soítfamlp. 5 53 6 G% ráno ráno.- _ “Bromčm

mer-. 17. z:: 'm. Euduu. mm im uuu—črn:ri-ncaemf Na: 22 limo a na fonci ia—
fní bnomč.

")
-_\3_©. Smluaría biílupa. 5 54 6 D a _ 5
“13-3. (Žuftacbia,muč. 5 55 6 3 E " g— 3 24 Rnaucrůwljtoletb
11. ©. Watouífe,apoft. 5 57 6 2 a g 2 4 42, !alcnbar. .
©. 65. Emerica,píufom. 5 59 6 o " 6 2“ u:" %“ %ňb'
Q". ©. ibefít), pannu). 5 O 5 59 % meč—er. 7 23 " . .
“B. ©.Gerbatraůřup. 5 1 5 54 " 5 O 7 49 ?fšýo 4- “PIR Faq
5. . alecram, “asp. 5 ai 556 ff 615 Prubh) bent; Potom

___- „__„Fbouřťq :! Drěfbťótčřo'.krb.1>?-.—.-ofn\.3u<1_n; >> “17.\“-fšié\='f!ř“ř'1“'“"r'řfbíw 9“ |čaíi aš bo 20., na

„ ©. Giptiana, muč. & 4 5 55 m 6 34 tomi bentimv- ;
, G.Roemuafbym. 6 6 55313 7 3,3. €. ,

11. ©.213ácí. lrált Ctít 6 8 5 51 7 45 9; “5“

št. (2. mm;. nrdmnieía.. 6 10 5 48 8 47 E\ "') »(É. ©. Seronpma, uč.círl. 6 13 5 47 H- 10 7 \

ncc mftoupl bo anamení má!) nů) bm 23. m ftřcbu o 9. bob. 29 min. ráno.

Bačnlef ční“ pph—,lmmtr r.“ 23. SGÚ. 'l'r-Tgynrtní Ll'bllříi tm O NDO..

Ucmnůn mřhu: 3M!
. 28,365 bóngd obyčejně příieumé teplo“ icbo pri-vní olomice témat na má : m'a! m

Rmctncm. “potom-nonblind tmdá při mŽtmf; iiinló ?: iibo-mgcbobníó- ú ' $ 1



Řím! (mčííc voíwčceui chrámu EISánč)má 31 Dní.
*Bnlffq:Pazdicmik. Slimg: Listopad. Gleminm: Kolopersk. mnm,: Oktobr.

Posvčccných cht-(mů olnvnost milouslave
Mivcj v srdci radost, zdravý rotum v hlavě!

u,... ;.

_=_.,%- "emníí % ““in—čí? _iii—:= - =*=f==='cm-r “ 'ná
.s 3 $“"? “ “ŠIMON „;;-,.: mah é mbcbobwaóvab ' e “ní:“ atm“
5 : cn-tewm. „=== % ===— pom:rnof.
Q 65 i; m. W d') l;. !m. 0. 'm.

. 1 93. .a &. Sřtmigia, Diff. (314 5 45 g- ll|36 („ š'
' 2 ©. &. í'eobagara,bi[f. 6116 5 43 „ ráno ' 7-5 _ ,

"cr F: L: “P '\"ldn' “N'—t"“ olsm—fh-ůmvcwa " mom“ měhc bm' ; 7.mcčtmrtelo3.
3 '2- ©. Šanbia, muř. 6 lu 5 41 2 33 bob- 12, m; ráno.
4 %. “číšmminl'a ©et-amu. 6 20 5 39 3 57 : — cmílťmnť "PID
5 u. (5. anuita. &22 5 37 5 19 3 g; a hubn
6 C_Bt.í-š. 23mm, ,;afl. řátu. G 24 5 35 a 6 40 3 D !Btwá čtmrt but
7 G. 3. SnítimMUTartap. 6 26 5 33 a 8 i 15. m pátelolbcb.
8 “B. | %. !Btigitq, iept 6 28 5 3! G 48 min. ráno. —-.
gie. ©. umim, u_nuga _6329 5 30 cal mcčer mami mu,; a po!

zm.: '-!. t-r :.1\.L;id):.'. “U. 31:5 11: mi „m [:'1' .1!f. _ __lajnv'

——5- —— — _ -— _ - —- - "“ Uplně! bne22. m
10 9. ©. íšrcmttfíta !Bnr. 6131 5 28 5 56 páte! o 4 bob. 25
„. CB. €*.$urlmta.9lilaíla„ 533 526 g 6 26 min [pečet-:.— 3
l2 11. E.?Jlagimiliaua, ['IÍÍ 1535 5 24 &' lg. É 7 9 [du.] llll'ůšl), (dfgmr

„13 ©. 5. (žbuarta Hliník 6.36 5 23 & ěj 7-4"—8 5 m“ Mně. „či na
.14 G. 'Ž'. Řalifta, mpťšť. 6|3 5 21 a 8 €: g 13 “wanna
M15sn. >©.Ibmrue.mm, 639 5 ma „ “ 1027 mailem „m
1392 „F;?imm'šagfóB“ *6 4! _5..1_Ěů "JŘ Dne 29. m páte!

-"„'c[—'jl Fg |'.L_Tlixlu.. ř'.: uu— vann'ů “i.-w. 9.b0b.39 mimráno.

17 “,I 3. Ěcbmih), mémob. G;43 5 16 & ráno ;iiššgnlltilhgtišršušž

18 “% ©. Ýutáňc, emang. 6344 5 15 z 31 2 1 “time a ólabnn19 . %. “Beim 3 Qlllaut. 6346 5 133 g 3 3 37 ' _
20 Št. &. QBenbclinaopata. 6'47 5 12 ' o 4 59 Stnaucruw ,[tolrt'o

21 G'. ©.QBorfíílp,mm. 6 48 5 11 1 s 23 “"““"
22 ŽB. —"€.Rcrbuíp,palnn;. 6 50 5 9 7 52 , , _
za &. C'š.Sana Rapilh'. &52 5 7 a mcčcr 9 24 .bn-h ivan Bubf'

in:.:— ';".' pv zu—Í;;dn! Élnfčr ši i-zh banan (].—“.K"Ěchí. 92. D'řljeugačináebefhěm
. . . &' ho 14. nmtačcnn;

!“! ()] €*. mafacln, ardnmj. 6 5-1 5 5 3 4 10l5'll166_ bešh) „bal prpměu:
25 13 G.Shiípinaaarifpin. s 55 5 3 5342 (imo a; bo 24., rn!

26 ". &. Gbůrifta ]. „Op. 6 57 5 2 hl?9 a Dent “ iaíno_ 29. až3? CCL ©. galium, IllUČ. 6 59 5 0 & 7 35 n a po fonte míbamo &
26 G. G. eimm a (mm;. 7 1 4 58 ag- 9 94 % d)!abnn.
19 m. ©.92arci6fa.3mnb. 7 3 4 56 10 52 '
30 z:_ ©. 932.1"ch fetn. ? 4 4 55 rčuw

"HL.-'!- '_'.'< z—; v:-- "End)-.: R|z(;;_ll-.z:'cl '( b 'Šfgtííl. Bílí-;!- Š'.

all—.n le. QBcIfganga,bifť.| 7! 5| 4I54lů| 1142| !
Glance ml'mnri bo gnaman' mm: (np bm . m neběíi n L. bob. 62 min. ráno.

pomugn mcÍu'c tym. 
“Na ačdttu tmmd Římu nřlchl n' , í ' I' b i, ! |" E ' ' ' \

nafiárvd _Inbuo,pnlbhš mih, bdít alguggliccáóbó a [m vd; n o “ abflc htc, Uf



amount (měfir mffed) ímatócb) má 30 bni.
enemy: Listopad. Slirffq: Sludenj. ělominffq: Listopad. Sřuffb: Novembr.

Za svutými musí světem jili,
\ Kdo chce v nebi věčně svatým býti.

'š—š __ * “ ©luncc “š * Mišík—e _M—* __
"Ě “3 en.—dm)a fíamnofti,_= = , Ghvrtč mčíicca mošnáw

. »» b - \ n d _

]E E círtemm. "Mo Šupa É má" „Mb „mangan,
6? č (7. fm. h. ! m. GQ b. lm. l;. !m.

] QF f_i-law. mífcdg VM.—au 7 7 4 52 % 3 32 _I. ihned; mem) „mm. 7 8 4 51 4 22 Ě Ě Dlowl')"lěííc bm 5
3 $!. Q. &llůcrta, blff. 7 9 4 50% 5 42 pá _3; m páte! (, 5_ bob.
4 G. &. Řada amu.. 7 10 4 49 “E' 7 1 n—= 52 mm mm _;

5 “B. C5.(Žmericbagadmr. 7 12I 4 473 gr 8 21 %]offmoumt (blabni6 €. ©. Qconatbamouft. 7 13 A 46 H 9 37 mečer. buomc',ilunceicftpo:

*);cl'. 34 47 „\ ;ndgn. :..L-u ]z'imu- „ nm.. al.-„ „ řlblu mbar. '

7 :): ©. (Sagan—ma,5m. 715 4 44| 10 46 4 26 DŠ'ÝÍŽŠLYJÚ?
8 13 ©. fčolnlmím, biít. 7 17 4 42 5 4 58b. 48 min wda-7
9 11. ©. Ibeobom, muč. 7 18 4 41 “' , 5 26 buřtů "mm .!lcrři;

10 et. ©.Dnbřeie %vcliníf. 7 19 4 40 5.3. g s 59 immo “ ptol'nčníimo
[] G. 6. Emunim, biif, ? 21 4 38 %. 3—38 10 & 1 _! b. 2 '

12 SB. ] ©. Martina, pap. 7 22 4 37 : ť— " 9|25 \;ncbglinne 3 2213133v— m vx .. \“ ' . 7 4 5 . ' - .13 C. C. Ctanulkofl \; 2 4 3 z 10 41 mm. rano. __ SR:-*
ur “::.. p m. ; minu Řn'lluu-ýml 'k'mzllulu. hmm- ruštině :!qu I.“x "úlů pnmřh'noft, man

. ' !

I4 SR ©. 3ufuuba.C*erap. 7 25 4 34 z 11 56! _ ho, d)!úbnol:: Íllťb
15 SB. %. ÝeopolbalV.mu!. 7 27 4 32 " ráno “ $ vílebm Ctmttl
16 u. a. 91mm. ©7717. 7 29 4 30 R 2 g 2 30 hm 27. m robotq:,
17 g:. 5. ?)tcbořcbimnlw. 7 30 4 29 W „ g 3 52 6- _bvb- 40 mm
18 G. $.Gugcna. Shona. ? 32 4 28 “ ?> Ž. 5 19 EMC"——_ 35mm“

19 73. , ©. angl—En),mm.. 7 33 4 27 (a 6 51 mm a beňttmp, dna?
20 G. G. čeligc 3313aloi6. 7 34 4 26 n 8 24 lana a tutam: nou.

. 2%; '.. mil ru hp Émila Rbpšngim €!»'*'-“-\"'—'.Hpum „„ .“ Snaucrino ítolctb

21 St Dbětománi $. War. 7 35 4 95 mčet 9 49 falcubař. '
22 a;. C5. Gecilic, mučen. 7 36 4 24 4326 10 57 „má.wúnmbg
93 u. 5. Rícmcnta ]. pap. 7 37 4 23 a! 537 91, b _ _ r
24 gšt. ©. Sanntř. man). 7 38 .122 g- 7 4 a g. 6 10,0- šnek), o.

(5. €. Raum„ p. muč. 7 39 4 21 a 837 g % “_Ž flm mm;, W

-s 13. 7 ©. Rouraba,bin. 7 40 4 20 2 10“ 7 ,. „» ang-513%? sg;. .— a— M- . . . ' . . _ 7 .BI .
7 © C leugtlm bun 41 4 19 11 „_ mlýamo (\ ©!an

ílřrt l aha—tmm ): poih-tním lanku. i'nf 2I aš 27. pal befitimo

“( ©. Gotbcua. bin- 7 42 418 * ráno bo foncc.
už. G. Ganlrína, bifť. ? 43 4 17 2 11 |::
1.1. ©. Dnbřeic, apoft. 7 44 4 IG 3 29

Glum: mnmwi bo znameni ití-cla (,N bne 22. m honbě"079.bob.29 mimmčcr.

]Jumnúu měíifr tunopnbu.
i'iftopab ici: mimi mjbfú a huuluú; mlbnalr'ówaií nam Huny, ,noci iíou nepřiicmnéa Í

tmamé. ma Tencí tebou— mcííce nanámá bran—á guma. “Břímba obpm'n—a.



Spamu: (mčfic máuočui) má 31 Dni.
menu,: Grudzieň. 3511113:Prosinec. G[cwinflq: Gruden. muito: Decemhr.

Jesu, Tvoje narozeni
Budil všem nám lm spasení!

8 D' Glum: „o' Měfícc

% Š Gmáth) a ílnwnvíh _“ - _ Ě Čtmrtč měíícea mošné:l
- !:

IE Ž cítlcmní. 7oud;oblgapat>_Š www Ž_ pcmčlmoft.
'i'? 5 ._b|m.|b.|m. &? b.lm. b.„m

1 “„I-ct.+ č. Eligia, Diff. ? 45 4 15 th 4|48 „. „2 G. ©.Q3ibiang.a©cm. 7 46 4 14 % 6 6 :; % 910101) mčfíc bne
3 $. '. &%mntmh iam. 7 47 4 13 % 7 23 Ž ;? 5.117 neběli o 11.
4 3. U. Barkan), 17cm. 7 48 4 12 &' 8 34 " 1,1.7, m. ráno.

*JvI-ř2 cxtnwnhn. i'm j'l ( ., ! na) pfum lH .lih'n ll aggšmzlggšilššzn:

5 9; G. 9ucin.€abbaía. 7|49 4 11 g 9 m " B.SBrmó čtmtt bnc6 73. &. smiruráne, [\iíf. 7 50 4 10 10 29 * ( 13. m pouta; o 4.
7 u. s wmbmge,biff. 7 50 410 a 10 53 4 49 (, 34 „„ mečcr_
8 ;' 113W“Lc—mpfmm 751 4 9 9 E? 558 *)!člubmmwlmfnčbu.|
9 5. C. í'čotabie,pan. 752 4 8 g ;: 711 úplně! bnt20m

10 13.1. C. Šubitbl).ŠUMÍCÍ).7 53 4 7 & %: Ž 8 “26—'"poubčíio2b 12 m_|Ill ©. . mamaía, pap. 7 53 4 7? “ 9 40 meč“ _ Saini m,

' JF! 'o tu.-.n.11 'Lc'l !“ '.I' *ul' ( |.:f *.:zzrll [ má 6 mmm" Šimon

12 w ©. GymnaDt—itic.7 54 4 GI: 10|54 ' v? “gm" ““$
13 “I!- EŠÁPucie,pumu) muč. 7 54 4 5 z a ráno 6m 4.471: pon. “
14 u. G_.Gviribřona biít. 7 55 4 5 a? a. 1-3: | 26 _?b'g. "55919
15 až -.C. Suma, muč. 7 55 4 5 R „. g. 2 48 „m.mb'm“ *“ "?““—
ISG “C. QIbclaibt),cíí. 756 4 4 pa ? 2. 414 fněl ? “' $"“?
171). C Qabara.Dl. 7 56 4 4 m * 5 46 “bom“ "“ “““
18 (5. ĚHC. Gracian. ,t—m. 7 56 4 4 123 7 16 “* "

Wrř 4 Gbn'rlltnf 1'-r.. l.?—.'=..1ilni "č:l'wz. \'lrl' ' Sřnaucrnw'ftolctuPalmbar. |
!Q 02 €:. gřemtfta. “Belagie.„ 7 56 4 4 . 8 35 - ' . „:

20u; ©.lenona3riítian9. 7 56 4 4 "'““ 9ms'mf' " $““ %21 13. C5. Tomčík upon. 7 57 4. sla. 4 32 to 91539015-"93'7'4'95

22 Ct-1— G. „Benamučen. 7 57 4 3 a. 6 7 lb“mt mmm a $"““ “3
23 &. G.933iftorie,1:nn. 757 4 3 W 742 a 510'9 “MiWi—'N"
24 a; e. ?lbamaaižmtp 7 06 4 4m 913 „ “šum “350 29- "Hmi
25 € HotGhrifia *Bóna. 7|56 4 4 a 10 35 “' "m7 (: mehtá gima.

Dčcbčzcmqi oflmrcm tíhnoyni “páně in! 2

l“BG—oz.-:»*Crě'ánu,prn>rm 756 4 4 11l59
27 “B, 6. Sana a; a among. 7 56 4 4 ráno
:28 11. C. midi—úlet. 755 4 5 xh 2 38 g „
2% $%. Cv. Iomóňc arciůífl. 7 55 4 5 3 56 =
'30 G. . Ěamiba húte. 7 54 4 6 3 13
'81 % €.G1)ílveftrn,pap. 7 54 4 7 % 6125

Gluncc mnoupí bo Anammí togorošcc (3 ) hne 22. mc hřebu 03. h. 17 min. ráno.

3,47(1le čun- tu 22 Lloíincc 9Mhatnt bncmf a uqbcuíl nm

Damn!
wroíincc icft tamní (: Bouřtim

alibi) gah'ómail oblohu. Slunce k poh

)n lučrce ]Jrofmcc
guwčn'em. 371ml pomčttnof! nthříjemná panuje a buflé
blu “ráže.



*Břcblcb Šibowffčlm falcubdřc ua obvčciuú tof 1858.

fblc počtu gibomífc'bv 5618—5619.

išočet ťřeífanffó.
16. chna.
24. _ „
15. unora
25. „
28. „ .

1. 113mm .
16. „
29. ,
30. „
31. „

5. fDnbna
6. „

15. , .
14. .Rmčtnn .
19. .,
20.
13. (gamma .
12. Gemmu:
20. „
ll. Suma .
9. Báři

10. „
11. „
18. „
23. „
24. .
29. „
30. „

1. Října

8. Qiůopaba
2. !Broi'mce
8. „

17. „

%očet šibomífú.
1. (Šabat.
?Faboflnň Den.
1. sllbm'.

!Bůfi Gňbct.

gmina.ufTan sBurím.
1. 92mm.
Gmatmečct melfmwční.
“.Baffa EIBelfonoc. *
Qrubú fmáteř. *
šelmu; ímátcf. *
„Bonec íwátfů wclífonočuícb. *
|. Sint.
I. ěimau.
Glamnoň Sšetuic *
$rubó íwátcf. *
!. 550111113.
1. 915.

*))ůft ípálcní chrámu. *
1. (Bhd.

1. Cliffa. Slomó tof 5619 *
3311155 ímátef nomoroční. *
*Důfi Gebalial).
Šlawnofk fmířem'. *
Glamnofž pob geleným. *
EDrubá fmátef. *
ěíawnofi paímomá.
Route ílamnofti pob gelcmjm. *
Diaboft gc gáfama. "'
[. Mamiya—avan.
[. malem.
230fmčcení chrámu.
1. chetí).
Dbícšem' Scruíalcma.

*Bqnamenóní. Giamnofti bmčgbičfou* gnammmuéu Šibů fc přífně fwčtí.



Čtení laícnbóřfté.

!. ]Joúuůfímť' Imáma na má 1858.
meiflabnibo iměna Scšíě,

(melitá [Iamm—ft Bref
trftma praftarébo u)
amančicitb na imo:
turné,) m nebčíi 2. po
Siem. !Bánč . 17. ?cbna.

mcbčíe herními! . . 31. Šebna.
*Bnpelcční Hřebci. 17. Illnora.
!)řebčle ]. poftni 21. llnora.

' chbčle Rmčmů . 28. Žiřqna.
Balené čtmrtet . 1. “bubnu.
Bešt bob melilonočni . 4. mubna.
s.Rebělcšitá čili promobni ll. 'Duíma.
chčíe proiebná 9. Sřmětna.

ll. Dómfúmni (mmm)

17

“Jčauet-emftoupmi <Jšc'mě .' 13. Shnčtna.
*Bojgibob Smatobunni . 23. Rmčtna.
“Rcifmčtěiííí Iroiicc . 30. Stjwětna.
Glamnoft SBoŠibo Těla 3. Lígrwna.
GI. mamntimem' SB.Smaric 2. Genom.
(*:-l. anielůro ftráámjď) . 5. Báří.
C231.iména 513. Marie . . 12. _„
?lcbčlc růšmcomá . 3. :)tíina.
QBíícobcc. poímčceni chrámů 17. „
Šlebčl po Gmntěm SDudm

jcft % 
*Brmui neběle nbmmmí. . 28. ?iftopab.
Wafopůfl počíná bm: 7. chna,

a tanci 03 bo . . 16. unora.

a [[mnnolli cirůemni
m arcióiífupftmí D(omuďčm a tv Biítupftwi 291'učnífc'mpotmrgcné

fmattjm Dtcem, papežem “Binn IX.

23 úterý po mbčli bmilníl': E!)řoblitba
!Bóna maňebo Sešinc Gbrifta

SB úterý po 1. nebčti po bemitnim: 51301
mátta utrpení 213.92.3. Gbrina.

% páte! po popdci: Gm. trnomé to:
rum) “D.“R.3. thifta.

9.33páte! po !. nebčli poftni:
břehů a). 92. 3. Gluma.

ŽB páte! po 2. neb. pofmi: SB!-ofiko:
bla ŽB.92. 3. Gbrifta.

Řopi ::

933páte! po 3. mb. psími: Gm. pěti
ran 13. 92. 3. Gbrifta. 

5531945thpo 4. neb. pbftni: vlcibrašfíí |
Irna: SB. SR. 3. Gbrifta. _

23 páte! po ucblli futrtemé: Gebmibm
[cftně Hal). 58.Marie.

Busbčli 3. po%eliřonoci:Dduanítmi
[m. Soicfa, ženicha E\.EB.mtm-ie.

EIB páte! po oltmuu Éošibo těla: 9? c i
ímětěinibo [tbcc Sešifíoma.

233 nerčli 3. vv Gm. iDndm: Dřejčifh
“ibn [rt—ce Mal). a). SUřatie.

ŽB neběli 5. 1:0 Gm. minim: Gm. $a:
mliuq panny a mučenice.

*lBntbřli [. ": Germcnci: “Reibrašni
h'me %. “R. S. Gbrifta.

?B uebčíi 1. po Dimmu ím. ap. *Bm'a ::
mawla: <Bamótla mnegy [matócb
biítupům (paveáům) :)timítód).

“53 neběli 3. mčííc: Bdí-i: Gcbm i B o
leftnč blot). *)).“Marie.

25 nebčli 2. měíicc tÍ—Žiina:Matcřftmí
blob. Q). Marie.

ŽB ucběli 4. mčíicc :Ířiiua: Giftun; bl.
\n annie.

ŽB uctěíi 2. mčííce \L'Iftopa't—aneřo m ne:
bčíi pnfl. po [m. ŠDudm: D d) r a na
Dmi Hub. SB.Moric.

Ill. Jiní památní hnomé na Jllomwč,
Íbtp fatoííci ogláffmi mobíitbt) tonutí nmii *Bánu 230911.

27. 9:19:10, móroční ben potwqcni Seba
chelícnci, gleibůftoiněinibo
p. b-iílupa $rněnílébo,
Intonína ?lrn ofita,
btabětc Gdnmffgotídyc
rotu 1842.

14.1'lnora, wórnčuiben fmtti [m.
quilla, apoftyía
Glomanítébo, ro tRimč
tofu 869.

6. Quinta, můročniben fmtti fm.
žD'tetbcbia, apoftolq

2



18 Čuni Idenbářffě.

Glomanflčbo, na 233:
Iebtabř, : 884.

6. (Šel-mna, móročnč bm ffuwnidébo
gmolcní, ::
nároční ben pohnrgeni Trval.
Dtcem ga atcibiífupa Slo
mud'ěbo Bleibuftoiněiňlbo,
QBqíolorobébopána Ee:
břicha, Qanbbraběte
Bůrftcnbctga r. 1853.

16. „ m'ročni ben matení a
21. „ migračníben torunemá=

ní [matébo Dtcc, va
peče *BialV.r.1846.

15. Černolice, móročniben math; Ellei
bůftniněinibo p. bi
flupa Brněníléíw r.

27. „

1841. _
18. Gunna, mórnčniben nan-05cm

Seba apoftolflěbo
ŠIBeIičcnftmi, Gífoře
"Bóna, %rantifíta Jo—
fefa r. í830.

4. 3 &ř i, múročni ben pomačóní čifhpx
fhim fříšmem, a
móročni bm flamnébo roh-01
čem' bo d)rámu mttropoliv
tnibo mDIonmuci Encibůft.
p. atcibifťupa bebtic
(ba, :. 1853.
múročniben imenomin
Rebo apoft. QBcIičens
ftma (Siíařc “Bárta,
Emrantiffla 3ol'cía.
móročni ben pomqúní bi—

Rupfťým lřišmem mcibůe
ftoinčiňibc ;: Biífupa
Btnčnflébo, !(ntonina
thoňtn, ga biflupa
?Iureopolířébo, r. 1839.

!. $4l3roíincc mproční ben naftow
pcní mlábq Seba ap.
ŽBcličcnftma Gífoře
*Baxta, %rantifua So:
fcfa, m Díomouci r.
1848.

8...

4. Řiina,

21. „

' lv. Dnomé poitni.

Emmě poftni iícu m talenbáři
naňem pro úplnou iiftotu :: poboblncft
anamenáni ttoiím anamem'm. 'Enomé
malým čermcnóm fříšlcm mame
naní "ou tatomi bnomé pcftni, fm; fašbl';
tatoliďú třeítan mafiáni; potrmů gbršeti
fc muíi. ——'Dnomé malým černém
lřiátcm anamcncmi ifou tomnčš buomé
poi'tni, na Iterčš mafuód) poltmů iifti fc

v. (filmem [udjúdj čift Rum:
temúromtjců Dní.

1. Dne 24., 26. a 27. února.
2. SDne 26., 28. a 29. Rmčtna.
3. Énc 15., 17. a 18. Báři.
4. SDM 15., 17. a [8. isrofince.

bomoluie, aíc porouči fc Gutha! fmaton,
ujmu fobč učiniti a imenomitč icn ic:
bnou aa ben bo fata fe naiiftt—
mnomé mellóm četmenóm tříšem
anamcnaní ifou neipříínčifli bnomč pofmí,
Iba; pominno ieft i mafttód; pokmů fc
abtšcti i nímu [obč učiniti a im icbnou
ča ben ft najifti.

Vl. Betopiíné ónúmůg.
(mít talcnbáře Řebořoma)

!Bifmma ncbčlm' C.
slatě čifln 16.

Gil'Io cpaltů XV .
Šiflo t_rubu fluncčnibo 19.
Giílo tRímítébo počtu 1.

vn. ]Jofmútmj čas melílionočni.
*Bofmótm'; čac meliťonočni

ttmá ob čtmttč ncbčlc poftni Dne
14„ Ěřegna, aš bo [ot—on;přeb natnnofti
Sřeifmčtčiní Trojice, 29. .Rmětna.

ŽB tomto pofmútněm čafe pominmu

1

mén icft fqbó latoliďó Iřeítan, fwěnm na

řígmému lnčgi 5: Mód; břidn'l [trouITeně
a úplně fc mggnati čili gpomibati, a nei:
fmětčiffi [mátoft oltářní 6 plamznnou po:
bošnofti (: o rogaiccnou touhou příimnuti.



Šum klamné. 19

vm. Jtoremni Dnomé.

'Bofmátnč bolu; (Tempus sacralum),
m nidsšto po aátonu drťemnim čapomě
sent) ifnu mndilě hlučné h'atodmile,
pleíp čili báli), mřeiné babči; čiiimuftlt)
a těm pobolmě 565mm), ifou:

1 moh nbmcntni (\ fmúttp
mónočni až bo [Iamnofii fmahid) tři
Rrólům, ob 28. Qiftopaba a; bo 6 řebna

2. Gcl' čtyrocctibcnní poftni čas a
tybcbtn melitonpční až to ncbčlc pro:
mobni, ob 17.1.1nora až ho 11. Dubna.

3. D čtmcru fucbňd) čili lmax
tembromód; brd, iahš i m páte! (\
m íobotu po celé to!.

4. HBc [Wcčcr přtb blamnimi
hnátfg.

5. Ella ben fmatód; apoftolům nm
Hiti), (Eman a !Uhtbobia, ! němuž iiftč
fašbó hnali! » nátobč nafTem bobra:
\polnč přibó ben umrti fm. thilla, 14.
11:10:13, a ben umrti ím. Wčetbobia, 6. |
minima..

Weil) (Bély), bubbt; (muflfq), wfíeíitč
'. bimabelní [m; a mn'cch; gól—am; mtřeiné

gafá3ánp ifou též, neimpěffimi 33mm dv
\fařfrvmi
! 1. *Boflebni 3 bai abmentní, bne
' 22., 23. a 24. *Btofmcc.

2. 92:1 Boji bob mánočni,
"Brofince.
_ 3. “Na ftřcbu popcíečuou,

11mm.

4. ma f(am. Směftománi EB.Wark,
bn: 25. asana.

5. 130 cch) fmató tňben přcb 933er
fonaci.

6. Dla Ěoši bob mdilomčuí, bm
'IDuBna.

7. Dia ?Bnši bot: ematobuňní, bm

bm 25.

bm: 17.

! 23. imětna.
8 Sta [Iammft Ěqibo Ičta, bm

3. Šmona.
9. %R“ [lan—noh maroyni “B. Sina:

' tie, tnc 8. Bóří.

IX. Smati pattnuomé čemmí,
jidóšto pamdtfa “umně fe tona' lv torumtítb gemid; uaííebn cífaříttví

?Ratnuffébo.

Gm. quill a žUčctbob, bm 9. 93h
5nana Motani.

Gm. San mcpomuďó, tme 16. Qmčt.
m Čechách.

Gmšlšádšlam, bn: 28. Běží, na Št
Sm. Štěpán, bne 20. Guma tv

H[)řigy.
Gm. Gíláč, bn: 20. Čemu—nc:meot

matftu.
što. ERodyuB,bn: 16. (šrpm meor—

matftu.
6m. San Rřcnitcl, bm 23. Šmona

w Glamouítu.
Gm. Silií, but I. Bóři m Rot-ua

tanflu.
Gm. Siřl, bn: 24.501151141na 9:0:

iinfht.
Gm. Sofcf, bnc 19. Gřqna ro Rotu=

tanflu, m _Rraiinflu, m 530:
moři, mc Gtórflu :! m emm
nimSmutna.

Gm. Midpacl, _an 29. Běží nabaliči.

Gm. bcbmifa, tme 15. :)řijua me
Élcaflu. _

ěm. Babiflnm, bm 27. Gem—tmm
Schmibtabftu.

Gm. Gtaniflam, bm 7. Rmčtnam
Šaliči.

Cčm. Ecopotb, tme 15. řiftopata na
'Dolm'm Sřalouflu.

. Slatina, Dne4. Rmětnana©“
m'm Skafouftu.

Gm. mlat-ct, blue 25. hubnu m ře:
nótífn.

Gm. muptedu, bm 14. Sáři m Gol
nobtabfhn.

Gčm.epitibion, bn: 14. *Broňncem
malmatffu.

Gm. slBirgil, bm 27. řiftopaba m
Signim zqtolílu.

. 31111116,bm !. ?iftopnba min-RČ.
ěm. Raul SBctnmeifhj, Dne4. Bis

ftapaba u) Ýombatbftu.
(živ. i(mbtoš, bm 7. altofmce „:

Bombatbflu.
2.
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x. (721mm čúítcli roňntdj.
!. Sato čili mcfna počíná bnc zu.

!Břqna :) 6. bob. 51. min. mečer ble
počtu Ěrnčltífčbo. — Sami tomto
bcnnoft.

2. “to počíná bne 21. Šmona o 7.
bob. 19. min. mcčcr ble počtu 23ruěn=
ftčbo. — Slejbelffí bnomč , ncih'atfíí
noci.

3. SBobčimef čili icíeň počínábuc23.
Báři o 9. bob. 29. min. ráno ble
počtu ŠBrněuftébo. -— *Bobýmní ro
muobeunoft.

4. Sima počíná bnc 22. iBooRncco 3.
bob. 17. min. mečer ble počtu 23h
tlěnífěbo. — SRq'h'atffí bnomě, mi
bcll'fi 'noci.

XI. Bntmční na [[unci a na měííci.
Břoťu 1858 bubo bmoic gatměui na

[[ u n ci a bmoic na mčfici. ':Brmní Sanační
flunre i mčficc buboi mnanid) hraji:
nád; mibčti.

1. Batměni mčíice bne 7. llnora
ob 10. bob. 15. min. meče: aš O bob.
25. min. ráno blc čafu Qimčnílčbo. Scl't
mibitelnč to (Emtopě (: m White.

2. Batměni íluncc bne15. $řc=

53110ob 10. bob. 36. minut ráno až to3..I;ob 43. min. mečcr ble čafu &'učn;

ffe'bo. Soft wibitelnč to celé (Emopě, ::
čáftcčuě i m oftatnid) biled) fmčta.

3. Batmčni mčfícc bne 24. Gas.
ob 2. bob 9. min. aš bo 4. Mb. 43m.
mřcr. ŽBibiteluc' po celá čna ro ?qutmlii,
čáftečně ro ?lfti, m QImcrice a to QUE-ice.

4. Batměni ílunce bm: 7. „Bářiob
O bob. 49. min. aš bo 5. bob. 59. min.
ble čaíu SBmčnítébo. Soft mibitctnč m
ftřcbui a iišni ?tmcrice, (: čóftečuč tali
m fctoerní americe a Qíftice.

xu. L'ctopoůct nomé 0061).
Fio! 1858 po SRatočeni *Bátm a C—špal'uelcnafíebo Sešíne (Sbrifta, ieft to! obbčeim;

maiid 52 neběí :: 1 ben, čili 365 bni

mol tento Mt:
Db fhoořcui fměta . . . 6023
Sb potom) [ročm . 4252
Sb touftčbománifcŠlbů g(žgopta 3355
Sb gačátfu halomóui Šmiboma 2919
Sb robftameuí d)rómu Seruíalcm

ffčbo .
Db aalošmi Stima . .
Db louce $abilonílčbo Anieti
Db Waroselli Gbriftníl?Bóčna .
Db ufmrceni a mgfřiíieuí Gbrifta
Db založeni [m. ftolice ERimfIé .

53b 31651) Geminlcma . . .

2875
2611
2394
1858
1825
1816
1789

Db cífaře Eonítnntina. 1552
Sb Sturla ŽBeltébo. . . 1058
Db přidwbuím. Gorilla a žble

tI)obia na EDEotamu _, . 996
Db umebení lícítaufté min) bo Gad) 98?
Sb fmrti mučcuiďě fro. 253ch—1th 922
Db [mrti Dtafnta ll., frále Ge=

ffibo . 550
Dbaalošfní ĚBmšfřéboardbiítupfimi 514
Db galošcniwtašímq mnohýchflat 510
Db futti Rotta IV. . 480

Sto! tento ieft:
53b mučcniďě [mrti fm. Sana ?R:

pomuďébo . . . . . . 465
Sb monologem ilmcrih; 366
Sb počátlu blubům Qutcromód). 341
Sb tance melitěbo fnčmu citim;

nibo to irietttč . .“ . . 295
Db počátřu 30[ctě mám) . . 240
Sb binop na $ilé bořc . . . 238
Sb počáttu 7lcté mám) 102
Db fmrti cífnře Soícfa Il. . . -66
Sb natočení citaře %ctbinanbn I. 65
Db 3a1o3emmatouftebo momářftmi 54

Sb naroaelut cifaře íhantimn SoIcfal. . . 28
Db [mrti cžfařc Grantin'la ]. . 22
Sb ímrti papeže mcbořc XVI. . 12
Sb naftoupcuicilařcžšmntiffla 80s

íefn [. (bnc 3. profince 1848) 10
Db umebcm' iagbťa čcflébo bo úřm

bů :! bo fílol. . . 10
Db galošení Dčbicuoi fm. Gorilla

(: žDřetbobia to Qirnč (na bm
fm. %íta 1850) . . . . 8
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xm. Bnamcm Rafcnhnrífm.
a) Sltautení gimřctnífa.

Směnu. 5351-05. Bnnmcni. Směna. Dbmg. gnamení.
!. ěfcpcc W 'V 7. “\gába ň &
2. 315! Ř S 8. Stir CE "Í
3. alianci “* 11 9. Gtřcíec &' al“
4. ma! Š'. 0 10. Roan-ojet a g
5. i'm a Q 11. QBobnař(žBobuiom )(
6. $anna dn np 12. Sight) : m

wognamcnání. Rašbú mčiic mimi to taknbářicb iebnn 52 čnammi gmiřctníta,
a ficc na tom pořábtux, ia! jíme iid; abc pnftamili; !. 2. a. 3. ifou gnameni měíícům
jatnicb; 4. 5. a 6. ilo-| gnammi měíicům letních; 7. 8. a 9. jfou Anameui mčíicům
pobgimnidp; :: 10. 11. a 12. jfou plamenů mčfícům gimníd).

10)Bnnmcni oúčgníc čili úfubic nejónúmčjmď).
Směna.

!. Dobropán (Mercurias)
2. Řrófopani (Venus)

Bulameni.

3. „Bemč 6 1 měííccm (Tellus) 5d4. Gmrtonoě (Mars)
5. Qmětena (Flora)
('. (Směna (Vesta)
7. Dušana (Iris)
8. i_Bčbíafa (Melis)
9. (Eifíena (Hebe)

&

Q

Směna. Bantumi.
10. ©;vč5tčna (Astraea)
ll. _Bimčna (Ceres) '5
12. Bomina (Juno) :
13. SUřubřcna(Pallas) Q

. Rralcmoc (<: 4 mčf. (Jupiter) ?],

. „blaboíet 6 8 mčí. (Salurnus) 13

. “Rebe—Hinata68 mčf. (Uranus)ó

. SZBoban(Neptun).

le. Eufmffm úrofmmú pro 1 68 [10
3 a u t o l' u !

Stihnu , , _ I
to celem roce 11)půlku: m mcííci tn tčmbni na ben |

|

yl. gl tr. míb. at. | fr. hnít). al. lt. mil). 51. tr. wíb. gl. | tr. |mib.'

1- _ _ 24/l0 _ _ 12/10_ _ „Ím _ _ _ _ _ _
2 _ ] r/IO _ _ 24/10_ _ "lu _ _ '/w _ _ _
3 _ 1 3,11"—_ _ 32/10 _ _ 'l'm _ _ Vm _ _ _
4 _ 2 Inf/IO_ 1 "fm _ _ "fm _ _ 2Ím _ _ _
5 — 3 — — 132/„.— — — — 2/„.— — —
6 _ 3 24/10 _ ' 31/ln _ _ ]a/m _ _ 3/10 _ _ _
7 _ 4 „Ím _ 2 4.le _ _ “"In _ _ 8/1u _ _ _
8 _ 4 31/10_ 2 l../m _ _ io/m _ _ .;lg _ _ '/m
9 _ 5 1"Ím _ 2 I'm _ _ "fm — _ 'hu _ _ '/m

10 _ 6 _ _ 3 _ _ _ 2 _ _ 'Íln _ _ 'fm
20 _ 12 _ _ 6 _' _ 1 _ _ _ “Ím _ _ '/m
30 — 18 — — 9 — — 1 2 — — 1%., -— — „',o
40 —- 24 — — 12 — — 2 —- — -— l't'm — — 2/m
50 _ 30 _ —" 15 — _ 2 “2 -——_— 23/11, — _ 'Iu,

100 l — — — 30 —— — 5 —— — 1 “lm -— _ 1/m
200 2 _ — 1 _ _ — 10 _ _ 2 12,30 _ _ 13/„I
300 3 — — l 30 — — 15 — — 3 15/.„ -— — 2 \
400 4 — — 2 — — — 20 — -— 4 27.0 — — 2%0
500 . 5 — — 2 30 —- — 25 — -— 4 3 — —— 32/10

1000 10 —- — 5 — —- — 50 — — 11 2 — l 2%.,

2000 20 — — 10 — — l 40 — —- 23 V", — 3 “[ml5000 50 — — 25 — — 4 10 — -— 57 2%., — 8 '/m

1m l100 _ _ 50 _ —' 8 20 _ 1 55 “lilo — 16 ll./lo
! Mati-Ii fc, lgíoi obnčginč, litvh) po mice mi 1 gl. ;: na, !. ». po 2, 2%, 3. 3%. 4 '

ne!: 6 a p., mnogl [: tn tao tabulce nqnačmů mňilcbcl mom ;: na 2mi ne!: 2'/„ 3, 4, a P
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XV. 5116011Romuald čiii "lennpfowú '
lm liftint) voblé nbauě m nícb cem) peněgitč.

913 bo 20 51. 3 h'.
přes 20 „ 40 u

40 „ 70 IU
70 „ 100 15

100 „ 200 30
200 „ 300 45
300 „ 400 1 51.
400 „ 800 2 „
800 „ 1200 3 „

přec 1200 „I. aš bo 1600 gl. 4 31.
1000 2000 5 „
2000 2400 u „
2400 3200 8 „
3200 4000 10 „
4000 4800 12 „
4800 5000 14 „
5600 6400 16 „
0400 7200 18 „
7200 8000 20 „

XVI. Suóňa pomouméúo „a Elli) čití (,a prani,
aneb: mnobmli fe mufi platiti ga lift (vinni), a ga mn'eIite' jiné měci,

ftctě fe mobou ponton gafilati m baiíčtádp.

Šilášivli lift 1 (01, plati ft na
-— 2 (on)

10 mil 3 ft., ho 20 mil 6 mm 20 mi!9 ft.
18-— b „ — 12 „ — „

— 3 „ — 9 „ — 18 „— 27.,
—— 4 „ — 12 „ —- 24 ,— 3G „
— 5lotů — 15 „ — 30 „— 45,

QBášidi lift 6 letů, plati fena 10 mil 18 fr., bo 20 mi130 tr.,přc6 20 mi154 fr.
_ 7 , _ 21 " "" 42 " _ 181. 3 "
— 8 „ — 24 „ — 48 „— 1,12 „
_. 9 n _ 27 „ _ 54 „, '— 1,21"
— 10 „ — 30 „ 131. „ — 1,30 ,
— 11 „ — 33 „ — 1„ 6 „ — 1„39'„—12 . — 36„— 1,12„— 1,48„
— 13 , — 39 „— 1„18 „— 1„57„
-— 14 „ — 42 „ — i„ 24 „ — 2„ 6 .,
— 15 „ — 45 „ 1„30 „— 2„15„
— 16 „ — 48 .— 1„36 „— 2„24„

ata! bále.

XVII. Jchmošíri cifařít'ii) too panující m řin't Jiuůmxíůé.
Sabo ap. %eličenfhvoíštantin'et

SDM l., 5 Qoši miíofti Gifař „Miou-T,
há! llbc ó, Gefhi, Sombatbfťxj, “Banát-h,
mamutím , Shox-matná, Glamonffó, ája
[ičfhj , %labimirfh; :: Slirító, martbmlbč
minutami, atcifnije S)?aloufrú, melfomoi=
moba Grbífú :: Rtalomffó, moimoba $u=
lominfló a 1. b., nerobi! fe bm: 18. (žrpna
1830, ga pínolctěbn problému bm 1.
akciím: 1848. 91593 (mí itbo ftróc, cifař
pán šcrbinanb I., hne 1. !Brofince
1848 m Diamond !orunu Hoši!, :: iebo
mc, otciwoimnbaůtantiňct Raul

trůnu ie obřefl, nakoupil mlábu. —
©th cifaře pána: Gličbčta Šíma:
[ia (Eugenia, bcetaSabo !. %óíofti
Maximiliána Soieta, moimoby m 93mm,
řiď), a Seií !. Sijfofti ťubomih; 213W:
mim), nar. 24. !Brofmce 1837, pinoua
bená mc QBíbni bm: 24. Dubna 1854.

53cm) Seba QBelič. cifaře s.lšána.

Sii; %óíoft, atciměmobhynč3 :: fi a,
SBcbřiela, © ototbea, Marie, 80:
[efa narogcna !me 5. sJšřeana, 1855. —
+ bn: 30. Rmčma, 1857. to Eubinč.
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Gíf. QBhfofí,ogcímémobmnč ©íf ela,
naroóena Dne 12. Gcmence, 1856.

%Robíčomc'Behn žBelič. rífaře Quinn.
grantíífcl Rare! (Sofef), fhn

cífnfe %rnntíííl'o I. (1- 1835), naro
5en Dne 7. mrofínce 1802. Dbřefí fc trůnu
we profpčd) fhna fmého, nhněifíího Gííařc
!Bána_ bne 2. iBrofmce 1848. — Ghor
jeho „Sofie (Sliebřínla, Torothea, „Bilé
mína) bccra 1- hák Bamot-itého Sítná
milionu Sofeío, nar. 25. Yet—na1805,
gafnoubcná bn: 4. Qíl'íopnbo 182-1.

Ératří Seho !Belíč. cífaře SBána.
%ctb in_an !: (Maximilian , Sofef)

nar. bn: 6. Gcríumce 1832.
_ Rare! Qubmíf, narozenbne 30.
Gemma 1833.

Ýubmíf (SDM, Žlutou, 23íftor)
naroqtn tnc 3. Emčtna 1842.

Qimtt a ferm) otce gebo QBelb
čenlíma cífaře 'Bána.

četbínonbl., Dohtotíwó, bh:
malí; cííař &Ratouffp, natočen hne 19.
'Dubna 1793. Safnouben B E))řntíí
?(nnon, bccron 1- frúlc Catbínfíého,
Qwiltom (Emanuela, narogenou hne 19.
Bdří 1803, m: Qíšíbní hne 27 llnoto
IR.“H.

\Dlaría RIemcutína, notoóenó
que [. Qiřegnn 1798, safnouhcná bnc 28.
LŠcrwence rotu 1817 B Průlom. princem
obojí C'šícilíe, Qcopolbem.
„ sJJřnrín ilnna, nato-„enáhne 8.
Ccnona 1801, paní řábu hmčgbolříšoměho.

Pacholecký seminář v Brně.
Ba příčinou příípčmfům na mona

íoční [emínúře pochoícďěho na Qintč ráčil
Scho Grullencí neibůftoiněnfí
pán biílup na mfkchnp mířící ímé bí:
oceíe nňllcbuiící mpgmání učiniti:

žlutou almoí'í't.
; Boží :: notice aponolílé mítofti $iflup

23mčnenl'fh at. ».

žUřííoroonhm 'Díocefónům Muffin! pomoz
meni a požehnání m 58qu

mobenmftoupenímáně t. 1852
ifmc fe ! Bém fíomem pafíhřífhm obrů:
tílí, :: úmpfl 9165, íemínóř pacholcďó !
mpóomání bůfíoinhch čelanců pro [[ušhu
[malpně m bíoccfí, galošítí, QBám otcmřelí.
QBI'íoupim na mhfofí inté mtb!
mčůně, bal harp ííbcm, tu! ani to
proroďém šalmč přcbpomibajícím o mnou:
pem13cm:(Š.LXVII.,19.,p.Gf.ÍV
8). *Bobobně jim i EU?:: boumímolí fe,
še profbu, Kterou; pob ochranou tohoto
hlubotčho íniemfhuí ! !Raffnn bíoceíťmům
jíme hplí učínílí, požehnání !Hoší
bopromógetí hub:. QI tomu na flntlu lol
Buin.

Éčotwa ro! ob nol'feho promolúm
pominul, mohli jíme iiš fummu nímušen
me3í I'un bofííhd) m 31,032 31. Ítříbra
ŽBám ognámíti, .: "na bnchoroní fprómce
QBan'e QBáB uměbomíh', fe otemření
feníínářc PadlíDÍťffébopříietím ofi 16 po;
cholílů na bačóthí filolního tofu 1853/4
fc ftane.

92.1 mino ončd) 16 přiialí ifmehneb
18 (homanců, mcgí nímíš nejmíce b :;

platu, a ro náílebuiícíd; letechopčí bmo
platící. ©vhírth wpfloupílp nomnmí pří:
ípěmtp a; na 41,000 51. Rříhra, mra
m ně ócmóní pčfíomancůhpIo boceía
chmnlítchně, profpčch me [hubíích bobr-h,
bíícm móbornó. ?Imnal, neimílziňí! abn
liš n) tomto úípčdm mícc'leší nešli so
čótet milého, pro bioces nemhhnuteíně
potřebného bíla?

Sauli ícminář padvoleďh mám toč
nč 12 neb 15 četonců bathomního (tomu
nepoiífti, tebh nemnobí mlobící, tteří 3
meřeiuhch “tot ! theologíi [: híúfí, nehoří,
aby mcgtrh ro buchomcnftmu mnplnílí.
Bnámo icfí “lBám, a potvěbčlí ifme %dm
to to prmněiů'ím přípífu 920mm: molub
ieíítč boftí čelanců le ímotňm poíměccním
fc hlúfílo, potřebomolí ifme n) průměru
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18 až 20 Inčši w nábmbn těd), ftrři bub
úmrtím, but) ftářint, bnb iimjmi nebubv
B rolo cittcmni čimwfli obwoláni byli;
noní, fbešto fftací břime cprágbněmýd) iii
toli! [: počítá, nešlo ro5mnošeuá prác:
fila pracomuítůw přcb čafem ;,tramuie:
točili potřeba ločlfíiitn, a ncpotřc
buicmc bološiti, že tuhého ! tudmmcn
ftmu fc bíáíicibo přiimouti l_lemůšcmc.
'ERHbofám [obč ncofobyic té cti
(tnčšítmn) bí oponu! (gib. V., 4.)
ale [bez pomalá" bómá ob Qjoba
info ?lron. 30 pomolauébotofíafuifbo
fe nemůže ponábati, m3 Be šábofli fe
tněčffěmu Daron taťé potřebuód; mlnítnofti,
6 tělefnou flatečnoíli mfé měn„ bbošuon
nlofl a begúbonnčbo dyománi ueípoinie.

Stogfíířcní feminářeitn ích) uc
m\;bnutelně potřebí. ?Dřčli bychom w fla
rou báli ročně 15 aš 20 d;omanců přiií
mati, abl; iid) foučet w 8 gvmuafial
m'd) třibád; ua uciměů 1'20 obíabomnl;
fubtc tom) fami, jemi přítomni proftřcb
tmě Qtúm tahmčbo rogffiřmiaucb pofufu
tolifo o talowč \'omiřouí tomoluii.

Síně obpotoítc,še nifoíim, pomi'
meqli fůám, še mohl-šománi těd; 20 par
cbolílů bofub wefíferě roční při.
imx) 5trómilo. Gbomauců bqplatně přiii'
mati není tetu) sRám možno, a Robi) fc
i nalcsli, ltcříšbx; ga úplnou uábrabu o
přijmutí šábali, mufcli quwm o prona
ieti n owód) při bt; tl'ů íe nat—ati,au
přítomná bot toliro pro 20 pochutin?wo:
1ftačuic, a tato péče o uowá obqblí bt) fe
mám při tašběm rogfíířeni úftawu tabu
mmcomala, přcftěbowáni po pře.
ftčbomóui bp fe roomábalo, tooquwm
tomoblmi ít nechtěli, mmí ii; 50 ta! toč:
[iii—měobqbli platiti, jaloměboš teprum po
léted; potřebomati bubemc.

EBrotoš fe nám míti—lo přebcmííim
bab 3atoupiti, buh tbubn to! přibobnébo
bomu nebolo,monaměti rolaftní pro
ten úfiaw bům. ŽBošcbuaHi ?Bůb aa:
čútfu tafoměbo bila, tem) ifme opošcbnas

ném úfpědgu tím méně podmbmontimobli,
an _5atími ŽRóměfie! Gbriftůw 9266
a iině biflupt) říl'fc dfařffe' uapomenuí,

bychom při lněšid) i při uchuěšid)
btoccft mania, na to ufiíomali, abl;
občtotonou mpfli něfteróm pcm'gem při
ípimali ! tomu, bt; nomé femináře gři:

bití a boftatečmjm nabacím opatřiti fc
mobil), fbešbl; miabí tlerilomé iii ob pn
dmlectwí řábuě myš—lání byli. *)

R tonm Ionci íe lebo %ani oběti
wofti boweláwáun.

':Bobai-iío fe !)tám, 50 16,000 gLfťř.
bwa o onu; o přtlcšitou mcílou
gabrabou m pološení mclmi po=
bo bl něm pro fcminůř gafoupití; mn'at
bonn; lt; prošntim toíifo ga mifto flat
webué fe pomašomati mobou, :: přiibe
"Rám tubnš bo ftalvční Íe Děti, Hcréš
po pcčíimém mqmoleni ; mnobúd) mám
pítblojcuúd; ríáuů i při mírem na nei
meani potřcbu obmqománi fe, na nej:
mc'ň 67,000 31. ftř. rouuuábati bubo.
“Roienom tetu), še [\udmm mfíedmo, co
fc nábošnód) přifpěmfů ! galošcni ngadw
mání íeminái'c point: jeme, mobati muícli
na „prameni míftnofii a málo!; a nomč
ftawbl), jeíftč bl) 23,596 čí. flř. nun:
promenády sůítalo, o melité břemeno
blnšni bo “Rám, neb u-laítnč bioccfí ml):
roftlo, ibaníte při bile, ttcréboš ble [roč:
bomi (\ pominuofti bčlc oblíábati nemů- '
gome, ':Ráo be,; Donatečuébo pobpororoání
ncdyali. Io míía! iiftě ít nenene.

QBuť miluicte %Oba, a pončmatj
Sei milujete, omnem 16611: natom gálcši,
al.—|)Sabo frontě iměno obc mffcd)
libi powáno, dpoálcno (: melebcno bylo,
abl; tašbé fr'occ ! Wčmu fe obrátilo, abl)
občt dmált), proíbu :: bitů be; přeftóní
Samu Íť přhlán'ela. R tomu icft lněší
potřeba, a abl) fe bůftoiuě tt; mčci
bůh;, o mgbčfánibůftoinód; tužší
pečou-ati fc mufi.

933W miluictc n čb 0 jen [[ mt a

(! ideu-, wítc, Žť nábošeuftwí 253.36 s
Éobcm [poiuic, še icft ctíaflómou imeni,
%aňím vošcbnáuim, ŽBafíipolědpou, 93:1
fíim měním pro Eanproměčnofl. 3 nás
bošenfhvi mailů Girton), ona icft úftas
mem fpáíq, iemušto Gbriftuc EBón
celou C—šmou ;,áflubu oben—AMI, icmušto
bláfání Gmi: pratobt; a rqbámáni ímé mi
lofli Měřil. Shona! nábošcnftmi a Gitteto
přcbpofíábaiiřábnou flušbu, bláiáni
mambo :: togbámáni miíoftl m;:nábů ; ři
flubomatele; nemůže?Bám tehoblití

") PHpis ]. Sv. Pia IX. ku Kardinůlům,
Arcibiskupům a Bíslmpům cole Hic Rn—
kousků 17. bien. 1856.
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iebnofícino, mii-li nábošenfhoí :: Gírlem
tolí! flubů, mó'li ptamta a míloft tolíl
řábnúdy příflubomatclů, ia! tobo
Žřane a Žřaňíd) milých Blnbo šátá.

Gibíe! toť ifou bůwobotoě, heříšto
profi—5m Waňím i tam nfíí naHoníIí,
bešto neboftnthí tněší ?iafíí tím—fe téměř
te necítilo.

!Bl'o lóffu Éoší, nbččnčprošli:
baiíce ln požehnání 5 náboženfhoí pln:
noucímu, a pro Sebe to neibnífiid) ohe
fíd) rogfíířeni a čadyoíoání mnosí čle
nomě nejiaíněiífíbo bomu cífařf
ffěbo, iímš ifme gólešitol't aníi uctiwě
přebRaloili, přererofíím Seiíd) Qíšeli
čenfítoíGíínř %erbínanb ílohou:
má, a (Eifařoíonn žDtaría ?lnna a
Řnrolína uugufta meímí gnome:
nitě příípěmh) na fíatobu podpoíeďébo
fcmínářc Nám poflalí. Tobrotíwoftí Se
iíd) tolifo, a &nnmenihjm barům mnolnjd)
mneňeuódppatronů 'a iinód; bobro
bínců, tteři fítčtrofti přebfů fmňdp IQ'ir
hui, a le gbošnóm úftaíoům a oíobám
Weóetně pamčtlííoí bolí, těle nftntoíč
mim občte'm bu dmtoenftmn mafia
bo, neien me fprčnoč budponsni, nčbrš i
To iímid; úřared; ifoucíbo, a obětem přeb
ftatoenód) "intel-nící) běluieíne, ;:
jíme [nmu blubům, ienšbn DMG bag %oní
nobpon) neníínulí, mófíeiíň ubati nemu

feli. QI u_ejnííleiní! gbalíg Sixt; těd) ahoj
nod) barům, těd) obětí le cti Šebo, tvor
poromóni 8er fluíbn, fe rogbčlání bob
und: npoftolflúcb bčlnílů příntfienúdw, bas
obměny nahá? Sbalíš 1531)těchto při:
flabů Htěbrofíi lGírhoí náflehuiice Des
rozehnání a bq profpe'dní to čaf
'd; :: točí—nád)wíce—d)bůftanete?

lo.mihnul tomu obpoíoibóív [in
fíu I' íšílípcníhjm (Vl., IS.) nagómaie
bart), iimíš ho to apoůolflčm úřa:
bu pobporomalí, boinóm ušítlem
bo ieiíd) počtu -- můní flat—loni
——obětí mčůcnou g Boba [if—ou.
3 tě příčinu riff: l3íbůrn (Vl.,10.)
„mení 23115 nefptameblíío, alu)
gapomenul na mafii prácí a na
mílomáuí, hetč ifíe ulóaali pro
imčno Sebo, floušímfíe fwatúm
a (iefítč) flonjícef' !Bíce iefítč

') 42,000 11

SIBc'nnpřipomibó EBán [ám ónámóm flo
mem: (Mat. X., M. 42.) „Rba při:
jímá prorola me ime'nn protofa,
obplatu proroln íoesme, a lbo
příiímú [prameblímébm me ímé:
nu fpratoeblímébo,obp[atu fpras
mebliíoe'bo megníe, (\ lboálolim
bá nápoje iebnomu atiďgto nei:
menfííd) číííí mohl) ftnbeně tolí=
to toe iménu učením, poiíftč !)th
mím ŽBČN, negtratí obplatí)
me." 3 tobo ibe, ge tí, heří fe ínalód;
a místních niímaií, n fíoou nlnmšnou
umošuuií, aby gníd) bobní flnboíoě [mn
tqne ĚDŠí, borlímí íprámcomě budgowní,
ptnmi nčenid, námiftlomé Gbríftomí
mnroítali,tuti le mííem sáflnbcím
těchto apoftolffííd) mužů íe při:
účnftní, obplatn ročníód) bělníh'í
na minicl 'Báně bofúbnou. „Wetolílo
ten be'ře obplatu,“ bí fm. San
Slatoúftý, „Ibo buinie :! wítčsí,
něbrš i ten Íornní) fc pfíúčaftc
nuie, lbo boiomnitq pobpotuie,
ie piftnie, :: iim oroftteblům
fbobrémn boiomání pobůmáJ'

!)řeimílejffí! *Bacbolítoroí, iemuš při;
lcšitoftí [ Dubomúni fe neboftámó, :: Ite
rivšbo jina! toe fmčte', gntbúgeie 6 leblo'
mášlííjníi fpoíušáh), aneb pžebómnie u
líbí málo fíočbomínjdi, fnnbno pomolání
fe Damn Inč5ífc'mn gti-cítil, femináíem pa
dwíetfhjm fe uníošňnje ftubonmtí, budu!
powoíání ío [obč 3ad)oíoatí, ftoatňd) po:
[mě<-ení flutečnč boíóbnomi, a lněgem ble
!ťbceQiošíbo fe nění. %ífeďo bobrč,
co tento točení) muž Éoší pnfobí, bube í
29611! pro QT—aííepobporomání femínářc
ptíčtčno, a mňeďa bílůčínční, ltttáj
libé ob něbo, pafháře bobrěbo potčlíeni,
na bibě těleíné \\ bqumni gotntoení, na
protnou eefíu přímebení a odnaněníl nebi
pofílaií, požehnání, lteród) iemu tonpro:
fuií -— to toneďo tafe' na ?Bác, iebo
bobrobínce fe toulímá.

!Bříčtčte ! tomu tafč moblitbb d) o
mnnců fantóm! Tomb to feminúři
mefíhií, připomínají fobč ble "enom vři
rannid; :: mečernídp moblítbád)
jiné i gemřeíč bobrobince; bofíebfie pat
bůftojeníhoí tnčůffíbo fpoinií 6 moblítbami
těmi tafe' občt mne frontě. Sal po
bnutelna ieft, sJiejlnííeifíí! mobiitba apo:
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l'toloma 5.1 “mletého Dnclifota,
honič ho to úfnbč npoftolflěm čnfto ob:
čerl'troomal! C5 iaftjm iebnánim mlumi
:) bařid; jeho! „933íě" ——pifíe u) bru
bém Iiftu Slimotbeowi (l., IS.) „i nl
mnoho mi poflubomal m Gildu;
bei jemu *Bhn nnlégti milolr
bcnílmi u “Bánd m onen benl"

'?Id) omffom potřel—uit člowět mito
lrbmftwi to onen ben — brnění) ben
foubu! 91 protož potčdia ona není znas
lá, je ti, jidišto bohrobinci ilmc pobporm
měním femináře byli, i tonů-úte ga nás
le mobtiti, a při míli ímoté na nás
pantotot'oatl hubou, lbnš lime iiš búmno
[>in gefnnli a lofti iv hrobě průchnimčti
hubou.

il nnni fond—ně! Sofltč maličfo, (\
uplqne celé tiíiclcti, co ?Bůl; přeb:
h) naflc imrólot pobonífóď;
lpřcpobimnému lmčtlu fmatómi
Gorillcm a inethobtcm po:
molnti ráčil. Glnííi omfíem,abychom
již nimi na bůftoinou flnmnoft po:
mótni pomatomnli, a o tom přtmóífleli,
iah'pn přibobnóm čp'ůíobcm bychom tebbq
tmou taboft a fmčbin; na imo balí.
Wcimilcifíi! Slcnnlqátališ taloměbo při:
bnbnébo gpůfobu to pobporomóni onoho
ú ftatnu, hubě me mtal'ti není fmahim

(Svrittomi o Žchtbobiomi měrné
mihi; náítupcc, při flušhád; 230in
fměbomité fnčši, [pt-(nač budyoionilyorlitoé,
ohčtomué poftóřc poiiltiti má?
Qtneb: 3nútc=liš bilo, horšilo; osum
ngnnloft ! bobtobtni lřellnnftmo
:! žílnlíitaboft uab tificilctám
tnoónim iebo toe mlalli tal pro=
jemiti mohlo, jalo pobporomóni (\
nflutcčnčni fcminářc pacholc=
dého?

smi, nemáme ádbněbo, a profilu: a
mpřiíáhúmc 583516pro přemboftnou flam
nol't, llcróš nám to tráttol'ti gamitá:
*Bobporuitc BMGmoblithami a
nlmušnnmi, abl) fcminář pathos
lem; pro biffupftmi tonftamcn
bol :: ttmalimou pomátlou [:
Bol nalil mběčnofti 5:1miloft na
flebo pomolúni ! míře.

$ůb mflelilé milol'li pat, ltcnýš po.
molal nás tu měčně ltámě Gině m Gori:
lh! Státní, mčiá 553436bolonallpmi učiniti,
utmrbiti o upmniti: Samu [mbiš lidma
a panowání na točil) mčhim. ilmen. (I.
!Bttr. V., 10. II.)

mám), to neběli Druhou po 333ml!
nilu, 22. února 1857.

mutantů! almoíl't,
bifťup.

Zpráva o Dědictví sv. Cyrilla &Methodia.
!; Ač jsou veliké vyhody, jichžto

se dostává všem P. T. spoluoudům
Dědictví sv. Cyrilla a lllcthodia —
totiž dobré knihy vduchu katolickém,
umělecké obrazy a důležitá cena mo
dlitby a Zvláště mnohých obětí mše
svaté za živé i za mrtvé spoluoudy:
nicméně přece ještě Dědictvínaše do
posud nemělo svrchované ozdoby a
přezádouci koruny, t. j. nejvyššího
potvrzeni apostolské stolice Římské a
odpustky. A hle, nyní již i tohoto
převzácného dobrodiní dostalo se na—
šemu Dědictví Sv. Cyrilla a Methodia
v Brně, jakož se ho Dědictví sv. .la
na Nepomuckého účastným stalo před

rokem. (Viz o tom v Hlasu je
dnoty katolické 1855.str. US.)

Jeho Excellenci, náš Nojdů—
slojnějši Pán Biskup, Antoniu
Arnošt, v otcovské péči o duchovní
blaho svěřeneův svých a o rozkvět
všech ústavů !: tomu nejvyššímu úkolu
směřujících,postaral se o to, aby Dědi
etvínaše, ježto právě v nejlepším roz.—
kvělu se nachází, nejvyšším papež.
:kým potvrzením opatřené tím pože
hnaněji šířilo se v našem národě
Slovanském, jakož i také, aby zpola—
údoré jeho účasinými se státi mohli
všech milostí, jichžto náš Pán a Vy
kupitel, Ježíš Clu—islam,svěřil Svému
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náměstka na zemi, nejvyssi viditelne *
hlavě Církve, svatému otci papeii.
Jsem! přesvědčen, že každý spoluoud
Dědictví naseho s upřímnou rděl-no—
stí Bahn modlili se bude za Nejdů—
stojnřjsího našeho vrchního pastýře
i za tento nový důkaz. Jeho otcov
ské lásky, aby u všestranném pože
hnání nebeskémjestě mnohá létu pra
covali mohl o spáse věřících Srých.

S vrchu jmenovanou přemdost
nou zprávudal Excellencí, Nej
důstojnějšl Pán Biskup, ducho—
venstvu Svému na vědomost oběžným
listem ode dne 22. Prosince 1856.,
jak nasleduje:

„Antonín Arnošt, z Boží &apostol—
ské stolice milosti biskup Brněnský atd.

„Ctihodnému v Christa milému du
chovenstvo ' biskupství našem po
zdravení a požehnání v Pánu. Tou
lěž přízni,z nižlo se Prutské Dě
dictví Svatojanské raduje, rů
čila Jeho Svatost papež Pius [X. na
Naši přímluvu také Dědictví sv.
Cyrilla a Methodia nejmilostivěji
obmyslitL“

„S radostí sdělujeme apostolské
breve, kterým! spoluúdům Cyril
lo - Methodějského Dědictví.
plnomocné odpustky se udělují, když.
byli svátost pokání a nejsvětější sva
tost oltařní o slavnosti nebo v oktavě
svatých apostolův zemských, Cyrilla a
Methodia, dříve hodně přijali, pod vý—
minkami v tomto breve vyslovenými;
a spolu se povoluje, že se mohou
tyto odpustky jako přímluva ve pro
spěch duším zemřelých pravověrných
křestanův obrátili. Ctihodné ducho
venstvo poukazuje se, aby to věřícím
ve známost uvedli“

„Ostatně přejeme, aby tato mi
lost stolice apostolské velmi mnoho
ku prospěchu téhož ndbožného pod
niknutí sloužila“

Breve apostolské.
Pius IX.

Na ustavičnou pamatku.
„„h' rozmnožení pobožnosti vě

řících a ku spasení duší nebeskými
poklady Církve v lásce zbožné pro

hlédajice, povolujeme milosrdně v Paí
nu rámu a jednotlivým prarověři'cim
Christorým, kteříždo náhozného druš
stca, Děrlictrim sc. ("yrílla a lletho—
dia nazvaného, a rbiskupstrí Brn-ěn
slrem dle návěstí kanonický zřízené
ho přijati byli “ budouva-ř přijati
budou, když. oprurdorě pokám'í'im'ce
ryzporídali a scu'tostí oltářní posil
nili se, a když. kostel neb kaplu nebo
oratorium družnslra dotčeného, aneb
aspmi náletitý farní chrám o slac
ností sv. Cyrilla a Methodia, neb
v kter'ýtkoliv den se sedmi bezpro
středně po svátku tom následujících
poboisně každého roku navštíví, a
tam () svornost panovníkův křesťan
ských, o rykořenění kacířstva a o zre
tebení svaté matky Církve vroucně
kBohu se pomodlí, plnomocné od
pustky, které se v ty dny toliko je—
dnou od jednoho každého ročně dne
libovolně vyvoleného získati mohou.
a prominutí všech jejich hříchů, kte
ré se také duším věřících křestanů
v milosti Boží s tohoto světa se ode
bravších způsobem přímluvy při-—
rknouti mohou. Nevadí tomu coko—
liv naopak znějící. Toto bude po
všecky budoucíčasy platnosti míti“

„„Dáno v ímě u sv. Petra pod
prstenem rybáře, dne 21. ListOpada
1856., papežství Naseho roku jede
na'ctého.““

Za pána kardinála Macchi
.lo. Brancaleoni Castellani, Subst.

Upozorňujeme toliko ještě P. T.
pány spoluudy Dědictví sv. Cyrilla a
lllethodia, aby se všemožně vynasna
žovali, by se naplnilo otcovské
přání Nejdůstojnějšího Pana
Biskupa našeho, „aby tato mi
lost stolice apostolskě velmi
mnoho ku prospěchu téhož
nábožného podniknutí slou
žila;“ t. j. aby hojným přistupova
ním nových spoluoudů každým smé—
rem tím poiehnaněji působili se mo
hlo. Nyní zajisté máme o mohutnou
pohnutka více, na niž ukázati můžeme
a máme těm ježto pro Dědictví zi—
skatichceme. Vytrvalé horlivo
sti Pán Bůh požehnáv al
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". Druhá radostná zpráva naše
má za předmět blahosklonný dopis
Nejdůsíojnějšiho Pánu lůnižctc
arcibiskup-t Olomuckého, Bedři
cha Fiirstcnhcrga a t. d. ode dne 9.
Prosince 18.56., jimžto ráčil činnost
Dědictví sv. Cyrilla a Mcthodia milo—
stivě schválili a věnování knihy: „Ži—
vot sv. Cyrilla a Methodia“
přijmouti. Velcctěný dopis tcn lze
čísti v knize právě jmenované. Ont
zajisté každého u veliké míře potěší.
v povinné úclě svatých apostelův Slo-—
vanských utvrdí a na blížící se tisíc
lctou pamatku příchodu sv. Cyrilla a
Methodia na Moravě miloslnč upo
zorní

lil. Třetí radost pocítí každý SpO
iuoud Dědictví sv. Cyrilla a Methodia
hned na prvních listech výborné kni
hy „Fabioly,“ an zní, že .Iclio
Emiueuci thilůstojnějši p. kar
dinal a arcibiskup Londýnský.
věhlasny' Mikuláš Vist—mm:, na žá
dost výboru důstojným _pán em
doktorem Františkem Skorpí
kem učiněnou milým přípisem v řeči
anglické povolili ráčil, aby se jeho
kniha Fahíola směla na jazyk náš
slovanský přeložili.

IV. Na vědomost dáváme usne
šení výboru Dědictví našeho ode
dne 10. Března 1857., že od počátku
roku 1858. nebudou se do Dědictví
sv. Cyrilla a Methodia přijímali již
více vkladky 0 polovině, totiž o 5 zl.
stříbra, jakož se až posud dělo, jeli
kož z toho povstává pl-cmnoho práce
téměř ncstižitelné vel. p. pokladní
kovi. Proto musí jednotlivá osoba
za sebe najednou celých 10 zl.
zaslali. Výminka však jest u vkladků
za celé rodiny nebo kniliárny; ty mo
hou i polovinu o 10 zl.stí'. zaslali, a
však, jako vždy d0posud pravidlem
bylo, do roka druhou polovici za
pravili.

V. Rovněž budiž známo jiné
opětné usnešení výboru,- že
nelze P. T pánům spoluoudům vždy
odpovídali zlášfními dopisy, čehož po
zaslaných penězích ani potřebí není,
jakož se někdy žáda', an se v „Hla

su, církevním časopisu“ a or
ganu Dědictví našeho všecky zaslané
vkladky uveřejňují. Přati jest tudiž,
aby páni spoluoudové jmenovaný cír—
kevní časopis odbírali sobě., aby tak
vczdy dobrou známost měli o všech
věcech Dědictví se týkajících, nebot
v časopise tom všecky protokoly vý
boru Dědictví hned po skončeném se
zeni se oznamují. Nad to pak mčlby
každý, komu možno, odbíráním časo
pisu toho přispívali k tomu, by se
tento jediný církevní časopis na Mo—
ravě i na budoucnost udržel, jakož
nyní již po 9 roků se udržuje. Kdo
se předplatiti chce, nechat zašle ce
loroční předplatck vlistu frankovaném
2zl. stř. buď na kněhkupectví Nitsche
a Grosse v Brně, buď na redaktora,
v. p. Františka Poimona. Každý
ručník časopisu" toho svázaný činí
knihu, z nížto i potomci budou moci
utěšené zábavy a potřebného po-učeni
vážili.

VI. Přehled všech kněh, obrazů
a zeměvidů čili map doposud

Dědictvím vydaných:
l. Moravan kalendář na rok 1852.
2 „ „ „ „ 1853.
3 „ „ „ „ 1854.
4. „ „ „ „ 1855.
5- » » „ „ 1856.
a. „ „ „ „ 1857.
7. „ „ „ „ 1858.
8 Obraz sv. Ludmily.
9. Obraz sv. Cyrilla a Methodia.
O. Putování Christa Pána, s mapou

i'alcstiny za t zl. 30 kr. stř.
ít. Missie Tichomořské.
12. Život sv. Alžběty. (Druhé vydání

dle stanov toliko se prodává za
40 kr. stř.)

13. Jos. Flavia „Válka židovská“
Prodává se za 1 zl. 20 kr. stř.

14. Malý obraz sv. Cyrilla a Metho
dia, ktery'ž knize „Život sv.
Cyrilla a Methodia“ p'rivázán
jest. Prodává se též za 3 kr. stř.

15. „Život sv. Cyrilla a Metho
dia“ od důsL p. proí'. a arcibi
skupského notáře, V á c ta v a

l



16.

17.

Gummi).

Štulce. Posdá se s timto Mora—
vanem na rok 1858 pánům Spolu
oudům, a prodává se zal zl. stř.
Fabiola čili Církev v kota
kombách, od Jeho Eminencí p.
kardinala Visemana, přelo
žena od p. Václava Novotného,
učitele a pěstouna v mor. slez.
ochranitelně v Brně." — Vydává
se pro rok 1857 s Moravanem
na r. 1858 a s knihou předešlou.
Prodává se za 1 zl. 30 kr. slř.
Diplom pro každého nově přistu
pujícího spoluouda, klery'ž, jakož
očekávali lzelo, každého překva
puje a těší. Důkazem toho budiž
udalost pohnutlivá, jižto mi vy
pravoval kněz pro Dědictví vele
čínny'.Churavý otec nábožný chtěl,
předvídaje nedalekou smrt svou,
zanechali po sobě rodině své krá
sny' ten diplom s právem vybírali
sobě knihy Dědictvím vydávané,
a zaplatil vkladck za celou rodi
nu, 20 zl. stř. Nemoc se horšilo
a smrt se blížila. Smířiv se 5 Pá
nem Bohem a uspořádav sve zá
ležitosti zemské neměljiného přání,
než aby ještě viděl diplom, jejz
rodině své zanechali chtěl. l'řed
svítáním jednoho dne přiběhlado
spělá dcera ke knězovi s dota
zem, zdali již diplom z Brna při
šel a pravila: „Náš dobry' otec
již 48 hodin se loučí a umírá,
ale při tom jen po diplomu se ptá,
iejžby rád viděl, nežli umře.“
Kněz jí s radostí diplom i knihy
přišlé podal, & dcera skokem bé
žela domů. Umírající vzal diplom
do ruky, nábožné políbil na něm
obraz Spasitelův. sv. Petra a Pa
vla, jakož i sv. Cyrilla & Metho
dia, & s očima zarosenyma ode
vzdav ho rodině v milé dědictví
—Spokojeně zesnul v l'ánul Ro
dině té zajisté bude diplom se
jménem otce vkladatelc vezdy po
svátnou památkou. Kéžby—každý
otec vedlé ostatního dědictví dit
kam svym i spoluoudství Dědictví
sv. Cyrilla a Methodia zanechali
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V". Učty Dědictví sv. Cyrilla
a Methodia až do konce roku

1856.
a) Piwjmy roku 1856.

ve stříbře.
Vklady nových Spolu- zl kr.
, oudův a daplatky . . 14,969 — 30

Uroky z jistiny, za od—
prodané knihy a od
kazy po zemřelých. 3,146 —-—46

Dohromady 18,116 — 16
b) Vydání roku 1856.

Tiskařům, knihařinu, za
diplom, za mapu,
kolkovaní kalendáře
Moravana a jiné vy—
daní . 7,907 — 2

Ostalo tedy čistého
jmění od r. 1856 . 10,209 — 14

Připočítá-li se jmění
od roku 1855 . . 29,670 — 4

Obnáši celá hotovost
na konci r. 1856 . 39,870 — 18

Předloženo ve schůzce vy'boru
dne 10. Března, 1857.

Eduard Karlík, v. r.
pokladník.

Vlll. Stanovy
Dědictví sv. Cyrilla a Melhodia,

potvrzené c. k. mor. mlslodriitelstvlm.

5. 1.
Účel Dědictví sv. Cyrilla a Methodía.

Dědictví pečuje o zvelebení lidu
Moravského, jakého náš čas po
žaduje; o zvedenivšestranné,
avšak na základě víry katolické
s vyloučením všeliké politiky.

5. 2.
Prostředky k dosažení účele tohoto.

1. Spisování a vydávání kněh, &
sice netoliko výhradně náboženských,
nébrz vůbec vzdělávacích a k ducho
vním potřebám věku našeho prohlédn
jících,zvláštědějepisu, zeměpi
su, palnání vlasti, přírody,
řemesel a orby a t. d. lv zá—
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bavny'ch spisech obsažena býti
ma' buď obrana, buď utvrzovauí prav
dy některé katolické, jižto se odpor
časový dotýká.

Vydávati se budou Dědictvím knihy
ve trojí řadě:

a) Obšímé životopisy Svatých.
b) Spisy po-učně.
c) Spisy zábavné.

2. Casopisy a všelijaké listy bě
žné. ——Organem Dědictví sv. Cyrilla
a Methodiajcst: „Hlas, časopis cír
kean“

3. Předměty umělecké, k. p. obra
zy, zcměvidy ěili mapy a t. d.

. 3.

Šetření zákonůt "skins-I'll.

Při vydávání časopisův, kněh,
běžných listů, obrazů a L d. budou
se stávající zakony tiskové zevrubně
zachovávati.

$. 4.
Zřízení Dědictví.

t. Spoluoudem Dědictvístáti
se může každý, kdož za sebe jeden
kráte za vždy položí 10 zl. str.

2. Kdo však téínuž ústavutOOzl.
stř. věnuje, považován bude za sp o
luzakladatele, a obdrží4 výtisky
věcí Dědictvím vydaných zdarma.

3. Kdo jednou na vždy dá 40 zl.
stř., bude téhož ústavu sp olnoud em
1. třídy, a obdrží 3 výlisky.— Kdo
20 zl. stř. dá, stane se spoluou
dem 2. třídy, a obdrží 2 výtisky-—
Kdo 10 zl. stř. položí, bude spolu
oudem 3. třídy, a obdrží 1 výtisk
zdarma.

Kdyby bylo zapotřebí druhého
neb třetího vydání některé již vy
dané knihy, spotuúdové ji dostávali
nebudou, nébrž bude se prodávali ve
prospěch pokladnice Dědictví, aby se
nákladnější dila vydávali mohla.

4. Řehole, děkanství (vika
rlaty), osady, kněharny, školy,
rodiny, sp olky, bratrstvaatd. vstu
pujidvojnásobným příspěvkem
do spoluzakladatelství a v nadřečené
třídy.

Spojí-li pak se manžel 5 man
želkou svou v jeden toliko
zak lad o 10 zl. stř., vydávají se
jim knihy jen do úmrtí prvního znich.

Aby úmrtí spoludda přišlo
ústavu tomuto ve známost, žádají se
voleb. p. p. duchovní pastýřové, aby
úmrtí takové pokladníkovi Dědictví,
třeba! i přímo poštou oznámili ničili.

Podobného oznámení písemniho
zapotřebí jest, kdykoliv spoluúd ně
který buď k vyšší důstojnosti vynikl,
neb se jinam přestěhoval.
Poznamenaní. ]. Rodina se béře,

pokud jméno se netratí. Dcery
provdané, synů-li není, odbí
rati budou knihy, pokud žijí;
dítky pak jejich, jiné již jméno
nesoucí, nemaji práva tohoto.

Poznamenáni. 2. Pošle-li kdo pr
vní polovici vkladudo Dě
dictví, dostane hned lístek a kni
hy v tom roce v dané. Kdyby
však do roku druhá polovice
složena nebyla, nebudou se kní
hy vydávali, leč až tato se složí,
kdy se teprv diplom vyhoto
vený odešle. ——Rodiny, řehole,
děkanství, osady, knihamy, školy,
spolky, bratrstva a jednotliví spo
Iulidové, jenz celý základ svůj
najednou učiní, dostanou zmíněný
diplom hned s listem a a kniha
mi jim patřícííni.
5. Každémuvolno, doplněním

vkladu u vyššítřídupostoupiti.
Zašle-li tudyž k. p. spoluúd 3.
třídy k prvním 10 zl. stř. opětně 10
zl. stř., stane se spoluúdem 2. třídy,
a tak dále.

Avšakspoluúdstvi postou
piti jinému nedovoluje se.

6. Každý přistupující račiž jmé
no a místo přebývání svého,
jakož i biskupství a děkanství
(vikariat)a poslední poštu zc
vrubně udati.

7. Každý kněz, kterýž jest údem
Dědictví sv. Cyrilla a Methodia, béře
na sebe povinnost, buď ve slavnost,
buď v některý den v oktavě svatých
apostolů Cyrilla a Methodiakaždoročně sloužiti mši svatou za
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všecky živé í mrtvé spoluudy'
dotčeného Dědictví; a bude—lí
libo a možno,i jinou mši svatou
za obrácení národův Slovan
ských od jednoty církevní od
Iouč ený ch, kterouž pobožnost jistě
každý spoluúd co věrný katolík
spolu konali neopomine.

8. Z e mřeli, za které někdo
vkladek do Dědictví učinil, tak jako ti,
jižto na smrtelné posteli nejméně 10
zl. sli-. za sebe Dědictví odkázali,
stávají se ůčastnými ducho—
vních milostí v predešlém (7)
čísle jmenovaných.

Každý, jenž byl vkladek učinil
za mrtvého, pokud živ jest, knihy
bez ohledu na velikost vkladu — ovšem
nejméně 10 zl. stř. po jednom
výtisku dostát-ati má.

9. Správu Dědictví sv. Cy—
rilla a Methodia vede výbor
sestávající z kněží, kteří buď
v Brně, bud' na blízku přebývají.

10. U jiných osob a u dradů
zastoupá Dědictví sv. Cyrilla a Ille
thodia starosta, a v jeho zaměst—
nání jeden z jednatelů.

11. Výbor scházívá se čtvrt
letně, a na vyzváni starostovo i ča
stěji v Brně, aby, čeho zapotřebí,
v poradu bral, a většinou hlasů pi't
tonmých výborníkův o nálezích
pro celé Dědictví platných
rozhodoval. — Výbor má právo po
čet údův svých odcházejících doplnili
nebo i rozmnožiti, avšak nejinak než
katolickými kněžími, a každo

roŽně uveřejňuje zprávu o činnostiV .

12. Každý spoluúd Dědictví má
právo, písemně návrhy své činiti a
přání svá projevovatí dotčenému vy'
boru, kterýžto při svých shromáždě—
ních zavázán jest, jich svědomitě v úva—
hu bráti, a dle ních, pokud potřebno,
prOSpčšuo a možno jest, se zachovati.

13. Ve sporech z poměru
spolkovního snad vzniklých odvolává
se k starostovi, a v domnělene
dostatečném vyhovění k príslušícím
.k. dradům.

14. Kdo témuž Dědictví obětuje

prace své literní neb umělecké,
obdržína výslovnou žádost ho—
n or ar podlé výbornestí, obšírností a
důležitosti spisu svého, o čemž vý
bor usudek pronese.

s. 5.
Rozesílání knělí a výtvorův umělc

ckýrlí.
O rozesilani kněh, spisův a

jiných předmětův Dědictvím vydaných
postará se výbor. Každý prístupující
k Dědictví račiž ihned oznámili, ia
kou cestou se mu knihy mají posílati,
aneh v kterém poblízkém kněhkupe
ctví je sobě bráti zamýšlí. —
Poznamenaní. 1. Pravidlem o

věci této ostane, co na lístku ti
SIěno jest, že na poukázání líst
ku sveho každý spoluoud v hla
vní komíssí u pp. NitSChe a
a Grosse, kuěhkupců v Brně,
knihy sobě vybírali iná. — Kdo
by však chtěl poštou knihy své
dostávali, račiž se obrátití [ran
kovaným listem na jmenované
knčhkupectví.

Poznamenáni 2. Všeliké dopisy
v záležitostech Dědictví sv. Cy
rilla a Methodía buďtež posílány
pod adressou na Fr. Sušíla,
starostu Dědictví, pro
l'essora bohosloví; zasil
ky peněz pak buďtež činěny
vlistech frankovaných pod adres
sou na Eduarda Karlíka,
kaplana u sv. Magdaleny,
pokladníka Dědictví v Brně.

&. 6.
Poměr k vládnímu rízení.

' l. Vládnímu řízení se ponechává
nahlídatí v jednání spolku, bdítí nad
zachováním nařízení u propůjčeném
potvrzení daných, aneb všeobecnými
předpisy stanovených, a uzná—lí za
potřebu, přidati spolku od příslušícího
úradu určeného císařského komisara.

2. Kdyby se spolek rozejítí měl,
rozhodne výbor 0 jmění v duchu
Dědictví sv. Cyrilla a Methodia, a po
dá o tom předběžnou zprávu vysoké—
mu c. k místodržitelství, a svému P. 'l'.
nejdůstojnějáímu pánu biskupovi.
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Výbor řídící.

Františa-k Sušil, lít. kons. rada, professor theologie v Brně, starosta.
Eduard Karlík, kaplan u sv. Magdalenyv Brně, pokladník.
Robert Sudan-la, biskupský ceremoniái'v Brně, jednatel.
Bem-š Method Kulda, duchovní správce v mor.-Slez. ochranovne pro za

nedbalou mládež v Brně, jednatel.
Dr. Jan Ev. Iiilý, duchovní správce v Předklášteří Tišnovském.
Dr. Ill-da lludík, professor ve Vídni.
.Iau Fahorský. kaplan v Židlochovicích.
Bedřich Groissler, Spiritual v bohoslovvckem semináři biskupském v Brně.
Gunther Kalivoda, pralat a opat v Rajhradě.
František Maršovský, administrator fary Ořechovské.
Peregrin Obdržálek, kaplan v Pnstoměři.
František Poimou, redaktor „Hlasu, časopisu clrkevního,“ kaplan u sv.

Tomáše v Brně. _
l-Ílnaum-l hrabě Pěttiag, kanovník Olomucký, děkan a farář ve Sváhenicich.
Matěj Prorházka, til. kons. rada, gymnasialní professor v Brně.
Tomaš Prochazka, kaplan v Ivančicích.
.lii'i Slota, gymnasialní professor v Banské Bystřici.
Jan Soukup, kaplan ve Sloupě.
Eduard Stuchlý, duchovní Správce v Mašůvkách.
Bedřich hrabě Silva Tarouca, c. k. konservator pro Moravu, kněz cír

kevní v Brně.
Tomaš Simln-qa, farář v Komíně.
Dr. František Skorpik, duchovní správce v Bohdalicíeb.
Anton Sulu-rt, farář v Lulči.
Josef 'l'ěšík, duchovní sprace vNosislavě.
Ludvík 'l'idl, konsistomí rada vOlomoucí i vBrně, děkan a farář vÚjezdě.
Josef Vorač. kaplan v Jedovnici.
lgnac Vurm, kaplan v Dědicích.
Karel Zelinka, farář v Krásné.
..
C. 1247.

Předešlé stanovy potvrzují se od 0. k. m. místodržitelství.

V Brně, dne 18. února 1854.

(L. S.) Místodržitel:
Lažanský, v. r.

.? Nejnovější dodatek ku trhům na Moravě:

Čáslavice (v okresu Třebíč., v kraji Jihl) výroční a dobytčí trh |.
v úterý po zvěstování P. Marie.

(Jiné opravy víz na str. 153. a 188.)



Čtení bčics a ;cmčpifnč. 33

Klášter Velehrad.
Déjepisný nákres s úvahami sděluje Dr. Bílý.

1. llmágamfíe [: m popiíomániuma,
rům, jimi) úvěrní ftřebomčt !řefťaufhí
naboBíI není milou míní! mmnou,
polili, ifme „pm tento to! nám:: Mšena:
ambitu, _aemm neimmčtnčifíi iiš na
to, get left Im! wqftamm :: gaímčccn
na památtu Hamád; npoaolůw Motown
Rád; (a. ftamaníhóďp) fm. Gmina a 9326
tbobia. 235- mačkání Maurům. tčdno
icbinóď) vůni" anima-i, mčbt; (: umění
toe Břcbomčlu, poaotomati filmi, že! m niď;
ufapmáno mem) tcbolnitům, Heřtšto prč
wč a: tu bobu, M3 nčiahi nemů name:

Velehnde slavný, rozmilý,
Jemu! bratry svaté poslal Bůh,

By tam Init-li . kmen:
K tobe toulnč pozlni můj duch;

Tam se modlí na posvátném hrobě,
Který! chovi vzácný popel v sobě.

mmamen Byl, pošimnti u 'waecBecnčm
mínění 515mm mčšnnni a- oblibenofti. Sta!
i m nafii tatam ncibřímz Rameno íibla
pilným hitům ím. ?Bencbilta, abl; ncibřis
mc Mot-amu prahů) potoftlou mbmótili,
;orali a aůrobnili. Ia! pomftnlglláfítcru:
maibtab (t. 1048), .brabinť (t. 1077),
třebíč (t. 1109), iiúšto namnmenou
pili móóobni i gápabni Ernstem nn muoge
m ráj ian promčnčna. quš mffal m:
blabonmměboSlnbřiQn Bbíla (r.
1126—1150), Biffumelomuďčbo gólu!
a občm ftpuňm fw. 'imotňetta to oblibu

3
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mena: tn bneb none Sharma ftraiila
nvcttolepé iamoftam; prčmonflrátům i prá:
monftrótfám. Eim pořábtcm m3nit fmůi
bran) iíou mmm; to Rounicíd; (r.
1181. pro panny těbo3 řúbu), to 911:
Md; u Bnoima (t. 1190), m „Bábtbo
micid; (r. 1210), ano i mmm $em
biltiru'im m brabiffti iim lince ímé mu

fel uprá3bniti.
2. qu3 pat mc3i tim fm. Sanarb

3afnouá 3rah; celé (Smog) na [ebe počal
obraceli: ![abmo 3a čel! i m naní mlafli

!Dřorawftě, flamčti mmm, 3Bo3m)miebo
fynůma barům řeholeciftetciáctč.
Eim během rolím; půtoob ímůi mali na
půbčnam: debt ab (t. 1202), ltd:
met panmftó w Dílamaned) [Vallis
Mariae, Duma! mtm-id (r 1228); pa
nmí' uíiňnoma orlaCoeli,&dna
neba, (t.1233);-me baře(t.1245)-,
31me na Gtarěm Brně [trálomé
Uófftcd 1319. 2! tu! i nanápotonmid; masa,
ncmqbgnula ona 116603316:ínaba, ftamčnim

tčdpto 3bo3uód; famoBauům to_3ífiřomati
nábo3noft m Iibu, a pobporomati mčbu a

uuu) mlaftenítč, Herč3to itbině m těchto
bomícb tebbá3 nalt3ah) útulhz ímé a útočifftě
fmébo. 3 toho patrno, 3e řabu nanid)
mlafteneďgd; !Iúfftctům hráti ciftcriaďč
bůftoinóm 3půíobem3apočinó QBctebtab.
Gtatvtpa! [: 3an3ení jeho 3půfobem tímto.
m3 [. 1197 “13:15 tní3eabifrup “Broma,
*Břcmqfíomc,Sigbřid; Břetiílam
3emřcI: pnmóffiti Geóomě na ftolcc mel
tsrhtí3ecí tní3e Montaně QBlabiíIama,
tterébo3 byl onen 3 pobe3fení umě3niti
bal. QI míša! btatr ?BřemqflDtafar, bo
mnimaie fe míti tepfíibo prawa na ftolec
uprá3bněmi, brannou ma' na *Brabu tá:
[pnuL In bobró EIBIabifÍam, aby hmc
Iibílé uHetřiI, uftoupil bobmmolně, [polo
iim fe bo3imotněSmetanou. iontu [mlnus
mou, lteta3to Ie Bala 6. 'Btofmcc :. 1197,
me3i oběma bran-\;, Bala! fc SDřotama
pobtitulem marlbrabílwí lénem
kalomflmi čcffébo.

3. !ani flutel, íím3 3bo3nt; žIBIa=
bifíam Sinbřid; oflamií febc co marf:
hrabě ŽDbtamfhš byl ten, 3: o3boEil nač
Qšetlém Moramíftj, mettolepóm tíófftcrem
bráti cifterciáďč. metalem) ob noněiffibo
měna uber. „brabifftě mb: cefta af! i'l,
bobina; ! iibo3ópabu mzdám úmaíem, ic

bo3 půba nun! fe uímímá úrobnómi ni
mami, bešto m promo minicc, m (emo
lcínate' puberty olcmuií úboli — !: tla:
'ftew ŽBeIebrabffčmu , Iterú3 pníamábc
mou bmoii náhlou mě3i a přeíibc3nč la:

Bobnmu fou3mufcm mom'xm fmód; 3503:
nebo poutnífa ! fobčmomčtábne. ?ltmto
[enillófftm icbo3ptmni matrbrabč
%tamfhj :. 1202 mpnaroěn'bal, aby
památné toto mifto, oblub fe ffifila mira

Gbrílloma, po mlaftcd;ftotoanFňdy, oílammo
bylo H&ffterem 350311615fqnůw fm. Set:
na tba tteři3to měli tu Bóti into &rá3
comč, aŠp nmqbafla nim; pamatla, nim;
plamen úm) wbččné to tím 932mm! mis
mčtffím bobrobincům jeho.

4. detnč potmbií nom; nana:
tento hal $řem9fl Dmlar 1., (r. 1202) .)
ido3 i nahání icbo, "313 Bylo, ia! nů
ílebuic: minút 6 lofkličfcm ím. SanaRř.
ob Šmcbiltinům m Bitomqífti oblonpenú;
bčbim; Éoficc, Blahem, llfftčnomicx, Ro:
ftelann, tteré3 [: proftitah; a3 po famé
»:an ftarěbo měfta (the nyni „fta té
Sta b i“ tě," ?lltftabt,ftoiL)išrmniď) ňcft
řebohtífůw přimo km 3 čefťébn Haima
'Blafu, opatzutieiid; prumim ic na3úma
Sticelin $ape3 8mwcen3Ill. potm
bil 3alo3eni Kamera tohoto 2) r. 1208.
ubčlim íinl bobat'ód; [moi—oba cirlewnid)
mófab.

5. IBclice nás žDlotamam; tčniti
muíí, 3: fe nám 3 oné bámnomčlofti alc
fpoň iebcn chrám 3adyomal, 3afmčcem$
památce naffiď; mčtomčftůmQ' grilla a
!metbobia. 92:50: nebobami a 3mla=
"mim nefitěflim, se řtctóm3 nač narob
ílomanftxý': patlat, Ralot 1e,3e úcta fm.
apoftoúftm ŽIRotamflqó, "60113 35031115
EBlabiílam Sinbřiď; (ač m [rbti ! něme
dčmu nátobu nanoněn byl) 3metebiti Irba

cem [móm pu3en byl, po3nmábla [: tra
tila a 3cc_la wgmi32ti bto3i1a. „Řbo3
probábal 3imo! naffíd; Blabomčíh'm: apo:
3m! iid; apoftoíftou mótečnoft,_ blubolou
učenoft a mtawni bolonaíoft, neupře iim
nému mdihjd; fmětcům503%. mměbo
moft :: imrcbomanóď; 35mm, bratři
Goluňftgd; n\abila bíoulp flamč, ialou3

') mcg. (Erben. !. 211.
» Gob. tip!. n. 45.
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jim molaaomati „číně procitlc'fločbomí.“')
Šob! ftcc lromč %dcbrnbflě fmamnč ic:
fítč nčlolil loftcličtů na žDZormoč iid; ime=
nům gafmčcmúď; (to D(omouci, Brně a. ].)
lttre'š mňa! bobušcll mmm a netečnotřtí
gorily iíou! sRoni [: nútob náš přičiňun,
aby bmoinófobnč iim nabrabil, čebo ptcba
lotoč guměbomofti poubé banebbóroali. 929
ni fc ftatoi nanim apol'tolům fit-monitoru
chrómu (t. p.Ratíiníhi to Shugo, to &nč
ťoftclíčefnab i'ušmtami a. i.,)ma[uií ic
iim ft cti obrny) 2), 'ftmoi fc jim oItářc
a (odm a. t. b. „9tcmatou téš rabofh' na:
plnil mie náš flamnó mchooclita ímo:
tamfhi, lnišc arábiífup Dlomudý, mobaro
obešlo; lift, iímšto hot lnčthoo mgbigi
tu ibirfóm na obnomeni ftaroflarončbo
leelcbrabu. ulo Dobře to mime, apoftolu
ffó bčbic inethobiům, on fc tafč dmftů
lu gnnmminjm občtčm, tal še fc nabítilgc,
je t. 1862 MC %clcbrabflň Háfitcr ob
nowcnb bube míti, co bůftoinb po
mnil Darobáronč flétny nam milé mlafti,
tbc ft EDIoraman a nábošnou rogtofíigpoa
minati bube na bobo Goritlmmetbobčiffé.
„QE bobócb těd; apofiolům pottúroá fe ben
6 nocí, tej s prarobou, poloha 6 oíročtou
Reitannou, to gápae cbobi čpátcčnictroi a

Shi-ft tona! datům a Malou! 285
labrabflč boh; ifou mohočcmo, uplynulo
ob založení jia; učtolil let, lot Itcrčšto
bobč blnbobot a majitel bratří rofth. iR.
1220 Datum! iim fu profbčmaictn'ítabra:
bčtt Romaba 3 ©arbefutrčí mimo“ Stas

') mamča n. a. D. I. rtf. 223.
*) ©!otpoutnó fpifotoatelmalmalító, brabč Dr

íat $očič, nmřtiímie toBabgrítčmčaro
piic „Onemuma Dalmato“ utltgrc zápiv
"'U' íto'ódpan po Sidii, :: chemie tatč

amu o_tooobra5cnl fm. Gorilla :
etboblg, ltercjto fc nalqá co

malba (zemni na toftctt [m. Rtě
ngtnta m _thmc, t_oc pocbománo na
belo fmjíoníla. D tutto obragicb, i_tšto
nám prehnamuii nan: frontě ro obavou
gtlďč cirhoc a me wůíobu narobátpnjbo
malířům! sudího, nlg ft poíub ncmcbtlo;
"Dni po! je brat—c$ocič. bal nm Hmflébo
maltřc Giugiacoma oheiíiti :: itn: me
' tcc mamma ! mamca bo mčbi

ún. abl),jam ». |;me hutní, obitmili

85

poh-ot, pobaufboi :: mira. 3:11 to Mini:
a bohaté boba na mnam namířené.
Bbošmý bud; m ni rób ic ťotbů ; tich;
potoinomanč :: tobččnoBí mtouci tnaffim
po Éobu ncimčtním bobrobincům. „Blá
fitčga bnůtčcbto, by fc buši 1000 letá pae
mátta min; Gbriftomt) mc míaftcd) nama),
měli boóom ímčbomitčbubiti, líífiti a obno
roomati ftatou lóímtroclqafloušiltjm apo
ftolům“. 3) 91 to fc nyni oči: a iam!
u točtfíi míře 3 Šoší pomocí pohoří, a;
tam mótcčnó metropolita EDÉoramíh), p.
mcibiftuv Dlomuch'; Ařioi nějalou bab ta
pitolu, nebo fnab znít řcboli drtemm',
obo it, in! an ftarobálona moblo poutě
tonutí neim 9. iBřegna, ale i from tobo
tím. aooRolům Mor., into; to biifup
San Vlll ae SlBňa-ub _ naříbil, a
poutě to famálíl; mbot mtom obláncní,
mc horám fmátet fm. apoftolůlo nama;
ognamuie, proicmuic přání, aby neim tito
fmatí, ale i mina iciid) libomonnou pří
tomnofti oglófftč podčnč ob měřicího libu
mc slántui úctě bola (b:—mám.Iobo nám
$. 23:31;mňcm bciš bočfatl r. 1862 na
přimluwu nafíid) poíub neboůi Ligu—mód),
ale \odqaílouš'dňcb [m. měromčftů, fm.
Got-ina a Mdbobía.

11.

lat [. Baroňlcc, moRamitoo tom Ii:
itím: to sobonínč. ') arofficc patřilo
břímc ! Ubttčicím. QBtltbrabn'tí galo'j'di
ifou na tomto ftattu fmčm ID utčnmčm
úboli, tbc ic próffn' íččitoá moba, ltcró
pobnce „u abmtoé moby“ floru, mífto a

[: lomčně goa [mčm_rola|'tním a ítutcčnčrg

[lomauíltm gerontl'mu. '.Bofnb[: totig
rozobragoroaň po ř mflu, infoi je nad) Lime přebitatpmě m tona: ilirftém ::
fm. Stronoma, :: na iiněm obtage to to
mu: ho. klimatu, tbc; iíou ro obragegí,
ltcra! Danii ©abrianomi obcmgb mai! toto

ho. R(ěmema. Štannon nábobou umřel fefpomamtň bmbú obrag, itnj „oborou po

bnce rigidntiuflů Úaťelttt hnůj, ialgťoli obanemo :: při optawt lonela_£línncntílcbo
g_maltřc *Bommmia poml'ub bol gne

mmu. _
(čtou—.92cm. 1857. Gamma Br. 58.

=) 2%: Štola a Šimot1856 mm 4. na. 140.

0) csob. bip!.ll.112. _3
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dnům *Bc'mčnčbbcrmi poutniďó, bo řteréboš
[: !onámalo :: pofub (ač bo iinébo) to
naii četné a matně pouti Mariánítč. ')

téhož tom :. 1220 batotoat QBcIes

brabíhjm biftupiRob ert, Dlomuďóobm
rogumčnim !apitoh; Mitch) bcíátfo, ici bt)
měli obmábčti biftupomi čt fluid; ftath'uo
poíamábnítb, i buboucid; to Dlom. biocefl
kikki). *)

ER. 1221 barum! jim marlbrabě
S.BíabifiamSinbřid; mec Gulomicc,
a polotoiciieía žRalTina. 3) Emili; fftč=
bu) lnišc iim obcmgbaimo Stinnou.
Dont tebbcini Gibctt Žába! ptoíebnč
Biflupa Dlom. ERoEnta, aby tam fmčl
dnům ĚBánč moftmočtt Éifhip fám ten
obrům mqímčtil a ča faru probláfil. 130:
banč tofu 1222 l na Ratcid)ieiid; to 513t i:
![ufácb a Ěřeganed; chránit;na fan;
polotmil. Ronečnč r. 1228 bočfalíc dnům
$ánč !Bcicbtabfhi miloiepé a řiblé [ia
mnofti, je fimuni woíměcen býti mobi.
Ěifhp žitobert, po bolu maje biímpa Sa

Ioba ; mim; přebfcročai ono [měcem',
iemn přifiubomaio čtnnro pn'ilátům (opa
tům) Gmčtclflq, 5310649,2116th abra
bifitíh) :: mnobo budpomnfhoa & baieia
přifíičipo. 656111há! 'Břcmoíl Dtaintl. 9:
from: miícnou (boti, 6503110" Ronftantii,
matfbrabč QBiabifiaro Sinbřidh mčbró ga
![abateL (: ncfmímó počet “letim a úřeb

niiůto Čcftúd) (: žDiotatofh'pd), jaloši Iibu
měřícího boli! iíouíwčbtomé toho, iottato
mlcimč [mamnč fwčccna 51910pro f(nšbu
Boba troijcbiněbo. 231. Elkom) 932.a[ma=
hid; apoftolůmWtoramfiúó Gorilla a
Moti; obi a.

2. *Bři této fiawně přilešitoiii po:
tmťbil icfi hůl "Břcmoíi Dtatar ]. Kč:
metu mjetnofti icbo ubčlim mu mnoho
roafúbiýd; ímobob, miiofii a foubni prá:
momoci. ©1011qu ?Bchbtabflé bolo!
iíou 1:1;de ia!quaikbuii: %cicbrab
mčfto,Roftclano, 92cnatonicc,$oa

') Stboš totiž onen flonmň dórám Marianum u
„gbgamc' moby“ mobořcl: t_rmicíot [: 3301311
obb' ti to chan-némórámč mínicc nonči

ífi argifidc'. 2301111)Hlá :: imeniiie abošnóClomdčel to: ho: naitonolh' 3152111saro
“idou 83. !D'tarii „ltciítarni tiu $oši
na mint—nm.

2) Gob. bipL ", 115.
06.01) biol. II, 121.

Čtení břit: u „mimina

Ichomigc, %ořice, Uiqb, 31c
d;olo, ,Gcič, Ravin to ©pitino=
mě, llňtěnomicc, » Qinbicid)
2pole, Sinai-etice, 2 “Dopitnkněč:
pole, QBřcft,Gbmaltomicc, 3bc=
bořicc, Girony, ?Raluac, (911%
briinn')%cuomicc (i'menoloicJ 23h
ntanu (%“icoóeuac),“Břitiuh) ($a-i: '
ťliul)EUiafíicgišobbmoromicqlJnu
Homice, Baroňiu (detfucc) 8 bos
rou \oinobrabni, 1 bmůr m SBobimíltč,
2 m Dpamě, icbenm ůžmč, mém:
čice, Dttabicc, (Sciocbomiu, Ič
[íano (Miláno,)$ařicc, Itaplicc,
Satofíom,213ašano (QBaflan)©o=
maňtomice, Emilií-in, mašinu:
mice, 1 bloůr a bům to llňííomč, 2
polem$ačlamició, Ěřcbomicc,
1 bmůr (\ mlýn (: loftel ím. Sana !!
Belem-obu, nimi) 1195321" !mqfta
rocnimfi,$iftupicc, Iupco, Ill:
[onomicc, from pobilu to Babiagax.
atd) awabicid). SDZnobégtčcbto běbiu
iii womiseív jiou- 't)

ER. 1232 potmrbil hůl ŽBáclaro !.
tomuto opátíhoi lofíeda máma :: mnich
nofti; 2) a r. 1236 loupili íobč Bele:
brabffh' běhům SDoloplaw 30 100 mat!
fit; 3) r. 1236 obbtštii tčá Dltomice
u Etifíatoi). tebbcjfíi opat ?Bciebmbs
"Ú bat-tmann totiž fugu potornou pro
fbu ! noboum háie QBácIaroo, aby ráčil

nčialolotjm gpůfobcm nabrabiti fíťobi), mc
rodice icbo B *BřcmqflcmStatutem: marfa
brabčtcm Elliot. mocné, ob moíim'no jeho
[pódymě na ftatciti) QBcchrabffúd). Šloba
ta fc cenilo na 500 (ib. ftř. 3 iu bncb
namítá 1:61 go nábtabu této Mobi; bal
iim Dílomicc (Die;otoicz); 4) a. t.
1238 maribrabč iim poimrbil noloč toto
barománi. 8%. 1238 obbtšclit ob mat-fi;.
iBřcmofla, umíš [obč :: aid) bic přittabu
otcům flv'óó awolil ímé obpočítoablo,
bčb'muBablačang Bpobiičlqmicfcm.

quš r.1241 bimohí SDiongoI(Sta
tor) to gcmi mini guřil; bqpocbobt; i
Ecicbmb pocítil mneďt; ba'al; itbo při=
tonmofti. Eldoth: o tom pobrobnčmid;

') mcg. Gtčenl !, 343.“i ich. (žrb.
8) Gob. bh,—L'ti, 289,
4) Gob. biol. u, 310.
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apt-čro fe nám nepochoroato: nicméně tu
“ití fe to bd 3 topo, jelít05 tento [vobatů
Hófíter lege! to fouíebfttoí neiblíšffím
onebo ietoímč, na fterčm onino fmčtobro=
mítetoloé protoobiíi neilmtčjffi pomfm :!
globu floon. Dnamč int řečeno, totóíloz
tonód) o tom fmčbeetmí ubatí nám až po
tuto bohu míče jen.

3. Roni čteme, ia! Bobatč nahání)
Bolí mmm) me ftřebotočluReitanftčmm
Retal toftlo jmění jící; buh bůfaap nomč
fftčbroiti čí tolafmím bofpobařením: nm:
fímet topo šeleti, ěe u nás tolil lráfnňd;
tlúnterůto, a fíce toeímí bobatód), Eplo
ieft amneno a ropabtoišeno. Rlánterp toto,

maiíce nabbptel'nčiató na jmění, natočlpnos
toč hubom; a talomúm nátlabem a tato
mou bííuabnoftí, ze fe ií ro této nani
bobč, toe lteré fe Ramot; přenábíenč Bami,
mufíme obbimomatí. Sar to půfobí na
poutníta, hpi mnoupí bo nábbemčbodnů:
mummtónftébo me Rřtínód), a on fi
pompílí: Ioble ftatočlí prčmonftrácíSá:
brbomfítí. Room; npní mpftamčl tatomou
fmatpní? Stat topftaíočí—íSIBeÍebrabntí
poutní (braní EB.!Utatíe to Baronieíq,
prčmonftrócí m Í'utód) nábbemt) chrám
Math) iboíeftnčto Miíftonč (mnm.
fraun,) 2,56th opat QBáelaíoQBómlnc
toa from iinód) chrámů (to Dbíčtotoč, me
Brook, toe Gioratce) tate' přeháfnon fma
Ltmí fm. Sana map. na čelené boče nab
Bbárem. DmHem i ga naniď) boB počís
naií fe ftamčtí gafe nábbemč ftambp bo:
[pobíltu !. p. toe iBibní rootímmý le ctí

neifm. Gpafúelí, (jenž eífaře naffebo ob
rám) [mrtelné odnětím) chróm,mmm
Eaíilíla te ctí fm. Gorilla aERetbot—ía to
ašrage mRarIínč, a. t. b.; a mňa! průmč
na tčdato Ramba'd) mettolepód; ono beflo
cífařfíé „unilís víribus“ ptomobí tough
nou moc Mojí, tteróž fe ph flóňteříď;
mem; nadmela to úplně míře, Mito bolt;
bobatp, a ! účelům náboženffpm Eobat=
ftmím fronta mufelp napomáhat. Tvoíub,

tbcěto fíamřt) Kanta-ni iii na mno'gegmč
něm; a na tanceláře, ffpitálp, tafarnp a
towar-np upotřeBenp 6919 ifou: obbírouie
me fe oné nólíabnoftí abůftabnoftí [taro
bp ieiídy, při tterčito penča měně fe nen
třílo, iato ga nafiíd) bnů, the fe rpcbte a
Iacínčií, ale níloluo ta! petone neftaroí.
Toto flófftcrl) bále přínánelp ftótn, 053M
ntč lo potřebód) penčšítpd; obeti neimčtffí,
ač třeba tal citelne, še fe na čas farm;

muíeío gaimaceti.21 mffat protože obglážfftč úftal'ot) :! ofobt) títfeumí toč'moftí!

trůnu, a obetomnoftí tolafteneďou mufeií
nab jiné m:;nttatt: to_bpáiím nebpía šóbná

občt příliš melítou, im“ topí gemčpénomitím pomocí, a bůh; fm! mřmoftí pobatí
mobli. EUEífto,co fe měli) nánterům ulo:

šití metfíí platp, aeeta arunenp ifou.
Zim pat gacpůn na mám; pramen, 5efte
tčboj ta! boiné příípčíofp plpnutt) flatu;
tím gaříta trámu, se fteré bůcbobům tal
boinebo přítčfámaío mleta; tím aabíta
flepíčta, hard; financím ftátníbo bůdpobu
tal čafto glatád; bonáffela toaiíčel.

111.

53. 3.1244 boftaíi iIBeIebrabfftímlón
u $ulfúře (mulgtam) ') t. 1246 ropbrálí
při „6 “Zifínotoflóm tlúnterem o befóth)
ro Geičí ; *) r. 12—17boftalí teplu p. sm.
u $opotoíc, moototo i 6 rpbnři u Rafte
Ian, též 2 (dm) to ŽRabífftomícíďg; 3) t.
1248 barotoa! jím Qvnrab, E—óroalóbí:
ftup Dlomud'ó, ua Gmrčín, ') tofu

') Gob. bipl. m, 4,5.
., a. b. m, 63.
=) a b. 111, 70.
4) o. 19.m, 84.

1251 potmrbií marf. !Břmtpfl Dtaht
mffeďa ptám a maietnoftí mnm to
boto, jaíoš Itó! ĚBádam l. mffeďp befátfp
a papež Syuoeeng IV. roeffterč iejíd; mo:
bomítoftí. Be tal fe gmabalt EBeIeprabfftí,

bbubíli gámíft Ineta, a úřebníei gemfjtí
loupili a Štenčoroalí mnemoěne amu; ie:
iíó, pročeg pap. Sunoceng IV. iptaš. beta

noroi naporučíl, abp beam; Belebtabfte
proti [upičům a opomašlítocům nam. Úř.
1256 toupílímecslatníl, !terčboštofu
era ?BřempílDtalar IL gnomu potmng
jim nen'hm maiemoft iejíeb, iafoj i r.
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1260 papež magenta: IV., ian; i m t.
1261 arcib. Mobučítěnm nařibil, aby
bratu; miiim bůragem proti Begprúmi a
nófiii hájil.

2. ?R. 1270 bofúbli nemlátí; ftatfůw
mc 6145511:a na Moramě, !tctéá blbí-id)
3 Simbuthi iim baromal a $ř.Dtat. po:
tmrbil. tento neobnčeinóBíabobnttiáfitera
23:1. nepřtfťáival fe množiti ani to Ieted)
núflebuiicícb. 9%. 1287 boDaIi m súfiamu
Iwrbonice; Gbmaltomice mňa!
puftili hifi. Dlomuďému. 9%. 1292 obbr=
Beli patronat m ?Břibnře (816156119)
from lcfů a 50 Ianň na gaíošcni nomč
bibim; (wifi-topic,) polomic běbin žBodmř,
liiqb, (: 2331106a Dčuinice; ob Eratem:
itého moiwobt) 50 balmam'i foii 5 %s:
dmie; t. 1299 patronat m Gummi:
Cid; (Slabingm a r. 1302 půl gaffa;
roce na řeccžmořc.9%.1314 aronice
iciid) ga fóru pomňficm; jimi, a húÍSan
Dimobobil iid) i pobbané Kamera tohoto
ob pravomoci měft (ňma', Epam), Spře
toma a 235mm) ob r. 1326 měli fwůj
bům můmč mebiě Eviinotih'ma; 131339—
mnimuti jfou i ; prómomoci hůlomffád)
úřabům, :. 1338 abbršeli potmraeni mffed;
fmód; mófab a prám btbclni nab pob
banúmi fmómi. 8%. 1340 bofiali bmůt
Gcbůnbof a 8 tónů; 16 břimcnmoftu

Čtmi bčjc- :: gcmčpifné.

3111). Brom: mino poplatiů; t. 1345
prchali ftatcl m 61. $mč omboměléItó:
(otoč (Elišbčtě ga činži; t. 1351 aapowčs
běl San, martbr. co neipřiíněíi, abt) fe
pobbani liáíittra 101705 pogcmiůjciicb nc
mgbalmali; r. 1353 potvorbil mnm-ó
ptáme a maietnofti ieiid); r. 1354 bo
ftaíi Miniomicc nagpčt;r. 1363 na
řibil San maribr., aiu) Hamer běbil po
pobbamýd),iii umiraiibeg bčbiců; r.13ti4
pcinolil San marl'br., abl) fi ŽBelebrabffti
fměii boniti, břimi táceti a trámu Šití to
leíeď) ?Bumomfhicb, a ta! i bále ninošil
fc blahobyt bratrů &ltbrabfiód).

3. 31 onif fc boli protagomali bóti
bobnómi tatométo fítčbrofti lnišat a lihu
měřicího; nebo! jfonce přitommjmimčcmi,
int_nóleZi, 5aopatřcni, mobli tim oůotnčii
mnůffid), butbomnid) mqblcbómati. 91:50
alan umění a měbp ie ubráeln a roglmé
tali), po román) babi) tento Hófftet mele
brabfttj ! tomu pfiípitoat bobatftmiin a
obtofttm imám. óifiorie mlafti nafií Abe
to tióód) jinud) fpiíomúna pilně; teto:
pih; Haffttta toboto (bomaíi fc nofnb to
mtopife a přóti ieft, abl; fe i na ímětlo
tiffem mpbaíz).

„Sb: na Eeicbraběmt » iinóď) poml
čime, [piíowal mobnčeinč činnóanab miru
pilnýciftmiói Gin-in. birfdmengelf)

") fbobumitGbrifiian .birfdnncngcl, nar. 7. í'ebna 1638 toe %riebelu
moimobfhni tiffinflébo dpi,—ilna gymnafinm na$rnč a 9. išřqna 1656 naftou
pil bo řeboíc Giftmiódě opaifimi %elcbrabftébo. EBřiptamomal fe m Hóífteře
pilně na [měceni ga lnčge; to tom ie t. 1663 připabti Int-ci, pročež B 12ti
bratry bo matcřinftébo Háfitcra !Blafu bo ed) utéci fe mufel. Ba to! Bylo
po nebegpeči, (: rogptálmi Bratři Mili fe opět na ŽBeIebrabč. „Dirfcbmcnaeg
pognam tři tom “Brabn, Poe ob t. 1666 mnčfiim ftubiim Boboftmnim fe obbal,
a 13. Gnana 1668 bottorein $ifma fm. učiněn bní. SZquwčcenbum r. 1670
bncb fe na! pobpřemorem na mmm. QI mfiat i; na pobóim 1671 ufiancmil
bo opat ga imáma: na $ořicid) a r. 1674 ga abminifitatora bofpobúřněbo na
fiatťu Éclaticid; m ©!c5ítu. 8M malířůmctitelem[m. apoftolůMot.
Gnrilta a Wetbobia, proraail to t. 1676 u fonfifiořcDlomuďč, še flas
mnofi ieíid; 9. Ěřegna Bpřintim totem i we Glegtém pobilu arcibičacfe mufela
Hanuma býti. iRomněž,t. 1683, co mqflanec ětcgfiýd; fiamů oplnomocnčn byl,
wnfmob'obitele matoufla a celé(Ewropl) ob iatma hrreďěbo,gol:
ftčbo fróle GDB-či lěbo, an ! mnfmobogeni mit—něce fmómi !Bolóh; pilil,
na půbě Ghaně utoitati a móptamn moifla iebo utndniti: ial'o gafc po mnfmo
Evgeni QBibně on 6: Barot; Glegfhými bo IBib ně pofpidyal, abl; přání imébo
opatfimi tunoboum trůnu famébo položil. 24 let gtrótoit to činnofti bilem
m Bařina), bikin u) Qolaticid), a tonečně m mmomicid) u Brna. Stu pal
pomotůn 691 bo minim, aby co fpiritual Hóithtni oftatcl ěiwota abolnofh a
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; icoošto 45 ípifů oEfalm bíflorie cittc
mní pofub 2 tiílcm ňou mobáno; atc
pfal Bratr řeoolni (&ngclbett©et mann
(1700 _„ 1740,) tieto; ubalofiifmčooi
minulód; mčh'uo pilně gapiíomal; gbclmetl
SDiatouč Barlie (nar.tožDřor.thro
mě '; t.1770,) ltcroš fe fialprofcefotem
theologie na učení “Brašflěm a nčlolilučc=
nod) ípiíů tiífem umcřeinil. Bbciffi Bratr
lail (nehtčs) wřalči ©ain5 (01. 1680,)
bol co umělo malíř ga čain [mébo rodice
móicn; ialoš í ghe ol. 1708 robilú (ho
Slngslmrhí 1768) nuíčlo malíř a mčbi
rotcc Éooumir $emarb 6553; t. 1787
21. lcbna pal ghe na Welebrabě 5cmřel
aš ! ncuročřcni čínno malíř, ieíomita nc:
lnčg Sgn. Soi. Staala, o něm; pomibaii,
ic neiméně 6000 obračů ga gimohoti [roč
bo namalomati mch EBotcčno fod)ař
SDMWinteroalter nalqnul gb: ol.

1750 mnooo gamčfinóní, ltetéš fe mu
umobonófobnč moplácclo. Elia útrato
opalfimi obcfíel bo iRima %tant. 8. Gid
l'icinct, abo fc tam učilmalířnmi; ob
tub fe namtótiroroomalotoalíBclcotatn
ffo col—amna blammm tlenuti lráfnómi mal:
bami na obmitcc (al fresce). SIBlacl)<Baroni
':Baganí (ol.1680,)ažlllid;.gontana
(of. 1720) opatřili, ia! fc nbároá, ftoa:
loni weleotabflou lráínomi prácemi ímo:
mi. QSrňan San Sil-. Gtgene (of.
1730) malomal to pohočm'd; laplácl) na
mápnč. 3 oblebu flameni ncicbnou trá
[nou po fobč čůfiawilipamallu QBcleorab
lití, [. p. hóíno dprúm $. farni to Sara:
binti, tbc měli faru a. i. *Bro latomé 56
fluoo o mlha a uměni, iichj ifme Abc je:
nom pobotfli, saflubují mnm ugnalofti.
Dfiamč l'ašbó točc má i ftrann na tah,
1: níšto „Iófla přiltoic mnooo mala.“

lV.

„Morava, Horovo, Moravičko milá
'l'yjni : námi první kalich Páně pila."

(Pitch darů.)

Doby husitské (od r. 1400—1500)

?lž, bo :. 1412 fabá, co [: moon:
mitofti týče,“ ntifhočlejííi bobo Háíítera
chleorabíléoo.Db té bobo mfiaf, co na:
ficht! male! bumflod), počíná úpabclicbo.
Síš r.1413 galaaal hral íBaclam IV.
miicm pánům aeunílom, abo pobbané 5ch=
lebrabf'lé, ltct'íšto melmi čelně [roč oogcmlo
opoufitěli, na ímé panfitoi nepříiimali.
Élie t. 1420 na! Gigmu nb míllcré

mčbč občtotoal.

fiatlo tooo Hamem to gáíiamn bal; a
ialloli to ga 2 leta 5afc obmolal, nicméně
(tatto l'lúfitcrffé již aupalot ifou to rulou
Cióiď). 'Iiejmčlffi pal nefitčfíi potlalo icft
lláfitet r. 1421, lboá bimolě llupo bu:
fitffé, mebcné obpablomi lněšimi Bebři

dpcm Gnášniďom a _Iomófícm ; SIBičos
mic, pob ochranou teobciňíd) maietnih'no
panft'mi foufebnid) Gttůšníc,18cfelicl;o (:

fin [pořábal [pifo ímé, natočí; počítáme 48, ; “id); ale ien
2 ; mlóbi [cfiatoené tíífem toobano ifon, a ficc: Bimot © ©. Gorilla a
!Dčctoobia to !Btage t. 1667 a rotoněš tam jcbno lagani téhož tofu. 233na.

fítcřc oo neměli rabi, proto je Bol contain a nemlo, bilcm i ge 5ómííti, že bol
učcnom. Bligci chdíticotoč colčli na [roč i'm'aio mobámati tiflcm iebo bila,
a mnal' ge ta! tlama gabanbcn nebol,
1703 m 65 roln).

to tom přifpčla fmrt icon (26. únor

316mm úctou monilal tento učenec a plobno [piiomatcl
SIBelcorabflo úctou ! apoflolům acmffom fm. Gorilla a Metoobíotoi, a hac fc
im naftolá me fpifcd; jeho bofi mala přilejitoft o níd; fe gminiti, l;neb [: to to
6 01:31:11"tm lihofti umaguic.

Sicičelněiiíí bilo icon iefi (to rulopííe): „Christiani H'u-schmenlzel Ord.
Cisl. historia quadripartita de regno, de marchionam Moraviae, do mona
sterío VellehradcnsL“
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iBigomíc nama přepabli a ooujali ifou.
Qibt tito ultutuóm mnm [optícc na
lnčšftmo, alántě pal řebolni, mpdplabili
fobě tuto gpůiolxm nelibflpm; fpolu mňa!

adminimpm olcm na ftath) buóomcnflě
počibómaiícc alcfpoň [Tlob ncímímúdp na

nic!; jim natropili. 30. bubna 1421 ob
aid; přepabcm; lláfftet neipno bol rop
btancoman, na to pat roppálen. Dpat
San Gc čtprmi 5: fmoiíd) (mlaftní Bratr
icbo, 2 nclněší a illepníl) nelibfh) bo
plamenůw mršcni ifou. thatni bmtři
řeholní utdli fc tuimčmu farnímu toftelu
bo bliglélpo a obtgšmébo .brabifftě, tbc
fwěbo [polubratta Gtčpón a gmoliliíobě
Ba opata, licboš profbóm pap. Martin V.
boroolil, aby bratří při Dotčené fařc tal
bloubo mcíffati a icií bůdmbp tóbnouti
mobli, ašbq lacířftmi to aemi ubufcno
a l'láfftcr na ?Belelyrabě gnomu íopftamen
bol. QI jen abp Ie pončlub mobli ušimíti,
bil pogůftalěbo maiitfu probán aneb Bana—.
men. $a! ptobóno imenomitč r. 1481
Traplice, 1441 běb. globalonice, r. 1446
Simonu mec (QBaItctBbvtf), tolu 1451
"Blcfíotoicc, r. 1452 mqblušeno 151 bul.
?R. 1453 nařibil i'icc pap. SDZitulóčRonni
ďěmu probofitotoi QBáclarootoi, aby
gcela apuftlč fan) to Éořicíd) a <.Bolefío
midd) Bopathmím fpoiil, a mu Babiflato
botoolil, :. 1457, ,abp glčmčict, ERomá
mo, xraplicc, Ufítčňotoice, íšriňaroa,
Bažant), co mne poíub bylo to aáftamč,
l;ncb fmčlp topměněnt; býti; a tona! nic
méně mufelo opatftloi- iíš :. 1454 pro
bati paníttoí malé Rloboučlp, iBolefíoloia,

55mm, :. 1457 Mařatice,Sabice(1463),
Uňtčňotoíce (1464), Bábřeb.91člolito opat
Smilulač t.1469 ob Dflotoanflód; icptí=
fie! 100 buf. ropblušil: nicméně jemi ten
hate bylo to cigíd; tulou ![Bůšamb Gtaté
!!!?číto menalonicc, Břeh, Ballotoice, $a:
bicc, Úfitělomicc,!Bříllulo, QBlloč(t. 1499).
QBoiua, ltaouě mcbl Siři ; *Bobčbrab,
na Čeftt') B měrolommim a ncmbččnóm

tchánem [tonm E_Watčiemlůoftoinm, mufca

flaffteta tohoto Mal; nebot llúffta EB:
lebrab byl při ftranč Wintčie Romina, a
tcprmor.1477 manu ?Blabiílamm fe
bol fmířiL

2. !Břipomcnutofíc, i: točilo buňtflč
bylo! ifou pmni bábubou mifiatončiffibo

Čtení bčica a gcmčptfnč.

tlamu—a to nafíí milé tolafti Moravané:
nemůžeme bofti tobo litotoati, 3: toto
mám; gnaňiďp mlaftí Glomanflócb muíelqt
snilu fmébo míti. Simi gajífté mplopán
imunit) rom, bo ltcréboá i naffe Entomma
nutném podmbem mufela fltšcna býti,
Ibpbg nebola alumni progřetelnofti mph:
Šena 5: bábubp mibomč mohutným ramc
nem muse, ienšto tolóbnum fleinou obrat
nofti bulou, ialo mečem, tonto bobou (to:

lec ím Snetoobia o3bobiti potvolún bol.
Zento gnaínenin'; muž, Item; ob r. 1417
——1430 cit-lem není Moratoflou ntčftím
ftříbaroómv fpratootoal, floíoc San X.,
přiimim Bclqmí. Ba příčinou btogicíbo
|;uíiti6mu na žlRoratoč, :: fit: biffup San
LX. Emma, .. .....
llnora 1400; — potom biftup 931%
clam Hráli! položil fnčm cirlmm' bo
žBifítoroa' na ben fm. Silií (1. Báří
1412). — bůh fc toeblo fouíební (Ezili
čelní ga příčinou bufiticmu. glejbříroc iim
pobrobena na blonbo hoetouci tebbúš na=
tobnoft čtfló. bud gaiiftč gmpříl
půbu ťutrotoí a Ralmínotol; protcftantís
mem mna! prol'leftčna braba —-—5imo=
halí 23cbřidpmi! ?ieflúcbáno „. Čechie,
tal gapalcná brubbp pro Girton: a mlaft
pomolala na trůn wřempflomcům— ně
mcďčbo lniáctc, lalmina! Dbtub
mít $oší—bitma na Bilčbořc (t. 1620)
a 6 ni pocbomána nótobnoft. ineho, ialo
iii tenhóte „Čech :: bufita“ ga totéž bráti
ro obpčci mefflo: tal pofiíb, po tal blou
bém očiftci inálm i nciufflcdptilciffid; mlas
ftimilům (oroffcm npni gala ; iinód;
příčin) fe pobqřuii, a pro tal tráfnú cit
mnohé [rbcc mučenimoím mpfli lmůci

pofub! — male bufuiemcm trpěla
točba a umění. Gilcnoft ncffttří niče
boš, a info Šišla lnčším po růanu a na
patlání leblq gpřerúád: tal mobiieli nil:
nč tlupu bufutflé boma i mně mlafti la
toliclčmnm a chrámu, při ltmíó ie:
bínč točbq a umění tcbbůj pčftotoáno. Go
tu pofflo plamentm či iinébo fpůfobu ani
čenim pomnilům točbo a umo; co tu fbos
teno oltařů, afašcno obraaů, nótabi díra
mowndi, toud) mtn'nídp, hil; móbompd;
a. t. b. 3: uhatoičnpmi móllami lib
AbiWočil, gum! ucgoranó puftla, obáob a
řemíla mu„ lib Gem to poorbóní :
ofmitooft [oufcbůlo \ocffcl —— to icbiuč

..—
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těmto nefltafmóm mallám ieft přičitati
blušno! Gelú (Europa nebyla 6 to, slo:
míti nilmou_ gužirooít .bufntůro, aělonečnč
Geebomčob Gedyům přemožení ifon. © pře:
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mošeuon _pal mocí Ěaborůto u Qipan
Michl to Geóád) bufltifm; tilleji fe blbil
bud; ončd) to čefřód; a moe. bratřím.

V.

Sem Slováka :. Tuler skalných
Sem pojď Cechu : Šumavy

Sem Slow.and : vlasu dálný-ch
V hlavní místo Moravy.

(Štulc. Pomnéuky)

Doby protestantské (od r. 1500 až do nynějšldoby.)

1. 9%.1510pohotbil flce húlžlBlabb
flatu toffeďo milabo a' majetnofti tohoto
opatfttoi; a toffal gamošnoft lebo ttatila
Ie ražby mice a mice. Ia! r. 1516 po:
nechali iBelebrabfftí nětolil minobrabů a
gaamenitébefáth; u išoleffotoic Dios
muďému biíluoomi Gtaniflarooroi
Ibuqomi (Éuřo) a bratroroi iebo
ga 2514 but., jen aby ga to fteiněgma:
nou, barono gaffaroenou bčbinu mvmčniti
mobli; :. 1524 poftoupili mšilémowi
gRunftatu běb. žDřiftřin; fbeštogafe rotu
1527 opět Grantiňel obbrjel ob pan.
QBóclama .bcmgtoiee gwifmpie bčb. Iu
čapo Mám, a motoou 213“ ubobo=
nine. Dbítoupim tuto boftal Iučapo
celé. !má'gano fe looplatill; ale r. 1530
gaflamene přes 60 let běbim; Rnlypole,
Samořom, *Dopomlce,$obolí a Mařatice
puníli mčftn .brab'rmi, r. 1536 Erina.
wu Salm ; išuftejna probali. 9169 ei:
faři Gerbinanbotoi [. pomoci mobli,
aal'tatoilir. 1535 mea Domanín, p.
bonloloi Ěilému 5 Ramle, !!Befeli ga
500 top groffů, 11mm; ciíař na aid) šá
ba1,abneb 6 neimčdTí ochotnoni obme
bem) ienm bulb iíou. 91.1539 tuto bě
binu probali “Bantumi 5 „Žerotín-Buchlo
roa aa 500 top gr. r. 1542 probali ga
ftaroené bolt—micebčbin 81:1th a inle
floroiee, r. 1550 bčb. $řeft a at
lomiee, bálesam zmena ubrabifítě,
mčmo QBellč : sněmem. Dlolo r.
1554 bolo celé flóffterni ftammí Be rohům
činem Betotirďml ňudyloroflqm ganammo,
mníelo ale aale bran na to moplaceno
býti, načež opat :. 1559 puftou bebiau
Simonyie: probal, t. pa! 1589 nálleblem

roafublu foubmbo mníelif %elebrabfftí ímé
pánům ; iBrbnů gaftaroeně flatu) toe
ěqufu probati.

2. Slieměnč mufeltyt ie 0521ch "&=
“temi botečnčalepífiti, jeIiloš teboš r.1589
6 to bol, lráfuou notnou měši loftelní ge
gallabu moftanoěti a měbi poh-úů, a celý
lláfítet i e tonmeutílým ftatoem'm bo boa
brebo Rat-ouutoéfti. !! mna! nome nebobo,
here'á gama Baie toto tíd)é fiblo gaftiblo
"on, močeroalo geela iebo lilo. meibřime
probal ciíař ŽRubolf ll. běbinu '.Břilluh) i
s farou a o mínobrabt; r. 1599 Ratlomi
5 Qicbtenffteinů, a r. 1619 boli! jfou ře
bolnici ob nefatoliďód) roůbcům minutami,

jejid; pal Rath; ob (edge Buňčům majet=
mci Inabu ůucbloma, Glišbčtč Rotmbom:
ne 3 Dleffničlo, to ceně 10.000 buť. bo=
nechám), lteráěio přemgala i poroinnoft,
mobršomati tři nomiee to llameře po5ů
ftalé, lteříšto [obč [roč potřebnofli fagt—os
bean! 6 brabu Buchlotoa muíeli bonóňeti
a na brab pro n! bodpáaeti. Seben 5 aids,
San 3 Greifenfelfu, umíš :. 1628
za opata gmolen ieft bol, a pogbčii i ge
nerálním witářem cele'bo_ řóbu bol jeft
imenomún, lteróš i to (Seebágl), Dle! a
Bbraflato, m Moramč pa! Bbát nomč
! Žimotu prot—ubit, temój pečliroú opat i
o to toffí ňlou fe gafagomal, aby [méum

tolafi'nimu umím: aale na nebo pompl,
čeboá tím mice bylo aapotřebi,1efto ře:
bolní bratří, lbbš fe po ubufeném poroftťmi
; dgim) bomů mmm, Bath; [roč to po
litoroám' bubnem Baton iíou nalegli, a jí;
r. 1623 tlupa Gebmibtabčauům ob moja
lla Bethlen Gábora utrhla l'láfiter obla
bila a mobtaacotoala. Qěpe fe tu dyomali
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Š točbow ě. heřišto gheob 20. Dubna
1645 po nčlolil bnům fe óbršotoali, ale
šúbné 5namenité Wobl) neučinili. Qřaptoti
tomu nirpčll) iíon Dam; llófiterni člwe=
tón! apuftofíenim meggi1600—1648 in:
redo-uberflóm tooiflem a loupešnl'pni SIS—n
ladm, jelifoš běbinl) a bmort) nnfhg pú:
leli', a přec 500 pobbanúú, iaiošlo 5aiaté
bo Enter obtolélli ifou. 'Ialč % ur : i,
lleřišto t. 1663 bo čemž mpabli, přet—
nimišto řebolnici neibřito na SBudňoma
obtub bo “Blas Ie ntefli, řóbili Abe glc
me Háífteře :: iefítč mčtfii nefitěfti moebl
naň 16. <.Brof. 1681 „gločinecBnpotoňió,
ltertýáto io noci oben čalošil, iebošto au
filvómi platnem; tebbeini přeháfnó, bm—
bocenmim lamenmjm průčelím osbobťm)
dnům i Ge ftatoenim lláííterflijm 3t1'áwenn
jíon; fffobn obtub ulrpenou počítáno na
100.000 51. — Wa to pal pak "áffm
B melilóm nállabcm nmfel obnoioomón
bótí. SR 1721 ba opata %loriana
byl ieft (bráni <Bánč QBelelnab' obno=
men a 2. Říj. 1735 mofměcen. .1695
loupili fi to Dparollu vanfhoi %elléa
berlice, heté r. 1765 gafe btabě 21h
bna mg;—ětobloupil. Dont íšili pp ')
loupil r. 1770 panfnoi !Biefenberg.
Sis spočótfu 18. fioleti obbr'geli %cle:
brabffti ob cifařůto Qeopolba [. a Rada
W. ro Ubi—id;položené opatftmi $a651o a
!Bleifz. abnš r.1784 tento flóntet bol
ieft mmbmiěen, iebošto opat, jelo ftam
gantní, megi prelatt) řebolninii prnmibo
mifta aauiinml, měl! ieft Iron: bobatč na
plněnóď; minnúcl; íllepům, ariameninid)
nafpořemid; peněb :: iiftin na nemomitód)
únicích: panftmi QBelebtab, QBiefenberg,
Siennotoice (u SB:-na), Éolntiee (u Galea:
fa), 2 opatnmi to llbřicb, potom fan; na

') !Bolocebůnoinú». silipp auto, poílebni

opátsmelebmbíló, prelat nmtlbrqbfltoim?tamního, gemřeltoe Bin! otoč, na bomč
hob čiflem2.. bne29. Giana 1800 nulou.
daotino to 84. roce točlu iroe'bo.€toat1$mi
[mitoílmi mni'caiicid; geopatřií lei “B.$axr
nnbac Ěofat, l'aplan Smimomíh'p,a
tebbejfflfgtúř,rop.301ef llltid; po

dpoml iei. — 926mm! :: mnobá touzeloflelni bopofnb ilou maiemofli nnnčiffi
bůfloine'bo a _toůbec npřimne milomanébo
lonf. rubl), bčlano (: faráře %ih'lotolle'bo,
pong E_etbinanba sribena (: chrámu

|
wánč :! čmrébo. 8. m. Rulba.

a čemčpifně.

QBelebrabč, m 93olefíomicid), Ěořicidb Sa:
(nb, Gpltinom, !Břiflubt) a $olatiee.
%eňferé Patti; přít—obu)fonbn nábojenftě:
mu a; ioboimom %ciebrab p. baronotoi
Siřimu 5 Gina 9. Rmělna 1837 probán
ien bol, po němž bo gbětila r. 1856 je:
bo lmmčta.

3. Simlčifii farní (a přeb tim liá:
fíterffó) (bráni *Báně [měcen jen le cti
?ianebemgeti QSL “B. Smat-ie. ?Ičlolim iiš
tn! tloubo Aanebbanó floií, nicméně nábv
berou téměř přeplnčn jeft ; iefti to nei
belfii (bráni $ánč ; celé Elliotmot), nebt
nlčři úpinlid; 100 kolům mušfl'óď). limo:
flřeb číše, me3i prefbiteriem a lobi thrá
momou mogbmilwie fe mibčni bobnó,l)ote
4 ohm; oítoětleuó'báně, lolem lterě bo
lola toe melmi tlnfiém gbčni ebobba běši,
ta! že ii l_gepoboblně obejití, a ffi-ge ie:
bnofašbé 5 těd) 4 ohm oo loftela fe bis
mati. QD ptefbitetiu, ttete'što lamennóm
óábrablim ob lobč (brániomě obběleně jeft,
naleaaii fe tři oltáře, potom bmč lu hrábě
ftraně iebna, přiftamčna lavin, :: nat: ni
oratoria. moleji tu lobi loftelni po obou
flmnád) fioii přeumčle řečená febabla ře
bolnilům, m tůru spimawňid), flerčžto fe

babla (ftallo)giftó San Martin ©en=ben, tomato tefaifil) ; Qitmm; robiló
r. 1695 at břewa mgřegal. *Břel'ráfná to
práce, ien bohužel! čermi iii tal balec:
ii promrtali, žeby fe l;neb toapabala, m;,
bl) íe ii pobnulo. Wonějfíi obra; na mel
léni oltáři, přebfiamuiici manebemeti 58.
513.9.Uiarie,malomal obranu) 3311.ERaab
(břiwěifli obruč bo Gtřilel promin bol,)
ofiatni bum to ptefbitetin, (ím. SBecnm'ba
a $enebifta) dymalnóŽDIid).QBillmann.
mah tabernalnlem blamnibo oltáře fiměíe

íe počlacenó loule, lterá fe Dá otočili, a
též ga [dpránlu melebně fmátotii použiti.

monia fice mloni fem těž nohama) fotím
fábroloéfw.(E\)tilla amietbobiaďte
též 5ábt; čemteló úmčlec EU?a; to iRimč
bo fám; ablil, ') a HBelebmbu baromal,
Kerič tam mloni 1855 na ben jména
s13. <.Užarie ;) bčfan ;, ?Bilotoic moftočtiL
U. lngatelm), ltetáš fe \: profiieb lobč lo

') iBůmbni loď)? gaararflego mramoru looteíane' nulami feroe tému alone fm.
9:13anfl'hn to 2311:c, tomi ie 3.3 .cifat
Eetbinanb lm bammal.
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ftclnl nacbúgi, to oramo a to lcmo jfou
oltářefm. Gorilla a Mttbobia, ah;
tagatcl při mani na ně pouťasowatl
mobl.

meicbnou projttocna Bola touha a
torouci přání, tbobo ic nám EDtoraroauům
boflalo to!)o fitčfti, abychom účaftni E\qli
oftatlům ! těl nafiid) fm. apoftolů
Gorilla ažDtctboL—ia,ttcrómiš h; občlóntě
SIBcltbrab jaro ntímocnějnim louglem tobčč
něho Iatolila ŽDřoramílébo ! fobč táhnul.
QImňa! point: bolo roiftlilč boptáloani a
blcbúni marně. Be tělo po. Gorilla, jen;
14. llnora 869 gemřelm tlamě, pobrobe:
no bylo Geflc'gmou rodilou to Chrámu fm.
Rlémcnta na Stimč, o tom nnniv uš není
ponBnofti. Tento chrám ob Siebořc [.
až bo 1431 měli Bencbilňni, ob llrbaua
VIII. (1623 ——1644) ban bol mlíatir:
flúm SDominilám'im.Stalo fc r. 1724,
je boj bcilmanmněiUtoraroflčleřid;
hrabě 5 Rounic- mint—zrg mnpramen byl '
ialo cífařfh) muflanet lu roolbč Benc
nebilta XIII.: poáábal tento nledytic par
pošt o tčlcíné pogůůatln nafíid)
gcmflód) apoftolůto ; bočmčbčl Ie alt, že
ani fc nmčbčlo, na tterčm miftč ro tom
chrámě fm. Rlěmenta pobrobcnt) ifou.
EB ncinoměňibobč ». prní. Qubíl, $e
nebigtinWommfhj 3 ERaibtabn, fbnš r. 1854
m ERímč mcfffal, též mnobou práci iobč
bal, aEt; nčiatč oftatlt; fm. Gorilla too:
nalqnul. Dn fám o tom piflc tatto:
„ZBobáni omfícm fe ubršclo, 3: from těla
fw. Rlčmenta, i tatč tělo fm. Gorilla to
tom chrámě, není; [mou móftamnofti a
mnitřni úftroienofii aiifté ntípamátnči
“ímjeít ; těd) mnolmd; památnód; dna:
mů Stimílóó, poQomdno Icši 3: me blau
umím oltáři oftatfo fm. Rlčmmta fc piv
tbomámaií, boímčbčuic nápis; a mím o
mihi, lb: fm. Gorm obpočítoa, nebogmč:
běl jícnu ic ničeho. Senom broa bofti
"patné obragn ') ; noměiíííbo točlu na
ftčnč, tterčšto geronitř lonela nab bla
mnim mbobzm umiftnčm) jí:—u,a tt; bma
fmaté bratu) přebftawuií, upamatuií Glo=
mana to mimi fc oblišciícíbo na to, jat
w.běiinad; gnatncnitč Mt toto pohoátnc'
mito. 231“on neufpotoiim Ie pmblés

') Dyiůt $oč_ič na tuto nat—tagomilion
mou Habe,la! úů“ mračno.
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hnutím mnitřnilyo loftcla, profil ifcm při
točtiročlyo». přemora, ah; mne boleiííi
proflort) iebo ulógal. in on! fcm mibčl,
ze nončiífi !oftel, lícní pobršero břemní
pobobu čaftčii oprarootoán bol, na oogi:
Ratcid; mnohem flariíibo ftoii, 5: ltttžboš
při pomrdmim hrabání bntb přcffmoftuó
floup mramorom', na iemo fe woífotnul.
Sha-li bt) fc to nemnplatilo, abc bále bra:
Bati? 28 tnibomně tobo lláňtera nebo
dwmalo fc ničeho o naňidy apoftolid).
Go to biftogii to přebeňlém ftoltti otomto
chrámu lo &)řimčmnbanč o [m. Gnrillua
Wetbobiomi ftoii, BÉollaubiftt) fc Bbotujc,
a trubní nic nomébo nám neflótá“ ') —
QE latbebrálnim d\rámu Qšměnftém u fm.
ŽBma, ia! to liftu “B. Ibeobora Emo
teta ! ?Bollanbiftům gaflanébo [: gmiňuic,
Bola pro loft gramena iw. (Enrillaď)
hcrúš fe přccboroároala toe ftřini přibrat—,
roclmi ftaté.

*Břtflfcba ii, še I'e gtt'atila! — „Ban
tím ale, i Begoltatlů tělefnóď) šije
pofub památfa wběčnó ro libu mřoramfle'm.
Sta jciid) apoftolfté půíobeni to mílí
mlafti Motorolu náB poíub gpomEnaii:
ftubnicc, ge lmúd; ímatí naňi měroměv
Domělžeftili jíou a fm Gorillla m
$obimínč (ilo. (Sor. lol'tel) SDIctboL—la
u mčbic,%poftolla u *Břibic; bále
lagatclnice, o t'tcrúd)oowčft fe bo:
d)otoaIa, je 5 nid; fmati naííi lagali, ialo
imeuomitč to Eřcffti a m Gtarěm “Boo
třinč u Bott—ma ($čttau) 3) lognojm.
a Siblamflém h'aii; bále dn'ámtnaíročcenč
! jejich cti a památce, into iid) bylo na
iDtoraroč nělolil, tterěš lofíal šaloftmjm
ofubem naffcbo nátoba Glomanítěbo migcll)
ifou, aš na ten f(amnó%elcbtabíló,
o ttcrémš iímc tuto oblíirnčii byli na:
Mali. mm, ?Bůb bal, af—oit a atmo,
toenou úctou a iafnčii poěnanou biflorii
těchto melitód) ročrorořftů nanid) obnomila
i mášnoft tobo baru, lteróš nám přinefli
bo tolafti nafii. Go bt) nam bola platna
[ch tráínčifii rolaft, [bol—t;měla famč tal
malebně a táiflč trojím), ialo SB!-no,Sib-a:
molo, Sloup, Třebíč, .bn—oním, Qoftón,
Iínnoto, Rounicc a j. rootu) fe ffmčlaola

1) ltcr Romanum [. p. 64, 64.
Infllm ramenalm. Sotctbobia. 832.9.

3 Vide: 33k tchcítcn lm utdpioc o. Gblu
medň ], pag. 151.
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bobntem megbejffim, bobatftmim :: uměním
hrdinům: mph) fe Moramané, jfoucc
budmn pohané Ilaněli moblúm, jimž 36:
bili trůn na oltáři frbce fmébo, into Qabě,
mnmonu a iimjm moblám pobauíhjm.
!Btočei milí &aiané, brabó nám bubiš
nan: mlaft tal bohatá, úrobnó :: Iráínó;
ale mnohem brašfíi bubiš nám tvím Heflan
ířó, Ita-oui nám přinefli fm. apoftolotné na:
ffi; (: abychom tím mroucnčji lnuli Iro'rřc

a ! biífupům, náftupcům těd) fmntípd; -—
putuime boríimčna pofmótnósam::
btnb; nebo flamuó biffup žmoramfhj
San VIII. 5: ŽBITu-ub, Eten; [Iamnoít fm.
Gnrina a imetbnbin uftanomil, ídmaluie
i poutě na ?Bclebmb, (: [poiuje B nimi
obpufiln. i! co (Sidem fmatá porouči ::
f(bmaíuje, to nám mufi Initi nabe wfíeďo
mitaně i fmatě.

Paterq dějepisných obrázkůy z Morašry.
(Jan Nep. Dundálek, kněz církevnív HustopečiJ

1642, 15. Gemma mtóbli Čfčtněbico
nepřátelé míafti bo Dinmont: q gůftali
tam až bo rotu 1650, m; 8. Germann
po ugawřmi ŽBeftfalítčbo miru 5 ptmno=
fti Dlomuďé _fc obťlibili. 233MB naffe
pomalu na (čměbíd) talě nepřáteli; fam:
Iiďébo náboženftmí, jat nám to bomáci
Ietopifq wbpramuií. _!Bři [mém pňQobu
bo Dinmont: nem Qmébi rodilé nm:—3;
ftmí nalořiftěnód) fonelníd) měcí (: po celý
čna pobytu ěmébftě (bum na !Uřoramě
mnpabalo to, jarním cirtem !Dřnramftá iim
gíúfít m plen bána byla. _ma Blomu
ďód) ulicid) probámali Gměbl jcbcn to:
lid) po glatěm (: telé po půl čistém, ba
ga něfoíif mýfů mina. 3 moienffúd) oblea
bů uůnaíi Gmébí !Bremonfttátfhi \'[óffter
m srabiffu u SIonwucc robtotati, a tu:
má řebolnifům rogťógóno fe obllibiti. Miš
m přebn ndouce obrátili fc bratři „Brnu,
po3ůftamimffe lolita fratera Emmia m Ilú
meře, ienšto » [mětffě ffatt) přcfh'ojtn bal:
ni ofub Hámcra včelámnti měl. QImfíal'
btw byl pognón :: nemobn mfíelité nátis
fn) Šmčbffě (boh) fnčfti, nucena fc miběl
ga oftatnimi pofnífiiti.

Ich naftalo teprutn (;oípobúřftmí!
Billudnitoá fbčt mpbrancoronla ») mmm
tbc co bylo, ba i hroby neboštifům animi

tala a ge ffatům (capita, to ně a na jiné
foftelní roudm fe obíetla, čim'ccpřitom filmí
ml; a netábp bcsugbně. $telátům gcmřcs
Ióm roumftilci prftem; 6 prftů Babomali
a tbc to ncmo ptftp iim obfctówali. 2130:
ně“ byl Hánter mnpálen. 91:3 mfícďo
bo čafn, 'šBónbůI) nn mětp! Gtalo fc, še,
Dmi (šmébi to Dlomnuci lcšeli, není
Balení 6 díařffómi moióh; iiftěmu nes
přátelftému bůftojnil'omi200 lufů bobvtla
5 palub brabičfhýd; cbcbnali (: to lefid;
aa [m. Ropečlem fe uhgli. můftoiuil boa
gročběm fc :) tom, ial fe ie ftibnň, ale
naburmo —- byl? ti tam. 211 to gnufab
ftmi ůapúíil fond EB. SDTarie na fm. Rn
pečfu. Murano! btw bqltč aíóm bntbcm
trápen, to! že f(ibomal ftáti fc latolifem
:: tone! poperou mqftnmčti. Ghana! na
to me mlhách helmed), ia! nám to [to
nitóř Dlomudt'bo grantimániřébo [(á
meta mnpmmuic. $obobnč ftaío fc ic
bnomu íetnílomi, umi při loupcni Qtómu
cMně i'ipnidťébo (i?ipnil opnnomali Štvé
bi 1643) přeflmoftm') pIumiaI obnefl ::
; ně!;o fi nan; ufttoiiti bal _— 691 i
on, ia! Háfftemi gápifh; fměbčí, ob číčbn
budpa gatboufen. Sato ubáloft měla tzn
móflcbel, je ; roglaču bum latoličti lapi
tání tnc Gmčbfté flušb! pofiameni o pá
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item lmarbiánem ob [m. Saluba (pat.
'.Baulmem) bo biflupflébo loftela |Tli a
pobágene' lofielni nábobi a toud;a febtali
a na iiftém miftě uložili. Smile bolo obo
nenene bo lláňtera [m. Elán; a to fatri=
liii uloženo. Sebnou napablo jinému bů
Boinilomi ©tenbergomi (jal ici honilář
jmenuje) latoliďč 0511139fpáliti, i baltč
roůlag ftoóm moiáh'xm m Dlomouci, bp
talotoe'to obragp po bomid; fe naóáóeiici
fneili na iebno miíto. Gtalo fe — pal
boli) obtaao fpálenp. “.Bočátečněmoloná'
mali Gmébi boboflušbu mloftele fm. Blau
jeie. Iim nejfouce [pofoieni, jábali, bp
jim loftel fm. Maurice přepuftčn bol.
Změl'tflá raba a Iapitolni bělan obporoa
mali tomu řlouce, še lpomoleni tomu
šábnčbo prám nemaii, neš tolilo biflup.
21 na; i farář ob fto. Maurice boflábal,
še lliče ob loftela u febe nemá, než že
mótámč ulošenp iíou, olnem fe bo [ma
tpnč mebeali a cbtámomé bme'te obemi'eli.
Roftclni tofiat pollabp bplp & poručení
miftuibo melitele na bqpečném miftč ulo
ženi). QBpšábali [obč tolito lalid) proti
temctoi, lteróšto lalld) při fmém obd;obu
opět obeiogbali a motto nagpátel obbešeli.
Řatolici přefičbomali ie nqaňm bo lo
fteličla ím. Gorilla a žDtetbobia, amfiar
že fluěbp Boji čafto 6 průtoobem Ioftelni
bubbt) mplonámali, bolo to urášfou pro
tefiantílóm roébům, a latolici fe opět
ftčbomali tím. E!?iebalu, ale i tu pri;
marbam; a bubba Gitoébům přelášelp, proto
přeložili latolldč fluěbp Boží bo %ranh'
mánl'lébo lláfitera ! ím. Bernarbinu, Poe
po 4 léta as bo ob'cbobuŠmébůto 59b:
mouce gůftali.

émébí toplonámali boboflušbu tolilo
to nebčli. $aftor bpl oblečen m četná
talár, nčfop přes talár přebobil fi iethč
omát (bq all—p), něm; gas tomelu, na
blamč notil bit-et na gpůíob taloliďód)
Eněši. € lniáečfou přiftoupil ! oltáři a
moblil fe, nefmefl ale nim; 6 blamp, leč

lbpš ěme'bflč ?Beličenfttoo aneb nčltete'bo
anamenitebo moiemůbce či generála imeno=
mal. Stalo íe tale, je paftot mplegana
Iagatelnu měl cena! na íobč —— ale 3á=
bami na přebel obrácená — but—šeablou=
pofti to ubčlal anebo dně! nějahi fipnjm
tim topném afpoň Ivoš bo fpatřili ta!
uBtoienčbo, balí fe mfiiďni bo [midpn

R poanáni mtaroům tobo ioělu [lona
ši; i to, ja! múfle imenomam') honilář
mppramuie, ěe počáteční ga petonoftnibo

toelitele ob Iotfteníona uftanomen bol
iiftú QBanl, byl prý ale jen čttort colu
to té bůftojnofti, pone'mabš pri; fe pomčft
rogneíla, še o čertem btái, —_ mčl prů
ftamět brabbo uprol'třeo mobp — proto
muril latmábě obeiit a na jebo miitě
bpl iiuó uftanomen. $rambp ie jen tolil
na tom, je byl bobře análů io Rawěni
polnid; brabeb. !Brami fe o onom %an
tomi, Št bol muž, mgbčlanó, ublačenód)
mramů a toóbormi mojál, a ač byl pro:
teftant, přec latoliďiáib fnčši cti! a na
potfáni f(ufíně pogbramoloal. ge čafu
Čmébffčbo opmiomáui Dlomouce biba
to mille melilébo ftupnč bofábla, pogoros
mat 5tobo, gc Šmébi gbptečnébo libínoa
to měně netrpěli. Elia ben památní \ofied;
mčmócb buňičel (beg pocbpbn rolu 1642)
bali mfiedmp cbube' fmolat aa příčinou
pobělotoáui almušnou, tu bali fašbému
groč na ceftu a bopeomobili ie men ga
bránu. Sebna mboma mpónala, še ien
připtaiootoáni potrmu ; botočgicb gůši ii
a bomáci ob gabonuti gacbtánilo. Bábná
fnab málla tal melihjd) pobrom tolafti
uaffi nqpůíobila, ia! ona wěbflá, ltetá
mimo iine' nenabrabitelně pollabl) Init) a
p_iíem u nás čničila anebo co lořift bo
Gmébfta obnolčlla.

2.
Siolu 1545 uboltili fe ěmébi tali

to Ěelci. Elaior ubototoal fe to gámlu
a galágal, ia! čápiílp měna Kelče poho!
iplaii, „flablou lafíi“ togbámat. Gnab že
na to nic nebrjel, aneb ; iíněbo úmpflu,

awfial šábné noci neměl potoie, a i 3G
tooiáci iebo biti bpli ale na úte! bámali.
Sto pobnulo maióta, ěe boloolil, jaro pme'
„flablou laffi“ togbámat. Dup měnili gá
pifto topptatouii, že „flabtá rane" počá
tečně na pobgim točbámána bótoala, neb
tenháte byl game! to 8inbt'icbomě „brabci
bollamen. $Bogbčjibálo fe ono pobělománi
na aelcnó čtwrtel, na lteró ben (bubi libé
——na památřu toečeie W — ob 3á=
mošnpď; čaftotoáni bpmaii. $a! gwaná
„flablá lafíe“ toab ala fe m Sínbřióos
toč ótabci (to ecbáib), na Ielči a
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Rrumlomč, :: něm; počet pobělomanód)
obnóne! prt'; a; na 5 a mice íífíc líbí.
mámaía [: fašběmu: Dělla (Bodmif d)!es
ba), tus mafa, něco mařenébo brachu, též
mořené faffe :: pínta proftřebníbo pilou.
SeftIíše čdfoba nerotmačíla, bámalo fe nč=
co na peněbídp, nc tona! gpominnoftí,
nýbrž gbobré můfc. Toto poběloíoc'mí
tmaío aš bo rotu 1784 nepřetršeně,
to harém rotu (Excellent paní Sobanna
brabčnfa ; Pírbtenfteínu rogenó 'Ibůrbeímu
fe ufnrfta „fíabfou hííí“ m peněčíd) mc
gi (hubě pobbané ro5bároat. $roče3 ona
paní pro úftaío d):íbód; měfta Ielčc 4051.
proti fmítancí branítúd) budwbům mí;
plácct hala, a ta! poběloíoání „[Iabfou
hííí“ pmmím gpůíobem přeftalo.

Učebnu: abc oo mífta něco o ta! poa
ně „QŠílě paní" pobottnoutí, ja! o tom
nrčftíté Ielečftě čápiffo aprámu pobámaií.
Sta I'tatcíd)pánům 3 žRofenbcrgu, iia
fn) bud), &láfítě to R'mmloíoč, Sinbřídíoz
mě Drabrí, 'Iřeboni a Ielčí, až bo po
ílebníd; čafůro tríblm Bómal, heréboá bu
d)a můbzc „bílou paní“ Amati. Into bílá
paní ie grobu mogenbergům a nato:
bíla pro ie mcgí 1420 a 1430, ble iména
chrtba Amami, Dcera ŽBoIbřídw ll. amo:
fenbergu :: Rateřím; maušel'h) iebo, ro
pné ; 'Bartmbagu, ieš prmní maašeíta
nabgmíněnébo QBoIbřídm byla :: rotu
1436 umřela. 1449 tu nebčíí přeb fn).
žDřartínem mna! ii pan otec na krumlo
mě ga Sana gřídítenfteínu, ale nefftaftnč
— mbo manžel umřel, po iebošto [ím-tí
obema bo Sínbřídpma „Šrabce ? Bratra
SinbřiQomi (VPP) a u něho gůftala. 5130
jeho fmrtí, pončroabj šóbmícb bin! neměl,
pfípab! Sínbříď)ům Srubec na iDřcínbarba,

!tcró, že ngbofoělě bitu) „nechal, EBertbu
ga pomčuící ul'tanomil. Into ga fměbo
poručníctmí rodilou ftambn to Sínbfícb.
.brabcí pohnula :: pobbamid; homogem
materiálu ffiíčíía, a fooš fi gtěšomnlí,

jím ga obpomčb bula: „*Bracuite, pracuitc
pro ímé pání), wěrní pobbauí, iá mám a
muffinu potomtům, 03 .;ámef botonaIe too
fíamíte, [labiou hííí přeblošímf 91h; ie o
tom boftatcčně přcímčbčíl, bal brabč
íšerbínanb ěíamata nciftarní líbí fmo=
lat a ie aloumat, !tcří icbnofteině fe ropa
'iábřííi, že ta „nabití lana“ ob Bílé paní
poóáaí. Go tafč, praroí gópífh; mčl'ía

Čtcní běíe- a acměpífné.

Kelče, muíí fc Bea baíníbo roůmofíu wě
řít, poněmabš, fbololí ta fan: rogbc'noána
nebola, oua paní to nemolí a aloftí [:
ojógala, ia! ifmc to míbčlí při přícbobu
Gmébůío bo Ielče, boj ic „ílabtá rane“
nerosbámaía. Budí ten ofaaoroaí fe mju;
ID Dlouhém bílém ffatu (na gpůíob !nčg:
flčbo taIáru) opříh'qtou blamru. 3 ícbbá
bol míbón, fboš lbo ; ':Roíenbergům neb
Glamatůro fc narobil aneb fc zenit měl,
nebo co iínébo bůíeáítébo fe to robině
nabřcčenód) pánům bolo příbobilo. ii)?čtelí
fbo umřít, boltě onen bud) černě oběn.
vaš *lBilc'mGlalvata umřít měl, a šó
ben nechtěl !něče aamolat, gallepala bílá
paní na bměře p. reltora 'Dlítuíál'fe $i
ftora m Sínbiidmmě ©rabcí, a ici nano:
memíla, bl) [pěňuě ! gaopatřcní nemocné:
bo d)!Dátal, neb 5: Děla má bobinu aim

nebubc, ro fc tafč ftalo. 33.1 poručnicnoí
_Rateřím) a 91mm) tnčšen 3 EUZlíníterbcrgu,
1:3 (itom) *Betra :: leofa :: QBíléma bra
tra opatromalo, UÍČIBGÍQfe ona „bílá po:
ní,“ a malébo Q'Bofa (nar. 1499), foqš
roiná neb cbůíoa fpoh, !olíbala— a m;;
plural, ici 5 Ioíébtt) mmbíoíbla a naň [:
ufmímala a mne činila, co dýmu; ! mi:
není bítčte číníwaií. motivů rbůroa fboš
přímo a pogoromala, je „bílá paní“ bítě
cbomá, měla ba to, 5qu to trpět nemělo
ob Rraňibla, & proto 6 bróofh' ii bítě
gnámčí mottbía a bomtoumaía: „Go máš
6 naním bítětem běhat?" Mačeš „bílé
paní" obporoěbčla: „It) obmoo, her-á iii
teprum toto bní bo bomu prima, [míě fc
mm na to ptát? QBěg, že to bít!
ie amébo rohu a gpotomřůto Bratra
měbo pod)á5í “ $a! fe na přítomní: bě:
mečh; obrátítaapraíoíía: „!Bo ifte hoou
paní níqu, ia! f(uffí mailo, přemqmetc
bítč to, já fc míceh-áte nmamrátím“ Rc
toiné ale ídla: „It; bei posor na bítč,
ono Babe mbččně, m,; “stům příibe; po:
mě; mu tafé mon icmu prolc'qanou lánu,
a še ifem gtoboto loše (příčem rufou na
5:5 olúgala) přlma a gaíe tamto ie na=

madla.“ moi *Bm %ot pomoroftl, [oil-_nó icmu tu řeč mp_ltóbala; mmob'
; počátl'u ro5umčtí, aš lonečuě, fboá míč:
bp bond, bai onu naguačmou ůeb ftrs
bnout a tam melíló polích míjel. Go
mu přebefflou řeč náležitě mgfmčtíílo.
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3.

'Bo obtábnuti (čměbům 3 Ielče a
po přehání nemoci, iaté Iclč a ofolí 'na
mfítímilp, uminila ft pani braběnl'a 811m
tima Glatoatomů fročtffi cti Bo3i tomi
ftě Iclči tolci pro Sefuin; poftaroiti.
$a bclni čas obirala ft tim úmqílcm a
bola na ro3pacídy, či naTelči či to Gta:
monicid; ici uířutečnit má? 913 pa! na
rabu ímébo bucbotonibo íprc'mce $artolo
mčic .Rrifttlia ro3bobla [: pro Ielč.
Rolci 3apočala [: ftamčt r. 1651 a rotu
1654 ta! balccc buboma boípčla, 3:
1655, 24. Srpna ob pánům Seíuitům
obpblena bota. *Brmni rcltor tokio nout
Spaulinus &[fameq fttrt') tu r. 1656
moře! a to toner: ím. Samba to umrlčí
lapIe poóomón byl. EBoítcbni rcftor při
too3bmi3mi folchc immomal fc $. Saab:
bawe. get pa! nab3minčná pani [roč
(tatto íi3 %crbinanbozoi mnu ímému a
bčbirům bola poobftouplla, qu3iÍa fapitál
50.000, 3 jidy3to úrolů by Sefuiti mpbrs
3omóni byli. $očátcčnč 17—19 ofob
roloHeii bpblelo. 'Bo3bčii při mpgbmi3mí
loIejc 1773 m Idči !. !Brofmcc 03 38
oíob obnjtoato, a 3: té3 2 to fminaři
prleli, bolo mňed) bobromabp 40.150
118 rot'ů, co Stfniti to Zelí-i bpbleli,
Bolo mned; 3884.

$o mpňammi toíeie, 3e neftámalo
[;mb tou cbmili přibobnébo mifta, abp na
bli3lu bol !oftel mpftamcn: boro3uměla
fc pani 3al'labatrlta B tebbcifíim mčl't
flóru farářem a bčtancm Stanem 55mm.
%mqffóm a o pam) Seíuitp mtm fuxoft:
ah; ob 6 a3bo 9 bobin toe math; a
to neběli Scíuiti flu3bt) $o3i na3atim toe
farním loftcle obbproalí. 1663 uicbnali
Seíuiti B panem farářem Iclcčfhnn a
o boro3uměním pani 3anabatelto, by „
farář přibytet farní i “foto na napftameni
Scíuitftěbo !oltcla přcpuftil, 3ačc3 pani
brabčnfa nami, mohu; přibptet farní po=
ftamiti Dala. R tomu cíli 3aloupiIa

2 mřthaníté bomq a miftona Wola. $a:
fab na tom miftě fara a ITEoÍaftojí.

9čotooropítamnp loftcl 3aflabateíla
potřebami parammtp a itnómi lílu35ě
Saši nalt3itómi ročcmi fftřbřc opatřila, a
i na Buboucnolt, Echo Bp potřeba bylo,

tapltál 12.000 31. m ruce patrům 3:
[uitům flo3imffi, fe poftarala.

Roftel ten byl 1667, 11. Baři ob
Dlomudéúo biířupa Watta, hraběte 39m
tenfteinu te cti mii. iména 8e3ič poíroěs
cen. Ru totybršoroani loftrtni bubbt; 3a:
1o3ila immomauó pani fcminář pro 10
dntbód) Rubuiicid; 3 mentoroa. Gemináž
trn ftál o fobě nab milionu, toť nčlbo
flabonma bola, bolt! tofirmi potřebnými
měcmi nálc3itč opatřen. t0.000 3úročilo
[: na bubon a iinůd) 10.000 bplo točna:
mano na mú3imu feminariftům a bmou
přebftammód; Seíuitůto, ii3to tč3 to [mi
nářl přcbúroali. Tmo letni 3a5amu 3afou=

pila parti brabčnfa [mobobniďó bmůr Gc
tomm činem ob ůpnla fmóclaroa !IBeitc
miilIcra 3a 600 31., tbc fc tafě to Ietč
3br3omala;ro 3imč bublela m Šeíuitflé
loleii na horním patru, Miše loftrla, aš
bo [roč [mrtt Brmřela 1676, 22. „Bai-i,
to [tdi-i 66 rotů. Dum fmobobniďú bům
bol 3a robnitcm 3rorona naproti lolcii,

.a bpltč 6 fotítii moncm ípoien.
9%.1671 po n\ffed) [matócb otctrřrli

to. o. Sefuité latinífé m'olp to Éclči Bc
7 šáh). $očátcčně mpučomali to loltii.
SR. 1710 něiará žDřaria 3u3ana ulo3ila
lapitál 5.000 na iebnobo profeeíora a
lbo3 tafč iinúd; 5000 měnomala, bolotě
fílolni ftammí pro 6 třlb i o: “tomi ta
p(ou poftamcno. žmarie 3u3ana mpftaměla
té3 na mlafhtí útratp bimabclnt bům men
ble Strunné lollcic. .Dřbitoro, hen; ['t—&=
toa! při farním toftele fm. Satuba pob
otm; lolcie a feminářc, bol pro ifto
bně toppart) r. 1669 opomolem'm Dioon:
dč bníiltože 3ruffen, a paní brabčnta 3a=
loupila 3a 1500 3aI)rabu na mcllěm

přebměftiob Safuba íšormánla, bp3 no
top břb'ttoto m3bělán ML 1712 koně na
tom l_yřřitomě!oftel [19.331er poftatom
na litra brabčnh) Sfidytenfteinomé, těboš
čafu pam na Iclči. 1773, 30. Siftopaba
holi Sefowitč to Eelři mp3tmi3ení.

4. 

2 bobim; ob Idčc ! jihu uší měl:“
Dačice; 3et pal jim: o 'Dačicíd) na ii
ue'm miftč bčiepiínou 3prótou 1:0de po:
botlncm 3D: nělolita řablp toíilo o Gran
timúnflém “Mita-u Bačiďém. D išrantič
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[těm lláfftcru Eačidčm loluic pomčft,
ic Siři Rappcta, gómošm; primator tobo
mčfta, Ebož, tc imám polím Hel, řeholník)
6 černým !říšem byl podal, a fboš kiki;
tágaí, tam ibou, obpotočběti, je boli! ob
*Bitarbih'i & Simatic: mpbnáni, :: je fc
ubírají bo Sinbřióoma „bt—abc:(to Št:
(hlad,) a tu ;: fi Řappcta umínil Máma
pro řeholnímšramifílánffě poftamiti. Bab
fl ono pohání iatčtoli; bčiepifná pobftata
[eši to tom, je Siří Stappeta bolt! ítutečně
onen, icnš na umebmi řebolniťům fm.
čtantiffřa bo Eačic fi nejmíce bal čás
leští. Qlčfoli to bnfttíhjd) bouříd; 3:
mniďú flóthct byl čanel, přec to iifto, je
íšramifftánffá lapitola, oblcbcm na gamů
![áfíttt to Statnici, ! galošcni notoe'oíabp
u) Dačicích frootcni hala. Wa profbu
mime imenomanébo primatom obeflata
Ermutiffl'ónffá fapitolu , iej uagatimnč
to .brabci obbówána bola, 8. Báři 1659
bwou řeholnicí;fněší, thřidm Érulóče a
?Báclaroa Webbala bo mučit. “Rasatlm
ubotomali fe to: npitálc u fm. umo na
leme'm břehuřcřpIáil) pob mrdmn „Gna
na" řečcnnm. QDtopic “vitální obbómali
ílušbl; Boi aš bo topí-“tamní řebolnibo
toftcln 1677. Matěi Sii—íRappeta ftól
u ipolumčnfanůto toe melite' mášnoůt, ta!
že primatotfhoi ob iebo oíobp into uc
roglučné [: býti gbáío. tipolu aé
mošnb bol, (tocbl pri) rodilý obóobm [u
lnztp) boftómalo ic mu boftatcčnód) pro
ftřcblům abošné ímé admin) munte! utvá
bčt. gatoupil na mapu„etmna“ 2 fufi;
polí, ob nčiafébo čňáňc :: hrubá ob
EIRatčíc iBlfa po 45 gl., Hcté ua morta
weni minutu a tonda měnowaí. “Bo ob
bršcném pomolcni ob puebotoni :: ímčtffé
mdmofti bol aétlabni tángm pro fláfftcr
ob Sinbřidm Rlnra 23. Gcriomcc 1660,
tebbciffibo promincialnibo feltctóře 1: při
tomnofti četné fbtomóšběnébo můtolnibo
bmboloenl'hoa položen, :: u) bčbu 4 (cl
ta! balec: boípčla bubowa, Š' ii řcbolni
bratři iiš obómati počali. “Bočet řeholnid)
bratři lo rogličnpd; čaficb [z měnil; n
icftlišc lbp ng na tmm nebo tři fe bo!
antenna, boltci čas, lbo a; na 24 topnou:
pil. "23 5qu řebolnilům ID Eačiďčm
Hántcře 24,1ne5i nimiž, 13 tužší, 4 Ile:
rici & 7 Iailům. 50?ch mfícmi Boli 2
Mozaroaní Sláma má totibomou |qu

Čtení bčje- a Bančpifné.

bni, jej 3 rohu 1665 pocbási. Bahrain,
!terá Máme: jeto [emuiq mppabá na po:
bich info 3: ftólp toptoftlá. Dmocnictmí,
aclmářftmi a lmčtnictmi nalqaji fc tu

níhxtcčnčm háfněm objemu. Iim fc ftála
pílí řeholnílům a ncópbimc, má řďncm,
še nončiffi rogbčlání aláthč h'očtnictmi to.
p. ?lnaftafwmi Grohnbp--mn na mnogc
pobčfomati má. 305mm icft ftelnitcm
úblebnom opatřena, :: moba na '/.bobinp
po břeměnpď) troubód; bo lábi a ciftcren
gabrabnid) fc přiwábí. Rnibonma Itó:
“temi icft bofti četná, Rarňibo obíabu, a
byla péči to. p. Bmiamina Glmčfato přc=
blcbnú pořábct přcb něfolita leti; nmcbma.
llhguit fc abc tunifa ím. Bana Rapifh'ao
na, ieš na mnogc to 23:11! fc gbtjotoal,
a_lbc napotom tafč tunifa iebo opatro
mána bola. %: abc [patřiti té; tafama
nou „filianci“ (icft to lift pro Díomu
de' mčfffanfhoo ga profáaané bobrobini ob
fm. Sana Rapiftuma 1451 mpftamwó,
iimšto Dlomndé obpmatdftmo bndao
mm'd; potlabů, moblitbo, portů, mffí fm.,
putotoc'mi a. t. h. téboš řábu účaftnpm
činí) mlnítnomčnč ob fm. Sana Rapi
Ih'ána pícmou.

Bóuabni rámu! pro iřtantifffánffú
tone! mořích; Bol gafmčcen 28. Srpna
1672 ob b. p. iDřatoch opata “Romi
mm: a 1677 3. Stima bola mclcbná
[mátoft to [(amném priuoobu ob p. &:
latin išiítbera ge “vitální teplo bo no:
mého chrámu *Bc'mč přcncn'cnn. Sanoli
Siři Rappcm blamnim pobuifatclcm toffcbo
591, mod fc upříti, še tcbbciffi mubnofi,
btabč B-ítrftcnbcrg a pa! ?lntonin Betta,
intoš i i'mi bobtobinci gapočatč bilo Rap
pctomo mnemoěnč pobporomali. ':ch boo
múcíbo prototolu ubátoó fc bc'lta na 52
:: fíiffa na 25 mor. lotct, přebítamuit
um; nepramibzlmi čtmetbrm. Ena fond:
ni měši iíou 2 amonfo, ježto brabč Stan:
tiňct 23crfa, mpplatim farnímu toneru
Dačiďému, l'lófftcru Bp! baromaí. .Dba
potbágcií; rotu 1568, a ifou 22 Ger
rocncc 1674 ob masem žBlagct-a, opata
momoožňiěílébo— či proboffta?— mčtffi
le cti ím íšmntil'ířa a antonina, mmffí
fc cti [m. 21mm a Qubolnifp pofměcemí.

Qonelni mat-bano poóógcii _; tofu 1720
a bylo ; přiípěmlům bobtobincům abubo
mám; 1728 Botičtatto omamný cbrám
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ušánč ob metebůl'lojnčbo činnou Šelame
itého, fpolntanoronifa Dlotnudébo, Sa
luba ?lrnofíta hraběte ; BiQtenneinn, po
fměccn a pamětní ben na 5. nebčli oo
Cžm. 'IDudm nuanomen.

3an biftup Dlomudú mníwětií 3a=
řuí: ?lmoíft icfftč 4 oltáře na témže chtě:
mu ?Bčmč. Ramenné [d)obn, ic; tu lofieíu
a lidma-u moou, boh; :. 1772 Adam:
itn abubomónt; poble. tebbejn'i ccm; ga
180 51. Wa gatim boft. Diinód; bómalóď;
šrantifífónflúd; líáfítcřiď) na ŽDřormoě,bá=li
g]án 23131),„rámu fmóm čafem pobámc.

5.
Sméno Sana Garlanbra toe mlani

Elox-atom můbcc ómalnč ptáme iefi, an
tento dibobný fnč5 na mice mifted; to Siko:
tmě buóonmi fotámu ganámal, (: pro
fmon botlimoft a nófilnou fmrt ob nota:
tolih'no naň mlošcnou to čeftuč paměti u
Motmam'x gůftal. !Rcboblómeabc batfíibo
popifu to!;o ctibobnébo řnčge pobati, ale
tolilo ponláčat, že i to minulém roštu
měbíaínofř Sana Garfanbra nemalou
očměm: měla. Sun Godota—er Bol tobem
a: Gtočotoé ge Guma (1576.) Dtec jeho
flu! Siří Matěj Garlanber a math ©e
Icna Dtec gábo umřel, :: maila ohně
[;oroala fc bo $řibora ! přibumóm, toe
malá Gadanbcr přebnč bo moh; (bobu,
pal to Díomouci, napotom [: obcbtgl to
“Brabo a tonečnč též oo „Štemba to Gtot
ílu, to:, ja! něfteří go to maii, na řněgr
Fmi poftočccn BoL quš ie nmorátil bo
biffupihoi Dlomuďébo, Boltč ga laplana
unanoroen :: fměbo omi-ra Mifuláfíc, fa:
táž: a bětana to Spam!. Dbtub Bol aa
faráře bo .bunčoma ob latbinaía minich
ftcina potoolón; ga nčinhi čas fiat fe fas
tářcm to (Ebattontcd) a pa! mc gboun
tádp. Be Bbounel ořefibícl bo Ěoífotoic

:: t. 1616 bo golmana. Dbtub byl;—obaámintou info 51- te tolafti ob nefatolifům
bo Dlomoucc obmebcn, the pob fřříptem
šimot bofonaI (1620.) QE: Bbouneďě faře
ufaguic fc pofoiičel, the cňbobný tnčg pře
Bóroal, :: tamtě tatě icbo pobobigna [:
nalé5á. li.Brmoí fc, že tenhátc Garlan—
ber ročfúblou Staneďou hrnofl mz mik:
bnid; hned) obcházel a hac gapotřebi ímá=
tofcmi umirajidd) nemocným poílubomal.
ao: blibtč minim, totiš toItonll—túcb,nou

coma! oni čaftčii ctibobnó !nč'ga malebnou
fmátoft opnitoroaí, tím má fc flato, že
bofpobář tobo boom, to něm; malebná
ímátoft přccbomána čaftčji býtoala, ; toběč=
nofti o 1 ropu primice (: orofa mice neš
oflatní befótfu [: umolil bámati. to! to
afpoň trroalo a; bo mómpu befótl'u a ió
toto úfmi pohání, keré ifcm co dgíapec
flócbat, na pamótfu pobówám. Gnab i
proto 3 ialéfí fíetrnofti ! tomu bomu Hes
ffmtffč cmičeni Ob buctwmnid) Sbuucďúd)
tu obbómáno 6611:an a1ínab aš pofnb ta!
jen. *Bo fmrti ctibobncbo tnčge Garten:
bra Iib Moramfhi pamóth; jeho fl magií
: [;rob jeho ich i bómalč měgení mb
loňtčmou poctínml. 'Io tali pobnuto fat:
binaía Górattcnoaďm 1715, aby o fas
nonigačnó proces ; oblebu ctibobnčbolnčěc
Sana Garlanora [: uma. (So fc mna!
na ten čas nepobařito.

šikmá of: an čafu l'arbiuála Iron:
era, biifupa Dlomuděbo (1745 —
1758) úcta to Moratoflém libu ! ctib0=
bněmu lnčgi opět [: gulábafa :: ben ob:
bn: bůfešitol'ti nabňtoaía, uplat přtbůftoinó
biflup Moratoífú aa bobrě \: papešffé ftoa
lice na nomo o Yanonigaci dibobnébo
Sana Garlanbra fc ucbágcti. SR:; fígfíme
o tom bále, ia! to aóoiflád) nabitou nčs
lociffibo %rantin'fanfrébo flófíteta Dlo=
mudébo fc nacháaí. 1748 gapočaí pří
pramni proces ftranima problóffmi ča
Blabofíammébo ctibobnébo tněgc Sana
Garlanbra. 5. břqna Bola fíoužcna flaf
mná mne frontů Bmgómóním 'IDudpaGm.
ob lapitulámibo bčtana, Barona 5 Gunn
borfu. C.Bmmi [doůglg obbúmafa fc to Bi=
ftupftc'm paláci 22. Gamma, pat. fmatbian
Etantim'ánffčbo líáiítera bona! pífemně
mmoáni, alu; [hčc 2mč6c obeflal obruč,
jenž mučeníctmí ctibobnébo Sana Gar:
l'anbra přebftamuic, bt) obra; ten otobíis
bnout a náležitě fe opátrat mobL Dbrag
tcn miíironl napřeb na toftelc, Ivoš ale
tam Higomd cena gamčfícna Bola, přinet
na horní pofdyooi. Doma ten, ia! [:
praní, brn-cron!Iooiáě Guonmm, [enas
tor Dlonmdó, líáfftetu 1652. $ofláni
boli B obi-agent fu larbinálomi p. Qubmi!
Sertori a p. "Dlidmí ©ubec, hoří talč
přifabu to ruce latbináía o totošnofli tobo
obragu f(ošiíř. Sa tou famou příčinou

boli foniďni přcbftmmi Háííbetůmto Slo
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mouei fu tarbinóloroi pomoláni 4. Ger:
toence, rten; to průloobu tanotonítům a
mmm, přebftamenod;jaro i jinód; pa:
nům ob ftamu o 3. bobinč B potebne to:
tte! EB.Marie a lapln, tbc !)rob Sana
Gattanbra fe nadýgel, namntitoií, a fin:
šitoffe mííiďni přiíabu, lašbó giant bota:
goman [\ní. 239K přítomni: baron Gol:
bemibt, p. QBciman fenatot Dlomuďt),
a ;. *Bamlíl mapotom "li bo šaíóře,
tbc Garfanber mučen Bol. SB. t. bětan
obe mned; frontách, p. hoarbian ob son,
noritů, a p. Bimmerte ftaroňa Dtomu

dá přifabati a botaěotoani boti. s.).šoflebnč
obtébnut Bol farní bůnt n 28. EDIatie,

tbeš glantě pátrano bylo, abaž tbc ialé
pogůl'tattn íe naďoágeií, ieštobt; o meřeině
poctě [lubbřBoštbo ímžbčilp. Stalo 8. bo:
bint; celý ten ton to biftupítěm paláci bo
prototoltu mtašen bol :! pobpift) opatřen
8. ertoence o 6. bobinč aš bo !. 6 po
lebne natoíítimit přebůfteinů mrdmi paftúř

Evin—mom) brob fíuím Šošíbc. 915361)['t
59 bo počtu fmatod), boHaba tronilín'- fran
tiíftánftú, [lnba fBoši ten přiiat [\yí.

.1751 pohačomalo fe topřipta=
mnímmproewu ob ?Břegna aš bo (Šmona.
933mm; 565mm; bolt; ananamenanty (: čtou:
mám; a pro gnotgcní iid; Mytí [točbfomé
3 mčít, utěftečct a bčbin pomotáni a pob
přiíabu to5ati. (Brie mali to potahu gantní
ionbcomé. mřiffet tale ročtag ob tatbinůía
na patra hoatbičma %rantifftánítébo ttá=
]"teta, abt; 26. Simčtna o 3. [)obinč Bpo=
(ebne bwou ftarfííd; l'nqi B obrazem ob
zostane G'monanerea Hamem barowanóm
poftal, Iso o něm úfnbet fe proučfti mobl
ob gnalcům to tom obtebu nftanotoenúd).
Dbeítani boli ; Harítera p. ')trdyaníel
Gtamíl, mitař, (: p. 920th ".Uřičlaapo:
měbnít, tteřiěto obra; přinefli (: přifabu
ílošiti. “Bo feuffce bol opět obra; ([a
nteru obcan n. Bota té; trypta 111qu
Qiožibo obtebana (: notoa truhla pro o|'tat=
b; dibobněbo htěge ;bubotoana. %“) ať
rači bitu tomu bále žebnati! bottábá Itó:
fítetni honilař.

9%. 1754, ropě fe bate to preceeíu
připramněm potračotvalo, byla toe mffed;
Háfíteříd; blebana němed'á Iniáečfa pob
ná5mem: !Dtučeniemi a šimot ctibobněbo
Sana (šortanbra, fepfánq ob Stříbo Eltron
Winc Baltomffěbo ge Bulimie. tmm

nebola ! naíegnutí, teč to lnibotoně Gran:
tifftaníte'. Stat-Dina! Ge foufebním title=
mním [bot-elu m !nibonmě onu hu'šečfu
proítomuali, a lbvš fníbomnici p. Gnaea
centiuB Spobl a p. Stluguftin meugebaner
pob přifabu msati (soli, na mnelité tvčci
[: iid; botagomaíi. ma to mošabat ň rar-
binal onu lnišečtn ob_patta tmarbiana,
že je třeba, abnii bo 9řima patlal ; frontu
čafem Ze fe opět tuibomnč namrótt. $a:
tub nam toopramnje h'onil'ař tláffteríh).

Iělo ctibobnébo lučge Sana Gar:
tnnbra, iat ptáme, podoomanoh;!o rota:
plc fm. <lilamřince :: $. mlade u přitoa
mnofti welitélp mnošfttoí latol'tfůro. "Bo
bitloě na swe „boře (u *Brabo) bal ie
mu Bratr wžiluláč Gar tanbet nabron
[\nit 3 mramoru nofiatoit, na ttetčm úte:
není neboštita looroto Bolo. am,; toftel
513.Marie grufíen (sni, přeneflo fe oftath)
21. SB:-ef.1785 toe míti tid)ofti bo far:

nibo toftela f fm. “Michala I'be pofub
obpočímaii. nm),; Gan Gatfaubet 1620
m měfici llnotn pob ftřípeem simot M)!
botenal, jentě tobo rotu tunnel obragiebo
to tntíně toe QBíbni, na tterčm tatto čna
tnenano [\nlo. ĚoÍtč muš jiš ob mlaboíti
pro neůbounú šimot můbec 3nan1t5, (: talě
při fmrti otagal fetnoaíoft to cnofti toč:
blafnou. 933 tomto rotu Boítě ob palmu:
řenúd; nelatolih'iro ge góffti proti fatoli=
(tému nábošeuftmi bo šaláře bo Dlomonce
obmlečeu, trapnou: mófteóům pobrolxen,

fařuIemi, [me—lou, firou zmařen, blofti [:
nepobal', než 580011 a totře načten gůftal.

žDlegi tthutnómi [\oíeítmi neiímčtějífi ímčuo
'Seštš, 932mm, QInna togomal, a nega

bloubo to tom íaměm žaláři Dea: ftel'tu
a ttoíIeni pln nabčje to Boba mopuft'd
bucba. Ičto iebo 7. bne po ftonáni ne:
poruffeně a šimouci člámč toe tmaři po:
čeftnč ob fototifům to tofteíe 53. SDŽarie
pocbománo Bolo. 8G ibe položit o [talódp
ie mracích. Io těž nad)á5íme to ardyinm
Hanteraíšrantimónftébo čagnamenáno tota:
tinč. meni podmúnoíti, je mice obragůto
či pobobígen téhož ctibobnčbo tněče ro;:
ffřřmo bylo. 3 to H&Hteře 'Dačiďém na
berním t:ofd;obí to Iemo, tuto) fc ibe na
obor, jen pobobióna lllěóc, na'o jehož bla:
toou tato [toroa iíou: „Verhum secre
tum habeo“ (lib. Il. Reg.) mie mffcbo
foubim, je obrem ten též Sana Gattanbta
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přebítamujc, icffto Ilič: na běl přců úfta pončlub, 6 jo! melitou obqřetnofti fc
btši, coš tainoft fmótoftni guammati' má. mne tomi, Mě fe :) !anonibaci minuc
Eimto pol—áuimpqnaiínafrl traiané aipoů meče nčiafčbo m Girlmí fmatč jámě.

„vychutnání QB'minutěmroce 1856 Wcibůftoinřjffipan tnišc-arcibiífup Dromudň, Bc
břid; lanbbtabc gůgncqbag, 3nom_n_opčt» mpblaíícní ga blaboilamnčbo pro mboto m1;
anatoačc mdilébo w Břimc 36ng, a jí; mc íbromdšbčni Iatb'málůtp obmotat pro mpbláffmi

lebo poncjptm mlumil, ; čehož id) !: nabití, ic [rt-ani qtcc mpeg “Bias IX. Sana Garlanbta pro mapu mmm [ utccnci“ blaboílamcncbo probláft. Dbfíimú životopis
lebo po! [: mvba. %. 912.Šulba.

7"W;WRD a;;; „,
my.!„ulí w w _w *
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ŠpielberkuBrnapřed30.lély.
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Špielberk u Brna.
_ Dbtóbel tento na oči nám Rami
ěpielberl, ialóm Bol afl přeb30
létu. QB nomějffi bobě fc mnobo přifta:
mělo, ta! že nyní pobleb mclmi přejinas
čen ieft. $a! téz icbo mnitto iel't na
mnose antěněno. Wa obtasc mibimz jabo
femaromúdwbní ftranu, teba ong čáít,
[tet-aš ! mčftu 23měufléum a le Gmálwe
obrácena icft.

Špiclbcrl, mm; [lamné fíblo tnignt
231111?an a marmtabat žDlotamfhíd),
ieft na bápabni ftranč $ma a posirá
botů na mčfto togíóblé a iel)o kalné
ololi. ma paborlu [toií pehmoft mócbobnč
8 mčítem fpoicna bmoináíobnou abi, ftetč
mna! :. 1809. looiflem Etancouaffóm
poneimicg člunům; Boty. mcbobotnoít pe
mnofti (špitlbafffě mna! Boleftnč saluftli
ěmébomé 1643 a 1645,ialošimrus
fomě t. 1742. „

!Břicbob na (špiemerl ieft ob měna,
a na čápabni ftranč ae ffžra. Strato icft
přicbobem blamnlm, luby [: těm břemena
na bom moai. išřicbob tamní webe ob
23měnfté Bram; (nyní abořenč) ccíiou
gnačně příkon, a fttomotoím poíágenou.
*Bo topfohid, [ď,obed) ib: i: fc [nášniá
ro pramo, a obtub po oftě tu blamnim
Bubomám c. !. nařčení pielberliftjdy Sřol
lolem Ěpielberlu ieft obraba ncičabnčiífí.

Sbeme-li bo mnitřuíbo, blamnim fta:
menlm obllopeněbo pmmíbo hmota, wi
bime na load mdwbu gotiďň obíoul a
gotid'é chain), iešto nám umobí na pa:
mět, že jíme m nciftarffi zam nepoýabnč
5 ončd) bob poůaóeiíci, 'bt) Býmalěpiels
bet! fiblcm matlbtabat !IRoratoflM. sim;
mo oblout ten 5ad;omalo fe ; bobo té
jenom ieňtě poblubi na brooře m lano,
B moíofům, ro gotiďěm flobu neměnným
tlenutím, !tetéš noniieft Nabintěm. lišila
m, ofiatnl nama, na Špielberfu ifou
3 bol: pogběifiió a neinoměiffícb.

913 promo iefi bat buůomníbo fptó'
roce a m (emo bomomní lancelóř. SB:

mócbobnč ležícím roba pnonilyo hmota
icft loftcl nciím. Emila , maftawemi !.
1693. Roftel obfabuie lapln plulomnifem
íšrantiiítembaronem Irenlcm 55u=
bomanou a nabanou, 3 oltáře a mě

!! bměma mom) a 8 l;nbinami. .bneb u
loftela m přígemi icft ludnn't, Bot futba
řům a mnitřni ftrášnice. Sišni ftrana
olsou bmorů m přičemí má gamečnictmi,
ro pmnim pofdpbí nemocnici a m bru
lpém moiarnu (laíáruu) Prašného moiíla;
ro óápabnim obbilu mětffibo bmora pal
icft přtlwtcl brubčbo přebftamenčbo a pí:
iai-e. thami but—otopiíou sbramčaímětlé
mísení. Dbbíl ten 6 mnobúm nátlabem
muflaměl fe r. 1835 — 1837.

Uproftřcb hrubého hmota ftoii iocba
ncjfm. Iroiice a nebolelo ob ni icft Dubně
75 ídbů blulmlá a me [fóle mmeíaná,
5 níšto wellui čiftá moba [: unáší pomocí
tela ffefti mém) fflapaněbo.

*.Botřebi ! tomu téměř čtmrt bohům,
abl; fe moba mc měbře be ftubně m;:
tabla.

?Bnitřni bmoupatromé hubom; na
ftrauě ilbqópabni :: íewcrosápabniobbám)
iíou !) lafamau; čili brabelmimi fflepx;
mc hloubce a nab febou ropftaročnúmi.
ŽBobbilu iibočápabnim jíou čtvrt; fafamato
a ptacomua treftnice iafo lafamata froté.
ma fttanč gápabni iíon šaláře šenftě, ob
oftatniď) úplně obbělenč a mcblč nid)
m ogláífmi bubowě ieiid; pracomna a bo:
leii ptabclna. chllěiííi femcrogápabni
fttana, ! níšto ialo bo šalóřů ěenířód)
gbmbčbo hmota fe d;obi,imcnoroala ie
břitva obbilem „f)aličíhim, a má pob čemí
oftatnid) patcto lafamat, m nidúto, info
na lafamatóď) ižbqápabnid) aš bo r. 1836
obíougenci ímé ttefh) přeftáti mufeli. Do
té bolu; mffal, co mofolá miloft gebo
%:ličznihoi cífaře Érantima mnam; blu:
Boli žaláře namšbl; obftrcmíla, nejíou la:
[amahp obómóm), a tolilo pořibhl přichobi
tam mffítelé bomúcibo pořáblu. “Into bý:
malt) » uteiblubl'íid; tbobbád) tal gmauě
„Soíefinílé šalařcf' měbeni5 na:
mů ag fontu, Bea fm'e'tla bcnnibo, 8
ftřetoiců mnfotč, 7 ftř. bloubě a 4 ftř.
nirolč € bmčřmi 3 Ri mplohjmi. QBtčdMo
šaláříd; (homoli ie gločincomě neiborfíí
u) řetčgíd) na nulou i na nohou a totem
šiwota na [tčnu přilománi a tolilo o
ólebč a o mobč. tento ftmffnó tteft ob
fttanil fe Sabo !Beličenfhvím dfalem i'co
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poíbem ll. t. 1791, a ienom ieben
šaíář tobe brubu gacbopat fe na památřu.

Erefíníce na Gpíeíberřu iefí pro
mínníh) polítíďé (: pro n),;[učínce 321720:
mm; a ge Ghana, 5 (Sed), ; balíče,
5 .bomíbo u mnlníbo žRateufla uftmw
mena, heří na mice než 10 robí bo těš:
Ičbo šaláře obfoíqení iíou.

QI; bo r. 1836. boti treftnnci po=
neimíce na pobsemuíd; mě5eníd1_(tnfama=
tříd)) a ruce lárancí muěfítí na Epictbn'fu
fumém, šenffč pa! m buborrě nárožní
! femeromócbobn. — Db roh! 1836.
ifou mníďní treftoncí nab gemí :! pouci
tnice me ftamení notně abubomanem.

53

SB to_ce 1855 přeluqenu 59h; šenflě bo
%alaéítč !Uřeaířiče.

%qfofě položení mífta, mít: téměř
ním; neuftúmcq'ící :: móbnrnoft mohu na
pití jíou namíáiítní příčinu, ježto příaníwč
půfobí na gudwmání ;brawí u měgnůmů:
bec. To rota tam umírá průměrně 8
:: neiwóš 12 niob. Ena msbor nepřigní
mým mpíumům mnohým půfobícim ro trefí:
njcíd) na úítroií těla !íbílčbo, nebómuií na
Gpíeíberm nílbn naíašlímé nemocí; [ ftra
ffná úpletu obiemíía fe tam jenom nepatrně.
Setí tam 8 fmčtníc pro nemocné, o ně;
pečuje [e'lař :! Iačebnít 3 měfta přícbobící.

Hrad Bozkov
30 poííebnícb roíů boinčií íe namntěz

mnie měíío Quinn: íce. 3řiccním;
notebo ílamněbo [;mbu, ieštv přeímapuií
ale eeftomteíe ieboucíbopo šelesnící „Brna
bo Sham; fmúm ueočetómauóm mm:—nr
pnntím ; Iefníbo gelem, :: non-ó óámef,
háfné fam; a mčfto iamo fleíí „ga pro:

amen bn 5130; lomíc. a).—eno gaiifíé
pohcčííe nčtterqmí [mčm ») reflcbníd;
bubáci; jeto mnohé jiné měfta Smí—emilů.
Smencmítč potratu tuba míbělí íůe i m ob
bítu šíbomftčm, ienš fe 3 obučeině “pinu
mqmětíí a inou pam—u Haši—ou :: činu:
tou na ulici mncbóní šít—omílání měftům
morem býti může. Dbdnb m Qiočto
mícíd) ieft bortí jimi, polní bofpobářfhví
tmetoucí a boh; íumenuíbo uhlí na Místu
otewřeuč fnab mamut—ší prňmulínnu čín=
noft aneb aípvů múbčlh).

?! mffal totalita památného na oči
ftatoí je » uřítcmnoftí pocennému
m $o3fomícíeb,inu: nemá aůmet,
ÍCÍŠmqi neiltáfnřífíř Žánry na Motani
počítati blušun, Jasmin) :: [abu mlufně
míváme :: íprmomaně, ueetvqčcimý ge—
roučjífef fuflelu a !. í'. »— u—fíeďo to přece
nemůěe nás obmrátítí ob mínulofti,
hemu gříeenínt; brabu ftarébo
to paměti nám ošímuií. Stamm obóroaíí
póuowě na ŽDZommč [ínmoutní, učení,
nůbnšní, bobulí, mocní a (dílnu ! nát-obu
a ! míqftí proflulí.

“Bondů nám pramí, že praotec
flamuód; pánům těchto by! iífhi QBeleň,
dyubobnó ptačnií blíže nnnčiíííď; Ěoglomíc.
Dne—bo čnfu, m, jentč haiínou megí
QBúbem a íBltamou bomúcíhííšata
mtóbli, [ítííí ieben ; nití), imčnem *Brí'
m íuďa, (polícfíěu estate t. 830, 1' r. 861.)
na Gpíelbetfu u 23mm Sia iebnobo
bne na [)muí, netusil fe ob fmód; [pe—lu:
Iomeů u fííbaie bimoťébo fonte me tmomě
mami aabloubíL mambo tu těla! po
leíe, 03 celí; utrmácen náhle na bílgíém
pubertu flameuíčlo umíbčl a bncbtímíní
trafem ! němu pofpícbnl. i)?aietnít dnu
tomtu, ptačuíl QBeIeň, mlíbnčpřijal
pr.—Bloubílébolomu, ač netučbčl, molu; byl,
uctil ici patentem, nápoiem, :: bIe tebbei:
ního obnčeie í mění, a mnemošnčbo po=
bobíí iemu palmatum přímím: hne ; lela
ici mnmebí. 330me edpotnčpnbufíínz
není počínal iel't Miše Smelenč nabrab
Špídberf, díl ušafíébo plněním po hti=
šeda, a barvení mu neien šúbanó fobě
fltonmů mu!), na hetčm číbubíu fiála,
nez í »Heóen stolní hai e horami a ií=
nómí přítešnoftmi na mřčně čníq.——Tento
bar aa přímčtimé pobolíinftmí bg! uni
aůlíabem počbčmi gámošnrftí potomlům
%eleňomód), Holvůmúd)panů 52305:
letnic.

Smimo to pafotoal tafě mbččnó hlíše
$ríwína SlBelenč na rptířflmí,a bal
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Hrad Bozkov v 17. století.
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mu bo gnnřubř eb en, iímš 59! híšeti m lá:
5ni mian) pročeíal, B měni!n(mčtmičhmi
kvetoucími) bo !oupele přinefenqmi a
B pobufflou, na níš tam fni3e ieběl.
?Bobnee ípatřuie fe hřeb en me mm a
na pečeti měna 2305lomic, (the) a ob
teba ; tabu pánům $oafomiďód) onen
5m! mčftu ubčlen Bol, neínabno toppás
trati ;) jaloš fe i me mah fnišat ?idnm
nteinfhid), fam iei been; palubního !me:
nomce Bostomílébo, 91mm a Rateřina, hx
tanci 16. ftoleti přeneflp, až bo mvmření
!nišat ; linie Rarlomp !. 1712. gnómal.

Dpoien rabofti nab nmabóíóm Bo.
batRmím nemefftaie Aalojil “všeleň fan:

íebům a příbuyujm imám na paborřu,
tbc čibabto animal, bčbinu po něm
Beleňom gmanou,a btábe I, na Blígfu
jehož Rom; oquatelé tamní bopofub nfa
auií. SIBefničfa ta (m;ni Be 310 06mm
teli) leží aft V, bobim) ! módpobu ob
Qioýomic meči botami metmi přiiemně.

D nóftupnicidp?Seleňowód) fe
aš bo ll. mčfu m [etopifeebšóbné aminů;
nebřie. Péta 1048. BDI iinó SZBeleňgmee6
mnobómi pány Woramílómi a Gefhími
bubnem, mp3 biftup *Brašfh) Gewer fiá
fíter řRaibrabffó, Břeticlamem moimo—
bou aaíošmú, fmřtil. $etromi ; 2303:
lomic, [omčinmfmému, fwčřil Ronráb,
fniše “Brněnfhó a gnoiemffó, bmb *!Be
meři, ici; r. 1059. na příhé [tále u
Cmratamo byl mpftaměl.mat. 1063.
5:1 moimobq (pogbčii frále) Čeffébo QBra
Halama ll. nad;á5i fc megi [polumčtómi
Uřebamir EBeIeňBogcf pngnamenán;
Iéš žBeleň % ogef nout onen brblna,
Nemá t. 1158. B háíem ŘÍŠIabifta
m e za II. přeb Milónem ftatné počínání
haimmm ímňd; patřil, fám taté jaro (em
fe potótaie.

Řeči pogbčifíimi pinu) Éočfomfl'ómi
obbimububnem měrnofti mta ft ent:
:! o u magnamenal fc 9! tl) 1:a b , inn
%elenč Dřed; omnebo ; Shoah:
mie. HB: máIce 5m: lama |. B 23:
btidnm Boiomnóm přepabli iej co
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ftrášcc[;rabu mofenfíteina, půl míle
ob Witnloma, matufíani na lomu, ::
tuleni iej i přítele iebo Girla, opa
ttomm'laiDěmčibo hrobu, na %s:
[amftě boře též 11 Mindanao, bc (štácu
ro Sřalouíídv, [;rqímu a trómčuimnfl
Iomaíi přinutiti oba miaftence, aby iim
flíče(moravě, totiž mofenfítein a
měmči brab, mnbali. Stebrabomi
blmo ob nřrutnifů na mmolmon, Bum
aby pofábeena SRofennteinč Bránu
ntemů'ti lágal, aneb \: neitušííím 111131111“
500 :: nabú po Iebč na Bémel obtábl.
mnoamýmeie fe flatnó $obromec
frutou pout mglonal, ačlnlim mu notu;
amu) a on fmou měrnou mtaftened'ou
boěimomou cborobvugaplatil. 8 gadpomam
mm timto činemSRofeníftein při
Woramě, ča obměnu ob roběčněbo hrdle
%ácla'ma brab Dtíom (nnní uš míná)
MišeGlamfowa toftal. ')

molu 1567. imenuie fe m [etopiíecb
majetnífem Ratin antoml'fébo mtiř 8 a
toflam iBlorfomfló 5: Baftřičl.
Dn bal btab $o3lom ta! lvuftamčti,
iatoš na obrághl miběti ty. 553 tem
framu ol'taí fymb i během mčtu 17. a
» prmní polemici ftoleti 18. ——%bobč,
ťbt; ie Rate “kótě obyčeiem, frooie beam)
na bctád) opoufhěti, a poboblné 36mm
lv rominóď: ftamčti, ona! ftoró brat:
$ natom prá3bmjm. !( bral) potom bal
iei úřabní! Slnton iBolefíamfló
3 mětfim; čbořiti, aby npotřebil teíanóď)
řemenů na Ramón tomu nemilého Slim
měfta. Im! fe amfiem fiat fmutnč pa
mómóm pro [\'oou politomání hubne—1x50:
řimoft.

Břícenim; bopofub [wěoči » nátlab
né (: robfdbté Rmúě hrobu ftarěbo, :: :)
abošnoftí aalíabatele; nebo! nab tmm; čte
fe tento náma \'ofamenřmtefanp: „řéta
'Bánč 1568. !IBffeetu fmou wčc má:
na 580611 poroučim. Satoč Snor
tomíh', ge Baftřígt a na Qšogtos
toků).“

') Samu libo ohňů-užitím? měeí činí 0 flamnčm rohu Bogbmům, tomu obporončim milou
lnibu:ulniíiam„óiftoéie pánů gňogtomic a Inabu Brahma na moramč obembetv, 1836. Name.“

$. im. Ruíba.
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Nový kostel v Badiškovicích.
(Jan Šmigmator, kaplan v Dolních Dubňanech.)

„Hospodine, miloval jsem okrasu domu

QBe mlnčm fbromášbční obce $a
bin'lomflě 19. Qiftopaba na 24. nebčli po
Gm. Éudw obpolebnc 1854 :: přiležitofti
[mčceni nomčbo břiše na ceftě ! žmiftřinu
:! fměcem' nomčbo obragu Simma) mlade
na titulním l'tameni, promlumil ». p. fa=
táž, Ratel Ronečný, po wolonanóďg
cirku.—aid; obřabed; m núflebuiicí hmm:
„žDřili foufebé! Sloní ptáme ifte fe pře
fměbčili, Hera! borlimoftí a pervnou můli
jenom íebna robina poftamila Říš,
lterúš ii více 100 gl. Rř. ftál, a mi)
míliďni jíte ím otnoi'ti abubomali tento
obtq. — Sbaliábofle též atoětffenou bor
limofři čaíem nemohli poftamitiíobč mčtni
teplu, bo lteréšbt) 5 mdo mčtfíi bil &ípoň
megi míli fw. weiíli mobl, abnfte nemu=
feli mšbo mniďni meči [lušbami Éošími
m Demi, me fnčbu (: m borfu pob fíiróm
nebem [táti ?“ — 91 [Pinečnč mufeii mšbq
oíabnici Stabin'lomííti .o Ílušbád; Qošid;
pob ffiróm nebem ftáti, an tamněini la:
pličla ieft íenom 2 fábt) bloubá, 1 fól;
fiirofó a 1 [&l) l' mofolá; 5a !terouš
pfičinou íe mice pobobú fllepu, nešli po:
ímámému míftu, na ltetěmš iiš ob tofu
1797 mne [matě floušem; bómnii. QI
mna! nemebe fe o mnobo lépe ERabin'lom:
flóm, ibou=li na [lušbo golů bo ibu
bňauífébo !oftela, Ita-emil přimtěleni
iíou. Žmufeii G melilou obtišnoftí bobina
cem; umýti a po! té; čnftoltúte menlu
ftóti, ant Dolnodbubňaníló dnům
ŽBČIIČ [ohoa pro bomúci Račí. iBobobnč
fi nepolepffi ofabnici tamnčjffi, paHi fmoii
poboěnoft m !Uřiloticlcb na bobinu ce
lh) móbólenód) mobnámaii. 23 tamním
farním loftele mufeii íe fpoloiiti G mífie
člem jim ponecbanóm; i fiámá fe tale
čaftořrúte, še vřeb broe'řmi cbtámomúmi
f(u'gbám Qioším přítomni býti mufeii, aut
Milotiďó loftel mlanními farnih; již
naglnčn bómá. Some bůře fe iim webe,
ibousli bo mobatce nebo bo éobonina

Tvého, . misto přebýžánl slávy ho.“alm 25, s.

imám řřeftanflóm pominnoftem gaboft uči
nit. milbe, ani boma ani iinbe, nena
d):igeii bespečnébo přitullu! 3 tě příčiny
ji; po mnobó léta projetoománo iptnme:
bliroě přání, aby měli fmébo mlaflnibo
lněge a ímůi ftánel Boží, bt; Ie nemufeli
potulotnati ialo nútob ločuiíci, nebo ia!
Siraelitě na pounti B mifta na mifto.
& témuž, fonci boli čal'tořráte ob ofabnifů
peniče oblúgánt), aby je alpoň čafem po:
třebč fřeífanflé topboměti moblo. Sia :.
1828 ie mniebnůmalo fttanu této sáleši;
tofti, a Bamboo Ie obftaralo, ale bobušel
pro nepřiaeň a iině obtišnofli nepřímo Ie
! šábněmu mbneblu. Dbfaat; (: poničené
peni5e přiíflo m gapomenuti a aniroo
!iinému účelu rosebrúnc a to3neneno.
Db tě bobo na tlumení loftela iiš šábnó
neapcmnčl, aj mp. farář při bolčeněpři:
lešitofti fe o buboroc'mi ftónřu iBogibo
gminil. Gloma: „Bbališboíie fobě ne
mobli fmornofii poftaloili mčtni tablu—?"
projela into eleltrlďó iiilta žili) toffedy
Dbčané íe mgiábřili, je nilolitn teplu,
nébrj vořábm') loftel bl; fobč tábi moira.
měli :: latu gbubomall, abl) tale' o mlaf'ts
nibo tněae šůbali mobli; to četná jim to.
p. Rat-el Ronečnů neien nepřelášel,
ale i nápomocnóm bóti flibil.

':Repřeítal mffal borlimó paftóř na
prvotním mmmc'mi. 30 něiale'm čafe po
gmal [oufebo bo ?Rabifflomfté Hloh;
bo bromabl), břebflamil jim ientě iebnou
potřebu !oftela, mobičel ie, abl) měíičně
něinlb přifpěme! ffióbali, 3 čebošbn iiftina
pomftala, :: aby fe ptebemňim Bamboo
„opatřili moblo, an! „ímotnofti neva:
trné měci roftouJ' EBročešfám pro=
gatím bneb 10 čl. položil. „Gluma
pomabuguii, přítlabo tóbnou;" to fe
flalo i ghe. $říflabu páně faróřoma nás
flebomal tinom. Eoltin, ftarol'ta, a
poloěll 6 al. [lí-., ga nim Salub 28cm:
towflý tě; 6 31. a po nid; mnoai. ?ln
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mnidni plni obboblanofti přifpčmlo Bab
[llábali buť) [Hábati fe umollli, tonftoupil
iebenGiorou, ixne'nemSan $ařina
Ha: „sa bém mílecben bo aállabů potřeb:
nó lámen!" !Inť m otolí iRabiITfotofle'm
ani lamčnla není a talomó Btoelilou ob:
tůnol'tí bomóěen blití mufí, ba íe mníliti
o taboftí, B jalou toto mniábřeni flnňáno
bylo. ÍBřeB 200 gl. flř. ten tamen ftál.
3a tou příčinou, ant tale—mouoběti po
ana Batoh) urychlen jen, můše San
Sóařina gallabatelem toftela žRabimom:
flébo imenomán býti.

Rbnš fe nato mčci proti mnemu oče
látoúní bolo ubáln, obratila le obec ae
imám přebíemetím na c. !. poblraiíle'bo
m Rniomč, p. Sofefa Gborniceta,
iatošto politíďčlm přebftamme'bo, a na p.
Qeopolba Rreipila c. t [brámčíboftal
lu to boboninč a fblebala to tědno bmou
[lledpetnóó páned) filné polevou). Šula
unanotoena !omnúůíe na 22. Išřeana 1855,
In lteté mňiďni ofabníci Diabinlomífti
mnómáni bnli. Sebnáni fe bčlo p. altu=
arem Gtolláflou, protololl) íe pobepfalt)
a iii boli n:"idni občané pfeíměbčmi, še
mqnlénla abošnó tentolrát fe fřane
ílutfem. iBmmáním c. !. forámčibo učí:
nil pan Biři Sliďvt, ftatoitelflú miftt
; bobonína nálres nomčbo !rftela a umo:
lil fe lu [tanobč boblišeti panna. !Ban
%tantinel žBogel, gebniďú miftt 5 ©0s
bonina, přiial na lebe loebeni Ramla).
mám na noroú dnům $anč mnpočítán
na 28.000 gl. (tř., 5 lteród; jenom geb
niďému miftru 4000 gl. Rř. připabnoutl
mělo.

*.'Břičinčníme. !. p. pobhaiílébo Bola
ob c. !. politiďúd) úřabů [lamba pomolena
a nólreB byl pomrgen, načež l;neb 4.
Měma „Sharm me třecí; [;obinád) molof
páni; bolt), při ltetěmš abošněm počínání
fe tašbó ofabnil súčaftnil, an „d)ram qBaní:
ieft bomem lvňedmčm [polečnúm.“ (San
BlatoúltóJ

Sem! mňa! neon! nejnaněffi bud;o=
umi úřab bioce'íe 23mčnile' pošábán o bor
moleni ! pofmátně ftambč. R témuž lonci
fe obebrali poflanci obecni bo 23th
ltetéšto tooflannroo fám to. p. farář bo:
Bromolně ! neí'bůftojnčjnimu p. billupu
web! a hrou profbou pobporomal; čeboš
nófleblan Bolo, je iii m íegem' lonfillots

nim bne 10. Shočtna 1855 hanba to:
ftelni pomolena jen byla. mološeni aa:
llabníbo ramene unanomcno iefl na úte:
tel fmatobuffni bopolebne bne 29. Simč
t'na, lu ltetéá flamuofti mno5i bone po
gmáui boli.

Wej ale ialoš nóbošnčmu počínání
ofabnilům iii ob muobtjd) rolů nepřiseň
a obnšnofti m ceftě boli) a leprum telu
1855 obftrančm) iíou: také; něco pobo
lněbo íe ftalo i tentoltáte. &ama při:
roba fe gbála proti položení sauabnibo
Iamene fe apouseti. 233 ponbčli [matobut
“ni ! mečem obloba fe 3atenmila, četná
mi mah) potóbla, ftrbl fe náranmó liia:
mec, iel)oš flraífnóm řáběnim fern tam po:

_ ton; ge ímód; hřebů moftoupiln. Emalómi
přeftámlami prnelo po celou noc a ie
fftč ráno Bolo nebe gatašeno. Gim Miše
ale přicháaela boha fmčteni 5áflabům, tím
méně perfelo, nebe fe unie a mie moias
fůotoalo, a přeb počátlem ílamnofli teplé
flunečlo mile fe ufmimalo na gemi. Glo:
měl moblbn omi—lemjiž to poflábati ga
Dobré anameni, 5a ruloiemfltol', ěe fc tu
počalo bilo líbesné Sr.—bu.

*Bomaní bortí: fe pognenůbla Giišbčli
a na p. bělan floujil B četnou aofeftenci
flamnou míli fmatou n) tamnčjfh' tapličce.
213. p. farář, půmobce nábošnélp pobni:
lnuti, měl ílamnoíti přiměřené lágáni,
Beréěto se lehce plnnouc i bo írbci náv
bošmjd; pofludmčů pabalo, ta! je přes
3000 libí lu natom-ným [lgám pobuuto
b lo.

.) mapotom APůíobem flamnám položen
gátlabni tamen, bo lteréboš fe položili;
památné lifting. řešit pal meble [alriftie
to pilíři, "misto prefbom—ium ob loftelni
lobč bělí, at? 8 [třemice blabol:— m gemi.
žDlifta, lbe iíou nyni blatoní bme'fe, a lbe
bube oltář, Boll) fltooftně bříAemi a hui:
tim oltáfllena.

9m četne' buóotoenihoo obgpčmomalo
žalnn), požehnal bůftoinó p. bětan ble ob
řabu cirfemnilm mífta gállabůro a ubobil
třiltáte Habímlem na tamen, to ltetémšto
mó5namněm obřabu homě bqumenfnoa
pžiflubujicibotale p. Sgnóc (Nálet
c. !. oheíni 3 ©obonina, p. Eeopolb
Rteipi! c. I'. iprámči, páni Damitelč,
obecni móbot atb. le gúčaftuili. ERapotom
čúnabní gbč ottopeno a olabčnz;lon), na
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češ mointba gáwětečná náfíebomala. Bpčw
?(mhrošinníb) „SIehe Éoha chmólime“,
větná hubha :: hlučná ftřelba 5 neošbiřů
oanamomala buchomni taboft občanů neto=
líto přítomnhm hoftnm, nýbrž i celému
ototi. Qen ten ob ofameů into neimčtííi
hodte! [měcenh gůftane baiifté w Dlouhé
:: blahé památce.

“Bewátné [iftinh hhh; po mhfouanheh
obřabed) pobeofánh frontě ob :. !. ofte:
fniho :: e. !. fprámčího totč ob _bůft.
1). Řada - echa, bčtana :: farářemgele—
ticich,Ra tla .Ronečué ho, faráře mSDquíd)
SDuht'lanedbDíwalba ?tiflaia, loope=
rotoru m .boboniuě,Ěincentia Sana:
líto, buchcmního [ptámte 5 Wťilotic a
íšrantifíla QBehra, ťoop.tanttčš;Sana
ŽIBečeta, lolalního to ERohatci, gran
tifita 92?lčod;a, loop. m ŠDuhňanech,
Sana Gmigmatora, toop. ») EUtutěnis
dd), pifatete těchto řúbh'no a ob pp. (tas
mitelůro a t. b.

Iiho; rotu ientč položen sánab, fte=
rého; téměř bo polomice hneb 29. Émětna
5bnbomaío fe. Žim fe fončí pnvui bobo
flnmhh Sřabifífowftčho foftcln, ant oftatní
Rambo pro ucboftate! ftaroima na hubouci
rot oblošcna ieft byla, from přípravu,
ttcrč 6 welitou nabífenofli fe běíalh.

Sot mile rotu 1856. flamici- to
otoínieh leíich raboftne' měflmoali jaro,
hneb fe nefmirná činnoft jewiío. In 5910
mibčt jebno na obecných pnnmiífúch břimi
feťat, iiué aale naíefane' ! cihelně tolaftnim
potahem bowášet. Iito pomáhali ručníprúci
cihlátům, onino gerníh'mu “ tonda. 'Iito
bowáželi mópno, onino přimášeli cihlh.
Sini boroášeli toobu, iini třiblici, o to heg
uftčmí. Eglo to čiunoft, ialong jemi! nďrob
Šibowíh) po gaietí Babilonftém u (tomtu)
chrámu Setufalémffěho. Třebot čteme to !.
tnige(šíbráffotočz „Řbhš hhlh Bo:
tohahel o bratřimi, namtútimne
íe bo Set-nfalémo, 6 pláčem (:
fřilem, 6 raboftí :: G pleióním
toelithm počali ftaročti
*Bónč,fnófíelit jíou mňiďni oběti
.bofpoblnu, fllóbajice 6 tabofii
peníae, potramh (\ nápoie tamen:
nitům, řemeflnitům fmóšeiíee
tamení a břimi cebromč o sil—anu;
mfhchen nárob, 1115er i mabáleni
bratři hlebčli míti účaftenftmí ro

bům.

bile $ošim.“—Eo fe taté Italo, Bht i
m poměru menffim, to této bčbinč. žD'ču=
Šomě pálili mápno, Šem) bělalh maltu,
mlábenei ftaměli (meni, pannu; pcbámalh
mápno ženám; iini přinálíeli beíth, jiní
pobámati maltu; ano i bitů; na řehřitách
íebělh a gebnih'em cihlh pobámalo. QI proč
to čini ofabniri Stabimonofítí? “Bt-oto še
mčbíble flow fw. Sana „Blatoúftého
„še toe chrámě fe točbámaiíbůfto
jenftmi :! mitofti, tteréjnebubou
míti tonce, tterčá nemohou hhti
gničenh ani huti, aíebrě protož
[mrtí ftúmnjí fe pemněinimi (:
|táleiffími."

nařem ciginec tuto čiunoft pro čefi
a flórou *Boši, těšfem fe ubršel fičí miba
patrně požehnání 23031. amen pottol ně:
tterěho na bčbinč a otábal fe ho, tam
poípíchá, obpomčoe'l iemu: „Rambhch
tiel, lebo te toftelu!“ Infométo po:
fpidyini goiifté fe líbi *Bánu nebot: „i)o
chrámu, iato ! zimě ftubánce, into
! buchotoni řece máme přichágeti,
abodwm načerpali mobh zimě, o
ništo bi 236111:„ í5ni=li tbo, poib
te mně (: napi fel“ — llflhnewfíe
otolečné bčbinh otěd) íhlťtid) pro čcft a
flátvu SBoši lonanhd), B raboňi peněgu lu
pomoci přifpímali. SDřegibohrobinci tohni:
fata to této bohč obec QBncanoroítá 6
15.8 51. 55 lt. (tř. 233 tomto čaíe mh
niflh toitelni Abč nab „gemi až po ohm.
3m fe loučí bmhá boha, ant nemohlo
potračománo Initi ;, neboftqtfu proflřebtů.
Io fe [!an na počátfu Gemma 1855.

žmqi bruhou a třetí bohou ftamhh
mhftoupila řeta SDtorama befftěm, a
břimí iiě búmno me ŽBaíaffíd) užBfea
tín a natoupene' poflaío fe na p(tích bo
“Rebatonic ga 'bíítem, ant řeta
toho tofu to! fe nehhla togmobnila, ahl)
fe břiwi aš bo $obonina, into jiné
toto poflati bylo mohlo. Stam tetu) na

4 hobinh “i"-2 mufetiSřabifoowntí m nei:
betnim oni při nefmimém hortu pro břimí
na tofteíni from se fmhm umblenhm po:
tahem ieti. Rog; hhh) až na poftebni
bčbinu pteb bomomem břetoo bomegli a
o potahem froóm jiš bále nemohli, tu
oíabniei 28:1canomičti gapřáhli potah
fmůi a břžmí bo Stabimomle bomqli.
“Rei ga břimi ie měli pofIati peniae, tal
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ftólo to pifmč. Rbe fi iid) [;neb popu:
triti? — itn ftatofta cell; ammoueem)
3©abonma Domů přinel, tu mu bat-učen
bpl lift—lift přemboftnó. 913 něm 05mm:
mamaí mp .farář, ěe ble gprátal) ob
w. p. bčtana Seba %dičenítmi ciíař
setbinanb SDoorotimó :: (ifa—
řomna maria 91mm ga profbau
obce ERabíftToroftčna ftatobn nomčba to:
(tela lOOO_gl. ftř. baranmti ráčili, (\ še
Dne 15. Sienaenee fe pra uabgminčnau
íumu boBeletic pajebe. Qbaš ie nouge
neiwočni, wda řBůb bpt'oá nei:
BIÍEHL' *Brota še fe ftamčío bila Quai,
nemohl je bafpobiu opuítiti. Stajebnau
fe tapiafnilo olo „imunitě a írbce ra
boftí pleíalo, glál'ftč Dne 17. l. m., m;
to. p. očtaa frbečnou řeči občanp ! bi
tům at plefúnipomabugonmla paleoan
ftenci četnou m tamněiífi laptičce míti

frontou gpítaal na pobělomůni Qobu 8“
poftptnutó bar a na rapprofení u ':Bána
Ěoba blouběbo šimobptí eiíařftóm bobra:
bineům.

Rbpš Bolo mnoho cibel napáleno a
mópna aaopatřena. tu fe gačala třetí baba
ftambp tofteta :: fice počáttem mřížce

“% této babě bafábla batlitoatt Bratři
neimpčnibo ftupnč; 22 get-niti: a 12 te
[ařů muíelo ton'emi potřeE—noftmipřiftam=
Dč obftntdna býti. Iři i člun) hui
m tóbnu mufeí tašbt'; 8 potahem bóti u
taftela (\ to ta čati feti. iBráce polní
uftoup'da bilu Ěašímu! !Břet! 100 libi
Bolo po nčlolil bni u toftela ruční prácí

čamčftnonpcb! 'QBibouee můtolm' bit—tm)
tatotoó pátou! práce u Stabintomífódb 6
rabofti netolita tutama mam; i potahem
lu pomoci přifpitoali, tbtčiíee míti úča—
Renftmi to bile ©afpobinomč, ble přitíabu
fw. íštantiftla, ttetóšto fe připoiitl
bčlnílům to 218W chrám te cti fra. 3Da=

mianu ftawícima tamní, pifet i má
puo iim pobómal. 913 tom obletu: fe roty
anamenalp obce: %aennomice, žDtila=
tice, Stabatec, %ltoč a Ěoiauamice
?Dolni.

Ella pobgim baftamili čebnid 60 mp:
[olé a 22“ blaubé foftelui gbč. žD'tegi tim
ulončili teíaři 5 HBibuč přiíííi :e; tram,
hm) bq obHabn motobomáu (: třiblieí
patrot 601. “2111iefftě gebníci o tačěi &
teíaři a komu pracoranli, ráčil neiiafnčje
ffi gaučpún Seba *)Beličeufnai milamnnó
cífař išrantiňel Sofef u příleaitafti
obbpmnnéba bmomíbo bonn [patřiti nami)
Iohel. Elia abbršenou aptáwu, ab tobo
fe ta [matoně ftaroí &!infomi proftřeoh),
ráčil botlimoft a občtimaft oíabnitůta
a bratrftou pomoc íouíebm'd; afao milos
[titoč podmálitt

„gemini pracowali o mčši “Š ba. gi
mp, tbešto ie naftalé mrdgp přinutili, akt;
ab práce uftáli. Ieíoři mfía! bolončili
iefftě tabo rotu 1856 m obmentč tram
na .mčš. "Jta bubcucí rot 1857 obložena
bonameni měše (: tlennti toftelnibo. $a!
fe m pinů taftel Stabifílatafu'; ! nebeíům.
3 ie)o gbi ieft miběti Samořinu a
Farogitnó Qšutblam. ?lábošmípout=
nil n\ibi 6 nebo celou trajinu, fbe [egela
blamm'měfta %elebrah QBibítu tra:
iinu, toe [wati apaítulome' ivlammnti
Gorill a EDtetbob bláíali poprméman
gelium přebfům Glomanům; míti h-aiinu
onu, po iejii půbč gallóbali topit) :: filo
lp ; mibi ; baletu mifto, toe iíou gříce
nim) topit; [mata=5ílémcntílé, :: 6 tabofti
památná, še mbččni potomci nábašnód)
přeblfxra Glomaníhid; bobmjmi protágati
ie fnaži ftutlp fpofutelnómi melihid; apo:
ftolům a měroročltůta mód„ a tot fe bů:
l'toinč (Dannii na flamnoft tifícletč památh)
ieild) přicbobu na Mot-amu.

(!Bahnčomóní to Butaucim ročním)

que šábám me!. to. bopilotaatele, cop mi ráčil ;atpčac pohačataání a _bůteěite'mpřebmetu tomto pro Mammut: na to! 1%8 (silami gafíati Dita to gaiifte';ailubuie.: \; te tiffem
gaóomlo pagbntm potomtům a fíouěilo ga „mm—.

*Boí'abatet.
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Hluchoněmý.
(Od knéte Leopolda Fr. Urbana)

ll profil-eb !)lubolód; leíů rubobors
[h)d) bola na počáflu toboto ftoleti malá
toefničla, as 5 patnácti barálů [eff—v
mající —— Qlfl fto lrofů ob toeBničho
této mopinó fe lopec, na iebošto tombolu
uproftřeb břbitoma lollolem obrašenébo
mopinal fe !oftelíf, infobt; l nebeíům po:
blíšel.

Rtom brobaře, hen; ípolu i 5mo=
nitem bol, nepřicbóael šóbm) na lopec,
na němž pobřebni loflelíl bómal; mufeHi

mna! přece nčl'bo 5 mečem ceftou poble
bžbitonm iiti, nememal pofpiffiti, aby fe
umaroroal nepříiemnčbo poblebu, ieiá po:
flotomalt) břemčně brobni břiše, femos
tam ga Abi(ban-nou, míftem i probořenou
moblébajíci. -— Sjřbitom onen bol fpolu
loulou a gačaftč i pafhoífítčm ftarébo bro
baře, a mboš nebolo bitou, je !;robni
břiše trámu btobařotoou čafto pofáeent;
ncbc střimem) bnmall). —

*Boble btoel'i cbrámotond) bol nomó
btob, na něm; gačaftč toibimáno čerftmúd)
hoitečlů na louce natrbamjcb :: bo Poprě
čemž uaftrfanód). -—

?Boltč to brob uhúmaiíei to djla
bněm lůně fmém tělefně pogůftath) měrné
manželů; (: přítlabné fřeítanffé math), [polu
ba! i toeltč bobrobčilt; d)!lqu). —

QBčele brobu tobo ftál nomt'; Hi; B
nápifem: „3M obpočímá 21mm, mčt'
nů manželka a bobrů matte, po
níž truólr manželQBáclato, mlynář,
a ofiřelé bitlo: ?lnna iSan: _SBůI;
ii popřei leblěbo obpočinuti (\ ra=
boi'tnébo ; mttmúd) mRónL“ ŽB utě
"něm uboli pob topcent into to tot-líně
tlepal mlýn.

Glunlo nebeflč fe iiš bylo uholo ga
mbfolě bon), iimq úboli obftoupeno bylo.
920 břeměné mčši lleláui iiš fe bolo ob:
amonilo, ptacttoo lefnl umlflo aa paftmofe
mraccl bobotel, 30 nimi malá (Dafameíclepm
ílclujic, a líbč progpčmuiíeubírala fe lbligfé
toeBničee. Walt) Seničel, ob bemitilett)
padmlil, bol neipoflebněiffí, jenž fe 5a
imám malym ftábcm ! mlýnu mracel.

„Bral iebo bol tentotráte ! Bem! filo—=
pem), m očíd) mobramód; fe um třpotilo
flag, lábeře iebo nebolo Dnes tu! pětnč
ublagem; info iinbo; celá jebo ponurou
anačila jalofi mnitřni bol. -—

50mm fe bol přiblíýl le mlýnu,
mýma mu přímčtimč toftřic iebo feftřičla
iln ničfa, běmčátfo ao čtrnáct tolů
natě.

„Ilbobó 8eničlu!“ 3molala <žln
ničla, „tof čtrátn bobrč matinh; naní
jentě boleftněii cítíš, nešli já a tatine!
nás; nebot nemušeč [obč šábněmu po:

tteílnoltti, ielifoš tobě, bludwněměmu ubo
Qótlu, mimo mne _šóbm;neroaumí, apóyu
.Bobu, o němž ani umíš, boleft [toou'30s
lomoti nemůšeš. Dl) int melfó boiiftu
boleft ítoíró frbečfo ttoé upřímné!“ —

“Blóč ii nebal mlnmiti; -— udzopi
míli Seníčla Aa rulu bomebla iei bo
ímčmice, lbe i; pro nči talit o mlélem
n fcufel (l_mtnébo d71eba pobotomč měla. -—

4130 mečeři polletla anničln 6
Seníčlem, abt) fe moblili pofpolu. —

„Sinbo moblímala fe Dobrá none
matičla 50 tebe, pramila 2lnničta, bo=
bře točboue, še nilolito pouhé obtáceníoči

:: gmebfiní rufoul nebi, čeboš to ubo=
šátlo činíě, núbq obrácení mpíli ! Ěobu
jeftit ntoblitbou; ieliloš ale naffe fta
roftlimó motta iiš toe brobě obpočitoá,
bubu id to Haiti."

Mlynář, aft th'cet rotů ftaró umí,
blebčl Fl ptáte toe mlonici, tbeěto ans
ničla čatim núbobi umúmala.

Se n i čel nemaje šábnébo Bamčnnáni
pognomu fe obbal šatu ímému; ieliloš fe
tona! bomtýfflel, še matinla me btobč to:
lilo fpí :: že opět bomů přiibe, (tal ici
tčfiiwala upřímná Yin nič la) nemobl po:
tbopiti, proč tentoltáte math tal bloubo
fe nemraei, anaš iinbt) nim; tal blollbo
mimo bům nebbmala. 3 napablo mu, ,že

inab 3 brobu nemůže, protoge mnogntoí
bling na ni leší, aneb fnab proto, še fboš
boli grc'm'aBanníčlou tmítlo na brob
matčin Meli, aemi jentě toíee [tlač-ili; pro:
to; be; menfůní (brodící lu břbítomu, abl;
matince 3 brobu pomobl.
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Doloya nebcílci polem Byla nefčet=
nymi ytoěgbami, po celém úboli [;robotoé
panotoalo tidyo, foyš maly Seničcl obe
mlyna 6 kolnou a poloinou myíli coma
tal na boru le břbitomu, nic fe neoba
maje, že fe na fmutněm yčbitomě 6 ně:
jalyni [traííiblcm leibc, 3a ltctoušto příčí:
non i otromi obymatclé to pobmečcrrábi
[a wybybali břbitomu, jeliloš iint na my
ili tanuly bácyorly o Promoted), herěš
jim byly neprogřctelnč dn'noy co bitlám

wyprarDotoaly.
Sen ičel fe otolTemničel)o talomč:

yo nebál, ieliloš gábnydpmami o fifa:
ffibltd; ncílydml. — Sía čtyry roly flat
gttatil pábem na Elamu Hucl) a uáílcblcm
toho i řeč, tal je nyni ii'á ani floma pro
mlumiti neuměl. —

$řiblišim fe lu bmcíím ylbitoroa nc=
málo fe gara'tomal, myš [patřil bomácibo
pía luliffla, po němž co malé bčdo
fe maloval, a rmy; a; poínb byl ieyo
měrnym fyolubmbcm. © jagylem my
plačenym, jaloby ie uímimal, čefal mčrny
luliff el na ímébo nialéyo bobrobinečla,

ieiš byl lu břbitonm přeboěyl, ani'g toboSe n čel byl čpoaoromal.
„Toořc iii ubělal,“ myflil li 3 eni

čel fám u [ebc -— „še jfi fun přiíícl,
pomůgeě mi brabati; tyf [: na tom my:
Borně má, toyběl ifcm tě čaftolráte, lbyš
fl na ml" | gabrabě notnou iamln mylna:
bal, jal [: mi ;,tá ien proto, aby'c ry:
(ylonoyé malé ííebimé čtoiřatlo;
poloinéyo přibytlu mypubil. $obaři=li fe
nam bnw naffe práce, boftaneš gina celý
můj dylél) ga obměnu. "

lldpp'uo přítulnéyo lulin'la ;,a lošcny
očnic! samičí! ! nomčnuxbrobujliše bmeři
cytámotoyd). "Beo mna! mymlnum fe mu
5 rulou yoípinil ln [;robu a pološim fe
poble něho, položil ímutně blatou fmou
na yřcbni noyy.

„usuals lulifflu,“ pohačomal8e=
“čd \'D ml)"lénlád) fmňd), _ „“) též
trquíč pro mou matiuřu! Dy! ygs yd;
uměl mlumiti, čaroolal bycl; na Dobrou
mailu [roou pob touto čelní uhytou abos
jifta žeby fe mi o;,mala, lbyt pal plah:
tímu mně i 5 bally lu pomoci dnoata=
mala, lbyš mi ho!“ ; mehiičly ubličoa
mali“ —

ŽB taloioycy myňlěnlad) yoyřišeny

gapočal 3eničel praci ímou; atonal
orgy apoaoromal, še ruce jeho lpráci této
ncyoftačuii. 8 netrmalo to blouyo, a již
[lh—Ilanatomy na yoímatny hrob přebra

ye ímé matinly a ufuul. ——
Moči tim, co Beničol o lulič

lem na yrobě maily ímé břimal, Běbala
?lnničla cela určncuá loltm mlyna,
aby Seničla myylebala. 'Jlenalqnumffi
ici běšela ! potom, aby nablébla, aba
lišby fnab 'oo něbo Byl nelpabl.

Balofhioy nářcl a pláč ieii roglčyal
[: po cclém úboli, a gtólo [: ii, šci
yměsty nebeílé na obloac fo třpytící B ni
trudýeji. $lačcm přemošcna pollella nas
boinč na lolena ímá a Í)Í(\|ltč šalomala

[\olcfi fmou tiché noci: „Dobrotitoy 5230
še! Io nepřipufriě, aby bxayy a iebiny
můi bratřičcl, icičto umírající maila naiíc
6 očima [l5amyma moji ochraně otláčala,
[mrti [ioou iefftč mice raní! [rbce má pro
mám bol—ré matinly poíub lrmáceiící.
Ellamraf mi ici a nctci mu gayynoutiW—
žmlynař pofpiňil to bli5lě mcfničly, bos
munoaje fc, joby [nab tam Seničla
nalegl; amííal ani tam bo nebylo.

Řoncčnč nayatlo mlynáři, še pfa
luliffla lé; boma není, a že nepomybnč
oba yofoolu [nab bo lcfa aanli a tam
ufnuli.

„WZ mylo ! lefu" pmmil mlynář
učni fwčnlu „a já půitu 5mim abům ga
loliel, brouk—eia molej co můžeš, uílyni
tě přece lulinel, (\ tal fc neifnabněii
bomime, lbe uboyé bitč aíl ian; ia učí:
nim tě; tal“

Cal fe ftalo. — 21mm: i učeň
jali fe molati a ymí5bati, ?lnníc'la pal
\: ímé upřímné moolitbě pohačomala. —
Gottoa fc Byl mlynář neuftále ymígbaiea
molaie přiblížil lu lovci, na nčmš fe lo
ftel Bc břbitotomi nalčaal, poanal fuli
fie! ylao pána fmčyo, nednčic mňa! bo
btobinočla fměbo opuftiti počal “létali-—
Étčlot jeyo omfíentneprobubil Seničl'a
lylqunčmčbo; amnal počnammlynař
hlas lulífflůlo a _;počoromam,še ob
lyřoitoma přidmi, dymatal raboftnč lu
lbtlvitoiou, 3 nčyoš fe byl nělolil bni yřtb
tim yořcm flličcny mracel.

SBIrijbatam a učím yrob [roč man:
Belly cely togyrabany a uněyo břimaiiciyo
Sen ičla motal : „Uboyébitč! ty'B iytčlo
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boiifta hrabou mann fmou 3 hrobu mo:
brabatil“

©l3o fe mu ronilt) 3oči (: bolefhni
cit fe 3ueoeull bun'e jeho, tal še vabua
na lolena mtoncnč fe moblll 3a bum
3n>ččučlěi'me' manicllo a na pobčtowání
30 jeblnáčta n'fafmč nale3enébo.

!Btobnblm napotom Scenlčta 3m.
menal mn, še matinlo bobtč il; mice
me btobč není, ale (pontá3am náboinč
vtnemt nebi) še tam nab bmč3bami
pict—ímá.

3eníčet fpoloiil fc timto pannu:
čením a cboplm fc mfp mllenčbo otce,
dýmátal 6 ním le mlýnu, lbei iei pobč:
ffená n uplafnná anulčla cele'bo 3m
líbala ilibniíc, ge nm bnboncuč [ama
pomůše maliulu blebati.

gntim ic přlblíilla 3ima, volnipráee
fe “loučila a tím piluřifrt 3apočnla práce
mc Robole, fbegto bolo gapotřebí čnnčiní
boblíbh). Dmbowčlí) mlynář po3nátoal,
ie fám o fot—čl' wcbcm' fme'l)o boipobář:
ftwí ncpoftačí (\ še mu tebe; nie ilue'bo
ne3bomá, leč also ic ošeml, ucmáái celé
boípobářflmí jeho bmeouli.

“Dlouho o tom přcnlúíilel, infbx) to
3nřibll, obo bitů; iebo nebolo máte-m);
awfiaf čim mice nm blaho bile! na itbei
legelo, tím mice u3námal, Š' bt3 man:
3elh; nm nemoguo, aípoíl nehmbno, bitů)
modpomatl; proto fc na tom nftanomil,
Št fobč mpbltbá nmnšelht.

meimíee flatoi'tl nm půiobil na této
3dle3itofll Sen íčef, neboť bobře loěběl
ílmoflllnn) otec, že 6 němém málo fbo
útrimofl :! ttpčlimoh míwá. —

*2Inn lčla bola noui jeblná, iešto
le Bbluebončmóm Seničtcmibo:
bla, (\ proto; ji 3 eničel upřímnř ml!
lomal. Rbo' fe pána a 3mečem mo
blímala,tlečtwa13eničet meblc'ní a
3átoroeň 6 ní ie 3a3namenaie fmatom

lříšem, l_binal outlc' mělo [roč; mice nebolo
mošné ici naučltl.

3: fe m !Bta3e nenale'3á úftaro
pro bluebonhne', m nčmitofe tato
ubošátta nčí quino Éoba 3uátl, čífll,
vlád, počítat! ano i blniitč mlnmiti: o
tom mlonář nemel iábne' 3námoftl, anlšz
61) to byl 3a mošné měl, lbpbp mu to
!bo bol mopráměl. Dbhlb ic to měl
bomčbítl, an m3bálen jia ob blamníbo

(Čtení pocučne' a 3óbamně.)

měna po celý čas tam nepřlcbc'qel a
úftn to pro hluchoněmé lo mta“
teptuto přeb nčlollta toto tošlmot milou
plmffl a3 bopolub i mnohém !Braiac
nůnl nlčemníym bútl fe mibčl, pončmabš
fe o iebo llbumllnčm a poblmubobnčm
půíobeni nepřcfnočbčllL

3eníčet omll'embčbdmal 6 ofic:
tními břtmi bo mefnlde' fl'lolp; ale co
na plat, lbpš ptaničebo neflnffel, a mboš
nemčbčl, o čem fe me fiTole iebná.

sBan učitel i melebnó *Bc'mmeli ici
melmi tábi pro iebo mírnou :! přiměli:
mon powabn, iařo3 i pro iebo 3mlaf'tm
mlobq, ftzxc'š iemil to pfaní a to po3nás
mání číilie. Sebenh'átc naloflthoil pan
učitel otce Seničtoma. Gotma ici
boli [pali-ili Žln ničta a Seničel, po:
fpifíili ii info o 3c'noob, aby mu rufu po
líbili. — “13cmučitel po3oromal, še iiou
obá oplafóni.

„Dbtub to," tdial ie van učitel ——
„še fl bntů lat uplalána, unničfo ?“

„Sal bod; nebola uplalc'mn" — ob
mčtila ?luunič ln 8 clem 3aroieunm, ——
„fbn3boílauememaco Q“, 0 iáiiemmšbl)
fllidmvala, 3e nmcodip ifou melmi 3lé.——

„glemčř tomu, bobrů &lnničto, 3e
ifou mííeďo nmcodm 3lé," obpomčbčl pan
učitel, ——bubeč ll to m3bp tn! [)obnó a
poiluflná, into ifi n3 pofub bola, nebube
ti nomá matfa ublišowati, a Eotbziditěla,
nepřipufti tobo tmůi bobró otec.“—

deřnoíl ?lnniččina fe pončtub rot;
iainila; olmótimiíile lSeničlomi 3na:
menala mu, že nomá matintn ncbnbe mu
ubliiomati, (: 3: bube tal' bobná, into to
bolo, lterou fpolu nenftále oplalómaii,
při tom otá3aln prům na pana učitele,
idolu) Seničlomi říci chtěla, 3e ji to
řelt fám pan učitel. —

Seničet fe rollu! tim nefpolojil,
ale iv 3námtomé ímé řeči, iii %[ničla má:
bornč to3nmčla, robbí3el ii, atm poiábala
pana učitele, bl) on přimebl tu famou

rářem :: brobařem na hoře u !ol'tcla 3a=
hrabal. Dbbt3em obpoměb ob ?lnničlo,
3: matinh; brabé ii3 mice to hrobě není.
ale 3e mini tam na bože, nab tim rodi

lóm mobrannim obloulem bměgbnatnm
bnbli, a že ii iebnon opět ublíbají, upo
toiil fe Seničcl. —
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31qu tim, co ?lnničta Isratřlčta
fmébo ! přidiobn nomč math; připrmoiti
[: Mašita, přifmčbčotool pan učitel rodině
blamou nimi: iatobq imipomčb žhmič:
činu horbil.

233 tom mfioupil bo intuice mlynář,
ftm') ic byl o_námiitěloč páně učitelomě
bngměběl a přefagil přicbobcm [imim přás
ielffč roamloumáni. —

13 ponbčli mcfopunni gabiidiiíc mc
mlonč 1qu :! radim), tofic fe čiftilo, pem;
[: totáče; bmůr [: gameta! a tonedino fe
bototoilo ! fluiinčmu uioitáni noroélpfpo:
boni.

$) iifca; hocčrcu přiiela nomá muy
mii-la 6 mlynářcm bopromógzua ifouc uč:
Mila přáteli; a přibučmimi.

aniontů ii přebftamil?lnuičce (:
Seničlomi inlošto iciid) “moou nm:
mintu, iíš ?lnničta ga [ch i in fmébo
bratřičfa Bočiuia flgaiotima ilibomala po—
ilufinofl a láflu bčtimwu.

„$odmbi-li lo čem bobrů můi bra
lřičct." profila citlimá 91un iřt a. „mějte
6 ním trpěliwofi, milá mntičfo, a mběii
mne nei ici potrcíleite, iclitoš mi bo mafie
přebtabá matinla ua imrtelně i\ofteli vla
čic obaogbámala, „žábaiic mne, abod) mu
ublišomati nebohuíhčlaf Sbeimouc Sc
ničia ololo triu plnlnla Šalofmě, intobly
oiub it!)o holenní přebimibala.

willinářoroi též [: očigarofilo; moiiať
gomatoloam [: pramil ! uoioě ímé man
ielct:

„913Žlnničcc nalepit—šDobroupob:
poru to bofpobářftmi, Seničel ti bubo
opaitomati brubeř :! obci tě Bubou po:
ilondwti, neni-li pramba moi: biltt; ?"

„ano, ano, nu; Bubcmeporoud;ati,“
obmětila přimětimč[ličná ilnničta.

„moufánn še nebubcč miti příčiny,
abo's fobč na iluničfu ftěšoroala;“ ora:
roi! rulonář Žlnničfu přimětimč po
hoáři blabč, :! přiminum Seničfa !
[obě potračotoal:

„© Seničhm bubeč omffemmu:
fet míti ttpělimoft, atc pougc proto, i:
Minmi (: náflcbfcm tobo ani nemlmoi.
Žimfia! má bobrů frbce a tidiou bombu
(\ protož i \: umo 15: fe nabili, i: nám
babe Děla! taboft; filoba že airatil řeč.“

„m: 23cm: &lobu poručino, aš imom

obi-ofte, naibe fc pro něj to naffem Ipoipoa
bářftmi pomšbq práce botu."

žDilonúi'la iIibotoala; še bun: bítlám
manšda fmčbo tim, čim Bola ptamá
malta. —

ŠDoImoáb nomi manželé neměli ipoln
běii, meblofc ?Inuičcc i Scuiřlomi
bobřz, nčfoliro nemů mamiufn Seničto
mi šábnód) pomagánef ncbóloala, ani; ici
bo tonda 6 [ebon mobímala, info; mínil
ni iebo mntinfa iD ncběli a to: imátcl
činímala.

QInnič cc Bola panimáma micenauo=
učna; ano Totiž ii bobrů napabla, fc na
ni i mlibnč nfluála. ?lmiiat netěfiilo to
I)!ixBžupřímnou anliičlu, Miš fi spo
umčla, ia! macodia pořáb wic a mít 3:
ničia ncnámibí a ici iiš ani mlaňním
iménmi nemolá, mit—tj toliio „němém
Hillem" nagtimá.

QIn nič la fi tocbta “ otc: 'nčfotirráte
ftíšnoft ubómniic, „ie panimáma neprároě
Sciiičlomi ublišuic a ici migni. 91:93
iviíat ie přcímčbčiln, ic šalomťmim ničebo
ncpořibi, ale ic tim limitu iefitě mice
proti Seničloioi popougi, přeftaia ii
u otce něšoioali a těfiiía Seničta, še
bube poaběii lip. —

Ilioiiaf prámč neuron— "
*Diuobcmbůře počalo ic 8enilto=

toi bařiti, tboš hil noměbo bratřičťa
boftal.

Ent neupbiuul ani ben, aby nebo!
bit; a proč? — Gnab proto, že nepo
[loucbal mami, nebo ic ii protitoit? *Jiis
Intim! -—- Go ji na oči!; mibčl, činil
6 nciměiiii ochotou, ale nebal-mo.

Sebnou byl bit proto, je bofii po:
mém bměře ncsamřel; iinbl; opět nesmite

bal nebo, (má \: němého gro mboftntel
fíudiu ieft cofi obočeinčbo) čim'j malého
m tolěbccfpícibo Sofiin abubil. Dot;
čeinč tloutátoatd ici macodia obráceném
fofitětem ta! nemiloftbnč, 5: [z ! úpěnlě
mému pláči icbo toffrďa dinía ibibata. —

Brom Slunič to neměl tem; Sonia
če! záhněbo, lomubq fi bo! poftčjomal,
iditoš nm šóben tai bořřc nerogumčl, ia!
ona. 31:93 mu Domain neibůře, aabčbl
rum broň bobrt' ímé matinh; :: mola:
fal fc tam —

Sebenhčtc obci:! 11119nt na nčfoíil
bní ; Domu. Gonna byl obciel, přímím
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panímňma welihj toč, gatočjíla ho S'enř
čtomi na gaba a přilačaía mu, abh
to něm nofil hnůj na pole, na topci bliz
še toftela.

Seníče! upojlechl be; urefjfání;
nalošim fi bo tone hnoje, cobh mohl unefti,
bral je pob břemenem až ! jemi jehnuuj
lpoli Iešíeimu na _rordjolumhjorěho topre.
Gila jeho lofjal jej břime opuftiía, než je

bo polomice Bráně pracně bojffrabal. 11
mblemj flejnul na jem pob na! na bebrach
fmhoh natočenou a hořce platal.

Rbhš pa! jc Dlouho nemraeel, bo:
mnítoala fe panímáma, je jnao Seníře!
pro nepřitomnoft otcomu prace uložené
jmčmoinč je mgbálil, a prološ pojpíjjila,
abh je oobimala, ťoc roč3í ? —- ŽBřifjtbm
fpatě hon„ na náš Seníčlomi mnou
nojiti fa5aía, gafledjla jalofhui pláč. —

„8 počfej bejbojntj němh Hutu/'

ěwolala rojhnčmaná panímáma mihnús
řoroic, rhmátajic tonomu miftu, obrub
pláč je rogléhal.

Rašbh bh je bh! nabáí, je tohle-.
hnutím na ubohé bítě [tbce její fe obměfči,
ale orámě uaooaf. 3an načtena bila
nebohého Seničta to hlavu; a nutila
jej, abb mnou aj jem bouefjenou afpoň
na broah'at na toner ronejl. —

ŽBelhjm namáháním pobah'lo je to:
nečněSeničtomi, še úlohu jmou “ta:
ftně rohlonal. ——

Gitibli mňa! čtrám bobré ímé ma
tinh) jiš břime boleftnč, cítil ji nhni tim
boleítnčji, a proto ji uminil ftůj co Rui,
je matinlu mhhleba a u ní gůftane.

„alle Poe ii hlebati?" přemital fám
u jehe. „Ena jejim hrobě jjem je již bol't
naplalaí ale marně. (Si fnab to přece
praroba, je ji; to hrobě není a že tam
nab hroččbami jioli, jatož, mi hrobař i
?lnničla čaIIo ofajuji lčfjice nme, je je
tam 6 ni Bhleblmr? — Mošna, je fnab
tam obtuo bolů na mne roola, aIe ja to:
ho neffhjjim. — Čili fnab na mne řhtoá
a já toho nemibim.“ —Ronečnč mu na
pabío, je ono mobrě ohromné nebes Ile:
nutí, na němž je nočního čaju th ohniroé

lulíčlh tal frájuč třphti, m bálce až ! ge
mi je fflání, a jrbh fnab bhlo možna tam
to té !rajinč, herouá olo jeho m nejroětfjí
mgbólenofti jparřuíe, na ono flennti mýlěčii
(: malinfu tohhlebati.

Druhého “one, břitoe nej jlunéčlo
mhfjlo, mm! je Seníče! na ceftu.

Glabtó náběje, je bobrou jmou mac
tinlu nalegne, urhdjl'da řrolh jeho a u=
mblétmjirimu noroč bobámala jilh. —3ij
bh! celh ben ceftoroal, rofjeďh brobth gta;
pes mhbral a fuěbl; ale čim báíe břicha:
Bel, tím roice je ho nanoue! nebojteho
Henuti m3balomal. “Eo rofjeďo by jej
mna! nebhlo obi'h'ajjifo, ale fooš je bhl
uenabáíe přiblížil ! řece a počnámal, je
nemůje bále, tut hojnorou barman! opa
nomal jrbce jeho. Gtoje na břehu řelh
přemhjjleí, jalhm jpůjobem bh je na hru:
hh břeh boftaI? íBřebřebnout nebhío ra
bno, lobičlh pat ghe nebhlo. QBtaforohr—hto
nejuáaíd) pojabi! je na břehu bo tramp,
abh fl aíooň pončtub obpořinul a paf je
poolé řerh bále ubíral. — Gotroa bh!
thmílřu bojeběl, gpočorotoal, še je ob pro:
tějn'ího břehu ! němu plami přemogníl.

Int bube pomoc, pomhjlil fl Seni
čef a hbitě pomftal Ge jemi, ohlibnul je
a \oitěl, „je je ! němu bliěi jahjji ne;:xá:
mh čloměf. $hltč to pojel ; blqtého
gauulu, není; poftltou bo EBrahh rho
bimaI.

Semná a přímčtiroá troářnofi, jařoj
i uctiroé rhotoáni Seničloroo, Hmi
fpatřito cigince, jejmuI čepici G hlatoh a
přimětiroě mu alfou pohnul, jatobh mu
pogbrameni bamal, bojata melmi přichw
aiho poíía úřebního,Ěarlojje.

$arto č fám měl boma Heftero

bítel, o jejldjšto náboj—,enflě tohchomani
mfjemojně je ftarat; přitom bh! pratohm
příletem bitef, a protož je ba! B Smí:
člem hneb bo řeči, jaImiÍe jej bhl ga

hlibl. — Ušajnul tona! nemálo, goojoro
mato, je ubohá hofjíl nemůje mluroiti, —
že jeft nčmň. —

Seníčel fe mfjemošnčjnajil, abh
Éartoj'jomi, jemuž omfjem nerosumět,
frojumiteínhm je nat, arojja! obapoínč
namáhání aůftanmío aíhoň na počátlu Etót
mnoho mhílebfu. —

„Milé bitě, já ti pranic nerojumím, “
praroií últpnč Ěartoč, „amfjal to ne
mabí, pojí) jen Ge mnou, [nab je tonečnč
přece fontu Bhobnem, to,jbht jjem bhmal
mojátem a mujeI jjem fe Ghobnouti Slib:
mi rogličnčho jačhřu. Imůj jajhl jeft
míjem ! řeči nejchopmj, protož mifto
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nčbo ušimůč tutou, nčiatie ale přece obo:
hitem." —

Batjm přii'tc'xí přcmqnil ln hřebu.
$nttoě point Seuíčto \oIibučaa rn
tu (: mít:—upil S ním bo Iobičh), aby ie
poipolu na hrubý hřeb přeplamili.

„Či iei't to boiiičet'P“tága! ic Šar
toě pčmognila.

„umím, negnc'un bo, “ boi'tal aa ob
potočb, „mfia! ieft iiš _roiti mihi, opteite
ie bo, nedit mám poloi, či iei't. Qi innb
jen Sččmec?"

„lot ie mi nqbá, “ pramil 23cm
toč ialft nemít, „ic'zumim téz hodin te'
nčmčinp a tága! iiem ie bo po čeifu
i po němec! u, ale ten nelxobú dilapec
oča5otoal neui'tálc ! nebi. Jelifoš mu
při tomto gnammi potašbč Roupihi ily)

bo oči, bomniroám ie, še gmo munčfbo umřel. “Renč tebt) ani ed; ani
ERěmec, ale němci"

„Baui fe nepřetmařuie,“ bolt—Lilpřc
tooanil. ——

„tomu uemčřim, šeE-t;ie přetroařowal, “
tmrbil Bartoš. „Bobimciteie icu na
iebo neminnč oči a na iebo iličuou ltoář
mít, to uišto ie šimó upřimuofticroi; ml
nemohliší polcptec. EDčněic ten dpíapcc
todmi libi; ačtolim mám bonm iám ife
i'tero bítel a bortí těšte ie šimim, meium
ii iei přece B [oč—oubouu'x; aipoů na len
čna, 03h) ie ! němu němo přibláiílf —

Žlčtol'uo Seničct o tom, co ic
mlumilo, pranic neměbčí, bíwal ie přece
ueuilůle bneb na !Hortol'ie, hen) mu
aatim fouid diíebo 5 topit; but pobol,
l;nebna ftatčbo přetoognila.

Satin! fe připlmoili ! hřebu.

Gonna bol Seničet 5 [oběm)
i'toupil, aamířil holt) ímé přimo In i'lrčmi,
bonmitoaie ie, šečo tam fonec mobte'bo
Ucnuti nebeiomébo nalqnul, po učm'i ta!
fnašnč toužil.

„Rom paf, milé puč,“ poolal aaa:
toč udioplmSeničta ga rum, „tam
nemebe šábná cem, a (bohu i to onu

ikonu bomoto míli hil, nemůžeš tuba)
i'h- "

Seničel plačh; ofaiotooí, še dice
na oneu mrd), tm „ie ípí jeho matičlo.
?Bartoě hroutit blamou inamenaie, že tam
na té Fráni lábm'i netoblí, :: oklamal

na ceftu, ta ic ieblnó webe ! neibliši'iMaid.
Seníčef ie ale nebo! máih :: aůz

Dal na [mčm —
„sum/' gmolalĚatt oč, idolu) byl

potogumčl inámfánc Stničťorotim, „n;
dietě iiftě bo nebe, še neuftále im ! neči
olquieč, poib ien Be mnou, až ie totiipiě,
pominu: fu oBateL“ —

330 obapolučm přičmčui iíiobli fe to
nečnčpřece2301106 a Seničet. —

QSmtoč iebomm'mal,šeSeuičef
ien uábobou 8 bomoma obefiel a moops
Houbiro inab matně blebů přibutel iwód;
robičů, tteři nepodiobnč ua něiafc'm mdin
[\tiblčil. —

Batim ie [;obnč ieňeřilo a naiiibtoá
poutníci uřibliš'di ie ! [;oipobč, to užito
36 or t oč cbobhooie bo Babo přenoco
mámal.

$o wečcři ro3ei'tlala těm-čia boipobz
itého otcp flóuu) po čemi a $artoě
botomiw ie re ipaui potlelnnl, of.—oroly
Iona! [n\ou wečctni uloblitbu.

Gotma to Eo! Seniče! Apogoro:
mal, iiě talc' llečel ua IoIenou fluid), ie:
pin! ruce a oorátil nabošnč očí holicí)
! nebi.

(Měl-li.*Battoč břuueSeuíčta
mb, milomal ici mini ieiítč mice, a pe:
mně fe na tou: uilauomil, „še ici 5a i\oě
lulaflni titč přiimc, [ečbti ie jeho tobiči
přibláiili.

Roncčuě mu unpabto, ge iebeufráte
m $ta3e mincí, ia!obl;tam_bblanomá
filola pro učně bithi, Poeštopeti
ie uč1' '.Báua Boba amici, čifti, piáti n
muobům iimim robanim a užitečným toč:
cem.

„Snu to! ici! rolibotuí) nápab, “ pta
mil .“Bmtoě fám u icbe. „Cnnb tomu
tal fám Wm *Bůl; chtěl, ah; ie toto

učobé titě bo mid) rulou boi'tato, a iá
ablid; ie umebl bo té nome filolp pro
němé bitím). Infomimto spůfočem naučí
ie [;oi'iít “Dáma išolia „máti alonečnč inab
& mlutom , patbtidiom ic inab na něm
nčial' bogmčběíi, č: ieft a obfub podiógiť

„lhoibímq“ pramil tale, „až to 913mm)
přiibeme; tofiat tam mám mnoho 5ná=

mid), inab ie té filolo přece něiaf lsopí
bím, (: pani talomá m $ta5e "utečnč
iei'i, bubuť jů laěbli hiboben tomuto

5
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\\Boběmu boniloroi bonáfleti Brown, a

[Rolné 30 nčbo té; gaplatim, mňa! mi to
"Bón QŠůl; 506 může na mne!; bitlád) mo:
nabrabiti, coš i boiifta nčini, nebot Bol
lámřeH:„„Rbošbo iebnobo 5tato=
mód) n\aličlód) nřiial me i\nénu
mém,mne přiial."" —

mmběbo bne aréna mobali fe 23m
toč a Seničel na ceftn bo “Bubo.
Seniče! neufleile otagonaal na nome
přebmčto, fterč jim na oči přid;á5cl\;, o
Bran fe B přimělimnm líbumilnln $ar=

tonem fbobomal. Seliloš \nn Eliot-toč
neuflále lu přebu olaáctpal, bomuiuaal
ie Seničet, gelBattvč \) iebomalinee
mi, a že jej poflala matinta, obo ! ni
bomebl iejibo atrápeněbo Seničla, pto'
toš bůmčrnč B ním lu přebu háčel ifa tě
pemnč nabčje, je lašbóm horem ie blíží
! mileně matinee ímé, lterá mu neba
ubliáiti. —

Qinloflomu bojiI'la tal. $artoě
mebl Senlčla bo Hloh), lebo ! poanáni
Éoba a iebnoročene'bo Gaona Sebo, Seči:
ffe (Ebrifta, ipolu pat i ! pognání neibla=
boflamenčiffí *Bannn 93mm, lteráá ieft
protnou matťou mffeď) lirollů. Ionto ie:
binou ceftou Bnlo boiifta Seničforoi
možno, bobeou lmou matinl'u tam nab
bwěabami, lamš nábožná [\bce ieii iiě aa
jima čafto pntomóroalo, nalěčnouti a nní
na mšbo aůítatí. —

31393ft bnlŽBartoč to$ta5eročci
mrdmofli mu přifačaně upořabal, počal fe
pibitipo úflamn pro hluchoněmé,
toč fe mu melmi fnabno pobařilo.

$a: ton owa obětimofVActotižpro
Seničla [tmmu dne fam bonáneti age
fmód; bofti lhomnnd) mnbčllů \ [flotnč
gapraroomati, boiala etibobnčbo řebitele
úftamu pro bludyoněme' ta! melice, še ie
o begplatné přijmutí Seničla
bo únamu, l'oeš nejen fttamn, [\nt aobčlo
ale i woučomóuí abatma oman, fám po=
(total.

ŽB \'xltamufe Seníčlomi melmi
bobře líbilo, ielifoš abc laštnj anámlam

jeho rgaumčl.
iRebitel úftarou, iei5 bluebončmi dm:

mami, ial boni, tal \ bčmčůtfa, ialo otce
ímébo ctíli a milomali, bran čamiloroal
fl Seníčla pro jeho nfflednilč d,omání \\

\\emflebni Gdgopnofti, iimiš byl ob Éoba
\mbón. _

8 eníč :! byl npni gcela fltaflnó (\
ničelyo f\ \be nepřál, itn aby abc Bola
jeho feftřičlaÉlnničta.

$artoč neopomenul ani iebnou,
fbnlolim bo 23mm; přinel, Seničla na
mfltiroit, nemoba boni Wlan Sohn bělo
roati, še Seni čla bo iebo rulou umebl,
lterémnš ! pognám fmatébo nóbošenftmí a
tim ! čaíné i ! mččné blaženofti nápo
mocnóm fe flol.

_ 9čemnilomitelnou raboft pccitil$ar=
too, tbnš ali po půlroce bo $B\taln)při:
Hel, int obočeině Seničla namfftimil a fc
ptefměbčil, ia! mnobo fe ča ten ltáthj
čaB ilš naučil. Dtemřem ímou oBrágfomon
lní3ečtu neien mfl'edb blafh) určit! pointe
uomal a gřejmč moílomil, alei iebnotlimó
[loma četl a ieiid) móčnam \o obtášloroč
lnišečce prflenl ol'ógal.

Eartoo plalal rabofti ialo Dítě, a
nnnnón—čl lagbému, B lom fe na gpatečni
ceílč ! bomomu lena, iolód) rabollí mu
činí nalečeuečel lebo. —

D fmatémSaně Nepomuděm,
Ibn icft to <Brn5epour, přimeblíbartoč
[mou \nanšelřu G febou bo lin-atm, aby
Seničfa pognala, o němž jí, lbntolim
fe 5 “Bralm mrútíl, n\nolpo potčflitelnčbo
mnprámčL

QBe mlnnč, to otcomflčm bomč $e
níčtomč bol melih;Amater.anničla
Bola gamuuem pro gtratu fměbo milěbo
bratřičta celá utrápená. !Utlnnář bělal

mangelee ímé móčitl, še fmúm nelibflúm
!Sem'člomi fe dpn) ím ubolpé bitč aa:
l;nala, !tcré nepodmbnč nčl'oe bořem abone.

Rbol'olimSeničta anal, tam) attan;
iebo upřinmč jetel, a mlnnářce trpl'ód)
múčitef činil.

!Ban farář obbršeto begpečnou apod:
mu o antigenůSeničlomč bal fi mln
naře gamolan, \\ dněl fe pratobo bopibiti
na této bůlešitě Bálešitofti, iišto libé top

bimnč moflóbali. Selílož ale ani mlynář
oni too iim; neme'be'l,lam fe Geničet
pobčl, aůflalo to při poulpnd; bůmmlácb.

91nn ičla tona! nemohla na [mébo
upřímného Bratříčla nifbo gapomenonti \\
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!ašbobennč <Bana Qioba profila, aby jí
Sem'čta mapět obejlal a ji 6 ním jejitč
jcbnou fcjiti je bal.

„DM já míní," bořelomala ?! n n í čfa,
— „že on nčlbe blahem pláče, a jelífoš
mu ubošótťotoi šábmi neroaumi, tut on
bojifta i po mně [voiej'tnč fe ublíží. —
EWatičlo nebeftá! nebej gabnnontí ubobč
mu ftrathí, henjš hnůj Iman; obtq Qe
mnou tal čafto libámal. 3m mu bobro
bincůto, jištobp ufojílí iebo blau“ —
Grbce jí bořem a žalem ufebalo, nemohla
béle na blue fe moblíti, ale tím mou:

meji mobíiía fe nemínná, číítá bnjfe jeji
lnejfmčtčjj'jí lionnč, jalošto pomocníci tře
ftanůlo a potčfjem' gamoucenrjďj.

Ěnlot jí tu najebnou, jafobn flojj'eía
hlas brabe' matinh) ímé, napomínající ji,
aby je utiffiía a Émtříčfn fmébo odíranč
goši obporuč'lía.

*Bomftamffi Anamcnala je [matóm
tříšem, jatobq moblitou ímo“ fončíla řtouc:
„Buh jméno <].šůněča mffeďo melebeno. "

Čaflohátc je ji o Seničtomí ro
noci gbólo. -— Sebnou toibčla iej me
fnůdj, jat ji Ečáímftřic, maje blanm otočn:
čenou růžemi, na ruce brge" bílou Íílíjí.
Sínbn opět jej miběla btajícibo &'malým
Sešífftem, není; jej mlmoili učí (\
blaboměmu pobámá poh'mům glůna Boj
ffč Croé ínatính; nejblaboflamenčifjí 513mm;
Marie.

$tobubítoíji fe netočbčla, móclí trus
(blití nebo je rabotoatí, ale ním; nejpuftila

fe nabčie, Že je s Qeníčtem jejj'tč icbnon [bh—b . -—

Db té boh), co Seníčet 3 bomu
oben'el a mlnnóřta jebna! fmljm tolaítníín
fměbomím, iebnat jinnmi libmi naínltíod;
móčitet juáfjeti míjela, gadjóseia o itn
ničlou ta! mlíbně, jalobn jeji tolaftni
bcetou Evin.

Sebnobo bne tonptáxočl řebítet, fpolu
pal &učitel fmatěbo náboženflmí u blu:
óončmúdj, šatům imám pomibtu „o mms
n ůři“

QBnprammání toto (omfjem'ae to řeči
anamlotoé) Seníčla melmíbojalo. !Dřeěí
montamománím bneb ptalal, bneb je opět
rolíbnč ufmíronl. 'Imářnoft jeljo patrně

fměbčita, je jej tato pomíbta mice neš
mfjedo oftatní hluchoněmébojnna. mojem,
ttm') je gjenmč gnačí! toe man Sení če
Iowě, neujTeIgrunměnm oh Beblimébo
řebíteíe.

„Bbá fe mi," — pramíí wlíbnč ře
bítel ! Seníčlomi — „je je ti moje
bnefjni mopeamowání obgmláfftč líbí, ne
djtěl líbn'e nám tuto pomíblu nejni fam
opafomat'e'ř" ——

Seníčet poroj'talB patmonraboftí
a odaotou Be [ebabía fmébo, přiblíšíl je
! řebítclí a pramil, mlaftnč anamenalmec
bolí su.-ímtamí na jemo bómal: „žmůj
otec má téš mlýn, a to tam mlýně měbo
otce její tatč tatoloě bobné běnačótfo, info
na tom maffem mhjnč. “Io bčmčátlo jen
moje jcnra, tma mne melice mílomala.“
*Bři těd) gnámfád; bal je to pláče.

„ŠícplačiŠ“ — přimlounsalSeníb
tomi fťbečmj řebítel —- „ale wypramui
nám bále o tom mlejně tmčljo otce a o

tmě bobnč jeftřičce, notně; mfje co o té
\oěci mid. "

SDloubríí řebítel opatrně napomáhal
obračohoornoíti a paměti Se ni č lon) č,
ta! še spamatowam je japočal šíwámi
jnémfamí nvqprámčti:

„*.Učlón mébo otce, m němšto jjem
fe narobíl,leží mtráfném úboli, se
hrnouftran mtjfohimi !opci obftous
není-m. gřebalcfo obe mlíjna icft bota
bol'límohla, na nížieft !oftel Be bibi
tom em a hrobem mě hrabě matinhj.
— Gtřcdja mhjna jen pobita ňínbcx
lem, při jemi ieít fměíníce Be třaniořno.
fDmčotna jíon proti mncbobu a to
třetí proti volebnímu bo hmota. qRa
protí fmčmíci jeít tudmn, meblé ní foínota.
QE prmním pojdjobí ieft mlúnílá ganaňfa,
a malá jměmičta 6 bmčma otín; ! mú
cbobn. ——žlRlón jam jej't poftatoen na
;: ot oce ob japabni ftrann fe mlnoucím.
—- ilin) mna! podyopítelnóm Bol, uchopí!
fe lříbn a nnftínií na tabule wife, jal
bn! mtjprůtoěl boft_i čřejmč (: obfíírnč.
“Baloun bneb počal „jegtě'gomati na notnou
m'ou maltu, fteíá jej tochni trngnílanoš
:?mčtníci metla, obráceným fofítčtem jej
biIa, pottamňí je Sním jej lopata, ano i
l;nňj na moíolú topec m nůjfí nofití mu
příragomata „Štemba to bele ínčftí“
Iončll [roč montana—mání —„umíní[ jfem?
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[obč bobrou [wou matinlu lohhlebati, o
níž item fe bomhfílel, še mtb hměgbami
bhbli. Sta ceftě [toe' fhlebal ifemíeo tím
mužem, ienš mne laftmoě fem umebl.“—

Bc toneho toho, coš Ehl Seniče!
o fmém robil'fti mhptútoěl, balo fe foubiti,
še robiči Seníčlotoi čámošni iíou.—

QBQh na to tognefla fe potom obi
tontm přichobu Seničlotoč bo úftamu hlus
chončmhch, lterhšto ialo řígenim Qhším

tohtoá3nmo ; nelibflé mlh maeofliup a
přifteb bo úftatou hluchoněmhd) učí fe
mnohém ušitečnhm toěeem, jimštobh fe
Ehl boma ntlbh naučili nemohl. —

Sebnoho bne přinel ! řebiteliúítmou
pro hluchoněmémlabh muz čiftč olla:
eenh, příjemného uhlqenčho chomání.

„Stbo pal ifte, pane ?“ tágal fe při:
točtitoč řeoitel.

„Sfem ftubent, prámnil,“ — boftal
ga obpoměb, „a přál bud; ít, chod: malého
bobrobtuha, o nčmš Ie toto bni po mčftě
mnoho mlmoi, počtení. Dfub choroance
toho tal mne boial, ze ifem fe na tom
uftanomil, o leton'nich ptágbninúd) obhrli
onoho _nalcgence tohpáttatiJ' —

':Rebitelpřitoebl Seničta a lvl)
prátoěl mu, Že přítomnh pán otce ieho
tohhlebati chce, pal je opět uhtibá ftoou
mileuou lemu, o ni; ta! čníto mnoholtó
fného mhlíábá. —

Seníčel fe uchopil mh; řebitelomh,
jalobh mu na ietoo bámal, že Ie muobtub
nechce.

Rbhš mu mffal řebitel naguačíl, še
ghe gůftane, aš fe řábně tooučí, mhinfnila
fe opět tmářnoft ieho.

„Slřetnčtetomu pěnami/' anamenal 8 e
ničel bále, at fem přimebe moii leftru ::
mého otce, ale tu glou matlu at fem ne:
mobi, oh, ta mne čafto bila, polub ifem
hh! iefftč bomm“ —

To, co byl Seničel řebiteli čuas
menal, přeložil řebítel m úftni řeč, aht)
tomu pan prámnit „Saroflam“ rog
uměl.

„Saló to rogtomilh honu," mola!
Sar o [ l a to; .,nečitelné to tuufi bhti matla,
fterů fe obtoááí nentaftné bitě toto lněn
toati; mona! nem pothhlmofti, še fe to
Italo ien ! bobru ieho. "

„Dmílemt še be; můle Bojí nic [:
neitótoó/ obpoloěbčl řebitel.

R šóbofti páně Saroílatootoě opalouml
Seníčel jelltč jebuou popiíotoc'mítrojím),
to níš mlh“ jeho otce ieft a pan Satoflnm
ft mňedmo pogoruč po,;nametmt bo ftoě
tohollh.

*bo broou uebčlid) přiňel Ěartoě
opět bo “Buchty a ja! fe ro5umi, tčš bo

úftatou,(: mhprčuočlpanu 3 arollatoo
mi aemrulmč, lbh a lbe fe o Senič:
lem pominu: fet"el -—'

ŽB měfici Grpnu ulončil íe na mh
folhd) fltolúch “BraŠflúd; n'lolní tof. —
©t'ubuiicí fe “hltali meíele gÉBmht), jcbui
le frohm tobičům, jiní le fmhm přátelům
(: přibugnhm.

Saroflam fe tě; hototoilna ceftu.
— © holi to ruce, na gábed) ranečel 69
geleue' lůše, B oblíbenou lhtntou ua pentli
pice rameno gatočňenouubíral fe; !Brahh,
čamiřito lroth fmě přimo bo té trojím),
lbefe hhl $artoč 6 Seničlem přeb
třemi roll) ponejprto íen'el. —

Ěmhého bne přinel Sato flato
bo té fame' hoípobh, lbcš hol Žiartoč
6 Seníčtem poneiprm přenocotoal. ?Iš
pofub nebylo třeba, ahl) fe Saroflam
po mlýnech pibil, nebot ble popifomc'mí
Soničtotoa mufel mlýn, ; něhoš pochc'qel,
ča řelou lešeti. “Ra řece fame' tě; bhti
nemohl, ieliloš,Seniče! ttorbil, že fe
teprum6 “Burtonem poneipm přetoášel
a že přes mobu, Herd u ieiich mlhna teče,
není třeba fe přemášeti. ——

„Be mňeho jeho ubc'mi bhlo patrno,
5c mlhn otcůmna potoce (ešteaniloli
na řece. —

llplhmllo oím blu'. Saroflato Ehl
nčlolif mlýnů nalesl, ale Žábnt')wich ne
bhl mlýnem hlebanhm.

Romčněfc omtul Saroflam aj
na íamhch hranicích. $eni5e bochógelp,
Saroflam počal polhhhotoatio ptam:
bomltnonofti Seničlomě. ——

vtaftná náhoba fmebla Sarofla
toa Geitachm lraiáulem, tteth, ia! fe
bh! íám připlul, mflcďp mlhnh po Ěeeháeh
iib n'e'lolilrate natomuoiL

lot bylo omnempro Saroflaroa
uvítanou náhobou, ííšto ! bofašcni ítoěho
cíle milerab použil. ——

$o neblouhč ro3prc'úoce bogmčbčl fe
Satoflam, še pobolmhmlhu, jaloši
pot—ohnětrojím, jiš hlebá, na blíalu fe
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nalébá. Strmé topo [anlélyo bm fc mu
pontčftilo, še ůtoli, to nčmšto šábouci
mlýn Hapal, nalečnuL —

$olo to na ten jména neiblabollm
menějni 513mm; žDřarie. — “Banímóma
mlonářomic [cběla u ohm a lolébola malé
bitč, lbešto Žluničlo, nyni of! febmnóct
rolů ftatá mečeti ftroiila. S]Jřlouúř febčl
$a ftolem a četl 5 falcnbúře na blue. ——

Int roof: gonopol na bméřc. „953:=
ibčtel“ očmal fe blao mc [n\čtuici. —
Satoflam mfloupil (: uctimč Žábal :)
nocleh. 8260 wlibné, ublqmč cbotoáni,
ialoš i Bligh; meče: pohnuly., mlynáře, še
! profbě jeho fmolil. -—

„í'l'finl itft bneo prámč naňí panir
měnu; mam," ptamil mlynář ——„a ja!
mibim, iftc mufutant, můšetcuámtcbo
něco pro obmefclenou “brát.“

„Může fe ftáti, pane mlonúřif
obmčtil wlíbnč Saroflaw, foton: 6
ramena [iimaic ——ačtol'm) nciiem m u:
úrantem ob řemzlln. 589mm uofím
pouge ! (mému mlaítuimu morošeni o le:
hou; přece mno! mne to tčňiroá, běželi
ho na gólsamč moií pobilu. "

Ccimum 6 rameno fotonu, počal ii
labiti. i'iquj stou! foton; přiměl—ilYin:
ničlu bo fmětuice. C—špatřimnimlabébo
ílwárnébo dgince na lamici ulammc to:
tarou mlibučji quramuiicibo gorběla [:
ja.!o tůgc. Giftó a bortí iftooftm') oběm
Satoflamům,1al05| celéit!)o d,!o
mání přihvěbčotoalo jeji bůmčnce, še Sa:
tof law le manenenřilli třibč libt přiná
leží, niloli mna! fc tříbč cefluiicid) bu:
bel—nífů. —

.bneb na první pobleb puma! 3a=
rollam, je je u [mil)o cile. Ěmáňuoft
Žlnniččina palmě fmčbčila,3: iefl [t
ftrou Seničromou. ——

„an tm.;ucifte ruminant/' tágal le
mlynář bále 8M ollam a.

„mih—li, pane mlynáři! obpomibol
Gatoflaw — a to labčni ímé Iman;
pohačomal. „86 jfem rórmu't; traiiua
tubobotflá fe mi to! ;,alubilo, še ifcm fl
nminil, polub mi mogno bube, celou
oblebati. “Bodn'lgím 5 *Bralyp, bezte ifcm
letofluilyo tofu ptáme boflubomal." —

„2139ifte tebt, pan ftubent. Snu
co "bol, pane Matte, tcbq nám napřcb
něco gum-cite, :: palbou: nám motyl něco

:) lé Romanu *Bmgc poměbiti. Mali to
Býti !ráíné mino, to Šimon.“ —

„511261fc ftáti, pane mhmáři,n pra=
mil Satoílam. „$ubc-li nám libo,
mobl Bod) mám i něco 5a5pimoti." —

3 atoflam „počal čpímati.-—
*_Břijemnúblue Satoflamům,

ialoš i uměleďú ptůwob gpěmu fotatou
olou5lil mlonúřc, mlúntě po! mlonóřtu
:: ?lnničfu, tof še fe Buenabólě námfftě:
tot; této upřímně robotoali.

Gelábla fc fblulla aa bmčřmi šáho
flitoč noílondmiíc líbeaněmu „čtou Sax
tof (amount.

“mlynář &mlpnářla Qmálíli Sato:
Hama co mobli, a panimáma fneflamu
neilepflílyo iibla.

Sluničla M) Bola tába uíubel fmůi
o lráfnčm gpěmu těž úftnč pronclla,
ale oftócbala fc, alu) fe nepálo, š: ic
proftořelá; proto mlčfo přifměbčomala bla
mintou lličnou a tráfnúm, neminnóm clem.
Sotol law mila! Bm; porogumčlcitům
?lnniččinóm :! tuboj spínací: poblíže!
dmilhmi na ?lnničlu, ialobx)u) icii
lrófné tmáři obměnu ga ímon ptáci
lylebal. —

giaqu přefměbčeni3 a to [ l a to, je
ft nállonnoft owned; bomúcid) 5ílfal, měl

ga to, je fe nyni pifeň o maceněm ně:
mém boffitoml, iišto fl Bol ! tomu cíli
flošil, neilépe Buba bobiti. !Brotoš spímal
fu profbč paní mlonóřh) píků tu:

Osiřelo dně,
Umřela mu malinka;

Hrabala ji z hrobu
Sirotkova ručinka.

Okazuje hrobnlk
Chlapečkovi němému.

Ze [ v hrobě není,
e šla !: Bohu věčnému.

Nad oblaky vzhůru
e již z hrobu vzata jest,

Tam kde velké slunce
Svílí v kruhu zlatých hvězd.

Sirolek se táže
Svojí sestry milené,

Zdali praydu slyšel
O matince ztracené?
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„Jelo pravda vět-na,“
Dosvědčuje sestřička,

„Tamto nad oblohou
Bydll naše matičkal“

Druhů matka zpurná
Na synka jen hubuje,

Hladem jej a bitím
Nalílostně sužuje.

Sirotek se tím víc
Bo malince rozloužil,

Věda, žeby domu
Zármutkem se usoužíl.

Dlouho hlida zhůru,
Uvažuje u sebe,

Kterakby se dostal
Ke své matce do nebe?

Mysli, tam kde obzor,
Že se kloní obloha;

Tam že k ní lze dojít,
Sirolku se podobá.

Chutě nožky zdvihů,
Do světa se ubírá,

Ceslou svoje zraky
Na obzor jen upíra.

Anjel strain vede
Ubožůlko ústavu,

A tam němý našel
Učení a zábavu.

Tamlo .v pravdě poznal
Onu úzkou pěšinku,

Po ní!. musí kráčet,
Aby našel nmlinku.

„*Bto Šuba! tot ieft pijeň into ona:
flamScničlowl“ -—mola! mlunář
6 pohnutoumpflí, m;; bol Satoí law
píícň ulončil. -—

91n nič la fl gal'nimala [panilon
tloář a ; mobród; očí ii lanulp boint'

„!chl" mgbndjlafi QInničla bo
Iellnč a mohla gel-mělniccp— „tento mla=
bý pán bojifta to o naffem Seničlo
mi,“ promile ga otočí-mi ! bomáa' (bajt.
„Gloj'fcliali jftctu píícň o nnncm d?la
pcčlotoi? — Sal tého land;fc bo

oplalu, goališ bo (má aneb o něm mi ;
ale Robin! je; Mě je Bojím, apod) acuta:
gila panimámu a neročbnčmala otce. —
(Bat Fumpífla, alu; je na čápraší wopla:
lala pro Seničla. —

žmesi tim, co ?lnn ič la maulu plo
čic přempňlela, jallm je Sax—oflama
optala, lgorilí;o Seničlomi nn', icliloš
[: ii patrně \oibčlo, 3: to piícň na 3:
ničla fměřuie, ufebala toe [točtnici pani
máma pláčem, nebo! ii létalo probujené
[mčbouni pro ncpramé G Seničlem nalláu
bání. Dtájce mlunářcm učiněné ani obc
potočbiti nemoljla pro boleft, Heron mnu
to frbci fwém pocítila.

Sar oflato oblozi!wóšnč !ptatu,
pobepřel fi biomu o (mou tulu, a blcbčl,
intelu; o něčem přcmófflel, ! acmi. —

Emmu potoftal Gc floébo honilo,
přcffel ac bmhótc fmčlnici a gůňal tas
nei—něp_řebSaroflamm [láti lla:

„žRelnčle mi, brabocennó panc,olom
ta pifeň itbnó, ltcrou iii: nom 3pimal?“

„D lom koně?“ omlouval djlabnč
Saroflato -— „[nab m: Huml, je o
němém bodml" —

„SE-li 'pal ten bod) iefílě žito ?" tů
5al fc mlqnař bále. —

„Ba omffem je je ším, a Dobře[: mu
webe,“ obpomčběl Sat of la to 6 lamicc
poroflómaie. _

„(šlnč! šeno, MĚ!" gmolal _mlpnčn:
6 újafempatrným, „náš Seničel me!“—

„3bali íe Seničlcm nagzjum,_to
tlemim, ale že icft onen boflil, o nčmjto
ifem spiwal, maffim volantům bitčlcm, to
minu“ protoilSatoflalo.

„illnn ičlo! 911:n ič to !" motal
plném brblem raboftně pobělfenó mlynář;
—- „nóč Seničcl žije!“ pramll,_ťopš
bola ?lnn i č_la bo [mčtnice přilnul:

ila.
P „8 e n í č et že žije ?" gmolala m:
bol'tuě?ínnič la, a pabnouc na tolena
pohačomala, jalobn fe mot—lila: „Db to
bobtotimá 230mm! to milofli plná Motto
fandů, tp ififfeptáwala po lajbé'moblltb'č,
jižto iíem Iobč &“ [mčbo btatřzčla tona:
mala, že mu nebúě gabpnouti. ?albq'o
mne bula mobla ojlpneti tp, lterá gábnébo
lo Tebe ic upřímně bt'noěřujícibo ncofln
ffič! mia, Ěobč, ncifmčtčjní ?Bunno, a_n
ochranu Emou !“ župní mna! přcmobl |:
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cit, (\ proub fl3i lnnoucuf) po tú3omt3cl)
panenfhýd) licid) 3nfinmil řeč jeii. ——

EDilqnář i mlynářů: fnab mimomol:
ně pabli nn lolena a m3lilaiíce opalomali

la3bé flomo po ímé fe moblíci bceři ?ln=ničce.
„%ftaňte flletbetná tohoto,“ pramil

lňnnničce bli3e přiflonpimffiSaro:
flatu, B ttoúři fobč fl3l) ftitaie. „ENČ
bol—ný bratříčel 3'tie a ii3 nmi mpllomiti
florou:„Dtčel—žmatlol—Gefltol“
—- maučil fe tomu me fflole pro blndms
nčme' m !Bra3e, laln3 jei byla pro3ře=

telnoft $o3i umebla. Sloni nepochybný,
3e i mám, pane mlynáři a paní utlouář
to, na tom 3ale3i, abqfte fe botočhěli,
lteeal má nčnu'; íqnúčel bo 23mm; fe
baftal. ICM) [(offte, pomim mám mffeďo,
ia! fe bilo B mania! bitčtem ob té bobo,
mp3 přeb třemi toto to ntčfici Čemu:
ob mas obeffel, a ia! ici pro3řetelnoft
$o3i bo tondpomacibo liftmou pro
hluchoněmé umebla, lbe3to jej, bube=li
mám libo, a mqbáte-li fe Be mnou 3itra
na ceftu, po3ítřlu 3bratoébo a mefele'bo
nale3nete. Seftit 3imúnl obtn3etn fpanilč
této mani bcctuílh) 'Hnničlof' —

Dioni mqpramomal S'aroflam, co
jim: :) Seničtomi ii3 byli ílpífeli, ani
tobo nmnnedyam, 3e pro nelibíté B nim
nnllábáni 3 boatu obeliel. molončim pta:
mil pomóflenóm blaíem: „upřímná mo
blitba ?lnniččinn bopromá3ela jei po
mfled) ceflád; a umebla ici ! matce (Elt
hvi fmatč, u ni3to 3hoétcimffelitč blaho.“ —
„D W3ante fe i 3a mne tal mrou:
mě moblimala, fllecbetná panna! Ba fftaft
něbo bud; fe pnuúbnl, mčba, 3e talomú
newinnó aniel 30 mm fe moblímá 18h:
te3, 3e moblitba mafie, ie3to wám přeb
dymili ! citem vřelé Milt; ! 230W 3 lift
plynula, otřóíla celou buffi mou, a 3e
ínab iefltč nim) tal toroncnč ifem fťbce
[roč nepom3nefl tneiímčtčifíi $annč !Dtatii,
abl; bo obe'mtoaln $o3flému Gunn fmčmu,
into ifem učinil ílofle a miba más fe
mobliti. Infomail un'ivrná leftrn, ieii3to
frbce boří lál'tou IĚobu, bnlall; boiifta i
bofonnlou lřeífanflou mnn3ellou. — QBflal
obpuftte, 3e ilem bomolil frbci fmému,
abl) mluvilo, čebo3 upřímně cítí.“ —

„into kmene! pfiimčte3 none mřelč
bin), vane právním, :: bubte3 nbe3pečen,

3e laíla :: robččnoft ! mám nim; nemu;
bafne to fibcid; nemá),“ ptaloil mlonář
má3nč (\ irbečnč. —

„'Doiiíta — boiiftal" o3toalo ie 3úft
mlqnúřlq a ?lnničtt). „QBbččnoftnaa
fie imám mfrbcid) nim; nnobbnfnel“—

IV.

ŠDtnběbo bne radyotil obe mlona
mů3, bo nčbo3 bylo bloč buinócl) bum
3npřa3eno. ——

Elle mo3e lebčl mlynář a 91nni=
člen a proti nim Satoflnm 6 h;:
tarou.

?lnničla byla Bla3em'i; bneb fe
moblita, bneb fe pána Satoflaioa po
Seničtomi mqptlnonta, nebylli uplne
fam), M3 8 nlui poflebnč mlutoil? —
Sal to mů3e blití, 3e le uči utlumit,
m3bqt pal nellqííi? — a tomu pobobnč.

!Broíiintč a uminně ota3n; Hnnič=
čim; Satellama melmi bojimalq,
nroče3 fe mnemo3nč [na3il, abl) jim ble
mo3nofti tal obpomčbčl, lat; la3bou iebo
obpontěbi potčffena bola.

Ronečně le přibli3ili ! !Bra3e, (\ br
39 na to i ! úftamu pro hluchoněmé. —

„int ifme :: cile fmébo!“ 3molal
Sntoflato mboftně-—

Mlynář i ?lnničla, lteřiialtěa
3imi to !Bra3e nebyli, nemohli ani po=
tbopiti, iat fe bo toboto obromněbo mčlla
a bo tobe roeltlébo bomu (úfiamn) Seni:
čel obmú3il? —

QBftupuiicim bc- bomn přinel albo,
bm) lnč3, řebitel tiftamu, mlibně mliřic, a
u3řetoanničln mboftnč 3molnl: „!Bi:
tam más — [eftřičlo nanebo bobnčbo na!
le3ence! _Salobl) to byla iebo pobobi3na!

!Boibte3, poibte3," ptamil bále ——
—m„ili přátelé, a potěffte fe po Dlouhém
čaíe opět iebnou Be fmóm miláčlem, lnčs
mu3 mám ctibobmó mlabó pán Sato:
[lato byl bopomobl.“

Gbomnnci úftamu fe prato! to 3m
brabčpofpolubarvili,lbo3 řebitelelq:
něčem, s ?lnničlou :: a Satoflac
mem bo ni boli mami.

Seniče! po3nal 3 balda [eílřičlu
fmou, ltetú fe ho ani bočtati nemobla. —
Gmtčim ii lmapil ii raboftnč bo náruči,
3aroč|ll fe ii na &! a plata! tabofli.
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?lnničta platala ; ním. Ronečnč fc
přitoinul ! otci. 91 m;; bol na juammi
řcbitelomo moflotoil jřetelně: „Dtčcl
Geftrol“ uvelebí! mlynář Éoba ga lu
milofl, iíšto byl obbnřil bitě jeho! —

58mm to bobo plná raboili a přece
plná flgi a to glulčmil —

Rboš je boli mlynář a ?lnničla
: Scníčlem bofti potěffili, nwťol i:
Saroflam mílcďt; tři lu fmúm jómošz
mju! robičům, lteři fc nemálo 5 tobo ra:
botoali, je jejichinn Sarojlam ubohé:
mu Seničloml ! bobrénmotci a lbo:
bré feftřičcc bopomobl. mobil—iSaro:
[ lamotoi boli nábošni a bobročinni libé.
Řbbš jim I ieiid) šábofli Saroflam
mnprómčl, ia! mroucnč QInničla 90011
:: neiftočtčiffi Slanně Marii ja jadyománi
fmébo bratříčla bělomala, boli bobaboini
robiči iebo wtlice pobnuti.

3mlámč pal je &lnničlo líbila
matce Saroflatoomč, anaj na tom
ftc'zla, aby po nějahj čas u nič) gůflala,
tčcmnj ilnničta milu-aha fwolilo, ::
to tím fpiffc, ieliťoš Gtim i její otec ipm
lojen byl.

žlRlljnář je máti! opřt bo íloébo
mlóna; -——břím míjel mě je bomů
mrólil, jaja! fl l$artoífotoi, abl; i
jemu ga jeho milojrbcnflmi, lteréj mnu
jabo prológal, fluffnč pobčtomal. Síně

obmčm; nedytěl íjlcdntntj Bartoš při:
imbuti.

?Ibn míjet Bartoš i i(nničlu
poylal, bojlal jej, ibn; byl opět bo 'Em:
lm přiífcl, řebilel bo bomu robičůto Sa
roflamomsjdy, ltrřij ici hojně obbaro:
mali. —

Grbcčm';Satoflam netajil imám
robičům, Šela; fe ga fjtafluélyo bollábal,
lbljln) fc ?(nničfa icbo manjelfou ftáti
mohla.

Ekobiřowé poguawífe n\jní QInničtu
infojto nábojnon, moflnou :: pracomitou
lřtjtanílou pannu, netolilo mikrobi [too=
lili tšábofti [měbo luna, ale tčnili je
5 tobo nemálo, je jejich fun přcbe mňim
nábojnou :: c u o ft n o u manjellu
l)(tbú.

!Bo roce obbómal w fofteličtu na
lovci blíž,: mltjna malebná řtbitcl blucbo:
nčmtjdj 5 213mm; pana Saroflama,
bottom próto a uíeblěbo mčnfana 'EBraš:
jfébo (* žlnničtou :: přitomnofti Sc:
níčla :: mífed; příbujnljd: jat Saro:
flamomtjd; tal ilnniččimjd), meči
nimiž je i Šin-toč 6: from manjcltou
nalějal. »—

,8 i_Inničh) je ftala náboěnó paní
a Seničel je flat po fmrti Mód) robi
čůto maietnitem mlýna, l'tmjj mu řábm';
fun Ěartoffůro into btatt wěrní řibil
a Damnoni.

Básně.
1. Nebojte se!

Ze mraků se tmavých strašně blýská,
V loď se rozvolněné vlny vali,
A hrom zůhubně kol bije, lřlsků,
Jezero se od dna zpouzl, kalí,
Lodí zmítá ——zkáza hrozí bllzkú
Učenikům Páně. Věrou mall
Plavcil proč vás slrach &hrůza jímá ?
An Pán klidně uprostřed vás dřlmá!

„Nebojte se!“ tak Pán živlů pravl,
A již vlnobití zliehlo, kleslo,
Hotovo se k službě všechno slaví:

Mračno, jez zlou bouřikrajům neslo,
Vichr, blesky i ten plsek plevy',
Jenž též zpupné tepal v lod'iveslo;
Ajl již na pokyn se všechno koří.
V plavců nitru svaly úžas hoří.

„Nebojte sel“ Tak Pán svojim vece,
Nebojte se, iižlo plavlte se
Po života přeširoké řece!
A! se bouře nade loďkou nese,
Nech! zem duní, mračno blesky mele:
Slabcem jenom zhouby hrůza třese,
S důvěrou kdo lm Banu se chy'll,
Tomu živlovó i sloužit pill.
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„Nebojte sel-* Tak Pan vece světa,
Nebojte se, pro pravdu jež svatou
Zpupných bludců utiskuje četa;
Nebojte sel pro lásku když zňatou
K cnosti, svět svou banu na vás meta!
Pán své střeže mocí nepojulou;
Kdo se s důvěrnosti k Němu vine,
Byt i celý svět chtěl, nezahyne!

Frant. liliukně.

2. Veliká čísla.

Ondy se ptám pilných včel,
Kolik kvítků zrak jich zi'el?
Víš, co řekly šeptem ony?
„Aj my známe mnohý kvítek,
Než těch pestrých vesuy dítek —
Nesmíme jsou miliony.“

Jindy zase ptám se vod.
Kolik ryb se živí Zpod?
Víš, co řekly šumem ony?
„Kdybys vnikl k nám až na dno,
Hlubiny vše prošel snadno —
L'zřiš jich tam miliony.“

Tu se opět oblak ptám,
Kolik ptáčků mu. k nám?
Víš, co řekly letem ony?
„Kolik kapek jemně rosy,
Tolik se jich vzduchem nosi ——
Nesěíslué miliony.

Tam zas doubravek se ptám
Kolik zvířat čítat mam.
Víš, co řekly šustem ony?
„V světě širém zvířat jesti,
Kolik na nas ratolesti —
Nesčislné miliony!

Synu, lvorův tolik jest,
Kolik zlatolesklých hvězd
Světopůna u záclony;
Viz jen, kolik jich tam Svítál
Zdaž duch lidsky všechny sčítá
Nesmírně hvězd miliony?

Synu hle! ten lidský duch
Změřil slunce i hvězd kruh!
Snad že přec mi sčítáš tvory,
O něž Pán se stará s hory?
Byt bys sčítnl — dobrodiní,
.lež On prokazuje tobě,
Nesčitáš mi v žádné době ——
Pro ně — v světě čisel není.

Frant. Klinkaě.
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3. Zpominka na Boha.

Malý s křivan Boha vzýva',
Au hned ?. jitra s výše zpívá,
Slavík také díky jevi
Přeslnvnými svými zpěvy,
Růže ve své milé vnadě
Šíří vůni po Zahradě,
Fijalenka z tichěskrýšc
Pokornou svou cnolu dy'še,
Mraveneček v pracně pili
Chválí Boha ze vSí síly.
A ty naše dobré včely
Z kvítkův bzučí dik svůj vřely';
Každý brouček velký, malý
Bohu vděčný jest a dbalý;
A já, ač jsem člověkem,
Mělbych zplůcct nevděkem? —
Vroucnou budu nábožností
Pánu Bohu díky vzdávat,
A se v každé svaté cnosti
Denně vice stálým stávatl

Josef Nikolau.

4. Otázka a odpoved.

Proč pak hezké zvonečky,
Milostné vy kvítečky,
Hlavinky své kloníte?
Snad i slzy ronítc?

,Slunce s jasnou tváři
Vyšlo na nebesku,
A již v plném lesku
Na obloze září;
Hledtez, jak tam slavně pluje,
A jak svět náš pozlacuje !“

„Tušime a víme,
Že my slabé kvítky
Posledními dítky
Jeho zvát se smíme;
Proto zvonek náš se kloní,
Nehes Pánu tiše zvoní.“

Jos. Nikolan.

5. Chudohička.

,Chudobičko skromná,
květinko ty malé,

Pověz ty mně, pověz,
odkud's původ vzala?

Odkud's původ vzala,
proč mat tvoje mihi



Maceší jen láskou
tebe obm slila?

A zdaž chu občnko,
nebolí to tebe,

Když zříš sličnou růži
kvéstí vedlé sebe ?“ _—

„Pí'íteli můj mily!
Kdybych řeč já měla,

Blaženost bych svoji
rada vyprávěla.

Viz tu bujnou růži,
viz jak rychle hyne,

An mně radost tichá
neustále hyne.

Od té doby blahé,
co svět uzřel Spasu,

Nedbám já již mnoho
na hynoucí krasu.

Tehdy když má! Boží
skličil nával citu,

Že jí Betlem nepřál
hostinného bytu:

Tehdy i mát' moje
zaplakala země

Nad nevdčkem lidu,
v městě Betlehem—".

Stesky země tklivé
slyší Božské dítko,

Na památku — velí ——
at ji zdobí kvitko!

Ať zem zdobí vezdy
ve skromničkém květu,

Že co chudé dítko
Bůh se zrodil světu.“ ——

,Chudobičko milá!
Ty's mi nyní drahou,

Co's mi vyprávěla,
proč se cítíš blahou.

Protož mně vždy zkvítoj,
uč mne svému klidu,

.la tě budu pěstít,
hlásej to též lidu!

Hlásej, že ne skvosty,
_ ale srdce vděčné —
Ze jen skromnost ticha

plodí květy věčné.“
Frant.. Klinkač.

6. Zalíbení v přírodě.

sedma.

'l'u vesel jsem, tu radost mám,
'l'u Tvůrce v každý lístek pí.—še:
,.Necht dechem my'mtvor vešken dýšel“

[ když květ sadům Opadů
A krásná Boží zahrada
Je smutna jako pustý chrám,
Já vesel jsem, přec radost mám:
Tu Bůh zas v každy snížek píše:
„Nechť pro krašSi můj tvor můj dýsel“

Tak vesel jsem, tak radost mám,
Mne těší šírý Boží svět;
Nech! hyne máj, necht hyne květ,
Vždyť přírodou Bůh mluví sám
A tajemná v ní slova piše:
„Nechť plesů vše, co žije, dýšel“

Frant. lílinkač.

T Jara
Letí, letí Skřivánek,

Nese mnoho zpčvánek,
Kvítka kolem po kraji
Tajně si to šeptají,
A již v čilém roznětu
Chystají se ku květu.

Letí, leti Skřivánek,
Nese mnoho zpěvůnek,
Aj! již pěje s blankytu,
Že kol jaro v procítu;
Hory, doly jeden hlas,
Že již k plesům opět čas.

o ty útlý sklivůnhul
Zapěj mi též zpěvánkul
Zapěj mi ji do hrudí,
Ať se srdce probudí,
Z tuhých vazeb vyprosti
A dík vzdává Výsosti!

Frant. lílinhč.

8. Postesknutí.

Často jsem se ještě mala
Matičky své milé ptala:
„Ach jak dlouho, milů máti,
Bude smutno kolem chýžek
Do zahrady padat snížck,
A v ní růže moje spálí?
Kdy zas budu mocí jíti
Do věnečků vplitat kvítí?“

A ta máti dobrá, milá,
Když květ se budí v údolí,

Když nad mnou skřivan šveholí
A jaro věstí krajinám:

Hned mé tužby ukojila:
„„Nežli budeš opět mocí
Věnec z kvítků uvinouti,
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Musí jestě nplynouli
Tolik dní a tolik nocí.
Kolik mně, mé potěšeni,
Upřímných dáš polibení.“

Ach jak tehdy čas ten minull
.lak ten snížek rychle splynuli
Ale nyni — co má! v hrobě -—

Nechce zeme dlouho tati,
Nebe snižek přestat vali:
Nyní — siré smutné robě —
Nemám růži, nemam kvítí,
Aniž možná k rovu jíti. —

Frant. Klinhč.

Čtení rozmanité

[. (Poctivost Černohorců. ')
Cestující cizinec vypravoval vČeskem
museu v Praze: „Mnozí mne vystři
hali před ukrutností a loupeživosti
Černohorcův, ježto mi napoiad

za loupežníky vystavovali. .la všakpřece chutč vyda se na cestu ashle
dat jsem, že v horách ('crnohorskych
člověk v každou hodinu jest jistější
nežli v našich vysoce civilisovaných
městech, kdežto na veřejných silni—
cech, v kostelích neho kdekoliv jinde
člověk nemůže dosti pozorným byti,
aby mu ruka neoprávněná do kapsy
nevjela, hodinky nevylahla ani-b k vůli
hedbávnému šátku kapsu u kabátu nc
uřizla. Slyšel jsem zúst včrohodných,
že v Černé Hoře a v sousedních zc
mich Rakouského mocnářství krádež
jest velmi pořídkym ohjevem, a že
nepravost ta v krajích těchto téměř
za neznámou pokládati se může. Algych
jeden toliko příklad o poctivosti ('er
nohorců uvedl, povim, co se mně
s mým průvodčím Súvem přihodilo,
s jehož obezřetností a úslužnosti jsem
dokonale spokojen byl. Když jsem
mluvilo mzdě, jižto jsem mu dáti za
mýšlel, pravil Savo: „Pane, já! jsem
se ti nepronajal, a tudyž také ničeho
Nežádám“ — Já jsem odpověděl:
„Nuže, tedy přijmi aspoň těchto ne—
kolik dvacetm'ků, jež ti podávům, ač
se mezi námi úmluva nestala.“ —

') Shine! tontoDvyňčIijsme z německéhoasopisu: „ ie artenlanb “ Jahrgan
1353. Leipzig. €* '

& drobnůstky.

Vážní-., avšak nikoliv nehraje na ura
ženého odvětil Sá v 0: „Já! jsem
pcnjaníkem vladyky, & vykonavám
toliko, což mi hospodar rozkázal. Za
to nepřijímám nižádny'ch peněz; proto
však tě přece mam rad.“ — Já jsem
mu opet pravil: „Nuže, máš-Ii mne
skutečně rad, přijmi aspon tuto hrst
drobných, ja to u vladyky omluvím &
řeknu mu, že jsi to pouze jenom po
mě dotňrné domluvě učinil.“——Sůvo
se chvíli rozmyšlel, pohlodl na peníze
podávané a pak řekl: „Nikoliv, tolik
nesmím přijmonti; počkej, já ti po
vím, mnoho-Ii 7 nich po právu a po
svědomí podržeti sumu.“ Pak přepo
čítal drolmé peníze, podržel třetinu
znich, a ostalek uni vrátil s těmi slo
vy: „Vlastně nemam ničeho přijmouti,
& co jsem přijal. přijal jsem na tvé
odpovídání “ — Není-Ii to důkaz vzá
cné poctivosli? A zdali takovou na—
h'ezůmevnašich civilisovanych zemích?
A lidé ti “vydávají se ve světe za lou
pežníkyl Jesli! věcí směšnou, něco
podobného jen mysliti.“ — (Příleži
tostně zmiňujeme se, že ovšem tepruv
před několika léty mnohé něme
cke noviny a časOpisy neosty'chaly
se veřejně podobné křivé usudky
roztrušovati v našich zemích o Cer—
nohorcích, aby tím jméno chrabrych
Slovanův těchto před svetem zha
nobily. Avšak pravda vezdy časem
svy'm přichodí na světlo. (Pořadatel)

2. Nejpodivnejší město na
světě jest snadBerbera v nitru
Afriky, město pouze v čas velikých



76

trhů obývané. V tu dobu sejdou se
kupci se všech uhlů světa: Indové,
Arabové, Evropané, karavany
z jižných i severných krajů, tak že
město vtom čase až na 20.000 oby
vatelů v sobě přechovává. Po třech
nebo po čtyrech měsících opouštějí
však kupci opět veliké toto tržiště, a
několik dní po odchodu poslední ka—
ravany procházejíse již pštrosové
& sajky po náměstí, a lvi vracejí
se do příbytkův kupců vystěhovaných.
Zajímavé jest, že mezi zbožím na tr
zích Berbersky'chskleněné perly
české jedno z předních mist zauji—
mají. Tento výrobek českých hutí
slouží za šperk velmi oblíbený téměř
po celé Africe; a v krajinách, ham
ještě nikdy noha evropska byla ne
vkročila, lesknou sc české perlí—
čky na šíji al'rikanských krasotinek.

3. (Očista čilí sond Boží
roku 1857) V Grahovu, na hra—
nicích černohorských, byl 'l'n
rek okraden a m n dir měl v pode
zření jistého ki'eslana. Když pak ki'e
stan tvrdil, že o krádeži ničeho neví,
dal mudir rozpáliti železo, až bylo
žhavé a řekl křesíanovi, aby žhavé
železo vyndal rukou holou, že se ne
spálí, puk-Ii je nevim-n. ——Křesťan,
mladý hošík, poznamenal se svatým
křížem a pravil: .,Ve jménu Boho
rodičky! že jsem nevzal pe—
níze; a vzal-lijsem je, at mi
ruka shořít“ — Sáhl rukou do
horké vody, do níž bylo žhavé žele
zo puštěno a vyndal je šťastně. Ruka
mu k podivení všech zůstala zdravá
a jen málo některé prsty sežloutly.—
Peníze za několik dní našly se na ji
nem místě.

4. Strom jesenový (l'raxinus
excelsior, německy: Eschc) jest, jak
zkušenost učí, zápachem svým hou—
senkám tak odporný, že se netoliko
listi jescnového, ale ani sousedních
stromů nedotýkají. Odporouči se tedy,
do sadův ovocného stromoví po rii
zuu jeseny vsadili, jakož se podo
bným způsobem i zelí zasadénim po
různých konopí od housenek ochra
ňuje.

(Etmi rajmanitč a brobnůftíyÍ

5. Sopka Fopokatepetl
v Mexiku jest největším pramenem
bohatství okolní krajiny a snad celé
země. Sopka tato jest 16.800 stře—
víců vysokú a chová ve vnitru svém
vzácné poklady, větší nežli KaliI'o r
nie. Zlato a stříbro musí se v ho
rách pracně a s velikými obtížemi
dobývali. Hora tato vydává však po
klad svůj bez lidského pí'ícinční sama;
vyhazuje totiž každodenně množství
čiste, pěkné síry. Za starých dob vy
hazovala hora ta siru v knscch často
až 1' v průměru majících, a až po
dnes ještě obohacuje okolní lid. Od
osnčženého temene až kn ztvrdié síře
páči se 64 stí-eviců hloubky. Z toho
patrno, jak velike množství síry hora
tato chova.

G.Strom olivový, aneb krátce
oliva (Olea europea, Lin.), po—
chůzi z malé Asie, odkudz se již
v době před Christem Pánem do
jižních částí Evropy dostal. Staro
věký svet mel jej u veliké vážnosti,
takže se pohanštiGreci a Římané
neopovážíli olivu porazití, aneb dřevo
jeji jako paliva užiti. aby hněv bohů
svých na se nenvalili; olivová raw
Iestka byla libým znakem pokoje a
spolu vzacnou ozdobou vítěze vboji,
jakož i vítězové her olimpíckých oli
vovým věncem korunováni bývalí. I
Svata Písma křesraaův olivě a olejí
ovoce jejího vážná místa vykazují.
V posvátné lampč stanu úmluvy
hořel olivový olej; Samuel připravil
olej olivový, aby pomazat krale Sau
la; v žalmích se strom olivový ča
stokráte ve smyslu vznešeném zpomí—
na a „hora OIívetská“ u Jerusa
lema netoliko pro své položení, ale i
pro olivové stromy v době Christa
Pana velké vážností požívala. Sám
strom jest malý, peň obyčejně křívý,
rozpukany', a však nepřekonané ži—
votně sily; nebo když i po kořen
shoří, ještě mladníky vyžene. Listí
jeho podobě se vrbovému, a však
jest bělejší, téměř takové barvy, jako
listí osyky (Populus tremola). Za
našeho věku jest olivový strom po
celé jižní Evropě rozšířen;jme
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novitěale v jižním Franeousku,
kdežto celé kraje toliko pěstováním
stromův olivových se živí. V rakou
ské říši nalezají se olivové sady v Dal
matsku a vůbec po celém Pomoří
až k městu Tersti, kdež u blízké
obce Servoly první olivové sady
viděti. Ovoce stromu, tak zvaná oli—
vy, jest podlouhlé, co do tvaru dřín
kám podobné, & však mnohem větší,
5 počátku jasno-zelené, při dozrávání
ovoce tmavé žluto-zeleně barvy. Ma
so ovoce jest hubnaté, trpké a od
porné chuti, tak že se surové ani
užíti nemůže; ovšem ale zadělané,
k čemu se výlučně ovoce se stromúv
opadajíci potřebuje. K tomu cili St:
namoěi po 24 hodin do luhu, pope
lem a vápnem zadčlanelio, pak se
opět v čisté vodě náležitě uincje, n
tak s anýsem u podobnými vohavy'ini
přídavky buď do sklenic anebo do
soudků zadčlá. Tyto zadčlnne olivy
jsou zvláště vHusku a vůbec u při
slušníkůcírkve pravoslavné oh—
líbené, jelikož jim slouží zn masný
přídavek jídla 'v dlouhých postech,
když nijakě masnoty původu zvířecího
užili nesmějí.

7. (Umátneni.) „Pane starosto,
prosím vás pěkně, oznamte v neděli
v hromadě sousedům -— ztratil se mi
kůň, jestíiby o něm nekdo vědět!“
'lak prosil Vašek ztrátou koně sve
ho uU'úpený pana starostu, s kterým
se b | polem na koni jeda náhocluu
polls . — Starosta: „Dávno—lise
vám ztratil?“ — Vašek: „DHt'Sráno
vyvedl jsem ho na pastvu, o pole
dnách jdu se podívat, již ho tam ne
bylo; a již jsem vám, milý pane sta—
rosto, všecky javořiny sjezdit, a ni
kde o něm ani vidu ani slechu.“
Starosta: „A což to máte za koně,
na němž jste se přinesl?“ — Vašek
dlouho hledí na koně, na kterém se
přinesl, aby se dobře podíval, skočil
s koně dolů, a pak sobě hluboce
oddechnuv odpověděl: „Na mou kuší
— to je on, to je on! Nevím, co
mne omámila! — Z udalosti této po—
vstalo pořekadlo: „Vasak hledá
koně a sedí na něm.“
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8. (Dopis z okolí Kocour
ko v ského) Kocourkov od nepa—
mčtných dob proslavil se zpozdilostí
svých obyvatelův, tak že netřebahlu—
bokých známostí nnrodopisných, abyste
zvěděli,že Kocourkovští majíježky
v hlave. Velice byste se však mýlili
domnívajíce se, že páni z Kocourkova
za svou pověst se stydí. Hlou post
a pýcha chodívá od jakživa pohro
madě; netoliko pošetilosti alcbrž ina
dutou vypinavosti vyniká Ko cour—
kovan; onf pi'icliodí na svět již co
hotovy mudrc, a proto mu netřeba,
aby si tepruv dlouhým učením hlavy
lámal. Proto hned od počátku býval
slavný Koco urkov úhlavnímnepří
tclein školy. „Naši dědovč,“ říká—
vali stai'i Kocourkov an e, „necho
dili nikdy do školy a přece byli ho
dní lide.Neunn'-li ani čísti ani psali, &
přece byti veseloživi; hospoda bývala
denne plu-á,:: stary' Mojžíš nejlíp
ví, jak drželi nu cistotu hrdla, neuna
vene jej proplaehujicc nápojem vzác
uy'ni, jemuž nynější hloupý svět pi'e
zdívá „sedě hrynd y.“ Ducha plny'
nápoj tcnuahrndil jim \ ysoké Sko
ly. A načbychont iny své děti mo
řili skolou? Vystavmc raději ještě je
dnu hospodu, n uiilidánie, zdali se
nám kdo vyrovnáF — Tak se mu
drovalo po celém Kocourkově,
když se nařízením vysiikě vlády tomto
škola zříditi měla. Konečně se mu
seli chlčj nechtěj podrobiti rozkazu,
a vystavěli bídnou chatrč, která nese
nápis: „Skola,“ achy se více pa—
stoušce nebo pazderně podobala. Ne
třeba dokládati, že ji vedlé svých zá
sad Koc our kovský ch považují
za zbytečně břemeno obce až podnes,
a že obecního sluhu nad učitele
staví.

A co je zac ten pán ucitel
Kocourkovský? —- c není z
Kocourkova rodič, snadno se do
vtípite, když vám povím, že se Ko
courkované zařeldi,že nedaji ani
jediného synka na řemeslo, jak
oni pravi, zbytečné, ač každý Ko
courkovan přesvědčenjest, žeby
za profess ora se hodil.
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Nezáleží vám na tom, byste se
dověděli rodiště & jmena p. učitele
Kocourkovského; at je mu l'etr nebo
Pavel, tolik však jisto, kdo jej zná,
(ovšem vyjmouceKocourkovan y)
rekne vám každý: „Tot výborný muž,
učitel i vychovatel; kýžbyehow
takového měli! Uměli bychom si ho
lepe vážili, než ta tratora Kocour—
kovskěf“ — Zavede vás na chvíli
do jeho dílny a vím už napřed, že
mi za pravdu dáte.

Ve školní den přijdtež, kdy chcete,
nenajdete ho leč v malé štěpnici ma
ličkých. Ačkoli nevclmi pevného zdraví
požívá, přeceby ani za celý svět je
dině školní hodiny neproncdbal. Z to—
hojiž vidno,že není pouhým nil
jemníkem, nýbrž že z lásky
k Bohu bedlivě koná povin
n ()sli stavu -svM. 0, nedbaje olm
vneko nevdekn těch, hlei'ižby mu
nejvíce dlkem zavázáni býti měli. Jsa
pl'ítelem mládeže navštívil jsem je
dnou školu Kocourkovskou,
abych učitě se pi'esvědůil o výborném
stavu jejim. A proto mohu věrně
povědíli, co jsem viděl a slysel.

Vkročivšibo nvilnlo mne draho
vzácné pozdravení katolické: „P 0
chválen dud'Ježíš Christusl“
pak následovala modlitba. Mohu říci,
že hned první krok do školy mne
nikde tak příjemně nedojel, jako vKo—
c ourkov ě. nitky povstilvšes tako
vou vážností pronesly pozdravcnikře—
sienské & modlitbu, že jsem si hned
pomyslíl:„Pán učitel musí býti
sám velmi nábožný muž, že
tak důstojně naučil modliti
se eh o v a n c e své. Po mo—
dlitbě ptal se mne p. ueitcl, zdali mi
vhod, aby dítky neco zazpívaly?
S radostí jsem přijal laskavý ten mi
vrh. Ditkám slyšícím, uěhy se je
dnalo, zajiskt'ily se očí a rázem spu
stily jůdmou písen školní: „H ej čik o—
láci, milerádi školu navště—
vujeme,“ a jinou: „Rád se učí
hodný chlapik všemu, co můž
býti ku prOSpěehu jemu.“
Roztomilé nů pěvy obou těch piSní
radostně mne překvapily, tak že jsem

se Sotva konce dočkal, abych se ze
ptati mohl, kdoby ku drahým těm
zvukům tak přiměřené pro mládež
slova byl strojiL Řečeno mi, že v. p.
Kulda , po 'rad &tel Moravan a,
sběratel pi'ekráSnýeh o
hádek Rožnovských, vydal
celou knížku podobných skalních písní
& basni s nápčvy, která má nápis:
„Písně a básně pro školy ná
ro dní,“ a kterou mi p. učitel ochotně
podával na ukázkul zaplesal jsem
v srdci svém upravil: „Zaplaf mu Pán
Bůh za neunavenou tu pi-ičinlivostje
ho, s jukovou se nese ku zvedenl
vlasti vůbec a milé mladeže zlášl'.“ *)

Koeourkov an é, ač jinak po
krčmu-.h & p'rístkáck dosti písní pě
stují, ovšemjarma reěn ich, zhu—
sta i neplee li ých, přece odporují
tomu, aby se mládež Zpěvu ušlechti
lému učila & proto na vši domluvu
ani jedinné knížky zpěvní pro své di
tky nezakoupili, jelikož prý Sami se
naučili písním bez knížek. Ovšem že
naučili. ale jakým? Lepe by bylo, aby
ie nikdy byli nepoznalL

An jsem s pánem učitelem opů
sobeni zpěvu na ušleehlěni srdce ho
voril, vstoupil z nenadání do školy v.
p katecheta. Poněvadž jej osobně
znám, nebyl jsem v uesnázi, abych
svou přítomnost ve škole ospravedlnil.
Na výslovnou žádost musel jsem po
zůstalí, bych se všestranně o pokroku
malieky'ch přesvědčil Bylotě to rado
stné podívání na to ěile eko žákov—
stva, kterak kněze bedlivě doprová—
zelo, kamkoli se byl lmnl. Ani jo
dnou jsem neslyšel, žeby p. učitel
byl musil napomínati k pozornosti.
Proto také dané otázky došly povždy
rozumné odpovědi; kdekoli kněz za
klepal, všude se to ozývalo; důkaz
čestný, že p. učitel bedlivě
s ditkami opakuje předmět
nejdůležitější, na kterém spo
čívá přední základ všeliké

*) Jcmom proto, abych výslovné žádosti
páně dopisovalelově vybavél, nechal
jsem dopis tento beze změny a bez vy
puštěni chvály, za nitto děkuji.

B. lll Kulda.
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zvedenosli lidské. Když jsem
mu napotom svou uznalosl vyjádřili
chtěl, že tak svědomitě hledí opako
vání sv. náboženství, čehož pohříchu
mnozí kolegové jeho zhusta zane
dbávaji, odvětil mi: „Vždyť pak ne
jsme učitelové divochů, néhrž křestanů,
a proto bych si to kladl za hřích,
kdybych velebného pána věrně ne—
podporoval. Pravice všecko nedo—
káže, pakli jí levice nepomáhá.
Proto io Církvi a škole, 0 uči
teli a knčzi platí slavné heslo milo—
vaného Vládce našeho: „Spojený—
mi silami.“

Po náboženství jal se p. učitel
přednášeli & zkoušeli ze svých před
mětů; psalo a počítalo se na tabule,
četlo se z čítanky a p. učitel dal si
vykládali od ělenáí'ův, co byli četli,
přidav všude vhodné Vysvětlení, kde
koli se mu vidělo býti potřebou. Pa
trně bylo znali, že p. ucitel i mimo
školu pilně se vzdělává přiměřeným
čtením, zlášlě výtečného časopisu p.
Řezáčova: „Skola a Život“ Ode
piraje žaludku vynakládá šlechetný
muž krvavý halíi' na vzdělání ducha,
an mnozi lidové úřadu téhož na ško—
lách mnohem výnosnějších sedíce mají
za to, žeby už dosli učenými byli,
jakmile za učitele se dostali.

Musil bych by'li velmi obšíruým,
bych zevrubně výborně vlastnosti p.
učitele Kocourkovského ličiti měl. Do
kládám toliko, že mi na odchod jestě
jedné nevšední lahůdky poskytnuto ve
škole Kocourkovské.

P. učitel pracuje totiž bedlivě o
tom, aby dítky časem v chrámu Páně
provozovali mohli slovúlnou „Mši pro
lid“ od mistra Pražského Jana Nep.
Škroupa, kterou i nejdůslojnějši
konsistoř Brněnska vřele odpo
ručila učitelstvo víastenskému. Mnozí
milovníci pohodlí mají to za nemožnost.
Zatím veřejné listy donesly už nejc—
dnu zpravu z Čech, že výborně zpí
vají dílky církevní tu skladbu ku vše
obecnému vzdělání nábožného zástupu.
I já jsem byl svědkem, že dobré vůle
za pomocí Boží mnoho dokáže. Dilky
Kocourkovské znají už větší část ve

lebneho zpěvu toho nazpamčt, a tla-li
Pán Bůh o přišli pouti hodlá p. učitel
provozovali mši celou v chrámu Páně.
Chvála mu! Bylo by záslužno, abyste
i vy horliví pěstounové mládeže po
vlastech našich dokázali, že se nešli—
lite prace, kdekoli Se jedna o zvele
bení služeb Božích. Jenom z pilní:
ruky kvete naděje blaha.

A ted ku konci ještě slovíčko o
tom, jakého uznáni požívá výborný p.
učitel Kocourkovský? Jenom slovíčko
pravím, neboť by mi bylo psali celé
kroniky, kdybych ohšímým býti chtěl.
Majíce vyučováni školní za zbytečné
jenom s největší nevolí mu dávají, co
mu dávali musejí, přidávajíce zavždy
pepře nevyeválané své huby. Rádi by
mu něco vytýkali, ale co? Všecky
předměty pro národní skoly předepsané
náležitě přednáší. Pot-ali naň ledy
doléhali, aby dětem zakázal po
moravsku hovořili. Svědomily'uči
lel zhrozil se iakově_ nerozumné žá
dosti .) pravil určitě: Ze nehodlá ničemu
jinemu vyučovali, než co mu od slavně
vlády nařízeno, jež ho na morav
skou školu povolala, a doložil, že_
dllč školní má dosli dělat, aby si mi
ležitě osvojilo vědomosti základni, což
ovšem nemůže lépe docíleno býti, leč
jazykem dítěti přirozeným, jazy—
kem malei'skýmf' Co rozumný muž
ovšem nehaněl jazyků jinorodých, ale
pravil; „Na to času dost, až si dítě
odbude školu narodni, bude—li mu
loho li'eba ; napřed košile, potom kabát.“

To jste měli slyšet, jak naň ku—
lili. Jeden areimudrc v zoufalosti vy—
hrožoval, že svéhlavého učitele dají
do „Moravského Národního
Li stu ;“ na štěstí však nebylo dol
čcných novin v ,celém slavném K0
oourkově, ač okresní p. představený
nejednou je schvaloval nbci.*) „Nač
by nám bylo novin?“ pravili, „my ví
me dost, a přece chtěli dle Kocour—

9) A kdyby jich tam bylo, cotby to pro
spélo? V celém Kocourkově mimo
p. učitele chváleného a dobře vyučené
žáky by žáden nedovedl poctivého híd
ku napsali.

Pořadatel.
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kovského rozumu svého učitele v no
vinách na pranýř postaviti, žeby tak
málo uměl. Skoda, že se to nestalo,
aspoň by se byla Morava už dříve
dověděla, jaká osvěta v Kocourkově
kVete!

Pán Bůh ruč. olevříti oči nevděč
níkům, jižto proněsledujíce svých
dobrodinců pomstu svolávají na sebe
a na své dítky!

Na dorozuměuou. Aby si uč
kdo darmo hlavy nelůmnl přemýšle
ním, kdehy dotčený Koco urk ov
ležel, podotknouli musíme, že ho na
mapě nikde nestává a že bychom ro
vněž srdečně přáli, aby ho ani v sku—
tečnosti nebylo. Obávdme se zatím,
že ne jeden, nýbrž více Kocour
kovů bude po ubohé vlasti; (kdežto
vane týž nebluhy duch v obci. ať;
škola daleko za Kooourkovskou po
kulhává), kýžbychom byli v tom na
omylu! Podalijsme tu všeobecne
zrcadlo, aby, kdokoli doň nahlédne a
shledá-Ii tvář duše své zašpiněnou, ji
umyl, aby byla skutečným obrazem
Božím, k Jehož podobenství stvořena
jest. —

(Od p ovč d váženemu do—
pisovateli z okolí Kocour
k o v sk c h o.) Vážený Pane dopiso
vateli! — Pokládám za povinnost
svou, abych se Vinu předně uctivě
poděkoval za dopis prvý, kterýž bohdá
neostane i posledním. Skola jest věci
v našem věku a národu tak důležitou,
že se musi k nemu pilně zřetel obcí
obraceli; a jelikož jste Vy, pane do
pisovateli, prvým depisem svým jasně
osvědčil, jak ryze náhledy o školství
národním máte, tndyž Vás o pokračo
vání žádám. —— Já puk toliko zmi—
niti se chci v této odpovědi své, kte
rak jsem z dopisu Vaseho shledal u
Kocourkovanů podivnoudů
sledn ost ve smýšlení. Podi
vnou důslednost spali-ujiu Ko
co urkovanů vtom, že když ne
mohli proraziti, aby neměli skoly
žádné, chtělimíti školu nenáro

dni, t. j. chtěli, aby se dítky
jejich vyučovaly jazykem cizím.
Kocourkova'né chtějí, aby dítky
jejich nič emu se nenaučily; k to
mu Zajisté jest nejjistější cestou a
nejlepším prostředkem v yu (' ov á ní
jazykem cizím. Dčlimohoueho
dit celých šest roků do školy,a přece
ničemu se nenaučí; nebo papou—
škování neurčených slov nemů
že se jmenovali uměním; a takto
K 0 co u r ko v a né přece provésti
chtějí svou, aby školy neměli. Skola
odnúrodučná není školou žádnou. -—
Baje přeceŠkolou, ale školou
mravní z kazy, tak žeby lepebylo
nemíti žádne školy nežli školy odná
rodní-nd; ale ovšem, tak daleko ne—
sahá k rá tko z raků d ůsled n ost
Kocourkovanů. — Ale kterak
bude v Kocourkově, až nynější
školáci odrostou? Výborný pán učitel
vypěstuje nové pokolení, v učmžto
proti vůli rodičiiv nikdo Koc ou r—
kovany nepozna. Co p(llí)ll't?— Až
nynějšíděti v Kocourkově doro
stou, vyuu'rní Kocourko v jméno
obce sve s některým jiným městečkem
na llloruvč,-kdežto se děti nevyučnji
jazykem mateřským. Zatím Vás po
zdravuie Pořadatel.

9. Sedlák prodal pekařovi 10 ti
ber másla. Pekař si ho doma vážil
a shledal, že ho jest jen osm liber.
Hned sedláka žaloval, a soudce pravil,
že pro podvod podléhá pokutě a tre
stu. Sedlák hájil se řka: „Pane soudce,
podvodu jsem se nedopustil; já ne
mam doma žádných závaží, a poně
vadž jsem právě od téhožpckařekou
pil dva boclmíky chleba, jenž měli
dle výsady uřední deset liber vážili,
dal jsem je na jednu mísku věk, a
na druhou jsem dával máslo. Je—li
tedy másla pravě deset liber, nevíra;
ale to vím, že ho jest tolikjako chle—
ba.“ — Soudce dal oba bochníky vů
žiti, a skutečné dvě libry sc nedostá
valy. — Sedlák byl propuštěn, a pe
kař byl odBouzen ktrestu a k pokutě.
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Čtení ?. hospodářství.Zahradníček v || 0 r či o ||..
(011Frant. mevskélno, farářeve Štěpánmň)

Pokračování : lonnlu'ekuročníku.

ll. Oddělení.
U ohzvláštnívh stromioh ovoc

ných.
%. 49. Broskve.

Šúbnť; owocm) ftrom nešábá tolil
opatromčmi,into ítromeť brofhvowó;
ale obměňuje monologem“ práci unií—or:
mim íífatonatóm omotem, tteréš fajbě iině
owoce ímo“ [il.—quot! (f_mti přemyííuie.
“Broto ic Broma: melmi [;tcbaii :: pofub
tray plati. — štrom Broffcroni
iábá blubotou a _fudwu úrobnou čem,
teplo :: móítuní. Gim úrobnčiífi :: ínofíi
ieft půba, tim lip fc ftromcl boří, tim
lráíněini :! dmtněíffi icft owoce jeho. 23
tějfč, flíuomitč a molré půbč ftromel
broffnoni btw 51mm. ?tcilepííi mifto pro
tento [home! m snbrabě icft pnlyorel,
m;; naň pelet—uifíunce hoé paprfh) bági.
—- ?lč ftrotu ten matice cítlimó ieft, přece
& to which bonmtód) ftubcnějfnd) traiis
nád) emoce mie, tooš ie mu to gabrabč
patřičně mil'to " gbi moták, a “973 proti
_;imě :: polárně proti ian-nim mragům
chráněn jen. 3: tofícd) brubů broítmomúd;
to; fe ble mého uguáni pro nafíi [tubcv
nčifíí fraiinm uciltp bobila umí-'a Bílá
ranuá [\roífem; neboť není taf citlitoá,
iafo oftatui.

$. 50. Kterak můžeme snbě stromků
Ioroskvových dochovati?

aro m fhtbmčifíi h'aíině Be fttom
fem broílmotoóm glouft'ht břlati dne, umíí
íobě tatam) ftromct chbonmti, nebo! pře:
ncfíen Bow 3 teptě fraiiup bo trojím) [tu
bcučmí, 31mm.

&nflwe fe nlcdytí: u) Ena víáně
brontoomč, morbuíotoč (: na mcmble. b) gta
šluté mnou„ mirabetfq, brnčnftč [fm
ftičh; _a iínč fíimo'roč pláně.

Gíedptčm; iíouce na pláně BtoÍhoomč,
na manbtomě a marbldomč, iíou ftromh)
metmi cittimč ; otc "tčpomcmé na žlutě

réntloby, míru!—dh; .: iiné [tímu—tvépláně,
nciíou pro gimn mt citlimé, [poloin je
profti-cbuě úrobuou 3emi; iíou tnvaliwčiňt
a na iaře hočtou posbčii. ŽBročeš hofh'oc
na pobtobn) poficbttě imcnomané [ftčpotoati
jdi na [tubenčiííidn lraiínád) rabno. “Bro
[th fe “lední očťotoánim, a fucc na Na
očlo (m Cčrpnu). St očfomóui fe toomoh
3 proftřet“ rouba tmoiaté aneb troiaté očto,
(: Miše gauč ft na poblobu to! čafabi,
iat o očtomání toůtwc »rameno bylo; pat
fc cch; firem! na Šimu [(ámou obwáic.
— 3 pcce! btoíhootoód; fobčmů
šemc homomati [\roitnoomód) ftromtů, heri
fuce malé, gtlmč :: nabořtíé, čaílo ale i
matně owoce ncíou. Io ic tábnou me
topfofofmcuuč ftromt), a ruce toho:—$e—
ďo 5 úplně rotnmlód) "(zá)tčnúd; brofh'ot
ít [l)tomašf—nií, toobou nálcšitč očiíti , a
paf na pobým na mífta, tbc ftramh; maii
Děti, bo gemě aft na bum patce blonHt)
fe sobě!—xii,a nebo“ ganlávnou (nebo! to
femmo má tu potocbu, še w topu-é gemi
nešcue).

%roitmowé ftromtt) na iaře 3.: fc
mmm moromč "pohánějí toho íamčbo rotu
mini—elfo roli! ftřewiců toqíolč, :: bruhébc
tofu mobou "(míněno býti. $afli fu: m“
(boji info mqfofotmmuě ftrotm) utfitcdptčué,
ieít pogorowati, št muiolotmmné [\rofhoo
mě ftromh; muobo řqáuí ueíuefou. into
planě broítroomé ftromlt) obyčejně na výměnu
roce mooc: minu. 9.53ítubcnúd) h'aiinádn
toto [tromhp robíqomati ic aemtwlnti,
proto že ieiid) hočt posbním iarníux mra
5cm obočeiuč atašen Búmá. Into; robim,
abl) milotonít tohoto brubu owoce to (tu
benčiňidy haiítláď) fobč modwmal fíledptčué
Broflmmi Rtomh) “isté (gáhito'), tteré fc
přifrótoúnim pmti čimč dnániti baii.

&. 51. () řezání mladých hmskm
vých stromků.

Rbpš ft ua pobíogc gafagmé očto
uialo, na múftřclfu toho [amébo rotu fe

6
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ničeboě neřeše, nýbrž je růfti "cd)á, mo:
bou čaftěji na meče: je polárně, a na
Aimu f(amou obmáše. -— Dla jaře bru=
bebo tofu je móftřelet roční tat Gřqne,
abt; na tašbě ftranč, na prawo ina lemo,
afi ftřemic ob gemč jcbnu pobočni mčtcm

wobnal, a pročeš je roííeďt; na gab a bo
přebn fmčřnjící očta oftrtjm nogem obejmou,
proto je,; nic!) toorofllé wčhoe ncbaji je
po latěd;ó mčfti. thatnč je mčtme to
tomto roce moromé na Iatč Iočím gmolna
přimagnii, a ítromet na gimn [ldmon je
obmáše.— 9M jaře třetího rotu
je ražba 3 tčdjto btoou mčtmi na 4—5
očet Břijne, ptatoibelné xoóftřcfhj je na

latě hjčim n\oaguji, a mčtmc bo přcbn a
na gab [měřujíci, je, je po Iatčd; točl'ti
nebaji, oftrljm nošem je obřianou. 3 tědno

bmou blatonid; wčtmi looroflaji m tomto
roce filne \oúftčelftj, tterč úrobně břewo

o trojanjlni očfo naj—unií Na jaře bubon:
cíbo rom Bříónon fe blue blamni mčtme
aj na 6 očct, a úrobnč mnm na 3—4
očfa. — „Be je mífem; řejt) mujeji fíif'mo
bělati, a je fašbó i fcbe mcnjfí rána no=
jem ftromtn učiněna gabrabniďúm moítem
galříti je mají, rognmi je. QSStjroftlč ra:
toleíti fe pogotnč položí na latě, a lúčim
mohla fe přílbášou. 53b monbrébo řegáni
Admin úrobnoll a trmaliloofl ftromhi [no:
ffmomúď), čemuš fe nejlíp fašbú pogoro
máním _,Iníícnúd;, a ;, mlal'tni člunenofti
naučí; oftatnč e Iašbtj ři'b pramiblcm tímto:
Elřa broflmomod) ftromfád) obřími nvfíecfo
břemo, Here jiš iebeníráte owoce ncíto, ::
[pleb fobč tašboročnč nowe' mlabé břeloo
bodjomati.

$. 52. U rozsazm-ůní
stromků.

113 ftnbenčjffid) hajinád; je bl'ofhoo
memu ftromlu aa ftanomiífo netoobnnteínč
muíi motagati míílo Miše čbi na volební

ftranč, fbcšto jeho mčtroe a ratolcíti po
latčd) nebem; a mágem) bbmají. Řašbó
ftrome! te ftoěmu rogío5eni na ftčně po=
třebuje aft 7 bitů ffl'řh), a 6 Iořlů mju
ro„ a jeben ob brube'bo má. fe aj! na 7

loftn gbélí já3eti. Ghana) broffwowč
miluji nn'ce [udpou půbn, Popron a blnboto
úrobnou jemi. Ena pobg'un je mntopá afi
na 4 I'třetoiceblubofá, :: na 5—6 [ti-e:
wiců fjirofá jáma. 3e=Íi mqbújenó čemž

broskvovy'ch

neúrobná, anebo jiš možná, oblIibi fe bo:
cela, a úrobnon jiš připtamenou gemi je
monabrat—i (tafowou genti, !teron jíme
fobě t bnojcni ítromů připravili, jat břime
prameno bylo), nebot Dronlh; bo ufomč
gemč mia—,mnebuboncibo [;nojení nepotře
Buji. —- 25131)na jaře bo této připramenč
jc'um; flrouuet brofhoonnj při pogotowůni
jiš mámách pramibel je wjabí, a při bíonbo
“majícím fndju je gale'má.

s. 53. Jak se má broskvovy'ch stromku
dále hleděli ?

Diane oboře—inajima _nefjtobi fhour
hun brojhoonnjm; [jlobi jim ale melté a
bIonÍ)o tnoaiící mrasq, axolaíjtč na jaře,
a mnolnj brofhoomť) fttomef na jaře lovce
;nn—gne, mf, proti módjobn flunce floii,
a tubě imago panují; prořez fe [tromn
brojhvomčmn nema nim; tatomč nlijlo
\ogřc'qati , faulu; paprik) mndyc'qejictljo
jíuncc par-lít). — <.Broti obyčejné _;imč
djróni je brofťmotoij jtromel přimjmóním
jmrfonnjmi taioleflmi, :: flce ftromh) je

tepnu no ťiítooabu přih-omaji, m,; iii
nčfolil nuagů přeftáli. Dřefmi je [home!

[\rojfwomť) přes ,imn přiliš teple btjeli,
proto ,e tatonn; napotom Bral; na jaře i
pob trotbon horte, a po obfttaněné lrmbě
lebce 5mr3á. nm, je na jaře hošt jeho o
něco jpočbil, jen bobře, tu fonci llnom na
fořcnq [tromfn jněbn přibrnouti. — Db
hyn— broíhoomé [(romh), (bráním je proti
jarním mmgům bub robošlami anebo [nn
fomómi ratoleftmi, tterúdp amolna meči
latě naftrtám. — Wnogi, aby gadjranili
brofhoomč ftromh; přcb gimou, berou !
poaman Hannu, coš boceíapašují, proto
je u) aimč me Hami je nabnígbi moffi,
tteze' ble ímé mlíné pomabo tůru Btoěnoi

aratolefti obrtnuii, a ta! mnobofrate cen;
fhomet gničí, proč-eg oftaňme při [meto—
mód) mčtroid).

$%"thje na ftromtu Iti (ímůía) ufá
še, ncfmi je problémati, nóbrš cele to mííto
aš bo března je muji oftróm nožem m;
ň5nouti, ňťotoítem bobře motřiti a pa!

moffem aabmbniďóm jamáanonti.
©tr0met brofhootoó je jenom jebnon

m roce otopúma, a ruce na jaře po ře:
Bani, což je ale opatrně běíati má, abl)
je tořenům nenbííšito.
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1050 bn: na mcčct, loni na létě
maltě borlo Bolo, polcic fc celá ftromcl
mobon ; honící lomu, a při blonbo tr:
\oaiici [udpé pomčtmofti ubčlá [: Miše
fmcnc iámfa a 2— 3 lonmc tot—bnfc to
ni toleii.

Softli [home! příliš mnoho owoce
naíabil, obejme fc nm něco, abl) fc ftro:
nul netoošil.

S. 54. Manrhulc.—.lakou půcln & jaké
položení žádá strom marlmlový?

Girom nnarbulomí; šáha hl [wěmu
3ba1n tepleifíi poncbí, bluboto i'm—tmou,

nifolim ale mofrou 5cmi, a proti půlnoč
nim mčnům chráněné pološení. E)?eilepni
pustošení pro (itom marbnlonnj ieít, ttcréš
f(nnce ob 9. bobim; ;rána aš bo čttn—
hotin obpolcbnc oímčcuic, ranního tondw
gejicibo fhmcc hotela nemiluje, nebot mar:
bulomó ftromel, Ita-133ranni, mýdpobní
[luncc oínačcuic, trpí náramně nočními

mam a Brn) Phone. — ili—fotímftrommarbníomí; tape iííi roncbi šabá, přece
nenocbqhuii o tom, 32 n: naffid) bornatód)
fíubenčiffid; haiinád) fc bařiti hub: a
moc: poncíc, fboš fe nm Miše gti na
volebni fttanč mifto mntášc, a on proti
tubě činně, polómě ale proti jarním mta:
;ům přihntím chráněn icft. Dmňemt nn;
íotofmenné marbníomé firem!; iíon úro=
bnčifíi a cfynmčiífibo omoce nefou, iaťo po
latčd) na Abi tažené ftroxnh), gáhfm; neš
ale mníofč Eman) nebojí ft taf lebce při:
trňmáuim proti gimč dyrániti, into sáhnu.
Ran—člun milou—nim fltomlů maulmlomnd)
rabíni, am) 11 it fám toManual, nebot
přeneffcnn ifoncc ; teplemid; fraiin bo
naííid) fiubcnčiífid; bor, hynou.

8. 55. Kterak sobě muzeme marhulo—
vých stranlků dochovati?

SIRarbuÍotoód) ftromh'i můšemc [ol—č
baďyomatia) !opulomóním, b) věta:
měním.

*.'Dřarbnl:[: fftčpuii 1) na pláně
apud Inarbulomóó, 2) „munte
na fatláttq, btnčnftč “meničh),
a iiné [limomě pláně. žDřatImIena
pobíobt; jmcnotoan'd; omocnód; brubů
roubomafi ncrabnn, proto i: na ron:
bomaném mitič fc čaíto [mňta damit.—

Rbo fi šáha na hátfém čafc marbufomúd;
fhomtů boóomati, tomu tabím,a[\1)5b1a
mě čtnrlctě ncbo i fiat-ffi farIátfomé níglč
fttomh) to fu'nnč lopulamal, COŠfe
móbornč boří, iatcš íe o tom [ašbómmé
5abrabč přehřbčiti může. — ŽB tleréln
mil'tě na poblqc očto anebo roub max-bu
lotm'; nafa3cn [\tjti má, tqbobuie Brom.
iah'; [obě too mndmroati mini, óbaíi mo:
fofofmeunú aneb sál-rm. Rba šábá mníw
formami; ftrom [ol—čbod)omati,mníi \'qu
aneb očfo mt mnfíce 4—5 ftřcmíců oo
gemč nafabiti. — “Brn naffi ftnbenčjífi
fraiinu [;obi [: ncílip góhíh; marbnlomé,
!tettýd) [obč bodnomámc, loni na miftč
[\líšc gbi, tbcšto umbnlomé ftromh; ftáti
maii, rogfáaime mlatě [attack—mé ftramln
(a jiné f(imn) a tt) mbmbém roce po rog—
íáxnibíišc \enlě buť lopuluiemc but“ očlu
inne. tůní fc očfo aneb topnl'oivaný roub
ujal , mufi fe fit-mnel popř na pobgim
bo ilámn ganoúsati, ah; filedptčná měnu
simon čiam nem,;ala.

s. 36. Kterak se má marhulnvýrln
stromků dále hleděli?

Sřbqš marbnlomému Promil! bliše
gbi na potebni fttauč ftanomiffo fc mph'v
gulo, o to pcčmoati muíime, alu) na gbi
ongfé [atč přibih; buh), na ftcré bn íe
točíme a ratolefti přimágati turbín. 933m
rfo, tof; o připraloě púto, o rogíágmi a
řcgání nnlabúd) Eroilmomúd: ftrmnl'ů pra
mono Enlo, platí i o íhomládw mnrbnlo
mód; 6 tou icbinonmóminfou, šcmarbnlc
n: popčifíinl mčtn mnoho řqani neíucion,
:: pročcš fc otřiwe icn to, co ořřignuto
nclonlpnutelně Initi mnfi, totiž fndpé rotííť'q,
bocela íucbé mětwe a raloÍefti; ale ražba
rána, ftromtn našem učiněná, ibncb gn
brabniďóm mailem gatřiú fc mufi.

mlarbulotoé ftromt) hoetou na iai-e
ranně, a fire jiš na „zam. “Dubna, fm;

ro naffid; porad) mnobofráte ftlné must;
icíítč rannii, pročež jeft rnbno, mmbulomé
ftramh; na gimu přiliš teple nebrání,
info; i m Qiřcgnu íněbn na !ořenn při
brnonti, aby mně larp; ncropnrgla, tmě
mě pupenu fc ncroyoinulq, afmčt gimon
[: nečinil. — “Bo obhočtu ic mětwc a
ratolcfti léčím 3molna na [atč vřimášou,

a řmen, pleš i fuínčiní \očtloc fc maym6
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bříme iii popjamjm omaěou. — Hláše--li

fe lruí, jalo na fltomládj flimowxjd), iljueb
fe oftrljm nogem obříůne a míflo, the lli
(fmůla) teče, fe aš bo břcma mljřijnc, (:
rána čabtabniďům moílem solepi.

s. 57. Slrmn morušový—Jakou půdu
a jaké položení žádá sta-nmmorušový?

CZh om moru ffonmj neotjmópěflo
mám pro mblé owoce, mjbrš pro fftómnalé
lupem), fleté fe boule—Mám, jej. beboóm
přebou , (bcbbáwníčfům) 5:1 potru! přebs

llátaii. Gtrom tento fpoloii je i pro:
flřebně úlobnou jemi, lbtjš jen molré není,
aábó ale proti mětrům (bráněné a mice
[lunečuě položení. !Břmeífeu jia 5 teplé
Gilu) bo unffí djlabněmi Gmroptj miluje
teplé pouelvi, pročež je (ale ») Stalii ::
me Grant—ought welmi bobře bai-i; míjel
ale i to ftubeněiflidj hajinád), jelo na žDřos
mmč,l. p. " Bnoima (: H 23mm, je
tento Iltom bai—i. Iášeeli fe lept; uělbo
abali i n) nanem úboli na řece (Sematoce
(Cmmtcmoě) fe fltom morufíorolj bořili
babe, fměle obpomibóul, je ono; neboť je
mjni m má galjtabě mnoho moruílololjďj
[tromlů nadjási, lterě háfnč rollon, foešto
bříme w celém naífem ololi ani iebiučljo
momnomelpo ílromlu ualečli nebolo. Ba
tobré 5tařeni toboto [tromlu mňa! neftojim
ro nnňidv boruattjdj flnoeqčjfjíďj h'ajiuódj
f.p.ololo *Jřomoměfta,Sřáru al.b.;
neš ale i _;be m galyrabódy proti mragiwtjm
půlnočnim \očtrům djtančníjd) glonífhj fe
bělati moljou, nebot toč: tato ftojí 50 to.

Sef! lolilero brubů fltoml'ů moru.
Hamid). D nejljlamuěin'idp gbe iebnati
hubu, :: lite &) o černém, l)) o čer
meněm, a c) o bílém mornfjomém
Hromlln.

;. 58. O černém morušovém stromku.

Roíclmflabfč o w čaG both odjlagu=
iíci owoce tohoto ftromlu jen hmm; černé,
ob ltcréljoš flrom ímé jméno obbršel. Qn—
pemj fltonm lobolo neifou přijemm'jm po:
lrmem pro bebbúmnílp, a mop; těmito
lupem) hmemj jfouce jen batcmnč beb
bámi přebal: pročež je lupem; černého
ftromu moruíjomčljo jen na čas nej
mčtlli nome l_webbámnífům ga volnu pře—b=

llóbaií. Strom ten teblp pouge pro Titův
“maté omoce fe fógt', miluje teplé panelů,
jen proti „giměmelmi citliwtj, nmíi je na
bimu přilrúuonti, on tem; neftoii sa to
to nanid) íhlbenějífífl) Ymiiuádj, bnďjom fe
6 nim gol—ujmuli. glepěftuje fc la! jelo
oflatui brum) utonutí! morujíomljďj ge fe
menn , mjhrš fe Emo očluje aneb fopulme
na pobloln) jimjd) morunomňdj fl'romlů.

S. 59. U čorveném morušovém slromku.

C—š'tromeltento ; ?lmerih) podpá
3ejíci noíi malé čemené owoce, ob jeljošto
barum jmeno fmě obbršel. gřeni na gimu
tal citlimí) 1an oflatní bwin), a gaflou'jil
Bt; smláfítč mnafíid) flubenčjfjidp lrajinádv
obporoučen (\óti, m,)bo jen lupem; jeho
beboámzliřům lépe daulnalo. 'Boněwab';
je ale tolilo m čna nejmětni nougc 30

polem přebllábá, netfjaf fe lebo lašbl) mi
lomm'l bebbánmictmí pouye olirá pěflo
měním, rogfagomáuim :! jíledjlčnim bílého
momfíoměho I'lromu.

s. 60. O bílém morušovém stromku.

Gnome! tento ohm-šel ímé jméno ob
frořljo Bíléljo owoce, flerčj nofi; jeljo lu
pem) jfou melmi ňfáwnalé a pro bebbám.
niřo poh'mem neipříjemnčiílím, Henjmii fr:
meni neitmjbomčjfjí bebbáuoí přcoou.

s. 61. Klerak můžeme sobě bíléllu
nmrušového stromku dochovali?

SBíhj morunomlj [ll—ombú fe roglíč:
mjm spídobem ro3nmošiti :: lice — 1. fe
menem. Slbpš owoce na l'lromě úplně
bočním, flřefe fe loolnbm otřájónim fltomln,
pal je bo něialěljo ljmce inlejí, ptfh; roa
llnří, mohl) fe přileje, (: uftnmičntjm oblé
měním nečífle', a přilémúním číílě mom;
fe femeno fpere, pal hotela čillč na ně
iahj papir ! ufuífeni to3eflře, a ujcblě na

jaro lpotřebě uftboroó. — Ella pobšim fe
mgabrabč looblíbne fluuečné (\ proti mra
čimljm točtrům (bráněné mífto, ttere' ibner

fe myje; to rytí na jaře fe operuje, ::
Bábon fe uromná. SDřime ale, než je na

jaře femeno na připtamemj sábon rogfimá,
nedjá je to nějalčm trulylilu jllíčíti, !. i.
megme fe něiah') mall; trublil, naplní fe
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profctóm broboučtúm vínem, a "mám fe
femme [:uidyá, pih! le mohou namlaší,
a nětam na víno na ilunce poůawi. SDřqi
pohbucm můšc hubů! i ga _otuo, Ibn;
flame fmti, ua číně pomčth' pofiamcn
(niti. — Rbbš iig temeno guičilo, na při:
pramcném gábonč Ie ubělaii [atd,bičtv, bo
limit!) le temeno rogfeic, (: let;-tou úrobnou
gcmi ai? na palce 5móffh) přitmie. (Mili
po rosíimání fcmeua pogbui iarni may;
náfltbuií, 3615011fc EuE [[amon, ancb hur
tomómi mčtmmi přitruie; mptoi'tté outté
ftromečtt) těmito tnčtmemi proti paruému
palebnimu f(nnci saníniti ieft rabuo. Dílatnč
fc qábon ob trám; čifti, gemě ie mami-tou
mpři, a při bloubo trwaiicím fndm ie
ftrcmcčh; 5 kepicí fontu: polčmaii. 92.1
pobýt“ tc ftramečh; na 2 neim 3 palce
nab gemi íř'qnou, a čcrftwómi [mrtomómi
mětmemi [: přihuii. “Bobottnuté řegáni
Docela nefítobi ano fpiffc profpímá; nebo!
totm Milí :! na iařc tiu! tráínčjffi pruh)
bčlá. ——ŽB hrubém roce na iaře,
lbvš iiš mthů ftradwmati [: ucmuiime,
obfttaui fc fmrtomě měhve n oftatnč &
čiftčnim, B !vptmím a s: ,atémauim 351
není: fc potračuie :: [tl-omfg [: na pobaim
tlámou obmůšnu.— gta iařc třetího
rotu přefnbí fe bo fffolh) h) ftromh),
tterč iiš na Ext tloufít'tq a 2 ftřemícc
mmm bofúblo; f(abfii vítanou ftúti až
ho pobgimla. <JBI'nrnůfíi[: t'qto ftromh) bo

"tom , mim ab? Milín) :: gta—rtů), ale
talé proto, 061;Htčpomám)but. — “tlamě
mňcďo to, coš :) přefagotnání iim)ď) omm':

mid; [tromtů ;: [cmeniíta bo "tutto pra
mcno bylo, p(atí ( o ftromtud) mornfíomgď).

2. Wnsumoiuií [: Bílé uwruňomé
ftromťq olmoším. Intomč obnošc,bufta
roítou gtořenů [ttomň moruffcmótb. abqš
obuošc při mlat—úd) Bromid) tnc íftolce fc
úfáši, ibncb [: sniči, proto še mlaqu
ftromtům fill) obiimaii. Dbuop ale u
ítarnícb [ttomů fe na iařc ob mattřnibo
toi-tnc oftnym našem obbčlí, a bo fítolh;
přcíabi, tbcšto ffledpčnp Initi mohou.

3. %oglnnošuií fe bílé momnowé
ftromh; tatto: 3: ftrmuú sbramód) a ne
příliš I'tarňd) učni ic na iaře roční břenmi

móftřdh), tmě fe na připtawcně „abom)
bo úrcbnč 3cmě přimo ro;!áúmt, ah) uč:
fotit učet bo aemčpřiňlo, nab čcmi ale icbiné,
.! nejmícc bmě očta vítali). ?BÝI rogíago;

mám ieft pogotowati, že fe gumě na mí;
ítřelct ptittačuie. thatnč fe úboru; ob
mim; čiůi, (: móítřelh) rogíáame ic čaftěii
čalčmaji. Děla m čemž šmou lámy,
cčta nat: 5nui bělaií pruh), a mamma;
ttouííttn trh botábh), bo mou.; ít přcfabi,
tbešto ie napotom "těpuiů

;. 62. Kterak se bílé morušové stromky
šlechtí.

?tčtolim fftčpomanč morufíotnč ftmmh)
iíou dwuloftiměift'i nab bimotč, přece rabim,
núteótčné Bilé maruňomě ftromtt; íítšpo
mati :: tic: anáítcbuiícid; příčin: a) (čte:
dnčm) ftramct nuwbcm tráiněifii, médií a
buftňi lupem; ufaguie. — b) Í'upmq icbo
mnohem ňtámnatčiííi bebbámnici 6 bmw:
“míti pogimaii, a na! melmi Dobré opětné
bcbbámí přtbou! — c) Číedýčuému ítromlu
mnobem háfněiffi totuna [: mwúíořiti
může.

Rt: muni plannď; bilód; morunoa
mid) [tromtů manu fc roub ! roubmvaní
a tc topulománi, a očto toč—tomc'mí 3:
"teótču9d7 bílóď; motuffomód; (trendů,
t- i. & tafvmiďh ici te Wim mší-“ornátu
[upenim přcb ot'tatnimi mpgnamenámaií.
“Brice při "[eótěni [: mqtonómá tal, iatoš
:: H(cdněni omocnúd; pláni pramenu bule.
Dítatnč ít ftramh; mornňomé tmtmůfobeni
ptamibelnc' forum; tat řešou, into ftmmtt)
mmm.

$. 63. 0 rozsazovánt vysokorostly'ch
bílých morušových stromků.

Igto ftmmt) fe rabčji rogíquii na
iafc než na pobsim. ÉBřiro;!qowáni iet't
to famč posorotvati, coš o togfagománi
no!;fotoronltid) omocmidp (trumfů Drawmo
bylo. -— C-štrom imcnomam') bai—i fe m
tašbé ipmíthbní :,cmi, še mňa! mu úrobr
ně a [»prá mně, a proti magimóm wě—
mim chráněné a ítunečné potažení bnbřc
ítouši, rognmí ít. 5330 mtbtč a boceta
pintité přlba; tuto ftromtr) togfagomati ne:
mbiru, nebot napotom dyřabnou a hry;
301mm. Čím [em—yiieft přlba, tím bál
ob tebe umíeií tyto ftromh) rosíasománq
Initi, oblpčcjnč fc tusiaquii aíi4 (atm ieben

ob hrubším. — Sťbpš iíou ii'; [ttomtg
rogfágcm), otolo tašbčbo ubčlá [: malá
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btáje, obo mora befjtomá a moto“ je na
toi-eno Babomala. —— 9159 ftromet ob
potíže a ob ho!—ottoporuffen nebol, 5atlu=
Ionic huje hnene to!!), a forunla je trnim
obmáše.

s. 64. Kterak se mohou bílé moru
šové stromky jako ki'o čili valut—ls)

pěstovali ?

%ilé tnornffome' ftromfn monon lebce
into Gtoítlé fře pčftomám; báli, neněmab;
mnobo obnogi tělajinipěffně rofton. :'(no
rabil bod; & mnobódv příčin (míjet ale
jenom to jabtabádj, a iimjd; přeb bobotlem
a měří dnůnčnód) míftedn, ním je bílá
n\oruffowé fh'omh) jfntečnč into tře pčflo
mah; a lice.

]. Soft cbtišno na mnfolě fn-omn
tajbobenně pro lupem, légti, naproti tomu
ale gnijhjd) fřů mohou i bitů), !jíuc'
ptáci ifouce nefdaojnq, lupem) ttbati.

2. Retomité níjlé ftromh; počbnimi
iatnůni main) tolif netu—i, jaro (mami)
mojotohnenné.

3. í'npeno na jaře na lřominjd) I'troms
Md) břime morášcii, a pročež břitu pornu
pro berbátonih) poftntuji, jaro ftronn;
moíolofmenné.

Nejlépe fobě porat—i, Iboš bulem fto=
mito abiíenl mníoíotmcnné Bilé moruífomč
flromh) fobč rěftnjc. EUřůšeme fobě nlc
rnffomjd) řříi bmoiím gpůfobem boduomati.

a)?Roajimánim íenuenn. žDčífto
m jabrabč, tbc fobč moruffomjd) lřn míti
přejeme, připrmoi :: 3aíeje je tof, jat jiš
bříme prameno bylo. 213"item poli mnr
fllo h; břitoe mífto profi bobntln a smřři
jabrašběno býti.

92:1 pobčim parního tofu fe wrfij
Iontofthjd) Rtonlečtů Břígnoll, o paf je
ftroml'q hub flétnou bnř jmtlomómi met:
mami přítrqii.

Wa lať: je fttornečhj, Iba 31mm:u [ebe
(ton, i 6 jemi mmbmibnon, a na prásbné
mina tofabi. thatnč fait—otočněfe too:
řejámati a mčtmc kótiti muíeii, ia! toho
potřeba Šábá.

?Bfíat ale mnohem břil'oe fobč řřů .
mornffomjd) homománxe hrubým jpůfořem.

b) Be jemeniíh je bmonlete'ftromečh),
nebo obnoje 5 fořenn moroftlč bo řabu

Blíž febe rogjabi, buť: přilne, buť: fjifmo
a třišomitč.

Stromem; toůíúůené je Blijnou na
4 — 5 palců mono), :: ponechají je jim
jenom bmě mon íobč Boiíci očfo. thatni
očfa a mjftřelfn ie obmipnou míjeďn.
%napotomníd; [e'tácb núš a nůjfn 6 rojv
touhou upotřebomati bínšno, abl; fe šábanú
potoba řřů mntnoořila.

Sftatně ieít pojatomati, je mlabxjm
řřúm, botub neifou úplně yroftlc', ani ton
[ofohnennnnt ftromům, holub jejich forum
mopůfobena není, lupem; obtrbomoti je
nefmčjn.

Ill. Oddělení.

() slmmkách kořovilyoh.
s. 65. Vinný kmen. —- Jakou pudu &

jnké položení miluje vinný lunvn?

mmm) hnen miluje mice fudjou,
piffčiton, blnbofo úrobnon semi, a ojlglás
fjtč mnwfmenč, flunečné položení Gmi
mice [lunce celý minulý hnen ojměcnie,
tím jpiňe jo!)o brown mateji. 213 nnfjid)

boruatnd) ftnbenčiffida hojinad) jej! pro
n\innt'; lmen přiměřené mifto na potebni
ftrnně Miše gbí nčjate'bo ftameni, smlc'n'ně
m,; tatomé Romani no wqronffene'm miftč
j'toit, :! ničím jaftíněno neni. —- 9.333a=
brotúd), tbcšto obnčeinč icbnotlitoé hmm;
je pčflnil, rabno jeít, pílou přeb tojfajo
rodním nálejitě flonmati, a ieftliše je jemi
pro minnťj hnen nebobi, mnfíme fa ii
břnoe připrnmiti. — “Bilba moltá, hlino
mitá :: tějtá, iatoš i mifto gaftinčne' pro
minnó h_nen íe boceío nebobi. 8eftli5e
půba není aji na 3 ftřewice bloubh; útob
nou a jnplon, připrowi le tatto:

&)mame je 6 bilů úrobné jemi: (m
lome' čemž, iabu [obč ! l;noieni
[tu—mh?připramuieme);

b)2 biÍI) atnmébo řičnébo piífu;
o) 2 bilo ntlnčenébo múpnn 3G Banja;

ftatoeni.
Iota mne je náležitě Bmiíi.

$—66. Zduliž \inny' kmen i v našich
sludemjších krajinách obstojí a hrozny

jeho clou-aji?

Rbobo něho to fjite'm poli to otok
?tomomčjta, Bbárn a. 1.b. minici zouábal,
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omítem by na rosnmn pomotenúm naštoán
býti 5aíloušií. — "Něco iinčbo mna! ieft,
m,; Ie ro 3abrabč při ftamení tm potebni
ítranč iebuotliwč minnč fmmt; pčftuií;
nebot o třd)to iiftím, še m,; íe proti
l'rntě čimě dyťmiti a ratřičnč blcbčti bn:
bon, m,; fe i tatomč hrubo minnqd) !me.

nů momoli, iidyčto bromu trati“| robot
mosróni potřebují: i m ftubenřiífid) traii
nád; obítoii, o ble—3m)ieiid) při poboblněm
Ietm'm potočtři ěe mtmr-aji. (Pročež, nerabim
minné !mmt) to ftubenčjňid) lmíináď) bq
to_grílu brubu íobě mndwmámati. Dle
mého uguání fe pro ftutené trojím; bobů:

!. .ňropn) iafůbfq; mto iíoumaíé
.: černé, Dobré dmti, a to teplým haiií
nád) ji'; tn fond měíicethna mtm-aji
(tt) pro ítubcnčim trojím) přebe mifemi
iinomi obporončím).

2. Stauné „pamětní brown).
Soto ifou malé, maíi tnlatá 51na, (\ roty
graji ID teplúď) fraiináď) těš fu tonci mč=
tice Garona; :: t. b.

ŽBiumi l'men m sabróbtád) na gbidp
bomoronid) pěftoman'ó flonši ! oh'aíe bomu,
mec to sebrat—ě nemabi, proto „že fe bííše
gti na latěd) nebe, a ttomn tft—nemu,Ivoš
leto a pobgim jeft poboblné, 130qu 5.1ofíe
třotoáni a ga monologem" práci íe ob'
f(nbuje.

[košt—t; pan učitel 5 nanepo ofoíi,
[tet-obo gtoumn běíati chtěl, může tnšbor
ročně na pot—5mfe na mne obrátiti; ne
bot ifou to mě gabtabě mimo jiné i min
nč l'ment; jatůbflě, 5 lteróď) šábanč
roční temní bře—momileráb pofftnnn.

$. 67. O rozmnožování vinných kmenů.

'l. Elšrmú čvůfob minné trnem; rog
muoiomati, ieft: rogfímatí [emeno
broguomě. Rašbé „gmobrqnomě má 5
iáber, 5 Ita-úd), ['t-1,3feto5rt'oa1l minně
rmenh) moroftaíí. „biosem hen) ie pro

temeno tvorbe—til,muíi býti úplně moěrnló,
to! aby srna je!)o femtfló bula, pročež fe
co miběle moino, na tmeuu ponechá, paf

fe ; iebnotlimóčb 3m idt—mta potlačí, toe
mobě fpemu, (\ ufd;(é na pobgim na přir
oramené gábom; rogfnoaii. Rboš fe gima

Míši, sálu—nt)fe bnoiem přitroii. — ?Ra
inře toftoneí ft'romečh) fe při hubě potoč:
trnofti hopicí !omoou solemií, aňbom) fe

ob trr'noo čiftí, a přlba, too; tobe potřeba
šábá, fe gtnpři, po! fe aábom) na aimu
[efni brabantou přihoii, coš mffeďo i m
hrubém roce fe opafuie.

523 třetím roce na iaře mobon toto
imeni) na fwe' urcite mííto přefagmt; býti;
búmaii ale to pátém, ano i to ffeftém roce
tee—tmúrobmjmi, než ale trnem; to 5m;
taii bueb ob fmébo úttébo mlábi pomčtra
nofti míítní, nóítebolonč ifou trmaníimo,
a pročež loinmýd) lmem't [obč ge [emeua
boebomatí pro Rubeltčiní Praiint) fc obro
roučL

2. “hrubá „qpníob toinmíd; !menů
fobč_hotbotonti jeft: ma pobgim, Ivoš [u
peui iiš opabalo, gc abrmoe'bo úrobněbo
Imene nařege fe renmibo břema tobo fa
mébo rotu moroítlěbo aft na 115, [tře
roice bloubébo. “J.Boberon fe retro, here
úplně tony-ale břetoo, a blíže febe ftoiiei
očla nmii. Shin'; wúři5e! umfi 4—5 očcl'
a mesi nimi aípoň tmě břemnč očta míti.
——Simi jíme fobč toýi-islo připtamili,
fmáši fe bo flintu), a na pot.—simbo gemě,
aft na 1 ftřeroíc bloubh; fe propan, a
ta! na iaro ! rogfasomání nfebomnii. “Ra .
jaře Íť bub l;neb ua [roč určité mifto,
anebo na připraroenó góbon roqíágcíí.

3. třetí svůfob roitmě tment) toy
mnošomnti ieft: sRa jaře fe gbrmú, úpí;
nč tomu-alej roční múbon, lteró gcmi ieft
neibtišffi, bo jámh; třime Qřiprameně obne
(nrčtó fe obíoul) a paf ie břeměnou roi:
bh'cí to _;emi upemni, obo louce 3e gemč
mohutnou! ; po! fe na ten bít, lteróš m
5emi Íeši, oň na bma palce mámo bobrě
5emě uabme, Herú fe gloolna ruton při.
tlačí ; na to fe bd něco bobřc ulešenébo
bobbtčíbo ()noie, pal fc jámťa mnbrabanou
gemí to!,plní, :: “obou atoolna přifflópne.
— EISqorotoati ieít, še ona čóft obloufa,

tteró bo geme fe rološí, 3—4 Sommě
očta míti muíí, ; rtu-úd; beana, ženou,
tonec ale nab umi Břigne fe afi brou
mire nab hrubém ošlem, (: ! boti fe při
móše, nebot čafto i toho ínme'bo tofu
fráfnč hre—3m)uoíí.

thatně fe až bo pobgimfa ničebo
nebčlá, neš še fe otolo obloul'a gemě ob
trám; čil'tí, motočtou gmpři, (: to čaB
[udm fe celá oblon! lropící Iontoou po
moci. — “Ra pobgim, f'ooš íišlupmíopcr
bolo, fe, oblou! piífott ob mateřníbo lmene
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obřígne pogomě, abl) ie fořenfnn neubli
jito, iontová, a na ímé určitě mifto pře=
fabí.

'lento třetí gpůfob bubon—dni min:
mid) fxnenů ití! neijiílěifii, a ta! mochna
mane' hnenp neiípifíe brosm) nefou.

g. 68. O rozsnwvnm' vinných kmenů.

Bb: mlnmiti munm o tvgmolonm
těd) \oinmjd) fmenů, ftetě fe to gabrabád)
Miše 5bí fágeji, a po (atěd) na 3půíob
fttomů [e tdbnon. — “Rapobgintnannítě,
fbe to'nnní fmen ftáti má, motorů feiáma
na 3 ílřctoíce l)(onbtn, a na 5 6 [tře
toíců nim). Stenicli Saně bofl úrobná ::
mna, mnfi fe rříme ubanóm ópůíobcm
připrnmni. _ 25x31;na jaře fe to;fa_;||ič
(mem, ge [emena Mšené, a móřísl'n. (Wa
Aačáttn mčfice bubnu.)

n) sťlnent) se ftmenn Mšené regia
5nii fc tatto: 330 připrcnoenč ióun), aft na
1 ftřemic mými) fe přibme ůrobně mně,
na !terou Ie boBře nlcšeuúflamnó framíhš
bnůi tosproftře, paf [a opět něco l'n'obně
.;eenč přibnlc; na to fe roeyne mínnó
!měneť, a bo proftěeb iáulo, [\[išc _;bi fe
nohami, toíintt) iebo fe Yo! totem rogproa
íltcn, na ftere' fe opět něco (not—né gemě
přibrne, keré fe na lořinh) nulami při:
tlačí. — .Rbnř, '[on míícďo fořính, semi
příkon), po i(nné fe opětrogptoftře mrftfa
bobře ntešeněbo Tínmněbo bnoic; jáma Ie
na to mnbásenon 5enn boplni, pat fe
mně folfolcln no!)on přitlačí. ——$o3oro:
mnti icft, núr) hnénef lat blnboto bc_gemě
tof—nennn, into bříme ftál. a)!awni má:
bon, neiíííněiní, Bři3ne fe 03 na b\oě očl'a;
oftatni tox'monn fe Docela obříůnon, a rám;
řegem učiněné fe sabrabniďúln tooífenl aa:
lepí.

b) “Bří rogíagoroáni lotjřísfů ieft po
Aoronmtl: \Rn jaře, na počátht měíice
'ŠDnEna invťopon fe Mířím) to gemi přeB
_úmn nfdýomane', a Dům, nešíe ro.;fasuii,
poftami Ie na něfolif bobin tim foneetn,
není na StillČ'Přiibť, bo nábobt) Bloobon.
-—-Dna čóít, tteráš bo gentě pčiibc, fe
brobet bo oblonfa ohne, a inf [)[nboťa fe
bo 3emě sovětů, aby fonec nab semi měl
ienom iebině očlo; tonec fe afl brna palce
neb očtem ffihno Bří3ne, :: rána fe babu.

nemnícblo, může fe mechem obíošiti, a m6=
nm fe čaftěji, gioíáfítě při hubě poměns
nofti „garanci.— Dítatně jeft při unfa
gománi totéž bogoromati, coš o togfmo:
mání minnébo trnene, ze femena tašenébo
pramenu bylo; coš i při točfagomóni oblou—
tůru Mati, 6 tim toshilem, že oblonh) íe

rožfqnii l;neb na robgim, a 3: fe blatom'
togbon aj na bmě oěta e\říčne, oftatni mó
bom; ob hnene 5cela fe obřígnon, a rám)
nošen: učiněné „horninám roofl'em ie
aaltou.

;. 69. chrehu cnsu se vmnné kmeny
i'cznli maji?

QBůbec Ie íešon minně mnm; bran;
na iaře, toš ale ll.) ftnbeněifíid) haiináú
náramně fífobliroě icft. “Rebe—třešen-li fe
\oinně imeni) na iaře ranně, břime neš
míša holmonpiía, a vřiibonfli po řegáni
počbni iarní mmm (coš ie ubnčejně ftámá),
Iman; nc'n'mnně trpí.

Seftliše fe ale 8 ře5c'unm obflábá,
ašbty toneďl) iami lnu-a_n;něcím), me,;itim
mísa tonftoupi, :: pat na Gtígnntém miftě
nanáší :: into Irůpěie rolů na 3em Btifá
(1130. Sřtnen fe talomúm ;]:ůfobent 30le
mění a melmi feflábne.

3 těd) příčin nemá fe, ble měbo
ngnáni, 3míáfftč m ftnbeněiífid) fraiinád)
8 řegánnn roinntjd) fmeníi nil'oliro na into
obflúbati, něórš fe má na polním, buš
Inpeni opabalo, bití; rám) nošem učiněné,
m,; fe gabrabniďl'nn moftcm gotten, 'n'—ee
3imn fe 3boii, :: o nlrntíln lmenů, Miš
ifon tatto čbnteěnód) temň gsmoexn; , iefl
měně práce.

s. 70. Kterak se má vinný kmen
řezali?

Db monbrébo řqóni winněbo (mene
sámifí je!;o útobnoít, trwalitooft a lráín.
mříabe' lmenx) íe po tobíágeni, iai iiš pm
mmo bylo, Břignon ai na brně očta. Eišó:
bom; 3 těd) leDll očef mnroftlě pomašnií
fe sa blaroní měnoe, a Bnboncibo tofu fe
Břignon až na 6 učet. — “DM-Ii hnen
mnobo broanů nafqonmti, ieft „potí-ebn
chybou! [obě tašboročně mlabč temní
břemo (nulabě \oóbonq) bodyowali; toto

bnidóm toofttln čalcpí. (JIM) mfíal očťo | roční mýbom) fe fnšbčbo rotu na pobgim
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na 2—3 očla Ghanou, (latě &nepotřebné

břemo ale (mobont), ttetč otočilo ueíln) fe
hotela obř'qne. — Donnie 3 Íořenů ro
tlouct, into; i móboun na tmenu [\[íše
gemě fe uclrpi. — Sef! obočeiem, minutě
Imm hmatráte to roce molamotoati, not)
nečtůtomatěl, :: ia! brogno, tal i břemo
temní bolonate mogrólo; neš ale pro !meu
mnobem ušitečnčmi ie't, tboš to, co mt;
[c'uuáuo býti muíi, ol'trúm nošen: fe ob
řiaue. — Toto mořqámáui Ie bčieto roce
bmaháte; iebnou přeb fmětem, (: po
hrubé po obfmčtu broeuů. — “Břeh
twčtem [pročuů fe mnřešou flabé n uc
potřebně toýbono, třeba: i malé brogno
uaíabiln, proto, je muobo filo hueuu ob:
iimaii ; toóboun ale, ttere' ifme íobě pro
ušitet pro Euronet to! ;molili, co neímice
možná [o fluuci mnftami, ah) bteloo iciid)
uplně bográlo, a oni fe ua latě aron—hm
ořiwásou. Rboš [)routn hoetou, tmouu Ie
ani uebotúlei. alu; fe tmčt neíetřeí.

*Bo obhočtn ()ro3nů íe tmou po
hrubě řeše, a ftce fe nout Břquou immo
těd) móbonů, tteré bromu ncfou, nat: tře:
tin: (upeuem ob nehrněňibo btoyna poči
taie, coš fe proto be'jc, alu; brouu; totce
pou-anu) songem, ípčfíučii with; a grálu.

Into ftráceué wóbont) íe na pob,iut into
neušitečuč a nepotřebné břemo boceln ot
řišuou. Emmě ueibolouaíemim učitelem
\ořqáni miunébo !meue iel't glufícuoft,
fbnj iíme fobč břiroe toffeďo to tomto &.
obmeué prahiďo uk'qati balí

;. 7I. Jak daleko od sebe maji vinné
kmeny rozsazovány býti?

ŽBiunč trnem), !tetč fe co ftronu) ua
(měď) po gbi táhnou, maii to bčlce na 10
[třemiců ob [ebe ročíagotoánt) býti, (: gbi,
na fteród; fe Iman) táhnou, mufeii nei
měnč 10 I'třemiců mlýnů) míti. 9řebof
ieítli fe tunelu) Miše [eňe rogmuii, točtme
a múlput) fe bol'latečuč roglošiti nemohou,
a núííebotouě ani [)rosul), ani tewuibřeroo
uálešitě azimutů; a pul fo iebnotlitoe'
(meno tobfopati & obftmuiti utufeii. ——
Ěiuué hnout; přiliš topfoto tábuouti tetě
nerabim, proto še tatowé mice bo břehu
ženou a málo bropu't unfautii.

;. 72. Kterak se má vinný kmen v
studcuéjšich krajinách proti zimě chrá

niti?

“Bogoč un oobsim, tboš iiš minutě
lmen nětolit mrasů přeftťú .: lupem opc:
bolo, B lati fe gběíá .: opatrně, nor) fe
uepolámal, na gen: poteší. — muni fe
řeže tof, into břímc i'ú pramene bolo, (\
ráun nošen: učiněné fe gabmbnidúut mo.—
ftcul gatrou, po! ie iebnotlimé wětme [lú
mou bobromabn [mášom n unpotom teíó
tmou oo fláun) íe Šamáše, ob gemč počin
najít aš ua louec,t .n! ah) tmeu [má5auó
btouběmu burn fe pobořal.

lltobuofti iobo melnti přifpčic, m,;
gatoáyatofíe ici bo [161qu na !oieunufi ua
Iolet stoóíítq [)uoie tol Ioletu unbc'quuc 0
©an uobou flínčiute.

DRntuě přeo 5imu fe uc—bá to po
loii, iebiuč, ieftli fe Miše nebo moba fučn
šná a teífťomá unibromášbiln, ntěínii fe
ftntštt), alu) oblehla.

31:31; na jaře, fbnš iiš tttbúm lllIůAI'l
ueuí fe ftraúoloati, flétnu a buůi io ob:
ftraui, hueu ie pqomč pogbuoiímc, a na
latě (učím gmolna Ie přimáát.

Úuoií fe hihi třetí to! na iaře
bobře ulešeuóut flaumúm tramfťúm l;noa
iem, a "ice, mrďmí gente fe obbraoe, Ímůi
fc n\ópnoftře, a ohbrnonuou „mi při:
ttnje. Gemmu ()uůi, myš fe přímo na
totem) Habe, Mobi.

s. 73. Zahradní lískové ořechy.

*Bob timto jméuetu fe mnrqunumau
Íííl'omč ořcdm, here ic [\ub ímou přije
lano.! dmtí, (mr [mou melitoíti ot nato:
funí,—líífomód; ořechů (iní, a obyčejně m
Šabtabád; cbomáun onmnií. Seft tnfommf)
h'f'moód) oícdu'l \oiceto brubů; Abe mňa!
iebuati minim tolito o ueirogúcnějífíďv, n
ítee:

! o í'nuzbct'tomu,
2. o boat-tónům, čili tocItém [iffos

mém ořcdpl.

;. 74. a) Lmnberlovy lískové ořechy.

Dřecbt), ieš seda m gelene fflupce

pob-zlem) Hou, ulaii gačmoeunfou a ne:
příliš norbon mořšpřu, Hou btoubate', a
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iábro iq'id; jeft bub řemene“ bub bílou
loži obtaženo, :: pročež fc hub i'amber
tomi) oředyu čermené (hemui) aneb
bílé načumají Sabre ieiid\ ma melmi
přiitmunu (: flabfou (but, analqá lunobv
miíomnífů. — Dřcd) ten baří ic &wc
ftubmčinid) Irajinád;,n pročtš pro naňi
ftubeuěiffi h'ajinu čmíáíítč obpnrnčen býti
&aílubuic. Dřiffh) bc_graíi fu tonci unčíicc
Grpnn.

b) ?Bellč liítomé ořechu, taf
maltě hvabrátní, ifou uzlu—elf| mcži
mfkmi [íífomumi ořechu, jím: fulatč, při
otemřcui ic tvar.—činů na bmě pnlowicc ;
jóbro icjid; icft tubě a qučii yd ialo
vílami brum; [int—mód, ořechů. 3%“chtědpto
oředpů wmvftaii ta! ÍiÍllč a wuiofé, into
firem!) omocué, iíou mdmi m;,ácně a hle:
Daně a bročeš gafíubuii mice rogumojeuu
býti, nešli ic flámá, neboť na lmfítm cc:
lém ohli, lromč mé goman; [z uznali—:
mt.

Ba bůtag. ia! ic blebaií tuto líffomě
předu), nt ílcuši toto: “Během! ifeul a“
20 mím—úd; ftramfů, neš ge tuned) 20
pta míli ušita! ncoftal šábmj, nel—of5m:
trle' těchto ořechů muloubili wíícm) ore
mm. Cítmeuem tědpto ořechů fait—čmu na
pot—gin!floušiti mohu.

s. 75. Kterak sc zahradní lískové uře
chy mohou rozmnožiti?

aeřc sabmbuida Iiílomúd; vředu? fc
uwbou togmnošiti

1. [uuenenu llpluč loográlé liffu
mé ořífffu, imš íami ob febe G kře Gum
ban), ie Bbromóšbuii, paf fc m;,mc hoč '
mit, na icboš bno fc tá wrflma mibléljo
piífu a naň [z ořiffh) ícbm mcbíč brna
bébo Kubou; na ořňíh; fc bc'zopět mrfhva
mlblébo piffu, na pih! cřilfíft), a to! ie
pohačuje, aš fc tměmil piífcm a ořiňh)
naplní. ihr fe nětbe \u sebral—ě ubělá
iáunfa, bo hctč ic hvčtnif poftami, Neila:
tým ramenem pruti míínóm [nynim ic
přít-mie, a muk—pannu 5emi fe óabági.
Sam, na inřc fe hnčmit mutt—pá, ořinh)
Ie mubernu, (: na připramcuě 5ábout; Ic
ro;,fágeii.

2. Dbuoši. DIL—ucitgfořvenít mta:
mid) fřů tom—cítíš fe Euň na pcbgim, Eub
brat) na iařc ( B lořínlt) pogomč ob ma

teřnibo loženc obřiguou, :: but—bo “lt-Ill),
bulb bueb na určité mifta fe \'o5íá3cii.

3. Dbloutu. ata—čnímúbom), fteré

Bliš ;emč na lmcně fe mnnadúyii, try)
na iařc ro 3emč ie ofmvu, :! m Ami
břemčnou miblicí upcmni, semi fe přihuii,
to! aby tanec 3: gcmč mnhnlowal. amo

léto, na čas [uc_f_m,fe cdú oblouf palčivá,
paf fe na pominu ob huene obřične, po
5orně 3e země "nulová, a ročfc'qi.

4. Čtčpománim bimefodymla
búd) Iiílomúd; chmrů. Éíetbtí ic
htf: [[tčpomc'mim bo x'(—statu, buh očfomár
nim; práce fe tal murondmá, jaře při
nícdpční omamných íh-omů.

s. 76. Jakou půdu a jaké pulužcni
žádá kci' lískowý '?

acř í'ambettama Iiífomébo
oředya [pofnji Ie Iašbou půboua tašmjxu
patogenním, a vročcš !: iam: obnčcině m
gabrabád) mc ftinu a m foutcd), treba

nwm-né menu) 3afručh), mifto muhsuje.
%clló Iiífomó, aneb ur mmm)

Iwabrátni nřcd) šábá tepleiífipanelů,
a proti mmýwóm půlnočuím wětrůlu
(bráněné položení, m hotela Dubenód) tra:
iiuád) ft nebaři; ano i wttpluď; fraiiuad)
šúbuód) ořififu neueíe, m„ mtaaimm
vulnočním mčtrům ieft přiliš mnítmven.

Gtrmuh) liffoqup nřcdpů ua iařc
ranně lit—ctou, tal „vaná řafa icft
!mět famčí, (: čemené měničů; nou
fmčt famičí. 3 řafl) pabá prací;na
[amiči fmčt (na fítětičfu) a tím fe fcř
sl'lwbni, proto fc nefmí řaía & Me obtt
[)(—mali, aneb iinat gničiti, ftcc E\) fcř
„šóbuóch vřinfů ncmíí.

Evilnm') líífomt'; ftromef fám fobě ga
nccbanú ,;řcřomatí, můšc ale taíé na Ařů'
foB iiuód) mqfolcfulenuýd; owomúd) [tro
mů a icbuou foruuon miru býti, coš fm
přiiemuó pnblcb apůíobi, amffnt fcř jen
úrobučini nešli firem.

s. 77. Olej z oříšků lískových.

Weicu še ořín'h) liflomč uuwbo mi.
[omnih'l nacbágcii, můšct 3 “id) i wellui
chutná n babí) dei tlačen blití. 603 [e
náfíctuiicim gpůfobem běie:
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Sáha bnftatcčnč hubů fe rogbrti, pal
fe hrot—tt)baiibc tonopnébo plátna, aliiem
\rthači. D(ci, není [: prmnim t!ačeniu\
Líná, ieft neičiitffí a ncilcpííi. 603 po
pmmim wnttačcuipogůftalo, brtile čnowa,
pat [: to obi-cie, a opět ttači. CDrubóm
tlačenim pal Šíité [: itn proftřebni olej.

8- 78. Bybés (meruzalka červená).

unto už 6 malqmi brognp icftmů:
bec Anamt), a gafínbuic pro ímé strunné
emoce \mlamě to naňidp trajinád) wíce
poóornq'ti, než [: ftámá. —- moct: iii tu
tanci mčíicc lTubna, a Bómá ten čas ob
prat—omítání;n\čcI namfftčmmán, ttcré ;
něho n\nobo na ílabhj met—a moítbctou.

a čcrftmč pošimané f(ouší ! ad)!a3ení; ;
nic!) \ontlačmá mm pat babi fe namy
berně mino a na ocet, a 6 cutrent gama.
řena icft at:—tamalabůbta.

Sfon tři [)tamní brum) ryběfu, ieiidý,
.broyw baru—nna melitoftí cb fcbt felifíi:
a) German), b) bilt'), a c) čumí
tpbčs.

]. Sinus čcrmcnó. tiež tcuto
icft \vůbec y\úmú, bčtá ftiué móbcuq, bo
íabnic nčtolit ftřemiců minu„ Ipro5m)icbo
iíou čet-mně hloubatč 6 bufttjmi atm).

2. Sťqbče bilú. Rei“ \\cbníabuic
mtmé tla—umu)a mmm, into přebai,
ne.; ale stna l;:oůuů iebo iíou mnohem
mčtni a “atm, rročeš fe mu přeb oftat
nimi přetnoft rámů.

cirkvi—ěe černá, ieuj fet—ěčláfít
mc mlbté a těšle' půbč libuie, jen: ncjfil:
učiní a nciwqčni móbonn, oftatnč fc neliní
ob přebněiffid)leč [ml)m černým omo
ccm; (nesen má ftcc mlh), ale gřit'fa
nafagcna gmo, hcrá iaíomcomou dyut maii.
-— Iento mbéa má ble Iěfařftélgo\quání
m muobóá) ncmoccd; boiimě mlaftuofti,
a prcčcš h) fc měl na tuhých—id) mice pč=
nemali.

;. 79. Kterak sc rybés rozmnožuje?

Imitm Špůfobcm můžeme fobč tpbča
bachomati:

]. %aiaře afi ht fond mčííce$h
ana nařcšou fc gc ftatfíid; fřů teční m3:
bom), tterc' fc, co nejbříw možné, na 3á= .

91

bom; jiš na pol—simpřipramnč toafágcií.
3:5an muíí hustou, úrobnou \\ gběíanou
;emi míti. C[untc ranní a potební ieft
pro !eř rubčfom) neimqě votřtbnč. SR.:
tomto čabonu nabělail fc bíc “\'lůrt) Erógby,
bo Ita-úd; ic \\)béfomé mpřígřq rngfáčeií.

'Ra tanec m guni ÍÍOHCĚ[: ěcmč přitlačí, a
toncc nab gcmi má ncimnč 2 očta míti.
Iliatc' fttomcčh; [: na faře [\uboucibo rotu
(tu tanci llnora anebo \n QŠřcgnuf\ Ge 5emi
mygbmiúnou, a na fmě určité mifta rog
Mojí.

Tento gpúfob rqbcíomé leže rosmno
šití „ga ntilepfft ugnámam.

2. spůfob \\;béfomčlřc tqmncjomati
icft: Dim—še 5 tečcuů ftarňid) H'ů [: po
Actne ob \nateřníbo lořcne obřiymu a ro;:
fá3cji, anebo roční \vgbom; na tři Miše
mně muroítlě ic bc _;eluě ohnou, \\: \emi
břcměuou miblici \\ptmni, gtmi přitruii,
pa! [: na jaře ob tmm: obřimou, mýto-1

paii a tegfáěcii.
3. Rbnš ícmcno wbéíowč, tmě jíme

íobč 3 boóře mugraípd) rqběfomnch 3m
nafbromášbili, fe na iaře na připrawcnč
561mm rogíimá, a ftromh; fe táhnou, coš
ale bloubotma. thnůmc tm) při pnouim
a hrubém gpůíobu.

;. 30. Rybés jako vysukokmcnuý
stromek.

3 ncih'ófněifíid; [ttomh'i irft 3aiiftě
ftromcl rnbéfomť), ms 6 iebnoufo
ruutou, aft 6—7 ftřemicůminn; počitaie,
ototo fm. Sana [\\—\jmímalqmi čcrmenómi
[;rogm; obmčncn íía na oči [: nám ftami.
——233110!alt ucienom trafa, ale i ušite!
nam to rabi , bydwm fot—ěm gabrabód;

rbbčíomš wgíoforoítíč ftramh; pěítomafi,
\ nebot jíou \nnobcm úrobnčmi \\ab řeč a
' brr—,t.:) iciid) iíou trafněiní, nešft brqm)

; fřů. Staromó ftrammběímn w tráttém
čaíc [: bochomó tatto: &)fočni filmi tm;
bou če thramébc černého rnbčfoméboh—c
fe btw na iaře obříčnc, a tbc [tt-cm:!
ftati má, bo mlblc' gcmč fc mfabí. ŽB
pulsním roce nešóbó Šabné práce, neš ah)
fc gemě lol totem !!)přila, a \n čas futba
potčmaía. <Ra iařc m hrubém tuto [: mu

f toffcdp pobočui móbom) obřígnou, icnom
neilílnčlfíí móbon fe mu ponechá a tboíi
přinutit. $onecbanú móbon náramně šcnc;
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pogotomati ionaf ieft, že očfa na tom
mňbouu ie ueobfitípaii, uúbrš íc poued)á=
\oaji, uší—\;;, uid) afi na tma palce hloubí:
pobočui toóbouo loiyroftlu, ftcrč fc uapotom

obntípuou, nebo! fmeu by) oftaí [tahoun
rum :: ucfdpopuóm foruuu nčfli, truby fe
mu mnetfu očln bueb me mguitu ob“tiph;.
133 třetinu roce íe ftromet lopuluie, !. i.
uřígne fe čenoeuébo rubc'íoloébolřc roční
„gbmmú mohou, :: ua poblobu černéboro
běíomčbo“tomtu íe uaíabi;p1áce fc wo
!onóioá info při topuíomaui omocuóď)
ftromřů.

_Sýbuš[home! all 5—43 niemíců potí
nh; gif; boíám, ponechá Ie mu ueimooífid)

.4—5 hůl.)lWllů, 3 uidhšto ic toruua lot)
půíobi; boleiííi toobou)) pob toruuou íe
rugby obmčpuji miedo.

omnis fe tale na 5půío6 iimid) mrav
hrou—ud) [tronul'íi po (mid) tábuouti muše,
ucitrúíučiňi ale jen winx—hj, [mohol—uč [tt—=

líci a na Důl přimáěauo robčímoú ftromet

Giebuou foruufou. —— “může mté iebeu
brub rubéfu ua brum) mimo Iopuloloáui
i očtomáuim přeueíeu boti.

;. 81. Víno rybésové.

3 [,toauů mběfou—ód) f_e přímou—uje
wchuimaácuéxoíuo, tteré [e i fianupaň=
nemu romuá, a íicc tatto: Brna uplně
romrálá fc m nčiafc' uábobě 1'o5t1ači, paf
fe to bo učiale'bo pulíífa atouopuébo plátna
mleic, a “ránou ie liíem mutíači. Touto
"ránou fe [neučuč Íáluoc naplní až bo
mtdyu, bo !ašbé (áluoe fe uěco ullučeuébo
tuku (učtolil lotů) přimídyá, (\ lábcno íe

ua učlolíl bui un tolašuč mifto poftmoi,
alu; mino Malo. “Bo fqíáui fe (áluoe aiu
!ami (npuutu) 3abebuí, yun; fe ro5břátou

ímůlou gaíepi, a me |!ubeuém "levě bo
miblčbo píífu fe UML—maji.

Tat připrmoeuč :: ufáomauě tobě:
fomé mino fe ubrší 6—10 let.

5. 62. Výborný ryhésovy' ocel.

9čeiwě:[[í, úplně mina-álů čtllů, tboš
[e 5: [Tromtu nebrala, ro čiftéo loobč fe
Operou, & bo fflcučué (ábloe mluvou, fterá
ie má to mám \oiuuóul octcul naplní, a
papitomou „sám—usobot—ui. *Jča icbcu más

rube'fomúd) 5m přiibe 5 máfů wiuuébo octa.

Ia! naplněná [ábero pofiatoi fe hub
na miflo halasné, buh lla mifio f(uuečuě;
tu to btw w (ábloi fuíati počne, .! uč:
fotil bni ro [I)Íáui femoá.

o b.)[áni fe Iábcm obueíe bo (blot—
ue'bo (Hepa, .: Myš fc ocet _),cela 3čiítil,
[(eje fc bo jiné lábme, tterá fe bobře aa
bebui.

s. 83. Kterak se mohou rybcsové
hrozny na stromku až do zimy čer

stvé zachovali?

Hruš rubéíowc' broguo jiš úplně bo
grálty, celý ítromet [: ;moášc bo pullih
3 hrubého roubeluc'boplátna, iimštofmčtío
a lo3bud) přiftupu uni. <B!)tlit při „genui
ímágauó fe čančii toyodšc, alu; opable'
lupeui ua gelu wupabati mohlo.

s. 84. Co jest vůbec stranu rybéso
vých slromků pozorovali?

nm;; roče'fomó [home! aíi 6—5 let
milu [toi-bo boíábl, urobnofljcíwfelucuííi,
(\ Dream) jeho obočeiuě Dúmaii malé auc
panné. qu fe Haré břcmo boccta obftraní,
alu; ullnbéum úrobuénuu břewu mifia uc
bralo, coš fe běíá tatto: 23x31; ua jaře
flarč břewo [: hotela při [amé semi ob:
ři3uc, lbcšto to.)o [aule'bo tofu 5 tořene
uuabč \oóbouo toqrofmii, ; lteród) [: ua:
potom nome tuneru) loupůíobi. Inu „gpfu
fot—elumůže rubéfomu [home! až 16 rolů
tofálpuouti, uapotonu ale fe uulíi tořen
toulopati, půbn uomou urobuou 3enu31ep
Hiti, a mlabúlui mbéfomnjmi fh'omfu wu:
[(qeti.

s. 85. Angrešt čili memzalku srslka,
laké chlupatku.

Grido, fteré le 11:sabmbácb pěftuii,
Iiífí fe ob bimofljd), iešto to Mid; toítou,
ucicn ímou melitol'ti a přiieumou duui,
neš i barmou, nebo! ualé3áme ;eleué,
četmeué, .,ačerunlč, očlnmč a_šluté
[\'th

Grato'certoeué a 3nčerualé nei
fpiffc lomraii, neš ale ifouble d,:ui přiliš
mrlé, :: pročeš muogi \oelftuu gelcmjru
[larfofufeluuu írftfám přebuoft h'maji.
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ěrfth; (ale i m Dubenčifh'č;haiřnód;
bobře fe bai—i a [ně!—otočně [;eině emoce

nefou; úplně woěrůlě owoce team promiň,
fbtňfe čerfttoě počin—á, floušt' lol—čerl'tmeni,
snčbo fe i měácnč mmo tlačí, a rogličnnm

gpůfobem připrameuč ieft goramou (abno
fou pro Homéra.

ŽBffaf ale i to bt) pro nóB mělo
pohnutlou Initi, še budwm muobo itn:
Pon—úd; fcřů fágeti měíi, še M31) na jaře,
ton Eeblíloó mčela po fměm blouběm činu
uím [panhl téměř uif'ee w přirebě eB
čcrftmuiid potravou nenadyiý, roffotujc
it tafcrcé rqhoethfy již feř frftfoloú.
Ruští) fe ;auvbčči tet—t)můelařům, řve mnoho
frftlomúd) fřů rčftuie.

5.66. Kterak sobě můžeme srstkovýeh
křů dochovali?

SITřůšeme iobč frWomód) řřů ttoiím

gpůíobemsboóoloati.SIG) emenem. Stein—čimúplně noir
;ráíě mch; fe moh-rou, ícmeno fe 5 nic!)

mntlačč, me toobč ipm a na papíře ť03ť=
třeué uídmouti necim. *)Ia pobgim, aneb
btm na jaře fcmeno fe na připrameue'
5ábono ročfeie, bo bot—uč,fuori-, uifoliw
ale čcrítmňm buoiem pobuojené čemž, a
abl) femme bíul—oto to geutě (cšeti ne
přímo, ienom vouoróuč fe sabčló. —
muž Rtomečlu afi ua “., ftřemicepovím;
pobofábíp, pqemč fe mptopaii a 105
fágeií.

h) moč-ui oI—uoy fe Enř ua polním
anebo na jaře i B Iořính) eb mafeřuibo
fotene oftmnu nošen: obbělí, na fwe' ur

čitě miftogIpřefabí, (\ na čas fud7a čalčmaii.09) In jaře fe louce Marwin) fmiílmi)
mětmí, anebo roční tol;bou\; bo iámh; m
semi ubčlaué cbnon, w gcmi břemčnou
miblicí, abl) obi'tčmati nemohlo, upewni,
pal fc gauč přibobi, ah) jenom lonec uab

genu oftal. Dla pobyg fe Into oblouh)
ob fmčbo mateřuibo lutene nožem ebbčli,
iontovou, a togfageii.

S. 87. Kterak mají srslkovó kře roz
sazovány a pěstovány býti.

Reř ftholoť) neifráfnřiííi owoce noíí,
M3 volám fám pro [ebe fioii, iehošto
točím 6 měnoemi hubí—bo fře motorem;
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neiíeu. — Gran) nútaume ženou a pro
řež ieft „potřel—í, aby lašboročuč na iai:
fiaté břemo fc uošem obcimuío, ah; ftrome!
pnlóbl, a to_gbud; i flunce [moí—obnébopři
ftnpu nalegalo. Šře [tftfome' jen tenháte
fe Blige fet—e rogfaguji, Popi ! obrabčui,
ialo šimť; plot, potřebomóm) Initi maji.
globe" faře ialo \oufoloroftíč [lrc-mh) o
iebuč fot-unce pčnomám) Initi, m, befabuii
i anamenitč mmm, coš hihi milomnil
\oořqomónim apřimqomóním „soli může
mupůíobiti.

llrobnoft h'e ie zlomí, a feř tím
h'áfučjfíi owoce uoíi, ton; fe hit—otočně
fot telem comic, pobuoii a eb trámu
čift ;adwmó. © bohům profpčmm můie
! bucjeni [)noiomla potřebowána Initi.

9161) m ftarfficb (ded) l'eř [tfllomú
omíabl, nafíábá fe B nim ialo 0: ftromlem
mbéfomóm.

5. 88. Víno srslkovó.

3 owoce frftfomébo bříá fe tafě mino.
233nčiafě nábobč fe úplně moyálé írftfu
rosllačí, bo potlila 5 fonopue'bo plátna fc
mleje a íffúma lifem \ontlačí. Touto
ííráwou fe napíui Libero; na iebeu más
mám; přibaji (e aíi 4 (cm cuh'u, pat fe
labem na míněné miílo pepan—i, aiu, mino
mnie. “Bomfáni fe labem 3átfamí port—ni,
sám) fe rogpufítčuou ímůlou galepi, a paf
fe [ábwe mc Rubeučm [f(epě bo mlblélm
pinu sabělaii.

5. 89. Keř umlennvý.

Steuto around iefl nn'nI—ecgnómů, ne!—of
fe to Íefid) iafo bimeh') leř abufřa nadu'qi,
m gabrabád) ale, tbuš přiměřenou půbu
nalěga, bofaípuie aš na 6 ftřemieů mófíh).
Siloete iij m mčfici bubnu, m, ob wčel
bómá ráb natomčmomáu. Emoce iebo fe
[ifíi Baf: Banoou, bui—melifofti. 3 fořeuů
iebo šeuou tašboroótč nome Whom), tteré
buboucíbo rotu emoce unií, a boj íebeu=
trate emoce uefh), na roštu; ufdmou; pročež,
ufcMě But“ na jaře, Bun na pomine fe
obře3aii.$1fe malenomé ie toynmošují,
MŠ But—na jaře, nebo na pobgim fe roční
ai na ] ftřemíc (imunitě oI-noše rogfaguií,
aneb quš i roční výboru, Be; lořenů bo
přípramenč gauč fe 3abčtaii a čaftěii ga
le'waii. Giraud malenotoó miluje bonton,
hynou gemi a Na; boti fe tebq bo po:
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fh'annébo touto Miše jbi. “Bůba lol totem
íttomfu moji ob trému) čifta, a čal'těji
fnpřena Btjti, a obnoje, jen; je bolelo t05=
léčají, fe jniči. — inejuopofji ftáři, jehož
feř malenomtj bofóljne, jen 6 rolů, nas
potom bo jiné čerj'lroě půbn ořenej'jeu Bijti
mufi. Dumce ftrondu maleuomébo čerj'noé
pojímané chutná muoljc'mxt,5 nebo je při'
pratouie odjlaůujici nápoj pro djuramě a
nemocné, nujbormj ocet, anoimiuo a t. b.

s. 90. Jahody zahradní.

“Bob tímto jménem je muroaumimají
jabobn, ješte jinou loelitoj'ti a djntí ob
bhoohjdj je HW, a to jabrabódj teamo
noúnu lnjmaji. Seft mice brnbů jabrabuid;
jabob, !. ». jabobt) xučíičně, ana:
nth), jabobo omeritánjtě rogíič
nebo jména, a t. h.

Gabon) čerl'hoé jjou jiftě mnohému
jařijemmjm a jbrmmjm oolrmcun, [\\jmají
irojíičmjm jpůfobem připramomántj.

S. 91. Kterak se jahody zahradni
rozmnožují?

Jenom) jabrabni je rojmuojuji:
1. Gemeuem. Wejřráfuěmi'úplně

wojtálé jabo'n; jc ícbcron :! nedjnjl je na
flunci ujdmonti, paf je guidj jemeno
mnbrti.

'Íínf giítaué funeuo je i bueb na
připmroené já!)olu; \'03ft'jť, a (rotou, jitem
projimouon jemi přihnie. Bábonjc čaítěji
ftopici iontoou polčmá, a na jinan bot—tou
lej'ui brabanfon přitnjmó. %nboucíljo rotu
je boj“ jroj'tlé [čaje—nicena určité jábom;
rojjágeji.

2. Gftbe olvnoše. Gtarjji jabo=
tomě fře obnogů mnoljo šelmu, fteré fc
ob tře na mfjeďtj firmu) táhnou, a ftoé
fořinh; bo čelně ženou. ——91131)je 051105!
tobo faulěbo toln botonale jarořeuíti mobil),
rogbčíi je to mčfžci (šumu až, ho louce
Báři ob jebe, a na vřiprameué čábouo,
jebna fógeniee ob brnbé nejméně na 1 Dře=
wic baleto je rojjčqeji, a n) čce jud;a je
jalěroaji.

s. 92. Jakou půdu a jaké položení
žádají zahradní jahody?

Sabou) jabraoní miluji hjprou, urob;
nm, a mice mHjtou půbu. ŽB bujně půbe

[toto mftamičnč lmčtou, a málo owoce
najajnji; naproti tomu to těšte [udjč
půbě nafajuji malé a nedjutné owoce.
Řbtjš má gábon 6 mtdju ubanč tolaflnoj'li,
ua pobjim jc bobře ulejeutjm [Iammjm
hnojem pobuojiabluboto jroje. “Ra bábou
potí) je na jaře ntůše ročjájeti fotit,
a jiné jelenijto, pa! je n—nučjíci Etonu
bábou gnome jtuje, uromná, :: jáčeuice
jabobotoé jal břime prameuo Bolo, je toj
fágeji. gBo tojjágeni je čaftěji Ljaletocuji,
aby je přeb jinou uáíešitě gafořenihj.
9M pot—jim je něco čelně !jaljobomóm
řřům přibtne. -— Dflatnč fe moji gábon
ob trámu čiftiti, jeme hwřití, obnoše fc
roóléjajici bueb toe juitu obřegati. —
$%úrobnol'ii jabob přiípimá, !btjš je mesi
jabobomč tře med) hnoji a tento to čao
h'očtu, a po obhuětu jabob je polěmá.

Saboboloc' tře na tom jamélu jábonč
rojjájene' jjou jenom 3 — 4 leta utobué,
po uplnuuti 3 —4 let muji jejid) obuoje
na jimj 566011,a to nome' jeme přenejcnu
lujti. Elšotojení na ranním uítolim ale na
volebním flunci je pro jabotu) nejlíp botu.

;. 93. Kterak se připravuje ly'ůí?

í'tjčí ob íjtčpafů &! ob jabrabnifů
uuwbo potřebotoane' připramuje je toho:
92:1 jaře, fbnš lipomé fh'onnj již jjou při
úplně mijc, jloleče je _jnidj nllnbá,blabtá
fůra až to břewa, na udabódj [tromídj
6 tmenc, a na ftatljíd) Bmětwta ratolefn
— Gmlečeuá tiu-a je na bloube', aft na
2—3 palce [jiroté pájh) točí-các, jelenů
tůru fe gnome Qtábue, paf je jinané pójh;
jpoln Míšou, (: me mobč, nf: 3 —4
ueběle ueuftáte je moči. “Mílo napotom
me lnuoljo tenounhjd) pentlí je lehce roj
běliti haji.

IV. Oddělení.

O vzděláváni půdy zahradni.

Rba oůbu gabrabni nabělówá , tim
Dobře jí:—uši rojíajenóm ftromům, nebo!
mjbělátoánim berně je hwří, a nójíebou—nč
je Eořeut) ftromů molněji ročlošití mohou,
půbč je čaftčjfjíul buojením filo bobdloó,
a pročež ítromu bujnčji roftou, a bojnébo
nafajuji owoce. Inform) pracomnil tábue



(Čtení ; boipobářítwi)

ga fmou monaločenou praci bmojnáfcíuwu
tugbu, a ftce: gc fitnmů, :: 5 půbq
gabrabui. ——Síto [wou půbu gabmtni
m5bělámá, :: rn5ličuómi fudmňífómi raft:
[inami mqíagnje, uaíégá m ni iii přcb gui
vidinou. mámě tam; to ten čna, m; u
obecného lihu prágbniut) , t. i. prásbnč
í'|pcid;an;, udané florou, apragmč tapíq
bómaií, občctftmuiicí pohanu), a nepetřes
buie ímé Fenin sa ;elenim; hrabě, nmablč
a mnobofrátc ua polomic shnilé louhů
mati. — 912119515pošiwc'mi falátu, oturh'x
a t. b. ga [abůbfu pomašuie, heri- ícbě
obcpiui mufi, Bnb še fc fftitl pcníy: 5a
lafnmé wčci motámati, Euř šei 5m hubě
penige boítati iid; llthc, a přece w uaíícm
ololí naléóámc muobč gabtabl) umogbělaué
a pufté $říčina tobo nefmi íc mštw;
bícbati tn Icniwnfti a nebbalimofli maiets
uilům gabmt, jak; mice w tom, že ncu=
míjí )ůbu čabrabni n\5bčlámati a roglič

mimi ušitcčuómi \oílliymmi mníasomatt—
„Ba uičtmué puma-,uii nůmíth; ntnobúú,
hcři prami: „11 11:16icft na tafomc' mčci
přiliš (úhrnu, u 1166ft to nebařiE“ —
nebot prámě m Irajiuádp d)!abnčinidn bý:

"maii scleuim; ónbrabui mnohem Itálnčiííi,
info na fraiinád) tcplód). — *Břiřům tobo
letu„ 3: muabč (gabram) Ieši puftč, ieft
wíce blcbati m ucumělofti mgbčlámáni
rům; ;obrabni, .: tuto tmu ucumčívfti
[měllcm ponaučow-íui rogbáučti, ,mbtamuí
pominuoft pánům učitelům ullátá nan:
řigmi gcmífé. -— QI: mě!)o "mání bt;
taštá obecni fh-omowní “folio gláíítni ob:
bčlcm' měla míti, málem) ňhlui mlábeš
ic cmičila púbu 5abmbni mabělámati, ::
ii tqličuúmi hldsmlífómi ronlirmmi nm:

faěomati, nebo! Šáci tim gpůíobcm 5.1 rot
mice gbčblnfti nabubon , into hubu [: jim
teoretiďt; „o \nabčláwáui půbq gabrabní“
po 20 (ct me jih—ldd)přcbnáífclo. — D
tdomúd; toftlinád), tmě h) náč Iib me
fmúd) čabrabátb rcgíagotvati měl, iebnati
Enbu.

;. !. Zelená pelružel.

Sion iifté haiku), !. p. ro © arbi n=
Hu, tncšto pctrušel na břebád; potn—
lům toftc; má ale na naňid) haiiuád) [:
mníi fcmeno na připravené 56170119toga
[imati , :: tonoucí pettušcl patřičně pčfto
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usati. -— Ru Abařeni gclcné telrujclc fe
šál—áútobná a mice mlblá sauně, a polo:
jcui n'rfolim [[uncčnč, nébtš wíce 5al'tinčnč.
(šemcuo pclrušclné [: můšc třiftúte m roce
m3fiwati, a fice:

a) 23131; na iařc, .5 Immo ofcui Ie
5clená pctrušel přes leto potřebuje.

_b) 'Drubé resim-(mi ftámá fc mmč:
fíci Gemmu pro pmřcl-u čclcuě petrušcle
na pominu.

c) Rba dyt: na jaře taunou 3clcnou
pclrušclv míti, mufi femcuo ua aačátfu
mčficc Skiing toófimati, :: šóben ua ginu:
flétnou přítrúti.

Bábou pro selenu“ petrušcl připm
mnie ie tatto: Rbgš fe „šóben in)! a je
[quómi bralwčmiuromual, togfíwá [: [e
mcno m žár—dd)řibtúrb; žába! cb řábfu
aíi na 6 palců bnlefo.

Into řibté rogfimóut f_emcna bčíc fe
proto, am; fc pechí magi řábm [ebčcii
ob trám; čiftiti. a momčťouotupali mohla
&hiťtš bund pettušcl gbíoubamč roftc, a
not ieii [;uiic.

s. 2. chrak sc semeno zelené pclru
žolc získá ?

Siftě 0 Dobré íemeuo gelem" pctru=
ich fe aiffá mito: 3 pclmšclc, (má fc
na iaře tmel—1, ucdmin fc ua pobgim

nčfteté filnč fařinh; (niti, (: lnlem ních
fe oftaluí mg.m, fořinlq gc gcmč wbtgil.
“Ra mře fe Ínřinh) vro [emeno rnnedmué
nwmčtou ntopaii a fcmmomč fttbouh;
,; nicí) pc3bčii moroítlč fbůlfám fc při
toág'gou,a m;; na pob5im určení:) jiz če:
31mm), a femme bnčbé hmm) nabylo,
mqtóbnou fc i Brořinh) gc mně, fmáži
fc bo fnwpfa, ftenš fc napowm ! úplnému
mmráni fcmena někam na půbu pomčfi.
(: pal fc femme mtptřc.

g. 3. O kořínkuvé pelruželi.

$.Betmací lořínl'uwá ití! ob pmnějífi
bocela roabílm; brub , ona fe feic pro
fwé t pogimáni příjemné foi-cm;. Sůlélicc
E\; [: me [wč naběii [f(amal, lbošbg 32
ícmena “rené pen-ušel: foi-informu pettušeí
bodíiti fc [uašiL nebo! 1010 imom ;: fe:
mena lořinlomé pctrušcle , a teho icnom
A! ícmcna íwébo brubu Mnohá.
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$emišel loíinloroó miluje bluBolou
útobuou, Popron a toice mlolou půbu,
lterňš ale pře-b ro„[iloáuim [euiena uefmi
čcrfhmjm bobqtčim l;noiem pobuoiena Initi,
jináč lořmo 5re5omatí, a mnoho hůoufů
uafaguii. — 23131)na iaře, iatutile Bemč
rogmqla, góbon pro petmgel l'ořiuloroou
určená blulmlo fc myje, a lemeuo ie říblo
roaíejc. Slioěfctčfelueno [euěialpmltótlmu
prlncm, ltete' Ie ua přič přec! _,óbon tla'oe
a wšbt; nohou ! semi píltiíluie, bo 5emč
aabělátoá.

Site mód-“á pettušel iefl biifló (íebna
ob hrubě má af: na ! ftřemic tosbtilena
Initi), protrhl! fc; ofmtuč ie l,abon ob
tram; čifti, a ro5bčji fe pettušel olopámó.

*Jia pot—aim, m,; iiš čima fe bliii,
lořem; íe roštem 5e čemž mogbmibnou,a
uapotom w fudiém fllepč m pill“ přeli
gimu uídproaji.

9. 4. Smnnno kol—inkm'é pnlrnžclo
kterak se získá?

C—šcmcnolcřinlomě petružele le tocili
tatto: 3 lořenů přeťt 5imu uídyommtód)
le ua iařc mořem—uueilrciíučjfli \\ tuned)
ftuouíů ptoftč, pal le ua připrmoeun 56s
[;on (fleet) ale lugtsileu boti mufi ob 36
bona, na Reném fe [ctucuo geleuč velur
ěelc pěl'luje) ali na 1 flřcmic cb leberog
ldgi, a oftatuč fe tal voltačuie, in! to 5.
o rčflomóni telcllé petrušclc pratocno bylo.

5. 5. Celer. Jaké pnložcml a jakou
půdu miluju coli—r?

Gelet mihne flunečne pologcui, a
annou, tolblou a tvurcu čelní; čim
tollyči půba len , tim lróíuěii íágmice ce:
lcromě roftou. — amd:li půba ítueuomane
mlal'tuofti, ua pobgim fc l;ninč robnoii, (\
blulsolo (afl na půl brubébo nice) anne.
Ialomě roli Ie na iaře přcb toňfabománim
[á,enic opaluie, pal le atolů půl—ašclq:
mými bral.—Enii uromnó, Labant; ali na
4'/, Dřenice fiiřh) ble nam Ie obměři,
a fleóh; meči aóbom) le montapou Sloni
fe ble ílůůn) na laabčm gábouč ubčlaii
4 of! na 4 palce blabolé brásbiíh), bo
ttenyd; fe celeromé fágcuice toafnguií, tal
alu; iebna ob hrubé na ] [t_řnoic balelo
fiála. Maji li fá5enice příliš bloube lo=

řinhy, nůšlami [e máti, ano i aeleuá na!
jejich, ic==li přiliš bloubá, m'ašlatni [: glrá
titi může.

ůueb po toafáótlll le fá5enice, lpg;
tobo potřeba žába, galěmaji, coš fc wjbo

m řaB ludia opalomati muli, mám; ale :
posornofti, alu; fc Aalčmánim 5euie ua [!
bečto fá3cnic neuaueíla, licebolrbečlo wo
bnilo. -— “Dům na 55mm. meči cosi—i;:
nou [áseuici celeromou můše progatim
sušilfomóua báli, 701,3 le 11 proliřeb meči
brně íó3enice celeroroé toibo iebna lágeuice
falútomá lofabi.

©. 6. Kterak sobě může každý brzy
mi jnřc laciných celo—rových sázenic

zaopatřiti?

Evlnobó milomnil celeru bt) melmi
ráb celer bo ímé gabrabu l—rgq na iaře
ro5iá5el, molu) šábcmč celeromč íágeuice
íobč gaopatřiti mobl. i'čd; mňalčaftčii ob
,abrabnilů i 3.1 hrabě penige boftali uelgc.
5133110!ale i [á,enice ob gabrabuilů tout-ené
fe pro naňi '.:"tnbeněil'íi lraiinu tiebobi,
proto že to tcplúdp fllenuicíd; tagem; bylo,
a tubvš, faq; le m gabrabě roýágeii, hub
me (mém minu welmi „ano afinitou, bo
hočlu ěcnou, anebo bocela lobbonou. —
91 přece lobč můše tašbó Bege toffed; má.
lol; a o malou práci hry) na iaře cele
rotoč [úsenice gaooatřiti, a lice tatto: Dla
pobgim (na „,ac'átÍu milice ?iftopaba) fe
gábonel „pie a urotonó ua miftč [luucč
ném bliše 5bi, na “mi je i bneb femeno
ccleromé togície, a prlénlem bo gemč ga
tlaří. —— Ella iaře fe Aábonel teu při fu
d)čui pomětři wšbu ololo polebne fropici
loutoou polémá tal Houba, alfu) íáóenice
! přcíačománi Bolt) bofti črofllě (\ Blue.

5. 7. Kterak se mají rozsázené ccle—
rové Sázonice dále střežili?

QBlblo ieft celetotoě fógenici ! bo'
Brčmu abařcui "emobnutelnč potřebné,
nebo! celer ieft tol'llina mobni, apro
čeá fe má celer galěmati, a opčtaale'wati,
mazli tocllou louli uafabiti.

Strmá ro;!ágcnč celeromč [a5mice iii

něco obroftlo, _,úlyon ic obe _mfíi trám;
očifli, blémů; falátome' le mořešou, aceler
fe olopó. ílři tomto prumim ofopámáni
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celeru fe mclmi poflouši, lbpš fe čerfttoó
hamčnec m něiatč nábobě mnbou ročbělá,
gemč ob tořínfů obbene, ro3bělant3m Eto:
točncem lol fotem nokie, a rořintp fe ob:
bmutou gcmi opět příhpií. Into olopa
mění a přibrnománi čemž to roce iethě
iebnou fe opaluie. 3 tři:, tterě route na:

»íobiti maji, zelená nat ! potřebě oblamo:
matí fe nefmi. — Smnqí po hrubém olo
púmáni celer obffíopuii, coš tofé fám
činím, a flee 6 melmi bobtbm profpědnmt,
nebot můi celer ie tašboeočnč i Stain:
nemu tomná. Dbfflapomdni fe běie toho:
mot tře celerotoe'bo I'e mlamibcši, a celer
fe to! lolem nobomi obffíapuie, ašbb fe
gemč boflatečnč Mašita, (: toute celetomá
nab aan mqftoupla. *Boabčna pobgim f=
celer ničtem ;: čemž mnbobówá, a boj
fc toute ob gemč, blonbód) tořenů abloube'
nati očiftiío, toe "lepí mc mlbte'm píffu
fc : potřebě na simn uíQomá. Dqunic fe
tolit celetotoód) huti, mnobo=Ii fe iid; to
3imč fpotřcbuie, oůatní nemptpté oftanou
m gemi fiúti přes gimu, nebot 5ima celeru
boccto ncm'ebí, a tepm na ioře, ropě
gemč team:—ala, fe oftotel mprpie a \ne
[Hcpč niebomá. — $ro [emeno fe mpberou
neilráfnčiffi toute, a na jaře fe na při:
pramene Bábonp, iebna ob btubě afi na 2
fticmice boleťo rogfógeií, oftatně tal, infoš
při íágeniíemeno pctrušetnčbo Ie pohačuic.

5. 8. Kopr.

Rope fe umobóm gpůfobcm info Io
řeni neim četfn'oó, ale i fudpó, ba i fe
mmo icbo potřebuje a mnobo milomnílů
nalégd.

Rba fopr wc ímé čabtabč míti šábó,
může bub na pobgim, nebo 5131; na iaře
na f(mtcčnčm mífiě na Arpnj bábou něco
femcna to5bobiti, pol Pope ge gabrabt)
wíce wppubiti neige, a tuby; zúbné práce
nebó, nebot fe !ošboročně fám rqfíwá.
9151) ft mňa! (opt m gabtabč wcÍmi ne:
ročmnojií, a napotom plením práci ne:
množit , robim, aby ie toíito na icbno
mifio to gabrobč top: ročfímol, o fbpš fe
nčtofcl rtů pro iemeno necbú, operní mtm)
fopt obp fe pro potřebu i 0 foi-mh) mb=
ttbal.

g. 9. Cibule hlávkové.

gteni robim; m nanid) bordó), Ite
rájbp fašboročnč aa potřebnou cibuli blám=
lowou pcnige nempbámola. Whoaí fe bo=
mófíleii, šcbp cibule to nafiid; Rubenčiffid;
porád; íe nebařiía, a nešbp toe nebo; go:
brábfátb roýimdnim cibulnébo femena
gfoufífu bělali, rabčji fe ímé rolaftni "Tobě
penige ga cibuli mpbámaii nepotřebnč,
nebot cibule i to dplobnčiffid) lraiinácb fe
bai-í, em,; ien patřičná práce fe mpnoloái.
——(Sibuíe ale tolil práce ncšábá, a boinč
fc 30 ni obměňuic, nebo! to poboblne'm
roce & malébo adbona fe tom cibule “libi,
co ii iebna robina po celý to! fpotřebo
mati můěe.

g. 10. Jaké položení a jakou půdu
žádá cibule?

Gibute šábá ííuncčné, a gtáfftč w
nonid; bordel) proti půlnočním mrasimóm
točuům (bráněné položení; ona fobč nei—
Iip Iibuie w půbč útobné, tučně a něco
wlbřc', nifolito ale mchě. Smolené a pro
cibuli přiměřeně mino fe na pobgim (ni=
fotím ale na jaře) tráíhým, bobře uíešenúm
ítomným buoiem pobnoii, bnůi fe annie,
a po! fe into očelámá.

g. 11. Který čas se semeno cibulné
rozsívá, a co při & po jeho rozsívání

jes! pozorovati?

$a) cibuli mčenč a na pobAim iiš
pobnojené mifto ie bral; na iai-e, ia! mile
gemě togmrgla, opět Arpie, jelegmimi bra
bčmi uromná, ble nňňrp na gúbonp toč
bčli, a moai &&bonp ítqh; fe wonlapou.
$o5oromati ieft, aby fe aébonp přiliš "i
role“ neběloío, nébrš mice načte, abl; fe 6
obou ítmn fteáh) oj bc proftřeb gábona
entou bofábnouli moblo, :: to čas potřebp
po góbonu “Topo“ Ie nemuíilo.

Ennui fe temeno cibuInč » něíalě
.nábobě o bobrou fucbou gemí fmídú, a

fpotu po Láboně, nepříliš buffa fc rogíeie.
mogíeté femmo Ie pctčnfem na přič přes
aábon !!obemým bo země gobčld.

Gibuíné femeno bíoubo to Lemi leží,
nešli feibe, :: pročež na hře eo neibřiw
možno bo acmč gabčlat'l fe mnfi.

'(



os (Čtení , bofpobářnroiJ

Jak se má cibule hlávkové
dále pěstovali.

Babom; fe při bloubo tnoaiicim lodni
hobiti lonmou polčxoaii, obe mffi trám;
čifli, a the mgefllě cibulné Munice óbufta
při fobč ftoii, tu fe abotečnč i o lořinh)
pogomč 5e gumě mogbmibnou, a bub na
magma mina čóbonu le bofabi, anebo na
připravené nomú bábou Ie ročfabi. ?Dolub
blamlu cibulué roftou, gelcne' trubice fe
neíměji obřegómati , proto , Bebe cibule
tůfti přeftala. Ialomou gelenou cibulnou
nat pro froou potřebu lašbó fobč lebce
gaopalřiti můše, ial fe to uciflebujicim $.
ufáěe. 9093 cibulné blámh; iq čráti po:
čínaíi, požloutlě a gelené hubice fe uobou
! gemi ;molna přitlačí, aby břime umrt=
mělo anilíny; pal fe úplně boaralé blémů;
něiahim břemem ae geme' mobobótoaii;
mobobote' le tenounlo na futbe'm miftě reg:
prohrou, napotom bocela futbč ob natě a
ob [ořenů fe očifti, a na aimu na miftě
[udpěma mrqu nepřiftupném fe ufcbotoaií.

š. 12.

Q. 13. Kterak sobě můžeme pro svou
poli-ebu zelenou cibuli zaopatřili?

mmoiim gpůlobem:

a) ©neb na pobčim fe malé cibullo
mobetou, a přeB ginu: ogmláflt ufdwmaii.
8131) na jaře fe na připraweuó (nilolito
ale čerftmě bnoicnó) góbon, iebna gb
btubě na 6 palců bate-lo točfágeii Bc
fe to čas potřebu 5alčroaii, 5abon ob mimo
čifti a lopří: [amo fe to5umi. — Rokr
loliro bo tmčtu mobáněti počnou, hoět le
iim l;neb toe manitu obřquouti muíi.

92afa5uii tale lrafuč blátolo , Here
fe ale na belfli čas ubtšeti nebaii, a bral)
mopotřebomati le mufeii.

b) Ena pobgim mobranč male cibullo,
lteré na iaře fa5eti minim, baii fe m čimě
bo loflc, ltcró fc spolu 6 cibullami ga
teplé lamna poftaioi, ašbo cibullo bocela
molólo. QBoímlé cibulft; maii tu tolaft=
noft, Šemelmi lpěffnč roftou, mnobo gelenč
nati nafasuii, bo lwčtu a bo íemena ne
ženou, a mellé cibulné blaioh; bělaii, leoš
ie aš bo pobčimfa ftóti necbaii. Gageii
fe za! ta! jalo omni.

Kterak sobě dobré cibulné se
mono můžeme zaopatřiti ?

s. 14.

žDlmli Ie blátofoma cibule pařiti,
mufí fe bobtě femmo roglimatl. Silna!
ale cibulnč femeno, lteré fe obočeinč peo
odm, neni mjbo iiftě a bobté, a Ebo při
loupi čbčblóm čitatelem [emena cibulnčbo
není, čaftčii ofmcn bóma, neboť i newer
arálé, ano i muobo let ftatě lemma 5a
bobre' ob pobmobnílu probátoáno blémů.—
thatnč ieft cibulué ícmeno mclmi hrabě.

Roo lobč tebo fam cibulně [emeno tabne,
nepotřebuíc penige wobamati, nemali le
m nebe,;pečeufhoi umaběti, 5e pobtoeben
bubo, a ěe ícbo práce matnou oftane. —

Sifté cibulné ícmeno fobč gaopatčiti
můžeme tatto: Qnet na pobgim, lboš fe
[lligenó cibule ob lořenů a ob nati čiftí,
neimětfli a nejtmrbfli blémů) na iemeno
fe otftraui, a bubto (web na pobgim,
anebo tepruto na jaře fe čafabi. Roo
toto [emenomé cibule bneb na pobgim
íógeti mini, at je mfabi to měíici Silinu,
Ivoš 5 nid; napřeb ucebni lupem) stoupl,
na [nebé a máflunně míl'to, uabtne fe na
už na bma palce čemž, a pa! ie bobtou
lelni brabanlou aneb bttinami přilroieme.
——Slomnčj tal fe [emenomč cibule fágeji
i na iaře, a lice co neibřime mošno
(to bubnu), na 1 ftřemic ob febc; ten
čas fe ani brabantou ani bránami nepři
l'tómaii. — Rbbš tmbičlo bo femena iil
motášeti počinaii, ! bůltám fe přimáěou,
abl; ob roěh'u potácela; a polámáno tte;
bolo. Gaucno cibulné_po5bč roográmá a
lice teptum m mčfici :'Riinu Rboš flo
boučh) pulaii, a femeno četné bomb na
bylo, pal fe femenomé blamičh) obřiguou,

bo papiromčbo potlila fe aaioášou, abt;
blatoičfl; le bnu potlíla [mětotoalo a [e
meno gnid) bo potlila pabalo. ©emeno,
lteré famo ob íebe nemopablo, fe 5 blamičel

úplně iudnid; motře, přec aimu na [nebém
miftě ie niebomá, a teprum přeb rogfimá
ním fe mučifti.

5. 15. O česneku.

Gente! búmů čbufta ialo loření mno
búd; polrmů potřebotoón, ano i to ročličr
nod) nemocní; [čapučeni nebubůro tělefuód;
ie potřebuje, a pročež gaflubuie to nafliď)
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pht-oběd; íó3en Býti. Čefnelu jeft mnobo
brubů, mňa! ale to fa3be' haiině fc mnam,
čeínerowč hrubo nebaří, a proče3 pou3e
iebnatí bubu o těd) bmou btu3id; čefnefov
mód), lterč fe ro naňídp haiinád; boří, ::
fíce:

&) o melte'm čili 3ímním čeínetu.
b) o malém čilí letním čefnefu.

'- 16. Jakou půdu žádá česnek velký.
a kterak se má půda připravili?

Salo cibule, ta! í čefnel 3ábá pňbu
úrobnou, něco maftnou amlblou; (nifolim
ale mohou, nebo! to moh-č půl—ěbnije)
tate' we Rím: ftromůw rofte, 3% ale mem
bíámgo nenaía3u3e. ©á3í fe lu tonci mě:
h'ee Snina, botub 3emč negnrr3la, na 36:
bom; bříme mytí :: uroronane', niřoíím ale
čerfttoóm !;noiem pobuoienč.

5.17. Co jest přisázení velkého čes
neku pozorovati ?

!? íá3ení mgbrane' úplně mntálč
memu; čeineioroé fe na 3oubh; ČÍÍI na
ftroušln to3bč1í, nebot, ia! můbec 3námo,
ieft Iašbú blémů: čefneloroá 3 tafomód;
buh roětífídy, [\nb menníd) ftrou3fů cefa3cna.

ŽDÍnobo-lí blame! na 3011qu fe má
ro3bělítí, gámíií ob tobo, ia! weltě 3áf;om;
ifme fobč pro čeine! připravili.
ro3bčlení Máme! na ftrou3h; fe motpčlon
na 361mm: nbčíaií jámfí) ní! na 8 palců
ob febe m;;bálené a bo !a3bč iámh) íe
jeben itmu3ef tíufttTím lomem, 3ltctéí;o
toi-init; 3enou, mtlačí, ta! aby n'píčfa ftrou3ru

3bůru ftáía, lterá fe aft na ! palec 3emí
přítmie, palic níčebo3 nebělé 03 na jaře.
— 3 fa3bébo íó3enčbc ftroušlu či 30ubfu
mytolie iebna blámla.

___.wo

5. 18. Jak se má rozsazený velký
česnek dále pěstovali?

Ena jaře, !bpš jiš čeínel růftí počíná,
a na 3ábonád) fpoln i nám:: fe uta3uíe,
záhony fc Rovaii. a to tepání fe řafiěii
opahie.

EB měfíeí Černotín fe lupem; bobra:
mam; [má3ou, alu) čefne! bo fročtu nebnal;
napln; ale přece bo hočtu l;nat, 3Iutč !mčtní
faraBáče fe 3m mčaí obfftipnou, iínóče bt)

ienom malé blámh) mmm. $a
[matém Satubě, lbo3 ii; lupem; čefnetotoč
3Ioutnoutí počínaií, ieft 3namením , 3e
blánou; bo3tůlo; to3 fe blánu) (při [uůčm
poručtří) ničem po3omě, abl; fe nepofhnr
hill), 3e 3emč mn3btoíbnou a toe fnoph)
fíoáiou, ttere' fe někam na půbu pomčfi;
a tu,; boceín ufcblg, blátem; fe ob !ořenů
:: ob neli očíftí, neitráfnčiffí blámlp fe
pro íemeno obbělí a oftatní !potřebč na
míftč fucběm a mra3u nepřiftupnčm ufóo
man.

5- 19. Malý čili letní česnek.

Íento ieft o mnobo meníTí info přeb

nčíííí; íeft na 3ín3u meímí citlíroó, fú3í fe
na inře, a _peoče3tntě letním čefnelem
fe napínací. Babé tutč3 půbu a míči prácí
ialo čcfnc! welfó, a ponemabštnmalá
čeíne! na „ginuieft m:!mi titulní), 3imni
čefnef ale !a3bou 3imu lebce íneíe, :: malou
ptáci boinč obměňuje: teho iefi tabu,
aby tu míru!; boraat'ód; flubenčjnid; Eta
iínácb oloIo $pflříce, ERotoomčfta a t. ta.
to 3a5rabód; íe boinč lání.

;. 20. Špenát.

Into 3elenina fe boří ia! tn teplód)
to! i me ftubenód) haiináď), baří je to
(eště pitvě, jenom M3 není bocela jalowá;
ncšábá mnobo práce, a ii3 bm; na jaře,
hc3to icňtč 3ábnč jíne' 3elením; w 3nbtabě

není, flou3í 3a 31mm) a přijemny poh-m
3 nxt—ebenód;příčin bt; femena "penátoroé
» ;abrabád; naffebo bornatěbo ololí mice
to3ít'rvati fe měl:).

s. 21. Kterého času může se semeno
špenútové rozslvatí?

(řemen ffpenátomč fe může ro3fímalí:
a) na faře, 11)m Ietě, a c) na pob
3im. „Ba nejlepfíí mna! mám onen "paním
ttetó fe but na jaře, E\ubna pob3ím
ro3fímá.

Sho dyce fmůi ffpenát 51-39 na jaře
po3ítoati, mmooliti ft mnfí móííunnč po
[o3ení :: temeno muíí ro protřřeb mčfíce

Bdí-í na připrmene 3ábom; ro3fímati, am;
"peněz! iefftč přeb 3imou bo !!!an [upínlů

animal — Roo teprum nc.: iaře “pena?
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tomě femeno točíimati mini, tomu robim,
aby to na jaře co neibříme činil, a m _;az
hrabě fobě mifto gmolit, betě není maleb:
nímu flunci mqftameno, iináče "peuát bo
lmčtu žene, a málo Hravnatúd) lupenů
naloguje. 10 fauně iel'l pogoromati, m,;
íe femeuo ffpenátomé to tetě ro;,íimá. ——
Elio firmátě, hen) fe na pobAim rogfimá,
mohou buboucibo rotu na iaře jiné tus
dmnflč gelenim) fáčem) byti, pročeg této
[etbč přebnoft bámúm.

&. 22. Kterak se má půda pro Špenát
připravili, jak semeno jeho rozshali,

& Špenát klidili?

*Bůba, ltetá není Docela intonaci, uébtš
přebefflébo rotu l;noienů, babí fe nejlépe
pro [l;—entit.-— $oněmab3 fípenát bloubé,
přímo bo gemč šenouci fořenq má, pro
“penál určité mifto fe bluboto 51\)ie,še=
lesnpmi brabčmi uromnó, :: na góbom;
togbčlí. — Ellpni Ie mame úplně mpgrálě
femeno, a lbgj ie m nčiale' nábobě Be
semi promíchalo, po aúboned) fe jenom
říblo teóbobí, a šelegnómi brabčmi bo 5emě
aabčíá. Rbe mgeíílú [ipenát fe stá bnftóm
býti, m ie protrlyá, nebot bufh'; ien malé
lupem; nafquje, :: aby fpolu memó
trám: “penál nebuftla, 5650111)fe ob trámy
činiti mníeii. — ©le rotproftlélupem;
fe nožem ! potřebě obřelou, lořínel ale,
5 ltetébo nomé lupem) šelmu, fe m „semi
nedbá; talomóm čpůfobem nemelft'; Bábon
ffpeuátu bloubó čas učitel báwá.

€. 23. Kterak se špenátové semeno
pěstuje?

Ella góbonč, ieboš lemem: Ie na pob:
aim rogíímalo, nechá fe na mpfíuniněfolil

loženů ftáti, hemm fe lupem; neřegou.
“It) btw mpbůnčil bo hvětu a bo femena,
a aby ob mčtru [tácemy a polámúm) ne
Bqlq, samčí fe ! nim bůlh), fu tlemim
fe přimďpu. Rbpš femeno ii,; l;něběharm;

nabq[0,_l emenomé tře mošno::“ i etní-emp
ěe gemč Ie mptábnon, a me fnopel fma
šou, Eten; fe ! úvlnému mentalni femena
nčtam na půbu pomčfl, a lbpš hope! bo
!onale mvfdyl, femme fe lmb tutam! ml;
brh', Bab bolí math—.pe.

Čtení abofpoblzřltwí.

%. 24. O salátu hlávkovém.

Semi! mnoho brubů fatálu bíómlon

mélm, lteró obe mííed; ga Iabůbtu občetl't
rouiicí a platnou bómá pomašomón. ——
meni gajiítč gapotřebi, blámh) faíátnmě 5
baletód; mčfl bo uafíid) l'tubenčiíííd) Emilu
přimáěeti, a aa umablé :: pomačlané peníge
mnbámatl, nebot íalót blámlomó fnefe
mellou Aimu, & přes gimu pob fnčbem
mptrmá ; m [hubenčiíficb hajinád) mnoho
tmťbffi [)$qu bčlá, into ro ltaiinád)
tepllld). tbcšto čaftoltáte při tmaiícím
fufbu a weltém pornu bo lmětu mqblmí,

a Docela góbnód) blámel nenafquje. -—
Salát, Item; fe gláfftě m lraiinád; naííiď)

19%!th a gelem; blámtomó falút
můbec ,;uáml').

b) Galát pftrubomg, fteró into ryba
pftrul; čermené puntihp má.

o) Ěermenú, aneb tat mam) [fun
lomt') falůt, lten) icft melmi Behn),
(\ mnoho milomnílů má.

5. 25. O půdě & položení salátu hláv
kovému přlhodném.

Salát blámtomó Žába mice mlbtou,
hprou a maftnou půbu, :: ílunečné polo:
šení, nebo! me ftiuu [ttomům šábnód; bláwef
nenafasuie. Dn Ie obyčeinč neléčí na
aíántni čábom), nčbtš aby fe půbt) An
bra'oni ufletřilo, fágů fe po haiid; 5ábonů

ohjtlomóó, mesi celer ntb., nebot, břime
než fe olurlq, celer, “Il fmětné ntb. toa
točí, Bómá falát blámlomó gpotřebomán,
proto je řečmi čas ! fmému mrůftu po
třebuie.

&. 26. Který čas se obyčejně semeno
salátové rozsívá?

&) 920 polním fe m gabrabč m1)
btíbne mino flunečne' (! (bráněné, nejlépe
při gbi na volební ftranč, ttetč fe bobře

ulešenóm hnojem pobuoii a bnůi fe Jamie.
—- Qqq na iaře, jal mile pmčtmoft bo
molí, fe to mífto gelegnpmi braběmi neo:
mnó, a pa! fe femeno s bobrou čemž
fmifí, a ienom řiblo togfeie.

Šteímí fe immo buftč togfimatí,
proto že napotom Matice cílenou liché,
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a Miloš blémů; nenafayxii. Gamma po
aóbonlu togfetč fc bub útobnou přcíotou
gcmí břit—gig bub břcmčnómi brabčmi ga
lopá. Smom icfi blebčti, obo femeno blu
boťo bo čemž (cini ncpřifflo. $a! fe čemž
m'iaróm prlénlem I'llači, :: garomná. —
% čaů panujícího [uďm fe aúbonel mesi
palebnou tropici lonmou polémú, a toho
bnc ! mcčcm, too mtagů fc obámati mus
fime, fe gábone! bub [mdomúma ratoleílmi,
hub flétnou, Dub tobošfou vfihbie. ——
Rbbš íůacnice iíon bofii aromé a film—,
přcfabi fc na určité mífto.

b) Simi gpůíob [alátomtidy fágenic
fobč bocbomati jen: 3139 na iaře (artu)
mčíici 813mm) poflcuoí fe iig [;an na
pominu bobrou úrobnou černi uavlnčnú
hubů! na něloli! bni bo (blána, to: bos
botel Boji, po! fe fcmeno [alátoloé bo
tmblila roaíeic, a tmblit ie perlami to:
fmčmid ga ohm, nač fc při fluncčnčm
teplém pomčtři obviní, abl; [úacnicc (blaha
nějfíimu roznfotonímu poločtři gmólalo.
QIčIolimÍó3euice toto neifou tal bobrě ialo
pmnčiní, přece jíou o mnoho leoffi info

fágcnice, keré ob gabrabnífů to topcnód;
Ncnnicid) obmině taženy bbmaii, nebo!
toto teplem hnané Manic: ifou na gimu
přiliš citlitoé, a napotom to gabrabč 1:03
fáčem? ifouce, mčtflim bilcm mobonou, pe
mac bómaii mqbogmé, práce bómá matná,
a nůbčie ftlamána.

c) blámloméóo falátu bw; na iařc
fc bočtáme tim goůlobem: (řemene falc
lomé fc m mčfici šumu tomi: na nev
611W?ale co trám; čim; sábon, pal fc
grofllč fdgenice rogínbi na jimi ueargn')
gábon bo pořabi, icbna ob brubč na 3
palce baleto, a lbbš pogbč na pobgim
tubě mnm; počnou, toaíágcně fáscnice
fmrlotoómi ratolefhni fc přihpii. toto
fágcnice fe na iařt opět ac aemč mo:
abmibnou, a na určité mifto (Které ale
rannimu [lunci monumené není) rogfabi.

g. 27. Kterak se mají sůzenice salá
tové rozsazovati?

Gdynia falátomč, heré [: nen—5:
hubí, bub bocela zábavu, aneb ign malou
:: řiblou blamičlu nafquií. — Bábóuusli
lebo hófněbo blómlomébo [alátu bociliti,
mufimc pombtoftlé falótomé fbgmice ne:
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mbbnutclnč pfeíagotoali. (Sož [: bčic tako:
aby; Maurice ! přcfagománi iíou boni
fúnč, očclámá ic befft. ?alli ale fe bethč
bloubo bočfnti nemůžeme, po! fc iebnobo
bnc 5 rána neim fágenicc, nčbrš i mífin
a 56:50:19, na keré togldůem; bóti maií,
hopici lonmou fllnč poleii. “Ra mcčct
tobo famébo bnc fásenice fe něiatóm "pin
čatóm břewem ge aemě mbgbloíbnou, t. i.
břcmo fc pob loiinlem gaftrčí, a fágenicc
fe ge čemž mmbtoílple, abl; fe lořinh) jeji
nepřetrblo; mogbroibnc fe ;: aemč tolil
fúgcnic, mnoboali [: jidp tobe [amébo bnc
ročfabiti může. — S)?a mší-tě, Pocíto [úbo
uice rogfáseti fe unii, totlaři le m pořabl'
ble fíňůtq nčiahim břemen! jámh; bo bem!
iebna ob bmbé na i Dřmic bolelo, pa!
fe mečmc fašbá [ágenice 516W!bo mh; a

přuuo fc bo iámh; břemena ubčlané tofabi.
išřiliě blonbč foi-into fagmic mobou fe
akátiti — Dfintnč íe fqenice to čas
bloubo panuiícibo huba lol fotem galé
maií, _;eměfe ob trám; čiftí a motqčlou
lupič, :: napoflcb [: fóčtnicc, abl; háfně
blúmh) naíabilq, olopaii.

š. 28. Kterak se dobrého semena sa
láwvého docílí?

Řbo ncdne bóti lubomanóm neiíthm
[atalombm ícmenuu offiacn, a me fmé ná
běii Mamán, mali íobě [ám femmo tá:
bnouti, coš fc bělá tatto:

3 blána! na iařc monřtlód; nei:
háíněifíid; :: ntiuorbnid; [: nechá nčloli!
ftóti, !tetč [: přes fřiš prořiguou, a 5
ltcród; bral; Drboulo'genou, n; m malá feř
gtoftou, iang fe ! bůlce, aby ob mčtrů po:
lámán nebol, přiměše. mo obhoětu, nm
fe femenomč blatničh; počnou pčřiti, icft
gnammím, j: temeno jciicb bográlo, a po
nětoabě Immo falátotoé nim; po iebnou

netolntá, lašbobennč ie čralé blaloičh;
obřeguji, a ! floěmu úplnému mostům bo
nčialé nábobb Obromašbuii, fbcjto čaflěii
obracoroám) bómaií. — Gemeno pnoně
gralé ieft ncilepni, [terébo obromóšbomati,

holub ncmpoabalo, šúbmi ganebbúmali
nemá. Rboš i pogbčjffi femme bogrúlo,
celí) lcř fe obřignc, na něialé plátno po
loží, a uícbnouti [: nechá. 3: fudlód;
blamičel fc fcmcno ronbrn'. — iBonětoabš
tašbó blámla [emcnomú lcř bela , icbna
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ob hrubé neiminč na 3 nřewlce bolelo
MH mufi, ano i to ieft poaotomati, Št
blómh; na femeno ponechané robličnódy
hrobů foldtomód; (l. p. Žlutá a řemenu
Salát) bolelo ob febe » gabrabč lián
mukii.

g. 29. Ředkev.

immo fc liffí: &) Émou pobo
bou; nebot ieft l'ub lulató, buhblou
bató. b) Šatmou; nebot nalézáme
bilou, certoenou :: černou řebleto. c) Seti
Dub letni, nebo aimni žebrem.

(Re—bleu)jen chutné, dylabici, a neien
alarmům, nébrši dyurampm nefflobnt';po
fm, a pročel mnoho milomnih'i nalégá.
Řeblem nešóbá mnoho práce, :: letni
řeblew to haličl'ém čafe ob [mel)o rogíh
mání již, pošimána lpti může, proč:! fe
mlíičnl řebtero nagúmó.

g. 30. Jakou půdu a jaké položení
lidé letní ředkev, a který čas se

semeno její rozslvů?

Qetní čili mčfiční řebleto šábó
mohou, úrobnou a Popron gemi, :: flnc
neřnč položení. — „Bábon pro řeblelo měs
Mini určená fe na pobgim pobnoii a ga:
Wit—Ru loni-i měfiee mubna, anebo na
gačátlu mčíice Rmžtna fe čábon gnome
Arpie, a šelqnómi biabčmi uroionů, pal
fe femeno řebfiDomé ienom 5 tenla po gá
bouu robbobi, břeměnómi bral—čení fe ča:
topó, a prlčnlem přes aúbonna přič lla:
berním fe Bem! uronmó :: tilači. ——thamč
fe góly,—nto čas fudya hopíci lonmou po
le'mó, ob trám; čifti, a lbe maefflá žebrem
iefi bnftú, tu fe protrbámá. Gim tepleiffi
ie“ potvčtrnofl, a čím čaftčji řebfem fe po—
lémá, tim čerfttočii tofte. — Roo pro
linou lnšbobenni potřebu mnoho řebhoi
nepotřebuje, a po belffi čas mlabou nepox
řazenou řeblem pošimati (bee, moubře ie
bná, lboš na iaře mšbp po čtrnácti hned)
něco femma řebfewníborogfeie, nebotftará
řeblem nechutná. _ %: ftubenijd) traii
nád; ieft pčftománi řebhoomébo femena
o mnobpmi obtíšnoftmi ipoieno, :: pročež
robim, aBp fe toto [emeno ob poctimód)
iemmářů fupomalo.

(Členi ; boípobčffl'mt)

&. 31. Černá čili zimní ředkev.

(černá čili gimni řebleb, hero
mnolpolráte aš 6 liber máčí, :: po celá
tol mpltma, šábá tu famou půbu :! tote'ě
poloaeni, into řeblem letni; četftmebo
hnojení nemiluic. 318 mčíiei Gemma, po
přebenle'm bemi, fe na připraveném ga
ponč to poiari ble "ňůrp nabělaii iámlp
na palec blulsofé, a iebna ob hrubé na
1 ftřemie bolelo; bo lašbč iámh; fe ně.
lolil fcmen mloái, a iómla fe mpbmutou
černi opět gabčlá. — Sevli ale futbo (:
befitč fe bočloti nemůžeme, břime fe bo
lašbč iámh; naleie mm;, a lbpi fe mobo
bo čelně ropila, teprum fc [emeno boiámh;
pufli, a iámla fe gabčló. — Rbpglupenf'q
[úóenic afl na 3 palce čtoóffh; moroftlp,
n fašbe iámlp toproftlé ílabé řeblemnifá—
genice fe mqtrbnon, :: nechci fe ien neml
něiffí ftáti. ——Dfintnč fe sábon ob trámu
čifti, (: leblroe íe olopómaii. Dlolo fm.
Michaela armaniela blitoú obpčeinčřeblero
giumi mográlá, lbp fe ge gemč mohol—úno
:: bub l;neb fpolřebnje, bab to mam
fllepč na belffi čna m piflu fe ufcbomómá.

g. 32. Hrách zahradní.

$ob timto núgmem toprognmimám
brod), iebošto femeno (Gina) m gabrabád)

na připramenc' góbonp ročfqománo Bpmá,
a ; něbošto lašbotočně jenom nčeo pro

femeno fe wygrúti nulté, oftalm' pal jaro
gelenp brdd; íe pogimá. bracha ga
brabnibo ieft n!!olil brubu , ghe obporonc
čim mffem milomnilům aeleněbo bradu:
lrútlb gabrabni hrdel), litrů! topfoto
netofte, neuftále lmčte, a umobo lufl'ů
(fn-ulít) naloguje.

9- 33. Jakou půdu a jaké položení
žádá krátký (nízký čili zákrskový) za—
hradní hrách, a kterak maji zrna jeho

rozsazovány býti?

lbród) tento fe to lašbč půbč bari,
herci jeft mptá, a neni hotelů ialowá. QE
čerfimuěm l;noii lice latině rofle, mňa! ale
málo luflů naíačuie, pročež fe m gabtabč
pro bráti: háďó čili gálfílomp neile'pe
pobi mifto flunečnč, lterčš přebefílébo rotu
l;noieno bolo. — “Brn brád) 5ářrflomt';
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Ie Drag na jaře půDa groje, šelqnbmi
brabčmi utomnó, a na gabonq roaDčli.
iRom' ie ble ffňůro momčtou po gábonu
uDčlail brhbičtq, iebna oD Drube' afi na4
palce Dalelo, a na půl patce blubelo, bo
členící; fe Brna ali na 1 palec jebno ob
Dtube'bo HaDou. Řbqš brady něco pomo=
rom, abl; nepolčlyal, ratolefti Břeóomč po
aabcnč fe rogfttl'aii. thamč fc gábon oD
trám; činí a motočlou moří. 3: [tro
mečlů, Het-é ifme (obě pro [emeno pogna=
menali, žábnč lufh; fe nettbaii; toto, long
Docela ifou fuclpč, íe obřiónou, na půDč
! úplnému ufufíeni fe togproftfou, lufh;
; btadwminq Docela futbě fe obnbaji, a
nmolumčné m nčialěm potlíčlu, není fe
nčlam pomčíi, ! Eubouci potřebě fe niebo:
mají.

9. 34. Fasole čili hrách Iedvinkový.

Into fe na poli a m gabrabáďo fů
geii, bulb pro fmč mlabě zeleně mím, anebo
pro ímá gmo, rtecáš pro pracuiici lití
ifou gbtaloon a oalúntč fílicí potmroou.
%afol iefl Dmbů mnobo. DD učlterňd)
Dmbů fe poube ien geleně mlatě (nflu),
oD iinód; pal úplně mqgtólá brna pošimaii.

QBfíeďo hrubo fafol neifou ftcinč
Dobré, a pročež ion čapotřebi, abychom
rošDo ienom neilepffi Dmlm flqeft.

Ia! umněturedě faíole, lteré
čel-mená tmčt maji , a můDec m naňid;
huráá; Mami) bómaii, ifou nciflvatnčiflí.
nel—otlulu; ieiid; jíou obnčcinč Dřenmatě
a lmrbé, a gmo fe bobů jen pro bobytel.

g. 35. O půdě a položení fasolúm
přiměl-oněm.

Bafole šáDaii lgprou, úroDnou a mice
hubou než moh—ou půbu. QD čcrfttoe'm
(moři a m Duinč půbč ženou mice Do ln
peni a nafa3uii ienom malo luflů. — Go
le položení táta, fafole melmi miluií ílu=
nečnč a proti nxtqhoóm mčhům (bráněné
položení. Roo me ímé sabrabč tatoroč po=
lošeni má, může na tom famém míftč fa'
[ole po mnoha léta Dea: [11qu Mytí. —
$ončtoabš faíole na gimu náramně citliml;
ifou, na iaře le Dř'uoe nefágq'í, leč až, 59:
d)om Žábnód; Imagů [: [tradpomati nemu:
feli; pallia; malé mgeflléMole má; gta:
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giti brogil, mufeli bgdpom je ímttotoómi
ratoleftmi přítrúti. — ůafol, iicbšto gelené
lufh) ga příiemnó pokm (louži, nenítaDno
mnolyo oo jeDnou rogfágeti, nébrš čas po
čafe roštu; něco, [. p. na gačáttu mčlice
Rměma icbnu čóft, po čtrnácti hned) bru
bou čáít, a na gačátlu mčfice Gemma
třetí čáfr; !bo tento top—etl;mama, po
Dlouhý čas mim; mlaDě íafolomč lufh;
míti Dube. — Eaíolc, llerč oatoláiítč [aaeti
onoroučim, iíou: 1. !Bellč čili [fa
mloroě faíole. 2. ůafole roofloroč,
3. fafole ffparglomě, 4. fafole
hcuplome', a 5. lulatč obyč-eine
fafole lopečlotoě.

9. 36. Velké čili šavlovó fasolo.

3 těchto móbomód; Mol fe pojitnali
gelenč lnflq, herě natolipobol—nčiíou,
a až na 1 ítřemic bloubč bómaií. Rho
toto toýi—ornéfafole ana, gaiiflč iim přebí
noft přeb oftatnimi Da. un Dřime na

jaře fauna: Dótoaií, tim mice luflů nafačuií. — oto fafole miluji flunečnč, a
proti mtqimňm půlnočním mčtrům ebn-&=
nčné položení, fpoloii fe proftřebnč úroDnou
půbou, Meta přebemébo rotu pobnoiena
Bola. ?B“ fůgeni těchto fafol ití! poaoto
mati: žDřifto pro toto fafole určite fe na
pobgim gtoie, a na jaře fe rolí to opa=
luie; napotom fe ali na 3 ftřetoíce“iron
5ábont; obmčří. !Roni fe na lašbém gabonč
me Dmou čabed; Do gemč „Dělají Dlonbč
bůlro, iebna oD Druhé aft na IV, [tře
míce Daleto, pal fe !;ůlh) proti fobč flv
iíci ! fobč ohnou, fmášou, a I bůlce na
mrd) položené fe oblouh) přimášou. Dťolo
ražbě pam, fe Do 3emč afi na 1 palec
blubolo gaDčlaji 4—5 fafol. Důatnč fe
četbou ob trámy člfti , země fe loví-í, a
!qu fafole na nčlolil palců yotifflq po
myromo , 3molna fe ! bůllám přiwášou.
——Into Mole Dofabuii mámu aj na
18 flímíců, lmeton ob bbola až na mrd;
a leoš na 12 “žetonů mmm bofálylo,
mobou fe iim mtm; onítipnouti, proto
že napotoxn tím mice luflů nafa3uií. —
3 fafolomód; flromlů, lteré ifme fobč pro
femeno pognamenali, fe áébné lufh; nett:
!rbaií, a lboš toto na pobgím iíou Docela
[ad)ě, shromážbí fe a na nčialé [ucbčmífto
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ft položí, m gimč fe mpluntuii, a immo
! potřebě fe uídwmá.

;. 37. Voskové fasole.

Tytoifou buť:černé, buš poštou
tIc' barvu), zábaji lu [amou půbu a u:
téě pološcni i práci, jafo fafolc fíamíomč,
itbinč fh-anu fáčem [: ob nidp tim. —
QBoftomč faíole ifou fafolc nigfc' čili čás
Irfbmč, tem; jenom nim roftou, na bům;
fc nmatóčcii, nafaguii bujně mafttód) mffů,
Hctč, třeba již Haré, přece mýEornč (but:
nají ; jciid; gclcné quh; ifou tannčjfií, než
(um oftatnid) btubů fafoíomód). — 235
icpíád; hajináď) mta Mole bmalrótc bo
tola mpóraii, !. i. m;; iebnou po (mém

toěídgeni metalu), mohou tobe rotu m;:
gralc' fafolc opčtíágmt; Býti, a icjid) mlatě
(um; [: ! pobaimu nejen poířebomati mo.
bon, ale tafé při hloubc'm a teplém pob—=
Jimm icfitč iebnou umraji. — Into má:
berně fafotc, tmě je pro ímé čclcné mac
“té quh; Marií, fc neilévc pro není bm“
natou flubcnčíííi frajinu babi, nebo! 6
roafagomántm iid) na jaře, bomb mmm
panvií, ic fpčdmli nemufi. — 215915011:
; nič) l' pošimáni mám; mlabě quh; měli,
nim; fc naiebnou ncfóaeií, něbrl mám; po
čafc něco 5 aid) [: fá5i tatto:

50931113 [: fágcii na připralnněm
góbonč ble fíňůn; bo pořabi, talabty ieben
řabel ob trubčbo afi na 1 ftřcmic h)!
Whalen, :: !ašbá Mala na palec quI—olo
Ráda, aneb

b) [: fůgeii tal ialo gemflě jablta bo
fopečla, t. i. top!)tabc fc momčlou iámťa
a to ní fc 5—6 fafotomód) fcmcn bo tota
bo gcmč mflači, aby ražba fafola člónt

byla, a mpbtabanou čemž fc opět aabelaj .

Q. 38. Fasoly chřestm' čili šparglové.

Gamma faíol dpřcftnid;ieft čcrno=
mnbtč, a iaai fc pro ímé mlabč Jeleni
mm, nač na apůfob ffparglu připraroenč
nótami chutnají, a mnoho milomnifůna:
Ičgaii. —- Tyto fafon; fe minou po bůl
těd; taf, jala fafoh; ffamlotvč , icbinč S
tím rogbílzm, št fafolt) óřzftní ta! mpfofo
ncmptoftou, iafo faíolq maltě. — !!Bfícdo
to, co :: půbč, o položení, » příptamč

(čtení : bofvobářflwt)

gabonů, a o rogfaaomátú info! mlád; čili
fíawlnmúd) pramenu 59b, platí tafč nfa
Mód; (gama,.

€. 39. Fasoly kroupkové.

Ipto mgácné, a ob mnobód) milo
mané [aioly Ie jmenují houpl'omé proto,
že femme ieiid'; ieft tal malé, ialo milé
koupi). glefógcii fc pro ímé planě lufh),
nébtž pro [mi- femeno, "už na [alát při
pramené, nebo ialo hrad) a cibultou ma
řcné, iíou mclmi rřiiemnóm, Iebtúm iaa
žití a fiíicím pohmcm. — Gabeji fc
buh na řáblp, buť: bo lopečlů, into Mch)
muflomě, a pročcě mňcďo to, co bříme
:: fafotád; moffomód; pramenu bylo,
plati kafé :: fafolód; houplomýd). —- Into
fafolt; iíou melmi útobné, zahaji ale tc
pIeiffi poncbi, a potřebují lu [wi—mum;
Aráni bclfíi čaG, into oftatni brum) fafo
blbé, pročcš na iařc co mibřime možno
točfťqcm; býti mufcji. — mm na pobgim
ifou Iuíhy ieiid; [ud)č, frpcm [: hojnou,
nčiatť; čaG na brítlód) [cšcti [: nccbaií,
pal fc toe ínoply fmááou a mymlótí.

€. 40. Bilé obyčejné fasoly nízké.

3 těchto iyou lulatě ncilcpfíi, hcrč
iíou můbcc 4warm). %! tepíeiníd; ftaiinóď;
bówaii mnoho Ngeny, mato pro pramiíci
libi náramně? filici potrm pofhytuii. EBři
této bohužel po mobá léta i" panující
nemoci gemfhid) iablct bl; tyto urobnč fa
folg i m gabraba'd; nancbo :)in měl:;
mít: rogfagomam; býti, aby nám acmóh;
tašboročnč natažené aípoň pončřub topna
bratři:). G&gcií fc tal, jala fafoh; m o
ffomé, a tuby; pogotowati mnebo, co
iiš btiroc a tčdno pramenu byla.

%. 41. O přípravě semenných fasol.

ŽBeImi mnoho na tom góícší, aby
fcmmom' fafoh; po fmčm rogfágenibloubo
m gcmi Icšeti uvítali), nébrš co mifpínc
macfflg, mbotíemmomě Mob), ltcté bIoubo
w gemi tečí, abnijí a mámou. — Edou;
fcmcnome' pal bral; fejbou, myš fctcplciffi
pomčtrnoft očdámá, a m;; fc

a) přcb točfágenim nčfolil' bobin mc
mobč močiti nccbaií. 92:5 ale mottč [:
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nefmčjí fágeíí, ne'Btš fe . togfaaománím

análů, nibh mu„ iinačhnbníín.— ilnebe

I)) to nčiale' náhohč natolají httiní),
hoheród) fe íemenome' faíoln naloží,
pal ie nóhoba na malé mmo ponatoí,
(Dejte femenon—e' faíoh; iii hrubého hne
tlíči, (: Beg ohlíahu fe točfcquií.

5. 42 Okůrky. Jakou půdu a jaké
položení žádají okůrky.

Dfůth) “haji útohnou, maftnou a
hobře bnojenon půhu, :: proti mrabímúm
mčtrům (bráněné, a oglófítč flunečne' po
(ožení. 93h “inu mnfoťúd; homů, ialoš
í me fíínu matofllód; [tromů Šenou iehinč
ho lupenů, záhnndp ohrřů mňa! nenafa=
3116.9er bótoaií nrohné, a fbnj fe to
oíahád; bííše melhid; mčfí Midi, bómaií
náramně mónofné , a mnoho práce nešli
haií. me to ftuhenčiffíd;kaiínád) íe haři,
M3 fe hry; na jaře nefógeií, a oftaínč
patřičně fe věnují. —— Dlůtíůnv jeft mí:

teto Druhů, neg mífeďt; ofůrlotoč hmm!
fe toe [tuhenčifíícb haiínád; nehoří, pročeš
iehnati hubu jen o těd; hmou hruaíďy,
Here' fe to naffid) botách haří :: ftce:

&)o fptoftód) Dlůtlóď), ltetč
ifou wůhec 3nám9,a

b) o bahomúd; čilí tureďód;
olňrlóó, ienj fe ínlč imenniíhlou:
Hmi otůrln,l1erč iiou bílé, blahfč,
mnohokdle aj přec ! [třemic tohtoflaií,

nmle' femeno maií, to hehfofíí a chuti
prvními přemonuíí, :: mhnj ohpotoučenn
blití aafluhuií.

g. 43. Kterak se ranných okůrků
docílí?

Stanntid) ofůrřů ie hocíIí tatto: Ru
lenci mčííce wřeůna (to ftuhenčmíd; Ira:
iínúd) poghčií) naplní fe nčtoIíl !mčtníh'no
hohtou Iebtou gemí, fterč fe na nčjahi

čas ga gatopene' lanma _poftatoí, aby fe
gemč gabřála. Rhoá aemč ieft gabřáia, ho
!ažhčbo hrnce fe poíoší tři olůrfotoč fe
mena, lterč ie něco málo aemí, a po!
brhlou mechem příhqií, :: hat [: hočtníh;
» „topení fmřtníti ga ofno, laut flunce
fmítí, pofiaroí. — aby mffal aemč to
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hočtnícíd) nemqfdýa, med; fe oh čafu !
čafu mohou namlašuje.

*Bo nějale'm čaie fe motolilóm fáge
ničfátn oh'utomúm při teplém allunečném
]powčtří ohm pootmiraií (holub flunce
íímítí), a Ivoš již třetí [upénel maií, ča
íčii fe na čerftme' pomčtří tonndfíeií. au
lloncí mčííce Dubna, anebo na gačátfu
mčfíce Rmčtna, lhqj iiš teplejffí potočtrnol'í
počala, mie fe blubolo ati na 5 ftíetoíců
Hitch) gáhon, na heren! fe to proftřeh na

, fířeloíce blubofe, a na [Retoíc nitoté
iómto, iehna oh hrubé na 3 ítřewíee
mpálmé WDÚÚACÍÍ'a ho lašhé jámu; le
[i(ná hloubá hůl gntIuče. $a lašhé jámh;
fc há aft na 6 palců anonim čerfnoébo
hohře uíegene'ho hnoie (neilčpe loňftčbo
anebo owčíbo), není fe nohou "točí, pat
fe [ógeníce olůtfotoe 3 tmětnífů počomč
í Ge [toou gemi mqtíopí, na bnůi fe po
ftamí, a prd,;hná mifía fe to! totem čelní
mnpíní. ——žRahno ieft toto outle'ílqeníce
přeh mtqem, :: příliš d)!ahnou nocí [utr
totoómí ratoleftmí přítrómaíí a ie tatto
dprónííí. — Rho; fágeníce něco pomnroňln,
[ bíúlúm fe poolna přimóšou, a 6 íímío
přimogománím fe po čafe pohačuic, ialo
při minne'm tmenu. — Dtůth; na bůltád)
toehené jiou mnohem ranněifíí, háínčmí,
netrpí tolít simou, iíou héIe drobnými,
nebníií :: nelagí ie tal, info ol'ůrh; na
5emí ležící, :: pročeě olíírh) na hůllád;
tábnoutí, číéntč m mířící; Ruheněiffíd) bo
rdó) chporoučím. —- e fe hai: aábonů
faldíem, nebo něčím iínóm pofágeií, aóbon

oh trám; číflí, Bemč fe ! _[a5eníeem otůr:
to_toúm nabrnuie, a to čas potřebí) fe
mírně snímají (mám; ga polehne), famo
febou fe ročumí.

;. 44. Který čas, a lita—akse oln'íe
kové semeno v zahradách na záho

nech rozsazuje?

Meni rahno, to fníhenčjfííd; l'raiinúd)
přch mčíícem Rmčtnem to aabmhád) na
připravené bábonn feníeno otůrtotoé rog
fagotoatí, nebo! gima mlahóm flqeničtám
náramně ňtobí (: ie mnoholróte hoceln ničí
——Cemeno olůdome' le tehn m 3abrahád)
toóín3uíe u profířeh mčiíce Rmčtna, boj
šáhnnd) mrasů íe ohúwaíi není. — EDM—li
půha pro otůrh; určitá jmenomane totall
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není, připraroi fe taho: išůta flam=
mim, bobře uleěentjm bnoiem le náležitě
pobnoií, a bnůi íe blubolo gat-pie, Wa
půba fe šelegnúmi bral—Emiuroloná, a af!
na 5 Přemíeů mrelé aóbont) rogbčli, a
ma, le topnlapou. — Svleči tím, co fe
gábonp pro olůrh; připrawnji, megme le
nčeo brtin, here fe \oobou namlaší, a 6
herómi fe napotom [emeno ořůeroroe'Emili.
Setiny B olůrtomňm lemenem Bmífíenč
mluvou fe bo nějafé ílle'nh), tma Ie nč
jalóm namlašenóm Daelim lonílem íulna
gacpá, tal abo ínfno aš na brtinp a fe=
meno bebře bolělpalo, pal fe menfa na
mlazne' mino poftami. — Ba 24 l;nbin
bobré [emeno olůrlomé l'ličí, coš [h.-ge
"Imm lol lolem Ie mířili může, a l'bpš
fe to fpatři, 6 roaíngomúnlm femena fe
problémů neímí, iinóče Bóčh; ta! bo»
bromabt; Broftou, še fe mice nero3bčlu. —
Rbpš fe flíčh) na fenteně nlášou, u pro:
ftřeb připtamenód) 5ábonů Ie mntpčfou ble
fíňůtp ubčlaii ftrušh; aft na brna palce
l;!ubofě. — ?lpní fe ftličeně femme na
něiafou nóbobn ge filmů; mnfppe, a 051)
ob menloumíbo pomčtří tličh; nedešloutll)
a nemoabll), [ulnem fe přifrqie; pal fe
laibě femeno glam bo firnšh) (flíčlem bo
země) iebno ob hrubého na 4 palce ba:
leto Habe, a lebtou černou gemí na půl
palce mqfolo přlftpie. — c.Bři[ad)ém pe=
ročtr'i femeno to čemž [ešíci le něco málo
poléma, a flce 5 rána, a nifoliro na roe=
čet. $ři teplem poboblnčm pomčtři fe=
meno olůrleme' tatto togfágeně feibe ga
4—5 bni, nešlo [emeno nepřipraroeně
mnobofra'te 4—5 nebil to gemi leží, miru
íeibe. —- „Se fáóenic 5e íemena mproftlócb,
ťbe bufto při fobě floií, Ie pe benti něco
ge aemě mmbmibne, a lice tar, aby na
gábonu poy'illalě iebna ob hrubé aft na 8
palců rogbálena ftála, nebot, topš [ageniee
na aóbonu blíže [obě finii a fe neprotr=
ball: mgroftlé fe Eišuii, a bub malo, bub
jóbnód; offtrlů nenaíaguii. — ©ó5eniee
na góbonč nepotřebné, ano i nfoblitoě ;!
gábona íe mpgbmíbuji tafto: *Bo Demi fe
pob ló5enici garay efíbičatěné břetvo, a
fágeniee fe i Be btml po5orně, abl; semě
; fořinlů neeprffela, mmbroibne, a bub
na pragbné mífto súbona Ie bofabi, aneb
na norot; připratoenó gábon íe přefabí. —
Dliatnč fe [ógeniee to čas potřeby, měn;

(čem: vanami.)

ča polebne (tofíaf ne mnobo) gale'maii,
aabom; fe ob trám; čifii, aemč ololo fa:
aenic le lppři, tíágenicem nabrňnie. a
Freie gabonu fe bub falótem, bub řebtmi
mčfični atb. pofaguii.

ŽIBůbec fe žlutá oh'itl'otob h'očt, není
jabnód; ol'ůrtů nenafawie, na3ómó tmě—
tem práabnóm, tročtem blucbóm
alb. a ten bómó ob mnobbd) jato nepo
třebný gničen; má ale bludn') hvčt ieft
hoět íamči, !terój praci; fmůj na fa:
mičí hočt ponňtí, a tim gpůfobem íamiči
lwět Aútobňnie, prořez bludy; lwčt nemá
ie nim; obtrbámatL— ?Belle' molto wic:
olůrh'xm Mobi, nešli fudp, a proč:; fe
půba molrá nilbt; pro čabonp olůrlomě
motooliti nemá. Reošbp jiné půbo pro
olůrto neměl, tomu bpd; rabil, abp otín-h)
po bolid; tábl. — QBfíal alei bloubo
n'maiiei ineho oh'irh'un fltobi, nebot, lbpš
fe nqalemaii, ufdmon. -— Dlůrlům ieft
melmi profpčnno, lbg; na meče! tobo bne,
ron mellé pamo bplo, fropíci lonmou i
lupem; íe polémaii.

g. 45. Kterak se dobrého semena
okůrkového docílí?

!Bro femeno fe něheré filne ofůrtonač
[ačenice na 56boned; ropblíbnon, na Heród)
fe mám; ienom ieben olůref pro femeno
ponechá. Weilrafnčini pro femeno pom:
dlane oh'xrh) Ie bub prfe'ulem nebo plena:
túm tamenem [Iihno pobloší, abp moba
beňfowa ob nid; obtělati mohla. Gente:
nome offrrfp nedpail fe ta! Dlouho při
ftromhl, aš bocela fešloutnou, pal fe obe
jmou, a na [ad)é llunečne' millo fe po:
loži, t'oe fe tal blonbo ponechaií, ašbt; ge:
muitř l;niti počali. — žlřpni fe na bloubo
rogfrají, :: [emeno (jabta) i B tulem fe
něiarou lžíci mpbere a bo nčialč nábobn
naloží. 21“- této nabobč fe míleďo pobre
mabč nechá , ašbb to lpfati počalo, t. i.
ašbt; pndp'ýe rotňlatomati počaly; pal fe
to mleie na Drátěné lilo, [emeno fe při
nftaroičném přilěmc'mi mobn mnpere, na
pnlbětří me fn'nu gpomolna fulfill nemá,
a Docela hubě a to pntličtu nieboroané na
futbčm (blabněm nn'ftč ! potřebě fe po:
točíí. —-—'Ial gíffané femeno může po
mnobo let roafagomóno bp'ti.
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5. 46. Kterak se docm ranných zem
ských jablek čili zemáků?

Ta iaře to mčfici $ře5nu fe malířů,
bobrou úrobnou gemi naplněná hublít po
Rami bo (blema, Poe bobotel ftoii. Roni
fe gemč m trubll'Pu ol,—šála, gabělaji fc bo
ni neimnnějfíi aemáh), ta! gmané ionu),
ieben merlé btubébo, a trublit fe me dplětoč
Bati necha. — mame „man, brat; čes
nou, a aby jciiď) míabičfě wóbonb ičetfts
me'nm tomtomnimu potočtři umíralo, tru
blil fe čančji ga polebne na flunečne' miílo
poftamí. — &boš pogbčii na iaře tepla
iii přibylo, a ml.-031)pominulo, m čabrabč
le babou čepic a utomná. —— 92.1 to fe

na gábonč motočtou ubčlaii ióml'q, bo
Iašbč idmh) ie iebno anebo bloě gemílé
iabll'a pogome', abn fe mlabičfá nat nc
pofhomila, pološi, a bobtou semi tal fe
přih-qii, abl; ieiid) mIaba nat nab čelili
oftala. ahoj po to5fúgem' ieft [: mragů
báli, mobou fe [mtomómi ratolenmi při

ti. — Dnatnč fe S nimi tal jato B
iinómi gemáto natíába.

g. 47. Mák.

9M! šóbá (el;tou a forum půbu,
nebot to mohé a těšté půbč tobě bccela
nelibuie. — ilčfoíim na iaře outté ma
lomč fageničh; mnoho ginu; íneíou, ano
&fnčb a tubě imago přehmaii, přece má!
teple, Hunečně a proti mrqimóm měhům
(bránění položení Žába. —- „8 těd; příčin
fe mát ro nafiida bornanjd) ftubenčiffíd)
traíinad) na poli aříbta feic, neš ale to
gabtabád) přeb ročttem (bráněných jmč i
to nafiíd; bol-úd) fe bai-i, ropě patřičná
práce, Heron má! žába, fe mqnaloši. —
žl'Rút left brooií, afÍCE: a) melló bílá,
a b) malo gamobrató má!.

s. 48. Kterak se má půda pro mák
připravili?

tma: 3m úrobnou a mobnojenou
půbu, nebot lD ialome' půbč jenom malé
a fíabe' blamičh; nafnguíe. ——Beftli půba
pro má! roubíibnnta přebenlčbo roh.! bola
boinč bnoiena, přeb roaíimónim fcmcna fe
nemufí ;noma bnoiiti. :Renisli ale tomu
tal, mali fe půl—a, tma ii; břime přeb
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l;noienim iebnou anna byla , Dobře alela
nóm l;noiem (neilépc otočim) poúnojiti,
bnůi gat-mi , a pa! gemč šeíegnúmi bran
bčmi na hrobno ubrabati. -— Bmté pole
fe ble ffňůrt; na góbom) rošbčli, a Bean)
fe mofííapou *Břiíič Hitofé gabonl) břlati
bocela Braguii, iinačbo fe po aábonu, při
plení tram) a při otopátoúni mám no
bama “lapali nmfllo.

5. 49. Který čas, a kterak se mákové
semeno mzsíva?

Stočeině fe má! togííma brat) na
iaře, lu tonci měfíce QSřcčna anebo na
aačótfu mčíice Dubna. — “Bočbčna jaře
má! ročiimati není rabno, a fice ; tě
příčiny, še pqybní má! ten-um nn pobgim
board, m, ptactmo (5Íáňtč Moro) Ge
íloómi mlabómi 5 lefůro bo aabrab fe
přiftěbuií, a obočejnč tale' pogbni má!
ffůgeii. — ?B nafiid) ftabenřiffiď; borád)
ale. gřibla lteťó to! na mčfici Ěfeanu m
gabrabad) íe pracuje, proto še gemě obo
čelnč amqlá 5131196;rabín: gebo, abo ie
na pob5im lu tonci měíice ERíjna pro má!
,domu), jafoj bt'e'me pratoeno Bolo, při:
promin) a má! ie i bneb 105W. — Stog
fímó fe femeno mátowé tatto: Semeno
fc (mícha B Dobrou úrobnou, roíl'al ale
bocela fudyou gemi, pat fe po gáboně
řírfo rogbobí a prléntem na přt'č přec
gabon Habcnóm bo čemž gabčló.

g. 50. Kterak se. má mák dále pě
stmati?

3.1 nčfolit nebe!, fboš má! pomorofll,
íe ponciprm gabrabniďou momčton bpó.
Toto fopc'mi 6 obou ftran čábonu (an
topóč ftoii na ftqce) fe oči:, a po 56
bonu íe nefflape. Iimto lopc'mim fe nev
icnom gemě mna, trámu mninó gničí,
nébrě i má! buftč při fobč ftojíci gřibne.
——Rboš má! 3—4 palce mýma pobo
fóbl, ofopúmó fe, !. i. gemě fc ! Meni
cem matomúm nabn'tuie, a foto!) iefftě
fógeníce 51mm při tobě fiály, tu fe oo
bmbé protrhaji, taf aby [ay-nice ob fó
3enicc afí na 7—8 palců mat—alenabota.
-— Dfmtně fe ničeboš nebčlá aš bo tot)
aráui mófomód) blámel. Rboš mátomě
blánou) jfou iii fucbč, nožem fe obřígnou.
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ĚBři obřegomani gamobralébo maru ien
popravili gapotřebi, abl; fe [emeno nem)
fppalo, a pon'e'mabč má! nilbp po iebnou

nempgrá, čal'tčii ie projití, a mšbp arale'
blahu) fe obřqnouti mufeii. — Dbřqnute'
malomč bíamp fe nčl'am na půbu na pob
[ojene' plátno uloží, čaftčii fe převoraceií,
abt; boeela topídylp; ablam úplně fudnid;
ie íemeno mpl'lepe. EDM mnflepanú fe
ftrge [ito profeie, a na půbě ienom tence
roaptoftře, :: čal'tčji fe přebobí; pal íe
míppe bo mimo (ta! abt) tašbó miňel
ienom bo polotoice bp! naplněn), miHefl'e
nčtam na půbč pološi, a bóma ob čaíu !
čafu přewtacen. — Elkom; mě! má mice
femma neš bitů, bílá naproti tomu bami
wíce oleje. ——3 prmnid; mmm blá
roel íe něhlil háímýd) bobromabp fmááe,
a na iato ! bubouci potřebě femcna ně=
Iam na půbč pomčfi.

g. 51. Mrkev.

!Učtlem ieft neim Abraloó poh-m pro
libi, ale tale pro bobptel melmi užitečná
potratoa. !Dlttem búma pro libi m umo:
bód; nemociď; létem ugbramuiicim, a to ftuz
benód; haiinád), !bešto fe owoce nehoří,
3 mrhoe ro5ličné !abůblt; fe připrarouií;
ona nešábó mnobo prace, a boinč ji ob:
mčňuie, m,; fe patřičně pěfhiie.

!Dřrh'oe ieft mícero brubů.
hubom? jfou:

&)Bila mna nitrem. Zato to
blubolč úrobnč půbě bómá ialo mta tluftá,
a aj na [olet bíoubá, a co fe [íabfofti a
příiemne' cbuti hárá, toneďt; jiné bmbp
přemqffuie; pročež můbec obpotoučena bóti
gal'tubuie.— b) ermeno-ětutá mr.
Ieto ieft můbec gnómů. — c) QBĚIo
žluta mtm, iejišto[emenomicelitam)

Štětín: pro bobptet na pole rogfimluio

gřeilepni

S. 52. Jakou půdu a jaké položení
žádá mrkev?

!mrtem Bába blubolou úrobnou, a
mice mlbtou a roffecb tameni a tramp
proftou půbu, a proti mčm'im (bráněné

polození. 233 čerílmém bnoii meteo) [fti
pIatoou a nepřiiemnon dynt nabóroá, a
pročeš fe obpčeinč femano nahoomé to;
[ímú na gibonp, lteeč přeben'lčbo tofu

(Čtimí&WWW)

bnoiem) bplp, !. p. po čemácid). Stůliše
m gabrabč tafomé půbp není, může fe na
pobbim pobnoiiti.

;. 53. Kterak se má půdu pro mrkev
připravili, který čas & kterak semeno

její rozsívali?

!Ra pobgitn fe půba pro mrtem ur
čitá blubolo orgie, a mti to fe na iaře,
abl) gemč náležitě ffppřiía, opafuie; pal
fe letne gelebnbmi brabčmi na brobno toa
bčla, na gábom) nepříliš "it-ole fe obmčři,
a new; Ie mpmapou.

Ru lonci mčfice Břqna, aneb na
„mm mčíite Dubna přihoči fe ! roč
fimáni femena, cog fe tatto bije: Gemeno
fe btime meói mlama protiró, abl) ob íebe
puňilo, pat fe m nčialé nábobč but- oe
íutbou čelní, aneb Ge futbóm piítem, aneb
6 btňnami ímiíi, a po gábonč rogbobi.
Dla to fe [emmo bub nobami bo gente
amolna gafflape, aneb prťe'ntem přec gábon
napříč Habenóm bo ócmč mtlači.— D&atnč
fe bábom) náležitě ob tramp čifti, a Yogi
mrťem něco pomproftla, ofopa fe; bafta
fe prottbá, abl) iebna ob hrubé af! na
5—6 palců mgbáíená fiála. iDřttem lebce
přeftoii mréq, pročež ua pobgim Gc [Nige
nim fe [pčcbatí nemufi. *Bři "meni fe
mtm—o ge 5emč tóčlem pogornč mmbmibne,
ob přilepte gemč fe očím, nat ieii fe pro
bobptet obřigne, a mrtmome tořenp fe ro
fncbéln fflepč ! potřebě ufcbotoaii.

š. 54. Kterak se ranné jarní mrkve
docílí?

133 mčfici B&ří fe to gabtabč na
připtameuě a přeb půlnočuim mrqimúm

mčtrem (bráněné gabonp mthoome femeno
togbobi. Rbpš fe ii5 gima bliši, míabe

mrhoe fe [mrtombmi tatotelltmi přihoii,
tmě fe na iaře, m;; mraaů fe Rtadpo:
mali nenauíime, obflibí. Dnamč fe ta!

bťebi, ja! to přebenle'm g. gminfa fe uči
nila. Na jaře pomptomó nat mrhooroa
může fe ialo ffpenát připtatoiti, a bobře
(buma.

š. 55. Kterak se dobrého semena
mrkvového docíii?

.bueb ua pobgim při [tliyzni fe nei'
h'úínčiňi a nepoíhomčné ptoBřcbuč tlufté
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mthootoě lořenp ropberou, a to fudpém
fllepč fe přeli ginu: ufdyotoají. Qirjp na
jaře je na teple [lunečne' mifto tojabi,
jebna ob hrubé afi na IV, flřemice ba=
leto. ?Bfabi je tal, abl) celó fořen bo
saně přiňel, a jenom mačiula je jemi
mpblibala. Dnamč fe gemě lol lolem
ob trám; čij'li, motpčlou hjpří, a roprofllé
[trlaoulp jemenoroě je ! bůlfám přimášou.
— &bpš jmeno bnčbou burton boftároó,
obřeše fe, jpolu fmáše, :: něfam ua půbč
! úplnému mpgráni fe pomíjí, pat fe mp:
tře a ufcbomó. — $060t0mtl jen, je
lašbf; bull) mrkve pro jemeno mjagenó
na bláfjmí mifto rojjajen Býti muji. —
“Bří foupi toboto femena muíi je na jeho
mimi pogoromati, nebot čim libeančjimoni,
tim lepňi jej't.

S. 56. Červená řepa.

Gamená řepa miluje hpprou, úro=
bnou a maftnou půbu, lterá přebefílěbo
rotu bnojena Bpla, :: jlunečně položení.
QBe j'tínu [ttomů melló neroproftó, a čer;
fttoělpo l;nojeni nemiluje. Stejlěpe ji [louší
jemi černá, nebo! čím četnějfji jem! jen,
tím čemenčjfji a lepfji Bánd řepa

5. 57. Kterak se má půda pro červe
nou řcpu připravili, & který čas &

kterak semeno její rozsazovati?

Wádí půba jmeuomané mlajtuofii,
hl lonri mřížce SDuBna, anebo na gačátlu
mčjice Řwčtna blulmlo je čruje, šelejnómi
brabčmí fe uromná, (: pal na jábom; fe
rojbčlí. — ma Aáboned) je motqčlou ubě
laji jámu) na 1 [třemíc ob [elae rojbáleuč
a bo lajbe' jámh) je 2—3 jemena rološi,
pat je jámu) top!;rabanou četní nooplní.
Be já,—„mie5 luští jómlp roproftltjd) nedn'z
je rošty jenom jebna, a flce nejftlnějňí
ftúti, ol'tatni jájenice je 3! čemž pojotnč
mpjbtoibnou, :: Úub na prájbnč mina gó
bonu bojaři, lmb na jiná připramenó 3á=
bon je přejetí. -— Smůje fe tale' jemno
řemene řepo na áláfjtni jáljou na jaře
rogfeti, :! mproftle' jájeuiee na připramené
aóbom) přejabiti, nej ale prmnigpůfob jeft
lepňi, proto je je práce uíjetři, a řepu
tráínčjfji Eljtoaii. — thatnč je jábon ob
trámp činí, jemi fe lppři, fágeuice je to čna
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potřebp jalétoají, (\ řeph; je olopčlpaji. —

gta pot—gin, Ibm fe řepa ge čemž ropbo;Búroá, 6 opata-nom bití je to muji,
je řepa uepojltomilo, nebo! pojleornčná
řepa rába l;nije. Řepa se geme' mpbolaptó
je lupenů a gemč oprojtí, a m fuóěm
fflepč pro potřebu ujdjoroó.

5 58. Kterak se semena červenéřepy
doclll ?

Bčer'menč řepp přec jimu toe [Hepč
ujdjomaně je nělteré proftřebuí roelilofti
mpberou, a na jaře na flunečnč mifto je
rojínbi, jebna ob hrubé aft na 2 ftřemice
bolelo. Dfintnč fe jemi lol lolem ob
trám) činí :: lopři. Sřbqš temeno jiš
bučbč Bump nabylo, ohřeje je, bobtomat—q
je jméje, (: ne'farn aš ! potřeřč je potočji.

Gemenome' řepp mujeji je tu gabrnbě
[ájeti na mino, tterč jeft mčbálenč ob
mifta, tbejto jemenomé řepp jinčbo brubu
(l. p. cul'romlo) jfou rojjáčenp.

S. 59. Řepa vodňatka čili Okrouhlice.

Gemeno této řepp je to teplejj'jídj
lrajinócl), lbe je oúili ranně jllíjí, bo ftr
nijla feje. EB najíid; ftubenějj'jid; ljorútl)
robim temeno této řepy aípoň ro jabra
bád) na připramcne' 365mm rogjimati,
nel—ot tato řepa ! jinému sroftu mnobo
Eaju nepotřebuje, mnobou ptáci nejábd, a
mlabá pojiwóna jen pro djueamé jbtarotjnl
:: ob le'lařň obporoučenóm polrmem. »—
932enfji brub roobňath) bobi je lépe pro
jabrabp, jato roellá mobňatfa; nebot pr
muějfíí jen mětfji a flabjji, lbešto pojlebni
mnobolróte jin'plamou bótoá, a wíce ga
polrnl pro bol—melje bobi.

g. 60. Jakou půdu a jaké položení
žádá vodňatka, a co jest při rozslvánt

semena pozorovali?

“Zato řepa jóbá leblou, úvobnou a
mice mlljlou půbu; motrou půbu mna!
nemiluje. Ičjfou :: djlabnou půbu bocela
nejneje. Into půba nejmí top/šitá, nébrš
přeben'le'ljo totu buojenú luští. QBčerfttočm
l;noji [obč ueliBuje, (: obyčejně [mou bon
brou dm! trati. — QBe fám: fttomům
oftómú mobňatla malou, pročež [lunečnč
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položení iefi ! bobrčmu bratu mobňnilt;
nempbnutelně potřebné. —- Wičuli půba
immoroane' mlaftnoi'ii, na pobyim fe blur
bolo <prpie, a toto rptt' 51:51; na jaře fe
opaluie. “Bilba gmtá le šeleůnómi braběmi

uroumá, na aóbom; toabčli, femeno fe oe
futbou četní fmiápó, :: po gáboned) říblo
fe toěbobi, břemčnpmi braběmi fe galopú,
a aábom; fe prlénlem na přič Habenóm
[llači :: uromnnji. —— Gemmo mobňath)
fe má na inte co neibřim mošno WSÍÍ'
mori, poněmabš ranné mobňalla tolil ob
mufiel netrpí, :: neifpífle ! pošimčmí bot
toliá. ——Rbe mlabč řeplp buftč při iobč
Bojí, tu fe protrbaii, čemž fe lppři, :: „gó
bonp fe ob král-ni) čifti. — aby; lupem)
jloutnouti počinaii, iefi gnamenim, že ii;
řepa pogimati fe může. Qquobómá fe iid;
tolil', muolwli fe ild) potřebuje; oíiatni
řepa oftane ! bubouci potřebě ro gmi.

5. 61. Kterak lzc semena vodňatky
docílili ?

Weilróhtčifii :: bocela gbramč řepy
fe přec gimu m íudiém mapě ufcbowaii,
na iaře fe na móflmměm mifič, jebna ob
hrubé afi na 1 fiřemic bolelo rogfabř,
půba [: ob trám; čifii, motočlou lppři, ::
morofilé femenoroč [irboulp fe ! bůllám
přiroášou. — Shupa íemeno m luflád; po
činů bnčbou barum boftámati, obřeše (:
[máše fe, :: nělam ! úplnému mp_gróui a
Mimi fe pomčfi, a napotom fe mpllepe.

š. 62. Křen.

Rřen obruč m umobód; pofrmid) info
loženi potřebomán, ale tale' m mnobúd;
nemocech jaro lčt ugbramujici flouši. Rieti
rofte m lašbč půbř, rofie i mc flinu [iror
můru, :: foe fe ietnou galořenil, tam

není to! lebce ! mppugeni. Wej ale io
iaěbč gemi nebčló lt'cu fieinč bloubě ::
tlufivě lořeno, :: (but mnohého lotena tře:

nomébo 615ml: nepřiiemná, fltiplamá a
[;ořlá. Gimme:li tebp ltófnpď; lořenů Hes
uomócl; fe bočfati, (huti líbegně :: flable',
mufime bo bo tafomé půbp roafágeti, lie:
rou miluje, a roafúgmébo patřičně l)!ebčti.

&.63. Jakou půdu a iaké položení miluje
křen ?

Ritu miluje lpprou, blubolo úrobnou „
(: mice mlblou půbu, (to nížinách ie nej:

(čtení , bolpobářllmt)

lépe bai-i), a proti ročm'nn chráněné fin:
nečne' položení. 213 tčgle' [linomité a mo
h'é půbč ienom abloubamč rofte, a íebo
flabounle' lpřent) mimaií “tiplamou abořr
lou clmt. Getfimébo bnoienibocelanefnefe,
:: pročeě fe pro třeu io gabrabč mot.-Tiše
mífio, lterě přebeíílébo tofu hnojeno Bolo
!. p. po ofůrtád), po geli itočmém, aťb.

5. 64. Kterak se křen rozmnožuje?

Rieu fe rogumojuie
a)femencm, má ale příliš hloubo

tmě, a
b)!ořinfompmi íóaenicemi, a

tento [půfola aaílnbuie obporučen Býti,
proto še ro iebnom roce iii tlufhádp
lořenů fe bočláme. —
Rolinlomé fáaenice fe giflaii tatto:

Sta pobčim ie hloupé (: info bel tlul'te
tožinlp. lleré fe na blanmim lřenome'm
loženu abnfia wpnaóáaeji, oftróm nožem
obřiůnou, a to! fe očifti, aby bocela blabtě
5919; pa! fe pro iam m fudpčm illephv
piflu uícbomaii.

g. 65. Kterak se má půda pro křen
připravovali, & jak se mají kol'lnlwvé

sázenice rozsazowti'?

*Jia pobgim fe půba pro Ren určená
blubolo Brute, a rptí fe na iaře opaluie;
pol fe mió půba šelegupmi ptabčmi
uromnú. Sloni fe léčenice me filepč ufcbo
ioaně na bloubé řabp rogfabi, ieben řab
ob hrubého afi na ieben fiřemíc bolelo, :!
po třecí) řabed; fe roštu; fte3la tooňlape.
'Epto fógenice ie rogfquii tatto: 553mm
fe bloubé na lonci ofipičaičné, ana palec
tlufté břewo, itetóm fena připravené půbč
bin), iebna ob hrubé aft na 2 ftřemice
bolelo, m řnbed; wutlači. Eo lašbé bin)
fe jebna lořinlomá fágenice přimo mfabi,
:: gemč fe přitlačí. EDŽobou fe tale lořin:
!oroč [ágeniee [iilmo bo „gemčllófti. 
thainč fe trámu činí, 0 gcmč fe lppři,
iine' práce lřeu nešábá. —- Qllu; mňa!
lořeu blamni Gefilil, muž,.: fe m mčfici
Čermná geměobln'nouh', a pobočni ftňoufl)
mohou fe obřígnouti; onen lořinel ale,
není přimo bo čem! 3m, fe neobřigne.
——íRosíagene' fágenice bělaii na pobgim
topo familyo rotu iii na ptfitlufté loženp,
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ghen) 'd; učíme na iaře buboucíbo rotu
upotřebomanu býti mohou. Rořem; ale,
hete' na jaře Buboucíbo roh ifou f(abé,
oftauou m ;,emi a,; bo pobčimfa, !bešto fe
uapotom mfíeďy ge gemí mubohýmaíi, me
fl'Íepč to pífřu ! potřebčfe ufcboroaíi, půba
fe pro iiné tomutu připtami, a bneb fei
mifto pro bubonci řřeu mublíbne.

;. 66. Zelí hlavaté čili hlávkové m:.

1010 fe bulb čerfhoé maří a poširoá,
aneb fe kouči, a bo [oli naložené a ftla,
čené na bitvu bobrů pofrm polTutuje. „Beli
blárol'ome' fe Iaěboročuč negbařu, a pročež
ieft gopoňebi, aby fe pro gali bíámbmč
přebe mffim iimjm přiměřená půba a po
třebně položení amelilo, a patřičná prace
ie mubnúmala, nechceme-li fe me ímé na:
bčji "Iommi — óíámlmébo beti icft
bmbů mnoho; pro nani ftubenčiffihaiinu
fe neilčpe boti:

i. fopičatčnč bíle' setí, keré
to let! potřebomálw býti může, a

2. !Belťě blawlomč aeli pro
gimu.

$. 67. Kterak sobě dobrých a laciných
sázonic zelí hlávkového zaopatřiti mů—

žeme?

Gogenice beti blúmfomčbo, tteré ob
gabtabuilů w lepených [deunícídy tagem;
bómaii, nebobi fe bocda pro uafň [tube
nčiffi fraiinu, nebo! buš napotom rozla
čtm) býmaji, óřabnou, a hub bocda wu:
hynou, buť: ob gimp auto!—tají, a me fmčm
gtůftn melmi gpóth) oftómaií. — Rho ga
brabu mi:, může [obč pro fmou potřebu
melmi lebce bolu-úd) a Infiniti; betmjd) fá
geuic hotbomali, a fuce tatto: Ena pobgim
'e m zahrabe na potebné ftrauě mublíbne
-;Tunečué, :: proti mragimúm mčtrům dua:
nčné mífto, nejlépe při gti leto mohli
buute' mifto fe l;neb na pomine bobřeuíe
imám hamffúm bnoiem boinč pobuoii a
bnůi fe bíuboro garnie. — *Bto čelné fá=
amice teptum na iaře bnoiiti, iefl [[tobliroč,
proto še [ó5enice uapotom 5lotuiřomatí, a
“má l;!ůmh) ueuaíagují. —— Wa iaře co
neibřime možno ie wubůbnuté mífto opět
nuje, šelegnómi btabčmi ubrabe, pal fe
[emeno Ge [udym genů propnidganě po gó
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bouč žitb tegbobí, břemč'mimi brabčmi fe
galopá, :: ptténtem gottačí. 2169 gábon
tento eb iamíď) ročtrů tal beau nempíQI,
může l'e na nějalú čas [mdomúmi tato
leíhuš přihúti. Sit—e[ágenice _;bufta u febe
ftoií, protrbaii ie, trama Ie činí, a 5emč
fe louži; to čas potřebu fe [agenice Iro
píci tonmou polčmaií. Semi fe muffhp
ulááou, a íáaenice glagiti brv,—,i,poflouši fe
bobře fáaeuicem čoftčiňim polémanim, ano
i ptihutim ílámou, anebo 11:93fe profitúm
popelem pompou.

g. 68. Jakou půdu a jaké položení
žádá hlávkové zelí?

blamfomč geli žába úrobuou, Popron,
Dobře l;noienou a mice míbfou půbu a
i(unečuě pološeni. 9m ftinu mufohód) bomů
a mgrofllóď; ftromů fágenice aábnč blanu
neuafaguií. <Boninsabš 5eli blamfomč melmi
půbu muziie, mufi íe půba tatto připtas
míti: Sta mm fe pův.—aDobře utešemim
bnoiem, nejlépe otočím, pobuoii, a buůi fe

sowie. Dla iaře přeb ročfapmanim [ágenie
íe půba opět pobuoií, bnůi fe gmie, mta
půba fe šeíquómi brabčmi utomná, na
sobotu; nepříliš [fit-ole fe rogbčlí, a ftqh;
fe mufHapou, po! fe bent očetíuva, aby
fe [ageuice přeíabiti mnbíu.

%. 69. Klemk se sázonice hlávkového
zelí rozsazuji?

Wa mečet po přebeměm befíli me.
nice I přefa5euí boni gramů a ftínč něja
fóm onpičatčnóm březnem če čemž ie wu
5bmibnou, taf abl; něco gemě na Iořinfdď;
wifeti chatu. *Bň'liš Dlouhé feřínfl) [650
nic mohou fe 5hátiti. €.53enice [e i bneb
na připtomené aábonu, iebua ob hrabě a“
na bwa ftřmíce baletu roafabí, a flCt
tatto: 93cm: fe nčiah) břemčmž later,
vidme fc na míftě, l'be Monice ma Báli,
bo gemč, bo bidla fe fálgcnicc přimo po:
Rami, brobeunlé ;emč ie ! ni přibme,
nad fe rubu ! fágenid přitlačí. 9161;fe
mňa! při togfagomauí íágenic po gabonu
“lupou nemuftlo ieft tatno, aby fe 36
bonu nilbu přiliš Hirefé nebčlalu, nebot
čabom; maii imom ta! ]Třtole' Býti, aby
ie 6 obou Bran ftqtp až ho proftřeb ,a.
bona tulou bofabncuti mobil).— Upton-kb
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megi bmě fágenicc geli blómfoměbo může
mám; iebna fágenice falatoma, bruhooma

atb. mfaaena boti, neboť břiroe, ne5 fe čdi
blamaté togrol'te, búwaii me,;i tim blémů;
falatomé mpfíigeno. — Sefui fe befitě
bloubo bočfati nemůžeme, pohačnie íe při

rogfagomc'mi [ógenic talto: 33211pteb “Š'
faaomčmím fó5enicc \n ,emi ftoiicí fe ně
folilráte po íobě mohou poleii. Dtuběbo
bne fe na připramemid; qáboned) motočlou
naběíaii iómfo , iebna ob hrubě na bma
Dřemiee baIeto; bo tčcbto iamer ie něco
\oobi) toleie, bo ttenid) iť na mečet tobo
[amébo bnc [agenice tal, ia! btiwc prax
meno bylo, mfabi.

$. 70. Kterak se rozsůzené sázenice
zelí hlávkového dále opatrují?

EIB čas pottebo [: hopici lomoon
óalčroaii, a here d)řabnon aneb boceln
mobpnulo, fe nomúmi boíabi. Qlfi 3 nebčle
po rogfčqeni fógenic fc gabono [;[uboio lo:
paji, a ropě wgtofilě [ásenice blamičb; na
íagomati počínají, tomně tal, iato Annan;
fe olopaii.

Rboš pogbčii tepla již “ubómá, a
d;[abné noci naftalo, blámlowé geli melmi
fpěnně tofte, a pročež Grímnim čelibiátoa
fomébo fe [pětipati nemá; ono! fe Hihi,
moj již mám gima Ic blizi. —— mii míTi
beblimofti a opatmofti moroftaii mnobo
trate ienom (brani o mětómi anebo bocela
G šóbmimi I,Iámtami. <Břičinon tobo obo
čeině bóma bnb nepoboblné potom-i, bub
pro geli bldmtomé nepřiměřenápůba, anebo
je mmm alolintoloatčlo, t. [. ge na to.
[[faIIn fógenic naroftív bařulfo. — 'Ioto
barum) potoftátoaii, Top; fe temeno togíima
na 561mm) čeríhoóm bnoiem pobnoieně, a
napotom, Tobě fáómice růflipočinaii, bogb
ni mrago půdními. Webot m čerftmém
bnoii fósenice bninč toftou, a boj mrago
nbobi, mama, Heron faseniee tořinlami če
5m! tábnou, mifto cobo fe měla po [ó
genici togbčliti, ofláioá ftáti, 5 čehož to
batullo podmeii. 9řa to bafníb; jifh')bann
fioa maiíčta Habe, 3 !terúd; molibnnté
mlabě bo mnitt bařnlto íe iobetou, a na
[leblem tobo fágenite dýabnon, a jábně
blamh) nenafaguii. —- EBrotibouíentám icft
neiiil'tčifíi profi-žeber ——toto ga na čas [bi
tati. S tim apůíobem fe mnobo bonfenef
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gniči, too; fe [npmy seine čaftčii problé
baii, a mil'ta na Inpenád), fbe bílý motýl
majičia nafabií, fe motisnona obfttani.—-—
©[emeišbi [: obšenou, lbg; fe [agenicc ne
baíenóm, na prod; ntlučem'nn mapami,
aneb fabron čaftčii pompou.

š. 71. Kterak se má hlávkové zelí
na zimu uschovati?

Qemi blámfomé čelí [: obyčejně 3:
ůabrabo gpotfcbnie, a na ginu: fe nenídw
máma. — &lámh) gimnibo čelí fe mna!
niebomdmaii tatto: “Bogbč na pobgim fe
blámlo [7:qu 6 fontán; a 6 ieiid; tořenv
ge gemč mobobúmaji, ieiicběto totem; fe
napotoui to [ucběm [flepě bo mlblébo piftn
aabělaii. — Qineb [: na fudyčm min! mo
lopó iama na 2—3 [třemiceblubolá, bo
Here fe mořegané blamo Hoši, pat feiáma
prim; přikryje, na tteté fc gemč nabágí,
přes ništo fe napotom [Iama točptoftřc.
— ?leitrorbni a neimětni blato; fe bneb
na pobgim mobetou a i 6 tofftalpa B lo:
řena), tal ia! biitoe prameno bylo, pro
femeno přes čimu fe nfdpmaii. IB aimě
při ptobííbce fe nabniIČ lupem; oblupnii.

g. 72. Kterak se semeno zelí hlávko
vého získá?

Dia iaže, leoš mtačů fe ftradvomali
nemufimc, gelné blahu; pro [emeno nn;
brané a přes gimu nlcboroaně na fínnečné
a proti půlnočnim mraýnnjm mětrům (brá
něné mino fe rogíóacii iebna ob hrubé ali
na 3 Wemice bolelo. goman [emenomč
móbono fe ! bůllám, aby ob metrů poté-=
mano nebolo, přimagon. — Semeno obo
čeinč mogró fu ionci měfiee Guma, aneb
na aačáttn měfícc Báli, a pončtoabě nim;
[teině netopgtáma, úplně mográlě ob čafn
! čafu fe mořeše, a na půbě na tomato
ftřeném plátně fufiiti fe neóa. —— ©MM
femeno ie napotom mpbrti, to!)čifti, a čifit'

čialém miíífu na fudpč míflo pomčíi.
— e oftatně lol totem toaíógemid) [eme
nomýeb blátoef náma Ie čifti a čemž fe
topři, bog tobo fe rogumi. — ![no i to
pteblibnonti fe neími, še iniílo, Mito plné
[emenotoé biotop fe togíaguji, naběhne
býti mníi ob mifta, tbc [emmomč blamlp
iinébo brnbn, tp. rapuflo ntb. fe rogíabuii.
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;. 73. Kapusta.

Ruchpnftóď; roftlin, Here íe tapu
fton nagómaii, jen brubů mnoho; brus
bomč ale, iižto gmlámč m naníď) !miínád;
fe fágeii a boBřebaři, ifou: &) Rrátfú
letni lapufta, tterá přes leto ga po:
hml'louží.b)Bimni lapufta. c) „Beli
labeřamé, lterč i před gimu m půbč
gabrabní mgtrmá.

Gemma těchto roaličnúd; Druhů fa
puftg fe na jaře na připtamené, nifolim
ale čerftroóm l;noíem pobuoiené gábom;
toaíímá, tal jaře břime :) čelí blamatém
pramene bylo. —— Sebna čóít temeno
tráttč letni fapuftt; fe mafimána
iaře co neibřim možno, pal po měfici na
to opět icbna čóft a t. b, abychom přes
leto mim; čcrfmou tapuítu měli, to! aby:
(bom, fbnš jíme giebnobo aábona tnruftu
mppotřebomali, ! hrubému sábenu přiho
čiti mohli. — ©emeno ginmi tapufh; a
gelů tabeřamc'bo ie rogíímó to mčíici Čer:
mnu. ——Qquoftlé [ósenice tapuftt; Ie na
připramené gábom) bo pořabi, iebna ob
brube' aft na 1'/, ftřemice balefo ro3fabi.

thatnč tvfjcďo to, co; bříme o půbč a
připramománi čábonů, o opatromání rog
fágemšd) fágenic, o nícbotváni na bimu,
:) siftdni íemcna, oblebem ua geli bla:
mate pramenu Bylo, plati tetě :) Ia
Punč—

g. 74. Brukev.

Ěrulem, Haré fe m gabrabód; boinč
fásí, :: jejišto baňaté řepa labobnl; a
abramt') potru! prftqtuie, ieft můbcc and,
mi Štutem ieft brnoiibo blamnibo bulbu
a flce: &) $ilá čili [tlenčná a
b) mobrá čili [;olanbftó brutem.

Sítě brutem ieft ranněifíí, než mo
brá; ieií main ieft i mětfíi' | fftámnntějííí,
a pročeě gafltlbuje &lantč obporoučena'ti. '
59 Mobrá čili boíanbflá Brufen)
1:05bčii ímé Bani naíačuie, rofte aš pogbč
bo gimp, a 'má mclmí melifó. Tofub
ieft mlabó, Ezmó' i ieií mafo měffča |Vá
mnatc', pogbčji ale Búmá břemuata :: tu
ie iebinč bom ga poltm pro bobxptet.
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$. 75. Kterak sobě můžeme hrnke—
vních sázeníc dochovali?

92:1 pobčim íe m aabtabč mqblíbne
miftn flunečnč a proti mčttům chráněné,
lteré fe i [;neb pobuoií, a hnůj fe gaqie.
23:59 na iaře fe tento gáboner opět Arpie
(amífat nebnoji), šetegnómi [;tabčmi uro
mnó, pat Ie [emeno Be fu ou gemi vto
midxmě ienom říbfo po gabonč regbobi,
břemčnómi btaběmi bo gemč fe gabčlá, a
prfcnlcm gqtlačí. Dumě fe tyto fágenice
tal opakují, jaro fáčenice Jeli bhmatébo.
— &bo dyce mím) mlabou brutem míti,
nefmi temeno poiebnou, nóbrá mihi; po
čafe něco femme mgíimati.

$. 76. Jakou půdu a jaké položení
brukev žádá ? '

Érutem šábá bobrou, Popron a ma
ftnou půbu, a ačtoliro i me flintu l'ttomům
ímé Sáně nafaanje, přece ii flunečne po
ložení, glóňtč na iaře, mýbomě Naučí.

*Duba tato fe na pobařm pobuoji, a
bnůi fe gat-pie. “Do četftm'be l;noie fá
genice rogíabiti není tabno, prot: še na
potom báně Býmaji břemnatč. — !Břeb

ro5fa5omáqim fágenic fe na iaře půba
guma mie, ubrabe, na gábont; rozbití,
:: pal fe bent očetámó..

;. 77. Kterak se sázenice hrukvovó
rozsazují?

"Bo předelém benti fe bofti aroftíč
fágenice Brum—omě ge 5emě mmbmibnou,
:! na připtmmč góbomp, iebna ob hrubé
aft na 1 [třmíc baletu ročfabí; blušuo
při tom p05oromati mňebo, co; bů'me o
rcgmomání íá3enic Beli blematčbo pra:
meno bylo. — Emobou fe tetě fáAeníce
brulmotne' po Imiíd) záhonů olurfoqu) a
meči fágenice čelí blematébo rogíageti, ne:
50! bitů Eratem lfwénm archu ftóth;
ienom čaě potřebuje, a meči tim, ne5li
íe otuth; po čábonu rostábnoul, bómó jiš
Brufen: oblíigena. — Setině bruhve, tte:
té bub pro femeno, Bui) ! potřebě na si:
mu "Mamutí minime, fe i 6 totem; 3e
3m! rugbebúmaii, :: into gel! [)L-maté

to fuóčm [Hepč fc gaoyatři, ne'; ale (1)
brutme Bbřemp ge gemč íe nmqbobómaii,

8
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fletč le lmeb fpotřebuii, miluj [\áně icild)
fe ob loňrálů obiisnou, tal alu; fpob-ui
růže obřQnute' foule € trofffou mala na
foíífálfu oftala., na !me při pobo'olněm
poročtři malé brufme lol fotem moroftaif,
Here fpotřebomali íe mohou. — Gemma
brulmowčbo íe bocilí, iafo íemena gelů
blmvatěbo; na jaře fe lontól anhoe [e
menome celý bo Aemě míabi, ah) ienom
báně nab aemi oftala.

%. 78. Zelí kvělné čili karliol.

Sťůše čelí hvětněbo ieft umolyúm pří
iemmj a clmrcuvým i nebušimóm [elyló ::
abramú pornu. ?lčlolim tato turbqnílá
rol'llina 5 teplých lmiin pocbágí, přece
melle'bo [)orIa nemiluie, (\ pročež fe pro
uan'i [tubeněiífí trojím: melmi bobte bobí.

%. 79. Kterak se sázenic zelí kvělné
ho docílí?

92.1 polním íe m gabrabě mbblíbne
íhmečné a proti mrqgimljm měnám cln—á—
něně muito, a fice tam, tte toprů :: mel
mi t'urobná gemč fc iopnadyási. Wm tato
fe boině pobnoii, a buůi fe 3atl;ie. —
92:1 iaře fe mytí obnowuie, a mně fe na
brooounlo ubrabe. Ru louci měííce 'Du
bna, anebo m pnoni polowici měííce
Rmčhm, mg jiš gemč fe gabřála, icbna
čáft lemma „geli hoěmčbo fe na připra:
mení) ;áboner ienom říblo to_gbobi, bře
měnúmi braběmi bo gemě fe gabčlá, a
prlcnl'em ie _;atlači. — “libo čemž iarními
mmm tal“ btw nemofcbla, na nčlolil oni
ímtfcmúmi ratoleftmi fe přihoie. ——Bú:
bone! tento fe ta! řifaie fašbobenuě leo;
píci fomoon polc'mati mufí, :: fice aš
Irogfasomání fčqenic, chutně fc ob trám,
čifh', :: gemě le motočlou fobii. ——©m=
l)á čáft lemma geli lmětnébo fe toifímá
W měliei Gemmu, 5 l'fetěbo [emena růge
„yelí !mčtllčbo na rot—sim „ga poltm flonši.

%. BU. Jakou půdu a jaké položení
zelí kvčlnč žádá, & kterak se "jeho

sázenicc rozsazují?

Beli hočmč miluje loprou, maltupu
a mier null;!ou půbu, a ílunečnč rološmí.
“Bilba tato fe na polním hátlúm Dobře
ulešelóm l;noiem polnmii, a l;nůj fe gw

(čtení &Wobářířmi)

mie. — 92.1 jaře, Fox); [daenice tpřefa=
gománi iíou bofti filne', půba fe po hrubé
l;nojí, bnůi fe gar-oje, gemč fe čelegnómi
braččmi ntomná, a na „sál)ono ro3bčlí.
mo píebefflém benti le učenice 5e gemč
mogbmibnou, :: na připtameně dlhom),
iebua ob hrubě ali na IV, [třemice ba—
leto, fe rogfabí. -— $alli fe ale blonlw
befitě bočtati nemůžeme, to těš ie Dělá,
coš bííme při togmomčmi fágenic geli
blánoloměbo mčac [udpa prameno bylo. —
93te5i tosíágené fá3enice čelí hočmébo mů
že ie [al-ít, Bruleko, a t. 1). ro;,fnbiti, ne:
Bot břiuoe, neš Beli hoětnč arofte :: fe
roglebne, icft [alát a Brufeto obfligena.

;. 81. Kterak se rozsázené sázenico
zelí kvělného dále opatřují?

„Beli tmětnč šóbá ! levému grotta a
! plození hálnód) růěi uftmičnč rolblou
půbu, a pročeš rogfágené Ličenice, leoš
tobo potřeba šábá, uemobnutelně balená:

m;_ báli muíeji. ——thatně le Jábono ob
trám; čifti, gemč íe lovčí, :: m;; fágenice
potom-ofiny, olopámají ie. -— Rboš ;eli

hočtne' růšičh; nafupmati počnet mrdmi
lupem; fe nalomí, :: růžičh; fe iimi při:
trojí, iináče růže ID čac nultého both
roamftaji.

s. 82. Kterak se růže zelí kvčlného
na zimu uschovaji?

“Bosbč na pobaim motoftlč růže čelí
lwětnébo mobou fe na „gimn tatto alan:
mati: ?Rt'iše le Ge fmóm lofftálem afx
na 4 palce bloubóm tvoříme, tofíed)
[ml)d; lupenů fe 56mm, paf fe na mifto
lucké :: ntta3u nepřiftupnč powěfx. —

8- 93. Kterak se semena zelí kvčlné
hQ docílí?

“Ra pobčim le neittůínčmí a neimčte
ffi růže pro [emepo moli, (: i a torent,
ae gemč'fe mogbtoílmou, :: to hubem [fle
pč, gabčlané jíouce 6 fotem; toe mlbfčm
pífm fe přečimuií. — Into fe na jaře
na flunečněm a proti magimóm půlnočs
ním měn-fun cbtdnčném miftč robfabi.

!Rífto ono mufi togbáleně boti ob mina,
Ibešto [emeno iinód) aelnqdp brnbů fe pě
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Buie. Gaítěiffí plavání febágeti nefmí. —
91:93 Iuífg bilou, a iemeno l;nčrou batmu
bol'tátoá, femenomó tomino ae gentě ic
mnbobťnoó, :: něm na půbž !ůptnému
mugráni [entena fc pomčfí; fcmeno íe na=
potom 3 Iuílň mnbrti, a to mimo na fu:
(bém miflč potočííenčm ! bubouci potřebě
fe ufdwtoťu — žRabím mffol, obo ic šá
buó to nafíid) Rubenčjffid) fraiinád) ncna
mábal, bobrčbo íenlena čelí hočtne'bo boa
alíti, núbrš aby mbčji hihi; fcmcno Šeli
!mčmčbo ob poctilotjd) fcntcnóřů pro [toou
potřebu foupiIM

s. 84. Kukuřice čití turkynč.

into 5 Žlmerifp potbóyiici obilí há:
má 1110qu :: hupici pro líbí; :: bobotct
& Drůbež turmnt hmcnó mclmi na tebe
bere, a mafo ieiid; bótoá mlátTtě lítá:
mnatč a chutně. Qupcnp a Hafo maií
mnoho cultomint), po lterěšto kámo, m,;
ie jim ga poh-m přebflóbá, mnobo mIéta
bůnmii. ——Netoparalé gelcné málem, bt)
nmii to odč, tai info oluth; naucit-úno ::
grafém; iíouee ob mnobód; ga Iobůbtu fe
pošimaíi. —-—„Be gelem'ní; ftěbel Ic tuk ::
[prup tlačí, ano ble nejnomčiyfibo vonná
(eau to llbřid) ie fudyč turřpňome' ftóbla
na “rot pro bobptef melou, Není “to!
má pro bobptcl ušitečnčiňim bpti neb

"rot iinébo obilí. — _Ěurhynč neni ienom
ueimúě užitečná, ale i míč melmi robilo—
iná, nebot gačafte' tificerú ušitct bt'ttoó.
Šobušel toto úrobné a užitečné obilí
to hajinád) úlabněinib'o ponebi fe neoaři.
33 (firem poli ofolo Qinftřicc, glomoměfta
a t. b. t_urh;ni fágeti ncrabim, než ale
to gabrabáď), ltcré položení proti potebni
unii, a proti mračimóm půlnočnim měr
mim ifou (bráněno, gloom.: ic bělatimů=
še, nebot bptbt, toalet nemnaráln, přece
lupem) :: ftébía na brobno pořqané mo
bon řrnmóm ga poh'm přeblošenp a mine
bč netotmaíé málem; mohou bo octa into
oh'utt; nalošenq bóti. —— Iutfonč jen
hrobů mnobo, neš ale ien ti brubotoé ie
pro ftubenčmi hrajinp bobí, lterě ncihatfíi
čaB fc fmčmu mp,;táui potřebuji, a tito
ifon: &) čilá weílů períuíffa
b) %lnfló malá turlpnč (tapoun
lotoá) ——c) !meuogrnó četmenó ::
žlutá turionč Gicil'tónfrá.
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S. 85. Jakou půdu a jaké položení
mrlq'ně žádá?

Iurtoně m tašbé půbč čabtabni fe
bai-t, Herci není topšita (: mohá; ona
šábó flunečné, teplé a proti točtrům (bab
nčnč položení, nebot prubhi mit: jcft bla
nmint nepřítelem tnrtpně, am) i; tvaro
ftíou čaftolráte poláme a 3e Aemčropwráti,
člántč m;; čemž přebefmšm bel'ftčm boinř
natolagena byla. — cl$l—otoicft tuttonč
bloubtjln lnpcnim ob přirobn gaopatřena,
aby to čas prublébo točtm timto Íupenim
iebna o hrubou fe opírala, a talototfmt
ůpůfobem břeh poláménim :: momrácenirn
cbráněna bota.

s. 86. Kterak se má půda pro tur—
kyni připravovati :: semeno turkyňové

rozsazovali?

\)řa pobšitn ie půba pro turbni
určená blubořo mne, a pončmabš turfbnč
pole toelmi mpšiic, na iaře fe půba tato
bobřc nlešenónt bnoicnt boinč pobnoií, a
hnůj fe 5arpic, a přlba arytó fe Šelcgnúmi
brabčmi urolouá. — QE nanidp bornatód;
fmbettčiňíd) traiinád) neni rabno břn'oe
než " proftřeb měftce Rtočtna amo turtpn
ňoloe' rogfagomati, protože na iaře poabnt
nlragt) turhmi náramně fftobř.— (řemene
tun-hyne fc to_gfagujc tatto: \Ra připrome
něm (: pobnoieuém sábonč fe ntotnčlou nel
bělaii i(tml'n, na _;půfob řimífé pčttp : :
iebna ob hrubé afi na 1' 2—2 Rřctoice
bolelo, bo tašbč iálllh) fe totločt bmč tur
lpňomě kmenu ted', abl; ro čemž na ]
palec blnbofo Iešeln; pa! fe iámta fnprou
:! mimi úrok—nonbřime jiš připramenou
gcmí mbplni. ŽB'ucboflotht bnoic bnoji
ie iebině jámu), t i. nabělaií fe na gúbo:
ně ííitofe' :; blubotč jámu), bo ražbě ie
mloši něco bol—řeulešenébo bnoie. na bnůi
přiibe něco útobué gemč, pat fcmettomč
zrna, o poílerně fe jámla bobro! 3emi
mnplni.

s. 87. Kterak se má lmltynó dále:
opatrovali?

Stol roýaaeně femme deágí aft ga
12—18 _bui. — Št t)? turmnč na 3—4
palce moch, pomnroítla, poneiprw fe topú

B*



116

a toto fopčni fe pogbčii opaluie. — SB:!
mi bol—řefe mlabé turloni poflouši, m;;
fe čloločči leino toe mobě roóbčlá, a mla
bú tuttonč ie poíěloá. — $ři hrubém
lopc'mí fc Lhotečné tutfoňomé toftlim) ob:

řežou, tal, aby gtonlin ,;!ašbé iámtp
moroftlgd) tošbt) ienom iebna, a fice uci
filnčiiTí oftala ftóti,obř13nutě fe hamám
aa pici bámaji.

31293turion! mm. na 1'/, ftřemíee
bofábía, bo lopečfa, info Aemáro fe olopá
čili fupčí. “Bří molté pomětrnoftia brána,
bomb rofa trmó, ano i ro čao hoětu fe
při turioni ničeboš nebčlá. ŽB buině půbč
loobc'mčii na ftebla tmhpůomém pobočni
móbono, lterě obřímun; býti mufeíi. -—
91:1 tcnci fičbla íe monadpiggi Hao (íamči
fmčt), hm) fu)/i hněte, garomeň pouiín'
pob ním na ftčblc ;řiroftlt) turfoňomó
roóíec lolálna (famičí tmm; hrad; hočtu
famčibo pabá na mlátna In:—čtufamičibo,

a tim fe tuthně gúrobni, pročež, ani
famči, ani famiči hoět fe poftmmiti ne;
ímž. Roo; po obhnčtu famči líné [cbnonti
počíná, nčfolil palců uab uejfmrdměiňim
máleem ie obřiyne, fpoíu tařě fe obe
imou menffi nebotonaíé rodice, tat alu; na
laěbčm Béblu neimúě tři máíce often). -
Rogz lupem) na málced) iiŠ bílou banou
maji, ieft čnamenim, še turfgnč bo5rála, a
pončmabš málce nim; poiebnou nebo

braii, ob čaíu lčafu fe pole turhyňomé
projití mufi, a gralé mělce fe ražbu obíax
muií. — !Ra lašbe'm točící fe 3 iebo lu:
;cnů, o: het-úd; 5ma ifou gaobaíma, po
nedmii 4, ltet'ómi fe tošbt; bum mólce
[|:qu fmááou, :: to fudyém míftě na ně:
inte rabno fe pomčfí, a m;; mělce úplně
mimoto, gmo fe moíuntuii, :: na půbč
na nějalěm fucběut miflč, nejlouč na IV,
ftřeloíce poémy fe togptofttou, (: omni
čce fe lopatou čaftčiipřebaóuií.—thatní
lupem) točící: fe [bromašbuig bolouale
na pub! napíchnout fe ned;ají, paf fe iimi
mífto filmu; ložní mčdn; (ílamnífo) naplní,
na Ita-úd) fe toýBomč leží. — ?BofcMě
turfoňmé ftčbla fe obřešou, (: [pá(í. —

mejlráfněiffi máta fe nedpií přec gimu
nemolun'tcnč topiet na jaro pro [e:neno.
„Brna 5 proftřeb málců iíou pro íemeno
nejlepffí.

(čtenía www.)

s. 88. Chřest čili špargl.
Gbřeft miluje fud)ou, [eblou a pi

mřtou půbu, pat proti půlnočnim mays
mým toěttům (bráněné (: oaíámč ílunečné
polojeni. ŽB tepíod; lraiináď; fe d)řeft
mnobo fá3i, a přece fe bo i tam iefftč
neboflátoá, nebot to měfted) fe aš poínb
beage lupuie a probámá. -— 933 nanid)
[;ornatúd; Rubeněiíiíd) haiinád) ieft (bien
5řiofa toe m gabrabád) nalégti, a Gee
; uáííebuiicíď; příčin: &) fbuo [: maid
nici gabrab bomúíflcji, ge fe cbřefl to 'ftu:
bmčíňíd; haiinád; nebaří, anebo b) še
aanúbání gibouů pro ffpargl mnobé a loď:
lé múlobo Šábá, anebo c) je (bien mno
bou práci a meltě opatrománi potřebuie;
(l) blamni příčinu nalegónt lo nenočoomov
fti mnobód) Itemfbn; fobč gólu—m)[Epar
glotoe' gaíošiti a gřioiti měn.

íBelice fe měli, loo fe bomómí, še
Bg fe cbřeft m ftuoenějffid) ftaiinád; neba
ři! ; nebot [fpargl ímé fftámnaté vimim;
břiroe na jaře negene, holub tepleiífi po:
loštruoft negačala, :: třeba! & nětteré anci
prmněiňid; piíítat pogběiňi gimou mužem;
bolt), což na tom? mama pim'alt; fe
obřiguou, a nome' pimm) fe neutášcu
břitva, bofub fe opět neotepli. — Gpnrgl
tofle to fašbé půbě ; míře i me Abi, lboj
fe íemeno iebo nábobou bo gbi bonalo;
tofte tona! tím Bujněii, ťoo'; fe bo při
praroeně gemč jeho Munice roěfáaeji.
Sitt,; gábom) Wpargíu iíou iebenlrůte ga
loěem), pin'falo je!;o fe až přes 15 let
!ašboročnč řeáou, a po toííed'o toto léta
ienom malou ptáci, (: šábnč mýlobo ne
půíobí; o čemž fe tašbó bohatečnč pře
fločbčř.

gleiltpn'i brubomé fágenic j2fou, site,mtb ženou: 1. piffťalq bílé,2 .pífffah;
Jeleni.

Ěpargl rálofotof) iefi brnb nei:
“paměiffi; bomá ob pramici; guatelů ne
milotoán, a pročež při bílém a aete
nčm ofmňme.

žRogmuoěuiefe bab fágenieemi
(blamatici fípargtotoou) (mb femenem.

;. 89. Jakou půdu a polohu špargl
žádá, a kterak se má puda připravili?

Čpargl miluje lebfou, fudpou a pt
fftitou půbu, a atolón'tč proti mra3itoom
pňínočnim ločttům (bráněné (: flunečně
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položení. *Bůba malta, tčjfú a blínoroitá,
jatoj i položení proti půlnoci, nebobí je
pro jjpargt. memu přlba těchto mian:
není, mujl' fe bříme připramiti, !. p. těž:
fa blinomitá půba je alepffi, Tvuj je mm
je Hamid) ftameni, Bláto ř'rčné, blato 5m;
bniťů, brobnunló pifel, a !. b. namqe, a
Ge ftarou jemi nálejitč fe promidjá. _
!Bůba připramená je na pobjim boůřc
ulešenóm ítomným tramjhjm hnojem boj
nč pobnoji, a l;nůj je aft na IV, nie:
mice blond—Io aarpje. Wa jaře je půba
tato opět blubolo gmje, uromná, pal je
bo ni ranni aemfle' jablfa toůfájcji, aby
gemě čaftčjfjim topánim náležitě gmpřila.
— &? pnbůimlu, by; je „jemjtč jal—(la ge

“mě mgbobnln, je půba opět blubofn 5m=
je, aenlč je šeíegntjmi brat—činí uromnó,
gábom; of! na 4'/2 jiřemice j'jlřh) [: ob..
měří, a ftqh; meči gábont), aft na 0/2
ftřemíte [jirol'é je mnňíapou. muni je po
júbonu aj! na 6 palců ob troje, tostábne
fjňůta a ble fh'ťnn) je po gábonu maji-r
taji Polly, jeben ob brubébo aft na 2
ftřemice ban-fo; to fauně je bčlá i 6 brn:
bé ftram) bábona, ta! abl; tom; na řabeď)
proti jobč Bélu: Seftli jfou jó.
bom; o něco fjirjjl', [qeníce fjparglcwě fe
ro3fa3uji me jpůjobu řimffe' pěth;,'
Qijubq, fbe ua gáboně mer ftoji, mtm-igi
fe mřem aji na fřřemicWitold, a na l'/,
ftřemice blubolá jámta, paf je tyto iámh)
na ginu: pděnlami přifmjí, a jaro je
včelami

;. 90. Kterak se sázenice šparglové
rozsazují'?

mm, na jaře, ja! mile gemč rogmt
gta, prrenta je 6 jamcl armani, gemč bo
jámh) nabrnutá je mpbete, pal fe bo laj
bě jámh; něco Dobře uíešcne'bo bnojc mloži,
není fe nohou přitlačí; nejlepíji bnůj jeft
toňffó mídpam') & kamíhjm; na to ofta
non jámh; otcmřenq aš jo!—č fájenice
[jpnrglomč nejlépe bmouíeté, gaopntřime.

inte pal fc rogfajuji tatto: Bla bnůj
m jamce je mi aj! na 3 palce mgfoto
mdmi l'trobne' jiš břnve připramenč čemž,
“terč je » projh'tb jamce ubčlá pabrúcf.
“Roni je wqme ražba jógenite bo run),
mfjeďo na ni nabnilč a potažené je oba
řijne, pat je fógenice na chápali! pabrbta

117

pofabí, Pořem; je to! rolem mape-ofina,
aby je neli—šimon), pal fe fágenice melmi
úrobnou jemi afi na tři palce mým
partaje. Sóma; je bneb na to Docela

neaaplni, nýbrž je očefómá, a; [agenice
mqbánčti počínají, pat je genu gjámet
mnbóěenou boplm', gábom; je uromnaji, ::
troje jejich je falátem pofújeji.

S—91. Kterak se záhony nOVě zalo
ženého šparglu dále Opatrují?

Iobo jame'bo tofu je mice nebčtú,
nej je je góbontj beblimč ob trámu čífii.
“Babě na pobaim je j'ttomečh; jemenomč
jájenic mgromč nčtolit palců nab jemi
obřignou, a to! telem při lašbě jdjenici
je něco boBře niejeněbo bnoje galonů,
míjaf ale početně, aby je tořenům neublia
áilo, pat je na 3imu celé 566mm fíamnas
tón; hnojem rřih'qíí. —- ma jaře hrubého
rotu je se aábonn bloubú flamnanj hnůj
abrabe, bobrů l;nůj ale je pogorně mo
tqčlou na sábonu jutové, pat je ganong

momnají, [raje já!;onům fe falátem poja
geji, mqbnilč fa3enice je nomjrni bojabi,
a gábonq fe ob trám; činí. Ena pobgim
fe fájenice tal jat tofu přebefjíěljo bnoji,
:: čábnnq na jima jfamnanjm l;noiem je
přítmí. _- QBmfu třetím fe běje mnm
to, co je [!an tofu hrubého. *aní tři

léta po rojjágení [a_jenic je bocela šóbnč
piffťalr) neřešou, a Ibn nedpce jménu toa-_
jaacmjm fójenicem náramně ufj'fobiťt, mají
m fobč po celej ten čas djut na fjpatgl
teotitž, pmni pífjťan; fe teprnm tofu
čtmnčbo řejon, a pa! !aštnj to! po 15
let, me hačm čaje obyčejně fj'patgl Qc
flabne a manne.

130 těchto 15 let šábnč jiné práce
není, neš tajboročnč pojbč na pobaim
mnu—filia jemenomě fil-bonn) obřejati, a obc
[lit—ití, lol loíem obříčnuród) j'trbvulů bo
bře ulešcnúm hnojem pobnojlti, (: [)nůi
page—měgalnpati, pal na aimu celé slibem;
přimjti, na jaře l;nůj obllibiti, gcmi ah;
přiti, gábonq mmnati, ob tramp činiti,
a lonečnč, co nejpřijemnčjfjibo jen, 1m;

toj'tIč pifjfah; řqati. into je řešen na
jaře 05 ! fm. Sunu Rřeůiteli, bčIe nifu
Iim; napotom mnmftlč pífjfalq fe nechají
ftáti, aby ; nicí; femenomč ftrbouh; ml;
růftalp, tmě je poabč na pobaim (po
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Infledt Gmatňďp) naolil palců neb gemi
obřejou.

Sot gtoboto poiebnc'mi moptómó, ),a
Hábóuí gábonům flparglomód) není Be při
[íč mnobómi mólobami 0 Se příliš mno
ýou ptáci fpoieno; tobo mínění ifou až

330qu tolilo flaři gabrabnici, fteři ob hněv
bo obftouoiti nechtějí, :: ímé flpprglomé
365mm 6 mnobou nepotřebnou práci, a
s mnohými mábbami qattóbaii.

S. 92. Mají-li se rostoucí píšťaly Spar
glu přikrývati anebo nepřikrývati?

tmnogi přifnimaii oiftfalt) bromo
mtbo lořena ob to!;o četu, Popi blawičht
ge gemě mofttči, aš ! tomu otamšeni,
(boj obřimutt; bómaii. & tafomemu při
lrórolmi fe potřebuji bčraroč btnce, aneta
glolúffťni hliněné neb břemene butó troub
Eo. SDte mc'bo umčml bt; fe riflích; Hrat
glomě nemělo přilnšmati, a flce proto, že
napotom telome' přih'oté pifitah; gmobnatí,
a mnobo ge ímé tibegnč chuti a nn'mč
atrati.

Iotomč přihómáni bl; fe o bobróm
profp'e'dyem moblo bití bm; na inře, Yooš
po přebefllódt teolód; hned: mrd; bro3i,
aneb to čas mellčbo berta na něfolit bo
bin megi potebnem.

9. 93. Kterak se mají píšťaly šper
glové odřezávati?

quš pifftala šóbonci trámu; bofábla,
cbbfne fe ob ni něco černě prl'tem, a no:
Rem na maid obnutóm :: mimi oftróm
fliImo iebnúm řegem ie obti3ne, val fe
iómfa učiněné i bneb gabrne. — Sřtqóm'
pintol te běie bub but) 5 ráno aneb na
mečet, nil'bb Aa polebne to čas milého
bot-fa. 15mm; bmaháte na iaře Zenon,
panně to hrubě polomici mčfice Dubno,
až Humi—mu Sonu Rřeftiteli, pat ob ím.
Sana Rřeftitele iefftč 4 nebčte. 3 promi
lyo fe na tašbc'm tořenu ponechá iebna
oínmla, abl; bo temeno wobnola, oftatní
fe ! potřebě obřqnou, než ale po fmate'm
Sant'. Siřeftiteli ie bocela šóbné pífffnlt;
neřegou, něhrš íemenomč (bomb) ; nicí)
motoftlč fe tepnu obřimou pogbč na pob=
sim, po mffectp Cmanjdg.

(č:-ni: boomem)

Dbžíanutč ptfffalo, tmě fe bneb
neípotřebuii, mob:—u fe to fucbém [Hepč
o uřígnutóm toncem bo mtbte'bo. piftu
aaftrtané !buboucí potřebě ufóowali. Int
uíd;oroauě mottmnii četfttoe' přes 8 hui.

9. 94. Zdali jest lépe Spargl rozmno
žovati semenem anebo sázenicemi?

Chang! rogmnožowati rogfagomántm
temeno ieft o mnoho term, into rogmno
jomati bo tógeniremi, a ftce 5 náitebuii'
(id; příčin.

a) 9130 temeno togíasuiemepotiebuie
fáaenice tupomati, a ta! penige uil'etři,
nebo! topo bmouletúd; fágenic ftoii a;
1 51. ftřibta. &* tomu mffemu ifou Do,
6113 íúgenite to nonem hornatém otoh
gřibta !boftčmi, muftlibt; tebt) ; bolela
bo maid) bot přinóíl'ent) bňti. Gošbq
tvýlobo iiftč anulošito.

b) Řbo temeno Dobrého brubu rog
faguie, bocilí iiftč telé bobrů mb float

gtu, má fe oměbo o tupomanod) fáaenicid;
norbiti nemůše.

e) ŽBe ftubenúct) hajinód) čříbta
rten; ro! m měíici SBřqnu aneb na ga:
čáttu měfice SDubna to gabrabád; ie ii;
pracuje, a pročeš toupene' (: ; tepleíííid)
haiiu přeneffené [daenice na netolit nebčt
me "lepí fe ufďlomati mufeii, nešnli ie
rogíágeti mobou. meč ale om) meči tím
to: "lepe Zenon, :: tboš pat fe w gabrar
bč toafabí, bub mobonou, buť: náramně
fefldbnou.

d) *Bifffalt; ge lemma řežou few pá
tém roce, tebo o to! pogbčii nešli gc fá- '
gente, naproti tomu ale ieft ffpargl 3:
temeno o mnoho trmaliměmi nez ge fá3e
nic, neboť tento i přeo 20 let rootrwá, a
ta! lebce nemanne.

e) BaUúbánt čábonů méně práce
žábá.

sBrože; mnem přátelům ílparglu ob
potoučim obmaíántě me ftubeučjnicb baz
iináď), aby femmo ňpatglomé točfagomali.

8. 95. Kterak se dobrého semena
špurglového docílí?

':Břebemffím fe mufi [emeno ífpar

glomč ; bobrebo brubu míti. „8 neivrto
něiífibo broftu fe netbaií nčltm' fitne' pi
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“tam gbůru bnčni na fcmcno. 91:93
pogbč na pobgim na fcmenomúd) [trom
cid; Iuličln háfnou čcrmmou Barton maii,
celý ftromc! fc obřigne, po nčlolit bai na
fhmá fc nechá, po! [: čermcuč Mii-h)
cbtrbají, m nčialě nóbot—črogtlaří, a čer
ně fcminla m něialím btátčném fítě při
unamičnčm přilěmáni mom; [: inemu,
pat ie _na nčiatčm papiru rogprofm—u, mc
ftinu ufcbnout fe ncdmii, :: hubě na ně
ialém mífffu ufcbomam' ! bubouci pctřcbě
na fucbe'm miftč fc poměfi.

S. 96. Kterak se lemcno špurglové
rozsazuje?

sumě fe přlba, info břimc m 5. 88.
pramenu Bylo, ufpořábala, na pot—ginu,
anebo Bran na iaře, fcmcno ffparglomé
fc roafaguie tatto: *Břcs 565ml fe ble
gbělh; natáhne ffůůrn, wcblé fíuůn; fc
m pořabi, mám; na brna ftřcwice ob fcbc,
ivčfttfaíi Ioqu.1'oiéš fc bčlá B bmhěbo "
hai: bábona, ta! a_bn tom, na góbonč
mc bmw řabtd; proti foběBáli). '

Dtoto fašbčbc Iulia fc bo mne na
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palec blubofo mtlaří 4 fnnenmé _Arnla.
ma Kuře, buš útlé íágmičťn při !ollád;
mmm), fc při tagbc'm l'olřu ncdvá jenom
icbinů fáacničfa a flce ncifulnčiííi Róti,
nftahu' fe poaorně 5e gumě mntrbncu, vrás
gbná mifía záhonu fe fclátem mníágeii, ::
aábon fe beblimě ob trůnu; činí. —-—Wa
:anim fc follcl'cm !aábé fáAenice trochu
bobře ulegmébo hnoje motnčfuu 3atopá,
na celí) Mann ic 013 na bma palce gmi
ííh; Dobré úrnbně gemě přímí, pal íc gů
bon na gimu flamnatóm bnoiem přítrgie,
což, fc po 4 léta opařuic, :: na íaře pú
tébo rotu fc teprw pmmi pifítalt; řešen.

ŽUčůše tatc' ícmcuc fíparglomc' na
připramcný góbon řšblo \'oafirnáuo a břc
wěnómi braběmi galopóuo býti. „šóben
fe paf ob trámu činí, a na [|qu fe fla
umaiúm bnoiem přih'nic. _— Na jaře
brubébn aneb třetího rotu fc mnrcftíé fó
5enice protrbdmaii, t. i. uciftluěiňi ofta
mm na 3áboně ftóti, iebna ob hrubé af:
na bm ftřemícc baletu; oftatm' mííat
peprné 5: gemč fc mtmbmibnou, :: na
jiné připmmenč gábcm; fc přcfabí.

Čtení pc)-učně & zábavné.
1. Strýček Pravdmnil.

(Od Frant. Dčdka, kaplana v Dolních Kounicích.)

máš fh'óčel $rambotuil from
tobe, co již [ouflčbo rotu m Murama
uu mnílóbal, ieňtě mfíelicoů na ímé ccftč
mibčl :! [[nňeí, nebot, lbnš fam přiffcí,
[\nlo mu obnčeíem, je fot—ě mňa—bo vo
mfíimnuí, a na to, čemu naogumčl, fc
popláwal. Nadyógimd ici gate me fps
Iečnofli fmód; foufebů, iimšto abčluie se
[tnfíeuoíli ímé, čehož gapolřebí.

580rto ě: „9m mih)paneftróčln,
mgbnt pal jíte ix;! na ccftúd; icn llčfDÍif
bni, a min toho mice, neš mncbnfmčtem
pro!;nanť) člowět.9“

*Brnrobomil: „QBit—ite,to je mf.
Q)?nobó dwbi fmětem a bímá fc na tu
Qioši přitom: :: na ten Gbou libftma into
ta němé tmdř Bea: mnebc pomágcní

:: (aege tuni touhu, abl) mffubf něco rc
3umnébo pod—opil. “Baf fc mu inne:
dnu: mihá na mufli te; tam: a mohu,
info buisto mramnů, (: co mibčí :! fil)
Hel, nemá m něm áábnčbo aálíabu, :: gtd
fe mu búti tolito pouhým íuem. Zu
pal bo arci! tetě nic nqaiimá, ícč co
icbo tělu bylo po chuti, :: tabu—ňu: 3m
ícbem finmámámc :rbflábati none tomu,
wife, Item! u: $5cuci icft bobrě mi
no, w išroftčiomč bpbrá rofolla,
m Qicnpořid) a m chvód) bnbrč
vím o, m tom boítřncibobré iittničlt),
m onom rohů ua mh), w iiučm bcgtč
fl'lcpuice —— ale ůTr.—cfe amb.-igi nějak;
Iráfnť; chrám, pamatnn brab, uč
jan) bobtočimu'; úftam nebofps:
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let, nějal'čužitečně Hroty: :) tom
hrubě ničebo neměbi. QI neibůče při tom
iefi, ze po! talomi libé, Heři mobou řici:
„gibt ifem m metalii (t. i. na Staiii)

mŽRiifi,Wilberffn, milamorfiu'y
fe bomól'ííeii, že měbi 211mm co, a ob
iiněbo ani fi ničcbo řici nebaii; ač přece
me fmětě——jen [n\ou nárobnoft a
[mě nábošenftmi potratili, :: lépe Bi)
iim Epic, tmm; bnli feběli, jal oni iinóni
ňfměnně řifaii, „Doma 5a peci.“ 21369
člen—ěl“letní, Ibn; ro3máši, jal mnobo
; naňid) mlabóď; libi ibe bn „[měta“,
ia! mnoho na fit—úd:eeftád) bt) mohli pro
tělo i pro buNi aiífati, :: jat 3lnženi,
Girlmi :: nárobu obcigeni čaftn
ge fivěta boniů ie mraceií, a Denia mne:
bém iinóm inte iemě na poborneni a na
amu búmnii.—- „'Brofop opatrnú",
„ÉDiiftr Suchém, „EIRiftrí'nulot:
"' “ — ifon háfně fniln) pro mínbih),
lteřiš Ie bo fměta ponfftěii, a ólófítni při:
tučni tnišfa tali jiš fe pro ně dnn'tá. —
Elinmibite, tam ifem pobottnutint % a r t o íí e
nafiebn gabicnbil; ale mám řcfnu mncďo,
co mám na frbci, miba, iterai mám; mice
a mice na mou fttanu íe chite“

Směbamó: „91h mih';[tt-účtu, prá=
mě ifte fe gminil :: tnibódy. „3le pal
i na fmnd; ceftád) na l'niím ifte [! čpoměl,
fbpš tai mnoho iinód) měci más anjimalo ?“

*Brambomil: „EU?iIibrani,
lnilm negapomenu niqu, a mite inmi,
lterat bobrč tnibt) fi umim móšiti, ::
hem! i mim je mšbt) n\nucuii, ien ::ng
nás též te čtení pobábal. Sá pemažuii
ražbou bobeou tnibn ga něialon
of obu, tteróš o něčem bůležitém 6 námi
chce rqpráměti, :: poně'mabě to učiniti

nemůže úftně, činí to tiflem. “Bramim
:) něčem bůlešitěm, nebo! o měced)
mnebnid) a otvpčeinód; nebámá šábnó niz
čebo tiftnouti, (: Min; i bal, šábmi to:

Jnnmt') Bt) tebe nečetl. *Bročbpdyom čtenim
Ie namabali, bnbycbom tu nic jiného než
mňebnoiii a fproftnofti nenalegli? —
ŽleíeDnicb (: fproft'ócb měci náč obyčeinú
jimot pobámá nám až naabpt! 36 ale
čtu, bulb abych bucba ímčbo obohatit no:
mimi mnměnlami, bub abnd; ie něčemu
přiučil, bulb abpd) fe bogwěběl, co fe
iinbe běie. ?! mibite, čIomčIu iiš ieft to
ta! mineno, še nim; neuípclojuje fe tim,

(Čtení pomčnča nemá.)

co již mi, ale mšbq dne mčběti ientě
mice, ientě něco jiného. Guš mám
to nenapabto, Dtoč tt) tva ff e bitlt),
fotma že pěnou šmatlati, pořát) ii; fe
ptali:„Iatinl'u, co je to, a proč ie
to, a oblub ie to, a in! je to?"
a nebaii mám [pil'ie obbedpu, aš jid) 5m!
bamclt upotoiite. Sále, jejich ropumet po
činá fe proniibómat, a rot) máte přidáte!
břimi ! tomuto buchmnimu obni, aby
lépe boěei; ——a talomóm břiivim to bn
dmmnim [mofiu ieft _laěbábobtá
Iniba; ona pobpaluíe náš toňum a na
“i můli, abndmm, co ieft prame'bo a bo
btébo, např:—bpočnali a potom hnali “

$odsnbilz „io wfíedo fe mi libi,
nebot prami fe: „%ice libi mice mě
bi", :: tatomá lniba, sbá fe, jaiobt) měs

Děla neimice, poněmabš mnam, iang ii
čtou, chce to poměr—čti; mimo to nimi
wife poípicbá (u přebu, ia! m bahno:
bářítmí tal m řenieílnictmu. QBHe
clo nabómá nomé hvářiiofti; nomó 5pů=
“ob íeti, bnnieni a šití při l)!b
-'pobářftmi; notně Renie (maninn) a
tamními—t) při řemeílnictmu. D tuned)
těchto měced) ie niuíi pfáti, a ieben bru
be'mu mufi fmou gtufíenoft aběliti, aby to,
co neilepn'ilm jen, fe mpbmlo :: ubršelo.
In tem; lnibi), a tiff můbec, iatoš i
fdn'igh, :: Wein), iíou melmi profpěfínn.
Sina! to ale ieft me měced; nábo
Šen nád). En mnectc (: měbt) ieft ftei
ně. (Slánh) min; nemění ie, & Gielen)
óůftámá- mám) tu lama. "

!Btatobomil: „žmůi milá, mně fe
5196, že ifte tetě ieben atědy, lteřiš hrami,
že prý Git-lena iiš bailoušila. 272156 ta:
ranními libmi ici mnoho nemlumim. ábo
mníli, še Giefem, !terá mnecben onen ímět=
ffi) fměů btši pobramabě, aby fe netoč
brobií, — !terá bo růgne'bo libffe'bo íbonu
mnábá umění účel a [měl-, abt) nqe=
mfebnil, — herci šimot tento naiáii
mnči'i naběii, abt; fe nám negofítlimil,
— ano Ebo mnfli, že (Sidem tato pa
tři íiš niegi fiarě barabm'bi: ten patrně
neaná ani febe, ani fmc'bo pomoíáni.

© tatomómi libmi marne ieft namabáni!
Go mám iá ga četné, maji oni ga
bílé, a tbc lá mibitn fmětlo a čifto
tu, tam fe Abúiim byti tma a neřáb;
0 mm;; 6 talomómi libmi Gbobnuti ieft



(Čtení 366muč a \in-učně)

nemo3né, poučmob3 co id mám 3a lí c,
maii oni 3a tub. iBroto mám robim,
nepoufítčite [e S nimi bo 3ábnód) bábef,
bolobt; to matné, a Ebo toi, ieftlibufte
fnab fami me [mém přeftočbčení nebyli
3m9l1áni. ŽiRiÍí brani, talomi Iibé poma
3uii [ebe 3a melmt učené, :: na nás

íprofh; (ib poblí3eií info na uero3umnou
3Eěř, a me ble toho 6 námi natlábaii.
Qino čaíto i to bomárto u mid; íe má

_iépe, ue3li jiď; flu3ebnictmo; a vii. melci
í mali, honící í uebouiei lépe papoií a
mčtčeii fpómaii ne3lí [Iu3fa nebo učes
nil. — 92ab3mine'néprotilřeftanffž
3áíabo multblofe me muíotomoíl
nád; Iotrbácb, (\ nčfteří 3e íproftčbo
lít—u, fteří fe ták—i po brubód) opičí, po:
líábaií to te'3 3a učenoft :: breptaií to po

nicí), chtíce ie uápobobňowati (: jim !:
3ombččití. Evie—jimilí přátelé, mqílim, 3e

3ábntj 3toá€ neni tal 3pe3bilú, abl; u—čřil,
3e t'oq3 člcmčl ieft m icbuě točei učený,
mufi Initi i toe mčci brube' učeným, :: 3e,
fbof. t'- umí Dobřemlátit, 3nout, :!
třeba i ftroje (muffinu) bělat, :! třeba i
honit, opifotoat, lomanbomat: mufi té3
umět nábo3enfími toolíábat. “Io
není tošbu pobromabč. žmůše člomčt býti
to íebne' trčei tu3e učeným, (: to hrubé
tu3e hloupým; [)[ouptjm ob3toláfitě me mčci
té, Heron pomašuie 3a nepatrnou a ma:
(id;ernou, m3 obu fe o ni lépe po=učiI-—
a muo3í [mámeií tel 0 fmatém nábo—
3enftmi. © těmi a tatomómi ití fe
nim; nebátám, ale tale ieiid; řečmi nc:
bém [ol—Eničeho nalvuíitoltat. Sá fi
moílím, 3e ta3bí$ ro3umi neiíépe tomu,če=
mu ie En! muučil, (: proto3 3oblebu na
bo3ennmí ueitoíccmřřímIuč3im. "

Imrboblam: „Sá taté mufh'm,
3e núbo3enfttoi patři hič'3im, a 3:
mt; fe o to bábati nemáme."

'Dratobomíl: „3M fe mi, into
bqíte mně but bol—ře nero3uuičl. žUřihi
příteli, múlíte fe melice, mo"ite=li, 3e
núbo3enfttoí patřítelilo tnč3im; ná
bo3enfttoí patřítoffem nám, ono
_ieít 3ále3itoftí m eřei 31ou, a Inčši ifou
jen jeho učiteli. 36mm; ueobeibe iť
5e3 nóbo3enftv—i. aby tím neutrpěl
menu na ímm ítoěbomi. i'I bubfí čloc
toč! "ranné íat na tomto ítočtěmo3ná,—
6:3 nábo3eufmi uebube fpolo=
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ienó. *Brototalč ieft nůbo3euftmi
pro bum tím, čím ieft unbud; pro tělo.
Šbobodiom uemobli búdwti, 3abmmlí bt)
d)om, a !be uepanuie uábošeu ftmí,
tam trubuo (: pufto info me hrobě. “L*Šbot
to míbime to těd) 3aímunihjd) obličeiíd)
těďi, fteří nóbošenftmi fe obřelti; ia! bě
[nc'i ieft ieiid; mář — ia! bčiuč to mufi
mppabati teprum u mnitž! Diifolíw, iuoii
milí, udbo3enítmi není 3cííe3itoiií pou3e
tnč3ílou, nábo3enftroipatři nám tufíem
meípolef,celému pololení Iibílé
mu, a proto F1 bo uebeime 3iet—oioatit
aneb Docela obcí3it. gidbošenfhui iefi bu
nemní potramon čtotoččenítma, :: tal into
Iifh' prní Ge ftromu, lbo3 fe mu bofti
totem; moon—ímá, tu! i jebnotlitoeí (\ nás
robotoč 3iií ieu bomb, holub rí'aíuébo
náEo3cuftioí Ie přibršuji. 93h) Be ímé fmm

neprofa3ujem 23061: štítnou íiu3bu, ibm
ie Sebo nábo3enftmi br3íme; arcit ale
ambientní:to náš tolaftuí proípčcb,
nout—bomfe bo nefpoufitěli. — QI noni
muílím, 3e ii3 mne bobte pochopíte, 17:03
řeči !Bodmbilomě obpomím. !Btmoíl,
3e fe nebá o uábo3enftwi umobo
pfáti, používat—3ieft m3t—qftejuč. Io
ieft flce pramba, nábo3euihri a (Tónů)
miro fe nemění -——měni fe mífaf Iib é,
tteří ie maií mutonóioati, :: měni fe ofo'
ličnofti, to tteródy po iřeftanítu fe
maji pobobomati. QI tato 3měna líbí ::
ololnoftí po3abuie tale' 3mčnu, nifoliro to mi:
bo3enft'mi fontánu, ale to umeteni iebo bo
3ímota. 2! po! jeít i mnobo mčci to nás
bo3ennmi [matém, ie3to ifou 3mčuiteíc
ně, a ie3 ble potřebí; čafn té3 fe iinači.
Bpomeňte fi !. p. na r. 1854., ibn)
nepoílmrnčné početí blaboíla
mená (Banín) mtatie problúfienobylo
3a číánet mito; 3pomeňte ft na r.1856.,
It!; u3au—řmtoutorbót (uniknou) na=
[feigo(tátu B Gírtmí, :: po3uáte, Še
m Gíthoi Ietaeo poftupem čaíu fe měni,
3e tem) i tu panuje iahjfi 3iwot :: pohot.
9io3ma3te paf, 3e uábo3enftmí ien 3ále3i=
toftí meřeinou a miieořecnou, ta3bčbo fe
tótaiící, a 3e teho [lufínou iefí měci, aby;
in3bú o ně obal a iebofí toHímaÍ, u) něm
fe mičíl, a ie [ot—ě3amíímal: a tu po:
(bavíte, še tbocilení mnebo to!;o Dube
3apotřebí,obo ie tale o nábošenftroí
Malo, :: mňeliiaté bubo nábošmitébo bulbu
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fe mqbámaty. snu, a o mobilní talowód)
hill; fiat—ófe uaffc thněnHě Éčbi
ctmi ím. _quilla :: mietbobia,
ialoj i “Bručná Děbictmi fm. Sa
nc mepomnďěbo, o nidňto jiš čaftěii
ifte [[nňeli. — EUIili [oufebé, moštu; ti
po mfíebnini lopotčni nnamenó a utrmá=
cené nečafebí bo tomtu, m gimě třeba le
lamnům, alu; fe potěfiil umíralo “Bifma
imatěbo, jaro: „EBoibte ie mně wifi:
dni, iiáto filičcui (: obtišeni
Me, a já wás občerftmim;“ aneb:
„Glabiů jen [en pracniicimu,
ale fotoft bobalébo nebopnfti mu
hhh“ (Rag. 5.) aneb: „3 práce
rulou honič) iifti Bubeč: Haba:
[gamenó „i a Dobře tobě [\nbef'
(Balm. 1271) Siro po tnfomě útčfíe a
otamě netouži, není, co ieft fíafl bnffcwni,
out nepocítí! onen n\nitřni porci, ieboš
fmčt báti nemůže.“

ŽiartoB: „?iábošeníh'pd) Iněb Bú:
malo mšbp; tafč iíenx l'oeli íloífel, ge fe
Aa ftnrobálona málo co jinčbo tiffíottomě
Enii) a pojebnáni nábošeníiúd). “JI icfi to
tate' acela podiopitelně; nebo: nn) profti
libé přece jen neiráběii t nábošenftwi fe
nadpolnjeme, a to něm we miíeliiahšd)
bond; trampotád) útčdn; (: úlemo bíebáme.
3 mneliiatč ponaučně fnibi) nedpám fi
libiti !. p. o !;ofpobátftmi, o naše
[ařftn—i, o řemefted), o pěfton—áni
fttomů ntb. Gměl itn Přece'pořáb fe
áene ln přebn, a čloměf nemůšc A\iftati
přitom, čemu !)o naučil iebo běhu a
praběba, poněmabš uvffcliiahjmi \vqnálegl;
wolonámá fe nnuí ga bobinn tolil
práce, co tenháte „ga ben, a ieben

' čiomčt pracuje nyni ga bmacet, ano
webmemďi obleb na ftroie (muffiny) i ga
(to. Bat—tin) iíou arcit pro mnobe' dpnbě
řemeflnih) glon měci, ale —- iiš iebnou
iíou tam; a nebó fe to změnili, (: proto
ťbo jimi má .;frácenou šinmoft, mufí fe
mtbnonli na něco jiného. Int fe finlo
tě; při šeíqniced) [)ofpobflóm a moa
lůnl, i oni mnoho stratili. šlBífeobecnoft
ale mmm tim přece jen giffala; máme:
noni [aciněifíi :: lepffi gooši, :: poboblne
ceftománi. <Bořeň: ieft f(nffet o něčem no:
mém. 91 proto čloměl', abl) nqůftaí po
galon, mníi tošbt; přinčoloat fe ob bmbód)
jaioš i glněb. Eomu mfíemn bém ga

(Čtení yao-učněa www.)

prawbu. měnám aIe, ! čemu iíon n; ini
bo Němé, tmě nyni fem tam počínají
fe tiftnonti?“

*Brambomií: „*Inůi mihi, newim,
ialé inibi; minite, nedyci me a nemohu
n\fíem toffnbi; mgbámnti dnoáín. Iiftne
fe aa naííid; čnfů arci! mnoho lnib 569
tečnúďp, a tnffim i “(obliwócb. We rona
iíi řeči winraxofté- íe icfftě tatotoód; init;
nemáme chán—ali. Rho ra! piňe po mo
rem—fin? Baiiíté jen ti, tteři motorom;
[ib milnii. QI proč píffi? i>(by bo o ně
čem bobrěrn a nšitečném poučili, aneb
nčiatou meíeíon bobn mii připramili. i(,
coš mi) ani neminu, ti páni, aneb iai fe
jim [pine řitalo, míaftenci na to obětují
mnobo penč3, itn aim Iib náš n) něčem
umučili; (: from tobo, inf flúdsáin, ne
aříbla fobě nicmetnou obětimofn fmon při:
prmouji nepři3eů n iinóďy pánům naííi
řeč ne3naiíciď) :! nemilniícid). Sina! oni
to u: měmeďn a u jinými;nátobů. 'Iu
neim fpifomateíě fail) jóbnúd) peně3 na
to nemnnaflóbaíí, nýbrž iemě nmobo pe:
ně; ga to boftanon. Snu, milí Brani, to
Abú fe mi (niti mellúm rogbilem.
Sib: (ge fpifománim penige nabytí, tu pov
mašomati ie můše ob něha—úd)běláni IniÍ;
ga řemeflo, a tbo fi dne něco wobělati,
tcn [piffe mnelieoé bobtomnbo. !! proto
Še fe m giěmeďu mnoho čte, hubni ta
fě inlbó tniba, at fi ie iatáfolim, naibe
holici) čtenářů. Sina! ieft to u nás.
Šřáč Iib pomašuie pofnb hiibn sa něco
sbntečnčbo, a [ottoa je Ii ročně ten ta
lenbář toupi. Sion! Weblé to!;o mami:
bla ien řibte' móminfo; ; tobo nůflebnie,
še nahe inilm, :: both) bylo che lepfíí,
[a uerogprobaii a gůftámaii ležet, a po:
uěmabš iid) tiftnntí B mnohými útratami
[poieuo ieft, tem) fe nemopíáci, :: (ho chce
to nechat tiíl'nout, má při tom obyčejně
ffiobn. ll jináč; nátobů búmaií teho [pi
fomatelě ga fuooie práce a bíla obměněni,
coš icft f(unnon měci, nebot lošbú
bělníl ieft ímé m,;bl; boben; u. néé
ale fromě namabáni ímébo muíeii iemě
[ami činiti peněžité oběti. “Broš ale toto mfíe
mám pomibám? íh'oto, abofte nablibli,
ge, an jinbe čafto biif,—:;Ie pifii _;e giffu,
n ním je píni 5 láflp, nebo! ien láífa
[ mlannim robálům (\ touha po iid)
mgbělóni můše ! naočminěmjm obě:
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těm ipiiotoatele pobuonti. 3 tobe paf
poioubite, je lnibg nano neiíou pfóm)
; nčialč Hpetulaee, nýt—ej ; bobrěbo ehm,-=
Hu, a je nmobou (ebn býti ne! jen
Dobré.“ '

*Bodmbilz „3 totbgeb h,! neim)
[lil, še “) lnibe; přiibon ta! brage. $(
čloročt fi iid; tal málo máši, mgíle, še
nemaji šábue' ceny. ilin at mi přijte
iefitčiebnonWabobilům čtení" (:
řefne: „CŽ co bod) jó folii penis
rámci se lnišl'nx' ici nm pominu,
nač tobe loni.“

litarobomilz „mam mu říci,
co iebnou čelí iah'ni gred'tý mul—n: iebne
mu ctcomi, het-63 11 nebo dně! nedmt
mna jméno fiat—mat, neďněl mu ale plo:
fit, co tento žábal, ionmíonmaie fe, še ie
to mnoho, še ga n) penige loupi celého
mola. ?lBiie-(i, co mu mnbrc-obpoměbčl?
„Ship fi teho mota a buteč initi
tma ;" t. i. iebuóm Bnbe itoůi ion,
brubúm ten ionpenó. 21 m ftuthx, čloměl,
ltett', nit'ee net—nl,ničeho neahifil, o ničem
nemi, uičeýo nečte, ničeho fi uemffinlá,
pobobó fe té němé tioůři, tterá me
a nic mice ie ne'ftató, než » fmůj šatu!
bel. $a! are-if, Ibgš bo něco neobyčej
nčbo potlá, "má ie bo něfbo na nčce po
řóbnébo optá, m,; o něčem (loni, coš
rogmn iebo přefabuie: po! aůfiane mu
rosnm ftát, on fe bimi, Íelá, [ffi-abc Ie ga
ufíima, inbmnluie oči, otevírá hubu, a [a
pd čerfhnó to!!—ud), abl) fe nenbnfil. D
tatomémprani líh, „še tronbi ialo
toůl na nome (vrata/'

gortoč: „inu, tetou—úd;apogbiíců
mám) nbúmú meči lit—emnaíiim, a bobbó,
še brge mafii til jící) pogná, že mou=
btoft iefi nab atato. inte ioitčf.
Hercipečinoíife 5altóbati „fotíte
lnibárnq, (: item! libé čteni ie d):ipnii.
<Jin těd, pal, co čtou, téš to bneb 3na=
menati. Sicut nyialeiffi, luštěnin robtée
nm fíemn přiftupnčifii, pemóšlimčin'í, a
může íe čím—ětna ně nípolebnont. Iale'
Myš ieft obecné iebnáni, mnčii o
mnobč měci nionbre' Homo pro'mhimiti.
Gmoie Domácí gólešitofti [promnji fi po:
řc'ebnč,ímé befoobúřfiwi metan přitlabně,
o bobrů Amebeni (mód) bitel maii milou
péči, a ifoni iiuat bebíiwi a topení, a
proto f(auěeii obci le cti a ifon u oftat'
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Ind; me mášnofii gafloušenč. Bůh bei.
abl) počet tědne tomafnód; mšbn mice a
mice meči námi fe ;mályal. Shun) nmo
bá nepleďpoto m obeid) přefiaía, :: mnohá
bobrů obnčei bo fe gamebí. QI coš m9:
flite, miló ftrgčln, iaf'óm gpítfcbem bi)
Ie to bolo iefitč fnabněii bociíiti'E"

$tmobemií: „'mniíim, 3e čte:
nim, a to čtením nejen náboženít'ód) a
ponančnqd; init), núbtš i l;nfpobářfhiď) (:
iinňd) bDÚlód) čafopifů. e i nábo.
šenfh; čafooia nema niťbe febá5eti,
nepotřebnii temno pobotólati. “Ičmiln ča
fopifq pognámáme bčb fmčia a 1er
ro3manité n'raíoýii, pot—niti), mgnálew,
fnabi) (: potreb; učíme fe máti iiné Ira

iinn, iiné náreeq a iine' gpůfobi) a oh,:
čeje, iiné řigeni weřeině, iinon ivrómu
obecni, iiné m3bělároáni pan, iine geusů
3eni 6 bobntfem, B oíenim atb. imili
beafii, tu left íiiroté pole; tn fe můše

a' Horní! mnohým ročeem naučili a balefo
fe obíebllouti. in může uni—mi"niebo
siuífenefii, a to netolilo na iwi wíat'tni
útraty, ntjlsrš ob- iimjdi Tu můše Hoa
měl ; muobčbo nejm—“i fi top!—mii, a ble
ímód) potřeb lu fmčmu vrofpědw použiti.
In fe mu ohviró celi) fmčt, on 6 ce
Íóm ftoětem ieft info me [poienL a terie
dpn) \unnáltw' \\)Hedpn) Aiuffenofti, ialoš
i inneliialě mófirabp iinód) libi iiou nm
mf na Might, iaiobt) boh, ielyo. “Zu člo
mč! planá, íeč iefi ro3nm iibfh'), a in!
baletu iemč iebo bofeobóřfhoi osmáci a
(nat i sólešitofti obecné pogabu ifou ga
jinómi, a btebi, co the ganebbóno, \onno
brabiti ble mošnofii. —- Sinai jen to
ale u tebe, fbo ničeho nečte. 'Icn mnie
firmám) [roč mihi; ga neiíepfii neflará fe
o ameíebeni ničeho. SIBfíe co poěoruie n
iinódp, jeft um npahie', ien to, co ieft ie
If, nemá šábnč dipól). %ominóři u něho
ifou lbaři, tteři prá pilii jen h(oupofti,
obi; ob libi penčg mníňhli. Dn jim tam
neměří, a na ln: nic nebi—ó; 3.1 to nie bá
ii ob Íepaialčbo tlnčbnbl) 05 briqa na:
bulilomat, a ironii potom po
bčbinč rosumem, až to buši. Spo
meůte fi, co rotu 1848 náš „Sonet
Rubrnům mčbčl ča newim,! gábnqdy '
fire nečetl, neboť Báli; penige; ga to ale
lašbébo poběblita na eeftě gaftamil, a na
mneďo fe mqptómai. gin, a in! mnobtn:
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h_óte bopabnuí, faníí míte. QI proto tařé
ji3_úřabt) jam) na to tlačí, ahh !íb no
toính četí, _pončmab3 točbí 3e 3řujjenoíti,
lterař 6 ta3btjm čtenářem l;neb [ehčejj'fí
jeft řísení. Sebnou mi jeben tařomtj pán
pramíl, 3e Pbtj3 řnčmu nčřbo příibe tu
jptáwč, hneb po3ná, 3balí co čte, čití nes
čte. (že čtenářem prtj jeft hototo 3a čttort
hobínt), an B tím, jcn3 ničeho nečte, ce:

lon hobitín 3trc'noí, a pa! přece jej'j'tč ta
lorotj nečtenář čafto neroí, o čem fejebnc't.
mapřeb arcit jem tant me3í pánh Bhlo

[(hnet, 3e čtení není pro feblc'třa,
3e prt'j tim 3anebhátoa fíoe' hofpobářt'tmí,
a fa3btj prt; má 3ůftatí při jmění; pán
pří fpíjed) a rolní! při pluhu , ntjní ale
již, je fnnjíjlí nnopař, a jen malá hrj'tfn
3btjmá jeíítě těch, lteřt' mentotoanu čtení
potřebného nepřejí, ntajíce o něj flat-oft,
ah) pt'tj fe nepofn3íl. %řtňi bil ale jiš
je tpřefměbčíl, 3e ptámě rcn mejníc'an,
fterh čte, toíce o ímé Domácí hojpobářl'hoí
a 3c'tle3ítoftije ftará, nešli nečten ář, a
3e lépe mnemu poro3nmí, jnnbnčjí wife:
ďo pochopí, a toůbec 3e jeft tofjemn bo
Bre'mu příítupnčjljí. $roto tate' mjní pání
6 nimi rabi očeují, róbí 'ebnaíí, a jen
na tafotoé ft načítají, řteřt jat me hoe'm
ro3umn, ta! í toe jroe'm (porodní jfon je:
jjt'e' jatjř hranatí. ©ej3 QŠůh, ahtj těch
brjnahjch hranáčů m3bh rok a mie nlnj"

malo mejí Iíbem menřomíttjm, a 3máhat
je počet fonjebů pomá3íímtjch a moubt'íjd),

a toe ftotjch tntatoích gpůfohnhch ——- alu)
tal nárob nač Be cti obftál i přeb
fonbnou ftoíící tohoto pošta, a neřítan
je o nás, 3e nejfme fchopní nějaté to,jbč
lanoftí. "Bříle3ítoftí ! tomu nám to ftutfu
nefchc'tgí, nehot máme to naní řečí nejen
mnoho bohrtjch hííh, ale í bobrtjch čafo=
pifůro a notoín, 3 het-heh člotočf mnoho
pochhtnoutř mů3e. llpogjort'tnji %áo jen
tromč nábo3enfhjdt notoín „SBIa=
homčfta a „©[a6 čajopís cítte
toní“ na notoimjz „mloratofltj má:
robní Em," a „.bofpobářfle' SROs
lo int;“í15ra3ftč.Dhce noroim; thto moe
hon bt—3etina obecné útrath, to tom jím

3átntj úřab ne3ahróní, a pramíní, hhh;
tofa3bé obcí hh! jen jeben íměbomittj čte:
nc'lř, ftertjh) četí nejen pro feEe ale ipto
eftatní, a to, co čte, jím mtjlo3íl —-—
třeba í ro obecním botně při jttenící pítoa

(Čtení po=nčnč a 366atonč.)

nett toína mífto ořhčejnčho híafání a po
atíomoc'mí -— toiběíí bhdjom, :th 3 na
fíeho libu bolo 3a nčtoííf [et! “Bočet hlu
pářů, Ienochů, fntomců, opilců toalnč Et)
je tratií, nebotbt) fe hanhílř přeb oftatní
mí joufebo hotočtí ftotjm nám3ítooftem
3toířecím, a naftaíahtj hafna řemnítooft
mesi občanh; brnh nab bruha [\9 je chtěl
totnnamenatí, brnh nab Druha Eo hlebčl
[roč bomácí 3óle3íloftí m3bt; lépe fpraroo
matí, bítth lépe muchomátoati, obecní po
roinnoftí jměbomítčji řonatí, a toe míjení
rcbrěm projpítoati. ŽBafhtj probubíta fe
rooBcíd)í jatófi oBecnomhfInoft, tte:
re'3 ntjní bohu3eí fforo jej"te tojj'nbt; po—
hřejjnjeme; řa3btj občan homě frotjch 3c'ta

Ie3ítoftí ftaralbh je a bEaHn) i o gate:
šítoftí obecně, o pořábnon obecní
fprátou, obecní čeft — a nepoma3otoalbt)

obecne jmění 3a jmění nepatřící šcibněmn,
a 3řtere'ljo mů3e nfířihomat ble mo3nofti;
ale 341 jmění, je3to patří mfjem, a
jeho3to 3ftácení jeft řrc'tbe3 fpóchaná na

míjech cibech obce. ílrcit 3ebtj přebe \oíjím
jintjtn ! tafoměmn fmtjfjlení bopomohlo
nábo3enftroí, ale batoh, je o tofjem
tom toehní mnoho mlumiti, a pončtoabš
Dnes jí3 bortí jíme fe nnhowořiít, tebh ft
to nedjc'ttne na pobruhe'.“

Bmčbamtj: „ale mihi pane ftrtjc
čtu, jefítč jen nčloliř flow. Rbh3 jí3 jíte
nám bnee tat mnoho o tom čtení, o
!níhadj a nominací; namíuroif,řehč:
te nc'tm jentč řu loncí, 3baíí3 netoíte, ja!
Dlouho jí3 to jeft, co je fnihh tiflnou,
3balí3 to tošbt) tal [\;-Io, a ja! je to mů:
bec bčje ?“

$rambomil: „Émilípřátelé,lnic
ht; tífřnon fe tepruto aft čttjrh íta tet,
nebo! bolo to aíí to polotoíci patnáctého
ftoletí, mp3 jaftjft San ©utten6erg
přijít! na tu mtjfjlěnlu, aby tíjlnut fníhh;
proto je talě tento mu3 ctí co nahná
le3ce tněhotiíťn. *Břebtím mna.
malo šabntjchfnih tlfftčntjch, ntjbr3 pja
and), a nejítaríjí pantóth; o točeecha

nbaíoj'ted) bnle3íhjdt jfon míjechutj pjanh,
buh na papíře, hub na ta! 3mančnt
pergamenč. Stetfeha teprnto pobo
tlnouti, 3: to j'tc'tlo mnoho práce, a jeben

mntdí, nebot tařotoě památnojli cho
tonlh je—nejmíce u broorů a to říánteříd)
— prémií čaílo celtj toč! šimota [točho
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opiíoroónim učinit? Intim. Še pat talomi).
fois bol rodilou mgámofti, a nem-oběma!
ie ga nělolit Itócmi, ani členící), famo
íebou fe rogumi, pončtoabš nic fe neopi=
fotoan na prot—cí, uóbrě pro potřebu, a
umčti píát, moii míli, bylo tenhcite mel:
lou to3ámofti; pfát uměli tenháte ien ně
fteři páni a fněší, oftatni (ib fotma še fe
naučil něco čiíti, nmoói ani tobo neuměli;
pončmnbš Nel toenfotoffócb tenháte icfftč
nebónoalo. QBlpnálesem tifln učiněna ro tom
melilá gměna. Sním) počalo fe muošiti,
počali) fe vrobámali, Bah) ft přtftupnňmi
lašbe'mu, ňfolt; počalo fe &nmábčti, a m;.
ni není pořábnébo bomu, fbebpdmuu nc:
nalečli nfpoň nětolil booród) mel); neni
pořábnč obce, nebo nebolo iaié latě Hic:
It); neui fpořúhančbo čloměfa, ienšbq nes
uměl čifťi a ti:; něco Noubneho uapfnti.
Salé obohacení ro umění a wc ročbomo=
fted; libíhid) timto obchobcm lnibomúm fc
ftalo, int nmfilénla uumléntu bubila, ie:
litoá hitů [pifomntel imám tiffte'uňm flo
mm na fin, na tifitc libi ro iaie'lolilo
mabčlmofti mohl mpučownti: uebube tčš=
Io pochopiti. Eim naflalo 5bli5eui fe ie:
bnotlimců (: nárobů to budu, inf info
mini šelqmími bróbami to proftořc.
minulému ieft into bufíchmí Heil, a mile,
je po telegrafu (rod;lomčftu) u šelqnic
blbá tčěto! mam; elclttiďo čilimlnnc
ni Heil, -— moblilmdsomtebq prá:
mem namati tnilm buffetonim tele=
grafem čili toóiomčftem. Eále již,
ale nclmbem mliuoiti, abychom fe neflali
nefročumitelnqmi.

?Bartoě: „Scfitč, míli) pane ftró=
čtu, hoffe nám mobl poměbiti, Item!
onen San Gutenberg na tu mt;
fflčntu přincl, abl; hibt; tiífl, a herni fe
to bčie?"

„'Bratobomil: _„Iot ien fnabnó
měr, a mnohá 3 točit! fi pomgfli: „“Bobi

tono, je již, fpifie nčco t_atomébo nětomu
nennoabloP' Elle m,; jij něco mime, tu
ie nám to gbú bqti melmi leblé, ačtolim
přeb tim šabat; na to nepřiffel. QB tom
oblehli ieít máma pomibfa o Rotum
bomi, Ita—63, ia! míte, fu !ouci patná
cti-boBoloň omyl ilmerifu Scbo fou
pcři tbtice flórou icbo 3lcbčiti tmrbili, že

to není šáhnou „mapou, še topnalegl
umet—itn, pončmabš iii nimi hatí; o ni
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toi. Dn nebábnie fe B nimi, tága! fobě
báti meice a mýma! ie, _abtp poftamili
meice to na Iipici. B&bnó tobo nebolíqal.
Dn toga! mejte, připleftl bo “pici na
ftůl, :! bitch gůflaio Báli. Int mniďni
molali: „to mi; tafé umimel" — „ma.
bře," pramil, „ale na to přiibe, lomu to
napablo poneipnoE" ?! to! to bylo i

t! Sunem ©uttenltergem SIBimef,
je mnňlčnfa po3ůítámá ge flora, a ííotoa
fe fllábaji 5 piímeu. 3 napablo mu, je
mm; [támalo pifmcu famúd) o fobč, mo
blabp íe pal ble potře-bt) to iebnotlimá
ili—toaíllábati, :: floma tu florou batoh)
celou průpomčb čili mčtu. Bača! tem;
mqřqáioati pifmcm; navrch gc břema, fpo
řábal ie m icbnotliioá florou (: cele měly,
očernil ie, pološil na ně papír, :: ble —
mfíedo, iai to byl bobromabt; flošil, otá
3alo fe na paptře otimčnč. Im: byl po:
čátc! tiflu, tai malidgernú toe fmém ča:
čátfu, tai Důležitá me holící) nóllebdó!
23130 po tom, Ivoš iiš ie točbčlo, ia! Do
toho, počal fe tin aboloilalomuti, pifmem)
btemčně proměnilo fe to ftáleilíi a abla
čenčini, bělanč 3 měni, _;e šelqa nebo
,; lomu, a tim mit,! i tilt tmářnefti
ohoublejfii a pro olo labobnčjííi. Ennui,
m,; toftoutaime bo tiff—init), mibime tu
libi umouněné, lteísi, féminin maiiee přeb
febou, to nigto iíou piímena obbčlená po
ble abecebl), a bo ruiopifu fc bimajice —
iebnotlimá piímena 5e Mrčmh; poble tu
fopiíu mobiraji, a bo iifté formu; ie fla
bou; to ale ibe ta! roi-ble, ialo quš fium
blena jehlou bági. Gonna tato po! fe na
tře čtrniblcm, a tološi bo muffiny. Svla
fíina tato pogůftóroá iromč iimjd) čáflcl
tale' 3 toulce, na ttcró fc omotá 5 icbně

(tram) prá5bnó papir ! tiífu přidmfiant),
načež málet je žene přes formu a oti
ftuje na papir to, co forma to fobč ob
íabuie, ; brube ftranp po! papir uš po
tiftuutó5 merim; mod,.ígi. Io icft to
celé touglo, ieš' bobe fmčtem a mgflcmi
libflómi. Iintěně necht; po! Ie Hoši (:
fmóšou a tnibn jeft botoroó. !Brtoni mia
atplu čeflčm motifitčnd lniba Bola „Iro
ianfló biftoriď, a to t. 1468, lebo čábt;
po monalqmi tiflařftwi, & bočfala fe r.
1843 pob titulem „řctoriíoroě “Iroianflc'“
to 131%: » “Boípifíila neftébo wgbčmi.
Glutenbergotoi pal 5 iebo quóleóu logo



126

fila f(áma taťomá, je [ebm měft bábato
fc o tu čcft, míti ici 50 fraiana (( tobóla
ftoébo, meči němi latě čeflú Rutná .Šoro,
ůbá fe ale prarobč voboono, je narogm
ieft to němcďém Mohuči, the 6 mobláffe
mfnu bottotem sauůcm, glamifem, měl
šití m );řátclffém fpoiení. Snřóm po! apůr
[obem hiblupetnoi “ noo u: ŽRafouftu fc
anální, potah; nám přebíeb Íonítč Clona.
mu:—minoumóběiicc, žc to celém gřařonfřu
ualcčá ie umož (1856) 228 fuibřupectmí,
tebo o 37 mice neš rotu 1850, bálo o
222 mice, infom tě?, tobě minulého fio
leti (I750), fbcšto fc to celé řiffi itn 6
lniblupect'roí nalqalo. :: fice 3 to “Enge,

(Čtení pozučnč.: automat)

2 toe QBibui a 1 to Cfčolnobrabč. 3 m;:
učiniti; 228 fnibtupectuoi připnbó no [no:
lcčné mloíli nana 63; a ruce 41 na ::
dm, 11 na wřoramu a 11 na čtou—em
ilo. 93roba má 24, Radom; 913ml), Mac
tiauífě Qáguč a Qitoměřice po 2, poies
onom ale mčfta: Šubčiomice, SiubřidL
Šrabec, statoru, Qipa č, ?iocrec, Qito
mom, W561, tábor, Iacboro a Ieplice.
93mm má 5, Dlomouc 3, ůíblmoa, Wo
mi) Sii—iu a Bnojmo po icbuom. QBc flo
wenftod; ale čáfttád) liber máme míšrcfí
pudu 4, to Rofficíd; a m Djoítřici po 2,
to i'cmoču, to Rešmartu :: to snim po
iebnom lníblupccttoi.

2. Lic &rub.
(Obrázky : vcnknva od Jana Soukupa.)

|. Nedbalý Franla.
mafia! pofmdhló abmeut. Bélu)

5 rána na prmni ubeřcniqeoonu fmitaií fe
fmětla po bčb'mč. SIBclci, mali, umšoroé
fitni i ftořelďo ítabé flcpoti fc Úlubohšm
ínčlgcm tu chrámu *Bc'měna Storatc.
?Hanni fpůnct i ccfm poučfub obtišnou
obětuii milerábi Ectlemítému Zbětáthu,
heréš ovuftimffi háíně' nebe o QBánocíd;
fe (buftá na ceftu třišoroou ga Bříňuó Iib.
SB:: nitém haji roguábá ie pofnb čirá
tma; imoxu 5 ofm dodmowúd; hyne pu:
tuiicim jaíná Báře,infolu) moíolo: „& i [; l e,
[em pofpěfflc mííidni; tnt onou
přít—oto!ptatoébo Směna, ftere'
ofměcuic fašbéím člowčta při
(bageiicibo ua touto floěl; tu
[lošte ímé břemena ml; \offi
dui, !tcří obtígeni jít: a “Edu
Sešíě oočexfltoí mám" — Stře
ffutú gium nemitofrbnč ruce boráší na
Heblou [d)rňnfu rune, ale obcň lámy
Ěoši [;řcic a ucbú umbnouti nábošuěmu
frbd. —

monebfíe chrámu [vel-ouuáboáně buffu:
hojnou obměnu ímé borlimofti. „ŽRof u
Dejte nebefa 6 Dům) a obínfomč
b'cfítčtcš epramcbtim čbo; af
fe otnoře čemž a \owuči Spali
tcle,“ — to! bolo mgbodmlo [;řin'né
čloměčenfhoo po 1000 let, mf tougi a;
pobnco o moráttd) iřněgi Iib. 911,

a tofu nebeftá iiš pabá o [;ům; ©1711
Boji ícftupuie při mffi [matc' ua oltář i
bo frbci libu nábošuébo, :: buffa ubohá,
ítómná fmčtem, voolřiroá. Dbčeríhoen
mlabou ucho mtaci ie pilm') namňtčroo
mate! du'ámu lu fmémuoomotáni, a "Bčm
Seáíě nemibitelně oracuie 6 nim, měrm
baněmuHomo: „&lebcitc neiprm
ftátomftmi “Bošíbo a [protocol
nofti icbo a mne oftatni bubo
EZBám— přibáno.“

„íšralttiíffu iiš obgmonilí“—
omnia fe iebuobo abroenmíbo rána ná
bošuá ftařcnfa: wgaIa [mitiluu a růženec
a [pčďmlo íohoa bcdpu oopaboiic na SRo
ráte. (Sonim Wuč jen \ogbálcu ao
Ipobiuu teno, babičťa cbutotoá mufi při
bati ieíitě půl. — Dřebboló Érautn
-— tof bo totiž, máqnamně uasnjnooli po
běbinč — mne fi oči, protobnie fe na

Ioši a ml'tauc fonečnč, poloul'm ohmu na
náma a počmattoufttirogumom: „£an
přec není mošné mopramiti ie bo lolleía
při tafomč nepobobč. 9133139!po! bo člo
mě! ani pio nomobnaí. 9řiřoli, tobo ':Báu
251W nešábá, aby člomět ic ošebračil na
abrawi, mohu ic tčš pomohlitibomo, “Bím
23135ie Bq to!)o mnoho“ -— Ta! mu
bruic dylapifřo into bora, aby fmou Ieni=
moí! mc ítuŠE-č řoši gabatil. 23mm“
ruce, ze fc člotoěf můše pomointi Doma;
gatim nic toho! oním moblitbq přitáhnul



(Čtení pc)-učně(: gábamnéJ

na fcůc buďmu (: (brával a! bo Eííěbo
bnc. %ábogná l'tařenfn fc aatím iiš na:
mátiía 5 $Roratů. „?Ič Hem roztání
into bond, (řilá pcbncc míabč
(bak.) přec : mi ta cena icft po=
mgbn raboftná; nc, fe mpmo
blim tři růgtncc, ifem u; tout a
mrncinl fe mihi) mcfelcifíi (\
čcrftmčiňi nešli ÍÍU“ abomu
mtm Ia.“ —-—Sini cbobimaii pobronmbě,
gačafto Mremnou řeči ccftu. fi utracuiícc.
“ční—ian mbčii (babi farna, G 930mm fc
cbímjic, abl; [rt-ce (\ moí! nalnbila tn
dmálc mcjmpěíííbo.

C-narno fe bonmflite, ze řcbabnjně
té buífi [rbcc bolelo nab Eranto n, še
Ít ta! SBúua SBoba [poníftčL :: lnroucnč
ho při mni fmaté obpomučcla přímlumě
neiblaboílamcnčjfíi tBanan, ah; bo Qiůí;
obrátil. “Holub nebožtíf nlanšeíftařenčin,
berlín-ó tatoíil, byl bolpnbařil, SIS—iu'Bůb

- mu patrně pošebnámnl, dmbiltčmčř tcuuě
na mni imatvu a přece tmětlo icbo [;o

[pobářfmi mice nt;li mífed) těd), fteři ne
majícc Ibn bn tonda, tim pilučii boípobu
nnmňtčmomali. Žluo i čelábtn íronu po;
fila! pilně na "uším waši, nctolito w nc-I
běli, 116!er něm; i mnebnibo bnz, fbnš
tomu čna bcmolomal “ p. na Dh—ra n,.
“Bobobnč mnfeli též, nčtotitrát bo rota bo=

ftamiti Je tu ftnatč Apomčbi :! tc ftoln
išánč. :RifámalfAe tbo u_eííouš imět
nč $obu, ncmůgc ani [)ofpobáři
Býti wěrným, a ,e begbaánú čc
[cbíu požehnání 580W mnbáni
313011111.—

Db té bobr),co nebi) alt; Granta
boípobářítwi naítoupil, ítěbonmío fc po:
šebnáni &*qši ge ftattu. *Rcblsnltč :: Éoba
(\ zam, mgtábl “tému ruin Ewou wět.
(Eblěml) a ftáie brubbn přeplněné ítáh)
téměř ptam—né :: biba l)(ibala ac míl'cd;
fontů. Icipmm nebárononmfxl íšranta
prchali poílební trámu, abl) mobl gupta:
bití baň. Ste,nít Sleplata mňa! načten
[mému iménn, ncgapíntil (! gůftn! mu
blušcn.

?lč bal—ičla ani 3 !oftcla ncrába fc
bc'mmla ccftou bn řeči, nemohla fc tomu
bnec \vqbnnuti. mapami! fe ! ni miftr
!Heplata řta: „%přiřte bofpobářowi,
še brn-6 na mečcr Enbu při penčgid). Ste
přiibcslí tanec, nen—im, Ibn ic peněg bočlá,
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poněwnbš mám iemč jiné píntn.“— Ia!
prubeh—i(potutelně řcplíf, mnie 5a to, že

íštanta iíftonlě fc bnea ncmqbó při tna
Iowě ftotč na tři mííc cefh) ho 9? una:
nic, the Břeplata obómal.

Gotmu gc fe Babičta ;miuiía ořcči
Stcvlntomě, mnboupl33tanta ro
mnúma nohama ; [ůgta „3 na nwutč,
co iftc to pomibaín.* Tatarů, honem mi
pobeite bon; :: plán! a hůl, mulim Epox
[piífít, poletím info ptát." —-—“Boční paf,
řcfla ftařcnta, ai ti učte umm'ím ! fnir
boni, abn'e fi gabřál šaíubet, neš fc mt)
báč na tabmon bálfn :: u) té nepobotč." —
„8 (braň $ub! mom, tat Houba čelní!
?Bfiat já fi pnfnibám mc mčflě, o; Bube
Invia plně." —-—-91 iiš 5111in to bufté
metelici a ura_gil tři mile :) blahu idol—1;
nic. Šín paf En! tóš člvmčf, [tc-::.? fl rá'
no nettonfal mubati fc bo !oftcla, aby o
,brami nepřifícl —

*Jtn ncfítěftí je ho tlřcplam nana:
bál a nemaje peněg, ia! obyčejně, naha!
mu blégnů, je pro ten patatólet telefonu
ginu teftu májil. íšrauta gabromomam
obcííel bomů i :: prásbnóm jaínbtcm (: a
prásbnnn !apfnu. —

Shan pilně dyobi bo dyrámn
išánč, ncobcibc nitbu 6 práab
non; omfíem ale 6 patlat—\; mgác
něifíimi nab n;, ftctč čern) blan
bd a Alobčii mutopámaii. Šobu
šel! libé pro čafnť; ;iff !onámaii balelé
ceftn, pro _;íff mčč ná limii !nšbčbo horu.
“Jicin-(iš i u, míaftním brntrántcm Stan:
tt) nchbalěbo? —

$ *
*

ll. Sedlák Váhal.

21380 bum iuě boítalí nomčbo \'ně—
gc, jemu; Eglo iBoitčd). Glamná po.
mčft .: múmlumnofti iebo tasatclífé to_gnáx
neta fe po celém ohli. sJřa talit mil pu
tomal přeípolni (ib tm Qtobumína na
lágauí. Řbqtníi ic Iné., lboitčd) na ta
5atetně objavil, po,!aramcmat bo román;
bujný gáfhw poHuQačům. “Břchčmíbali
aaiiftč, 3: Homo íšnši, tat bůHabnč blá=
faně, Babe jim bohatou nábmbcu aawíív
dl; trampnn; bnc wífebníbo. Sato tm;
prábíá půt—a';ignimč bítá mlnbu nebcftnu,

temně; tal bndptiroč napóiel fe nábožná
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Kb pramenem 3iwota měčněbo řinoucím
fe ta! [;oině a lit—que 3e rtům mómlus
mnébo f(ubt) EBáně.anlófftč mp3 :: fm,
t'ód; apoftoled; G[omanfhjď) (: traffiá; ba
trouedy,:: Garina a DJřetbobiomi
mlumil —- a *to fe ňáwaío melmi 31mm:
——poboíwaln fe umbííeuá řeč jeho proubu
obnimému, Herrn pcílucbačflmn udmmcm
nm! a ročpalomal úctou :: mběčnofti le
[matóm patronům winramítúm.

Églctě to ptáme o flamuofti
Gurillo-Wletbobčjflč. Ra3bú fe
ii3 přebtem tčfíil na bncífni táganí. „Io
Buba 50.6 webu na jeho mlyn, ta bneffní
flmvncftf' [;cwuřiíi [ouícbé :) milém fa

b_ateli mem, te chrámu (Bělič fe uBitas
iice —— Gmmunč bula léboš bne ofrós
mena inlo na 2303i bob, a ftaroflamná
piíeň přeblá3am'm: „Dtče ná č, milť)
ŽBau c, “ připramomula frbce Iibftma Ee
flow“ $o3ímu. — „%itedi pal, míli
intuici„ otdgal fc fuč.; m proubu bncnnibo
lá3nni, „fontu máte bčfomati, 3e 3nóte
icbinčbo a mami-5023050, 3emáte fmůi chrám,
30Ie tu Hami fa3bebeunč mfíc [mató a 3:
Home 3imota fe mám přebnáífi tagu ne
běle, la3bčbc fmátlu? “Břebněthu [a:
memu, jen3 me [mém miloícbenftwínafíim
přebtům téměř přeb tifi ci lete; poílal
bum borlimě mu3e, ofmíccnéĚuóem ímo:
mm — [m. Enrilln :: wletbobia.
$abi3 __30to měčnt'; bila ncítonnlá cbmóla
mcimgěnimu! ?lmnat nefmímc 3apome=
nouti,3e i borlimofti těd) fmatóď;
mu3ům [nr—oumiru, ímé blobu
čafně i mččne bětomati máme.
SBán 25131)je nenutil, out je tolifo po:
mbub'd, aby je wgralina miloníUřoramu
naňi, ani po! bobrmvolně, ano 6 rabofti
(: B přemnoígou obětí přinefli pubanftúm
otcům ranním a tnbi3 i nám fanu—[pamet
nou miru 8e3iffe Gbriftaf'

Iebbó přeb tiíicem [et (*an míaft
none Meratrffó melik'x'a flamná. máte:
3elqt ! ni gaiifté cele' Sedm, melifá čóíf
liber i matous. Into mňa! fmětífáílóma
bórono jiš pobííwena icft, bn

ne3ůftaí nám 3 oněd; an
ani naniď; lrálům hrob.
Glóma pal, ial'ou3 offomili mian

není fmatóGutiíl a Metbob, h-mó
pobneG;-fláwatroiíebiněbo %obn.
Go řitáte, bwin) r. 1862., tem; po tifici

(Čtení pmučné:: gamme)

Ieted; —- fw. apofiolomě nam ícftoupilis
net—ena EIRoramu, bulu) fe přímí pobi:
mat, tterat (;oípobafímc : břimnou fmaté
min;? — Ěěba nám, 3amttaii=ti na fm.
!Belebrab, rbe3to ímé biířupflě fiblo
měli, a mifto l'tántu 230mm naibou=li tam
— [\;phl. thčlisli hmc to! nemběčnč
3armontiti ímé neimětfii bobrobince po 930513
a po *Bmmě Marii? — Rho miluicč
Gbrifta <Béma,Ebo ctíě ím. (Emilio a

sm etl) o b ia , neobcpýeč 3aiifté bórlu,
ah) QBeIebrab, náš QSettem 9320:
tamíló bo : 1862. bůftoině íc 3nftmčl.
— „Srolit pal ifte m3bělali dpró
mů u 61113aíměcc nám?" otó3iíe fm.
apofiolomč naITL 9M), cn3 po! vbpomime?
Str—mámena celé má ťDtoramě ani_ iebi
nebo. Sal nóB 3abanbuie Íefterító Gedpie,
ie3 tolit nóbbcrnód; fmamň voftamila na
vílamufm. !Búclama, [m. Sana a
t. b. Síto y\ebIc fečte ml'fccbm; m oltáře,
a cln-ap) sením; vatronů tu na Ioftelicb,
tam po cenách, 3m na marked), onbe tn
přít—ptáci,?Rolila oltáři :: Němců
a obrem fm. Gutillo .: 9323150.
bio mt; fe wqfújeme? *Bo Cerbód)
naibeč [ohva čemčinirobinu, tterá3bt) me3i
bittaminemčIaSana, QBúclama, HBoi
těcba, Bibmj tu, a t. b. Šerm; to bůla3,.
neral fobě & e dmmč imen fmat'ód) pa
tronů (mání) wá3i. 91 Enlil po! Qt;
rillů :: EDřetbobiů napočítáte
m naffiď; robináď) Evlorawítódp?
— 3b03 to není bříffnou nemnimamoíií
:: nembětem nejčerněmim? QI není=li3 na
kde, Bqdpom ofpoň bo r. 1862 — ponč
lub nabrabiíi, čebo3 pronebfaóno witch?—

Qli, flamuó “Brain Bubuie ii3
ob nčlolifa[et nábbernou ímotpni
Lgrillo=91četboběiflou—I tiííc
leté památce přidmbu fm. apoftolů
nanid). E_mnomanópanomníf udá, íšran
tií fe! Svítí (6111350311011pravicí tmou
položil 3ótIabni tómen ! pomnifn, ien3
bIófati bgbe měfům bobumilou mběčnoft
nár-oba Geflébo. 91 čím mebíe lm;
žDřoramané fe ofroěbčimeroh: 1862?
Dřemů3eme=!(3 m3bčlati mamma dnům
Gprillo-Evřetbobčífló, jalbt) f(uffelo, po:
Rareime fe aípoů o lapIičtu [m.
blaboměfiůmnaífim gaíměcenou,
ltcrou Sebnota tatoliclá mBrně
bo r. 1862.mabčlati aamúífíí pti



(Čtent po-učné a Manana)

úftamu pro ganebbolou mlábcš.
To na! fe fnabno promebe, palali fojt—b
nábožná tolaftimil afpoň čáftečfou přifpěic,
abbdpom fe nemufeli ftbbčti aa [ebe přeb
Bobem i přcb fmčtem ") 21 coš, nes
fluffetoslibb, aby tašbá fmatbnč
Emotnmfřá bo tofu 1862. obě:
fflila fe nesli oltářem, afpoň
focbami nebo obragem ho. Grr
rilla :: SIRetbobia? 3m; tobo nc:
gartubuii fm. bratři, keři nás gplobili
m (Ebriflu'ř —“

SBal ie ial qutoiti !ngatet bále o
„Š.Dčbictmí fm. (Ebtina a žDřctbo:
bin mbfwčtluje, še bbcbom ani tnib pfátí
ani činí nebomebli, fbbbb nám byl fm.
Gbrill nembnalegíaíóíftni pifmo ilo:
manítě; omnem prb fe téboš pífma
nyní na Morenoč mušímů, ale přece prá
bbto gátlabem toffí toabětanofti uórobni.

mení bitvu, še tobtečnó řeč lagntelo
ma téboě bne poněl'ub probloušiía fe.
DBčtíf'ma mňa! poflucbačůto, robi fetíi
na lonec: „gaplat $án iBůb“, [ito
maíř, še iii bb! fonec. „Síalomčbo !áglmi
prb jíme jahč šimi neílbfíeli, člotoč! bb
aapoměl & na potem, info brubbb ;;E—ošm',
5áftup pofioucbaie Gbrifta 136ml! 'Im a
tatomb botoor met-I [; m lihu nemam:
iicím fe ge [lušeb Éošicb o flamnofti Gb:

tillo: ED'tetboběiffč. -—
ale ja! iiž to na tomto ítočtě bbtoů,

mňube loula! meli pííenici, 8 m $obus
min! buiaři neieben touto! to butbotoní
gabrábce tamnčifíibo lihu. Rot—tmoumna!
a iatobb háíem mffebo toufolu, ieft tamní
febíál QBábaL (5er to! netoibi bo
nimo na lolenou, abb fe pomohlií; miftc
ranni pobožnoftibronmje na famčm úímitč
bneb na zenu, bneb na bitlb, film; na
čeláblu, ba něm; i na tu nčmou tmóř;
ano ftówú fe abulta, že i proti <Bártu

') $ěbem tofu 1856. Mito fe na ftatobu ta
pío čili tofteličta pitná bromábla přiípčm

zatím na úrol'b ulo3enbcb; amfíof,
abb bb! tento ieben ; ponmifůto mbččuo
th $.lílloratmmi'no le fmbm imatb_m pa
tronům im voněmb bftnoinb, iefítč nmo
bo hbitý. ?kola je am'u'luieme, ge wbččnč
prijmeme a umřqní me to &laín, citru

:animt čaiopiiu, i iebesmmm bitte! túčelu
onmto.

H&M
bucbotvnl “nám: to mor.Mikš. oebranitelnč.
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iBobu toubaroá otmiró ůfta, m;; mu to
ono 11 př. počafí po obutí není. 913 lo:

nete fotma o neimčtffíd) fmótcicb fe ufáše
a to gel"te mírná bloubou Qwitt, nemčba
cobo tam na práci měl. D flamnofti
thillo= EDřetbobčiflč přibobžtofe,
še te'š iebuou s.Bóna SBoba [toou přítom
nofh' m !oftele poctil. Sibešto jiní foufebč
ft bneffní bucbomni podyouttu na mb
foft libotoali, gařilámal fe imóbal
bneb mqi !&;ánim, je bo micehát tnčg
%oi těd; nebofnme na_ tep. „Go ie
pratoba, to je pramba,“ proiíomí! fe na
cefte' 5 toftela, „begh) fáše ten náš paná
čef, ale celou bobinu bo poílontbat a pa!
iefftč gůftat na apimaně mni frontě, to
točru není maličloft, na tom tolbtu Roto
bmě bobinb — bin: gebo čímž! neomblel.
Dbe bneffta nirbo mne neublibů mice na
fúgánif' -— Ia! íe cbmáftal QBGbaI
Bobuminftb, infobb ragateli
nebo bo louce inab EBánu Éobp
broaita "toho, "má Iecfterb ni
čema me ímé nabutofti bo obtá
mu *Búnč ned;obi. Bubenec, neu
mobi aaiiíté ěábnému, neě'len fám fobč.—

Dláerbujicí neběle ffntečnč feblúf 9336
bal o cbrám negamabií. —

Dbpotebne fttbl fe neobbčejnb fbon
po bčbinč 3 bofpobb mbtorbi fe ; čifta
iafna mbsáblb muší! ro četmeném frúčfu,

lo ;eleně toeftč o metltbntí fnoflilb; ffpi
natoč nobamice aapíraií ftoon půmobni
barum, ale běramb bot nemiloítbnč mb
Braguiepeněžitou nefnáči pána froěbo. $a

bmcu ttoóř abcbi ohromně hin) (: blamu
torunuie papitomb brote! o loboutím pé
rem. ':Bobimnb muší! ten jal fe bubno
toati (: troubíti a gas mblřifomati po
námft; [ib fe fbibaí, ale šóben ncroamnčl

mufům těm neftbcbanbm, cišim. 920 mě.
ftí fíenróřomi ólapci Ebli iii břime ptc
blebli boma naučné nářari pntuiícíbo
tobo umělce a proto promáaeiice iej bibi
non tlumočili po moramffn, že bnec na
mečerbate mgácná tomebie.

šmrlá fe a ololo h-čmb jiš fe to
bemži, idol—b ie mčelb toiifb. Sat mile
fe regula, bbía iii imětnice ta! nabita
bimáh), je plátěná boubfa lomebiantoma
fe pobobaía ubobé [običce na rogtolnčnčm
moři. D; mal fe cbraplamb totomrótel,

iiaba ftmá [ibftroeny jalobba' Ii žebra pu
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lala, moíaauii fc bměřc a ohm, a lašbó,
Yao afpm't m fíni lubo pob ofncm mm::
čia ulomll, má fc aa ntaftuěbo. Womé
!omcbie » ' nim; ncbóroalc to Bohumis
uč, až po b ptá Ic tam mšbo šrámaío
imom po moramftu.

311mm! „mnm a bed; fe gataiil
to nabňeučm obecenfttou. Donna fc 5btoi=
bla a obim'd fc pomčftmš Doltor
Sant'! B tobatóm — !Bán Bůh rač nás
(bránit. Go tito brna [»qu nabutólali,
nerogumčt šóben, ale bylo prý to přece
m5: beau a ta'lráfa tmala na brně bos
Dim).— %!) oa! moramflč obcan:
f! m o přece neobcfíío boccía s prásbnou,
přibal ciaí umělec té; icbm móftup mmo=
ramčinč, omňcm še ieblnčbo Roma
moramflébo umecbal na Bitvě, obr; mu
loni nepoůmal. Batim bodyom mu to!;o
prominutí, še, ifa cizinec, naffemn iasofu
náležitě fc netopučil. memoěnofti ani <13—511
Éůb ncšábá. QH: bc|tc počet, co fe pro:
wogotoalo? — ŽBoI'toupil poct'unó B)!o:
raman toe íměm narobuim hoii a s tím
fi planoucí tatrmám! tropí! neibrubffi
čerti; a ňfmčml). Qaněl dibobnó oblet,
me Hcrém přcblomé naffi _m poctimofti fe
feftarali, boni! lráínó nČIB ingo! mol-atm
fhi přelufuie lašbč ííowo po uboběm Žmo
ramanu. Gdula! u. př. pratoil: „Rbpš
dycc pfa bít, naibe barvy.“ zahmánc!
potupně přešmifomaí: „Rtoě óce pets
vit, naibc bully.“ 2! ta! to filo po
řáb bál lu poničení nát-oba motamftébo
' lonečně bološlí: „$)ch moratoffá

řeč je ta! [profta a hloupá, je ie noněi:
“ibn čafn lašbó poctitoó člomčt ftpbí mln=
míti po moramffu."

mamma bimáci fíqffcíibann Mód)
přeblů i bami ftoou na tolaftní Dvě ufíi
a — fmáli fc 3 plného brbla tomu ipm:
“atom inox—atomu, nepanmtuiice, še fc
Imčií fami fobč a je Ebo fám [cbe nectí,
není cti hohen. %člteří míra! pomůžu:
mimi, licí-i, nenabatofíe fc talomé hrubo:
IH, nábobou meggi bimáh; fe nádúgeli,
houtili mažu! bíamou, meči [ebou neumí
iice: „Což ic ffubečnětm lroi nóe
narobni ta! ffpatnú? Goě nemá Rabat
fwčbo narobnibo boje, a ?BoIál q ERu6
a Španěl? ba i turel? Gi bělé
tombo čtowčla fípatmím? a ten nad
ian! Moravius — mladion ftutcč:

(Čtení posučněa gabanmě)

uč Býti bobcn talomé neftobaté potupy ?
Meni-Ii; i moramčina barem
Qioba míícmoubrčbo, tomnčš ia=
to jagotomč iini? mcRojixíišro *Di
[mč frontám: „!lefictni iagolomč
dymaltešbofpobina'ř'mcrágaI-Ii
nám fm. Gorití a Metbob to ja
„lu nafícm? Webláfaďi[: nám až;
pobnec Homo Éoší ro mlmnč mateříté ?
“Dračím tcbl) ŽDIotamčina měla Býti tal
banobenaa to na EDtoramč?—„!IR9
jíme m1; a to!) iftc too," řilátoali
naňi moubři přcbloroé a mém měli pram
bu. Raábó Imitcl nechat fi máši
tě můnč a ban-too, Itcrou mu
*Bón sBůl) bal — a tašbó čloměl'
tě mlumo a těd; obyčejů, me ltc:
tód) fe črobiI. — EBrómčrogmanitoít
bočtin činí gabrabu háfnou; ia! imunní
a unamujicí icfí pobito na lraiinu gimnil
91 to běla icbnotmárné 1:0qu [něs
bami—bílé. QI !bo í: nctčfíi na rabofmé
iaro, až ie nam obicmí celí) fmčt m tag,:
manitofti fmód; půmabů a mnab?“ —
Slalomé a pobofmč úmabt) mali 6 [ebou
[ouíebě roaumní bomů, a gařilali fe
flamnč, že ga potupu tolafhtí cti mice“
trate pmčs mobagomati nebubou. *)

QBčtňina pa! obbimomaía [: mou
btofti tatrmánlomě a Iitotoaíi, je to ne:
5on až bo rána. ?lno áábali toúflonmč,
abl) [: iim icntě nčlolil'a talomód) mečcrů
toýonnód; boftalo. wřegi poabnimi bom)
móóóc! fc omííem i náš 933115“ Bc5:
nou a B bčtmi. Gtáíi na bobré 3 bo:
him) m tmamé fíni, hemu ofttó měn“
nadanč projíšběl, pícfaiícz, še afpoň bmčř
mi nafoutnouti mohou. Danai-ili ft i
nobt) ! ruce, neroguměfi ani [lotoa— leč
5 pofltbníbo múftupn EDřoramana 8 tatra
mímlcm — a přece obdpc'zgd QBabaI
6 blašenějn'i mqfli abmxíné !omcbic mšsli
3 tačóni o [[amnofti Gorillozžmetbobflé.
Dn, žena i běti obncfli [š ; mrqimébo

*) !% talomútbtopřípona), m; anobati
tuláci cijdu m bqoni hož oímel'ujiÍt

Žalm wyatt na “drobnou nam, co; 132_ňma umi pořiblou, mgtibo mlámc pam
nar'oftome' obcf_ vřífnc ganočomati :: u
cííažf! ůřabů galobq gabati. u toííal
blamn n pramiblglq mojom) báň, aby _íe
to t_nomtoítt'm mefte nebo to moratoítc bc
binc nilbo u_ebomototoato cizím iqofom
bitvablo !;r'čti. %. SUL RZ



(Čtení raněn! a Marně.)

ptůmanu notmi laHeI, btubčbo mn'a!
mečem přece Enii mffícbni gafe na mgóa
cné bmebii, jaloš řílali » bbupofti ímé.

Ill. Nezdařený student Bodlák.

39b to na pmní neběli abwentní
obpolebne. i(bment, čas tající a —
l;nfpoba m $Iašeiomč nabita lit—em
wňdifébo ftáři. Suetonia boípčlí, nýbrž
i mlábeš obojího poblami ano i nemlu
mňátla to náručí hněda mate! naplňuií
pre—[hrannouiígbu meobíučui mňa! nifbo
mefnich; ten gáftup megi (ugu nepqřámou,
ieIítcš bo m armmíní netěli miríč m [;o
fpobč boípoba ?Blašeiomítá gaiifte bnea
afpoň ieft míftem Bobínmilóm; proměnila
fe me “Tein Reitanífě 5mebenofti. D tom
ímčbčí přítomnou tnč3e, není; ptáme při:
byl bo bčbím; na třeftanfl'é etní:
čení, aby into brubbl)San Rřeftitel
! pofwátné ?Búnoci pfíptamomal ceftu
Shine.

Rba na menfmě šíie, přefmčbčí fe,
ze Reitanfťč emíčení na bčbínč bómá bnem

rabofh', tatořfa melílnm fpátlem pro ně
bošnó líh; popraveni to iiš na měří po.
fludpačům, Item! přimčtimě bucborvnibo
mítaií co noname Gmina ?Bána. 21110na
bčbinádp fonémů fe poíub cmíčení prům!
lřeftanfle' t. i. ptr mífech; Heíta=
nt), netolíto pro bitů;, nýbrž i pro bo
fpčlé a pro ftarce QI to! tomu tale cbce
Git-ten: vlnatá. Sat utčfíena to bobo pro
tnlge míboucíbo, item! jej celá rabína
!řeffanffá obllopuíe m nábošnč 5mčbamoftí
fbmmášběnd %leftuč to nacpat mqpabá
po měftód; a po mlnečtácb, l'oe gačaftč

» profttcnmčm duálně fofma lubo bofpč—
lebo [peti-iš na tatedyifmu; a přece to má
bytí míšení lžeffanflč můbec, nítolí
pana: pro bčtt Salon hudbu Gidem ima—
tá Habe na fouftanmě přebnc'ínení late:
cbífmu, wquító 5 tobe, že po celé 3m
lii — ano i me Webu Preffanl'twa —
na Břímě — lašbé nebřle mífto nafíebo
láganí fe mqímětluieratedýfmus. Zo:
líto » nejmenších [[amnofted; činímá ie řeč
lagatelffó.

195 mm;“ (Eithne fmate' iemi fe
to náflebuiícíó "mld, nanebo tatecbífmu:
„je lhaní, flyheni floma ňozín.
[;o (smíření Iřeftanftč není=lí též f(omem

131

Éožim'hpřínáíešíómtalč !e fíujňúm?Boším — a Ee máme [11:qu uší fur
ffetí: poněmóbč velmi málo líbí
prambq min; fmaté patrně o bo
ftí průmobnč mí; nebot mnogí
m mlabém mělu nebloubo :: ne
boftí pogornč mqučomúní fofí,
na němž min; a mtamň fe tú
!aiící nčeni průmobnč fe přeb
nóffíf'

ERebomnímeite fe, žeby 591 n!!bo
mqí HomemQioáím &)Élašejomč obe:
fíel, ia! to Ennui ledbe o lágání, lbešto
mnam; aláfítč 3 tříbn, Ita-ó fe rábn tnčbč
Ianou nagómó, teprurn po léčeni bo to
ftela fe mleče, aby ptá, ia! fe fifě, tou:

fet mne fmatě Hema. Še pa! i Měření
ieft ppbftatnou čáftlou flušeb Qogídp
bomobí nám celá fíatomčt Reitanfló. 215:
bc'í bláfáno Homo žBoší mqi mm [matou
po mangelíu a pa! teprum lonáno nei:
íwětčmí občt bále. Sionu: ten) a to bča
jelo, [lnffeti celou není imma, flpreI í
[Iomo Éoší. íanbl) pa! 6“ nafiid) čafůtn
přebe mn'í hmotou fe !ágalo, nicmenč nás

tečí táganí te mňí imatč a; pobnw. $v
nčwabš mňa! mno,;í firmu SBošímu fe ml)
bábaií, mibčli fe mnogí buóomm' paftóřo:
mé nuceny, buh info ga narobómna megí
mní fmatou, bulb l;neb po bolonané oběti
léčeni činiti a poííěge tepu-umuběluii imatč
požehnání. 91 ml [eními ptáčbmč fpofla
telmim náfílím bómaií bonucení, afpoň na
olo gaboft nčíniti aúlonu dďemninm, ač

nemíme, mnobozli 36111153 na tom není,patelí člomčťfwobobn maje iebnati,
coš flnffí, teprum bonneením ímé panin
nofti bofloií. „QBel'elebo bórce mí
luie Šály,“ bi SBífmo, tomnčš i toho
ien míluie, Ibn 6 wefelóm :: rabonuóm
(chcem naftoudú Hamu $c'mč. Dl'tatnč
glunenon učí, že něm; i [pafitelnč náfílí
nebómá Be Hlubna, jelíloš čímž! qučh;
přefmčbčim fe, Že to lbobtčmu webe, paf
r&b :: bobromolnč fe pobbámó tomu,
ienš o 605! bí: „850 mé flabtě ieft
a břímě mé lebtč.&“

$a bolonane'ln (míčem tnlílo math),
bůh) a mIabní dpaía ubírala fe bomů,
políbimífe ieben po bíubém ntfu melebnč

mu pánu na rogloučenou. meRnbčíi íe
ga tento bůtng ftbečně tích; ! otci budu?

mnímu, ba Bytom; je to nemělo Bakla,9
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room, fnča fi [ml fmčcenč run; neba! po
!ibiti. %ěbčlit Dobře, že mnelilá úcta,
fterá fc lučgi bije, natahuje fe na Eobo,
Banič bo patlal, na SBoba —- a ruta
!nčgoma čbúla fe iim ělófítě ctibobná, ie
!iloš lašbobmuč při nciímělčjfíi oběti Ičía
*Báně fe botúfá. — Dtcomé (: boípoba'ři
Élašejomffti gůftali téměř mniďni 50 fto:
(elu, proíicc mlebněbo plum, abl; jemi
trodm pomenfal meči nimi. 'Duóomni
milcráb roubomčí bůměměmu přání upři=
nmúd; menfomanů a porušil fročbomitč wí
tané té bobr), abl) gamcbl ro5umnó bomor
o mčced) problěbaiícíd) fbínlpx [matě Git“
tme i míafti. *Boaůftamuiice talomou mi:
[ou Befcbu DÚIČJÍII přifítímn, pobimáme

fe antim trodm bo dyaluptz Éobláfo
mi), co [a tam megi cmičcníur fřcíťam
[h)m bálo.

Šobtálům Sob:! Erima!mm
ftubcntcm — a pobnce fe na něi lépe
neboptóě, než,čminičIi fe o „ftubcntor
mi.“ Rašbč běrfo5x16Rubenta Ěla
Šejomftébo. ?! proč nemnftubomal?
Snu toůber ibe o něm poměft, še mu
him) hrubě nemoněm; aa to pro mna!
oo iatšima uab míru milomaí ob_rágh),
ale mufeío iid; mám; Ent nejméně 32.
wrofecíoři iam nedytčli rogumčt tě je!)o
pilnofti, a jdou milým obrágh'im fe fín=
měl, a “99er ici into nenaprnmitelněbo
lat-Bauik 5 počtu ftubniici mlábcšc. Db
té bobr, má pobues pán ítube nt Qšoc
bló! umrálo : force na bómalé učitele
ímé :: gminičti fe mu o nic!), podimě
nilh) na aid) numbá. gřeboštiť otec dně!
ici bát ua nějalé rem eflo Muffa! ani
tomu ic nemoučil alenofítm'; chlapů, mt
miftři bo polítoudpti nechtěli. %eran
otec gdm) Hc't bo hrobu gamrašbčn I—om

negbámofti 51?\;rn[čbo mna. *Bo ímrti ot
' comě nebal iii „ftubent" pranic na íIo'

mo ftařičlé math, (\ obbal fe tem-mo na
bobro obamnémn řemeflu larbaniďěmu,
Haré fe ro d;aíupě Éoblůlomě ben 5:
tme, glófftč po! me fwóte! promosomalo.
Éqla pat to Aíántčboronaiící dmfa,
u tmě ftubent mcíifé mášnofti pojímat a
herci iebo moubroRi fe nemohla bofti ml):
uabitoiti, m;!olí úmuíínč [áumm morem:
činu daimi f(oml) bágcí. mřnoý fi tali
práci, abl) ga přiflabem ftubcntoroipm nč=
iatě flomičfo podmúíi, trófm'; iawl ímůi

(Čtení pomčnča &“:an

ničimi přímřfm fpotmořuiicc. Gtomcm,
fbabent byl dwi: SBInšeiomffě—omíícm
tolifo poííctiícům —- gólonem:!
prorotem. Emífto flušeb Éošid; oBčtomalo
fe řáblu m paleni [ottotoífé, iišto telem
Ím!arci Inrbanít Éoblál. ?! obrub
paf nabrala nepořábná ta cbaia pmq?
— mobiči a bofpobáři nařilali ob té
bobo, co $oblú! 5 měfta přinel, še fc
iim trati obilí ge fór—h;,fláma 5: Boboli),
mice ; turuitů, Ba ani peníge to přii'tčn:
lu neboli) uš ímé. memobli fc mňa! ni:
litra! bopibiti jinou), co (: iai; aš bnen
poiebnou fe naň: topímčllilo — pámoičfa
fc prámč propctía.

Bibé [ili &* cmičcni, na m dyalupč
23oblálomic fc ntb! [;rogm';rámus,
„Sir, globěii! tl; taíffóři! u; iii
bcuičnifu2" Ia! fe to tam dilo. ':Bo
tě molitncu bměřc a rogpálená dyafa [;r
m ic na němec. Seben má myrašmé oto,
hrubá glomenou rum, třetí cbrůmc, a ic
ben bo louce porančn nožem mrómorá
pofrmáccm') info řegnif. QI co fe to Roto?
(Bří bříffném farbanu [: rogtmotřiíi. $ro
brámaiici jali fe nabómat mobrámaiicim,
ítomo le ítomu a hmotná meta Bota bos
tomu. ?lábobou [: tu mmm: bííbfa
četniclú a pomalu tuífitcle tme ímá
tečuibo bo (5%qu až na iebnobo mňťaft
uítn, Iteró ibneb náfíebtem fmrtctně rám;
"vrtat ——623 lnč3e — 5:5 3000. 5115
mu Buh miíoftim!

thatni přigltamífe fe tu hóbcši a))-&=
cbmtě na robičid) a na boípobóřió gab:
flli trplébo owoce ímé sboraíoťti. Seftit
mňa! čára, še ie bnií na voláni, ieíiloj
urcitarbonil a froůbm'l mlóbeše Magda—m
ffě na Žalobu obce fe Bami m robotáruě,
tbc pobobnúm ptáčtům mile'pc [ročbčL

IV. Kmotr Bumbálek.

Ufončim lřeífanífě cmlčcní pogůftal
lněů &“ Žábofti oíabnítůto ŽBIaŠeiom
í hid; na Befebč meči millimi fmčřená

fmómi. $omot [: rogpřóbní :) rogíičnód;
přebměted), na Harod) lašbému gólešcti má,
fboš pod)opií f(omo Gpaflteíomo: „9? :
tolito dychem šije člomčt!“ —
melanin; pa! to ročprómh; jalomé, infomó

mi ie na mnogc mařiroó brab' čas magi
lihem nemabčlmtom i mgbčl m, nobrě
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byl to laici-fa obletů či o3mčna poíwátné
bo přebmětu o croičeni přebneflenébo. 3an
beóelflne' billi) bátoali fouícbě ro5ličně otáy
h;, Umim lněg obpotnibal B odmtou ptá!
mě otcomflon.

„*Brofim, melebnú pane,“ won! fc
fíatnó tomáš“Rlabimo, „ráčil ífie bnee
po ranním !dganí oblaffomati, še bomb
; $rna lnibt) a obrem pro libo Q-čbis
chví [m. Gorilla a žDletbobia; porosuměl
ifem tomu mňa! tolilo 3 polomice :: ne
bol ifem o to nálegitě tu měc mniábtiti
foniebům, loni fe mne o tom tágali. 8
byli qumn ge frbce mběčni, bobb
fle nám laffamč mqlošiti ráčil, co bnebom
tomu Sbčbictmi náležitě potognměl'L“ —
„© tabofll mím poflonjim,“ oblíomil lněa;
„nebot ifem mámě byl toho úmníln, o
témž přebmětu promlumiti B roómi min:
něii :: gemmbněii, neš fe to na lagatels
nici promění bi" —

$o té tomábl ; lošicba Aeleuou lni=
bu; bnl to „2motoman/' lalenbářna
r. 1857. Dtemřel a četl na ltr. 173.
„Gtanomn či promítla 5Dčbi=
ctmi GorillovWEetbobějfle'bo,"
necpomennm náležitélyo mnfwětlení, ťoeloli
tobo potřeba ligula. Gonfebě pofloudwli
ialo to loflele. „Webu/' bološil budyoš
umi, „pobobnólalenbář bofiútoaii
úbotoě Éčbiettol lažbó to! aber:
nm a mimo to iefitčiiné ttúfně lnis
bn a obecn až bo froč fmrti; a
to mílecbno 50 10 al. [lí-., fterě jebnotli=
mec iebnon na mšbn bo poflabnice
Qěbicttoi floší. Rho pol obětuje 2051. flř.
30 celý tob, ten fe ponaral netolilo o
febe, nýbrž o celé ímé potomftmo; polub
jméno jebo nemnmře, bubon potomtomě
lnibami a obra“ pobělománi, iatobo aaa
“Nabeul fám pofub na gimě bol. €uro:
teš lomí, můšetesli lróíněifii pamótlu
5ůftamiti fmóm bith'nn a tonus
lům? QBanuje-li fun neb beefu bo
Baton menšelflébo, coš meble iim bále
ča 10 nebo aa 20 čl. maócuěifíibo
mčnem neš biplon či čállabnílíní:
nu bo Qěbictmi?

„21de tn iíem mám přinefl na
nláglu [!mofmó ten Diplom, ltert') též
gáromeů 6 letoňním Wloramanem bcflel.
*Bobítoeite fe, jal utěffenó to obruč. In
na mtcbnthiftuo $ún, tu po bolu
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Sabo tnišata apoflolffti [ to. EBetr a
*Bamel, tn 5.16fm. Gorill a žUle:
tbob, Emoramnti apoftolotoč naňi; ble
jo.! anjele' na ně búčeii růže; tu máte
506celourobinu Mot-clonou, hetó
probliěi lnibt) Qěbicťmimmnbaně , tu ma
líř nmluie obruč pro úbn těboš fpollu;
tu fpifomatel, "má při nočnímlabún:
ci mifto fpántu bbi ga más a fpifuie mám
lrófnč lnibn; tu poílége ípatřuiete i ti.—
ífaře, an lnilm pro más tiflne. Enemie
[iš iebinó tento obra5 mětfli cem), neš
romano obxq1)poběbině?*) Bajit'le', i 3ú=
mošnó měňtan babe iei počítali meči pře:
bni ogbobn přibntlu froe'bo. Ubomě při=
nonpimiíi bneb 5 počótfu mčbictwi maií
už talč jiné obrem newííebni hóft), jaloě
ifoním.Gntill (: Mctbob, fm. Buh:
mila—ačaíemfe iid; počet pořób mne
šiti bube, až fe příbytel úbům ftane tato:
řla poftoótnou beíebou QBnmol'ev
nád: “B&ně. ?! n; přemgácnčlnibn, co o
těd; mám říci? $teite fe ienom těd), lboš
četli u. ». „“lšvutomání thifta
*Búnar' čtěte„Shoot fm. illšbětnf
co 6 to, že ifte neflnfleli nic tráfněiflibo?
QI tal lnšbd lniba má ímou aláfltni tona:
bu ; pro fašbe'bo tu něco udpnftáno, tu
mléfo pro počátečním, tam 506 ióbrnó Iba:
ma pro milotoníla čtení bůmoflněbo. 3l6=
fftě talenbóřSlčoraman ínaši fe bú=
ti mffem mííeclo; iefti to ptamó
[flab mneušiteěněbo čtení. Inf, aqu; o
přebeňlljd) ročnícicb pomlčel, ieft Mona
man na r. 1857. glatá báně gláfltč pro
rolniln a fítěpaře tolal'lcnftěbo, !teratbn
role a fab ro;,nmnúm apůlobem uňledptiti
měl, pro !ašbébo poebcnčbo naňina, obr,—
pognal ofubt; fmč mlafíi, mann) a obi;

čeje tišíd) ltaiů, bimn piirobn Boží a t. b.Be nepřepínám 1:mld této, přeíměbči
fe lašbl), Yeošloli fám bo tě neb one' lni
bn nablěbne. ?Icoš neilme latolici? Dle:
měříme:liš m gágtaěnou moe oběti neifroě
těifíi? — Sale i toboto baru nabymlfčbo
befiámá fe wfíem úbům »Lěbiclmi, 5imóm
igcmřelám, an meillere' lněšftmo
na témže fpollu „planě četná:
aalo ie floušiti co to! míli [ma=

*) Into le narášl na obr_a3n"nutně, iidošto
uqigbla toiběti ieft, tal ae malbou levou
mami cit pogotomatelc. %. SULSl.
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ton ga zimě a gefunlč úbo úna
mu tobo. ')

sRab to jíme m9 žlRoratoaně ble
janla. lrme i mtamů úbo roe=
litého nároba, nóroba fíoman=
nebo, ltetó na 80 millionů buffí čítá;
amffa! přebubiš 250ml šel! na 54 mil:
lionů robnód) těd) bratři naffid; oblouče=
nád; ieft ob fm. Eithne Iatoliďé, o fteré
fm.21uguftin píffe„ge tuto Git-teto
(latoliďou)mufi míti mattou, lbo
dne Ěoba míti otcem.“ Nemáme
[il i mo ptacotoati o [pafenl jich? Sli,
Ečbich'oi i to tomto oblebu fe poftaralo,
uíošimffiúbům tnčším na ítbce, alu;
ble mošnoňi na botčenó zimní!
tojbotočnč mHi fm. občtowali.
Eabtoon měrou úb SDěbictnn'GoriHozžDře
tboběiíle'bo poftarato fe o protnou mgběs
(anon a o blaho ímé Dune, moblebómó
mobiitbou Jaromil i ípáíu nefftaftnód)
Bratří, meblé befla Diploma,je; ani: „$ ub
teě mffiďni iebnomqflnt“ —

Sil hrubého bne po této rogprómce
půdními foufebč na faru, profíce mde=
Enčbo bána, abt) iim přifiupu bo SDčbia
ctmi [aflatoč momobl. ERetoIifo bofpobóři
a otcoxoč, alebrš i óubolmí ano i f(ušec
Ent niobu bonófíeít) Iíbqnou obě! na o[
tář fm. (Sit-hoca míaíti. „mcmóm bi
tů," ptamiía obftarošnaflušťa,„!boěbt)
na mn e po fmtti pamatotoal'íw
—— Síná mufila fe taiiti Ge“[Netbemóm
Harlem hřeb příbngmim't, aby prá nebolo
ale, ble motu milobemotoa, nabrat;

') 531mm na! má“ a drfepníbo tagu, anooruno žayond nabylo mebidtoi naffe Ii
Bem papeúfóry obe bne 21. Binopaba rotu
1856, m nemgto 5a miloftimou ontmoou
miloroane'bo tordmlbo bafhiře naňebo ?fu
tonlna (zímního nabánop!nomocnň

mi_obpufllo o'b'fm. Dn; gua IX.,
info; o tom froebd bithafh; o ey? liftob 22. $.Ihwi'mce:. 1856 a p_ape'ffe tme
obe bne a rotu houbu pologene 0. (EN;
o tom přílohu „©MM čif. 2. r. 1857.)
%baš to není notně, přeznačena mnaba,
obo fe tatoíictí lraiane' gúčaftniíí me fool:
hl ta! toňboručm? —

$ognamenani. alotmqení a'nabáni Ečbi
chyť na“ebo_ieftit pro tazbe'bo [poluúba
med ta! bůlegiton. že bogočně bretoe apo:
Romi toe mámě o Erbium genu-uhne
Uabeme.

B. ER. Ratha.

(Čtení po-učnča gabamnt)

bt) Gpaňtele aípoň potaimo natofftčxootoal,
abt) bnětou nepřátel Sešífíomód; be; po:
třem; na febe nepopubil. —

Rmott$umbólel „Redman tnř
ge mlmoiti o SDěbicttoi, roman! fe
l;neb ge ípolečnofti, jarním bo pes byl
loufnuL SDoma pal fpuftil mňcďa [ta
mihla netoqpařené bubo proti htěči, „je
on; pořát: mobird [ibu penige, že oni'
jíou 5% to!;o Ale čafx), Se fproftó člotoěl
nepotřebuie šáh-ně nčenofti, ani tail), ani
obmaů. Žim prů šaIubet nitbo nenaíqtif
— Ia! a pobobně natIadwto po bčbinč,
naložil mů; obilí, alu) čaínč brána mobl
fe to!)bati na ul; bo mčftn. Dbíli bobnč
platilo a SBumBáIer utržil tráfnou ín
mn blamatód) obragtů. (Soi Ditou, še [!
meffel bo lrčmn, abt) ímé Iapfe oblebčil.
23er fe připliótilo !naffemu [;rbinomi
nětoíif lamarábů & moh'č čtrorti, !teři
nab to neobyčejnou Práfou těla obbařeni
boli — totiž bíoubúmi prfto. Sebío
a pilo fe iafo o g(noob; [;ofpobfhi neftas
či! nalčtoati. Šumbúlel Bol už to! bo
dnnelen, še neohebná juan! nebo! mice 6 to
říci .d;me[" iai to po něm famarabi
šóbali, chtíce fe přefměbčiti, ia! toelilou
oplčfu fl ulomit; polašbě učinil ; domelu
„dylemť' byl tem; ftuiečuč bodylem=
tón. GBogbčna meče: aaplatil řúb, !terú
na 20 gl. ftř. obnaffel, an Iamarábi
Bambula nenetřili a hčmču':btoojitou
řřibou gapifomal. 5130 © č b i : Moi
omfíem nebolo [ge mftoupiti pro ale čaít),
ale o trůn bóřiti íe muíelo. Břebnlo ga
tim iefftč pifně louce. ?aneba amčfta
[pabí Qinmbálel B mogu bo aóměie.
Ranč maiíce mice roymm nešli iid) pán,
ieli bále aš bomů. :brůga pointa man
iell'u a bith), tobě Ipatřiti lonč be; bo
:rpobóře, an uh'utnú cbumeflce romnaía
pabrbh; a moll,. maiato učtotll dalapů,
aby blebali attacenébo [;ofpobc'xře. Spřifm
téměř až ! mčftu, m); fe počalo fmítati.
*Bognalipaleta batenu $umbúllomu
čoubati ge zámčic—attnuli mňa! brůůou,
přeíměbčimffefe, je ieft uš mttem. Ro
řalta a nelh'ríbmoft gproroobilt) ici 3e hož;
ta. $qe wffdilě příprarot) řřeftaníléoctnuI
fe nefftaftní! na íoubu onim. 8 peníge
gtrjmé Bolo tt; tam, blonboprfh' lamarábi
11 je mnpůičili na toččnou opíátlu. Gou
iebč iBlaěciotoňti ufloffemffe [nuxtnou tn
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umim: promin mqi iebou: „ňůb mu i! přcbčafnoufun-t." Sůl; um obpuit :
bub mitollim; jat iii, tal 5:11ch ©čbi= oiwitii mfícdim), toci ia přitlabcmĚum
ctmim mněl fobč galoupiti proftřcbd báílomlim iituii řnicara hi proipčdiu
! ufilccbtčni frbcc a ponarati fc i :: bla: tuffc, na alóiu icii pal mybaiuii glatč
[;o ímé tufic; mini ga brabó pcnig !oupil něm; i (to.

3. ('o dělají naše maličké?
(Od Václava Novotného.)

I&icč ic, Inffamú čctnáři, too ii potentní Siřičla, a ptal ic bo: „$i
tafé bo této tčibt) naffiď; ŽDřoramanů ins řič lu, libé mi na tcbc šaluiije Robeč;
brouiii? IBibqt ieft boft melhid; a win, že to není prambaP“
ir ofilódi, !čcmu tem) bo talmbáře „Shui to prawbn tatinlu, neni,“
6 ma ličtómi? — “Bi-Meli,přci iim obpoměbč!8iřičct, :: otce břcčillibcm,
it: milic; _bxiwal iii tali matičhim, a že Siř ičla tal nařlnnli. tučně Julia!
ncili fc nabčicě, bobmi tě maličti, a bu= icbnou Siřičcl bíoubo adicí bomů.
bm; wclité mčci promočomati. „mnie Gtaromimú otec fc [Muži, tbc iel't $i_
tebq; at weibo n!“ pramič. 3m: řičcl, PDOici mibčl, a bogmčbčlfe, jc
omnem, mibtitifi GI oman, a Gilman in_ft info ilobči (59cm tn paaflt gabra;
r&b [hidiá něco nowělio, et fi to icft :) bě, a i: ici iamřcli. 115055 otec mwčbčl
matrici) ucho o mcíttid). leqmimnal benben a Iitofti, coby učinil, (: hpi fc
6 práabmima rulama mpřiiiel, pmpim ti Siři če! po třecí; hneď; namrátií, čapu:
neipmč pobáblu; fnab _iiináč tafě; mně! fc, :: boli ici mlátit. Siřičcl
_amfiar to nic ncňfopi, bubcě afpox'iroěbčti, miial ic metanu! a ten tam. mího o
ic mlhu. :!ch flpč! něm ncmčbčl. Sii by! otec oimřrůi na

„$% iebnou icbcn otec, a ten měl čabrábcc obilíčťo 30k! o počal, (: 3 třič
ignáčta. 3: byl ien jeblmi, měl bo otec to tu iefítč nebylo. ňraba mu [ciiebiměía
melicc r&b, činil :: bámaí mu mne, co a [)[ama ic mu Flóričla. 913 m,; po bu
im mu na očid; mibčl. 91793 mu bylo máti obqličfo šel, webli Siřičla m ře
ofm tolů, (hobit fpnáčct bo filolq, atc tčiidi. llbobt'; otec žalem nim ncpabi, Si
přiica bomň nařitámal, i: bo Bctinpiičtg, :?ičc! mna! bal ic wéiii ! Borci :: prac
ba ine [,Iamičla, a otec [itomm ici, nc: mil mu: „Iommi, mám na módpruhu,
diol [;o potagbé boma, aqu [)opřcfiámalo mqpinitczli it?“ — ětařcčct přifměbčii.
boleti Sb:—mamna! Siřič la (ta! fc 21250!tcbt; iqn otc: ia mm, a mtb! ici
inicnowai honit) nebolimah;twiičhi; uměl! ! tmičřčmu Fromm ita: „Sbalit tento
ic 6 dilataci přcbbibatim na ielcném tra- “ramen" — libimcm'; otec obnul [tro
mm'čfu tnc-lámal totrmcíce, ai raboi't. Dtec mc! až ! gemi. ěpn ici mcbl ! hrubému,
byl r&b, m,; mčl imčbo icbináčťa Mii: u ltmjš Bp! tluftfii a pramií: „Dbnčtc talě
izba, a r&b mu přál mfíclilé obmcíclmi. tento !" Dtcc bo 017ml!6 tiší, aimmůlo.
*Boibčii přináiiel Siřičcl ltďbt) bomů niti, “Bat ici přimcbl inn tc třttimu, tínftčmu
pitničcr, nclioiigcf, (: mfiditč brobnůfih), ítromu :: mlmnií: „Dbučtc i muni"—

ÍCŠbyl na cei'tč uafíct, :: ln pobimuďašbó Dtcc mífal naň polilcbčiv“branit: Ěobo
tatam) naiqcmi Ionic! přii'icl otcomi tv neige ani obromi učilišti.“ — Gym pa!
bob. Dtcc měl Si řičta co benrabfií, praroil itmu: mm iftc mnc alib
a bylin; ic na Mitch; foufcm;bnčmal, boti 3 mlábi, :: nifolim aj !bpž
Pobt; byl nčfbo Siřičtomi ubtiiil. iicm 59! boipčhim; nyni mne
Siřičct rom, rabomal ic če ímébo ii: mebou ! [fibcnicif' —— ':Bodiopomč
moto, 0 tatincl ic rabowal ;: flinóčfa; a ici obmíclii (: otec obilíčla ncbošal. 3:0
tal rabcmali ic obé. $ay1cnábla počali; icft tolilopobóbla; ale ieftm ni mnoho
wife! diobit na Si řičfa otci žaloby,? prambiwébo.Bmiqfitčpo i(cbni lomu
Siřičcl Irnbe. In fc roiborlil ctcc, | Siričtomo třebana mpflium ití.—
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Qobci mi [afťaroň čtenáři rotu, (: půibc
mt ípolu na mmm, amu fc ga nas
fíiď) bnů pobobnóď; nboloftí nenamítá.
$ooímáme fe toho, co biloii n (: Hi ma
ličti.

]. iBoibme![ouícbu %nerobomi.
Soft to rolíbmá člomčt, rób nás umibi o
r&b ft ; námi pobomoři. Soft toté fia
roftou w begřé bčbině, florou icbo maii,
jal řifáme, mábn. Gebi u tamen na ta:
mid, a icbo iebinóčel, čtorlrtú 27?atěii
čel, boni íc mu lolem gdb po Hiroté [a
mici. IBHerab pomalu louži (: málo fl
mfíímó, co Matěiič e! ga gábp tuti.—
„Eatinfu iú bod; fi taté ráb autorád !“
agmo! [: [pnóčel— „$a ibi Hum, [otma
"cm fi to gapáIiIP'

,.ch, ale, táto, bopřeil mu totč
nliolč tabofti;“ pramímaminfo— „mšbpt
míč, ia! mu to fročbči!"

„23mm nemufíte míti pořdbe cumel,
tatintur' pramí čipu-nó (unášet.

93311:rób i o maminlou fe fmčii
ólopcomu nápobu, (umíš mnaf [pnóčet

bánmo i; 691 ob mamintp “WCQ tooš
mu tobo může obepříti, m;; itft to! wti=
plni? Intim! půjčilEDlatčir'člotoi
bómlu, chlapecft pobepřel Boh), a toptročuic
ii po lomici o bómlou a touři. 9320:
minla fe fmřic, až fc čo Břidyopopabá,
tatín cl tona! fc nfmíroaapraroi: „'Bc'm
58111;mi, co 3 tobo Huta bubo; to není
felfhi fpne!!“—- Emotčjíčcl fr potouřil.
„Smamintmpitbpdr'- mota

„?lba, notu ti prahne; poElei bucb
li bondu moby“

„Sá mobp mcbciť' třičí Mati:
iičcl. _

„% co (f;cw tebp?
„Řořaífn dní!"
„mc, co ti to napabú, cblapčc?"

prom maminta, „mšbpt by [c's op'dl“
„ano, opil End) ie,“ opatuie po ní

Emotěiičct— „mím ifem [: iimčera
B tatintem ro palírně rotě napil, a ne:
opil ifcm [U"

„mcmóme mffaf f_ořam;homo, mm
tčiičtu,“ obbpmójei maminta. '

SUtatěiičel felvou mrbne na 52111,
třičí, bnpá nopama, o maminla i o ta=
třntcm fe Boji, šcbp [: nm něco Raimbčií
bo tomm-o, a mír záboru; nápoj, (nebot
m mnobqď; bomidy fminlfpiffefcáúgeti mo

(Čtcni pooučnč:: aábamnt)

bíitebni hribe nebo Žiwot fmatúd) nešli
!ořalta) a Ematějičct mopilmmm a
tmóřií fe při tom into ftoró piidt, oni
[: neotřdíí, (: mominlo & totizto! píéfoji
nob axiomům čipernón! fpnáčlcm.

Go o tom foubič [anatop čtenáři?
Go babe 5 tobo bítěte? —

gatím fc pobimáme iinam, po něfo
Iila (čtecí) fe opět namrútíme. Into iíme
nefbícbali. gebo fc icbnalo ble nwebmébo
přiílomi. HBeynemc teho přiílotoí iinč
mitómóíe:„3So! ftaři gpíwaii, tal
mlabi ctortaii."

ll- Síma to malém mčftečřu. 11 to
ftelo Boji ňbtebmí home! a on prámč libé
; tonda ibou, ftoii pan SZBpfločiI u
icbnobo o iebo monšclta :: hrubého
ohm. 'Bart QBp ftoč iI ití! řemefla
fročbo ffmec. Sen maňčfé portem), na
góbed) má btb (: napabaic na iebnu nobu
dyobi tošbp B brríičlou. — 130 [mčmici
fc pro!;c'míHeftiletó fpnóčel :: ic:
binóčeliebo Rrifpiu. latine! prohlíží
5 !oftela mpdmeiici Iib, a toi na ložbém
nčiorou moou mpítomčti

„$obímci [: ion, Šennmo, na lobo
aámcčuifo, io! fc Domi, idobp to
šúbmi neměběl, že ma' itom: zlobu lratffi.

„,?Ino“ o5roc fr gamma, „a coš.

id)? žena iploiolcnla má čas ttomp čepec;
míčzli, proč nofi ta! mtíité čepcc?“

„mu a proc?“
„mcmnimnulvli's 11 nitbp, že má to:

[ifě um? SlBibíč, o tatomou paní Romi"
„ba, ba ba,“ ímčic fc 213be5

čiI, — „freiči Itala má uon'frobcm';
límec. — Řtcró ao it to panička, co má
o ten tuo fíntp hutní? ©op ! bop! po
bítoei ie, neni-li to íměffnb čIoroěl?"

„Žmaminfm pobimtitc fu“ molá
Rrifípinet jim aa Aóbp. Emaminfa [:
obtíbía, o co noibčlo? Rriffp inet fi
mftrčil čepici na šáha pob fabót, ubělaí fi
pro, mě! otcomu bů! m ruct, dyob'd po
[mřmici (: MINI.

„3 pobimei fe muži notobo Hura!“
motá maila. HBpftočiI fe obrátit
ob ohm, miií mu grat i nad). Io! malý
chlapec fe pofmimá fměmu otci! Int ieft
nefípcbc'mo!QE glofti mptrbnul Rrinpis
nowi Důl, (: nemiloírbnč ici mIotiÍ.
„Ř'quu, co; tebe Buba? Iatirďomi [:
pofmimat! Sá ti obeimu (áut ! pofmí
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mání! _ Bubeč te jeme po nčloln po
[mimatiW —

„mtbubu tatínht, od; nebubu? nas
řilal chlapec boleftnč.

18 tom fe mrbla inqi to matla,
ale fiála) Bol %qfločil mufel fám pře
ftati; nebot mu oftal ieben tue bol: ro
ruce, hrubý letč limit)! šenuňln nemia
lofrbnč pob nos, a nemilá bábta fe; tobo
nebla. -—

Saílamó čtenáři, utitei 3 tohoto
mifta; tot jen nerogumné anebo
mání bití; — %nlločile! Eštea
ceěeli dmbu, at ii íám nemáš! *Bamatnj
11:„3at ftaři nimaii, tal mlabi
emtlaiif'

llL %nblebeime ft průpomiblu ii=
mm a poibme bále. Stitámá le: „EU!etla
mobáni bčti 3 petici.“ SBofpěčla
tlamu) čtenáři, mámě umibiě, iat li gbe
ble této gáfabo počiná mlabť; miftt
tloboučniďt'),Čirál. Rřiči,aš bopo
celé ulici umet, Be fmqm oimiletnm
ailipetn: „Sii ili aale Bol na tlonz
načte! poiti fem, bonec fl ílolici a metlu,
já ti oflabim Houaačlut“

„zatím, profim mao, mqifte tnčem
m;;ratcmal, še ine [_etale tlou3ámal, a
že jíte ie pobra3n'oalt,1a líeni tale chtěl—"

QPfíal iá ti bém! co item já bč=
lámal, to nefmič h) Dělali; ltoliciametlu
Donec, a to bnebl“

%ilip neíe uoliei a metlu, ale ne:
pláče, tošbqt to není bneB poneiptw.

„ernit“ porouči otec.
Si lip ft lebl, a otec iatoln) nei:

přiiemnčjn'i ptáci molouámal, tteftá—ba
rabčii mimi Inna fmebo, im; třiči,l)ralae
nohama, ale mftáti neími, protoše iid)
ieíftč neni patnáct.

Scft po treftu. % ilip febral po3ů=
Path) metltp, obnefl ftoliei, políbil metlu,
a jbe le měřím.

„Sunni te mi Ilit: B oči, at tě ne=
_wibim;“ aabřměl otec.

čilip íbe men. Spo ulici ul—irá
fe [ouíeboma„Maria nla, bqh; obleče:
né [ebmiletě běmčátlo, u_eje něco na taliři
to Bílém nam. Eilip ii mihi, moíli fi:
„Sá jfem teb p_oftalmóptaft, to neoomáě
boma bita, můžeš táte' iebnou boftati '
Gbrnul na gemifnily, ubčlal lonli, aptáfl!
Marianet bo talíře, ieň tato ilmeb
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upuftila, alráfně lol—(ibnt'oálqi fe na lipi
namé fllnici. — čilip fe fmčie; otec
mor el na tři! bčmčetin men, a ofopil fe
na ířilipa: „Co jfi „ale wtymebl?“

„Starámala mi, ze ifem gařiiál into
nu'ii táta!" otpoměbčl (blat.—něířilip.

Č irál fi notně gallel a wrátil fe
bo fmčtnice; išilip talé c"ieboii[e, se
l—ubebit; mila! aná otce lépe nešli otec
iei. Ěiti tona! tatč fe proto nebojí, pro
to,“,e iei otec naučil, ge ieft w ítamu nné
fti pět (\ bmacet ialobt) nic. — (io tomu
řitáé, laltamá čtenáři, „mu l;á uitli
metla běti ; petla?"—— Iatomoni
to gpůíobem gaiifte to mčci nemožnou.

IV. lBííalpojbme l;neb naproti tlo:

lvoučnilomi prli gámošm')měňtau, ttm;
ieft gcela iim'; člotoět. Bte nefpatřič mer
tiu, ani3 čeboň iiučbo, co jíme tilloloixč
nita mibčli. 3.: to tona! opčtněeo neo
Boeeinčbo.

913 lomůrce pict! bmůt tleči mámin
la přeb fwou patnáctiletou bee:
milion a profi: „Ěeenin'to má brabá,
pro 23115tě profim, nelcbáaei te mi i;
6 tim íláblomtm fbtbetitem; 1133th to' o
jeffte tal mlnbá a on tali, on fi tě maiti
nemuže, a tbqbt; i nwbl, tebt; fi tě ne:
megme. Iolitrát iiš ifem tč napominala,
a nic to neprofpiwá; mibiě, na lolenou
te ptoíim, čůnťď) tobe; toulat) ie o tom
botočbel otec, Bqlln) ftran'nn rámusl" $a!
fe bála bo pláče: „DD iá nefitaftná
matta, co id fi mám požití? Io bitč
mne nechce pofledmouti! EBočtei jen poč=
lei, “Dán Bůl) te laube tteftatit" — $a!
bořeluie motta a beemfita ftoii ro loutlu
a blibá po lomittce, jatolw fe ii to netó=
tale. — Elamiulo přebobrá, net!;tči obe
lagowati bile ímé na tteft Eoši; nebot
bubesli ftilmti !Boši treli beeruflm, gaíti:
l;ne gaiiítč treft tento i tebe. — Webei
bceři ímé aabáleti, gat—omi ii l'tále něia
lou práci, tal nebube moci molliti na
mčci wčlu fmčnut nepřiměřenč. 91 neni=-li

na tom bofti, lbtn ji řelneč, ěe le ti ieii
dpománi nelibi, a m;; fe nqarbi, řetneč li
ii, že le to nefluni na talomé bčmče,alb
íe 6 milencem [d)ágelo: ten; nellelei přeb
beerufftou, — tot ieft nero5um Branná!
Qlle po ušii livébo ptáma ialo matla a
treftej, co tteftu bobno. IBnal ale coiefftč
břiwe ro putna míti Kuní? ŽBič'li flu
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tečně, 3: ie ben-uma úmyfínč 6 timto
mIabilcm fcbá3í? Wmič Ii, bei ft nafia
mo3nou práci, aby? prmé fama míle ml):

3měběía, ale tal, abp'e nemg3tabiía bceři
fmě, 3: nebůmčřimč flcbuiea Etch) iejí.
ŽDMČ-Ii mna! tolifo bomněni, jat [uabno
můše bóti nepravé? 91 3míniě=li fc ::
tom bceři fmé, botlneč fc ndóondommějffí
Drum; icíibo citu, (: npo3ornič ii fama
na to, co ifi dytěIa 3ame3řti.

Gouftbla mna! nás Miami.“
žDřatianla nefltmí maminfu; maminla
mítómá uplatána, ale man3ef: fmému :)
tom neřílá ničeho, proto, 32517mobí býti
tůmuG. — SRámne fe tatto omfíem
ubufi; 3baIi mna! ale na m3bq, o tom
po3běii.

V. *Boibme opět bále. 8i3 ifme fe
na nřtolila miftcd; Mamutí, fnab to 'ne=
bube tal, ja! to bába pomíbaía: „Gim
bál tim bůř!“ — Baítamme le 11 3ó=

mo3nébo lBčeIáfa. SBčtnóftatet “ [efa
máčí H&B, abeom meffli. ŽD'Habó [;o:
[pobqňla febí íama u meliťébo ítoIa, na
něm má otemřenócb nětolit trubic, a pro:
blí3i ímé Henan). iBob [tolem br3í bonbu
uchiha) %rautincl Gefmou mlab=
"i [cftřičtou annou. demómá fe
bral; brubu, (: ][ou při tom nálc3itě me=
[s[i. <.Bečlimábofpobqň ie příliš ítatá o
ímé Hmoty, aby fuab nčltetó "(aby mu:
trpěl. „Spropabmě běti !“ to3třil'la fe
na [;miici brna Hmm; pob ftolem, „=bu
bele:ti po! ícbčti? 92cm mo3na pro mda
ničebo ubětati! “Bačkiíšrantínfu, pnč=
tai, mffal ii3 tatinef iba, pal boftaneč2“

Etantinet mna! tomu neměří,
proto3e to maminfa ii3 něfolilrát řena, a
nebylo tomu ta'.

*Bafftucbámó QIničtu, a pcčinaii
3aíc přebefiiou 3á6amu.

„žlte, ale, chlapče, pofebF' mota
umminta, ,počfejmna! ib: tominíť a
me3meít tí. Brantifíel fc po3aftamil,
(\ ponoudml. snim nejbe,Etantiňel
ft míli: „%Ha! fe 3uámel" ačtcmcmčí
opět. 9130351)tale' d)!čl 3ábati, abt) ta!
3imó (blanc, a jentč čipemčini běwčátťo,
febčli into pěm) 3tid)a? s.Uřatinla mna!
to 3ábá, ifrantiňet ale m!;fti iinou.
Má Bc feftřičlou totem Rafa ialo břitva.

(Čtení pamětia wanna)

„$očleL počleiGran tiffu,“ prani
maminy; „Wm ?Bůl; fe babe na tebe [mě
mat, 3: necbceě pofloucbat. “

%rantifícr fc 3aftamiía pombflil
fi: „%"al to mqflím bube tařé pramba
into pmé :) lominóři a :: tatinlomiz“
$a! pramí: „91 co mi ubčíá SBán 93115,
"793 fe na mne ro3bněwó?“

„913 5ch břmití, 3abiie _tč, anebo tě
bó po fmtti bo pena; t03umič, lbq3 hřmí,
tu 23611 523111;(;ro3i tabuoóm nepofluffngm
bčteml"

EUčatfobrabú! přiliš if! pečíima :)

Henan), ie3 bittóm fmóm bodwmati d)ceč_;
a málo !:báň, 3bali fe iřm boftanc nej
bra3ffibo "motu *" bobrčbo wqóomóní.

G_ebo dneě bodl'di tun, 3: bitů; ímé WWE
mi měcmi _ftmníš? mwojibo tim rociliš,
ale nebubeč B mgfíetlem fpoloiena. Ba

iifté c_bceě,aby Děti tmě míuwih) ptambu;
tem; ie nepřelbc'mni [nma g_aíifté chceš,
aby nebyla bá3limómi, tem; ic neftrqě;
3aiiftě dmč, abl) milowah; 2301x: fmébo,
tem; ie mpučui 6á3ni _$o3i, it3to 3 (dfh)
$o3i podwbi memůšečdi fe 6 nimi fama
obítati, poíiíci ie pilně bo fffoln! —

Vl. QBffaf poípěě Iaftamqčtenaři, ::
iefítě fe 3aftam u boleiňibo mlynáře.
Gmc! ngpuářůw, Éomóneť, běhá po
mlán'tci a3 fc mu !;[m'oa třefe; tatinet [:
Boii, 3e něm ! úra3n přiibe, (\ porouči:
„Éománfm Bě3bo fmětnice!Iomántl
maat, jalofn) neílgfíel, po fdwbegf)m3butů
bolů. — „*Bočtej tmm, mna! ji3 fc mi
tu nebubeě bíoubo pro!)ónčti, m ponbčli

půibeě bo Walz, a tam tě naučí pofloud)ati.“ _Stom fie! fi mafií: „QBffaf tam
iefl'tč neiíemť' —

She 3a dmiíi ! matce, a tá3c fe:
„!IRaminto, tatinel fell, 3: hubu me “tale
bit; ieft to pramba?"

„Io fe ro3umi," pramimatinla; ,tq
neuftále fítěbetáč, a nebubcš li me fffoíe
ticho, bú ti pán učitel bo buh; nabit“

'l'omónel fe 3am3i,aopat fe lá3e:
„QIIe maminlo, mibte, 32 jem! m ponběli
nepůibu bo Wlolp? — Sá Bubu ii3 bom.:
[;c3h; pofloudgatl“

„Sun, bubcě=(i pofloucbat, ncpůibtč;
[\ubečsli alt pořát: 3Íobit, “up tam 6 te:
Ban.“

Surform; čtenáři! Ivt icft ro3tomiló
připtama na Nola! Ědxlíbg'e tam, Mr



(Čtení apo-učněa Maine.)

61) ti nčl'bo talome mnabné "ibn činit?—
Žlni ga fmčt! Iomóífei mna! bube fo
nečně mufct; půibe mffa! jen tenháte,
fbgi babe přinucen, a iaié to pa! rogto=
milé učení, pomnfli fi fám!

Dleóoňme jiš bále, tof ifft iafo bi)
d;om boli očaromúni. 213mm; mibime
opat u moc!)omani; a nčtbe bndmm fe
třeba nqbršeli a něco bychom protein, a
mohlo 61) je nám i namgbot nafíi bobrč
můli bofiati ia! Ie řilá: „pro bubu na
babu"

QIn mňa! nae proebógla ta bomrgela
pro [ípatnoft moc!;ománi bitef, obpočiňte
fobč afi 20 tofů, a pa! fe opět pobima
ine bo těchže robin, bychom amčbčli, co
3 nic!; nemoubři tobičomč mnpěítomali.

Bbloubamám horem bliši [: proti
nám Bebra! Ge [febimon !)!amou,
moufq gatoftíú, on!)anó aš ! nepoanani.
$oibme ga nim. Sba ololo QBffeta
boma Rath, a poblebna naň pláče: „Eo
téma! přeb lén; můi bům; nefnmfíná m

fta ! bit'e'ti přimebla inne i bitč m 3ó_!)u=
bu,“ Guš čtenáři! Io ieft gamošnó
%fíerab fam. Gbceč-li měbčt, ja! to
přimeb! az na moHnu? Gtalo fe to
tal: 3 malčboWatčilčla na! ie Wia
těj, 5 l'nřáčfa ie fin! !uřá! a 5 piia=
čťa piju. Dtec mu popufii! ftatef a
*Diatči popuftil ugbu imám námotům; bč=

lama! mihi), co fe mu [il—ilo, a; prome:
ba! Balet, mori)! mangelhi i tobiče iíebe
bo bibo, a nemi o něm nitbo. Matta
gemřda bořem, otce mna! pofub ja!
ušitá.

Ilbobó Matěji (: uboai robičomč!
Bnetab Ie ubita baIe, [mutnč poblišeie
na mino fmčbo blahobytu, [etlama ie
6 člomičtem malé nohami), ienš na iebnn
no!;u pohmamá. len fe potutelně bima
na 'ebráfa, ibe bůte a prami: „Rbgbx;
bol tteíta! Iona, niob! febčt až po bneB
na ftatťu. Ia! Ie to bčie: Rboš nettenaií
robiči fme bčti, tteftaii pa! bčii ímé ro
biče.“ _

Iento ma!ičh$_nmbrc ieft — 9ti=
"pln SIaniočiL Be nyní na iebnu nos
bn uma, jen náflebreni ono!)o rogbořčeni,
!bgš otec !;ůllu o něj přeragiL Een iiš
negqe mice mřimalt m šimobnti fměm
mnoho bořlofti; tab 0 !agban mol'ruboma!
chybi), o [obč mffal dptč! mšbq jen Dobré
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mčci Hýdmti. iRelíxli mňa! o něm !bo,
co fe mu nelibilo, foubi! fe 6 nim, a
nařila! po cch; měf na 5“ libi. Qriffpin
mimo (pb, gbčbií po otci mffeďv. Sa!
ifme iei f(nfidi, mi o fašbe'm co mollabati,
a řebie=!i o něm !bo co, foubi fe taře'.
Sef! bnea na ceftč bo ničím. $řiiba bo
prmni ulice, [etlamá fe 6 !!oboučuito
mám %i!ipem.1cnto icft hranaté d)!ap
:! mokřiny pob ofern a rom'frabanó obli
čei utaguie, ge fe tab pere. Reiffpin
naň pobíebnu! a abl; to!)o šilip nem:
fíeI, pramil [ám u febe: „Icnt iid; aaa
nčfbe febtal; bobte mu tal, proč fe biiel“
— %ilip mííaf ma tenlé uHi, gafleml
Rtiífpina, óaftami! fe a opomršeíimčaa
nim !)!ch pramih, ,Iatč in; nepobařenó
d)!ape fe o mne Borač! Síle počlei, tebe

ifenl lef' te neměl m práci; to babe tanec
opice B mebmčbem. “

QBrati! fe ga nim; m !)ofpobč fe fe
Hli, a ob [loma Iflofnu fe běhali, až
ubohá Rrifh—ine! ga ímé „Qobře mu
tal" obnef! 3 neromnébo boie nemilé
gnómů). Šel na úřab, aby fe 6 &'$-Nb
pem fonbil. Silin mna! iařobq nic ite
pomalu bomů, a bmiabó fi; m;; lo Ymi
hornímu přijbe, babe gatořen, aneb může
nejmúě nčbíil' [!ignouti; nebo platit ji5
nemá čim; na pobobnč [oubp pablo ji;
celé iebo imčni. C—Ěatlamofe neboii, bnlt
iiš bee počtulróte m d)!óbhi [d)oman; :!
Bití — to!)o fe tim méně Britannie; mši—nt
mobrše! jiš co d)!apec pět a bmacet, a
bofta! ob té bobo tan na tilice, teho těd)
nčbíi! latě jeme unefe.

Iafomébo fnnfa fi mncboma!nebo;
ti! Širát, niqfle, Šť metla iii mííe [pta
mi, a čim mice fe ii ušima, tim !ip. ——

GoubiŠ-li !afl'amó čtenáři a) též to!? —
':Uiamediě fe tale ftamiti \: [onfeba,

ienš bobů! na proti Širalomi? ?Pcni
přiliš potčnitelnč, co tam fpalřinie. 233Do
mě famém neasi-íme onu bómoěuoft, ialaš
tam břime panomámaía; i čiítotu, ialóš
m oftatm'd) ml'fed; [oufebnicb bomíd, panuje,
batmo bodyom gbe !;lebali. enfitina, na
mě! [můi meími Míla, [ebi na fípinamě
!amici; roicudmné mlafi) a nefpořabanl)
občm ufabuje na !;tognou fpmiftu.

libalt fe 5be přeb dpmilfou meči
manželi; nepřiiem n'; múftup, jejž ani ime=
nomati nechceme. eni'ftina tato ieft ?!)ia
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tianfa, jiš matle'la brubbo na !olem'iď)
projimala, abl) tal 3óljlj 3námofli 6 muž:
flómi nc3ačinala. Smatianťa míjel! uebala
na proíbu matčinu, pčftomala 3amilomané
pletl'q jídle, (: nešli čítala ofmnáct rofů,
čítala na ofumócte 3áletnilů, co3 ji nec
málo tčíjilo. Bamilomauě pletl'o ji fone

čnč mpleill) bo j'lamu menšeljlěljo.
Seben jeji i_áletuil flat je jejinunau

gelem, :: 3naje jeji teplou pomabu, přeji
'tótllmijm olem lašbó jeji frol, ba fa3btj
eji pobleb. llmpllá [\Dmffl břitoe m fašbé

ípolečnol'ti po3omofl oftotnid) na [ebe obra=
ceti,a 3amilomnnňm ne'-lemlíobě mábiti,

tě3ee obmnlá brubě přiio3enofti jiné, a
manžela fméljo ftřeši ttjmš řemnimóm
olem, jařoj on ji. 3 toho pomftámaji
m3bort), manžel je clintá piti, a bomóenoft
bone. Gpolojenojl fe obftěbomala, :: rů=
3nice ftibá rň5nici. sJšrámč po talomčmto
mójiupu nale3li jíme žWarianlu. Rboj
polo3il _3óflab ! tomuto nejjtčj'li? Řboá ji
mj, ne3 uero3uu| uiatčin, lterljj přiliš
jbomimamou maltu přeb čajem bo l,!robu
připtamil —- Řbo 3obpomí mfjeďo [;oře,
jej toto nero3umué mndjománi přímím?—

Sefl parmj letui ben. Dlolo leja
! QBčelátomu flatlu h'áčeji bmč ofobn.
Seft to nllabtj QBčelúl (: jeljo íeftra.
Sbou 3 chrámu 'EBánč.

113loftlimofl je jemi mlabénm QBče
lálomi patrně me tmáři, a po lašbe'm
ltotu pobliši ua uělolil mráčfů, jež je na
oblo3e bobtomabp ftabuji. memenl'ji ii3loft
jemi i bmacetiletó jejim. „Réáprom jiš
boli boula;“ prami bratt.— „Sel'jtě mna!
čtmrt bobina) cejn) až ! bomomu, :: mta:
čno fe neuftále mali“ — „de iBoše, co
je o námi [tune/' moló jejim, „jiš poči=
ná břmiti!'

„“Bobčbnčme fluíem,“ ptami bratr.
„ , já nelnobu, jjeni melmi utaje

na," pláče jejim; „ob ulč notoé ijato mi
3molnou, jiš počinů poh'ópčtil"

Si; fe olejů) Eišujl, a 3 blubora
radjoli bouře.

„age. but nám břiífmjm iuilojtim
a 3adjomej nád jen tenleótel“ třiči uilabij
SIBčelál'. „Gel)omejme je 3be pob bot."

„?lno, [d)omejme je," prami třejouci
je jejim, :: obá floji pob mobutmjm bu:
lem, bouře ftáIe mčtffi nahání jim fun:
telnijd; ú3lofti.

(Čtení po-učnč a 3ó6amne'.)

1301116je laflamij čtenáři a mnmlum
jim onu |i3fofllimou bá3eň přeb bouři.
Sřci jim, je tento lila3 m přirobč mocně
blájá míjemoljoumoft ŽBoši; mlum jim,
je jen člomčl m tulou SBošid) m bouři
jaro i m fašběm jiném čaje; pob ffinjm
nebem jalo boma m lomůrce.

%abarmo infa mlumil ; mši—l)!je maila
jawa jiš umoboh'áte polufila o to, alu;
jim ginnjli mniorátila, co byla prm
mjjtipila. Gtoji pob flromem a třejou je
po iašbém 3al7řmčni jalo oíohp, a jami
je mnbámaji m uebe3peči, u) nčmš mnobó,
jenš pob jiromem m bouři odjtam) blebal,
ímůj šimot bolonal. — Bouře mna! i
bem, jalobn 3ó3račnou moci, otáčí je již
m jinou ftranu.

u SIBčelórů m malé [mělnici tleči
obítarlci maila a iipčnlimě Boba profi,
alu) jeji bobré bčti ú3loj1i m bouři neo
3abpnul1). Bud! jejiď) úslofllimoft, a 3nó
mjnl i příčinu topo, :: mífem matróm bo
rabila, aby bitli) ímé ani 3emíltjnii, ani
nabpřiro3enijmi měcmi nefitafjilp. Seji mi:
Iomanč bčti ji fice nčlbo neměří, lbpš jim
žaluje, je je noni po (tutti otcomč mne:
ličeljoé ueboflámó, a tato uebůmčra ji ča:
jem [;nčle. Djiatuč jfou jeji bilfo bobrč
a nilomu bl) neubliših). Emmia míja!
[uáni i tuto jejidj dwbu trpělimě, měbouc,
je fama [ oběma sáuab položila.

“Branně je fjtaflně mtátili bomň, a
pompftálém ftracfju nedjce jim ďjutnati
občb.

EIBDbtlabomicid) maji joujebč
obecni bromabu, jpabla jim přeb hjbnem
[tará jjtola. mětteři 3e joujebů jjou pro
Ramčni uome' pčlne' fjlolo, uěřleři djtčji
bátl ltomu cili j'tarou pa3bernu, jini
prami, šebo bolo lépe tabčji jábnou fjlolu
nej'tamčti. ŽDče3ipojlebnimi jefl tale mla:
bij bolejfji mlonál Eomáííet, a pile
ně je o to 3aía3uje, alu; je nomá "lela
ucftamila. žDte3i jimjm prami: „Sá jfem
613ml po la3bé metlou boněn bo Hloh),
a přece jím je ničemu nenaučil, a mám
climóla 'Bůnu žBobu mice neš Pteni jiná,“
(a iuoljlbp přibati: „a jjem hloupá, 3ebp
je mi romeň nenaífel.“) thatni joujebč
mna! fi to be3 jebo mp3ndni moílili.
Slllpnář jen proti nemění jjlolzp, učlolit

moubnjd) joufebů mj'jal prom3ilo, a fjlo=
la je ftami. Mlonářům přifpčmel muji



((Etcni poeučnč (: zábavné.)

fc four—embohómati, ftcrhš loncčnč „ati
nuceni obmábi, a letí: při tom na bare=
mně máloho.

'Iafomhchto Ěomáhlů není fm ga
nanid; bnů mnoho, ale me mnohé ohci přece
hochom ho nalcgli. Starorohmi pal húmaii
obyčejně ti, img tatto bo Woll; pofiláni
hhmalt. Ěohu bilo, je počet talotohch
Iomámň co ben uhómó.

Siš ífmc holi prohlebli nčtolif ohtc'qřů
gc šimota tobinne'ho, mibčli jíme, ia! [:
abc onbe o mochománi bits! pramice.
Dhtali jíme omncm tcntohátc tolilo tot;
chomc'mi nerogumně, protože icft nei=
pmě čapotfehi pooufágatí na nebuhh, ježto
ifou u mochotoáui bitet tal nalašlimé a
ghouhnč, netolil'o jcbnotlimcům, ale i (:=
lhm obcím.

mechtčiš toffat laflawh čtenáři mo:
floti, že tuto ii; toffcďo mam; :: mocha

4. Pod
(Od Frant.

l.

$hlo iii po obpolcbnich [bigi—(ich230:
Žid), l'bhš při mírném teplo iarnim mimo
iiné taťé matfa pána wrchniho o bměma
tonoučath ge gómtu mhchágela, aht) obpo=
lební čas nebělm' přiiemnou prochágtou
mátoila. 'Dčti ii ohftatomalh, ifoucc plno
rabofti, že iim homořimá hahičla aaa ně
co pčřněho mhflábati bubo ceftou. 91k har
hičfa nechtěla [puftitL ač ji bčti pořáb o
to trápiih.

„EBočleitc icnom, a; gaibcme bo úbo
ličfa.. Stam ft íebneme pob tu iofíaton
lipn nebolelo bloom, to ieiim Binn mám
hubu něco mhpratootoati, co más gaiiftě
meltni tčffiti hub:. fm; to mám mufim
napřeb řiti, Šť nel—nbeine Dnes 6 tohoto:
mománim hotomi $ubete=li hobm), gai'

beme fi přinti nebčli opět fam, a toliřró=
tc, aš ufončim, co mám mopramomati
hoblám. “

*) Ehhomh čaíopili„Štola a šimot'z
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mimi mnohem; ifon. Int iefi tollTo malá
ufá3la, ia! rodice gapotfehi ieft, alu) ro—
bičomé o potřebné po=nčcni \: mochomlmi
bile! fe Rarali. © rabofti 15: pogoromati,
še mnohó hofpobář, nmohh temeflnil ho
to bo tun) htihn o slepfíoroáni role ::
šimnofti ímé; ale málo ieft talomhch, iii:
toho fpiío o mochoroáni mlábeác četli,
anebo fe u jiných po tom bota3omali.
.ertính talomhto ípi6_ mám to naffi
řeči, totiž čnfopté „Glola a ,iimotf'
ieišht) !ašbá obec obbitati (: ble ichn ná:
tothů o glocbeni titet a “rolo přišiňotoati
[: měla.') &lamni a gállabni gáíabou
mňa! hubiš a oftanij QBám, mili robičo
roč, 11mochoroáni bits! neamtatná mi:
to a hotlimá náhošnoft, ttzrá ic mufi
i to: ilomich i mc ílutcid) wafíid)
iemiti, ahl) tohbaln omoce šúbouciho u
milých bits! [amhm iBohem mám [měřenhQ

lípou.
KlinkůčeJ

„36 hubu hobnh, hahičfo,“ flihotoal
ofmlleth honit (: „iá tam“ mlabfíi fe:
firn ieho.

mg přiffli ua určené mifto a na
belcnh brn ie uíabili, počala [\aE—ičfaroh:
promotoati. „ŽBit-ite, milé bčti, tamhle
u hmota m malou chalouphi? Io ie
panně omčirna. tolaftně h t nemilého
močálu, ftójc fe ga ni gttáccit, těch neni
obtub wibčt. 5133chaloupce té bhblel přtb
bámnhmi leth ftařcčcf, ímž tuto lípu
ga boh mlábi [mčho na tom miftč při
iemněm mfabil. Wepomhflil tehbt) na to,
že mu ftrom tento huba íebnou mběčmým,
poffhtuie ofleplému pčftiteli ímémn nejez
bnou milého obpočinhi a lihého dplábtu.
thařcčct ten neměl iiš niloho na husité,
tbohh pobpotomal Máří ieho. Sabině mbo—
toa otočáfoma přijala ho bo hntu ítoěho,
tam bo té dmlmmfh. 23h! iiš 70 let ftór,
rohů ho poicbnou tělefné fill; opuftilh,
3m! icho íefláhnul a btm na to Docela

něhož hh immomitč ui3ábnó ucitel :: pobučitel

hhti neměl, ;áleii-li mu na ftoétn mjuftneřmpolu—lu,tohbdtoanhhrocl. ».4grantinhm8%: ohm, trhthási i o přílohou „Gtěpnice“ ročně to oími iofiíttách
mnihhlpcchoid; ohnáfit celoročně2 gl. 24 tt. fti.,

halami cena

po pofítč na! 3 3L4 mnm.
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přefta! Houšiti. 115055 ftařečef neugřel
mice Bošibo fmčtla. 20 byla poílebuí
gfouma trpělimofti jeho. Gtařečfoma ml)“
netlefala w šóbné nebnbě, iiš bobroňmó
SBůb na něi feflaí; on mám; ínófíel 6 tr:
pělimoflí n B obemgbánim fe bo můle 2503,
coštolimčl alebo na nči přimo. 8“ Ibpš
fe bopufítěnim Éoším ftal [[epcem, nepřer
ftal bobrořečiti 23061: a byl mem potě
“en, tbntclim mel)! bo nafíebo ťoftefíčl'a
iiti a ímé nefftěfti *Bónu SBebn občtomati.
Gerta mu Byla omffem obtiánó; měl! bo
bron čtmrt bobinn jíti, než neromnou
ceftou touto a; fnám bcfíel; nebo! ifa
čcela flepóm, mníimal opatrně bolí fmou
ftegfu nmah'uoati a pogmolna ho! 50 (to:
rem iíti. in 11 této Hm; fl me.;bn obpo=
čimal :! pemointo fe růženec ubíral fe
506 bále"

„91 má bo nemobí něfbo mění,“
mifnčil boni! babičce bo řeči; měbqt ió
bobře mibim :: přec Hem měl Begmóta

'npabnoutiJ'
„Io ifem telé QÍČÍO říci,“ bološila

bcerufífa; „co po! neměl šábnúd; běn?“
„*Bcčteite icn, milé běti. Ěo ifem

mám již 5e gačótfu řena, Žť nebylo nito=
bo, Pech; pobpotomal [tdi—ímíeíííébo mu=
še. Sebiná mboma omčářoma uian fe fta:
řeč-ta. Gtómnlot fe jen Bubla, ěe flařečel
[mnoiebinň na nebegpečnou fobě cenu Ie
obmóšil. Ratltl', jebinó inn ombomčlé
omčačh), d).:bil "oro laábébo bne bo mě:
ftpfe, ialoš to pojub bčti 5 ofam; oné či
ní, iel'dož tam nemaii ani moh) ani dnů:
mu SBc'lně. In mobl ínabnc flepému fta
řečtomi poftoužiti :: on to tale ráb činil
a nečekal, 0351) bo malta [ tomu mnbi=
3ela.“

„30 to by! bobnóf' mohli boifil
i bceruffla na jebnou; „mp bpóom
tančí. učinili.“

„Io ie pramba, še Radi! Bvlbod;
bubnů; :: mne to těm, že to! foubite :: še:
bpfte taftěá učinili. Šníobn to nebegře',
byla; Radil maje tutéž, eefhl tonati oo
flepec, nebyl bo fpromobil, nóbrš nemal
Bíbně fe trmáceti.

?BpIa to nepatrná flnšba, jalcuš tak
běmu (bubóbmi profqnmati ííme pom'mni;
ale <.Bs'n'l!Bůf; mu ii 50an obměnil. Sal
(: tot) dni mém Buboucí neběli říci, nes

(Čtení pomčnč0 Mamma)

bot již fe imám a ne; boibeme Domů,
Bube čirá mečee.

malbou nebčli feběIa opět BaBžčta
6 nebočlamómi bětmi pob loffatou lípou.
Dbeďmumni fnbč m dwlábln íeiim počala
babičla mppmmomati bále.

59h to grána, funí Radil a ftepó
Rařečef čafnčii neš iinbt; mpebc'qeli 5 dra:
[ouplp emčúřomn. <Břtčinn čafnébo mó
dwbu můžete fnabno nbobnouti. SB!)Ía ne
běíe, ftařečel chtěl gamčas boftamiti fe
! ranním fínšbóm Božím. Selifoá to 50
[etnibo čafu bylo, ftálo "unce jiš bem
topfoto. 115056 ftařečel [;o omfíem nemi=
bčI; nemibčl ia! melebnč máš :: mófíe
mnftupomaío na iaíne' oblo5e, aniž ia!
háinč fe to !effu [tunel-nim třpytila po
glacenú bónč btigtébo lcftelíčfa. Dn ien
mnu, že Babe pčlnó ben :: je flunéčfo
mile front“

„Gaj po! ftařečel pranic nemibčů"
ptala) fe G úttpnoftí běťt.

„Milé bčti, miběln me tíž, tbnš fe
aa tichého mečem bhiffó (: mentů nirbe
5řiti neni?“

„D webem“ metan) obě, „a Bůh;
jíme fe mehni. Goš, to již neloite, Babi
člo? 9131;ifie néé těmto a pcmibala nám,
ěe fe nemáme báti; že fe Bleitem :: boni—i
čiftímó mat—ud), a že be; můte Boží nám
ani mlaa G Mam; feit'ti nemůže."

„mobře bití. Iebbq ifte Hopilx)5m
h; Memi a gamitah) oči ímé :: přece ifte
mibětp, Poaž fe gablemo. ! tal fe Imi
talo a botóralo flunečni fmětlo ( ftařečfa,
fbploíim ceftou na ftinne'm tomto úšlabč
na mófluní přinel. Rbnš pal 5 úbolíčh
mphočií, nebyl nařeče! s to, aby pome
bnul biomy ímé. Globe oči jeho nefnefh;
čáře šbamčbo ílunce, neš teplo půíobilo
mile na celé tělo iebo. mnm; Hel aa
Řatíitem brše ie penanč Dům) ímé into
mobitla, a !an mpuoupili bo poli, bomoa
btíl fe ptáme potichu „DtčenúČJ'

In fe Šarh! obrátit, nebot poanal
3 trbnuti mobítfem, še Rařeče! dne něco
říci. S“ nemólil fe.

„Sám. Ratlíčfu, mih Šť iime jiš
Hiab měmfe; fnab iefftč nefegmóněli?



(Čtení pomčnča B&ani)

„Wefqmánčl'g biboufflu ; není! icfítč
čus ! tomu, nebot iímc Dnes melmi góbp
zvonu.“

„iluze, to fnab qic neffl'obi, milý
Rarličlu, je ncnlobí? Qi fnab fc mnie
mb tím, že ta! btm bitce přiďpógíme?
Gbrám “Mně 613ml: tetě :očafnč otetořen,
a bo tonda nepřicpási fe nim; bortí brgo.
913ml! fi můžeš balím, m3 bubon [qxoáz
niti, čaiíl na břbitom a fe pomobíiti ga
fmčbo otce."

„'Iu chci učiniti, a proto HU“ tomu
r&b, 'jc ifmc hned ta! ftoro rouna“

Eafto rogmlomoati mqi febou :: má
fe nabáti, ftáli u bmeři foflelm'd). Ip
pph) jiš otmřenp, m !oftele mna! neoplo
icn'lě nitobo mimo toftdnita. ll bmeři
poffeptal ftařcčelŘarlilomi cofi bo uni
a pa! ft Helmut bo neipoflebněiffi (ornice
na mífto ímé.

„Go pat to af: bylo?" ptala [:
bccruifla, „co tomu bodmoi ftařečct pr
neptal?

„Snu to iiš newim. Šmudla, aBp
na oči města! po flušbád: Boďiíd) a mat:
:: ímé řeH, še bubo bnes občbmati na
iai-c."

Batím fie! Rat-lí! na břbitoto. Eně
Iolll ofob fe tam moblilo. Rarlíl ň Hell
na hrob otce fmébo,_ ale fotma [: pomoc
Ni! pčtřrát Dtčcnás a Bbtáma's žDřaz
tio, propni! B míša 51mmmalebným bla'
icm ! fíuzbám finančním poneiprm top
věznic.

Dfabníci fe i bncb 3 buófd ': 5 bale—
la počali ftblqeti. QD: floticíd; ně promo
Htčcll jaro pobnea bofpobáři, m (emo
paf boípobpnč. (Bo ftranácb a to pogabi
ftóIa fem tam boípčleiffi mlóbeš. 91 tam,
lb: tp Ioničtn Hctámáě u oltáře, bplo
nčtolit mania) dpíapců. R těm fc při:
hraji! Rarlif. © hrubé firmu) oltář:
bplp bětočata. Šplo iid; in mice nešli
chlapců, amffaf i tědno pořáb přibómalo.
Í'ib fc mohli! růženec ! oflamení mmm,
980312žRůšenec bp! bomoblm a miniftrant
Aatábí “ pofmátnicc gmontem. iBočaIa fe
apimati pífeň přcb tóganim. Minifttaut
mmm! po hrubě; gpěm uticbnu! (: na
tagatdnu topnoupil malebné pán á potčv
nil mi'íccbnp přítomné f(omem Éošim.
Rašbó bo pofloudpal 6 melilou pogornofii,
jenom icbm bom! u oltáře pořáb Domě;
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běl. Épl to potíafnébo Granta. Em
fc pořób fmál a bneb [em boob tam fe
po gemi ponupomal. Io mibčl loftclnír
5 pofmómice, mm:! (: mplubíal mu not:
nč ga jeho proftopáffnoft. Db tě Bp!

grotta ticho, nepřelášcl iinóm, fbpj fc
He frontů tonala, ale tali fe nemohlil;

mjbrě přemómcí, hero! fc má pomůiti
Rarlifomi ga to, je bp! fublán. Baf
mile bplo po mni fmaté, pábil %rantít
Blofteía a čela! fl na Starlife. Im
tona! ííeí G motion a proto fe nemohl
glompflný %tantil neminněmu podm
pomftiti. 93mm! ti to na obpolebne. In
fc mu ftutcčnč pobařilo mpliti fi gloft 5:1
mít gafíoušemj. EZBibite, milé Děti, tn
prómč na tomto miítě, \: této lipp Rat:
litomi fc pomftil. !! mííal tobo btw
litomal a Qarlitomi to pomohlo ! mel
le'mu fítěfli. D tom, milé bčti, polním
mám bubouci ncbčli; iá fama ani nepos
mpflila, Že to ta! hloubi bubo, co mám
chci nqpmmomati. Glance ii; tali bámno
aa horami a meče! ie přece icntě trochu
úplatný!

93

Ill.

<Břifftí neběle nemohu) atočbawé běti
ani bočtati. ©neb po obpolcbnim pozo
bnání mufela babičfa pob lípu, aby po:
hačotoala u mppramománi fmém.

Go flepó ftařcčcf fc občetftmoroal na
íařc, měli u otočátň iii búmno po občbě.
Rat-lil mnoho nciebl, tdi ppl oběh mel
mi icbnobudyň.

„Maminhf profil Rat-lil, m;; fe
Ep! ga ffromničló oběh Boba pomohli! a
matce „gaplať Wmfn'x“ ím, „neobpua'
ftila Spíte mne butó břitu na pošebnc'mi?
Gtařcčtt bubo aniifté jiš na mne čelati u
ffíšc. Dn Bánd matice r&b, m;; 50 ně:
hn; tetě na břbitom ggmcbm“

„Gbceě'li, můšcs jíti; ale nqbršui
[: ním na ccftč 6 dólapcí. 1539 roštu)
ien Hotačitc; bncs i: nobile, tím opít:
melicc antuctifi ben fmátečnL“

„mcčbrším fe, maminťo; ió půibn
čtomna a gaóoroám fc poblě můlc není;“
flibomat honit.

Rqrííl mnie! “tí ololo pannébo
broora, 12:13aft btoč [tč ltoh't ob dyaloup.
lp owčálomp logbólm jen.
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Děti fe [;neb oblíbeni), ale nemohu)
fiaméni ípatřiti, ieš trochu fttanou a dm
ioupce naproti fe toafiabaio.

„Emile Děti," potračomaia babička,
„obtub hmota neumibite, ale 6 protčil'íi
firmu; bpfte bo fnabno a celá umim;
roibět. "

„Rbpš Ratiiť přinei ! fame'mu
bworu, \upífočii če motat poiiaínčbo 89:
law."

„Rho pa! to byl, babičfoP" mRočis
ii) ii běti bo řeči.

„Sun ta! nagómaii pfa toe bmoře.
Ion ft nib na mimojbouci 3antčiai, ale
neublížil nitomu ani ga má!. Sen m,;
něibo na něi borášei, iešii fe fifarebč a
cenil oftré ímé 5qu a [;afani a fftčtóni
uebúmaio louce. 'Ientoh-ate fi jen ia! ta!
na Raeiiia gabafnul. 3 nebqlbp cblap=
comi pranic un'fobii, neEof bo 3nal bobře,
ale aglompfinp íšrantil mpbčbmxm průmč
5 hmota btajbii pfa na Rariita.

„Qiba! omčaiuf' poiřill na nei;
„počtů, ia ti bém, id 59! pro tebe lu
bián! %ptatfi, dme bo, dme!!!"

„Tento fe bai bo fítěiu a rogbčbi
fe ga "poletanpm [;odmn. &?patě fi mňa!
nettonfai; iatoiu; mice togmnu měl negii
"šeanlif, gůftai po fašbém fioiu fiúti.
am,; ale wiběi, že pod; utifá a íšrantiť
po něm (mi tamenim, gapomněl na fta
rou gnómon, eogběbi fe a — dn'xape —
brge! utifaiidbo Raeiíťa ga Foo.

„Duroel“ metalu; beti, iaroh) ie
fanu) pes ga patp (opal. „91 potonfaHi
bo, Babičfo, ten pe6?" '

„'Iobo neubčial; ale potčífem') bod)
Eičei co btbia (tačilo [had)em, Hoptitnui
a pabna na čem nagagil fl biomu, až mu
Item ; rám; tetla. ge bola tepmto jebna
bobina, nebylo nilobo menfu, ani na běs
bině, ani me bmoře, Ebola; (\pi pía čafřiii,
a neamebenčboštantiia 50 hl ntliimoft
potreflaí. eu: mitěi to přece nifbo. 2131'=
tezii i'bo? 55451158131). Ěrantíf wiba
item bai fe na útčl a mběbnum bo bivo:
ra bilal ialoin; nic.

„wenn minim“ motalRaeiit,
ropě fe gpamatomal a Be 5emč pomftal.
„Go pa! mne nečnáě'P“ ?! pes jatoin;
dně! říci, že to netab učinil, Batoíii fe

geh [id)otitoě u boebomqď; nobou. —ibiě pfičl'u! ĚQ'B přece bobm), afpoň

(Čtení po-nčné a gabawněg

uměloáš, še jfi na mne neměl fftětati a
iwébo poručuita poflufíen hnití.“

„'IaIto miumii bod; pfihl, ale ten
tomu nmgumčl. $a! obie'bal rabat. 89!
jen maiinio nattšem“

„Qi co pa! Dělal 6 Haman, na; li
ii natagii, až mu Item tefiaP“

„Go bčial B biamou? mana nebyla
ta! melilá, iam; fe foubiti balo. 93391119!
fi ii mobou u potoia, a ffel pobině
hale.“

„Qiie Úabic'to, tm) ifte pomibala, ěe
fe poiiafilěbo %rantil Rariifomi po
mftii tam) 11 nam iipp?"

„ŽIuo to jim pomibaia a taté fe
to! “do. Bioftmá %rantii nebo! [poto
ien, še mnífhoai pía na Rarlita. 281),
inqíiii fi iinó 5půfob pomfip a tim fmou
óiompflnoft neimice utápí!

„Gmi totiž Rariii Ge ftařečlem ie
namracel bomů 3.0bpolebnid; flušeb Bo!
Žid),nambl Etantit něhiif chlapců,ah)
fi uběíaii žert a Radek: oročafmoa ofíis
bili, pobómaiice mu co almužnu pro íta:
iečla mifto penige tulatú m papíře gami=
nutú ftřipet"

„Gtaiečef fi obpočimai pob touto
[ipou a Rariit febči tiffe mebié nebo,
ibn; řaba chlapců po fobč iařo moiúci fl
mpfiupuiice ! nim íe Eiišiii. ÉBřifíebffe
aš fem na toto miíio [Irfal ieben ga brn-=
bpm bo imetnute' čepice Rariiioroč 3a=
minuri) barel. "

„$a máš pro fiařečfa; m má pro
flařečfa;“ řifal fajn) až na pofiebníbo.
Ten byl pofiafněbo ifrantit; nebot chtěl
mibět, co tomu bube [[epcům průmobči
řitat. Gani pa! bobil talě cofi bo čepice
na gema jeme Hontu ftrčii Rariiiowi
cofi bo mh; 6 těmi Homo: „Eo pro te:
Bel" Gtařečet ílgí' e mimo ibonei [;oďm a
„Stu máš pro fiařečia," běiomalia,
bčmuupřímným„Bapiat $án ĚůbV'

„Db ten ď;ubáčel!“ [itomaíp běti
Bakšta. „“Bramba, Babičto, to ici mníelo
weliee čarmount, tbpš omalal mifto heie
carů ftřiph;?"

„gtitoiim milé Děti. *Bón Bili; ne:
bopuftií, abl) ubobó fiepec taiowoa nen
čmebenofti in;! 5moucen.“

„_Siariičtuf prawii QIapcomi,
„megmi foBč, čím mně bobni [;ofíi nabě

ftii a tuto ti ieňtč něco přibam. SiRůČeč



(Členi posučnč:: aábmné)

ii loupili ,a to papíru a čebo potřebuicě
bo “foto.“

?! Rátlí! liegt—táhnift přiinxonti
bára! ob ftařečta, nebot poptat Btw pob=
mob ólomnfínnď) d)!apců, i bál fe fiařc:
čtomi sminlti fc o tom, měba tobie, ',ebt)
bo to ucimpč garnloutilo. ':Bonrfal tm;
;moinutč papirh; mf?cdma) bo mph), ien
íštantifflům brzd icíítě pořát—lo ru=
ce, aj bomb! ftařct'la Domů.

„QBitóm más Be "own $ošibo,“
oíloloila oročófotoá pHQoči. „Enea mc
fe unamií flařcčfntrpím, není-lig pramba?"

„3 ncnnamií, mšbor ifnlc fořě ob
počali pob mčtemnatou lípou; bncš při'
d)á5ím jalfi potčncn; mšbnt mítc, še iícm
byl u melebněbo “Dům na obětč. Sten
mne rolalbč potěňi, m)!olim ici jen nulu:
mit "Wim“

Řadiče! míínt Dol jali! 301ml!
Hihi a potomci wm. 932mm nnoílic, že
mu fnnb není Dobře, mpnía 5:1 nim a tu
ii bod; mpprómčl, co fc um bnea příbo
bilo a bal fc bo pláče.

„3 neplač, Ratličfu! 311 „gato
boom), že fc'c ďpnml ta! [[an-uč ! [Tai—c:
člotoi.21\p[;ob tt) fnmčnh) a ucáatui to!;o
nilomu, ani me "Cole, ani lihem. "

„Diet—ubu, matinlo, ale tento ftřípcl
fi ncdúm na památfu. Sion mi bal
%rantir, jen; Bcgpocbph;oftatní cbíapce
minima.“

„Toho nečiní. Co nás upomíná na
glě ffulh; a úrášh; nafíiď; ncpfátcl, nc'
máme duc—malina pnmáthu, abndyom ínab
pobpalomali jáhnů pomfh; m frtci fmémJ'

„In, nmtinto, tafč pomíbal melcbnó
pán Dnes 3 tagatelnw' bowíměbčomalRat
lil n mtm tamním připlatit ta! r&„gněo
genu, až to info tus ragbitébo "In
3adnUo.

„Io fnab byl pcnigl' gmolali [m:
Eiščini poflucfmči.

„mohyl, ale něco iinébo;" obmčtila
nn.)pramowatclla; „to h; 5 nás nilbo ani
ncubobí. !ZBitceli, to to Bolo? 93mm to
bb!Hl

„'Brflcn! ptftcn! a ian) prnen, Ba
bičfo ?“ ptali; fc obě bčti gáromcn.

„Sit-6M), paní, braboccmlóf'
„31 in! to mohlo Býti? Sn! po! to

l;neb měbčli?“
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.,S'nu, bai, to owčátomč bneb na:
pablo, že to není qučciuú prften, iditoš
[\nl uab mím těšili. 3 napablo ii icmč
něco jinébo, Q“;Io tomu aft 6 ncbčí,
tobě meIcBm')pán po f(ujbáď) ňošíd) wc:
řejnč to loftclc oblaífomal, 3: miíoft fle
čnn ceftou ob ;,ámfu “Š le hmotu gtratila
meleffmoftm) ptftcn .; rum; Pooh) bo ua
(egt a namrátil, še Dube boinč obbamoán.
Dročóforoá ft bncb pomnííila, ;: to může
tomáš prům Enii, ifiŠ miIoft Heina atm:
tiía. 2! ítutečně br,! to gtracenů flcčnin
prům. -— 1131)ft bímitc, in! to možná?
EBofíedměte icíítě dmailfuf'

„m; poHafnéboStatni! namá
bčl bodu), :: ražbě-um hltan, &řípcl bo

papíru saminnl, aby po pal mífto kytaru
boli Rarlítowi, a fe totem po 3cmi
iefítč po icbnom wbobněm laměnlu obti
šel, fpatřil u famé ceftp něco fulntčbo,
info 3anm5am'; pení5. 912mm je to foufct
obloupenébo Háta, ůmebnul ie, aminul
bo papíru :: babi! po! info oflatm name
bcni chlapci,Raríífomi bo čepice.“

„memoblo fc to jina! ftóti, neš še
muceni) príten flcčnin nčťoo neměbomfn
bo bláta gafííápnul a po! gafc :! niebíon
na něm I)!inou buť: d')ů5í aneBo jetinl ob
gcmě obtrÚnuIJ'

„Dmčáforoá nemeíífaln bo obcmgbati.
Seiftč ten ben (f;tčía s nim Ečšeti na fa:
ru; nebo! m,; fměřiln opatrně ftařečtomi,
co učinit pouafnépo %tantíf, bofměb
čomal ítařcčcf, še prften mufi (niti be gla
ta, a 3: gaiiftě miloft fíečnč náleží."

Sšbnš Dmčálomů bobčbta afi fto fro
tů ob nás, ugřcta ! nemalému potčffcni
fměmn mitoftimon konanou (: o ni mc
chnčbo pána, aniž na tomtéž mini, řbe
nn), m trupu na [chat-Icq fan boneňenúd)
fabia, bananu-cmfe Miru.“

„Ram W.“ ta! na “něm," tága! fe
metebnó pán čcllt), iešto bohoapimffi, iala
[: napřcb jemu a paf milou pánu ipani
i flečnč [čBati mh).

„R malebničtomif obmětila Zena bů
měrnč. „$řid;á5ím 6 nálqcm. — 91k
umím, abali Be “týmům.“ —

llbútbaná hoapnúm Během3aiifala fe
to řeči :: pobaía nalesemi prftcn měbaroč
fíečnč bo rulou.

„Iz—těmůi príten!" gmolala tato ta
boffně. „bůh; Saabu a mám, podimá Zeno!

10
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In bneb tofficfni obléhali prften a
raboroali fe Gc [[cčnou ge fítaftněbo nás
Iqu. Dmčálomá mufcía fe pofabiti (: mtr
práměti urogmě mrónofti loftedmo, co a
ja! [: bělo, še príten ten teptuto po toli
ta nebětid) [: notepad.

„Io iiš mile. Mělo Bod) mám ie:
fítě něco říci :: to je mlal'tnč miblatoučj
ffi mčc toqpmtoománi mého; aíc jiš Ie
počíná 5tmímati. žDhtíime blebět, Bodyom
přifíli aamčas bomů. 55:3 to!;o ifem
ones běl: než iínbo woptamomaím“

mčti botíraít) proftce [\aE—ičfu, 059
MW pohačotoala; než marné boh) profbt).
Go měla babičfa jentč říci, chtěla, aby
široč čopfah; fobč bčti bo frbcí mod).

IV.

Gebčlt) opět pob lmčtoncí lípou.
wimě wčeíičtt) Bgučíce aloonnód) lmětů
fíabh) mtb fbíralt) :: mohou) na babičku,
m,; počala službamúm bětcm tot—promo:
wati.

„Rba pal ifcmpřcftala,Ěoničtu?
„Sat Dmčátotoá nmfeIa ic pofabiti

:: togpratoomati o nalqenčm prima.“
„Sbobřo Dmčófotoá negamlčcla ni=

čebo, a poměr-čtu tonedmo, ia! [: příboc
bilo. 92:3 tomu! toopratootonti počala,
lotmrofíla fi miloft, že fe utočená mrd)
noft aui load—nó pán nebube nab nilóm
[)orfíiti, nebo! točbčla bořit, 5:51) polic:
fmj pro ucpoebmoll ímébo fona fnabno
mobl bo nemitolti upobnouti, neiměně ale
řranti! notně potreftčmMti.“

„Io gafloušilf' \DOÍQÍI)bčti.
„Sto ic mambo ; ale on byl přece

ten, ienš nalqt ptrten (: int uwibite, pti
činou Htčítí&arlílomaJ'

„íBit'stc babičťo, Rodí! oEbršeI
[;obnou obměnu ?"

,?Ino, bčti; neboť miloft flcčnč Bolo
na prftenn toalmi gólešmo. ?He i flařečel
Bot :: Dwčátomó bopofub ieft “team."

„u ftařeče! již není "mnm ?“
„ÍBŠDM ifem mám potoibala bncb

3: aačóttn, še Bol již 70 let ítár, (: ob
tě boot; minulo iii přeů 20 let. ——Sefítč
10 let Byl ším, ale již jen nčtoíiháte mu
těleíuč fill) bomoliío pob tuto lípu iíti a
"| obbedpnouti. ibm obe bn: cbřábnul, Aa
to ale měl mfíedpm potřebnou obnubu

(Čtení poměrů a aóímončq

ob boototiroě mrdmofti. Gama Dtočófotoó
bo opatromala, ale to!)o nemuíela abarma
činiti; nebo! miloít flcčna fauna ftatcčla
čal'to nawfítěmomala (: po ražbě Dmčúlo
má něco barotoata, Bab na peněaidb but)
na "tahů.“

„91 co po! fe [!an GRarlíčlcm?
“Een bafta! bobaiifta pělnč nowé Watt),
neumíš pramba Eabičlo?“

„Seňtč toic, milé bčti. Melvin! fama.
ia! [: to ftaío, fbo mitoítimč tvtdpnol'ti
řelí, je fe boBře úplná (! pilně bo moh;
d)obí :: r&b fe učí; ale to je iifto. WH
loítiroó mrdpnoft ici baía bo měna, aby
tam (hobit bo Woll). Můžete "! mnfliti,
že fe latě o toffedmo, co potřeE—omal, po
ftatatn. ——Ratlíčcl fi tě milofti ale
talě uměl mášiti. 92:3 minul tof, bomíl
['t-!táfné mofměbčení 5: moh), že [: pilně
učit a Dobře cbomal. !milofl pani & fie:
čna měn) ; tobo rat—ort :: ooftah) bomba
MC bo Wot. — !IBofmčt—čmiBolo pořáb
pčfnějni, talše miloftimá mrdmoft mu na
ta! Dlouho pobporu přifIíBiIa, holub [: il
!)obmým ofmčbčomati Duba“

„D to bota [;obnú to miloft fíečnn!
Tu mufel lašbó míti hit?!“

„'Io ic ptamba. Rbc jen mohla,
pobporomaía dwbč, a byla mimi mlibná
:: přítoětimó rc tašbému. QH: nebgta neš
ieft aš pointa"

„$ofub? abc pal ie, Babičfo?“
„Rba ic? IB gámfu. Stat iíečna

icft none miloftiroó paní."
„Soli pal to možné?" bitoilo [:

bčti.

„Snu točíte [\oě Babičce, a Pool
půibeme 5ítra bo tol'tela, nqapomeňtc
y: ni te oomoblitiJ'

„Io učiníme?
„Si'at pal, babičlo, ic nyní tenŘadit?
„3 toho to íta! bobmí mně (: bo

bra—tim; pán — 'Břineb togbčlc'm wc
filolód; měmfód), mftoupil bo tancclóřc co
iebnobuóó pífař a flce bo nanebo. Gebi
tam a; pofub (: formuje fměbomitča tu
loneobemě ípoloienofti pobřígent', “b.“

mčti mofleh; na něttetébo ; piíařů
ímébo otce. Babičku fe umlčela dnoittu
a pa! 6 umcmima očím libela mítou
čata ímá pramic: „ten! ieft otec mác—
fqn můi tolafmi. —— megapomcňte nim;



Šájnč.

na to a ulajtc je i m; bobrtjm (homo:
nim mběčmjmi bcbrclimč mileft paní (\
pamatujte, fbljfolllb nmibite tipu tuto, na
Dařečla a na mne.“

Šín jiš nemohla babičfa běl: lulu:
měli je boh; B ni bo hlnfitčljo

lóže. —

Gbobilt) jeňtě čafto bo tibetičla. í'i=
pa jim byla mjácnou a pohodlnou pro
pamótlt; hrabě. libují—qbolo i wohnnula,

Bas
1. Po tisíci letech.

Svatí Cyrill, Method smutně s nebo
shlíží,

Přehrozná je muka jako kámen tíží,
A tu muku hroznou, ltloravičko milá,
Ty jsi apostolům svojím ustrojila:
Ze se Boha vzdáváš, starym modlám

koříš,
A že vrahům duše jako slepá dvořlš.
Zahmdou jsi bylo, milosadem Páně,
Ach, a nyní pustú stojíš jako stráně.
Proto svatí bratří, proto se tak sonií,
Po tisíci létech po tvych nivách touží,
Rádi by zas s nebe spustili se dolů,
Apostolovuli po Moravě spolu.

Oba již se berou !( trůnu nebes
Králo,

Jemu). cherulmvé slouži neustále;
Duchův sbor ten jasny' srdečně jich

vítá,
Žulost přehlubokou na tváři jim čítá.

„Hospodine, Králi !“ vcce statný
Cyri ll,

„Ejhle jaký bol se v duši naši vyryl:
Národ hyne slavný na Moravě drahé,
.!emuž my jsme dali světlo viry blahé;
Zel mim lidu toho, srdce mis tam pudi,
Kdože medle jiný ze spánku ho

zbudí?
Kdož mu podá léků, kdož mu zhojl rány,
Aby šťastně dosel Tvého ráje brány?
Kdož mu skytne světla, kdož ho zba

ví bludu,
Aby zkázy nevzal v pozemském tom

trudu?
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nejapomnčlobb běti; anij tbnj je 0qu
rojmebl ob milého mifta, tbc nepatrná
nbáleft učinila libi dpnbáh) pomlč mall:
mimi. Žlřej lípa aš bofub nemohnnula.
?lč je libé aminili a jebni tom, jini ii:
nam fe rojtjíli, lípa floji holub o bláfó
poměfti honu tašbénín, no; jb: ofolo:
„(Sti _otce jmébo i ntntfn honu o
but—m fítnítmjml“

n ě.

Dovol Hospodine, Moravu ať zřime,
Cestu apostolskou nově nastoupíme;
Navrůlime pak se tcpruv ve Tvou

říši,
Národ ten až celý přilne ku Ježíši,
A k té c_ltoli Jeho, Církvi katolické,
Až. se k Rimu skloní šíje rozkolnické.“

Method převzal slovo: „Stitovnl—
če věčný!

Tvůj jest veš-kcn obor světa nekone
čný,

Nedej, aby lid Tvůj kruly'm jedem
hynnh

.Iemnž srdcem našim spásy tok se ři
nul,

Posavád nás mocny' zápal dolů táhne.
Po Moravě milé duše posud práhne;
Jsonrtodltky naše, zavedené, chybné,
Avšak phT-mčdobré, pole mnohoslibné;
Postav nás tam dolů, at je oslovíme,
Dílo davnovčkč opět obnovíme;
Poznují nás jisté, uposlechnon hlasu,
Vydají pak o žni hojnost zlatých klasů.“

Doznivá tak mluva obou svatých
bratři,

Celé nebo na ně s úžasnutíin pat'rí ;
Neslýcháno, po bídné by toužit zemi
Někdo mezi nebcšfany všemi.

Jenom Christus věčná pozůstavil
sldla,

Aby světu zjednal přístup v slávy
zřidla;

Aj, a nyní naši apostolé milí
Po Moravském luhu vřele Zotoužili. —

Hospodin se jeví v dómantové záři,
Ku prosbě sc. kloní milostivou tváři;

10'“
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„Nepřišli jste darmo na mě srdce
tlouci,

Po vůli se staniž lásce vaší vroucí;
Dokonejte dilo, jímž jste přede veky
Vydobyli sobč Moravanův vděky;
Dvojí slávy věnec hlavě vaší kyne,
Který láska moje od věků vám vine“—
Proslovil se Pán a nyní s trůnu vstává,
Na cestu svým sluhům požehnání dává.

Jasný sbor se loučí, slzu vidět mno—
hou;

Duhu Boží pne se vlastí nad ubohou;
Petrův klíč se třpytí, ráj se odevírá,
Cyrill, Method s výše k nám se ode

bírá.
Sestupují dolů po žebřlku zlatém,
Jako druhdy Jakob ve snu videl sva

těm,
Anjelé jich nesou na perutěch čilých,
Zvuky z úst jim tekou pisni roztomi

lých.
A když na milené půdě se již octli,
Hory, doly, háje rázem ze sna pro

ctly.
„Pomiluj nás Pane, milost Tvá buď

s námi.“
Tak se rozzvučely vlastenecké chrá—

.. “ my. “'
Sedý Velehrad se chvěje, mla

dne, jásá,
Tisícleté rumy s vážných llcí střásá,
A co lůno jeho po věky již kryje,
Kříslse a vstává, všechno znova žije,
Rostislav, rek zbožnýprvý spě

chá z hrobu,
Aby průvod řídil v radostnou tu dobu.
Převelehny chrám již dýchá květinami,
Oltář Páně hoří zlatem, drahokamy.

Vládyky a lid se hemží vůkol kříže,
Mezi nimi velký Svatopluk, náš

kníže.
Ba i Česká země vydala svých skvostů,
Aby uvítala převzácných těch h05tů.
Ludmila, máf štědrá za ručinkuvede
Vnuka, pacholátko něžné, milohledě;
Václavek to čacky', dvou si nese

věnců,
Chvátá zdobit hlavy Božích oslavenců.
Vojtěch, Prokop, Vitis Janem

z Nepomuku
Též se dostavili kslavnostne'mu pluku.

Na cimbuří hradu ozval se trouby,
Střibrný zvon hučí, plesa z uše hloubi;

Éáfnč.

Apostolé ohá k svatyni se berou,
Pestrá mračna lidu za nimi se derou;
Přívětivě zástup napřed pozdravuií
A pak u oltáře kroků zastavují.
Anjelské je ruka ku mši svaté stroji ;
Na stole již Páně zlatá skříně stoji;
Předrahe to zbytky Klementova těla,
Jehož duše vezdy přímluvou se chvěla.

„Přijdiž Duchu svatýl“ otec
Cyrill pěje,

„Milost Tvá at půdu chladnou roze—
hřeje,

Aby símě vzácně, ježto budem síti,
Neumí-ele na zmar jako zvadlě kvítí;
Udčl nebeského slunka, větru, rosy,
Aby o žni naše zaplesaly kosy.“
Vizte nad oltářem jaZykový plamen,
Páně Duch již leje na vlast svěží pra

men.
Na to arcipastýř Method obět koná,
Modlitba se jeho nese libovonná
Vzhůru za stádečko vroucně milované;
Chrám a vlasti nebe na znamení daná
Zvučné„Gl orta“ již eroznícenou duši
Provolává Bohu, jakož Jemu sluší.
Všickni :: veleknězem spolu obětují,
Každé slovo po něm věrně Opětu'í.-—
O pozdvíhování vésti slavnéběží,
Morava tu celá na kolenou leží;
Christus k slovu kněze : oblaků se níží,
Ztracené se nebo k zemi opět blíží;
Beránkova čistá za lidstvo krev teče,
A Bůh klade stranou vytaseně meče.
Ano div se děje —- všechen zástup

spolu
Apostoly pozván sedá k Páně stolu;
Boží Syn jest oním štědrým hostitelem,
Častuje svy'ch dítek vlastní krvi, tě

lem. ——

Oběť dohárala. Chorál slyšet skůru,
Na kazatelnici Method stoupá vzhůru,
Vzývzi Ducha Páně, žehná lidu všemu,
Oko, ucho, srdce, vše se nese kněmu,
„Lide můjl slyš hlasu otce

upřímněhof'
Vece, „Bůh nás vyslal z kraje

nadhvězdného.
Ve tmách nepravosti patřili

jsme tebe,
A ten pohled bolný znechutil

nám nebe,
Vzdali jsme se. tedy vší té vzá—

cně slasti,



Bílině.

Aby's nepad' věčné hrůzy do
propasu.

laska po tisíci
letech;

Nuže vlasti drahá, skvěj se
v nových květech,

Otevřiz nám srdce—pastýřům
svy'm věrným,

Nedej sluchu pekla nájemní—
kům černým,

Není krome Christa moudrosti
ni krasy,

V Církvi Jeho dojdeš jediné
své spásy;

Podej ruku volnou, národe
naš milý,

Byehom ku blankytu toho pro
vodilil“

„Aman, staň se,“ takto zbožný zá
stup zela,

„Amen' přízvukuje Moravěnku celá.
Jan Snukop.

Nevyhasla

2. Píseň bratrstva sv. Cyrilla
& Methodia

k obrácení nesjednoccných Slovanuv.

(lí napévu kajut-|pisne: ,.Phsný soudce
všech hHšniků.“)

Vzhůru bratří katolíci!
Christa, rodu milovníci,
Družstvo svaté volá nás,
Nule pejmc v jeden hlas:

„Cyrille a Methodčji!
Proste, ať již slavit směji
Smlmi v Církvi hostiny
Vsccky slavske rodiny.

Jedna jenom pravda jesti,
Která k nebi cestu klestí,
Cesta ta jest Christus satu,
Proto zavzni celý chrám:

.,C-yrille :] L d.
Pravil Christus, pravda stala:

„Petře, ty jsi Církve skala,
Krome tvého základu
Neni věčných pokladů l“

„Cyrille & t. d.
Jenom Petr klíče héi'c,

Otevírá nebes dvéře,
Kdo se jeho orli-tka,
Sám si slávu zamyká.

„Cyrillc a t. tl.

')
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V Rímě Petrův stolec stojí
Tam Bůh světu spisu strojí,
Tam jen brána života
Bezpečně se bleskotů.

„Cyrille a t. d.
Ježíš maje umírali

Prosil: „Otčel rač jim dáti,
At jsou jedno na včkyl“
Tudyž naše ntli'eky:

„Cyrilla a t. d.
Bylyf ondy veky zlaté,

Bratr bratra v lásce svaté
U oltáře políbil,
Církvi věrnost zaslibil.

.,Cyrille a t. d.
Běda, dělí nás už stráně,

lioztrženo roucho Ranč,
Bratří matku zradili,
K maceše jsou zbloudili.

„Cyrille a t. d.
Opustivše pramen živý,

Z kalu váží nápoj divý,
thud jejich choroby,
Zelme proto z útroby:

„Cyrille a t. d.
Matka dnem i nocí kvilí,

Marně truchlí po tu chvili,
Nehea pomoc vyzývá,
K patronům se modlívá:

„Cyrillc a t. d.
Ježíši, Ty's pastýř duší,

Slovo Tvé necht bludy zruší,
Uveď ovce zbloudilé,
K pramateří rozmilé!

„Cyrille a t. d.
Maria, ty's mocná paní,

Předlož Synu naše lhaní,
Pak tě věčně na nebi
Všechen rod naš zvelebi!

„Cyrille a t. d.
Jan Soukop.

Píseň o sv. lílémcntovi Řím
ské-m. *)

Pčjme Moravané, pějmc
Klementovi svatému,
Papežovi chválu vzdejme.
Vcleknězi lllmskému ;

Jest nám zvláš-tú vitana, jelikoz nyni
jednota katolická na Moravě
přijala jméno: „Jednota av. Ille
montm“ (Pohdatel.)
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Jenžto kdysi ') Církev Boží V moi-i hrob nm uchystali ')
Moudi-e řídil, spravoval, Vyslancové temnosti,
Lodky Páně věčné zboži Vody děsně zaplakaly
V boni-ech hrozných zachoval. Nad tou lidskou krutosti;

Pohon tehdá zul'il krutě A však jeho svaté tělo
Proti Církve tábow, Neuběhlo navždy v zmar,
Na tisice v malé lhůtě Z mořské bouře nebe chtělo
Kleslo Christa ve sboru; Dúr ho zbozny'm duším v dar.
Jmena těchto mučeníků Dlouho tělo pohrobeno
Čas by nám byl utratil, 'l'lelo v lůnu ciziny,
Klementovi složme díku, Cyrillem až přenešeno
On! jich zkáze uchvátil. 2) Do Moravské otčiny;0)

VKorinlhu kdyz zmatky dusné Slavíž tedy vlasti drah-'!
Bouche Páně porvaly, Klementovu památku,
Klement mluvil -— hádky hnusné (“ nám s nebe d0p0mahá
K jeho slovu přestaly;3) Slechti! Christa zahrádkul
Ach i nyní sváry dělí .Iao Soukop.
Ditky téže matky ——nás,

Pros, ó velky smiřiteli, 4_ Svatý Mal-tim
Ať již padne spOrův hráz. '

Pro kříž zŘíma vyhostčny V městě Amieně
U vyhnanství putoval, pod teplými krovy,
Lid tam žízní utryznčny V daleké tam zemi,
Proudem divným častovat. ') lide sobě hoví.
Nás též napoj, muži svatý, líoví si tam všeci,
Vodou zřidía Christova, všem tam převeselo,
Kdo ji pije, Bohem znaly Jenom chudák nemá,
Věčně mlád se uchová. čilnby zahřál tělo.

') Sv. Klement, nejstarší mezi otci svatyni, vrstevník npostolův, jak se vůbec za to má,
papeloval |. P. 68, byvdlo svědectvíIreneova třetí, jenž v poaloupnosti po
spostolích biskupství (Římské, nejvyšší vládu Církve) obilí-zel. Viz: Spisy sv.
Oteílv apost. od Snšiln st. 15.

a) Ustanovil totiz vllimé po sedmi okresích mesta sedm uotarův, aby vyšetřovali skutky
mnčenikúv a je písemně zaznamenali. Přelet Bohu! te tyto pievznene zápisky za
easn Dioklelinnova pronásledováni ktestanův nn mnoze oknem zkázu vzaly.

1) Kdy! nekteří v Iiorínthn proti přednostům cirkve tamnčjií povstali, utekla se církev
Korintskri k církvi líimské, aby volnosti a působením jejím odbojníci ku peslušenství
přivedeni byli. Skvely to zajisté důkaz, ze již. tehdá v pravěku křesťanském
přednost dáváno stolici Římské, jelikož. jejímu rozsudku ostatní znlelitosti
svých podroboVsly.

4) Starobylá pověst vypravuje, že sv. lil. pro svou horlivost apostolskou vypovězen na
půlostrov tanricky (nynější Krym), na 2000 klestantlv k lání-sínímramoru odsouze
ny'eh tamto našel, kterýmzto u velike o vodu nouzi postaveným zázračně tivý pra
men vyvodil.

') Dle Eusebia uvrten byl mučeň sv. do moře.,kotvící okrk uvdzún, třetího roku vlády
Trojanovy I. P. 101.

') Svaté jeho tělo z moře vynesené věřící pochovmli v kostele, pod jeho! zříceninami
sv. Cyril! teprv I. P. 861 dne 30. lednu ho nalezl v Chersonn tanríském, kdezto
byl kHz Christův hlásal Kozsrůín pohanským. (Čas. mus. 1848 [. pag. 861).
Roku následujícího zavítav do Moravy s bratrem svym sv. íllethodiem, ph'nesl kosti
sv. papete co drahý poklad :; sebou, posvětiv mnoho chrámů a kaplí památce Kle
mentově. anolom povolán do Říma darov'il sv. ostatky ty papeži Adn'anovi "*
který jich v chrám! sv. Klementovi dávno jit zasvěeeném ulolíl, kdezto 0 dnes se
chovají. Morava zatím oslavujic sv. Cyrilla n liethodia vděčně telmnti nde í pn
mútku sv. Klementa povtdy, jelikot jeho prímlnvou zajisté jit nejprvši semínko kře
sťanstva na půdě Vlastenské svlszovdno jest bylo. — 



Nemá krovu, chodí
odo domu k domu,

A se zimou třese
jako listek stromu.

Tuhne tělo, tuknou
prosebné mu proudy:

„Nechte ohí'ůt pro Bůhl
' mo'e skřehlé oudyl“

Ale d'armo chodi,
slovem prosí mnohým,

Ustrnout se nechce '
nikdo nad ubohým.

Jak mráz krutý
proniká mu sat i kosti,

Tak ach! lidé —
křesťané jsou bez milosti.

An tak chudák
k bráně ubírá se s těží,

Uvidí ho vojín,
jenžto město střeží.

„Ach ten chudasl
jak je zutyraný mrazem,

Snad již klesne slabec
jako ptáče na zem.“

Takto vojín statny'
& jen k sobě řečí,

Komonč hned stavi,
po svém sahat meči.

Vytasiv meč břitký,
plášt svůj ve dvě děti,

„Vezmi polovicil“
chudákoví velí.

Sám mu podává ji,
s komonč sc kloní,

Udiveuý chudák
vděku slzy roní.

„O ty statný mužit
Pán sám odplat tolič,

Ach já pranic nemám
v té své bídné mdlobč.“

Ncčckai však vojín
na dík ani službu,

On jen jedinou má
ve svém srdcí tužhu.

Do táboru,
vojínem se státi Christa,

Žádá ode dávnn
jeho tužba čistá.

A Pán sám ho volá,
ještě této noci

Přišel k němu ve snách
s milostí Své mocí.

Vojín odpočívá,

Sčítfnč. 151

klesl v spánku říše,
Aj! tu ve průvodu

přichází Pán s výše.
Tu zří vojín Christa,

Jemu na pravicí,
Již dal chudákovi,

pláště polovici.
Styší přelíbezné

jako z ráje zvuky:
„Plášť ten přijal

Já jsem z Martinovy ruky.“
„Paneí“ volá Martin,

u radostném zření,
Probudiv sc spěchá

k chrámu bez prodlení.
Prosí o křest svatý,

sloužiti chce Pánu,
A Pau otvírá mu

milostí Svy'ch bránu.
Do svého jej Christus

přijal do táboru,
Za biskupa volil

křetanskému sboru.
A co počal vojín

láskou k Chi-istu zňatý,
Dokonal co křesťan

Martin biskup svatý.
O ty statný reku!

Takovému bojí
Uč nás, at se duch náš,

jak tvůj s Christem spoji !
Frant. Klínkáč.

5. „Lhái'e Pán Bůh kářeg“
Povčra pak hloupá
Mnohy'ch v hanhé skoupá.

„Panímámo smutnou vám
O kurníku zprávu dám:
Koše jen a skořepinky —
O slepičkách ani zmínky;
Kohout též, co kokrlial —
Snad jich Bulík roztrhalť“
'l'akou zprávu dívka dává,
Pani Své, když z lůžka vstává.

Bulíček rád žel-tovat,
Slipky někdy v kurnik hnal,
Potom na ně rázně štěkal,
Chudínky by trochu lekal;
Chtěl jc držet v pořádku,
Zachránit chtěl zahrádku.
Klevetnice -— stará Dorka,
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Na Bullčka lhala zhorka,
Z očí ho již chtěla mít,
Snad i život jemu vzit,
!( teplému že někdy prišla,
Z Bulička když mdloba vyšla.

Panímáma líp to znala;
V podezření jiných vzala.
Hádala hned z řičiee,
Kde jí vzal ty slepice,
S dírkou klíč a kopyto
Také prý ji poví to;
Cárám těmto rozuměla,
Zloděje z nich poznat chtěla;
A jak známku dostala,
Na zvedy se vydala.
Drahovala po peří,
!( Chudobům Šla do dveří.
Snad se llnč jí rozlilu,
Chudobku co plíznila;
Dala! jmen ji nadivaných,
Mastných, pepmých a slaných.
Přec, než k soudu chvátala,
Po Buličku pátrala;
Chtěla zvědět z jeho huby,
Omaslil—li on si zuby?
Slepice měl pod svou moei ——
Kdo pak ví, co skutil v noci?
Bulička hned volali,
Aby srst mu srovnali;
Volali ho lichotivč
V jizbč, v kuchyni a v chlivč—
Bulík však se neozval;
Snad ho také zloděj vzal ?
„O ten padouch kolenatý.
Kéžby poznal za to katy!
Jiste pes mu v cestě byl,
On mu smrtnou ránu vryl.“

NaHkůní nové bylo,
Ba ni pláče nesehúzelo:
„Bulíčku nás ubohý,
Dobrý tvore čtvernohý!
Proto 105 byl v službe věrný,
Dostal se ti konec pemýl“

Bozhněvanů panímáma
Na starostu běží sama,
Zlodějůr by lépe hleděl,

Spády jejich aby zvědél;
Slipky že jí vyfoukli,
Bulíčka snad utlouklil —

Ona svoji nedomlela,
Za dveřmi zas jiná zněla.
S pláčem prišla Chudobka,
Poctivá to osobka,
Hkouc, že Slipky panímámy
Nenechaji ani slámy,
Od Božího svítání
Že je do skod vyhání;
Teď že právě z pšenice
Zene mlsné slepice. —

Panimáma hned se rděla,
A již znova spustit chtela,
Ale vážné sturostovo
Rozhodnulo věc tu slovo,
Obomn mlčet poručil,
Potom tak je po-učil:

,.Dorka vzteklá po musice
Zapomčla na slepice,
A než ráno vstala dnes,
Kohout v pšenci dal jim ples.
Proto milá panímámo,
To vám činím zkratka známo:
Slípkům dejte za luby,
Jazyk držte za zuby.
Potom \duvě Chudobkove
Dáte míru jarky nové,
Za soudnnu pak výpověd
Vyplatilc zlaty' hned.“ —

Jak Se potom s Dorkou dalo,
Na tom zalezi nám malo.
První však, jenž vinen byl,
S dobrou sobě poradil;
An se v domě mleli všeci,
Bullk pěkně ležel v peci.
Na druhý pak tepruv den
Lezl chytrák z pece ven.

Panimámy, “rict si dejte,
Pověr všech se vystřihcjtc;
\lčjte čeled' v pořádku
Jako pěknou zahrádku,
Budete unit pokoj svatý,
Zůstane vám v kapse zlatý.

P. Obdrtnlek.
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Výroční trhové na Moravě.
Dle nejvyššího nařízení neodhývaji se trhové nikdy v neděli a ve snílek, ne'—br:v den

předcházející neho následující.“*
Archlebov (okr. Žďánský), 1. v out. před

Fab. a Šeb. Den před tím trh na doh. 2
v out. před &. Fil. a Jak., 3. v out. před
sv. Bochem, den před tím trh na dobytek,
!. v out. před av. Šimon. a Judou.

Ausov (Aussee, okr. Moheln.), l. na Fil. a
Jak., 2. na .líljdto, 3. na Tomáše Ap. Tý-_
dni trh každou středu.

Bánov (okr. Uh. Brod.), 1. v out. po stře
doposlí, 2. v out. po sv. Pelru & Pavlu,
3. v out. po pozdrilení sv. Kříte, 4. v
out. po sv. Lucii. Trh na doh. před kat
tl'm ročním trhem.

Bičelov (okr. Jihl.), 1. v end. po Janu
křtít., 2. v pond. po nane evz. I'. Marie,
3. na sv. Barboru.

Bouzow (okr. Litovel.), 1. v pondeli před
Fab. & Sch., 2. třetí pond. po Velikonoei,
3. v pond. předHúříhíajd..4. vpond. před
sv. Šim. & .ludou. Trh na len a na přízi
kladou středu.

Beroun (Bňhrn, okres Dvoreeký), 1. na
ohrdc. sv. Pavla, 2. v pond. po 4. ned.
Veík., 3. v pen. po tw. Anne, 4. v pond.
po av. Leopoldo. Trhy na přízi ten den
před výroč. trhy.

Bergštát (Horni město, okres. RymařJ, ].
na pepelec, 2. v ond. po křížové ned.,
3. \! pond. po sv. aří Maid., 4. v pond.
po obětován: P. Marie. Koňský a dobytčí
trh každý jarmark. Trh týdní n na přízi
každou středu.

III.—klinice (okr. llrotovíeký), !. nn snída
lčje \; únoru. 2. na sv. Petra & Pav., 3. \!
out. po sv- Bartol., 4. v oul. po sv."avln.

“líně velká (Gross-Bitesch), !. v. out. po
lírom., 2. v out. před Vellí., 3. v out. po
nnnebevz. F.Mnrie, 4. v out. po sv. Frant.
S., 5. ve čtvrt. před Vánoci. Týhodní trh
každý čtvrtek. Dohytčí trh před kaidy'm
výroč. trhem.

Bllěškn Osou: (okr. Vel.Mezeřícký),jar
mark dne 25. červenec.

Blíyška Veverská (okr. Tišňovský), 1.
v pond. po sv. Apollonií, 2. v pand. po
sv. Fil. & Jakob. 3. v pond. o sv. Janu
NepOm. 4. v pand. po sv. aírlol. 5. v
pond. po sv. Šim. ! .Iudč. Dobyíčí trh

katde dopoledne.
ll iškovlee (Lispilz, okr. Budejov.) 1. v p.

po Boi. vstoup., 2. v 2. pond. po sv. Mi—
ehalu, 3. na sv. Lucii, 4. na den sv. Vavř.
Týhod.m. htdý ccm

Blansko, 1. v. pond. po sv. Janu křtít., 2.
v pond. před sv. Murt. Trhy nn vlnu: í.
pond. po nanehevstoupení, 2. v pond. po
ov. Matouii.

Hlučína (l.-inac, okr. ŽidlochovJ, 1. v

V Ivančicích jest dobytčí trh před kaldy'm trhem vy'ročuým.
Ve flóře trh na koně zároveň s trhem na hovězí dobytek.

out. svatoduš., 2. ve čtt'rL po Václave, 3.
v. out. po sv. Mikuláši.

Bohr-ová dolní (Bobrnu, okr. NovoměstJ,
]. v out. před sv. Jiřím, 2. \! out. před sv.
Bortel., 3. 1! out. před všemi Sv., 4. v ont.
před sv. Tomášem. Dob. trh v poud. před
katdým \y'ročním trhem.

Bohrová horni (okr. Novomésh), 1. v out.
po 3. král., 2. v pond. po sv. Vite, 3. v
pond. po sv. Mart. Doh. trhy: 1. v pond.
po 3 král., pnk nn oshtni roční trhy.

Bojkovice (ukr. Uh. Brod.), 1. v pond.
před masopust. ned., 2. v pond. po Bol.
Tele, 3. ve čtv. po sv. Var'r.. 4. v pond.
po sv. Ditiši. Před každým jamarkem trh
na dobytek a na obilí. Velk. týh. trhy: !.
ve (1er před Vdnon, 2. ve čtvrt. před
Velkon. Koňský trh knidý čtvrt. v poste;
týh. trh každé tondělí.

Bušovice (okr. ždánský), 1. v pond. před
Boz. rstoup., 2. prtm' pond. o sv. Mart.

Boskovice. !. v pond. po nc . devím., 2.
v pond. po sv. Wm, 3. v pond. před sv.
Václavem1 4. \! pond. pdíateř. Velke týlu.
trhy ve čtvrt. před Velkou., svatod. sválk.
!: Vánorí. Koňšll trhové ve čtvrtek před
katdým jarmarkem. Týhod. trh každý čtvrt.

Brno (Brunn), 1. v poml. před popeleem,
2. třetí pond. po sv. Duchu, 3. \! pond.
před nnror.. I'. Marie, 4. \! pOnd. před po
četím P. Marie. Katdý lmí 14 dní, svátky
n neděle nevyjlmnjle. ()Iiehodndtíím jsou tři
dní před tnčňtkem prvního týdně každého
trhu, totiž: čtvrtek, pátek a sobotu k ry
kládňni :: prothji ull' in grosso povoleny.
Hlavní trh na \ínu: 1. out. v červenci,
který trvá 8 dní. Trhy na vína: 1. v sob.

před sv. Trojicí., 2. ten den před počelim. Marie. lt'oňští trhové: 1. první pond. v
paste, 2. pnnl pond. po nur. p. Mar. Trhy
na doh.: th' dní před každým ročním tr—
hem, před městem, totiž: ve čtvrt., átek
n sob., v lýduích, jcnt roční trhy pře ehd
zejí. Týdenní trhy katdou středu a pátek.

Brno staré (Altbn'mn), !. ve stř. po ve
likonoei, 2. ve stř. před Mnř. Mnjd., 3. te
stř. před sv. Sim. n Jud. h'atdý ln-á8dni.

Brod Uherský (Unguriseh-Brod),1 ' out.
po 3 kn'dích, 2. v cm po smrtne ned.,
3. v out. po 6. ned. velk.. 4. v out. po
proměn. Chr. P-ina, 5. v out. po sv. Ším.
& Jude. Dob. trh před knid. ročním trhem.
Týdní trh každý čtvrtek.

Brod:-lí (Prodlitz, okr. Prostéj.). 1. v out.
před hrom., 2. v ont. řed nar. P. Marie,
3. v outerý po sv. Ali pété.

Brtnice (Pirnitz, okr. .lihL), 1. ten den po
novém roce, 2. ten den po ev. Cyril. a
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Meth. 3. na sv. Fil. . Jak., 4. ten den
před navštiv. P. Marie, 5. ten den po An
jelu Strážci, ti. ten den před všemi Svat.
Přednl trh den před každým jarm.

Brumov (okr. Mob.) 1. druhý poud. po 3
králich, 2. druhý pond. po rv. Fil. : Jak.,
3. v out. po sv. Janu křtít., 4. v pon. po
av. Václavu. Dob. trhy: 1., 2. e 4. v sob.
před každým trhem v'r. . 3. v pond. po
sv. Janu křtit. Týh. Ir každý out.

Brunseil' (Braunseifen), ]. v out. Velkon.,
2. ve středu řed naneb. P. M.,3.vpon. po
sv. August., : v pon. po očcti P. Marie.
Trhové konští: ]. v out. clkon., 2. v p.
po sv. August. Dobýtčl trh v poml. po sv.
Angustinu. Týh. trh každou středu a 50h.

Brubbcrk (Brattnsbcrg), ]. v pátek před
květ. ned., 2. v outerý pl-cd na nebevz. ?.
Mar., 3. v out. po sv. h'ateřine.

Bl't'clnt'a (Lundenburg), 1. na sv. .liřl, 2.
na sv. Bartol. Trh na vlnu: !. dne 5. čer
vna, 2. d. 23. září. Týh. trh každý čtvrt.

Bl'czovů (Brisan, okr. Svitav.), ]. v pond.
před olmic. sv. Pavla, 2. v pon.po nalez.
sv. Kříže, 3. v pon. po pozdviž. sv. liřiže,
4. v pond. před Lucii, 5. v ond. po av.
Markytč. Velci trhové: !. pře: květ. ned.,
2. v sob. před nar. Páně. Trltovt': na vlnu
n na koně v out. před každýmvýr. trhem.

Bučovice. 1. v on. po ned. masop., 2. v
pon. před sv. Buch., 3. v pon. před BorL,
4. v pond. p v. Šim. a Jude. Koňský a
dobytčí trh ten den po ročním trhu. Trh
každý čtvrtek.

Btttlčjovlcc Moravské (Mňhriseh-Budwilz),
1. v out. po 3 králích, 2. v out. před Bo—
žím vstoupenim, 3. v out. po sv. Jiljí, 4.
v out. po sv.!lavlu. Dob. trh na den před
každým výr. trhem. Týb. lrh každý čtvrt.,
potom dva velicí trhové ve čtvrt. před Vá—
noci a na zelený čtvrtek.

Budišov (Bautach), ]. na svatého Filippo
a Jakuba, 2. v pon. po nar. P. Marie, 3.
na sv. Ondřeje. Vclkó trhy: 1. vsob. před
květnou ned., 2. na sv. Tom. Ap. Trhové
na len a na přízi každou sob. Trbna vlnu
zjara a na podzim po oatřihánl ovci po
2 sob. Trh na koně a na jiný dob. vsob.
před květ. ned. Týdni trh každou sobotu.

Budišov (Budischau, okr. Třcbický), na sv.
()ndř. Veliké týdnt trhy: na den nv. Tom.
ap. & v pon. v pnšiovcm týduí.

Buchlovice (okr. Hrad.), I. v out. po obrá
ccm sv. Pavla, 2. v out. po sv. Cyr. a
Metb., 3. v Out. po Bot. Tele, 4. v out.
před sv. im. & Judou. Dobýtči trh každý
pond. před ročním trhem.

Byslřlcc gv Novom. inhI.), !. v ond. posv. Jiří, . v pontl. po sv. Jak., g. v p0n.
po lv. Ludntile, 4. ve středu po sv. Ilavl.
5. v pon. po sv. Dorotě. Veliké týh. trhy:
]. v out. před Velikon., 2. vout. před vt.
Svat. Trh na len a přízi v pond. po sv.
Havle. Trh na koně a jiný dobýt. ten den
před každým jarmark. Týhodní trh každý
Out. a pátek.

Výroční I.:-hm nn Morava

Bystřice (pod Host.), meu' čtvrt.vpoate
2. na sv. Fil. & Jak., 3. v ont. před sv. Jiljí,
4. na sv. Václava. Iioňttí . dobyt. trhové:
!. v sob. před prvním jarmark., 2., 3. e
4. ten den před jarm. Týh. trh každé out.

Bystřice hrubá u llolomouce (Gross-Vi
stmitž), 1. na sv. Matěje, 2. v pond. po
sv. Filip. a Jakubu, 3. na av. Bartol., 4.
na sv. Ondřeje.

Bzenec (Bisem), 1. v pond. po okL sv. 3
králů, 2. v třett pon. v oslé, 3. v pond.
po Janu křtít., 4. v pon . po sv. Václave,
též kohštt a dob. trhové. Týdnt trhy kazdý
pond. a čtvrtek.

('hropiít (okr. KrOměřJ,]. vpon. po druhé
ncd. Vclk., 2. na .detho, 3. na sv. llavla.

'crm't Itora, _l. na sv. Josefa. 2. ' ont.
před Feb. 8 Seb., 3. na sv. Vavřince, 4.

_v out. před sv. Havlem. Týh. trh kai. stř.
Corn-mi vodo (Bothwasser), 1. v pondeli

před Fnbiůnem a Šebastiánem, 2. v pon
deli po Fil. o Jak., 3. v pon. před reze
slánim np., 4. v pond. před posvěc. chrámů.
Dobýt. trhy: 1. v čtvrt. po atředoposti, 2.
ve středu před zel. čtvrt, 3. ve čtvrt. po

_ posv. chrrimt'l. Týh. trh každou středu.

l't'jkovice (okr. llodontn.), 1. v pond. (posv. Marku, 2. v pond. po sv. Kunegun &.
Trh na vlnu: 1. dne 16. máje, 2. v pond.
po sv. Václ.

Dni-ice, 1. ve čtvrt. po druhé ned. post., 2.
v out. po Vavřinci, 3. v out. po sv. tht.
Ser., 4. vout. po sv. Mikul., 5. vout. před
vatoupen. Páně. Přední trhy: ten den před
každ. jarm. Dobýtči trhy: ]. třeti středu v
postě, 2. druhy“ pon. po av. Vav., 3. druhý
pon. po sv. Frant. Ser., 4. na druhý pon.
po sv. Mikul. Pak prvni ntředu v každém
mesici. Týhod. trh každou sobotu.

Dalešice (okr. llrolov.), 1. na památku sv.
Pavla, 2. na sv. Leop. Týh. trh každou ltředu.

Datttbořlce (okr. Žďúnský), 1. v pOnd. po
Bož. vatoup., 2. v pon. po sv. Murt. Týh.
a dobytčí trhy ve středu ode stř. popel. až
do Vclkon.

Doubravice (okr. Blauecký), !. v pon. po
sv. Fab. a bob., 2. vo_ut. svatod. 3. vpon.
po sv. Bartol., 4. na Sim. a Judu. Koňské
a dob. trhy v sob. před každ. výr. trhem.

Doubravník (okr. Tišňov.), 1. na den sv.
Fab. n Sch., 2. na sv.Jana křtít., 3. v pon.
po povyšcní sv. Iihže, 4. na av. Ondřeje.
Koít'sti trhové: !. \! pond. po smrt. neděli,
2. v pon. po vstoup. Páně, 3. v pon. po
Anjelu Strážci. Týh. trh kutil. středu.

chlitt (okr. 'l'išíiovJ, 1. na den nnvštivcni
I'. Marie, 2 v on. po proměněni P. Giri
sta; 3. na sv. lavlo, 4. na den Mládek

Dčdlt't' (okr. Viškovsltý). 'l'rlt každý pond.
Dlouhá Loučka (Unter—Langcndorf,okres

líní-OV.), 1. ve etl-. před Velkon., 2. vpon.
po av. Bartol., 3. v pond. před nv. llikul.,
4. v pond. po sv. Trojici.

Dobroměřice (okr. Kojettn.), ]. na nv.Jiří,
2. vpoml. před Poreiunkul., 3. na sv. On—
dřeje. Týbodni trh každý čtvrtek.



Výroční trhové na Horní.

Domnšhit (Domatndt), 1. první pon. v postě.,
2. dne 28. října. Trh mí vlnu 16. máje.
Trh kaidou soholu.

Drnhotoušc (okr.!lranJ, ]. na sv. Valcnt.;
2. dne 25. dubna. 3. v out. po sv. Vavř.,
4. dne 2l. prusincc. Týhod. trh katdó out.

Druoholoc (Dúruholz), !. v pon. po třech
králích, 2. v pon. po k'chmné ned., 3. v
pond. po třetí ned. Ve k., 4. v pond. po
sv. Barlol., 5. v pand. před Brigitou. Trh
koňský v sob. před prvním jarmark. Ty'h.
trh každou středu.

Dřevohostice: (ok. Uh. Brod.), 1. druhé
out. po hromn., 2. v cut. po sv. Fit. a
Jak., 3. v out. před nar. P. Marie, 4. druhý
out. po všech Svatých. Trhy na vlnu: I.v
pond. po sv. Jiří, 2. v pond. po sv. Vaicl.
Koňský n dobytčí trh: v pontl. před kai.
trhem výročním. Ty'hodni trh ve čtvrtek.

Duh (v okr. Olomuck.), 1. v pon. před
obrácením sv. Pavla1 2. v pond. před sv.
Jos., 3. v pond. před sv. Jun. křtil., 4. v
pond. před sv. Mart.

Dunnjmicc horni (Oher-Dnnowitz,oltr.
Znoj.), 1. na sv. Marka Ev., 2. na povýš.
w. Kříže.

Dunnjoňce dolni (Unter-Danowitz,okr.
Bal.), 1. ? pand. po sv. Jiljí, 2. v pon.
po sv. Lucii.

Dvorec (1100, 1. v pond. po sv. Trojici, 2.
v pon. před rš. Svat. Týdní trh ku.. pát.

Dvorce (Nothin, v Mik. okr.), ty'hod. trh
Raid čtvrtek.

frenš int (Frankstadt), !. v out. po 110va
roce, 2. v out. po provední ned., 3. v out.
po sv. Janu křtít., 4. v out. na sv. Václ.
Trhy koňské : doh.: !. Vpontl. po novém
roce. 2. v pond. po provodní ned., 3. v
pond. po sv. .hnu křtitcli, 4. poud. po sv.
Václavu.

l'l'g'šlát (Freistadl, okr. Ilolešov.), 1. druhé
pand. po .hnonu Jciíš, 2. v pond. po na
nchcvstonp. Páně., 3. v pond. po sv. Jiljí,
4. v pond. po sv. Mikuláši. Velké týhod.
trhy: 1. v pond. po kvčtné neděli, 2. v
pond. po sv. Petru :: Pavlu, 3. v pand.
po sr. Violana. _

Frydland. u Olomouce, t. rm sv. :|“me
2. v out. svutodušní., 3. v modified sv.
)latoušcm. 4. na sv. TomQ- Týhod. U'h
každý pátek. 71“

Frydlond (okr. MBW 1. na sv.Jiří.2v poud. po 5v. Pc av.. 3. v pond
po 5“ bloněj-„If'l dOl). přcd l'OČ.U'Íly.

Fulnek, 1. \! pond. před sv. Fab. . Šeh.,
2. v out. před květ.. ned., 3. v por-ld. po
n1u'illveni I'. Marie, 4. v pompo sul-“mm.
Sen,!t. \; pon. po sv. Barboře. Trh na len
. „mi na každý výr. a ty'hod. trh. Knůští
: dobyt. trhové: !. v out. před květ. ned.,
2. v pond. po sv. Frant. Ser. Trh uo vlnu
dne 1. června a 6. října. Ty'hod. trh kal.
sobotu.

Goldstein, 1. v pond. po smrlné ned., 2.
na sv. Linharta, 3. na den sv. Matouš. Tý
hodnl trh katdý pond. a pátek.
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Guntramovice nehGundrovlcc (Gamers
ílorf, okres Lihnvský), l. v pon. po kých.
ned., spolu trh na kouč, 2. v pond. po
Bnrtol. s trhem na sudy.

"Iloulitc (Gnadlcrsdorf,okr. Znojcm.), trh
každou sohotu.

llodonin (Goding), '. v první pnml. v po
sli-„ 2. v pond. po k'ríi. ned., 3. v out. v
ty'dni sv. Vavř., 4. v poml. před sv. Ším.
a Jud. lioňšu n doh. trh: 1. v první pon.
\; poste, 2. v pond. po sv. Sim. a Jude.
Trh nn vlnu: 1. v out. po Boi. Tele, 2.
v out. před vánoci. Týd. trh hald. středo.

llolc-šov. 1. v střednp., 2. v out. po Boi..
Tele., 3. v out. po sv. Anně, 4. druhý out.
po sv. Vaci., 5. ve čtvrt. po 5v. Lucii, a
na lechto 5 dni Iy'hod. trh. l'rh na len, na
přízi :: vlnu o týhodn. tm'ch hntd. středu.
"obyt. trh \'c čvtrtek před valným trhem.

"olomouc (Olnmtl), 1. v pond. po ned. v
0ch sv. 3 králů, 2. v pond. po sv. Jiří, 3.

třetí pon. 20 sv. Janu křtít., 4. druhý pon.po sv. Mic alu. Velké týdní trhy ten den
před kntdým ročním trhem. Trhy na len a
na přízi před jarmnr. a o jarmnrcích, také
hid. středu :: sob. o obyčejných lrhách.
Trhy na vlnu: ]. ve středu po sv. Duchu,
2. ten den řcd vs. Svat. Trh na koně a
doh. vždy dní před každým jnrnmrkcm.
Obyčejné týclni trhy ve středu a v sobotu.

Hostěradirc (Hostcrlilz,okres Krumlov.) |.
v out. po 1 ned. po devitn., 2 v out. po
Ici-ilove neděli, 3. na M. Hnjdnl., 4. na sv.
Ludm., 5. nn sv.Kateř. P'idnou—lipak 'i'"
tři výr. trhy nn sob., ned. neb pon. drtí
se v nastdvljíci out. Týdni trh ond.

llostim (Hasting, okr. Bud * V první
pon. po sv. 3 králích "- P" 5m"—
ned.. 3. v pand, . Fil. n Jakubu, 4. v
pand, Po 3“ Ill-l. Trh nn len, přízi,
vlnu, kon b. v sob. před hat. Janu.

|||-Adel; , org. okres Jan-ost.), roční trh
nc.-|_ kuba vět.—';.

nm" 915 (Ilralliech), !. druhé out. p'rcclum—
'sopuslui ned., 2. v out po třetí ned. velk.,
3. v out. o sv. Markétě, 4. v out. po na
rození P. arie, 5. v ant. po av. Martině.
Přední trhy: I. v druhé pand. před masop.
ned., 2. v pand. po třetí ned. velk., 3. v
poml. po nanchen. P. Marie. Trh na len
n přízi o předních trzích, též ve středu 1
sob. po celý rok. Trh na vlnu 0 před
ních trzích. Koňětí trhové kaidy' pon. Trh
na :lol:., mk lýlmul. trh ve středu a v sob.

llmllico ( Vcisskirch), 1. dne 24. hře:., 2.
v pand. po sv. Jahnhč stnrš., 3. v out. po
sv. Michal., 4. v OllL po sv. Bnrho'rc. Trh
na vlnu: l. v poml. první po sv. JanuN.,
2. v první poml. po sv. Mich. Přední trhy
v sob. před těmito 4 jarm., na naroz.l"nn.
Marie, v sob. před sv. Lucií. Trh nn len,
přizi,vlnu, koně n doh. nn clen předn. trhů.

llrozí-nkov (ohr. Brod.), 1. v out. po sv.
Cyr. a Beth., 2. v out. po cv. m.., 3. \!
out. po nanebevzetí P. Marie. Ty'hod. trh
katdý čtvrtek.
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Hrušovany (Grusbach, ohrea Jaroslav:-ký),
1. dne 2. led., 2. na sv. Fil. e Jak., 3. na
av. Vavř., 4. na sv. Mnrtina. Týhodní trh.
haldou sobotu.

Hulín, !. v out. před sv. Fab. a Šebesl., 2.
v pond. po sv. Trojici. 3. v pond. po sv.
Bartol., 4. v out. po sv. Ilavln, no dobýt.
trh ten den kdy jarmark. Trh týbod. na
obilí: v out. každý týden.

Ilntovú německá(DeuLschhausc,okr. Štern.)
1. v pand. maso ., 2. v pond. před Velk.,
3. v pond. pře všemi Svat. 4. v pond.
před ev. Lucií. Týhodni trh katdou sob.

Hustopeče (Auspitz), !. ve čtvrtek před sv.
PrOItOp., 2. ve čtvr. před sv. Nikod., 3. ve
čtv. před cís. posvícením. Velké týh.trhy:
I. ve čtvrt. před hromn., 2. un zel. čtvrt.,
3. před Boi. Tel., 4. před vánoci. Přední
trh ten den před k.ú.. jnnu. lt'oíiský :: dob.
trh. katdý čtvrt., potom dobytčí trhová v
pond., v out. a ve středu v katd. týdui k
přihnáni :: odelimluí, n k prodeji skopov.
a vepřového dobytka. Trh. na vlnu: !. ve
stř. po B. Tele, 2. teu den před n.lluvlem.

llnslopeč (okr. Hranický), í.v out. po Ilro—
mnic., 2. v outerý po sv. Fil. & Jak., 3. v
out. po sv. Vavřinci, 4. v Oul. po všech
Svatých. Trhavd týhodni každý čtvrtek.

Hvězdlice (okr. Bnčov.), ]. na postní stř.
po sv. Ducha, 2. na sv. Martina.

Jimm! neb Juuov (Jobanuistlid, okr. Šim
herský), ]. nn sv. Jiří., 2. v pond. před
natoz. P. Nar., 3. na sv. Tom. np. Veliký
týdní trh v out. avatod.

Jaroměř-Ice (Jarmeritz), !. na sv. Valent.,
2. v první out. po Anjelc Meriči (v pond.
před tím dobytčí trh), 3. na sv. Marketu,
4. na sv. Mot. Ev., 5. nu sv. Martinu. Tr
hovc- na koně a jiuší dobýt. drž.: se ten
den před jarm. totiz: 13. linom, 12. čer—
vence, 2l. záh' a 10: listopuda. 'Trliové
lýh. od 14. miři nl do 1. duhnn kni. SOI).

Jaroslavice (Joslowitz), 1. v pon. po Bot.
Tele, 2. v pond. po sv. Vavřinci. 'l'ýli. trh
každý úterý.

Jedovnice (okr. Blum) [. v pon. po Hrou.,
2. v poml. po bíle ned., 3. v poml. po sv.
Trojici, 4. v pon. po sv. Váelum. Koňský
. dobytčí trh v pou-l. po každém jarní.
Týhod. trh každé pnnd. Každý výroční trh
po 8 dní se povol. v prodaji a v koupi.

Jemnice (Jamnítz), 1. na sv. Apolcun, 2.
v pond. po třetí ned. Velk., 3. v pon. po
Boi. Tčlc, 4. na sv. Jak., 5. na sv. Mich.,
6. v pond. po sv. Ondřeji. Trh nn kane n
dob. ten den před kai. jurui., potom první
out. v kaid. mes. Týlr. trh kui. out. a sob.

Jevíčko (Gewitseh), ]. v pan. po devitnikn,
2. v on. po 4. ned. Velk., 3. v pon. po
Barlet, 4. v pon. před SV. Kateř. Trh un
len n přízi každý out. po celý rok. Trh
na dobyt. kdtdý Outer.

Jevišovice (Jnispitz, okr. Znojmu), mění a
dobytčí trhové: 1. v out. po sv. Matěji, 2.
druhý pon. po ev. Jak., 3. v pon. po nar.
P. Marie, 4. vlní pon. adventní.

Výroční trhové Ill llonvě.

Jihlava (Iglau), 1. ve čtvrt. po av. Matěji,
2. ve čtvrt. před sv. Jan. křt., 3. ve čtvrt.
po sv. Lidmilc, 4. ve čtvrt. po sv. Knteř.
Trh. na vlnu: 1. ve čtvrt. před PetroniL,
2. ve čtvrt. před sv. Voršilou. Přední trh
před vt.. 4 jarnmrky. Trh na len & přizi:
!. ten den před sv. Jan kHit., 2. ten den
před sv. Kateř. Trh na koně a doby!. před
kutil. jarmark. Týh. trh Raid. aut. a sob.

Jimramov (Ingrowitz, okr. Novom), !. v
p0nd. po nanebevstOnp. Pane, 2. pond. po
povýš. sv. Křitc. Velící trhové: !. v pon.
po smrtnó ned., 2. v pon. před sv. Tom.
op. Dobýtčí trh po nanebevstOup. Plné.

Jiřice (Iritr, okr. Kruml.), ]. v out. po smrt.
neděli, 2. dne 8. srpna, 3. dne 24. říjnn.

Jičín not'y' (Neutítscheín), 1. ve středu před
obrácením sv. Pav., 2. ve stř. před sv. Du
chem, 3. ve stř. po sv. Vavř., 4. ve středu
pt—cdsv. Šim. :: Jnd. Trh na kone . dob.
ve dny trhů výroč. Trh nn len a přízi jako
týh. trh každou sob., ]. trh na vlnu: první
pnnd. v červnu a druhý pond. v IistOpadu.

.llčilt blttt'ý (Altitsehein), i . v pon. po dru—
iclmé ned., 2. v pond. po sv. Petru a Pav.,
3. v pond. před sv. Václ. Koňský a dob.
trh v tytéž dni.

Jivovú (Giebnn, okr. Šternh.), ]. ve středu
i-ed Botim vstoup., 2. ten den před sv.
nrtolom. Trh týhodnt každý peudelek.

Kmneniee (okr. Jihlav.), !. v out. velik.,
2. na sv. Jak. větší, 3. na sv. Václ, 4. na
sv. lm. n Jud., 5. na sv. Tom. .tp. Dob.
trhové ten den před kaid. jarm.

Knrlousy (u Brna), dobytčí trh v pond. |tO
Cyril. a Method., 2. v pond. po Trojici, 3.,
v pond. po Viicl., 4. v poud. po Lucii.

Kounice dolni. ]. na sv. Feb. 3 Šeh., 2.
na den sv. Josefa, 3. na sv. Flor., 4. nu
sv. Jana křtit., 5. ' pond. po sv. Felixu
Adnuk., 6. v out. před sv. Kateř. Padnevli
l., 2., 3., ueb 4. janu. na půl., sob. neb
ned., drží se přicházející pond.

Kounice horni. 1. 10. dubna, 2. ít. čer-—
vence, 3. 3. říjnu, 4. 9. listopad. Padnou-li
trh. dni na sub., ned. neb svitek, budou
se den potem drteti.

Kelč (Kelč-n), ]. v out. vřed sv.Katí-jem,2.
v pand. po sv. Fil. n Jak., 3. v poud. po
pozdvii. sv. khic, 4. v out. po navšt. P.
fllurie, 5. v poud. po sv. Ali. Týh. trh ve
čtvrtek v knulěm týdni.

Klobouky. (V ok. Ilustop.), !. v pon. po
sv. Trojici, 2. v pon. po Vurt-., 3. v pon.

v mstě, 4. ve stř. po sv. V-tclmu.Kto ouky (v okr. Lh. Brodsk), !. v out.
po olmie. sv. I'm-l., 2. v out. po velk., 3.
na den sv. Jik., 4. na den sv. Jiljí, 5. v
out. po poslední ned. svatod. Veliký trh v
pond. před nar. P. Christa. Trh ua dobýt.
ten den před hdd. jirmnrk. Dub. trh kai..
pand. po celý půst. Trh obyčejný každ.
středo po celý rok.

Knínice (Kniebitx, nkr. Boskovský), 1. l5.
červ., 2. 7. října. Vclltó lýdní trhy: '. V
pond. po sv. Markétě, 2. v pond. po uv.



Výroční trhovo na Moravě,

Frant. Ser. Ročnl trh . dob. v pond. po sv.
Mikuláši.

Kojetín. !. v out. po třetí ned. velilr., 2.
\! out. po sv. Matouší, 3. V out. po sv.
Martinu, 4. v out. po sv. Fab. . Šeh. Trh
dobytčí v poud. před knid. jnnnnrk. Týd.
trh každou středu.

Kokory. (okr. Her.), výřočnl . dob. trhy:1. dru ý pond. po sv. 3 králich, 2.V||ond.
po druhé nod. velk., 3. v on. po ".Pct.
n Pav., 4. v pond. po sv. ram. Ser.

Konice (podkr. Olom.) 1. v pond. pu nar.
P. lllaríe, 2. v outery' po sv. Mart. Hlavni
trhové, 1. ve stř. před velih.„ 2. ve střed.
před vánocl. Dohytčl trh ve středu před
vellmn. a ve středu před vánoci.

Koryčany (okr. Kyjov.) ten den po nov.
roce, 3. v pond. po bllé ned., 3. V poud.

po av. Trojicí. 4. v pond. po sv. Vavřinci.ýh. trh každou středu.
Kostelec (okr. PlumIJ, 1. v out. po druhé

ned. velh., 2. na sv. Vavř., 3. v ont. po
nanchevntonpcnl Páně. Trh nn ohili knide
out. po celý rok.

Králi"— (okr. hosti—j.). !. vpond. po pro
vodm ned., 2. v pond. po sv. Jilii.

Krásno (okr. Much), !. na sv. Jiří. 2. na
sv. anř. Týdm' trh hntd' pútch.

Kroměříž (Kremsier), 1. ruby"pon. v po
sté. 2. v pond. po čtvrté ned. velhon., 3.
v 5. pond. po sv. Duchu. 4. v out. před
sv. Matoušem, 5. v out. po sv. Lucii, 6. \“
out. po sv. Domin. Přední trhy Lvisoh.
po sv. Ducha, 2. v den po sv. Mat.,3. vden
před >V.Lucii. Trh na len a pl'izi hid.
lýh. trh. Trh na \'Inu ve stř. po dté ned.
velk. Trh. na koně a doh. ]. osm dní
před 1. jarm., 2. ve stř. o 4. ned. vell..
: 3. ten den red anil. ýh. trh k. soh.

Krumberkv (Ípřh'vahora), ]. v out. velk.,
na sv. .Najd., 3. v pond. l'ed sv.

Alžb. Trh koňský n dolrytti ten co před
koidým jarm.

' Krumlov (Muhrísch—Kromau)!. Vpond. po
hromic. 2. vp0ud. po sv. Filip. & Jak., 3.
v pond. po porciuukuli, 4. v pand. po sv.
Martině. Vel. týh. trhy: ]. nn zel. čtv., 2.
ten den po sv. Tom. ap. Trh nn len : na
přízi: 1. v pon. před nv. Cyr. & Ill., 2. na
sv. Annu, 3. na sv. Harl. Týh. trh hat. čtv.

Křenová (Kronen, ohr, Třehov.) 1. v pon.
po velk.. 2. 24. června, 3. v pon. po sv.
Ším. tludč.

KHŽMIOV (okr. Velk. Mencl-.). !. v out.
před sv. Fab., 2. ten den před sv. Joa., 3.
v out. před P. llar. snět., 4. v out. před
sv. línt. Koňský : doh. trh před hm. roč.
trhem; trh na vlnu ten den po av. Pct a
Pavlu; týdni trh kazdý pitek.

Kunovice (okr. Holešov), 1. v pond. po
llromn., 2. v pond. po hlh': ned, 3. dne
4. červ., 4. v out. před naror.. I'. Marie:
týd. trh hald. pond.

Kunslt'tl., ]. dne 2. ledna, 2. v pon. př. vš.
Sv.; trh na vlnu: ]. na Jana limit.. 2, na
tv. Václave.
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Kuřim (Gureim okr. ma.), 1. vpond. po
sv. Fall. & ch., 2. v pond. po sv. Jil-l. 3.
na sv. M. M1jcl., 4. v pon. po vtech Sv.,
spolu i trhy nn dobytek.

Kvnsice (okr. Krome-ř.), ]. v pond. před
hromn., 2. na druhý pond. po \'elih.. 3. na
sv. Var.; když ten svát.ua nod. připadne,
v pond. na to se odlott, 4. v poml. před
ned. adventní.

Kyjov (Gaya), !. v out. před ln'čt. ned., 2.
v out. st'atod., 3. v out. po sv. Aujelu St.,
4. první out v advenlq 5. ve čtvrtek po
hromn.; trhové hnůštl: 1. ve čtv. po smrt.
ned., 2. ve čtv. před sv. Duchem. Při tom
tuhé tcn clon před každým jarmar. trh na
koni- a dobyt.; lýh. trh haidy' out. a pát.

Loukn (Wiese), ]. šesté pon. po vel., 2. r
poml. po iménu P. Marie, 3. v pond. po
sv. Hartinč.

Lednice (Eisgruh), !. v out. po sv. 3 král.,
2. v pond. po 4. ned. velk.., 3. v pon. po
sv. Jiljl. 4. po první ned. adven.; týh. trh
každou středu.

Letovice !. v oml. po ned. kýchavné, 2.
po ev. Pot. a av., 3. v pon. po sv. Jiljí,
4. v poucl. po sv. Mort. Vel. ly'h. trhové:
l. \e sti-edu před celk., 2. ve středu před
sv. Duch.. 3. ve stř. před ván. Trhy hoů—
ake: 1. v pon. po druhé ned. post., 2. v
pon. před jarm. sv. Pet. n Pav., 3. v pon.
před sv. Jiljí, 4. v pon. po jarm. uv. Mart.
Přední trh den před hat. jnrmnr., trhy na
vlnu: !. v out. před nalez. sv. hřlie, 2. v
out. po povyšcnl sv. kříže.

I.ltotn llroznd (okr. Stranu.), ]. v 4. out.
\“ posle, 2. ve 4. out. po velikou., 3. v 2.
out. po mr. P. Marie, 4. v 1. out. v adv.

Libow't (Licbnu), ]. v pon. po jmenu Jet..
2. v pond. před Rognte, 3. na sv. Jakoba
větí—'.,4. na sv. Mart., 5. na sv. Jos. před
Raid. ro;. trh na dobyt., vlnn, přízi : lon.

lábilty nemec. (Deutsch-Uebau), 1. v pon.
po sv. Valent., 2. v pon. o vstoup. Páně,
3. v pond. po nnneb. P. ar., 4. v pond.
před \'š. Sv. 'l'rh na koně a dobyl.: 1. v
sob. před ]. ročním trh., 2. dne 2. list. |
padne-li na ned., dne 31. října; týhodnl trh
každý čtvrtek.

I.lpnik (Lcipnik), ]. v out. po ohr. fv. Pav.,
2. \e'ětv. po ned. dražeb., 3. ve čtvrt. po
B. Tele, 4. druhů out. po sv.Jalt. u Anne.
5. v out. pi—edvš. Sval. Předul trhy ten
den před hnid. jnrm. na len, přízí, vlnn &
doh. It'oů. trh: 1. dva týdny, totiž: od stř.
v 2. ned. pOstni nt do pdtlm v příšt. týd.
2. druhý týden po druhé ned. postní po
dva týd. od stř. a! do druhého půl.; tyd.
trh \! pond.

Ltpw (okr. Stráin.) !. v pon. po vi. Sv..
2. druhý pond. po velhon.

Liptál (okres Vsetín), 1. v out. po novém
roce, 2. na den sv. Jiří, 3. v out. po sr.
Pet. a Pav., 4. vont. po sv. Vác. :: spolu
i trhy na dobytek. Trh týh. hnidy outerý.

Líšeň neb lnišl'ttl (Misch), i. vpon. po IV.
Fab. : h., 2, vpon. po Bol. vetoupenl,
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3. v poud. před sv. Jiljim, 4. v pand. po
sv. Martině; týh. trh kud. pond.

lrilenčice (Krum. ok) 1. v 4. pon. vposlé,
2. v pon. po sv. Pet. & Pav-I., 3. v oud.
před sv. Blut., 4. V2. pon. před av. .ucii.

I.ltovel (Litteu), 1. v out. po obrácení sv.
I'm-la, 2. v out. po smrtne ned., 3. v Out.
svatuduš., 4. na den sv. Jak. a Anny,5. na
sv. Mikuláše. Přední trhy vsob. před temi
jarm.: trh na len a přtzi na obyčej. roční
a týh. trhy. Koňský a dob. trh 8 dni pi-ed
jarmark; týdnl trhové kui. pon. : útek.

Lomnice (okr. Tišnov.), ]. dne ?. ednu,
2. v pon. po druiebm'- ned., 3. vpon. po
sv. lnnoc., 4. vpon. po sv. llavle, té! trh
na dobyt. lýb. lrlr ve středu.

Loštice (okr. Tišnov.), ]. v pon. po sv. 3
král., 2. \! out. velik., 3. na nuvšt. I'. M.,
4. na sv. Matouše; trh každý čtvrt.

Lisice (okr. Kunšt) ]. v Out. po Ilrolun.,
2. na sv. Jiří, 3. v out. po lNl nebevz. P.
Nar., 4. \! out. po sv. Leop. Před InLjarm.
jest koír. tt dobyl. trh, a ten den po jarm.
trh na vlnu; týhodni trlr kaid. sobotu.

Malenovice (okr. Nupaj.), ]. v pond. po
av. Valent., 2. v pon. po 4. ned. vel.., 3.
v pon. po sv. M. Majd., 4. v pon. po sv.
Václavu, trh každý čtvzrtek.

Medlov (Medlnu, okr. Zidl.), 1. v out. po
sv. Janu Evang., 2. dne druhého července,
3. dne 21. záři. _

Měnil) (Manila, okr. Zldl.), 1. vouL po sv.
Mark., 2. v out. po sv. Frant. S., 3. druhý
out. po nv. Mikuláši; týlu. trlt kutil. střed.

Měřín (Volein, okr. V. Mezek) 1. na sv.
Mat. tip., 2. na sv. Sever. Dobylet trhy v
out. před velkou., před sv. Ducb. a po
poeeu P. Marie.

.“t'zeřič Valašská (Valuchiselr—Mescritscb),
!. v out. po sv. 3 král., 2. v out. po sv.
Trojici, 3. v out. po sv. Burtol., 4. v out.
po av. Mur-tiu., 5. v out. před květ. ned.:
trh na vlnu: 1. v cut. před sv. Jun. N., 2.
\! out. po sv. Teresii. Dob. trh ten den před
kniilým jurm.; týkodnl lrh kutil. pond.

\Iezei'ič \'elkr't (tiross-Meseritscb), ]. v
out. po sv. Fab. & Seb„ 2. v out. po bíle
pod., 3. v out. po sv. ProkOpu, 4. v out.
po sv. Maxmil., 6. v out. po sv. Ondřeji.
Velke trhy týhodnl: !. na velký pátek, 2.
na sv. Tom. np. Přední trb ted kaz. trh.;
Irll nalen, přili, koně a 'iný oby! , ten den
před kaz. jarm.; týdni tr kazd. stř. 11pátek.

Mikulov (Nikolaburg), 1. vout. po sv. Fab.
a eb., 2. vouL po družeb. ned., 3. vaut.
svutodušui, 4. v out. po sv. Dlurketč, 5. v
out. po nanebevzoll P. Marie, (3. po sv.
Václavu, 7. v out. po sv. lilurtinu. l'i-ednl
trhy: 1. čtyry dni před prvním jarm., 2. Osm
dnt před druhým. 3. čtyry dní před acd
mým; trh na koně » I'Oll. dob.

Mikulovice (Niklowitz, okr. Znojmo.), 1. na
sv. Jak., 2. na sv. lilurtínn, 3. v pon. po
sv. 3 král.: lýhodnl trb každý čtvrtek.

Miroslav (Mislitz,okr. Hmm.), 1. na nv. FlOr.
2. na av. Jiljl, 3. vom. po památce dubio.

Výroční trhové na Moravě.

Mírov (Miran, okr. Moheln.) ]. v pond. po
bíle ned., 2. vpon. po Poreink., 3. vpon.
po sv. Šim. u Jud.

Mustek, 1. na tučný čtvrt, 2. na tel. čtvrt,
3. na čtvrt. po Boi. Tčle, 4. ne sv. Jak.
vélš. Koňský :: dobytčí trh ve čtvrt. před
sv. Tomáš. Dobylčl trll ve čtvrtek před vi.
Svat.; týlwdnt trh kazd. čtvrt.

Modřice (Modritz, okr. am.), !. druhý on.
po sv. 3 král., 2. druhý pond.po av. or.,
3. druh)" pon. po sv. Ban, 4. dne 3. "jo.

Mohelnice (Maglia), 1. port. po 1. ned. po
devimiku, ?. v pon. po křížové ned., 3. v

on. po nnroz. I'. Nar., 4. v oml. po av.
lllnrt. Velký lýh. trh.: V pon . po nancb.
P. Mar. Trh týh. každou sobot. Dva koň
ské trhy: ve čtvrtek před khíovou ned.,
& ve čtvrtek před av. Martinem.

Mohr-Ino (okr. NúmesL), 1. v out. svato
duš., 2. na sv. Matouše.

Morkovice (okr. Zdrinak.), ]. vpond. rod
sv. .lnnem křtil., 2. v pond. po nar. P. er.
Velké trhy: v pond. pred vclkonoct & ve
středu před vánoci.

Mrákotín (okr. TeleskýL ]. v mnsOp.out.
2. v pátek po sv. Fil. a Jakubu, 3. na sv.
Annu, 4. na sv. Vádnva. Dobytí-t krb ten
den co trh roční.

ltlvslihořieo (okr. llrotov.), 1. v pon. po na
ezeni sv. kHie, 2. v out. po sv. Jilji.

Náměšt. u Olomouce, ]. v pond. po ln—
vocabit., 2- ve čtvrt. před sv. Jan. křt., 3.
ve středu po av. Bnrtol., 4. na sv. Mart.
Týh. trhové každou středu.

Náměšť, u Brna., 1. v out. po 2. ned. po
velk., 2. vout. po 14. ned. po sv. Trojici.
3. v out. po první ned. ro sv. Martině, 4
v out. po novém r0ce. nilský & dobytčí
trh ten den před kntdým jarmar. Týhodui
trh kaidOu sobotu.

Napajedle, !. v out. po llrumnie., 2. \' out.
po sv. Jnnu Nep., 3. vouL po sv. Bnrtol.,
4. v out. po vb. Svutýclr. Trhové na len ::
přízi den před kud. jenu. 'l'rb na dobyt.
ten den po kazdem jarmarku.

Nedvědice, ]. v out. po smrtué ned., 2. v
out. po sv. Markétě, 3. v out. po sv. Jiljí,
4. ve čtvrt. po Brněnském jnrm., před po—
čet. P. Dlnrie. Týhodul trh každou sobotu.

Němčice. u Brna, ]. ten den po nov. race,
2. v out. po Božím Tele.

Němčice. u Olomouce, l. v pon. po květ.
ned., 2. v OIIL o Bartol.

Německé (okr. 'ovom.), 1. dne 7. máje,
2. dne 11. září. Dobytči trh na oba jarm.

Nosislnva (Nusslau, okr. lidi.), 1.. out. po
sv. Janu křtil.. 2. v out. po nv. Martine.

Nová ves (Neudorf, okr. Oslu), l. vout. po
av. Frant. de Paul., 2. v out. po na nebo
vzetí I'. Marie, 3. v out. po sv. Mikuláši.
Trh dobytčí pred jarmarkem.

Nové město (Neustadtl), 1. ve středu po
llrornn. 2. ve středu po sv. Duchu, 3. ve
att-. před sv. Jak., 4. ve sti-. po sv. Frant..

6. ve aw. po sv. Omli-eji.l'ak kald. denpřed jarm. oínký & dobyta trh,



Výroční trhové nn Morav6_

Olbnmtco (Wolfremitr,okr. KrumL) 1. na
obrdc. ev. Pavla, 2. v out. po sv. Trojici,
3. nn sv. Michala.

Olešná (okr. Blum), roční trh dne 22. čer.
Olešnice (Oelr) 1. v pon. po Bot. vstou.,

2. v pon. po sv. Václ. Trh na vlnu: v
out.. po av. Mart. Koňské trhy: ]. v pond.
řed ev. Fab. : eb., 2. v pond. po av.

dclnvu, 4. v Fond. před nv. Martinem.Oleksovlcc (O kovitz, okr. Zn.), 1. na den
nulttv. P. Har, dne 2. červ.; připadne-Ii
tento svátek nl sob., tedy ten pon. po nám,
2. ' pond. po ev. Rochu.

Opatov (okr. Třebíč.), 1. v pon. po sv. JanuHi 2. na sv. Ondřej. Dobyt. . koň. trh
ne o : jam.

Osobluhn (Hohenplotz), ]. v pon. po obrá
cení tw. Pev., 2. vpond. po drui. ned., 3.
v pon. o sv. Jnnu křtít., 4. v pon. před
nnroz. . llar.1 5. vpon. po sv. Mikuláši.
Trh nl len ! nn přízi, | týh. trh kat. pát.
Kon-ký . dobytčl trh kud. jenu.

Oslavany (okr. kině.), !. v pon. po květ.
ned., 2. v on. po sv. Jana křtil., 3. vpon.
před av. avlem.

Outrun mor. (Ostrau-ilrihr., vPřerov. kr.),
]. ten den po novém roce, 2. na av. Met..,
3. ve stř. před Vstoup. Pine, 4. v pon. po
Porciunk.. 5. ne sv. Matouše, 6. v pon. před
nv. Cicilii. Doh. . koňak trh před kald.
jlrm. Trh na len. přízi lv nu: ]. vsob. o
sv. Fil. . Jak., 2. v rob. po rv. Michal:.
Velko týh. trhy: 1. v out. před vln., 2. v
out. před velík. Týh. trh každou sobotu,
na čem. zvěř keide out. . stř.

Ostroh (Ostrnu), i. v úterý před mesop. ne
deli, 2. druhý ond. po sv. Řehoři, 3. 9tý
pond. po sv. uchu, 4. v pond. před hn
dnrni. Ty'b. trh. kat.. pátek a ten den před
kat.. jlrtu. trh na kone . na dobytek.

Ostrovačlco (Schwarzkírch,okr. lvwčický),
výroč. trhy: !. v pon. po sv. Nauru (15.
lednu). 2. v pon. po Bot. Tele, 3. v pon.
po nar. P. Mar., 4. v rv. pond. ndv.

Osvětimany (Kyjov. o r.) 1. v out. před
sv. Anton. Pad., 2. v out. po sv. Matouši,
dob. trh před výročním.

Otaslavice (okr. Prost) ]. v out. před n'.
Met.., 2. \! out. před ". Lucii, 3. v outerý

řed sv. lllch. Trh nn dob. v pond. před
aidým jaru-arkem.

Paskov (Parkan), I. na den sv. Jiří, 2. \:
out. pi'ed nnroz. P. Marie, 3. v pond. po
sv. Lukáši Ev. Trh na len, přízi, vlnu,
koně a dobytek vždy o jarm.

Pouzdro-ly (Pausrem,okr. Míkul.),1. v pon.
po hromn., 2. v pon. po 4. ned. velkou.,
3. v pand. před sv. Petrem | Pul., 4. v
pond. před nv. Jiljí.

Plumlov, 1. v out. po posl. ncd. muopuat.,
2. von po B. Tele, 3. VpOnl.out. m. zni-t.

Podivín (Konal, okr. Břec.), 1. na obrác.
sv. Pav., 2. na sv. Fil. & Jak., 3. V out.
př. sv. Petr. a Pav., 4. na sv. Jak. větě.,
5. \! out.. řed sv. lhch., 6. na sv. h'ateř.;
jestliby ao 1., 2., 4. | 6. jar. na sob. neb
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na ned. připadl. drtí ae přůtí out. Trh na
koně: 1. na obrácení sv. Pul., 2. na sv.
Keteř. Týhodut trh každé ppndelí.

Pohořelice (Pobrlitz, okr. lidi.), 1. v out.
po sv. Mat., 2. v out. po nalez. sv. křite,
3. vout. po av. Jak. vět—š.,4. vout. po sv.
Františku Sernl'., 5. v Out. po sv. Ondřeji,
Týhodnl trh Raid. Out.

Pult-hradíte, Ldno 26. červa., 2. dne 13.
listopadu.

Polešotlco (okr. Brod.), 1. nn obrňc. sv.
Pavl.. 2. ten den po sv. Petru : Pavlu, 3.
druhý pond. po sv. Václ.

Potštát (Bodenstadt), 1. ve středu po ned.
druL, 2. \! out. SVatoduš., 3. na sv. Kntel'.,
4. ve čtv. po sv. Bnrtol. Trh na len, přízi,
koně & dob. ten den před kuid. jarm. Trh
na vlnu ve střed. po vyrýt. n'. křile. Trh
oh 'čejný katdon sobotu.

Pol ovlce (okr.Brod.), 1. vpond. po ned.
drut., 2. v pond. po sv. Kat.

Pozořice (okr. Slavkov.), 1. \! pond. před
sv. Fab. a eb., 2. \! out. Svatod., 3. v
out. po posvícení 4. v pon. po ev. Ondřeji.

Prnt'lov (Pralin.1 okr. Zidl.), !. v on. př.
nv. Duchem, 2. v pond. před sv. av., 3.
v pond. po n'. Mart.

Prostějov (Prossnítz), ]. v out. po středo—
posu', 2. v out. před vatou. Pine, 3. Vout.

o n'. Abdonu, 4. v out. pled nv. im. a
ud. l'řednl trhy před kaid. jarm. Trhy na

len :: přízi: t. vport. postředop., 2. vpon.
před sv. Abdon., 3. port. před IV. Šim. .
Jud., 4. v pon. před. počcum P. Mar. Doh.
: koňské trhy: 1. v pond. před středOp.,
2. předp051. úterý před nanebovst. Plné. 3.
předpoal. out. v srp., 4. předposl. out. před ev.
ev.Sim. | Jud. Týh. trh katd. pon. : čtvrtek.

Prostornčřicc (Prosmeritz), l. v pond. po
květ. ned., 2. vpond. po sv. Jiljl, 3.11: sv.
Tomáše np.

Přerov (Pr-mu). ]. v out. po smrtnó ned.,
2. vout. po vstoup. Páně, 3. v out. po sv.
Vavř., 4. v out po vl. Svat. Trh před
klid. jerm. Týhodnt trh v out. a pátek.

Příbor (Freiberg), 1. \! ond. před hromn.,
2. v pond. před av. Fir.. 0 Jak., 3. v pon.
před sv. lledvik. Trh koňský : dob.: 1. v

ond. po snrrtnó ned., 2. \! pond. po av.
ttn, 3. ? pond. po na:-oz. P. Marie, 4. v

pond. po sv. Mart. Trh obyčejný kat. pát
Rat-leo. 1. v out. velikou., 2. ten den po

nv. Martinu. '
Radostín (okr. Vella.Mozek), 1. dne 14.

února, 2. dne 7. máje, 3. dne 3. řijna, 4.
dne 16. pros. Trh. kai.. sob.

Rouchovany (okr. II:-otom), ]. ve střed.
před velikon., 2. ve střed. po ev. thč, 3.
ve lll'edlt po sv. Jiljí, 4. ve stř. před \'ů
noci. Koňský trh před katd. jerm.

Rousínov (Rauasnitz, okr. Sin.-), ]. v on.
po .v. Jos., 2. v pon. po sv. Trojicí, . v
poud. po av. Bart., 4. pon. o sv. Frant.
Týhod. trh každý out. & pdtclh.

Rajhrad neb Rejhrady (Beige-rn),]. na den
sv. Benedikta, dne 21. březnu, 2. na den
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uv. anř. dne 10. srpna, 3. na sv. Tomáše
_ ap. dne 21. prosince.
llišo nová (Neu-lleuseh, nltr. Telecký), !.

druhý čtv. po \'elknn., 2. v out. po sv. Bet.
a Pavl., 3. v out. po sv. Voršila, 4.v0ut.
po ovyšem' sy. kříže. 'l'rhdobytčilcn den

_ pře hald. jar-m. Týhndnt trh každý pond.
"išo stará (Alt—Reusch,okres Tel.), 1. na

sv. Víta, 2. na sv. llnvla.
lloketnlce (okr. Tren), 1. v 2. stí-cd.po

sv. 3 král., 2. \'e stř. po ned. Miseriknrd., 3.
ve stř. po sv. Bel. :: Pav., 4. ve slřed.pu
sv. Frant. Ser.

Ilonicc, I. ve stř. po nov. roce, 2. ve stř.
po sv. Jiří, 3. ve stř. po sv. Anně, 4. v
pon. po tzv. llavlu. Týhod. lrh. kai. střed.

Rožnov (Rolnau), ]. ve středupřed llromn.,
2. ve stř. řed sv. Jan. hřtit., 3. ve středu
před sv. mnu, 4. ten den před \š. Sv.
Dnhytči trhy ten den před každým jarm.
týhndm trh každou sol).

llosvnld (Rudoltice,okr. (hub.), 1. v pond.
po sv. Jah., 2. v pon. po sv. Šitn. & .lud.
l'rh na Thu: l. na sv. Jos., 2. v pon. po
4. ued. \'ellt. Na len .: přízi trh hald. nul.

ll 'lllař0\' (Hamemtndt), ]. v pon. před Bv.
uch., 2, na nnvšt. l:'. Marie, 3. v pon. př.

sv. Mich., 4. v pon. před sV. Mart., 5. druhý
pm:. po novém roce. Týh. trh. kaz. sob.

Slavičín (okr. Brod.), 1. v poud. před
obrác. sv. Pat-l. 2. v pond. po sv. Vojt.,
3. v pon. před sv. Pet. :: anl., 4. vpon.
před sv. Václ., 5. v pnnd. před sv. llhrt.,
Dva dobytčí trhy na druhý a čtvrtý jarm.
Trhy na vlnu: !. na sv. Vojtěcha, 2. na
sv. Cecilii.

Slavkov (Austerlitz), 1. v pon. n ohrác. sv.
Pavla., 2. v pond. po 2. ne . velk., 3. v

oud. po sv. Jak. vétš. 4. v pon. po sv.
glatouši, 5. v pnnd. pn sv. Alžbětě. líoír
ský a dobyt. trh na sv. Matouše. Trhy týh.
katdý outereh & pátek.

Slavonice (Zlnhings), I. v peud. po sv. 3
hrál., 2. v pond. po smrt. ned., 3. v pon.

o sv. Trojici, 4. na sv. \Iatouše, 5. na sv.
Alžbětu. Velke týh. trhy: 1. na zel. čtvrt.,
2. v pond. před sv. Duch., 3. na sv. 'I'om.
ap. Trh. dolu. v sob. pl-ed ltnž. jurm. :: :
tOČálktt prvního postulho týdně až na sv.
art. od 14 do 14. dní. 'I'rh týh. kai.. pon.

Trh na vlnu: 1. v pon. před sv. Petr. ::
Pav cm, 2. v pon. |m sv. Vúcl.

Slušovice, roční n dobyt. trhy: 14. dubna,
25. srpna. 27. října, 24. lietnpndrt.

Sovinec (Eulenherg, okr. [l)-m.), ]. posled.
on. před sv. Nui., 2. první stíeda po "sv.
uchu, 3. posled. out. po sv. Ondř.

Spál0\'(5ponuu, okr. uran.), 1. na sv. Jiří,
2. na sv. „im. :: .lndu. Dohytčí trh každý
roč-nt trh.

Staré (Stnrz, Okl'CbWeb.), 1. v outcrý po
Hrom., 2. na sv. lluneg., 3. na sv. Jiti,
na sv. Jak. včlš.

Stari: nrlw, \'ll: Brno staré.
Staré město (Altetmlt), l. v pund- před

masopust. pOnd., 2. v pon-l. po ov. .liřt,
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3. v pond. po sv. Anně, 4. na sv. Hotel*.
Týll. lrh Raid. out.

Stonařov (Stnnnern, nhr. .ltld.), 1. v první
pon. po hrom., 2. v prv. porn. po 51. Pet.
n PM., 3. v první mu. po rv. Václ. Dob.
trhy o 'ar., týh. trh. Raid. sob.

Slraclto ice (Rausenbruclt, oltr. Znnj-), 1.
\' out. velkou., 2. na sv. l'lartol.

Stražek (okr. BystřJ, t.tcn den pred zvěst.
P. Nar., 2. ten den »řed na nebe vzet. I'.
'llar. Dobyt. trh před ltnžd *m jarm. '

Strážnice. 1. v out. po sv. nrolě, 2. v oul.
před sv. Duchem, 3. v out. po navštiv. P.
]lnr., 4. ve 2. out. po vyzdviženi “.la—ilo,
5. v out. po ohet. P. nar. Týh. trh hnid.
stř. Trh na dob. v pon. před jurm.

Střílkř' (Stt'tlelt, oh. Zdorm.) l. vout. předpape . stř., 2. v out. velikon., 3. v oul.
po av. Dartnl., 4. \! out. po sv. Hav. Dob.
trh o každém. jarm.

Studená (Studein, nhr. Telec.), ]. na sv.
Jana Nep., 2. na sv. Matouše. Vel. trhy:
]. v pond. po květ. ned., 2. v pond. před
vánoci. Doh. trh 0 jam.

Svitávka (okr. Bosh), 1. v pon. po novém
roce, 2. poml. po sv. Jiří, 3. \! ond. po
sv. Vavř., 4. v pond. po av. lllv e. Dolu.
trh v out. po hutdé jarm.

Svitava (Zvitau). 1. \! ond. po hromn., 2.
v pond. po nnvtt. P. arie. 3. v pon. př.
sy. .liljim, 4. v pon. před sv. Mart. Velel
lýh. trhové: l. \! pond. po sv. Jil-l, 2. v

tam!. po sv. Hat'lu. Trh na lelt a ph'tiatd. pon. Trh na \'lnu ten čtvrt. po na—
Iez. sv. kříže a dva násled. čtvrt., 2. ve
čtvrt. po sv. Jiljí & na tři čtvL, natoltnň.
trhové hal. pond. 0 celý půst a! do

_ kval. ned. Týh. trh Raid. pon. & pát..
SaI'ov (ukr. Vrnnnv.), 1. vout. po sv. Cyr.

a Meth., 2. na sv. Víta, 3. na rty. Bar.,
4. na sv. llavla. Dob. trh před kaz. jam.

' Týdnt trh kul. páleh.
Saltwn (Schattnu oh. Znoj.), “l. na den sv.

Fab. n Šeb., případ. ale ten ayáteh v noh.
nebo v pon., tedy se jarm. budouci out.
drzi. 2. \' out. Svntod., 3. na sv. Matouše,
4. v ouL po sv. Mart. Trh na len :! přini

_ v sob. po sv. Mart. Trh týhodnl kal. pon.
Hlmberk (Schildberg), 1. v pond. masop.,

2. po sv. Proh., 3. v pond. po sv. Mtb.
Velke trhy: !. ve středu před ránou—,t,2.
ve stř. p'red velk. Kongu & dobyt. trhové:
]. druhou snb. vpostč, 2 v pon. po čtvrté

_ ned. velkon., 3. na sv. Alibetu.
Slapauiee (okr. Brněnsk) 1. třetí pon. po

yelh..2. v pon. po nanebevz. P. Mar. 3. v
_ pon. na poslední maso ůet.

Štěpánov (Štěpnnau, cares Jeticltý), 1. v
out. po 3 lcr., 2. v mil. po Medardu, 3. \! out.
po nanehevz. P. N., 4. v out. po vě. Svet.

_ Trh nn dob. v pon. p'red trhem výr.
Sternberg, ]. v out. po hromn., 2. y out.

po velikou., 3. v out. po sv. Vavř., 4. 1
out. po sv. llavlu. Doh. a ltoúštt trhové:
]. po ohrúe. sv. Pavl., 2. v pon. před av.
Vavř. Týh. trh Rudý pond. : pátek.
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Štítary (Schillera, oh. Vtom), !. 2hý outer.
po sv. Jiří, 2. v out. n naneb. F.Mnrie,
3. v out. o natoz. isla P., 4. 1 out.
po rv. Altheté. Dob. . Itoůltí trh. před

\kaldým jam.
btramberg (ohr. Novojič),tve středu řed

votoup. Pánů, 2hý ve otředu po sv. nrt.
Šumbark (Schonherg), ]. na obrácení sv.

I'nvln1 2. v ond. po kvet. ned., 3. v pát.
o Bot. Tee, 4. 4teho "png 5. na rv.
nvln. Koňské . dobyt. trhy: 1. v pátek
řed prvn. jam., 2. vpond. po květ. ned.
ýh. trh ha!. středu a sobotu.

Švábenlce (okr. Vítkov.), 1. v pond. mn—
sopust., 2. nl 4tý pond. po Sv. Duchu., 3.
v ond. po sv. Mich.

Tel.! 1 v out. po rv. Pavlu, 2. v out. po
druiehne ned., 3. v ont. svatodul., 4. v
out. po sv. Anjelu Strdí., 5. v out. po rv.
Ilut., Vel. trh nn zel. čhrt — Dohyt. trh
před kat. jar-m. Trh týbod. hai.. out. Trh
nn vlnu !. v ouLpo o.Fil.aJoh., 2.vout.

o :. Hu—le.Trh nn dob. v out. začátkem
aldebo rohu . pak každých 14 dní.

Tišůov (Tišnovic), ]. v pond. před Hrom.
2. v pond. po ev. Fil. : Jak., 3. po nn
nebevr.. ?. Mar.. 4. v pond. před rv. Klo
ment. Týh. trh kud. pond. . dva trhy na
vlnu: 1. v pond. po sv. Mednrdu1 2. v
pand. po rv. Teresii. Doby-těltrhy \! cut
po každém jar-m.

Tlůtin (okr. h'ojeL), !. v out. po sv. Jou.
pht., 2. v outer. po sv. Janu křest.. 3. v
2hý outer. rné-íce Njn..

Tlumačov (okr. annj., v. Hrad. ltr.), l. v
pand. po Shrál.. 2. 3“ pond. po velhonoci,
3. na sv. Jiljí, 4. na rv. Havla.

Tovačm— (Tohitschnu), ]. lní den po nov.
roce, 2. v outer. velhonocfd, 3. v outer.
rvatod., 4. \! out. po IV. Vlci. Týhod. trh
v out. v hald. týdnu.

Trachtin (Tr-cht ok. "ulkap-L ]. v pond.
po Sv. Trojici, 2. v pond. po ". Bar-to!..
3. v ond. před rv. Ondř.

Trnov & (Timm, okr. Třehov.), ]. v lní
cm]. v pcstň, 2. nl sv. Jíří., 3. nn ".

Šak., 4. v den všední po nemz. P. Marie,
5. nn sv. Mikul.

Troskotovice (Tre-kovíc,okr. tmm) !.
' pond. po 4m ned. velikon., 2. v pond.
po ano:. P. Marie

Tršice (ok. Lin—n.), [. v outer. po Jména
Jitule1 2. ve střed. o sv. Jenn Nep., 3.
ve středu po quot. F. Morie, 4. ve středu

0 rv. Murt
'l' bič, 1. v utředoporu, 2. nn ov. Bnrtol.

Veliký trh na sv. Annu. Koňský . dobyt.
trh ten den před hal.. jam., poh v outer.

před rv. Aloiriem n v outer. po vi. Svat.ýh. trh hnldý pOnd.
Třebová monwhd (lihňlch—Trůbnu). !. v

pond. po 2M ned. poutní, 2. v pond. po

". Troj., 3. ' on. go rv. Rocha, 4. v pon.
po rv. Front. er., . v pond. po n.l.ucii.rh na koně . dob. ve čtvrt. před lním
| itím jam. beodní hh haldou robotu.
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Třešť (Trieach), [. 3tí pond. v pouto, 2. v

Fond. po IV. Prokopu, 3. v pond. po rv.rant. Ser. Dohyt. trh na trh výr. Týhod.
trh hald. pátek.

Tvrdonlm ('I'urnit:1 ohrer. Břeclav.), !. v

I[:oml. po druleb. ned.. 2. na IV. Matoule.[ erčico (Auerachitz,okrel Hustop.), l. v
pond. po Skrál., 2. v pond. po rv.Trojici.
3. \ pond. po nv. Frnntiih. Týhod. trhy
každý out. : pátek.

Unčov (Hunčov, Mahrisch-Neuatadt), [. v
out. po jménu letíše, 2. 2hý out v máji.
3. v 2hý out. po rv. Pet . Pev., 4. iní
out. v září, 5. ' out. řed rv. Martin., 6.
2hý out. \“ březnu. Ve é týh. trhy: 1. v
čtvrt. před vánoci, 2. na tel. čtvrt. Týhod.
trhové v out. . v itek.

Vnučleo (Ivančice, iheuschítt), 1. v pond.
masop., 2. v pond. po sv. Urb., 3. v pond.př.
naneb. P. Marie, 4. ve čtvrt. po ". růžen.,
5. lní p0nd. v adventé. Trh horu. vout. př.
lnírn jarm. Týhod. trh v out. . v pátek.

Vejmyulico (okr. Krall-tl.)[. vo čtvrt. před
květ. nad., 2. v out. po nnnehovzetí P-n.
Mar-in, 3. ten den před rv. Toruni.

Vejvnllovlce (Ivanovice, Eywanovic), ]. v
třetí out. po Hromnicích, 2. v out. uvntod.,
3. v den o rv. Vavřín., 4. v out. před
rv. Mikul. ohlhd : dobyt. trhy ve ctí-edu
po hatdém valném trhu (jm.) Týdenní
trh: haldou Itředu.

Velká (okr. Strilm), 1. v out. po Hrom.,
2. r 3. střed. po velikou., 3. v out. po rv.
.nl-í Majd., 4. v out. o sv. Šim. . Judo.
'l'rh honsh. : dobytčí ntdý. pond.

Veseli nové (okr. Ždán), 1 v out. po rv.
Markétě, 2. na sv. Václav. Hlnni týdnu"
trh \: out. před květ. ned., 3. v out. po
rv. Leopolda. Trh nn dobytek uroven :
ročním trhem.

Veseli staré, 1. v out. po kvétnó noddh,
2. ve rtřed. po sv. Trojici. 3. 4tý out. před
rv. Anjel. Static., 4. 2hý ont. v adventu.
Trh na dobyt. ten den ed kudjarm.

Vistu-nice dolni (Unter- interniu.,okr. Mik),
1. v out. pt! sv. 3 král.. 2. v out. po ".
Cyr. . Method., 3. nn rvnt. Filip. a Jih.
4. na rv. Jnhuh., 5. nn rv. Mntoulo, 6. v

cnd. po rv. Ondřeji,
V adlslnv (okr. Trebic), [. ve čtvrt. pred

květ. ned., 2. ve ctvrt před hlíz. nod.. 3.
\e čtvrt. řed av. Matoušem1 4. ve čtvrt.
před—v. omář. Dohytčí trhové o těch 4
'umnrlt.

V nehovlee, v out. po. hrom., dne 1. km.
v out po mchovan P. llurio dne 16.
října, v den před tím trh na dobyt.

\'Ilullce (Wortitt, okr. lidmi.), 1. v. pon.
po Bol.. Tele, 2. Stí pond. po rv. Intouli.
3. v pond. před. viem. Svntými.

Vracov (okr. Kyjov).,!. ve atředu po velit.
2. na "ul.Prokopn, 3. v outer! po vlooh
Sutých.

Vranov (Frein), !, nn popelečni ltřodu, ».
nn svet. Floridu., !. no svet. Anna, 4. v
pand. po obrlc. " Pulu, 5. na Balíčky.

11
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Trh na koně v sob. před ohrác. sv. Pavla.
Dob. trhy: 1. v sobotu po sv. Anně, 2. v
sob. po sv.!lichnle, 3. ten den před všemi
Svatýmí.

Vrntěniu (Fralunz, okr. Jam.), ]. na den
sv. h'ah. & Seb.. 2. v out. po Inc-t. neděli,
3. v out. po av. Markétě, 4. v out. po sv.
Jiljí, 5. v 0th po sv. Kateřině.. Trh koňský
& dohylčl před každým jarm.

Vsetín, 1. v out. po Hromn., 2. \! out. po
rv. Fil. & Jak., 3. ten den po proměnění
ťhristn P., 4. na sv. Lukáše. Evan. Velké
týh. trhy: 1. na zel. čtvrtek, 2. v pond.
před ov. Václ. 3, na sv. Tomáše Ap. Trh
dobyL před každým jarmark., trh na obilí
kaidou sobotu.

Vsetin dolni, 1. v out. po “. Matěji,2. ve
středu před sv. Duch. 3. v oul. po nnroz.
P. Marie. Trh nn dobytek pi-cd kai. roč.
trhem. Ty'lr. a dobytčí trhy ve středu ode
stř. pupelečnl nt do \'ellton.

Vlčkov (Wise-han), 1. \; pond. po 3 král.,
2. \'e etřcdu po nv. Cyril. : Method. 3. \!
pond. po nv. Fil. sloh., 4. v pond. po sv.
Marké-té, 5. v pond. po povýšeni n'. Mito.
6. v pond. po všech Svatých. Trhy na
koně & dob. 8 dní před Raid. jarm. Tyh.
trhy kuzd. out. & sob.

Vizovice, 1. na 2hy' ont. po sv. 3 králich,. 2hy' out. po velkonoci, 3. 2hý out. po
". Pet. & l'av., 4. ve střed. a ve čtvrtek

red posvícením, 5. v out. po všech Svat.
obyt. trhové v pond. před hnidym jarm.

Velict ty'hod. trhové.: 1. v outer. o aut.
Duchu., 2. v out. po ". Vavř. Ty“ od. trh
hald. outer. V postě jest ltuid. outer. trh
na dobytek.

Zábřeh (Hohenslndt),l. 2.Iedna, 2.v pond.
po Boi. Tele, 3. ten den po n'. Bartol.,
4. na sv. Voršilu. Trh na koně a dobyt.:
1. v cnd. po neděli postní, 2. v pon. po
Bol. el., 3. \! pond. po ".Bnrlol., 4. 1.

and. po ". Voriile.
Z ounky (Zdounei1 podhr. Kramář) 1. v

Poznemenám.
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pond. po Bot. \stoupem, 2. v pond. po
sv. Mart.

Zlin, ]. na sv. Matěje, 2. \! pond. po pro
vodnt nedeli, 3. ve střed. po ev. Duchu,
4. v ont. po skup., 5. v pond. po naroz.
P. Marie, 6. na iv. Barhoru. Vclk. týhod.
trhy \' pond. Svatodušní.

Znojmo (Zunim),1. na net. Dorota. 2. '
Out. po kýchune ned. 3. na uv. Jm, tna
sv. .Inn. kn., 5. v čtvrtek po narex. P.
Nar., 6. na av. 'm. : ludn, 7. ve čtvrt.

ed počctim P. Marie. Kdyby ev. Doroty,
il'iho, Jan křt. neb Sim. a Judy plipldlo

na pátek, dnu sc vfročnt trh v out. na to.
Obyčejný trh \'tdy před výročntm trhem.
Trh na len & přízi !. na sv. Š'nn. tl Jud.,
2. v sob. pl'cd 2h0u ned advent., a někdy
i o předním trhu. Trhy na vlnu: ]. ten
den před sv. Jun. křt., 2. před ". Sim. .
Jud., někdy též o předním trhu. Trh na
koně a na dob.ten den před výroč. trhem.
Trh. týdnl ltald. sobotu.
dánice (Steinitz, podl-nr.Kyj.), l. v pond.
před Boum vstoup., 2. v pond. před ev.

_ Bartol.
Zďár (Suur), ]. v out po nov. rece. 2. '

aut před slřcdopoau'm., 3. v out. po ovat.
Trojicí, 4. v out. po n'. Bartol., 5. v out.
před sv. Mart. Dohytčl trhové ' pondeli
před haid. jann.

.elelava (Scheletnu,okr. Tel.), 1. ne mt.
Matěje, 2. v pand. po ". Trojici, 3. ve
čtvrt. po av. Vdel., 4. na sv. Tomáše lp.
Dolny-t. trh ten den před kaid. jerm. Trh

_ obyčejný každou středu.
Zenvice. 1. v pond. masopust., 2. ' pond.

v km. dnech, 3. »“pond. po sv. Ano, 4.
ten den po. sv. Kateř. Trh kona. e dobyt.
prvni den a den po ov. Kateřině.

Židlochovice (Scelovitz), 1. v outer. po
obrácení sv. Pula, 2. v out. po ev. Vite,
3. nn ev. Šim. n Judy. Když ale ten rvát.
v ned. připadne, drží se jnrm. v pond., 5
v out. po sv. Vavřinci.

Pořadateli kalendáře tohoto zilo" na tom, aby se odbnrntelům jeho
všetci-anne ketdy'm rohem dítklndněji vyhovělo. Ohlcdem na trhy výroční “dáme
tudy-z vázené přednoatenstva vůech těch obu, jejich! trhy by snad v něčem bez
chybné nebyly, aby mi Opravu laskavé nulou ráčil-. jako?. se již letos bylo stalo
od některých oben, jet upravy bývalých omylů v trzích svých do tiskárny byly ustaly.
Rozumí ae, te dopisové tito mnejt frankovúnl býti. Tall se stane, že každým ro
kem tato důležitá stránka kalendář-ivv „Moravanu“ němu v ůplnéjlt ryzosti le
objevi, čehož. bohužel ni doporudvo mnohých halendářtchpostridúme'. Nyndjtl váhal
páni Staronové u výborníci obecní snad ochotno ve prospěch obct svych teto uctivé
“doni nail zadon učiní.

Beneš Kulda,
Mom „dva v nur. del. och—IUI“rumo- plu-lvlu.. „bum “hulk.
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\lbreelltiee (OlberstrD. !. v pond.po

3 Krll. — 2. na Filip. a Jakub. — 3. \!
pond. po Nlneben. Ellu.—4. na Sim.
. Jud. — Trh koůsh. . dob.: !. ve ur.
pred ned. hlt. —2. ve sti-ednpo hk. :
Annt— 3. ve středu po 2. pond. _vhjnu.
——Týd. trh ka. středu. 

Anjelské Hora (Engelsberg). !. v pond.
pred Obric. Pavla. — 2. nn 1. pond. po
Anne. _ 3. v pand. pred vlemi Svat.

Benešov (Benisch) 1. na !. pond. v postě.
—- 2. v“ úter. po Pet. a Pav. ——3. \“ pond.
pl'ed Jiljlm. 4. v ůter. po _Katel'. ——Týd.
trh kai. středn.

Bili “'oda (Weisswasser) !. v pOnd.
po ned. smrt. ——2. v 4. pond. Valik. 3. \!
pond. po všech Svet _ Týd. trh hai.. čtu-t.

Bílovice (\Vagstodt). !. druhý čtvrt. v posl.
— 2. na Jiljí. — 3. na Mikul. — Dobyt.
trh 1. ve čtvrtek pred Božím Vstou . —_—
2. První čtvrtek po Bol. Tele. — gelký
týh. trh na zelen. čtvrt. — Kat. ctvrt trh
týh. & na obilí.

Bílsko (Belic) 1. v pond. po 2. ned. post.
— 2. v pond. po Janu lítost. — 3. dne
15. záh'. — 4. na Mikul. — 'l'rh na vlnu:
1. dne 22. května. — 2. dne 10. "jm.—
Trh dobyl..: 1. \! pand. po sv. Trojici. —
2. ne Jana hřesL — 3. na Jak. — 4. dne
15. zát-í.

Bohumín (Oderberg) 1. na Adelgnndu. __
2. \! pond. o 2. ned. Velik. —- 3. na
Navtlív. P. arie. — 4. na Michala. ——
mami týh. trhy: Ve str-edn před Velik.,
před sv. Duchem : před Vánoci. — Kon.
. dob. trh před luí. výr. trhem.

Bruntal (Freudenlhal) 1. V pand. po nov.
roce. — 2—v poud. po 2. ned. past. —
3. v pondělí po Jih'. ——4. \! onděll po
Markpó. — 5. v pOnd. po artinn. —
Týh. trh každý úterek. -— Dob. trh: 1.
v úterý po Jih'. — 2. v úterý po sv.
Martinu.

Cikmantl (Zuchmenlol) 1. na Matěje.—2.
v pand. po 6. ned. elik. — 3. na Mn
touše. — 4. na Ondreje. — Týh. trh kai.
středu a sobotu.

frelvald (Freivuldau) ]. v den po novém
roce, dne 2. ledna.—2. na sv. Josefa, dne
19.blez. -—3.na ..Janalírest., dne 24. červ.
-— 4. na sv. Michala, dne 29. září.

Friedberg !. \! poud. masop. — 2. v úter.
velikou. — 3. ne Navštiv. P. Mar. — 4.
\! pond. po Hedvice.

Frydek 1. v poaděli po 3. Ertl. — 2. v

pondeli red Josefem. — 3. v pond. poil. | als. — 4. v pond. prod Janem
Křest. — 5. na sv. Jakoba. -— 6. v pand.
po llíchnln. — 7. v pond. Kntel'inou.
.— Trh ne kone, vlna | obyt. dve dnt

pred kat. výr. trh. -— Týh. trh Ital. poud.
: pátek.

Fryšiat (Freistadt) I. na Obrnic. Pavlu. —
2. v pond. po ned. velik. -— 3. na Bartol.
——4. na Sim. | Jud. — 5. ve středu po
\'elih. -- Trh na vlnn v den před “m. .
Jud. -—Týh. trh Rudý ůterek.

Jablunkov, 1. v pond. po Obrle. Pule.
——2. v pondělí 0 Jak. apost. —- 3. v
pond. po Ším. . ud. — 4. v pondělí po
Fil. & Jak. — 5. v pondeli po prv. ned.
\'elik. -—-T)'h.trh kaldý úlerek.

Javorník, 1. pond. a v úter. po obrácení
Pavla. — 2. na Filipa & Jakubu. — 3. na
Jakuba. 4. — na Šimon. : Judo. — Ron.
: dob. trh na všecky výr. trhy. —Týhod.
trh kai. úter. na obilí, stravné věcí, ullmu.
d'rfví n t. d.

"nl'nbina. 1. na Zasnonbenl P. Marie. — 2.
dne 19. března. — 3. dne 16. května. —
4. dne 2. července. — 5. v pondělí po
Nama.. P. Marie. —- 6. na Šim. & Judu.

Hradec (Graz) Výroč. . dobyt. trhy: 1. v
p0nd. před 1. květnem. —- 2. v pand. po
Bot. Tele. — 3. na Jakuba. — 4. v pond.
po Michala. 5. na mladátka.

Kllmkovlce (Eanigsberg) ]. v pondělí po
neděl. druieb. —2. v pond. po sv.Trojici.
-—3.nn sv.Vuvřince. — 4. na Kateřinu.—
5. v pand. pred Valent. -— Trh na dob. .
vlnu: I. na Fil. a luk. -—2. na Vidu..
— Týh. trh kol. mnd.

Krnov (Ja'gcrndorll) 1. v pond. po neděl.
kýchavnó. — 2. vpond. po 6. ned. velik.
-—3. \! pand. po nat/M. P. Šlitr. — 4. ' pand.
po naroz. P. \!ar. ——5. v pond. po obet.
P. Marie. — Kon. & dob. trh 1. vp0nd. po
ned. kvót. —- 2. v pondělí 0 Murhyle dno
13. července. — 3. v pand). po Bar-lol. ——
4. v pondělí pl-ed Mikul.

Odry (Odran) 1. \! pond. před 3 Hrály. —
2. v pondél. po ned. provodnč. — 3. v
pond. před .luncm. — 4. v pond. po po
výš. n'. Kříte. — Dobyt. trh 1. v pond.
po ned. provod. — 2. v pond. po povýl.
sv. lil-lie. — Týh. trh kaz. pond.

Opava (Trop mu) 1. dne 1. února po 8
dni. _ 2. ne 1. května po 14 dní. -—
3. dne 1. srpna po 8 dni. — 4. dne !.
hemp. po 14 dnl. — Vel. dob. trhy: ]. 8
dní po sv. Troj. _ 2. 8 dni po Janu Křest.
— 3. 8 dní po Jak. ——4. 8 dní po nl
rození P. Mar. — Trh na vlnu: ]. dne
6. května — 2. dne 29. zál-í. — Kutdý
trvá 8 dní. —T h. trh ha!. sti-edn. sobot.

Opavice (Tropp owilz) ]. první pondelok
po Bol. Tele. — 2. po Michalu. — 3. po
devitnnm.

Skočov 1. ve čtvrtek po devitnfku. — 2. v
den po Boum Vntoup. —- 3. ne Martin.;

11'
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padne-li v sobotu neb \! ned., odlou se
na budoucí úterelt. -— 4. na Bartol. —
\'elk. týhod. trh: 1. ve čtu-tok |||-ed Vin.
—- 2. Ve čtvrtek před Veh'k. — Il. ve
čtvrt. po Bol. Těle. — 4. ve čtu-tek po
Michnlu. — Dob. trh v den pI-ert kai.. výr.
. velk. týhod. trhem.

suchu-kq l. na 4. útctek po mw. voce.
-——2.v liter. po Velik. ——3. v úter. pl-cd
Jun. lil-est. — 4. v futer. pred Hedvikou.

Strumeů (SchwarzWaswr) 1. na Jitlho. —
2. na Michala. — 8. v pond. po lůub.
— 4. v útcr. po nov. roce. — Dob. trh
v den před kul. výr- trhem. — Týh. trh
kaldý pátek.

Těšín (Teschen) ]. v den po Hrom. — 2.
v útet. mtodušnl. — 3. v pondělí pred
Mall Magd. —- 4. po nul-or.. P. Marie. -—

Výroční trhové v Slesalm.

5. na Ondřeje. — Týh. trh kat. sti-edn &
sobotu. — Trh na vlnu: 1. dne 28. ln'čt.
—-3. dne 2. Hjua. — Dob. trh katů. út.
Padne-Ii však na ten den svátek, od ou
co na budoucí sobotu.

\'idnn (Weida-au) |. v pondělí po novém
roce. — 2. v pand. po ned. kHi. — 3.
na Vavřince. -— 4. v ponděli po Prut.
Seraf. _. Týh. trh kai.. pond.

Vitkov (Wigstadt) ]. na Vita. — 2. ve
sti-ed. m1 Havlem—Titu. tth: 1. ve čtv.

lcd rom. —- 2. v pondělí po 3. ned.
elik. —-3. nn rough-post. — 4. v den

před Lucií vdký trh.
Vrbno (Wúrbenthal) 1. v pond. před Hrom.

— 2. \“ pond. po Janu líl'estit. —- 3. v

tom!. po Michnlu. - 4. druhé pond. pl-ed'elíkon. -— Tí-h. trh kud. pond.
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Výroční trhové v Čechách.
NB. Výroční trhy na svátky padající obývají ae následujícího. míatnč Luká předcbn'ze

jíríbo všedního dne.

Aberhny (Abertham), v pondělípočtvrté
nedeli nvntoduiní.

Anja,-Inků hor. (Engrlhnua),výroční:
dobytčí trhy ty pondělky: ]. po Litera,
2. po sv. Trojici, 3. po sv.Anjelu Strážci.
4. v první v Adventu.

lrnolrlce Arnsdorf),ty pondělky: '. po
bílé ned. 2. po navitít P. Marie, 3. po
av. Václnvn.

A). (Arch), výroční n dobytčí trby ty
pondělky: fl. po ned. Let-re, 2. po nv.
Trojici, 3. před nv. Jiljím, 4. před av.
Ondřejem; kaldou aobotu týbodní trh.

Audllee. Aunoit, Auplce, .in-nohy,
lunti, luští, Aurel-ý vizOu.

Bakov nad Jizerou (Bnckofen),[.
vand.podrub6 ned. adventní, 2. v. pond.
po av. Fabianu n Šebestianu, 3. v pond.po
smrtelné ned.. !. druhé pond. po Veliko—
noci, 5. tu středu před Božím Tělem, 6.
v pand. po sv. Mnrkétč , 1. v. pond. po
sv. Bartoloméji, 8. to stredu po sv. Fran—
tišku Seraf.

Bousov dolni (Bautzen), [. po ovat.
Vavřinci, 2. v první neděli v parte. 3.
ve čtvrtek po evntém Duchu, 4. ve čtvrt.
po naror.. P. Marie. Týhodní trhy každý
čtvrtek po celý rok.

Bál-ink (Biningen) prVnípond. v zárí neb
po sv. Anjelu mtr.

Bavor-uv (Bernu), [.
sv. Jiří, 3.
P. Marie.

Bečov (Petrcbnu), ty pondělky: 1. před
Velikonorí, 2. po sv. llnvln. 3. před Vá—
nocemí.

Bechyně (Becbyn), [. v pond. pojménu
Ježíše, 2. ten den po sv. Petru n Pavlu,
3. na Dušičky. Trhy nn dobytek . vie
liké zboií v outerý po celý rok čtyry
krát, totiz: druby' out. v poutě, \! outery'
velikonoční, v out. po nanebevz. P. Mn
ríe. v outery po sv. Urbanu. kdyby rnčl
paglední nn svatodušní out. pndnouti, tedy
příští outery. Viem cizím obchodníkům
. řemeslníkům dovoleno jest své zboží
veřejně prodávali. Outcry' po nv. Fil. n
Jakubu, pak po sv. Vielnvu jsou pouze
pro domácí ustanoveny.

Bčlů tWeisawnuer), ty pondělky: !. první
v poutě. 2. před nnnebevstoup. Pinč, 3.
druhý po ev. Markétě. 4. po povýšení sv.
klíče, 5. ve ntředn před av. Kateřinou., 6.
na sv. Tomáše npostoln: každou středu
týdenm trh.

na sv. Matěje, 2.
na zv. Jiljí, 4. na obětování

Bělčice., vyročm a trhy na dobytek: !.
na sv. Josefa, 2. vden po naron. ?. llnrle.
3. v pond. po sv. Petru a Pavla, 4. n
sv. Martina.

Bělohrad, !. ve čtvrtek po nv. Petru a
Pavlu, 2. ve čtvrtek po narození Panny
Marie, 3. v out. po sv. Havin; týdní
trhy každý outerek.

llcnůrlra (Neubenatek,) \y'mční : trhy
nn dobytek ty pondělky: 1. po nedeli
Okulí, 2. po Božím Tel:, 3. po rv. linií
Majdnlené, 4. před narozením P. Marie,
5. po av. llnrlinu.

Benešov (Benescbnu), [. nn den obrlc.
nv. Pavla, 2. na sv. Josefa pěstoun., 3.
na av. Filippo a Jakuba, 4. na sv. Antonína
Pad., 5. na sv. Annu, 6. na sv. Matouše.
7. na sv. Ranch Arch., 8. na av. On
dřeje apost. První a třetí trvá 8 dní.
Připadne—li některý z nicb nn robotu,
drží ne v núuledujlrí pondělí.

Benelo\ (Beneen),ty pondělky: 1. před
květnou nedělí, 2. před nnnebevstoupením
Pinč, 3. po naroz. P. Marie.

Benekov u Kaplice, !. v autoryve
likonoční; 2. na av. Jak., 3 na lvntou
Tereaíi.

Beroun, 1. v pond. po jmenu P. Ježíše.
2. třetí pondělí v poaté, 3. v pond. po
nedeli Jubiláte, 4. ve čtvrtek po lv. Pro
kopu, 5. v pondělí po stetí sv. Jana
ííítit., 6. v pond. po sv. Martinu; v ou
tery' a ve čtvrtek ty'h. trhy.

Bernal-dice, !. ve čtvrtekpo sv. lla
téjí. ?. ve čtvrtek před Kuutate, 3. na
sv. Prokopa; ty'bodní trhy: ve čtvrtek
před velikonocí, ve čtvrtek před vánocemi.

Bezdružice (Wereritz), 1. dne 4. květ..
2. dne 6.června, 3 vpond. po av. Václavu.

llěllna (Bilin). [. t' pond. pontní, 2. ve
čtvrtek po Božím Tele, 3. ve att-. po sv.
Barloloméji, 4. na av. Martína bisk. Kni
dou robotu týdenní trh.

Blilce, |. dne 4. února, 2. v pond. pred
nv. Florinnem, 3. v pond. pred povýb.
sv. Kříže, 4. v pond. po nv. Martinu.

Blntna, 1. na sv. Fabiana . Šebestiana.
2. druhý čtvrtek v posté, 3. ten den po
zvěstování P. Marie, 4. na sv. Víta, b.
ten den lnu nanebevneti ?. Marie, 6. v

ond. po sv. Jnrolímu, 7. ten čtvrtek
před 1. nedělí ndVentní, 8. ve čtvrtek
pred sv. Mntouiemnnn nv. Tomnšekonský
a dokytčí trh. Každý čtvrtek po celý
rok trby nn obilí a dobytek.
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Blovice, [. ve středu pred kv. nadělí. 2.
na av. Marketu, 3. ve středu po av. Jiljí,
4. ve středu před všemi Svatými.

nlinny (Flatron), rýročnl trh na koně a
dobytek: 1. první pondělí v pusti. 2. ve
dredu po sv. Trojici, 3. v pond. po sv.
Jarolím-t, 4. v ponrl. po početí P. Marie.

Bohdaneč, výročnía dobytčítrhy: !. ve
středu pred vstoupením Páně, po 8 dnt.
2. v den Rozeal. sv.Apostolb, 3. ve středu

0 Bartoloměji, 4. v. pond. po av.
Flaviu, po 8 dní. 5. ve středu pred av.
Martinem, po 8 dní; na pl'íai ' pond.
1, po 3 Králich, 2. po Hromnicírh, 3.

o sv. Josefu, 4. po av. Vito. Každou
stredu trh na obilí.

Bochov lBurhau), výročníadobytčttrhy:
i. v pondelí po sv. Jiří, 2. v pond. po
lv. Jakubu, 3. na av. Michala, 4. vouterý
před Adamem a Evou.

Bale-law mladá (Jnnghnnzlam,tyou
terky: !. po 3 Králích, 2. před ov. Duchem,
8, před ov. Bartolom., 4. po sv. Havin.

Boleslav sena-ů (Altbunzlau),[. tostí-edu
po omrtelně neděli, 2. poslední středu v
arpnn, 3. ve středu před av. Havlem., 4.
na den sv. Jana Evang.

Bor (llnith, výroční, dobytčía koňské trhy
ty autorky: 1. po Okolí, 2. po sv. Duchu,
3. po sv. Michala, 4. před sv.!dikuláiem;
Ghilní trhy každý outerek, na koně a ho
vězí dobytek každý outerý od av. .liH až
do sv. Havla.

Dufek. Jirkov (Clarkem.ty pondělky:
!. po neděli Lhtare, 2. před sv. Janem_
Rhin-lem, 3. před sv. Bartolomějem, 4.
na av. imnna a Judu.

Darmhrůdek, 1. ve :íl—eduvstředopoati,
2. na sv. Františka Soul.; každý outerý
týhodnl trh.

Borotln, &. v poml. po nedeli Rogate, 2
Ve čtvrtek po Božím Tčle1 3. na sv. Pro
kopa, 4. na sv. Annu, 5. na povýšeni sv.
Kříže, 6. ve čtvrtek pred av. Havlem, 7.
ve čtvrtek po otředopostí.

Borová (Baran), výroční trhy ty čtvrtky;
]. po sv. Fabian" a ebeatianu, 2. po ne.
nčd. Quasimodog., 3. po Boi. Tele, 4. po
naroz. P. Marie.. Trhy na dobytek ty oa
terky: !. po první neděli postní, 2. po
Lataro, 3. po Judikn, 4. na av. Tomáše
apost. Týhodní trh kaídý pátek.

Borovany (Forbes) 1. v pondělí po Ita
nebevst. Páně, 2. na sv. Lukd'ee 18. října.

Bože-jew, !. na sv. Annu, 2. na av. Leo
polda; každou att—edutýhodnt trh.

Boží Dar (Gotteagab), v pond. po lv.
Anně tt pl'ed sv. imonem a .ludoo.

Benndell, 1. v outerý pred llromnicemi.
2. po Velikonocí, 3. po sv. Trojici, 4.110
av. anani, 6. po av. Václavu, 6. po
Bv. Alžbětě.

Výrohí trhovd v Cochůdl.

Brandon nad Oellol, výročnítrhy .
předcházejícími trhy na koně . hovhí
dobytek vo čtvrtky: !. pred popoleční atle—
dou, 2. pred av. Markem, 3. před rozo—
aláním av. apostolb, 4. pred ". Havlem,
5. před štědrým dnem. Týh. trh každý
čtvrtek na len a potravu.

Březnice 1. v pondělí po první nedělí
pOstní, 2. v pond. po květnó neděli, 3. '
outerý avatodušní, 4. v pond. pl-ed av.
Motl Majdalenou, 5. ve čtvrtek po av.
Bartol., 6. ten den po Dušičkdch, 7. v
Bondi-lt po av. Mikuláši.

Brezno (Priesen) !. v pondělí'poav.Ře
holi, 2. po nanebevxett P. Marie, 3. po sv.
hlichalu; týdenní trh každý autory.

Brod Český (Bohmiach-Brod),ty pon
dělky: !. po neděli Judikn, 2. postn'l'ro
jici, 3. před ov. Havlem. Dobytčí trhy:
!. v pondělí po první nedeli poatní, 2. po
ov. Peu-u a Pavlu, 3. v pondeli po sv.

imonu a lodě. _
“Brod \'čmerltý (Deutschhrod),ty ott

terltý: [. druhý v postě, 2. po nalezení
sv. Kříže, 3. po povýšení sv. Kříže. Trhy
na dobytek ty outerky: l. po Hromnicích,
2. črvrtý v postě, 3. pted Velikonocí, 4.
po av. Trojicí, 5. po sv. Prokopu, 6. po
sv. Vavřinci, 7. po av. Martinu, 8. před
Vánocemi. - '

nrod želez ný (Eisenbrod),LPI-odposlední
masop. ooterek, 2. před sv. Vítem, 3. po
sv. Václavu, vcamča po 8 dní.

Brodec, 1. v masOp.pondělí, 2. v svato
dnšní outerý, 3. v pond. po sv. Frant. Ser.
4. po Vůnodch.

Brunov (Braunau), !. v pond. po ned.
Sexag., 3. v outerý avalodutní, 3. vpond.
pred naroz. P.!ítarie, 4. v poml. po neděli
adv. Každý čtvrtek trh na pHIÍ, haldou
sobotu trh na plátno.

Broz-ny, 1. v fond. po 3 Králích.2. poav. Gottharda, . na av. Vít-tt, 2. v pand.
po sv. Václavu.

Buckov (Butzhan), 1. dne 24. května, 2.
dne 17. rijna.

Budějovice (Budweis) ty pondělky: !.
po 3 Królícb, 2. po Božím Těle, 3. po
nat-oz. P. Marie, 4. na sv. Martina, vesměs
po “ clní, told 8 dní před a 8 dní po
jmenovaném dnu. Týhodoí trh každý pú
telt, každý čtvrtek trh na koně, hovčtí .
jiný dobytek.

Budňnny (Budňan) 4. dubna,2. vestředu
po naroz. P. Marie, 3. na av. Voršila.

Budyně (Budiu), !. v ontcrý po Hromni
cích., 2. v out. po sv. Antonínu Pad., 3. v
poml. po Marti Sněžné, 4. out. po av.
Václavu, 5. po av. Krišpinu.

Bukov-Ito, l na av. Vojtecha,2. na av.
Mari Majdalenu, 3. na sv Havla.

Bačkovice (Puschwita),výročníndobytčí
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trhy: !. v ontorý phd nv. Duchem, 2. "
out. po jmenu P. lerie, 8.vo čtvrtek pled

, ev. Ihte'rinou.
llydtov (Nenbidechow),výroční : dobytčí

trhy: I. v druhou středu potní, 2. v onterý
po nvatodušnich svátcích, 3. na den ev.
Jiljí, 4. v nuterý p'red ev. Havlem, 5.
ne ev. Tomáše hist.; v outery' tyhodní
trhy na obilí.

Byntrů (Bietnu), výroční . dobytčí trhy
!. vc dredu poSeptuagesimn. 2. veetl'edu
po Quulmodogrniti, 3. dne 4. upne, 4.
ve středu po rv. Hntouti, 5. ve stí-edu po
ev. (lndřrji.

nyni-reo. 1. dne 24. unora, 2. dne 23.
dubna, 3. dne 29. upon, 4. dne 28. října,
5. dne 20. prolince.

Bystřice Norů, ty středy; !. po Remi—
niscere, 2. po Litere. 8. po hlineriltordil,
4. po rv. Duchu, 5. v pond. po ev. Petru
n Pavlu, 6. v pond. po ev. Micbnlu. ". na
av. líntetinn s oelnidenní lhůtou na rox
llčnó zboží . dobytek. Týdenní trh na
obilí . dob)-tek keidou středu.

Cerekve Dolni, ty pandčllty:l. poev.
Josefu, 2. po ".JeItnbu, 3. po ev.anlu,
4. po rv. Lucii,

Cerekve llorrri, 1. v postnístředu.2.
na nv. Markétu, 3. na “.Maurice dne 22.
zit-'. d. nl nv. Huh-rt. 6. listopadu.

Cerekve !t'ovů, Lprvní etl-ednv postě,
2. ne ev. Matěje.

Cerhonice. 1. n er. Matěje,2. na ev.
Vojtěch-, 8. ne rv.Vítn, 4. ne stavení-vn.

. Cerhovice, ty čtvrtky: !. druhývpostč,
2. čtvrtý poVeliltonoci, 3. před rv. Petrem
: Pavlem, 4. po ev. Vtelnvu. hnidy ou
terý tshodní trh.
čel-v, ty pondělky: 1. v postě, 2. po
ned. Jubilnte, a. po tv. Petru . Perlu, 4.
po nenebevzetí P. Ieríe, 5. ve čtyrteh po
ev. Lidmila, 6. v pond. po ev.!lnvlu. Trhy
nn rozličný dobytek: !. den po ev. Petru
. Pavlu, 2. den po nanebevretí P. Marie,
pak každou rtřcdu . pitek po 3 Králích,
po nemíním, n Jubilete.

Čkutalovice, ]. ten den před3Krtly, 2.
nn rv. Víta, obe . dobytčím trhem, 3. ne
rv. Maří Magdalenu. 4. den po naror. P,

_ Marie.
t'echtlce, výroční. dobytčítrhy: 1. na

obrácení av. Pule, 2. v pátek před eve
todniní nedělí, 3. na N.Volígnnga, 4. třetí
don po im. . Jndé.

'olůkovieo, výroční n dobytčí trhy ty
outerlty: i. po ev. 3 Krtíích., 2. po ned.
Kentate. 3. po av. Anjelu Stdici, 4. po

. nv. Havla.
d'en-nn. (Lenhndorí), ty pondělky: !.

po av. Havla, 2. po ev. Mikuláši, 3. po
_elvdní v měsíci květen.

('crlloiio, !. ' pand. po Hromnicích,2.
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ne ev. Jm, a. nn rv. Michele. 'l'rhy “
dobytek od nv. Jill nl do nv. Mich-„lnhldt

\ pondělí.
Cerhovice, !. v pond.před nenebevrtoup.

Páně, 2. v pond. před Bolím Tělem, B."
sti-edu pred povy'šemm ov. Kriie.

“entin. 1- V pond. před nanebevrtoupením
Páně, 2 v pond. po nv. Petru n Pavlu, 3.

_ dne 3. listop. Ty'b. trh každou etředu.
(*t-tů, l. v ontery před Velikonocí, 2. ne

ev. Vite, 8. un ev. Annu. 4. na sv. Kateřinu.
Ch ohni-ot Ice (Karbitz),výroční. dobytčí

trhy ly pondělky: [. druhi- poatní, 2. druhý
poVelilwnoci, 3. poalední po ev. Dur—hu,
4. první v srpnu, vždy po tři dni . tolikél
dni na dobytek. Vo elfedu po celý rok
týhodní trh.

(TI-eb (Eger), ty pondelkv: 1. druhý po
neděli Reminiscere, 2. po Božím Těle, 3.
po ev. Matouši. Tyhodní trh každou utředu
. eobolu. Trhy nn dobytek první ttředn
každého měsíce.

Chejnov, [. na obráceníev. anla, 2. ne
sv. Filipa n Jakuba, 3. den po ev. Petra
a Pavlu, 4. In ev. Merlin-. Tylwdní trhy
ty pondělky: !. po 3 lirčlích, 2. první v
postě, 3. v et'redOpoetí, 4. po kvčtnč ned.,
5. druhý po Velikou., 6. po ev. Duchu, 7.
po nv. Václavu, 8. v outerý po Vánodth.

Chlum llrůlot'nhý čili líinžbcrg(K6
nígaherg), 1. v pond. po třetí ned. poutní,
2. na sv. Víta, 3. v pond. předrv. Václavem,
4. druhé pond. v Adventč.

Chlumec, výroční n dobytčítrhy: l. v
pond. po obrácení ev. Pavla, 2. první out.
vposte, 3. v outerý po Velikonocí, 4. v den
po nv. Petru n Pavlu. 5. ve středu po
Hanule. Každý čtvrtek týhodní trh.

Choceň, l. na obráceníev. Pull, 2. ne
velikonoční outerck, 3. na ev. lllni'i Magd.,
4. v den po ev. Václnvu, všechy | olmi—
denoi svobodou; druhý a třetí e mladým
jarmarkem.

Choltice, !. v pond. po 3 Krilích, 2. v
ontPrý po ev. Filipu . Jakubu, 3. ve středu
po rv. Václavu.

Chomutov (Komoteu), ty pondčllty: 1. \"
pand. po ned. Remínisccrc 2. po rv. Filipu .
Jakubu, 3. po nevšt. Panny Marie, a nejde—li
se ten den . pondělím po Petru . Pavla,
v pondělí na ID, 4. po sv. Michala, 6. po
nv. Martinu biskupu.

Chotěboř, !. v pond.druhy poutní tyden,
2. v pondělí čtvrtý poutní týden, 3. v pon—
dělí šestý poutní týden, 4. v outery po
sv. Duchu, 5. v pondělí po ev. Jnknhn,
6. nl den sv. Feliu muč., 7. v pond. po
ev. Lukáši. 8. v pondělí po sv. Martinu.
Naidoo rlřcdu tjh. trh.

[lot-alice, trhy na dobytek: 1. dne 13.
června, doc 17. října.

Cbnut', [. ten den po sv. 3 Králíci, 2.
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ve čtvrtek po kveteč neděli, trvi e dní,
8. ve čtvrtek před av. Janem Nep., 4. ve
čtvrtek po av. Markétě, trvd 8 dní. 5. ve
čtvrtek po av. August., 6. před Havlem.

Cluůatava (Krataau), ty pondělky: 1.
před maeop. eedčíí, 2. před av. Janem Křt.,
3. před av. Vavřincem, 4. před sv. Havlem,
5. po druhé neděli adv. Týhodní trhy
drčiee kaidou stredu.

Chroustovice, ty čtvrtky: l. po očišťo
vául P. Marie, 2. před av. Filipem a .la
kubem. 3. před sv. Vavřincem, 4. na den
av. Kateřiny.

Chřibelrů (Kreibita), !. v pond. tři ned.
před ev. Duchem, padne-Ii ale Dččínaky' trh
na ten aamý den, tedy o týden dříve. 2.
v pond. po sv. Michalu, 3. prv/ní ponděli
v adventč. Týdní trh každou středu.

Chrudim, i. druhé pond. v portů, 2. ve
atředu po nalezení sv. Kříže, 3. den po
nanehevz.. P. Marie, 4. na av. Barboru, 5.
v pand. po sv. Frant. Serat Padne-li 3.
neb 4. trh na sobotu, odbývi ae příští
pondělí. Trhy na konč: [. v první postní
pond., 2. třetí postní pond., 3. vpond. po
amrtelné neděli, 4. v pond. před av. Duchem,
&. na av. Prokopa, 6. v pond. před nanebe
vaetírn P. Marie, 7, v pondělí před av.
Frant. Seraf., 8. v pond. před rv. Barbo
rou. Týhodní trh každou aohotu.

Chudenice. !. druhou středu v posté,
2. na av. Filipa a Jakuba, 3. na sv.“evla,
4. na sv. Kateřinu. Týhodní trhy na přízi:
!. druhý pátek v postě, 2. první pitek v
adveníě.

Chvalšiny (Kalsching),1. na první post.
sobotu, 2. na den vstoupení Pinč, 3. v
neděli po av. Vavřinci, 4. na sv. Havla.

Cbýie (Chieech), výroční a dobytčí trhy:
!. na av. Joeefa, 2. ve čtvrtek po druhe
neděli velikonoční, 3. v pand. po 16. čer
venci, 4. v pond. po narození P.Blarie, 5.
na av. Martina. Každý outerý trh na obilí.

Dačice. 1. na den sv. Skolaetiky, 2. v
pond. po Kant., 3. na av. Víta, 4. vouterý
po av. Jakubu, 5. den před av. Michalem,
6. na av. anii. Koňské trhy: 1. ve středu
po av. 3 lírilícb, 2. ve atředu po Jubil.,
3. ve středu před ev. Jakubem, 4. ve středu
po povýšení sv. Kříže, 5. ve atředu po
ev. Martinu.

Doubravice, výročnía dobytčítrhy ty
středy: !. po Kantate, 2. po av. Bertol.,
3. po ev. Viclavn, 4. po všech Svatých.

Doupov (Duppau), !. ve čtvrtek po ev.
Michalu, 2. v pond. po Okuli, 3. dne 17.
května, 4. v pond. po ev. Alžbětě. Dva
trhy na dobytek drží ae druhého všedního
dne po jarmarcích.

Davle, 1.dne 11. červmce, padne—lina se
botu, drží se příltí pondělí, 2. ve středu
po av. Rafaeli.

Výroční trhevi v Čechich.

Děčín (Totaclreo),ty pondělky: l. vprvel
po novém roce, 2. po av. Filipu a Jakubu,
3. po nanabevzetí P. Marie, 4. poaledeí v
říjnu, včdy po dva dní. Týhodní trh na
přízi, obilí . potravní včci každe pondčlí
a středu.

Dčienlce, t. 5. dubna,2. 16. arpna, 8.
2. prosince; každou utředu trh na obilí a
od av. Josefa až do ev. Martina trhy na
dobytek.

nečinil. !. na av.Vojtěcha,2. na ".Jana
KB., 3. na ev. Jakuba, 4. na av. Bartol.,
6. na av. imona a Judo, 6. na av. Bar.
boru. Trhy: 1. v outerý před Vinoeerni.
2. v outerý před Velikonocí, Týhodní trhy
na dobytek od rv. Joaeía ač do konce
října každou atředu. Padne-li na atředu
nějaký svatek, nedrží ae ča'dný trh.

nlvllov. výročnía dobytčítrhy ty čtvrtky :
i. na tučný, 2. ne zelený, 3. před av. Ví
tem, 4. před sv. Bartolornčjem, 5. před
av. Martinem, 6. před Vinocerni.

Dobřany. výroční a dobytčítrhy ty po n
délky: 1. po Reminiscere, 2. po Eaaudí
3. po naroa. P. Marie, 4. na sv.blikaldle.

Dobříš, 1. ve čtvrtek po popeleční atředč.
2. v pondělí po ev. Trojici, 3. na den av.
Michala, 4. na dušičky, 5. na av. Torn die.

Dolu-nika, [. ten den po ev. Jiřl po
8 dní, 2. den po ev.Duchu, 3. po av. Jiljí
po 8 dní, 4. den po av. Violavu, 5. v
outerý po av. Matěji, úroveň trh na koně.
6. v outer-ý po Quasimodogeniti a koňským
trhem. Trhy na dobytek: 1 den po av.
Trojici, 2. v outerý po av. Havla, 3. den
po obrúc. ev.Pavla. Kačdý ooterý týhodní
trh na len, přízi, obilí a jiné.

Dolny (Hirschberg), [. ve středu po oči
ttoviní Panny Marie, 2. na av. Filipe .
Jakuba, 3. v pond. po sv. Jiljí, 4. v pon
dělí po ohčtoviní P. Marie.

„om-čin, ty outerky: i. předkvětnou
neděli. 2. na avatoduiní, 3. po sv. Bartol.,
4. v pond. před rv. Havlem; každý outery'
trh na dobytek.

Domažlice (Ten). 1. ve středupo av.
Dorotě, 2. na av. Antonína. 3. v pondělí
po av. Anjelu Strážci, 4. druhý čtvrtek po
sv. Martinu. Týhodní a dobytčí trh vždy
ve čtvrtek po celý rok.

Dub (Je-ký (Bóhm.Aicha), ty outerky:
!. před Velikonocí, 2. před sv. Duchem,
3. po av. Bartoloměji, 4. před sv. Havlem,
5. v první pondčlí po adventč.

„na (Douba),i. na av. Joaeí'a,2. vouL
po av. Petru a Pavlu, 3. v pond. po av.
Havlu, d. druhé pond.. v adventč.

nueheov (Dux), i. ve středupo 1. ned.
poatní, 2. na av. Víta, 3. na av. Bartolo
rnčje, 4. v pond. před všemi Svatými.

Dvořiltě Dolni (Unterhaid),!. vouterý
po av. Duchu, 2. na den lv. Michala.



Výroční obou v Cechleh.

DvoI-lltč Horni (Oheň-íd). 1. na sv.
louh, 2. v svatou. onterý, 3. ne n.m
chela., 4. ne at. line Ev. Týhodní trhy
knřdou etředu od [. května at do poded'
ního :ůří.

Dvory \'ovó (Neuhof), !. nn den obric.
ev. Pavle, 2. Ve čtvrtek před Juditu, 3.
ne ev. Annu, 4. na sv. Matěje, 5. na av.
Šimone | Jedu. Týh. trh každý outerek
nn obilí a ronličný dobytek.

Dvůr Britové (Koniginhnn.výročníe
předcbúzejícilni trhy dobytčími: [. v on
terý před Hromuieemi, 2. před kvčumu
nedělí, 3. před sv. Duchem, 4. před ev.
MII-kelen, 5. před nv. Matoušem, 6. před
vřemi Svetými, 7. před sv. Tomášem; týh.
trhy na obilí a přízi v out. a 1 tohoto.

Ervčnlce (Seestadtl), výroční a trhy na
dobytek: [. v pond. po Reminiec., 2. na
av. Bnrtolomčje, 3. na sv. Barboru, každý
čtvrtek týh. trh.

Frltllund (tet Mírov), ]. na ned. Bog—ate,
2. v pond. po IV. Banol., 3. v pond. po
ev. Šim. aJudč, vidyG dní spolu e trhem
na dobytek; trh týhodní kddé pond., na
obilí každý pitek.

georglwnlde. !. v pond.po nelet. ev.
Křiie, 2. V pond. po Anjelu Strážci. Každý
onterý týdní trhy na přízi.

"abl-y (Bobem), dobytčí trhy: !. ve ati—edu
po jmenu .la-ili, 2. ve čtvrtek v postě. 3.
ve čtvrtek v středopostí, 4. ve středu před
Velikonorí, 5. ve středu před lv. Duchem,
6. v outerý po av. Janu lít—tit., 7. po av.
Jakubu, 8. dne 15. srpna, 9. ve čtvrtek
po povýšení sv. Kříže, 10. ve středu po
av. Lukeši, 11. ve čtvrtek po ev. Felixe,
12. ve čtvrtek před Vánocemi.

[lulu-pach, !. v pondělímlsopůatnl,2.
dne 2. května, 3. v pond. po navštívení
P. Morie, 4. v pond. po uv. Šim a Judo.

[Intim—utca, 1. na den ev. Vililn. to
inet dne 28. dubna, 2. na sv. Kateřinu;
týhodní trhy na dobytek a rozličné věci
knídý pitch.

"telova atlad-u), ty pondělky:!. po
sv. Jiří, 2. po 18. červenci, 3. po třetí
neděli v říjnu.

Illljtln. ty pondělky: 1. po av. Vítu, 2.
po nanebevaetl P. Marie, 3. po sv. Václavu.

Her—lec, t. na ev. Eleonoru 21. února,
2. na av. Antonína Pad., 3. ne ev. Teklu
15. aňří. Každý !. čtvrtek v měsíci trh
na dobytek, vlnu, příni . len.

[lei-mania Městec, trhy výročníuna
dobytek ty pondělky: 1. po jmenn Ježíš,
2. po první neděli po Velikonoci, 3. po sv.
Medardu, 4. po ev.Bnrtol., 5. na ten den
po všech Svatých.

Hlinsko. výroční trhy e předoha'tejíclmí
trhy na dobytek ty středy: 1. první po
IV.Apolend, 2. první po N.Vítn, 3. první

m
po lv. Bertolomdjl, 4. první po sv.bukdli,
5. první po Volikonoei.

llodltovtee (Libenau),ty pondělky: i.
po neděli Lůtere, 2. po ev. Vavřinci, 3.
po sv. Blatouši.

lloltoe, ty pondělky: l. po jmenuJdit.
2. druhý po Velikonori, 3. po povy'tení
gv. lllříie, 4. po n'. Mikuláši.

Hořepnilc, 1. na av. Blažeje,2. nu ".
Michale. 3. na sv. Martina biskupa.

llořico, ty čtvrtky: !. po av. třech Krúlích,
2. před květnou nedčlí, 3. před Rog-ate, 4.
po sv. Prokopa, 5. před sv. Bartolomějem.
6. vouterý před sv. Martinem: den před tím
se drií vždy trh na dobytek. Trhy na obilí
každý čtvrtek.

"oi-Ice (Honza). Svobodný trh nn Barto
loměje. Trhy na chleb: t. den před nanebo
vntoupením Páně, 2 .na ev. Martina, 3. na ev.
Tomáše.

Hořovice. výročnía dobytčí trhy, 1. dne
11. února, 2. v Ont. před nnnebevntoupením
Páně, 3. na sv. Jakub-| oamidennílbůtou.
4. na povýšeniev. Kříže, 5. dne 29.1ietopada.
Trhy na kramnřeké zboží: 1. v sobotu před
kv. neděli, 2. vsobotu před vánocemi: tý
hodnl trh každou sobotu.

lion Březová (Birkenberg),týhodnítrh
každé. pondělí.

llora Ito-lovů, (Amechelberg),1.dne 9.
února na den sv. Apoleny, 2.7potl. sva
todui., 3. d. 12. září na d. ev. Fabiana,
4. 17, prosince.

Iinfo linie-nů ('Scbónberg),1. první
pondělí v postě, 2. v outerý před veliko
nocí, 3. den po ovat. Janu Nep., 4. vou
terý před ev. Duchem,5 den po nanebcvxetí
P. Marie, 6. na sv. Knteřinu. 7. vouterý
před vánocemi.

Ilan nutná (Kuttenberg),výr., koňské
| dobytčí trhy: 1. první pondělí poutní. 2.
v pond. po Kantale, 3. den po Božím Tele,
4. v pondělí po ev. Matěji, 5. v pondělí
po ev. Martino.

Ilona nv. “nici-Iny (líntharineberg),!.
dne 2. července, 2. v pond. před ev. Barto
lomějem, 3. v pondělí pI-ed ev. Havlem.

llornžďovtoe, 1. v outerý před Sep
tuegenima, 2. v outery' před kvétnou neděli,
3. ve čtvrtek před av. Petrema Pavlem 4.
v den Porciunkulí, 5. v outerý před nvaty'm
Havlem, 6. na avatnu Barboru. Každý on.
terck trhy nn dobytek.

Ilut-ky (Bergntadtl), 1. vestředopoetí,2. na
sv. Jakuba; týhodní trhy: |. maeopůetnl
pond., 2. ve středu po vulikonocí. 3. mev.
Víta. 4. na Šimona a Judo.

llory Kašpar-ké (Bergreichemtein),].
ve středu po středopoetl, 2. v onterý po po
výšení sv. Kříže, 3. ve čtvrtek po Božím
Tele, 4. v pond. před sv. Mikulášem.

llory Matky Boží (BergetadtlU.L F.).
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l. v první pondělí \! postě, 2. dne 16.
srpna.

"onto-rů (Hostau),1.ve středupředmalo
pnstem. ?. ve středu pred velikonocí, 3. na
r_y. Jana Křtitele, 4. na sv. Jakuba, 5. na
Šimona & Judu, 6. ve středu před vánocemi.
Týhodní trhy keždou středu na obilí &polní
plodiny, n na rozličný dobytek. Trh na koně
ud ned. lnvoltavít až do Božího Těla.

IIo-tinné (Annu), trhy\'j'mční & dobytčí
ty pondělky: [. po sv. Dorotě, 2. pony.
Trojici, 3. před jmenem Panny Marie. 4.
po všech Svatých; každý own,-k &sobotu
ty'h. trh na lwv. dobytek.

lla-tomlee, !. v pondělípo 3 líríllích,
2. na sv. Matěje, 3. na den sv. Jiří na
vlnu, 4. v pondělí po rr. Prokopa, 6. ve
středu před naroz. P. Marie, 6. ve středu
po ev. Václavu, kundou středu tyh. trh.

lloit'ka (Gastdorf), ty autorky: [. po Se—
xngesima, 2. po Kantnte, 3, na svalodušní.
4. po nnnebevzetí P. Marie, 5. po jmenu
?. Marie, 6. před sv. Kateřinou.

lloitlce Střelecká (Strahlhostítz),].
první čtvrtek v měsíci březnu, 2. dne 12.
května. 3. dne 26. září, 4. dne 12. pros.

llradcc Jindřichův (Neuhnns),1. v
první pondělí v poutě, 2. .v outerý po
Exeudí, 3. v pondělí po unncbevz. P. Marie..
4. v pondělí po sv. llavlu; trhy „na do.
hytek: 1. ve středu v třetím týdnu v postě,
2. ve utředu po Judika. 3. ve středu pátý
týden po Velikonooi, 4. v pond. po sv.
Trojici, 5. ve středu po sv. Václavu, 6.
ve středu po sv. Kotrřině; tíhodní trhy
každou středu a sobotu.

Ill-adm ltrůlote' (Kúníggrátz),ty on
terky: 1- po 3 Krilích. 2. po neděli Re—
miniscere čili druhý v postě, 3. po sv.
Trojici, 4. po naror.. P. '\Inrie, po každé
8 dní. Koňské & doby_tči trhy: LV pun
dčlí po av. Fabínnu . Sch. 2. out. po ned.
Reminisc., 3. Ve středu v pnšijový týden,
4. ve utřcdu po křížových dnech, 5. v pondělí
po sv. Trojici, 6. den před naroz.P.Merie.

Ill-Adec Nový (Neukúniggrívtz).1. v pon
dělí po IV. Janu lířt., 2. v pond. po nv.
Ondrejí. Každý outereh týltodní trh.

Hrádek (Grottatl), 1. po nedeli Jubilntc,
2. sedmý týden po Svatodušních nák—ích,
3. v pond. po ethanolem., 4. v pondělí
před n.lllartincm. Týh. trh katdý pitek,

Ill-útlak Nový (Neuhradrk), 1. Vestředu
po Velkonoci, 2. v pond. po nnnebevzetí
P. Marie, 3. na den Moudro-tí; každé
pondělí týlu. trh.

llrndlitě (Munchengrůtx),vyrocní 5před
rhtizejícíml trhy dobytčími ty čtvrtky: 1.
tučný, 2. třetí po Velikonooí, 3. po Božím
Tele, 4. po prolnčněniPňnč, 5. po ".Vš
claVn, 6. před lv. Martinem, 7. před Vá
noct. línidý čtvrtek trh na obilí.

Výroční trhové ' Čeobicb.

llradlitč (Gredlítz), !. v pond. po rv.
Janu Křt., 2. druhů pond. po sv. Michala
arch. Týh. trh knždou středu . robotu.

llrady Nové (Gratton), 1. v pondělípo
nedělíLůtare, 2. na sv. Matoube, 3. v n
délí po první advenuxínedéli. Každé pond.
trh 'o- dobytek.

llrub (Mosler—grab).1. v pond. po navští
vení P. Marie, 2. na sv. Filipa . Jakub..
3. osm dní po pozdvižení sv.Kříie, 4. na
sv. Ondřeje apOstola.

llronov, ty outerky: I. po třechKrálích,
2_ po ov. Josefu, 3. po nv. Bartoloměji.
4, před všemi Svatými.

"round-tin (Líchtenntedt), !. v pondělí
po 1. květnu, 2. v pondělí po jmenu P.
Marie.

Humpolec, ty stredy: l. po sv. Filipa
n Jak., 2. po sv. Adolfu, 3. po pozdvižení
sv. Kříže, 4. po sv. h'lémentu. Týdní trh
každou středu ——na dobytek | potrnvn.

llůrlry (Adnmsí'reíheít), !. v pondělí po
rozeslání svatých Apostolí'r.. 2. v pondělí
po sv. Rní'nelu.

lluulneo. !. na sv. Filipa a Jakuba, 2.
na sv. Lukáše. Ty'hodní trh každou robotu
na obilí :! hovězí dobytek, mezi nimiž l
4 hlavní trhy na obchodnické zboží: i. v
masopunlní eoboíu, 2. na květnou neděli,
3. v sobotu po Božím 'l'člc, 4. v robotu
před Váhom.

llutč Stříbrné (Sílberberg),1. třetíne
dělí poVelíkonoci, 2. na sv. Michala arch.

Jablonné (Gabel), ty pondělky: 1.. po
llromn., 2. čtyry neděle po Velikonoci, 3. po
nv. Janu líří., 4. po narození F.Maríe, 5.
po sv. Kateřině; Trhy na vlnu: 1. dne
8. května, 2. dne 4. října.

Jablonec (Gablonz), ty pondělky; !.
před Velíkonocí, 2. před nv. Duchem, 3.
před 7 bratry, 4. před av. Bartolomějem,
5. první v říjnu, 6. před sv. Alžbětou.
Týh. trh každý outery n pátek na obilí.
přízí, len & jiné věcí.

Jin-hymnu, Jáchymov(Joachimsthnl),ty
p0ndelky: [. po Hromnících, 2. třetí v
dubnu. 3. po rv. Markétě, 4. čtvrté \“ mě—
nící záři.

Jankov. I. na av. Řehoře, 2. den po rv.
Janu Nep., 3. den po sv. Petru : Pavlu,
4. na av.Bartolo||í., 5. na sv. Martina biak.

Janovice. 1. dne 24. února. 2. dne 31.
května. 3. dne 13. září, 4. dne t3. prosince.

Janovice. ty outerlty: 1. po třetí neděli
pcstní, 2. před sv. Janem Křtit., 3. po
jmenu P. Morie, 4. přCd sv. Martinem

Janovice., !. na nv.Joseíii. 2. na sv.Jana
lířt.. 3. na sv. bimona a Judo. Týdenní
trh knidý pondčlek.

Janovice l'lrlii-nltů flíohljanowítn),1.
v pond. v středoportí, 2. v out. po Veli
konori, 3. na den rv. Víta, 4. v pondělí
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před a. Maří Naga. 5. v pand. poAnjelu
Stridti, 6. v poud. před av. Havlem.

Jaroměř. 1. druhýden po av. 3lírilích,
2. ve čtvrtek po av. Duchu. 3. v outerý
před av. Bat-tolaru., 4. den po av. Havlu,
padne-li který na neděli neb avatck, drží
se o týden později. Týh. trh kaldý patek.

Jeleni Horni, 1. na av. Josefa, 2. v
outerý před av. Duchem. 3. na sv. Jakuba,
4. na av. Matoule, 5. v outerý před Mar
tinem, 6. v pond. před Adamem n Evou.
Týh. trh na obilí kaidý outerý.

Jeníkov věta-ný (\Vindísch—Jenikau).!.
den po av. 3 Králícb, 2. v pondělí po av.
Janu Rep., 3. na av. Jakuba, 4. druhé pon
dělí po naueben. P. Marie, 5. trh na av.
Martína; týdní trh každý čtvrtek.

Jeníkov. (Goltach-Jenikau),ty středy: [.
po očišťovaní P. Marie. 2. po zvěstování
P. Marie, 3. před ev. Janem Nep., 4. před
Božím Tělem, 5. po av. Markétě.. 6. po
av. Václavu. Týdní trh každou atředu.

Jelenice (Jechnitel Výročnía dobytčí
trhy: 1. v pondělí před Velikonocí. 2. Ve
středu před tv. Duchem, 3. ' poud'. po
sv. imoun a Judě. 4. v poud. před Vánoci.

.llčin (Gítschín), ty pondělky: !. první po
Hromnících, 2. po Jubilato, 3. po av. Jakubu,
4. před sv. Havlem- Trh na obilí každé
pondělí.

Jilemnice (Starkenbach),ty pondělky:
!. po jmenu Ježíše, 2 před Velikouneí,
3. před sv. Duchem. 4. předev. Jakubem,
5. před sv. Divišem, trvá 8 dní, 6. před
Vánocemi. 'I'ýh. trh na obilí, potravu,
přízi a plátno každou etřodu.

Jllové (Eulau), výroční a dobytčí trh:
první pondčlí vlistop.. připadne-li na avé—
tek. tedy nisledující všední den.

.lllovi (Euíe), 1. v pond. po 3 Králícb,
2. v pondělí po Božím Tele, 3. na ".Va
vřínco, 4. na av. Lukáše, 5. v poud. před
av. Kateřinou; týh. trhy: !. ve středu před
Velikonoci, 2. na sv. Tomáše.

Jindřichovice (Heinrichsgrňn).!. v
pond. před av. Janem lířt.. 2. vpoud. před
ev. Havlem.

Jirkov vízBorek.
Jiřetín llořejii (Obergeorgenthul),ty

pondělky: [. na manop., 2. po av. Jiří, 3.
po narození P. Marie, 4. po všech Svatých.
Týhodní trh každý pátek.

Jiřetín Dolní (Niedergeorgenthah.1.na
av. Vojtěcha, 2. v pond. po Božím Tčle,
S. v pond. před av. Matouiem, 4. na av.
Mikuláše.

.llatelrnlce. ty pondělky: [. po av. 3
Kra'lícb, 2. na av. Matěje, 3. po květné
neděli, 4. po Velikonoci, 5. po svatodui.
avatcích, 6. na sv. Maří Magdalenu, ?. na
av. BartoL, koňské a dobytčí trhy po 8
dní; 8- v pand. po av. Matěji, 9 vpond..
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po vlech Svatých. Trhyna dobytek kaldč
pond. od av. 3 Krilů až do nanobevat. Pinč.

Joael'ov čili Plesy (Josefstadt), výroční :
předcházejícími trhy na koně a hověaído
bytek ty autorky: !. po zvčrtovíní Panny
Marie, 2. po ev. Markétě. 3. po av. vác
Iavn, 4. po početí P._ Marie; tyto trhy
trvají vesměs po tři dní: týdní trh každé
pondělí a čtvrtek.

Kačerov (Goasengruu), í._v pond.po IV
Petru a Pavlu, 2. po av. Sim. a Judě.

Racov. 1. na nalezení av. lířííe. ?. na av.
Petra a Pavla, 3. na narození P. Marie.
4. na sv. Martinu. Týdui trhy: !. den po
Hromnícíck. 2. v patek před květnou ne—
dělí, 3. den po av. Míchalu, 4. v pitek
před čtvrtou neděli adventní.

Kadaň (Kaden), výroční,koňakóa dobytčí
trhy: 1. v pond. po Judika. 2. po sv.Janu
íířt., 3. po povýšení av. Kříže, 4. po nv.
Barboře, každý twů tří dni.

Ramberlr. [. na ev. Jiří. 2. na nalezení
av. Kříže.

Kamenice, 1. první pátek vpoetč, 2. v
pa't. velikou. 3. na sv. Maří Mngdalenu, tý
den po ní. 4. ve čtvrtek po uanebevstoup.
Páně. po tři dni, 5. den po av. Václavu
po 4 dni, 6. v pond. po všech Svatých,
po 4 dni. Týdní trhy každé pond. na koně.
hovězí dobytek a rozličné jiné aboží.

llaanenlce řealtů (Bóhmiseh—Kamnita)
ty pondělky: !. před rv. Duchem. 2. po
Porcíunkuli. 3. před sv. Havlem. Týhodní
trb každý outerý.

Kamenice trhová. výročnía dobytčí
trhy ty čtvrtky: i. třetí postní. 2. pátý v
postě, 3, na zelený. 4. po av. Prokopu. 5.
po naroz. P. Marie, 6. po všech Svatých.
7. po početí P. Marie.

Kamýk (Kumaikl, 1. na av. Aloiaia dne
21. června, 2. na sv. Jakuba 25. července,
3. na sv. Františka Seral'. dne 4. října.

Kaňk (Gang), výroční trhy: 1. ve čtvrtek
před květnou nedělí, 2. v out. pred av.
Duchem. 3. v outerý před av. Bartolomě
jem, 4. Ve čtvrtek po sv. Havle. Na do.
bytek: 1. ve čtvrtek po naroa. P. Marie,
2. ve čtvrtek před jmenem P. Ježíše, 3.
před av. Markem. 4. ve čtirtrk po av.
Kateřině.

Kaplice. !. v poud. masopustní, 2. na
av. Prokopa, 3. na sv. Šimoua a Judn.
Týdní trh každou sobotu.

Karlovy Vary (líarlabad),1. třetístředu
v dubnu, 2. první etředu v měsíci říjnu.
'l'rhy na koně a jiný dobytek poslední pon
dělí v červnu, každý čtvrtek týh. trh.

Raaejovlce, výroční a trhy na koně a
hovčrí dobytek 1. den po av. 3 l'írídíeb,
2. v out. po provodui neděli, 3. na av.
Jakuba, 4. den po sv. Jiljí, 6. na sv.Vor
čilu. Týdní trh na dobytek kuidý kva
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tembrový pitek, ve středu před zuleným
čtvrtkem, pak každý pátek až do všech
Svatých.

Katovice. první čtvrtek po Hromnicích,
na Filipa a Jakuba, ve čtvrtek po Vavřinci.

Kouřim. výroční koňské & dobytčí trhy
ty pondělky: 1. po novém roce, 2. po
květné neděli, 3. před ev. Duchem. 4. na
sv. Maří Mlgd., 5. po uaroreui P. Marie,
6. o sv. Kateřině.

Kdyně nové (Neugcdein). l. v pond.
po sv. 3 Krúlích. 2. pond. po Velikonoci,
3. na sv. Bartoloměje, 4. na sv. Ondřeje.
Týdnu“& dobytčl trhy od 2. postuiho tydnu
až do sv. Martina každý pátek.

Kladno., ty pondělky: [. po obric. sv.
Pavla, 2. po sv. Vitu, 3. po sv. Václavu.

Kladruby (Kladnu), 1. ve středupřed
květoou nedělí, 2. v pondělí po Božím Tele.
3. na sv. Jakuba, 4. na sv. Matouše.

Klášterec (Klasterle), výroční. dobytčí
trhy ty pondělky: !. před llrmnnicemi, 2.
před sv. Johannou kral., 3. před sv.Bar
tolomčjem, 4 před sv. Martinem. Připa—
dne-li na ten den svátek, odbývá se trh o
osm dní dříve. Týhodní trh každou středu.

Mlatovy. ty outerky: před uhráe. sv.
Pula, 2. po neděli Kantnte, 3. po sv. Ki
líann. 4. po sv. Jiljí, 5. po sv. Kateřině.

Klenčí (Klentneh), !. na sv. Matěje, 2.
v outery po ev. Trojici, 3. na av. Lucii.
Týdnl trhy po celý půst.

Inomín (Chlumín),ty pondělky:pollrom
nících, 2. v třetí měsíce května, 3. po
P. Merii Sněžné, 4. před všemi Svatými,
týh. trh každé pond.

llnčžomoeti (Fůratenhruck), výroční &
dobytčí trhy ty pondělky: 'l. druhý po sv.
Fabiano a ebestianu, 2. druhý v paste,
3. po Velikonoci, 4. před navštiv-ením P.
Moric, 5. před naaebevaetím P. Marie, 6.
po jmenu P. Marie.

Ruin nový (Ncuknin),1. v posledníma
sopustní čtvrtek, 2. po květné neděli.. 3.
na sv. Víta. 4. ve čtvrtek po sv. Vavřinci,
5. na sv. Ludmilu. 6. na av. Vendelína, 7.
na sv. Barboru.

Kolinec. [. na sv. Filipa a Jakuba, 2.
na sv. Vavřince, 3. na sv. Ondřeje.

Kolin nový (Neukolín). výroční ! před—
cházejícími dvoudennimi trhy na dobytek:
l. v pond. po poslední masopustní neděli,
2. v pond. po svátostech, 3. na sv. An
tonína Pad., 4. v pondělí po sv. Bartolom.,
5. na sv. Františka Seraf., 6. v pond. po
sv. Ondreji. Týduí trhy ve středu a v pátek.

ll oloveč (Kolautechcn), l. v outerý Veli—
konoční, 2. na sv. Jana líi-t., 3. v pond.
před sv. Ilavlem; týhodní trhy: 1. druhů
poud. po Velikonocí . po sv. Martinu.

Kopidlno. [. ve středu po Velikonoci,
2. nl ev. Prokopa, 3. Ve středu před na

vmm trhovův Čechách.

rozenírn ?. Marie, 4. ve elřodu pred po
četím P. Marie.

Kostelec, 1. ve čtvrtek po jmenu P .lo
žtšc, 2. po ev. Matouii.

Kostelec černý (Sclmenkottelec),l.
v pond. po nedčli Regate, 2. na sv. Jana
Kit., 3. na sv. Michala Arch., !. na den
početí P. Marie.

Ito-telu: nad Lubo-n (Elbckontoletz).
výroční, koňské . dobytčí trhy: 1. v pon
dčlí po ev. Matěji, 2. ve čtvrtek před nl.
Iczenlm sv. Kříže, 3. na sv. Víta, 4. na,
lv. Jakuba, 5. na povýšení ev. líříie
6. na Simona a Jndu. Každou sobotu
týhodní trh.

llo-telec nad Orlici, výročnía pl-erl:
cházejícímí trhy na koně a hovězí dobytek
l. na av. Dorota, 2. Ve čtvrtek předkvět
nou nedělí. 3. v poud. po nanehrvetoup.
Páně. 4. na SV. Bartoloměje, 5, na sv.
Karla Bor. Trh tyh. každý čtvrtek.

Kcnlnny, 1. ve čtvrtek po Velikonoci,2.
ve čtvrtek po ev. Duchu, 3. na sv. Vavřince
dne 10. srpna. 4. na sv. Matouše.

Králíky (Grulich), 1. ve čtvrtek před
Hromnicemi, 2. Zhy čtvrtek po Velikonoci,
3. dne 28. červenec, 4. po ev. Lukáši.
Týdní trh každý čtvrtek.

Kralovice, výroční,koňskéa dobytčítrhy,
1. ve čtvrtek před lvčltováním P. Marie,
2. v pondělí pI-ed ev. Petrem | Pavlem.
3. v pondělí před nanebevn. P. Marie. 4:
ten čtvrtek před sv. llavlem.

Kralovic-e nad Labem čilíDolno
Kralovice, !. tu ati-edu před sv. Jiljím, 2.
lu středu po všech Svatých.

Kralupy, 1. v out. po \'elikonod, 2. ve
středu pred naroz. P. Marie. Ty'dnl trh
ve středu na rozličné potravy.

Králův stě-tec (K6nigsstadtl).trhyvý
roční a na hovězí dobytek ty pondělky:
[. po sv. 3 Krélíeh, 2. po Quasimodoge
niti, 3. po Božím Tčle, 4. na av. Blrtol.
Týdní trhy na obilí po celý rok v pátek.

llraaliee (Graslitz), [. den po sv. Jana
It'řt., 2. 2he pond. po sv. Mic-halu. Trhy
na dobytek 3tí středu každého druhého
měsíce.

Hlinné doly (Sehtinthal),[. ve čtvrtek
pt-ed sv. Václavem. Týdni trh každou sobotu.

Křinec, [. na tučný čtvrtek a ty čtvrtky:
2. po sv. Duchu, 3. po ev. Bartoloměji.
4. po nv. Kateřině.

nřiv-aoudov, na pandělky po ev. Jiří .
Jiljí. I'y'dní ut. každý pond.

Rrucvmburek, lírueburek(Kreuzherk).
výroční & dobytčí trhy ty pondělky: 1.
před Hromnicemi. 2. po nanebevetoupenl
Páně, 3. po sv. Václavu, 4. na sv. Kato
řiuu. Každý čtvrtek týhodni trh.

Krumlov četl-ý (Búhmisch—Krumau),!.
ve čtvrtek po atředopostl, 2. ve čtvrtek.
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po Božím Tčle. 3. v pond. před sv. Havlem.
Padne-li ev. Havla ua pondělelt, odbývá se
trh 0 týden dříve; 4. nn ". Kateřinu. Trhy
". dObYWkod sv. Jiří až do sv. llavla každou
ltředu ; týhodní trhy každou středu a sobot.

n'qu. (Graupen),ty pondělky:Lpřed
av. Duchem, 2. před av. Václava-rn.

“výr-y (Kriegern),výroční | dOb)lčl trhy:
I. ve středu po ued. Látnre, 2. ve čtvrtek
po neděli Kantate, 3. ve čtvrtek po pozdvi
ženiav.l\'říže, 4. na ".Bohumirn 8. lístop.

umim (K6nigoech).ty pondělkt= '
po Hromnicích, 2. po Miscrikordia, 3. po
sv. Matouši, 4. na dušičky. Trhy týdnl &
dobytčí každý čtvrtek.

“univ.-'t, línšvrda, !. o sv. Jiří, 2- 0
lv. Míchalu ruch„ 3. 15. prosince.

Ruřlvody (llííhnerwaaser), výroční trhy
na dobytek: !. v pond. po Velikonoa'i.. 2
v pand. po av. Duchu, 3. na sv. Jana
lm, 4. v pondělí po nanebevž. P. Marie.
5. v pond. po sv. [lat—lu, 6. v out. před
sv. Tomášem apoat. Každou středu týh.
trh na dobytek a rozličné hrňmské zboží.

Kynžvart (Kanigawart), výročnídobytčí
a bohaté trhy: l_na sv.Joaela, 2. vpond.
po lv. Markétě, 3. v pond. po všech Sva
tých. Trh na obilí každý čtvrtek.

Lnndiluouaa (Landakron), I. v outerý
po 3 lírilich, 2. v Out. po ned. Judika.
3. na avatodušní outerý, 4. na nv. Maří
Magdalenu, 5. v outerý po av. Matouši.

Ledeč, !. v outerý po neděliSeptuagesima,
2. den před nauebevstoup. Pinč, 3. den
před av. Maří Magdalenou, 4. v outcrý po
sv. Jiljí, 5. ve čtvrtek před sv. Havlem.

[Je-kov. !. dne 19. března. 2. dne 4. čer
vence, 3. dne 6. září, 4. v první pondělí
v adveníč.

Levin, na av. Matouše Evang.
I.laenice (Elhenitz), 1. na av. Fabiana a

Šebestiana, 2. na sv. Jiljí, týh. trh koždOu
středu. Trh na ph'ai na av. Linharta.

Libáň, v outerý po av. Matěji, po av.Tro—
jiri, po av. Bartolomčji na po av. imonn
a Judě. Týdenní trh každý outerý.

Liberec (Reichenberg),ty pondělky: !.
po bílí-. neděli. 2. před av. Vilem po 8
dní, 3. po natoz. P. Marie po 8 dni, 4.
pond. a v outerý po 3tí neděli v říjnu,
5- v pond. a v outerý před první nedělí
adventní. Trhy na vlnu: 1. v outerý a
ve středu po av. Dur—hu,2. v outerý a vo
utředu po ". Mic-halu. Trhy na dobytek:
v aobotn před bnon neděli, v lobotu 8dní
před [. nedělí adventní. Týdní trhy hd“
pondělí a čtvrtek.

[cihle-n, !. vpondčíí po jmenu Pina Ježíio,
2. na popelu-ční ctí—edu,3. v pond. po lv.
Janu Nep.. 4. v pand. po av. Prokolmi 5- V
pond. po nanebeva. P. Marie, 6. na IV-Hull.

l—llalln, ty pondčlky: 1. po Utah, 2- po
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sv. Fšlipu & Jakubu. 3. před Boi. Tělem.
4. po sv. Jiljí, 5. před sv Martinem.

Libochovice. 1. v středopOslí,2. ten den
před nanelíevat. Páně, 3. na “.Bartolonn.
4. ve středu po sv. Václavu. tu atředu po
". Martinu. Každou atřcdu týh. trh.

I.lebileln íLicbenstein), !. v pond. po
navit. P. Marie, 2. v pondělí před první
nedělí adventní.

Lip. čeuluh (BGhmisch-Leipn),I. večtvr
tek po ". Markétě, 2. ve čtvrtek po n,
Martinu, oba po 8 dni. Připadne—li uv.
Markéty neb sv. Martina na čtvrtek, začne
trh téhož dne. Trhy na dobytek: 1. ty
středy: po středopoatí, 2. po Božím Tělo.
3. po sv. Bartoloměji, 4. po sv. Martiun,
každý trvá 2 dni,

[.ipnICe. výroční koůaké a hovězí trh)-:
[. v pond. po av. Blírúlírh, 2. po Judita,
3. po av. Petru a Pavlu, 4. před sv. lla
vletu1 5. po sv. Martinu, 6. před Vánocemi.
Trhy na vluu: I. na .v. Floriana, 2. v
poud. po av. Havlu. Trhy na dobytek:
1. každý pondělek od 8. ledna až do 9.
listopadu. Týdní trhy každý pátek po
celý rok.

Liban. [. na velkonočni outerý, 2. na evo
Bartoloměje, 3. na av. Ondřeje. Týhodni.
trh ve čtvrtek.

theň. 1. na čtvrtý pondélek po novém
roce. 2. ve středu před sv. Duchem, 3. na
sv. Ilaři Nagd., 4. ve středu před av.\'d—
davem, 5. na ". Alžbětu, též vždy trh
na dobytek.

I.ltnměřlce (lxitmen'ta), t_vpond. !. po
Sraagesimn. 2. po Kantntc, 3. po naneb.
P. Marie. 4. po sv. Kateřině. Týdní trh
v sobotu a v outerý.

Litomylle (Leílomischl), [. v outery'před
sv. Františkem Sales., 2. ve středu před
Paukrácem, 3. \' outerý před IV. Petrem
a Pavlem. 4. ve ctí—edupřed av. Jíljlm. 5.
v outerý před av. Kateřinou. Trhy na
koná a dobytek o den dříve Týb. trhy
každou aobotu. .

Luca-hacky (Lauterbach)výroční a do
bytčí trhy: 1. ua sv. Jana lířt., 2. první

omí. po rílžencovó alavnoali.
I.ltvinov (Oberleutenadorí'), 1. ve středu

po květné nedělí, 2 na sv. Maří Magda
lenu, 3. na sv. Michala, 4. v pond. po
všech Svatých.

Lochovice. !. na sv.Jíři, 2. na av.Ma
těje, 3. ua ". Leopolda, 4. den před av.
Janem lířtitelem

Loket (Elbogen), [. na zelenýčtvrtek, trh
na chléb, 2. dne 1. května, 3. lla-V.Mar
tina bich., 4. ve čtvrtek před Vánocemi,
pouze na chléb.

Lomnice. 1. na av. Jiří, 2. na av. Jana
Křt., 3. na IV. Michala.

Lomnice, i. druhý čtvrtek poutní,:. vo
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čtvrtek před ov. M. Magdalenou, 3. před
ev. Šimonem & Judou. Hlavní trhy nn
dobytek a jiné věcí 1. 8 dní po vstoup.
Páně, 2. ve čtvrtek po Boi. Tele. Týdni
trhy každý čtvrtek,

Louny, výroční : dobytčítrhy: i. v pand.
. následující dní před tučným čtvrtkem.
2, v pond. a v outcry před nancbevstoup.
Páně, 3. ve středu po narox. P. Marie po
8 dní, 4. ve ouedu & Ve čtvrtek po ev.
Šimona . Jude.

Louňovice, ty čtvrtky: [. před sv. 3
Králi, 2. před ". 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 nv. Barboru.

Lovosice (Lobositz), i. den po Látare,
2. po sv. Trojici . dobytčí trhy: !. v
pondeli po nedeli LBtaro, 2. den po av.
Trojici, 3. den po naraz. P. Marie.

Lubenec (Lubentz), výroční n dobytčí
trhy: 1. 2hý pond. po Hromnicích. 2. ve
středu před sv. Václavem.

Lukavice ve středu po sv. Jiří.
trh každou středu.

muže, 1. vo středu před povýšen. av. lít-tie,
2. ten den po sv. Petru & Pavlu, 3. ve
středu před povy'i. sv. Kříže, 4. dne 4.
listopndn.

by... 1. \“ pond. po av. Filipu n Jakubu,
2. v pond. po stětí sv. Jana. Tyhodni
trhy každou sobotu.

Maleiov, ty outerky: [. předav.Matějem,
2. před nanebcvst. Pánů, 3. před sv. Máří
Magdalenou, 4. před naraz. P. Marie. 5.
před sv. Martinem biskupem.

Manetin. 1. v pondělí po neděliSexngc
nima., 2. druhy pond. po Velikonoci, 3.
na sv. Víta, 4. nl sv. Matouše. 5. na sv.
Barboru.

Hari-wíce, l.dne 14. února, 2. dne 18.
říjnu.

Vlnit'ov (Munchen), 1. první neděli v postě,
2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na den na
rozmt P. lllaríe, 4. v neděli po všech
Svatých, každý trvá 8 dni. Trhy nn vlnu:
!. první pátí—kpo sv. Jiří. 2. druhy pátek

0 sv. Jiljí. Týbodní trhy každý pátek.
B! děnoc (Kupl'erberg), 1. vpond. po nv.

Vítu, 2. v pand. po sv. Molouši.
nědřln (Miedschin),[. den před nanebc

Vzetím P. Marie, 2. na av. Simona &Judu,
3. osm dní před sv. Martinem.

němík, výroční,dobytčí a koňskétrhy ty
čtvrtky: 1. po sv. 3 Králicb, 2. po druhé
poutní neděli, 3. v pond. po rv. Filipu n
Jakubu, trvá 8 dní. 4. v pondělí po lv.
Petru . Pavlu, 5. ve čtvrtek po nanebe
nett P. Marie, 6. po sv. Havla, 7. na ".
Ondřeje aport. po 8 dní. Týhodní trh
haldy autory.

Týh.

Výroční trhové ' Čechách.

Hel-kun, 1. v pond. po av. Trojicí, 2.
na sv. Vavřince, 3. na av. Martine.

Nič-tečka české (FríedlánderNeustudtl),
Ty pondělky: !. po sv. 3. Králíeh. 2. po rv.
Josefu, 3. 14 dní po sv. Duchu,4. pojménu
P. Marie. 5. po svatém Martinu.

Nič-to Nové nad Metují (Neustadt),
výměny . dobytčí trhy: !. na sv. Anežku,
2. na nv Jiří, 3. ne sv. Jana a Pavla, 4.
na den povýšení sv. liříže. Ty'dní trh nn
přízi & obilí každou středu . sobotu.

Mčiov (Eímíedl), ty pondělky: !. druhé po
Velikonoci, 2. po ov. .hnu Krt., 3. před rv.
Havlem.

Mýto (Meath), [. vpond. po první neděli
po velikonocí, 2. v outory po sv. Trojici,
3. na rv. Matouše.

Mýto vysoké (_Hohenmnuth),!. první
čtvrtek v postě, 2. v ontorý po sv.b'ílipu
n Jakubu, 3. v outerý po av. Petru tt
Pavlu, 4. v outerý po nnnebevzetí F.Mn
rie, 5. vouterý po sv. Františku Ser.. 6. v
outery před av. Lazarem. Dobytčt trhy: 1.
v pond. po kvčtné neděli,2.v pond. před
sv, Filipem-Jakubem, 3. v pond. po sv.
Petru a Pavlu, 4. v pond. po nenebevzetí
P Marie, 5. v pondělí před sv. Františkem
Seraf., 6. v pond. před rv. Lazarem.

Mezimoeti, !. I'll sv. Dorotu, 2. Dl ev.
Flor—inne, 3. na sv Miknláie.

Mikulov (Niklasberg),nl sv.Jakubn,dne
23. července.

Mili-in.. 1. na sv. Stanislava, 2. na denn.
Jana lířt., 3. 4. červnu, 4. na den nv..lin—
díicbu, 5. dne 15. července, 6. na den naro
zení P. Marie, 7. I'll dušičky.

Mileiov (Milencbnu),výroční . dobytčí
trhy: ]. den před arch. Gabrielem, 2. v.
pond. po sv. Antonínu Pad., 3.vpond. po
pozdvižení sv. Kříže, 4. v poud. před nn
rozenlm Páně.

nllotin, 1. tu středu po sv. Jiří, 2. to
stredu po svatém Lukáši; kaidou středu
týhodnl obilní trh.

nilin, !. v masopustnípondělí,2. no n.
Ondřeje.

mtlovoko (Muhlhnusen),1. na sv. Josef.,
2. v pondělí po av. Trojicí, 3. na svatou
Markétu, 4. v pondělí po jménu P. Marie,
5. na sv. Voršilu; týdní trhy na doby
tek. obilí a potravu každý čtvrtek.

Mimoň (Niemes), 1. první pátek vpostč.
2. v pondělí po av,Trojici, 3. v pondělí po
av. Matěji, 4. v pondělí po rv. Šim. | Jude

Mirottce, l. v pondělímquustni, 2. na
sv. Filipa . Jakuba, 3. v pondělí před ".
Petrem & Pavlem, 4. v pondělí po IV.
Jiljí, 5. ' pond. před ". Martinem. Týdm'
trhy nn hovězí dobytek, obilí, dříví, lon.
atd: 1. ' outer! před velíkonocí, 2. v
out. před vínoeí, takto ale kddou utřodtl
po celý rok,
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wirov víz Friedl—ml.
Mirovice, [. na den obrácení sv. Pula,

2. v pondělí po Lňtare, 3. na sv. Vojtěcha
4. ve středu před Božím Tělem, b_nn sv.
Prokopa. 6. ne den Marie Sněžné, 7. den
po narození Panny Marie, 8. v pondeli
před sv. llavlem, 9. na den obětování
Panny Marie.

Vllůtltov (Wichstádtl), 1. 23. dubna '2
dne 30. list0pada.

Nil-novice, 1. v pnndělí po jménu Pána
Ježíše, 2. v outerý po Velikonoa—i, 3. v
nnterý po ev. Vítu, 4. v outerý po rv.
Kateřině.

Mnichovice, ty středy: po nenebevutou
pení Páně, 2. před Božím Tělem, 3. před
narozením ?. Marie, 4. na sv. Martína
biskupu. "lomí trhy nl dobytek. obilí a
rozličné věci: 1. na tučný čtvrtek, 2. na
zelený čtvrtek, 3.11-sv. Jakuba Apast., 4.
ve čtvrtek po rv. Václavu,5. na“.an
tiške Xav., 6. den předštědrým večerem;
týhodm' trh každý čtvrtek. _

Inna-.lt, [. nn sv. Fabiana : Sch., 2. na
sv. Josefa, 3. na sv. Filipa a Jakuba, 4.
dne 2. srpna, 5. dne 24. srpna, 6. dne
24. října.

Slon (Brúr),výroční . trhyna dobytekzl.
v pondělí po Okulí, 2.v nulerý avatodušní,
3. na sv. Jiljí, 4. VpOt'td.po ".Burkhardu.

lllec (líornhnus), výroční & trhy nn do
bytek: 1. v pond. po neděli Okuli,2. den
před nnnebevstoupením Páně, 3. dne 2.
října.

M3800. ty středy; 1. před tučným čtvrt
kem, 2. po sv. Filipa a Jakubu, 3. před
povýšením svatého Iířiže, 4. po uv. Mar
tinu | v pondělí před vánovemi trh na
koně . hovězí dobytek. Týhodní trh kai—
dó pondělí.

llunetfay (Smečno),!. den po sv, Voj
těchu, 2, den po sv. Michala.

Matějov, (Mnttersdorl'),dne 24. srpna;
týhodní trh každý čtvrtek.

Načeradec, výroční: dobytčí trhy: 1.
první outerý v maaoPustč. 2. vouterý po
kvělnó neděli, 3. v outerý po svatodušních
svátcích, 4. ve středu po sV. Jaknbn, 5.
ve středu po jménu P. Marie, 6. na av.
Teresíí, 7. v outcrý před vánocemi.

Nadějkov (Nadejknn), výročnín dobytčí
trhy: [. v nuterý po sr. Rudolfu, 2. na
den sv. Štčpine (2. srpna), 3. v pond.
před svet. Teresíí, 4. v pondělí před _sv.
Kateřinou.

Nůchod, 1. poslední čtvrtek předpostem,
2. na sv. Víta, 3. na rv. Mertinl biskupa.
Klžílý čtvrtek týhodní trh.

Solen-Iry (Nurnberg), výroční| dohč.
trhy: !. ve čtvrtek před první postní ne
dělí, 2. ve čtvrtek po sv. Norberta, 3. v
čtvrt-k po rv. Hutu.
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\'ečtyny, výročníi trhy na koně-hovězí
dobytek, 1. první pondělí v portů, 2. v pon.
před nanebet'zetím Panny Marie, 3. na sv.
Jakuba, 4. v pondělí po svatém Michale,
“.").v pondělí po všech Svatých.

\cjiřnko, Nýrsku(Nenern), [. vpondělípo
nanebevst. Páně, 2. v. pondělí po naro
zení Panny Marie.

Nehvizdy (Groeanehvízd),výroční . do
bytčí trhy též na koně a \lnn, l.ve čtvr
tek po nalezení sv. Kříže, 2. drnhý čtvr
tek po povýi. sv. Kříže, každý trvá 8 dní.

\'echanlee, [. v pondělí předsv. Me
tějem, 2. v pondělí před ivatým Duchem,
3. ve čtvrtek před naneheuetím P. Mo
rie, 4. v pondělí před ev. Václavem, 5.
v pondělí před první neděli adventní.

Nepomuk, 1. den po llromnicírh,2. ve
nli'. po Jubiláte, 3. ve středu po sv. Janu
liřt., 4. ve středu po n'. Mntouši, 5. ve
středu po nv. Barboře; kaidOu středu od
Ilromníc až. do sv. Jana lít-tit. týhodní trh.

Nepomyšl (Pcmcia-|). [. v pondělí před
narozením P. \lario, 2. na sv. Mikuláše;
trhy na dobytek 8, dní trvající: ]. nn
Remín.. 2. na sv. Víta.

Netolice.. výroční a trhy na koně aho
včzí dobytek: l. v pondeli po Hromnících,
2. na St. .lann Krt., 3. druhý pond. po nn
nehevzetí P. Marie, 4. na sv. Michala..
Velko trhy nn koní-. . hovězí dobytek: 1.
v outerý velikonoční, 2. v outerý svato
dušní; tybodní trh na obilí : hovězí do
bytek každé pondělí po celý rok.

Re:vořlce, výročníatrhy na dobytek: 1.
dne 4. března, ?. dne 17. května, 3. dne
27. srpna. 4. dne 16. října.

\'eukirchen. 1. druhé pondělípo velí
knnnci, 2. v pondělí po pozdvižení lvu
tého Kříže.

Neu-tlupou 1. den po sv. 3. Králích. 2.
den po Hromnících, 3. na sv. Marka ovan
gelístý. 4. v pond. po Božím Tele. Tý
hodní trh. každý čtvrtek po celý půst.

Neveklov, 1. dne 3. únoru, 2. v outerý
svatodušní, 3. dne 3. srpna, 4. dne 29.
zářk

chdčky (Ncudeck),ty pondělky:Lpřed
květnou nedělí, 2. po sr. Michala, 3. před
všemi Svatými.

Nymburk, \'ícemílov, ty středy: [. vo
střeclopostí, 2. po sv. Jann h'řt., 3. po po
výšení sv. Kříže.

ulelnlce (Gicsshíibeh,ty pondělky: 1.
před Velíkonocí, 2. před sv. Duchem, 3.
po sv, Moří Majdnlene', 4. pn sv. Barto—
lomčji, 5. po sv. Havla; ty'hodní trh kudý
čtvrtek nl příeí, plátno, nbílí ! vlelíků
krdmlkó zboží.

Oloví (Bleistedt), l. v pondělí po Rogen.
2. druhé pondělí před sv. Michelem.

Ondřejov, tu lthdn před“.Bldojem, 2,
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tu rtředu před ov. Vojtěchem, 3. na den sv.
Petronily, 4. na den av. Markéty, 5. ve
att—edupřed pov'tenírn sv. Kříže, 6. ve
středu před rv. imonem a Judou. lídyby
3. neb 4. výroční trh na robotu, na ne
deli aneb na nějaký jiný rvůtek padl, drží
se tu ati-edu před tím.

Opatov (Abudorl), !. na černý čtvrtek.
2. v pondělí před rv. Duchem, 3. ve čtvr
tek po Marii Sněžné, 4. druhý čtvrtek po
početí P. Marie.

opočno, l. na av. Marka dne 25. dubna,
2. na av. hlikuhiie dne 6. prosince. Trhy na
koně a rozličný dobytek, jako! i jiné zboží :
1, na obrůc. av. Pavla dne 25. ledna, 2.
na rv-tého Řehoře dne 12. března, 3. v
pátek před sv. Jiřím. Trhy na vlnu; l. na
av. Petra a Pavla dne 28. června, 2. na
itčtí av. Jana dne 29. srpna. Trhy týhodni
na obilí a kramář-ko zboží každý pátek.

ančno (Oschiu), ty pondělky: l. po čtvr
te postní neděli, 2. po av. Vilu, 3. po
třetí neděli v říjnu, 4. před av. Tomáicm.

onrov (Schlackenwerth), (. v pond. po
Septuageaíma, 2. v pondělí před rv. Ila
vlem; trh týhodní každé pondělí.

0udllce (Eídlitz), výročníadobytčítrhy:
!. ve čtvrtek po smrtelné neděli, 2. v
pondělí po narození Panny Marie, 3. v
pondeli po rv. Kateřině; při každém vý—
ročním trhu jert spolu trh na dob., jakož
každý čtvrtek týhodnl trh na obilí, palivo
a potnvní zásoby.

ounolt (Unhoscht), 1. den po novémro
ce, 2. na av. Jorefa, 3. den po tv. Petru
a Pavlu, 4. ve středu po av. Františku
Seraf., 5. v pondčll po av. Martinu.

Onplce (Eipel), I. na Hromnice,2. v ou
tcrý po rv. Jakubu V., 3. v outerý po
avatém Jiljí, 4. v outerý po av. Martinu.
Týdenní trhy, [. v out. před velíkonoci,
2. v out. před avatodušními rva'tky, 3. v
cut. před IV. Havlem, 4. v outerý před
vánocemi.

Omoby (Pollenkirchen), !. v pondělípo
Hromnicích, 2. dne 22. července, 3. dne
28. října. Každý pondelok trh na dobytek
a obilí. '

0m“ nad Labem (Aue-ig),výroční
i dobytčí t_rhy ty pondělky: !. po av.
Fabiana a Sebestianu, 2. čtvrtý před Ve—
likouocí, 3. po sv. Markétě, 4. po rv.
Bartolomčjí, a 5. po av. Martinu.

lla-ti nad Orlici (Wildernchwert),
výroční trhy . předcházejícími dobytčími:
[. v out. po otředopoatl, 2. na ov. Víta,
3. na rv. Jakuba, 4. v ont. po narození
Panny Marie, 5. na av. Martina. Kaldou
robotu trh na ten, přízi, plltno a vlnu.

Ould (Ameba), 1. pátou atřodu poutní.2.
na av. Jana Křtitele, 3. na av. Bartoloměje,
., ne .v. Šimon., ludi.

Výroční trhové v Čechách.

Outerý (Neumarkt),!. třetípond.vpoatč,
2. pond. po květ. ned., 3. na av. Jana
Křt., 4. ve čtvrt. před av. Havlem, 5. v
sob. před Ad. u Evou.

Pacov, [. v pondělí po nedělilíantate, 2,
na av. Annu, 3. v pondělí před av. Havlem,
4. na av. Barboru. Týhodní trhy odstře—
dopostl až do začátku adventu na koně,
hovězí dobytek, obilí, vlnu atd.

Paka Nova (Neupaka), 1. v outerý po
jmenu P. Ježíše, 2. v outerý po nedeli
Bog-te, 3. v outerý po Božím Tele, 4. na
sv. Vavřince, 5. v outerý po lv. blatouti.
Trh týhotlnl haldou robotu.

Pardubice, I. ve rtředu poHromnicích,
2. v pond. v křižování týdnu, 3. na rv.
Viktorína, 4. v outerý po početí P. Marie.
Trhy na dobytek: 1. v pond. před Hrom
nicemi, 2. v pond. před křížovou neděli,
3. v pond. před av. Vihtorínem, 4. v pond.
před početírn Panny Marie. Týhodní trh
každý pitek.

Pecka (Peukau), výroční,koňské a do
bytčí trhy: i. v pond. po av. 3 Krilích,
2. v pond. po rv. Duchu. Týhodní trh
každou středu.

Pečky (Petachkau), [. v pond. po jinanu
P. Ježíše, 2. na rv. Jana Nep.. 3. na av.
Vavřince, 4. v pond. před av. Martinem

Pelhřimov (Pílgram)ty outerky: 1. po
novém roce, 2. po středopoatí, 3. po Bo
žím Těle, 4. po sv. Bartolomčjí, 5. poav.

imonu a .lndé. Trhy na dobytek kaldou
atřodu postní, pak 1. sobotu po křížová
neděli, 2. v robotu po av. Trojicí, 3. v
sobotu po av. Prokopu, 4. v robotu po
povýšení tv. Kříže. Trhy na koně každe
pond. před výročním trhem. Týhodní trh
každou robotu.

Pernink (Běringen), první pond. mčaíce
září aneb po svátku Aniela Strážce.

Petrovice (Peterawalde)i. v pond.“
dní před rv. Duchem, 2. v pond. 14 dní
před cíaařrkým poavicenim.

Pilníkov. !. v outerý velikonoční,2. na
av. Víta, 3. na sv. 'imona a Judu.

l'iaek, 1. třetíčtvrtek v parte, 2.v outary'
po av. Trojici,3. na av. M, Magdalenu, 4.
na den povýi.av. Kříže, 5. na av. Alžbětu,

Plieli. ty pondělky: 1. první v portů, 2.
po nanehevz. Panny Marie, 3. po povýšení.
rv. Kříže, 4. po všech Svatých,

Plana (Plan), l. na sv. TomášeAltv., 2.
ve rtředu před zeleným čtvrtkem. 3. v
pond. po nanehevatoup. Pinč. V pondělí
na dobytek a v robotu na obilí.

Plana llomi [. druhounedělipoHrom
nicích, 2. 2bou neděli po velikonoci, 3. na
av. Mar-kótu, 4. na av. Michala; týh. trh
každý outerý.

Plaňany, !. na n!,Fabian &Šaloun-aa,
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2. na av. Matěje, 3. v natoduiuí pond.,
4. na lv. Jakuba.

Plank-e, ty čtvrtky: 1. po Ouuirn. po
6 dní, 2. po rozeslání ev. apost.. 3. po
povýšení sv. Kříže po 3 dni, 4. po rv.
Havlu, padne—lisv. Havla ve čtvrtek, ten
samý den; týhodní trhy: [. na velký pá
tek, 2. na av. Tomáše, a'od sv. Josefa až
po av. Havlu na rozličný dobytek každou
aobotu.

Platan (Platí-), ty pondělky: 1. předav.
Duchem, 2. po IV. Duchu. 3. po IV. Va
vřincí.

Plzenec, výroční. dobytčí trhy: !. v
pondělí po Hromnících, 2. ve atředo po
rv. Vojt., 3. v pondělí po nanebevxeti
Panny Marie, 4. ve středu po sv. Havlu.

Plzeň (Pilsen), výroční a dobytčí i koň
aké trhy ty pondělky: l. po Remíniscere,
2. po rv. Petru a Pavlu, 3. po IV. Bar—
toloměji, 4. po av. Martinu. Trh na vlnu
drží se úroveň ' trhemPetro-Pavelskýma
trvá plných 8 dní. 'l'ýhodní trhové ve
atředn . v sobotu.

Počátky, ty pondělky: l. po jménu P.
Ježíše, 2. po nanebev-toupení Páně, 3. po
av. Františku Ser.

Poděbrady, výroční&dobytčí trhy ty
Modelky: [. po av. Josefu, 2. před av.
Markétou , 3. po povýšení sv. Kříže,
4. na sv. Havla; každou nobotu týhodní
trh.

Podhrady, výroční . trhy na koněa
hovězí dobytek: !. druhý outery' před av.
Bartolomějem, 2. v outerý po rv. imonu
. Jndě.

l'odlaoi-nny (Podersam), výroční & do—
bytčí trhy ty středy: 1. po Volikouoci, 2.
před sv. Havlem, 3. před Vánocemi. Tý
dní trh každý pátek.

Podmokly, týdní trh v outerý a ve
čtvrtek.

Podoly Bilé (Weisspodol),!. naHrom
nice, 2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na av.
M. Magdalenu, 4. na sv. Václava.

Pollce, !. v pand. po nedeli Kantate, 2.
na sv. Prokopa, 3. na sv. Bernarda; pa
dnou-li aledva pasled. trhyna sobotu, drtí
se v pond. : osmiden. svobodným prodc—
jem kramářakčho zboží, koni a hověz do
bytka. Týhod. trh každou středu na plá
tno, přízi a obilí všeho druhu.

Pollčany, 1. vpondčlí po sv. 3. Krňlich,
2. třetí pátek v portč, 3. v pondělí po
av. Filipu a Jakubu, 4. na sv. Jana lířt.,
5. na av. Bartoloměje. 6. na av. Šimona
a Judo; týhodní trh každý čtvrtek.

Polička, [. v pondělí po ev. 3 Králich,
2. třetí čtvrtek postní, 3. v outerý před
lvatýrn Jiřím, 4. ve čtvrtek před av. Janem
Kit., 5. ve čtvrtek před lv. Bartolomějem,
6. v out. před rv. Čína. . Judon.
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Poleň, (Pollin), 1. na ". Markétu,2. na
dušičky.

Polna.. !. ve středu po ev. Matěji, 2. po
rv. Filipu . Jakubu, 3. po sv. Víta, 4. po
sv. Václavu.

Pořlčí Spálené. (Brennporitschen),1.
na av. Josefa, 2. ve čtvrtek po sv. Duchu,
3. v pondělí po sv. Bartoloměji, 4. v druhé
pandčll po sv. Martinu.

Poatuloprty (Postelberg), výročnítrhy
!. v pond. před Velikonocí, 2. v pond
po sv. Trojicí, 3. den po unnebevzeti P.
Marie, 4. na av. Ondřeje ap.; týhodní trh
každou středu.

Postupicc, [. dne 30. května. 2. dne 5.
září, 3. dne 16. října, 4. dne 20. listopadu.

Praha, 15. březnana star. námětu;_ 12.
května na maloatransk. náměstí a na Step.
náměstí; [1.června na mal. nám.; 24. září
na atarom. nám.; 2. prosince na starom.
na'mčstt — vždy 14 dní.

Praci-nitro, !. ve čtvrtekpo lv. 3Krá
lích, 2. den po av. Jakubu, 3. na sv. Ma
těje; týhodní trhy na dobytek a obilí každý
čtvrth, : níchíto hlavní jsou ve čtvrtek
po ev. Matěji a po av. Vojtěchu.

Prčice, výroční a dobytčí trhy: 1. v me
sopustní pond., 2. y pond. po sv. Vitu, 3.
po nanebcvuetí Panny Marie, 4. na av. i
mona a Judu.

Proaeč, výroční a dobytčí trhy: 1. ve
čtvrtek po .v. Jiří, 2. v pond. před sv.
Maří Magdalenou, 3. v pond. před sv. “l'e—
resíí, !. v pondělí před svatou Kateří
nou. Dobytčí trhy odbýv-jí se před po—
lednem.

Protivín, [.na velkonočnípond., 2. na sv.
Prokopa, 3. na sv. Havla.

Přelouč, :. v outerý po neděli Judika,
2. ten den po navštívení P. Marie, 3. na
proměněni Christa Pána, 4. na av. Kateřinu;
trh na dobytek vždy 6. června.

Přeatíce, 1. vpondělí po nanebevrtoupení
Páně, 2. po Božím Tele, 3. po av. Vavřín
ci, 4. po IV. Krišpínu; týhodní trhy na
potravní věci: I. na zelený čtvrtek, 2. na
av. Tomáíe: pak od začátku postu až k
av. Martinu každý čtvrtek.

Přlblalav., ! v postní sobotu.2. třetí
pondělí po Velkonoci, 3. v pondělí po Iv.
Petm a Pavlu, 4. po narození Panny bla..
rie, 5. po av. Ondřeji.

Příbram, 1. v pond. po llromuícírh, 2.
po Velíkouocí, 3. na sv. Jana Křtitele, 4.
na sv. Jiljí, 5. na av. Línharta anebvpon—
dělí na to.

Příbuzy (Fruhhuss),v pond. po lv. Bar
tolomčji.

Přidali (Prícthal), 1. na den sv. Vavřince,
2. v neděli po sv. Jiří; každou rtředu tý
hodní a dobytčí trhy.

Příaečnloo (Prince), trhy výročníana
12
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dobytek: !. v pand. před nanebevst. Páně,
2. v pond. po av. Bartoloměji. V témdní
před adventní nedčlí je po 6 dní trh na
len; týhodni trh každou sobotu.

"libi, [. v pátek po sv. Joaeíu, 2. na ava
tou Trojici po 8 dni, 3. na svatého Barto
loměje, 4. na svat. Martina po 8 dni; tý
hodni trh každou středu.

llabitcln (Rabenstein),1. druhou středu
po sv. Jiří, 2. ve čtvrtek před sv. Vác
lavcm.

Rndouiov (Graber),výroční trhy: 1. na
av. Valentina 14. unora, 2. na sv. Víta 15.
června, 3. na sv. Michala 29. září, 4. na
dušičky 3. lietOpada.

Radnice, !. v pond. po Judika, 2. po ua
nebevatoupení Pinč, 3. po Božím Tele, 4.
po narození P. Marie, 5. po Lukáií. Zvlá—
štní trhy: !. na zelený čtvrtek, 2. na sv.
Tomáše apoaL; trh na dobytek a obilí
každý čtvrtek.

“adomyžl, 1 na svatéhoMatouše.
Radonice, výroční a trhy na koněa ho—

vězí dobytek: 1. vpondélí po neděli Látara
2. na svatého Bartoloměje, 3. v pondělí
po svaté Kateřině.

Radyně (Richenhurg), výroční trhy na
dobytek: 1. ve čtvrtek po Božím Těle,
2. dne 27. srpna, 3. dne 27. listopada.

Rakovnik (ltakonitr), 1. ve čtvrtek po
Reminis., 2. ve středu po Kantate, 3. na
rozeslání av. apostolů, 4. na sv. Ludmilu,
5. na den av. Linharta; týhodní trh na
den sv. Tomáše.

natajc, !. ' suché dni před avntýmMa
tějem, 2. v pondělí před Velkonocí, 3. ve
středu po nanebevatoupení Páně, 4. v pon
dělí před Vánocemi.

natihoi-ice, 1. v atředopoatí,2. na sv
Jakuba; týdnl trhy: 1. na maeopustníou
terý, 2. ve středu po Velkonoci, 3. po tv.

_ Vilu, 4. na av. Šimona a Judu.
Roudnice, 1. první čtvrtek v paste, 2.

proatřední čtvrtek v postě, 3. na zelený
čtvrtek, 4. na den nalezení av. Kříže, 5.
ve čtvrtek po nanebevstoupent Pa'nč, 6.
v pondčlí po Božím Tele, 7. na av. Maří
Magdalenu, 8. ve čtvrtek po sv. Jiljí, 9.
ve čtvrtek po av. Václavu, to. ve čtvrtek
po sv. Martinu, 11. na den ov. Tomáše;
týh. dní trhy každé outerý a na obilí kaž
dýčtvrtek.

Itech-telu Dolni (Unterreichcnatein),!.
na sv. ebestiána, 2. na sv. Vojtěcha, 3.
na sv. Jiljí, 4. na sv. Linhart..

Ročov Bol-ni, městys,v pond.poarent.
P. Marie, v pond. po Janu Křt., v outerý
po Františku Seraf., v outerý po početí P.
Marie.

Rochlice, ty pondělky: i. po velikonoci.
2. po av. Prokopu,3. po naaebeva. P. N.
4. po cíl. posvícení. Týdní trh každý čtvrt

Výroční trhové ' Cechách.

Rokycany, 1. v pondělípo sv. Faustinu,
2. po sv. Torpesu, 3. po av. Štěpánu pa
peži, 4. po sv. Františka Seraf., 5. po
první neděli adventní.

Roltytnlcc, i. na av. Matěje, 2. na IV.
Markétu, 3. na dušičky. Pouti: 1. na avat.
Joaeía, 2. v oktávu Božího Těla; týbodní
trh každé pondělí.

Ronov, 1. ve čtvrtek před Veliltonocí, 2.
před rv. Duchem, 3. před Vánocemi, a
padne-ll na ten den štědrý večer, drží se
trh 0 týden dříve.

Ronov (Ransperg), !. na sv. Filipa a Ja
kuba, 2. v pond. po av. Petru a Pavlu, 3.
v pond. po narození P. Marie po 8 dní,

llovcnako, výroční a dobytčí trhy: 1.
na sv. tři Krále, 2. na sv. Josefa, 3. na
svat. Vojtěcha, 4. na sv. Víta, 5. na ev.
Michala, 6. na sv. Martina.

Rožďalovice, výročnía trhy ua kouč a
dobytek: 1. ve čtvrtek po třetí neděli po
3 Králích, 2. po Judika, 3. v outery' před
nanebevetoup. Páně, 4. ve čtvrtek po sv.
Markétě, 5. po sval. Vavřinci, 6. po IV.
Havlu, 7. po svat. llartinu, 8. v suchém
týdnu před Vánocemi. Ty'hodní trh každý
čtvrtek.

Rožmberk, !. na av. Fahianaa Šebe
stiána, 2. na sv. Vojtěcha, 3. Vpond. před
sv. Václavem; trh na chleb na av. Miku
liše; týhodní trhy každou sobotu.

lložmitnl (Rosenthal),!. na sv. Filipa a
Jakuba. 2. na sv. Jakuba dne 25. června;
týhodni trh každou středu.

Rožmltnl, !. v pondělípo Judika, 2. na
sv. Filipa a Jakuba, 3. v pond. po Božím
Tčle. 4. na svat. Vavřince, 5. v pondělí
před svatým Václavem.

Rumburk, !. v pond. po obrácenísv.
Pavla, 2. po svatodušnich svátcích, 3. před
sv. Bartolomějem, 4. po IV. Havla; tý
hodní trh každou středu.

llyclsnov (Reichen), !. na sv. Bartolo
měje, 2. na sv. Michala. _

Rychnov (Reichenau),výroční a trhy na
dobytek: i. ve středu po Jmeno Ježíš, 2.
na den nalezení sv. Kříže, 3. na av. Pro
kopa, 4. na,svat. Matouše, 5. na sv. Lucii.

Rychnov ('e-ký, 1. vpondětipo Božím
Tele, 2. na svatého Ondřeje; každou středu
týdnl trh.

Rychnov Nový (Neuratchenau),výroční
a dobytčí trhy: 1. v pond. po Hnanicích,
2. po sv. Filipu a Jakubu, 3. před me—
bevzetím P. Marie, 4. sv. Martinu;
ty'hodni trh každe pond. na plitno, přízi

__a potravní věci.
Rečlce červeni, (Bothřečíc)!. na

av. Jiří, 2. v outery' po nanebevatoupeui
Pinč, 3. na av. Šimona a Judu, 4. na sv.
Kateřinu.

Řečice Kondakov. (Kardalfečic)



Výroční trhové v Cechach.

1. na IV. lost-fn, 2. na sv. Vavřince, 3.
na sv. \latou'sn, 4. na sv. Martina; trh na

„dobytek každý Ontvrý.
Revnicc, l. v pood. po lv. Matěji,2. ve

středu před Božím Tělem, 3. před ev.
_ Ilavlem.

Ričany, 1. ve čtvrtek po svatém Matěji,
2. na av. Zikmunda, 3. ve čtvrtek po ev.
Prokopu. 4. ve čtvrtek po av. Bartoloměji,
5. v pond. po .v. Václavu, 6. ve čtvrtek
po av. Martinu, 7. v pond. před itědrým
večerem; týh. trh každou sobotu.

Sadská, !. v pandčli po jmenu Plne .le
llle. 2. po svatém Janu llřtiteli, 3. po
n'. Bartoloměji. 4. po lvat. llavlu; týdnl
trh každe pondčlt.

Bandava (Samian), 1. v pond. po ncdětt
Reminiscere, 2. po ev. Duchu, 3. po lvnt.
!llichalu Arch., 4. po druhé neděli adventní,
týhodnt trh na obilí haldou sobotu;

Dóza-'a, !. dne28. duhu-,Zdnc 2. lietop.
Seč, výroční a trhy na koně i hovězí do

bytek | oamídennímlrrjunkem: 1. ve čtvr
tek po sv. Vilu, 2. v pond, po sv. Jiljí,
3. na sv. Martina bist. Na obilí, vnřivo,
vlnu a přízi: 1. v outerý v poutě, 2. v
outery před středoposttm, 3. v outerý po
Judikl.

Sedlec, !. v pond. po jmenu P. Jciiše,
2. na IV. Jiří, 3. na Pia papeže. 4. na av.
Michala arch.. 5. ne u. Alžbětu.

Sedlice, 1. ve středu po čtvrté poltni ne
dělí, 2. v pond. po nejsvětější trojicí, 3.
Ve středu po navštívení P. N'trie, 4. na
IV. Bartoloměje, 5. na sv. \liclmla, 6. na
IV. Martina biak.

Sedlčany, 1. ve utředu před Velkonocl,
2. ve llředu před ". Duchem, 3. den před
ev. Petrem a Pavlem, 4. ve středu před
lv. Havlem, 5. den po ". Martino, 6.
ve středu před Vánocemi. Týhodnt trh
každou středu; tak nazvani kocandn, totiž
trhy na ten a plátno: !. osm dnt před nv.
Petrem & Pavlem, 2. olm dnt před lv.
Martinem.

Sedlo Itaré (Alu-ltd). l. v out. po av.
Janu Nep., 2. v pond. po sv. Wáclaw, 3.
ve utředu před lv. Martinem.

Camilo, !. v pond. v středopoeti,2. po
křížové neděli 4. června, 3. před aval.
Janem Křt, 4. po sv. Jiljí, 5. před sv.
Havlem, 6. před lv. Ondřejem. Týhodní
trh každý pátek.

Senožaty, 1. na sv. mi.., 2. na sv. Voj
těcha, 3. na av. Petronillu, 4. na av. Na.
touše, 5. dne 27. pros.; každý pátek trh
Dl dobytek.

Sezemice, !. ve čtvrtek po jmenu P.
Julie, 2. ve středu před květnOu neděli,
3. v pand. po ev. Trojici, 4. na ".Bnrt.,
5. na sv. imooa . Judo; ty'hodnt trh
každý čtvrtek.
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Skalice, !. na lv. Matěje,2. na "Jana
Nep., 3. na sv. Vavřince, 4. v pond. před
ev. Kateřinou.

Skalice česká nebvelká, výroční.
trhy na dobytett- ]. ve středu po ev. Fi—
lipu a Jakubu, 2. po sv. Vavřinci, 3. v ou
terý po sv. Františku Ser., 4. po av. .liljí.
Tý'h. trh na obilí, přízi a potravní \'čci
kaidý Outerý.

Skoč. !. první outerý v postě, 2. v outerý
wetoduint, 3. na povýšeni sv. Kříže, 4.
na av. Lucii. Trhy na koně a hovězí do
bytek: !. na den sv. Karla Vel., 2. na
prvnt outerý postní, 3. v pitek předkvět
nou oedělt,4. na proměnění Christa Pána,
5. na av. Martino biak., 6. na sv. Lucii.

Slany (Schlan), l. na sv. Filipa a Jakuba,
2. na sv. Matouše po 8 dní, 3. na den
obětováni P. Marie. Trhy na dobytek: l.
v pond. po Lhtare, 2. na den proměnění
Christa Pina.

Slavětín, !. ve středu před květnon ne
děli, 2. po av.!gndcíu, 3. před sv. V6
clavem, 4. ve utředu po obětováni P.
Marie.

Slavkov (Schlaggenwnld), !. v pond. po
neděli Septungcsima, 2. po jmenu P. Marie.

imlllary, 1. v Outerý po lv. Dorotě, 2.
v pond. po IV. Stanislavu, 3. na_sv. Ja
kuba vetšího, 4. ve čtvrtek po narozeni
P. Marie, 5. na av. Lukáše. Každou sobotu
trh na obilí.

Sauli-Ice. !. \'e ntřcdu po Hromnícich, 2.
před av. Jiřím, 3. před Jubilátc. 4. před
n'. Bartolomějem, 5. před ov. llaton'sent
Každou středu týhodul trh

Smržovka (Morchenatem), 1. ve středu
po sv. Josefa, 2. po lv. Marku, 3. před
všemi Svatými. Týhodnl trh každou středu.

Soběslav. 1. v pond. po obráceníIV.Pa
\'la aneb v pand.. před HrOmnicemi, 2.
před avatoduiními svátky, 3. po povýšeni
sv. Kříže, 4. před lv. Kateřinou. Trhy na
koně o den dříve. trhy na hovězí dobytek
od druhého ponděli v po=tě až do pon
dělka po svaté Trojici každé pondělí.

Sobotka, !. ve čtvrtek po 3 Kr.. 2. na
velhonočnt ouL, 3. na av.!llngll., Lon ".
Bart., ().—nasv. Michala, 6. na av. llnte
řinu. Tjhodnt trh každOu sobotu.

Iokolov (Falkenau), 1. v pond. řed sv.
Duchem, 2. po IV. Jakubu vět., g na ".
Michala; trhy na dobytek lutidé 3. pond.
v každém měnící.

Solnice, 1. na mnaOpuatnipond., 2. na
ev. Jana Křtitele, 3. na lv. Jiljí, 4 na
cv. Sim. a Judu; týhodní trh každe poo
děli.

Iovlnka, !. ve čtvrtek před Hromni
cemi, 2. v outerý před sv. Václavem;
týhodnt trh na obilí : dobytek každý
čtvrtek.

12'
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Itankovy. 1. v outerý po novém roce.
2. po sv. Františka Serafmskěm; týhodnl
trh každe pond.

Stůrkov (Starkstadt), výroční a trhy na
dobytek: !. v pond. po jménu P. Ježíše,
2. před ev. Duchem, 3. po sv. Vori—ilo.
Připadne-li sv. Voršily na pondělí, drží se
trh toho samého dne, a druhý den mt to
dobytčí trh; týhodni trh na přízi &plátno
každou sobotu.

Stody (Stach), 1. v Out. po Hromnicích,
2. na sv. Jiří, 3. ve středu po av. Michaln,
4. v outerý před nv. Martinem. Připadne
li svatojirský trh na neděli neb svátek, od
loží ee na příští onterek.

Strakonice, 1. ve čtvrtek po atřcdopoatí,
2. v out. po uancbevstoupení Půnč, 3. na
sv. Annu. 4. na den sv. im. a ludu.

Straierl Nové, město,(Nutstmschiu),!.
ve čtvrtek před květnou neděli, 2. v
outerý před nanebevstoupentm Páně, 3.
ve čtvrtek před navštívením Panny Marie.

Stráž (Nemtadtlt, !. v pond. před av. Ja
nem Křt., 2. na sv. Kateřinu; každý Ou—
terek trh na dobytek.

Itrňž (Platz), 1. v pondělí po smrtelné
neděli, 2. ve čtvrtek po Božím Tělo, 3.
na sv. Bartoloměje, 4. na sv. Lucii; trh
na dobytek každý pondelok.

Stráže (Wartenberg), výroční a dobytčí
trhy: !. v druhé pond. po Velikonocí, 2.
po rozeslání sv. Epos., 3. před sv.!íuvlem,
4. po sv. Martinu; týhodní trh: I. ve
středu před Vclikonocí, 2. před Vánocemi.

Itrůžov (Droaau). 1. ve čtvrtek po sv.
Matěji, 2. po sv. Jiří, 3. po nv. Jakubu,
4. po sv. Martinu.

Strmilov (Trcmlct), 1. den po novém
roce, 2. druhé pond. v portů, 3. čtvrté
pond. po velíkonorí, 4. v pond. po Božím
Tčle, 5. na sv, Jiljí, 6. na av. líavln, 7.
den po sv. Ondřeji; trhy na dobytek kat
dé pond. od 1. května až do 31. října.
Trhy na obilí každé pondělí.

Stříbro (Mies), výroční a dobytčí trhy:
1. v pond. po sv. 3. Králich, 2. po veliko
nocl. 3. po sv. Vavřinci, 4. po sv. llavlu.

Stropnice (Strobnitz), na ovatodušníou
terý; keidý outerek trh na dobytek.

gtrunkovtro, 1. v pand. po nejsvětějši
Trojicí, 2. na sv, Vavřince, 3. na sv.
Františka Sen; týhodní trhy vždy v
onterý.

Sukdol, v outerý před sv. Havlem, 2. v
outerý před sv. Tomášem apost.“

Sumperk (Sonnenberg), 1. dne !. kvót
na, 2. na sv. Michala.

Sup! llorn (Geionberg), výroční: trhy
na dobytek: 1. po Svatém Duchu, 2. po
avatt Markétě, 3. po rv. Matěji. 4- Po
obětoviní Panny Marie; trh týhodni na
Obilí každé pondtlí.

Výroční uhovó v Čechtch.

Quitec (Schůttenhol'en), 1. v pond. po 3
lírr'dleh, 2. v out-cry avatodušni, 3. na sv.
Rodna, 4. na sv. Františka Ser., trhy na
dobytek od květnč neděle až do sv. Marti
na; každý pondélek a pátek po celý rok
trhy na obilí.

Světlá, l. v outerý po sv. 3. Kritich. 2.
na sv. Vojtěcha, 3. na sv. Bartoloměje, 4.
na sv. Michala.

Sviny (Schweinitz), 1. den po ev. Trojici,
2. v neděli po nanebevzetí Panny Marie.
Padne—lí na ten den trh v Lišově. drží
se o tři dni dříve, 3. na nv. Františka
Serafínského.

tivojanov, výroční adobytčítrhy, kteréžto
poslední drží se před polednem: !. na me
nepustni outcrek, 2. vo čtvrtek ve květnou
neděli, 3. ve středu přednanebevrtoupením
Páně, 4. na sv. Maří Magdalenu, 5. ve
čtvrtek před av. Tomášem.

St růtkn, 1. v pond. po sv. Fab.aŠebest.,
2. po velikonoci. 3. na av. Prokopa, 4.

\ ve středu po sv. Martinu.
Sentinel-, 1. v pondělí po neděliKentáte,

2. druhé pondělí po sv. Petra a Pavlu, 3.
druhé pondělí po jménu P. Marie, Ldru
hě pondělí po všech Svatých; trhy na

_ dobytek každý první čtvrtek v měsíci.
Sennett. 1. v pond. po prvnínedělíveli

konoční, 2. v onterý po sv. Janu Křtit., 3.
druhý pond. po jménu P. N., 4.dmhý ou

" tcrý po všech Svatých.
Senfeld, !. v pond. před tv. Bart., 2. v
_. pond. po av. Martinu biak.
Senttnd, t. druhé pondělipo sv. Jana Křtit.,
_ 2. v pondělí před první adventní neděli.
Senltnda, I. v pondělí po 3. Králích,2.

druhé pondělí po velikonoci, 3. v pondělí
_ před sv. M. Magdalenou.
Strgtnwaldo, I. na velkonočníoulcrý,2.

v pondělí po nv. Markétě, 3. v pond. po
po sv. Františku. Ser. Týhodní trh každý

., pátek.
Skvorec, výroční a dobytčí trhy: 1. v

outcrý před velíkonoeí, 2. před av. Havl.,
_ 3. před vánoci.
Sluknov (Schlukenan), 1. v pond. po ne—

dělí Okuli, 2. po nanebcvstoupcní Páně, 3.
po sv. Vavřinci, 4. po sv. Matouši; pa
dne-li sv. Vavřince neb Matouše v pond,
drtí se trh ten samý den; týhodnt trhy
každý čtvrtek, na zelený čtvrtek a ve
čtvrtky v adventě přicházívzíji cizí kra—
mňii . řemeslníri.

Štětina (Stecken),t. vouterýpo ní neděli
. v postě. 2 v out. předsv. Jiljí, 3.msv.Teltlu.
Štěpánov, ]. na sv. Vojtěcha, 2. na av.

Bartoloměje. 3. v outerý před".Ilevlem;
trhy na vieliký dobytek po celý půst
každou středu.

šíeu (Wegntádtel),výročnítrhy na dobytek:
1- druhý čtvrtek po Velíkonoci, 2. ve
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čtvrtek před sv. Vavřincem, 3. před ev.
__Havlem, 4. po početí P. Marie.
Útoky (Stecken), !. na sv.JOsefa,2. na sv.

Víta, 3. na ". Vavřince, 4. na všecky Svaté.
Uvarcentnl, výroční: trhy na koně a

dobytek: 1. v ponrl. po jmeno Jeitše, 2.
po 8. květnu, připadne-lí svátek, tedy v
outerý, tt padne-li 8. května v pondělí, 0
týden pozděj, 3. v pondeli po rv. Bertol.,
padne—Ii sv. Bart. na pondělí, tedy příští

_ pondělí,
Svinov, I. v pondělí po nedělí Lútare, 2.

na sv. Víta, 3. v pondělí po sv. Václava.
4. v pondělí po sv. Lucií, každou středu
týhodnl trh.

Tábor, 1. na IV. Řehoře, 2. na sv Urbana,
3. na proměnění Christa P. 4. na sv. Ha
vle, 5. na sv. Ondřeje; padne-lí některý
! těchto trhů na sobotu aneb jiný čídov.
ský svátek, drží se příští středu.

Tachov aneb Dřevňov (Tach-u),|_ v
pondělí po jménu P. Jeilše, 2. na velký
pátek, 3. v pondělí po Božím Tčle; trhy
týdní každou středu . pátek.

Teplá (Tepl), trhy na koně a jiný doby
tek: ]. ve středu před llromrríremi, 2.
před Velkonoci, 3. po Jubilate, 4. po lv.
Kiliantt, 5. na lv. Jiljí, 6. ve ttředu před
císařským posvícením, 7. ve středu přcd
Vůnocl; trh na obilí každou středu.

Teplice (Teplitz), ]. v pond. po sv. 3
lidí., 2. po ". Janu "ři—..3. po sv. Jiljí,
4. po rv. llavlu; hlavní týhodni trhy v
outerý každého týhodne . týdní trhy kai
dodenné. První hlnvní týhodni trh v kač
dém mčsíci je spolu trh na dobytek,

Teplice (Weckeíndorl), I. v Outerý po
jménu P. Ježíše, 2. po nnnehevntOupení
Páně, 3. po nenehevzetí P. Marie, 4. po
všech Siatýrh; týh. trhy každý outerý
na plátno, přízi . len.

Terrain (Thereeienstadt), |. v pend. po
sv. 3 Krilích, 2. první pond. po veliko
nocí, 3. ve čtvrtek po sv. Petru a Pavlu,
4. v pond. po sv. Václavu.

'l'eyn llorlňv (Bmchol'ateinilz),l. v ou
terý před Hmmnicemí, 2. před svetým
Petrem a Pavlem, 3. po povýšení sv
Kříže; týhodní trh na obilí katdou sobotu
po celý rok.

Teyn nad Vltavou.. (Moldauteyn),1.
dne 8. května. 2. dne 25. července, 3.
dne 21. září. 4. dne 25. listoprda, trhy
pro poutníky dne 19. března & IS. čer.
vne; týdní trhy na potravní věcí každou
středu po celý rok.

Tejnec llrochovy' (Hrachovicínih),1.
na den sv. Matěje, 2. ve čtvrtek čtvrtého
týdnu po Velikonocí, 3. na sv. Jana Křtít.
4. den po IV. Míchnlu, 5. na lv. Tomáše;
trhy nl dobytek o druhém trhu ten samý
den, o čtyrech ostatních den před tím.
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Teynlce Lnboků (Elbeteínítz),!. v
pand. po 3. Krůlích, 2. po kvčtnč neděli,
3. po ev. Janu Křtitelí, 4. po sv. Vnic
law.

Teynice Panenská !Jungl'erteínítz),1
\! pond. před Hromnicemí, 2. po sv. Jiří,
3. před naroz. Panny Marie. Na robotu při—
padlý trh drží se příští pondělí.

Tuuietln (Theisíng), 1. ne zelený čtvr—
tek, 2. dne 2. května. 3. druhe pondělí
po sv. Dur-hu, 4. ve čtvrtek po narození
P. Marie, 5. ve čtvrtek po ev. Martinu,
6. ve čtvrtek před Vánocemi; . druhým,
třetím a čtvrtým trhem jsou trhy na do
bytek spojeny; týhodní trh kaidý čtvrtek.

Trmice (Tůrmita), ]. v outer-ýpo Veliko
nocí, 2. v pondělí po Rogete, 3. po rvetóm
Míchalu, 4. po početí Panny Marie.

Turnov, 1. ve středu po střed0postí, 2.
před svatým Janem Křtitele—m, 3. po sv.
Jiljí. 4. po Boiím Tele, 5. před promč
nčnlm Christa Pána. 6. před všemi Sva
tými.

Třebechovice tllohenbmck), výročnín
dobytčí trhy: 1. ve středu po obrácení
sv. Pavla, padne-li ale středa na svátek,
drží se trh v příští středu, 2. ne promě
nční Christa Pána, 3. na .v. Iínteřínu, ke
idý čtvrtek týbodni trh.

Třebešice, I. v sobotu po středopostí,
2. v oktávu sv. Petra a Pavla, 3. na rv.
Františka Ser.

'l'i-elu-nlce, výroční trhy nn dobytek: í.
ten den po Hromnicích, 2. na sv. Jiří, 3.
na sv. Jakuba, 4. den po všech Svatých.

Třeboň (Wittingnu), í. nn svetého Fili
pe a Jakuba. '2. na sv. Jiljí, 3. na ev.
Tomáše.

Třebovn česká (Bóhm.Trubnu), 1. na
sv. Matěje, 2. v outerý po vatoupenl Páně,
3. na sv. Vavřince. &. na sv. Matouše.
Trlt nl obilí každý čtvrtek.

Trutnov (Trautenau), výroční | trhy na
dobytek: I. v pondělí po obrácení ov. Pn
vln, 2. po sv. Josefu, 3. ve čtvrtek před
sv. Duchem, 4. v pond. po sv. Jakubu,
5. po sv. Michnlu, 6. po sv. Alžbětě. Vše
cky trhy, a vy'minkou svatodušntho trbu,
drží se první pondelok, na který tu lla
vnost pndá, jímík následující pondčleki
: trhem na sv. Josefa a sv. Alžbětu povole
ným na koně : hovězí dobytek; pak
"413' l'"! na koně o sv. Joscíu : Chru
dimským stejně pudl, drží se v Trutnově
nn pondčlek před tím; mimo ty je“
každé pondělí a čtvrtek týhodní trh ne
obilí, přízi . plátno.

Tail-tov, výroční . trhy na dobytek: í.
druhý čtvrtek po Velkonocí, 2. první čtVr.
tak po Božím Tělo, 3. první čtvrtek po
rv. Františku Seraf., 4. v pondělí po po
četí Penny Merle.
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Týniště, výroční trhy na dobytek: [. před
nejrv. Trojicí, 2. na sv. Vavřince. 3. na
[V. Tomáie, 4. velky týhodní trh v pond.
po květnó neděli. Týhodni trh každý pon.
délek.

litvlna (Uíttwa),!.
2. po nv. Michala.

Valeč (Woitsch), výroční trhy a na do
bytek: ]. v pondělí po rv. 3 Králich, 2.
u středu po rv. Michnlu.

Vambeřlce. !. pátý čtvrtek v postě, 2.
na rvatou Annu, 3. na lvatou Barbom.
Každé ponděli týhodní trh na dobytek,
vlna . přízí.

\'elciíň, !. na svatého Josefa, 2. ' ou
terý rvatodulní, 3. v pond. po svatém
[|avlu.

Velhartice, !. na zelenýčtvrtek, 2. n
čtvrtek po nanehovstoupeni Páně, 3. na sv.
Maří Magdalenu, 4. den po dušíčhúch.

\'elvnry, !. v pondělí po zjevení rv.
Michala dne 8. května, 2. ve středu po
svatém Petru a Pavlu, 3. vo sti-edu po rv.
Bartoloměji. 4. na sv. Šimona : .lndn, 5.
na rv. Martina bůh.

Ver-vence (Wernstadti), [. na av. Vojtě—
chl, 2. na ev. Vavřince, 3. na av. Ondřeje,
4. v pondělí před rv. Havlem. Týhodní
trh každé onterý.

Velcll nad Lužnicí, I. ve střeuloponti,
2. ve středu po nnnehevstoupení Páně, 3.
na sv. Prokopa, 4. ve středu po sv.-Fran
tiiku Seraf., trhy nn vlnu: !. ve čtvrtek
po rv. Filipu n Jakubu. 2. ve čtvrtek po
sv. Jiljí. Trh na dobytch od Velkonori až
do Sv. Ducha každý čtvrtek.

Veleli nad Cidlinou Uiochweuely),
1. na av. Matěje na všecko zboží a doby—
tek, 2. na rv. Vojtěcha na plátno . přízi,
3. na sv. Jana lířt. nn všelijaké zboží a
dobytek, 4. v onterý po ev. Vavřinci na
zboží a dobytek, 5. na sv. Michala, 6. na
rv. Martína na přízi a plltpo.

Vejprty, i. v pond. po Božím Tělo, 2. v
pouti. po narození P. Marie.

Vildšteln, !. v pondělí po ev. Janu Křti
telí, 2. v pondělí po rv. Míchalu. Od bře—
zna už do října každé poslední pondělí v
měsíci dob. trhy.

Will-nov, 1. první čtvrtek v poutě, 2. po
letnicích, 3. na ov. Vavřince, 4. ve čtvr
tek po ov. Martinu.

Vllcmlce (Willomítr), l. v pondělí po
rvatm Jiří, 2. před svatým Havlem.

Vlmlrerlr (Winterberg), 1. na ovatčho
Prokopa, 2. na sv. Bartoloměje, 3. na sv.
Martina.

Vlachovo Březí (Wllliechbirken),!.
na ov. Apolináře,! 2. na lv. Ludmilu, 3.
na ev. Mikuláše, po každé | oemidennim
í'rejunkem.

Vlniim, 1. v pondělí před Velikonocí, 2.

v pondělí po sv. Vitu,
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v outerý před nanebcvstoupenirn Páně,
3. v pondělí před Sv. Duchem, 4. vsobo
tu po sv. Jiljí. 5. v masopustní pondělí,
6. na dušičky, 7. v druhé pondělí před
nnroz.Chriatn Pána. Týdaí trh kaldJOlJOlll.

Vltavice dolni íUnter-Wuldau),1. ua
obrácení sv. Pavla, 2. v neděli po ev.
Janu Kit. Týhodní trh kaldý outerek.

Vodňany, výroční. trhy no kouč : ho
vět. dobytek: !. třetí outerý v poatě, 2.
v out.-rý před svet. Janem Nepomuchýnr,
3. na den rozeslání sv. apostolů , 4. ten
den po narození Panny Marie, 5. na rve
tou Barbora. Každý onterek trh na obilí
. potravní včri.

\ohry. (Willem), 1. ve čtvrtek před
kvčtnou nedělí, 2. na sv. Mikulčic.

Volíně, !. na den obrácení sv. Pavla, 2.
v pond. po nanebeut. Páně, 3. v outcrý
po nanebcvz. Panny Marie, trvá 8 dni, 4.
v pond. po všech Svatých 3 dní.

Votice, !. ve čtvrtek před květnou neděli,
2. ve rtředu v křížovém týdnu, 3. ten
den po navštívení Panny Marie, 4. na sv.
Vavřince, 5. po naraz. P. Marie, 6. na
sv. Františka Ser., 7. na sv. Petra : Al
knntary (í9. říjnu), 8. před rv. Tomášem
npostolem.

Vožice Mladá (lungwoechitz), výroční
trhy na dobytek . rozličné zboží: 1. v
outerý po sv. Petru a Pavlu, 2. po zvčnto
vt'tnl Panny Marie, 3. po sv. Vojtěchu, 4.
po nenebevrtonpent Páně,. 5 po Božím Tčlc,
8. po nanebevretí Panny Marie, 7. po av.
Matoulí, 8. po ev. Linhartu.

Vrana, 1. dne 21. března, 2. na av. Jane
Křtitele, 3. druhý den po sv. MatOuii.
Malé trhy: !. ve čtvrtek po rv. Filipa a
Jakuba, 2. den po rv. Bartoloméji, 3. ve
čtvrtek před ev. Lukášem, 4. ve čtvrtek
po sv. Barboře.

Vroutek (Hudíg), trhy výroční :: na do
bytek: [. ve středu před květnou neděli,
2. ve čtvrtek po sv. Jana Křtitel-i, 3. ve
čtvrtek po sv. Bartoloměji. 4. ve čtvrtek
před početím Panny Marie. Každý outerelt
trh na obílí.

W'r-jt (Freiheit), l. v onterý po přenešení
sv. Václavu, 2- po Božím Tele, 3. po na
rození Panny Marie, 4. první auterek v
adventu. „

Vrch sv. Sebe-alan. (Sebutiansborg),
1. v pondčli po sv. Trojici, 2. první
pondělí po neděli po lv. Havla.

l'rchlnlrl (Hoheneibe), 1. den po ov.
Matěji, 2. ne sv. Filipa a Jakuba, 3. den
po Vavřinci, 4. na av. Kateřinu. Ty'hodni
trhy vždy v oaterý . v nobotn na rozličné
obilí . vní-ivo.

"entity (Neumarkt),!. ve čtvrtek po
nedeli Kantnte, 2. ve čtvrtek po Božím
Tělo. Trh na obilí . dobytek kddou etřodu.
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l'ieeuby (_Vacberern,I. na sv. Blažeje,
po 8 dní. 2. na sv. Markétu, 3. na sv.
Filipa a Jakuba. 4. na sv. Michala, po 8
dní, 5. na sv. Mikuláše.

\'yni Brod (Hohenfurth),í. Svobodný
trh na av, Bartoloměje: trhy na rhlčb:
1. na sv. Matěje, 2. na sv. Josefa. 3. na
zelený čtvrtek, 4. v pondělí po sv. Tro
jicí, 5. na sv. 11. Magdalenu, 0. na sv.
Šimona a Judo, 7. na av, Tomile; týho—
dní trh kejdy pondčlek : dobytčínn trhem
zn letních měsíců.

Vysoké (Rocha-dt), !. v pondělípo Qua
simodogeoiti. 2. v pondělí po sv. imunu
. Judč. Tfhodní trh každou sobotu,

Zii-lati, l. na ".FIoriooa. 2. na stčtísv.
Jana, 3. na av. Ondřeje.

Zacléř (Schauler), 1. v outerý po evato
dušních svátcích, 2. na sv. Martina; trhy
týhodní v outerý a pátek.

Zahrádka, i. ten čtvrtek po středopostí,
2. na sv. Víta, 3. ten pondčlek před sv.
Bartolomějem, 4. na av. línvln. 5. na sv.
Ondřeje; v uutery" každého tydnu trh na
dobytek.

Zámostí (Friedherg), na sv. Annu; tylt.
trh na dobytek a na obilí kaidý outerek.

zlte-nuny, 'l. v pondělípo llromnieíeh,
2. po sv. Filipu a Jakubu, 3. ve středu
po sv. Prokopu 4. v pondeli po mnebe—
vzetí ?. Marie. 5. ve středu po ei. Vác—
lavu, 6. ve středupo Všech Svatých; trh
ty'hodnl každou středu.

zblfov, !. v outerý velikonoční. 2. na
lv. Bartoloměje, 3. na sv. Kateřinu.

annlav (It'íinignnl),!. dne 4. dubna.
2. v pondělí po sv. .lanu Nepom., 3. po
jménu Panny Mane, 4. po sv. nrcb. Rafa.

Zbraslavice, !. v outerýpředIlrom
nicemi, 2. po nedělí Judika, po 8 dní, 3.
po Sv. Duchu, 4. po navštívení Panny
Marie, 5. v pond. po nv. Vavřinci, 6. ve
středu po av. Václavu, 7. na sv. Kateřinu,
trvi 8 dní, 8. na sv. Tomáše apoatoía.

zal-lavice, výročnítrhynn rozličnékr.
mořské zboží . spolu trhy na dobytek :
1. ve čtvrtek před llromnieemi, 2, ve
středopoatí, 3. po nalezení sv. Kříže. 4.
den před Božím Tělem, 5. ve čtvrtek po
sv. Markétě. 6. po povýšeni sv. Kříže, 7.
den po av. Barboře.

Zetvlcc (Zettving), !. druhý pond. po
Velíkonoci, 2. v pondělí před sv. Martí
nem; trh ne chléb každý outerek.

Zlonlce. í. prvni pond. v posté, 2. nn
sv. Vojtěcha, 3. na iv. Ondřeje, 4. na
mnoheveetí Panny Marie.. Druhý . třetí
trvi 8 dm, trh každý Ondělek.

Brně, 1. ne av.Doroto ne Guineu, 2. ne
proměnění Christa P.; trhy: v Outerý před
zeleným čtvrtkem. v outerý před Vine:-emi.
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Zvykov, výroční trhy v pond.: !. po IV.
Valentino, 2. po Božím Tele. 3. po pový—
šení rv. Kříže, 4. po sv. Alibčtě; trhy
týhodní na obilí, len, přízí : rozličné po
travní včci katdou středu.

Žambee. (Senftenberg),]. v outerj po
novém roce, 2. po letnicieh, 3. po povy
ieoí svatého Kříže; hlavní týbodnt trhy
na všecko zboží v pondělí před Veliko
noeí, před Sv. Duchem a před Vánocemi
každé pondělí a čtvrtek trhy nn obilí.

innd—va (Sandau),1. vpondélipo jménu
?. Ježíše, 2. třetí v postě, 3. po sv. An—
tonínu, 4. před sv. Václavem; tyhodni trh
každé pondělí.

Žatec (San), I. v pond. před obráe. .v.
Pavla, 2. ve čtvrtek po neděli Okuíi, 3. v
Vpond. před Sv. Duchem, tv pond. před

_ naror.. P. lllarie, 5. Vpond. před sv. línteřín.
'laďóf (Soar), !. v pond. po novém race,

2. před středopostím, po nejsv.Trnjlcl, 3.
před sv. Blrtolomčjent, 4. před sv. Mar
tinení.

Žebrák, 1. ve čtutck po jménu?. Ježíše,
2. na svatodušni outerý, 3. na sv. Šimona
a .ludu.

Železnlce (Eisenstadll), 1. ve středu po
jmčuu Pána J., 2. v pondělí po sv. Jaim
Nap., 3. ve středu po narození P. Marie;
trh na obilí každou středu.

Želceuů ruda (Eisensteín),trhynn obilí
a dobytek: ]. ve velikonoční outerý, 2.
na sv. Vendelína, dne 20. října. Mel-lihy
peslednčjší trh na sobotu neb neděli pa
dnouti, odbývá se v pondělí na to.

ůlhle (Schein), l. v out. po sv. Jiří, 2.
v outery' po sv. Václavu.

Žirovnice, výroční . dobytčítrhy: !. v
pomlčlí po svatých 3 Králích, 2. po ovat.
Filipu . Jakubu, 3. po svatém Jiljí; trhy
na dobytek kaidých čtrnáct dní od dnt
hého auterka po ev. Matěji až do lv.
Havla.

Žirec (Schurz), I. ? Outerý před sv. Fi
lipem a Jakubem, 2. v outerý po ".Bar
toloméji.

žtželtcc, 1. ve středu před sv. Jiřím, 2.
v pond. po všech Svatých; po každé 8
dm; 3. na IV. Vita, 4. v pond. po naro—
zení ?. Marie, každou středu trh nl obilí.

žteby, 1. den po sv. 3 Králích, 2. den
po navštívení ?. Marie, 3. den po všech
Svatých; tyhodní trh den před všemi
Svuty'mi.

Žlutice (Lutitz), 1. vonterý Velikonoční,
2. v outerý svatodušní, 3. v pond. před
sv. Bart., 4. na sv. Šimona . Indu.

Žumberk, výroční . dobyt. trhy ve
čtvrtky: 1. před Hrom., 2. před sv. Ví
tem, 3. před naneb. Panny M., 4. před
všemi Svatými.
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Výroční trhové
Arad. na neddli Judika, ll. července, 19.

arpua, 4. list0pada, 2 dni před tím velký
trh na dobytek. '

Anod, v Pel-t. atol., na vatoupenl Páně, 20.
srpna, 11. listopadu a dva dní před tím
trh na dobytek.

Baja, v Bnč. stol., 24. dub., 22. července,
21. září a 6. pros. a den před tlnt trh na
dobytek.

Dajmoc, v Nitran. stol., 6. ledna, 24. dub.,
na Sv. Ducha, 24. lrpna, 29. zál-l & 11.
listopadu.

Bánovce, v trenč. stol., prvni neděli po 3
Krulich, na neděli Sexagesima, 24. dubna
na neděli sv. Trojice, na sv. Jana Křt., na
nanebevzetl P. llarie, 29. srpna, na Šimo
na a Judu, na av. Lucii.

Bardejov, v šuriš. stol., 22. února, na ned.
Sexages., 24. června, l. září, 21. pros. a
5 dni před tlm trh na dobytek.

Beim-ce, v hont. stol., na ned. Sexagesima,
na neděli kvétnou, na neděli Rogale, na
svatého Vavřince, ll. listopada.

Beckov, v trenč. stol., na sv. Řehoře, na
den nalezení sv. Kříže, 26. srpna, 25. li
alopnda.

Běla, v Spiši, 22. ledna, na nedcli Rogúte,
15. července, 21. zát-l, na sv. Tomáše, v
pond. před advent. a 2 dni před tim trh
na dobytek.

Běluše, v lrenč. atol., 24. února, 1. května
24. červnu, un proměněni Christa Pána. 3.
zářl, na imoua a .ludu.

Biče, v trenč. stol., v pondeli po obraceni
sv. Pavla, po lv. Filipu a Jakubu, Svato
dušní, po povýšeni sv. Ilřlie, po všech
Svatých.

Bobrovec veliký-, v
lnvok., 16. května, ].

Dodltánovee. \! iarlš. stoL, 17. ledna, 5.
února, 25. dubna, 25. července, 29. srpna
21. řijna, 23. list0pada.

Březno, na neděli Látnre, tu středu před
Svat. Duchem, 16. srpna, 30.Iistopada. Vý
kladnl i na dobytek spolu se drtívnjl.

Březová, v nitr. atol., v pondeli po třech
Kraltch, v pnnd. pleil po elcem, nn zelený
čtvrtek, v pondeli pře—crSv. Duchem, v
pondělí před av. Janem Kl't., v pondělí

0 av. Štěpánu llrtili, po av. Matouši, po
mer. Výkladnl i na dobytek apolu ae

drtlvajl. .
Bndin. 1. března, 27. června, 14. nm, 30,

listopada.
Bystřice báňská, 25. ledna, 7. května

30. listopada.
Bystřice povahků, 6. ledna, v pondělí

po kvétnó neděli, na svatou Trojici, 10.
srpna, na sv. Matouše v zriři.

Cadillac. 24. února, na neděli Bagate, na
av. Ladislava, na atetl ovat. Jana, na av.
Voršila, na svatého Tomdle.

lipt. stol., na ned.
září, 19. listop.

na Slovensku.
Chtělnlce. na av. Fabiána a Šebestiána,

na sv. Josefa, na neděli Miaerik., na sv.
Jana Křtitele, na av. Bartoloměje, na av.
Havla.

Člvrtck. ve Spiši, na Sv. Ducha, 28. řijna.
Darmoly. 6. ledna, 2. února, na neděli

Liltare, 1. května, 24. června, 20. srpna,
29. září, 1. Iislopada.

Debrecín. 17. ledna na av.Antoninapottst.,
24. dubna, 15. arpna, na sv. Diviše, adva
dní před tím trh na dobytek.

Dělva. v zvol. stol., 25. dubna, 24. června,
24. září, 24. listopadu a vždy den před
tím trh nn dobytek.

Dobronlva, na ovat. Pavla pouat., na Sv.
Ducha, \“ pondeli po av. Trojici, na sv.
Matouše, na sv. Barboru, vidy den před
tím trh na dobytek.

Dobšlna. 2. února, 12. května, 1. srpna,
8. proaince.

Dubnlce. 24. února, na neděli Quasimod.
na sv. Jakuba, na sv. Michala.

Fllfkovo. 6. února, 25. května, 24. srpna
a 19. list0pnda.

Frnjšlnk (Galgocz), 25. ledna, na neděli
Latnre, 1. května, na Svat. Ducha, 29.
června, 10. srpna, 22. září, 1. lialopada.

annry vizJagary.
Galanta. na Sv. Ducha, 20. srpna.
Gemer (Sajó-GómOr), 14. února, v outerý

před Velikonocl, 3. července, 17. prosince
a vždy předešlý den na dobytek.

llnltúšovce, Šarli. stol., 6. ledna, 14. du
bna, na aeslénl Ducha Sv., 27. záři, !.
listopadu.

Hollč. na obrácení av. Pavla, v out. po
Quasimod., v out. po llliserik., na roze
slánl sv. npostolů, v outerý po 20. srpnu,
16. října, ll. liatOpada.

llrnhušlee (Káposztafalva), 25. ledna, 1.
května, 4. řijna.

llltnlelte, 6. února, 25. března, na neděli
Rogale, 29. červ., ld. září, 1. listopadu, v
pondeli před narozen. Christa Pána.

luby. v pondeli po obraceni sv. Pavla, na
zvealov. P. Marie, na den Božlho Těla, v
pondeli po av. Egiclu, 1. listopadu.

Ilava. na sv. Dorotu, na zvěstovánl Panny
Marie, na vatoupem P., na Bott Telo, na
ovat. MuH Magdalenu, 1. Iiltopada.

Jngnry. Gajary, v prešp. stol., na neděli
Laure, na Botí Tělo, na početl Panny
Marie, na povýšení aval. Kříže, v pondělí
po av. Žofii, 1. listopada.

Jelšavn. na sv. Apollon., 27. dubna, na
sv. Jana llřt., na av. Egid., na sv. Alžb.

Ka ttšauy (Kapi), v bart. stol., 12. března.
Ke Remi-l, 12. března, 10. května, 10.

srpna, 26. září, 25. listopadu a dva dní
před tim velké trhy na dobytek.

Kereslur, při Bodrogu, 20. února, 21.
března, na IV. Marketu, na prom. Christa
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Pen-, ne ". Mlomčje, ne povýienlev.
Křtle, 25. lietopede.

Kežmnrlt, na neděli lnvoluvit, první ne
děli po ev. Trojici, 3. května, 14. záři,
13. pros.

Klášter, v Turci, 9. ledna, v pondeli po
Sv. Duchu, v neděli po sv. Michala, ne ev.
Mikuláše.

Komárno. při Dunaji, 1. květnu, 29. čer
vnu, 4. října, 30. listopad:.

Kolnjnllce. neb llomjaty, 15. červ., 26.
srpna, 19. liutopnda, t'reti neděli adventní.

Košice, na ev. Fubiňnn n Šebestiánu, 1.
května, na den Boulio Těla, 15.9rpna, na
sv. Knteř.

Koslolnny. nitr. stol., nn nedeli ltvetnou,
ne vstoupení Pilně, na sv. Vavřince, na
sv. Matěje.

Kremnlee. 5. května, 2. srpna, ve čtvrtek
po :. ich.

Krupina (lie fen), nl sv. Dorotu, nn
květnou nedei, na neděli Exaudi, na sv.
Petra a Pavla, na sv. BurtOIOméje, ne Ši
mona e Judu, tu nedeli před Vánoci :
vtdy 3 dní před tlm trh na dobytek.

Kubín dolni. v Oni-e, na neděli Sexnge—
sirnu, na neděli Palm., nn sv.Jnnu Křtitele,
ne narození Panny Marie, na svet. Ale
bčtu, vtdv náslecl. pondělí : kaidý oute—
rek od sv. Kateřiny el do kvetne nedele
trh na dobytek.

Kyncl neb Gym, na neděli lnvoknvit, na
neděli Lntare, první neděli po sv. Trojici,
1. září, 21. l-ljnu.

Leopoldšlal, na neděli Okuli, na neděli
Exnudi, nn neděli před Sv. Duchem, 13.
července a 21. ll'll'l.

Leváry vel. (Grossschůtzen), v preip. stol.,
vpond.po3lu1ilich,nu sv. elroře, v pond.

o nedeli Rognte, před sv. Jakub., před sv.
ntouš., po sv. anl'., po sv. Martinu.

Levlef. na 3 Krále, v poud. po Judilm, na
den Bozlho Téln, 25. července, 29. září.

Levoče, 1. lednu, na neděli Judikn, 2. čer
vence, 16. Hjnu.

Lubělovú. 2. února, 1. května, 22. čer
vence, 29. zdh.

leovn (Lublnu), v Spiši, na neděli Sex.,
na nedel Palm., na neděli Exuudi, 2. čer—
vence, ne nebevecti Panny Marie, na ne
děli po sv. llnvln, u.: sv. Mikuláše.

Llčcnec. na sv. Valentina, na sv. Stani
slava, 2. červenec, na povýšeni sv. Křiic,
na av. Juditu.

Makov, na neděli Judika, 24. června, 19.
srpna a 19. liauipnda.

Malé Topolčany. 6. ledna, 22. březnu,
1. květ., 24. června, 24. srp. & 25. listop.

Mal " Varndin, 17.března, na zelený čtvr
te , 15. červnu, 1. záři, 5. listopadu, 25.
prosince.

Matějovec, v Spiši, 6. února, 8. červnu,
6. na, 19. listop.

Mlclla ovce, v zempl. stol., 2. únoru, na
neděli Palm., 8. května, 13. červnu, l5.
lrpnl, 15. řijna, 21. prosince.
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Mljava, v nitr. elol., ve etředn po obricenl
ev. Pavlu, po ev. Jorolu, po Sv. Duchu,
po IV. Jakubu, po naraz. P. Marie, po
Šim. : Jude, po lv. llikulllii . vždy v
ředellý outerý trh ne dobytek.

M ůkovee. 16. února, na vstoupenl Pinč,
na sv. Samuele, 18. října, 16. prosince.

Močonak. 28. ledna, 29. března, ne ev.
Ladislava, na sv. Bartoloměje, na net.
Voršilu, na av. Klementa . 3 dní před tím
trh na dobytek.

Modrá. 2. února, na neděli Miner-ik., 24.
čennn, na neděli po ev. Burtolomčji, na
sv. Matouše, ll. listopadu.

Moravce. v tékov. stol., v outerý před
očiltovinlm Panny Marie, před květnou
nedělí, před rv. Jiřím, před sv. Petrem u
Pavlem, před ev. Jakubem, před ev. Dli
chnlem, před všemi Svetými, před lv. Tom.

Morlwec velk.. 2. července.
Mošon (Wielelburg), 13. července, 5. října,

na neděli po sv. Františku.
Mošnvce. v Turci, na sv. Fabiana : Šebe

etinnn, nn lv. Stanislava, ne IV. Trojici,
ne prom. Christa Pánn,ne sv. Matouše, 1.
listopuda, vidy v pondeli trh na dobytek,
ve středu výkladní jnrmerky. Přen celý

uk půst v out. . ve středu trh ne obill.
N město. v Orav., v pond. po první ne

děli po 3 Krállch, na sv. Řehoře, na sv.
Lucii.

Německá I.lpče, 25. ledna, 24. dubna,
24. června, 21. září, 21. prosince.

Némeli. v bont. stol., na Jmeno P. Jetiše,
na neděli Letare, 23. dubna, na sv. Trojici,
6. | na, 1. listopadu.

Nére z. 10. ledna, 26. květnu, 8. září
13. prosince.

Nllrn. 10. ledna, na neděli Okuli, na den
Botlho Těla, 2. července, 28. října, 21.
prosince.

Nove Bělá. v Splti, 2. února, v ponděli
evulodušnl, 19. listopadu.

Nová Ves. v Spiši, 26. února, nu nnnebe
vtell Panny Marie, 11. listopadu.

Nové Město nad Kyeucí, v pond. před sv.
Dorotou, ve středu pn po elečnl střede,
v pondělí po sv. Jiří, pře sv. Jakubem,
před Kalist, 14. říjnu.

Nové Město na Váhu, v pondělí 0 Sep—
tuagesimu, po Reminiscerc, po Verikonoci,
nn rvnlodušnl pondeli, po sv. Trojici, po
sv. Prokopu, po narození P. Marie, po sv.
llichulu, po všech Svatých, před Vánoci.

Nové Zámky, “. unora, nn květnoune
děli, první neděli po av. Trojici, na sv.
Klementa, na sv. Lucii.

Osljally. nn kvétnou neděli, v neděli po
sv. Filipu : Jakubu, po lv. Štěpánu, po
sv. Mikuldhi.

Oslřllmm. 2. únoru, 12. března, 25. květ..
22. červance.

Ožďnny. genu. stol., 14. února, 7. května,
13. července, 10. srpna 30. listop.

Papa, 2. února, 25. března, na ev. Trojici,
2. července, 15. upne, 8. zil-l, 8. pro:.



186

Parkan, 23. dubna, 24. arpna, 28. října,
15. prosince.

Pešť. na av. Josefa, na sv. Medarda, na
den atétí av. Jana, na sv. Leopolda.

Pezynek, 6. února, v outerý velhonoční,
v outerý avatodušní, 22. července, na av.
Au sta, na av. Frant., 5. Iiatop.

Pleš vec. v genu. stol., 22. února, 10. dub.,
17. září.

Hešovce. v zvol. stol., 12. března, 12.
července, 1. října, 29. proaince a vldy
před tím trh na dobytek.

Podhradí, v Gemer-n,25. ledna, 10 srpna,
30. listopada.

Podollnec. v Spíši, na obr-dc. av. Pavla,
na neděli Jubiláte, v pondělí po av. Tro
jici, v p0nd. před navštívenlm Panny lla
rie, v poad. před Sim. a Judou.

Po rad. v Spíši, v pátek po nedělí Judita,
I . října a 6. prosince.

Potok. 8. března, na neděli Exaudi, 29.
června, 10. srpna, U. prosla.

Pouehov. v p0nd. po novém roce, po
Velikonoci, po nedeli Eaaudi, po av. Marku,
po povýbenl rv. Kříže, po všech Svatých
a vidy ve čtvrtek před tím výkladní atrh
na dobytek.

Průvno německe. na neděli Reminiscere,
na av. Jakuba, na neděli po atětí av. .la
na, na av. Emer., na sv. Tomáše a týden
před tím trh na dobytek.

Pravno slovenské, na neděli po sv. řle
hoři, na neděli Regale. 24. července, na
neděli po av. llavlu, vzdy čtvrtý den před
tím hodné trhy na dobytek.

Předmir, na neděli Qualimodog., \“ p0nd.
po sv. Jana KřtiL, čl.Vrtou neděli adventní.

PrťŠOV. 27. ledna, na av. Trojici. 10. arpnn
14. lůl'l 30. listop.

Pregrurck, na sv. Fabiána a ŠebeaL, nnn éli Latarc, na vstoupení Pane, 2. čer
vence, lt). arpna, na sv. Michala, na av.
Lucii a den před tím trh na dob.

Prlvlde, v nitr. atol., 20. ledna, 19. března,
3. května, 10. srpna, na den povýšeni av.
Kříže, na sv. Lukáše.

Pruské, 12. března, 24. dubna, 24. června,
11. srpna, 19. lístop.

Puchov viz Pouchov.
Puknnec, v neděli Septuag. na neděli de

vítnnt, na sv. Jiří, na navštívení P. Marie,
na av. Egidia, na av. Mikuláše.

Ráb. ve středu po kvétné neděli, ve středu
před Božím Tělem, 22. července, 8. září
19. liatop.

Radošovce. uitr. atol., 6. ledna, 3. května,
na neděli Exaurli, 26. června, 2. července,
14. září.

Radvan, na av. Stanislava, třetí nedělí po
av. Trojici, na naror.. Panny Marie, 30. líatop.

Roje v p0nd. po av. Hat., po sv. Jiří, po
lv. olli, po atétí av. Jana, po av. Vor
šile, po sv. Mikuláši.

Balkova, na obr-ac. av. Pavla, na nalezení

fu. lít-lze, na av. Štěpána krále, na av.cu.

Výroční chové aa Slovan-ka.

Bevůce Velllrá, v gem. atol.. na av. .lo
aeí'a, 13. června. na sv. Matouše, 16.pro
aince, a vady den před tím trh na dobyt.

Rimavská Sobota, 6. ledna, na kvétnou
neděli, 15. května, na av. Markétu, na atetl
av. Jana, na av. Voršilu.

Rožemberk. Liptov., ?. ledna, 19. břeana,
na vatoup. Pane, 29. září, 1. prosince, nad
to ještě od 3 Králů až. do Velikouoei
kazdý čtvrtek trhy na dobytek.

Sabinov. 2-8.února, 24. dubna, 24. čenna,
na pov. av. linie, 7. proa.

Sar-vaš. v Békešalté atol., na av. MatějE,
zvlášť na dobytek, na sv. Jana líh., na
av. Lukáše, na av. Tomáše.

Sebechleb '. (lt'lib), v hont. atol., na obra
cení av. avla, na av. Filipa | Jak., na
av. .Iana Křt., na av. Magd., na povýlení
av. Kme, na av. Kateíinu.

Segedín. na av. Jiří, 31. července, 10.
října, 30. ma, vždycky se počíná vpond.

Sone (Wartberg), v prešp. atol., 6. ledna,
na neděli Ilvétnou, na av. Urbana, 13. září,
18. října, den před tím trh na dobytek.

Senice. v p0ndéli po neděli Okuli, na ne
deli Miner-ih., na neděli po Bozlm Tele,
v p0nd. před rozeslání av. apoatolů, na
sv. Augustina, druhý p0ndčlek po av. Mi
chnlu. na av. Alibčtu, na av. Tam.

Serdabely (Sll'edišté), v Silu aneb Čalo
kezy, na den sv. Pryalty, na av. Ladisl.,
2. července, 11. llatop.

Sereď. v nitr. atol., 2. února, 15. května,
24. června, 15. října.

Sjelnlce. v lipL stol., 3. dnorn, na neděli
kuli, 1. května, 25. července, 2. liatop.

a od 1. ledna al do Velilmnoci trh na
dobytek.

Skalice. druhý den po llromnicích, v ou
terý o nedeli Reminiscere, v nuterý po
neděl Rog-ate, 2. července, na av. Jakuba,
na narození P. Marie, 1. listopadu, 13.
prosince, a den před tím trh na dobytek.

Slovenská Llpče, 6. ledna na neděliSep
tuagesirn., na Sv. Ducha, „na av. Jakuba,
4. října.

Sobota 8 išalta'. 6. ledna, 24. dubna, na
av. Barta omčje, l. Iistbp.

Sobotiňtě. v nitr. stol., na av. Matěje, v
pondělí velikonoční, na nanebevaetí P.
Marie, na sv. Matouše, na av. Lultůie, na
početí P. Marie.

Sally. při Joli, 24. února, 24. března, 19.
května, 4. srpna, 22 září, 3.1iatop. : trhy
na dobytek.

aby, v zel. atol., 15. května, 15. srpna,
21. "h, 5. Iiatopada.
andorf, v p0ndélí po neděliPalm., v ou

_ terý svatodušuí, na av. Bartol., na av. Luk.
b'aryó, na neděli Laure, na rozeala'ní av.

apart.. 15. lrp., 11.listop., vidy ve atředu.
Šarluh '. ve středu po jmenu P. Joiíše, na

ned. eminlscere, ve atředu před Veliko
nocí, ve atředu před Sv. Duchem, 21. září,
ve středu před “nad a 3 dní před tím
trh na dobytek.
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Šašlin. na obrácení av. Pavla, na av. .lo
sel'a, na av. Stanislaw, nn prom. Christa
Pána, na povýšení sv. lt'řlie, na av. Havla,
na av. Ondřeje, vždy v následující středu

\a toho dne trh na dobytek.
Sopron. v outerý po nedeli lnvolt., 1.
_ května, 7. ,rpna, l9. listop.

b'ťiwnlce. každe suche dni, a vždy v pon
dett před tím trh na dobytek.

Stará Turá. v outerý po 3 Králích, po
nedčli Judika, po vstoupení Pdnč, po av.
.lnnu Krt, po nanebevzetí P. llarie, po sv.
llichllu, po av. Kateřině, a vždy den před
tím trh na dobytek i každou sobotu zna
menitý trh na obilí.

Stará vet-t, v Spiši, na neděli Palm., 29.
června, 4. října, 8. prosince.

Staré, \! zempl. stol., 22. ledna, 24. června,
26. července, 28. náři, 30. listop.

Staré "rady (Uherské), 6. ledna, 5. ltvčtna,
2. arpna, 21. nil-i, 28. října, a vždy den
před tím trh na dobytek.

Středa. při Váhu, 2. úuot'a, 15. května, 24.
června, 15. srpnu. .

Slnpava. v pre-šp. stol., na zelený čtvrtek,
1. května, 25. července, 20. srpna, 6. Ii
atop., 2í.pmaince.

Snčany. na 3 Krále, 24. dubna, na sv.
Zolii, 25. července, 8. září, dva týdny po
av. Michalu.

Šurany. v nilr. atol., 25. ledna, í. kvčtna,
10. srpnu, 2. llatop., . tuhý na dobytek.

Sv. Khž. při Hroné, ten týden po llrom
niclch, pt) sv. Jiří, po av. Janu ltl'titeli, po
nnnebevzeti P. Marie, po av. Michalu a po
obětování Panny Marie; vždy v pond. trh
na dobytek a v nule ' trh výklad.

Sv. Martin. v Turci, 34. února, na aelený
čtu-tek; v pond. řed Sv. Duchem, na av.
Vavřince, na av. nrtoloméje, na sv. Mar—
tina. Nad to na \lnu 25. a 26. kvetun a
25. i 26. září.

Sv. Mikuláš. v Ll tové, na neděli Remi
niscere, na ned. xaudi, 24. srpna, na sv.
Mikuláše..

Těkav (Bara), na nedeli lnvoknvit, na vatou- *
peut P., 8. září, tí. listopada.

Temešvár, na nedeli Reniiniscere, na Sv.
Ducha, na neděli před av. Michalem, 6.
prosince podle stareho kalendáře.

Tepllce. v trenč. stol., 19. března, 29.
června, 2. září, 7. prosince a den před
tim trh na dobytek.

Terezyopel (Subotice), vBandtč, na vstou—
pení P. podle stareho kalendáře. 6. pro:.
s velkými trhy na dobytek.

Tlsovce, 17. ledna, 19. května, na sv. Va
vřince, na av. Emer.

Tokny, 25. března, 24. června, 26. čer
vence, 22. září, 26. října, 21. pros.

Trenčín, 2. února, v pondeli po nedeli
Judika, na sv. Ducha, 2. července., na av.
Petra v okovech, na povýšeni sv. Kříže,
na aval. Lukáše, na sv. Ondřeje a přes
celý pdat v pondělí trh na dobytek.

Trnava, 11. ledna, a 16. 22. a 27. února,
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19. a 21. dubna, 14. a 19. červ-n., 26. a
31. července, 30. srpna a 4. září, 18. a
23. října, 6. n 11. pros.

Trnovec. v Lip., na av. Matěje, na Sv. Du
cha, na sv. Vavřince, Havla aLucii.

Trstenna. v Oravě, v pond. po av.Dorote,
v out. svatodušnt, na sv. .liřt, 16. červen
ce, na den po nanebevzetí I'. Marie, v
pond. po av. Martinu.

Tul-any. v Turci, 5. ledna, na Sv. Ducha,
na av. Emericha.

Tt'rdošin. v Grave, v pond. po obrácení
sv. Pavla, ]. ltvčtna, na povýšení av. Kří
te, v pond. po všech Svatých.

Ungvnr. (Uhvár), 25. ledna, na ned. Palm.,
7. května, 25. července, 29. září.

Vacov. ve středu před ltVČl. ned., 2. červ.
16. října, ten týden před Vánoci, : velk.
trhy na doh.

Vary:. v trenč. stal., v pond. po sv. Fab.
:: eb., po Latare, po av. Trojicí, po av.
Markétě, po natoz. P. Marie, po první
ned. adventní a vždy před tím ve středu
trh na dob.

Velká. v Spiši, 28. ledna, v out. po květ.
neděli, 6. června, !. října.

Velké Topolčan '. na sv. Antonína, na
av. Řehoře, 6. větu.-t, v pond. 0 av.
Trojici, na sv. Magdalenu, na av. artol.,
na sv. Matouše, nn av. Leopolda.

Velký \'nrndin. 6. ledna, na Boží Tělo,
2. července, ]. září, 4. října.

\'esprym. 6. ledna, na av. Řehoře, na av.
Florinna, 10. srpna, na nnroa.. P. Marie,
6. prosince.

Vrablnny. na ned. Seng., Miserilt., 1.
srpna, 25. liatopada, 21. prnaince.

Vrbové. v nitr. atol., ten den po novém
roce a před ním trh na dob., v pond. po
Seng., na neděli Palm., po Kantáte; pře—
dešlé patky trh na dob., též 16. června,
22. července, 14. záři, ll. liatop. a vždy
před tun trh na dobytek.

Vrbovce. v nitr. atol., v pond. před těmito
dny, totiz l'ed obi-dc. sv. Pavla, pl'ed .lu
dilta, před) Knnttite, před av. .lnnem Křt.,
před nama. P. Marie, ti v pond. po všech
Svatých.

Zemplín. ti. (umre.
Zemplln. 4. ledna, na sv. ]latčje, 30. li

stepnda.
Zvole-n. 12. ledna na dobytek, na av. lla

teje, na zelen' čtvrtek, na Božt Tělo, 14.
září, na av. lžhčtu jen na dobytek, na

_ av. Tamúše.
Zabokreky, v nitr. atol., na zelený čtw.

tek, ve středu před vatoupením Páně, v
outerý před Božím Tělem, na povýš. sv.
Kříže, v pond. po sv. om.

Žernovlce, v pond. po sv. Fabianu a St:
beatinnu, po av. Trojici, po av. Jakubu.

Žlllnn, v pondeli po sv. Dorotě, 10. dub
na, na sval. Fili a a Jakuba, na Bou
Teto, na svatého tepeln krále, na poď—
iení svatého Kříže. na avnt. Havla, na
IVIL Lucii.



188

uprava.
Kč“ Po vytištění výročních trhů na Moravě zvěděli jsme, že se

v Koryčanech (viz na str. 157.) stala tato změna. Vý
roční trhovó jsou přeložený & pondělků na následující
úterký, a odbývúníčtyr dobýtčích trhův, a sice
v pondělí před každým výročním trhem povoleno.
Týhodnítrh jako dříve každou středu.

thášky.
KABEL para BELÁNSKÝa

měšťan, pozlntnik a obchodník v obrnzich, v městě Brně v Černo
orelské ulici číslo 478 v druhém poschodí

odporoučí váženému obecenstvu následující práce svoje: hoto

vení ozdobve světnicích,jako: zrcadla., rámy obrazové,
okrasy u oken at. d., všelikénové i staré práce
kostelní : pozlacování, úbělování (alabastrování), mramorování

v barvách olejových, zpěžováni (bronzováni); také obnovování

starých pozlacených předmětův, kde lze nového pozlacení uše

třiti, a pozlacování náhrobních pomníků, křížů z litiny a všeliké

druhý hrobních nápisův.



Vyzváni.
Podobné ohlášky bude náš Moravan budoucněvždycky

přijímali od P. T. umělců, průmyslniků, obchodníků a řemeslníků
všech druhův, zašlou-Ii se v pravý čas, t. j. každoročně před za
čátkem měsíce července. Komu na tom záleží, aby jeho podniky
a díla v zemích česko -slovanských ve známostvešly,
najde v Moravanu příhodný prostředek, jelikož se na rok 1858 již
v 10,000 vyliscích vydává. Kdo podobnou oblášku do Mora
vnna podati chce, může jí zaslati v kterémkoliv jazyku, nebot po
třebný překlad se obstará. —— Nebude—li ohláška taková přesahovati

půl strany tištěné, přiložitidlužno plat 5 zl. stř., ohláška více
než půl strany nebo celou stranu požadující v 10,000 vytiscích,
stojí 10 zlatých stříbra.

B. ][. Kulda,
pořadatel.

U nížepsaného pořadatele kalendáře M 0 r a v a n a dostali lze:

!) Pohádky a pověsti národa Moravského. ]. Díl. Pohádky a pověsti z okolí
Rožnovského, 8 svazků za 1. zl. 20 kr. stř.

2) II. Díl. Pohádky a pověsti zokolí Jemnického, 8 svazkůza ! zl. 12 kr. stř.

3) Horlivý a veselý Budíček, sešilek 1. za 10 kr. stř.

4) „ „ „ sešitek 2. za 10 kr. stř.

5) Harlivého :: veselého Budíčka sešilek 3. nalezá se v tiskámč.
Svazek tento obsahovali bude: „Svadba v národě česko—slovanském“
t. j. svadebm' obyčeje, řeči, promluvy, přípitky & písně při námluvách,
na cestě do kostela a z kostela, o svadební hostině, o čepení a o pře
vážení nevěsty k ženichovi. Tudyž na spis tento upozorňujeme zlášlč
zovčí, stárky, družby, řečníky, hudebníky, mládence a
družičky v národě našem na Moravě, v Cechách a na Slovensku.

6) PIM a básně pro školy národní bez not za 15 kr. stř., s notami za
24 kr. stříbra.

Beneš Method Kulda,
duchovní správce v mor. slaz. ochranovná v Brně.



Obsah.

Na prvém archu od strany 1. ní do atrnny 16. jest úvodní článek o hvězdě obél
nici čili bludici Dobropánu, obyčejný červený kalendář na rok 1858. východ .
zapad nlunce : měsíce, čtvrté měsíce a možná povětrnost, jako! i svátky tidovské na
rok 1858.

Členi kalendářské. ]. Pohyblivé svátky roku 1858. — ll. Obzvlášlnl lvátlty a
alavnoati církevní. — Ill. Jiné památní dnové na Moravě. (Na str. 17.) W. Dnové postní.—
V. Čtvero suchých dní. — Vl. Letopisné mamky. — \'ll. Posvátný čas velikonoční. (Na
str. IS.) VIII. Noremní dnové. — IX. Svatí patronové zemští. (Nu str. IQ.) X'. Čtvero čá
stek ročních—XI. Zatmění na slunci a na měsíci.—XII. Letopočet nové doby. (Na st. 20.)
XIII. Znamení kalendáíiká. ——XIV. Tabulka úroková. (Na str. 21.) XV. Sazba kolkova. —
XVI. Sazba poštovská. :— XVII. Nejvyšší císařský rod panuiicí v řiši Rakouské. (Na st. 22.)

Pncholetský seminář v Brně. (Na str. 23.)
Zpráva o Dědictví av. Cyrilla a Methodin. (Na Fll'. %)

Členi děje- a zeměpisné.
Strana

Klášter Velehrad, : obrazem. (Dr. Jan Bilý.) . . . . . . . . . . . 33

Patero dějepisných obrňzltův I. Moravy. (Jan Nap. Bund-Záleký) . . . . . . . 44Spielberg u Brna a obratem . . . . . . . . . . 51
Ilrad Bozkov : obrazem . . . . . . . . . . . . . 53

Nový kostel v Radiškovicích. (Jan Šmigmator) . . . . . . . . . . . . . 66

Členi po-učué a zábavné.

Hluchoněmý. (Le0pold Urban.) . . . . . . . . . 60

ll & a n č.

l. Nebojte se. — 2. Velika čísla. (Frant. Klinhačn) . . . . . . . 72
3. Zpomínla na Boha. -- 4. Otázka a odpověd. (Jos. Nukolan) . . . . . . . 73
5. Chudobička. — 6. Zalibeni v přírodě. — 7. Jaro. — 8. Posteaknutí.

(Frant. Klinkah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Členi rozmanité n drobnůstky.

l. Poctivoat Černohorců. — 2. Nejpodivnéjií město na světě . . . . . . . . . 75

3. 0m čili soud Boží roku 1851— L Stromjesenový.— 5.oSoplta Popolsatepetl.-— 6. Strom olivový . . . . . . . . . . . . . . . 76



Sum
7. Omámenl. —- 8. Dopis : okolí Kocourkovslého . . . . . . . .

Odpověd vinném" dopisovateli : okolí Kocourkovského .
9. Potrestnni nespravedlivon. . . . . . . . . . . . . . . 88:1

Cleni : hospodářství.

Zlhndnlček \' Imrich. (Fr-nl. Rouovaký.) Polrlčovánl | ukončení . . . . . 81

Členi po—nčné. zábavné.
Stran

1. Strýček Prlv.domil (anl. Dedek). . . . . . . . . . . . . . . . . 119
2. Líc : rub. (.hn Souk0p.). . . . . . . . . . . . . . . 126
3. Co dělají nahe maličké? (Vid-\ Nmotný). . . . . . . . . . . . . . 135
4. Pod lípou. (Frant. “link-č.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

naina
1. Po tisící létech. (Jan SoukopJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
2. Píseň bralrshm nv Cyrilla | Hcthodia. — 3. Pileň o sv. Klementovi Řimském.

(Jim Soukopn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
4. Sv. Martin. (Friml. lílinkúnč) . . . . . . . . . . . . . . . 150
5. Lhúře Pán Bůh lnu-e. (Peregrin Obdržílek) . . . . . . . . . . . . . 151

Výroční lrllovó na Moravě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
„ „ ve Slezsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163„ „vČechich....................165

na Slovemlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Opnvlulmvn'Koryčanecll.:..................188
ohlášky ' l . . . . . . . l ' . . . . . ' ' l . . I . . . . . 1m



?B fnčbfupectmí

Within a Groše
w “Brně na QBeÍlém námčfii, m Domě p. Sutina i_íou ! bofláni:

Cenn mc Hříůře.

mibliotéí'a l'agatclfl'á, čili [[m-famam .. řeči yenlileliďúď)zc.am,:
bámá Dr. 8. (E. 2%). 4. roč-nil, 4 bili), 4 ;I. —

llorlivý a veselý Ihuliěok v rodinách křesťanských. Vydává
B. M. Kulda. sv. 1. 2. :! 10 kr.

čtu-učni) bčícpiů wlaftí moratvíf'c'. koefmvií“.SBih, — 16 rr.
Qčiim) íwatc' Patoliďč Cítflvť. 213olnnčid)holiči!pro mlábeš

mlafteneďcu Dr. San Gm. Žim). 36 fr.
Ralcnbář pro čas a wččuoů. Žeru)ročnif.12 fr.
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?Ramm, čili motlitcúm tnišla pro fatoliďon fifollli mlábeš, nmšflěbo i
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gr. S].čoiumu. 18 fr.
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*))obošnoft ? "u;iwání nuibošnbcb l'řcít'mm při proccfí
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ftanb při mcřcimkf; flugbád; 240311). C—čneíl:: ropbal *anw. Iibl.

ŽB !ůši mágamj 1 jí. 20 fr. '

ebíďa fvftclm'd) pífm'. !? přctpoíebuim (\ obpolcbuim[[ugbám
Éošim potřebllód). Dle Řaucionaln ob 23mm. (72 piíně) 6 tr.
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Sfiílcm běbiců Sint—aliambar-a w wmč.



V kul-likupm'tviNitsch a tirosse jsou k dostání:
„\in a'-ohmzky svatých.

Jestit' vubec povedeme1 že posavádní obrazkové
svatých a světie Božích s podpisy česko
slo v a n s ky' m i s pořidky'mi vy'mínkami spíše ku
znesvěcovani nežli kn zvelebování svaté věci slou—
žili mohou, tak že nezřídka < nelibostí odvrátili se
musi oko 'en poněkud rozsoudné & krasy mílovne od
ohrázkův llramář'skýeh; tudyž se nadě'eme, že pod—
niknulí, touto ollhiškou na vědomost ávaué, n P. T.
p. p. čtenářův zaslouženého uznáni., jakož i přeše—
doucí pochvaly a'p'odpory- nalezne, o nižto ozvlášlě
prosímevelebné Duchovenstvo.

Započalít'-jsme vydávali sbírku malých obrázků:;
smaže/ís podpisy a s památnímí průpo—
védmi v česko - slovanském jazyku.
Obrázky jsou velmi vkusně voeele ryty. na pěkném
silném papíře tisknuty a obsahují zvláště takové ná
boženské předměty a svaté., jenž mají na M orav ě
\ v ("O-.llát íí ozláštní důležitosti. Mimo obyčejný
podpis Opatřen jest každy obrázek také 'ešt-č vhodnou
památní průpovčdí nebo výrokem z isma svatého
v řeči české, a přece jest cena nesmírně levná., totiž
1 kr. stř. za jeden obrázek, tedy [ zl. 40 kr. sti—.za sto.

Prvni řada v ocelí Již dokončená obsahuje 24rozličných obrázku, a tu yž jsme v Sll'th již nyní
značný počet na výběr předložili; můžeme však lake
posloužili po libosti jakymkoliv počtem jednotlivých
obrázků.,a pro dobu velikonoční pepředně
Upozornili se osmělnjemc na obrázek: .P a m atka
na slavnost prvniho přijímaní“

Pro farnosti a místa takova. kdežto bratrstvo
sv. Cyrilla a Methodia na obrácení ne
sjeduoceuych Slovanův buď založenojez.-:|.
bud založili se ma., dokládámc, že obrazek bratrstva
toho spi'islušnou modlitbou v jazyku česko—slovanském
na druhé straně u ii.-es.dostati lze za l',2 lir. stř.

Í Brně v měsícikvětnu. 1858.


