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[“i"-_

24. fftčbrů mcčcr, taboímá

4

ynfčlh)

©. Granma

.—

“Sue14.1G.a 17. amucnhn'íudx'btm. -—

lřcb. 4. obmtntní. í'c'ta 1. cfíaříhvi "Eim—rtu.i'ut. 3' ibn:

18 “'

thifta (M

3;-at ;"rgfwing—"gorggxmmn
,
5
l

W3- W- 2-

'25 )L
26 “B.

am

)řatogcm Gbrlfta “P, 7 56
5119.Štěpána prmcm 7 56

4
4

4
4

|271'1.
G.Sanoap.
56 4 45 %
28 gc ©.
mtásátet. a cmang.. 77 55
29 G.

7 55

4

„30 SB. t ©. 'ÍDaroiba frále.

7 54

4 6 z

31 G. G. qumcfh'a, pap.

7 54 4 7 *

Glum:

watébo Gtčpám, toleba m (ibn Gros

Řím—“UT.93 M6 bncď; mpfffv imprčcní dimi—tmaníte'm, nn tmou

("—:=.
Eomáffe atcibiff.

fc mm

twin—aji.—

31. mášm'; bm, tm; Iašbú tělní:

_30'1111
“Britanii .ro rose Plinulšm_bři'
lm, 0 WWW“
101W..5"- OPCIvbi"

rot nvfwul. choboccw to! íemupm
Míst!

5 z

rofhoupí bo mamuti rolet—nice(3 ) tve Ent—tte!bm 22. profincc o 9. b. 7 m. rano. *

Uomnoa mčíícc ]]rofincc.
'Bmá poloh-ice promise mlwá hmatu; únopábolvcu ; isflif safmqmlá, nim-má :: tma- *
má; po boinčnt [m šmí ie mcnímá;_naflqmů Mno s ofhúm metrem mbcbobním a a tquu'
3imou. mohu! [: přcie ítubenú & [nebomv profincc.

Čtení talmbúřflč.

17

ařcblrb jibuwl'kčbn kalmbúřc na nbuřtjm')tak |859.
13k počtu šibowífěbo 5619—5620.
“Boček Ecitanító.

„

“Bača áibomífú.

'.Bočet !řcítanffú.

“Boi—diibowíh').

6. lcbm

]. that.

!. frpna

]. “JIB.

&. února

!. ?lbar.

9.

„

"Bůft ípáícní (brána:. "

„

7. břqna
17. ,.
21. „
5. bubnu
19. „
20. „
25.
„
26. „
5. lmčtna
22.

„

!. %cabar.

31.

“Bůh (žaber.
Ěufían “Burim.
l. 92mm.
Bačátcl fmátlů malfonočn.'
brubó froátel. '
Gcbmú fmátct. *
Rome fmáttů ttnzllonočnidy"l
1. Sier.

29. góří
30. „
2. října
8. „
13. „
14. „
19. „
20. „

92mm; to! 5620.*
mmm; hodte! nomoročni. '
išůfl Gicbaliab.
Glamnoft ímířeni. '
šlamnolft pob gelenóm. "
fórum; 1ímátct. *
Glamnmft palmami
Romc flamn. pob adminu..

1. Glul.

ERabol'l ae gólman. *

Qag bcomer.

21.

8. „

thnoft

27. liůopabJ. Rišlem.

9.

"Druhů [máteL "

3. čctmna]. (šimon.

21. profmcc moímčceuí (mámu.

3. čcrmenc.!. Ibamug.
19.

„

„

29.1.932arócaman.

letnic)

27.

„

[. Iehelb.

Spůl'l bobptí (brána:.

$o5namcnáni.

\Gtamnoíti bmhbiřlou * čnameunnéu Šibů přiínč fc fmčtí.

Dfe annucroma

[tofeléljn Rnfenbúte jeli toRu 1859

Měťíc čili luna
panomnífcm.
Wčfíc čili (una obíhá oloto gcmč mc msbáícncfli 51,000 miL Seba mlaíiní
průměr obnófii 470 mit. Seft aíi pabeíátfrát menni nešli naň: čemž, a mplonámá
ímůi bcnní obří; to: 24 bobinácb, 50 minutád; a 28 [elunbády R oběhnutí gemč
potřebuie 27 Dní, 7 bobin, 43 minut, 11 íclunb. Q'Jůlqité jíou proměny mčfícc;
:. i. ubúmáni (: přibómáni icbo fmčtln, !tcréš ob fluncc bnl'lámó; a m tom temná

trám: čtmtroflupňů,totiž: Snová měfíc .,

a $oílcbni čtwrt C.

1?th

čtmrt Q, Uplně! Q,

]]omnljn roku 1859.
*.'80 mírně gimč, ltcrá fc obyčejně 05 bo Magna protabuic, ifouc přeruffomána
bobami tcvlpmi, náflebuie jaro příjemně, pořiblu mbqfód) bni mímaiiá. -—-Ýéto búmá

wíce mlbté, anna! nčlubp miwá málo bcňtů. 23mm; Immaií čaftě. *Bobbimcl větná
a něhy. Qinopab a profmec mimi mnoho tu!!; :: Rubena. iko! tento bómó útobuq.

18

Člení lnlcnbářfté.

1. pnouumůé [mútl'm na na
mtjílabnibo imčna Scšíč,
(\nelifá ílamnoít bra
trflrna praftarébo w
Smcmčicid) na 9320:
ranní,) m ncběli 2. po
Siem. wánč .
.
mcbčlc bonitní! .
.
*Bnpclcční [n'-eba.
chběíc 1. pofiní
.
gltběíc Rmčmá .
.
Belenó čhnrtcf .
.
9305 bob melifoncční . .

prohl—nó

*Bánč

Ěoši bob. omatobufíní
intjfmčlčiňí Eroiicc
Clamncft Bogíbo 'Ičta
16.
20.
9.
13.
17.

.

2. četmna.

. 12. čcrmna.
. 19. čcmma.
. 23. čmvna.

GL Wannfílimcui SB.Wim-ic
GI. aniclůw Rrášnód) . .

lebna.
února.

Gól. iméua_ “B. EIRm'ie .

2. čcrwmcc.
4. gáří.

. 11.

„

břqna.

Sletčle růgmcomá
2. října.
Bím—bn. pohvčcmí (brdmů 16. „

bubnu.

Dřcbčl po Cmatém

břqna.

21. but—nn.

24. but-na.

alla—čte !Bilá čili prom—bai

chčlc

1859.

manebcmftoupmi

1. fmčma.

. 29. hnčma.

S'Dudm

i:" 23
alumni ncbčlc abmmtni.
imafnpůft počíná tme
:: ttmá a; bo . .

. 27. liftopab.
7. (chun.

8. Břqna.

ll. Dómfúmní [maltu] a [[amnoní cirReumí
m arcibiffupfhví Díomouďčm a lv [\iffupftmí QSrněuife'm potmsene'
fmatóm Dtccm, papežem *Bícm IX.
18 úterý po nebčli bcmitníf: Mohli

tBa

!Bána Wafícbo 53:3th Gbrifta

28 úterní po 1. neběli vo bemituihx: 12 a'

mátfa utrpení 5.8.92.
8. thifta.

91!—
pátc! po popelů:

(5m. trnomč

to

tum; 513.918.thifia.

133 páte! po !. neběli poftni:

Stopi a

břehů 213.92.3. Gbrifla.
ŽB páte! 10 2. neb. poítui: !Broílčta

bla EB.ŠR.3. thifla.
9.33pótcf ro 3. mb. poftni:

tan $. ?R.8. thiíta.

Gm.

pěti

$$$—úte!ra 4. neb. pofmi: mcibtašfíi

hro: 113.SE.3. thifta.
353 páte! po ncbčli fmrtelnč:

Gcbmibou

Icl'tnč bicí). a). Marie.
Encbčli 3. po QBclilonnci:Ddytanftwi

fm. Srícfa, ženicha EJB. Marie.
18 páte! po ottámu Božího těla:

ERej:

fmčtčjníbo ítbcc Scěiffoma.

ŽB mbčli 3. po 6m. “budpu: mcičift.

fííbo [rbcc Mal). CB.Šmarit.
933 ncbčli 5. po Gn). Emba:

(5m. s13:1:

\ulim) pannu; a mučenict.
ŽB ntb-čtil. m čcrmmá: Dicibraáňí

hmc

13.*R. 3. Gbrifta.

ŽB nebčli 1. po oftamu ím. ap. !Bctra (:

*Bamla: *Bamátla mfícgb [matóq

biftnpům (paveěům) míunítýcb.
ŽB netěli 3. měíicc Aáři:

©et—m ib o

EIBncběli 2. mřííce řiina:

Watcřftmí

28 ncbčli 4. mčfícc řiina:

Čínou; u

Icftnč blaf). “B.Marie.

blab. 58. Marie.

$. Marie.

583 ncbčli 2. mčfíct lil'topaba nebo m ne

běli pofl. po fm. Eudm:

53 d) ran

ftmi Mal). "B. Smatic.

m. Jiní památní Dnomé na Jlíummě,
it;) fatoííci

ogláňtm' 1110inth fonati

27. Ict—zm, nároční bm potchni

Seba

14. února,

Excellent-i, Steitůnoinčiffibo

roh: 1842.

móročni ben [mrti

Gorilla,

Glomanflčbo,

». biílupa Ěrnčnffčbo,

!Intonina ![tn onto,
btabčtc deaffgotfcbc

mají sBeim: 230511.

tofu 869.

6. bubnu,

fm.

apoftola
to íRimč

móroční ben [nu-ti

hn.

SIRctbobia, apoitola

Čtení talentófflé.

Glomnnflčbo,

27.

na 153:

chtabř, r. 884.
mgrnčni bm fauonidébo

6. čtrmna,

4. 36 f' 1, mňročni bm pomagóní bifřnp
fhám G_íšmem, a

3-

„

medem, a

„

wgtoční

""

Enfohmbčbo rána

23b

břidpa,anbbrabčtt

cba, :. 1853.

4. října, můročnibm imcnomin

Seba upon. chičcn:
ftmi Giíařc Sána,

Bůtítenbctga r.1853.

16.
21.

„
„

srantin'ta Soitfn.

umírnění bm ynolcni ::

wúrnčni bcn toruncmás

múročni beu pomngáni bio
[tupftúm fřišmem 9! ci bíle

ni _ímatébo Dtcc, pas

[toiučiífíbo p. biítupa
i\rnčuítčbo, ?!ntonina
?ltnontn,
gn biífnpa

peče *BialV.r.1846.

15. črtmenu,

mutt-čníNu malby 92:1:

bůftoinčiíííbo p. bi
ítupa Ěrnčuffčbo r.
1841.

18. ftpna,

múročnibcu natočení

Seba

móročni tm flamnčbo nafto
čcni bo dprúmu mctropoli

tnibolenmouci Břeíbůft.
p. arcibiítupa
Bet,—ii

bcn pem—qcni [ut—at.

Dtccm ga arcibiitupa Slon

mouďěbo

19

?luvcopplffébo, r. 1839.

1. profil!“

múwčniben naftow

pcuíwlóbn Stbo ap.

abc—Rclffčbo

"„Sc(ičcnnma Cífcřc
“Pána, Úranlin'ta 30
ícfa, m Dlomouci t.

%:Iičcnítmi, Giíařt

i'óna, Gtautínla Sc=

1848.

fcfa t. 1830.

IV. Dnumé pullm'.
mnnmé

poflni

nancm pro úplnou

čnamcuůnittoiim

Hou w faícubáři homoluit, ale porouči fc Girlmi ímatou,

iiftotu

a

pot—oblnofl uimn [obč učiniti :: imcnomitč itn

maléru čcrmcnóm fřišlcm

nauí iícu tatcmi bnvmé prftni, m; fašbt)
hmlid'ó fřtífan mafmjd; ;:ntrmů óřtštli

[: |“qu — Dunn—čmalym
Iřišltm
poítuí,

it

buon ga ben bo [t;ta Ic uaíiíti. —
31mm? Qnomč meítum čtrmcngm lřišcm

mamutím. In:-mi

černém

anamcnaní Hou temně, bnotvé

gnamcnani iíou ncipřífnčifíí buomč poftní,
m, pon—inno icft i mafilqd; \,\Dhmů fc
gbršcti i uimu [ol—ěučiniti a itn it!-unu

ča bm fc najifti.

na herčš nmfntúd) pohanů iifli fc

v. Ětmcro magma čili runa=
tcmótnmúď) Dní.
1. Ent 16., 18. a 19. Břqna.
2. 51311: 15.,

17

a 18. čcmna.

3. 1311: 21., 23. a 24. gdři.
4. ŠDnc H., 16. . 17. profmce.

VI. Lctopiíné ónúmtit).
(?ch !aícnbnřc Mcbořowaq
[Biímcna ncbčlni B.
BLatč čiro 17.

_Giflo wattů XVI.
C_Šiílofgulpu fluncčnibo

17.

Giflo Střimíft'ljo pcčtn 2.

vn. pnfmútm') čas mcúl'mnnční.
*.Bofmátnó čau melilonoční
m'oú ob čtwrtč neběle ponui tnc
3. bubnu,

aš bo [ot—oh; přtb

fÍamnoftí

mciímělčjffi Trojice, 18. čermna.
% tomto pofmámčm čaíc powimm

tr.—ím
jan mu; tatoliďň fřcftcm, i\rěmu nm
řičmčmn Inčgi 3: fnmd; břidyů ftrcuífmč

a úplně fc mmnnň čili gpomibati, :: mi
fmčtčiffí [xt—éter!oltářní 6 p(amcnnou

po:

bošnofu a 6 rowicenou “20011
přiimouli.
2
..

20

Čtení latmbářflč.

Vlll. Jtnremní
$ofmámé born)(Tempus sam-alum),
m nidxáto po gólonu drlemnim

anpoměz

atm; ifou míjelifé blučně fratonite,
plein) čili 56h), mcřeinč babči; čili „man,
a těm pobobně čábamx), iíou:

]. iDoba abmcntni
mónočni

:: fmátl'p

aš bo ffamnofti [matótb tři

Rráh'xm, ob 28. linopaba aš 1:0 6. chna.
2. Celá čtyrpcetibcuni pofmi čas a
tóboben melitonočuí aš bc ncbčlc pro
mobni, nb 9. břqna až to 1. května.

3. D čtmetu
tmubrcmýdp hned),

to [obotn
4.

hodin;.
5.
ffid),

Dlmmč.
“Bůh) (bůh;), bubbt; (mufilb), mffelifé

bšmabeíni lm;
galágám; ifou

(: mtTeďq _3ábnm1) ma'-ejné
téš neimpůn'imi 56110119ci

fařfhjmi :

I. “aníební 3 bni abmentní, bn:
22., 23. a 2.1. profmce.
2. “Ra 2305 bob mánoční,
profince.

3. Na
břqna.

Dne 25.

ftfebu popelečnou, tnc 9.

4. 92:1 flatu. Blvčftomání EB.Matic.

fuůúd) čili Imm bne 25. břqna.
into; i u) páteř

a

po celá to!.
QBc fmatmečer

přeb blamuími

9M bm fmatúď) apoftolům na:

(Syrian

\

(: EDřctbobin, ! němuž jiné

lajbó totalit u) nát-obě naffem tobru
molnč přibá bm umrti I'm. Gmina, 14.
února, :: bm umrti [m. Wetbobia, 6.
bubna.

5. 230 cch; fronta; túben přcb QBeIif

fonaci.
6. 9M Qšoší bob melifonoční,
24. bubnu.
7. ?R“ Qšoši bob ěmatobunni,
12.

bne

tme

čet—mna.

8. Dla [Iamnoít Božího ičla, bn:
23. čertem.
9. Dla fíamnofi Waroyni SB. $h
rie, bne 8. čáři.

IX. Smati patrnnomé ócmmi,
jiůšto památfa fímvnč fe fond w ťorunnícb gcmíd) naňcbo cífařfhvi
%ařouffc'bo.

tnc 15. října na:
Gm. Gprill a iDhtbub, bm 9. bře—Gmbebmira,
(šlqífu.
ana na žvřotamč.
Gm. 30,31 mcpomnďó,
hne 27. čertuna m
bnc 16. !mět. Gm. Qabiílam,
Gebmibrabílu.
m (Sedma.
Gm.
Gtaniílam,
bm 7. lměma»
Gm. QBáclam, bm 28. gáří, m Ge

batičí.

(b_ád).

Gm. Štěpán,

hne 20.

fun—nam

Gm. Beopolb,

bnc 15. liftopaba m

mohlim malounu.

Uhříd).
Su). Eliáš, but 20. čermenccto (Sbor,

Gm. cfs-lorian, Dne 4. května na bor

Gm. SRM—bus,bn: 16. [rpna to (Sbor

Gm. Emmer,

matfhx.

matffu.

Gm. San Rřeftitel,

ním 9Zafouffu.

bnc 23. čnmna Gm. mmm,

nobtabíťu.

m Glamonflu.
but I.

bne 24. bubnu m ara:

Gm. $irgil,

Gm. Soícf,

bne 19. břečuam Run:

Gm. Sanas,

jinflu.

aóři m Rotas

tanftu, in_Rraiinítu,
moři, me Gtótfln

nímIqrolflu.

bn: 14. góřito 6011

Gm. Guiribion,

Gm. Silii,

Gm. Siří,

tanflu.

Dne 25. bubnu u: 58:

nótífu.
bm 14. pronacem

fiDalmatílu.
tme 27. Iiftopaba lb

Sišnim Iptolftu.

tme 1.1iftupabamíza-ač.

m 130: Gm. Rare! E\otomcifló, bn: 4. Ii

:! w Gem:

Gm. MiQacl, bm 29. gůři» bami.

ftopaba» Sombcrbflu.

Gm. Hmbroz,

bnc 7.

Bombatbílu.

pronace u

21

Členi hícnbůčflč.

X. Ětmero čálteli ročním.
[. Saro

čili mcfna počíná bu: 21.

3. “Bobbimct čili icfeň počinábnc23.

[\řegna o 3. bob. 57 min ráno ble počtu
23mtěnílčbo.— Sami rotouobcnnoft.

gáři o s. bob. 14. min. mcčct bic počtu
Ěrnčníh'bo. — *Bobýnmi toronobcrmoft.

2. Min

počínábut 22. čmona o ]. bob.

.t. gima

2. min. ráno bÍt ročtu Bměuftěbo. -—
Wojbclfii onomě, ueilratfii noci

počíná tme 22. trofmcc » 9.

bob. 7. min. ráno ble počtu Brněnfl'ébo.
— Dřcilmtffi bnomč , mibelfíi noci.

XL 3atmční na [[unci a na mčíici.
violu 1859 51an čtmcro

“umí

]. Botmčni "unce

tnc 3. února ob2.

bob. 3 min. ráno 03 bo2 bob. 41 min. tc'mo
ble počtu %rnčnff Into maté gatmčnibube
(u mirěti icnom na bliýu tořm) iišni.

2. Bahnčni mčíícc

4. Batměni [! u n cc one 29. čemmcc ob

5atmčm'na

a bmoie na mčfici,ie3tomfial

to fmjindd; nafiid) trirčti nebubc.

tme 17. února ob

10.1;ob. 2. min. ráno ai bo 1 bob. 34min.
mcčcr ble ocčtu QSměnff. QBitithně to Mun:
rict, ro ?luftmlii a to: mód). čáftid) ?lfrih).

3. Satměni [[unce Dne 4. břcgnu ob
6. bob. 40. min. aš bo 7.(;ob. 56. min mcčcr
ble počtu SBrnčníř. QBibitelné w [cm—rn. čáa

hid) Qlflc a to fetoctoqáoab. čáftícbQimcrih) ;
mimo to jenom to fcmcrui čáfh' tichého moře.

9 bob. 34. min. meče-raš bo 30. čcrtocncc o

0.bob. 32 min. ráno ble čaíu Srnčnflčbo.
QBibitclnč minima-mód:. čáRi Smc a to:
michobni čáfti [emu-ni Žlmaitt).

5. Batmčni měíicc

bnc 13. [tpna ob

3. bob. 42. min. až,bo 7. bob. 38111. mcčct

ble počtu iBrnčn libo. %ibitclnč m?luftralii,
řáítcčnč m ?lfti, m QIfricc a m iišni čáfti

Giorou).

6. Batmční [[ unce but 28. hp. ob 4. b.
43. m. a; bo 8. l).4 m. rano ble počtu Bm.
Qllibitetnč to malé iibo: mód). čáfti ?Ifrifo, a
tocmětfii iišui čal'tiofirotoa Einbagaetatn;
mimo to jenom to iišni čáfti tidgc'bo moře.

xu. Letopočet nowé born).
mo! 1859 po matoacni sBá'ua :: Gpnfitelc uafkbo Sešinc G_briíta, ieft to! obyčejný
maiici52 nebo! a ] bon, čili 365 bni.
tito! tento itfi:
moi touto izl't:
6024 Db mučeniďé [mrti fm. Sana 92c
Db “moření [ločta . . .
4253
pomuďčbo . . . . . .
466
Cb octa—oo ftočta _; .
367
Db looftěíporoáni[: Bibů 5 (Žgbpta 3356 Sb monalescni ?lmcriřt;
342
Db aačátfu holt-mání Damiboma 2920 Sb počáttu btubům Euteromóď).
DD fence melifčbo [němu dílem:
Db monammí chrómuSantinim:
2876
nibo
to
'Iricntč
.
.
296
ffébo
._ . . .
.
.
2612 Db počdtfu BOÍctč mólťp . . .
Db gaíošmi mimo . .
241

Eb louce $ařilonílébo gaicti
Db Diarogtui thifta SBána .
Do nfmrcmi :: mgřřiifmi .
Cb

Db
Db
DD

.
gatošcui Ito. ftolicc :Rimfté .
gfáso Senifaltma .
.
ciíaře Ronítautina
Sturla %elfčbo
. .

Dt“ přidiobuítv.Gorilla

2395

Sb bitwo na Bílé bořc .

239

1859
1826
1817
1790
1553
1059

Do
Eb
Sb
Sb
Sb

103
67
66
55

a 932:
997
988
923

ffčbo . .
St—5aloími $tažffěbo arcibiífupftmí
Db vlnami Elitašflód)mqfolodu“lol

551
515
511

Do fmtti Rotta IV.

481

.

.

.

Íeíla . .
Sb fnnti ciíaře íšrantin'fa '.

tbobia na EUřorawu
.
Sb umebeni Hcítanffé win; boČed;
Do fmti mučeniďč [m. QBáclaioa
Do [mlti Dtalara ll., !ráíe Čo.

.

počátru 7Ictě mám; . .
fumi ciíaře Goícfa ll.
.
natočení ciíařc Setbinanba [.
galošeniiRalouftébo mocnářftmi
uaroSeni ciíařc Grantiíffa So

29
.

23

Do ímrti papeže 9icbořc XVI. ..
Sb naftoupenicifařt Grautit'ila So:

13

Mal. (bnc3. proiincc1848)

H

Cb utocbcni insula čeftébo bo úřa
bů a bo filo! .

11

Sb

gulo—AmiDčbictmi fm. Gorilla

a EUMbobia n\Brnč (na bm
[m. ŽBita 1850) . . . .

9

22

Čtení Identóřífů.

xm. Bnnmcní Rnrcnbúřmú.
Bilameui mířemifa.
Směna.

Dbroa.

Bnnmmí.

n'

V
8

8. Gtir

CE

"l.

3. Blíženci

“*

[[

9. čti-cite

&'

72'

4. íRa!
5. i'm
6. 330mm

1:za!
&

G
Q
np

10. Rogctožcc
a
11. !Bobnař(ŽBobníi)H
12. 9%an
::

Z
)(
*“

!. Giove:
2. 236!

R!

Směna.

Dima.

7. 2365.:

Brummi.

ů

&

$omamcnáni.
Rašbó měiíc mima' m faícnbářid) icbuo ;: čimmmi gmiřctnifa,
a fm to tom potdblu, jal jím: iid) gb: poftmili; |. 2. a 3. ifou mamuti mčíícům
iarnicb; 4. 5. a 6. ífou znameni měíicům lctm'dg; 7. 8. a 9. iíou anamcni mčiicůw
pobzimnidp; a 10. 11. 12. ifou annmcni mčíicům 3inmid;.

XIV. Blinmcní oůčánic čití ól'ubic ulčlmdj.
Směna.
Bnameuí.
1. SDoBropón(Mercurius)
2. Rróíopani čili tuba (Venus)

Směna.
Bnammi.
5. leonwc se 4 mčf.(Jupiter) 2|_
6 blabol“ 6 8 ničí. (Saturnu.—i)15

8. „8sz 6 1 mčííccm(Tellus) 5

[Wehfihnh

4. Gmrtonoč (Mars)

8. Ever—an
(Ncp!Un).

6

EUřimo tyto mčtfii oběžnice icft mnoho iiuúdp mmnid),

68 mčf (Uranus)ó
pobvbajicim

f: bwčgbám

9.——12. mlilofti, to icft tn! malým ano gbánlimč ltcimenňinlbivč5bám, \'tzrč proftúm
ohm, bq !)mčsbúřílúd) rnltfobícbů nciíou ani ! fpatřtni. Tiofnb iid; bylo 52 m9
pátn'iuo, 5 nidh'g nemnii míírcimu pcfub ani imčna, ani; prameni, ba ani čac iciid)

občbu není análu.

l.
2.
3.
4.
5.

mawmaii fc minutu—ibn.

Ceres (Bimčua)
Q.
Pallas (ithbřma) g
Juno (Rrálnmno) :;
Vesta (Gmina)
&
Aslca [bmčgbčnto

6. Hebe (Ginna)
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.

lris (Sblišgna)
Flora (Shnčtma)
Metis (%čblafa).
Hygien.
Parlhenope.
Viktoria.
Egeria.
Irene.
Eunomin.

;;

16.
17.
18.
19.
20.

Dičfteié afpuň abc “jmena umbcmc:

Psycho.
Thetis.
Melpomene.
Fortuna.
Mnssilia.

31.
32.
33.
34.
35.

Enl'rosine.
Pomnno.
l'olyhymnia
Circe.
Lcukolhea.

21. Lulclia.

36. Atalanle.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Kallinpe.
Thalia.
Themis.
Phnkea.

ProScrpina.
Eutcrpe.
Bellona.
Amiilrile.
Urania (meben'tanlaJ

Fides.
Leda.
Lůlilia.
Harmonia.

Dafne.
Isis.
Ariadne.

Směna oftatnid; bcmiti nciíon pcfub ufianomcna :: poaman!
tepnu ob 27. lměma 1857 byla; mgpáttónp.

gnúma icšto

23

Čtení lalmbářflé.

XV. (5060ng 0 nomúďy pcnčóídj.
2. St vromčnění

[. £ p;omčučni__ _
hutě; tonmucmó
ru rum—énm;:

(Bengt
foumcnčni
gl.

tr.

(na [mt—u)
matt—nitě.

matné talour
flě pmq:

uni.:

nou—Mxpmq

matouilmň m

Blomépcmge
talonflč

*Iřoméptniče
mlouílě

03ch
lonmenčui

“Hamé
ltcicar.

51.

2. St gromčnčqi

nomúd; pcnča !Hatouftúdp m
pmq: hamr—měni(na fiřtbto).

Blomé
frcicar.

][.

513mm
!mnvenčni
gl.

h:.

loumccm' (na [cht-ro).

mom
trckaa.,

;.

i
2
3
4
5

1,/.
av.
5'/.

1/3
1
2

,I!
41,
1"

83/

3
4

600
700
800
l.,"
900
2111 1000

6

10! l

5

2517

1
8

ne'/.
H

0
7

3%
4

Šg

'i'!
'1'1"

,3

5'/
(,i/"

15

267,

[gl/.

7. /1

gl.

tu:.

571
666
761
F5?
952

55.15
48
5411,
584/1
22%,

. . .
Q. s_vrn'mcncm
,
pmq “quit—mw;mnou—e

(20

35

15

B“,

ig

gg ]“

egg

11:15:

45
50

78V,
aiv/.,

30
40

1'l'/1
229

l
]
2

5
57V,
10

50
60
70

256/1
341/1
40

3
4

3
4

15
20

75
$()

42V,
455/1

|
2

1/
It"

5

5

25

90

Maj,

!,

21%“

7

7

35

1

s

|

8
9

8
9

10
45

l
2

50

3

1
1

2

51%

l
l
2

6

-—
30

G

!

30

'

%,

l

_-

4G"

]

31'!
42 '. \

lm

__

5

4

455/1

30
40
50

31
42
52

50
—
50

70
8

56
7

42%
40
37:51

60

63

-—

9

&

70
80
90

73
St
94

50
_
so

10
20
30

0
19
20

31%
20,1
3M.

150

157

50

50

47

375/1

200

210

60

07

H„

315

70

66

m0\vč
!rticat

'

2, "“

25

300

[fč pem“

];

25

38

'!

.45
__

25

40

[
5'

00

50

_

<Jřoméralou

íínjnomé
__?

_
255/1
511/1

to

105

*Bmigc

5271

10

100

30113! SÍGÍOUÍÍC.

]'

2

_

u

84

.

_

i
I

gpx/l

av,

40

400

4 20

80

70

500

52.5

00

as

42'35,

604)

630

100

95

"h,

1:= r,

700
800

735

200

840

300

100
285

2.45,
42%

900

945

400

380

57 r,

:

Iooo

1050

500

476

lup,

[

24

Gm!mmm.

Hamé mince.
]. Qmoutolar fpoílolm) platí to Eiffc matouftčm 3 at., to čifíc išruítčm 2 tolary,
lv čiflc iibcnřmcďém 3'/2 zlatého (! m fonmcnčui minci 2 51. 5! lt.
2. Iota:
[poítomú plati 1 51. 50 nomód) hcicatů m čiflc iRalcuftěm, 1 toho
to čífle !Bruftém,

mind.

13/4 AI. to či[le iibončmoděm

:! 1 51. 25%

h:. 11) Yonmenřni

3. ŠDwouglatnil» mať. čiflc platí 200 navod) lreicatů :! mf. m. l$l. 543/1 Ir.

4-33“le

„

„ 100

n

n

n

_

57V! v

5. Cim—tmaglalmla
6- Shin' bťfťhfít

,.
"

.,
"

25
10

n
n

u.
n

n
u

_
_

i'12/1 "
55/1 n

7. Slon—1)Pall"

„

„

5

n

u

u

_

26/1 "

3
i
V!

..
u
|!

..
n
v

n
u
n

““
_
""

15/1 ..
4/1 "
2/1 »

93mm mince btobnč:
8. Irojl'rcicar
9. můmó “Citat
10.13ůutťíťal'

„
„
::

„
u
"

Db 1.četroence 1858.
přimo 3 oběhu Hainomč papíromě renůc to celé říňi mahuflé; aš bo 1. řemenu
1858 mohlo momčůotoóni rosliřnód; ob t. 1848 ob ftátu mpbanqď) a iiš ; oběhu
maatqd; pmčěníď; anamol ob miniftra financí jentě pomoltno Býti.

Ronem měfíce října 1858
přimo náfíebuiíci Riíbmč a Drobné penígc ; oběhu: 30hcicaráh),

ftatě [cbmtlact

heitatám; paměclitrtitarňm; natě fetmiťteimráfg; měběné penigez rue po 6. 3, 2
1, V, keicara íBibcnftčbo čífla (nainůn 3hcicnráh) a V. lreicarál'o tv Ionmmřni
minci (fiřibta)

Db 1. liftopaba 1858
ití! notně Walouflé čiíío (ma!uta) icblnou gólomti ;mlífou nalutou m ?Ralouffčm
cifařitém Rám, :: bolo poinlmomanč truby minci mají až ho tě hot—o, lbg bubon
mah; 5 oběhu, míti náflebuiíci gólouni cenu na čiíte ilřalouffém:
1. Émougíatní!
. . . . . . . m malouflěm čifíc 23Í. 10 non—úd)qu'carů
2. Statni!
. .
. . .
„
„ l „ 5
„
„
3. Qbmacetníf nomčiffibo tagu . . .
„
„ — „ 35
„
.
4. inaccmíf ftarňibo taau
. . .
.
„ ——,. 34
„
„
5. SDoíetm't a V, lin) . . . . .
„
„ —
17
,
,
6- $“"“
“ I-Q/hn)
' ' ' ' '
!!
" '"" " 811,2 »
u
7. (.“toffíčcf

.

.

8. Romani (lžíšomó) tolar
9. Romani půltolar
. .
10. Rornnní čtmtttolnt
. .

.

.

.

„

„ — „

.
.

.
.

.
.

„
,.
,.

„ 2 „ 30
„ l
12
., -— ,. 55

11. Ěeňtáče! Bletop.1848 a i849.
„
„

„

„

„
„
„

„
„
„

.,

„ — ., 10

„

.

„

„ ——„

„

„

lreicar
. . . . . .
půlheicat
. . . . .

„
„

„ —- „
„ -— „

V, „
V, „

„
„

12. mlék—ční;tmouhticat

13.
14.

.

.

.

3

„

]Jmmiofn & mupoěitúní.
&) Rreican; lonmenční mince [: oromřůuií to nutné [::.-icon), m;; je togmnošimc
o ieiid) polomičtu a o polomičfu toboto počtu, !. to. máme tromčniti 6 lttica
rům m nomé kejmo;
polomičta a: 6 tr. jfou 3 tr., :: polomičfa 5 3 !t. jen

Čtení Mamma.

25

1% 'i'-, tety 6 I:. a 3 lt. a 1'/, tr. Dělábobrman) 10V, fr.; 14 lt.
(lt. bčlň 249/2 nutného lreicara, proto že velemičla ge 14 ieíl 7, a polotoičla
ge 7 ieft 3%, tet—1;14 a 7 a SV, bílá 24J/2 nemébo heieara.
b) mou.—člreicau) fe proměňuii w lcnroenční minci, lblfg' je 1/, nófebime, (multi
pliluieme); !. p. 25 nenašel; hticarůn: bila 142/, ft. lcnmcnčni mince, nebo
25 &ntčíočeno 4lráte tělá 100 a 100 [ebnličtou ro;,běleno bá 142/7.
c) EUřniiuliie ;,latč lonmenčni mince proměniti me Almě nemá, muiime tmacáfnu
čáfť připočítnti R. ;: folii ncmjd; členící; bá 4536 gl. lonmenčni mince:
Dbpnmčb : 4536

2268

4762 51.80 nomód) hejcarům.

.

d) (Št-lí cena něialébo Aboši při centnóři m nomúd; členící) ubána, flcic libra (funí)
tebou) 36031 práh—čtali! normách heicarům; !. p. tentnóř tém; ftoii 58 nomód)
glatňd), tebt) přiibe libra na 58 ncwód) lreicarům. ?! tal ptáme 306 noc;—at.
Rbnš Boji lil—m cultu 39 ncwúd; lrcicarům ftvii centnúř 39 51cm; malou

mbo mm.
0) (žena iebnč libri) fe teť: čaflo m grcnícl) flainoroód; ubómá; ial fe boamímc
cenu iebně líčen tn nemód) hdmi—id;? ©reňe fe mufeii armoináíobiti :: jeme

10- čáflla fe připočítati; !. p. hnlm libra tuha Bála 19 qrcfíů fíainomtíď),
tebt) linií to nemám freicared; bmalráte lolil !. i. 19 a 19 tělá 38, pal iefítě
! tomu 10. bil 5 19, tet—\;tčlá bebrmuatn 39%0 nutných lrricarů.

©natná

proměna hejcarů formacnčníď; a fíajnomócb \v nomč
ftejcart; Galup).

$robamači umímaií obvčeinč rychle lomnenčnl freican; m nainomě, a Hainomč
n) lenmenčni mřniti. Rba ie ro talcmčuz počítání f(\čblú, len fl bube moct lebce frei
caw lonmenčni & Haim—méw nome treicart) proměna-mat.

——-& tomu flouši pramiolo

náilebuiíci: $ečet lreicatů Ionmenčnid) promění fe m Hainome' heitany, oboic fe fpo
čitó, a eb trpím fanu; wegme fe polomičta. R. ». Mnobmu obnáífi 10 tonmenčníd)
Ircicarů m nemód; freiccmdy? — Dbpomčb: 10 lonmcnčníd; lrcicarů ieft 25 [iai

nnmód; lreicarů, tcbn 10 a 2.5 ieft 35; polemičla ; 35 itfl 17'/„
menčnid; heicctů tčlá 17',', nemíní) lteicarů.
231: cifeřflěbo nařiňmí

nb 8.

četu

tet—n 10

Bófcnem ob 6. góři1850 .: ponč
nimi nařigenimi uftanomeně plotr; ; tant,
!nlenbářů, čafopiíů a nóměfíti mail fe ga
pmmomati ble min; náflebuiící:

mena 1858 obaly-bai:: šinmcftní lnilpp, paf
!nilm notářů a feníálů, fterc' nleb 1. li:
ftopabem 1858 na papíře s lollem befa
mab přebepfnnúm fe počaln,mobeu fe bále
mění; linin .: fpiíů, Here opatřeny iíon

abmlaret. .....15

lolfem, »: čnfe iida abl-temeni aneb užíti
přebepíanóun, (ge co přileb bále nšimati,
ani; 51) fe pogbčii gum-umi! muíel ro,;t-il
mesi plan) přebenlúmi a těmi, ltcré fc

5 mótifťu lalentáře
. . . . .
; lašběbo exempláře follu pcbrobcnébo
čnfnpifu ciaosemnčbo . . .
bcmácibo . . . . .

tímto nafiynim ul'tanomuii.

5 fašbčbo felln pobrol'cnébo námřmí,
tbnš čtmerccmá platba neobfabuic
mice nešli 180 mib. palců čtmerc.
a lbnš [ormát papiru ie mčtífi nešli

BemčpanRě tam to určinjd; čóftfád)
loumeučni lnincc uRanemcnč, maií fe ble

boíamabni min; s 5 pere. rřirášlcmna
měňmati

ble problůn'enúd) přemobuíď)la:

bule! :: Ge čtnófíeuim lejt—ebn 510mm, jenž
fe nm;—lati! nemůže, na nejbliěhi mnčni

fplatitclnou bubnem to čifle tatcuflčm.

Ion

Dlomč freie—arg

interním

.

.

.

.

.

.

.

&“ lajbe' mnliíflčni !ollu pobrořenébo
vanámeni neb nómčnti m čaíepife

bomácim........

6

1
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Čtení falmbářflč;

XVI. Šňúů)
f mymčřcni 111011310
5 ptámnid)
nf. čiíto

100 aš „bo
200
„

více
„

pro

111000111)
ÉDl'llllllÍ

1200 čí.
„ _—300 „ _

„„
„
„

300
500
1000
1500

,„
„
„

500
1000
1500
2000

„„
„
„

„
„

4000
2000
6000

„
„

6000
4000 „
8000 „

ócmč

!iílín, ftcrčšto 11011; ble flupňů ro pomčmřccnč 1011011.
zl. nowč lv.
mt. Eino
31. nomčtt.

105
15

—
_
—
1

25
50
75
—

2

_

i

přců
8000 až „bo 10000
„ 10000
12000 ;L
„

8

—
_—
—

„,
„
„

10
12
11
16

—
-—
—
_

40000 „
( „ 30000
32000 03 to 36000

20
18

-—
—

|

„ 12000

„

16000 „

l

„„
„
„

„„
,
„

20000
24000
28000
32000

16000
20000
21000
28000

56

.

“Bří íumóď) rřců 40000
51. plati fc ; fašbód) 2000 51. 111301)11 l 31. mice,
při čemž [: pomněnie mýt—01:1,ncobnánciici 2000 31., ga úplné 2000 31.
čííío ratouífč.

31. 11011611.

913 bo

20 51.

31. 1101116
fr.

přes 1200

4

—

„

40 „

10

1600

.

2000 „

5

40
60
100

„
„
„

60 ,
100 „
200 „

15
25
50

2000
2400
3200

„
„
..

2400 „
3200 „
4000 „

6
8
10

—
—
—
—

4000

„

4800 „

200

"

300 „

300
400
800

"
..
„

400
800 .
1200 „

<Bří fumád)

1111168000

—

čiílo mfouitč

5

přes 20

75

i
2
3

4800
5600
6400
7200

_
—
— |

5'- platí

51. 113bo 1600

„
„
„
„

[cal—13111111)400

31.

5000
6400
7200
8000

31. o 1

gl.

12

„
„
„
„

11
16
18
20

mice,

při

-—

—
—

—
čemž

fc přcbqlet,11cob11áffcjici 400 gl., ga úplné 400 31. pormšuie.
$teba1uačl guámcf 1111101111311)
11100011ímé nepotřebné
!omvcnční minci 113 1řeb l. [iftopnbem 1858 50 nami

góícbp toltoqu)
511011111;
toltcmé

511.1melm
m čiíle tas

louflčm mmučníti.
213031. lebnu 1859 nebubou ie (mi 1011111čňowali,
ani nabtašomti
1160 31161me follomč, ÍťŠ 11qu 50 neplatné problán'cnč.
Rolfomé

311011181311 náročfíti,

hlenbáčc

n—at. 20 11111100,the buh; břlme follomni

papír, určený ! náločfflim, 11 na falcnbářc.
ňuačui

011101013
papír

11 (130311105 110181111)nebubnu

úřabq 51132111), Eube

fc

fold

fc prorá

tifhwut

na

92.1 iimjd) mifmf) úřab, iciš 51mm; úřnb

1100110111i,polřeb11é 511011111)
fclfomč po (lešení

platu

11:1;bc'1—a 10113510 hrana

na poplatm'; přebmčt ble přcbpifu přilcpi,b11cb přclolfuj c.
“Ict

fc

to

má

bíti

mnube

při čafepifcd; ci505c111ft15d;101111robrobcmjd),

!tcté

nebodpiseji po c. !. pomáďy

xvm.

Jtcgmgšní

mfarfňt)

roh

1111111131131
111 nm

3111110111118.
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Budina o měbictmi fm. 59!in

minu, nar. 24. pronace 1837, acinon

Ératři Sebe QBelič. cifaře s.Ba'na.

bcnó mc ŽBibni bn: 24. bubnu 1854.

% : t bin .: 11b (Ellingimiíian , 30ftf)
nar. hne 6. čermcncc 1832.

50cm) Sabo '!Betič. cifaře iBána.

Rare! Bubwil, natom bn: 30.

čermcncc t833.

Gií: Smejcil, arcimčmobhjnč Ž, 0 ji a,

Ěcbřičla, Tarutina, Maria, Se
fcfa naiejcna but b.břcjm,1855.
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:: Eliotljebia.

“Submit (30ch , Santon, What)
natejcu tu: 3. tmčtna 1842.

_.

1- bnc 30. května, 1857. tu Bubinč.
Git. asana, atciwčmobhmč © i i ct a,
nemam.: bnc 12. četieencc, 1856.

limit

0 ícítn; otcc Sebe QBeti
čenítmi cííaře sBánd.

íjerbinanbl.,

Qbobrotimtj, bó

malt) ciíař Siafoujítj, narojen bne 19.
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Emmia Rienicntina,
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!Bi'ma_bn: 2. prelince 1848.
jeho „Boj i: (93cbřifjía, ©etetlna,

6th
513%:

narejmá

bnc t. břegna 1798, jaíiioubmó bm 28.
čermence telu 1817 o irálom. princem
ebeji Ciciíit,

mina) Dcera 1- řráíe Bainorflc'íjo mean:

ileopolt—cm.

“Dial-ia ?tnna,

milionu Sefeía, nar. 25. lcbna 1805,
jajnoubcná but 4. Iiftepaba 1824.

čmena 1801,

natočenábn: 8.

pani řát—ubmčjbeřřišeméljo.

Zpráva () Dědictví ss. Cyrilla a Metllodia.
Opět jeden rok minul—a s mi

mocné kouzlo spočíval v hesle vzne

lostí Boží i Dčdiehi ss. Cyrilla a šenéiu: „spojenými silamil“
lletliodía opětuumlo \eliky krok na
Nicméně víme při-dobře, že mnohý
dráze vyměřené. Spoluoudou! v roce
tom zajisté nejen uspokojení, ale pře
kwpcni byli ohlédajiie tre Znamení—
týeh knčli, jimiž domáci knihárna je—
jich rozmnožena a obohacena jest
byla. Netrouíáine, žeby kdo byl, jenž

člověk snadno nechápe prospčehy vše
—\

obecně. iloličovanó, a tudyž horlivým
sběratelům spoluoudův Dědictví na
šeho poukazujeme. tentokráte na zláštní
pohnútku, jii.to vybizejíce známé své

ku přístupu užíti mohou.

Výbor

by nedčkovul upřímny'm srdcem tomu, Dědictví sv. Cyrilla &Methodia
kdož jej vyzval, aby do Dědictví vstou— ve prospěch nově přistupujících spo
pil.—Avšak upřímnou \dčenost svou luoudů uzavřel ve svém sezení dne
měl by každý netoliko slovem — 17. března 1858, v čísle t9. svých zn

než také skutkem najevo dai. A pisků, „aby se z knéli vybýva
kterak? -— Každý melby, přesvědčen
jsa o vítané působnosti ústavu tohoto,
umíniti sobě, že ncustune, pokud mu
nezíská aspoň nekolik nmych spolu
Oudův; tím zajisté podobným dílum
Zaváže sobě tyto nové oudy jtmžto
sám sebe zavázána cítí tomu, jenž
byl jej mnohostranných výhod a pro
spěchů účastuým učinil. Nad to však
povážiž každy, že činnost Dědictví
sv. Cyrilla & Melhodia

stane se tim

rozsáhlejší a vydatnější v každém vy
tknutém směru, čím více bude zrů
stali počet spoluoudův; neboť zajisté

jících ipo novém roce novč
přistupujíeím Spoluaudům da
valo, pokud jich stačí.“ Tímse

tedy stane, že mnohý spoluoud při
stoupiv po novém roce, dostane ještě
knihy pro rok minulý vydané, na kte
réžby vlastně dle stanov práva neměl,
a mimo ně knihy téhož roku vydané,
tak že za jeden rok dostane kn'čh v
ceně téměř polovice \'kladku učině
neho, a snad již třetím rokem započne
knihy ty úplně zdarma pi'ijímati až do
smrti své. Ovšemf prospěchy tak ve—
liké mohou nyní tepruv Dědictvím
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» Mbit—ml im. Gorilla :: wtctbobia.

skýtati údům, an jeho jistina již do
stoupla znamenitě výšky, jakož : účtů
uvedených vidno jest.
Druhou pohnutkou k hojnému při
stupovdní nových oudů zajisté bude

sední farnosti jsou zhola jiné zpěvy
a modlitby

——jako

v kostele

do

mácím; a to zajisté nemile dotýká

nás.

Na tuto ,. přežádoucí

je

dnotu “ ohledem na kancional v
celém našem národě česko-slovan—

„veliký“, ouplný a ve všech
stránkách svých dokonalý ka ském ukazuje těž náš Nejdůstoj
tolický kancional“, kterýžDě nější Excellencl pán biskup
dictví ůdům svým chystá na Brněnský, Antonín Arnošt, v
rok 1863,jaknžto důležitýdar k li

sícleté památce příchodu Sv.

přípisu daném přednostenstvu Dědictví
sv. Cyrilla a Mi-thoilia dne 26. března

Cyrilla a Methodia na Moravu.

1858. ——K dilu tak velikému

ím jest katolický kancional pro
farnost a pro chram, každý již ví,
kdo jest farnikcm v krajině takové,
kdežto se v kostele nějaký kancional
zavedl. Kdožkoliv kancional ve l'ar—
nesli své zavedl, a tim církevní zpěvy
a modlitby v žádoucí pořádek uvedl
a Zvelebil: velikou má zásluhu, která
se nemine s odplatou na neheSjeh.
Avšak doposud žádný kancional ne
dostoupil a nemohl dostoupiti vše
stranné dokonalosti, jížto vymáhá pov
kročilá doba naše. Takovýto i vja

kladněmu potřebí jrst netoliko veli
kých sil duchovních, než také pro
středkův hmotných; a těchto zajisté
do té doby bude, polili sobě každý
Spolnoud dá práci, aby aspoň několik
nových spoluoudův získal. Vůli pe

a na

vné. žehná a pomáhá Bůh.

]. Přehled všech kněh, obrazů
a zemčvidů čili map doposud
Dědictvím vydaných:

1. Moravan, kalendář na r. 1852 ..
zyku, i ve verších i v rýmech,
iv nápěvíeh, i v jádře dokonalý 2
„
„
„ „ 1853 a

kancional nemůže býti úlohou jednot
Iivce, byl by měl sebe větší učenost
a Sebe lepši vůli; totě úlohou mno
hých mužův, jenž niajíee potřebných
schopností mluvnických i hudobných
Spolu také hotbvi jsou, svůj čas a
svou umělost obětivě věnovati národu
svému ke cti a slávě Boží. Nase doba
v tomto ohledu po veškeré vlasti če
sko-slovanské čítá ncpřehlcdnou řadu
rnužův takových, kteříž k žádosti vy'
boru Dědictví zajisté k tomuto obrov
skému dilu mileradi propůjčí síly své,
a budou přiSpívati bud' radou, bud
skutkem. .liž nyní mnozi pomoc svou
slíbili, a někteří již pilně pracují o
vyhozené části kancionalu toho, tak
že s milostí Boží doufati můžeme, že
roku 1863 dilo to dostane Se do ru
kou spoluoudhv. Pomnčte, co to bude
za radost, co za prospěch! Kamkoliv
přijdete po veškeré vlasti, všudy bu
dete slyšeti tytéž veletme zpěvy a
nábožná modlitby — všudy budete
jako doma. Doposud tak nebýval
a není. Začastd stává se, že v sono

3.

„

„

„ „ 1854

4
5.
6.
7.

„
„
„
„

„
„
„
„

„ „1555
"ě“
„ „ 1856 ;
„ „ 1857 S'
„ nase ?,

g.

a.

„

„

„ „ 1859

“<

9. Obraz sv. Ludmily.
IO Obraz sv. Cyrilla a Metho
dia.

ll. Putování Christa Pána, s
mapou Palestiny, edí-Tomáše

Procházky.

12. lllisaie Tichomořské,

lfrantiška Skorpika.

od Dra

t3. Zivot sv.Alžběty, odJakoba
P ro 0 h ázk y. Druhé vydání pro
dává se za 40 kr. stř.

Il. Josefa Flavia „Válka židov
ská“ od Fr. Sušila.

15. Menší obraz sv. Cyrilla a
Methodia,

jenž jest v knize

života našich svatých apostolů při—
vávzán, prodává se za 3 kr. stř.

16. „Zivot av. Cyrilla

a Metho—

dia“ od prof. a arcibisk. notáře

v Praze, Václava Štulee.

Giannini).
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17. Fabiola čili Církev v kata—
lll. Stanovy
kombách od kardinala Wiese
Dédiclvi sv. Cyrilla a Mcthodía,
muna, přeložena od Václava
Novotného.
Prodává se za
pottnené c. k. mor. místodržitelstvím.
1 zl. 30 kr. stř.

18. Umělecký krásný diplom pro kaž
dého nově přistupujíciho
ouda.

spolu—

19. „Život sv. Jana Kapistrana“

od Frant. \'aloucha, a

_. 1.

('čel Dědictví sv. ('yrilln :: neci-mna.
Dědictví pečuje o zvelebení lidu

Moravského,

jakého náš čas po—

2(.i „Praví dějové svaty'ch mu— žaduje; () zvcdeni v 5 c s t ra o ně,
čcníků Církve východní“ avšak na základě víry katolické,
od Antonína Dudíka, kněze s vyloučením všeliké politiky.
arcidiocese Olomoucké.

g. 2.

ll. Učty Dědictví sv. Cyrilla
a Methodia ež do konce roku

857.

néhrž vůhec vzdělávacích a k ducho

a) Přijmy roku 18.37.
Na stříbře.
Vklady

novych spolu—

7.1

kr.

oudů a doplatky . . 18,245 — -—
Při zakoupení státních
, úpisů získalo se : . . 4,353 - 11
Úroky z jistiny a jiné

příjmy.......

2,116— !

Dohromady 24,714 —- 12

b) \'ydúm'roku 1857.
Ostalo čistých příjmů

roku 1857 .....

6,966 — 44

vním potřebám věku našeho prohleda—

jících, zvláště dějepisu,

zeměpi—

su, poznání vlasti, přírody,

řemesel & orby a t. d. lv zá—
bavný-ch spisech obsažena býti
má bud' obrana, bud ntvrzování pravdy

nekteré katolické, jižto se odpor čs
sovy dotýká.
Vydávali se budou Dědictvím knihy
ve trojí řadě:
a) Obšírnú životopisy Svatých.
b) Spisy po—učné.

17,747 -—28

Připocitáme—lijmění na

konci roku 1856. . . 39,879 — 18
Obnasi veškerá hoto
vost na konci roku

1857. .......

Prostředky k dosažení účelu tohoto.
í. Spisování a vydávání knčh, a
sice netoliko výhradně náboženských,

57,626— 46

Předloženo a proskounníno ve schůzce
výboru dne í'í. března, 1858.

Eduard Karlík. v. r.

c) Spisy zábavné.
2. Casopisy & všelijaké listy bě
žné. — Organem Dědictví sv. Cyrilla

a Methodiajest: „Hlas, časopis cir

kean“

3. Předměty umělecké, k. p. obra
zy, zemevidy čili mapy a t. d.
5. 3.

Šetření zákonů tlskovych.

pokladník.

Ludvik Tidl, v. r.
skoumatel účtův.

Na konci roku 1856 bylo
.

.

Během r.1857 přistoupilo .
Tedy na konci roku 1857
všech spoluoudů . . .

SpoluOUdů

.

.

.

.

_.—

.

4963
1798

Při vydávání časopisův, knéh,
běžných listů, obrazů a t. d. budou
se stávající zákony tiskové zevrubně
zachovávali.
'
S. 4.

Zřízení Dědloh'i.
.

6761

!. Spoluoudem

Dědictví státi

se může každý, kdož za sebe jeden
krúle ze vždy položí 10 zl. str.
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Gianna-t;.

2. Kdo však témuž ústavu 100 zl.

stř. věnuje, powžován bude za spo

luzakladatele,

a obdrží 4 výtisky

spolky, bratrstva a jednotliví spo
luůdové, jenž celý základ svůj
najednou učiní, dostanou zmíní!
ný diplom hned s Iislom a s kni

věci Dědictvím vydaných zdarma.
3. Kdo jednou na vždy dá 40 zl.
sti-.,bude téhož ústavu s polu ou d cm
1 třídy, a obdrží 3 výlisky. — Kdo

vkladu u Vyššítřídu postoupiti.

20 zl. stř. dá, stane se spoluou

Zašlu—litudyž k p. spolutid

dem 2. třídy, a obdrží 2 výlisky —
Kdo 10 zl. stř. položí, bude spolu

třídy k prvním 10 zl. stř. opětné 10
zl sti-., stane se SpOiUútlem 2. třídy,
a tak dále.

oudcm 3. třídy, a obdrží!

zdarma.

výtisk

Kdyby bylo zapotřebí druhého

neb třetího

vydání některé již vy

hami jím patřícími.

5. Každémuvolno, doplněním
3.

AvšakSpoluúdství postou
pili jinému nedovoluje se.
6. Každý přistupující račiž jmé

dané knihy, spoluddové ji dostávali
nebudou, nóbrž bude se prodávali ve
prospěch pokladnice Dědictví, aby se
nákladnější díla vydávali mohla.

no a místo přebývání sveho,
jakož i biskuPství a děkanství

kem do spoluzakladatolslvi a v nud
řcčcné třídy.

apostolů Cyrilla a Mcthodia každo—

(vikariat) a poslední

poštu ze

vrubně ttduli.
7. Každý kněz, kterýž jest údem
Dědictví sv. Cyrilla a Metllodia, hči'e

4. Řehole, děkanství (vika
ríaly),osady, knčhdrny, školy,
rodiny, spolky, bratrstva atd. na'sebe povinnost, buď ve slavnost,
vstupujídvojnásobným příspěv bud některý den v oktavč svatých
Spojí-li pak se manžel

5 man

ročně sloužiti mši svatou za
všecky živé i mrtvé spoluúdy

želkou svou v jeden toliko

dotčeného Dědictví;

zaklad
o 10 zl. sli-., vydávají se
jim knihy jen dodmrti prvního znich.

libo a možno, i jinou mši svatoo

tlslavu tomuto ve známost, žádají se

loučených, kterouž. pobožnost jistě
každý spoluúd Cu věrný katolík

Aby úmrtí spoluúda

v::leb.

pp. duchovní

pastýř—ovo. aby

úmrtí takové pokladníkovi Dědictví,
třeba! i přímo poštou oznámili ráí'ili.
Podohnčho oznámení pisemního
zapotřebí jest, kdykoliv Spoluúd oč
ktcrý buď k vyšší důstojnosti vynikl,
neb se jinam přestěhoval.

Poznamcnúní

a bude-li

za obrácení národův Slovan
přišlo ských od jednoty církevní od
spolu kmmti neopomjne.

8. Zemřelí,

za které někdo

vkladok do Dědictví učinil, tak jako ti,
jižto na smrtelné posteli nejmduč 10
zl. ati-. za sebe Dědictví odkázalí,

stávajíse účastnýlni duchovních
1. Rodina sehéře, milostí v přodešíém (?.) čísle jme

pokud jméno se netralí. Dcery
provdané,
synů—Iinení, odbí
rali budou knihy, pokud žijí;
dílky pak jejich, jiné již jméno
nesoucí, nemají práva tohoto.

novaaých.
Každý, jenž byl vkladck učinil

za mrtvého,

pokud živ jest, knihy

bez ohledu na

Ovšem nejméně

velikost vkladu —

10 zl. stř. ——po je

Poznamenání
2. Pošle—likdo pr dnom výtisku dostávali má.
9. Správu Dědictví sv.Cy
vní polovici vkladu do Dě
dictví, dostane hned listek akni— rilla a Mcthodin vede výbor
z knězi, kteří buď
by v tom roce vydané. Kdyby sestávající
v Brne, buď na blízku přebývají.
všakdo roka druha polovice
10. Ujiných osob a úřadů
složena nebyla, nebudou sc kni—
hy vydávati, leč až tato se složí, zasloupá Dědictví sv. Cyrilla a llle

kdy se teprv diplom
veny odešle.

vyhoto

——Rodiny, řehole,

děkanství, osady, knihárny, školy,

tho"Í.1 starosta,
a v jeho zaměst—
“dui jeden z jednatelů.
ll. Výbor scházívá se čtvrt—
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členom).
lelně, a na vyzvání slaroslovo i ča
stěji v Brně, aby, čeho zapotřebí,
v poradu bral,

a většinou hlasů pří—

Poznamcn dní 1. Pravidlem u
věci této ostane, co na lislku tí
štěno jest, že na poukázání list

tomných vyliornikův o n álczích

ku svého každý spoluoud v hla—

rozhodoval.

vni komissí u pp. Nitsche a
Grosse,
knělikupců v Brně,

pro celé Dědictví platných
— Výbor má právo po—

čet ddův svých odcházejících doplnili
nebo i l'ozmnožili, avšak nejinak než

katolickými knětími, a katdo
roční! uveřejňuje zprávu o činnosti své.
t2. Každý spoluúd Dědictví má
právo. písemně návrhy své činili a
přání sva projevovali dotěcnému vý
boru, klcrýžlo pri Svých shromážděno-h
zavázán jest, jich svědomitě v úvahu
bráti, a dle nich, pokud potřebno,
prOSpČŠnOa možno jcst, se zachovati.

13. Ve „sporech z poměru
spolkovního snad vzniklých, odvolává

se k starostovi,

a v domnělenc

doslatcčuěm vyhovění k příslušícim
c. k. úřadům.
'
14. lidu témuž Dědictví obětuje

knihy sohě vybírali má. — Kdo

hy však chtěl poštou knihy své
dostávali, račiž se obrátili fran
kovaným listem na jmenované
kněhkupeclví.

Poznamenání

pod adressou na Fr. Sušila,

starostu Dědictví, pro
lessoru bohosloví; zasil
ky peněz

honurnr podlé výbornosli, ohšímosti
a důlcžilosli spisu svého, o čemž v ý

bor usudek pronese.
5.5.

Rozcsilnuí lení-h n výtvorův umě

Icckých.

O rozesílání

kněh, spisůva

jiných předmětů Dědiclvím vydatných
postarat se výbor. Každý přistupující
k Dědictví račiž ihned oznámili, ja
kou cestou se mu knihy maji posílali,
aneb v kterém poblízkéin kněhkupc
ctvi je sobě brali zamýšlí.—

pnk hudtc'l činěny

v llSll'l'll frankovaných pod adres

sou na Eduarda Karlíka,
kaplana u sv. Magdaleny,
pokladníka Dědictví v Brně.

práce své literni nebumělec
ké, olidrti na výslovuou Zůdost

2. Všeliké dopisy

v záležitostech Dědictví sv. Cy
rilla a Mctliodia budtež posílány

5. 6.

Poměr k vládnímu řízení.
]. Vláiliiimu řízení se ponechává
nahlídali v jcdnňni spolku, hditi nad
zachováním nařízení o prapůjčeném
potvrzení daných, aneb všeobecnými
předpisy slunovcných, a uzná—li za
poli-chu, pridali Spolku od příslušícího
úřadu určeného císařského koniisara.
2. Kdyby se spolek rozejiti měl,
rozhodne výbor 0 jmění v duchu Dě
dictví sv. Cyrilla a lllelhodin, a podá
o tom předběžnou zprávu vysokému
c. k. místodržitelství, a svému P. T.
nejdůstojnějšimu pánu biskupovi. '

Výbor řídící.
František Sušil. tit. kcns. rada, professor theologie v Brně, starosta.
Eduard _Karlik. kaplan u sv. Magdalenyv Brně, pokladník.
Robert Sudor—ln,biskupský ccremoniář v Brně, jednatel.
Ill-neš Method Kulda, duchovní správce v mor.-Slez. oehranovnč pro za
nedbnlou mládež v Brne, jednatel.
Dr. .Inu l-lv. Bílý, duchovní správce v Předklášteří Tišnovském.

Dr. Beda Budík, historiogral Moravský.
Jan Poborský, administrator fary ve Vel. Němčicích.
Bedřich Greissler, Spiritual v bohosloveckém semináři biskupském v Brně.
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Gummi).

Dr. Frant. llošck, professor lheologie v Brně.
Gunthcr Kalivoda, prúlnt & opat v Railírmlc.
Pavol Křižkovský, kněz řádu sv. Augustina v Brně.
l'rnntišck Mumlavský, ndminislrálor fary Ořechovskč.
Port-grin Obclržálck, kaplan v Pnslomčři.
Františa-k I'oilnon, rcdnklor „Hlasu, časopisu církevníhof kaplan u sv.
Tomáše v Brně.

I'Zlnnuucl hrubě

„

Putting, kanovník Olomoucký, děkan a farář ve Svůbcnícich.

Jakob Procházku. spirilual u Voršilck v Brně.
Matěj Procházka, lil. kons. rada, gymnasialní professor v Bruč.
.lii'i Slot-1, gymnasinlul professm v Buňské Bystřici.

Jan Soukup, kaplan ve Sloupč.
Eduard Stuchlý, duchovní správce v Mašůvkách.
Bcalřicli hrubě Silva Tarouca, c. k. konservalor pro Moravu, kněz cír—
kevní v Brně.

Tomáš Simlwrjl, farář v Komíně.
l)r. František Skorpik, farář v Build-ulicích.
Kurc! Smich-k, gymnasialní professor v Brně.
Anton Suhcrí, farář v Lulči.
.loscf Těšili. c. k. školní rada & dozorce národních škol na Moravě. ,
Ludvik 'l'idl, konsíslomí rada vOlomnuci i v Brnč,_dčkan a farář v Ujezdč.
Ignác Vurm. kněz církevní (lincese Brněnské.

Karol Zelinka, farář v Krásné.
C. 1247.

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

V Brně, dne 18. února 1854.

(L.

So)

DIÍStOdTŽitCIŽ

Lažanský, v. r.

Z Výboru v Pánu zesnulí:
viktor

Šlossar,

Opala priilalBenediktinskéhoklá

štera v Rajhradě dne 16. srpna 1854.

Josef

Tomáš

Vůl'áč, kaplanv Jedovnici, dne 14. června1857.

Pl'oclli'lzkil,

kaplan v Ivančicích,dne 8.

června 1858.

L_———_——__J

Čteti
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Děje. o jenčpijné.

Klášter na Lukách (Klosterbrukk)
Dejepianý nákres :=úvahami sděluje Dr. Bílý.

I'Osud kolem Louky

Zelena ac louka —
Na zelené louky

Louka smutné kouki.

Pror srdce zbožné kněžny Mari.
vyhlidlo sobě pro založení kláštera
práve ono místo, i toho lze jest po—
kou Saraeenův,
& když na Moravě dali příčinu z dějin vlasteneckých.
po rozhodné bitva“-u Ledenic
(roku Bylo! to právě na tom samém místě,
1185) zvítězila národní síla nad úskoky kde usi pi'ed150 lety se bylo usadila
nepřátel, léžicích z neblahých sporu a dny vdovství svého trávila zbožná
Základ kláštora tohoto položen byl
v těch dobách, když po třetí hildí
křižáci vybojovat Zemi svatou zru—

četných Přemyslovcův,

a z pře prabábnjejí Judita či Jitka, rov
něž rodiláz domuWittelsbachů,

slupování zákona Bi'etislavova staršin
ství v posloupnosti. Zakladatelkou tn
hoto kláštera, vdéiinílch vlasti a Cír
kve proslulého, dějepis povždy vdéé
ny'm pérem jmenovali bude, Marií,
ušlechtilou vétev z domu Ba v o r s ký e h

kteréžto byvši druhdy vyrvéna v e
znč závoji kliištcrskému, život a sta
vu svého rytířského pana, Ceskeho

Achilla Bi'etisluva,

okraslovala ve

škerým kouzlem lásky manželské a
Wittelsbachů,
vdovu po Znojem— mateřské; a však po smrti jeho za
ském knížeti Konrádovi ll. (+ rok. kusili muselnnejhlnhšího poranění ne
Ilóu) kterážto, aby ulevila bolu srd— vdéku dětského, hyvši vypovězena
ce svého, ztrapeného ztrátou choté zvlasti od vlastního Syna svého, proto
Tenkráte přiva
dobrého a druhého: se synem svym, že byla Němkyně.
tehdáž vévodou Ceskym & předtím bily srdce strastmi uhnětené bujné

prvním markhrabétem Morav

n'ržiny po břeha'mh Dyje kolem Znoj

ským, kterýž i „Konrad-Otto“

ma; klidné půvoliy této jakoby v rá
mec uzavřené krajiny kotlinové tak
mocně přitáhly zarmoucenou mysl její,
že se po nedloulm rozhodla a usta
novila na tom, že v této utěšené kra
jínce na vždy se usadí a tam i kosti
své složí. ! vystavěla tam hned ka

v dějinách se nazývá: — asi čtvrt
hodiny k jihovýchodu od města ny
nějšího Z n 0 j nía položila základ
k opatství Pranonstnitskému, kteréžto
slovo v naší řeči Moravské Louka,
proto že za tehdejších dob na onom
místě rozprostíral se pestrý koberec
vonných lučin, ježto jako Sll'lbl'l'lápá
ska províjela a zavlažovola řeka D yj 0,
přes kterou právě v těch místech, kde
Začali stavěli klášter tento, položen
byl most. Od toho mostu přijal klá

šter své německé jmeno: Kloster
brnkk, jako hy's řekl: ,.klášter u

mostu.“

plu ke cti svatému Václavu, a spolu
ihrobku pro sebe (1058), ze kte
réžto po drahném čase opét byla vy—
zdvižena a do královské krypty v Praze
pochována. 'l'nto kaplu pak Otto,
.litčin pravnuk, s mntcři svou Marií
přeměnil ve chrám prostrannčjši, a
zosví-tili ho společné blahoslavené
Panně Marii na nebe vzaté a svatému
»
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Čtení baic :: jměpifnč.

Václavu. Slavnost sv. Václava, ja
kožto starší, v dotčeném chrámě po
dnes se staviva.
Základní listina vystavena jest
v Praze dne 25. října r. 1190') a za
svědky na ní podepsání se nalezají
krom jiných a v čele jiných knížata

Moravská: Vladimír,

Bylyt' pak statky v li—

stině klášteru vykázané tyto: Kapla
sv. Mikuláše ve Znojmě se vším, co
k ní náleží, a sice tí'i dědiny: Dob

šice, Popovice, Oblekovice;
jeden lán v Praci,

při klášteře s tamnějším mýtem, mlý—

nem a dvorem s několika osadníky

ve vsi Bohmelicícli
s lesem Palice

(Pumlitz) a

(nyní Pelz) nazva—

ným.') Listina, kterouž biskup
dřich

Jin

() nadání svém vyhotoviti dal,

kníže údělu opatřena víc než 30 svědky z Olo—

Olomuckóho,&Br e tislav, kníže údě
lu Břeclavského, Jindřich,
biskup
Pražský, tež Přemyslovec, a Ka ym,
biskup Olomucký, z téhož rodu kni
žeclho. Statky, kteréž klášteru hned
jsou byly vykázány, byly velmi zna
menité a však některé z těchto osad
a u5edlostt již dávno jsou vymizely
s půdy Moravské během Bůh ví ja
kých udalosti.

dne ruce spojil. Daroval totiž dědinu

druhy' v dědině

Kvasicích, třetív Mramoticlch;
kapla sv. Jiřího v Strachottně

mucké, Brněnská a Znojemské krajiny,
ohraduje jeho zbožnou vůli tak ostře
a s takou dovahou, jakoby se vní
jednalo o všecky zlatodoly v Kali
fornii.
Uplynulý

čtyry

léta,

než—li tu

stála svatyně s klášterem, kterýžto do

svých tichých sínců uvítal prvých

dvanáctero synů svat. Nor
berta ze Strahova Pražského.
kterOužto zbožnou brát opat Gerard
sem uvedl a napotom spravoval. Roku
1196 následovalo se strany stolice
apostolské pod Celestincm lll. potvr
zení kláštera, všech statků, práv a
Svobod jeho. Vysvěcení chrámu klá
šterního protáhlo se až do roku 1200.

ejkovice mi, Moravský markbrabě Vladislav
Popovicemi a Křepicemi; kapla Jindřich 1.2) v průvodu četného
!: třemi dňdinami:

sv. Jana v Rokytnici

s dědinou bohatýrského rytířstva z prvních do

Popovicemi; kapla sv. Ondřeje v H 0 b zí
s dědinou, s hospodou a s jedným

mlýnem, Culchov

mů oslavil velcbny' a dojímavý úkon
tento, kterýž císařský rada, biskup

Vykonával. Při
s dvěma hospo— Olomucký Robert,
Braň— této příležitosti obdržel klášter Lou

doma,Celiošf, Sedlovice,

sndice, Opatovice, Odi'enovi

re, Němčice, Býšice, Chy'šky,
Rokytnice, Březová, Litolioí',
Přikluky, Třeboňkovice, Do
mamilc, tlán v Lyaoňovictch,

Lodenice, Kravsko.

Neméně velkodušné

ka právo podací čili patronat při ko—

stelích: sv. Mikuláše
ve Znojmě,
v Satavě se 6 poddanými, v Ma

lých Dijúkovicích

(Klein-'l'ajax)

v Koverntku(l(aid|íng)a anan

licich

(Gnadlersdorh. -— Majetnost

bylo daro—

vání Vladimíra,
knížete údělu Olo—
muekého, kteréžto obnášela 10 dčdin,
!) Obojí toto darování uvadí poslední Lou
cký premonstrak B. I.. Norbert,

mezi nimiž ještě posud k císařskému
panství Luka náležící dědina Pod—

mole (Baumohl)

:. Korbornů,

přichází. Nikoliv

tak úhledné, aneb alespoň v nižádném
poměru s jeho bohatstvím, bylo jest

darování Jindřicha,
ského,

Erben a Boček nezmiňují ničeho o
nadání Vladimírova;
listina však,

biskupa Praž—

kterou! Korbel-n v dotčeném spisu do
slovně uvádí o nadání Jindlícha biskupa,

kterýžto po smrti zakladatele

zbožnéhoKonrada-Otty

(1- 1191)

žezlo Ceské s berlou biskupskou v je
!) Reg. Boh. Erben [, p. 184.

rytí!—

probošt v Mikulově ve

svém spisu: „Geschichte dea Klosters
Bruck“ (Vytišteném v „Beilage der Mit
theilungen“ Nro. 8.) na str. 58; : však

odlistinyv Regestach Erbenovy'ch

2

]. 190 uvedene, velice obsahem se liší.
V

Zakladatel kostela Marie- Cellskebo :
Velehradu.

Čtení běief a gančpiínč.

klášterní vystupovala a množila se
v prvním desítileti trvání kláštera na
36 dědin, 10 podacích chrámů Páně
a několik malých panstvl. Veškerá
tato majetnost bylaí jest tím ušlechti
lejši a důstojnější, jelikož pocházela
pouze toliko z královské štědroty a
z přízně sousední Moravské šlechty,
mezi sebou řevnivé.
Právě proto sloul klášter Lou—

cký „klášterem královským“

A však listiny, kterými! se je—
dnotlivé darované statky potvrzují,
tepruv pozdější datum vykazují. Tak
máme listinu od roku 1213 '), která

35

v Praze podepsanou 5. března 1222. ')

—MarkhraběVladislav Jindřich

potvrdil klášteru dědinu Mramotice,
kteroužto koupil opat Florián
od
jednoho šlechtice Moravského Václ a va
za 170 hřiv. stř. v listině této nazývá

markhrabě Vladislav

Floriana svým otcem,

Jindřich

a opat jej na—

vzájem „synem“ 2), a biskup Ro
bert kup ten potvrdil, urovnav spolu
povstalou o to hádku roku 1223 8).

Sám papež Honorius Ill. právo po—
daci u hore zmíněných kostelův bul
lon potvrdil

& pojistil klášteru

20.

května 1224. ') Jindřich,
biskup
posvětil ku prosbám
da— Trojánský,
roval klášteru Luckému veškerý de. opata Floriána,
s povolením hi
sátek ze všech vinohradu, kteréž. leží skupa Olomuckého kostel v Křídlo
jemuž patronová jménem
na k0pri u dědiny Gnanlic, což mark vicich,
dosvědčuje, ze rytíř Rudgerus

hrabě Vladislav

Jindřich

svěcení kláštera Luckeho

při nadání vykázali jsou desátky 6 dědin
Borotic,

potvrdil. přiležícich: Křidlovic,

Zčehož patrno, že listinu tato později RndimíteJhžikrajovir, Bosic,
a tento kostel klášteru
tepruv po darování pro klášter vyho— a Petrovic,
tovena jest byla. Od roku 1220 zni Luckému v područí cirkevni podsta
vil.5) Bedřich, opat Gerasský, n
listina, *) která). svědčí, že kastelán
Babu, opat z Altenhnrku, urovnali
ZnojemskýEmrammus či Emeran
z Berneggu daroval klášteru Lurké— jsou roku 1226 0) v klášteře Lu
ckém spor, kterýž byl vznikl mezi
mu, v němž tenkrátc opatovnl Flo
rián. právo podací kostela, jejž byl Opatstvím Luckým ohledem kostela
založil v dědině Příměticich *) na sv. Mikuláše ve Znojmě, amezi kně
půdě chrámu svatého Mikuláše Zno zem Adamem u sv. Michaela, kte
jemského, jenž náležel Lucky'm, tez rýžto se Luckým do farních práv
darem věnoval všecky příslušnosti při kostele sv. Mikuláše míchal, bera
dotčeného chrámu, totiž: jeden lán desátky a odbývaje pohi-eby, kde
k tomu práva neměl. V listině o tom
tamtéž, druhý v dědině Kuchal'o
viclch u kus lesa v Mašovicích.
shotovene dovoluje opat knězi Svato—
V listině od r. t220
potvrzuje hi— Michalskěmu, aby směl k'restiti a
v ulici
skup Olomucky'Robert pravo podací pachovávnti ve Z nojmě
která se táhne ]: bráně
klášteru [.uckému u některých chrámů Uherské,
Páně i s desátky, kterežby právem východní,ježto vede k Suchohrd
byly nálegely biskupovi, totiž u ko— lllll'l (Zuckerhandl), též v kolika do—
stelů: v Satavě, vDijakovicich, mech, a však tím způsobem, aby de
v Hobzí, v Roketnici, v Doma sátky odtud bral chrám sv. Mikuláše,
mile, v Loděnici a ve Znojmě, a fnmíci alespoň čtyrykrát do roka,
a tuto výsadu potvrdil legat papežský, na největší svátky výroční v' onom
Řehoř de Crescentio listinou svém vlastním farním chrámu Páně
___—_..—

,) Cod. Boě. !, 342.

') Erben. Regesta !, 249.
') Potvrzeno od krále Utakara [ r. 1233
Erben ], 379. a od krále Václava [. r.
1239. Erb. !. 449.

') Erben |, 302.
*)
1)
")
“)
")

Erben
Erben
Erben
Erben
Erben

|, 304.
!, 313.
[, 314.
|., 320.
[, 324.
31)
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Čtení bějc- a guněplfně.

sv. Mikuláše se scházeli museli (24.
července 1226).
První užitek, kterýž osada tato
zbožnosti středověké. byla Způsobila,

se zmocnila obyvatelův země. Jedni
utíkali do hustých lesů, jiní lomíti
rukama nad ztratou zboží svého, jiní
se pustili v boj zoufalý proti nepta—
tclmn vlasti a národnosti.
Když pak zavítal mír, když bla
hýma jiřídíoma chránil Společnou naši
vlast Cesko-Moravskou, a klášter Ln—
cky'ch byl prvním výplodem míru a

dotýkal se života občanského.

Usedlosti sc brkem množily kolem
kláštera a na panstvích jeho; pluh a
kosíř vinařský dosáhly čerstvé pruž
nosti a podnětu nevídaného, & ticha
remesla, která se byla před nedávném
odklidila, opět se vracela do města

pokoj c, jejž Velí Christovn víra:
tenkrátc, eo krutá rOZptýlila vojna,
klášter zbožný zase naZpčt vábil a
přivolal; novy, čilý život bemčil Sc
v klášteře i na statcích jeho ; rozši
řovala se pravá zbožnost, prokvétaly
školy a vědy, štěpnice a zahrady
šlechtí—ny, řemesla a obchod nabývaly
živosli a podnětu mnohého.

Znojma. Neboť mčsto Znojmo stra
šně jest bylo poplenčno a pobořeno
ve válce krvavé, kterouž vedli Pře—

myslovci

() stolec Ceský mezi se

bou, a jižlo rozhodla jest krvavá hit

va n Lodenic

l). Tenkráte utíkal,

kam kdo mohl; rolník opustil pluh,
řemeslník dílnu svou, obchodnik svůj
obchod. Peploněna ležela pole, ves
nice, městečka a zámky hořely, hrůza

'l'ak blaze působily klá
štery ve středověku křesťan
ském!

ll.
Od času Otakara. I. krále Českého až do válek Husitských.
Kterak markhrabd Vladislav
Jindřich opatadruhého,F íoríana,

lcm posnvddnihn hradu Znojemského

sobě vážil, o tom jsme již zmínili.
Tento blahý poměr trval i dále za
krále Přemysla Otakara I., zakladatele
nynějšího města Znojma (r. 1222),
s nímžto počínáme nové občasí klásti

du, a usadí v něm množství lidu.
Místnost a prostora jeho vlastní však
nestačila k rozšíření města samého;

v dějinách kláštera ankebo
právě z té příčiny,

že tento

aby jemu

nepatrnou prostoru a místnost k roz

nechali, a sice osadu Culchov

zvanou; ale náhrada za to byla velmi

jehozto tak říkaje velkodušaú. Louka totiz dostala do
sátkyzovoce a vína kolkolem města;

Ohradou církevní či přístavem byl pře
krásný klášter synů sv. Norberta na
blízkém palouku vystavený. Nebo |i
stína od r. 1226, 19. září 2) napsaná
neklamným posud jest svědkem, kte-—

rak kral Otakar !. podává klášteru
Luckému misto statku jeho Cul

chova kostelvProstomčřicíchň)
Otakar

a proto požádal Luckýcb,

v ději— šíření města samého postoupili a po

nách vlasti naší proslavený kral Ce
ský _byl zakladatelem a stavitelem

města Znojma,

vystaví hidné proslranné město Mo
ravské, rozšíří je zláště k jihovýcho

]. totiž umínil si, že kolko

') Viz:
str. 3Stručný dějepis vlasti Moravské
2) Erben |, 328.

potom právo podací u chrámu Páně

v Prostoměřicích

kterými nejdůležitějšíjsou: Ro bert
biskup Olomucký, Zvěst opat Tře
bíčský, a Vibert probošt nu Hradi—
šti (Póltenbergu). Rok na to, r. 1227 ')

3) Právo to podací potvrzuje Konrad,
hiak. Olom. r. 123,30.

dub. Erb. [, 512.

is pravemna

desátky nejen odtamtud, ale i z dě—
din tam do farnosti náležitýeh, coz
ztvrzeno jest listinou, kterou za zní
kladní listinu města Znojma považovati
lze, a sice ztvrzeno 23 svědky, mezi

') Erben l, 333.

Čtcni bije: a jemčpiíné.
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počal staveti správce kraje Bytov

se děti za škodu učiněnOu
náhrady.“

mnici.
Chtěl totiž, aby to město
mělo i zdi pcvnč stavěných, jimiž by
bylo ohraděno; a však nedostávalo se
mu nakladu !( dohotovenl takových
hradeb potřebných. ] dal jest mu kral
Cesky Otakar I. povolení, aby újezd

Nemenčvýhodný pro klášter
Lucký byl tento zákon trestní vy

skeho (Votlau),Petr,

řečený Lovětín,
za verne

město Je

kterýž sobě byl

služby u krále vysloužil,

opatovi Luckemu Floriánovi
prodal, tak aby Opat anástupcove jc
lio meli právo,

na řekách v onom

daný:
„'“de voře
nějaký
na nějakém
nebošlechtic
v dě
dině dotčeného kláštera buď
noclehem byl, anebo na cestě
tam tudy nějaké Škody učinil,

z klátby markhraběcké at

10 hřiven stříbra položí a
klášteru učiněné škody dvo—

jitě nahradí.“

újezdu tekoucích, na Jihlavě
a
Sotva byl Václav ]. král na—
Krupé, hdežby se jim líbilo, ry stoupil stolce královský v Čechách,
bniky i mlýny stavěli a zakládati, již lmed obdržel klášter Lucký
důkaz jeho zbožné starostlivosti o
krásné štípcní zbožnýrh předkůvjeho.
Na den sv. Petra a Pavla r. 1239
Přemysl Otakar ]. svému věrné— vyhotoviti dal totiž pro klášter Lucký
mu a přičiulivómuPetrovi jiné stat listinu Ochrany královské, ve kteréžto
ky za náhradu takových výloh, a sice v nejblahosklonnějších výrazleh klá—
a břehami všech řek, v tom kraji
tekoucích, dle vlastního vidění vlústi
a nakládati. Za to ale daroval zase

dědinu Bojanovice,

Hoslako

více na pole, a v ["nčticích

dvůr.

Slávazalo Otakarovi a Petrovi,

ze obohatili jsou milou vlast naši
dvojí tak vzácnou perlou, jako jsou
města naše Zn oj m, nyní ovšun již
národnosti naši odcizený, a J 0 m nici,
doposud po právu a sobě ke cti nů
rodni řeči milovníci!
Neméně utěšitelná byla jest řídká
naohylnost ke klaSIcru tomuto Pře

myslídův

za třetího opata Jana;

nebo v těch dobách přibylo jim,

ač

nikoliv majelnosti. ti však sv 0 bod

a místních pohodlnosti. B.
t23-t obdržel klášter

Lucký od

krále Václavu ]. chrám Páně v Ta
sovícieh a tu výhodu, že bylosvo
hozen od daní ze všech statků mo
\itých i nemovitých; ano pro zásady
prava přirozeného podivně zní tato
výsada 22. října téhož roku klášteru

udělená: „Pakli b na statcích

klaister ních zlo čj postižen

byl, af veškerá

majetnost

zlodcjova připadne klášteru.

ster o své přízni ujišťuje. —
Dvě léta na to (r. 1241), právě

když ve východní Moravě u Olo

mouce a u sv. Hostýna litý

Tatar

chrabrosli Moravanu do brloh

asiatskýcli byl zahnán a západ před
nimi na vždy zachráněn: -— práve
t_enkrůtc doslo z_ Říma od preláta u
Rimske stolice dožádane potvrzeni po

dacího práva kostela Prostomět—i
ekeho a Brcudického, kterýžto, jak
již řečeno, byl darován od Znojem—

ského kastelána Emerána.

Čtyrycet

let uplynulo tiše klášteru Luekému,
aniž mu bylo pomysliti na nejmenší
převrat a obrat Štěstí jeho. Tn vra

zilo válečné vojsko Bedřicha Bo
jo vneho v dlouho tajenómzášti proti
králi Českému znenadálc přes hranice
na Dyji, a Uvedlo klášter na pokraj
záhuby. To pak se přihodilo způsobem
tímto.

Roku 1240 vtrhl král Václav !.
válečné do Rakous, chtě-jese vy
mstíti knížeti Bedřichovi
za ne—
vt-ru jeho, a jen přílišná zima donn

A kdy.by lide klášterní v ně tila jej, že se vrátil odtud zpět.
jake vine byli postiženi, nemá V měsíci březnu 1241, když se bli—
z toho, soudce žádného užitku žila pohroma tatarská, zprostředkoval
si táhnouti, nýbrž on patří Ota, kniže Bavorský, pokoj me—
klášteru, vyjma to, co musí zi Cechy a Rakušany, načež pa

aa
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novnici jejich

pomáhali

nanda u Zachariáše. Tepruvro
ohapolnč ku 1270 pod opatem Dětřichem l.

sobe proti

Mongolům či Tatarům

a věrně. Ale jak mile vzdálili se
vrahové cizi, i hned zase obnovil

Bedřich

vražstvi domáci. Nejprve

válčil s Belnu

Uhersk m, brzo pak

se opět s ním smířil.

otom pak na

podzim roku 1242 vedl vojsko své
z příčin nám neznámých přes Zno
jemsko proti Čechům. To však nad
miru zle zdařilo se jemu; nebol voj
sko jeho, uslyševši, že král Český
s mocí velikou táhl proti němu, ne
chtělo dáti se do boje a opouštěla
knížete svého houfně..V takové nehodě a
nesnází nezbývalo hrdému knížeti nic,
než prosili skroušcně 0 pokoj. Istalo
se tak, a obnoveny jsou smlouvy, i
zasnouben opět kralavíc Ceský, Vla—
dislav,
se spanilou Kedrutou, kně—
žnou Rakouskou; ale bohužel! ani
tenkrále ještě nedostalo se slibům
stálosti.
.
Při této příležitosti přivedl kníže

Bedřich klášter na Louce té
měř na kraj záhuby. ——Opat a kněz,

pastýř i stédce, utíkali před zuřivosti
vojínův, rOZprchli se, a konečné vi
děli se nuceny, žebrali o milosrden
ství u cizích lidí. Veškerá majetnost
kláštemí hynula, a kostely í l'ary pa
tronátní v cizich se oclnuly rukou.
Celé to překrásné šlipeni bylo by se
zcela v nivec rozpadlo a zmizelo tou
to smutnou udalosti, kdyby se ho ne—
byli brzo ujali mužové moci a vply
vem státním výteční, kteří vší silou
zasazovali se o to, aby klášter tento
se udržel.

Bruno z Braunsberku,

bi

skup a rádce Přemyslovců, zakladatel

měst a věrný průvodce Otakara

ll.

v míru a válce, cestou diplomatickou
ujal se prav toho kláštera, jeho stat—
ky a majetnosli mu uchránil a zlášté
fary patronátní opět vymohl, uloživ
věčné mlčení držitelům jejich, kteří
se byli v čas nepokoje vploužili a
vedrali. A však jednu vzácnou obět
přece si obrala nehoda tato; opat

čtvrtý, Jindřich

]. sešel hořem nad

těmito straslmi. Bídy z toho pošlé je
na pocítěno za nástupcův jeho Vi

počal zase klášter Lucký zolavovati
se od nehod zakušených. Prostředni
ctvím Znojemského purkhrahiho Ra

tislnva

z Heroltic

opét sobě

vydohyl od sousedův popíraného
práva lovení ryb a honby zvěře na
řece Dyji; roku 1260 dostal klášter

dvůrv Těšaticich od Jindřicha

z Doblic; roku 1278 pravo podací
chrámuPáně ve Křtčnici (Stiegnitz)

za faru povýšené od Branislava
ze Křtčnice a paníjeho Markety;
a roknl283 dědinuMilfron (Mohl
l'raun), kteroužto prodal probošt Ol—

bramn-kostelecký Vitek

a jeho bra—

tři s mlýnem a podílem palronotu klá
šteru Luckému za 40 hřiven — stou
výmínkou, aby z toho darování ne
mocní a chorohní kněží dostávali za
opatření; roku 1271 potvrdil papež
Rehoř X. všecky majelnosti a svo—
body klášteru tomuto.

Celkem byl opat Dětřich

!.

hospodář rozumný, vyměnil úředným
zprostředkovánlm Olomucké kapitole
desátky z Koverníku od pátého opata

Vinarda, jakémusirytířiAlšíkovi

z Malina

na čas života v zástavu

dané, a byl ten, jenž s hlubokým
zármutkem změnu všeho štěstí po—
zemského ——mrtvolu u Lávy pa

padlého Otakara

II., Loukya Znoj

ma velikého příznivce, vedlé zdi klá
šterních vézti a v kryptě u Minoritů

ve Znojmě

pochovávali viděl.

Velice smutný a žalostný stav
nastal pro celou Moravu, veškeren
řád vaznul, & rozcsmekli se veškeří
svazkové pořádku, když bohatýrský,

rytířskýkrál Otakar Il. zradou hejt
mana MoravskéhoMiloty z Dědic
u Lávy na poli Moravském padl. A
však Rakušané & loupežechtivi Ku—

manov é, kteří Moravu po všech stra—
nach projížděli a plenili, krajinu Zno—
jemskou a opatství Lucké nechali na
pokoji; nebo! se sem byla stáhla za“
sobni vojska armády České pod Za

višem z Růže, a tento pokrevní
přítel Milotův více než pravdě po
dobné o to vyjednával,

aby tento

citeni bije a aančpijné.

malý okres v nemýleném držení míti
směl, a později —- co dějepisné ztvr
zeno jest — po boku krásně vdovy,
ale hrdé královny Kunhuty odd-.tv se
lásky nejsladšímu blouznění několik
let na hradě ve Znojmě ztrávil. Jinak
by nebylo pochopiti, kterak Ictnpisove
Lučlí, jižto i nejmenší lahody i ne—
hody domu svého vorm? doliěuji. o
tom potnlčcti mohou.

Opatové Šimon
rich

a Theodo

ll. pojistili jsou a poznenahla

uvedli majetnost & prava klášterní do
úplného pořádku. Ku proshe opata
S i mona
vydal biskup Olomucky',
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velice vychvalujc, k uvarovňni ne
vhodných nárokův a snadno promlč
ny'ch obyčejů (ze kterých potom tak

rádo pochází právo
vzešlé):

2 obyčeje

zhištním nálezem či dekre

tem pro budoucnost zapovědčl, a za

brůnil: aby ani od něho,

ani od

nástupců jeho ani to nejmenší
z toho, na jedenkrát klášteru
náleži, pod kteroukoliv zú

minkou smělo bud' na čas da
rovúuo, v léno dano nebo ně
komu k cizětnu použiti pone
cháno

býti.

Tento nález, jimito

samovolně libovůli svou opatově pH
sně obmezili, v generální kapitole
celého řádu premonstrátského r. 1303
nim klatby církevní škoditelutn, desát— podle celého obsahu svého potvrzen
ky kláštera Luckého, a sice v Lo do jest byl.

Dětřich, roku 1284 listinu, ') kte
roužto se potvrzuje pod vyhrožová

nici, v Šatavč, v Oleksovicich

Roku 1303 obdrželi jsou Lučtí

(Olkovitz)vSenkovicich, v Boro od faráře Křidlovického1), Zdislava,
ticích, v Odřenovicích, v Dy polovinu desátků v dědině Rakvi

jakovicichtTajax), v Kallendor eich; r. 1316 jim daroval jejich
tu, v Prostoměřictch, vh'ucha— před tím spoluřeltolník, nyni opat Zá
“rovicich, v Lukově, v Doma— brdovský, „Herrmanm několik
milu, v Hoketnici, ve Vrbovci vinohradu v Satavě; a o těchže do
(Urban) a v Dlehon oci, což papež bách dostali jsou desátky dědiny Ko
Honorius rok na to (1285) hullou vernt ka 2) (r. 1320); naproti tomu
potvrdil.

Tentýž biskUp Dětřich povolil
r. 1288, aby důchody fary v Mil
froně směly se upotřebovati a vy
uakládati na nemocnici _v klášteře.

vrátili jsou les, řečený „Obvod“ (Um—
laut), kterýž byl před tím darován

klášteru od jednoho hraběte z Har
deku,
zase této rodině zpátky a).
0320). To se stalo za Opata Jana II.,

Roku 1294 opat Simon koupil kterýž po umrtí Dětřicha II. (+ 1318)
nejen desátky peněžité v dotčených s mnohým štěstím a slávou klášter
dědimiclt farních za 2 hřivny roční tento spravoval až do roku 1326.
činže od kapitoly Staro-Bolcslavské,
Za jeho času nastaly Opětsmutné

nýbrž také sousední dědinu Osobla
hy od dcery po jistém Hartlinu
z Kyrovic, kteroužto od krále Vá
clava
co statek klášterní pojistili
dal, & však kanclíri Ceskému a pro
bo'stu Vyšehradskému na čas života
k užívání ponechal, prohlídaje opatrně
k tomu, aby v pravý čas zase ke
klášteru připadnul.

Nástupcejeho Theodorich

ll.,

jehož kronika klášterní pro jeho opa
trnost a bdělost nad všelikým majit
kem a pro přímost na sebe samého

doby tenkratc, když po úmrtí Jin
dřic'na Vll. svářil se dům Rakouský
s Lucemburským o korunu Rimsko—
německou. Roku t322 rozhodlo štěstí

válečné u Muhldorl'u,
Bavorský

vyhrala strana Lucemburská proti Ra

kouské Bedi-ich

Rakouský, tichý a

těžkomyslny' soupeř jeho, odvezen byl

na to do vazby do Cech. Leopold
Rakouský,
chlčje pomstili kiivdu

:) Cod. Boě. v. 168.

|) God. Boč. tv, zas.

Ludvik

stal se císařem, a s ním

?= Cod.
dipl. vt.
v:. 123.
Cod. dipl.
124.
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bratra sveho, neustále pronásledOval
Ludvíku.
V lěch dobách posvátné

stěny a veškery statky kláštera
Luckého byly jsou vystaveny ve
škerým hrůzám stavu válečného; lou
peže, vraždy a každého zločinu oha
vnost pokálely jsou po mnoho let
půdu jeho míru-milovnou; mnoho
statků a krve zmařeno; a však vhod
nou opatrnosti a přičinlivosti tohoto
opata nejeden pozbytý maiitck nehni
nčn, aniž tím zmáhání—se kláštera
aneb volení představených jeho bylo
zadržOváno nebo přistavováno.

Roku 1324 daroval pan Kon

Roku 1333 phvtělil Hynko, bi
skup Olomueky, larni chrámy v Ta

sovicícb a l'rostomčí'icíeh,
jichž posud měli Opatové Lnčti pou—
ze právo podací, ——zcela ku klášte
ru Luekému, aby jich svými řeholníky
mohli obsazovati a užitky z nich ta
hnouti, a to sice za náhradu škod,
válkami (o nichž na hot-e zmíněno)
na statcích svojich utrpených. ')

Roku 1334 koupili Lučti

od

panen kláštera Kounického dědinu
u Brna ležící Stettendorf (č. Strei
t_cndOrí'
), a dobrodružný král Jan
Ceský Opatovi soujmenovci tak ve.

rád z Mašovic Luekým desátky liee pi-ál, že nálezem od roku 1336
dedinyBorotic a Oblakovic; ') osvobodil všecky poddané klášterní
r. 1325 vyromala

se

kapitolou Olomuekou

hádka

mezi

ode všech vyšších soudů světských,

a klášterem nařídiv, aby souzeni byli jedině od

Luckým ohledem desátkOvy'chpeněz
z některých kostelů ke klášteru ná
ležítých, a uděláno, aby klášter ročně

soudců, opatem k tomu cíli ustanovo—

nic víc,

stysi Oleksovieím

leč- 4 hřivny Moravske.

do

každé 64 grošů počitajie, kapitole od
váděl.:) Rok na to (r. 1326)sesclsla
rostlivý opat .Ian ll., n zvolen jedno
hlasně za epata řeholník ze StrahOva,
jménem Jan. Nemuselo však býti

svolení jeho (ač jednosvorné) pořá
dné; jelikož si byl nevymohl od své
ho prelata pr0puštění z kláštera své
ho; pročež papež Jan XXII. hullou

od r. 1326na OpatyHradíštského,

Zábrdovického a Milonickóho
vzkládů úlohu, aby to volení vyšetřo—

vali. ] skutečně od toho, že jakoby
do jiného kláštera se vedral, zůstalo
jemu příjmení „Lopus“ L j. Vlk, a

tím jde, že Kerborn
pisu kláštera Luekébo

ve svém po
o tomto epa

tovi ani věděli nechce, a hned po
něm Otu [. klade. Nic méně nade
všechnu pochybnost listinami dokázáno

nýcb. Jiným nálezem od téhož roku
přiřknul klášteru právo hrdelní a me

právo, aby směli

odbývatitrh roční.
Jeho syn, markhrabě Moravský

Karel, napotomnícísař, otec vla
sti, potvrdil roku 1338 udělené prá—
vo hrdelní, prepůjčiv OpatoviLuekemu
phíomoenost, aby soudce města Znoj
ma dle uZnaní směl usazovati v úřadě

a odestavovati z úřadu. Jan Lup us
sešel r. 1338, a nástupce jeho Oto l.
porád churavel, až třetí rok (1341)
umřel.

——

.lnn Ill., v řadě upatův dvana
cty', vymohl sobě hned po svém uve
deni v opatství potvrzeni všech klá
šteru náležity'ch vy'snd od císaře a

krále Karla,

otce vlasti; — Spor se

seuscdy a poddanými o lov a pastvu
vyšším rozhodnutím uklidil; a roku

1343 od pána z Chojova koupil
dědinu Koverník,
jejížto desátek

jest, že mezi Jana II. a Otu l. klá
sti nutno Jana, prijmim Vlka. (od r.
1326—1338).
Roku 1327 vyměnili páni Hart

již dávno ke klášteru se odváděl. Pro
své veliké zásluhy & obzlášlč vynika
jící a skvělé osobní vlastnosti povýšen
jest byl opat .lan lltlllOll papežskou
s klá— danou z Avenionu roku 1350 na sto—

Iib a Gerhard z Heroltie
šterem svou dědinu Našeratiee za lec biskupskýv Litomyšli.
dediny klášterní Rokytnu a Poko
Opat Jin dřich ll, nástupce je
jovice. 5')
ho, živ byl jenom jeden rok. Dele
') Cod. dip. Vl, 199. _ =) Cod. dip. Vl.
23 !. — ') Cod. dip. Vl. 269.

') Cod. dip. Ví, 353.
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hodnostái'ům r. 1386 od papeže bylo
uloženo, aby veškerou svou vážností
vložili se v to, by zlomyslné záměry
nepřátel dotčených ve zmar uvedeny
byly. Tim způsobem majitek kaiSterni
zase ponekud byl pojislčn auchránčn.
anky', markhrahetiJanovi vkrajinč Tato statečnost vydobyla opatovi a
Lukov
zvané malebné nálesi k vy— nástupcům jeho od papeže Urh a n a Vl.
stavení hradu loveckého, :: dostal za bullon z Jan0vy 11. října r. 1386
to dědinu Pantlicc
v náhradu hoj— danou to vyznamenání, aby, jako

užil di'istojnosti sve s pecí a se ctí
Oto II. Když po naší milé vlasti
strachy a bouře válečné utichly, v ('e
chách a na Moravě hrady se stavěly,
města ohnovovaly a zákony zlepšo—
valy: lcnkráte ponechal Oto Il., opat

nou. Za nčho obdržel klášter Lucký

r. 1363 od Beneše

2 Borotic

Český przelát a stav zemský

směl nositi iniulu.

Krátký čas

na jedno roční záduší dvůr Boro
tice, k čemuž r. 1370 ves Chlu'
pice přikoupil.
Když Jodok po smrti, ode všech
velmi oplnkzivane, otce svého Jana,
vládu Moravy v Brně ujal: bylo! jest
Luckeho opata Zachariáše
nejdo—

před úmrtím ještě. koupil mlýn neda

lehlivčjši starostí, aby od něho vy
mohl potvrzení vsech listin, výsad a
práv klášteru Luckému náležitých;
čeho'z i dosáhnul zláštní listinou ve
Znojmě tn sobotu v oktnvč Božího

znich měl mezi rytířstvcm a šlechtou
domáci své stranníky a své odpůrce,

Těla r. l379 vyhotovenou;

tak jako

dvě. léta na to obdržel svobodu pro
klášter velmi výnosnon, aby svů vla
stní vína nejen v klášteře, ale všude,
zláštč ve městě Znojmě., bez nejmenší
danč směli dováželi a nalévali.
Bylo sc domýšleti, že učiněné
po každé od knížat Moravských poji
steni maiitku, právům a svobodám
kláštera Luckého bude možno, před
všelikými cizími vhmaty je uhrániti a
každé neprávne osobovaní a násilné

sahúni na ně nemožným učiniti; nic'
méně. stalo se, že bratři Oldřich a

Jan z Heroltic,

leko od Lechvic
Hůře se

Zdenkovi

položený.

vedlo

nástupci jeho

0393). Jeho vláda padá

v čas neblahé rozepře, kteráž byla
vznikla mezi bratřími markhralmty

Prok0pem

a Jodokem.

Každý

— Louka temčř na nejzazších hra
niceeh položená, jako neustálé jablko
rozepře, byla jest co nejhůře zmítúna
a sužována. Mnohý drahocenný ma—
jilek zmizel. vše bylo uvedeno v ne

bezpečenstvi. Tu vzal Zdenko

dle

příkladu předka sveho posledni dto
čiště k nejvyšší moci církevní, a pa

pež Bonifác

IX. vyřknul velikou

klatbu nad každým, kdožhy se opo

vážil, ubližiti klášteru

Luckemu

na majetnostech jeho.

Toto pohro—

ženi pohnulo Jodoka

k tomu, že

listinou zláštni v Brně r. 1402 vyho
tovenou navrátil Lito hoř se všemi
právy a výhodami s tím thlOŽCHÍm:

„Mysl nasi pohnulo to obzlá—
rytíři a zbrojnoši ště, že to, co někdo jedenkráte

marklirabete Jodoka, ehovajíce pod
tnjl nadčj na podporu samého pána
sveho, opováziti jsou se, dědiny do

ke cti a slávě Boží darovala
věnoval, pro čistotu smědomí
nem-á nikdy

více

k užívání

Luk náležité. totiž Rokctnici
& světskému bráno byti.“ —
Pokojovice,
— pan pak Žele—
Tento priklad působil na jine,

tavský

klášterníves Litohoř ná kteří se byli prohřešilikradením jmění

silnou rukon sobč urvali a přivlastnili.
Opal Zdenko pomohl si v těchto
nesnázích, veda stížnost přímo o sto—
lice svalů, a vyloliv tam nútisky za
konšcné vymohl, že Pražskému bi—
skupovi & ještě některým církevním

klášterního, & když strašný strannik
a loupežník Sokol z krajiny Zno
jemské vyklizen byl, počala Louka
volněji oddychovati.
jenom zdánlivé! —

A však bylo to
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lll.
Doba husitská až do tak zvané reformacie. (1400—1500)
Ačkoli výsady klášterní dle celého

obsahu svého od krále Václava

kého, a Louka 22. října 1425 za
koušela, co jest uejstrašuějšiho. Tři

byly jsou potvrzeny: nicméně vyhle
dávali jsou sousedé, jich buď zcela
podvrátiti, anebo alespoň Se všech
stran obmezovati. Což bylo také sna

dnějšího za vlády Václava

kteréhožto mučitelo sv.
Nepomuckého
věznem

dny zuřila loupež na oltáři a v by
tech klášterních, kněži byli jsou ro
zelmáni, a celý krásný klášter na hro
madu kamení obrácen.
Nejmnozší
IV., řeholníci podlehli jsou nehodě této,
Jana někteří se utekli do kláštera Domini—

samí jeho poddaní káuskeho v Réei, když však tlupa
kteráž se byla pro
aby byl ne— Prokopova,

učiniti museli,

škodným? Nejnespravmllívejší nároky
seusedův brzo se pronn'-nilyve zjevne
násilí, prosby proměnily se v tvrde
rozkazy, a aby ve vlastním příbytku
jist byl, konečně Opat Jan IV. popu
stil, ač tak právo a lásku ke svojim
ozbrojenému násilí podi'ídil. Nicméně
o tom se poradil s veřejným zástup
cem právním, s celým konventem pí
semně protestoval proti podpisům svým

drola až ke Kremži,

smělým odpo

rem ohyvatclů [lec-kých a smrtí udat

ného vůdce Svamberka předVo r
líkcm nejvýš rozdráždčná zmožnila

se a konečně zvítězila: řeholnicí di
lem mcecm porubáui, dílem v tam
nčjši klášterní studni pozutápčni jsou.
Při tomto hrdinskčm hájení města

Bece dle Hájka jistý hrabě Har
dek

padl. Pi'edvldaje mnohé strasti,

:| od

a však nikoliv v duchu křesťanské
oddanosti za hrolry své poděkoval se

sobě vyprosil potvrzeni všech dříve
obdržených práv a svobod, čehož i
zláštnhn dekretem ze Znojma 1421,
31. března podosáhnul. Tím však bylo
pomozeno jen na krátký čas. Malé
nehody pro Louku pominuly, mnohem
strašuejší stály přede dveřmi.

opat Jan z důstojnosti, již r. 1423 a
skončil dny své ve Vídni.
Ze znamenité bráti Lucké po
těchto bouřcch zůstalo jenom ještč20
kněží na živé, kteřížto jako ovec
z klidné stáje vyplašení ve světském

násilím & strachem vynuceným,

Václavova nástupce, Sigmunda,

Plamen v Kostnici

obleku bloudili a buď po jednom se

sice ztrávil ukrývali, nebo sem tam v úzkostlivé

až na popel původce učení nového, ustrauěnosti zbývající ještě fary pa
nikoliv však nadšené přívržence jeho. tr0nátui zastávali. Z tohoto malého,
Soptíce pomstou roznaseti počali po— ztísne'neho sboru s obvyklým obřadem
chodeň hárajícl války nábožen
slavnostny'm zvolen jest za epata Za—

ské, kteroužto bez počtu měst a dě

chariáš, farářv Lodeuicí, a dři

díu popelem lehlo.

ve převor, od kardinaIa-legata (p_ap.
Martína V., generálního vikaře v Ce
chách & na Moravě) potvrzen byl a
jemu statky klášterní odevzdány. A
však, přebudiz Bohu zel! polovice
jich bylo ztraceno, a dobrému, věkem
již sešlému Opatovi nepřáuo, leč té
útěchy, že zbytek bratři řeholních
Opět kolem sebe Spolčil a s okem
zaroscným sutíny klášterní odklidíti

Roku1424 objevily se Žiškovy
vojenské tlupy v okolí Zoo jem
ském, brzo však zmizely jsou zase
odtud,

protože

Albrecht,

vojvoda

Rakouský,

s vydatnou moci vále

čnou proti nim pole podstoupil v úslřety

táhnul. Tenkráte Louka

a okolí

obešly se bez pustošení a krve—pro
lití pouze malé utrpěvše drancování,
Záhulměiši byl rok napotomm'. Žiškův
neukrotitelný duch rotnícký obnovil,

ba zdvojil se v osobě Prok0pa

vel

dal. Tak sešel
vzkříšení Louky

r. 1429, zanechav
nástupcům svým.

NástupcejehoPřibislav, zrodu

Čtení bříz: a amičpifnt.

hrabat Hodíckých

pochozí, dostá jediný člověkl Sutiny byl převzat
Přibislav, a zcela nevé, nadherne

vnl od rodiny svě znamenitá podpory,
a stavení kláštera započalo. A však
jen zdlouha a s velikými starostmi
pokračovalo dílo ku předu, nebot ji
třeni husitské v Čechách nikoliv ještě
nebylo uduseno, ano nevole lidu na
klikaté, nerozhodlané zásady vládní a
na přisnotu krále Sigmunda
vy—
pukla jest v jasně plameny. U něho,
kterýžto se na posledy sám v Če
chách jistým býti necítil, bylo marno,
ucházcti se o potvrzení mujetnosti

klášterní. Nic méně opat Příbíslav
učinil, seč byl. 1 šel do Znojma,
kdežto král na smrt nemocný ležel, a
ještě ten den před zhasnutím jeho
potvrzeni všech jakýchkolvěk práv a
majitků klášterních pod výhrůžkou 20
hřiven zlata na přestupitcle, podosá
hnul. Totéž obdržel po jeho úmrtí od

zetějeho Albrechta

ského.

V. Rakou

Opat tento, kterýžto pro

stejný rod a převážně cnosti okolní
šlechtě stal se byl veždy drahocen
nějším a váženějšim, mnoho klášteru
ziskal, prOSpěl a nashromáždil; však
ale již po 8íete vládě odešel k ot
cům (r. 1438).
Jen polo tak dlouho úřadOval
Jan V., v řadě opatů dvacátý. Na
to se dostala berla do rukou druhého

Přibislava
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stavení vyvedl z nich, tak že „su

perba Luca,“ (t. j. nádherná

Louka) říkávalo se.
Zdálo se, že sláva kláštera již
zhynulu, on však ji zase uvedl v ži—
vot, on ji zase vzkřísil, jakož i kde—

který rozkvět dřívějšího blahobytu.
Láska bratří s úctou soudedův a
šlechty přicházely! jSoU jeho chvali
tebnému řízení, jeho uhlazené věhla—
snosti všudy v ústrety; nejmnozši
z nich dobrodinimi sobě byl zavázal.
Více než po 2 dcsitilcti svítila přívě
tivá hvězda jeho, a když zhasla r.
1466, zůstavila Louce nejutěšeni-jšiho
požehnánL
lléle než po 300 let byl jeho
náhrobek ve staré gothickě chodbě
čili šíji křížové, vznešeným svědkem
poodcslých pokolení! A však, jaká to
změna! překrásná chodba křížová jest
stržena, a kde nyní náhrobek se na
chází, tam by ho nikdo nehledal pro
změnu místnosti tě. Stojí tam vyryto:

„Ouiescit saxo stratus

venerahilis Abbas Příbislaus,
haec delubra erexit, qui de—
molita Hussitis mare terras

que orbemquc late dum busta
vidit olim lama magnus spc
(ll), bratra prvniho. Za sydera íustratn'
_

něho obnova Louky lépe kráčela ku
předu, jednak, že mezi Moravskýmí
o Rakouskými rytíři a držiteli hradů
pomeznich, kteří se obapolně loupili,
(což vezdy bylo popřcdnt nehodou
celého okresu Znojemského) stalo
jest se pokojné narovnání, jednak, že

Za dob husitských obzláštč v("c
chach kláštery mnoho trpčly. Ten
kráte se utekli do Louky premon—

stráci z Litomyšle s opatem bla
tějem, který spolu byl biskupem
v Litomyšli.
Jejich statky jim po—
bral zapálený husila Kostka
z ['o—

předek, bratr Přibislav,

již mnoho stupic.
Hořem uhnětený opat zde
byl učinil, více prostředků připravil, v Louce sešel (+ 1474). Nástupce

ročitá důchody zvýšil a celé na stav— jeho byl opat Lucký, Jan Bavor,
bu vynakládal. Podnes stojí na věži který spolu i npatem Luckým zůstal

do klášterního stavení:

„Pile Přibislaus Abbas statuit

venerandus

lmpia quze rupit

plebs,

pia

claustra strun.“

Majitek klášterní dal si potvrdili

od krále Ladislava, (1453) a po
tom od krále Jiřího z Poděbrad
0458).

Go někdy dovede k místu

s povolením papeže Sixta IV. (lb
dne 1475) zavázav se, že nechce
Luckým žádných břemen ukládali, aniž
na ně dluhy dělali. Sešel r. 1479.
Nástupce .lan Vll. až do r. 148í,
ač blahobyt klášterní nepovýšil, alc—
spoň ho neumenSíl.

Jej následoval Pavel,
starší mezi Opatý Luckýmí -

nej
nebot
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potvrzeni všeho niajitku klášterního,

byl opatem 40 let. Ou vystavěl v Guad

lersdorlu

z dřívějšíknply nynější a od papeže lnnoeeneia

nhledný chrám ve slohu gothickém, a

Vll. po

tvrzení všccll dřívějších výsad.

r. MSG obdržel od knih: Matiášc

lV.

Doby od tak zvané reformacie až do bitvy na Bílé Hoře.
(1500—1620).
Opat Pavel

velmi dobře hospo

klúšter požívali bude časů dobrých

dařil, a přičiněním jeho obdržel kla— v pokoji svalem, zlůšlč, on i Ferdi—

sler ves llrbau

koupí, a Ransenbruk

(Slraohotín'ř) výměnou a desátky :: Hla
valie.
Desátky bývavaly jsou při
klášteře Luckčm často kamenem uráž
ky, a povínovauci v této příčině tím
více ku vzdorovitosti mlehylní, jelikož
při neustále se obnovujíeíeh nepoko
jerh a vpádech přes hranice nezřídka
muselo se buď ustoupili od práva,
anebo pošlapanč & pocuchané klasy &
hrozny, ku kterýmžto se nikdo za
luajctnlka přihlásili nechtel, za zboží
?. platu a z povinnosti vyjmuta! po
važovúvany hyly jsou. Tím však
klášter, když se hojně urodilo obilí a
vína, znamenité škody lrpíval, a mi

stupce Pavlův, opat Jan VIII., po

zadal krále Ludvíka,

nand

jemu 3. list. 1528 všecky od

předků zděděné statky, práva a svo
body hyl potvrdil. Brzo na to dostat
klášter desátky ve Vítoniclch (Veinitz),

a podací právo idesálky ve Fřišave.
A však za něho i za nástupce On

dřeje Weisse

několik statků (jak

se udalo, že málo vynášely) bod pro

dáno pánům

z Lípy

anebo v léno

dáno. A však, jak se pozdava, byltí'
to počátek zlého hospodaření, kteréžto
ohzláště za ?ZOletévlady následujícího

opata Methodia Hrůzy az tak da
lece bylo se zmoldo, že klášter do
ohromných dluhů a do nejhlubší zka
zy byl uvržen.

Jil-t opat r. 1569 zvolený'nemčl

aby v té

ani sily, ani proslředkův, aby klas-ler
veci opravdově rozhodnul.
vylrhl ze zkázy, a odřekl se důstoj
Roku 1525 všem k desátkínn po— nosti hned v roku třetím, a však za
tím prozřetelnost Boží obstarala kla
vinnovany'm kláštera Locke—hoco nej
0střeji na oručcno, aby, co patří, šleru obnovitele.
Sebastian Freitag z Čepi—
2 vinohra it a polností rovné a na
vlas odváděli. Tak zůstalo pravo de ro li byl v nejbujnrejsím rozkvětu
satkove pojiSteno. — Na druhé straně mužnem, vstoupil do noviciátu, když.
znnnožil opat tenlu příslušenství klá— jedenkrále jeda blízko kolem kostela
šterní domem, jejžlo byl v Brne pro Luckeho líbezné žalmy řeholnikíiv,
klášter zakoupil (nynější krajský úřad jako hlas Boží, zaslechnul i hned za
ve Znojmě již dávno před tím, za nícen jestv duchu, aby se stal jedním
času l'řibíslava ll., byl jest majclností z nich. Pro rod šlechtický a důkla
ankýeh), a Lu dví k král ten dům dnou učenost byl se dříve již stul
vyjmul ze všech občanských břemen. vychovatelem Itudoll' a V. Rakouske—
Jeho smrt u Moháče (r. 1525) sje ho, který). napotom jako císař se psal

dnotila na hlavě Ferdinanda

Ru

konského koruny Uherskou a Ceskou
i s Moravou. Tím přestaly hranice,

pro Louku

odjakživa tak osudné;

Rudolf

ll. Jako doktor práv pro

vedl prince po celé draze studií prá
vnických a pak zhrdnuv dvorem a
rozkoší jeho, vzal v pokoře křesťan

nebo Rakousy & Morava měly! jsou

ské kříž a putoval do Jerusalríma.

nyní jednoho pána, a zdálo se, ze

Stav se svědkem očitým lčeh olla

Ětení bije:

vností, jichž tropili Turci ze Seli
mn ll. (syna Solimana Velikého) na
ostrově Cypru,
potajmo záSt ukry'
val v srdci svém proti nim. Když

tenkrůte Benátčané,

již jedno sto

leti toho ostrova majetuíei, ostrov ztro
tili, přestoupil k nim do služby ve
jeuskě, u jako general po boku Be

nátského vůdce Venicr'a i s dobro
družným generalissimem Don Jua
nem d' Austria vavřínyzddet ve
likého vitězství vpřístnvu Lepanta ').
Tuk přijal r. 1572 v Louce bílé
roucho sv. Norberta.
Ještě posavííd koluje tam v okoli
mezi lidem vesnickým povest, že je
denkrzit jedeu slavný generál & mno
hými poklady do toho kláštera vst0u
pít a prelutcm se. stal. Toli jiste, že
do Louky veliké jmění s sebou při
nesl, a nevyčkav času vysvěcení na
knězství s papežskou od samého ci

a gauč—příliš.
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tilou štědrostí a řídkou vlídnosti umí-l
získati odtud do kláštera svého ne
ktery'ch mužů, kteří vlastenecké umeni
pěstovali a v archivech starši listiny
probírali. 'I'u ve krásném spojeni
s nimi založil v klášteře souslavni

knihárnu,

u spolui knihtiskůr—

nu, a v Moravě byl on snad prvním,

kterýžto založil v Louce vycho
vetelský ustav ve vyššímsmyslu.
ve kterémžto az do vyzdviženi klá—
šteru na 30 mladíků se. živilo a pro
vyšší studiu bez platu vycliowivalu.
Kolik to dobreho semena budoucího
požehnání tiun rozsel, kdož to muži—
vyříci! —

A však nejen domu ve klášteře pru
hlédal k tomu, aby věda a kázeň kvetla
mezi bratřimi: our slavně u Šťastně
pusobit i vně sten klásterních. Nove

učení Luterevo

bylo nalezlo iu

nás na Moravě četných přívržencn;

saře Maximiliána
vymahanOudi většina šlechty Moravské dilem zjevné-,
spensi za hodinu po složeném slibu dilem potajmu klonila se k němu. 'l'u
klášterním jednohlasně za opntn jest
zvolen byl. Volbu této iemu drahé
osobnosti potvrdil císař bez průtnhu a
bez odkladu. Za kněze vysvěcen byl
tepruv r. 1574 a spolu jmenován zn
\ísítntora klásterův na Moravě.

i několik far patronátníchkláštera Lu—
ckeho dřev-ní vii'c jest odcizeno. Opat

vyhovělia postačiti. Sebastian

stary chrám sv. Václava obme

Sebastí nn tudyž odloučil několik
obcí, kteréžto v ryzé otcův setrvaly

vfre, od meleřínských chrámů, bud již.
odpadlých, nebo ve víře se viklajicích,
Klášter Lucký od časů Přibisla— a jinám k faře jich přivtělil. Tak k. ||.
'), které prvé patřily
ve II. již zase byl velmi sešel a hro— Struchotice
zil sesutím, neštěstím vojny husitské pod faru do Valtrubic, nyni přivtč
lil
do
'l'nSOvic.
a pi-.sly'm na to zlým hospodařením
Hůře než—li po venkově vedlo se
byl znamenitě zadlužen, poddaní jeho
zchudli, počet řeholníkův uskromněn. v těchto věcech ve Znojmě městě.
Musel! nastati obrat v zámožnosli & Luteřšli kezalelové se tam po soused—
v duchu, měl-li se klášter ten udrželi, sku ubytovavše mysle do tcnat svy'ch
a pokročilým potřebám věku toho nahdnčli; katolíci pak na malý pra

la

kový obrat způsobil. Tenkráte kvell zeni jsou byli. Magistratči rada mest
v Praze učený ústav, nazvaný Ru— skii, pan starosta a konšelové vzali
dell' ikum 2), v němžto se nacházeli jsou nejpěkněiší mešní roucha pod
velicí mužové a duchové, kteřídto Se vlastní dohled, si: k tomu nemeli prd
obíralí uměním vlasteneckým & kte va, nejsouce patrony, a při slavnostech
řlžto vynikali jsou v každém odvětví jich upol'rebovati katolíkům zabraňo—
včdoucnosli lidske. V tehdejším pro valí. P'ri slavnosti Božího Tel:. udály
Čechy zlatém, klassickém veku ušlech— sy výtržnosti zlomyslné, jelikož eech
mist'ri atovaryšové, nejvice cizozemci
a nekatolíci, naschvál nějakou roztr—
') Na pmmitku toho vítězství povstala sla

vnost sv. Růžence vl. neděli vi-ijnu.

') Od jeho vychovauce císaře Rudolfa II.
zaloleny' a jmenovaný.

') Nyní samostatná stanice na vinici Páně,

čili lokálka.
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lítost ztropilí chlapcovskou zbujnělo
sli se vyznamenávajíce.
Tyto udalosti, jakož i okolnost,
že právě Zatím pastor u sv. Mikuláše
zemřel, přiměly jsou preláta Luckého
k tomu, aby v této nepleše něco roz
hodného učinil, svůj farní chrám zase
do svého držení nazpět dostal a moc—
nější záštitu svého práva a katolické
bohoslužby objednal.

no: vykročil tento v letopisech Morav
ských sobě rovného hledající opat a
mezi časnosli (1585) vzor s sebou
na onen svět slávu, že byl druhým

zakladatelem kláštera Luc
kéhm

Když r. 1802 stavení klášterní

bylo jest změnám v dílnu na do
han (tabák) a část podzemní Vyše
třovaly: nalezli ctihodné pozůstatky

Císař Rudolf II., jeho nej tělesné jeho v rakvi cínove'; i pohřbe
milostivějši příznivec, výrokem od 25.
července 1579 město Zno jm o k pc—
i'ádku po—ukazal, a na preláta Luckého
ukládá starost, aby tam duchovní Správce
o kazatele s náležitou dotací ustano
vil, th' inventáře (seznamy) o všem
jmění kostelním, jeden pro sebe, dru
by pro městskou radu, třetí pro ko
stel, založil, a dva odpovědné, po
tádně muže za kostelní hospodáře
ustanovil, mistrům pak s představe
ným cechovním uložil & povelel, aby
při slavností Božího Těla, kterou vždy
v zaneprázdnění p. preláta farůl' Svato
.tlikulá$sky' povede, zachOváv-alívzorný
pořádek a slušnost vzdí-Iavalelnou.
Ještě vydatnejí proti zmahající

mu se nekatolicismu působila jest mis

sie otcův Jesuitův,
prelat Sebastian
ve Znojmě

kteroužto

na vlastní útraty

konali dal, a tímto způ

no jich po druhé Způsobem slavným
na hřbitově obecném; rakev pak dra
hocenná, svrchu cele popsána, dostali
se do rukou židovských!

——

Za jeho nástupce zvolen byl Se

bastián Fuchs, který, neví se proč,
r. 1599 vzdal se důstojnosti své, a

napotom za prelata v Berneggu
v Rakousích vyvolen jest byl. Pod
ním podržela Louka blahobyt a roz
květ svůj. Taktéž kvéstí nepřestá

vala za vlády Sebastiana lll.. při
jmím Labisa, kterýžto, že v jedná
nich a pořízenostech obecných výbomá
se znal, v dopisování a jednání úřed
ním velmi obratným byl, a moudře
pro věc katolickou horlíli uměl, po
výšen jest byl za generálního visita
tora pobratřených klášterův. Konečně,
aby svou faru u sv. Mikuláše ve Znoj
mě proti nestoudným přehmatům lu
terských kazatelů a jejich ph'vrženeů
obhájil: sám se tam jako farář usadil.
a jako oslavený kazatel pro dřevní
víru a stará právo horlil. Panoval

sobem Církvi ještě na nějakový čas
její náležitou prednost a vládu ve
městě Znojmě pojistil. Kenečně. až
nejprve všecky výsady klášterní, vč
kem a někdy i nedbalosti pozbyté, od až do r. 1607. — Sigmund Ko
probošta Svato-Hypnlilského, Mart i— hel, jeho nástupce, poděkoval se za
n &Mohelnického z Mohelnic, 6 let z úřadu, jelikož ho bratří ře
nestranně byly jsou přehlednuty, a holní neměli rádi. Podobá se, že tím
nojšlechetnějsí štědrotou císařskou r. bylo vinou špatné hospodaření; nebo
1.379 na den sv.Váelnva vPraze po tříatřicátý opat Kašpar Stotský,
tvrzeny: -— až když všecky dluhy přítel klassícké literatury, milovník
klášterní byly zapraveny, — stavení, krásných umění a sám básník, už mu
jak některé znaky z mědi a kamena sel zapravovati znamenitou sumu dlu
(zvlášť vnítí'ní věž zámecká) osvěd hův klášterních. I zaplatil všecko,
čují, se všemi chrámy patronátními obohatil ještě klášterní knihámu vzá
cnou sbírkou kněh, čímž bratry kvé
byly obnoveny, ——
mlýny, dvory, víl
bec veškeré heSpodál-ství zvelebeno a dám a k učenosti povzbudil, a jim
nové chuti dodal, až r. 1619 sešel,
do vzoruího pol—ádkubylo jest uvede
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V.

Od bitvy na. Bilé Hoře až do vyzdviženi kláštera.. (1620—1784.)
Když po smrti krále. Matiáše
tak řečená reformacie všecky hráze
překročiti hrozila, tenkráte byla jest
\lorava první zachvácena záhubným

proudemjejim. llrabě Thurn,

tento

zastaralý bui'ic a původce svarů a
zbouření, vnesl do našímilé vlasti po
chodeň války klatbou ztíženou, octnuv

se s tlupou dobrodruhů svych před
Zn oj m cm a na hoře Svalo-Hypo—
lilské se ohradil. Stavové Moravští,
jižto ztěži jedině posud byli zatajovali

svou náchylnost k nové víře, nebo
raději nevěře , s náčelníkem svým,

mohutnýmLacke Ill ze Žerotína,

ny. Tak zase pojednou rozmecen a
roztříštěn byl skvělý blahobyt kláštera

Luckého! Jarolím

tento

důstojný

opat sešel 1625.,

s o udo bn ik

kardinala Dietrichsteina a
blahoslavého Jana Sarkan
dra. ')
Lukáš Vacrka a Jodok

Kastorf,
kteřížto od r. 1625 —
1633 Spravovulijsou klášterLou kn,
zasazovali se co nejvíce možná o to.
aby ho zase pozdvlhlí; avšak nadar
mol První z nich byl jest otráven.
Obou vláda byla příliš krátká, a ne
hody příliš veliké.

po vybojováníBrna proti zakazuFer
din an da ll. prohlásili se pro učení

CísařFerdinand
II., octnuv
se ve Znojmě, kdyžse základní

dovaly příklad jejich,
aby od nich
pokoje měli. A však ctný opatLucký,

kapucínů, r. 1628, přehlédl a potvr—

nově. Znojmo a Jihlava

násle ka men

Jarolím Schall ze Schaller
h eim u, šlechtic Moravský, jako ro

dem a zmužiloslí, tak i věrnosti ve
všem vždy se rovnaje kapitole Olo
mucké, na odpor se postavil haneb
nému počínání stavův Moravských.

thějc svou faru u sv. Mikuláše ve
Znojmě uchránili, byl tam zatknul, a
povoleno, aby farní stavení zbořeno
bylo. A však magistrát Znojemský
váhal vyplnili rozkaz tento, jelikož
úmysl stavův v hlavní věcijiž byl do
sažen, an totiž luteránští kazatelové
kostel sv. Mikuláše sobě přivlastnili a
malá část katolíků byla jest obmeze
na na zmíněný již chrámcček sv.
Václava.

Zatímse vedlo v osiřalé

Lou

c e zle; onat skýtala divadlo a jeviště
nejrozpustilejší bujností, utiskování a
úplného zchudnutí. Když po bitvě na
Bílé Hoře u Prahy (1620) shasnulo
v Rakouské říši světýlka uokatolického
učení, kteréž svět ozái'iti (l) mělo, a
přišel jiný prin a s ním nový pořádek,
tentkrátc ubozí řeholníci živiti se

museli ze štědrých darův, kteréžto jim
každý týhodcn u jejich poddaných
klášterních byly jsOu sbírkou skláda

položil ku klášteru otcův

dil výsadykláštera

Luckéh-o,

a nově zvolenýopat Beneš Lac he r
převzal hospodářství v nejvěším ne
pořádku a znamenitou tíži dluhů. Že
však byl dobrým heSpodářem, a že se
mu všecko, co podniknul, podařilo,
měl štěstí i v záležitostech svého klá—

štera.
Klášter G e r as , z něhož po
cházel, a jejž rovně před tím z dluhů
vytrlmul, podporoval ho z vděčnosti.

Stavěl mlýny a pivováry v Essekle,

v Neslovicích a v Domamile;
v pořádek uvedl desátky sem tam za
šlé; co bylo na zboření, zase znovu
vystavěl; a k tomu ke všemu klášter
ze všech dluhů vysvobodil, ano on
více pořídil v času nepokojném, než
jiný v požehnaných časech pokoje
svatého.

Ano i když po velikém vi—

tčzstvi u Jan ko va (25. břez. 1645)

To rsten s ohno vy zbujnčlé tlupy
') Tak stojí o nem zaznamenáno v kronice
domáci: „Hieronymus Luccnsia Abbas
inter irrcl'renee lidei hostes constanlisai
mus, inter inaolítos rebellium anl'raclus
inconcussua, inter novercantis fortunae
odil opulenlus, inter víncula liber; adde
Cardinalia Dietrichstein &. Ioannis Sar
candri dignissimus temperaueusf'
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Moravu zaplavovaly: nestalo se klá
šteru Lucké mu škody nižádne. Jeho
jméno a jeho znalost \“ pořízenostech
iii-ndm'eh, obratnost v úředním vyje
dnávání a obcování všudy jemu zí
skaly vlivu mocného. Onť rozhodnul

nesnadnou volbu tehdejšího generála
rádu premonstrátského, A u g u s t i n a
Ie Sellier'a, a za to povýšen byl za
generálního vikáře a visilalora apo
Zn neho ntvrzcn jest domácí

almnnút,od Sebastiana

Freita

založený, nadáním učiněným od

jistého Zachariáše
rozmnoženšesti

Když 30letú válka dokončena
byla, prohlédnl k tomu nadaný tento
opat, aby jak duchovně, tak i pene
žitč zase zmohl se a zvelebil svěře
ný kldšter jeho, a v tom tak opatrní“
sobě počínal, že s předky svými Pri

bislavy llodiecmi, seSebastiá
nem Freitagcm, Benešem La
chercm

StUISkéhOO

ga

Po něm nastoupil vládu Nor

bert Pleyor r. 1657.

Horsta, a

paeholíky,

a. t. d. shivy koruny zdilí.

Byltč tento muž velikou znalostí svčln
slynul, a však i ve vědách vyšších
výborně se znal :: domOvem byl. Ro—

ku 1661 odkoupil od hraběnky hla

při rie llonaty

Zo Slavata

dědinu

čemž n přijímání do ústavu musel se
[.hištní ohled hráti nn sirotky z Pí
sečné (Pieslinku) rodilé. Po 21 sla

Lechvice
a dilem zakoupil, dilem
vymdnil pro klášter dědiny Boro

vnč prožitých létech odebral se Be
" edikt odtud (1653), a zanechal

vu a Bohmerf
(s čímž pozdeji
Damice a Sochcrly
Spojeríy)
Stčpkov & Buč, kteréžto statky

kterýž byl Cice ro věkusveho, když

již dříve sice klášter míval, a však
v předešlých bourerh a vojnách nú
boženskjch pozbyl. Olomucky' kníže

her-luHroznatovi Fuchs-ovi,

jako deknn ve Znojmě slovo Boží hlá
sával. Louka s nim dopadla zle i
dobře, nebot umi-el hned ten rok
na to.

Matouš Paul,

tice n Schallersdorl',

biskup Karel

Mirosla—

z Lichtenšteinu

ponechal klášteru Louce

právo po—

doktorboho dací farního chrámu v Bnei r. 1655,

slovi a práv veškerých, nastoupil ve
šlepejc jeho. Tento opat vystavěl v

začež přestal platitiklnšleru roční činži

dědině Milfronč

holnicc sv. Kláry, Klurisinky ve.Znoj—

stranny' chrám

překrásný, pro

Sedmibolestné

z jednoho dvoru u Slapanie;

i'c

mě, prodaly jemu r. 1668 mlýn v Ta

Rod ičky Páně, ve kterémžse po

s o v i c i c h , začež sobě vymínily roční

sud tisícové zhožnýeh ctitelů Matky

činži 1-1 zlatých a jedno tele

selnizívaji, a žehmivají lčm, kdož sla—

A však nejen k tomu prolíledal
opatrný opat tento, aby hospodarstvi
klášterní a mnjelnost zvelebil astavby
kde které obnovil: nýbrž. i o to ne

bolestné nn bolestny'

Pátek

1) hlavy.

vivali jsou takové svatyně krasne; r.
1056 zvolen byl u veliké generální ka
pitole za generálního visitntora. Poděko
vavse z důstojnosti opatské ve svém klá
šte'rc vyprošenjesl byl za opata kláštora
sv.Vincencia do Vratislnvy. Chvalílelmy'm
obyčejem byvale v řádu premonstrát
skem, že.,když nějaký klášter klesal, jiný
téhož “rádu hotov byl, pomoci jemu,
byt i toho nejmilejšiho k tomu pro
půjčili měl; jakož i bývalo téhož řádu

okrasou nejpeknejší, Ze provinční je
dnoho údn všemi ostatními odkáli
dávaL
') Sedmibolestné Panny Marie pripadá v pá
lck pred krčmou neděli.

menší pečivedl, aby knihovna

bez

zase

do pořádku přišla, a lis tá r n a (archiv)
náležitě zřízena byla. Též podobně
vyznačuje chvalnč vládu jeho, že se
postaral o to, aby v jeden seznam a
to zcvmh vepsúny byly všecky listi
ny, vy'sady, potvrzení, darováni, vy
proštění a smluvy učiněné v zaleži—

tostech kláštera

Luckého.

Tyto

zásluhy o klášter, a pak jeho ušlech—
tilá politika, s jakovou často rozdě
lené mysli a záměry, nezřídka nejvýš
sobě odporující při stavech Morov—
ských mnel smii'ovali a sjednocovati,
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zjedndvaji a ubezpečují mu jedno z celý řád, jehož čelným on byl jedna—
nejpřednějších místtohoto ústavu zem— telem, ztratil v osobě jeho záhy podpory
ského. Starostmi unaven zatoužil po důležité.

pokoji, r. 1679 důstojnosti své se od
řcknul, a Své poslední dny ztravil na

statku Bučí a v Štěpkově,

Po něm následoval Vincenc
Wallner,
doktor v bohosloví,ma

který gnát Uherský, kterýž vystavil nynější
chrámPáněv Míroslavě, vLech—
vicích, a nynější farní staveniusv.

mu z vděčnosti na čas života jeho od
kláštera postoupen byl. Klášter Novo

Říšský kryje popely jeho.

Mikuláše v Znojmě. —

Velikých zá—

NástupceŘehoř Klein, jehož sluh vydobyl sobě tento učený prelat
při vydávání dila „Letopisů řádu

v čas moru r. 1680 smrt ve slerých
oslavách obslupovala, skvělý dal dů
az 9 bralřími, jakých oběti schopna
jest láska křesťanská, když všeobecná
hlíza zachvátí bratry a seslry ubohé.
Bratří řeholní roznášeli bez přetržení
po všech stranách léky duchovní a
tělesné v těch dobách, kdy strach
před smrtí vyplašil a odehnat všecky
ruky nájemníků, a parno nesnesitelné
toho léta počet mrtvol rozmnožovalo.
Zvláštním dekretem od 24. čer
vence 1680 vychvalovala kapitola Olo
mucká tuto pravě samaritáoskou lásku
a pečlivost bratří Luckých.
Když

Premenstrátského,“

meliofvy

davatel, L ud vík Hugo, použití směl
s povolením toho preláta tlilkladných
příprav a zzisoh, které k lmuu před
ním byl připravil krouikai' Lucký. Otto

Chmel,

čímž píle tohoto řvholuíka,

jak záslušnn, Vyšla jest na světlo.
Když v Brně

sest.—lr.

1729:

tu

dosedl na prestol opal.—“ky
v Louce

jt-ninocitý a ohratny'dvořan Antonín

Nolhek

Klášter Lucký za něho požíval
zláštni přímé urozených pánu ano i
dvoru samého Když Rakousko r.174l)
byla odstoupila morová rána z utěše— muselo se olíánčti zbraní proti celemu
ny'ch zvůr Luckých, pomyslíl Řehoř Světu, když slavná, podivuhodné
na to, aby chrám akonventní stavení Maria Th eresía -—jako hrdinská
okrášlíl. ')
amazouka mUSclnpole podstoupili proti
Přední část nynějšího stavení všem sousedům zemílačným — když v
zámeckého (kde někdy za oněch bla takových osudu rozpacích a nesnázích
žených dob prelat Lucký přebýval) zaklepala na věrné srdce svých pro
počal stavčti s nákladem velikým opat ni nadšených národů ') a každý ho—
Řehoř, dokončil však nástupce Ka— tov byl propůjčili se k největším obé
rel Kratochvíl, kteréhoz Nové tčm pro císařovnu a vlast: tu nezů

Říše,

kde opatoval, domů povolali stal ani klášter

bratří, aby je řídil berlou otcovskou.
Za něho obdržel domácí alumnát od

jistéhoTobiáše Piltera,

Lucký

v pozadí,

nýbrž podal jí co měl.

Když jednoho času císařovu a
cestu konala ve—

farářev Maria Theresia

Rakousích, záložní jistinu 1500 zl. —
Horlení jeho, aby řad sv. Norberta se
rozmáhat a oslaven byl, bylo neoby
čejné. Po uzavřeném míru v Szath—
maru obnovil v Uhřích zaslá v bou
řech protestantských probošslva .la s

dlé posvátných stěn kláštera Luckého:
tehdáž vyšel jíopatNo lb e k se svou
hráli v ústrcty, očekával ji na silnici,
a když se s ní potkal ají uvilati směl,
podal jí úctivě zlatem vytkaný měšec,
v němž byla znamenitá suma Krem
zo, Leless a Vara din, a učinil nicky'ch zlatoušů, a na němž byl vy'
jich od Lo uky odvisly'mi. Klášter a borný, přcdobře se hodící nápis žal—
misty Páně: „Slíčností svou a krásou
') Na portálu kostela tamějšího stojí:
„Templi constructa navibiu quatnor annol
aute pin cultu portal: Gregorius abba.

hoc tocit superon pam-ata ten-n
uorana. 1696.“

ho

') Zlášté Uhti volali, když jim ukázala dítě

své, mladého Josefa:

„Moriamur

pro rege hovno!! „Umřemeza krále

nebo!“

4
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svou počni, šťastně pokračuj o kralujl“
Zalm 44. 5. jakoby prorockým duchem
byli předvídali, že císařovna zvítězí
nad nepí'útcly svými — Za kteroužto
útlocitou pozorlivost klášteru prominuta
jest již vymč'í'ená, ale ještě nevypra—
vena daň vojenská ; pan prclnt pak pře
krásné roucho mešní (ol-nát) obdržel.

Opat N olbek obstaral nejen politické,
nýbrž i historické založeni domu své
ho, a r. 1738 Vyšlo jest

nákladem

jeho dílo: „Series Fundat ionum
et Abbatu m Lu c en sium,“ kte
réhož díla ku pracem svojim použili

mě farní chrám sv. Mikuláše, kdežto
dříve děkanoval, co nejdůstojněji ob
novil. l'od ním nacházel se klášter
Lucký na \'rchOlC svého štěstí a své
slávy. CíSni'ské krásochuli vnitřního
zřízení Louky, zvláště letního refek—
linie, a knihárnč s nejvjbornčjšímí
knihami z veškerého oboru vědy lid—
ské (kde se i veřejná hádání či dí
sputaci konůvala), obdivoval se a po
sud obdivuje se každý, nebo některé
malby posud se zachovaly, a jsou
věru jako od včerejška živé a pře—

krásné.

S chv oy , P i lal' avšickni napotomní

Kdo si o těch věcech pojem uči
niti chce, at si dá ukázali pozůstatky
knihovny Lueke v Praze v proslulém
Hermenegild Mayer.
Strah o vě , kam po vyzdviženíLouky
Cim výše předek jeho stál ve ochráněny byly jsou
Důmysluplná
malba na ohmítce v knih-.írně, od c.k.
přízni u dvora císařského, tím snad
komorního malíře M a n l p e rts ch—a
nějí bylo nyni nástupci provoditi zá
měry své. Stalo se sice, že v sedmi— provedená, představovala na bohatě
leté __válcePrušáei,
kteří až po mě vymalovnném stropu z mah s ní- s e

dějepiscové.
Nástupcem jeho se stal r. 1745

sto Stoke ravu harcovali, o klašter lidských
poněkud loupežni choutkou zav-udílí;
tím však nebyl jest na mizinu uveden.
Povídá se, že nějaký nepřítel mnichů

pošeptal králi B edí'í ch o vi Prušác
kému, že zvony na věžích Luckých
jsou zesti-íbra ryzého. Král sám prý

vědomostí, a sice od

nejprvšího surového stavu počínajíc
(který značili l'aunovč, centaui'í) až
do nejvyššího stavu vývoje rozumu
lidského (který představovali mudrci
a bohoslovci), co nejmožnějí v krás
ných a živých barvách, čímž nejen

osob'uč na věž vylezl a ueiniv zkouš
ku rákoskou svojí uderil na zvony,
načež prý řekl: On nous a tr om—
p él t. j. Oni nás oklamati! Opat a
staří brati'i radili se nyní mezi Sebou,
dle kterého ze tří od \'idenských mi
strů podaných, nad míru skvostných
vzorů či nákresů cele stavení klášterní
mělo by obnoveno býti, a zvolili pro

oko, ale i mysl vnitřní moc-ně zajmuta
& pohnula jest.

střední stavitelského mistra Pílgra

se ničeho neurodílo a z toho veliký
hlad povstal: lu táhly bez přetržení
po silnici, jako obcházejíci morová
hlíza, po rovinách kolem klášteraLu
ckého, četné zástupy hladem vychud
lých uboiáků.

ma podle starého pravidla Opatrnosti:
„Medium tcnuerc beatii“ A hned se
počalo stavěli. (l748).
eho'í' La m b e k, zvolený 6. čer
vna r. 1764 63tí hlasy ze 64 voličů
(tedy ode všech krom jednoho, a ten
byl on,“ proto že sobě hlasu dáti ne
mohl) pokračoval ve slavení kláštera,

A však nejen čest ta saínojedína

náleží opatu

ehoří,

že jemnou

chut uměleckou měl, on! sobe zasloužil
i korun občanských. Nebo když po
7leté válce, kdy to v Německé říši
vypadalo smutně., zvláště pak v Če

chách a na Moravě po několiklet

Tenkráte opat Řehoř,

v čele

bratří svých řeholních, jako v čele
sborů anjelův bílo oblečených, vycha
při čemž ukázal, že nejenom staví— zel z posvátných sínců klášterních
telskó praci rozumí, ale i výborného k těm ubožákům, a denně 8 t 900
vkusu v uměních výtvorných v sobě jich vínem a chlebem podčloval a ob
ukrývá. Vystavěl 4 fary, 6 patmnát čerstvoval.
Mnozí, kteří majíce hladem se
ních kostelů zcela nových, a ve Znoj

Čtení běh a gemčpiínč.

slůblý žaludek. příliš hltavě se byli
přeCpali, museli pojiti; také mnohé
matky potratily jsou před časem plod
života svého. Mnoho tisic peněz bylo
půjčeno trpícím horákiim bez úroků,
které brzo zase nazpět odvedli, a o
obilí prosili, čehož jim i hojně uděleno.
Císařovna ho povýšila za tajného
radu a za visitatora klášterů premon
strátských ve svých zemích dědičných.
Byl to výtečný muž, přísný na sebe,
otcovský a šetrný ]: jiným, štědrý a
horlivý pro zdokonalení svojich, vý
borný znatel věd a umění , k tomu
ušlechtilého vzezření.
Pod posledním 47tým opatem Da

nielem
výrokem císaře Josefa II.
vyzdvižen byl klášter tento, o správu
duchovni, o vědy a umění , () výživu
chudých tak velmi zasloužilý, Gírkvi
a státu nejvýš užitečný. Krásný ten
dům byl nejprv v kasárnu proměněn,
potom tepruv v dilnu na dohan zne—

svčcen 0784).

Ze statků jeho po

kusech prodáno Buč a Kravsko,
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ního chrámu sv. Václava v Mikulově.
Byl doktor filosoíie a druhdy kniho
vník v klášterníbibliotéce Luckó. Ten
umřev

co 94ník

20. máje

1843, -——

toho roku, co spisovatel toho a osla
vovatel jeho na kněžství vysvěcen jest
byl, postavil krásný pomník klášteru
svému, sepsav, co probošt lllikulovský,
stručný dějepis kláštera Luckého, je
ho! jsme tuto ve mnohém následovali
a použili.

Byl to muž opravdu vě—

decky vzdělaný, duch básnický &kráso
citý. Pročež toto pojednání uzaví

ráme s jeho jeremiadou:
„Louka, jenž posud byla platila za
panství státní, byla jest prodána ji
stému šlechtici : Li e b en berk u, kte—
rýžto tuto někdejší krásnou perlu vla
sti Moravské zase ke cti přivádí sná
kladem velikým a leskem hmotným.
Kde ale ——
kdeže zůstala Louka lepší,

vyšší, duchovní ? kde neocenitelné kni
hovna? kde 600leté práce ve vycho
váni dobrých lidí, rozšiřování dobro
činného křesťanství;, této jedině pravé

Miroslavu a Lodenice, Lech lilosolie — _?
vice a Borotice,konečně i Louku.
Poslední klášterník tohoto kláštera

jménem Řehoř

Korborn

stali“se

Končím s Horácem:
„Non incisa notis marmora publicis
Per quae Spiritus et vita redit bonis.“

jest iníulovaným proboštem kollegiát

41
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Macocha &jeji okoli.
Obrazy ceswpisné od J a n a S 0 u k o p a.
„Príroda je prevýborni kniha,
lino Hospodin viem poakýtů,
V níž On nutnost Sebe namíta
Toníu, jen). v nl pro uku ae sblha.

Blazen. kdo v ntPine stopu stihl.
A kdo duši zbolnou aavltá!
Pa'amo pochyb se mu roapllta,
S tváří pravdy se mu zůvoj zdvihů.
Kterak tedy přece mysl mnoha,
Šeli-ic pilnd v knize té všech znaků,
Ncnnlcui pravého v ni Boha? ,

Od krhavy'ch ducha jde to mků
Badáť co v ni — ale s myslí podlou,

Proto se v ni polklva jen a modlou!
Bum.

Přerozmanité útvary vů pence
devonského .) na Moravě,po okolí

Adamova, Křti n, Blanska,
Ostrava

a Sloupa rozložené,po

skytují pozorovateli tolik zajimavých
obrazův přírodních, že tento kraj již
od nepamětných věkův býval nepo
sledním cilem přírodomilův domácích
i cizích. Nejsout' pak to jenom je
dnotlivé sluje a rozsedliny po různu
o sobě postavené, s jakovými sem
tam i po jiny'ch krajích se potkáváme,

ny'brž celé soustavy jes k y ň,

podzemní vodárny víc neb

méně Spojené mezi sebou, po
toky, jež maně do hlubin skal
ních se propadají, aby tepruv
po několika hodinách pod—

zemní cesty na den vystou

pily atd.

Věru, netřeba nám putovali do

pověstné Po stoj ny 2), abychom zvě
dělí, kterak to vypadá v lůnu matky
.) Útvar devonaký
kraje „devonaké

ovodl avó 'méno :
o“ v An 'čanech,

kdežto nejlepe vyvinut jest a nejprve
na'lelitč proakoumán hyl;odtud podobné
útvary i v jiných krajinách slujl devon

ské. Via.p. Kodymův: „Úvod do
aemézpytu“ str. 65.
*) Postojna (Adelaberg) osada v Krajinů
nedaleko Lublaně proslula

po

celém

zemč; mámefzojislé divadlo podobné,
ano mnohem vznešenějšl i na Mo
ravě, _,jet bezděky na jazyk uvodl

slovaZalmislova:„Jak veliký jest

Hospodin, a jak podivu hodni
svět:!pro velkolepost a kra'an podzem

ních jeskyň krápnlkových, je!
na blízku se rozkládají. Ve voda'chteln
ných lech proator zachoval se podnes
na živé — a to jedině v těchto jesky

ních — Proteus

anguínus, zvu-útku

čtvernohé, nn mnhk ztlouští a a půl stopy
zde-li, a však na čisto — slepé. Učenci
jej povedl z časů pl—edotepnich. Pro

teus jest barvy bile, katka naha jeat
průhledná, na světle pak ačervemi eno
amodrá. P. Dr. Vankel, hutní lékař v

Blansku, prinesl si toholo vzácného před—
potOpmka osohnů :. jedine nynější jeho
domoviny a uchoval ho po kolik let na
divů v láhvíci vodou naplněné, beze vbl
potravy. Stalo se pak., le a vodou, jel.
ae obnovovala, dostal se do lahve osi
hodou malý mlenek a ten usmrtil ale

peho soudruha svého, prohlodav jeho
plejtvy. Mrtvého Protea toho osud chova

p. Vankel v llhn na ukaz u.-—llimo
chodem budii opomenuta, le tý! učenec

do tiskuchystavedeck ou monogram
skal Slonpaky'ch, která nám svým

časem cos mistnejšlho odhalí, než jsme
my toliko nepovéditi mohli. —-—Zevruhný

popis
jeskyň
bliz Poatojny
lze
v nize:
„Cesta
do sv. Římačístia po
Italii“ od P. Frey-e, kterou vydalo

Dědictví Svato-Janakó
!. 1852.

v Praze

Čtení bije- a acmčpifné.

skutkové Jehol“ Mlnímctotiíhrů
zyplodnou propast Macochu, jež po
celé Evropě slyne, lákajíc diváky se
všech končin světa, a kteroužto i my
jsme si obrali za střed obrazů, jimiž
milým vlastencům zavděčiti se ho

dem

Ze již dávní předkové si všímali
přírodních těch divů Moravských, toho
mame nejcdny důkazy po ruce ve
vzácných zápiskách učencův, jižto nad
šeným pérem na odiv stavěli otčinu
milou ostatnímu světu. ') Za novějších
pak časův, kdežto přírodověda ve všech
odvčtvích svých a neslýchaným se pě—

stuje zápalem, snadno jest vysvětliti
si, že i kraj náš přehojnou, nebývalou
návštěvou se honosí a sice netoliko
návštěvou obyčejných cestovatelů, ný
brž i zpytatelův chvalnč proslulých v
oboru přírodnictva.
K četnější této návštěvě přispívá
nemálo severni státní draha, která z

Brna přes Adamov a Blansko
utčšeny'm uvalení podél Svitavy

ku
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Praze spěchá. Ano od několika let
zřízení zvláštní vlak, který letního
času každé neděle a každého svátku

ráno vyjíždí z Brna do Blanska,
a k večeru opět se vrací.

měrou mohou Brňané

Takovou

celý den na

venkově ztraviti a to Způsobem nej
příjemnějším ; cizinci pak z nejvzdá
lenějších krajů letmo dojíždějí k nám
na témž vraniku dým a jiskry sop
tícím.

Avšak mimo vzácnosti přírodni
cké vabi nábožného llloravana je'stč
jiná, a to vznešenější vnada do hor

našich, totiž: tré posvátných

míst

Marianských—Kl'tíny, Vranov
a Sloup —jei považovalidlužno za
duchovní zřítila,

odkud valna část

Moravy, Cech í Slovenska po
žehnané nabývá vlahy v suchoparu
života vezdejšího. ] podobá se, jakoby
věhlasná tyto chrámy poutnické cesto
vateli byly kazatelem od Boha usta—
noveným, aby vůči půvabu vlasti po—
zemské. nezapomínat pravého domova

svého tam nad hvčzdamí, jakož básnik

pěje:
.) Zábrdovský premonstrdt Martín Vig

aiua ve své knize: „Vallis baptismi
alias Kyrítainonsia“(úflolílírlmské),

vydané latinou v Olomouci r. 1663 -—
píse obšírně: „De locia admirabilibus el

inscrutabilibua, quae cis et pone banc
Vallcm reperiuntur.“ Cap. V. — Tolikét

Jan Hertod

Phil. et Med. Dr. a

městskýtisikns vBrnč vdíle svém „Tar

taromastix

Moraviae“ tištěnémve

Vídni r. 1669 včnoval 9 listů článku:
„De cryptis mirandis Moraviae“ Novej

tího času pozůstavil dvorní archivář Jan
N. Nagel důlezilý rukopis o temi. před
mětu, byv r. 1748 vyslán od vysoké
vlády na Moravu, aby tamní přírodnické
pametnoati zkoumal. Též. Hormayrův
„Archiv“ od r. 1829 a Dr. Reichen—

bacha „Geologische Mittheilun
gen aus Mahreď,

veVídniLIBIM—

zaslnhujl povšimnutí. — Nad jiné p'ak

předčí„Topogratíe
Volného.

Moravy“ od Dra

—- Nejnověji vynikají do—

pisy
p. Dra. Vankla
: Blanska
ve
ídenských
učených
časopisech,
jichlto vděčné poulito na svém místo.
! zndmý učenec p. prof. Dr. Kolenatý
v Brně zanáší se již od několika let
zpytovriním našich skal a najme nedo

pýrů zde obývajících, o kterých jit
velmi zajímavou knihu na světlo vydat.

„Srdce moje, viň se k zemské vlasti,
Ale tutbu posílej tam vezdy,
lide tvůj domov nada všecky hvězdy.“

Posléze i přítel starožitností i
průmyslník neodejde s prázdnou z na

šeho kraje; nejedny vážné pozů

statky slavných hradů a ve

hlasné dílny železnické u Blan—
ska, náležícíJeho Jasnosti p.kní—
žeti Salmovi, povznesoumysl je
dnoho i druhého.

Nuže, drazí krajané! ——
„MOra—

van“ vás již po 7 let prováděl po
rozličných končinách země; na čase
jest, aby letos zamířil do jednoho z
nejpůvabnějších krajů vlastní domo
viny. Podejte mu tedy upřímnou pra
vici a jistě toho nebudete pykati, že
jste s ním putovali.
'
*
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Býčí skála.

Adamov — Jeskyně Evina —
Býčí skála — Kostelík.
„Již zas přišla milovanu doba,
Po vlasti zas mohu kona! pout,
Tady v slasti nevýslovné plout

Nezabrání hrudi žádná zloba“

Bušil,

Ad amov

je

HicserJ)
Svitavě

Lovecký zámek na

v rozkošném parku vysta

vený mile dojímá pozornost přícho
zího, an zatím věčné bušení v žele—

zových hutích jej vybízí, aby též
rejdiště černých CyklOpův návštěvou
poctil. — Po té héře se dále za dě

dinu žlebem Josefovým

jakoby

první zastávka, uměleckou zahradou; každý krok od

kdežto vlak Brněnský si oddýchává na

daleké cestě ku zlaté Praze.

Po

četné tlupy Brňanů i cizinců vystupují
na nádraží, aby jednak v lůnu spanilé
přírody se napojilí čistým vzduchem
venkovským, jednak aby ohlédali ro

mantickéúdolí Josefovo,

jež ku

Křtinám hadovitě se krouží. Nád
herně upravený hostinec na nádraží

haluje nové půvaby. Tu s nedostupné
výše kynou zříceniny starého hradu,
uměle vystavené na ozdobu kraje, onde
vévodí pod klenbou svěžích stromův
nástroj spásy a duše okřívá,jako když
') Dne 4. prosince 1857 byli jest tento

nový pánem

knížetem

Lichten—

steineni : mnohým nákladem zřízený
kostel otehnan. Svatý obřad vykoná

svědčí o tom, že tu nebývá nedostatek
hostů.

val veledůstojný čestný kanovník
Mikulovský . arciknéz ve Krtí
nách, pan Václav Stlíí, : četnou

ské dosáhlo tepruv během roku 1857

Brněnského, p. hraběte Braidy,

Utěšenéúdolíčko

Adamov

zvláštní ozdoby gotickým
mem,

chrá

který nákladem šlechetného

knížete Lichtenšteina

vzdělánpo

dobá se vzácnému rubínu, jejž bujná
zeleň lesní smaragdovým lemuje skvo
stem. Stavbu téhož chrámu a podlé
něho stojici fary i školy řídil architekt

assistencí. u přítomnosti c. k. krajského

mno

hých jiných hodnostářů . velikého mnoz
ství nábožneho lidstva.—Zláštní ozdobou
nádherné svatynéAdamovské sluli nazvali
boční starožitný oltil- velmi uměle re
zany' ve dřevě, jenž před několika sty

léty v slohuAlbrechta

Durerfa zho

toven byv v Čechách, dostal se do klá—

ltera Světlé v hořením Rakousku, od
kud pro Adamov zakoupen jest.
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se pomník v cizině potká s přítelem
nejvčmčjším.

Další cesh \cde okolo dvou

prachárcn &vedlévysoké peci
„Františčiny“nn pram k jeskyni
Evinč, která mšvm ncnlv,cll\á avsak
pro rozkošný výhled do zeleného
úvalu velmi oblíbené stanmisku po—
skytuje, mlášlč na \rcholu rozsklc—
bcné své brány.
Mnohclnznamcnilčjšljvslqnč„ B \'

čí skálu“ ruzmirá so o něco dále
na levo, o které jde povést, žcby

pohanšli Moravané v těchlopro
slorůch skalních byli cllvávali bůžka
Sva nlovila;
ať: se nám podobá,
žeby Into domněnka dříve svědčila

lak zvanému„Kostelíku“,
níže

lud, že přml časy krásný
zabil.

Už zevní—jšískupcnina

skály

hledá, co do malebnosli, sobě

' \'_

'

F :. ,

l.
_.

Býčí

rovno; Inn \'vlcbnčjSI pak divadlo roz

,'sw,.ď

J

'.".':

býk z

pasouciho se stáda na \rchol toho
skaliska se zaluulal a Spndnn dolů se

&'$—=;
;J;Í\w
5-

o kterém

romluvíme.
méno Iólo skály povodí lid od—

Kostelík.
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vinuje se v jejím nitru, do kterého d va
v 0 h o d y vedou, jeden přirozenýmizký

chem ledovým, jakéhojsmeu ní

na 50 stop na člunu leže vniknouti
lze jest, jelikož skalní sklepení až na

Zvané šířaviny

jaké jiné jeskyně neznamenali. Cesta
je dosti pohodlná, schválně upravení;
otvor, druhý jeví se co prostranna
brána, rukou lidskou rozšířená. Přední Iitovati však jest, že vykopanou blinou
rozsáhlá síň podobá se velko— krápníkový útvar po obou stranách
lepěmu dómu, do něhož slunko chodby zaházeno. Nezbývá, než k
na lučině se odrážejic dvěma otvory vrchním klenbám pozor obrátili, ně i
zelené magické světlo metá. Hlavní tu mnoho překvapujícího nenajdeš, an
chodba na 80 sáhů zdélí pozbyla již okrasa hlavní postupem věkův četnými
ozdob krápníkovýcb, jest velmi schoilná návštěvami přemnoho utrpěla. Zvlášt
a končí se vodou '), po které sotva ního rázu této jeskyni dodávají tak
2 stopy nail voilu ano i do vody se

spouští. Nedaleko „Býčí skály“
vystupuje ze země potůček, který, jak
se podobá, na 2 hodiny cesty u Hu

gOvy huti blíž Jedovnic

t. j. prostranné síně

neobyčejnou Šii'kou sklepení zname
nitě, a těch se čítá několik. Ostatně

dělí se celá jeskyně na dvě hlavní
chodby, které do kruhu vespolek
se blíží, a snadno by se prorážltou

do hlu spojili doly; jsou! pak mnohé poboění

biny se ztrativ, tepruv tady na světlo
Vyvázne, aby četným mlýnům a stro—

jiim železnickým svou sílu zadal.

Na pravo od „Býčí skály“

u

výšce několika set kroků objevuje se

světlá jeskyně, nazvaná „Kostelik“
v podobě gotické kaply. Troji otvor
nabízí oku lahodný rozhled na čer

ulice tak spletené, žeby člověk nepo—
vědomý ustavičně do kola se toěiti

mohl. Už Hertod píše, že za jeho
casu (1669) při ohledání V ýpustku
užívalo se niti; obecný pak lid ze buď
pilinami, bud' zeleným listem cestu si
naznačoval, aby nezabloudil. Nyní
ovšem zkušení vůdcové za malou od
měnu zbavují navštěvaalele všelikě

stvou zeleň bukového lesa. Hertod
tvrdi, že tato jeskyně poskytovala

starosti, místo niti Ariadniny

okolnímu lidu vitaný útulek za času

pečně zastupujice.

bez

válečné záplavy Tatarské.
tel

Za hodinu odtud dorazí cestova
k podzemnímu labyrintu blize

Křtiny. 1)
„Dome milý! hruď má pro tě jsu;
V tobě sídlí plemilostná pani,
Anjelův str chodí zírat na ni,
Krása její vše je divem lání.

Křtin, který slove

Výpustek.

Avšak není tělesná to krása,
.liáto nice anjelé se klaní;
Vděkově js0u ducha nevídaní,
A zrak její věčnou spásu hlásal“

„Tsjen jsi ty okn smrtelnému
Duchn světa! srdce prírody;
Zjevuješ se pak pt'ec tvorn mdlémn,
SkOumá-li jen tvoje výplody.“
Jablonský

Uchýliv se na pravo z vaznice
octneš se u dvojího vchodu do je

skyně. Levý otvor přivítátě de
') Na tomto místě vytesán do kamene ná
pis na památku návštěvy Jeho Veli—

čenství císaře Františka a Ma

rie Teresie

r. 1804; zní pak takto:

,.ln mamoriam felicissima: praasentie
Franc. ll. Rom. Teut. Electi et Austria:
heredit. Imperatoris semp. Aug. etlllar.
Theres. lmperatricis Au ustissimte 1804
posuit Aloys Pdnceps (řeLichtenstein.“

Sušil.

Staroslavně toto místo úcty Ma
rianskě rozkládá se as půl hodiny

cesty od Výpustku a tři hodiny od
Brn a v údolí obroubeněmjasnozele
ným věncem bukových lesů.
Jelikož pocta Mariánská s pozná
ním pravého Boha zároveň se rozmá
') Obraz tento udělán na zdltladu obšír
něho rukopisu, který za účelem všeo—
becně poutní knihy velmipilně sestavil vel.

p. Karel Vagner, kaplan KI-tin
ský,

jemuž tudít britským

zavázáni jsme. —- .

(lukem
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hala po světě katolickém vůbec, ne

kvetl panenský klášter sv. Nor

mohlo jinak býti ani na Moravě.
Zajisté již svatí apostolé naši, Cyrill
a Method, zavítavše před 1000 lety

berta, kterýž bez pochyby bouří hu
sitskou zmizel, ač, jak p. Dr. Volný
ve své topogralii píše, o tom posud
veřejných listin se nedostává. To
lik však jisto, že chram Křtinský
Zplanul pochodní husitskou
roku

k otcům našim pohanským, horlili pro

čest a chvalu Panny Marie, kterou
umírající Spasitel sam pněje na kříži
odporučil člověčenslvu , v osobě sv.
.l a n a zastoupenému, řka: „Ej h le

matka

na.“

M23. Tak tvrdí Vigsius

ve své

knize: „Vallis baptismi“ str. 42,

(Jan. 19. 27:) Skvělý tlovolávaje se svědectví Hajkova

důkaz lasky, jakovou lnuli svatí bla
hověstové naši k u K r .: lo v n (: an

Jana Doubravského

jelské,

kem, že již r. t240 Tataři,

hlasé hned první kře

sťanské svatyně na Moravě

i

Týžpre

monstrat Zábrdovský udava 5 H a j

z tá—

boru Oiomuekého na lup vyjiždějíce,

a spolu i stoličný chrám Velehrad

Křtinskou svatyniohnčm Spu

s k ý, byv jimi zasvěcen llodičce Boží. ')
Za příkladem tímto svých slavných
aposlolů ozdobila se. postupem věkův

stošili, obyvatelstvo, jako vůbec činí
vali , ukrutností neslýchanou povraž
tlivse. My zatím včdomijsouce nespo

mila Morava nejednou svaty
ní Marianskou,

mezi nimiž v po

předí se kladou véhlasné Křti n y.
Již pouhé jméno zdá se jakoby na
ráželo na jednu z nejstarších studuic
posvátných, kdežto okolní lid svateho
křestu docházel.
Ač prvopočátek pouti Křtin—
ské zahalen jest závojem neprůhled
ným, stava přec nezvratnýclt důkazův

leltlivosli pera

Hůikova

slavným

Pala c k ý m vyslovenéi dokázané, mu—
síme bezpečný výrok o tom pozusta
viti povolaneům.
Mezi nehodami, jež po Husitské

valce Křtiny zasáhly, slusi uvésti
veliký požár, jenž r. 161l laruiokolní
stavby pohltil, svatyni však, ač blíz—
kou, nikterak neporušil. Tolikéž r.

1620 Moravskými protestanty

a r. 1623zpourouBctlena Gabora
XllLstoletí chram Panny Ma— proti Ferdinandu ll. utrpěly Křti
rie ve Křtinéch býval, a že ny nemalou pohromu; z pokladů ko
historických,že již

zahy v běhu

!( ř ti n y náležely k bývalému klášte

ru Zábrdovskému,

r. 1205 založil a nadal p. L e v z
K lob ou k , maršálek Moravský, pan
hradu Ztibrdovského a panství Kí-lin
ského. 2)

Nejedny vážné zápisky řečeného

kláštera Zábrdovskeho

, nalezené

náhrobní kameny i listiny vc farním

archivu Křtin ském chovanénasvěd
čují tomu, že by byl ve Křtinách
')Víz p. Štulcův: „Život IV. Cyrilla

a Methodia."

a).lindl>it.*h z Lípy,

stelních nepozastalo nic, krom po

kterýž okolo svátné sochy, tak že od r. 1630 až

maršálek králov

stu' Českého a hejtman Moravský v na—
dací listině od r. 1321 (kterou podnes
chové archiv Křtinský) píše mezi jiným
v tato slova: „Ze zláštnl pobožnosti,
kterou ku lít-tinskemu chrimu mame .
jsme měli, ke cti . chvále Panny Marie,

jlžto tento chram zasvěcen jest . zbu
dovén, tomuto chrámu a klášteru Zé
brdovskemu, ku kteremu tento chrám
náleží, navždy davame a datujeme .. t. d.“

do r. 1634i samostatné duchovní spra—

va ve Křti nach

zanikla; jenom

každé nédele a každého svátku dojíždčli

kněžíz klaštera Zábrd ovského ke
službám Božím. —

Za času obklíčení Brna vojskem

Švédským r. 1645 hledalo kněžstvo

Křtinské své spásy na Novém
Hradě bližAdamova í sevším ma
jetkem svého chrámu. Nový Hrad
zatím padl zradou do rukou nepřá—
telských a s ním i lid ipoklady, mezi

nimiž nenahraditelný klenot, totiž prn

stara zapísní kniha Křtinska,
s kterou ovšem přežddoucí Zprávy na
vždy pochováno, jež s bolestí nyní
Sem prohlédd ješte jimi liltina Ital-ší
od r. 1268, jež na starobylé porne

ry líttinského
metd. -

chrámu vítané svétlo

se

Čtení bějc- a gcmčpifně.

postrádáme.

Ač nepřítel i přes

Křtiny k Adamovu- na Nový
Hrad se vnlit, zůstal přec ctihodný
ebrám Mariánský nedoknut rukou
svatokrádežniků.
Na stavbu nynější nádherně sva

tyně odkázalaZuzannaLiboriu ze
Zastřizlu r. 1690 statek Jesenee.

svatodnšních svátcích, totiž zábubný
požár, kterýž umělecký krov jak na
hlavním chrámě, tak na kaple sv.
An " y ztrávil, ano i zvony na věži
roztopil. Budiž však vděčné zpome
nuto ku chvále nyní již zvěčneíého

hraběteFrantiska Dietrichstei

na,

že jeho nákladem ještě téhož

Dle původního plánu měly se k se
vero vystavěti dvě kaply: jedna sv.

roku i střechy i zvony svatyni na

píře; uprostřed obou měl Se k nebe
sínn puouti hlavní chrání o dvou vě
žích, z nichž toliko jedna dostavcnn
jest. Nazad ode chrámu k západu
navrženo bylo obydlí pro převora n

k H 7'.e; záleží totiž ze čtyř kapel,
jež velikou prostřední bani vespolek
spojeny jsou; střecha pobita jest bři
dlící. Délka chrámu obnáší 29 sáhů,
výška střední báně 19", šířka 200.
Dvojí řadu oken za0pntřuje velebnou
budovu dostatečným světlem.
Výtečné malby na obmílve, před

vráceny

byly. »—

Chráín Křtinský,
na mir—
Anny, která podnes stojí, a druhá
sv. Josefa, kterou ponecháno na pa— ném návrší vzdělaný, jeví po (! o b 11

knězstvo ze Zábrdovic

vyslané na

viníci Páně. Celá stavba měla zao
jnti úplný ětverhran, kterýž bohužel
podnes dokonán není.

Počátek stavby učinil opat

Zá

stavující„obcování Svatých“ vy
vedl slovoutný Etge ns; jsoutě po

brdovský, Maximilian Engel

sud velmi živé a). na některá místa,

vět a požehnal r. 1750. ttádnebo
pak posvěcení došla svatyně Křtin

klenbu pobočníclí lodí s hlavní baní

bert (+ l7í'2); další stavbu vedl která následkem požáru r. 1844 ee—
opat Hugo, a nástupcejeho, Kri lou střechu políltívšího promoknutím
Stof Matuška, chrám Šťastnědasta poněkud utrpěla. Na obloucích, jež
ská teprv 21. dubna l77í a sice s

povolenímkardinála

Hamiltona.

biskupa Olomuekého, p. Mate
jem Františkem z brnbatCho—

víží,ěísti jest zlaté nápisy v mo—
drem poli, které vesměs 7. Písma
svatého vzaté na Pannu Marii se
vykládají.

Křtinskévarhany

r. 1753zbo

světícím biskupem Sa— tovené varhanáře-mUmlauf e m, sty
tehdejšího času iní'ulova noo daleko pro svou lihozvučnost a

r yn s k ý eh ,

marským,
ným prelatem a děkanem na Petrově

\“ Brně. Posvěcena byla jménu

přeblahoslavené PannyMarie.
Z nedostatku peněz úplně doce
lení a okrášlení navržené stavby mu
silo pozůstaveno býti časům příznivěj
šim, a však ty pohříchu posud ne

přišly. Ano vyzdviženim

mohutnost hlasu.

Oltářův čítá se 6 mimo 3,
které na velikém oratorin se nachá—
zejí, jež za velkým oltářem do pole
krulíu se povznášejíe takořka celý
chrám o sobe tvoři.

Hlavní oltář z načervenalo
klá— ho mramoru vzdělaný sestává ze 6

štera Zábrdovskéh o-r. 1784po slonpův, na hoře mramorovaným bul
chovány jsou zlaté naděje, žeby kdy

daehynem spojených, pod ntmžto po

Křtiny se zaleskly slávou, jakoyou

svátnásocha Mariánská

je zbožní předkové zamýšleli ozdobiti.

zlaceném měsíci stojí uprostřed dvou

trichstein,

věsti nalezena byla u veliké záři blíž

B. 1830 hrabě František

na po

Die— velikých eherubínů. Dle starobylé po

koopívpanství Zá

brdovské, přijalzároveň i patronát Malé Bukoviny, dědinkys hodi
Křtinského chrámu, kterýžto jeho nu ode Křtin vzdálené. ')
dědicové pode jménem hrabat 2 Me ns
d orfu podnes provozují. Velikéne

štěstí zastihlo Křtiny

r. 1844 o

') \'íz.: „Atlas Marianna“ . 521 auc
tore Gnílialmo Gumpen org, Mo—
naclíii 1672

Čtcní Děje: a aeměpifnč.

Napřed bývala ctěna v chrá

mečku Bukovínskěm, odkudr.
1212 slavně se přenesla do Kř tin
skěho chrání ti na boční oltář a
tepruv r. 1651 na oltář hlavni. Jesti
pak to dílo nevšední umělostí z ka
mene vyvedené, & zvláště tvář po

svá tné sochy září šlechelnouspa
nilosti. Výška její obnáší 7 stop. Na

hlavěnosekrálovskou

korunu,

59

ský za slibem, že osvobozen

byl od Prusův a Sasův. — Za
hlavním oltářem potkáváme se ještě

s dvěma biblickými obrazy,

darovanými týmž zbožným Vlastimilem,
kterýž pro svou neunavenou horlivost
o rozkvět Dědictví Cyrillo—Methoděj—
ského i Svato—Janskělio po širé vlasti
znám jesL —
Z pravě lodi chrámové vedou
dveře dvojím podlubím v polokruliu

v pravé roce žezlo, na levici drží
Ježíška
nmjícíbo v ruce inblíúko, ku kaple sv. Anny,
obraz to prvopočátečniho hříchu, kte

kteráž dříve

než nynější hlavní chrám

dostaven

rýž byl příčinou, že Syn Boží se vtě— byl, stou-lila za farní svatyní roz
sáhlé farnosti Křtinskě. Z venku tvoři
lil a umřel, aby svět spasil. —
V poz.nlí hlavního oltáře přista dokonalý osmihran, ač u vnitř nado

ven jest oltář druhý,

tak že se zá

roven dvě mše svatá při posvátnéso—
Se Mariánské sloužiti mohou.
T řetí oltář v zadní lodi Za
hlavním oltářem zasvěcen jest svatému

Gilbe rtovi.
jakož

Obrazy téhož světce

i obrazy na ostatních oltářích

maloval Vi nte rhalter.

oltáři stojí socha

sv. Ann y a nad

ní obraz „n av štivení

Ma rie“

Panny

neobyčejné velikosti.

0 pobožnosti poutnické ve K ř t i—

ná ch

doložili sluší, že ona v sobě

Poboční zahrnuje dvě hlavní doby, totiž: Vel

sochy a jine ozdoby řezbářské na
všech oltářích vytvořil Brněnský řez

bář S_chweigl.
C tv rtý oltář na levici hlavního

představujePána
kříži.

bro kulatá jest; vyznačuje se nápa—
dnou výškou do 160. Na jediném

Christa

na

Pát ý oltář v pravé lodí vzdělán

kou pout od nanebevstoupe
ní Páně až do nejsvětější
Trojice Boží a malou pout
čili všecky neděle a svátky od sla

vností sv. Petra a Pavla až do
Jména Panny Marie. Mimoto
i o svaté

Anně bývá návštěva

svatá Barboře a šestý v levělo poutnická hojná. —

di čtrnácti Pomocníkům.

Na zláštní ozdobu svatyni slouží

dvanáctero pózlacených che
rabínů od Schweígla, nupod
stavcích kolem do kola roZestavených,
již rozličné znaky nesou, narážející
na přední cnosti přeblahoslavené Pan
ny Marie.
Chvalné

křížová

Jeskyně Ochozská.
„Vůkol všechno ticho
Kryto ronchem temným,
Jenom dcera skály
llluví hlasem jemným“
Furch.

zmínky zasluhuje těž

cesta,

malovaná výteč
O způsobu objevení této jesky—
ně, která na půl hodiny cesty od dě
mimo to ještě jinými obrazy se zvěč— diny Ochoze, (ze Křtin 13/4hod.)
nil, jež stěnu za hlavním oltářem vzdálena jest, vypravuje se, že roku
ným R a a be m , cxjesuitou , kterýž

krášleji.

Nejdůležitější historický

o b ra z

visí nad sakristii a sice

Panna Maria Křtinská s oko

lím kláštera Zábrdovského.

Nápis letočetný udava r. 1744 a zní:

Na důkaz vděčnosti daroval

tento obraz klášterZábrdov

1831 žil v Ocho zi člověk na mysli
pomatený, který si zamanul nalezti
bránu do světa podzemního, do pe
kla. [ plazíval ae po břichu otvorem
jeskyně dotčené, tehdy valně Zaneše
ným, až se dostal do báječné klenot
nice podzemní, domnívaje se býti již
na onom světě. Navrátív se vypra

60
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voval divy, jež ve skále viděl, až pak
jíní jej následovali, nevídanou krásu
jeskyně zvěstujíce. Napotom tehdej
ší majetník panstviZábrdovskóho, hra

bě Dítri ch s to in , postaralse vlast
nim nákladem, aby znamenitá skála
tato obecenstvu přístupnou se stala.

Dr. Adolf Schmidt,

nezbytná potřeba káže, aby každý na
vštěvovatel sám sobě svítíl. jelikož uži—

na skalní nedopouští tomu, aby před
chůdce následovníku dostatečně po
svítíti mohl. Stěny této chodby jsou
vodou časem ji proplakujiei na mnoze
tak zornílaně a uhlazené, jakoby byly

týž, co jedinou lítinou černého mra

téměř všecky znamenitější jeskyně v
císařství našem proskoumal a vědecky

mo r u , bílými žílkami prorůsllého;

místy toliko objevuje se vlnovitý

povlak krápníkovy. Z hlavni
s kou za neizají mav ější na této ulice, ve které vícero gotic
Moravě. Křtinský Výpustek, kýc h k a pliček se nachází,vybí

pepsal, prohlásil jeskyní

Ochoz

Býčí skála, jeskyně Sloupské

hají rozličné boční uličky, jež po ne
díoubu buď na slepo se končí, buď
znamy; níe právě touto proslulosti do hlavní chodby opět se navracují.
svou a přchojnou návštěvou oloopcny Ulice hlavuí, na 80“ zděli do skály
jsou ze šperku vzácného, jakovym se prorývajíc, přivodí do veliké síně
příroda je bylu ozdobila; aspoň he— 50 zvýší, 80 zsí'rí a 2l“ zděli, které
bounké utvary k rápníkovó po— potom na pravo uchyluje se do jiné
roucháno a zkaženo takou můrou, že prostory velezajimavě.
Tu mezi krápníky,
jež na
nezbylo z nich leč nepatrně pozů
statky, (týmem loučovým na dobro Způsobuobrovských h ub po zemi
začaZene.
růstou, postupuje na 380 zdélí suchým
—-—
byly už před kolika sty léty světu

Jeskyně

Ochozská zatím, řečištěmuzi'íšna levo skamen ělou

jak už zpomenuto, odhalila se světu
tepruv v posledním třícetíletí a tudíž
ovšem původním rázem svým nade
všecky starší sestry své předčí, ač i
tu svěvolná ruka mnoho už porušila.
Nizounký vchod do jeskyně
Ochozské střeží stínnestromoví a buj
né křoviny, tak že až na několik kro—
ků uschován jest patravému cestova
tele oku. Ondy byvala jeskyně uza—

vřenadřevěnými dvírkamí,

krápníkové

homole

Tento pohled

se svítilo bud svíčkou

9' zvýší.

náleží mezi nej—

vzácnější obrazy celé jeskyně. —
O něco dále na levo odpočívá

obrazností,

abys mohutného robáče

v myslí si vykouzlil.

Nad ním věží

se jasné skupenina, ozdobena
dvěma cukrovými klobouky,

kdežtonikdobez odkud sličné záslony

zíúštního povolení a bez dohlídky pří
stUpu nemá. Tolíkěž žádoueno jest,
aby na podzemních těch procházkách

hancem

jež stříbroskvoucí lávu \!

proudu l — 20 širokém a na 170
dlouhém znitra svého chrlí. Na konci
tohoto alabastrového potoku skví se

právě na cestě skamenělý vůl,
krápníkový balvan 5' dlouhý,3'
o široký, 2' vysoký; netřeba přílišné

čemž pozůstalé obruba podnes svě
dectví dáva. ] bylo by přáli, aby nad
takovými poklady přírodními náležité
dozorstvi se vedlo, jakož ho u př.

stáva v Postojné,

sopku,

bud ka

bebounkým

třepením zalemované dolů splývají.
V další, poněkud užší chodbě

as 14:0běžícístojí včelnik,

překra

sná tkanina buňkovité 2" zvýší a se

ha viřsky'm a nikoliv -— stropu visí sněhobílá opona či za
v rozmanitých záhybech se

loučí, jež bile krápníky začadí stěru,
a přes to hustým kouřem řádnému

rozhledu brání.
Hadovité chodba 4—5' zvýší a
sotva 3' zšíří nutí mímovolně, aby se

rozhrnujíc.
Odtud kráčí poutník chodbo

u

širší mezikrépníkovy'mí slou—
py,

jež připomínají na osoby bílým

člověk hluboce uklonil a ohnutě ku pře— rouclíem oděné; jistotně alespoň jeden
du kráčel ; na této nepohodlné cestě sloup 4'/,' zvýší & 2' zdélí, který slo—

Čtení

bčjč: :: acmčpifné.
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ve hlídač. Za 520 od včelníka
ukazujíse a ! abastro vé sn ěžky

Z rychlého toho toku lze jest se do
mysliti, že vodárna, odkud vychodí,

na 30 zvýší zoubkovatými hřebeny

znamenitá býti musí.

korunované, s níchžto jiskříci

se

pro uTa
dd y kapaliny
řinou.
v dálce 2200
z venku roz

Nový Hrad.

bíhd se jeskyně na dvě. Jednu úz
kou ulici na levo možna stopovati

„0 věkové dávní ! jako noc \'ůkol mne ležícít“

as na 500 zdélí, ač nikoli pohodlně;
dale však vniknouti nelze. Tato chod
ba a spolu řečiště končí bezpochyby
ještě as 0 120 — 1300 dale blíž Ho

Nebude tuším pocestnóho, kte
rýžby, ieda po železnici z Brna ku
Praze, aspoň letmo byl nepozdravil
slince,
kteréžto místo na povrchu ctihodné zříceniny slavného hradu to
ho, jehož základy ohnivý vůz každo
země četnými děrami naznačeno jest,
kam voda za časů deštivých se stéká. denně několikráte prorýva.
Novohr adský průkOp, ')
Druhů boční ulice tolikéž 50o
zdéli zavírá se na dobro a sice na nad nímž bývalý hrad onen strmí,za
místě, kde uchystáno poslední skvostné jisté znám jest co nejdelší mezi [lr

divadlo na zp ovčd nici a na ka
zatelnu, jejíž stříškunesčíslnévež
ky a bohaté krumplování zdobí; ně
ktei1' vidí v tomto převzácnem útvaru

smutkovou

nem a Blanskem

a nejeden Zivot

lidský padl za občt obrovskému dilu
tomu, nepočítaje výloh ohromných.
Ctitel starožitnOSIí vlastenských

vrbu, jež něžnévč sleze s vozu již vuádraží Ad amov

tvičky zádumčivě k zemi kloní. Odtud
však po vykonané pouti 2700 sluší se

ském,

aby rozkošným údolím po

dél Svitavy

as za hodinu osobné

navrátiti touže cestou. ') Pobaviv se
as za hodinu v čarovnóm tom chra
mu podzemním a velcbě dílo rukou
Hospodinových pozdraviš milerad buj
nou zeleň lesiny šumné.
Od jeskyne na levo k Líšni tá

navštívil zůstatky někdejší tvrze No

ploché, široké, avšak nelze jest da
leko do vnitra vniknouti. Ještě o '/,

šení slavného krajského úřadu Bmčn
skéhoqpřibilé na bráně. Znělo as v
tento smysl. „Přihodílo Prý se neje
dnou, že svévolnici velmi neslušně
sobč na hradě vedli, na domluvu my
slivee tamto bydlicího hrubianstvím
ano hrozbami odpovídajíce; tak že se
lesní ředitelstvo pohnuto vidělo, pří
stup do hradu na čisto zakázali. Aby
pak k vůli nezvedcncům těm klidní

vohradské,

jež podnes lesnatou

horu korunují, jakoby samy nad sc
bou truchliec. Povíme, co jsme tam

zkusili a viděli za návštěvy naší.
Pohodlnou cestou ač dosti krušnou
hne se romantický žleb hadí, holý za příčinou palčivosti slunečné dostali
mi, kolmo vystupujícími skalami jakoby jsme se ku hradu, ale brána byla zavřena
hradbou obehnán, jenž dle výroku cc a lití hafané uvnitř hrozebně nás uvítali.
stovatelů na „Murzthal“ živě připo ! byli jsme tomu věru na okamžcni
povděčni, že brána nás chránila před
míná. As 'I, hodiny od jeskyně
Ochozské
na levo na pahorku v divým útokem hradních těch strážcův.
lese stojí vydutá skála podobajic Překročivše dřevěný most, kterýž přes
sc „Kolné u Sloupa“; sklepení jest příkopu ku hradu vede, čtli jsme ohlá

hod. dále na pravo strmi obrovská

skalní zeď, (hora ta sluje: L sú)
:: jejížto paty křišťálový potůček na
světlo vyráží a sice takovým prou
dem, že doleji kolikero mlýnů žene.

——

') Plníme milou povinnost, vroucně diky

sklidajíce p. Dru. Vanklovi,

jenž s

bomickým mistrem Jedovnickým p.!lll á d
kem na podzim r. 1857 obadav jeskyni
Ochozskou, a vrchu položené výměry
laskavě | nimi sdělil.

') Obnáší 224 sáhů rdélí; všech pak prů—
kopův na dráze mezi Brnem aBIanskem,
tedy na 3 míle cesty, počítá se 10, je!
dohromady mají délku 909 sáhů.
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cestovatelé vůbec nepozbyli překrásné

vy'hlídky Novohradské,

(! u z úvalu tcmnozelenóho mile po

tudíž zdravujestarožitnýkostelíček

zakročenim slavné krajské vlády Br
něnské Novy' Hrad opět se otevírá
obecenstvu, jemuž se spolu výstraha
dává, aby nevázaným chováním se
nepřipravilo o blaZený pocit, jakovým
naplňuje příchozího panoráma
No—

vohradecké.“

sv.
Kateřiny,
o němž dávná pověst
jde, že sv. Cyrill v něm mši

svatou

sloužíval

— a kterýž

také navštívíme. L'dolí na j ih
rozprostírá před námi Adamov
a
další výhled až k B rnu.

Vysoka, kulatá věž o dvojím
Tolo ohlášení poněkud mis po— patře. která dvč veliké dvorany mí

lěšilo, nebot jsme nabyli jistoty, že
jsme na darmo nevážili cestu unavu
jící, jakož se mim ohávati bylo dle
řečí okolního lidu, jenž nám na do
bro naději odciímal, že do Hradu pu
štěni budeme. Nemile však nás do
jalo několik řádků tužkou připsaných,
jimiž toliko několik dní týdnů se vy
značuje, ve kterých přístup do hradu
se povoluje. Nevíme, pokud takový
soukromý přípisek má platnosti vůči
výroku krajské vlády výše položeného.

Avšak osmčlujeme se jménem

obecenstva upozornití, aby
taková ohláška nikoli tepruv
na hradní bráně, nýbrž hned

pod kopcem přibíta byla, aby
cestovatel dopracovav se vrcholu ho
ry s nepořízenou vraceli se nemusel.
! nám by se bylo dostalo takové ne
milé příhody, kdyby služka myslivcova
nebyla dala na slovo naše.

vala a jejižto plocha střecha nejpů
vabnější stanovisko pozorovateli na—
bízela, pohříchu utrpěla rušivým zu
bcm řasův takovou zkázu, že r. 1856
hrozila sesutíui, a tudíž k uvarovůni
neštěstí značnou částku úmyslně roz—
houráno. Kéžby se raději náležitou
opravou byla zachovala včkům bu—
doueim! Nyni pak pozbyl Nový
Hra d přední ozdoby své. V nádvoří
tvrze hostí staré zdi poněkud opra
vené myslivce tamto obývajíciho; mi
me to nalezá setu ještě několik skle
pův ve skále vytesaných

a přehlubo—

ká studně, jež však nyní už na polo
zaházena jest.

O pravěkuNového Hradu

nestává nijakó určité vědomosti.

U—

dání Haj kovo,
žeby hrad tento
již r. 1lOO pode jménem „Rakus“
byl stával, a temna pověst, jakoby
ho r. 1241 Mongolové byli vy
Na bráně Nového Hradu vrátili: nejsou posud nikterak histo
stojí nápis: „Dobeš Beneš zBoz ricky ztvrzeny. Za bouře Husitské
kovic a erné hory“ 5 přísluš náležel bez _pochybypánům zBoz
jižtok
nými znakya let0početí493. Prostora kovic a Cerne-hory,
hradu sameho obehnána jest pevnou "novému učení byli přilnutí, popudiv-í
zdi na 6' širokou, prolomenou četnými še takto na sebe hněv markraběte
okeukami, ') z nichž se druhdy na A I b r e ch t a a biskupa Olomuckého
nepřítele střílelo. Až podnes možná Jana
ele_znéh o. Týž biskup
po zdi této obejíti cely hrad kol ko— dohyv hradu C er n é —h o ry zmocnil
se též tvrze Novohradské , kte
lem. Malo známe Spanilých výhlídek

toho dnihu. Troje půvabné údoli

rážto následkem smlOuvy svého haji

rozkládá se před zrakoma tvýma a
milerád potopiš snivé oko do hlubiny
zeleného moře lesního, zněhož četné
ostrovy přívětivých dčdin vykukují.

tele Vítka z Dobří c & biskupským

vč nabízí malebný pohled na Blan

pánův z Kunstatu

Údolí k severu

na Svita—

sko až k Rejci; k severozápa

') Nekudy se tato okénka nazývají „per
n i c e m i.“

Pořadatel.

vojevůdcem.!índřiehem

ze Sád

k u , nočního času tomuto poslednímu
brány otevřela r. 1423. Od té doby
nalezal se N o v ý H r a (1 v držení

až do roku

1470, kdežto p. Lačkem ze vá
ben i c, plnomocníkemČenka z

Kunstatu,
odevzdánbyl Lad i
stavu 2 Po dmanína, který kroz

Členi břic- e jančpiíně.

kazu krále Matiašc Uherského
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Od té doby dumá Nový Hrad

jej obléhal.
v rozvalinach a mohutné stromy ve
Za čusu obležení Brna od Šve— zdich zakotvené co živé náhrobky
dů 1645 sliboval Nový Hrad bez— oplakávnji podnes paid jeho, bud ti
chým vánkem hud divy'm vichorem
pečný úkryt úředníkům Pozořic
kým, již s archivem i kusou tamo žaly své vysílajíce po širé vlasti. —
Opodál Nového Hradu ční na
se. utekli. Jích příkladu následoval
vikářkláštera Paulanského na kolmém skalisku tak zvany

Vranově, premonstráti Křtinští
a několikkartusianův
va Polo u Brna,

z Králo

Čertův hrádek,

klei'i vesměs s

kláštemíini a kostelními poklady na

Novém llradč bezpečí hledali. A
však zrůdny'Jidáš v osobě Vavři
na Vokouna ') z Olomučan rodi
lého , zavedl Svedskeho vůdce Kal

lenbcrga

přes Adamov hustinou

rozvalina pevnůstky, ježto bez po
chyby k ochraně No v 6 h () Hr a d n
slonžívnla; tlusté zdi a hluboké pří
kopy hlasají podnes bývalou ůlohn
této tvrze.
Kdo ii vystavěl a kdo
ji ztroskotal , o tom dějepis mlčí.
ZIOpovestné jméno její povodí obec
ný lid z dávné zkázky, dle které
prý hy'valy'majetník téhož hrádku zlé

lesni až před samý hrad, jehožto po
sádka, netušíc toho úkladu, hrou v
kuželky přede hradem se vyrážela.
Nepřítel vraziv přes most visutý,prá—
vč spuštěný, do tvrze, pobil část po mu duchu propadl.
sádky, zmocnil se jich pokladů a za—
Než čas jest, abychom poutníka
paliv pevnost vlekl zajaté mužstvo
do hlavního ležení sveho v Oh ř s— myslivého , jehož duše na vzdor pře

krásné vyhlídcez Nového Hradu

noch. 2)

smutny'mi obrazy z nešťastné doby
druhé vlasti vyvstávajlcími zkormou

') Vigsius ve své knize: „Vallis bnp
tisrni“ vydané r. 1663, puzňstavil mim
zprávu, kterak spravedlnost.Boží bidného
toho zrádce vlasti zachvátila. Popisuje
podzemní jeskyně blize Ií'rtín, dokládá

doslovné na str. 24: „Tom zajisté

onen nestydotý prebehIík u zrad

ce praataróho

cena jest, zavedli k pomníku nejhla
ženejšího věku otčiny milé, k pomní
ku, jenž mim připomíná zlaté časy

apostolovánísv. Cyrilla a Metho

dia na Moravě

— mínimo totiž

prastarožitny'

hradu (vetustissimm

arcin) na nedostupné

skále vy

staveného — Nevýhrnd -—: uč

hož nyní toliko zříceniny a ne
kolik zdi viděti jest, Vavřín Vo

kounodvlustnícbpříbuznýihvho
zen zaplatil vinu sve pronevčry

Marianske, ktera již od r. 1240 na
Vranové ctčnl byv-ši před ve dy

od Paulanů Vranovskýeh na No

-—nebot hoden jest delník mzdy

vém Hradě

vý Hrad se času \'igoíovu

k“ranovskémmu
sídlí jako dříve
na poutníkílvpo
hlavním oltáři
tisíce
vznášejíc k pravzoru svemu na nebe

své.“ Luk. 10. 7.
Z tohoto udání spolu vysvítá, ieNo

rozvalinou. — Dotčeni

už byl

propust blíž

Křtin podnes slovo „Vokounkm“

2) Veleučený p. Dr. Volný, z jehož „to

pografie

Moravy“ jsme historick.i

uschována byla; nyní 0—

sích. — Okolo zříceniny Novohrad

ské vykopáno množství podkov, želez
ných šípův a pik í mečů ohromné ve

likosti, jež dílem Husité,
dové

tu pozůstavili.

dílem Švé

Teprv r. 1857

archivuPozot-ickeho, že po odtažení
Švedův lid na : áleníekuNowihrad

vyzdviženo pod Novým llradem sta-.
rodávný meč, který do \lusea Če
ského odevzdán byl. Příležitostně bu

ském prý nalez v popeli dřevenou
sošku Panny Mario a krueiílx — oba
předměty ohněm neporušene,jež podnes
v kostele Vrunovském
se chovají.

vy svým konům na opak přibijeli, aby
prý stopa nen-zradila, ze kn předu je

data tato čerpali, doklndá z rukopisův

Jesli pult to totéž posvátná

sochu

diž zpomennto, co zdejší lid podnes si

vypravuje o Švédíeh,
dou.

-—

že totiz podko
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Kostelíček sv. Kateřiny bliž
Vranova.
tůj noho! pon-atlad místa J'son, kam
koli kmen.“

valé. ') Za smutných časův, kdežto
neblahý duch věku starodávné památ
ky clrkevní i vlastenské bud kacel
hud nedbalosti zkáze pozůsíavil, octla

sei ctihodné svatyně Kate

řinská již na dklonku zpousty. Diky
nebi, že ještě v prav čas zavanul
„Kvete krásné kvítko na Sinajské hol-e, jiný duch, duch Páně, terýž neruší,
Kola:.

Vůně jeho vniká k svatý-mv nebes dvoře,
Kateřina svatá jesti růže krásná,
Zál-se : niskvl jeninalúsky svaté Milena.“
Sušil.

Svatyně tato náleží nynína Vra
nov co lilialní kostel, odkud as 3/,
hod. směrem k Blansku
vzdálena
jest. Ctihodná pověst pochodíci 2 pro
věku křesťanského na Moravě žije po
dnes v ústech lidu okolního, že totiž

sv. Cyrill, konajc apostolské

nýbrž vzdělává.Jeho Excellencl,

náš milovaný vrchni pastýř

diecese Brněnské, sám a k jeho

slovu jiní dobrodincové & J e d n o ty

katolické

po Moravě,zdobíce stán

ky Božt nemohli dopustili, aby pra

věký kostelík

ten v rumy klesl

u žaloval na netečnost naši.
[ pokládáme to za milou povin
nost, na památku opraVy jeho do slo

va položili zde dopis z Vranova,
r. 1855 číslo 50

cesty po Moravě, v chrámeěku který v „Hlasu“

tomto posvátné obřady konal,

kázal, křestil a mši svatou
slavil.

Má-Ii tato převzacná po

věst jaký základ, tedy ovšem platí
toliko o starší budově, která na místě
nynější stávala; nebo! na slovo vzatý
znatel církevního stavitelství Dr. Vol
ný klade stavbu nynější svatyně te—
pruv do věku XV. Buď zatim jak
buď, tolik však jisto, že již pouhá
pověst, která přec vždy jakési jádro
v sobě chová, postačí, aby rozhárala
srdce vlastenske' blahocitem nevyslov
ným. Svatá hrůza obkličuje mimoděk
poutníka blížlcího se k staroslavnému
tomu stánku Hospodinovu.
Uprostřed lesnaté kotliny vystu

vytištěn byl. 2)
') Na jednom čteme: „Lela Páně 1624 den
památky Hroulnic tuto liguru ke cti a
chvále Púnu Bohu všemohoucímu a sv.
Panně Kateřině, blahoslavené niuěedl

nici Bott slovutný Pan Augustin Po
tentarina,toho času útednlk na Loni
nici na památku věčnou jest postavil,
jemužto Pán Bůh v tomto životě zdraví
a hříchův odpuštění, v budoucím pak
duší jeho lehkě odpočinutí dáti račiž.
Amen.“ — Na oltáři levém nalezá ae
tabulka a následujícím nápisem: „Za P.

Franco Baltazara Lva, avohod

ného Pana ! Rozmittilu, dědičného
' Pana na Blansku, za dvojictihodného
kněze Martína ll . . . (jména toho
nebylo mím lzc přečísu') toho času l'a

raře Blanenskěho

[. P.1683. ——

") Prona'sl pak se v tato slova: „Oprava

Euje
značný pahorek
a na něm bílý
ostelíček
Svato-Kateřinský
co holubička v divé pustině, kdežto
druhdy toliko plachá zvěř své rejdy

prováděla, nyní pak B erá nek B o
ží ubytován jest, a to, jak pověst

hlásá, samým apostolem na

! lm.

Chrůmec ten má 3 oltáře (hlav

starožitného kostela sv. Kateřiny

už

se hořícího, na kterou také po dioceai
Bmčnské sbírka se konala, pokročila
péčí stavitelského mistra Brněnského p.

Vašíěka

tak dalece lt svému dokon

čení, že na den sv.Kateřiny, v ne
děli, dne 25. novembra, opět ponejprv
slavně služby Boží v něm konau' se mohly
k veliké radosti všeho lidu jak |. l'ar
noati tak i z celého okolí.
Slavnou
mši svatou při asistenci vel. pánů jak

ní: sv. Kateřiny; levý: sv. Apol
lonie a sv. Kateřiny, pravý: bla
hosl. P. Marie Křtinskě), sakri

bě Tarouka.

stií, hrobku pod kostelem a dva zvo

kami po diecesi zave enými3201l. 51 kr.,

ny. Že býval za starých časův
místem poutnickým, otom vy—
pravují votivní obrazy podnes zacho

l'ary Vranovské tak i duchovních o
koleěnícheleutil vysokorody' p. hra

Na 0 ravu se sešlo sbír

odjeho Osvícenostip. knížete Salma

50 zl. a : kostelních po mnoho let u
achninčných úroků : nepatrné jistiny
kostelní 163 11.26 kr.; tedy dohromady

Gaal břic- o umřpiíné.

Kosteliček nyní z venku dů
kladně opraven a zomítán, u vnitř
čiste vybílen, obdlouhlů okna na hoře
barevným sklem vyložena, jež výbor
ně svědčí na ozdobu jeho. Bylo by
však přáli, aby i oltáře poněkud se

okrášlilya cele porouchané varhan
ky ') lepšími nahradily, jako! sluší
na dům Páně. Kýžby nejaký dobro
dinee buď sám, bud' zavedenou sbír
kou dovršil okrasu stánku Hospodi
nova, kterýž drahovzacnou památkou

na sv. bíahovčsty Moravske
slyne.
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Vranov.
'

„Jak milí jsou stanové tvoji llospodíne
mocnosu,
dutle ma' po sinéch
Ilospodinovýctu“

touží a omdlévi

Žalm 63.

„Plasoj ! Kačina nebes ,- jíito' věnce

dvanact
"Včtd spltul přemílý; jiito nebešt'aua
Z útrob hloubi kotí se,
Ta "tvó lémé oblíbila.“

Sušil.

Za malou hodinku od 5 v. K a
teřiny pozdraví poutník chrám „N a

- _
My pak navnadivše se šed o rozeni nejbl. Panny Marie“
ktery'ž na značném
věkym pomníkem tímto Cy na Vr snové.

vévodí ve věnci hustých le—
zamíříme pahorku
sů. Jeho věže hledí a'). na blízko

rillo —Methodčjsky'm

pěšinkou lesní zhůru na pradávné mí
sto úcty Maríanskó.
534 !|. 17 kr. Oprava ovšem 0 ke
lik set nlatých stř. více stala, co! ale

' dobročinné dololil vysokorodý
p. hrabe

Tarouka.

—-Jelikoz drahá

jest kaldá památka stopujrcí posvátný
směr . náboženskou horlivoat předkův
nniich ve vlasti Moravske, jisté nebude
nizddneho, kdotby se nezaradoval te
zachrduční této stavby posvátné, a kdož.
by spolu neumel, jak vrouených díků
nsluhujt', kdo! k zachování tomu ob
xlášlo prispeli; & sice: Především .Ie

ho Excellencí u“
biskup,

milovaný p.

který sbírkou po diecesi ro

cepsanou opravu tuto umotnitl ráčil;

pak tet p. hrabě Taroukn, který:

vlestrpnným

podporováním

nejen co

konsemtor starobylých památek vyso

Brna na silnici císařskou, a není dále
na Vranov než“3 hodiny z hlavního

města našeho; odtud do, že pout
Vranovská ode dá'voa u Drňa'nů
veliké požívá obliby.
Prvopočátek úcty Marianske na

Vranově připisuiese Vilému zlio
senberka,
kragínskému maršálkovi
na Moravě, ktery'í oslepnuv slibem so
Bohu zavázal, že vystaví kostel Mari
anský na pahorku lesním, aby mu
Bůh na přímluvu Panny Marie, jížto
důvěrně byl vzýval, žádoucího zraku
navrátili ráčil. An se přípravy kona
ly na místě pro chrám

ustanovení-Em,

nalezeno na blízku dle staré pověsti

nyněiší spanííy' obraz Královny

nebes mezi' dvěma duby. To pak se
událo |. P. 1240, klere'hožto roku
první dřevěná svatyně dostavena &
budovy sobe „ata nl. Pán Bůh sam rue
na rimluvu sv. Kateřiny viem do— ozdobena byla nalezenou lou sochou
Rodičky
Boží. Slušno připomenouti,
bro incům býti odplatílelem.“ — (Dr.
Volný udává ve své církevní mpegraůi
že zbožný původce svatyně Marianske
Borovy na strana 320 príspevek vyso
dosáhl od Boha, oč prosil, byv Íiplně
kou vládou na Moravě ustanovený, ale
i také co štědrý dobrodinec veliké ut
sluhy o- opravu nevalné této starolitné

korodeho p. hraběte Bedricha Sylva
Iarouky na 400 zl. Pol-ad.)

') Na zábradlí zděného kůru pozorovali
jsme napsane slovo. :. nekolika malo

písmenek ustavující; jehot smyslu pro
neobyčejnou tahů nikdo posud nevy
patral. Včdouce, ze mnohdylmíte jedí
ným slovičkem veliké udalosti déjinstva
nabyly zadouctho světla, osmelujeme n
pozor učencův povolaných sem obratní;
jsme pak tím jisti, keby nákres teho!
písma velebným duchovenstvem V r a

hovalí-m

ochotno sa zaslal.

zhojen ze slepoty trudné.
Když pak původní ten svatostá
nek postupem věku Scházcli počet a
Boutnich
zdatupů doba
mezi , tím
p'ri—
ývalo, nastala
abyvalně
starobylá
svatyně v důstojnější spůsobč se Zve—
lobila a zachovala potomstvu. O to

se zasadil p. Maximilian

kníže z

Lichtensteínů s manželkou svou
Kateřinou,

svobodnou paní na Boz—

kovícicb a Černé-hoře;
5

vzdělav
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nynější velebnou budovu mezi r. 1619 zhožněm srdci svém, aby jich tělesná
a 1633 odevzdal ji pod ochranu Pau— schránka po smrti odpočívalo na témž
lanům, bratřímřádu sv. Františka
místí-posvátném. | založili tedyktomu
de Paula, pro které zároveň 3 ke— konci pod kostelem první hrobku, do
stelem zbudoval znamenitý klašter a kteréž na výslovnou žádost v Paula n—
daroval jim statek Mořice v Olo— s kém roucho (jakož tehdejší ná
moucku na výživu. Nákladny ten božný obyčej býval) pochováni byli,
klášter Paulansky tvoh'l úplný již po několik let před smrtí dohro
čtverhran; po jeho vyzdvižení r. 1784 volně dle přísny'ch pravidel řeholy
toliko přední stranu ponecháno na o Paulanskě živi byvše. *Od té doby
pochovávala se knížecí rodina v téže
bydlí knězstva farního.

Svatyně Vranovská má dvě hrobce, ke které pak kníže Jan z
Lich tenšteinů mezir. 1819a 1822

věže a sedm ollářův, vesměs vy'teě—

nými malbami ozdobených. Obraz
Panny Marie na velkém oltáři ma

loval: Troger; sv. Františka de

Paula Etgens; sv.FrantiškaSa

přistavěl novou velkolepou hrobku,
kteráž podnes podivenim zachvacuje
navštěvovatele.

“'

*

Délka její obnáší Ill/, sáhů, šířka
leského & sv. Jana Nepomu 80 a výška 2'/20,“tudiž je právě tak
ckého Schmid z Kremže; rodinu prostranná, jako celý vrchni kostel
svatou, 14 Pomocníků a sv. Františka

Seraíinskěho Maulbertsch.

Mariansky', jenom že poněkud nižší.
Snadno se domysliti, že stavba taková

Řezbářské ozdohy chrámu pod kostelem z části na skále stojícím
pochodí od Ondřeje Schvcigla a vyináliala mimo veliký naklad obzláštni
Bohumíra Fritze.

Klenutíse skví ohez'relosti stavitelovy, aby horní bu—

dově se ncublížilo. Jelikož pahorek,
na kterém chrám stojí, na třech stranách
velmi přikro se sráží, musilo se ne
málo země navážcti, až povstala ny—
kapl .
Za starodávna nacházelo se tu nější planina před kostelem 80 zšiří,
obehnána silnou zdí a zábradlím do
nejednčch skvostů, u př. stříbrné
tabernakulum
:: nad nímpřevzácny' polokruliu. Odtud vedou stezky po
obou stranách, zalemovaně smutkovou
trůn pro milostnou sochu i lampa,
rovněž z ryzého stříbra, darem březen a jcdlami, dolů na jinou ro
bohabojně kněžny Edmundy Marie vinu opět před hlavní branou kostela
Teresie r. 1735 včnovanym, což níže rozloženou na 200 _zšnří, která
ovšem krom jiných klenotů po zruse tolikěž zděným tarasem"'a zábradlím
ní kláštera kostelu pobráno. Přes to v témž směru jako horní na 950 zdéli
pak přece se podnes zachovaly ne— opatřena jest. Z této dolni roviny
jedn drahocenné nádoby posvátné a přichodí se do hrobky.
'
Ctveró doricky'eh sloupův,
roue a řídké důkladnosti a krásy, ano
utrponá ztráta nahrazuje se napořád, na nichž průčelí spočívá, tvoři chodbu,
jednak příkladnou občtivoslí kníže-— ve které geniově stojí, knížecí znaky

živou malbou na ohmítce, jež podnes
výborně se zachovala. Mimo to má
kostel dvě oratoria, dva obory a dvě

cího domu Lichtenšteinského,

jednak neunavenou pílítamnějšího vel.

p. faráře, Antona Klímy.
Promluvivše o svatyni Marianské

na Vranově,

a Vyhasló pochodně držíce. .lžová
brána vede odtud do předsíně, kdežto
kamenné sochy nevšední ceny umě
lecké přivodí na
sl bolestné lou-

nemůžeme mlčením čení při smrti a op ! radostně shle—

pomínoutiproslulou rodinnou
hrobku Lichtenšteinů, vzděla
nou pod chrámem poutnickým.

dání na věčnosti. Tyto alle orickó
postavy a dva truchlící geniov 0 po
Již pelnice podepření vyšli z dílny Videa—

Maximilian kníže z Lichten— skělio sochaře Kliebera'.

Po 11

štelnů sehotí Kateřinou vystavivše stupních vstoupíš z předsíně do _nitra
nynější chrám Mariansky, zatoužili v

hrobky samé. Scstero oken, do polo
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kruhu stavěných „iaustavičně otevře „Klamovon“ zvanédo Blanska,
ných poskytují hrobce důstalek čistého městečka starožitného, jež pěknou
se vyzname
vzduchu i světla. Prostřední chodba polohou na Svitavě
20 září bájí; mezi. doríckymi sloupy, nává a za. slřodiště slouží, odkud
na nichžtogklenba spočívá. Po. obou turisté „do remantíckého okoli své vy?
straníci; ponřkudevyvýšěnýob nalezají >.!ety-p0dníkeji. Z _:nádraži vede most
se zelené příhrady, ve“kterých vždy přes Svitava ku. knížeclmu hostinci

„na '. “lepůčovč'f'ódiblízkých hamrů

čtverolšrakví do“ d'n'ě'se uleží. V nej—

zázším pozadí st ední chodby nachází. 1.tak“pojmenovanéinj., ktorý škvosmpn
se itn-ivotní-stará hro bka 20zšíříi. " von " alumni =poóeslnébó ít náy
do,;ktaré se již více nepochovňvtl. Od; | Šiša mapám d' ' pouť hojného po;
Ozdobné podlnbí štíhlými
dělena jest od hrobky nové mříze'vou mwm'
žel mou branou, kteráž nevšední um'ě—] slou y“podporované a vkusné stupně
lo jen vyvedena, představují::krásný ku vorů je vedoucí ——to všecko té“
oltař'Ghrista Pánu na _kříií, 'emuz lezuá litina — prozrazují již předkem,
po obou. stranách anjelé' se m ; ně—Jlže tujestdumovželeznictví mo
kolikrát do: roku se tu áloqžírají a_á 'raí_)skéhg& O masopustě odbývají še
dušní-mše svaté. -— Posléze upoz'or v místnostech těchto skvělé plesy, na
ňujeme na “vzácnéstolice z ebenového kterých i B rn o valně zastoupeno
dřeva-„pozlacenými motýly vykládané bývá.
na význam budoucího vzkříšení.
Punkva, potůčekprávěuKle

páčova

Blansko. Žleb na Punkvě.
„lí vluti milost sama přírodakáie a prirody
zákon,
Ten ni, tuším, nemohou zvrátití Svrcho
nm.“
»

Vínařický.

Z Ad am ove za půl hodiny při
bude vlak Brněnsko -—Pražský

nové knížecí Salmské

vedlé

vysoko peci

do Svitavy

se vrhající,

poslouží nám za bezpečného vůdce
i

malebným„žlebem

na Punk-vč.“

Putujice proti vodě, spatříme postupně

„slévárnu hladinu,“ vrtací &

strojnické dílny a posléze

slévárnu „sta-robrab čcí“ zvanou.
Všechy tyto dnny záleží zmnoha sta
vení nákladných, mezi nimiž obzvlášlě
úřednická obydlí svou úhlednoslí vy
nikají, hbeznými sady obk10penajsouce.

Klepáčov-skýhostinec buz'manska.
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Puukvy.
chod.“ Voda Punkvy je čistá jako

zadalo by se po nás příliš mnoho,
kdybychom vyčítali meli všecky ty
rozmanité výtvory železné, jež na sta
dělníků zamestnavají dnem i nocí ;
uvedeme jenom některé, jež nám do

sklo a stndonost jeji poskytuje po
cestnčmu výborné občerstvení; teče
pak tak line, ,že se podobá, jakoby
na dobro stála; a podnes zajisté platí

očípadly:parní a prádelní stroje

slovo Hort odovo, jež před200 lety

dni roury atd.

jakoby

všeho druhu, umčlcc'ké sochy, a Východu pronesl, že dříve ne
skvostné nádoby, nářadi ku poznáš-', kam voda ta teče, až do nl
chynské, ozdobné kandelahry, buď listek buď dřlvko vhodtš a za ně
náhrobnlky, kříže, kamna. v0 který čas pozorovati budeš. Zdá se,

voda tato z říše. stínů vycho—

dicí byla nadchla tajemným rázem
podzemního světa, až pak za několik
stovatel as za hodinu z Blanska
kroků vně hrány života nabývá, vesele
ku sk alskému mlýnu, kterýž ho— bublajlc na způsob obyčejných potůčků.
hatn P u n k v a vezdy důslatkem vody Neni téměř pochyby, že Punkva se
zaopatřujo. Na vysoké stráni proti proudí z Macochy; a tudíž domní
Pokračuje vyše vedlé pily & osa
mčlých idillických domků dorazi ce

mlýnu stoji (| “rc v ě n )“ p a n a k, plnou

láhev z daleka příchozímu nabizeje.
Nade mlýnem na svěžím palouku klidně

si hovl švýcarský

domek

vám se, žeby bylo lze Vy'chodem
se dostati.

pod zemí až do Ma cochy

Roku 1857 skutečně Sc o to pokusil

o je— Dr. Vankcl

z Blanska, doraziv leže

dnom patře, obrouben pav-láčkamikol na svem as na 30 sáhů do černého
kolem. Tu však údoli stává se čím řečiště podzemnlho; avšak na ten čas
dále pořad užším, sotva že veznice nepodařilo se mu vniknouti dále, je
podél potoku se provino ; vysoké, kol likoz skalní balvany už do vody se
me, holé Skaliny tvoři ohromné hradby potápějící tomu bráni. Nezbude _"nám
po obou stranách až k oné podzemní tedy, než abychom s vrchu nahlédli
Macochy; avšak
brané, zšíří 15 kroků, odkud P u n k v a do pověstné
tiše na světlo vychodi, co pravy „Deus napřed se ještě zastavíme maličko na
zrovnanad
ea: machina.“ Tato brána sluje „Vý hradní rozvalině,

Čtení bije- a jcmčpijné.

V ý 0 h o d e m k oblakům čumicí.

Lid ji nazývá „a ta'ré za Itik y ;“
němečtí spisovatelé: „B | a n a e k k e.“
An s posledním tímto jménem nikde
v lidu se nepotkávámc, & jelikož nápis
na votivním obraze v-kostelíčkuSvato

Ka to í'in : k e m, kterýž jsme svrchu
.na svém místě položili, pana F r a n c e
=.B ad ta z a r a L v a , svobodného Pána

2 B o zmítátu.: zřejmě uaodí co dě
dícnóho Pána na Blansk u (nikoli:
na Blanzekko) 1683, tudíž snad ne
“mineníese s. pravdou, zůstavujíce zí'í
ceninů starobylý název
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mu. Vyvracení jeho klade se na r.
1434. Statečné byv hajen tehdejším

majetníkem Janem „ze Studníc
proti 'l'áborům pi'ecc klesl za kořist

obléhajícím., kteří slezše hradby po
síidku porubali 'a pevnost v požeh dali.
Od té doby zůstal dlouho zříceninou
a majetníoi jeho vzdělali si hrad jíny'

v městečku Blansku.

Švédi

ozbrojenostarý hrad Blansko;

byttč to poslední jehozapas i zahuba.
Rozmetané hradby místo oděncův ho
stí nyní zlověstnou havěť sýčkův a

sov; jezovec
..

Kdyžpak

během 30letd války k Brnu

přitáhli, ještě jednou prý opevněno a

& liška

rozbili to

Hrad Blansko.-'“)

své stany v nepřístupných sklepích a
považlívčho navštěvovatele ovívají čer
né myšlenky o pomíjivostí tohoto světa.
„Všecko zticlllo! a hle, jaké zmeny!
Jenom nekdy pI-í večerním šel-e
Ctihodné pověsti, jež si předkové 0
Pl-tchazt sem mezi uste steny
H[ ans k u vykládali, vymírají pohříchu
_
Prorodtý duch blmné pramateřef
mezi lidem. Toliko nahodou dopídili
j'- = “
Koubek.
jsme se jediné zkázky toho druhu,
_
Zrovna od Východu Punkvy
kterouž bohda svym časem podáme.
vine se badovita' pěšinka hostinou lesní
Sestoupivše :: hradu stojíme na
vzhůru ]; chatrnym pozůstatkům rytíř počátku těsného údolí, jehož stěny
ského sídla druhdy věhlasného. Roz až na 40" zvýší vystupují; vede pak
sáhlé příkopy, tlusté zdi a odpalu za— ustavičnými oklíkami as za 2 hodiny
hroucemí veže výmluvnč hlásají pří do Sloupa
a nazývá se tudíž
chodmu někdejší pevnost a důležitost „Sloupskýní žlebem“ Dr.Adolf
tohoto hradu. L' samé zříceniny na Sehmidl, kterýž popisem jeskyň blíž
závratné strání strmí nedaleko sebe

dva krásné

letníky

Postojny

f '

Co do starobylosti

rozložených v učeném

stromOvou světě se proslavil & tepruv letos na

kůrou potažené; stoly a lavice nabl
zejí poumIkujednnk vítaný odpočinek,
'ednak čarokhisné panorama lesní,
jež. daleko sobě rovného hledá. Olmi
sko v středu rozvaliny postavené pro
zrazuje, že zde nejedna veselá spo
lečnost romantické body slavíui v
Inline minulých „věků.

hradu docho—

valo se nás žddóucíclí pamatek velmi
po skrovnn. Víme toliko z listin, že
r. 1130 náležel proslavenémuJ in di'i

chu Zdíkovi,btskupu010moucké

jaře monografii jeskyň blíž Aggte

leku na Slovensku

vydal,navští

viv letosniho podzimku naší krajinu,

plŠc ve Videnských

7„Nemohu se upomenout,

Blansko

odnsdhlo své

jméno bez pochyby o hradu téhož
jména, jako -n. pl. městys Kunstdt od
A.;j

hradulíunstatu atd. SlovepalíBtan
sko latin! Blaneca, genitiv Blana

cc — zda! tu' snad neveri kolen zpo

tj tvořenéhoBlanzekke?

že

bych byl cestou dvou hodin
takové množství skalních zdí,
osamotnčlých skalisk, jeskyň

.a rozsedlin, rozdrobených
balvanů a koryt lesnich, hy
sti-in atd. kde jinde viděl, jako
od Východu do Stoupa“
My pak od Východu

")Mestečko

Novinách

o „Sloupském žlehé“ následovně:

dame se

pěšinkou na pravo zhůrn k světo
známé propasti, jen dle narodni po—

věsti sluje Macocha.
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Čtení bějc- a jměpifné.

Macocha. 1)
„Mot-e blesku, rachot hromu
Pod ranami země stená,
Večně cela v strašném lornu
Vir. jak skleun'
Zeď se řítí v dolinu.
Zdnž to Niagara vall
|_.ůnern potvorného skalí
Stí-ku svou a hlubinu ?“
čalakovairý.

Hloubka Macochy

dle bezpeč

ného vyměřování r. 1856 obnáší 7502),
šířka u vrchu od 300 až do 500. Za

času Hertodova

vymáhalpohleddo

Macochy nevšední odvziailivosti, jeli
kož navštěvovatel čtvcrmo se plaziíi
musil na výběžek skaliska nad pro
pastí strmícího; nyni ovšem o pohodlí

i bezpečnost postaráno železnou
pavlačí, na vrcholu ska'ly pevně po
stavenou, která z opatrnosti zavřína
byva. Avšak netřeba lec zapísknouti

a pi'ivolášklieníka,

hajného,

ktery' přes celé léto ustavičně na blízku
se louda příchozím za Zpropitné své
služby nabízeje. Lidé na závrať tr
pící nesnesou na dlouze strašného
shledu do hlubiny; mimovolne pepadá
téměř každého hrůza, jakoby ho pro
past pohltiti chtěla. Aj, starý přítel
pozdravuje poutníka z hlubiny — po—

tok Punkva, s nímžtosc uVýcho
du byl obeznámil.

Kámen s pavlace

shozcný potřebuje 7 i Ssekund, dříve
než &temným rachotem dopadne'zemč.
Světlo denní zatím doráží až u a sa mé

dno Macochy,

kdežto vzácné byliny,

křoví i stromy bujně se vyvinujt.
Před mnoha lety učinila se k

rozkazu p. starohrabčteSalm-Reif

í'erscheida zkouška, zdaž by
se v Macoše nedali přechovati
ovce;

spuštěno tedy několik kusů

dolů. Ač hojnost potravy :; vrchu se
jím házclo, přec jim v té hrozné
hloubce neslo k duhu, ano za krátký
čas zaplatila to ona zvířátka- životem.
Velkolepý jest pohled 8 vysoké
pavhlčky , avšak nepůsobí takového

úžasu,jako vyhled s malého můst
ka na levo as v polovici Macochy
postaveného, na který s vrchu dosti
pohodlná pěšinka vede. Odtud po—
zvedna zraků svy'ch zhůru k dřevnímu
stanovisku usírneš nad smělostí, kdes
dříve byl stál; pavláčka horní nad
dolním mostem as na 400 se vznáše

jící vypadá jako pta čí hnízdo

na

samém hřebenu skaliska přilepené.
PotOpíš-li pak oko do hlubiny (jak to
činí onen muž na obrázku našem), tu
tepruv dnvedeš ocenili děsnost celého
toho srazu.
*

Na dno Macochy nestává ni
jakého přístupu, lečby se to po lanách
stalo. A-pravě za tou příčinou tvrdí

cestovatelé, že Macocha

touto uza

toliko všeobecným jméneutnazýval pro

vřenoslí Svou jest stmšnčjší sebe hlub
ších zmolín v nebetyčných alpách,
ježto přec jaky' taky průsmyk mívají.
Přes to všecko přec už ode davna
ncnedostávalo se odvážlivcův, kteří

ky. Nyní ovšem dolitávajo se po „pro

sc Spouštívulí. Pokud známo, r. 1723

') Dr.!lertod ve ivó antaro—mastix
Moravia:

str. 144 zřejmé uvodí, že

před 200 lety okolní lid propndlínu tuto

post;

a Maeobe

nečiní ani zmín

pastí“ sotva by's cíle došel; Maco chu
pnk zná každé dítě. Z toho jde, ze

národní pevčst o Mecoke

povoditi

sluší : doby novejší, ač jinak jest mtm
a podíveuím, ze uijnká mistnejSí zpráva
se nás nedochovala o původu této po
vésti.

?)Srnestnaly by se tam tedy i nejvyšší
cvmpskc veze. věž v Ulmu za nej

vyšší v Nemecku považovaná má 452
step zvýší; Štrasshurská
nie—MO
stop;

sv. Štěpnnskd ve Vídni 415 stop.
Chrám sv. Petra v Římě, nejvyšší to
kostel v celém křesťanství, jest o 10 stop
nižší, nežli vě! Štěpánská.

s nebezpečím života do Macochy

odvážil Se tam P.Lazarus,

minorita

s komorníkem tehdejšího majetníka
panství. R. 1748 vypravil se tam se
dlák na domluvu J. Nagla, dvorního
archiváře z Vídně. R. 1776 podnikl

tutéž výpravu do Macochy

jeho

Osvícenostp. kníže Karel Salm
Beil'í'erscheid a 23. červencer.
1784 p. Ručinský, knížecí Lichten
šteinsky' inžiny'r v průvodu vícera osob.
Příkladu toho následoval r.1804hejt—

man Peške

a r. 1806 dne28.srpna

Ětmi bk:
věhlasný zpytatel přírody p. starobrnhě

Hugo Salm—Reiíl'ersch e id.

a jcmčpijni.

7!

množství řezaných klad, kteréž

od nepamčtných dob bezpochyby ně
Ačkoliv tedy ncsoházelo Ma c o š c jakou povodní ode mlýnů odnešené
navštěvovatelův v dobách rozličných, pod zemí až do Macochy se do
přece tepruv naší době pozůstaveno plavily, další průchod řečiště na dobro
bylo, řádnou vědeckou výpravou nitro . zatarasívše. Podotknouti sluší, že na
její důkladně proskoumati. Stalo se mnoha místech, 11.př. pod H 0 I št n em
to dne 21. srpna r. 1856 nákladem a Ostrovem i jinde voda mýnská
Jeho Jasnosti .p. knížete Hu— zrovna do vnitřnosti zamě pádí.

gona

'Salma a sice za návodem

učeného přírodomila p. Dra. Va n k e l-a,
hutního lékaře v Blansku.
Potřebné lešení k podniku tak
odvážlivému _snáležitou obezřelostí sho

toveno dle udání p. Anl.Mládk a, hor
nického mistra vJedovnicích, asice na

Ze dna Macochy vystupuje k
Severovýchodu poznenáhla skalní
ch od ba až na 60 sáhn zvýší, o
zdobená krápnikem nevídané velikosti
a krásy.

Bez žebríků

a lan a po—

cený p. starohrabé Erich Salm,
Med. Dr. Vankel, mechanik p. Jan
Franta a hornickýmistr p Mládek,

chodní nelze jest se dostati zhůru
touto chodbou. Naším zpytatelům za
tim povedlo se proskoumati ji až na
konec. lpodobá se, že před časy
tato chodba vedla až na bílý den, a
žeby nyní náplavou zanešená snadno
Se prorazili dala, tím více, an tepruv

lisikálními, meteoroIOg-ickými i meřicky'

nedávno zemřelstařeček,

mi nástroji opatření jsouce. Jelikož se
neSpouStčli s nejvyšší pavlače, nýbrž

vypravoval—,že za jeho dčtínství vedla
skalní chodba s vrchu až na dno

jižní nejpřístupnější straně. Mimočelné
havíře Spustili se po laně dolin: Osví

jak
už Macochy
spomenuto, sslrojene'ho,
lešení as vtudíž
po
ovici
nebylo jim delší cesty po laně konati
leč na 200 a spouštěli se zponená
hia s pahrbku kolmého as 20" zdélí,
než dorazili k vodě. 'l'u nejprve

vztyčenoMoravský praporce
červeno-bílý

a “provoláno
slávu

kterýž

M a c o c h y.

Na počálku této chodby (kterou

zpytaleló nazvali „Erichovu“

počestp. starohrabčte
Salma)

na

Ericha

nalezá se olověná tabulka

s timto nápisem:
R. 1784 23. června byli tu ná

sledující: Frant. Postavka,

vrchní,

sch epin, Cap. v. lngen.

— Na

JJ. Velíčenství Císaři Pánu a Karet Ručinský, inžinýr, Fr. Fcchter
Císařovně, Jeho Jasnosti p. z Pozořic a Jan Taller z Brna. Na
knížeti Salmovi a celé kní— vrchu byli přítomni: Herr v. F esten—
žecí rodině, posléze všem přáte bcrg, Domhcrr und baron Ro
lům krásné přírody. Po té počalo
vědecké skoumaní a vyměřování, o
čemž nás výše spomenutá monografie
páně Vank ei—ova svým časem pončí.
My zatím toliko vůbec podotý
káme, že velkotvárný jest pohled na
strmé skaliny podivnými lišejníky po
růstle', na četné kotliny a na dva te
mnozelené rybníky, každý v průměru
na i20. Zmínili jsme se už dříve, že

je to tatáž 'vo'da,kteráž co Punkva
ze země vychodí nad skalským
mlýnem. ] domnívali se tedy zpyla
telé, že se jim podaří po vodě této

dostati se až k Východu;

zatím

brzo nabyli přesvědčení, že nepřeko
natelná překážka na závadě jest, totiž

druhé straně tabulky čte se: Dne 24.
září 1804 byl tu hejtman Peška v.

Genie Corps; r.1806dne28.srpna

Hugo starohrabě
dláček.

Salm a Se

Národní pověst o „lllaeoše.“
„Honem, chop se koše, milý hochu!

nasbíráme spolu ryzeů trochu.
Otec již se denně po nich plavá,
víš, že rád si na nich pochutnáva.
Hojné je jich v nedalekém háji,

pojď jen, pospas, je tam jako vrájif'
Takto vola macocha
nevlastního na hocha,

72

čtou bije: a „mimo.

.!

j

':

přívětivé naň “sedm,

\

' _“

“"

|“

„Více. se ml nenahrála,
aniž. moje dítě lkrúlišš“

_ 1.

>

\ ' “'“\

v duši ali: "cilu skrývá.

l_i

„

m sli uohň bezqunícc|
\“ ic dilo te ústila.
„1

l

.! . "

ll

přes tu chvíli hllu smutné roba,
by ho umořilu v menší dobé;

.„

*

1:

"%

'IJ
, S úzkou: se otec divl tomu,
'
, 'To“ mu tona bez hocha jde domů;"
!= bylolě to duo krásne, bodré,
(
očko .po ochotno

„

mělo modré.; .! (, »)

proto obci-ocjvýl drahe hylo,- \

,

to ji na myul mu přivodilo.

_'

'

_ Sou/n slovu znslcch' pacholeček,
. honem botel, \' ruce ouborcčok,
za zlou ženou, dnes však-hladkou,

„Kde maš chlapce, kam's ho dula?
Do leu's ho s sebou vzala;

h .

„
'“

!. ,) 's

jakby byla pravou m1llco'n. '
Macochu se napřed brnln,
rychlým krokem ubihulu,
pacholc jl aoh'u alučl,
ač má nožky právě plněí.
I

“1 viděl jsem., jak s tebou bezel, '1

n

'

[

n'
lí



' „Proc je líce tvoje bledé?
!lalka, bláhový, lé vede.
_"
Pojď jen-ta mnou, vpospěěvíce, '
vím. kdo. hub je na tisícem
: Viz. lam horem na skaliska

.

vlak hu ďábel nennuelu—
Otec, jakhy nůž. doů vrazil
„ leč! lou se pomlavil.

| lesem pryč a pryčl'ulnúnl.
:

neb jsem právě v okně lelelJ' )1. „
Tak se ulic .leuy o oyuáčkq.,
je mu.leskno vla cí po miláčku.

., „Cat jů uojo decko hlídám,
či„_auudtoulky 'eho uvidim?
Zlfuul se mi uč de v lese,

|

Dlouho již. se lesem berou,
“'
houbu videt málokterou.
Chlapci leskno, blesk—n bouřka v dáli,
(_
sova desne houká v černém skáll;
mncocha však bez uslánl

&

.,
'

w
mého čekáo“na chlapecka.“

mi

jeho pravá matkami-“l
dz'wm v temném hrohé hnila.

,
lí

dole v hadím záslupuh
, _
Vesniclm však chuloupečku ,

_
, &

Ubožálko hrůzou se vldywchvčlo,
:?
' macoclm luh! 'uloslnou uviděla;
!Ž

„Tum bud, cizi plemeno, “i" l" "
vo propnsli'pohřbmal—f' “
'
„ Tum moj svoji chalupu ilf-é ,!

*

]
,

Čirá noc je., živly rozklccny,
blesky prii \fhromu ruchocenl,
vichr skočí. ': oblaků se lije,

\
*'Í „

spoustu moře hory doly kryje.

„“"“ Ach, . mírné, dobré pacholilko

!

_ domů nevrácl uo, uholalko.

„

je jich jako v lece písku.“
*

p Do rána hmm děsně bouřil,
otec oka nozanhoul'il;
uchopil „se hned na úsvué,
:; echul hledat druhé dno.
. noislvi dobrých vesničanů
[chvátá za ním v onu all-anu.

.,
'

ll

\

' Hobb jak blpka [: předu lcll,
'“

matku jemu ve zápětí.

u

"'

-

: Ha. ty hroxnl smrti bráno-!
Málem dite pochováno

——|

:
„ ,

a však v běhu na pokraji stráně .
puchollilko 'chopil anjel Páně.

V„Co se lekhl, plu'chý synku?
\l' Spolehni jan na muliuhu;
-t—? pudru... lé rukou vemou,
nhy's neztpnd' v propos! černou.
Záden, kdo dnes hledá \! širém lese,
lepších rytců domů nepřinese.“
u" '
.
.:
tlv »; '
Ač hoch sltou skálu rosl.,
tvrdou Zenu neuprosl;
musí, musí, malin kleje, '
: uhohého po! se leje;
' k propasti se znova pl
závrať div jej neporuzL
Jak se míle na kraj skloníl,
umíráček jit mu uvonil.
Malka krkavCi jej na zem
dolů vrhla ačsoým autem.

“nl

Chodí \! ravo, vlevo vola —
'
všec o mrh'o, Mj i zmoln1
nikdo se mu neozývá
jenom kalous mumeďlpívl. . '!
.Po mnoho

přijdu

'
ak hodiuč

rl

y."
" .. _h

deme shalině,

„.

-

nlyši temné ankánl,
jak kdy! hrana povyuánl.
„Dobre nebo! hlas-to jeho, J
l_llas to hocha zbloudileho!

Diky
ho marne!
On to!Bohu!
— poiii hlase
o memu“
'-

Svum Panno na

v

nosti!

llráz tu proje lidu kosti:
„-

“'

chlapec visl- na vánici

v propasti ti:-polovici,
vichr lupu ketdou dobu

null-ti ním v temuóm' hřebu.

a \

\

' *.

Čtení bčje- :: jemčpifnč.
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Zástup celý ulekauý
hleda ráhno, snáší lany —
poručiv se Hospodinu
sešel otec ve hlubinu,

ska místy se 50. Východ ku Sloup u
hledící jest užší a nižší, než onen od

„Pomoz Bože !“ zástup je“ —
hle 'ii. lanou dítě úsát“
Již o tíhnou vite ni spolu
: hlubokého smrti dolu.
Bez pohrom ven se vrátil,
černý hrob o neuchvdtll.

čnsu bouře neb za deštivého počasi
útulku hledávají. VčLšlnapoulnických

Aj, jak se vše poděsilo,
když jim dítě vyjevilo,
macecha že zdivočilít
taký hrob mu ustrojila.
Anjel Páně sám ho chránil.
v pádu život jeho bránil;
rítmó Boží dítko krylo,
že vždy Boha vroucně ctílo.
Na macochu pomsta Bolí kvapí;
zástup ukrulnici divou lepí,
ropast strašný jlccn otevírá,
a! již letí —- peklo již jí stírá.
Od té doby bezednů ta jáma
jmenem „Macocha“ je svetu znama:
hříšnice tam po tu chvíli
kolem chodí, vedýcha, kvíli;

cestovatel temto v lese
: daleka již. křižuje se.

Ostrova.
Zdejší lid nazývá tuto
chodbu „Kolnou“, kdežto stáda za

zástupův cestou Ostrovsk

ou

do

Sloup a příchodícíchprocházívá kol
nou do údolí,zvláštčSlovúci, kteří
tisíci proutečků skalní to sklepení od
píraií, aby prý nespadla. Hne na

kraji kolny k Ostrova

obrácen

uslyšíš značnou ozvěnu, která čtve
račivč překusuje každé sl0vo , jež
vyslovíš. .)

Nedaleko „Kolny“ strmí sám
o sobě tak “zvaný „Hřebenač“,
obrovský kamenný sloup, jakoby zka

menělý Cerberus u vchodu do říše
Plutonovy; neboť zde právě ješt

brának rozsáhlé jeskyni Sloup
ské. Podobá! se, že od tohoto sloupu
i dědina své jméno vzala-. Obecný
lid si vypravuje, že tuto skálu ďábel

přinéstimusel z Krkonošů

za po

kutu, poněvadž prý dive ženě, za sta
rých časův ve skalách Sloupských

Jeskyně Sloupská.

b dlivší, polívku byl snědl. ——
Na vr

„Jsou-li tobě jeskyne tý znamy,
v nichž se scházel křesťanský lid váma,
Když. vrah hrdl sjieh tívotem jak vlprýmó
Zu podle je kladu sobě clldmy?“

nyní spatřuje se tam Boží muka a
krásný železn
křiž. Ku svěcení

Od Macochyvede do Sloupa

c ol'u B_řebenače stávala ondy so

cha sv.Símona, řečenéhoStylites;

tohoto kříže v ěláno bylo schvalní
lešení z blízkého pole na temeno
Hřebenůče, a tehdejší ferát-Sl o u p s k ý,

dvojí cesta; jednu delší, (za 2 hodi— Jos. Zounar činil 8 vysoké té ka
ny) voznice malebným žlebem zatelny příslušnou řeč k zástupu. 2)

Sloupslrým;druhá kratší

(za hodi

nu) pěšinka přímo lesem probíhající,
ovšem toliko vůdci povědomá. Obě

pak tyto cesty sbíhají se v úvalu

Sloupském

se silnicí,jež od Brna

přesKřtiny,.ledovnice : Ostrov
kuSloupu běží,až kBozkovicím
se prodlužujíc. Vystoupiv : lesa uzříš

na pravo kamennou bránu, kte

') Zu času Hertodovs

byla Kolna ob

rostlá hustým leseni, kterýž ovlem be
hem 200 let valné zmizel. Týž spisova
tel zaznomenal, le v Ko lnč se nelení
pahrbek bíle, slané hmoty, kteráž prý
krovem výborné k duhu šle, ovce ak
okusivie jí zcepenelý, : proto prý e
dlive lt lomu hledéno, aby uoucí se

brav do Iíolný se neuloula .

rou volno jest projití na způsob prů
kopův, jaké n. př. mezi Adam 0 v e m

,) Mimochodem budiž zpomenuto, že týž

náme; její portál podobá se ohromné
krásně žíhané lastuí'e. Na straně k
Ostro vu obnáší šířkaskalní té chodby
na 20, cela délka na 100 kroků, vý

mila' snahu jeho nalezla zasloužilého
ohlesu a povSímnutí v našem ducho
voustvn a učitelstvl-l.aby ptevelebué tyto

a Blanskem

na železnici zname

výtečný kněz zavedením staroče
ských rorátů v srdci oveček svých
podnes žije . iíti bude. Kýtby bohu

zpevy rorútní, ji! u

času otce vlastí,
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V celku podobá se Hřebenáč
kamennému hradu s průhlednou hra
císaře Karla IV. zavedené

-—' tedy na

pět set let staré + drahovzácné to
dědictví núbolných predkův našich, ne
zůstaly pohozcny v prnchu na hanbu a
škodu naši..nýbrž. na novo zavznčly po

svátným varytem adventním po širé
vlas ti. Bylby to tuším důstojný kvítek do
poevútného vence, jímZto zbotui otčina

ozdobili hodlá památku příchodu
sv. Cyrilla :! Methodia před li

aíci léty. Iínidé knéhkupectvidotčené
' rou-úly na zakázku nepatrí.

»,

nou po boku. Jako za dnův Herto
dových, tak i podnes nacházejí se
tu lidé, kteří za několik krýt-ard hr
dlo nasazují, bez žebříku na holou
skálu lezouce, což ovšem vůči patr-—
ného nebezpečí života nikdo roz ný
nepochváli. —.Kolkolem H ře b e d če
jeví se nížina plná skulin jako sítko,

kterýmžtopotok Sloupský do ze
mě prosáká, pokud se totiž
do vedlejšího jicna skalního,
rého pravidelně se metá.
času ovšem toliko kamenité

nevejde
do kte
Letního
řečiště

Čtení břit: o jemčpifuč.

prozrazuje, že tady tekávd voda; ne
bot žíznivý vápenec vypije ji druhdy

dříve, než kHřebcnáči

dorazí,ne

'
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k jihozápadu as na 1600 zdělí, ob

zláštnikrásou útvaru
velío

krápníko

vynikajíe, ač rušivé ruka líd

poneclíávaje ani krůpěje, nbyse ptáče
napilo.
A nyní zaopatřivša se vůdci a
světly nastoupíme cestu do podzem—
ního města.

ska i časté čazení dračkami původní
ráz na mnoze setřely.
Na několika místech u výšce

—

Odkud se tu vzaly? Někteří se do—
mnívali, žeby se za času válek lid tu
byl skrýval se svým zbožím. Nám

Okolo značného

pahorku

náno—

sem utvořeného vstoupíš do nízké

předsíně,

která čím dal prostran

—nějšíse stává.

Sirokě sklepení, pro
lomené světlým otvorem na venek,
zdá se, jakoby viselo v povětří. Ne
dopýři hvizdajíce oblětají světla ne
jinak, než jakoby zabránili chtěli pří
stupu nezvaným hostům a mají věru
proč; nebot na sta ne-li na tisíce
jich už padlo za obě! pitevnímu no
žiku přírodoskumců, zvláště pana pro

skalního sklepení ukazují se černě
trámy ve stěnách jakoby zazděné.

pak se pozduvá, že to jsou zbytky
bývalého lešení, které na dobývání
krápníkových útvarů postaveno bylo. ')

Nyní zaměřímedo ulice severo

východní,nyní „kostevou“ zvané,
a spatřímesúhový balvan kapa
liny na stojaté, z něhož r. 1775 teh
dejší osvícenýkníže p. Karel Salm

odhznoutidal dvě stolové plo
fessora Kolenatého v Brně i p. chy o 6' zdělí a tolikéž zšíi'i, ježto
doktora Vankela v Blansku. As uhlazené s alabastrem závodlce posud

na 100 kroků běží cesta po rovině se ukazují v knížecím zámku _Ra
k návrší způsobenému náplavou, od jeckéín.
F4“
V téže chodbě za Oním krápní
kud podzemní ulice rozbíhají se na
různo. V některých místech sotva kovým balvanem pochováno jest ná—
jediný člověk se proaouká, jinde “sledkem veliké potopy na tisí ce
směstnalo by se jich na sta, jakoby pravěkých ssavcův, jichžtopo
v prostranněm chrámu. Nevyslovný zůstatky v posledně minulých letech
byltě dojem, kterého jsme ondy za na světlo vydobyl důmyslný p. Dr.
jemuž nynějši jasny kníže
kusili, uslyševše líbezné zvuk-y čtvera Vankel,
mužských hlasů, kterak se v temných p. H ug o Sa lm potřebných prostředků
rozlěhaly prostorách, zanotivše píseň k témuž děelu velkomyslně vykázal.
k Panně Marii. ] potopili jsme se Chodba tato leží nejvýše ze všech, a
.duchem na celodo katakomb pra tudíž velmi důvtipně soudil p. doktor
věku křesťanského, kdežtonad Vankel, žeby tady nejdříve lze bylo
hrobem svatých mučeníkův se pro dokopati se pozůstatkův zvířecích, po
zpěvovalo Hospodinu, jak o tom vě. něvadž návalem vody puzená zvířata

hlasny'kardinálWisemann ve „Fa
biole“ zevrub se pronáší.

Chodba na levo vede po scho
dech polou shnilých do nejvyšší síně

a spoluk jícnu černé propasti
na 350 zhloubí.

Zábradlí

dává vý—

strahu, abys dále se neodvážil, a vůdce
metá kamení dolů, jež odrážejíc Se
křivolakou rozsedlinou tepruv za ho
dnou chvíli s temny'm rachotcm do
padá dolního patra jeskyně, o kterém
tolikěž nížeji několik slov položíme.
Bambitka vypálená působí na tomto
místě výbuch hromový.

Vedle pro—

pasti táhne se ulice kaskádové

&!

')Dovotavěme se v této příčině svědectví

llertodova,

který zřejměudává, že

před 200 lety k rozkazu knížete Lích
tenšteina kameníci po několik roků

v jeakyních Sloupských dobývali
krápmka, aby z něho napotom umělecké

jeskyně akaany v Ledníckých

zahra

dách zh'díti se mohly. Mimo to nabývá
na'ís náhled nemalé vahy i tím, že, dle

zápisův farních ve Slonpě, před časy
v zámeckém parku v Bejci utávala

ozdobně kašna okrašlena' krdpníkem
Sloupským; bez lešení sotva by se
ho byli dodělali a tím : ůaobem ovšem
mohlo několik tech tramův ve výšce
pozůstalí na hádanku věkňm příštím.
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pýrů v, již u velikých chumáčíchjako
hlava nahromadění byli, náležice k

zajisté na nejvyšším místě spásu hle
dala; když pak napotom celá jeskyně
vodou na dobro se naplnila, tu ovšem
i zvířata vzala za své, pohromadě za
plavou utonuvše. .)
_ Tušba nesklamala podnikatele.
Vykopano totiž v chodbě této na 200

phus“ a „Synotus.“

spelaea“

cílipes

druhu „Vesportilio

Rhinolo

Jako pravěká rovněž i nynější

zviřenajeskyň Sl'oupských po

skytuje mnohých zlášlností, zvláště
lebek medvěda skalního (ursus jsou to mikroskopické zvířátka, na
spelarus), ano i celé kostry téhož pra mnoze bezoká, jež svůj věk vpod—
věkého dravce; jednu uměle sestave zemních sklepích u věčně tmě tráví.
rozličné ve—
nou ty'mž'p. doktorem daroval p. kníže N. p. AnurOphorus
Salim říšskému geologickému ústavu likosti, nmožstvíMyriapodů příslu
a no
ve Vídni. Mimo tyto zůstatky med šících k druhu Polydesmus
vědí co nejvzácnější kořist jmenovati vých posud neznámých Treglo-biví,
sluší dobře zachovalou kostru „Fot is Poder, Esc'hatocephalus gra

Goldf. Tyto kosti ležely

na větším díle pohromadě, ano dolni
čelist byla posud spojena s lebkou.
Bylo! to volike', silně zvíře, jehož
řvání před věky těmito smutnými pro
storami otrásalo. Jenom jediný toho
druhu exemplář Se našel. Pak se
přišlo též na některé nepatrné pozů

atd. .

Tolik jsme podotkíi vůbec o zví
i'ectvu pravěkěm a posud žijícím ve
skalách naších; zevrubnějšiho světla
o tom nám podá monograíie páně

Vankelova,

na kterou vážonó čte

nářstvo předkem upozorňujeme.

Jeskyně Sloupská' má mimo

statky „Hyaena spelara“, na lebku horui prostory ještě jedno patro
dolní, o kterém jsme se zmínili na
„Gulo“ a na silu pozůstatků nedo
vrchu o propasti mluvícea jež obojí
ní

J

]

.

Touto
pak kotlinou
ni
terak spojuje.
sestoupili
nelze.
Avšak vy
l)Hertod, pepiaujo jeskyni Sloup— patro
)
skou, činí zminku, že už u jeho ni “pálrala se jiná pobočni cesta, která
na způsob kníaraktův rozličnými .okli
vltěvn'i
tady nalezaly
v pí u sezasypané,
které rozličné.
zdejší lidkosti
za
kami vede až na dolní planinu, odkud
jelení kostry vydával, čemuž dotčený
!
spisovatel se diví, lehy tolik jelenů v zmíněný kotel co obrovský komín až
jediná chodbě se bylo nahromadilo, už do vrchního patra zhůru Čllml. Dne
by ji na dobro vyplnili. Nynější pokrok
29. září r. 1786 odvážil se tam pro
u vědních přírodních ovšem důkladnějí
si počíná., :. poměru jednotlivých kdatek

slavený druhdy prírodomil p. Karel

mezi sebou :! porovnáním

jich nanyněj—

knížoSal-m-l-t'eií'í'erschoid v ěet

přec nám sotva rozh.-šití

ovedou ny—

zhotoveno zláštní schody až dolů.
R. 1804 Jich VeličenstvíCis aí' F ran

itmi zvířaty na vlas udivuje rod i druh
pravěkých velikánů. A však 'eduu hádku

nější učenci, která se u téhož spisova
tele dočkáme. Píka totiž ve svá knize

str. 140, že se vjeskyni Sloupnkě

uachúzíknmen ke ( loktům dlouhý a 2
lokte široký, kterýž dotkuutím zvuěí.,ja
koby z kovu ulit byl — a podobných
je prý více v jeskyni. Tento balvan
může prý jediný muž v jeskyni vyzdvi—
hnoutí a nesli; vynese-li se pak na ve—
nek, ani 4 am“álídí jím nehne. — Her

Lofl dokládá: „S úsměvem

žoval jsem

pova

vypravování toto

Venkovanů za bújku, avšak na
vlastní 'oěi jsem se o tom pře
svědčil (an'vnem tamen veritntem com
probavit) Příčinu této lehkosti a tíže

vypátrali, pozůstavuje Hertod

věmu čtenáři.

laska

ném průvodu učencův.

K tomu konci

tišek l. a Císařovna Teresie

neobtěžovali si tonžc cestou sestoupili
na dno podzemního toho paláce. Ti—
síce pestrobarevných světel. rozíévalo

se tehdáž po čarovné říší Plu tonově.
Od-lé doby však porušily se zmíněné
schody tak, že nelze jest více po nich
sestoupili.
Teprvé r. í856 pokusil se o to
Dr. Vankol s hornickým mistrem p.

Mládkem a mechanikemFrantou

a několika havíři,aby dolní patro je
skyň na novo proskoumáno bylo. Se
stoupívše dílem po žebřících, dílem po

Čtení

břic- o gemlpifnč.
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Pokud tomu příroda dovolovala, skou
malo se a vyměřovalo a kreslilo po
dél vody dále, až pak další cesta ne
překonatelnými překážkami se na čisto
zavřela. Výsledky této nebezpečně

převaze na dolní planinu, přišli -k vodě
na 30 zliloubí a 200 záií-í. Podotknouti
sluší, že téhož roku bylo veliké sucho,
a že tudiž jindy ovšem rozsáhlejší vo—
dárna tu bývá. Na rychlost shilo se
několik prken a po svoru dostali se
na druhou stranu.
Co do zvířectva, nenalezeno tu
praničclio, an každoroční povodně zlášt
na jaře divokým během hlubinu pro
plakují, všecko napořád s sebou uná
šcjícc. Za to však nevšední odměnu

vštívíme malicko vedlejši menší
jeskyni,
kterou lid „N i o o v o u
skalou“ nazývá, jelikož na jejich
zdech nicovy' kamlnck (nihil al

poskytovala pozorOváni geogno
stická.
Je—li už vrchní patro na

bum) růstc. Když po mokrém létě
nhodí tuhá zima, tvoří se u vchodu

výsosl. zajímavé velkolepým ústrojím
rozmanitých síni a průchodů, před

stavujedolnípatro pra vý labyrint,
avšak v rozměru daleko znamenitéj
šim; čelně vodOpady s hromovým
hlukem motají se do hlubiny, nesčetné
chodby prorývaji na vše strany lůno
matky země, překrásnými krapnlky
až na 3 stopy délky ozdobeny jsouce,
an vrchní patro jeskyne dilem otlu
čeno, dilem začazeno denně pozbývá
své okresy druhdy tak výtečné. ')

výpravy budou zajisté zajímavé, až
se u verejnosti objevi ') —
Vystoupivše na denní světlo na

tétojcskyněobrovské průhledná

rampouchy, 2), a stěny zelený-q
mi lišejníky porůstlé, potahujíse
jakoby sklem,

což ovšem čarovná

divadlo působí, demanlovou září oslo

něné. Překrásný portal

této jeskyně

jeví dvoranu na 120 zširí a 4—5U
zvy'ši. Na pravo Spoje“ jest s jeskyní
velikou, (kterou jsme právě obšírně

papsali) a sice uličkou,jež pro zláštní

útvar stěn místy prolamených
a jako dvojnásobných

pozornost

zasluhuje. Kapalina utvořila tady kle

„

')chpommajíce

téměř báječných půva—

bůvjeskyně Sloupskě za časuHer

. „ todova, uvidíme aspoň jeden příklad
bývalé její krásy a to ještě před 100
lety. Vídanský dvorní archiv" lan
Nigel pridal ku svému rukopisu otěže
jeskyni nákres převuicněho útvaru krápo

-<i nlkového, totiž sněhobílon

lahul.
ana visí na tmavě stěně. Dr. Schmidl
navštiviv letos(1857) jeskyni Sloup—
skou, proslovil se o témž předmětu

ve „Wiener Zeitungu“

teklo: „Ku

veliké mojí radosti našel jsem i já unu
podobu (labutě), ale věru jenom náho
dou, nebot : bílě labutě stala se —

ěernoledá.

] pokusil jsem se, abych

*“ ji omyl, avšak marná prace; nebot vodn
kupujici ! vrchu potahuje saze e sedá

se i na uhlí (: dračelr roztroušeně) |
"tím spůsobem zvěěňuje Epinu a pošeti

loat
člověka. Konec „cbrůmec
jeskyně zdobil
začaanageI-ova
: aprý
a

bnstru vytvorenýť

kterýž ou vclnu'

krásně popisuje. Nemlme vsak důvo
dův, žeby přehdněl,jelikož právě Slou'p
ska jeskynd nemnaila býti jeho miláč
kem, na o ní napsal: „Tato jeskyně
jest nejošklivější ze všech, co jsem kdy
viděl.“ —- Dokladamg že dotčená labut

i;: se nachází v chodběseverovýchod

ní, tam, kde vykopáno kostry pravd

kých zvířat.

,

1) Dle vypravováníllerlodova

spustil se

tal-ulet už před 200 lety jeden : kame—

níků,
již hrapnikč patril
pro prý
Lednickou
u—
hradu dobývali.
se svítilnou
a bambiíkou, aby výstřelem znameni
dáti mohl těm, kdo! ho opouštěli. Do
stav se až k vodě uzrel takovou sílu
pstruhů, že-mu rahno, na kterém světlo
měl upevněno, prekotiíí, jak ae jím vody
dotknul.

_Když se na vrch vratil, vy

pravoval prý divy o dolních jeskyních,
jež viděl a mezi lou tečí pustil duši.
Divná vec, že při \ýprnvé r. 1856 ani
jediná rybička dolc se neulovila, ncrci-Ii
pstruh, ač se jich na východu PunkVy
podnes zachovala hojnost.
;;,
a) l v hlavní veliké jeskyni bývá zimního
času cesta odo vchodu a: na pahrbek
pred propastí nesčíslnými raiupOncby

posemjetcoobrovskéalabastrovó
svíce

z černé půdy vyrůstají o výšce

4'——
6',

někdy i výše.

V zimě letosni

(1858) byli jsme svědkem divadla po
Hdkě velebnoati, npěllvse na 40 těch
obrovských svic kousky kafru. Doiem
tolika silných plamenů na průhledných
těch svícícb, jež na pahorku unaven: od
zdůla navrch rozestaveoy byly, nezapo
meneme nikdy. 13wa to ohromil
ouyětleny' způsobem těyněý baj

oltář,
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nutýrvmostek,
přes který krúčeti
jest, ovšem nevelmi pohodlně.
Na levo v portalu kynou zároveň

dvě brány a ulice, podle sebe je

Slo upska oblíbila si lůno tiché dě
dinky, jež se prostírá v líbezném úvalu
jakoby zabedněném skalami a lesy-.
Velebné- toto zákampi výborně sluší

dinou stěnou pí'epci'ené. Obojí vede
za několik kroků do společné větši
prostory, které pak s malými výběžky
po stranách rovnou čárou se táhne.
Jeskyně tato je přívětivého rázu a
suché, avšak velmi neschodné pro
množství kamení, jímž cesta navcskrz
zahrnuta jest. Délka její cení se na
800, výška místy od 3—40.
u Holé Skaliny do polokruhu kolmo
vystupující a toliko na vrcholu stro—
movím oděné táhnou se od jeskyň až
do samého Sloupa.
Mezi četnými
rozscdlínami, jež na nich znamename,

stánku svaté Mateře bolestné,

pada zlěštědo oka kulatý

jeho Matce

otvor

u výšce 40 ve skále zívajicí , k ně.
muž stupně naschvál tesané vedou.
Starodávná pověst tomu chce, že tu

kdysi poustevník

mnicha. Lid praví, že

apucí n je

Poutní chrám sedmibolestnó
Panny Marie ve Sloupě.
"'

“

„Slyš. co icdověkě skály hučí:
„My jen my jsme posud svědkové,
Kterak mrtví ondy luhově
Život obejmulí do náručí.“ ' '
Ajhlel rajská růže kterak puči
V pustotině druhdy hrobová,
Anjelští co pějí kůrovd,
Marii co tady sláva “učí.“
“tečku. za Sloupu. ')

Poutní chrámové zdobívají druhdy

temena vysokých hor; než svatyně
„ ') Tak se na: vd knížcčka, kterou; pisatel

'

lkající a plačící v tomto slza
vém údolí.“

— Kdy a odkud se

tu vzala taková hojná úcta Rodiěky
Boží? Odkud posvátná socha Ma

rianská?

Více než před 100 lety vynikal

dítěcí láskou k Panně Marii Karel

Ludvík hrabě z Rogendorí'u,
pánv Rejci a v Jedovnicích;
zatoužil pak, aby jako on i poddaní

Ježíšově

povinnou

úctu skládali a přímluvou jeji spasení
byli. l vyžádal si za tou příčinou
r. 1728 od Minoritův Brněnských mio

obýval. Podoba lostnousochu Panny Marie bo
lestné, pred kterou nejednou váží

jakéhos řeholniku dlouhým rouchem
oděného a přepásaného bílým prova
zem, posud se někdy ukazuje na skalní
zdi. Za vlhkého totiž počasi rozplí—
zává se voda po skále, některým mí
stům se vyhýbajic, která pak zůstávají
bílá, kdežto mokrá místa černými se
zdají, dohromady pak ob'evuji podobu

venku

prohlížejíc k církevní modlitbě: „My

k tobě (Maria) voláme vyhnaní
synové Evy, k tobě vzdychěme

těchto ládk vydal na punitku stole

t0n zasvěcení poutního chrámu

val útěchy nebeské. Odměniv se klá
šteru skvělým darem na opravu chrá—
mu minoritského, zavezl osobně dra—
hovzácnou kořist do zamilovaného
svého ústupu, a odevzdal ji prozatím

do domu bohabojného mlynáře

Sloupského,
Severa.

jemužbylo Vavřin

R. 1730 přesídlila se po—

svátná sucha do první veřejné
kapličky, ve které spovolením bi
skupské stolice Olom ouc kě každého
patku slaveno

z Doubravice

mši

svatou knězem

docházejícím,u hoj

ném navalu zbožných venkovanů. An
Sloupskóho,

jež se konala r. 1854.

Zahrnuje! puk mimo dějiny pouti naší,

rozličné pobožuosti k Panně Marii
bolestně. písně . básně, . stručný
popis prirodnich znamenitosu zdejšího
kraje. První vydání rozešla se ještě
téhož roku, co vyšlo; : druhého roz
hojneněho posud
tisky dostati lze v
knéhkupectvi pp. itsche u Grosse v
Brně i v sakristii Slonpske. —
Tuto prevýbornou kmžečku měl by
každý zámožnější poutník ze Sloupu
svým domacim doněsti, a ručím za to,
že nic milejsiho . důležitějšího : pouti
tě donésti nemůže.

ořadatel „Moravaum“

rÉteni bčjea a jemřpíjně.

zatím počet poutníků denně se zmáhal
a kaplička nestačovaln, zamýšlel šle—
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při posvátném

lanul

výrok

díle tomto

sv. Církve

na )myslí

katolické:

chetný hrabě vystavětidůstoj— „Zellíaria podosáhla důstoj

n ý chrám )larianský',

nežl'án n ost matky, čistoty však pa
nenské nikoli n epozby la, že
tedy i po porodu n eposkvr
synu svému Salo mouno vi , mu— nčnou zůstala pannou.“—
tvero obrazuv na bočních ol
sili hra bě Ragendorf stavbu
tářích vytvořil štětec Vídenskeho ma
nynější svatyně pozůstavili výbor
ná své choti.
líře Sambacha,
od něhož i zna

jej z nenadání povolal do lepšího ži
vota. Jako před věky král D avi d

Hraběcí vdova Karolína
z
Rogendoríu vzdělaíatedySloup
ský chrám mezi r. 1751 a 1754
dle nákresu Vídens k éh () stavitele

meníte malby na obmitee klenby pů—
vod maji, přeškoda, věkem na mnoze
už zašlé.
Při vchodu do chrámu na pravo

!( a n a ve | a. Slavné posvěcení sva
tyně vykonal téhož roku kardinal

l'inské ho, ležícího na kolenoupřed

Ferdinand Julius z Troyer,

biskup Olo mouck ý. .Iíž r. 1750
založila dotčena hraběnka ve Slou

stoji oltář sv. Františka

Sera

křížem, na nčmžto tělo Spasitelovo
pozornost znatelův p0utá. Pod hla
vním obrazem nachází se menší obraz

pě místo pro stálého kaplana, a r.
1755 řádnou faru a nadání pro dva

sv. Jana _Nepomuckého.

tíšk a ,

radostně překvapuje zbožného vlasti

kteří užívajíee šatu mino

Druhý

oltář na pravo výše představuje sv.

bratry třetího řádu Sv.Fran Josefa

umírajícího.

Pod ním

& Metho
ritského podnes knčzí u oltáře po— miía obraz sv. Cyrilla
sluhujt, o vzornou čistotu chrámu dia, zbudovaný tepruv r. 1853 šle
ehetnou mysli dvou dobrodincův zdej
pečujíce.
ších.
Chrám Sloupský nese ráz
Na levicí u dveří hlavních jest

vlaš skéh o slohu, podobumaje oltářsv. Karla Boromejského,

kruhu obdlouhlóhn. Délka jeho ob
náší 211/10, sířka 160 a výška 18“.
Dvé štíhlých věží pohitých I)II 0 a
ž es tí významně připomíná n ep o

an vlastní rukou podává nejsvětější
svátost oltářní osiíbám morovínou ra—
něným. Pod ním spatřili jest obraz

Boží; každá z nich má 26" zvýší a
ozdobeny jsou ve výklencích úhled

aSpoluPanny Marie růženco—

nými sochami apostolú našich Morav—

žno křížovou

početí Rodičky sv. Barbory.
Výše na

s k vrnčné

levo oltář sv. Anny

ve. Co vzácnost ještě vytknouti dlu

cestu, kteráž,ač

ských sv. Cyrilla a Methodia
od stará, daleko sobě rovné hledá.
Blo íborgora.
Oltářůvje dohro
V hrobce pod kostelem odpo
mady 5.
čívá jediná osoba a sice šlechet
Hlavní

oltář vyniká vkusem i

ná zaklad atclka chrámu, hra—

běn ka Karolína z Rogen

důkladnosti; zhotoven jest z čistého
mramoru barvy červené a černá, se
stávaje ze 4 mohutných sloupů. Řez

d o r fn.

bářské ozdoba a skvostné tabernaku—

Sloupske stojí kaplička s ol

lum jest výborné dilo Ondřeje

htřem jalého Spasitele, dřevní to stá—

veigla. PoSvátná socha nad

tabernakulem

představuje v životní

velikostiMatku

Pa'nč pod kři

Na severní straně svatyně

nek posvátné sochy.

S druhé strany

v překrásném stromořadí stinných ka—

štanův a vonných lip vztýčen jest mi

žem sedící s mrtvolou Ježí— sionárni

kříž, na památku sv.

dobá se více sličné panně, než zar

misie zde konané r. 1851 otcovskou
o své Svěřcnó farníky péčí vel. pána

moucené matce.

Aloisia Volfa,

šovou na klíně. Spanilétvářpo
l- zdá se, že umělci

faráře Sloupského.

ao

Čtení bije: o ,eměpifné.

Co do hojnosti poutníkův nechy
híme se, tuším, s pravdou, ceníce roční
návštěvu na 60000 hlav. Nejprvé na

jaře okolo na nebe vstoupení

Pán ě přitáhnouSlová ci M0 ravš tí
i Uherští, jichžlo zpěvysvým váž
ným, prostým, církevním chodem vrch
vedou mezi všemi sbory poulniekými,
kdežto písně v horách našich běžné
s malými vyjímkami velmi po kra
mérsku sc nesou co do jádra i co do
nápěvů svetáckých. Mimo dotčenou
dobu bývá nejvalnější schůzka pout

nictva o Svatém Duše a o všech

údolí, v němžto dědina téhož jména
v líbezném zátiší sobě hoví. Přítel kra
sné přírody a venkovského poklidu
milcrnd tu ponoří mysl i zrak do ma
lebné kotliny, jejiž tajemné. ticho ne
ruší než zádumčivé klupání dvou mly'
nů a přívětivý cinkot pasoucího se
stáda. Z hradu ondy rozsáhlého zbý
vá toliko porouchané věž a některé
pozůstatky mohutných zdí, pod nimiž
veliké sklepy rozvětveny jsou, ovšem
zahroucené. Na saminkěm kraji vá
pencového balvanu, na kterém hrad
co sokolí hlízdo se vznášel, uchystén

slavnostech Marianských vů pro poutníka vkusný
bec; ano téměř každé neděle a kaž
dého svátku zavítá jeden, druhý ná
božný zástup, druhdy i všedního dne.
Z nesčetných těch shorův vyniká nad

jiné průvod Brněnský okolo
slavnosti sv. Petra a Pavla,

letohrá—

d ek, kůrou pobitý, odkud onen roz
košn'ýuch
výhled
údolí kyne,
an za
tím
věků do
minulých
duši ovívá.
Pod skalou živě na dědinu pod

zemnijeskyně'),jež
ondy zazděna
byvši sloužila prý za žalář, do

doprovázen druhdy jediným toliko kně— kterého zláštním otvorem s výšiny
zem jazyka německého, z kláštera hradní nešťastné obětí se spouštívuly.
Před několika lety nalezeno tu ko
ctihodny'ch otců Minoritův. Od něko
ovšem zprachnivělě,
lika let však, prohlédaje k velikému stry lidské
množstvípoutnikůvja zyka slova n železné přilby“a rozličnou zbroj vá
lečnou.
ského, přichazívái druhý kněz
Bývaltě pak Holšt y'n před
z téhož kláštera, kterýž úplně vládne
věky sídlom rodu rytířského téhož
mluvou a tudíž i srdcem zhožny'ch

Moravanů.

jména, z něhož Castoslav

Výročníslavnost Panny Marie
Sedmibolestné konáváse dvakráte
do roka: v patek před kv ětnou
neděli, pak na neděli třetí v mě

rek již roku 1228 až do 1258 co
svědkové na veřejných listinách se
naleZají, odkud Dr. Volny' dovodí,

síci září,

nepripada-li iiný svatek

přednější.

a Ci

že nejméně na počátku věku Xlll.
hrad onen se stavěl. Od r. 1280 až

do r. 1400 hývalprý Helštýn

bez

pečným doupětem loupeživé chasy.—
Mezi květem šlechty České iMorav

Holštýn a suchý žleb.
„Němé čníte bez ohlasu
Těch, co u vás v pokoji
Smutně žili, nebo v kvasu.,
V kratochvilném rozbroji.
Plesův jich neb žnlův heslo
Potomstva se nedoneslo.“

Zřícenina hradu jména svrchu

položeného vzdálena jest od Sloupa
na 3/. hodiny cesty.

Malá tato za—

cházka odpláci se cestovateli hohatě
netušeným pohledem s hradu na kol
mém skalisku strmíeího do klidného

ské, která na straně Sigmundová
proti Pražanům
r. 1420 padla v

ukrutně bitvě

Vyšehradské,

připomínáse mimo Jindřicha
::
Pluml ova, hejtmana markrabství
Moravského,i panVok z Holštýnaí
Boku pak 1422 v počtu devatenácti
šlechticů, jimžto rozsudek dán o tom,

má-li strana kališnick & čilidemo
kralická v Praze
vládnouti, čteme

i pana Hyncika z Holštýna. 2)
') Temperatura této jeskyně je nápadně
nizka, totiž: 5'/,slupně R.
1) Viz Palackého: Dějiny husiuké- část !.
ltr. 365 a 463.
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Willy 7Mini Mnohé.

ě'tml plic: a jměním.

Ještě r. 1503 stal Holštýni

odis“,
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kteréžto slovo utvořeno z pl

s městečkem soujmeným v neporu
šenosti; avšak o 17 let později při
pomíná se už obé co zřícenina; kdo
asi zkázu tu ustrojil, o tom dějepis

jím skrývá se jezero,

část silnice, jež z Holštýna k 0
strovu vede; a tepruv nedávno to

Z Ostrova
putuje cestovatel
: uch ým žlebem , jenž bezděky na

smenek začátečních zpytatelů, kteří ji
ondy navštívili. .Ve tmavém nitru je

po němžto

na svoru jezdili lze. Za naší návště
vy vynašel se též odvážlivý Cha
Horský potů ček, kterýře ron, kterýž vzácnédivadlo nám způ
čené dva mlýny pohání, vrhá se Opo— sobil. My stojíce na břehu zhasli
dál hradu do úzkého jícna podzemní všecka světla, an zatím srdnatý lod
jeskyně, která až posud dosti pro ník s jedinou svítilnou na svoru až
skoumána není. Na jaře, když sně do středu jezera se plavil a paki
hová spousta náhle se rozvodní, bývá poslední to světlo zafoukl. My hrů
celé údolí zaplaveno, an těsný jíeen zou ani nedýchali. Aj, tu vyšlehne
není s to, aby tolik vodstva rázem bengalský oheň na svorupo je
pohltil. Ano přílišný nával vody v skyni jako blesk zlatého slunce a ča
prostorách podzemních podemílá druh rovná krása jeskyně zrcadlila se v
dy povrch země tak dlouho, až celé krystalové hladině jezera. Péro vy—
kusy rolí do hlubiny se sřítí. Tak r. povídá nám službu, bychom takový
1834 propadla se přes noc značná dojem slovy vylíčili. ——
mlčí.

tiž r. 1855, 5. dubna utvořila se v
tomže údolí s hromovy'm rachotem
nova propast, jakoby obrovským nebo
zízem vykroužená, pohltit-ši na 400
kostkových sáhů země. Jáma tato ob
náší u vrchu 80 v průměru; hloubka
měřila 120 avšak od té doby už se
valně zanesla.
Zdejší lid propadliny toho druhu

nazývá trefně „závrtkami“

.) a

mysl přivodískalnatou

Arabii.

Šedé Skaliny po obou stranách jsou
ponejvíc holé, nijaky' trávníček nevá
bí umdlené

oko, aniž jakého potůč—
ku najdeš, kterýžby dusné ticho této
pustiny poněkud oživil hublavým svým
hovorem. Cerné rozsedliny ve ska
lách šklebí se v pravo i v levo.
V tomto pustém údoli ukazuje

se „Čertův

most“,velikánský ka

takových nalezá se tu nemalé množ menný oblouk přírodou způSObený,
„jeskyně rytířsk á“
ství, jež naznačujice zpytateii běh pod— a prostranná
zemního vodstvo, časem opět se vy na východním úbočí rozložená.
lí západu na konec pouti uchy
plňují zemi, tak že obilím zaseté býti
mohou. Abychom ničeho nepominuli, stáno cestovateli ještě jedno překva—

upozorňujeme ještě na pěknou je

pení v jeskyni

Kateřinské,

povce

Nizounkým vchodem přichodí se do

skyni p ode mlýnem a na jinou achy se zdálo, že po tolika procház
nízkou sluji pod silnicí do Li kách podzemních mysl téměřjiž ustála.
vedouci, jež na 300 zdá" se

prodlužujic„Ovčí jesk yní“ slove;
vyznamenávút'se krápníkem ob

zláštní bělosti i krásy.

Většího povšimnutí zasluhuje ci

ssřská

jeskyně

ohromnědvorany,jež k ne jrozsá

hlejšími nejvyšším se řadí
ze všech jeskyň našeho cí
sařství.

V prostredku této prostory

blíž Ostrova,v zdvíhá se takořkacelý kopec bal

úvalu z Holš týn a se prodlužujícím. v anů s klenby spadených, jež bez
ladu a skladu v pusté směsici nahro—
Své jméno děkuje návštěvě Císaře
Františka,
kterýžji r.-1804 svou maděny jsou. Z tohoto vrchu nejdo
konaleji
se objevují velikánské roz
přítomnostipoctil; bylatě tehdáž skvě
měry děsné jeskyně, kteráž jinak sem
le osyětlena. .linak ji nazváno „Eni
') Dle zprávy Dra. Schmidta slují v Era

jině prosto dolinami.

a tam i pěknými útvary krápnika se
honosí, a to proto, že zřídka kdy na
vštěvována bývá, jelikož z cesty leží.

6

82

Čtení blis- a gemčpifnt.

Ku vysvětlení jejího jména sluší ještě na procházce té věrně doprovázel,
podotknouti, to prý za dávných ča— dékujc ti za důvěru, s kterou jsi za
sův jisté děva Kateřina zabloudiv ním kráčel, a dávaje srdečné „s Bo—
ši v jeskyni, Zpáteční cesty více ne hem“ kojí se útěchou, že ti nebyl
nalezla a bídně zahynula. Až podnes společníkem zbytečným ani nemily'm.
nebylo by radno bez vůdce tam se Přijmi tento skromný obrázek na pa
odvážiti.
mátku vykonané cesty a doplniv Ia
0 nedlouhuz jeskyně Kateřin
skavě nahodilých nedostatků štětcem
ské octnešse opět u skalského
vlastní své obraznosti, ukaž ho svým
mlýna, &žlebem na Pun kvě za drahým domácím i sousedům, aby se
šířila
mezi námi Známost kras n 6
hodinu v Blansku,
na konci pouti,
odkud buď po železnici, bud' jinakou vla s ti Mo ravské a povznášela
činům &
cestou se k domovu vrátíš, občerstven ducha k šlechetným
& obohacen vzácnými pamětnostmi je—

dnoho z nejpůvabnějších krajů milé

vlasti. — „Mor ava n,“ kterýž tebe

tudizk pra vzoru vši krásy, k

Bohu, kterýž nám tak spani

lou otčinu

vykázati

ráčil. ——

Nový kostel v Radiškovicich.
kaplan v Dolních Dubňa nech)

(Jan Šmigmator,
o probugml "eff

a n i! či; o

třcfťanuou, ttctá fc gimnč “tátou mufi,
mód! tatomou floutl, balclo iícm ft ga'

al: moiímaic málo plínabů

gůftámá to

bral ob Rambo toftclní. Íťbl) o infouě
občtiwoni ftnmčll ofabníd žRablfítommi

„Ba nafild; čaíů mnobo fc mtutoí o

točit,

budu, :) činné [áícc lblišnímu;
jenompři pameti);„Stunt

utcH“

— *Dlnobřpnábošni) muz Mt botllwó u
motonámónř flood; Hcftanfhfwdypomlnno.

ftí; než mámě tímgpůíobuic fobč muobo
ntpfátd, ttcři ici Him! pofuguii, mfftlifč
pobcgřcni naň lobnii, icj tupí, ptonáíle:
buji a imám Bábclnóm jebnáuhn tatbar
kto bobánčii, že onen fTIccbctní) hotli

roccftámáfc občti

ptcímlbčení

fmčbo. Nemá-li budvadeftoroa,

(můj chrám “Bártl m pta—nící: třech bot

bád), o nidygjim to Ionftčm Elkom:
manu fc gminll, o tatomonš pratomau
ito

této čhortč bobč, o tteré mlumiti

bnbu. ěabá pat ob iam toru 1857-—
03 bo pobgimta tého! tofu.

fnčb na Samotlnč

Rboš bo!

fc ro5tál, tboš ft:

mc'uto to 3ch obgimlo, tořiuto poun'tčlo
a gclcnalo fc, tboi fc louh; háínč ffmčlo

upuv šlutóm hoítim, fboš čctmíčtomč gc atm!

01' ob fm! motrmaloftt a ftanc [: mtcču
mím. mej \! Ramot) loftclní bola míra,

molégalt a mtamcncl opět pracomntl po:
čau, m;; gc gtmč wpícgal tbřcft :: ma,

probubitfc bu d; ttcftanftó,

run'c

alá:

gala[: ftutcčnd Míla! bltšnimu

:: Brown::

bilo lmčtem, m;;

čtrmcnomfc otto;

otolcčnf |ch

uomom

gie tuni,
—- borlimoft (\ motrwaloft
iRa b in'tom pod; nebola fc m této čnoxtl

llftím a tmčtcm fc boh; ogboboío, lbog
mlffnč :: ftřcn'uě toe wiuobtabcd; imám

bob! nliatpml obtížnoftml, cm! gicwnóml

hočttm líbcgnou 3: ftbc mobámalomůnl,

anl tajnými neotigntmd obstamtl. ímá

:! lupům! minébo

bola omni občthoon, tatoroá jcft aš bo

nobrabč mtbčti bolo, Ibn; potůčet mba
Ieto noměbo chrámu tich bubíal a ptactmo
tfoN látal, lboš bobbnlomč tm “Dliloz
tidí; sám! a heroic! bo ímod; mpobgim
opufítčm'yd; fibd ltínid) fc umotátili a li:
bcgnou piícň gomall: to oni háínt' bob!
iatui, fttráš [tbcc tnšbč togu—(Muir,má:

pomb. QI není blmu! QBšbot butt; třes
ítanilčbo nábošcnftmí icťl tafomí), št člou
rošt pognam a gamllowam & ici, nitterat
fc ob nčbo obloučitt nebá, int mibimc

gc flow fm. 513011310:„a proto!,

tře “i

na třetím mis

tto nás oblonči ob [6ro Gbrb
ftowp? „Shall ioušcni? ncbo tilt fe get—niti a po "id) teínřl ! ítmobř
ougtoft? nebo blob? Shall na: toftcíui, obo Bočntou gbošuou práci bo.
bota? čili ncbcgocčcnnmč? sbor loučili. Dnino moftoupili na lcn'mi :!
H ptotimcuftmí? člll meč? — bilou tlmfu, a pat bofttnočll měj
3m Hem gaiiftč, ic aut fmtt, 130 I' 6" mňofou a oíabníci ftaříl
ani “root, ani onictč, aut ln( mlabí, gámošnřiífi ! dmbfíi, ítbm lašbó

zctnwa, ani mocnoftl, ani

maje mptc'qanou práci, nofhlba) ochotně G

wčtl přítomné, nnibubouti, ani ncbcgptčenfhvim leotn jim pomáhali,
Hle, ani mofotoft, aut blaho: mb „čím wětn'i bobro, 6 tim mřts

toít, ani Mněftwořeni nebubc ffi ptldyági práci." $nl to tráím')
moci mio obloučiti ob láflo poblcb, tbqš mřš bm obc bm míč ::
Bou, ltctůš ita ro Gbriftu Sc: woě tomu ! ncbcíum! Sli bola nogčil'í
WU, měnu nafl'cm." (Řím. 8, 35

into fond a přefobomala nelmočn'í hro:

-— 39). ?! proč:; fm. saam! (! muogí
borltroi ttoftanč pobftouplll mllcrabt fmrt
mučcnlďou! !Rcl ale popifuic botltmoft

nu; to běl—in!.Sot mile boíábla nnbgmí:
učně mámo, bncb ji gebnicl ble fmčbo

obočcic omčnčllt totoubmmi
61b

a botomlč:
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Čin! ulic. a,;a'pifnč.

Iibn na 2000. ?lčlolim tn dmííl přeb
pofroátnbm činem prfíelo, přec fc nebe!
ee ron'eďo p řem nie." zdaří bo= flamnofti mbiafnllo.
aby; íe bola ob přítomnád) pánů
botomill hoto a it; připramili mne, aby
mptabomán býti mobl, co; fe gačalo to _ me “role pobepfala památní (mina, ubíral
polebne 28. h'ořtna a trmalo ho 30. to fe [Iamnoftná průmob fe loftelu. .Rřiš
[obotu pfeb fmatobufíními fmátlo. ?ln poglatenó, 5 platbu ubřlanó, \: mnitřbu:
tí), přec 5'/2 fiřemice mnich), bol hvítím
gebníci počali Iienouti loftel a obmítatl,
přlptamomali tefaři na íwe'm horou wife, ohámen a nefim obmabifflomitbd; cblap,
abo naň [: (111a liší
motnbománp bbti ců na noflblád) dpmoji ogbobenůd) uproa
mohl!). „3 neímoěmbo len'ení as 200
nřcb prínoobn. SDruilčh; pat btšeíp tonce
pentli na tříšť npemnťnbd; a háček) po
mbn'fo bnlo mtbčt ceíon ofolečni trailnn
tami.
maboft pracujících bola meíltá,
ant fe :přeíměbčili,ze „ullamlčná
pra:

baleto "hoto
Steicnom ; tefařů, ní):
brš ! ; občanů a bitel molqll mnosí aš

bocid) \IDrlbcl.

SDucbomni tabor! přitom/.

nebo [ibn ognamomalmmbroščánnů dpmás

na neimpčn'í řebříf a Proto, na nřntg při,
pec ! motabománi fříše upewnčn bol.
Sii ii; bolo nan'e připtameno a četalo fe,

Iogpčm „Stein Boba

aš báň a " ii ; !Bibnč bomešcnnbn;

SDnbňaniló na beomabnrumu a cibeb
mód)lonílů, a mluroi! o moti Miše;

bou.

Qóň poglacenou ob p. QBolfa me

(bwálimcf'

Siabinfomfrá l;nbba a gmonční na Ia.
pličte. u toftela mohoupil na. p. fařáf

!Bíbni motábli tefafi 15. četnma bopo'

gminil fe te'jg, ttetaf

lebnc na mčš, prám! ibn; me fy'folebola

bíln lečmu, anf ptámř mpěffí ftamome'
na" íe nejmčtffimibobrobhnttoboto dna:
mn !Bánč; pombnaomal té; vřítomnód)

gtouWa. %vtabomání ti íš e paf bolo
uftameno na 17. čermna obpolebne. 3:
motabomání tiíiů na chrámu; a mřše fe
bije mšbpďo flamnč, ian mčci přlrogenon.
„Rříš ieftiť čeft a náma třeífanů,

tlič táie, pobpora Hawai),
berla paftóřů, můbee named:
tllbd; fe, abotonalení pro:

fpímajícid), fpáía bun: ! těla,

QBffemobonci šebná

! činění a nánebománi _gbošnócbflnth'l, a
tonečně bětomalmfíem bobroblncům, tteři
bnb penčgo, neb bobtou tabou, neb po:

tabem, tnčni práci ape'rem a Lb. ftambč
nápomocni boli.

tiňet

Slapotom wvůoupll m. ». stan:
Qzšeber na totčšmího a čtl pa:

ton'ebo ala obmtóceni,mnebo bobta

mřtní liftinu ob p(fatele tčtogprámo mo:

Dane,“ pramí[to.Sausamaícenuó.

pratowanona rulon grantgutío

'Bowúneni

I'm. ffiie

pra:
fašbo; nou, na níž popíána ieft Rumba Sťabič:

točnč 14. gáří l'oná fe m Gírfmi frontě.
Glamnoft pomimffení[watčbo "číšeftámáíe
tate', fbploum nějah') tří; fmčcen neb na
mě; mptabomán bómá, iařo ro !Rabifffo:

fomilc'bo darámu méně ob počátru pteb
2'/2 totem, aš bo :ontabowáni tfiše na
měs 17. četnma t. r. —

micíd; bne 17. čcrmna 1857.
© eli fe t tomn ooímátne'nmntonu

(tříbení penige ob Sana $ažinp, a fata:

nánebnjnci bncbonaní:QE.p. £aeel8ůs
dyctíe , tit. tonftft. rabbq a farář 3.50:

bonína. 23. ». Raul

Gecb, bělan a

farář gegen-tic. 913.p grant. QBeber,
farář, a na.p. Want. SBettšel , lapían
; Emilotlc. 53. p. grant. ERůLlčfa,

zaplan se Guild a m. p.“Domínlthá
lit, taplan ; Rotočan. 5113.p. Raul
Ro ne ční), farář 6 pifatelem gprámp

!Bamčtni

Iiftinu,

běšne' mčběne' a

log bioteíe Ěmčníle' we ffřinee pledjomč
bo báně na měčnou památtn niebomá:
no. EDM! pífní o fmate'm tříšť mptabo:

mal fe tří; na 210 mníotou lonelnímřj.
Bylo to tráíne' pobíroáni, an fe toto nei;
[lmčleiffí anameni mítčgnmi (Sírtme (maté
máš a mi,—omelebnč powguán'do ! nebes

[ůml Dřábognčmn frbti moblo na mom
tanonti tofřupomání čbdfta Shino na
nebefa.

te'to 3 bublinu. 3: mnm pánů byli
ÍBo mn'ed) Iefl'enid; obgemč a; mgbů:
přítomni p. Qeopolb Rtaipít,
:. !. tu bolí ofabniti, tefařl a gebnícl. tito
íprámči,p. sni man, pumami), a p. gaftamíli tfii, lboš b\,\! 130 topfoto mo:
Stunt. 58o gel,
nlna,

gebniďb mtfh

.bobo.

oftatni pp. Bamitele' a náboánébo

tašen ptám! u fme'bo Meni, na němž
hltali ltfftmn, a promolámall raboftnč
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Čtení Me: a gcmčpifné.

máma."

vaš pat bol tří! a; na [a:

mi; ford) motagm,

». !mlcbal

mf ici tríařffn polít

Ginga:

giníbnč upe:

mnil, ptmnipřipittl učinil, a bít obočcie
pobáret (Blend) bolí! 6 ma'-štmorbl, fw

u) [: nerosbil. Stein! “Bun [ motoru“
na ncimoěňím lciieui u báně oftataipři'

plttp na gbtamí 3.:.t.913eličmftmi

grantifífa Soícfa S. c. l. 23th
čeuftmigetbinanba,
Seba Grr. bl:
nnpaatn čnflél; o, nagbmwi přitom'
nád; pp. [;oftů ntb.,

(\ mgbo [?lčufn bo:

lafemfc bal zelená

tfii nab pno

boterium ua (třecím a potrpwači, l'teh'što
ro mfuu'tm'm both! tout ncbčl na foftclc
pracomau, botoučul to tom mčíícl ptáci
(mou ! fpol'oieuoíhl.

9m fm. thu

26. čtrmcncc boh)

to Dřabintompč tapličcc obbówáup fla:
mně flušbo Qšogí na pobřťowání .bofpoz
bum gn obmráceni mffeulc'bo nemění při
ftawbč toi'ttlni 6 prodbou, bp !Qífcmo:
boucí [ buboucuě mn'cm při ftambč ga:

mčfmauínn miloft emo“ nbllitl (: iid;
ob míclltc'bo ůmgu chrániti ráčil.
ml: tamnčjffíbo obpčcjc fc ubírat

lů puítií, ; ftcn'pd) wired: 12 ienombwč
fc rogtloutlp. “Bo těd; nlčnfád; bol bon!
Slapotom činil H;; tcínf řeč, na ni; bo:
fagomal oíabuihnn, iaton mgnen'enoupa
mám fobč a potomtům ball učinili.
!Bonhoabš l míábcš při flamřni foítcla

na sátlnbř itom Šalmmo

muobo moftála, tcbo i na tutomamam'
máno. Gmčšt bágeno bolů mnoho toblifů,

po pftčtcnócb čáítfc'ub alíícm itoatódy [[a'
mnofti přiměřeně mótcčně hnáni.

ttm'š o gáwob daptáuo. !Utimoicboncí
:. !. búfloiui! mpgábal fl tatě icbm, a
bám ochotného obbarownl.
Ronečnč gařibil pifntcl této Šprámo

Sloma tagatcloma se ftbcc ! Eth:
cim přebnán'euá gpůíobila infomó bojem,
;: gábnč oto hubě negůílalo. mapotom
bola oíěta, při níšto fc [cmo na nano

ofina,

bu 57. gl. (tř.

při hcrčš fc na fond 32 gl.

50 fr. Rř. Mílo. Srmč tčboš wtřcm bo
ucil ftaroíta obce Qušidč, 53mm!
913či:
ni!,
40 51. (ti. ob ímé obce na ftmoz
bu toftclm'.
QD balírna bčbu Rambo loftelni

ptatotoalo 12 tamním
923ml)lom (:

o famcued) ob

bomtšcllůd) a botowííi 5

nic!; [d)obp a rocřq'c.

fmoii práci m omnia;

;Irfaři

botoučill

[lamm'y prfuvob obe ňtolo fu tnpličcc 6:

sphvcmuábošuům, 6 bnbbon agmončním.

u lapllčlvčinu m. o. Grant. 23:5"

State!

*Báuč 121,1

!Bo ofčfc Fonšll

Roucčm';

na. p.

gpíwauoumm [na.,

po m'što fc toucčuč gauotll ambrošianuž

cbmálogpčmýtcbciaoba cbroálimcf'
Dbpoltbnc mřl p([atcl této gprámp fra:
mně pogronáni (\ na hrubá bm mir:
frontou.
“Dne 6. frpua

mint p. Soícf

botončil

ucmpiřm';

„Batoh Be fmómi to

bucd) mříícc čet:

maron'l ; !Bíbuě [moii ptáci na mlži,
mute. 181)ch poiIánl bncb tofu 1856 an ii háínč bílým plccbcm boli pobili
na počáttu mříicc Hina ol tcínmébo ro 7 nebi-lid; ga 1100 gl. Bf. — Dbs
mmm p. .Ratla ?Dol'lrnla ; QBíbnč, náňíf máma točšc celé 210 4', “potí
ptacomnli

lomnčbo.

nbbtši

po 16 ncbčl “ tofu-ln Enablč—

Učinili ptáci

neim

fráíuou,

trumulhoou ga 1200 31. m.;

9. čnmmcc botlmuli gcbníci loftcl. Etobo
famčbo bnc montámaín fc utogcná pani

btabčutasgranttn'ta gbarbeggu

ua Rumba tontlni a na proftfcbtp, Etc.
tómi fc ítami. 39mm iii rotu 1856
[[ltcbctnou bobrobinhn nomřbo chrámu
projtmila plíatcli této gptámo fmůi ná:
Sogni) imma, !: dm baromati blatoni
obra; bo toftcla :! bl: mošnoftl fc o je:

bo háfu poíiatati. lO. čmocncc tlmuli
gcbnid (bor a obmítalltoftcl, mě; wtbh'
iluód) ptáci,tal 3: "8 to toucl čmocucc
těmi ptáte ntončcm) 5919.50!ch tím

ít pat 6 bání (: 6 f'řigcm bo bálh). 9m
fc
p_řlítambč !ofttlnil Dolafílá, gá'
meč“ iďá a [Hmářílá prác: dublin;

fu tomi, profila obec mablfffvrollá pob
10. [rpncm píícmnč ucibůítoinčiffi Ion:
fiftoř o pofmřccuí noroc'bo tonda,
aby
nemufeli bubonci glmu gafc m bcn'tia
fnčbu pob ffiróm mbcm ftáti, anť itjld;
tapiičtn Mt mcllcc mala.
22. ftpna bolončill gebníd (mou ob:
tíšuou ptáci, ftctou pob mcbmím polští!

pp. Sanbáčta a Gcbláčla

se Sc:

tatoíc bolt tonall. Scftil pat toficlm
natosfotintučm [lobu 6 průčtlim, tmě;
tmoří imčš

Roioma

! módyobu, wtblč ccftog

bo .bobonína.

Soudni
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Gtent bčie- (: gemčpifnč.

bc'lfa tonda 200 5' 6“,f[ířfa 70 3', tobe
„t_n gbí 60.

Sfoftel má

na

volební

a

půlnoční fttanč po 5 ohled; 10' tooío:
lod). R módgobu má roč; 3 otna nnb
febou.
Ena gáoab jen to prefboterln tn

!atě

of info

3 rogličnód)bateto baror

mane'ob fo. Rarla Sančita.
infriftií ieft oratotlum.

9tab

QBtbobna door

aípoln &na mřš iel't fwčthj apoboblnb.
!Batero bmcři roebe bo toftcln. *Ilnt tebbo
fromě blašbo a wnltřnibo nábottu, to;
fe na bnboucí tot 3 neboítatřu proftřebs
lů oblogiti mníelo, roííe botomo bolo,
přálo ft lnšbe'- itom, aby iefftč tobo rotu
pcimřeen bol, abo afpoň pob ftřecbou
uuoti Bolt, tboě fe fíušbo 93o3i ťonaii.
gehif pal rogbíl mesi poímčeením
a polebnáním foftela; obojím nabómá los

nel pránm fe [Iušbám 2305me
ěe(Sit
fen) pomněuíe oogebnáni
chrámu to
Iifo ga progntimní upramení chrómu oto

flugboíjogi, tbezto ítočeeni

ótámn

nnejilamnčjifim gpů'íobem jen biflup

fám

motonámá, nšimaie ! tomu fn). ftigma

11. gářim t. :. otebloienou záhon. le
obec ta íamoftatne'bo tněge, ia! butete

to mně““ to bloceft panuiid

neboftatet

tnčšínoa bomoli , obbtši, tbol mn'edo !
famoftntne' farnoftl potřební gaopatří.
£ tomu je ale gapotřebi from mlai'tnil)o
d):dmu SBáně, tteroá nejenom wnitřnim
nářnbim gaopatřen boti, nýbrž i potře:
bnč přiinn) !: fonáni flušeb Qolieb míti
mníí, Spolu monaweni foto, i'táIé gadw
mámání loftela (: farního Ramen! (: paf
botaei pro bncbomníbo, tteróš ble nonči
fíid) otolnol'ti nejméně na 500 gl. ftt.
buben to botomoftt, aneb :o polnoíti, fe
íopn a penaíd), počabnie. —
5130obbrgenčm bomolení ob nejbůc

ftojnčifíí Brntnfte'

lonfiftoťe nftanomen

4. tíicn intošto ben fro. %tantiíita

39mm

a imenotoínoS. e. !. !Belb

čenftmi gtantima Soi: fa !pos

ímčceni nome'bo loftela. EBřiptam; ! onl
Hatonoftt fe fonalo po celá haben. SBřebe
mffím poůnwen nončiifí ptosatimm') oltcit

a pteíboterlum fc mobIálbllthetčšto při:

ptam; mb! Sofer Glegat,

mohli

boblišitel to Rabifflomicícb.913 íobotu
ton: bo d):ámu nomčbo náležitě (: [Ini
be'un f'Bogim potřebne obftaráno.
!Bečet
pteb flamnofti obiemil íe poneiptm 5rn=
fmitno.
521tatomód; fondů je na sZDIo tiun gbe pt_itomnoda bomťeíd; (: tisící;
mmě mnoho, ienš bolo tolifo pošebnáno.
nom; progatimno oltář u mm íme tráíe
.
?! ! tnlome'mn pošebnání foftela boítal a melebnoftt.
bůhoinť) ». běfan ob nejbůňojnřiifí tons
SR:! ben [\olcení d):c'nnn fRablfílom
“noře %tnčníte' toto pomoltni Dne 20.
Ngo [efflo fe melttě mnošířmillbn. áRáno
ftpna číno 2188.
po mm [wate' m tamnčim lapllčee ob
„Šlo proibu ob 11. ftpnn íem bos “nošené íiigbčll fe poznenábla gmlán'tč
nánebniieibone: P. T. ». Grantlňel
fflou nbčlnie fe ?Baffí %electibobnoftt
plnomotenftmi, nomč moftamenó ?Rnbh s!ÍBlntlet, :. !. mtftobqltelih'p tabba (\
hajní) & .Dtablntč. SB.Soíef Gbotni
growth) obrům, ačfoliw mnitřni nábotet
a Mágia jemi fdnigi, na nřtteton bubon: tet, :. !. miftobxšltelfló tabba :: bómalb
ti nebčtl neb [Ian—noi?ble círlmníbo ob &)[omító oobhaiíh'; ; &na. EB.Eeopolb
!abu poímětlti. !Rapotom nedat [Iamne' ataipit,
:. Líprámčí a ». Sgnáe
flujbp !Boši náiIebnii. Gloušení oběti quai et, :. !. ohefní ; Qobonínn. ?B.
neiíwčtčim obmeguie fe to tomto nomčm Sofef gainlš,
:. :. nablefm); (Šak
!oftele, na !teróš máma ftare' teplo fe tomto. SB.Rare! Bayer, :. I.pntltabi
přenáíl'eji — ptogatim na to bno, tteti ; !Dtutenle. 3 tnř'i: SDůftoino ». 13mm!
bčtan g farář 5 cilomie.
fapte pomolent obrodu. Dbcl Stabtfffotor .Roeman,
tte moiábhš !Enífe %elettibobnoft ga SDůflojno ». State!
ecb, bčtan a fatář,
ptontáganon občtitooft (! borlimoít u [ta (\ m. ». glortan
emota, tnplan ge
iBošebnntt tu:-fie! můše lon'at jebentašbý
tněg, Iomuš bittup plnomoteníhoí ubčh.
93h duálně touto pošebnnnčm nemlbčt
na ftčnád; mnlomane' třige 6 moíntůml

mční chrámu*Báněnan't “union.“—

Šeletic. iDůftoino; Rate! Bůebetle,

žBogbčmímboplíem welebůftojnč %::
nlnífě !oni'll'toře17. gáří 1857 Eino 2554
ognómllo fe mablnlomflé obc! naieií pob

tit. tonl'tft. tabba a farář, (: to. o. gram

tiffe! mávat,
Sofcf sugar,

taplan gbobonina. QBp.
fatát ; Rutenic. 913.p.

Čtui

martin momotnb,

bčir- .a ymčo'rfnč.

913. p. antonín $ raíc rr o ro ih), brr:
tbomní íprárocc ; 9řobatcc. 18.1). grant.

allffrl

buóoronigmrčibuba. 18.1).

Sgnachlop,

budporoni\prámrc; mtmr.

913.o. goman štgmun b, faplan ;
QDraroma.28.19.33“ Brood, bu
ťborrmi gc Štramic.
pEBctr © : !=
lcbranb,
faplau ;až)*.Dtlloulc.213.».

%rantiifrl' 3 urorofh'r,

farář &.brubpd;

íšoročir. u. p. aranttn'rl Eiputdó,
farář; 932in0.213. p. snima“ 3m
mal,

87

farář ; Milulčlc. boroala, při ntgto [: MTIo 294 51.ftf.

budporoui ! QBlton'c.18.19.8rant.

QBcbcr, Farář,a m. p. gr. !Bctršrl,
taplan ; !DZiloHr. 518.3).3arrl
Ro:
ncčnó farář, (\ olfatrl toho 5 53qu
iran, prorreíigůgcnrr, gwraroma, 59b
batcc, ; 83rtroroa, gc Berarok, ; immu
rga, .boftčbrábhr, !Dhrtčntr, SDubůan,

Éarbic, SDllíotk,113mm;

iBarmomtr.

-- 21. pp. učitrlů 3 rclr'bo ololi a na
8.000 nábošnr'bo Ubu. Dloío 10 bobin

u

[lamnr'm průmobu fe ganotil ambrošiáw

fh')dnoalogpčroa malebná

[mátoft

přrnrfícna ira pob lráfnómtrrrbrío ; lan
p(ičh) bo loítcla. Wcifroětčm't nrtrmamou
občt glomr'bo „Barona motonároal rorlr:

[Iamrč na nomém oltáři oomjprro bů

ftoiní) p. ímčtitcl.

fiat trbo bol dnům nova) to při:
botel mlíofii a to bům Éoái gafročcm.

Sta (boh ír mognamruall roman!
přítomní pp. učitdr' trčí-mm gpčrocm a

bubbou. 130 míra frontě bolo poirbná=
ní a po něm soiroáuo nárobní bomnn:

„Bacboroci nám .Doípobtncf'

313 bolo 2 bobino oboolrbnr, cm fc tim
ronoft [|ončlla. .blučná ftřclba ; mogbifů

a l;nbrb ni ibororoča 585mm

ŽlBtacomn, Sřobatcr, žmutčnic,
bubňan, ac Élarbic, 3 am lotic,
Bracorolc a ňubifítoroir ogna:

momaír) budwmni raboft netoIifo přítom
ným bohům, nýbrž i celému ofoIí.
“Io icft ona melitá flamnoft, Hera
mfírdmo přrtomné boiala, občerftmiía a !
mnohému bobrému porogbubila. „Brolant
Rboá bol [lanmb průmob le BoBr-In přiípiumta ! tomu přítomnoft naffrbo fla=
přiffcl, řil'al bůft. ». fmčtitrl u blamm'd) rvnébo ». haiffébo, ttcróě nás [mou mes
Ufou blaboHIormoíti, iii fe tašběmu abc
brodí
přebepíanou moblitbu, a molonat pritomnému propůičomal, na f m ůi ímá:
oftami cirlcrom obřabo.
gaoočal fc flarom'; průtoob

ar molo altri

I'roátrčnč ofráfílrnorr ! blamnim hodím
l'oftrlnim, abo chrám nom; poíročrm brjtl
mobL

Sal lráírré, rognrífrnč a pobnutlb

rcl

přemilc přehoapil, a na abrami 8.

c. !. QBctičmfboališrarrt.

Sofcfa

a

roč ifou obřabo toto! mmčcš není bilou,
zr ilmi román! poutníci, oonriror'rrccšío:
má tl 5 ror'rtolcčnúd)mih, mčítrčrl (:

šerbinanba, [m.Dtec 'Bia, $i
ffupa naňebo, antonína 91r

běbín, rodin boiatl bolt.

nofíta,

ilo rootonanódp tčtbto gbošnbd; a
mbgnamnócb obřabcd; roohoupll ro. o.

promolůmal, gačeš: imu Babiš„fláwa“
črft (\ mbččnofk proimomúna.

grantipTrf QBrbcr na fagatrlnu, ftr'muš
tomi přcb fondem rooftaročuou, a činil
na gállabč flow fm. Sana, urlláčfaZBánč

(Bino. 21, a.) po přrčtcnicromrgruaua
brn pofmřrrni chrámu

!Bánč —— tágani,

přitomniď;bohů a t. b. „Bimio“

hnáni,

Dbpolcbm bolo [Íamnč
poč e:
:: na hrubá brn ráno mm fmatá

6 průmobcm ča gcmřdč info » buničláď).
„motorů l'ol'tcl m

?Habífftomicid;

icft

pomnifrm borlimofti :: občtimofli ofablric
obce.

!tcrr'j bolo torunou relé [Ia-v him, bůfaarm [ófto třeftanífč a otraíon
mnoDL

ŠP. icft pomnitrrn

Šřrč tagatcloroa byla ta! bůítojnč,
tal bůragrrč a přec ta! [ibrgnč ofrbná
"ma, 3: tiíiromr' llbn, nrrooiimaic ani
bufboroni a roofocc oonarorně rirollni
úřabnilo, aaroímóma očima na fagatrlr
patřili a floroa ob úfticbo bo frbcr (mód)
Bíáli.91apotom molorrároal řečnil mobllt=
bo ga bobroblnrr (brama !Rabiífforolfr'bo

[mrcbu imrnomanč, načo; o firn

náflr:

praroóm, toš:

br) řtrnář fe Baiifté přríročbčil; tolilo bo

!ožiti třeba, to jfou 9? ab ifftotoicc,
iaté mají grunt'o a mnohosti

Sfout Sřabiffloroice

oBbtoateIů.

bčbinou moči

mčfh)©obonínem,11b.©!alicí,
ětrůšnicí,
(Br-umo

maií

SBArncrma Roiorocm.
npatné,

pifcčnč.

SDEbina

počítá 1000 oboroatelů, mesi nimiž 133
filolníď; bitrl.
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Gmi blic- a gemčplfné.

Dbówaji me 160 311215, meči ni
miž ifon 8 půllánn, 75 čtwrti, 8pobfeb=
nilů, a oftatni chlapi). Rašbó čttort má
jenom pob 30 měřic múfetolu i B loulaf
mi, nčlterú i méně. ŽB rotu 1854 měla
bčbina ftaměnim nomé moh) iefftč5005l.
ftř. blnbů, (: iiš moílela na ftarobu !oítela.

Roftel jeft téš bůtagem
btatrflě,

QBeličenůmiiš ei: b in anb
m6

lóflq

umíš točlmbilamnolyobo:

larobinců, me,—,i
nimiž monifali:

Sebo c. !.

Do !)roti=

Be fmou gbošnou (boti 6 1000 51.

Dbec ?lBacenomiďá

lotídá

B 155 51., Elli

pfati, on! to jáhnů nečinil pro čenfmčta
ftou, nýbrž pro čeft a “dvou Boží.
EReš ale loftel ieft i ofrafon
obce.
“Dne 10. liftopaba 1857 róčil
opět Sebo c. L QBeličenftmi u »řílešitofti

obbómanébo bmorníbo bonn [patřiti ob
mgftimúrnt; boftamenú toftel a nab se
mnějffi ogbobou lebo Gmoje neimqěfíi
galibeni na iemo bóti ; 9.'profince 1857
ráčila núbošná p. btabčnla ; Wilotic B
bmčma fflemičnami naiofftimiti noim';chrám
a nab jebo Bamboo Gwou fpofojenoftm;.
iemiti. $r05atim abobi blatoní oltář ma:

o 100 gl. SofefSinta, inny Iti obraz.58:1an

nóř ; Siubnitď

„mmm

B 12 al. Weimenomanó

40 51.©olefíinílóg

„bomoran46 gl. Mutěnitó

obec 27

Marie,

není; ob

bárcc jebo ieft uftanomen pro jeben oltář
boční, aut na protčmim oltáři Bočnim má

m3bělán_b:3tio bra;
túd).

tuned;

© ioa

Be i blóšla :: oftatni nábotel bo

gl. Sošefomfló
29 gl.; Sbub
ňaníl
18 čl. p. obec
imfaib
©obo= toftela obftarán bube, že i fara fe abu
nina (ifraelita) 20 al. Qoian omiďá
buie a 113er [: přióoftá, čebo pro famo—
obec29 5!.,ířuěiďá

37 51.,rčmntiffla í'a'

mačoma

; sJ.“Rutčnic40 čl., p. Sofef

©ainič,

:. !. nableím'; 3 Gailomic 16

gl. a t. 'o.

*Bobporomatelč tohoto (mámu Byli:

Utogenópant btobčnla srantinta
batbeggu,

3

majetnice SUřilotic,p. Siři

? it!;t, p. grant. Bogel

Batnou faraon aapotřebi jen: ga to ručí

botl imoft ofabnilů, ffleelyetnoft
mancffcnócl)boBtobinců a [na:
nilomoílnoft nončjftibo sono.
ňanftébo
ničla,

Dolnídp

faráře to. 1).Sana *Ba
lteróšto fmóm přičiněnímjiš m

ňoianomicid)

tamněiffi

; sobonína, d):óm $ónč Itáfnč očbolall.

p. Ren-el Sa n ě i! 3 Stabin'tonaicm.ibm
narb 02i 6 l e r (ici-acuta) m Šanci, na.p.
%tantiffel 2D ebet ; &DZilotic. $. Sof

lltočšimesli ale, ze ob rotu 1831
obec bola 4trót (boleron namfftíroena a

mího.

tím to rotu 1853 fe ftamčla Wola, očfos
liro to!;o rotu trupolaiti bn: 10. četnma mea
lité nabčlalo oíabnílům moho: tut mufimc

to volám rotu 1855, pol rotu 1856 je
Gbotniccr,
c. !. bómaló Rojomfto mnoho libí aemřelo na blamničru, a bite!
pobltaifhi. %. p. Simmel, lněg řóbn těboj rotu mnobo na řemenu, (: zepřeb
ŽIBQMpitele me ŽBíbni (: t. b.

3 ofabnitů fe mqgnamenali: San

Ěařina

3 čifía16, Sofef Gleaar,

801115Siltacenomflť),
Grant. íšloa mognati,še Rambo Siabifllomflělgo
tin, 81. Sutfa
:: t. b., ieiidyltojména chrámu *Báně ieft Ruttem melitóm.
ifou pfóno to lnige šimota.
meimčtni a neígaflmtšilemi bobrobi
nec i

opolb

pobporotoatel

Rrainil,

jeft *.B. 22. p.

?. e

c. !. [pi-útočíBath:

to Šobonlnč. Ěqlo tona! mice [fleebeb
nád; bobtobinců, tterúclúto neni mošné 5e=
iména ubati pro obmegenoftmifta, ačtolito
toim, že nebolo třeba imenomanód) na

Eim [Iončuii fmůi pobiti Bowlu; lo:
ftelm'. Slčtolim mim, „e mnobo filmi!
úplnému fevíani, \'tetéžto, mělo=li ln; fe
ftóti, celou lnibu bt; potřeboroalo, piece
aleípoň mám to mčbomi, že ifeln to uči
nil te cti :: dpmále !Bozi, tu 31mm Git:

!me frontě a ! proípčclm lihu, o iebojto
outbownim mgbčlání po třetí rot pracuji.

Čtení naučné.
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Naučení Baltazara z Tetova.
(*BřiWoměmBátonč Ietomilčm
(ne Ietaloitém,

iai 33mm), o němš ?Do

brotol'hi „Gůeidiidne ber bbbm. řit. 2 91.

ftr. 121 cbiiirnřii ntlutoi a Sungm. 2m.
in:. 93 lrátce bonita, nalesá ie naučení

šaltaaata

3 Ietotoa

otce [mébo a tomé bole iepfóni čai'io čtěte

a jeho nánebuite,

a přidiplte pilně ufii
ímé, čafto ie rogiimeite
na mpili mafii. Web pro mafii mlaboft ne
mnemn tal bolonale mini roanmite, aboi'te

na připoienčm[mé,nalloňtefrbce

! balonu tomu papíře 3 noma přepiané.
Waučeni to nil'be, potub mime, tintčno
nebylo. Wmfia! pro obiab a flob čailns
buie naučení to toůt-ec na “vědu mnbóno
b\iti. Goš tuto činíme 6 tim poaname=
nónim, je léta ptipiana, iimiš fe balon
ten bo prmni polomice čtrnáctého ftoleti
llabe, otofiem o prambou neobftoii. Do
bromftó Habe ici bo hrubé poloroice 15.
ftoltti. gialeaó fe npni to bibliotčce ctib.

lnčši SDiinoritůto 231ml)
Into

tal baleto npni nempflíte, ani na bubouci
měci nač mám přiiiti má nemnflite a ne;
pamatujete. !Btoto3 poíloucbeiteš rabp mě,

(ňů)

nailebuiici točei piáno bolt) te'š

to wife coš ieft bobře činiti a co ale,

[quati mobli boítatečnč, neifonce ientč (:
ntmaiíce m iobč pramč utmqeněbo toy
umu a celěbo impfla, abpite bolonále toč=
běli co mafitbo bobx'ébo iei't to činiti, a
co mám Hlobne'bo iei't, abqfte fe tobo či=

niti tobfřřibali a marotoali.
Siebo iaioě nemůic ie gnóti a bo:
fonale ipatfiti cofta ptátaletícíbo u: obla=
cid; a ID pomčtři

aneb

robi; p(omúci to

ob téboš pobošnébopana Qalt aóata SZe moři, tčj temně cem; mlaběbo čloročfa

tauta

; Eetoma,

itn-tíž, tento Biotop to mlabofti iebo nemůš ióbm'; ic3nati, tam

Balon pial le'ta méně 1311 ia panomčmi
ciiařc Sinbřidia VII., otce Sana bále čec
i!ébo.91le po tom po mnobód; leted),
fbpj to [e_ii'loftitéto lnibp náilebuiitimčci
připianě jiš aetlelě bplp, pan San Temur
5 Ietoma, bato tuto tnibu přetoťqati léta
1579 tel: ie přepiati bal, ialá při lonci

ie nacbeili a nebo obrati, lbobrčmuli čili
! _ilému.
QI pobfidiu meblé pifma ie
tažný člomč! ob přiročeni toi: ieft nailos
nřn fe glěmn, nešli ! bobrému, a !ašbú
mlabó taběii čtni ale, neiilecbetnč, nešli
ctně a bobře, mnie imobobnou můli —

této lnibn iai—upognamenal.

; (dfh) otcowítě a mateřflé cofgtolito čini
a přeb febe mqme, iemn tobo \oi'iebo bos
ponfitěií a pomoluii, ne'brá brngi robičomč
i tomu i'e imčií, tbnš co běti ale a ne
l'iledietnč mlumi, aneb činí, aneb laii,
maiiee ialo řlúc 5 tobo rabofi a potčiieni.
QI tal potom talomé beti, ta! adiomanč

36Ěnltaaar Ietaut azetoma

a na %aliiteinř,

(\ beitman inišetiiwl

Cfšlqilpbo, otec máš, SEBam fnnotoč moii
milí, !Bilimc, QBaclawe, ?šrpbrtiiie, [ čas

(tému pteblebnuti,

:: nabto ! plnění a

ftutečnčmu oflřibóm', iia

iiě to létecb bez

toabeiati 5ůftarouií tuto pamět entou mon
mlaftni piano-u, iii pilně to irbci toofiří:
beite, a potomně i potomh) iroé mnučuite.
891 iiem člomčl mlabei ialo i mp
to létal; čtprndti na gómtu gabinč, na
rptiřftmi ob na: uberilébo iem _bit, po:
tom na inčmu řimitém m mčitčmem po
hrubé ob ciiaře řimflčbo přeb přitomnofti
tuned) hriiriitům pro mé \bčměiluibo a bos
btč ebománi. Gilu iiem měl, čeri'tmol't, a co
iíem teb, :! nač mi přimo imám nato ptiiiti
icft, a nač mi iefitč přiiiti mě, je umřiti
mam, a což při mně též i při mas to
fe iblcbati maf: , ač tot) inab fftůe maš
mlabli mě! a nebotonalti togum na to

m;; fe netrefce ob tobičů [modijáe

mu

m glofti a neláianě, naroptnonc tomu ;
mlaboi'ti i lbpš čtoiion, to pat potom ;
obpčeie čini, přebnč mnice, še iefl ta!
melmi bobře a neilépe, a ta! potom ne
ifouce 5 mlóbi ttel'tóni, boibouce toice le't,
i to iinč nefilecbetnofti fe bómaii' cim bále

:: tottiii, totišto: u) imám), toe btu,to
oirali'lmi, to globčifhoo i wiinč, ant bmbti
potom i tobiče ímé, jenž bo aplobili na
huit, ie to leblolti má, jim laie i bez
brubbt) ie tepe, m;; mu po iebo můli
neni, a it mu bneb neiiou bototoi, totiž
to togtaše, a že mu nebaii na iebo fo
ftečni brn, aneb na iinou co obce a boj
(bee míti. a blob potom co 3 tobo bále.
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(Suant učučnl.

Intomó tatoroóm gloftemmmm,

nenmie

oč bráti, bá fe to 5lobčiftmo, to lúpeš, m

morbt) na rtínieicb i to jiné ueferdpetnofti,
(: otec (: máti Iituiice ionu na tom d)ti

tepmm treftati ano ii; po5bě, a čas tre;
Raut jiš minul. Dteb into prut míabiftnn)
fe napmroí 5 mtábí břimolalt) ze romnč
bube tůfti, též talé rowně neb pobobně
Dítě ; mtábi čaítóm treftáním mettou te
naprami a ob alebo obmebe, Le bobre'
babe; neb fooš miluje bítč ímé, ten ie
treíee, a tbc; bo netrefce, ten bo nemitnie.
D přemelité bíáanoroftmi, fbot čnrlábi
bětí flood) netrefce, neb tatomi čnfeut za:
(cit nab nimi ublěbaii. “Btotoš innomé
milí, toto fepfóní mám bómám, abofte ie
jím fpraroomali, into otec mám to přita
5uii, (: proíím into přítel, mimo !terébeš
na fmětě lepí“ míti nemůžete, aniě máte,

še ifem peambu nemit, a más into tom)
mitomaí, ! bobrému más naoominaje, ::
ob alebo

(: tvém Wobtime'bo rodů mnftři—

bnie _— abofte fe bo činiti maroroali.
QI fooš mám fonomé moii milí Wm Ěůb
btm; bá, měiteš péči o aid), jatš otcům
náleáí, :: mebte ie ! temná 5 mlc'tbí, at
fe na tomto mém naučení tej gaóomámaii.

Pána Boha milovali.
Slapfeb bojte ie *Bána íBoba (: mi
Iuite jeho Ae roffebo frbce fmébo nahe

mneďa flmoření, a flušte mu rábi a iebo
přitúgam me mftem gamomeite toebté míti
ímé mošnofti, a nebubete ob nčbo opu=
“tění w fmúď; potřebád).

Kterak se míu' k otci a kmateři.

(: fnab míti nebubete tnfomébo, abnfte
rabi; mé ponoucbaiíce ro tom to! činili, a
ta! fe &aQomali, a tímto fpiíem fe ípra
mowali čafto na něj nablebaiíce into to

Gtěte otce manebo a máte! mafii,
to ieít Qioši prtfaůam , a řeč moubrébo

čtcabío.

na čemž.

Stebo

in_loa čloměl lo grcabte

ugři na ímé tmáři neimenfíi anameni, a
tuba) fegnaie mífto Amagání, mi the iefmóti
má, též toto to tomto fepfónt naibeč info
na arable,
co bt; [mnti měl s febe, aby

Čatoluouun,

ge butete mítt hloubi; měl

Kterak sc míti ku pánu svému.

ólěbo, bancbnr'bo :: tmě cti Wobněbo, :!
též, gare Dobré, etué (: meebetne', tafé tuto

Stróti pánu maftemu bčbičněmu i [l_c
pánu :: tobočbofte byti, iemu bubte točení,
a'ímčřemšcb mčci tvém ob nřbo neproná:
nejte; neb 5le učinčno a grabu jen, tvoj

najbeě aby to činiI.91čfoIim

Ta'“ :ěřenou

toho ie watomí,

:! tobo nečinil, totišto

ínab mám

toto ne mneďo mé íepfáni bube příjemné,
to bnbe mamma neroaumu a mani mla
bofti připfóno. Staré mim iiftě, je nete:
lilo mám famútn fe tibiti nebube, ale je
ne mírem jinám mamut blábnimúm míabúm
rohům, iidň fe miftem brubbe tatě botútá,
ne wffeďo fe to líbiti bube, neb čaíem

proti nim bube a jel't.911c id aa to nic
nebbám, neb meblč přirogení še iíem otec

máš, mice ifem pominen mámiato fnnům
mom prarobu pramiti :: přeb mómi ne:
taiiti, nešli těm mafttm poúlebnitům tím
podptebomati n prambu přeb nimi taiiti
a neprawiti, ieáto [and, by íe tbtčli toč:
umem ptamóm apramiti, aa prambu by
mi báli muíili. me; báli! mam $13cm
Qiůb
mfíemobúei a popřeie gbramí a (ět boto

naíébo rognmu boiiti; čeboá bubeteti dmti
bobřt :: cnoftni bóti, o pramen mírou
bod; mám r&b přál, tu tomi (po);náte to
tom mé otcomíté ppřimč frbce ! mám, a

mče proneíe.

91 rabč'ii

ieben

tašbť, ob pána [mčbo fřimbu trpte, nešli:
bofte co nenleóetnébo nab ním proti ímé
pominmofti učinili, a on [nat—čníem [móm
feanaie fe na tom fám šet lřimbu učinit,

natatamit to. iBána fměbo iebentašbó cti,
(: lebo bobrébo me mn'em bíeb webléwfft
ímé mošnofti, a iemu mňeliiaťé Ieblotti :!

baan činiti fe mnrujte [tuttem &rabou
iinému.

0 ženění kterak se k němu míti.
Roof; fe bubete (míti

geniti,

!)[ebte

[f(eďntnolti a anebomúní robičůro, a Šeňte
fe umma ne očima, :: tabčii Eterúšbt; tbc
poiíti d;těí, mě; a na mino přečmččicii
obyčeje.

Břeň pitné

Hetf, aby fe ne;![as

mal a m anbčlftt poftamě abl; fobč čerta
nepoiaí, neb it iíš nebnbeč moci obboti
poima ii, into [Tába ')l'oně toupč ieigafe
.) Ě. t. tmě fíebčbo,hudbu.

Eten! nónčnš,
probati. !Boimeffi') bobrou a ctnou, tebbo
máš četl :: raboft a_ [rbci fmčmu melite
utčffení; parti pojmeě čtou, bnčtoiroou a
lurmu, tebbo máš banbu, šnloft, čerta ::
celé pelto to bomu taább ben, [ečt ; tobo
fmrt pomůže (: tebe S ní roglouči.
mobrou, etnou, moubrou Ženu fíufíi
miloroati nab mffelih) poHob, neb moubrá,
bobrů, ctná žena je!? toeblč řeči múbrébo
Ěaíomúna forunn a potlab :: rnbolt mna!
meho, (: 51b Žena :: bněroitoá ieft bábel ::
garmúceni frbce iebo.
93 quane'm bčbu (tofíal rogumem fe
apramč) flum bobré, moubtč čem; rabbo
pofletbnouti.
3enč l;nčtoitoě, tofíetečné a bíetotné
co! pomi na toho, ne tofkmu točí-te, pnoé
fe na iinód) tobo gruntotonč mopteite pra;
robo, abofte uměře talotoe', něco náble ne:
učinili, ieíítobofte potom tobo obrali; neb
5M žena ; bnětou lebncos fobě fmoili, na
ťoboš fe rogbnčmč, lebo ie pomftiln na

tom, ! tomu; 5m můli má.
„Benn mlnbou, jalj ii 31:er fobě
namebgě, to! ii míti bubeč.
Bena moubró, bobrá nešábá pano
tonti nab imám mužem, ani činiti proti
můli iebo.
meiíepffj šerm, pul'tč ii aortou ngbu,
:: baba přiliš roe tomm wůli, fám ii fobč

gta;íč.
Seině ímé toebIé ieiíbo

ftatou Han)

iebuati, n toffat o rogumem, a ne přilio
fe na to bluge dmdlím, ale co; přiliš
bogbim. 91 iel't fftobnč blognomftmí, že
mnobá zena, !beš nn iinč_ co ugří, bo pal
ftofrát bobatčim bola nej ona, bneb (bee

tale tej míti.
Dtebei šmč panomati nab tebou, neb
ielt bolelo lépe at fe ona tebe boit', tebou
fe toe roffem harmonie, ttoě roólágáni činí,
o tobě to ruce blebi, než to ji.
„Benn mfíetečnou obpuftifíi iebim't na
fteté toefelí, přitonlnúc tomu potom! Šó:
bněbo mafopuftu, houfu ani poftoíceníne—
bube (míti obmen'fati, a to beg troé Hlobt,
nebube moci boti, uáťlab, útrata i obme=
fffc'mi boma lebatoB. Čafem ! přiročenbm
(: bobrbm přátelům Zenu obpuftiti nefffobi

(: toffal na trám; čas a nebolelo.

') Ia! mího: boimeč-Ii, taloš i mie čafto
břímě ! při čáftici li obloutoá.

91

920 pouti balelé ženu obpuftiti negbb
mi fevbobre' ani užitečně..
„Senč ímé ne mířed) ímbd; teimiď)
točci točř, [ečbq ii bolonce ! íobč měrnou

feanal, neb čalem t šeru)blágnimš na muže
[roč IebacoB pronáffeií, še muzi fhge to
! [ftobč přitbáaeii.
metro lání

ob “geny (: nebei ii [obě

Ieblofti činiti, aby flrge to pofmědm ob
libi too; to uílol'íí, neměl.

O dětech.
Ubdlit ie míti beti long, treíci ie
ča mlábí, a nebei itm můle, mrjlej mes
tIou, bičem aa čaíu, aby baba tim můli
nab nimi potom Zolofti nenašel a nebo:
četní. QBeb ie ! tomu, (: bei ft učitl 3
míábt, neb učení libé melilód; měci :: ana-'
menitbd; boobágeií.
?BSeb ie a uč je mottem, a braň iim
člé flutfb činiti 50 mlóbi (: ga čafu, ebn
ie iid) nmoqlnouce jim ! ftaroftt nepřibr

želi; neb coštoliro člowět nambtne činiti
& mlůbí, to bube n'ieft jeho btirogeni.
Střebeipanomati a mlábnouti bčtem
imám nab febou botubš ifi při ročumu,
a bolubš můžeš pracomat't nebóroeitoffebo
ftattu bčtem ftoom; (e'pe jel't, at oni tobě
ID ruce blebi neš tt; jim, a oni nt tebe
profi, než to iid).
Stebei : nebopouiítěi fonům [totim
fráfti, Itamati, bráti a fe opijeti, roeb je
5 mlábi ob tobo treíce je, nabóbei ie &
mlábi into prut mlabil'ttoó obo negřřimčl.
mamolnoue tomu & mlábi i na ftáro fe
jid) to róbo přibrší, :: talomi to činíte,
čafem alb :: banebnó tone: proto berou.

O dcerách.
ubálif fe míti bcero, opatrní ie piíně
info ola itoěbo, a mátč i 6 tebou, bubte
nab nimi iafo ottřífíotoe', at fe más bojí,
a mrfteite ie a btte nelituiic metly lboš
tobo gaftouši, abbfte ia! froět po břichu
nyni jen, na nití) banbo ueu5teli, -a let;:
lofti [roč nebočetali.
SDofpělúd; bcer obbubte a to bomu
ned;otoeite, neš potláli! más co romněbo
a [[ufínebo, :: Ge cti obbubte ga čafu, neb
bofpčlé been; to bomu, a břqrale otooee
na ftromu čafem ačertoitočií.
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Čtení núučnč.

\

O přátelích.
ĚBřítele bobtébo (: tfobč upřímébo
netrat íobč be; potřebí; pro malou wčc,
abtp míc bobrěbo negtratil íobč tím 5tratč
nešbt; bobnl.

?Břítele příroglenébo fluffně

ieft milomatí a lebo ueopoufítěti m iebo
potřebě. Sbiítele nepřírogenébo, fterěboš
lfobč upřímčbo točí-nebo [e5n6č, mílui
nab přírogeněbo mít; neb přít-ogni) přítel
tobě bobře činiti a tebe neopoufftčtí poblé

prá (síc)')

tobě tim pomíncu jen, ale

neblirogem; přítel ne 3 poívínnofíí ale
mílujíe tč 5 lafto tě bobře činí.
5233fftěftí mnobo

S kým máš kvasití, & koho se přídr

želi, a s kým nic?

le přátel naibe a

m nefitčfíí málo a boříbl'u.
!Břitele pramébo to fmě nou5í a m
ímé potřebě pqnóě, a Iteečlw to tom fe:

znáš, to ptam; přítel a tobo mílomati
flufíí ialo bratra mlaftníbo.
23řítele mlaftníbo upříměbo ! tobě
fegnaie, ncbei fe ! němu to Šábné neu=

přímnoftí fesnatí, abb tě to tom fe3uaie
tebe neobpabl, a ! tomu i jínntl) přátel
nab tebou nerogbáčíl.
EBřitele tčlftút

mlabí libé lebaeos gačnou a bočnou, a
nemnflí na lonec. mabítí fe te člěmu
není 8 Ěobem.
Břabílít lbo ! čemu pro fmůj ulítel,
nepofloncbei bo, neb není twůi celi) přítel,
neš alu; tebe ušíl.
Simba Naniwa činí prafiíměbo bána.
Rbbš lomu robia, potočg mu iamému ob=
meba bo prambu, a nepocblebui žábnému,
a nemo“ mu ! tomu, coby mu oftatí ne
mělo :: eobt) bylo ale a proti fortune:
blnoftí.

S tebou mířenébo fe

mami a mqítřílyei, neb tobo co; počal
nepřeftane.

O nepřátelích.

Říma

Be fenou tomní a 6 bobtt$=

mí líbuíí, a příbq ie moubtncb, a nan:
čio fe ob nícb moubrol'ti.

cBříbq'; fe těd),

iťllš čeft míluií, naučíš fe ob níd; etno
ftem, a též bubeffí fe příbršctt bobrúd),
naučíš fe ob nící) wfíemn bobtěmu. Eila
rui fe lwafttí a topfiřílpi fe glébo toma=
točítma, [mariimébo a opile'bo, aby při
brgeie fe talotoúd) , iíd) obyčeiůw talé na
fe nemění, a abl; S nimi nebo toeblé aid)
ifa m lmaíu, ! nefnáaí, ! [mábě aneb !
práci nepřinel, jafoš fe to čafto ftamá a
mnobohatptibágí to taloměm tomartyčlimu,
je ! tomu a ! taloměmu mnobó be; mís
nt) toeblé talomébo tomaebčíima příebági.
imaruj fe a mqftčíbei fe příbtýeti tomu:

Slepí-itek fmébo neifípatnčmíbo [obě
lebce nemažte, neb talotoó ačbo iam na rbčftma, iimx ani pánSůb, ani čefl, aní
to nemoflíl, aní mollltí fmčl, ale naibe etnoft, ani co bobrěbo mílo ieft, neš fmó=
tabu a glóbo tomaroéftma pomoc šel nlobu _rt), bra, ožralftnvo, a mffeďo jiné bamb
né, a což ialo člúe čertu libo, a io tom
a zle učiní.
!IRáČ-li nepřítele, nelítui jeho a tale to: bne í m nocí tal trmaií.
!Baruj fe
nemaj fobč nátlabu na npebóře, bbabo fám fwárůw bqpotčebntnl; [bez můžeš i
opílfimí, nebo 3 tobo obébo čal'tolrót mno=
točbčti neobl flqe ně ůmqfl tmely: nepři
tele co o tobě muflí, a co pčeb febou bo alebo fe Dáma a přídýzgí.
má proti tobě, abo fe mobl tobo moltřicí. 2)
O souscdích dobrých.
Siab fe 6moubr15mí,a iento čert a bobré
milují, naibeč u ulet) bobrou tabu, pallí
iDobrčbo [oufeba upříme'bo ! íobč
fe bubeč eabltí Bmlabnmí a blágnn,'lacíš
ienš bo feónač, je miluie tě, a pro tě
tóbee, talotoúj tabu u nic!) tale naibeč.
ERaba mlabó blógnímó, moj ji po tab činí, téš gaíe miluj iebo, a ptoň ráb
floncba, mnobéb: gaíoebe, a líbí o ftatet čínítí bleb toffe,eoš ieft možné a beg tmě
čafem ! o brblo i o čefí přípramnie. Web

pčílíffně Hlobn.
?! těž romnč čiň r&b
tím obbčeiem pro neiďpubfííbo foufeba ia=

to pro neíbobatěiffílp,

') oble
“paní?

'

í

opatrnoflí bab

neš lu pro;

tě bolubí
probllbóí. a ' mí.-tiu rotce nelí
oělle'
moubeoni
&

[tee-ó; pro tě tab

činí, 0 ! tobě upřímb iefí. Řaáběbo fou=
[eba tobě blob BOÚOWÍ a nettat fobě
neíebubffíbo, bolubg neibčle můžeš, (: no

Čtení nbnčnč.
bámei mu příčinb fám ! gíěmn foufebs
ftmi, lépe at on iel't počátel glóbu ioufeb=
ftmi nešli tt).

O zlých sousedích.
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©!ušebnífa globčie a fHúbce bomu
tměbo u íebe nedyomei a obbub bo, anebo

oběůti bei aa čafu 1), iatš bqo co naň
tatomébo gmiě, neb meii čelebí bomáci
globči neiboriií.

Bílým foníebem ieben brube'bo [(ne,
a ieben btubébo eogbněmaie fe naň, ilč
bb foufeba iemu minffuie. 9 tomu ii

O dělné čeledi.

nčbo newim říci, neš tou měrou, intošt
on tobě mčřt gaie jemu obměřomati, to
ieit bošftě přitóganí, a uvítat B maumem

Čeleb imú bčlnú ! tomu mči a při:
brš abl) neprúgnila, abl) lašbó bělal a
činí! co mu příflufii činiti. mm, aa:
[loujené čelebi negabtšui , neb taibb ná:

(1 Se cti to činiti cobb mu

ienmit

učiniti

ebtčl,

abb tcbo potom nepntal, a [Infinú obpo:
mčb tobo měl, přifflolibp fbb ! [Infient .)

O služebnících věmy'cb.
©lušebnita měl-nebo [einaie ! fobč
ienšt nepncblebuie a pratobu pami, a po=
mčbiti imi, me mnem nic fe m tom tebe

nefhibě, miíui ialo bratra fmébo; nebt .5
laik) (: milniíc hbé bobtě prarobu potní.
ělnšebnita měrnébo, ienšt měrnč a ptá:
mě fleuši a tmébo bobrěbo a počeftněbo
me wiiem bíebí, těš [[uiTt mitomati. Glus
šebníta měr-nebo otce tme'bo, ieni ocbubl,

ifilí tě mošnofti, nebei mu blabu trpěli
a též fluiebníla ttoe'bo, ieni ie :) tebe l'tas
tal, tale neopoufitěi tými běbem.

O služebnících nevěrných.
Gušebnila

peeblebnita [einnie into

baba na ňábčicb u [ebe necbomei, ani ta
bb iebo pofíoucbei, neb tobě promítl bram
bt; a pcmčbíti neimi a fe boit, nej tolito
to nllmm', co! ieft příiemno, a co h; rób
“míč,
bt; pat i tmě glé bylo, a tobě i
na 5M potem přiiiti mělo. G[uiebnita,

umi ! čemu rabi pro imůi náitet,

fe

anaie bo to tam, mbftříbei fe bo na tom,
nebt není mčrmi a pro fmůi uóitel na

šóbnú tmú “tabu bn nebbaí, ienšbt; na tě
přima aneb bubúcnč přiiiti měla. Clu:
iebnita fmúrliroěbo u iebe necbomei, neb

fmórlinni [Iuěebnít : to mám bomu' [ po=
boftřnn nefnóg, Baton a práci čaiem tobě
mabě fe učiní.

') mmm

fe

buben meble' pifma

(: ipramebía

nbfti ímé a_óplatn, a baba iim co if: po
minen, můžeš taibénw ; nitb tím imčleii
toólágati co činiti má. fůrš čeíeb ipm
tb brůge, at ic tebe boji, coš rogfášeč at
ie ftane a taf at činí. íreici čeleb[mon
nepoitunnou iptmu tečí a potom wege:
nim, a nebi ii, lečbn tuba přííiffná pří
čina byla. Web biiie čeleb nepoflunnú
toaneiou tě mic, nej ieft ani bylo, je če=
[ebi Šáben bubeš.
Gmátlimebo čeleblna
a glcběie u febe ned;omei,_neb obé ili a
"lebné bonn: tměmu.
Gal'té přibíeblmi
tčelebi čmi ie búti pitné ID bile iidi,

coš laiběmu ; uid; přííeší a bornceno,
a ma ie nepřiblíbú, bbmaií čaiem toi:
púčni a nebbanliwi w tom, co; jim pos
ručeno a činiti přifíufii.
Čelebi nebei m
iible ani to pití nome trpěti, neš meble
flufinol'ti at_ieft bána lašběmu co na ně:
bo f(nífi. Geícbína nepotřebnébo necha:
mei m bomu imám, neb iebo rot ebowaie
tal tě mnobo ftane, iatobb půl čtmrta
íta libi nahmiti měl ieben ben.

O hospodářství a hospodáři co má

činili?

St bobrému boípobátftwi Hum na
břeb tašbemu aby měl bobrou čeíeb taš
bí) meblé Damn fmébo. i proto nei:
[epíii čeleb mnie bubto ouřebníta, neb ii:
nou čeleb maie pán taté čajem imám
fám přiblibei, a ne me miiem mim; fe
na ouřebnila a na čeíeb ubegpečui, a ta:
běii iiftotu mě; o hrám co ie bčie neš
mnei.
SBánům bobattim boj a to býti

cem; 'Bán'e'tuto intimate!

gbbm hmatům natabuie itom

mlat.

') bnebfe
3a tebbeim
[bobb ga ražbou [tábeš Iibe
mědi.“
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bunt náučnč.

můle, Hunt aby měli ůřebntla točtnébo,
bobrébo , fpmmebliměbo a bofpobóřnébo,
a too; talomčbo má S tim! boftattl; bla:
ae iemu. bile pobřídm poříbtu fe nout
talomi nalebaii, neš melité mgbt; šóbaiíe
těd) nmobo búmá a fe nalegó, ale měr:
nofti a pilnofti u nid) málo. Dleb brus
bb ač pilní) m bofpobóřftmi ale ! fwe'mu
ušitfn, pam točrnó ale čafem nebbáníitoó
a tčnoft hrubém přelášt.
Měrná, pilní) úřebnít boben bobré
gdplatu, a nebub Iito co fíuni naň Šť
mu le bd, :: téá tomně mírnému čelebínu

a bčlnifu, gapíubaři, boboniči, mlatcii
těž“ mffi čeíebi jiné pilně a bělné.
fpobóř má mčbčti čaB fašbčbo bíla,

bo
fbuš

čas bobrů, a čemu bitatt přilluffi tobo
čafu aby neobmefítat, a to aby bělalo fe

tal íatš fluffí a nač: totišto morati, iiti,
šití, £ pole mogiti, luh; tlibiti, minice
bělati, ebnteíničná a fit toffeda jiná bila
abl) to Zdbné nebblo obmefftúno, než aby
fe tone fašbé čafem přifíuífnbm bělalo a

učinilo. !I té; rbbnlto, "mj čas fe maii
naíačotoati bobróm plobem, a ja! nmobo
mfabiti abl; nepřefabil; neb přefagenirub:
nira není učitel nej Hrot-a.
©ofpobóř bobrů má opatřiti abt) fe
bobqttům mfíeebněm upratoa bala íluffnd,
abt) fe tobo pošímalo polubš ftuffné toš:
běmu bobotlu bdti ieft, abt; fe tobo po
žití mobio. Dčí pána a bofpobóře i bo
fpobunč, jen; Eafto tčetebi bčlné a ! [ml
mu přiblibaii, činí plínou čcleb to bile,
a pánu neb btípobóů' mít a činí učitel.

O poddaných lidech, kterak se k nim
máš míli.

Sub

pobbanbm

fwbm

ntiíofttmb

chcem aby !Bdn SBůb miloftito but tobě,
neb neobpuftifii (Tue) 11, iid; minut), taté
tobě EIB-tnQW) mód; win neobpuftí. žReb

řítdme to mobtitbě *Bónč: Dtče náš, oba
puít nám naffe mim), ialo mt; obpoufítí:

me minnih'nn naním, tu farní řitaiíce
moblttbu, to to fe pobtooluiem , že mi;
obpoufítíme; i neobpoufftímeli nu; newím
minnirům iíd) min, taté nám none minut)
nebubou obpuntčnq. Gluě r&b tagbébo
tal dyubébo into bobatěbo ro iebo potře:
bč a iemu [pratoeblnoftt bopomog, anebo
bopomoei tag těm jnnšto učiniti příftuni ;

a 1113: to láffu ob libi a btofbu ga febe

hl ?Búnu Ěobu míti bubeč ga tmě bbw
bě Abramí a me mňem fitčfti.
*Brominili cbubt'; člomět tmůi co ne

příliš toelitčbo proti tobě,

obpuít mu

iebnou i brube', učinili po třetí, i tu bub
miíoftimó, neb lebčein'i počet meble piíma
učiniti ieft 3 přilin'nébo miloítbenftmt ne!
; přilifíné fpratoeblnofti, lečbt) melitá točc

bola , a Bobo otopa'ot brblo [brambů
toóm foubem, tebbt) mči fe ! učmu ia!
naň Num. mafiáni pětnč B [tbmi pob:
banúmi bobrtjmi a nečiň iim mmm , at
tě tabčii (brodu, než 51) tě přeb jinými
bnóbili, a tubb tě iim oftnbili, še uětbo
maie úmuf! fe pob tmě panftmi ftčbomati
to o tobě None i necbalbt; tal. QIte mňa!
proto měi ie ID brú5e at fe bebe boii ia:
to pána ímčbo tebe poflunni ifouce , a
šóbné lebl'ofh' tobě nečinice. Blč libi ne

poftufíné, btáče, ožrala,

fmórlimé, mars

notratné trefci řeči i toa3bou a iim tobo
nebopoun'tčj; neb tatomé mid, Ibea tobo
toůli maii, obyčejně 3113lonec berou, a
bčti tatomútb libi, ieně talomé obučeie bo
febe mait a činí to_nougt a toe pfi bb
maii. ?lebub přilié pobbanúm fmóm to
hoafid) obbčeiem, abl; [obč tebe to [ebtoft

nemali.
O soudu svých poddaných.
Gin ípramebtimú ročfubel fmúm pubs
banúm i taěbému, tbeš m íoubu febnee,
to $oší ieft přifágani. 29 foubč febč nes
bteb ofob, ani na bobate'bo, ani cbuběbo,
ani příčně, ani nepřignč, ani barům jen;
fpubce oílepuii a iptatoeblnoft potupuii.
Gin fpramebliroó foub tašběmu totonč
iebnomu into hrubému.
meobíuguj 36b:
nébo :! nečiň brama iebnobo proti bm
bému, 'botubš hrubě Bram; iemu obporné
neuflbntč; nebo bi bifmo: fubte ípramcbx
[imč [pnomé libffh', a mute hrubou

ftranu.

Co činiti a nečinili.
Čiň bobře a prám! a neboi ie šób
ne'bo, ieft ftaré příflomi. QH: i to čafem
přeb moci melilúd) pánům neípomůš ač

toebtě foramebtnofti to fobč protož a [ptas
weblitoč ieft.

Čtení nůučně.
Sté číně, neníeóefně, ne3bubeě po
mtutoeni ttbftěbo, bo pat trólem, tnt3etem
aneb nejmččítn (sic) pánem bol. (So bt)
netbtět tobě nn'ti a ttpěti ob jine'bo, ne:
čiň tobo tatc' fám jinému; to 8o3íté Ibm:
webtitooft a přiro3emj 3álon. Stečiň tř'no
bo 3ábne'tnu a 3wlán'tč jměmu pobbanétmt,
nebo tomu3totito Himbu učiniě, 3óbnétjo
nempměňuje bub třejtan, bub 3ib neb po
bgn, to přeb 23obem tone třitobn jen.
činiti tobě třitobt) tatč nebej potub3 nej=
běte mů3eě, a tona! ftanetit te třimba a
3mtófjt ob utomčjnibo ne3 jíl fám, nečiň
nic tmapnč ne3 to3moft fe bobře, a po
tab je prtotj o to o přátettj, to ttenjdjš
máě nabčji celou a ! čemut bubou ra
biti, a tona" řřimbtj té tteróšt fe ftala
Iitujice, bopomobou tatě brániti.
Go3toliro (bceě tate' činiti , mtutoiti
neb počinati, pnoč ro3roa3 a ro3mojt bo
bře, a pomoft na tonec cofbp 3 tobo po=
tonmě bobtčbo aneb 3Iébo přiiíti mělo,
abp učině něco to nóble a be3 to3moflu,
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pratobě , neb bubefíi ta! to Hamu jebnou
jbtebán, potom bo pat i pratobu pratoit,
nebubet měřeno.

thoat

toffeďo, co jeft 6 Éobem a

se cti a foramebtnofti učiněno, neb to
tone bobré učiněno jeft, a tboš (btoólí
čim; neňtetbetnč, to mfje břid) a 3le uči
něno jeft.
Gbmótini tobo dmat taf, abl; bo
potom tmbiti (ne) mobí, jemí3e by je
přibobilo 6 nim tu; jtoabiti, jato3 fe to
přiba3i, 3e fe bobři a nejtepíji přátelé

hoabi, a tu tepnnobt) jej djtčt (mbiti
petoé jej mámo;
aby nět'bo tobě o tobě
nemtjflit, aneb i toůči jnab t_obo netett,
3e6 pt_toč naň Heimat, anebo 3e npni naň
tlamaě 3 l;nětou jwabito je 6 nim.
QI
te'3 rotoně cbcelTi tobo bp3biti, btm) bo
tal, abl; bo potom 3afe (bmáliti tnobt. !(
btu3i je na to málo ro3mejffleji. Steb
fe 3a mébo měla přibobilo, 3e ieben 3na
menitó pan 3en|jtó jebnobo bančt a bo3=

bil, na nejmoftěí jemu 3bráee bómal, a
3: neebce pob nim to rabbě halotvílě fe:
bati ani S ním jibati, a potom pteo to
bá3í, too3 něco učině aneb mtutoč nemo
flíc na tonec, 3e tobo potomně poři, po ta! jej 3bpgbito, iebo totaftni beetu pojal
tom by to vábí uapratoiti, ano po3be'. 3a man3ettu, to l;ni3bo to pttoč o obu
pufjtěním jménu baněnim naj.
iBl'jeďo homě 3lčtjo bobrě i_ejt to bob či

potom tobo nepntal.

Web je čafto ph

niti a proftřebně, a co přiliš to 3ta3eno.

O chlubont se a co máš cbvúliti.

0 štěstí tohoto světa aby nepýchal
v něm.

fDóIit min Bůt) fftěíti to jmětě 3:
3bobatneé, aneb 3c úfabetn porobnen bun
beč, to její bar iBo3i, nebub brb a ne:
pejtbei to tom abt; tim “Bana Boba nee
necbtub fe coo učinit 3Ičbo neffledjetněbo,
anebo ttoě cti a bobtě potočjh' fftobněbo, ro3bnětoal, neb Ejtan %ůb pejebt) nemiluje,
abt; je fám tim neobfoubit, aby nčt'oo a tebe toíilo 3foul'íi pombfíiro tebe jato
brnčiř brne: to peci 3touffí, a ttetb3 bl.-=
[It)lTe to ob tebe faměbo potom tobo ne
3btbibl , 3er to [óm na je ufttj fmtjmi net neoftoji to obni to peci, ten hrnčíř
pramit.
obmt3e.
?! tě3 tt; rotoně pejdjáfji m
matnou! 3óbnetnu iebo 3ttjeb činům tom baru $o3im, a neoftojíg a nechceš
a nemeóetnbtb Butkin), neb mlabb Honc pomněti na to, 3e to ob Ěoba máš, :roě3
ho a ro3uměje tomu ntnělbo, 3e jemu pró
jiftě jat3 ffte'brt'; jeft !Bón $ůb,čeft i 3bo3i
t'Dč a boběe rabíč, i číně to a potom bati tobě anebo jinému člowětn, 3: tat
mocnt) jeft to toffe 3afe i ta3bé1nu objíti
přijba ! ro3mnu je3na, 3ee mu l'3hoč to
tom poebtebomat. Slepotmuj
3úbne'bo (\ 3aje m3íti, mg dne a bube (te) tačtti.
to jebo 3Iofti a to iebo 3lt3d; ftutcíeb a= Bíe' 3nameni mění too3 tna přiliíjně, a
3e mu je wife po iebo míli toebe aneb
nebo me 3lém přebjeto3etí, rabčji ob tobo
běje, fttad) jeft, abl; mu nebolo na přes
tabit=tibo je S tebou, jetjo [toou (sic; ra.
Ióštu ! jpafeni; neb o tě3lofti 3 bobůto
hm?) obtoeb.
memo je fám a nero3prlnoěj tobo na bobo půibetne.
Ětlíti toboto [točta be3 protimmftmi
eo3 nen! ! natře pobobno, a co3 není to
gletblub je, “393 co bobtébo učiníě,
nedjt raběji o tobě jiní pratoí tmě bobtč
čino a Ruth; ne3 tt; fam. Dlabto pat
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čtení ndučnč.

nebube utoebeno bo nebeflébo hólotoftmí
weble rect pána Reina ien bí tve čtení,
že [lrůe tnnobá protimenftmt \nuííme při=
jíti bo nebeflěbo hálomftmí. Qalelo jil'íči
(síc) a lepflí nábčie ! fpafení jeft, lboě
má neiltčftí a protimenftmí m lmětě, než
lbo má cele fítčflí bolonalé be; nemění a
be; protimenftroí.

O štědrosti.
Ětčbroft na melíle' mocně páup flu:
fíí, a mňa! B togumem, abl; ňtčbří boli.

me tofíedo proto aby togbal, žebn mu
nic negůfialo, a potom abl; fám nůgí a
nebol'tatel trpěl; talč abp ne tone iebno
mu bal, iento bn iíd) tim befet aneb
bmabeet mobl pobělíti, než abl) bámal G
rogumem lašbčmu tn! toeble iebo čaflon:
šení a abl; íótn tale toeblé ftamu [\oébo
íluflnč panoroati mobl.
%arui fe "těbroftí be; rogumu neb
ieft ffloblimó. Dleb tbcení míti to jméno
ěee íltčbrb a lašbémn bámati a báli tone
lboš eo proíí, ialš to o tobě čmčbí, bu:
bet lašbt; profttí a tebe d)títl užíti, a tal
neflačít ! tomu [tatel tmůi, a mulíě alm

noutí na ftatlu. Gtěbron přílin'ná činí
"lobu a člotoěla me plí, a potom i po=
[měcb llbetn, lbpš toababa iím míle nie
míti nebubeě.

lu ótobo přijíti nešli tu útratu ienš činí.
llh'ata pro bobrébo přítele hemníbo přis
rogenébo aneb iiněbo pognale'bo přítele, ieft

tale [luffná a bobrů.

Úlrala zlé & neslušné.

Ia ieft přirotonana Imatnottatnoftí
a té íe ílufli marotoatí , nebo ieft alá ::
nfobná a blágnhoá, lboj utracuie be,; po:
třebq, ieflto ctí, ani ušitlu, ani bobté po.
měftí ; tobo

tna,

nej

p_ofmčd) líbíb)

a floú banbu, niobu, nougí a mopfení.
bbw; utratí ftatel che fíerebnč, nic míti
nebube.

O marnolralenslví.
SlRarnottatnoft roronó le ! fftčbroftí
bečrogumné; neb lboš ňtěbró příliš a be;
roaunm, to ieft mamotrátee. ?! tobo Ie

mám tale fluífí maromati,

a létali

fe

pánem _Rolbíeem, hm); maie [Tetebnčmar

ncttatnč toelíló a gnamenító Datel utratil
a nemaje iiš nic, poftněcb 3 toho má to:

lilo ob Ílbl, it,; není lbe míti,

abl) bal

„ga tůň fto aneb půl brubébo fta čfůmdb
ani aa chrta čtprpbeet neb pabefat gla
tócb, ani ga ieftřáb (síc) btoabcetí neb
třibcetl člatntb.
Ia! [obě lebce bobra;

pán peníze mašil, boftí tobo (sic) bp nm
fe robili ialo pneniee neb má!.

O skouposti.
0 rukojemslvi & slibu za peníze.
Gloupoft přílinná be; togumu iefí
obamná měnu Boba í líbent. ?! iefí tal,
lboš mnie boííi nic nečiní tim [obě bos
brčbo na těle ani na buffí ímé, ani přó=
telům ítobm přítoaenúm ani šábne'mu, neš
tolílo peníge bromóšbí a to ieft iebo Qiůb
i míleďo neiměčí utčffení na ftoětč.

Gloupoft B togumem ieft bobrů, a
to tal lbeě není le cti a ! ttoe'mu po:
čellněmu a ! ttoému bobrětnu a bobrbd;
přátel trend) abp tu nebátoal. ŽB [lou
poftí a to “těbroní to tom oběm míra
abp fe gadgotoala neilepfií left.

O útrntě dobré & slušné.
útrata bobrů a flun'ná ieft, Pbeš lbo
uteaeuie ilatel pro fmč bobté, pro ímé
počelhíě, aneb nabčie fe \oččíbo íobč ušít:

'lBaruite fe [líbowati, a ruloimí za
marnotrátce, ga blušně libi bbmati. mtb
lboá flíbí (: ruloimč jeft, neměli co jiftec
bátí ale tuloimě malí :: pominní jíou
bútí to gač (líbí.
R&reite fe opět tím
pánem Rolbícem, ©olebeďbm, Qllnilem ;
QBibboftie, a iinúmí mnobomí, ienš 11:5:
[roč marnotratenflmí , bn; a útratu; pří
liffnč, a be; rogumu míce ftatlem boom
nafoguiíce neš fněl'ti mobli, mnobo pánům
_a bobrňd; líbí na ruloiemllroi ůaftamiwífe,
ie gamebli, le ftoé rolaftuí ga ně bátoati
mufíli a bámati muíeií, a brugí [nab po
tub iíou bími tobo gule nenabubou. Ba
bobrěbo přítele a nepříliš blušnébo, ienšz
bp nebol íblebán pme' jmál neš m prome
be :! tn npřímnofti, tu pošábání ifouc můžu
[líbiti, a tona! B rogumem, točumcm [:

Čtení ndučnč.
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O hněvu.

wramř m mn.
Web fe jiš Tube pobřídm
za to neftobi a to (obě ga obyčej Berou,

hui lobo ta! gamebou » mfoiemfhoi , že
ho mbmabiti nebřaíi, než aby ímé 5a nč
fám bal.

bnčm 6 roanmem nefitobí nej ieft

čbršal a tomu bofti učinil: neb flíbě, při:

boh-ó a flufím) a potřebné, a to aby
fe rogbněwnl ne ítbečnóm bnčmem, než,
tolifo [,mčmem pohonným,
atm mlbouce
bnčmimú pohanu otce fe Nili bili, (:

Hna n uebrše ga lháře min a počteu bu
beě. magnum fe pmě a rubní neílibui

těš tale čeleb roibouee [)nčmimú poftnrou
pána ímébo, abb fe Boiie činili co; činiti

a nepřiřifei, čemu In) potom boni učiniti
nemohl, aby íťrge to Ilbem m oííllimaft

man.

(Sož lomu ílibíě a pfii—meč,Wei: au)

netoííel , a mam,

too [báře bómal aby

fe 6 mm mo to Na lřiio mabití nenudil,
aneb to [mlčeti ob něbo foot! bl; řelI

%oítřibei fe bučina přiliíínébo a
Sea \oaumn, a poutní! mšbnďq „má a
11231503boBře na mne fttano

got); fe [)neu

jes lhář.

máš co učiniti dpeeě aneb učiniti máš,
abo to bněmu něco náhle neučinil ien'tos
bt; potom to!)o polní :: hrad; i benim '!

O penězích co dobrého a co zlého
činí?

moby íhge to aby nemal.

toupíó co dgceé, a me mnm mnie iid)
koni še číoměl můš fmou roůli naplniti

©nčm přiliífnú Bea rosnmu írbee
prnmcuie, Dobrou Prem to Homilie iaai,
abrazní ujímá, iimnoni ultacuie, tamen,
bm: 3buguie (: rogmábó a proftč nic bo“
brčbo lo něm není, aniž ; ně!;o co bm
brébo podvági nej mneďo ale, buffi i tělu.
Iotišto bufíi ale še moťbt; ; bučina fe
ftámaii, té! gif tělu, še nebnlm a 11133er

m Dobrém i rve :,Ie'm; mobrótíli

roi umobí.

meni; bořómati a dmmati o .“Btv
Den: a se cti a fprmoeblnoni neni břid;
ani ali. “Benue a ólate fooš iid; nmobo
má, i_foubobr!

(! užitečné :: še iobč ga ne

iea mt)—

bá na bobré Dobře činí, paní na 3lé, gle,
5e peně3i :! ffrge ne rofíelíiate uefílednh
nofti a glébo íobč libé poblč ímé můle

&nčuoimó člomř! bel roónmu

mlumq čafto poúógi. *Bomw pen—ěwšbp

O starosti slušné.

při=

romuómá ie m tom blógnu, a tolilo čac
togbíl ieft mqi nimi, še (\Iógen jen mím;
bmooguii 'Bmiše (: ;laté maje aiebnáé m, blágnem iebnofteině po mňeďen čas, a
tobě gróbce, morbůře, gr meyna ob tet—e 'bnčmimá člmo'čt be; roanmu tolířo m ten
čas ieft [\lágnem m;; fe rogbněmá. Dteb
penige gabiief ga ně roba dpceé a Mšec,
mibáme čafto, še nmobó rogbněmie fe še
iebnáo gbáře, giebnáě falefne'bo (: tři
měbo [web!n, aiebnáě ltiměbo fonbce, gie
fe info sblágní, (: še ncmí co fám mhuoi
aneb co činí, 0 je mu fhae to čafem
bnáě fmotjnici, giebnúč že máti bcemiroe
be, 3iebnáé še Mira Miru fmebe, gie nmobo 3lěbo (! “lobnčbo přídyáči, a že
bnáé pannn „še fe fhxrmi, giebnáé faleš
toho potom, coš 3 oněm: mlmoíl aneb
nih) 31.111,prpenč5, pečetí i mííebo jinébo.
učinil, oplati bnbe a toho gafe nitolito na
'Beněg búmti ga toto fmdpu pfmlé ieft pramiti nehibe moci, :: ftrae to čafem
[)anbu, fffobu trpěti muíi.
glé a Mid).
.bněmu [\eópotřebnč a m;; není oř
a proč a pro malou měc fe f(ufíi maro
O pomluvě.
mati tašběmn lboš toaum má; aneb 516
3na fašbébo obočei ten ieft, že pro leblou
mepomloumei šábněbo too; pařim;
! tonm nebá, a ned; fašbebo při tom co mě: je roabnčmi
jen a !bo ieít, :: gfmbeě holuby,jenšno
do, mafii o tom co mlumiti a roymnš
bobře, wůieííi to promění coš otom min:
wifi dpeeš, a nemám fluňnébo průmobu
rat—ni mlč, obo mlumč potom nevolal, a
gaíe lo brblo Bera, to!;o &aíe nepromo
mati nemuflí, ač přifííoíibo tm; ! iinfími.

(žlutou ílnnná ieft !ašbčnm pánu
a boípobóři bomu fmébo, aby fe Data! a
měl

řáb m bomu fwém me mnam;

neb —

m3 řúb to bomu, tu únii (: ftatfu při
býmá, a fbeg neřáb, tu Rath! ubu'pmó.

?
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(Shui nánčně.
»

O dobromyslnosli.

Gtarofl f(ufíná talé jeli Datnti fe
o Rate! fmůj a báli pihm [mel)o, a flatlu
bobúmali B Éobem a se cti limitu be,;
firem;; to jen bobte', neni břid; anibnnba.

O starosti neslušné.
Gian-oft neílníínů iefl, fooě fe ftatá
šábaie ne poboůnébo aneb cigibo a tobo
icffto ! tomu Šábně fpramebliwofti neumi.
Iale' Daron nefíufínů ieft fbof; fe
Barú o měci nemožně minulé, o to, iefíto
fobě to!;o nilolho safe napramiti nemůže,

ialoyo iboš fe ftató o jemi, o bětianebo
o přáteli)

iblň

mu

„semi—ou, iefíto

lid)

nim; safe 5 mrtmód; mglřifiti nemůže.
QI te'š une m); Ie Rath o íítobu, iteráš
fe jemu Dane, Mito ii čaíe nifolim mora:
wiki nelnůje góbnúln ohyčeienr. ?! iefl
[mrcbomané Blágnomftwilbog to čini. zile;
nejlipe coš pryč to !Bónu Qobn pot-učili
:: B "míli to fpuftiti, tim [ebe nesnrnm'

29115bobronmflnó; neb bobronnm:
nuit _;brawí člvměfn přibómá :: šimnofti,
ale mífat to!, aby byl 6 to3umem bobri
[III)ÍÍÍ.totišto beč íífoblg, abl; fine bobron
nn,“ linebo fmébo bobrěýo 'a užitečného
qeopnůit, :: to jen bobrů (\ neiíepfíi mec.
(Síň íobč Iratodpmil a bobrů nmft to
innfíimofted; a to čafem, am; latě jiného
prioněiffibo ímébo bobtěbo neopoumčl a
nqanebbámal. iefítobt; me'čiučitel přineíío

neš táš mlňíilool't (: táž hatodmil.
giečiň fobě bobrč mimi tim Ibea
nqmiěm tom ímé eli ani [mel)o bobrébo,
než;banhnaneb íífobn a čaíem i pofmčd).

Na desce přidána jsou slova:
ťčln 1579 po [matém QBáclamu
boftmofii tohoto gátona přeblům [mýdy
fefilčfpo bal Hem iei pitmciiat a to bolo
getlelebo na piímě přepíal (: přiivóynt to!

alu; ta

pamět neminula.

comat'L

San Eelaner aTelowa mp.

Užitečnost kněh Dědictvim sv. Cyrilla &

Methodia vydaných.
(Sebastián “Divím-k.)
Šimot číotoěfa ieft putonoáni bo inla
fti měčné; a přece nmogi nebbaii na toť)

rot fmatéúo apofiola: „me máme

gbe

mčfla gůílámaiicibo, ale bubon

cil; o l; ! eb &nie,“ nebbaii na ůtnffenoíl
tašbobenni, je [mtt mífelitóm muffónimě
cem lonee činí a čloměla ob flatlům me
3beinid) na měčnoft obmoíámó
ffutlo

But's bobužmi

tolifo

Be

buť) Jinými.

Sabině peče ieiiď; fměřuie na rolf,

mnošománi maietnofti pomiiitoě, tterou
Wrabuii mnemošnóm, nqřibta i bříffnúm
wůíobem gapominajiee na melitou múpo

člome'f nerab obdwbi ob [mlýcb pogemífňd)

flatlů; a mna! fmtt ieft nenprofttel
ná a neuplatitelná;
prógben,iaf
přiffel na ten fmět, mnii číomět 5 nebo
obeiili, a Rath; [roč iimíni pouedwti. D
ln; libé nn'l'to přilinmjd) Baroni o počtrn
ffé noře? a hath; tohoto fmčta taběi ve.
čomali :: Rath) mččně . :) ponabp, ltere'
mol neíešete, 5Iobči, to ieft fmtt, nepotrm

bc; nebot fmrt ieftiťalobčj, nm;; mneďp
Rath) semifé lnšbemu utrabne a aebere;

ale bobr-úd; ffntlů

nám ani [míne

tbobq mnednn fmčt gifťal, ale na

memc, tt; berem febou na onen fiočl, &
ga tt) ft nám boftane obptata bujná to
nebeíidy. !! proto; neimoubtci iebnáme

[roč bnfíi [flobu

pamatuiice na apoůolflé naučení, ie ifme

mčb ÍBánč: „Go ptoípčie

čÍoměln,

tr.-pět?“ Eldom)

Cílení naučné.
gti: itn poutníci a 3: ln nemáme .;ůflá:
waiiciúo miíln, ale buboncilpo blobámc.
'!llc loni nám tuto [malon prawt—n min)

na uunfl lnvcbe, anom

na ni nim; ne
;npolněli, ale mim; ji m vnntěli niaiice
řibili [: fmnlúnli pramibln?
libo nám tuto fwntonprmot—n min;
na nmfl přímou, abychom mm, na ni
nainalniice swomómali, co Qiůl; poronči,
a \ooliříbali fe toho,

co nám činit galon
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nnwfftimil Sana přcbďpůbcc šmébo,

Boží;

máme

lem; loni

méíl. —

těmi .;rcnblo shoota “Bana Sešifíe?
933
Šebo ncifmčlěimnl šimolč neifioětlcji mi:
binlc, še šiwot člowěla iel't na tom fioělč

[\nlo to Žáci lénia,

toflfo pnl ománi.

$tol)libni folvčlaš:

clroinl [malélpo Gorilla
llyobia

(: SDH

w Ěrnč wobanou; _gbefe ti

filon dnoalati

tam, tbc bodyonl folie nebo bližního mo
l)li ob břidpn obwtótll n ft cnofli při

;uic? libo, pratoinu,nám tuto [matonpra
mbn lépe nn nn," přimo: ialo nojfroř

bij laloliclij lřefl'an lnibn ptnmi T-čbi

n

jei ob břidn'i ptwolniúo očiftil. ?! čenin
mio lonlo ponlí nnnčili dylčl? D iiflč,
abndwm 8 melilon loušobnofti ípčcbali a
puloioali ran, lbclnydpom fanii [eBe nebo
bližního mobli obmmlit anebo očiftit ob
břichu; neboť blidnm [: uráši melebuofl

Iřcti

rntomóni

*BánaSešiiíe

lbe fe natobili měl

me d; lěmš \o ncjmčlffi dnibolič a m na:
boftatln. Genin nás lim poučili dněl?
Líbtěl nat! poučili, abyóom nelonšili po
;eniflčm bobatftmi, ale nboóom ble Sabo
[malébo přillnbn naučili [elmalou (l;nbobn
milotoati ; nebo! není Malenčmi šiwolšóf

tato [mal.i prmobn ln! lráíně nšimě ol—ic

měnu

ioi, ';e ti ani neimfnfíi pquEnofii

fobč [toalé dniboln) nmi mašitiJlmi' |i ble
přillnrn Gpafitele ga (bot, gn netočíln

o ni

člowěln na genů info lubo, _flen)

w mníli ncnnůše Aůflnli.
Rebo info ofmj pam-[et lašbčnm bo
oči fiála nahá a lyo napominú bůllliwč a

moli, il cell; zivot gemini bafmčti a obě:
lnie; lomn dmbolm iilič faulě bobté měci

;ftlclně nula,; mnm Sešiffcz „Gbcc li

přinutí: a měc'nónn 3l—o3i1nlrálowflwi

lbo ga mnon pťiiiti, „při [ch
fám, meni fřiš fwůi (! naílebni
rn n c. "

Tím, nablibněmc to této brabč lni

ln), ímá fe na,;owá„$nlománi

“Bd.

Gtmttú

nout Seba lnplabo 3c=

rnfaltmílélio Qtálnnmanč, tbc [: ob ©mč
ncihoěiějni \)Jlatfn tal chi Gwélnu obě:
lowati, a nás naučili chtěl, abychom, ia!

Heron naliošni čtením—mé mile ( pognani Éoba

nn Gb rifta

iiflč [obě ! ftnčuin ponaučení

jiš

tóivno

pogomě přečtli. Glonmeinn: bc_oliwč, [\nl
li šiwot Evana 3:3ch na ,;uni mice ne';
pnlotoani bo ivččně mla'fii?

mna (\nla prwlli polil “špaňlclc
naňcbo? £ iiflč prmnl p ont i:!„ioln;

neoeo

[lčbo gbbaři.

3el)o

[ln36e'

přiibcme, [)uct fc

celním gin—clan „gafmělili a

Semn fe wěnomali a občlotoali, proto
še !Dln cen; šimot náš náleii, a 3: nám
lalč ga lnto olčt barnie Gloe' milofli a
po lonilo šimotě gimot měčinj to nebem

la, lto'; [: fnijll a 6 nel-c bolů íeflonpil,

Hamé. — ?álá pout Sabo Bola bo
(Egypta. “valli fe .bnobefa, šapo uínn'li?

člowččcnflloi nn Gel—c m,;al, \n šiwolě Elian

Wil;

nt; Wario ít \olělil pro nancívafuli, pro
nan: toho, pro naííe mnl'onpeni a [na
loni,

abodyom pro

ob _Qěoba na

mih)

břid) privatni
QCIF-“filmi n

fe ;ajiftč

nel—lil_člowěl'n, ale byla

přičina iiná; abnóom i nn; inloDn přcb
©mtefcm, nm;; nfllogonl Sei nímrtil,
nel—pli nltlali php Úřidiom,lenš nfmrcnie bnffi a

„ginu-ení.

nřiwábi ii l wěčnč glass. —

Že

&

il čemu nás dnčl učili lilnto Gnoóln pn
lonaánnn l nlnn na lenlo fmčt? f iiílč
imalé polořc, linou nám nlágal, m),; fe
tal ínišil a bitně člowččcnfhoi na ico:

mgal. C- watč láíce,

ponf “Bana Sešifie byla, 'P'lš [: wraccl
; Egypta, :lnějc nát! pončili, alocbombo
ftancnic li fe něm; luqi břiffniln, jaloj
En přiňcl inqi pohanu, uznala,;ili [: ob
ant nám Gwifnn nidy, ale blebčliwm f(lonobmtalili ob bři

mlělenint nláaal, alsodyani i nn) Soi mi

lomnii, tal ial Dn pilně nlilowalnúc. —

Druhá

pout

8:60 Enla, lbnš ie bal

ob math) ©mé

neifmčlčmi !Baum) něfti

přec l;or9 bo měna ©et—tonů,

abl;

ďn'i lnšbébo; nebo! lbo obmráli bříunila
ob břiQn, ionímooobt bum ob gabonuli—
ob fmrli wččné; nůmonl _niqi břilinih;
neměli ípollu, nóbl-3 baiice iim ponaučeni,
nnjfttabn and—polármoíic ie ulilali Hři

“.
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Čtcui náučuč.

ffuč [polečuofti, abyóom

ic ob glud,

uafaaili (: 6 nimi uqabquuti. —

b má pout

uc

©eé

'Ilána 3:3th Bola u: bivo:

náclc'm roce mčfu, lbbš bo dutému Snu:
[alcmflébo

pult.—iool, aiu)

Sárou naplnil,

čcfl chc neocítčbo ročmuošií, :: uáll při
tlamu poučil, flemt „sérum Božího po:

rodu, lruim lotuuomáu;
a toójuueiluc
ioneďu rotoru, pobončui, pofmiwáui, mne
ďl) brieflnč i.iul),u_efptalocblimč obiomcui
ua fuu't. ?Idi! coš lo loITcďo ob uáogá
oči, neš ařodyoui ioffmi břidiůul form uči

uitoffc prmočmupotáui ic obrali nthiíla
mice fimuni břidm uclrlhuili a uciuučili,

Muntii báli máme, iiuúm bolu-i) přinut— alu) učit—\) přifm'i íoub na nát:l ncmufcl
umlouat a nás ioččuč gntralit. 3361: po
báloaiicc [molou pobošuoílí o i(ušbád)
Éošicb, poflouóóuim Nowa Éošibo a při: blebule ua Bobo honit—u fřišoloou (sílu,

jimánim imatód; fmálollí.
QI coš můšcmc říci
tčiu pulowáui,

lla—těžPonal

o Sebe

lřilc:

po C—Etoémia:

I'li ob měna ! mčflu, MŠ bidla! Báfou
milofli, lboš aimoma! brannou, tterč \očv
řiti,a učil powiuuoflcumletč plnili máme,
ducmcďi šimola wččučbo boiíli; m,; uc
momě u3btmootoai, mrtwč třifil, ucumčlé
učil, atmceuč otoce u_cuuaiocnč futbal?
umu nás loulo [matou pouti učili dilc'i?
ílbodpm po celé ímé šiwobuli na tomto
íiočlč touhlebůlonli loiilo tli Qioši, :! fps:
feuí [roč i íwčbo blišuibo, aíibdwm ímé
Dobré a miloftbnč nulla) ionaiice poiifftor
mali foůč [pak-ui; abuóom ueumčlé učili,
dwbuiicím Dobře robili, 5armouccuc'tčflili,

na tuto Iiolcfluou pour, tlcrou ua Shi
matii
woloual, alu, nás s Dtcem nc.
Beftlýiu ímiřil, uám copumčui [;řldui mi;

mobl, ípramoluol'li Bošffč učinil 3abofl.
"quruime 3:00 [mal-'nítoioa ua Boloflně
lčlo cel'lč, má totiž šeru; Scruíalemilč
lčfíil a buš ua třiši íebm fíolo vromlu
mii! imunitu: sa mím aš bo blobu, a
čculuš íc můšcmc tulo fpalilelučiíi'ibo ua
učili, ucš cihlu—botubřichu a

ímčlu boccla

bliii a iontu! ! [pafeui pomábali; lo jcfl

obuiuřcli n ll (SIuiílcm (\\)Ii pobřúcui,
Budpm o “Ritu latě mobli fiawuě 3 lurl
mid) pomílali a wěčně [u,li šitoi. *),laf
Sei iouptoloáyimc ;, nirhoipd) mlřiíícné
bo po ceflád; a poulíď), fbl) tčfíil (šloě
opuíflčuč n ofiřcíč přání!), aš fouečnč
poíleoui pouť motolial, mg na nebo nu;
flouril.
'Ii'iu 1163 chce poučili, abodlonl

uan'c Moba, to nutne [malá pomiuuofl,
Ilcrouš motoual uemolynulcluř muíimc,

pomflmvnc 3 břídlu boli Žilní cuofli, :!
pogbloiímoucc moíl ! nelieíhini ločccnl,

iel'lli fobč uci—cgafloužit

loušili

ga mffeďl; —- aroÍáfíf $a břiííuih; fc um

a bobulí (l;ccmc.

vinni ale popalřmc ua 3cbo plum—ání
při [malém umučení a “ibuproioobmc £)o
na tělo hud;iiwč a lrapuč pouti apoit'uuc
s Sním ! poficbni \oečcři, m uflauoioll

po loččučm žiwclč, Hmi; uáll na

ouom íxočtč očchiwá, gůflanemfli SBobu a
cuofli noži-ui aš _bo louce. Titul iefl tabu

boball) ušila, llcrčbo neboli ulůšcluc, bu

home-.
-li tuibu„*Bulolváui ?iáuaů'bii

lo cícbuou íwátofl, lulo íhluouuiau lla" [\cinmč činí a foi-E ro5iimali,

ic i
náš šimot icfl ua ínočlč jcuom pulomáui
bo 3iwola locčucbo, a but-:m-li ln! uá
a tim melifofl C—šwě(Jim, uám uiá3al, a
nám přimo aůflamií, int i un) Soja
[\ošuč vulomali po loullo 5cmifěul iiboli,
[ilišm'bo mroumč milomati máme
<Boit— info thiflull,
iil'lč ga SRilu bo i(áml)
mc ga nim bo potahuůitlícmauffč apo= ioččuč fe boflauciue.
bloom: na Sebo mtoucuou uwblitbu mm

nu, tletou ! buďpmui poltaioč uflauowil

Stýv lě'štou prdí,

tatáž

Missio tichomořské.

pol [r_iomoi,5

sms.; loorobila. genu! ná! Abc učili ($a—?
%);dyom bot—limitfpafeui fioč blahé run:

Čledi Ibo po,;omč mu,.. lulo 'Dě

a [paícui flood)Nišuid; Natali, neboť abc
posuóloómet ia! hrubá itft cena buffa [ib-'
flč, jat fi ii lebo máme mášiti a ii bi

biclwim [malěbo Gorilla a žili:

blůzu [ch

bnuou, může nabyli molioiuébc poučení
a vicípčdm.
“Boblčbučmc lt) bulbu ueiptlo ua
mieflouářf; na toto [\očlu boccla obumře
(& mnie, ilcři pro ípáfu umgbčlauýq

[;říď; ča foi—if!ucbúloali;

neboť

Boloň? s námi wččnč běhu. bále pu
luimeš G *Báuem Gbriflcm ! 2111a" om

!: Raifóffomi, f$ilálo mi, !

chobefoloi,

Ic floupu, fbe Bol bičo

lbobia
oubíuu

w Qiruč pro to! l853 [polu
tě!)oš SDEt—iclwi liftnulou

0

ml;

Čtení míněné.

libi to: mlád; pohanům) ai bo čafů ua
fh'd) točgicidv, šóbné _;nómofti

o

fmatéul
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3 tobo uaučiti máme. mom—aim: bobřc,
uemámczli i ml) G tah—nou péčí o to;

uábošeuftmi ncmaiídd), lo bimofofti ímé
fctrroaiicíd), opoumčii ftoou milou mlaft,

muošcuí hólomftmi Qošíbo pracomnti, ne:
mámo li fmato" čel! iména išošibo m):

[toi- přátelu, [roč robičt, [\oé :,námé, om

blcbátoati into tito [)orIitoi mugo-toč:
nemáme:Ii i nn; 6 tantoou tougcbnofti
budptiti, aovďpom
umčbomúm
vou:
čcm', a d)!ybujicim rubu pominuli.
Wo:
mámeli i nu) oloubici ro tcmnoftcd; ímčts
lom hutného emaugcíia přimábět ua pra
loou ccftu, ftctá mooc ! měčuěmu Šimotu.
?Ilc fuab není to nafiid) imiinád) tuto
u—óď)netočbomócb, talomóď) bimoďyů, tm
toloúcb ucměrců, info „ga tidyóm mo.
řevu? 9M) to_zeíbi fe jen po naffí mlafti.

tn), fefhm, a mncď\)při['u5né,a(\uuoobňm
bimodpům vomobli 3 Hutů a 5 temnofti,
ah) iim fmčtlo pramč :: famofoafitdué
mm) roýebnuli, a frog: mim, fterái me
" f cnoflněmu žimotu , ah) ie přímebli
[ fpnfcní.
(Wii pro

ionu,

mřuěowč tito bon—Hmiopona
ípófu ucměbomt'yd; Bratři
a

nh) na uidy hrábě cena mioc

loftněmibo umučení Beránku

bula puařma,

ťBošibo uo:

mmrfo pobobli, mmm,

roxlone počtu, (\ wubáloaii fo na nehty
ročně moře, ohm—i ie po něm ai to fous
čiuóm, too oimodp ímé fit—Io má, umě

boucc, icftli bimoni iim ncobcimou šimo
tn čnfnébo,

hui

an

iim dptčii "r,-,c poučeni

oo'bmi míru,

ímá bobrómi umu;

iíouc obohacena :: ctui'ym šiwotem osm:
bona, oobá h_šoéum šimot n'ěčuó. —
9m tebl) bimocln'ml přilmffeii šimol
točém), [lou] čafm'; šiloo! mffnl báuoaii
ID neocsocčmftmi ucboaiicc, gtrnti- Ii ča:
fm') iimot, ieu alu) ! fpnfeui pomohli

těm, htři pomociootřoouii. %!)promoomc
ic icnom něialó hlo ccm) u pogomime
6 intou oiluofti blebaii obvodu) ftarč
míabé, Ptáte i šel—rám,mlábmcc a panny,
(\ učí toiřc, učí cuoítem, uči frontám tře:
ftauíťňm rotoiuuoftcm, I'm-é mufouávoati
mufcii, dytěii-li bobuti fpafcni. Qui fc
;i'ičiňuii, ah) mobli (bránu) ':Báuě qbubo:

mat a mmoloit, mu,

ie “Bohu [(ušoa

mufonáwala, ltd—q fe fmalómi fmdtoftmi
ooflubomat mohlo, tbcbufkuoo “Hošife blá
fnlo, a foam, 23111;;mlámě yvelcbomáu bol.
Dni fc očičiňuii, abl) Hloh) [a my
ftatoělo, ['t—obi)
íe míábrš učila gnátiřoba
(: Íobo, l'teréboš voila! *Bůlhficšifíe(Sbrifm.
Dni tafč ft uumúlmii lib pořátmému ši
motu, práce": přinvnlot, Šimnofti podivně
tobě booótoati, atm mohli na [mětč fpotoicuč
a fffuftnč Šití a m iimotč fsuboncim blaboíía—
“municí mččučboboiiti. momašuime iořč,
into práce to unitedo ftoii, intébc unameui,
ial přitom čaftolrátc norol'tatcf, blob, ';igců,
orotiroeul'tmi ofetrvčti muícii, a na to na

po Geďyód), po Moravě a “poGlo=
wcuílu;
proioi mčfta, měílcčfn(\ nm
juice, a naiteč bimoďpň a umřu-ů mf!
fímý ročet. Boom) míbcě, ftcři uoiraiite
ueímrtcluoft buffe , webou šimot pong:
amiřcci a táhnou | fooč muoěftroi iinóď)

ucmgtčíanóó.
C—čtůimc tot—\)na obpor tafomúm

měrcům

(\

bici—mc ic lu

[matč

nes

mih,

[ oognúui 930ba,l poguóni fmahjd) oratob
uuffcbo nábošcnfhoi přímém, a nemůžeme,“
„; tnfowébo 3mířelc, Meri; to pobobě člo
mčfa oo tom fwčtč !Hoěim (bobů, učiniti
fřcflmla, učiniti čloročfa, to; ieft oroffcm

nefuabná práce, Herd 3řibfa fm; tomu ft
pob-tři, mobiemc fe ga uši. Seftit ! Ia:
fotoé práci potřebí maltě opatruofti, roti:
pu u fmčlofti. Dpattnofti, abl), int piímo
bi, mon! člomět ímutód) měn' pfům ::
perlu fuoinim; nooo! mnohý laforoó člo
ročt info me na hšbou imatou točc autu;
ani a info bimořó to" logic, :: taxonu
cuoft (info fwinč perlu) bo bláta Napa,
pomoci ballon, pompou n ookučcbcm.
“Rehuiě tabu přeo to_tomóm \lofuncm hoa
lúďy :: nábošnód) měci mufmmoloat, aby
ucpřiffh; ! potupč (: ! aucuctčm'. 'Botře

ba tafč totipu,
to icft qualofti tuned;
fmatód) pramb nábošcnffúd), aby mobl
čloměl mowrátit mfícďo udmith; mlomódv.
tmě činí proti [matč míře (: proti náhon

jeuítmi. “Bomba tčj fmčloili

a “bat-=“

mňctfmo uic ntbbaiíjeu moi ancenč bufíe

nofti m mlummi, aby co tědp, l'tcří mc
ímé uctočfcaroeíwqd; obrat—dd),limi; [mou
ncmčtnoít bájí, jfou mclmi probudili, nebo!
gaftraffen,ueoot' |e=
:" ho nebobřeobratný a

mobou

ubatm') m obpomibóui na iejid) bobaorágbuč,

přiměfli ! ŽŠobn—

il too tamním:

bcblimě, čcum fc

čaftotrál houbami řtčl, teho aůftaue přeb

(Eteni nůučnč.
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nimi gabanben a oni into mltčňomč Ic
(blubi Iman Abiwočilnfli a info an bobt)
přeb iinámi uemgbčlauci ie mnliomuii :: co
má jméno (tnc—film Iebfoft rict ncopaha
mimi limóbčii, [mató udboieufh'oi neimóe
ale!;čuji .: neutmrbenč mc míře potahují
ga [ebnu ! nebot—né neměře, m Here fami

mčbi. !Botřcbataby neohrožené
(mě:
loni a mgbělanofti,
ah; mie—mé
m
pitele a alebčomatde min), uábošenftmi (:
tncfti mobl bporóšeti :: sabanbiti, abl;
fmntá mira nebola m pobanční, a [Inboffi

D jiítč ten, ze minim; góbm) bc neEe fe

ucbnbi meči fmaié; aien,ltm)31i3
neimnčfíi Coubcc

mb

túmno

nimi iwi—hnul:

„Qičba , lbo poboríii iebuebo
gnialičlóq; lépe M; iemu blylo,
[iwi—i)zerno m ofliči (filmen
mlénfhí) gaměnen M;! na btblo
iebo a on pobřigen bo blubolofii
muni-.“

91 coš teba; máme nedynt

mfíed'o se Iořifi 1565111? Slietáie-li

nám

[matá pominnoft, obniťímmmemůšeuieli ta
lemód) potažených napramiti, nfpců ne

wibonce wítěgjimi nal'felm imaie'bo ného
šenftmi pcmnč fe bo přibrfgeli a neboli
fe lalomnm fmůbcům ob nčbo obmění.

ml'nni libmi?

mmůšemli tnbmébo nemit-ee ! míře při

tem, boípobót

měli, tem; lieimnčni potřebou, lašbémn ne
ghiífenému bówát móíttabu, aby fe (brát

fmúm šéfům, iont eb bufet—mi a hru!;
brubn bamót mófttabu přeb tafoioóuiivo
bormiivňmi libmi, aby ob nid; narozeni

minulých bíeběli mpítřibati přeb poboiíflí.
$(

tal

pominuolii měl laábi')

bl;

iifič gc [li.—ate

otec

imám bě

ímé čelábcc,učitel

nil přeb tahwómi Iibošroutq, tteři nil'o
tim tělo ale bum gširajim na ivččnou ifcuee bál—lu bc moci íe net—mali aieěčnč
361mm: přimábčii, Ymi iim neminu a bee

baprógnol'i info ieb bo mim: mlémaii a
je otramuii.
Mimo nemčree folifei'ó brnb bři
finilů netbógíme, lteii be,; naprameni žic
roota nóbčjc lmřčnčmu šimon! nemaii!
Sibo fe bo nebe boftane, přiibc inqi frontě

patriarchu a
mlnnalvače,
ielffé tůru.
mgbčtat, abl)

protein, oponou„ iuučebuiln,
me5i pauenfté řóbn, meai an
?lle omffem fe iuníi tah? tal
íe tam meči ne babi! Glen:

meime, můěe=libo nebe přiiiti neobra

bami, nennamnó

to_qpnftiíec,herni

neumi promlumiti Roma,

ah) nepódyle

nemz-oman :: neímrbčío toalem , a ne.
bqln poboeffcni iinům. ?(le [nab ie ta
lomid; libi málo me havěti! ?ldy rugby
Qóm fobč, prod)65eie fraiiun mámě, nes
mim ieftli mambč nbliším, buš řelnu, že
ie mimi bil tanto morcminou ne=li bo=

cela ottůtnennd), teba piece již muzeum.

neqbpnnli.
QI pogomjme bále , jali
beuf) břiffuíh'i, iidň

icmč iahi

bychom vb Alibe—měli

nbmracet :: ! enofti mubíótl, ah; : [pa
[eni [: befinli?
D iiftě naibeme \nelitn
počet těd), hernim [taiofl » fvafeni, :: bnfíi,
o mřřnofi ie měci webleiífi; lteři imem
:—gemffe ivčei péči nennamenon
maii;
jenom o tělo, ale málo :: měčnefi a o

buífi fe floraii.

memnimaiit fe, Š' ma

lou moblitbičtnn, nebo gcmnčini pobognofti
bofti činí
QIle nemnpubuii se febe fo
E—ěemai
, bnem

proti

Nižním“

“

admin.

mebiebaii botlimč (\ přebe mfíim iinúm
hálomftmi iii—jilm a [prameblnofti Sebe.
Weifou poloini, liífi, miloírbni. Diet—bpm!
ffičii nepřátelům, nemnbleii fe aa ně, nt,
činí iim bobře. $.lSroto n nid) tale můje

býti malá nábčie na ltólnmfhui Boží; o
nic!; prómě fe můše mnfliti, še patři hěm,

o nim; $ón mami: „me hihi),

tbc

91:50 gřibln naibcme nčjal'ou [d)ůgl'u, But
na poli nebo m bílnč neb m iafčmfoli

mi řitó *Bane, $ane, meibe bo
lrálomfimi nebeí tě!; v." Wuíimc

mifič, The fc mice libi fejbc, aby mqi
nimi nebyt nřiařó tatami, tladyal, Neni;
tatam! poborífuiiei řeči přeb míóbeši ge

tem;

iaiomč libi pobúgnout

! tomu, obr,—

můli Boží bolonale plnili a par iim mů.
jeme 6 iiftoim přiníúiti nebe.

QI mimo tyto [nab 50 nanid; čalů
Mn into maminou ránu nandnluie ! _pe=
bot-"ení iinóm, a nebnmó tal bneb mibčt iiš tatomód) břiffnifů neni, » "mód) fu—ani
l'obo, babi) mu na tom lili! m ceítč, ale “130mel apoítol mnm, že trálomftmm
mmm fe mu ímá! , pueblebemat, nove—v Ěošim mlábnonti nebubou? ?ieni-li iii
móbot , přigmutomat: ! tomu fe mim; mnnííid, hajinád) [milnih'g cigoloě
' nčlbo nadiági. Saló tcbt; [oub prone nitů,5(cbčiů, lalomců a opi nů,
ltd-i ienomdbrbloprolimatmojim „»qu ?
[cme nab talomómi poboríflitoómi libmi?
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Čtení měnění.
Init—mód; i m nanid) Itaiínúd) naibtmc
nemoh) počet, (: omfiem talí bq unum:
mení 3imota,bq voláni ncmaií ttóbčie ší:
roota toččnébo boiítí. ?! talowí napras
moroat lóže [matá lóffa ! bližnímu. ?!
! tomu má nám přímo miefíouářů btjtí
problem, bo ltřbožbt) fain; poftúř buní,
fošbú otec, lašbó bofpobář měl nabíěbati,
(ti—u náležitě mřbčl, iai to činiti má.

! tomu Et; mu lniba .,!Diiéíic

21

ticho

mořiti"
iiftč Dobře pofioušiia. ŽB ni
ublíbó, iatóm apůíobtm oni Mobi (ib bí:
loohj [ míře, [ posílání QobaJ fmatěmu
nábofgeufttoi, lt mafii,“ ítomnýmmmmům
(\ ! bobtímu pořóbnímn šitootn přitoěfti.
fiction mronmoft proiewuíí při této práci,
6 ialou ticboftí bicbí itiid) bíwoioft oblo
mití, 6 info:! trpčiímoftí fnáfieií příloří
iim ob nenavramiídnócb činěné, iniě pro:
„_iřctdnoílí a monbroftí ušimaií, aby ie
o proto!—imeni [matěbo emangelía př:
ftočbčili, a s iaion ntobrošmon Amušiíoftí
a ftáloftí mbtmótoaii vří vrátí ímé, fbnž
[: iim tnlí i bntb nehoří tal, ia! (\n foBč
přáli a šóbatí. Dmffcm iím io tom mi
loft iBoií přiípíwá; ale tato míloit ímbc
i nám nápomocna, iealíšc íe ble pfíflnbu
míéflonóiů ftahíě vříčínímc, [íb ob nen—č:
bontofti a ob hříchu obmění, a ici le

cnofti, [ míře, [ bohům mmmům a! bo:
bl'ólll "uliční robnoutl. Komu náG htiba

.,El'iicííc titbomořffé“

\ot'íbornčučí

a poříčí. giemlnm teho jáhnů: „čemu

it mám 5 tě tnibq naučít?" Mno:
himu ft Init-ú může naučit, inf má totiž

neim fám bohům (niti, ale tali o iíné
tc mfií hlt) pečomati, očnic Ralibobrómí,
cuoflnómí, a náboiuómía tal šimotn měř
nibo bobnňnti. Mimo to mám: tom tafc'
vouaučmi, inl mnoho bobrébo můžem pít:
fotit, uci—ubcm-li itn přiliš [obččti , bn:
Multi ochotně minionóřc pobporotoat občtx

mi a moblitbou. Dbč hui proto, i: mt)

Život svaté Alžběty.

Šum fmaíé91l3l\čtt),$čbicttoim

[tvatčbo Gorilla a Wctbobta
to $mč toobanó fpoluonbům. ieft tniba
lbnm čtenářům oblíbená; Iašbť) ií ; oblí
bou čti. 9m. vídala, icftli ii talé Gprn.

loúnt ušitlcm

iaěbó čti? €)?me

[\uií, ž: ii 6 bohům ušitl'em čili, ale “(r
n\iut iifíotnř, iaió Too nšítef 5 tobo nó.
Eošnřho čtení boiúbi?
“Brotoš přece 3mí=
nim It, 0 íahfmí ním!)ficm bt) ii čtmófotoč

číRi měli , ah) iím lušithí
čafnčmu i
měřnímu, bucboronínm itčícfnčmu ilonšití
mohla. gnóm bol—řenčltuě líbi. fttří
čtou mimi rábi fnifm oblíbené: ale
omffem im mitoice proto, i: fe iim to
tím,že ie to pro ně flablč, roglofiní a ta
boftné; (cí načtou proto, ah; [: něčemu
bobrému naučili, abl) [očč boh-é přímím;
nállcbomáuí rřtblošílí, nebo Dobré přeb
[cwgctí učinili, že bubon bi! tobo náboj:
ut'bo čtmí fc říbít, ic bubon těd) fmatňd)
cnoflí náílcbomat, ht [tet-6m ie čtmí vo
mgbuguie; oni nato ncmnflfii mnoho, atm
Dobré Ruth) tvnťonátoalí , o horách 7:
m luígc bočtli. Int na vřífíab mnobí

čtou tóbi jímot *BčnaScšífic proto,
is it iím tato fníba mimi milá; málo
fteró ítcnář fc naibe , Martín; ii G ohli:
benim nei-tl, alám ít) natě him), ro ltr
ród) mimi pooošm'bo toaiimání odpubobč,

o potořc, o poflunmftmí, o hnutí trpě
Iítoofti SBčmnSám: fe bočítaií. 'ch ně
ftcre'tnid'p ptám, heříš róbi čtou o miifc'
(but—oběiBém“ Božím,

ale

oni

jí přece

milomatí nechtějí, a ačlolíto muobó léta
na ni toěgi, přít: niiat fe bo ní neumějí
topmtoít, a róbí bt; fe cbnbobt) boccla
únii, hmot) itn [\nlo mošné; oni ítecbtčií
níinf nólclctl meči tt), o nidá %phwitel

tí: „E\Iaboílamcní cbubí but-bem“

štbnal prácí , přítmí potřebné borlitoofti,

Dní rčbi čtou
ale mnobbo ií
fe %oba naní
fc mermomocí

ttpčtímoftí a ítótoíti m bohém aš bo ionu.

lološil, to čom vřtcc 93116 bic

?! toucřnč; borlimoftí bimodíů notoč
na míru obrátmód) máme fobč míti při:
flab a olmotoít ft tafé to hubu a být

Gmi

borliroótui náfltbomníh)

fobě mnbobnlí. Dni róbí čtou o fmatč
|: ol oře, ale přece talotvómí býti m

[tatocuí toftctň a filo! ie potřebu.

blitbo

sBóua

<Dio:

u ga mícfíouóře, nm, iim $ůb

Scšíffc Gh'ma

naífcbo, [vod)om tntě Sabo Mám;

na nebi [\qu t'tčaftmími.

o Sebo imatč ttpčlítoofti.
ani bíla nemají, a minolt
normami prom; rábi bp
abnlí lřížt, není; 2911an ně
moubrofli

miimčtřiffí a Dobroty iim po můli

nčlnítl mmůšc, proto i: ten tři; im pro
ieiid) bobro na ně fitábé,

obo totiž, nebo

d)tčií,otoolním poflnncnhmímbo,
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Ětem naučné.

aš ! [mrti lříše, ale přece poilunni sólo-'
nům Bošffbd; ani gemitód) náležitě bbtl
netbtčii. ERábi čtou o laíce, !teron Qtón
Selič to šimobotí i me fmrti nepřátelům
utágal ; a mňa! fami nepřáteli) ímé ni.
iaq milowati nednčii. Qató ušitef ae čtení
poiil může lihem 5 lnčb, bot boh) [ebe
lenní a naboěnčiffi, ieftliše fe nefnaši ši
wot ftoůi pobít tobo naučení fpramowat

Seuliše trbt) čtemejimot

fmate

teho blebme, abbdwm me

wífcm ieii fmatě cnofti nůflebomali; ta!
bubeme jiftě učitel nemali; míti;
to!;o
nabošnébo

te! mnfeji opuftit a na roččnoft obeiít
tolito oe [mómi Ruth; bab bobrbmi, bulb
člómi.
Gbce=li lbo ušitlu ptamebo nabvti

ae čteníjimota

čtem'.

QŠřebně nefinbme

fe wěftč šimot cnol'lnó,

a Malé info fmatů masem,

fmatou

poflutTnoB galonům Boyd).

timenftmíd)bológala, ieii botliwou

lafln ! ňobu i ! blišn imu.

Josefa Flávia válka židovská.

lnibn
nař.—ušní; tácb?

nad

obcmgba

nofl bo toůle iBoái, Heron i to pro

fe

ifouc rohu ioóneffenébo obloělla toffeďn
bóaeň, a nebála fe t_obo, co libé řelnou,
že taloroá Inčšna ta! fe ponišuie přeb
Bobem, tal ie oobošnó, tal fmatá; ——
mibrž mibouc še fe to libi 230bu, boft ii
bylo na tom; necht libé mlutoi co cbtčii,

?Ilábčto,

totiš ieii [ftěbtoft ! tbubóm, ieii

býti bobnč pobošnómi, ueftobme fe Aa
moblitbu, nenobme fe činí nábošné tnibo,
neftobmefe čaftěii přiiimati [mate' fmátofti,
neMbme

finale

mufi tale oftatm' jeii cnofti náflebowat,

círl'emnid), i genllFIódnieii

a gřibit?

?llšběto,

tofferfo pomine, a je & fmůj oblíbená fias

Saki učíte! máme 5 tobo, čteme:“
Soíeía 816mm o šibomffód; mal.
Go nam bo šibotofhjd) málel?

Ia! LmibíaGněltetůd)

ipoluoubů,

Hoří Iuibon touto poběteni boli. “Dálném
laábélnu obpowěb, že může 3 ni ušitef
míti, pam dne. Síle potřeba ie bogom
nmt pramibla, Iteré nám nač frontu) 351:

ona činila co fe [íbiňobm a co ii fmató
pominnoft Mše. Io
mímoim gmlaňtč
mravům lihem, lteří čtonce tatomé !rófne'

tonabarce a Učitel přebíošil, a here; má
bóti l'ašbému floan'mt pramiblem při čtení
náboáenffe' a nám
billotiďe'
lnibt).
at to pramiblo ie hatte ale melmi po:
třebné, abt) fe bo při čtení fírtřilo ; „Rho

přitlabp,ialoie přillab

čte_ rogumčiP'

ftoate' QIlš:

běh), rabi by je tafotoe' pobošnofti obě:
tomali, ale nemají Antušilofii a obc'nonii
ie pofmčdm Ieblombflníycb libi. D neboi
le tobo, !řeftanflá mlůbeši, ale G meíifou

wroucnofti mohli fe ! $obu o amušiloft,
a QSůb, lten'ú barv Give lanem boině
roabama, bd & tobě tento bar, je fe nee
bubeě lebtomúžnúď; poímčmačů nic báti,

ale bubeě pobožnon tal iafo ho ani
am.—ua;
a boftcmeč fe tatě iiftč
tam bo f'(órop nebeílé,

l'be ona

Ie iii

tabuie.
Gbceme'li ulitťu

noft nabytí ge čtení

to čaB ipto meč:

im ota

[mate'

ulšbčtb,
bubme milomnid frontě
cbubobo, tal ialo bola fmatá QH;
bčta,

Hera ifouc !nčšna bobató ním; na

Bath! pomiieiic'un gaffabu nebčíala fobie,
iafo mnogí ga nanid) čafů Bath) pogemflě

tal milují, je lofkdo ieiid) fnóšeni im
! tomu fmčřuie, abt) oblibene Ram) to:
bolo (meta ročmnoěiti, pro ně fe bmm
noci namóbaii gapominaiice na to, še

chcli

“Io ieft:

Gteěíi a

; tobo míti ušilel', čti oogomě,

rogmášlimč a beblimě lašbé flomo, fašbe
mnpramomani opatrně pomašui, nebobi=li

fe ltmému

ponaučení?

Za! na přitlab

otec čte tuto fnibn , a fqni pofloudmii;
anebo fun čte, a otec pofloudni.

<Remo:
blslibb otec, nom, fi to bobře ročtoóáií,
co tam čte, ionu, Herb [nab ii; ie mo
iátem anebo moialem může býti, nemohl
by ionu říci: „Bonn, m;; bubeč moió
tem, nebub nčiatb btboponel, 1an mnobř;
lbbě ie na moinu boílane, ienmš bneb robi)
natoftou, iimiš lašběbo cbce ltfat, !aábó
aby přeb nim fmelal a ie bo bál; bnb
ien m3“ potom-nám,nab jiné fe ncmpná
fTei a nemopinei.
?lle nn,; přiibeč přeb
nepřítele, tam bub brbinou, tam fe telomftt)
poftam a bóglimě neufhtpui, neutlteipřeb ne:
přítelembolubbl) ti toůbee neporučil. $oiui
nbatnč 5a fmou mlaft aaa fme'bo mo cn
nóř e. s.)?elitni ani fmébo šimota nafa
bit a občtcmat pro mlal'ta pro momáře,
hans fáze [matú pominnoft, ie torlilou gá=
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Gteni naučné.
[(nbou, je fmanjm mučebnicmim.
“Břeba
flatu jooč, jtjnn, mel)! bl) otec říci,

Jeruíalema noioébo :! vřibntfů nebejhjd)
bojnoj't, the; je a $oben| a Be [mammi

pht—nam fot—ě imo

pro $oba, pro wlaíl, pro brain) ta!

but—em měčnč rabomat, a Roman flámq,
není její nám [lit—ena,jiftč bube hana nám

bebinjtou gmnšiíofti bojomali, :: ttmjd'- je
to Inigo této bočitáme'; na přinab jalrj to

Iřeti naučení, ttere' nám ), fnibt;
o ioálládj mtjplijnoá, jeji, ie niůšem 3 ni

brbina Subae

(;rbim;

"balné,

Sikadjabene

Hei-i

a po bobřepochopiti,ja.! fi máme mann
]ů naííid) čajů [matčbo potoje

něm bratři jeho, fteři wirn, nabošenjtmi,
čeft bojpobina, jinou wlaft a [me' fra:
iam) ganmiice i šimon; [roč m obři po:

Sřbo 3 nanid) hnianů nebo! na jmčlě ua
gačátm tohoto ftoletí, ten ani to je malta

logili! anebo Sofej %lamině můbce nemi, (boot) mu to nčlbo nei-en, anebo
wojólů Šibomjhjd),

jat

jobě nt—atnčpoči=

nal, jal hnůj nárob a fmě nábošenjhoi

je

nčfbc něčeho toťowe'bo nebočetl.

351

branil, až fám jebimj na šiioč gůftal, alu)

(and; poněfub mohl \otjpmloomaú nllabj'fím
lihem, co malta je; nebot ifetu ii bijí

nám je ifa očinjni fměbtem těd; b\qnód)

oiitóui jměbfenl l):tcb iofn 1805.

male! .“)řimanů Ge Sibi),

to (ju—5m)ftradj, tmě je jen ullmoilo, še
ucpřilel jiš je bli3to! Sid), roli! lití ob

nou ranními ropfati.

lllDbÍ pro

míč:

'Iu! ln) niob! otec

Saló

jnnomi báli bol—réponaučeni, ah; byl bo:
brům nbatnúm mojáfem, nelitoloal ani 31:
mota jme'bo, (bijí taje potřeba bo obřím
mal. ?lle šel $ofjn, umo3i oteoloe iíou
ta! uemoubí'i. že "\ bojpobč, ropě Domácí
malta megi leblonmjlnómi naftaue, nabi
jeji [ ubatnénm boji,!bnš ale inn má na
umim: jit, tu Ijo lonpíaceji cením; , abl)

tobo ftiadjn je ročnemobto a fotit umřelo!
?! jahj ftractu,hož jíme ponejprio jpotřili
ncpřátelífe' moijfo! ?(lc iefjtč n\čtni fimcb

Irúlomftmi Bošibo, nebo, blabojlaloenítm
mččnébo a to je malta hula, malta ujm

Dead) jafó íjfoba! .Ronč, hammmfjeďen
bobljte! pobráno; obilí, moula, d)!eb mb

miřná;

rabomůao, to! je na to fail—tj6 bolefti fe
oiroal, ale gat-tání! uemobl. Slib mlabrj

naftal, loni pročala binoa u Glam
tomu a přes moji mes je jiřilelo ; běl
tal bronzem? je mjfcrfo třóflo a lit tím
je neumřel ftradjem je jhtjmal Poe uiobl,

přec ale šál—ni) přeb [mrti iiftoh) nabljti
?l jale' brqllč
pot—imám, my;
ani přeb nerřltele je nebojtal a boje—man nemohl.
nemufel.
celé pole čabihjmi a pmančnómi pojcte
Ba hrubé, nu) Iřejfaue' jíme bojoio
bylo!
Saló beim—\,jaftj náře! rančnvd),
umiraiicidj libi | foňj'twa rončnčbo! Emimo
nici mjfidpni: mx) bojujem a bobůmínue

nebo! šimot řlomčl'a, jal bi “Bijmo,

je jídle ttmaiiti

boj. $( proto je

nám nemalé ubatnofti a opatrnoni potřeba;

nemi, co je málfa ;e itunenofti,

a tu Bodum: čtouce mibu :: matrací) jibolm

nm; tab čifli lnilm o málfád), aby mit—čí,

ným, oomašomati měli jali opati-nyni, inte

jat ji má móáiti jmatébo poloie, a jal je
beblimř má mnftřibati břichu, flerój 3.1
febou talomě mčci lúbnc a [prameblimč
přimojuie. C učme je wůšiti jobč ímo
tébo potoje, (\ mnmjme fe břichu, herní
bt) nám bo niob! grnjfiti! 8.1! (\lnje nám

vnímalofti 3láfjf time, můbce Sřimanů,
při bobljwáui Serujalema mqnalošil, co
mfjeďo mnjel bobniluonii nešli bo bobnl.

Semije teho Žitné tal brbinjh), la! ora:
tmě, utaměamqtrmale Ecion—aLabobo:
h)! mina beniíliljo, trojiem jemné, m tiene
jen bo fun-ti mlábl, tim mice a ubatnčji i
opatrněji meom tnčli m1) pro Irólomfnoí
net—ené,pro nebejhj Serufalem bojomati,
pro tu řečtinou baiinu, pro to šóbané při

bmh), me tlmjú je máme ratowati mččně!
D jen je opli lašbij Iřejtan, a je—lipo:
třeba, bojuj jeme ubaměji, opatrněji Gun):
tnoaleii, nešli tito btbinowě, o nidjš [e mSv:
[ef-u Gianna bočitame, a bobubem jiftě
[tamnébo mitěmwi nab jmětem, tělem a
idolem, \\ t-abubem job! trojím; nebeflé,

mčlbi)

Aa najjid) čajů, lbcšto může faěbó vohjnč
bene fnaón me jménu obbbli obpočimati!
30! je pooošnoft může be,. rřelášh;
inbtonámai, ja! je mobou bobročinne újia

nn) jallůbat, bralrftma tojmuošomat, ná:
bogné jpolhj iebnolit! Iomnmoina mfjemu
přefáši.

il pojlebni naučení, fteré ji můjeme
5 tnčb Sojefa Slania mpčetpat, jej't Že
je Bůb jpeamebtimj a mclmi přifnó, Št

ltejte thóllě
nefaiicifjřifjnihj.
máme
přítlab
na mějtn
Semjalému. 2020
D \)watelč
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(Stati míněné.

idyo ultigonmli Siešiffo; tvěbčli robit , je
je navinutí, (: přou- mpřoftnli molnti se

toffiiilp: „Illřišni ulřiiui! lrcm
Seba na

11116na

italic Mimi"

9! in! to“ mtpšábnli, tal fc iim ftalo.
Qui ulřišotoali Gbrifta, olo potom ob
mimam'i boli talc' na lřišc točncni “ po:
tupnč i l-oleftně lřišomc'mi aflcc jal nám

tn hlilm mnpramuic, tal še ani mifta nc:
[\nlo , lbobt; i: lřišotoali, ani břoma un
Higo jim ileftačomnlo;

mimo to iontě fou—

noili miru w trojitbnobo $oba, fmatc'
cmngolium, mofti lřeífnnilo' (\ šimot tvččnti
hlúfnli (\ ro.;fiiřowali.
Sjotlímě lógóui floatócl) oroftolů má
i nám ftálc aučt m níiid; (\ ro frbcicb!
mám: fc (bot—ití tufitd) bobrtid) nutili,
tnfiodi frontách mofti, alipdpom io linii

i\oanimi.

R tomu nás

rozb: SBM), m,;

l)!afcmnrorota toolti: „(čtoatí

inlo iů ftvntt') ikun“

lwbtc,

a Gpaůttl

totéš po mia Šintó, lbvš prami: „lbo

šmi, litrů umfeli iuóneti ob blahu, ob

(l):: 50 mnou přijiti,

gahitódy těl m mčftč nevolili—módy (\ \oficm

m n o.“ !? tomu abndiom fc ftnli fmatůmi,
tocbe nás toileďo. $? tomu 1:66 mot co
lorořuí hiy'mi [lotoa iBošilm; ! tomu po
bámnii fe nám lmatě imtitol'ti; ! tomu

ofiflimofl, llurab (\ brůpt pňfolsicídp; a to
tofitdo fo iim [talo mim š,: Gbrifta nos
wiunč nfmrtili, ale tnlč proto, že polární
nečinili. Did—o žh'il)
IICQCC inn—ti

břifinila,

než bami um čna ! oolám',

nlm io polcpífil n navrmvil iitoot itoůi.
Simi to ale člotočl ncdico poptati a po:
lebniti, tebt) trcft bo iiftč tlemim, tal

ialo Bauialcmíltid),

iimito Qiůl; mlyn!

při-B třicet let čaín ! voláním

člun; leta

iim, ial glowius ti-typratonic, bómal 3m:
mmi a pobrůšh), ah) fo poymli a "inny
ilili. Simi či: nic neovlo rlntno. pnl
gůbulm ioiid) přilila. — 3 toho ft učme,
,i: SBM), ač icft ibomimausó,

čolci ion bo

uloácněbo čnfu; jal to ale

mira

naplní,

tuk:

a létá

břidm

přifnč uctniici

břiffnih; čelně i na mih).

nóflobui

;řigem) celoroční flušlm Žioši. &? tomu
ftnmi fc foftoli), l'bo fe lnšbobcnnč boho

[lnšba loná; ftami fc filoli), lbs fc mlá
boš webe ! tomu, alu) fc uřilaftoatč míře,

ltmi nás tube ! postiáuiwolyn a ! iron:
tému šimotu. 9 tomu gallóbnii i: lwa:
ttftmo, iebnott) lntoliďč, (\ iinčbobrc'úftn
mt). 91cm proč uafic Tibichoi fmatčbo
Gorilla n!)lttbobin, a tratě bčbidtoi [ton
tčbo Salm pominuli nám ,iimoto ftoatúd),
neš alimbom into m _qrchble mlbotlcc fun:
lm htmttid) a fmětic Éošid), lletnobli folii
umiliti, _itlm nám bylo nemožno fmatómi

fo ftáti.

Gmatť; ?lngnftin

řotl: Eto

bli iini, mohli iiné, proč pal
tt; nc mumift inc?“

Zivot sv. Cyrilla “ Methodia.
Gemin fo ; této lnibt) milionu mm
řiti, je o;,lófltč to, abychom fo učili na.
lchitč lol—ěmúšiti ímé itontc' noimaimébo

nářošmfimi, !toré nám blóinli ftonti aro:

Kolotoč,Gnrill

a DJ!oil) ob, (: ah)

?! voila! přeimřbčcn ifem, it

nilbo

neumírá uiittčnoft této luilm, ltcrái nám
netolilo muriiitic iimot a činnoft fronhid)
apoftoíii nátobn naucbo, ueiimnol-o vře
řráimidi ooboinofti a pifni obínbnie, Ito.
rčšbt) „Animali měli to lnšré robinč lřc
[fanllé po moiiltič n\lal'h' Mili

dwut pool: této fmnté min) šitoi mn.
momašme Dobře. co to ftúlo práce,
nešli tito hnali blobotoěfiomé unňc přebit;

Fabiolu čili Církev v kalnkumbúch.

liločtln imatlbo etonuqelin přimebli! “Bm
maámc bolvřt, jal oni iioncc 3: flamnčbo
robit mobli bútl toiloflnč šitoi, \uclilód)
bobnnfti (\ bůftointidi iifnbů iii Mim
boftnlo ; 6 wolihim bobntftmim (\ ilátoou
ncbplibt; [: iiftč ucmiuuli: nlo tim ooo:

Rniba tato mtppratouic boot; promi
ilebomáui prmnicb lřoffmtů pro miru, pro
fmaté nát-ošenfttoi, pro jméno litáilio ml
Bitvě n fmčtlt, ialobt) to čtenář přcb očima
měl. 'Dočtt fc čtenář, € jalou glnufailofti
i\oati umčcnici pobfmpotoali [mt-t pro [ton

mrbli a šimon! outbomnium io obr—mono ton mim: in! opomrlyotonli ílómou po
gomflou, to,zloifcmi fmčta, lyobnoftmi a
ftroiili fc ! apofiolflémn úřabu; 41 listů
mmm, co fmčt initio milomnih'im ftoúm
tvomolám'm QŠoŠim | imfiim přcblům na

“maraton přimi, tu borlimúm lágánim na
“MHD minul) wlaBi mini B ucjmčtfii mmm:

pofhytuouti, a mííal ěábnébo 5 nic!;optom
bowč obla'giti. Scuom mim to iimot točč
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čmn udušení.
mi, jenom bol—ré ffuth

I'řefmnífě, jenom

cnofti nmbnn báli čiomčťn mnmé litčdmi

tcnlrátc, Ibn; bo nany, (hubom, 601:in n
iinc' mčci fnšuii. Int ici niibn přiliš nc
lormauti, nebo! mi, že [\nbc-(i trpělim,
boinó obviata četa bo tn nebi, inroš

ičpafitcl nám poiimčni bai řfa: „maz

buite fc, mcicltc fe, obulala mas
ih boinó icft ua neúcíidy"

“)(to

mámě [:qu mučmih'ml přebmčlcm, "náš
ie iilil m mnlód) a bobówal iim gninjic
Iofti.
!Dřu ah, !tfři liienic „\nčnfů, m ftmid;
mnřcniďou [mrti nambc'qi ie ba neim, nc=
můlcm fi mnfiili, je nás šóbnč init—tui
ncčci'ó, še [: nemáme čebo báli, alu; m,

infé pronóíttbomóni na nás mělo vřiiiti;

ale vnbřii, (má ířnb | cin

čteme, ml;

firme inu, že protufe nam pobňmá, abtr
(bom fc přim'amili na to, co na néé čela
n fnnb bofii M50 na plné niiřc nám fc
bnftant.
92cm tnc'nm fteinnn obi—Iain€

mučením iu nebi připmmcnon; Nobuna
mnl'imi, Yterébošoni mufmni fnřč bobulí,
čchi i nás: nic omficm čdánáé latě iiiiá

mira trápení a fouimi; nebot %me
tcinč matt—i(\ boimčbčuic, i:

;fe

[frče mnohé

foušeni muiimc mciiti bn irálomnmi ne:
Btifčbo. ?! Gbrifiuc bmčmn nčenífůni bo

(Emaniu iboucim řcti: .,an

thiftuů

umí i!

trplti ti to! mii'ti bn

na m1; © mě."
muni-n tabu Gbrifine lrrčti a la
lid) utrpení až na bno mupiti: čeho [:
muž: jiného nabáti izba ndilebomnil? il
trpěli-li mniďni hnuti innčcnici, co pa!
čelit nás? D iiftě teniúj fonb, umíš
byl určen iim, ie určen i nám. 91 mm
ga to, 3: šábnú bulimii "man,
bran.—ť)
nbfltbumnit fmntúd), lu) iobč nerřál, abl)
homo behal, čeho iini iobě pracně
a mnobóm trápcnim muftli muhaha:
ti. %ndiom měli milaft naffid) přeb=
lů, Matúš) mnčcnih'), ftále na paměti,
a tafé fmnu Buboumofl, iwi Buiepro na.
letním-i nebcil'č .: trápení, hm' nás me.,
čtmizfnibl; této nám mii—omi poíiunši.

Moravan, kulcmlai' vydávaný každo
ročně spoluoudum Dědictví svalélw Cy
rilla a Mthodia.
Statenbář mioramnn

gaiil'tc'nqa

flnbujt anebo oíubn, icjš mimaii talen
bářc oůnčcinč; nebo! není pony na ieben
ml niitcčuó, ale Emmu bobatúm čtcnim
může to robinnd) po cch) mě! proípěífnňm
a gabamnnm fpolcřnitcm giiftati; proto bl)
bo měli fpolnoubomč ©čbichui nam-bo 6
oflatninii inibauii po roce nilábati a pov
lomlúux fmim 5nncdyaii.

*.Diinlo ohni-cini

členi lalcubařitč přinúfii ÉDimnn—an mc

členi bčic a gcuičpifném gniililalué
qnámofti o nafii lulníii,

n o naííid;

(nd)přcbcidi.18e čtcni

lni

iyofpobóř

flčln uiůše in_šbó čtcnář pro fcbe mnoho
tobrébo ;iitnti; a přál bud), abl) Mimi
noluč Alumnofii bofputnřilc' netolifo četl,
a tali me [mém mlaílnim boipnt—árfhvi

5113itfonml.Členi

\abnmnč

a po

učně přináíii ražbotočně "|“be
Yráfnébc,
jimi fc fašbólčpt a u_iitcčněji(\amitinn'iic,
ncšii planinu tlacbiiniin, ponúonmónim a

baffteřtmmm ga! onřenúd; lrčmád;
aneb baroncena imtnblamóď) palit
nad). *Jia báinč n pifně, iidýgto
nělolif injboročuč m !Dioramanu fc robin
má, ubracnii qmláíftč iran) bcfpčiciííi
mlóbcfge oboiibo pumami, tteréšbn fe nic:
bic tn cun napsamčt naučili, a ta! i v
fnmolč obřifámánim ii fc [\amiíi a na bo
brn nlušawati.
“lí infiaf, načbud) obl'fira

nčii mlumií o ušillu, umi; mqplúwa
čtenářům: ,; Inlcnbářc mioramnua? Sici
iepffim bůiaynl itbo profpčífnofli itn, še
fc po fašboročně iii—foliitiiiců talč obtčď)
fupnie, Htřiš [pohnout—t;ncifou, nie arcif
(niti bt; mčii. —

Sinamili člcnnři, mm a robot—mim
půiobcni temat—cite nšilcčnofl mnplómalzin'
; fněb Šběbiclmim nanim mpbamnnlid;
fmqm přibngnúm a gnámóm, Itcřiš bo
poínb (mí-3 nemc'bmnofli, Imř 5 přeb
fnbhim mě!?úd; móbaii mftoupiti bo úfia

mn tohoto, im; pobamá lclifcród) pro:
fpčd;ů čnínócb i \vččnúd) lnšbčmn ipoin

anbu [mémui %" 23% fám pal račiž
milofti "živou [pramomali a pošebnanim
imám [i-rmágeti měbictroi naffe te Gině
cti a tlamě, n ! boinčmu ušittn natom
nafiebo !
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Čtení náučnc'.

Strýóvk Prnvdomil.
(Un Frant. Dádin,

kaplana \: Dolnidl Kamion-h.)

9263 ftríyčel' 'Bmmbomi! 'pořúb fe
ícbósi Bc [\oónti foníebt), :: o nálcšitoftccb,
icnj 5a nnffid) čnfů lašbčmn člomčfn pae

baií na ro3nm, B nimi rofuic. && Mince

přebročni mlntoili [onfobéminolt! o lifln,
itbo mnnnlqmi a něitfn; (\ lbnš fe iim
to to blato! toglošilo, rognnli, Š' miíon
icfftč na

vočálhl

mčti,

nňorš

liffcmbámno iii panowalo pífmo.

mnm ftróčln! pochopili

ifmc boořo, Item! l—nlronnaíqm tiff;
ale přcb tlffnntim lnilm im fc Mall),
pífmo tem; icft Barni, :! fnbá na to for
[ěl-h) člowččenfnon?

mtawbomil.

$a

arcif, mílí

foufcbč; a proto otom těšfo to_gmlonmati,
neboť čim \očc Harm, tim i taícmnčíffi.
'Bončmnbi ale me lníícm _mmnonnti ílnffi
"uhání-fc rognmn, lehl) i tuto jeho Rom)
mobon fc pogororonti.

Blnčbmoó.

QBinli ft fnab, lbo

bylrtmnim pifařcm?
aůlcši.

ale potřebu , ?tcráš

libi

! pmnimu ptam nutlaln; :: tn bola —

„bilnoů

fpolcčtníló.

<Holub
čloa

mě! fám nn fobc M)! oblá,;ón, uctili!

po—

třebu gbilnofli; ia! ale pololeni icbo fe
množilo, učili fc mníel napřcb mlnnoiti,

a pnl ! p_fáti, nebot vifm o není nic
iinébo, neš 11thnčlá,5hubl£í, _na papír nfo
mana (: tcbn mibitctnú ře č. Salo fl 'očs
láme wibitclné obrny; rnici ncmibilolnóm,

tal icfl i pifmo tafommn okusem

řcčL

_Bmčbamó.

piímn

nebolnlguit;oocibonlli

fe, tm; ftátoó fe lo tuni tčšlo :! 6 mno
lnámi obětmi. a blanmč i proto, ponč'mat—š
lit—čro pfání a to: členi 3nali iim NDW-*

mobon , fbnš

toho ian

třeba; jina! _ga

nanid; řaiůJt—t;platí im černé

nafii

Elle pročpn! libé pon:

bon řeči fc nefpofoiili?

2333159! ieft

ně

na Bi

tém, tčžfo bn iim bolo m ončd) načto
moftí šitou Initi. -— m; ale při leští—m
pofnpmání ncfmímc blot-čt na icbnotlimé
ofobnmúbrš na cele!; o tu plati přcímčba
čení, je ialáfí nntlmoofl líhnou íoolcčnofi
WAN) a noc tomm pohání ln ořctu, in!

to Egloi 6 mlumcním,

píanimi

t i [ fe m. (Rapier nrcimlnma poítačowala,
m,; ale člomřl chtěl nřto fl ;npamotoo
mati, auch nčialčmu \o3báleněmu příteli

10 tu; bylo tčšfo mala; nooo! Homo

to [: nami, na tom tafé nes

Bnámc

proti

nčco pom—ptali. Inf řeč voubá

$rambomil.
nabobnouti;

Go [: pomibá, není

Infč to, še i libé něhoři [\q členi
še vřet— tili.
thěli
a bez ofůni mc [nočtč fc obcibon, nic

nm; Aměbčh',flora! oifmo
pomftnlo a
inhým wůfoÍ—cmlité na Mani
přiffli.

Šarloč.

*Brambomil.

wštn pratoba, :: bpm; i bolo, vře—cc;lo
bontnáílcbnic, šel—t)tato nčcnoh Bula při:
činon řafům glód), na Hcrč fc nnni na
řilá. Qšolamá rána tato poďyógi obiinnb;
ml, [mchom ale or ímé (tfh) fc obdnilíli,
lbnbndmm na to 5etorlloně dpičli obpotoč

ncmoftnčo

icfl itn přítommžm
ílwnclné, a m'omlummo, ialo lonř fc
roman: n nqůftnnc po něm pamálh).

Žmnfrlo Ic tmp pombíliti na něco nálci
[íibo. Sib: fl nřfbo dně! něco namalo
nmti, tam 11 uběhl nčiafon _gnómfn, in
loš ii bčlámc na "dnu.
„Sněmu fotonu!
rogumčl wife! ian on Nam, :: šóbnó iimi;
měla.-li tem, ln'ni [točnmitclná mnm, mna
feln býti míícobccnč za to n;,nc'mn, co měla

gnomemti. Tatomómimího hcntjmi
ěnómlnmi nj rn! fe hafo ncicn něco pro
but—oncnoflgaylanuennli, mjbrš ibo moč.
(módu ftaiin nříaton řeč l'onnti čili Měli.
?! tntotoo' nvffcobcmě :: ga to nmané

mnmhpiíon -- pifmcnl)

čili čluny.

Šartoě.
?Běc bula nn, boccln
poínb bofti talomňďp, Hcři ncnmčii ani
marná.
*Bonřtoa'bšlité nemohli bo n.:
pfůt nnl čífl, a ifon ořccc Simi; a pon-ibn
boncnofii nntb bo bólh) mlmoiti, mmm;
fe, že sa těší) ftnród) čnfů, Ibn libé nebyli
icfftč tal nčcni,
píímcnt) a počali vídli!
[\an lebčciffi šimobnti :: [ flili
SBrarobomjl. 'Iu! icft. 91k, milý
lcpfiícl; libi.
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Gum náučnč.
příteli! toč: nebola tal fnabná, jal fc nám
nyni Initi óbá. Stálo to mnobo tomm:
né!;o nanúbáni :: přcmófílcni, nešli » if
mo tal boltce bo3tůlo,1alm)m icfl. “Hlá
mc obyčejně aa to, Št uně mčf pufobi
biwl; m oboru bůnlofll'i a mlmálegů,

proioš ne;;ómáme l;o ro čte m o hořce:
nom, a “mé čnft) máme $a Barbmífé ::

c

mčfic, a gunmcni nebeflc' točím, ra

la, root), ítřclce ntb. !Biímototo
prwopočálcčnifluic obráglowé
čili
ónámlomč (h;mboliďč),a mnoho yr
doom—ulofc lo něm nápiíů

ob ftarúd;

ná

robňw; !. |). tof Amanč bietoglih)
(Egmnf lé; ano ieft nárob, neni; aš bo
uaňicb čofů _wníob tohoto pfánípdwmal,
"(n-ob

m ničem nepoltočito —- ieft to
hloupě; a mňa! bud) libfh') ro))wútvčlbitu)
ob- ia! Šlwa, a ft at'ó měl nebo! no— (Sinfló to ?lfii.
roěnm io tom posilou. Gtaró měl mafil

lulmamčli3úllabu,

na flťródúl't)toč!

" oral) mohl bále ftalvčti. 29mm, a me

“8 art oč.

Io lebo mífto piímcu

malt—malt) fe mčci ?

“Braíobomil. Žltcit že! Sal to
lofíem na oči fe nám ftami prmoibelm;
poho! :: 3růft , nilbc není náboru), mffnt—o bolo ro,;umn "bílému ncipřífmpnčiffi , ::
faré ora—nímpotřebám ;: iflpo obtág
pmwic mýmin, :: icbuo ib: ga hrubém.
Slepí-cb cítili libé potřel—u, alu; fmon řeč To mě bofti wobomomalo. Gilu bále ale
lNWBtGSiÍi !. i. mibitclnou učinili, alu; [:
libítwo pohačomalo, tim mice počalo fo
moyln i pro buboucnoft i pro mgbálenoft obicmowati t'ol;o přímo mam) a nebo
mmm,
— .: mmmleglipřímo; pat fe ítathp; ulággalo fc boti welmi obmqenč
nemohlo fe
pomófílclo na to,aby piímo to jemi mice (: ncjafnč. c.)řclxotpřebnč
tomiiiň ——a monalql fe tiff;
"oui mfícdmx; wěd nagnačit :: moobmait, obr
Bmláíftčwěci neloi'biteluě,
intč ifou
pol blot—i hitů , abl; to, co pifmrm
:: tiffem ob tůmoílmid) blau) mu gtčlcuo, nnífemófflěnh), šábofti :: touhu,
m šimotč fmčm upotřebil ! fměmu pro. “ proto při pifmě obrčqtomém aůftal ccló
ípčďw. 35k, ia! bůmyfl libfh') Bapřábl už mnitřni fročt nebothmlúm , celá pollnb
loffcliinlč malíim; a fltoje, alu) nm me buňcmui uumnoášitclnóm. il ga hrubo
práci pomáhali, a mi tlopolm) šimot ulclr ani to těd; měcedpiešto nagnočiti fc baii,
čomali.
uenuobla pauomati tatomá iiftotambq pře
tiel-toč.
?llc profilu, abodmm bcnlo “memu neborognmčui. za! !. p.
ml) lřeffouě mime, co plamenů mámin 1
fe ob \očci nwgbalomli , "ml

a, to

bolo tčgfé, mvnmíiiti pífmo?

'Drambomil.

SDřilú [\\-adm!

m; otágfu o třilé měci tčš (čilá obpomčb.
2531) ínob

ani

ro této mafií

ncpodyopnicte

otáscc

, Co mne—do

mě3i, a že libé bůw

mtipní micc roštů ie nnnlábali, abl) ii
rogřtfftli. “Bmmili ifmc, še pifmo icft

mititeluá (: iolo na papiru touobl'agmá
řeč. Slřoš teto dnšl píímu tquměti,
mufil napíše!) hobit mnitřni úfttoi řeči Ge
mncml iebovtaiuofhui proffonmoti (\ tour
_;potomati. Skoč ale, io! mámo , fflábá fc

ge fl om; počalo [: tcboipíímo obíloma,

aneb — gačalo ic Máti [[omami.

mlalmbúři;lurci

a pohané

ale ne

bubon lo \očbřtl. ?! pro tuto nebolo—nabít
icbnč :: nejiftom hrubé firem) přemý

lílelo le, Metal lv) bále piímo abolonaliti
fe bolo.

8 a rtoč. 91h nnpabá milu, mih)
ftnjčlu -— mile, je ifem tal hod)|! mu

fifautcm
Še [)nbelmi

a uopočtedúeíetaté gnóm—
noty;

a počtářílě l'iílice

(dfn,) talé iíou fnab toťomúmi gnómlami
pífeumúmi ?

cbrambomll911.151! še ifou,a
neutrpělo aš bo uaffid) čaíů šábnč měni).

Líílicel,
3, G ntb. ugnámúGlo
won, Sněmu, Stanton; 3.1to, co

Wafrtflila [: toh'š pobobn nneů ohm toho
Nowa, co [: chtělo napfati hp. [1513th
(Měl tmpíoti
bůmmalrcílil ifem

iíon, ačlolim jid) tajní iinaf uwIlomuic;
:: telé noh; bubon mffiďni nóroboroé

iebo vobobu

na papir , a

bráti hojně. 25mm bubba

l'ašbť) měbčl

co tím minim. 'Iu

tomhd) Můalobámnidv ;nafu

Duch

mámo až po:

lub w lalutbůii !. p. ggnnmooná flunco,

a pošli)

iíou celému mgbělanému fmětu fpolečnč.

Bločbamó.
num' mi něco napabó.

?lle, mih) ftničťul
603 [\o nemohlo
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'

(Simi učuřnč.

búti tatomě mňcutwtné anámYni pro řeč,
hmmm) \nniďni uárnbomč Dobře t05n=
měli, ačfoliw (u) je ílmb tašbú iilmf m;:

ílowowal?

iid) law! a; přilid mčtá,

D tom fc tafč

u; umubo přemímlclu , ncbá fe to ale
93203116,je prwni

pro tmou

mětofl ncibc jim to!“fnnbuu mvílomuwáni.

*Battoč.

s.)„lmmbomiL
ptmc'íti.

bm)mm [pin'c říci,. i: icft pro ně a pro

mlnmitc nám

?llc, milí) pane ítráčtu,
tu pořáb » smufád) :! »

piímcnácb; (\ un) vím

piímo cl.—tág ífcm » viímč

m rogiimáni um

sl'uflali jíme

ftáti u itom,

fomc' bylo tatomč. *latt ». namalo:
wauív bům posuň toshi) uáwb ga bům,
affollw bo tašbí) tina! voiummic. $v
mmIelm [! ale, št tuto sbáuliwou wív
botu piíma obtáyowčbo bnkfo piana).

(terč ic mamcuaíp ilítómisuáulfauú, čo;
iítc nagwnl všimnu obrágtomům, (mii

[fuji teho neboftattv, » tmách vřcbtem
iímc mluwili; (: potom icít také pami:

proto [: nawtátimc tam, tbc iímc bulí
stíhali. Dítatuč nebubc “Tahiti, lbg; to,

šlll, Žalm nebylo mošné fagt—šumčlowřtu

naučit! fe ta! inabuo čiíti :! piáti, into

mmi, přítlnb tohománncnnlěiůancó.
Dni počítají m řeči ímé (namočení tus
"mód) now nebo mvmčutf na 40000
obmůů čili snámct, tmě miíctbm; gnáti
mníi ten, icuš bobřt tbc: rogumřtl piíum.
Sin

teba) fagt—a')poutá,

3:

\'unbnčii

icfl

naučit! fc uřfulifn řcčcm, ucil! tollta
_gunfům. Sig to jim! ucibc; ob sumu“
'Babiloufh'bo gínftnuci smatcf řeším čio:
wččcnímm. !Bšbnf máme mc \viícd; fc:
čití) přm: téměř jcbnoftcinč gnámh), anl'g
fe ilml iebnutp bocčlm bá.

icmč čcbo » pifmcnáw

iílc nám bal

proutil.

*Bmmbomil.

anál: mamma,a

:: čtm jím: npui mlnmlll, uš buben mř—
bčt. ——ltvoaomil

iícm “IB—idna

nebo'

moubři Flnbatclč

piíma vučali přemú:

ítath; pifmn obr-.igtonvčbo, a je
nutí o tom, iam; ucboftathmu tčmlojc
bnío mvbomčti a piímo sbotoumliti. šli
tťbl) wc gpptowáuí

fwc'm \) Pro! bdít,

a info navi—ebguačili |10wa,taf

umu

obrátili pogomnft (mou na piím ena.
3unmcnall totiž při mhlwcm , jc tmě;
smulu) \vc nmobnd) flowíd; mim; [: ona

tuii !. p. rosnm, mtsonu, ráb, bat,

bl!,llb,bob1ť),

bobrů ntb. — In

iron wm wc biomu mvcbcuňd; flowtd;
slvčbnw í). ?! iaft' bl) to byly? tl; [amč smiling, ač wgmanitč ítítmvenv.
llminili rn teba, Roma ro5tlábmi we unum,
ihambomil.
*Bíímena. —— ílciuč gmnh) pat gnačitl fltiuou ytámlon,
šuab to, milu přátelé mil ucmítc, še mc n tafowóm spilíobtm vomímln víímum.
wn'cd) řtčcd; lion “on: to imuč pííqlcna
*Brgo popmli, ic gwutú tatomíscb w crlé
(\ přm mn'cd; řeči bobtomabn čítá íc na
'rcči není mnoho, a 3: icít iicb : mnoho
"věd na 2000, n wn'ecbpiímeu jen 32.
měně11:30ququ
ic mcblo na lm;

96 lmííi wlotmvífc'

itčt !. p.

"16“ch

přímo smutomč bubc»

fit—inn píímum 24', ona iimi snah“ té:
mčř mfl'ubm; mošné pump řeči, ta! 3: i

muobu [nabumTLnešli pífmo

mgnmni ?tčmci

uělífl'plímo. ?! info přímo ílowomč
inmwmnli pía :: i tu ob : _áu » minn

w uníl'id; maid) tim;

ímé napřcb uufmii

tawítu,

mlnmiti po

moc

alu; vn) iawř bitčtl ic oblm

mil, t. ('. abl) fe naučil wifedmn uwšuč
gnmh) řeči wvflmwwntl, a ta! fc fin!
[cbopnům , m vogbčinidp lctcd; u'm íuab.

učil oftatnhu idem !. v. řmutongfc',
ltalí tč , atb. fc přinčiti. Neboť tuto
fcči tě; maii milé ;muln, pubobně řeči
ucítí, !. p. č, [, ň, ( , ň, inh'nb m řeči

němedé fc muadJási, a proto tafč jap!
Mundi; 1: two masitowuic. Qt hpto gamů)
iion t;!anmč, proč fc *)?čmtl na nam

teč nařltml, infobu Bala trvtbá,

auto

fl emo

mě, nebo! čím méně smulu, tím íuab

čili su (\ mfoun'; m: ta! pifmo |:leth
gwntuwč poimenowalipianin: blů:

ítowím čilipiímentomnm. „gua
čmi itom upui tcbp vnítalo. lašbc' Nowa
rogíošilo [: wc ímé patch); :! ia! tuto
při “mamuti po fobč náílcboumlv , ta!
ici píalp. &bč boípčli fonččuč milým

nmnabánim _na ten íhlptů, tbnmuibim;
mc “Yale gačiuaji; bofpčli tuti; tu

pw

snául píímcn a la [Iabifowáni.
Nám nuit i: to gbú býti pouhém ga
čátťcm; bu! to mňa! gačátef wcbouci

Gmi náuťuč.
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! uefboloualefffimu cíli, a to ieíl mehni

nebo gómblu ta! obromuč bohatý, tos

umobugneboťtašbů

rvčhvem') , rosllčniuu hnčtnu a llfh'ul na:
bauó firem!
SJřonuagufíce to posunula,
int těsto bulu , tntu' fuučflel řeči a flow
roglošitt w febnotllwc' pífmeua — pnuotui
feii gholu. !))lufelo to ftáti mnoho práce
a melle'bo umuálfn'ni! “Btn ale buď:

sačátef

ieft

tčšh'), prawi přifíowi, a to wibíme vat
truč na počátfu pifeumlchvi. 3 nn) nn
gapočate' teftč' ubíráme

bith;

fe bále , (\ faro

uaffe učí fe me mele ; pifunu

fllóbati flowa (\ tato rugňábati w píf=
mena: mr to ga oučd; čnfů činili učenci,

libfh') toto

(\ plefnlf tabofti nnb tiun munálegcm.
Neboť naučeniut fe 32 piíluenfául čili
bíáftam ftall fe pánu cele'lfo wultřuibo i
;emučiffibo fwčta, a ničem.—3nebulu ani

tatořla wtčíeui budm — opauomal, a
oněm! učťulm guálntaunl falc upoutal.
Into
pnufu řeči ffuu n gůftanuu wibu
tp Mania tbc fe dne užíti tečen! cigiuu,

m nm;, nul mnu uld), čošbo pomocí
ončd) biwotwuruůd) bláfet uetuobll na:

uegačue u pífmeu, nótu; u (ld) togumnlf
tónu fpojeni, t. i. u wuflowomáui flow
u chápání jid) funnfh'l. umet bud) mim,

pfntl. HBffecbnx)wm mlbiteluč, jatoš !
mffetbnu umitřuí touhu a šáboflí bulu
m feild) umi. -— ?anufteme fi, ich's to
nyní

raft—il unesl

přebefflóm

pifnmn

n btůgto minu a nuučfffnnblá fte

můln; mest pifmnu
emtoueiftí)

čiufh'nn ::

m! Simuto nlufi, fbu dne

pfát, umět 40000 3uámef, ften'uul ne:
viffe gřeteluč, nůbrš na po !) vbeuítw i,
5 ltete'bo člomčl tcptuw fmun ubobuouti
mufi, tal into !. p. bíth) nllumi febuot:
!(můml uefuuwlflňml flowu, ttm'nn fen
umtfa rogumuuá; tuto ale naučí fe ffl'olát
aft 24 vifnueu , (\ těmito unblwubmi

suámhmi

otun'mii fe nm into čawběr

uuu: fličnn wffecbuu pullabu m fulbád;
obfn'geuč, :: učiní fe pifmnn fuu'uu Inf:
běmu tn! Břetelníun, ge nebube suntete
pifum, ieugbu lnu ucrvgnmčl.

3m lbaun').

Qlwifnt přece rogunu

ínbč 5uatele' febuč a te'š řeči. Emisní ud:
robome' ff neregumčfí.

s.fjl'cnnboulil. *Io máte pmwbu.

tčlo

ímé -— nebot

řeč ití!

milí přátelé, tafc' mluwiti » tom, ftemf
toto gputowáuí ullnmnfctwí (\ iebo pra:
wibel w uowčfffiul čafe weblo ! pognciní

řeči fobč přibngnínb, anu (temi
l'oufl muitřui

na fa:

fouwiflofl řeči wífed: otav

snje —- nebot mffubn poprmuati
Rom)
iebnobo “ téboš bndpa člowččibo; -— ale

wcblo bp nás to baletu, :! tafč uš tu btaf
nice wffcobeeučbo wčbčui, fn (terčunl
mdo pognmánla dni wčffl, přefabuie.

!Baxtoš.

$a bobře tu!, mllú

pane ítrúčťu, nu) bubemc mít na tom
boftl to lunftat, a nanobčmn to fnnb
fcíftč uebube d)tčt bu Mamma ffte nám
uuui uapowčbil. muni ale jefftč nám
bolofgte, buku" ta prmui pifmena tu
fmuá, to máme unní, aneb mpblišela-H

final?

žitnmbomil.
mffe mnm

Mili bmffi, info

iefl neúnavně, nemotorně \\

hranaté, pofinpelu čafu ale mffe fc !epffi,

fuIati a filedfti: ta! to 5910 i a pi
fmeun.
3 tuto mnoho ,;mču přeftátu,
minu fpočiwá-— ulfmentuwčbo
nešli malt) na fe lu uffledptilnn pobobu,
pfd ni, info fuíffeutlumení
fanuébo. nervu fe nuui na nás bimaii. “Ennui ná
thmenn, fat uš řečeno, ifon te'mět me tob, kerýmu pifmeua »řiffln bo Grammy,

"Me to umi \uina—

jeftlišc na tom intá

mffed; ťečíd; flefuó', ild; fenmueni (\ wu:

flmveui wffat ieft nab míru rogtunuitč.
„Rbpš nanášíme, ;: ieft fenolu 32 pífmeu,
fterómi fe utluwi m 2000 řečíd), ; uítbštn
tašbá safe má mnoho tificíuu flow (051
pabámá, *) pat ugnfueme uab p(ubuofti
budpa člunu-činu, fteróš tuto fmou bobo:
tof? nu obiw nám ftnwi. ;; tal firmu:
") Dle Rampelltogua „Čí : d) oilo mana"
počká mat nenudí; flow 29000, [ipa

Byli íšeuičané;

nárobet malá, ale

čínm), ftetúš tenh'óte 06lequ břehu ftřc:
bnílyo moře na ?lfii, .: 00va
web! bo
Eintopf). 93mm.: to [n)ti afi r. 1500 přeb
nato,;cuíut Gíuifta měna, \! pramí fe, še

iah'm Inautec

pravni byl, jenž pifme

——_7— -.—

uělitn 30000, lítaucou fló 32000. italitp
35000, anglie-h; 37008 :: čeqoflomauflp
57000.
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Gmi naučné.

na Mátl gačal, :! Řabmue,
hitu bottcíl, coš arci

ieněie ©te=

nctnobl Bt) lla nám tě; říci, čím :: na

čem af! Ílaří rfámall?

fc nebá 6 iiftotou

“Brambomil.

norbiti. Iéě prů lromčpíftttafutiďébo
Milé [: motoinulo to Hfil piímo inbiďo:

íauflritíté

a paritě, o čemale lu= Glařt ttúrobomé, n]lmajicz icíftč pilota
obtdgtomélyo,

to bále mlumiti nemůfgcate.-- ŽBChoro
pč rogbmoiilo fe gibt; notně mííuto na
bmoii abccchu , bl: btoou panuiiu'd) ná:

tot—ů— na gteďou
Glredó

3 proč bod) 9Bám

neřefl? 913ml! ; neiborífibo uš iíute tom.

a na lntinílou.

aoccem proměnila le pal u

Glotoanftébo

nárobu

oůíobcnim

imatélw Rorila,
iid) činnélw apol'lola,
a fw. Sťlémenta (+ 916) [polupmu

ptali fnab im na la

menu a na břemě, nebo! tenháte Ic pin:
lo aneb tolat'tuč roll, im mčci ucioamát
nčiffi — ponmilt) pro potomíltoo. Iaťé
ucpfalo fe ob letnic: l pramici, into nom,
nýbrž obráceně, ial to poíub šibé činů;
a niloliw řóbcl mcblé ř,óbltt „55:3 ílo

xoo pob (lomem, ialo bo [(mg.l—cc
„ Sii
uta nad) ieft nam mámo, še pfůtoali

cotonila ftoalúd; apofiolu tta Moran—ě a

ialonft raftlou, jiš nagmali „lala=
a lotilífč,5nčl)o3lo pnoni mně", oblub aš pofub nan: [lomo

poóběii Bulbatílčbo oifhtpa, w pífmo

blaboljlě

uj bárono gorila, to hrubém

lnilm [: tillnott; latinílon
iali mňiďni

oftalm' třeífauífti

poóági, a oínli pro ftoou
ale poíttb „lalantář“
abeccbupři= botuc'tcipotřebuua tabnllod) mailem
ttárobotoé.

potažených. SRah'ic bola na iebnom tomi
ffpičató a na hrubém pleílntá;
fi;—ici fe
píalo bo moilu, oleílaton pal čáftt' dmbt;
roc pfání fc optamotoalo, aneb celé oiímo
bai: utorottátoalo. <Malo fe i na mneli
infod) tůráď) a bldnód) Bromotolm), pal

“Bobběii pal i Glotoauč,
toy—členi na
(Sidem bmoii — witdwbui (\ čápabni,
rosíloupili fe to píftuu, tal ge toócbobni,
iíottce tolmnáni gtcďébo, 3ůflali při lori

lice, gápabni po! totnttáni řitnílčlp při:
inmli latittlu. Sefítě tomoitmla fe u nů
robn učmcďélp

i na toobělattúd)losů-, imf; oergauté
ut; iíou načmáuo. 3 boot; této máme
itfffč mnoho w5ócuúd; pntnáte! íem tam
pomalých, na lteré bt; fc mělo Dáma!

inláft alvcccbn, ato—mágo

titft't; proto že ale není nic jiného, ucg

porušené vifmo lalinffé, tebt) íe roštu; mice
a mlcc 3: fpifů mtm-(toi. 233: flat-úd) tu.
bořit) po5or,
proto ž,: bt) nám fm_b
lopifrd; bobřc pogoromatí, lterat novogot umobo uotvčbo 5 bátonotočlofli moblo poč
noflí nebo ltettmčloflí pífnře oh'oulylú la: , ftotoati, a umobou rottfflu ttaffcbo běic
tittla měnila [: to hranatou porot—u. 8 . pilu obh'tni. *Balruo, še tal lnoaulitoou

mt) máme pifmo toto,

tmm—auč— toůbec

[

látfou piíuut fatttčutu dněla _fe giílal co
neibcllíi ttcpotul'fcuoft, a je íe it.-n tvgtm
Élřčmců na nás byl mcltti: i tt néé mnohé ' 5aplíomalo točci paměti bot—ne'. 30 mí

yTtoúlsanm;

a protože rolím [ouícbů

lniín) [fwábadmu [: liíllt). 3369 Ěobu,
;: tato ttemotpmá litam nyni uš jal 5
naííclm lal i 3 lcpfíibo ttčnteďélxo pífem'

nictmi ie trati. _“ Kraucoučů, ?lngliča
nů, Slaliauů, (španělů a l. o. ucttaibetc
lttibt) liíítčně to jiné abccabě lromč la
tinflč. !( ia! &&qu toopabó tato ottottlpló

pifutena, au [ipičutjntoabadt ašočiurúši.
91 protož, milí přátelé, & mt; gtoqfeilc ft

na latinlu, (: nebot—ij mám proti molli,
lbož, mibilc notnou lnilm to této lilcřc
lifflčnou, nebot napramuie fc tim (laně
břid; :: to proípimá tošbl; ! bobrčmtt.
Clictttoě.
233ml uto rábi toífebo
bobrčbo ii tol'fituámc, im je ten gptopa
bem? nám,! na to ílaré nám to tout
čafto ořclášl. Qlle mih; [m,čht, m,; uš

ifle nám pohřbil, ftuat

oomílnlo piínto,

fltoi l'tt píůuí na pergamenu floušil ní
buh) brr, lterúš pro toůBcc to [cbmém
ítolcti phňel l ttširoáni, talé už fc pia
lo řůblotoitě, alt icbnollitoá flotoa nebě
lila ic ob fab: prá3bnúut mifleut, (mii
mělo mamenimi ro5bilnofti, nóorš. [epic
lobobronmbolaqlabuafllabuialíláboběši.
(Btolo telé není ínabno natě talotoč li:
flino ořečll'ti, a icft ! tomu „potřebí
gloláíftnioo milu :: umění. Sčboš pal too:
nalqcn bol tiff, tu pomnflilo to na látfu
of):Bllčiffi, ačlol'uv měně tnoanlitoon, po
nětoabá tiflzut 'llibl).b[ť potřeby tomiřo'
malí a pro [\uboucnoíl anaboloati ít tnoblt)
fnabmjm ;půfobeut. $a lebo počal bělati

fc pam—,napfcbgjaléíipapitotoé
m;,

ob lteté

tttis

talé ftoé iméno petržel,

pal & [)abcr a iimyd) obpablu. Uno i [ta

Gani Maine.
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roflatonó bufi H matil iiš mášnon flow, ' lámal. Sbitoocbhonili pumou, neumím
a nabrašuie fe oe'n; oceloioómi,
aby [! mofmetlltl, iebo Moai,!terč; nemá ani
N15 člowčl loogiflal i tzn čce, hctčboš
řcgánim a optaloomlmim plen gtratil.

lhoota ani tec'l, mohlo něco prograbltl;
přec ale, tboš bol poflán pobmbě, bal

Sal mnobo pfacid; rnici jen to iRalow

pfani

Hu fe ipoiřcbujc, mibime 5 móhgu, ba:

a baletu n'el na hrami, aby iicílon'elo, !va
labobuofi owoce gare gotoun'eti cbtčl; tboi
paf floodmnal, toga!praní a ubíral fc bo:

něbo tofu přcbefílěbc, Ybe I'loii, je fc tu

„otřebowalo lil/, millionu tnfů papiru,
o !terěmš ptacuie 500 papíren. Gent ba
bcr bówá pn'; otolo 70 liber papiru;
mnoho-li centů babe: lebo pabne ieu na
tuto látlu! 3 oblebu pet occlomúdp pal
ogmmuic !Bibcnfhj obcbobnil „Rubn“

pob támen, aby nic nemtbčlo,

cela fpotoimč a begpečnč se gbotfem owoce

na uftanomenc' mino. Rteral bol ale gib
ftott) ímé nelibě mottšeu, tboš pán, otc!
totem pfani a pobimaic fe no owoce, gloíme
mlíamoft iebo mu motýla! a 3 bomu
fmčbo ici ioobual!
Db tc' bobo měřil

je má na robin—mou100 roaličmid) bru
bů pět, into; i 50 brubů rogmcmihidy na blmotwomoft tlcbto planých čácc f,
ačtoliw uemobl pochopiti, itom! mobou
bršibel.
% a ! to č. Elio, tu mibime čaíe iebnou,
mom, co člomčt mafii a tomi. Dbtub
tam to líbili) bůumil přizváni můjc.
fl můxeme moímčtlltl, ge ga ftarobómna

$cambomll.

Bo mm Glunoft

bucba libuc'bo me coffem ien ptepoblmuá.
91! fe obtátime, tam cbceme, mifutbo liao
lesneme ftopb icbo ucfmime'bo půfobeui.
!Bomoflcte fl jen na piímo! Sion to

„iinfo

bály,“

blubote'
fifth;

:: přec fpočimaiiio tom

mofflěnto;

:: lomu toto

bálo pomerne, ten to íame' mo:

měnu) to nic!; naibe,

ltece' iíme bo nic!;

mloglli. Seft to wic pobhouci a nebo:
cbopitelná pro to, icuš fe io tom negnaii.
etl jícm o iebnom bimocbu, "nebol
pán icbo poucil ! ptitell fme'um 6 ohm:
cem, napfnm při tom lm, me ttetčm po:

ti, jen! to uiialčm pifcmnictwi fe gnali,

fiuli čccnohečšnito,
fnab ob černě
tnlbo; nebo čacobčinici,
ob bčláni
čáců t. [. čáret pifcmnócb.
2ibě
obočcini měli přeb nlml iatoufi báseň
iatobi) se glómi mocuoůml (hill we foolIu,
očlolho to, co nmčll, měli len ge febe a
; helb, a miblgelo io tom nic čocobčia
učbo. fDilo Qobu, še čaío tyto bomb
null;; noni uš !ašbě bitfo čte a viffe,

aš milo,ba aš [nab mnobóm i'igtoftllmbm
roblc'ům nebobl'e ieft ololo írbce, mlumi:

cim: „introitu, newím co 5 to!; »

Huta bube; čte iatbo bičem

_čet orooce bol gagnommán.
SDhood;
io bůmnčnce, ge bo šóben) nepogoruie,
něco ; owoce poiebl, (\ oftatm' boneíl na

mtítal, a id neumim ani čift anl
plát, a přec Hem poctila! Hm.“

určité mino He pfóuim. Sat fe ale po;
bimll, lboi přítel pánům mu bal na

ttere' fmou bobou wqmou ga ímé, jalo
mčc, coš m fobč ncmá iábra bobrc'bo.
© touto uabčii io ftbcl sne , milí přás
telc', na nějatí) čas fe roglončime.

feogumčnou, še tobo

owoce nlčlo Bótl

ioice, ic tebo on je muíel (něm, a co
bůh; toho na otctofene' pfaul fe obmos .

ilo namenúnl

bolabotelotoo.

Síou

to talc' mgbecbo ge narěbo

čaíu,

Sea mála botou ii' teniolrátenáš mihi everóčel

cambomil
přinel pogbě. QBim c_mnobúd; uran„iebu e lobo bolo melicc šelelo. “Brom
ici too ňmám a prolita, obo buboucnc neibe'le ! notogmu rotu laftatoč [: bonamil.
ijaté mífedo ofloml todetoitanc' a welemdšcne páni; bopiíomatele uctitoč a [našnč
prollm, obo čígnh; íroe'pro _!norawana megbo bo nomčbo rotu galium točili, ielitoi po
nome'm roce ii; Ic io cinch-ne o buboucim lalmbcili procoroati mnu.
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Lék proti zlým časům,
čili

příhody dvou rolníků a. jich rodin.
(Z vluml I.lmšenosti sepsal J. Štanmý, bývalý rolník, nyní učitel \! Bochumi.)
-

„930ml—máme boni chleba,

Wong: bát le není třeba.“
3 huby bibo .: pumod.

mám na glč čafl) bálo-': téměř píífcč) m bmuč be; uhání pramieč :: if:
mšbbdx) mc mnobúd) tobirád), a něm) i
m mód) nbcid) flpííet. eu: co pat iíou

Abrám, to! že ti fajná ftmma Dobře [louán

Satá icít tm; tobo příčina? tnc-vim, nc

Siouvlii to bubiltlě mim, ncmřllibw gmvlati: „(DN minul“
libítma, iafo póř ic bubitclem vote? Roc mřiílowi pmupi: „Sal fi Děti mpdgo

ti gli čafomě?

išobobuč ieít talé Bc slómi čaíl). 3:
iid) gábubně lcřtm) iícu “patné
mp:

máš, ta! je po3bči ! fobč mně!“
— „E)řctrcftúč- li butt-t 5 micro:
fti, potreftaii tebe m ftarohiW—
„9hbáč=li fwód; bitcl učit, bu

dgomdni

a tuto tořtm; DÍDDÍni:

bou tebe lv ftáři mně“!“ — $a.

čenmihg; jiné Iořtng ghia, čnfů ifou nt=

filášďi paf rim, ímé pilně bo Hloh), abl;
fe tam uaučilq břífápnim žšošim a mběčf

fc vúř gatořtnil, nemá šábuč obilí gbam,
palub fe lořml) iebo botonale neobín'ani.

bitcf,

měbomoft a neumělo“ rolnitů

mc mabčlámáni roli,
qcuý

w tobinč,

a tuto plcbi nofti fe [\qu rvbičům? — Bancbbal'é--li

na obcí a na celé semi.

3: tomu tatieftmognáme &liftthcrůš pfal

Dita! fmud) mčrělámali mc “Tele, fr: [:
5 mot—rim)tep-nm) bělait

libé,

he

[: učí

iRobomil, mómčutářtoe Gloromra

čuáti, co tráfuébo, bobrébo a Éobu mi.

mtd), into obpomčb fmému při!eli,©tii
btomilu, ienš [: byl uořilal na bůh) fmě.

lébo — co glčbo a 230W prolimnčbo icft:
pat if( ie otrav! :: melifě Hle'fn' — býti
člnmčfem, býti fřtfmncm. QI proto mifto

Érabň příteli!

uífícdptilúdnitet motoftli Iobč mmbělani

*chmi Imč item bncc hitom obbršcl
a G melitou dputi čifti ifcm počal. Eltona!
ani fmúm mlaítnim očím měřili jfcm ne

branáči,

[teřiš Žok—čnnní branami

chtěl, čte :) nembččnoftí Italští) bitcl ! Slabě \ to om; Iobč

otci. (šťbce mí pulolo bolení mb bí:
bnúm a šaloftmjm Domem Imóm.
Sier
mnbu pod):apit, herum) bitů; le ímým
rntičům moblq Báli tof necitcíng, tal nes

hitem; :: garmin).

šábnébo bíla bo mh) míti nemobí, a
byla; ti ial'o umč flora přes bcn Iepfíi
mořiti mufcli , pončmabš tčjffíbo

pohnul ncmbu iipi.

ngní nebřlaíi nic tmuli.

$amatuieč= li fi, co iícm ti tenřrátc čelí,
Ymi 11 11:66 itntč mnedpm) bčmčata o čem)

noíiman)lráínó
ih; frei,

núrobní mnam:

totiž: mokrétuhém), bílé fulnč

233ml rábi mibimc o (Tóth), a čmnenč gál'tčrh) m nebčli a
nn fmátel? Ig if: bccrlq ímé nroiimaí

m bomč ímém dgibo číoměfn, ienš nám
pracomati pomábá, nnfíi nmictnoft chrání,
o ní info :) fmou mlaftm' maiemoft pcčuie,
1150 to jen [tromnou mgbu 36136. Webimil
bpd; fc, lbgbge jaro já ji; na befátú to!

ftramu

[múmi

bělaii tolitctlíd; mrgutoftí a šaloftí. $!)
ifi bítfám fmúm těla! mncďo po můlí, ba

2:9 ale (ja! mi

bo [fatů ftrařatód; info ěábg!

ifem ti rraml:

„iu

Žel-lhát:

iii pmmí u más

anmcbí nemram, še bíth; “Emi, opuftimn'c

ftarmmcramíh) frei, m „nad; cigáďmí;
mbpinají fc nab “né!“ — Rbubg'c bol
pcnigc, iidyóto ifi Bc; potřtčb 30 h; fifa
rebě, moroubanč a hrabě tata—um; :: bc

lznp mpbal, na mabčlóní a chtoičmi

bí
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te! [mňó monatošil, a je bo laciněbo a
trmalimébo plátna a orleanu obimal, ialo

noíem obtábnouti

moubří přebit—mé nafíi:

bo fmtii. ?Utlabí manželé Be fmúmi bít:
!ami pofioucbali iid; me toneru, a taábó
fun a tašbá beeta botibt; Ii ga neimětňi
hanbu ponúbali, aim robičomé ob nic!)na
zoomem! boli obenli, aneb bofonce iato
žebráci nělbe ya Iamici a nitolito u lidu

oo! Bo íe'c

bittád) (mód)boóomal ;; olotnúd;

na

a la:

Hamád; bolonbátel to proftintém

moramítěm

oběma; ta! ale mimo:

mal ili (obě brbúcb, nelaíťamód) a bm,
Enid) nelitoůr to paníhiď; m matatód) “a:
teď), here; iašbou dnoili jalo tůše bon:
[enčí 5 motu) mopabaií. Gtaři !Uiora

manč nofimali mpx-aci ípoblo

točené;

a abali neiebnali moubře?
" t logem;
jeli pemnú, a gamaše-li íe, bd fe [nabno
močiflit. — Na no!)ód; nofiroali bře

toěnh),

a boh; latině.

blan—čnoiimali ílaměnó

nebo

boli iíbaii.

mufei.

Gtaři

m bomč

SRifawalir: „Sat

aš

[ e too !

tobičům cboma, ta! ímé bithy
lfobč mírné.“ — „Sat měřič otci
a matce, him; ti obplati to franc.“

sJin

i! proto bleběli tobičomč, aby bilfq frooie
ta! rooóomali, Bo Ie tašbe'mu 3alíbilg
[mou mramnoíxi, nábošncfli, udirooni a
pofluffnofti ! tobičům, a pratomilol'tí. —

pls

Rořalfo,

iidpšlo mooa nepromona, neba

fe lo nid) nepařila,

robičotoe'gůftamnli pant;

té zibomfféffoinp, herouš ani

temi; nim ga odnanu [lougil ia! proti
[lunečnézmu berlu, tal tore proti befiti.
%: hněte! bómali mniďni into moiáci

[minč dplaftar neebtčii,pro kerou mnošlimi
rotin nenfal'mód; bómá, fteráš toli fwárů,
iřitů a břtcbů meči manšelo a íoufebq
tropí, nefměla jim nim; bo Domu přiiitř.

fteinč oblečeni;

„Ba to

Iiěnó

fiirúf, Hobou! Be [tředgou Hinatou,

měliť nřemiee B meltúmi

ale

to čaB pitnód)

práci a me

čmoene' [málřo piiámali rabi běhám!
pima
mein; a [mčtlmmobný tahat 5 petonébo nebo mina, a maío a dylebiimgoomu

riaffami,

bílé niroté talbotq,

fulna; na blato! nofiroali ímobobni
billi tIoBou! 6 mobrou a černou fíůůtou;

ženatí pa! mimali flobou! černá :: čet:
nou a bílou [hitu-ou. Iotě omnia ra:
boíi, galium tahiduo [teiuč oblečemicb bčm

čat

nebo dpaínilů

mibřt. Seiid; ftoi

byl háínó a pořób nemů, ielitoěie poble
měl—o měílíftjd)

blágmi

neřibili.

91 ta!

nofimal ion po otci, a bcem po matce
Nato, a to bómalo pořáb noble moou.
QI proto nepotřeboloali na fíatíh'oo šóbněbo
iool—ání.$a mimo banč ani pmq mnoho
nepotřebomali. !Dioramílň šenid) nebio:
bómal penige, ale netořflu, iterá měla
mfieds pět pobromabč; a to bylo: *Do

etimú, pobošna, pofluffná, prato:
milá

a přímí.

Wiela'li Rate! iam, o

tom fe ani nemtumile, an bo genia; nim;
nepotřebomal a tolito 5a nepatrná přiba=
met pomašomal. Ěafě nemufimal neročůu
hrou na mnoho mil balefo blebali, poutě:
mabš

toe [roč bčoinč bor! bobnúd;

mód; běmčat natčgaL

a 5116—

€el=li pal něhou;

pro neměftu bo jiné farnofti: ten fe na—
cbobil, nešli ii nafiel; bneb fe o něm po=
mibalo: „“In mufi bbt nějah'; ničema, še
bo šúbnó m bčbinč nemoce, a proto aj
! nám aabloubit milicí."
sl$l-oto tale

mffubeloffem bafta! :: B bloubňm

nitob nemoc!)asel. 18 ieiid) bomech va:
nomaía [áffa a [worm—fl; lícní u nid; ne

bolo po celé to! Hoffer. Dnif žilamati:

„Roe fe toaba B llenign mani:
není Ěoji požehnání.“ (šeláblabý:
mala m Domě 50 mlaftni bčti pomašo:
mana. !)ialíi přeotomě neieonámali če=
lablu na to!; tooš fe padyole! nebo tě:
mečta bo bemu přijali, gůftali ro Domě
ta! bíoubo, aš fe bub gaínoubili, nebo
gemi'eli; nebúmalot wětffi Imm, pro če;

lůbfu, into prš
i'mbe [luibu blebala.
“io iii mna! loneďl) toto hóíne' mami)
ge ímébo Domu a

5 celé obce moputit;

to if! ptmni bccři ímé pabeíát

tolarů

bdti Hibil, aby fe jen na wem; bům la=
iomébo Q'Bonbrt) boRaln, techto ii nyní
[atomú manžel [uiuie a tuágnnoá, a na
tebe to pův.—obcefměbo ueíněíti

uařiiá.

o pláčem

<„Broš paf ifi ii obepřel čtmrt=

nihi %itomi,

leoš fe meípoiet chtěli?

sumou iíem Qi upřímně:„erni ieft
dmbé nebe, nešli Bobatč pálo?“
ťíDceraímá bo bola malina, obá Et) IE
talořfa na rulou nofili, nebot bo Ič po=
magomnli aa půmotce fročb'o ntěíti. ——
iSroč oa! if! nechtěl (mému [onomi bo

molit, aby ůmgal aa manšeltu bcetu hoébo
pobruba, touhou fice, ale mohou,tid;ou,

8.
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pracotoiton, nábošnou a [;ofpobnňífou SDO:

totfn?

sRednm'úit'émně ii [(tm? Dna

mbfli,
“je ic lama
na fc
fmětč;
a pončmabě
ie nerost—čim:,
pořát:
€ mušem
!řiči a
into iini nccmičeni libé,

Bt) tě byla into fmčýo Ltimalébo Úoípobáře

[)nčn—á; on pal,

ctila, a ialo fmčbo bobrobince milomaia.
Emili fnn ln) S ní byl fifaften, a byl“
IČ ga pňroobcc“věno ničfli pouábaí. In'B

blebi fc mimo bínn moraaiti a upomíná

ale bo přinutil, bl; fl losa! bobatou,
ale talé !)u bato n QBorfi i ln mlnnařomu.

Gun Emili dx: mrautoft fmou na ti po
laně tořatcc utopit, a gatim \: ni utopí

!Repomíbabli šli Inn Imůj, je fc i na
math: fmon into pes na řetčči mm a jí
l;nbači?
c fc třcBa bma tři bni jaro

mffcďo [n:é jmění, a tonečnč i fám fcbc;
neboť Ec mffcd) ftran bofiúďgám, ěe ft)“

baja nabnta bnčmá a !nil'omnnemlumi?
Be ic na ftatou ! tti noci m boípobč mn=
bršet, ale na loftele ze nflamičnč jaro Pošta

btimá?
QE praci še je neobratná, ta! že
ani fonilu nffíj, ani chutnou polimtn urna
řit neumi?
: mífedmn blaženoft (mou
ienont m babřnd;Lanna? — Sin ift fměbo
fgna ani nepoílondpal, a jenom ifi mně

pořát: mntíábal, co ga bobatl'noiRotnila
má; že bofianc ge mlýna 500 tolarů po
bilem, 4 tramp, bm! trubic plně pčlnóď)
ibcbbómnód; ffatů; že má 16 mclhjd;
nana a iinýd; měci. Bbali ifcm 'Ii na
to nefcfí: „“Břitcíi, ncbnb Magen, at ne

nbělač bitč ímé nenfaftnúm! %otnila
pcníac má, ale bubo iid) potřebomat,

po:

němabš ani “dřít ani bcfpobařít neumi.
91 tt; bmč trubln [[atů i B těmi Halit)
ncE—nbon ga 12 (ct ani ča 20 giatód)

[Iainů fiat. Senom bílqni a pofíetililibě
Kal—oncenu na "atp. ——morotta
iefi
o mnoho nngubřcifii,ačfoIim ii ěcútotou
nagómóč. Sc nema nmobo fíatů, je pra:
mba; má mňa! topu tenlébo, a bmč fopt)
pačtínébo plátna, na'lttré iobč fama Íenu
naícbrániia, fauna napřabla, a tfalci ob
bila [ama gapíatiia. Ropa plátna má u
nioubrčbo

šcnidm

n—čtffi cenu nešli l'opa

njnftomúd; Mini." — Ia! ifcm Ii info
upřímná

přítel miumií,

(1 “In if! přece

[mémn mnu na hfgamčfil bohatě perlo,
lterčlyoš nnni fam ncimice 5afoníiě. “Imůi
fm: 691 jiš břitu: lehká a r&b [: místa|
bo fat-Banu nebo bo hčmq. 81:an Ent

bofial tichou, bofpobnnftoumanžeílumqlh;
[: ii ! můli boma gbtšd, a tomu ničem:
niďěmu touláni iiftč obrnou.
Ialoma
tichá a pořábna ofoba byla ŠDototIa,
6 Beton bl) bylo bo bomu Trotina (hubě

nebo přímo, a s nim požehnání
Boli.
„"na

911: Ewa nnnčjni neroěl'ia, ifouc
na [roč tolart; a fh'aiaté ffatftmo,

na ptifioroi: „Rho [mou tabol't bícbó

iinbc, ten ji nenalcgnc nifbe!“

Imůi piic, _ag [: nab nim celé pcflo ta:
bnie. 91(btw-ll měřčt, lb: [: tomu d)(aftu
naučil? && Ti to pomim. quš ifem
itbcnhate QBafíi ofabou ici, roaftonal fc
mi tůň, a [a bol přinucen 6 nim bo to:
trámy anjel, Ib: fe mámě ůmobfnílamílq.
Qinío tam mnoíyo jen, ia! to i u nás
búmá na úmobtádp 11 nad [: tam tona!
šábně bitě, tím méně mčtffi dyafa, neulášc;
tam ale bylo mice bčh' nešli mater; a to
íaflamě matičh) i bo fmid; maiičhjd) bitc!
ten [mrab & maticí; [óbmi lilo; a ten
frátc i ímá manželi—1Byla tant silným

fonúčfemSiříčtem;
Bylo mu ati tři
léta. quš to!;o [mrabu ofufil, ffhtebč
fe na to ofiflibal, .: lořam) jiš mice pití
nechtěl. EDimnínl'a bo tona! 5 melité nf

ftp !otnífem bo gab littpně fftndmia, aš
mu gum) čuměrdmío, a pramiia: „SRa,

ví !;obně; bn! ie to batmo!" —
itn ifem fi lvčbedpl a pomnítil: „Simo
neroanmné mrašcbnicc, a nitolim math)
holicí) bitef! šunt—bl; iim i icbn balí pít,
fbobn bo banno boftaln. SI coš ic los
řaíta iinébo, neš gbíouba půfobici ieb, he
róm [: blaho a fftčfti netolifo icbnobo
člomčta, ale celé robim; ottamuic ním?“
91 talomčbo malého nemění Hon na mtt=
ffim bile jen oni) netogunmě matičft) přix
činou, fteré fmč tith) l;ncb 3 mam na
tcnto mámě pctclnú napoi namnfaii, coš
[: bohuzel talc' na Símlm fnnu potmrbito.
“Botom [: bimite, ro: fc mafii [nnomé to:
faltu "opat naučili! ——?I ta! na točtfiim
bile, ibcmc-li při nehtaftnód) tobinád; po
příčině icit'd; nefitčfti naqpátel, nad;á5imc,
že robičotoé [ami mint“ jfou, pončmabš
bíth; ímé bun ncbóalc bo mon, pofilali,
Poem; fe Enii mobil; aa bobně libi mgbč

(at ; aneb je jim bomolili "patné fpoleč:
nofti natomětoomat; aneb že ie mlaftnim
Homem a přifíabcm imám faaili; aneb
roncčnč, je je ; mlabí na tu pehlnou to:
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řalhl nemohli.

!Botom není Hron, hož

talomč (hlenem a proftopáffnoflí 3bimočilč

ftoji [)nňi be; bnoiůtolo

čili moče?

“Iotě ptógbnú mčnec be; peněg!

běti ani le fwúm tobičům, ani tfobč

——Sá tem; mgflim, pane hnotřeje

meípole! [&ro nemaji.

beloním mnfim bn oii "o

Qinbiš batim trpč=

pře:

tahlfpořábat,

lim, nentnlhlú vříteli můj; Ěmňi fun 526

iar rot; to při [mčm bomč máte.

toho co nemit—čt[můl bům probije, (: pa!

lóm bo fenfel bál ob íině mqi lonřtnou
a komínem. Se tam omnem ntčrl ; ten
mna! bóm blonb mobósef, nawqu botů
mime bling ai? na ftřmic, :: na to te:
prmv bo bálu lvbblóšbit. Winc gibl't)

bo iiflč ob nás d):tínpnit Gpořilel
loupi. Sebo žena, bobná mou—tra,
!terou ili pobtbnul, iiftomč Ii neubliji,
ačťolim if! nebon—olil, aby ii ii Ín—ůi [t;n

uvě

ga manšeltu roční; totč buffe anieIffá, tte:

ololo bnojiífa

ráj pomlh) nemá, a mám; Iebe limit,
mmm
fe o ť—Iobč
mlmoi, fleret ŽBor

hid) :: nás lacino boftatl Ise; h; bubon
nmobem fiúleiffi nešli geb; a loltolem
naíáým !offatúd) ftromhí. Stat mi tam
nebube mod bobotel léat, a to létě mi
nebube bnůi přiliš wnfntbat. -—

nilou

potreftón ifi.

Bůílámám Simón:

vnímám přítelem až ho ímrtiď"

Sofef iRobomiI.

Glutečně

flalo

co b [ ERobounil

o

Střibromila
přebpoměbčt. C—Equllife
měřitelomč, :: prchal fe mu Datel ceflou

úřební. Gpořiler

mangu

fe iii 5a 4 měfice,
[t;mx iwi—bo přítele

5 Dpramenomic,

pole—jimfetaně rameni), ia=

na moč muíi přiiit

na tu hranu ! jiní. Sint—t)bt) to owffun
bělalo fmrab m bomě; ale teb, to gnóm

mlannoflmitrolinxu čili beleněbo
nictaminta,
prěnic to nebčló.bo:

bim bo nóbršh) bratu u—in-olimu, :: je
Heeej bneb ga fantóm potofem u Gtaro:
mtatootoa leží, loupil be an 6000 5!a= na něfolil bui po fmrabč, i bomáci šen
hid; na ftříbře 6 tim gámaělcm, ž,: fin:
[fá čelúbla butt fama o to bbát, abl)

rčmu Gtřlbtomiln

byl, teplo a fpox [mrab 5 bnoiůmh; bo fínč neffeL

tečné ftůl Dáma“ bubo, ia! fl to byl ob:
lvúbčie šimnof! fpnotoi mominil.

I. Ilnoiisko.
*Bo ufpofúbaučm lupu gone! fi 6 » o=

řilel bneb! mobomilowi,

[mémn

ctčnčmu lmotromi, aby fe nm powlubll,
:: s nim pro buboucneft tabu top!. “Bří

tom to!;llábal Gnořilel

o fmčm no

roěm naftu. „Gtameuí je" celé 5 bobeé
lóth; mnt'tamčnč, má Wollmann) mňa,
nobola ie gběnú, a óabrabn 5biol—cbnaná,
:: tona! ob bumna aš ! potom h-amou
profilů, to! je na ni ieft jenom aft bele:
Harod) "fontů, ; niebšto ien btoě jabloně
:: potom iíou plno ioblefum oflatníd; tč=
mčř áábnčbo owoce není; inab maii tuae
imho, Rojice na boře blíž bumnu. ale
baloiiffo, mílí; vane hnotře! to ie půl

hmota; bn ůi čili tolaftnč[(óma

ieft

ob f(epic a ob unípaučbo bobntta ropou-=
tónu, :: čemu bt) čtomř! neměřil, lobby
tobo newibřl — šlóbh) a mitoh) 3 fo
niml) a ; komína ibou bo cenu; na ná=
mes :: bo rybník.
mao tt; dplčuoo fin:
točí, mnie! tube r&b iibat robi), je jim
mice přál nešli polím rolím. 3ač pal

mmbá práce bube to ó ton;

ním!)

a 5 Mamina

; fo'

bo bnoie obrátit,

abl) neilepní bnůi moje role (! nifolim
robi; boflalo. Sto bube omnem mice prin
ce nót, nebot flaní ie toffube ! nómfl
fťíopenč. Qiube fe mnie! u Irán: Iommi
trůnu; pob Rauim, i Mami čili plodnnni
b\jbnt, a u loni mneďo blášbční trbat,
něco čemž nemůže! :: gafe gnowa blašba

líúl'l. $a newim, nepřijbeJi i flenutím
bóbnt; abl: ie mi, še bube, aš fe ftani
mnromná, hodn: niglé; ale přece tabčii
na to mmmlogim, než abnd) :o(! močeob
tří loni a ob čtor molů na ulici maté:
tali ned)a[.
Cfčtaweai fe mi líbí ; bmč fročtnice

na promo jal fe bo iínč loeibe' 5ronmn
naproti rod)obn ie lucbonč,ga mprofhran
nó fomora,

:: pob

ni

[Hc—p. 920 (emo

ifou otočí: bo trámní lolno; ; té fe mů:
že ii! bneb bo Romina. „8 komína ifou
broéře bo řečárno, m níšto bmč rodilé
trubh) na nndx'xni řeganh) (fíečbo) 6 ietelí
nebo B tlučlon (Be "mnm) fe nadxíyií.

za ie tal mená 1an lonirna ; id ii mi
nim přegbít, :: 5 půle bube tomora na
řemenu) a na šelegnč náčiní,

[tetěš teb to

[inl pob [d)obb fe Plíhala“

Ba tou ře:
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gamou ieít ronirna
[minč

a pa! ie omčin;

mimoto fmůi d;[eto toe bnoii, the

to Ičtč to gimč Ičbalo, a aby lépe too:
čucbí, gačafié bo přebačomaíq, lat ia! to
i u mne bůmalo, nešli ifem gapočaí čil'h

boipobářífé

motoinp,

iterě ifte

glato a fifibto Dělá, a ftutečnů bíabobot
netolito maietnífa bofpobářftmi, nebi-š ce
Iěbo (tátu (celé řífíe) toůlnnošuie a po
iifffuie; nebo tbe ie boftitbleba, tam neni
gammenonse. Ieb ale voíleďmi, co Ii

mně, rogmiló !motřičfu, barem pofÍaI.

pomiln. -—- RD93 iiem u pána hraběte
ga l'očibo f(oušil, boli ifnne tafé to &lz

Žleb jícnu přefmčbčen, še ani tma

gii a m Wigogemftu.

tovat;

tafoměbo tončudnčbo bnoie nemůže na roli

tal půíobiti,1nto ieben mů; l;noie na bo
brěm bnojiftu proúčbanébo, gemi gab-ů:
mane'bo a bnoiůmtou polemanébo.
91 co
ieňlč mice bobrotu bnoíe množí, ieft Prof

bobotfa (Domů,boceIa mm

bnoii—

fta, a u; iíou iafo bilno na bnůi

aetene'bo čili mittos

Iatč [ouióm pomohl iíem l;noie

bneb m faměm haminč, tatše bnůi

peni ftaji a l;nojerogpufftěnóm

mi:

řit nemůže, iah'p nčinet tmoři fmt ab čili
čp am et me hnoji miiroíimem, nebo [itero
lon, nebo iabton (gopfem) gabrženů. © i:

nemb betu, Mito; fe o ni Ieblo

povalit může; břime ifem ii Dáma! lžíci
bo máfu lot-bo, a tou ifem bnůi mědnem

hopiroaí; tcb ale boticbnji ročně cent

nictamintn
Iimu.

maii me meífťnb boípobáů

5ři5eno; bnůi pa! fe tam flutečne o toe:
lifou beblimofti připramuie. Sebni maii
beflami obitou řůInu na brooře, bo lteréj
bmoie torata proti fobč íbou. 130 te' fůl=
nt) fc \ooSi na folečtu (na totonči) l;nůi
3 cblěroů, a tam fe bnoiůmlou, toi:
trolimem nebo firotolou a fábrou i gemi
připramuie. ůnůi z tatome'bo bebnenébo
bnoiiffn půíobi ieňtč iebnou tal flínč, into
neilepfii bnůi to obratem bnoiiflu připraa
mená. — Sini gafe maii tatomč bnoiiffo

tt oiim em. Sibo tobo ne;!ufzí, ani moč:

tomtu

latu

limit!), the [e 12 a mice !ufů boměgibo

nim čemi pobie ŽIBafíi rabi).

Bral

ifem

gemi browna tam na tom boti, na ni;
ifcm bnůi namáčet; moment—toa!iíem na
poli l;nůi ga bem, tn jfem rošbq pob bnůi,
hož bolo bnoiiíto prá5bné i na (topu (hře:

toic) mnfolo pobeftfal, pal ifem nanibnůi
Nabi, a m,; fe gafe mame—51,potom item
tou gemi bub [udpé pole, nebo na pobgim

louh) bnoiií; a nóflebel tobo bnoíení byl,
ze, fbe fe bříme íotma

brna cenu) fena

(totafině metbu) uflibiío, teb ;: čt i oím
centů pětnébo fena Hibim; a ačlotim mice
l;noie nešli břime nenabělóm, poněmabj
bnůi [ilnčil'íi left, Hibim iebnon toli obilí,
íato přeb pěti lety, a třih'át toIi, iaf můi
bobrů otec ltibimal, ačtolim [)o libé ča
neilepnibo bofpobo'ře to obci pomašomaíif'
„Eeb po iá bubn pomibat, SlBoi=

ani na m3buď) nepřijbe, až fe na pole mo:
maji. Seiieb horninu iíon ptoftranne, le
bnoiiftu ibou mam, tam ie len můgmfttči,
bnůi fc naíoši a obme3e, aniž iah'; fmmb
citit, neboť bnoiomta [;o bo febe přiiala,
a on přidx'zči 6 ni co užitečná čpamet
bo čemž, ťbešto roftlinc'nn neobnčeinč buíc

nofti Dáma. -— Icon bod) Qi robit, abo'o
5 tě melitě řqůmo ubělal tafomou bilnu
na l;nůi; potrebujes len ia! fiiroté bmčře
prolómat na menet, coby tam pobobínč
mů; gaňeí; aneb můšečxli bo fota iegbif,
nbělei bmoie tařoroe mtata proti [obě, a
můžeš iilui mniiěbet, Ebo; fe babe l;nůj
mmoášet; a co fe ma l;nůj 5 ebtěma to:

bat, mofobá fe bo bnoinč

bilnq.

“Iain bo ani flnnce nemypaři, ani mih:
uemqfufii, a pa! fe fam pobimiě, ja! na
tiňfnfpramitftatů Sřobomil. „Do: roli a na Infad) půfobi tatowóto nem;
bře mím, še ifi ímé malé boipobářfhoičfo toetraíó, nemupařenů a nemnčueblůbnůi. —
m3: poclcbií, a tafě hnoje přebít—mytí
Rho; ta! bnůi bo pořábhi přimebeč,
to opraroód; u bonn: nomč ioupenébo
pobiroei fe na fmě touto;
to muíeii
febmatuii, a těíiim fe 5 toho, že na pra= Bůt bneb po bnoii bofpobářomi na pa=
wem mine, totiz 6 bn oiem,
gačit mi: mčti; nebo! bq boftatečně pice nemůžeme
nič. Gim ie [oufennitomi nato, nem: bofiatet bobře bmeněbo boboďa btw; a
comi lů' e a gb.tnifomigíato: tim íe fbe neni boinoft bobře temene'bo bobotta,
pro \ointla bnůi.
Rho cbce bofpobářs neni boftate! bobrěbo bnoie; ; infomě více
ftmi fmoie optamit, muft B bnoiem
je čas iatom) l;nůi; a fbe neni befiatel

3ačiti.©no11fto

iefi bilna, me lteeč fe

bobrčbo bnoie, iefi neůeob

a botoma, a
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přiílomipramí: „&nůi iefl gállabcm,

cile bobqtet ieft bum polníbo bo:

[pobářfth

n'tč mc bmcřid) še ii to ta! nagpátcl

Sá ten Imůí Batclluge Dobře„gnóm,
nebo! aa mébo 5btaroí iíme téměř ražbu;

tóben6:

Barum

Stříbro—milan!

meípolel fc namntčmomali. Poulq ifou
m bobrěm položení, ale ganebbalě. (šup

rá Gtřibtomil

a Domu hnula, po nobód) to tím mice
"lapalo (: fulni puftit to nccbtřlo; a ie

50, 5: jen 6 mmm

tá.

napmdím fill) bo

fmětnice pabla, a tu je fe neímicc ulella.
-— Vloni teptuw pognalibomáci, še tm
to fíni nalqenó bol tim Dtafíiblem; on
[cšel u pole meblč cem; ! gamqení Webb,

ieft ficc bobrů čloměl, :: m,; běmečla Ríši [: mqbóbaiíc l poli

ale icben 5 měď; febláfů, "cí-iš ob Haré:
bo 511mm uftoupiti necbtěíi, llcřig rabčii

přeběhla, tm fc ji bo futnč gapnul a ten
flo! půíobií.

nougl rrou, neglibb ob ímébo upuftili; a
[na jeho, mamimou :: bubalou ženou
rogmrscnó, bal fc bo d)laftu tobo pekl:

ma to počala utíl'at. In 0119le
bma'uu na gábeď; tube fe gbtami neíltu
žilo — počaly brčet a Hromoút, bůtaaem

ne'—bonápoic, tě apropabmé

tobo bolt; [n'-epp, !tetě [: n: pytli namp.
EB: bmeřid; fc tm gabtšcl, a pro:o 6 už
nagbčt trbl a jí mrtmici gpůfobil. SDĚ
mečla fe po5bčii lice mobojila, ale přece

lořaltq, a ta!

iábmi ničeho ne5lepn'il. (štarěmu ít mňa!
mufi ponechali čeft. je celá bům ob 551:
llabů pořábnč habllan—ěl, tři bcen; bolo

nale, ač neípoloienč, gaopatřil, a [nnomi

flatelbcgblubů gadgoloalď'— — $un16!
bméřc fe rogletčlt), a bčmečťa
pnbla
bq budm bo fmětnice na

gsm, čcbo fe

n:“iďui přítomni utmálo bolelalí. .bneb
ii gbmibli, Rubenou \vobou ji mnúmali,
flatu na ni rospountčli — ale bčrocčla
pěny a bubo maiic ani mamuti jia—ola
nebámala, až ii loncčně flatl— Slobo
mil
plnou brft mom) bo obličeje fxlně

mrmil.

In

problébla a loofřilla, ale

flowa ob ní boftati nemohli. EB ííni u
famúd; bmefi luští nit.—tomi čili tmomó
rrut, (: 5 bmců, pro herěš bo měna po
flána byla, měla na aábcd; famé flřcpinb,
a ob potu lofíili celou mohou. 3 bncb

aš bo fmrtifulbamá 5ůftala.-— $a máte,
robičomě, náflcbet mambo ftraffeni tna-'

hid) bíle! bubál'cm,

a poroibače! o

fttafíiblcd), holub rogumu nemnii. 3 lebo
latě poóobi, še fc zmítá čelábh po gá
pabu [lunce boji cbobit bo tomato, bo fflcpa
a ol—Luulámčna půbu ; a tím ftracbcm fe

i; mnohé o Abt-moia ošimotpřipmwila.
— Rba; [: tato přiboba se flmňiblem
Ic fmidnx rollam přítomným wařcííilambc

IT:!Gpořilc!

Domů,aby fwč Do.

rotu otoupiGtřibtomiloma [tat
lu pmoěbčl,:: flibil iRobomilomi,

je

ici opět namnrími, in! mile ani Datel, Li.
pole, louh; a Ich), problibnc, aby [: :)
buboucid, opramád; 6 rogumnóm a [affa

fc pro léhře voilalo, hnůj ii ga nčlolil
bobin fpamatomal. 91 mna! m,; d\tčla
tofhit, ulá5alo [a, 3: má lemon nobu boa
lvlábn, a že lemon rulou jen mimi fla=
bě mlábne ; bblat mrtmici tančna. —
Ennui tem-um mutant-omnia, ze bo mčfta
bofli čaíuě přima, ale u bmčiřc je ni.
Ebo nebol boma; muíela tebt) of: bobina

móm Mottem porabil.

čelat, :: tim ic oquila.

jabloní na pobomce ; btm: očrlátoal. <Bo
obočciném přimitáui počal ftařečel mlu

Rbgš pal Ic

Ríši ča hlubokým moítem přinla, jiš [luncc
gamblo. Šíu ii napatlo. „šeirbnou "niklu,
3: 3m gabitébo řqníla černi; pec po
5ápabu [luncc pocefluč pronállebuic ; ona
tcbt) ftradxm na hrubou fil-anu ccfh; tře
bebla. ?B lom sa ní přes [;romóblu
metru něco fločilo, bncb ča ínfuě bršclo
:! cfl'rúmi brán; po potácí) ii Hlupalo.
Dna fc bula bo útčtn. žíle na tom to
počalo brogně firem:—lit, jambo fc předp

ll. Louky.
]. Louky suché.
!Břifítí ncbčli

bncb po

obrolcbni

pobožnonipřincl QBoitěd) Gpořilcl

thobomilomi,

lteróš bo pob Baron

witi: „Bio, inf paf, žBoitimu,

ia! fe

Cili libí loula pob tím mlabóm Icíem?"
— .. %cllá i: bon, to ie prca—ba,“ob
pamět—ěl!Boitčdn
„cíl 3 iifm bubo
ronnáfíct; ale mimo mom, profi-řebef.tte
róz bd trodm híelébo fena, na oftatníd)
brooud) třctinád; není mě med), tt; rog
orc'uu na pole."

„Dle tal, mih) tmo—

třídu," mlmoil iRobomil;

poli máš
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boft, :: ; tě íufílnh fe bó tale bobtó low
to ubělat. EBobítoalelí fe'o pal, ia! btoa
potůčlh pramenitá toobp :! obou ftmn
lela tetou, (: ten močál u ptoílřeb lonlh
půfobí? Ilbčleiš u lela na tašbé ftranč
ftůloel čilí rhlmičeť; ten potřebuie ien cíl
4 mh 5ftop tohfotou hthu míti; šleh ie
tam bog toho; mífto tataíů uatlnč bo hrágh
mrbolohd; lolů, iidúto tořeuh celou hrágu
propletou. II bruhčho rhhníčla na laně
ftraně \offal malí hhti tame, pončtoabš fe
muíí nbčlat mimo le6,nóflcborone1eftloe=
tru lohflamcu, a tu bh moba hrógu brat;
tohmlela. Db rhlmíčtů ubčláě po ueitohč

“ím haií lou! flenhh čilí Doh) aš
na lonec tě fufllnh. Slon tam omfíem
ftruáh; ubčlane', ale ten promínel mobh
tohlchne, nešli bloč fta trolů uběhne. &th
fe ale to čao fucha hobnh pramen mobh
lpuítí, poteče a; nalonec, abubeě mocíce
lou louh: poble [toe' loůle polítí. llbčldě
totiž
5 hlatoní
ětogbhmíftč
na hrbola=
nčlolil
fáhů ob
l'ehe na ftruhh
neim) Šním
tém malé ftwžth, ale ne tal hlubote' ia
lo hlaloni [truha jeft, ien cíl poloroíeí
[ttuhh hlmoní.
23ubeč=lí čhtčt loufu po
lití, mečmeč Ius prha, ahh'o iim celou
hlaíoní ftmhu gaftamil, (: tal celh prav
men toobh najebnou na lašbe' uíífto lou:
_l'h puftit mohl. “Io fe B neimřtflím ušít
lem námi na toečer. EBrlénlem tím 5:1:
nami fe moba to hlaíoní ftruge, moba
woítoupne a teče fttuzlou naloutu; a to!
le nedpů ble potřehh

chtoilí técí,

:: !bhš

iebna čáft loulh bol'tí pollta iel't, galia:
muie fe tooba to hlatoníftmge bál. Seslí
boftí mobh, po! tohftoupó na hoře ob
rhhníčla lama, :: mhtčlá na loulu; pr:
tento potřebí pouge tom, lbe již méně
toobh teče. Rbe mila! mnoho methu ielt,
tam nech mohu be'lete'cí, a to! jifíč mech

tohhníie. Geftámúdl půbo ; pífln, umíš
webu se hrubo Pwvvuntí. nafovci bo

nelhíhalo, lépe hh hhlo pole 3 ních ubčlatí.

Ealoloúlouta má málo čemž čilí prftí;
tu na pot—čimpluhem ;orei,

bolej mílí enínou.

a na

iaře

Diapotom ftmíílo

po mííleninč fe hobnč pohnojí, bohře na
přič nebo fíílmo fe přeotó, (: na iaře pro

len nebo pro řepu le připtatoí.

třetího

rotu na pobgím nebo na inře opět fe po=
hnoií, hobně hlubolo ruchablem fe botů a
otofem, mona! toelmi líblo, le ofeie; lbhš
otoci! iebnou přemlóčíč, gaíeieě bo něho

fltoébffou čertoenobílou jetel; tall bílá
ietel ie bobrů, a taloloe luční ttóloh, tte:
těž molrofnefou. Eattoboftaneě ge "patné
a mrttoč loulp neilepflí louhí.

3. Louky mokré.

% ibaříuád;

ieft pob iebno jitro

mhíemlu loula, ata ieft pouhé bahno.
tomto není ani tam mobu obložit, nebot
ie ce mnech ftran pablína, a ! mhchobu
ilo“ eí5í pole, tam fe tooba méfti nebá.
361 ííem tall talotoon lontu měl; tu item
hnoiil, fábroloal, popelem i náplamou 5
thbuítů gomočíl, ale nic nelpomáhalo.

Bhlo mi líto na lontu 1470 D

[úhů

toellou hlebět, na níž ien ráfoíí a pře:
[líčla 6 hož-lou ietelínou toftla; a i ta
lotoéto tráíop lonoa tří toobp í-očnč Hem
ulotoil. 8 naftalo jebeulráte melmí [u
ehč léto; neptňelot ob iam aš bo ání,
jen nčlolíl mal'hd) přehánět ubršelo obilí
na žímč. llmíníl ilem H, je ololo celé
louth hobnč hlubolé, into tratimobh ougtě
ftolh čílí ftr uhh tohhúgetí bém. $ÍČCC
fila bobře lu přebu, nebot [pobel leftátoal
ac [ame' černě gemč, ttetá fe lehlo lopatí
a hráti bola; proftřebtem louh; iíem na
tříš hlubotou a fiítolou ft'euhu mhhágel.
%phágenou gemí ifem omnem blíglé pí
ífčítč pole pohnoiil. Hrona! měl iíem iính
úmpfl.

?IB olíglěm tvrdne bal

Hem na:

ftruhh trochu magie hlính; hlína fe sne
náhle 11.95qu a butó míftó m pííhe mh
plní; a ga malh čas poteče moba into po
bfetočnčm alúbtu.

lámat hmeni, tal še přeo gímu hola eeló
loula tamním obrouhena, a na lebě to
proftřební ftruče mhfolá hráču rameni.

2. Louky mrtvé.

ie temeni bo ftruh, ale aemi le nepřihhlo.
thatel
mhhógeně gemč ifem ien málo
;poroghmul, :: na ní íemeno, Iterč íe pob

Sta loulód; mttmód)

ie tčě [ípa

Sal

míle točím—310,mhhůgelo

:: fhrnulo

tm') učíte! očeláloatl. Slam není líce me

fenem nalégalo, ifem nafel. mnu:

chu, ale ani teóroh.

fl: alufím toho, porofteulí tu
toa, nebo neporofte-lí.

.Rbhhh le tam na

iaře a po fllnčjffíeh befltííh mnoho wobh

ilem

lepňí tróz

121

Ěteni ; bofpobóřfltoi.

mešli fe bilalo ieno, bolu ololo
celé louh; a lříšem \o proftřebln lráínč
gelené očním;
fe ulosomalt).

ielel & iině Dobré trómim)
*.'Dlinulo iefflč nčlolil let,

nežli ifem gule to loult) mobl: ale no
(čd) mpbóacmid) brbecl; pčlnálráma buinč
toftla.
330 ffcl'teto fuebúd) let iíem na

té louce mšbo nome hrubo mobqomal;
a než 18 rolf: minulo, bola loula to lom
Remu, ial ji tcb ubit-lé. Siš bmonóci let
bt'noó mi neileoflí teno, ročně 4 i Gwo
3ů mimo otamu. Můj ibn má ii za nei

lepffi lonlu, lbe nim; nepodmbí. Ialuu'l

Šeč i Ib ímou loula to Éctřinód)

na

prnmit, neboť není ani polo talbařinaló,

iol'oš bola moje loula na imočóříeb.
— thatni louh; tmě iiou lepffi, ale po:
tfebuií tolúčení a bneieni. Rašbé loula,
lbbž fe na jaře, nenicli moho, polnblrá=
toa neonči, bobře oftnimi branami pie
\oláči, ne;—tomi Ie; nebot le tím med;
mbtrbá, (: trámu fe ialo olopaná rogloěi.
!Bláčeti fe může l na polním.

Qteilčpe mnel pomůže fe loulám,
lboš Po fašběm mbmeaení bnoie na l;no:
iiflu na ftopn topfoto flld)č gemč pob bnůi
Ie ;mbeílele, a tato gemč poabč na pobytu,
nebo brge) 3 iam na louh; fe motoqe a

tence: roglnabe. Io bq tobo jiš báwno
běláb, o wic, ěe třilrál toli lena ; louh)
bnoienč_boftároáě, info gloulb nebnoieuč;

tale to Dligogemflu

$.Brolo

a na Žlllgliďu,

lbešto ifou neimúboměiffi rolníci, fe řilá:

„Rbofwé louh; bnoiit nemoli:
iil'lč málo fllibí na poli." —
Eim dplěií říci, ze lbo ft lnl neblebí, má
málo bobrěbo fena, a moll leuliti [lá=
mou. „Be ňpatněbo ftmu ieft "patné bnůi,
a po "potlačen bnoii, smláfítě Too; ie ie:
fftč wnčuebnout neebó, ie „patné úroba.

Dni bnoil napřeb louh), a pal tebrum

pole. qulu how to

ebročinód)

napramío, tobě il Rroiemim l;noiene, čili

tal gmantimtom; o flem pobnoiič. Ia
loula má mlašnou, ale měllou piňčiton
půbu, íeiiš [pobel babe cbubú iil. 86 ifem
měl loufel talomč louh) na Dčb inlodg;
tam bómah; 2 neb 3 cenu; lena, a otar
\oa iebnou go febm let, a té bolo,

gebo

mecpal.

Rbololim

ifem

tu lonln, lteráá neibčle bq

or,—tam;gůftaln,

pološbč

mi přinlo

na

mbílpříílomi So fefo Ěartoffe:
„?lebbaltj rolnif ieft globěiem
fm) d) bilel (: globěiem mloftil“
?! lo ie pramba; out nmbmobi ze gem'e'
lolle'bo ušitht, iebošbo mu báli moblo; o
ušilel ten iefl na mělo Atraceu pro něj,
pro iebo billy a pro mlaít. 86 fobč

florou ta tatto rogmašuii. Smlnfl

mi

[točí—ilopůbu, obnd; 5 ni šil, o gbbtlem
napomůbol l mqšitoeni těd), jenž poli ne=

moii, ale iináč mlaftiušitečniifou. QBlnft
mi íměřila břimnn, ial onen bofpobář
ewangeliďtj flušebnilům holým. Wloubtň
bofpobář nebbá, abl) ienom pro [ebc měl
bolt, než aby měl něco nogbbt, obo ftoúm
bitlám čec—potřenía mlafti boinoft chleba
čiernal, a moietnoft [roou mbmoinófobnč
Dobrém ílohou ganedml čili obwebl, jal jí
byl přijal. *)lebbnlúnl roluilem iel'l, icuš
fmčřenou břinvnn tolořlo galopómá mtr
mlomooie le: „QSoiim fe, chod: o ni ne:

půlku“

4. Hnojení luk.

tale rok!, co to go užitečné ímo.

ii bol t—o bolle

přinel na

—- Dní protoi:

..?)loie bofpox

bářílroí nebó fe alepniti, mám [amč me
cbotoaté louh), to fncbém položení; (a na
boře mu třeba teče botol) pole ifou bub
iiloroate, tal že ie fotnm na hon palce
blubolo orali možno, nebo farm' pífel,
lterú fe mi motoaluje, ia! mile rablo boft
málo bo gemč ropuflim. S)!o gabrabč fe
mi šábuó ftrom uimouti ned)ce (proto
že bo "pamě o beg lořenů MM); bobule!
mi nefročbči; oni mích; omfg neprobám,
(: přece mám louč ffpatué. (Qámá po
celou 5imu 5 roclfé bromobq welilé porce,
:! na iařc ; malé bromáblo oroffem iemč
menfíi porce, ale ao to rodilé porce p !:&ce.)

Rrámo fešeron mlíedmn otarou, otrubo,
gemůálo, lolil mit tlučh; (firotu), o co
obilí iim přeb otelením genflé roomářeií,
to oni newim (ale go to po otelení ne=
boflanou neb ialomou fečlu (: flómu);
a přece "ent ob h'ónn) mít neš btoč li:
bn) múfla nebol'lol, a na iaře ie může
čloměl [púlit — muíimet iim no' nobl)
pomáhat. (SDčtoečla [leti-i po celou čiam
mom; :: břeblo, bo žlebu fe nepobiroá,
tom íe líbnou čmoí m řqonce, bo žlebu

tlučlou přimaíítowončbo, ale nim) ne
mošrončbo.) 36 newim, čím to ie; llibim
iolo iinú foufeb; nebozli o nčlolil man
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belů méně, 50 to 306 mám mčtníwagbuf'
— Eim blebi fám febe upolojit, ropě

mm 6 berní louh; obplamila n trůně po
filu bola. Dtanm pa! byla na hnojení

řelne: „?Dčám “patné

polomici melmi pěmá, na ními nebnoienč
polomici byla též lcpn'i než jinbp, omílá
l;;orní polomici přecenemuromnala fe. Slá:
i'lebuiícibo :qu ifem Dolni polomici to! po:
l;noiil,a na l;nrni polomici iiš meliló mů;
fena ullibil. Siš je tomu 12 let, a můj fpn
boíamáb ročně bum mop) fena, a téměřtoli
vlatni) B tě louh) llibi, a teptum jebnon
ji pobnojil 3emi, Pterou pob bnůi pobflábá.
Weřpbli bod) já n; bma mop; fena taš
boročnč mlafti uhabl, hpbpd; bol loula
nedyal tal ia! bola? Ebo co bobrěbo učí:
niti může a neučiní, [Jí-ichmá; (! Sofef

polnofti.“

mobizli mu nčfbo, ialbp to ono 5lepňiti
mobl, bneb má obpomčb: „Sá jím je
již naýouílel, a nabčlal fl Hloh), ale
moje pole to neneíou; maji tuge ffpatnou
gemi; a při lculád) bpd) fe Byl bo fonte
o mffefbno fenu připmmilJ' —D_n totiž
mpwášel to čas fudm l;noiůmřu na loulu

— afi 20 bšbánů, nebot l;noinice jeho
jen iafo mall) mbnif; a po tému trámu
[problm QI rqbíteali mu, abl) boípo:

bářflč

nominp

četl, l;neb mám ob

felne: „D tom jíou ien fame'ímófílénh)
měmfód) pánů, lteři ani nemčbí, inf [:
d;leb robi/' a pobobné wómlump tobě, a
přece jináč bělat nebube, nebot tafoměbo
gřibra top i íebe mětíli nouge a trom
oblx'ejuě přcíxoěočení ! polepnení přiloebe.
„!lle tam ine fe, tmotřičlu, ob na:

“i louln to měbin řád: boftalW' tága!
fe nebočfamč©pořil et; „co pal me
6 ní bělalP" —3nu, obpomčbřlmoho:

%artoč

bobřemá řilámaie: „“)lebbaló

rolní! iel't Alobčiem fmód; bilal,
a alobči em lolaftiť'
„D tom fltoieněm l;noil čili Iom
poftu ifem jiš mícefráte četl a flpílel; ale
ia! fe rolaftně Dělá, topo jiem le bomčbčt

nemohu“ pramil (čp:—file!
nednčl nebo nebbalf'

mlabt')

_„ „Ba

ffočil lnu bo

Sřobom il.

řeči

„Go paf nemibiš

mil, Dělaljfem flošenó čili fttoie=
to bmč brcmabp na mém bmoře? Serna
nó l;nůi, la! gloom;lompoft. me: uš
ie přelopaná, a hrubou flíčbám. ?lial

bolelo bnojiíla obrabil iíem as na čtou;
tron; blonbt'; (\ téš tal "irolú proftor na
bmoře, o tom ííem

ímášel brn,

liftí Ge

íttcmů, flepičí :: holubi truc, BIátoB ce:
ftp, fmeti 5: hmota; a fbpě tobo aft na
ftopu nabnlo, polil ileiu to bnoiůmfou,
tn níšto mitrolim ro,;pufílěu byl, :! bneb
nějalou gemi pobůgel, aby fe mi 5 hrubo:
cenné bnoiůtoh; nic nexonpařilo; a to
ifem tal bloubo [tlábal, aš Bola btomaba
into iá mpíolá.

gBott—tnjfern ii na pro:

buo přelopal, přibnl bo Ill ílinu arnbní
to, a 5 toho 506 notnou bconxabu ubělal,
tteroužto ifem bnoiem bobře ubnilúm pro
llót—al & bnoiůmlou pilně poliwal, a to!

"an sa to! pět loftfomód) [ábů toboto
[:'lroienébo ůuoie

nainábal.

pal bámáě počor nato, co [: m bofpo

bářífúd) nom iuód) čte? '— Téměř
no Eašbém ročním ie toppíáno, jal ten
nebo onen bofpobář flroienó bnůi bčlá;
ale mííeďp tt) gpůfobr, na iebno topibou;
ien je tomu [ttoieněmu bnoji blebí fašbó
něial'ou aláfflni lc'uloufilo bobattheráš nm
neilaciněii přijbe, nebo ncifnabněii tboftánč
jeft. !Dlůj otec, ial' Ii řell, a iů máme
trus ob btůbeře (: moč ga neibůlešilčiffi
čáftfu ! tomuto bnoii; iinó — obpabtq
ob roěelubů; aaa jimi firomlou rogpnntřné
loni; a opět jimi obpnbh; robomě ob bře
benářů, Tage, mpmočenú

popel,

trew n

bláto 5 intel a. :. b. —
moč ale má fe bóti popr, iefl pole,

Ena pol—čim,

l'pneb jal fe otama "líbila, počal ilem l;nůi
m forbě na loufu topmášef, :: horní po:
(amici ifem lat pobnoiil, že toho “roje
nébo bral-into rcglyabanébo bnoic po ní
na půl palce topfoto leželo; a bneb safe

lterěš [,uoiití chceme. 3e=li pole pinčitč, icft
turno, manné úrok—níbling čili iilu při=
báwoll: ie=li mffaf pole tčšfě, pal fe má
hub pinčite' nebo jiné leblé čemž, tahmav

jim na nomou btomabu mohol.

tífflu,

Elláílc:

buiicí léto byla krčma melmi řibfá, p o

né pran'nice

přibati. Stal je, Smois

tomu, too mfiedo im iebenlrát

čte, a pa! nim;

mice.

EBot-itoei fe, tuhle

nčmabš med) mobnil; ale na nimi na tu lnibu, ta ie plna mňtabů 5 bohro
polomici bola trámu mnohem pělnčmí nez
jinbp; bentomsl n fnčbomú moba tam něco

báříhid: non—in. Go fe nmč tam lil—i, po
lošim l;neb Do té fnibp a m nebčli ft b)
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přemítóm.

Infomóto příruční !niba ieft

výbornou mčcia talořla mčrnóm
cr m to neni.“

rab

„Sat mile fc bo [mébn nomébo
fíatřu přel'íěbuiu, bneb fi talemou lnilm

plošinu" řrfl Gpoříí ct, tri: ale Iě
Saroflamr (tal fc imcnomalmlabó
?R0 bom il) profitu, abtfe mně, poněmabá

ifr mi „nebbalódp

čt cnářů“

ípííal,

pomohl při íířboroóní nčtolifa most), ne;
bot End; ic r&b iebnóm tómbnrm partě:
[;owaí. Gmě ftaré robiče mann s fe:
bon;

onit

Ii to!)o přeji.

SDZnií ílcr m

buť: on, :! gwlántě matta, ic nčtam na:
Mali, mifto tom; byli mčíí odyotnč bčscí,
“li 6 máčí zarmoucenou a but—latí při
tom, aneb bolcncr řifalí: „Sá nepůibu,
iběte fl [umí/' a telé iim'pd) ieiftě brubn
ffid; obroměrí jim bóroatí. ?lecbtčlfli iit

Siřil, matfa profík: iebo Míru řfour:
„SM, Buruma, n;; mt ili bobnčifíí!“—

$arufffa

pat obíelta: „ili fi ib: ?Ins

na!“ a to! to ffío vo tuned) běted). Rbnš
pat šóbně iíri nechtělo, rogglobil fe otec

nebo math :: rqbčíňi Íe po bčtrďn (:
bibo bylo tomu, tteréš iim bo rufnu pas
bío; to bplo máno, poblamtomóno, pě:
ftí bo blahu)

tr.—bobo gdb tříítduo,

:! to

Dpramcnomícíd)
mómčnel priintčnó, ta! blonbo, a; fc buB robíčomč unnmíll,
ale Eorotta
je 1113:bobr: obflnbuie,
a já iím tíž níl'bt) neubííším,
bčtí bí) ga ítařcčh; umí-ch,!
„21 teť: ŽBám 306 icten

pramíí fíarí) ERnbomiÍ;

a mnie
přibube,“

„trn oír iefítč

ie fllnó a gbramó muž, 52 let Barú;
bubnů člomčf; mnt jíme ob bčtínftmí přóz
tel:; ; alt má tu amlántnofí při fobč, še
dyrc mfíeďo iináč míti, nešli ofhtni iemu

romní níaií, of iii ieft to [epffí
nebo
born í, to mu ieft irbno. !Brníóe má
r&b, ale cbubóm r&b pomáhá i bq pro:
fin), a to [a mně na něm mimi líbí.
Rbnš mítčl nčtobo, že nemá čim topit a
še na břimí nemá, iíilč měl brubíbo bnr
něiahi [11an ftrcm 3 irbo mlhách [efů na
broořc. ,Blrěběí:Íí, še m něhu-é robině
blob fc amébě, iiftč byl na mrčcr bodmíf
cblrba nebo i brna :,a vínem; a to mneďo
"rytí činímaí, poněmnbz nerab běíomční
"nikl, ancho pončwabš to! šábnó jiný
nciebnal.
'!I mňa! B mvcbcmáním bíteí fmúdp
nebal lí Docela 3ábné_prl|cc, irn quš mu
pomábah) praccwnt. Bábnó 3 nic!; neumí
číft ani ptát, pončmabě bo Hloh; nerbobili,
leč m čímním ční: iebnou nebo bmatrůt

a nebo bítčtig úft (: ; nofu trew fc
malíla. Gglwlí bítř ob otce bíto, při;
mágem math bít! bránit, nabámaiír Ot:
cumi raíů
(: iínář, 0 Dítě dylárbolua (\
litomala, jařobp mu byl otec mír-tme:
bíimč ublíšil. QI to!, co nepoíagiljcbtn,
potačll brubó.
Děti, ttcrě gomčaoutctíp, ncbómaln
ga nepoflunnoft tmou ani flomrm poté:
rám). Stftlí paf bílí ob robíčům nřro

zábaly,

nevi-id,)ágeln B profíwon, ale Grog:

tagem řtoncc: „iDritc mí d\[ebaí to mi
tuptc :: í. p." — .Roupilaclí marta bccři
fíátet bq ieii přítomnoítí, a nebpl'lí bo:
rrln po icií chutí: bucb 6 ním básela a
bubomaín, a ! matre třeba relt'; ben nc:

mlumila, aj ií math Hibila, št ii loupí
iínr') ífáíet; a to! fc ti ftaří blágní [nmi

bčltm imám ga o tron)

snbalí.

mice pat pncbpbilí lv tom, 31:otec

nmě3ířílomí,

Shia
bla:

a motto nriftarírr

brcří $a ruffr : přáli, čcbošjim vílami

mra—

bitů; gómíběh; a ta! mqi febnu m na
přátclnmí gin), (: roblčc gn neipramrbli
mc' pomašomalp, nebot robiči ir pro já:
bnó přeftupct nrtrrftámalí,
ba ieíítč
oftntni bčti mnich; ča nt trpímatí, :!
proto říl'ámalp: „QBšbpt iá kafé pramií

mům (: vratné nábršnofti nenaučili, očí::
[talí hrubými inrcmcí. Eoma, Myš čes
íábcc nebo [obč mfpoírt neflunuód, imrn
bámali, ba Má i rcbíčům fantóm fpurně
a neflunní obpomibaíí, [:qu iim to o:

mně bdwaíí mmm [na, a proč ouí bos
Rámaií čapčií nčro nutného? — '11 to
ic tcč bfarvní příčinou, je Barb cbubril
ob ímbd; bití nrnámíběn jeft. em (a bb

to trmbní.

EBroto le taíě

šábuúm

[midmn prominuto. C'štan') Gtříbros
mí! řítámal: „íhmč nemaií rozumní“
mama

iíem mu to ga glč ponábámal, še

bití fmč ta! bilnace růftí ncdy'xmá. Rbpš

ialo Sif it (: Qarun'ta;

pročna!

Gtříb r omi! bl) mu neublíšíl; ale po:
němabš tblaítu obbán icft, nemnímá fí
níčrbo, a proto ití: bofpobáiílč nářobí
po celém bmofc roatabanr'; bobptct Ligní
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nebo Nabeul řime a wc tblěmč to neřá:
b! ftoii, (\ pamučin tam mlíi ob ftropn
až na bínmu into proftčrabcl.
Zim

mčuč [ol—čwifimá [inrc'bo otce,

(\ ?lBotiTlln

6 nim bčló info o otto:

tem; „mn'nbc i( přtlášl,

fnšbon

práci tí pofngi (: bomu njíbá."

— „Gnab bo proto mnícli pro:

b at, " bologil

!! útrpuúm

ůfmčmem

Gpořílcf, bal mmm „Dobrou noc"
a obond.
SCnoalo to aft 18 bní neš fc QBoi:

těd; Gpořílef bo Slábínromh

obftčbomal, při čcmš $a roílam
?Ro:
bo mil floro celí) h'xbcnměnič pomáhal.
3 to prnwownl \ošbo, fboš moče: bomů

pfldmcl, meftlč fouífo o gčábberítód)

obřancd)(\ o Spořílfowl.
let

Gpoříz

měl il; mnoho nářabí ble 5lepncnč=

bo gpůfobu gbotommčbo, into: !!!“)le

lbe otec ieií \D pobmšftwí bómal, nebo!
tomďni lí !)ueb 3 této bobo pro jcii po:
tom, bobté cbomáui :: jiné fráfuč mom
milomaíl. .Rboš pal [: lonečuč přilotblo
čtmcro tučným) lrmo (\ melilá brooulctá
inlowlcc, ftcráš byla ble gpůíobn mv
glidčlw obftmonm, :: pro bobrč kmeni

neobyčejněmmm bofábla: tu tepruw
mnidni bubo ohvimll řfouce: „Sal to
mošno, ah; fe na té cbnibč mohlo tolif
bobotfa ušimlti? QBšbp! ! tomu uzmřl
m3 12 in:: polí a [nab 2 iltm Int?

9321)mám to unííld; akábbcromltid;
téměř uapořáb přeš 80 jiter poluoftí,
(\ mii icbcn ; nás "and to! pčfnébo bo:
[\otla; fuab ien tří, maíí po čtored) há:
mód),- oftntm' mámo bwč, tři (\ lid) uč'

tom telat. iBrambnfnuámc 505 bmémoíů
a bwé fom' :: ten potah talt' 50 6 tufů

tmm ípotřcbuic.“ _-

!Břiloql talč mc:

můg fuffcnč ictellno a mů;
ua mačkání “na pro bobotef, lili)
into, a bolo to námi o hvatčm
řqací ftroi ua fotí, [cšfowomá Bnnč
.Rteftitell; tomunllteml porog:
lec na hrubo, tomutu) fůl na bi: umčti nemohli
ptmolli: „?B mod) 9M b
lání bčt pob omocnbmt (homo, [ntomlcícb amnaibe
bťÍTfD[na, a on
aby fučbowá (\ beňfomá moba pob fo:
řena) pfiímo měla, a (homo mice moooc

nano; tafe'bglcrgonífé

lilo ftoiáro

a to šú to, to nld93to hořelo nmobo mc:
bn nabčlaií.

Sebou cbtčl '$: [tojátů almórh) un
přenán'cní [Icpit nutí, ale to prlnmé fo:
mta [: mu pro áábuý bobotft mbobllp.

!B o bromátu

balí jméno ř crt. Goo:

Hltl
nofll mofofč boh), foBeuc' fpobh)
i meřm, plnmomobrí) fabát, n flobont 6
mlil'on ftřccbou.91ábbcrorofíti pal měll
četné frato, fontnmč ale boít tomřílmě
(potah), bimnč lmčtomauč min;, na blog
mód) kolo, na nobád; boto, a mlabm'
bolt boíl,
?! ototo tafc' tobo nomc'bo ípoln:
občana fmčbo bíwuč problištll a poru:
goman. Sobul protonů, je ic nříafá gta:

ffllčfn, gebo m gcícgcamu, noo mu
bo [mrtl irwalo. Shui opět foublíi, gc
nčfollf [et ufffttil, (mšbof pro ani to:
fam; ucpliel) a teč oni fobhmbčlá blnbů
a přlibc o mffccbno; :: tal fnšbú něco

wěbřl. Sabo šum SDorottu,

pobmba Gifibromllowa,

bmu

mali mms

dní, ale zábnó negdmlbčl jí, že tab [aum
bubo boípoboní (\ paní » onom bomč,

to!" bobotfn to! frmcnčbo mít, a ieňtč

toli ímo o ínvatčm Saně

w sáfobř?

9m ittel af [[ bá “ nás dnu| gniit, tm
[: mu Lbc roblt ntbnbc, aut tof Iráfue'

ímo. ll Dprnmcnowic

nmfcii být

mnohem Icoffí půbo malí “ náél“
„Go po! ní! bnbc gbit ten náš
nom) [ouftb?" tága" ft mábbcromn'ti
bral) bruba. „in! 14 bní přitocgli mu
mů; mápua (\ bncc tam fm bmá tefal!

a 4 gebm'clf' 3:50 chlapecQBIattmit
powíbal, ze bubon bělat ; řqárn :) Duo:
Uffo/' probobil iebeu pawolít, nad;
to nejblijňim fonícbnim bomč nonšll. —

„3 co jo?“ osmnlo fc naiebnou mimo
blaíů — „; řegámo bnojlílo? Iotě n!:
iah'; fípn'ynl“ — ale přece šóben mnel
[: pobuoat.

ŽB páte!

Bolo to ptámč noc čtmtct.

bolo ble tabo ftarčbožRo:

bomlla 5 ř'egánn) bnojlíto

botov

mo, (\ ro [obotu roffccbno bláto ; cc:
Ic'bohmota of! na omi bromabád; mágtnuo;
téj bobuá bromnba Hošcm'bo hnoje na
obrabřm'm mim, lom [: mchďo ftarč
bláto ; bómalčbo bnoiifla [u_cfíoa umí
5: gnbrábfo fc prolowo; při čem; i fám

rtutí) Gtřibtomil

bog řítání bobros

molu! (\ mefdc pomáhal.

Dn! byl na
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notoe'm jmřtč. Šáben je na ntho jjj třetí
ben neohottl, te [totn hol potáb ptmní

molán, a ob !Bojtčdja Spotilta,
íme'honoročhohojpobáte čajtčjio tabn tá:
jdu, eoj jej weltce těmto; proto mjíntp
pomáhat, (: ob jjtobo tbe jat mohl,

d):ántl.
!ijechna ta nomota Ratčnnn jeli:
hlín, jen to I; noj tjto me Barvení nt:
ehttlo mn nijnt bo h(ann; jít; vrott to:
nn: potáb tnnbil a bublal: „je bubo
plní) bům jmmbn, je ; toho bohhte!
onemocní," a těm pobohne' námith; bt;

tal. Rboj ale Ghotilet

mjj'edmow

potúbtu nlčl, bmůt toellh') hej tonjc, ee:
lh moblájbčnh, bmě hromobo [tojene'ho

hnoje na j'lmnl a nábrštn na hn jínoh;
hneo toeble' totát hnojtjh, to .nijto hola
pumpa, aby je nemujelo tat čajto ottoís
mt, jteje ;eE' ;a moto ma trouba bo
hno'ne' bilnh, pob tronhon jtála fabečfa,
; mito je hnůj polímnl, a tím je mno:
ho chobtní jan tam njjettilo, a ttoj ni:
tte jábnébo jmmbu necítil: tatč F1 to
lonečnč pttthmaíomat. -—'
EBm—nitof te'mčt jábm') je fonjebů

! Gpotíttomt

jnjínmh) nejmíce, hol přebjtatoem') obce,

nen; mtabh jíte, ale pořábnh, jen; bol
jiš I jánt ob jebe mjj'elttoé m hoípobáts

ftmí ;[eme

'Ien přiíjel jebnon to ne:

bčlt obpotebne! Spotilto

mi jhanu

placení baní ja totajení bo grnntotonteh
tnčh, a bal ft ob ne'-ho tojjedo antajo:
mat, a proč, a nač, a ja! jemnlml top:
[ojit
Dla to ho! 5113ojtčch miítr. 30!
mtle ptiíjta řeč o polid) ao hnoji: tnhp
bp! eele' bm; potoíbal, anijbh ho to bylo
onngelo; tof bylo jeho gholou, tn hol

na íuočmmiftč a tilámal: „Blatnit

o jlatč, hrnčíř o blatč, rooját
o bojt a tolnit

o hnojl“ nejmon.

břeji mlnmí, pontnmbj tomu rojumtt
maji, mázll ; něho co bát.

Čtyrslranné hospodářství.

ěp o t Het

mlumil te'j njnohoe

ptebftcnoenomo toi ee j'tra nne' nt ho:

jp o bátítn) i, n prawtl, je míní jas
mčítthofpobářjtmičto tíha n ne', pout:
mabj je při láme nale'gá 80 jiter; a
flce [ jitro gahmba, 2 jitra 533 tojtfo:

nejjel; jnab to jeho : mhd) jáhn pujtlno a paj'hotfta, 6 jim a

norooto jn Edu; pomašomalt, anebo je
báli, cín) je ten příchosí jonjeb ! nčiar
tčmn nomotářftmí nejmebt. genom íta:

rého Gttíbtomita

1000 (of". jáhů touto, a 40 jttet mot:

m'xh rolí; neboť při obhčejne'nt tteftrann
ntnl hojpobářjtroí mnj'lt pri) tajbotočnč

poptán—alt
je, 40 mít polí pohnojit; ! tomu pn') bt)

lterí; ; počátfu wie hantl, pojbčjt paf
chtoálií a ptamil: „'žlj jat ten hnůj na
poli půjobtti bnbe, palboeh ![Bám ton'em
pobohná hnojífta tabu. Stotř nahnbe
hnoje; nebo! jInnee ho netrámí, mítt ne:
tvhjoufjí, bejjt nemhplachuje, a ( ten jmmb
bo jemč je bojtane, nebot ten hnůj
aut cítit není, mul ta tabečta, bo níjto
hnojínvta ; pumpu; teče, nepáchne; a jat

potřebomat na mirn 10 mojů, po 10
tentech počítaje, teba) 400 mojů ohočejs
ne'ho hnoje; tolt hnoje neni mošná bo
tota jhle'oati. 3 potmčomal: „llbčlámzll

čtou) truth,

pabne mi bo jebne'jen

30 mčřie, (\ jiš o 100 mojí: hnoje mě:

už potřebuji. taal bubn moci mimo
btnhů ohlli pčjtomat, antj jobč jaton

njmn na jttč

a na omíl, jntošto na

jfte j't moftím iamt pomijtmlt, bámá to:

hlmoníeh ptobinách, nčiním.

ho hnoje jen polototcl, co m9 nafj'eho
ohořejneho bámáme, (: jiní, je má po
něm jijtřjja' obilí, nej po tom hnoji,
Red); bůmalh hojpobát bot přeb jeho

men o mttifh mě! jjem jen 12 jiter
polí, a mě! jjem ; nich čtou; ttato
čilt (tr tt no; jlnat hoch nebolmohl tolt
bobotla bobte mhjimit. 500 1. tento
bc'nnjtto; bo 2. přijbe ouhot Be je:

pttchobetn bo úhora motoojt! a jaomt;
_pontmabj to mnojjhví jnehe'hohnoje pole
jen loptč, ale jábne' pojllh mu nebámú.

anestt

mohh tof, můje po něm hhtl

ohth , bubexll roj'jat fuchí; rot, pat to
onom mnojfhoí hnoje na poll lehce ora
ne'm pobejehnef' —
13mm, jeji toto jlhjj'ene' nomtnp

máto nebo6 tepon,

SB Dota:

nebo autem

a ječmen; bo 3. mm; ptijbe omeo
6 jeteli napotomtc;a bo 4. mm;
přijbe jetel

na iebne' polomtelpob 15

mě:;hrách, znát, len tpjjentce,

není:“ to tratě šttnč. !Bat saje itt

Sete!

o.

bém iebenhát pojetat, fttntjto
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pobuoíím, a (můj bmb samotu, na tak
na! přeorám a tcpmw ftiu.

Diabolo tnwabícm gaomt a bncb mvtá:
čet, a není:" motto, tčšfómmálcem pře;
máta, nebo fotem; tatto přitlačcné lépe

bunt

!Boictcll

bnoiím

;

3ctcl, lmá safe čtmxtí;to! na
ne: to fauně pole přlibc, nirbp na tomm

ntlbp pro “to

ivuš ale dat! miílo šita

pn'c:

miftč míciu, 116th na btubou polomlcl,
aby ta! mgbp teprum ga ním let na to
fauně mino přiííía; pobobnč icft tah' 6:

bá mám pob miru (1116 wogů
bo
bobrěbo bnoic. Ialě [: ml latta
bře bařiwá m úbotomé tratě
po

u i c ! [et,

“máty.

fet5. m, i

šití, rten; bylo po ictcll

!Bto lcpni pochopenimám tuto

rogbčlení fasád; polí na ftolc třtbnu m;:
frq'lím.

tšino (ilmč (immo) bmb po inčcb boftl

l.
jetel.

lctctt
e

pfímicc.
::

raní
brátb,
čněla.
má!,
,cmátn,
len,

Šito

„:|—iw

IVT—
lrntu'

%íce

mimi

bund

bubo:,

131006

bubo:.

řťpa'
.'.

tepu,
.

čněla.

! pfícnicc.
::

jete!

imtí.
:

cn
“cn
mrlem.

upnula,
mifímina.

32mm),
irčmen,

hrát!),
ranč

mtfmunm
mrtem.

uměla,
má!,

íctcí.

ictcíi.
s

mrtvrv.

ranč
bráti),

pfienicc.
(:

čněla.
má!,

genuih)
lm,,

Šito

wtc:

3m

%ícní

sms

Omo

bubo:

bubo:

Ill.
tmm
ittd.

ÍĚUG,
'"

\ pfícnicí.
6

brácb,
rané
čočh.
má!,
gemáfn,
lm,

mlfímina.

řevu,

ictcí.

icteíí.
o

mrh—
m.

braň).
rané

kterí.
o

hemm.
mmm.

;gmáfv'
míthílt
=.

iýčmm,

iecmcn.
mífímina,

pncuicc.
::

čomá!,
čfn.

“mam
km

||".
tmm

Dwed

_Šito

Qbícní.

Síto

$ícní

Duně

ieteI.

mm.
6

irčmen,

brácb,
rané
čočta.
má!,
genitálu,
[_eu,

mtfíuuua.

pfíenicc.
a

ietcí.

iclcíx'.
!
pfíem'ce.
a

ranč
hrách,

řadu.
má!,
gemátp,
len,

!.trnu)

mrtctv.

bubo:

ich-H
O.

“mam,
itčmm,
Dfítnicc.
a

'vřijoe
||oo

a,.

Šito

$ícm'

Draca

it
td.

"N'ječmen.
zeman),
míňzninn

Šito

%ícní

binec

Duha:

rotu

ťuťu

1.

2.

rotu

nímu:
mifíemua.

brapú,
rané
má!,
WWW;
ten! čočra.

tofu

rotu

rotu

tofu

I.

5.

6.

'I.

roh!

Čtení, 5.,prme
Slognam mani.
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?Bátbrot, in:

ale trh, a; ft gačne mífii fnčb, it,

to; rotbno, ic zao iato prmni, a to! i

fftč irbuou celé pole pobnojim, a na

náflrbuiiri lita. 3euom irtcí

jaře

utrába

omfrm

gaíriu, bo ttm'bo tc:

[: bobřt boti, pam třtlí to! gas na to prum, tboš fc orocs roggrítná, 6 ——8
miíto přiibt; teto jen třeba, obo [: tribu; liborictclomčbo (zmena na je,
bn ti to iru rogíriu a gamlářim. —
na iinori potomirl trati; Erla.
Elo ft ftaroftowi mimi líbilo, tal
xbpbod) měl famjluam jttcl fot,
le fi bmb umiuil, naibcll na také po= nil'bo bod) nebo! toto pole naicbuou tat
lt ;láíftni trhu, 3: počrmlo ímoit jriTtč blubolo oral. Bubu míírďo polo na 8
přtb fotím rostřli to čtot ttat
řill i na 10 palců bíubofo orat, ale jen po:
ftran,
a to blamnt proto, abo mr'nč mám, roštu) to pobmirrc a přob buoic:
poli buoiiti mčl. “Brom ttbo Goo:
nim, aií o paltc bloub, ai na bloubiu
filia,
obr; 6 nim učtttrou ÚIDM na gauióňltuou přiibuf'
„Go pat alt timto ta! urulonbfc
pole mom—la porabil mu, jam; fc jrbo
blubolipm oráuím dmtc boíábnourl?“
pol: nrjlip toshi-lití Dalo.
tága! ít Daroůa; _„Ínab fc mám má
Vzdělávání roll.
rour: robit? — 9, to tom fr ourólilc!
ŽB liaííid) půl—dtb Dluh-tá oračta mimi-b:

*Iio osimčmgnitti oral Goořiírf
itbno ottčlrui int-bob poli, ati 2 iitra
romuáifriíri a mami frhlo vobnoimč, na
nim palců bhrb l'o, mplvalomal tčmiř

famou bliuu čili iil na powrtb,a
porbmárval njied'nu orniri čili prft
bo blnbimy. Gc! mbo nábotou nato:
íta ob rr, butb it lt nřbo gaítamli, a
bomlomoal niti, robi; to bilal ita:

„3 roi pat to břlátr, Gp ořlltu,
tah—mám bili-m bo

fmrti

gtagitc

pole!

Étoba toho polo, to! bolo icbno ; mí:
!tpňid: to trati, a toíl buoic tam bo tr'
bloubh; pobřbiti jrfi na fiol'rát Moba.

či! Ěubrtr mit im choré šito, plně bri
li; a oroía botonrr šábiičbo, ani íe “mám
nemomrtá. Íobo jiš muogi u 1166gin:
fili. 933 čas motra fi rrattlall ; poli
babi-11,3: bo tri-bo nemohli, a paf tol)o
Bc mohou 506 nechali/'

„'Iafc'lt im 291) to shanim? ptal
[: Coořilrt;
„to mim, Lt iitc nqtou=
na, fm bone jináč o blubol'r'm oráni
fmúíflrt a mlumli. QD oráni blubott'm
roillina tofrno fit—o'
lépe rostlábá, a tali
tmu mire ootrmoo

ualččá.

€„Břímofrém

počafi to poll blnboto orančm obpabá
mlába, ltrrčš mire para, nrfgli pole goo
třebuic, botů, a po tmrbc' pitvě obcbáj;
58:3: mn'rbo irgirhi QBám tam gbnijc,
ani; 50 lbg; !bo na lorda bohatne! —— it-li pat fucbo, brši pole blubol'o oranc'
ale profitu 91366, čim tal blubolč bráy
mnobtm br'le mlábu m íobř, ntšli pole
bo otctc, mo naňim plnbcm o bibon 4 mčlto oranr', tbcšto při parném a mřtr:
palce gaorámc; to! jen jahfvf! poblmnó něm počaíi obořrinč Etmrtt'bo bireoioláse

plul; bag troíibla a bq rablitof' —
„Sto ic maat—In,“ tell QDoittd)

Gpotiltl;

Dbili má ro poli

„poiřtc ti 6 nim gaorat, bla, a proto míč ta! [nabuo ncpolěbá;

má btlňi tlafo, a tuba; mír: obilí foot.

abpftc mčbčl. iat drot—i." —

3 birolt fc rodice ftarol'ta,
[cbr—uncetoll grmč ua bom

otto! lámr;

ji; ani „iinfo není

bluboto orančm buínřmi řiti ftlněm'i its':

že ta!

mobasuir a

ale atm to blubolé oróni

Íatč to Dpramrnomirid;

mne iou

ftbc' to! nraňili, fboš jím: fc počal řibit

boípobátftóml nominalni, ttcrčš

ro *Bragc lDýQáSCÍÍ;a ble, po fftfti
lrtácb
mniďui brlaii po mně, (\ bobřc
ml, pant ftaroflo, tam pat tlačí fc jim při tom webe; noilrpííim tobo
míl'tďo tomino [roč tořtuo — na boru
bůfagcm jrfi, ;: mimo tti ftarč garputiirc
nebo botů, še oořáb rbrrtc irnom na
mňiďui tořtn'i Íiťbt'll) ftaměli. —- Britta
minim gačit (opat tra t imobo na rno:
tordm Dobrou gtml mit, a mTrcbcn boiri.
barrčl, a pole 6 buoirm litomal, ro čom;
ici QBoitřd;
nor—foil! řl'a: „ \Dlvřgtt

Gem iá minim irtc!

[tt bo omfa,

trr' pob Qšrgbifomcm;

ptiibtc íc tam

proto pole to naitouou tal blubofo oram;

pobimat. !Bobobuřbo !Bath bab nitá

nebotjetel šáha blubotou oritlci.

ga Bolinlcm

nčtolit tatomócbRoi
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čili ftptócb tratimobů

(fftůl) potře: tolim přec gříbla fama, nčbrj nab ně ::

bomala; bopoínb iíem tu Íťntč nim ta:
towód; ncuan'tlf

Tralívod y.

„(So pat rolafínčifontp trati
wobp čili RMM" ptal fc ftatofta;

tal, nbp proftfcbtf mffbbč, :: oba Iona
nígc fpnntčm) bplp. „sumu bobřc, še tas
fomá gříbln pob wrcbnmi fc ptůíftíciifou
mobon ob mrcbu fíbfou mrftmon fc tlačící,
Itrráš přiibollt na [)nftirí mlhou gcmč

na pomrd; fc prpíl'ti, a še txatiwob
(fítůla)

nab těm! gříblp galolcm') mobu

mecdo ráb mihi (\ “num. .Rbpbp fc tim

ob mam fc tlačící d)ptá abolů obmábí,
a tnbpš bolrmí tonoué pole famo ob [ch
lopípcbá, pnllt ;fíbla šóbné notně potru:

polím

m!) nctofláwaii.

„iá iíem o tom ithč ani neflon'd; při:
ibn ráb Bc [onfcbcmEnfftun,
nm; těž

motršpn

pomohlo,tofbp nc:

bpto ! gnplnccm, u nás máme brosnou
iílu moftpd; poli; ia' fam iid; mám af!
pob 10 nm. — Wc tab jím: fanTBác
pobpl; u; bnbe tma; mňa! já gab bw;
přiibu, jen" mi ga glč míti nebubctc.
9M brnbp bm iiš btw ráno četa!

Barona

6 QBan'ftm přcb boomu, aš

Gpoříl ct na pole půibc. Ronečnč ob:
icmil [: přtb bomem i Qšoitěd),
nrfa

fRomm' (\ bligto fcbe
bčšicí trathoobp jen tam bělati třeba,
tbc fc moba ; cigčbo \ordm tlačí a na
mlaflním temném poll na boru mprúší;
na [Ilončnčm poll mňa! numbbpltátc ic
blm') tafowó obloul ponačuje, infoš bp!

[ Spoříletnčlnil.93?p[1ilf,mpflptnc=
Ii [: učlb: nčiafc' ;řiblo, tam tcpnno
gíáíítm trathoob bo loufp pomtbu, mt
! oba fonte na Dubá mina na louce 5m

otep Milí: na motpcc přec rameno. \Ělltb

mtbu.

fc ! němu obá [ouíebč přitoaoarpnili (\

?lčtolimSpořilcl
ftxojna bb
Iáni torpttt ! tmtlmobům chbou ;
Dptalotnow
lt bp! bomegl,přecebp!

ftaroíta
řilln,

počal mlnwiti: „sum; Spo;
mně tmůi fráfm') bmůt :: to no

toč, nítbomauc' bnoilfto ani [páti nebolo.
sBrofim tř, pornb mně, Item! End) tali
mobí tatomč trpté bnoiiílo gbubonmf?
llšitcčnoft jebo mníi Iašbí) monbn') : blouptj

usnntí, mám-Il

pognníčmu bobm obpi;

mtl." — © p ořílef

vtpomřbčl: „Iotč

[naabnů pomoc, parti nu'íinoft bomolnic.
2531)máte trmvín, Ionínm a otočitnu po
[obč, (\ ti hraničí ;abní [tranon o ci,;nm
blootcm, fabp fc ie5bit ncbá. <.Boftamtc
teba; tnfowě [;noiiílo naproti omčitnč na
přič, a nbčlcitc mmm icbm; ob ftobolp
(\ brnbč bo bmom, a ncbnbm tam 6!

žábučbo dglt'ma baltfo bnůi lpbnf. 30
nom Roh; ílocbtc bo iebnč nóbl-Lh), ia!
me to u mne mlbčl. Jpnojlflo míra! mw
jít: na tři Bopp mpbloublt, (: ní! na
Bopn wagon gcnzi mpbít a wpblášblt."
Břpní bonTi na pole, tbc Gpořiz
lol tmthuobp (Htůlp) bčlnt tbtřl. Spole
to lcšclo na houbu, a “ proftřtb bplo
aíil 10 ——12 rolbfbd) míft, fbešto to:
wlbfěm počafí malá gřibla (pramcnp) fc
prómllp, a cclou bolni čáff pole ltbmjm
močálcm nčlnllp, a to činilo of! pob 4
měřic: mpfcmm. aBpgnammal tcbp Spo:
file! melllčbo pů! tola ob icbuobotoute

polo nab ta ;fíbla ! brubčmu; ak ní:

přinucmfamcnc' ttatimobp

břlati;

ncbot na té haiiuč lon'nbp op uto [:
llalčgala, (\ tubpi fc forptla pálit neba
la, neš lb obni WCM: toapufnla; atboc
nadšeni bliup ua torptla nebo fotptdbos
towód; ob iinub ji málo čafu ;bpmalo,
a n pole byla; (nás \) natomnančbo fas
nmn'. .Ropalp tcbp na '/,3 ítopp blus
botě, a fbc íc moba icfl'tč níšcii tlačila,
i blnbíii fitnbp; bo tčcb nnpřcb ftmom

čtprp i pět placatód; tammn poblc febc,
(neboť bph) fltubp přtc 13 palců Ntofé)
a oftatni ptoftom nab tamcnp [tamčnps
ml fe brobng'vmtamním a; na 10 patru
mpplnila. Šafomě tmtimobp ( 20 let
bobtou [lušbu tonaji, jmom !bpš fe po:
50! bn, abp fpobni lomem) to! ftaroěnp
bpíp,

bp fngt

uč mot—a poboblnč

těd

nwbía, a abp nifbc méně má tři lame:
up weblc' fcbc, :: iábnp na pfíč fc nc:
poftamll; nebo! na flobcni lumenů, ta!

info na tlabcní troubtt im lorptc! nej:
wic: gálcií. —
&'otma bpíp ttatiroobp gabágenp, N

I': bum pmmcnp mobp na Iontnminulp,
:: mtcbomlffa na poli pomóln Mind,—ala.

tu měl! ttathoobp bncb mnošfh'oí bí:
mám; icbni to fbmóllll, bmgíbanllipto.
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roluiítc, še go to! snít tafomá bahna na
poli bubnu.
*Illc mout-řciífí íoufcbé, ltcs
ří; tratimobp fláfll mibčli, Ílflili. 3: Na
lowt' tratlwohp nul ga 10 let ucgnhpili,

pcnčwabš mota mít m; na Boru mít—lo
protčlatř iní-.lt. !cht ale leští; Ettal na
jaro, shai ptrcc pole močálcm ucgíul'tauc.
genom "ctvrta ieiftč tčbnš pobgimlu ic
bno Gifitmě iltra mclfč vol: tratiwobp

maíuílil, into spr—HIM;

na 8 palců

bluboto garni, plec glmu fulno pohnoiil,

:: bl: tabs; Epořillowb
ictcli

omícm a

gafct ívbt 1_mu'ull.— 8 [máll

„.Rbpln; mbplo tal blubofo otáno, byla
by íučbomá mlába i|; bámno mbítbla, a
jm! byla by fqluutla a gůůnla u fam!
gsm! fcbřt. 921ml mfíat má mc blonbtc
ofml palců irfltě mlábp boít, a pončwabš

jcttlowč

tořcnp

oímpalcůhpprt

gcmč nama, tlačí [: bo togmotlc' fpobni

půbp ithč blonb. Dunes emírem tal
íllllůd; !ořmů nrmd, al: přctc 3m ímé

tculé

toříutp

boíil blubclo bosemi;

toho máte bůta; m tom, ;: gaotauou
bobrou gcm bol: nami; ; ntbnť ními nc
pombujc mt Dobré gtmč na pomrdm

rožcuům, ale 9 o b fofcnp,

tbc patra:

": ftatífí
foufetč ít,
počínání
[taroůomu
Hous
„!Bobímcitc
míč Barona
uml'lí,
i:

nomó C ttib tomll (totižCp oil

mu blebá; a proto im na polici; bin:
bolo gotauóó, lbg; [: l;noicm pomáhá,

Ict) ! nám banádč

iiílá (\ xvřqíí úwDa, měli na polid; mélto

půbp přimql

Slam prů čim bloub fc otc, tim ltplli
gen: fc mpotdmó; ale tu to wlbitc, ubě:

lal . pol: mlat, jm ic bo třeba uto
mnat.

Sto pole nebubc ani se 10 let

rohu." —

orauódaf'
Eno jamid;

prátcd; začala bucb
nčfolit nnlabódu ícuicbů 9161131)ch m

fhjyd;tratimobp

gatlábat;

nebo!

iimi “to na mvíuífcnčmpollěpofils
Dla jak motal ia! Ratnfta tal tomi, a och Gíctclí na poll
Spořilet
bnůj pluhemafl na čtyry flatu na mě melmi gatřáflo, Ibn; mibčll,

paltc blubolo, nafcl :: m fa, a tbpá
nm 6 Me!, tcpxuw ictclc na icbuo ii
tro pole 22 llbct (menu, a somláčll.
Emco
na gařátfu mmm! mpbllšel; a
mila! afl ga 14 bni po místí ictclc
baftal přhwu tmawosgflcnou banan, (:
ta! buin! tom, ;: míftcm fc powtdmí
velmí čili lupmi pognout muítlo alu;
umo nepolebl. Zu tcptum bylo bimdlů
na ta; potupné pole; ncbot oba info,

Gpoflltůw ! ftatoftůw, leiclpmr
blč ícbc. 1m to! lap! icbcn ; mimo
mmm, ale na poli ftaroflowč po gři:
hled; ani gmina), :: mc in! nalllbil o
nčbn 20 manbclů omfa ancllé magbp,
!beito plcb tím ioann 6 manbclů min,
a aft 4 manbclp ocafh; a metellcc tlibb

toal. Io

mdptčlo Qlábbctomuúm

bo blamo, ia! ie to moluo, aby; mttmá
;: m! tatomou bala ůrobu. 21 co! bylo
tcprum náflcbuiícíbn iam bimcm' aúšaíu,

tbc; ictcl
buinnfti aš četná buftč [:
na botu gbmibala, a ač [uóč léto
bylo, ga učtolit neběl po jan:, Ibn! »
pict minulem bíba nanámala, fc feta! a
Lil Baťala, :: bčmcřtp na malém louuu
pole rozlití nůfíc ii uamdgalv.

Svatí!

:! jim wploglltalto nei,

patmčil ušita! blubnlčlpo mání a pumu:

ze & atoftn

from mífcbg kmeni icíft!

4 wclltč may; ictclomčbo fena Domů oba

mql.

Sušení jetele.
©: fuffmim jetclc měl [tan—Raomflcm

mu:-bo ptát:, :: talč fc bo mnoho abttilo.

Gpnříltf
míle! jináč ici poučil. Dní
měl bncb 5 Dptawcnomic
mbčlaně
malé ttomp info na Batumi; to bglx;
na 6 i 7 ftop Dlouhé, na hoře info iinč
tmm; bo ícb: gablabmč, ale jen ta! [|:—o:
ímé, aby fc lebce tcabčlat ball). 930

framů bplp na laábé firmě čtqtq bře:
měně břcčih) gamrtdnp, :: fc !ašbúm
bmoum párům

bonnů pali—ilo 10 na 6

[Topbloubóó tabcn

čili Eibcl

Rbgš

fe ictcl [uiTit měla, položilo fc ; nicí;
8 na břtbitq na tt) bum pán) framů,
(oba páry pol'tatoilp fc na 4 [top], ob
MDC)a oftami bmč tabna fe bo framů,
ražbě na iebnu uranu, pobepřelq, aby;

from Blatčmi (tabnaml) na něm ušními
naňolyl fc flótčt. maf fc na h'otoq na:
bógclo ietclc aft na ftopu tluflo, a to ta!

čůftalo, aš ictcl

nfdwul.

Šla ten

apůfcb jetel ob fpobu aš bc mzdu uícbl;
lifh' fe 6 nčbo negbrtilo, m čas bami
fc na něm šábnó “tuba utkalo, 41mlabó

0
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ete! pob koment poboblně rol'tía. mebos
:Ftátoolo=[i fe mu lromů, nechal pofečcnou
etel na tabed; brna bm; ležet, a pat jen
to řabo to bobtoečet fe přemrátilt) na
btubon fttanu, aš 506 bobně ufdm; , a
potom fe (opět na mečer) ieteí qulá ua
bromabo fneíla, a brnbébo bne rogbágela,
a to! bobře i B lupenim fe ftlibíla. —

alonělbabě ale ietel,
třeba bofti [udn't
na ícníl fe boftala, přec to! fe paři, ze
až pleíniroí a budme, pani íe nepřebax
anie: tubnj fe tomu mufi přebeiiti tím,

je tašbů mrfhoa ietele bobrou šitn on,

lépe ale iečmenou
ilómou ie proloěí.

nebo omefnou

Gilem:

béřc mtbfoft

to febe a boftómú ietelomou

toůni,

!tcrúš napotom bobptfu into jetel dmtná.
Stale bobře ieft, !boš jetel při fudbáni
na [m" trochou [oIi profópóme. Gufíeq

nou ieteli neh'mil Gpořílef
nilbl; famotnou,

ale řeaa! ii bo řegaňh;

móíIebuiící ginu: dmftal fe Gpotis

botů, ::

pobigel foufebn, obo fe iid) mice flošilo
a jeli 6 ním.
2m šébmj fe nebal oo

bnouti,

ne!" ptamili míabi [oufebé; cošbq on
neměbělanemčl?
ĚBnbezli ta [óbta
to! profpčfíná, jološ pomibá, po! ii; mu
\ofTeďo bubeme měřiti.“ — Gtati febíóci
mono! brali to jináč na rogum řtonce:
„Sřašbí) rot fe něco pobaři, a to ie pou:

bd náboba, ze Cpoříle!

práměna

neipoboblněini ro! trefuie; mňa! co [: mu
pobaří letce, nepobaři Íe mu na přestat.
Mobi) fe none "patné půbo přebčlat bolo,
iigbo bolt; bámno přebčldno." — „Síle
přece něco unnfi točbět, “ prawa itnb.

„!Bobimeite fe jen na jeho “to

!| o nfem;

se EBo:

ia! tam ffettnč bnoiií, a

otec ieft ie () o šlto

bofamáb, ač il!

lntguc, into foltd), (\ nafiid) ntni

ani
máb
fc buboueid) gui bočláln; bubesll tal, ia!
fe ulaauie, bneb tůlnu na bnoítno po:
Bamíxn, a bnoiůmto anl teplo nemovu:
[tim/' — „Sebe bnůi mufi být měm
boot-n,“ četl třetí; „pag po! ifte fboiebo

téměř guát; (\ tnlč iíme bnoiill (: otall.

(fečlb), a to filo b_oblytlumelmi ! babu.

let na cenu bo ídbtowúd)

tloufíofmiIettj [bnet Gnořiltům
ča něfolit minut nětolif melfúd; řemenů
fábro na mončhx. „Iotč pramó bimotroo

ačtolilo mibčli, ze mnedmo, co

řepu a gemáh)

miběl? Rbo to nemi

běl, neutoěří;řepa jeto blame

a (na

bčld, nab očelámónibobře pem; nab folena; a aemátů pole!

Gpořllet
fe boří,

a ač ici to !)(nbním on'mi a to

čanábdnt hatimobů iij núílebomali. -—
Iamle ie s Iibem málo mgbělantjtn; bo

na pntli ftál, Myš je Hibit aačali; po!
je jen ta! bo tooga fobol. $% tafomčbo
bnoiiíh nebubu ; neboť & ftatoftotoo pole

lub fc ialo tomáš
nepřeímčbči»- ne jiš fe počíná [iffit ob municí). QDibčli iftc
močí-i.—-*Bř'uoqlteboGpoťíld
třetího iebo pffenici po ieteli? Eatomčbfíc
bne plní; mů; bilébo rameni. 8 nice nitbo šábnó u Stébberomic ne
bneb fe mnošftmi foufebů fefflo,

započnou

[óbtn

soví u iiš mnam
neptal,

[ áb tou

aby tu

omen, alt šóbnóbo

ani nemčbčl, ze fe m není řeči

imennje.

Mofleli fi tebo:

„Sal po! ie tím tamením bube moci je:

tet, bráti), len a iinč Inpenatč
rofttinb

tolbčl; na jaře il bnbe mnfet počinoroat,

mibčli; neboto tic mu gbniie, inf ie buináf' —

pomoci?"-- 91kGpořilet

„(So pat aft 5 te' meebomate'

louh; to šebtačinátb
31: plná blino; ©poříle!

(beeDělat?
tam celí)

pobgime! [atoufl gem momóší; mšbnt to
nebube moct ani íe'ct, Ionic bube plná
pilu." —— „92k fe mam-cite," ogmal

iim bal obporočb, nešli ie iefítč ptali.

Ie alianci;

Měl! na bmře gatopanú

fo; to je ta gem, co mšbo, Ebo; bnůj
roogi, bomit ; pole bere, a !boš ie bnůj
momegení), na bnojlth ai na Donu ml):
foto pobeftýlá; ta gemč fe nafoti bilo

lámen,

tb ními motefúna bola iáma hlubotá into
mifa, nab nim toiíelo břemo afi 50 liber
těšte, na bolnim tonci bo tupé aa bom

„mňat on tomu naibe foun

bofttonač palce gauiimaiiei “pice šelegem
!omaná.
SDřetoo to ebobilo meči bmčma

iůmton, a tnn'im gágtařnč na metb o:

eoeble' !amena galopanůmi Room, a čbmis
Salo fe mábou na bože, ! nqto promo;

na pobglm aft čtoroeet moai: tatome' ge
mč na bmůr bomegl, a polomtet pob

M4511

bnůi oobeftlal; a na faře il na loula

na hitů

byl. Bola to jebnobucbóhoupa

mttód; Ioutád;

půíobi..36 fám Hem

a ,na fa ben. QBnitogs to Stedád; to!!)tabuf'
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Kolenec. ')

mama, Háta Bc flíncm, na mda [: m9:

orala,a tolcncomě

Na jak počal Spořilct

Btniíh) Bcabpts

na tp fhoicnt'ba Imai: gaG tal blubata (:

namfi přcb imám bomcm bláto na bros

santalo.

mam; mamuti,

Banán: fcmcnempaid, aby !pr [:th
ptcítanc, gas sclcnť; hm pro kám;
měl, icliloš řepa fudnm mím: mih:

neboť fc tam wap; aš

bo půl tola propabalp, a lit—čim po
mvíagmrjcb malifůd) tamcuccb přccbágcti
umbli. Gun-ab 3 taba bláta lm! tc'š po

celé afabč citit, idllaštamtc'mřřgc mica;
hmatů četné potůčh; mph'lalp. !Blóta to
abmql na! na piíčitě vol: mcblé ccfnp,
tbc fc im lcbnon ga tři léta černá
čočta
fimala, lrcbof to bplo učiněné
lošiilo piflu. Sta pabgim tafč na to pole

aň IOO mogů flintu

gobctníbo

čili náplamv

rgbníta

5m a fnibomnu mnbou aúrobnlti nechal;
a nyní blátem into omafiil a na 6 pal
ců blubolo gaoral a umlačil. *Bat gas

butb [cblmbramabu fttoicn

čbo bnos

mann—gl,tence mifubl; ftcinč tngbágcl,

a tolencomčbo

ccml jaro ablita byla, ta! ze na !me:
ni lupcnim ; few am pominu nebylo.
Dfiatcl [cmma ragbal těm boípobářům,
Itcří (;D itántbomall, gmláíítč ftataňo

mi a EBan'toml,

poučmabšiciid) na:

te, tam; bláta ; námi! namogilt, tašbču
iinč cem; Icgtla, aby ta! mmm alágal,
Retal togumnb rolní! ! ncboftatm na I:

na námi?m9: mu pfcbeiíti umi. — 3 bo šltnčba

mcgl, togbágcl a před glam trochu mta<

ic

Nani opět pole umláčíl a gu

ícmcua mír! a

ftru iffa,

kg 59! pluhem obtátil, bw!

m in) bradyu a něco latence nas
fcl; a ga "cit ncbčl iii gas měl babu;
plení) hm pro Iránu; a pro nmcc, ton!
bo nqagímaií. — !Ba fliigmí bmbčbo
tolcncc : onoba pinčitťbo pole 11 (dh),
galli tam Lito, a I ta [: mu wóbomč

gawláčil. :Ia opět mtgclo uřltcrérqoum:
h): „aha! pti) fi 6 tím loutku: ta! nl:

abařito. —

Ecmuc'ba pole (byla bo ali pob půlbrubč

bo ufuífll, nqůftala mu m3 poubá na:
ma; miedo imma [: nm při obrate:
mání mpttonfiía. thšomal fl !! Gao:
lilla
na [mou ncbobu, [cnš mu tuto

min)) tall prác: bámá; sem semi mafiít
pri) málo pan-ůšc, a tbpš toll pomohl
ma, ;: pri; fc mu dm 6 tah—mámtou
ffcm vifm fc mnm, 6 kniha ba fun-tl
uit neubčla. “ ——a it; iii fc tabamali,
Št fc marattmí jciid) m:;plní; neboť to:

len: : (!oifičcl)
botu fc měl,

mami “paměna

pořát) u famc' gcmč fcbčl,

a iii dni! gahaitat.

Sii fc počali m;:

to lcncc

QBaů'c! fl tali hubni) ma

na fmato mdaal; ale m;;

naučení bal.

„Rnlcncc

fc ro fašbc'půbčtobí,

a bo íctbp šita bmahat fc urobi, pani:
mah; ab gaícti ga 7 mbčl ímo ; učbo
fc bčlat můšc.

Dla immo fc naha 9 ucbřl flat.

fmímaťi přimtimcůměnotiltomóm.

Rba; pat iíou m mčtn'i Hm

iicbšto ať! 13 hala, tttfi na jaře tafé
mnoho bláta na námfi ítňhabowall, a
na fmoic [cbtč pole ba úborowč tram
abmqli. ale ja! fc nabili ga ímé mí)

čet gmfa četná,

blawis

paíečc fc, a mcbá [:

bwa i tři bni na fabcd) lcšct, a; babu!
šmabnc. $otom [: m pobmcčtt naši na
malé, ongfc', ale mpfolč btomablp, a sa
fmčm, Iba; tal cnet, jat mllc hočftl brna, tři bui [: mqmt bomů, omlátí fc,
gapačal, kolem [cíbitatlgačaL a ga malí; a [Iúma fc tcprum boíltííí. ——3: [emc
čaa Gnořiltama
bčwcčta mclirc' na ba fc olci bělat, a brůbtš tčš ft ii

nůňcgclcnébo tolcnn

hamámt

baicni nama a bahpčbřamala, i: tramp
gnčbo :) třetinu mice nqlig ictelc mlčta

bčmaji. Stua tolcncc ncúalěpoti
let na fcmcnn bogtat, a lbg; bo spole
nbmql, bath-bo gas na 6 palců bluboh
maat—lem obrátil, ta! je ta ;aotaná na:
') Řolcncc, roítlina lanlolomita;ln(cnec
rolní, Spal-gui:menu:, bet Ganga.

bobřc lrmí

536 ft l 6 lat na [ucbc'm

mini ucbomat; ffi: fc bo 5 i Blibn na
icbnu míru 533 fařtfamád; [ábů maltě
palc. Sta femcno má [: na gačatmtmč
tna fin, iinat m bubnu.

Sádrování.
Mani fc pobimámc,coafi Gvořild
[ óbtou tnamcbl? 93:50!ifou tali mina

,t
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a !raie, máte íóbra téměř nic nepůíoh;

a to búwó !oničlem

pro protivník)

oprato m telnittmi.
Sire je pinea úplně
5:5 Wo, mešitě, nebnoiená, aneb !be přlba
fama oo přitom) [ábru a ieií obruby to
[obč dmoá, tam ie íátren-áni nctonplntt

Ěalč [óbtománi při meltém fudpu,

Sana tam of! bmč mčřice gita gafel, ;o
mláčil :: blot—fám málcem bobnč umólel.
Sá iíem fi nv budu: pomoflil: ubobč fe:

meno, n; bubeě míti práci, nešli fe men
beftaneě. “Bat ifem tam neňeí aš onbnno
nčjoté four e me [mém [eíe tenkrat; :: tu
mitim ounmr celý gelenó. 311 _;afíel

nebo meebotoatúd) a Babnitód; tu!

ícbmólnčlnřmn, :: cotam anoP— Síto.

není platně.

Sii Ie abwibalo bo flouptů. QI bnes ráno

Síle mffubt; iinbe fe nótíob

na fór-ru bohatě moplali.

Gnořilet

polábromal mfheben ietel, mines
ninu, bráti), len i čočfu. Ee mfíem
mna! ncdpaIpás nefáoremauo,
obr;
to

lihem

lépe bo oči pnble,

jahš účine!

má fábra. Setele hts na nej_nzgčfnn
miftč neíóbromol,
penčnmbšii na [e
meno uítnnoroil. Sete! lábren'nl bneb
na pomine,a na! 6 hubem
a G mí
"eninou na jaře, ia! mile fe ob gemč

přiiba ! Gtříbromilům
QBoiičd)

minim, je

nefe plně náruči lita toolům.

36 řhl: „“Broíim 313366,fnab tim šitem
:: SIBěftunh; netnnřte ?“ ——Dn fe gaímál
:: pramil: „$I'OÍD iíem bo tam naíel,

41an mě! čím trmit, ropě o hm nejhůř
bámá. Eso fe již o bohate! nenaróm,
třebat

711620bolo.

Zam!

ieít půl—a fund

a begin mlagná, toš [;o hubu bmetrát fíci;

to přec něco iontů, both; fe i lolenet

m „ř,itniffu nepobořít“ — „Ente mně
utápí ímůi bebotet EDM iii ofm Irás
[nódptram; řtornú tobó, a bm! Statni iiš
prů mají mníloujine.
95.1! m6 immo
miňenina aščerná,boft buflá a mofolá ialemic; bmč !etofíni :! brně lonílč, abtoč
mntoítla, bílent ge přeb nafialúm fudnm toni a broé hříbat; mn'ed'o to! (kmene,
iolobn to na ře3nífa dmftal. IBe wffed;
gaboumo a ftin fe hltali), a bilcm ěe mlh;
na 8 palců blubcto gmoranč pole, fbe d)“mtd) to! čifte, into unás toe fmčlnici;
nitbe aóbné paronč'mro, ba ani prachu na
mlába ra! brge; mnfdzmouti nemohla, ia!
to íouíebnicb, na 2—3 palce iiftabanód)
gbid) není; a o g_úbněmímmbu, ia! me
polici). Dtolui
hráč) iiá me “učtu duši—aid;Board, ani gmintq. magma! mi
mohl, a mifíeniua gůftala u [amé gemč, to bnoine bilnč, in! on to naaómá,
ta! je eanomala nouge 0 tun u mňeď) nábobu 6 rogpufftčnóm mitrolgmem, ttetóm
ofabnifů; ien ti mlobi foufebomé, ienšto bnůi fropí Roxon fítěttou. 3:61) ten mi
fe Gpořílta
přibršcmat ční—ali,boa trolímten (mam to! george! m bnoii nebo
flamííe ob nebo fábru tolilo ga núbrabu to meči, jáhnů nemůže uwčřit, aš fe přec
fločbči. $a iíem ui once balpřime'ft cent
iebo wíaflníd) útrat, popránili ii mino
ninu :: něco brachu, (: miiícnině tafé mittolimu, a bo putna; moho iíem bo bos
bloub neš iintt) orali, a měli řnnu mice bre' tři [;rfii bobiL ?! ia! ifem tím lo
neš mňiďni onanii občané bebromntn. lonirnč potopil, toe [nuab a; čpčl, bneb
In fe opět olágal uším blubolčbo otáni Bolo po fmmbu. Sii to .a něco Boji!
(\ ranného fóbrotróni.
„: coš paf bube & tobe šita, boj bo

abwibnt gačal. u toho tofu oamlófitč bo
Bře ubčlal, še čaínč [óbromoL neboť po
gbčii ubeřilo Nebo, 3:51;již ani mice nebnl
moblfúbronmti. QŠYDÍD
mu iebo btčd) a

blonfrát pošneP“ tága! fe Bebnát
Svatojanské zilo.
„Qřlte-li co noméboP" pe'ami! íouieb

iBafíel

fouíebům, Ibn; fe opět perlípou

na námfi boti íelei.

-— „91 coš po! 5416

—

„?Bube má ho jefl'tě men, ale babe prý
o něco batňi toe [[čmě. Zo bubon bm!
lůše 5 iebnobo roota; nenízli protnou, Bes

bnáři?

to by bolo něco proEBáBW—

„_Go tomu říláte?"

ogronlfe Barona, Httó

bube?" tá3nli Ie pilotní. -——
„Gnořilet
má přec nápory! Sten hubů eumar pob

iii bobnou dmili pofloudwl. — „Sim,
arcit; id mám te'mčřlašbó íněffi ro! na

iBčftnnlon

pobgřm nousi o lm.
iUřánt málo volí,
a proto fe mi bo na milionů: neboftámá;
ale tohle fe mi líbí. Ena iaře nafein na

(aneblonffébo tofu rogoral,

a mi! tam omeG.

bmhčt

Qetoé [;o čas aft

oral, nebot bo bneb po [fligeni

Ma „obmítob a Únebololo f mate'bo

pole tolence,

a "795 fe Remi nebo na
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Gtení ; boipobóm'mi.

na fena ulufii, normu bnoie a ! !mntos
janílěmu

Situ přidmftám.

?! to but—umčt

Zlepšení vápenitého pole vičencem
(vikvencem, bie G[parfehe).

tři túje ; jebnobomola: tolenee, ge
“Břiffhnetěli fi moffel Spořílel,
lenč žito n žito na (Me!-. $Boom:
fun Spořilla,
abl) mi tobo zim af: not; fe na pole oobitoal. óneb ga [amou
miru převahu.“ -— „'Io nepotřebných/'
oratoř! ftarofta; nebot ieft to ien obočeině

šito; im na tom 561mm

bolo polebo

bře mobnoiené :! to čemu“ safetč. Sá ifem
bo tatč mím fel, nie aj m čermmei; (:
tal ie fottoa iebnou babu šít.

Vojtěška(jetel vojtěšková,bierumu)
„503 po! afi řube za iBolíucf
fet; to pole je fulnopobnoieno; tolitlmoie

iemč nilam medailí," ptnwil bebnář.
— „iam oni buoeiaiéfulucernr) m,“
boíobil IBaffei.
„Sá iíem mčera ráno
okolo nčbo ne!; ale to mám byla oračta!
Ronč měl to tudyable, :: oral na 10 palců
blubofo, ta! je of: po třetí Brágtě ifem
mu iefftč flood) lom připřúbnout mufel.

Ba ruebablem měl mnm, čtou) trámy 5:1
přagené bo tobo čerta;
on bo imenuie

pobrqtoólem;

a tim iefftěoobřetu

“orbou fpobni 5m

na tři palce bluooto

pebtúml čili topí—il.ilíctcn pohroma!
aem 3 hráči—9 nmobaguic

int rucbablo,

neš ieu ii hppt'í. $a! na tu uchopí-enou
„nemfbayuic mtbablo [)nůi, :! na něi tepruto
gem přemrátí. Dn mám po fotonu co tě
otáčbě d)obi[. $!; lucerny pri; maii tuge
film? lořeno,

čemž tlačí,

a

brož _ftopt) i bloub ie bo

:: proto

jim také [ucbo málo

fílobi.“ — „to lucerny, o nidň 93mm
pomibá, to i: mobrň ietel, tooitčffta
mailů," opramomal ftarofta; a to prý i
beíet let tmě po iebnom gafeti, :: bd fe
bo rolo třihdt fetat, bobotef tal [nabno

nenaboumé, into ietel četloená,

tte

rou iá Mou mém. Site na tom poli,
tam [: feie, muíi býti afpoň na bmčnopl)
(na bma Břetoíee) bobrů 5m, a neímí

míi přibmšilo Ie ! němu toiee fouíebů
3 tobo oblet-u, ah; fe bo mqptámali, co

mini běhat a polemna %ápenieió?
5891! to melmi mailem)
obbil ent-tmách
roli, kerej ob nepamčtmpd; čaíů šóben
motal, :: ťbqto jen Qorá trůtoa a infoů
lineiui! tofte. Rašbú občan měl tam pob
tři i čtou; iitra talomé úleblg, ltetáá ni

tomu ani baň newonáňela. — Spořilel
mfíal celé to pole rndwblem bofti bla:
bolo ;oral a pootúwálem glopřil,nebot
poannl, Št t:) pole [tutečnš rodpmou oůbu

maii; (: proto fi uminil, se ma černou
čočtou,
ltctáš ořeb iebo přiúobem to
?lúoberomicid)
ani \oňem gnáma ne

byla, a tue pobanlou a šibomílúmi
bramborami,
tteróm of! b\očnm room
bnoie pobuoiil, a oftatet moitěfílou nebo
rois'enccm (glatou ieteli) aafeie. Io iim
latě upřímně pomčbčl a ooloáil, še talomé

dnu—élodpenité oůbt; neilip žlutá ietel
čili míčence Iommi, (: je mnohé tafotoé
oům; pong: fetim mičence to oňeničnč

pole fe přemrátih). !Bobanht, černou
čočlu :: čibomflč braní—ort) še tolik
na gloufftu fet bube.

Solo!

Gnořilel

fouíebům vobitouon věci, ěe

toliteto brubů ietele

5116,

(: ,šábali bo, aby pro n! tak? něco femme!
tě žluté íetele ano;—atm, žeby tajná r&b
aíi pob miru pole im gafel. jen oba; iim
poměbčl, čeboš při 1m oočororoati maji.
——Dn ie ochotně poučil, ge wičenec

íe pouae me mágeoité

půbč

boože

baři, pohon! ghola nie nenabouloů, :: po

bami i fíefl let toqttmá, a pa! ithč to!
na pafhou omcim f(ouzíti může. 53:1!

3: fe oftenm .: íilnóm rucbaolem
neilip na pobgim fdnóm potahem ien malo

mit na tři (topo pob íebou šábné to:—bo, Boře; že tato jetel (roičenec) má to! líhně
lořeno info rooitčína,
:: to ge fe těšfo
ficht) fe negbařila. Geie fe bo pote bla:
přeorúroaii. $a! Ie na iaře bo poIe pře
boto afopřmčbo oe fmčh'fou, !terá fe, ia!

mlabou jetel neubuííla. Gábrotoáni

orauebo gemúh; fáget mobou. oo nic!;što
5ito náflebuie. Siam; amorální bo na

ii tatě booře flouši.

iai-e,a íeii o.;imni pňeniei.

mile na

půli worofte, pojit mufi,

aby

' ie poučil, Be Me mičence

[amon přípravoupottebuie, into moitimi
Guarda). ěpolu i'un omámil, že

tu
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Gani 3 bohobářftmi.

tale piftotoa

ietel,

t. i. taloma, lterá

fe m piniitúcb půbód) bobře baří, a
téměř tal bioubo iafo moitěnta umbry,
jen je pole pobnoieno blití mnfi, nešli fe
feie. -— “Bat že i tafotoá jetel ieít, tterái
mice moira
Inde, nešli oboře—iná
čet

mena čili fíttíríla

nešli u náG, ftramu tal'č nema lepffi, a
Hučín bámdě tafomou info ml) ; a pa:

motel

prý je na ohně, a bětoečia

na befc'iti'; ro? 11Iebe toe flušbě, fbešto
:: lobotolim 5 nás [ottoa bma roll) mtr
brši.

91 l'be pnl má nafie čeiabla mice

ietel; ta fe jmenuje [mobobq nešli tma ; u Iebe jbe ionedmo

“měbfló a četmenoubiie hněte. latě

jala u moiíťa na bobinu.

je uiih'tomal , Št lašbci ietel pole naprami
lépe nešli nejlepni l;nůj, a tbc íebnou ie:
tel bobře toftla, na talomčm voliče fašbé

ječbí téměř po celé léto po Heláni na
Dole, tot) nan'i jentč nerábi mftaioaií. QI

Emili pacholci

ia! mtfele on fi icbe, ialobp fobč orat

obilíčernou batmou a bujným ro:

iel!

ftem fe líní.

geitta 6 hatoaml.

iDneB atd 6 bujnómi

toňmi,

novom to nětte

tému 5 naňicl; pamolfů naporučili: l;neb
bndwm f(oňeli celé litanie, ašót) uITi bt:
nčlo. íDčmečlarolači a oře, a při
Ěebnčř
fe mpióbřil, še nemůžepo: máši hamóm lnu B pole až raboi't. Emei:
ďyopiti,pročSpořilel tolif pícníd; bčmečla ln; raběji 3a branice utefla, nešbo
toftlin
5aíima, je tím mufi na obilí fe teabobla o tramami iet nebo bolonce
nímu trpět. Gpořile!
mu obpoměbčí: orat.
“lomu já niiterai nemolpu m9:
„Roo ditete, ptejte fe měbo minolta, Poli! rogumětf'
manbelií šita, otoía a bradu: ifem ullibíl.
„í'otč čcela přirogena měď, obno

Užitek ze setí plcnlch rostlin.

se mam mífto třecí; — čtorp nato,

točbčlSpořilel;

naílebomnč o čtmrtinu menn'i neš oftatni
fouíebě. “lept-uto ifem na tom bomč třetí

lábla iebnó, [)neb ie ií napřeb potní mňa
dyenpořábtť. “Ba d) o ! tomi řifóm: „milý
Sme, “It; fe mi libič poble poftatm) a
pohon) ; ieftli ale ia fe Iobč libit bnbu
Be holím Domácím pořóblem, to newim.
11 mm: mufi _lašbó poíloumat, pracomat,
co ie třeba, a nefmi říci: „Io mně ne
patří bělat, to ie práce pro běmečlu nebo

to!, a iiš iíem "líbil po třiceti mírad)
šita toli, co oba mojí foufebě po čtnro:
ceti míracb, a omfa o tOmanbelů lvice.

Io ie bůh;, še íetí pícnid) rol'tlin
úrobč na 5m! neim nepřelazí, ale ji teó
mnošuie.

iBřeb nčtolil'a

tofu; četl

ifem

to $ofpobótih$dy nominací; při:
ílomi toto: „©eite měně obilí,
bolle bo mít tlibili!“
Io ][emfi
bobře bo paměti mfItipiI, a ble toho je:
hnal nepřeftanu; nebo! mibim, že mnobem
wíce obilí Hibim. SDIe'nč poli ba fe leb
čei pobnoiit a potřebuiu měně [emena,
niobu bl.-šet mnobem mice bobotla, a ieli
toš bo bobře trmit moba, mam ob nčbo

„u mne, fboš le če

pro pobůnlaf' %!;Bofe ftalo, še běmečla
má pilno 6 pletím málu, lenu, mrfme
a L D., tebt; fe pacholci nefmi abrábat,
Ivoš pilnějífí práce nema, aa ni hnůj ;

tramína

motobat, nebo moby bo tu

dmnč boneíi; po brubě aafe [tane fe,

běmečfamoiqbólmůi 5 Ionitno,
přióol'tó i naftele.

tlefúui

u

je

a obral

mne fe rano o

iii letní, a ga čtmrt bobino po

boinó učitel.Sa tmatol) a :: máflo
fletáni fe icbena pole; ale o ieb enacté
neien mffeďo banč a čel btu tot) i btiroe muíeji lonč boma ftót, nebot berla
platlm, ale má lebe a bčti Hatím; a moucbt; potab mice louži neš prace.
probaně telata a sluneční tram; bo tobo
ani nepočítám.

Zacházení : čeládkou.

„žíle otoíímIE, Gooříltu,"
mil ftarofta,

pra:

„loni ifí fe o čelóbce

zminil, pomčg nám to touslo, iimšto če:
labfu ta! bloubo :: febe me flujbč ubr
luicě! u ICB: má čclábfa mice prace

Dobotd

fflebat neb iinal létat nebomo:

lim, neboť lenimčbo tonč netrpim, a Do:
bn; tůň pofledme na flomo. Dbpolebne
fe to čas borfa až po t řeti bobinč na
pole mpiíšbi, a ga půl bobina po Udání
le mečeři, bům fe gamře, a tu iiš šóben
; bomu nefmí. alení, nabóroáni a ba
ffteřeni o oftatni čelablou netrpim; tím
méně bnčm a sboromóni; nebot měřím

na přífloloí: „Roe _panuje

fmar

a
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Ětem a bofpobúřftmí.

Neni, požehnání Boží není!“ — no, čočowino a otaroo. Sá na 2366
Ba to boftaneě obe mne tolit a tolil gin-'
híd; ftříbta, toljl plátna, a toíif brachu,
iečmcna, šita, omfa nebo [enu ti hubu

bobře báloam pogor, iai eo Děláte, :! jaká

fet.

ímé pole u poli 113mm), a proto

QI ťbqš hubu mibčt,

„še mnedo

r&b

a mefele očiač, Rate! můi ob mfíeiilč
Hroby dpi-aniž, ialobp bol natrem Silným:

boítaneě příbamel.

latě bolianečf

Imáttu Imáma 1 gl. má,;anébo, a to
pmmi to!; brubň tof 2 gi., třetí 3 gl.,

je ; tobo náflebel; mboš tafč mím, ia!
mnoho mnoho máte; mm: mám toffeďt)
[z 511MB

tale tal rrším, a Bani ročbomofiife
umím."
„Rbe jfem ja těd; wčbomofti nav
Deal, to QBam parním móda,“ obpomř

běl Gpořiiet.

„glapfeb ifem četl a:

“

talenbaříd; boípob óřitč nauče:

mne 10 let to jebnom f(onjii, boftal obe

ní, a co fc mi líbilo, to "em ground,
gball íe to pti) nam haiinu bobů ; a co

:: tof bále. ——SBrmrti pacholci,

heróš

mne fmabcbni \oúpramu a Umar-=
Eč íTatt; příbatolem. In mao ] ai. ftř.
;áfobamlu, a ga ofm bni fi rogmnfii, a
pa! fc přihlaš, še sůnaneé, nebo maf
mi gambamd; pogbčii bo ;páttp nepřijalo."

ie mi pobařllo a bobtč bolo, tobo jíem
fe nefpuftil. — $a! fe mpbámalp tipem

Íábhl
pofíábům ga ůbo robim) fmě; bč=
tem uilbl) nebotooluii, ah; čelábce nahá:
malt), ba ani poroučet ii ncfmčji; ale

fpo nám momlnp" mobámane(la:
mnou eií. Ital. bofpobářflou (po:
[ečnofii IDŠabach; a to mně te:

muíeiivie profit, Ivoš něco ob nid) potře
buji. Gelebinoloě mňa! jim poílouáit mii-.
feii m tom, oč šabáni jíou, pani to hit
může. Iaťto nepotřebuiu mnoho poroučet,
má totilo potoim, (be a ja! fe bubo orat
atb., na gačóíet práce ieít bobina určena,
a iinébo nebčlám 6 čelabfou nic.“
„'Iu ie něco jiného,“ pramil QBa
ff et; „mo flibime bneb co boftane při

ptum očl otemřehp.

Ia! tale qumim 6 bčmečfo u. — Ge:

batotu, a Gtřibtomil

jim

llftp, i to

plIuč četl a glouífel. konečně přeb

čtptml léto jíem bona! bo mtou „© 0

!Bat ifem fi loupil

„Qučbu tolnictouf

jim: to bm!

malé tnišfo, ale rolní! m aid; mnobo
nadpági; a letos Hem i! bal přiučit;

!Brabp„.oofpobáfflb Hit" Stuto
hubu a bofpobdřflě !Romlm;
měl by tazbó

rolní!

čiíti, a to ne:

iebnou,neš miedtáte. óofpob ms
llič

hojí ! 51.10 tr. IH., a [ge bo to

ítíbi přibaroel, tagbe'm lnčblupecmí honott.

jemi bo gafíouěi. QI to máganč Ie mi
líbí; boj je běh: na miftč, má wíce má.

ganébo; a to ifou to brzdit;

mm

p0učue' a gábamnč

na če=

.boípobáffič mominp, tuto

potahu mned; tolnřfům ; (Šem, ; amo!

tama), smutno a ; “herna, m

o tim pořóbtem. Io tate'ie= uicbšto lagbí; mabčlaub rolní! ímoie ;!oufífp

fftč [etoo o QBanoeid; gumou."
„Im
pořábe! gamebem románu“
toolali onanii íouíebě; „nebot co jen Gp o:

tilh'no

padnul

a jeiid) wóíiebip fllúbá, nohama immo:

rouna eii'. lrál. bofpobamá

not!

to wray,

fpoleč

a ftoií na eer to!

ubčláráno, než11ch is: gáfiuou po pon'tč 3 gi. fie. ') SDH“

čelábfa molege, to už 3a mnoho floii;

proto tale nim) nemá ta! pilno, ialo mi);
on má pořáb iařo po práci.“

„9er profitu 2866, QBojtiíftu,

do toto fpiío, mimo gabamnč
lifts)
fepfalpán Dr. 55. Robpm, tebab

tot boípobabedp

!Romln, jen!

ieft netolilomeltóm milomníle

m, ale

the pal jíte to whetbno gwčbčl'P" ptal fe

aaíe bebnář;

„to ani bmacet ftaród;

febiúlů nemi
co 5pr [am
třed) tocid;
pfeímčbčiii.

mopratootoat o bofpobářfimi,
mite; že to bot—ré, to těd;
jíme boliatečnč poprali a fe
í'etoo je fuwo, a 281; mate
Dobře jebnou toli fena a mam), neš 213615

")Síš m SUEoratuanu na_m11857. nam.
74.1'fme ubaIi, ia! [obc .Dofpobářflč
morning) „opatřiti lac; 3 at. fiř. boii
ft bo ptaní, here ie imunit, a , na_ nem

ie aapiífe: „Dia Hamann rebatcnbo
[pohání-UŘ momin to wenge. iB

Starline

: flo 46!

-—!Be _pfanipa!

napiffe fc imčno obbcrateie Vinium, a po

přebet m mitepnid; (end; ; a co f uHenč

llebni poma._—-2llcípoi_ttagba opce

bobptet mate boni nami),

měla 59 [polečne toto goman abba-an.
Wenham !!Roratoana.

ietele, Mince a min'euinpl $")
[prachovni
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to“ wbbotnbm

gnatelem

TOI! pilp. Gpotile!

nlctmi, a jen; tafč ímé wlaítnibcípo:
bářftmiu *mep na árce má. Rba

tčdpto Štorch! nečte, není bo:

fe rabomal, ;: mtom

malém ční: talit nánebownifů měl, ne:
buť mlbčí, še ani oítatní negůfianonpw
gaba, coš fe [Iutečnč “alb.

91 mífaf uč:

Mám to ln item; moblibpfteieaípoň tou! ftarbd; tmrboblnmóď; [ebláfů na tu
pro ceIou obec fpolečuě obbimt, Ibn; fe
!mám to pro íebnobn gbá bát mnoho

penčg. ale Itetň febíál' Hetří pe:

n!; na bofpobáťflč Inibp, jen
ta! dmtrů, jala ten, tterbš pro:
to, be je btabč femme, tnbči
pole neoíetč nechá."
*IeB naftala nomá boba ptoghibr

nemohl přece into na gfágu Bntíytb oby:

čriůw mubilo; mffedo bantli (\ ftarěbo
fe bťaice řitníi: „mam moubfi přebtome'

mhtmímali:„„gleiponítčite
fe íta:
ré gnómč ceftp pro nomen, ať

fe mam ia! dne ttáínou
gbáf'

bbti

21 tito na ímé ftnré ceftč tal bloubo

beromtee.
Šefmáct mlnbbd; občanů fet-mali, a; ímé botela gablušenč ítatlp
Dětem imám puřtili nebo probatt muíelt.
gačali Be mm pllnohi Dno iifla oprm
womat;

mne—giie gnbebnill, “ nčlteři

nechali otcmřeqč; ale " ábtšh)

wífubx;

smítčgllp; i Burm bnípobdřl fkpbčll fe
černým potůčlem se fmčbo bmora rpbp

kmit. ©lošeub čili ftroieuí;
na louh)

bnůi

přtífel bn wágnoítl, a gemč

fe pob (můj pobeítýlnla

Qalt—b d):yftal

tus pole četmenč jetel! a mlčen'
el, :: tate' po tolentomčm femenč
fe pilně měněn.

Romář

nemobl anlftačit ! neba

bla (: pobrómáfy Dělat; bofp o;
bdřfle' nominl) me třed) méti

“Ra iaře přícbágcli tupci

, aby

jimSpořílef gbptečnou němu
a íeno

prchat, še bon platit bubnu;

ale ©pořilel ptamu: „Ebo pro:
bámá ílámu, ten probómá dple:
ba 3 bomu; a fena ieíl'tč nemám
ani na ceh') to! na sáloge, a to

má lošbb bonn—bdí míti, aby

bo neúrobnb to! neptin .:tH
potřebné babou! prchat-"
u

mna! fouíebům nougl trpícím

flámu [ fenu na mailu: nůičomala

tifámal: „ma ueimčtn'č gálon
Gbrlftům bbel; 80190 miluj,
ní!; fe ; potlabnlce obecni fou bliiním pomáb e1!“
fcíd) fe oblcbnalp,a přebeíflč roč:

('Bolračomání m buboudm točnUu.)

\

Hospodárské Jednoty.

(Karel Kundun., farář Obycmvnký : prednim: Elialnl hospodářské jednoty Novo-MésukGJ

Sa! mile po mlaned) mobutnčbo

má), iam ici! mpbobbwáni

a gave

malouflamnm) beflo „Spojenými

natření chleba tašbobenníbo.

“lom i," počalo fn přebu poůupmatt

3 tt příčinu; šáhem il; bánmo
nnTedytife bnn'e prambd) mlaittmllů gleps

mne (: gwelebomatt fe. Glamná bila
mnobem mice jal lbg iinbp nyní po
mňed; mgnilaíi gemíd; a gbotonaluií fe
měd mlTelltc'. “Bomnčme len na fabri

není nárobnibo boípobáříhm', iebošto ne:

potlebni fttánfon ieft rolulttmí.

annie:

beni rolnictmí ieft fnabou měla llaffťbo.

cBůby; neúrobue'
ftáwaií fe úrobmy
tu), na maNtnp (ftroie), na šelegne
brábp a na rpcblogwčítv! chifourli mi, i role pošebuc'mím Galim fe přiov
to quálegg

a; ! pobimeni? Sion to

mňa! mpuálqp Hbite'bo přembň'le:
ní, ltere'š msi teflu potratu — potratu
na! cenu msltl, ití! úhlem fráínbm a
Newetnóm, gmláíft tátázll fe mčti šimotn
megbejíiíbo neiptebučm'icb, nejpotřebučjf

bimaiítí fem tam fe promčůnii ialo m
gabrabp — m 0 E 61 » fe mpfnfiuii, mám
6 neímímům nállabem pramibelnb a ne;

mobilůfe protopámátot,leíp nafta:

: : fe mpmicuií :: mpfelámnii, a není

fe gaíímaii. Bobtabnlctmi

! fítč.
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patftmi
lařftmi

toglmctá přcutčffmč. !Bčc: bělat, u ndó fc to ncbatif'
(: tpbařftmi rogumnčfcpě; Stal ja! to na mnogc k, tal to nemůše

ftuic. QBffc nabůmá nmoč má!-nom, i
m lůně math) uaffi gcmč bornicnol té;
mčř gágrah; topmobi. *Bořtt uomótb mp
nálcsů, frtoiů pátnid) ( ručních, průmpfl:
nád; i bofpobářflód; talořln bmnč fc
mnozí. obdmb fe obšimufc :: to mffc

„fpoicnpmi

(: mimi gůítati; lu gtpclcbmí toluictmi
muflmc fmčbomltč problčbatt,
mufimc

angláíffa přcbt mifím rolnilů
imoutl
Scblátl

fc u:

ifon floto napořdb libé

,':cmcbbmxí; nllbo ft iifb ncmffimal, !nšbó

filaml" hxpřebufcgcne; im im poroučcl.!)?čffťan (\ fcblál

libé pořáb normách a nemíní: momófflcii
ptoflřcbtů, iimiš bp fobč fnoou práci

ufnabnill, mit:

\opbřlall, lcbčcil :: po:
boblnčil ilml bpll, a proto tali lm tom

uciftatmm temeno, tori; m rolnlctmi,
mtllc' ftalt) fc směnu), mnobo fc 3bolona=

lllo, mnobo fc ;mlcbilo,

mnohem mitc

'táli proti fobč mšbp ialfl ncpřimlmč.
žlRčfflmt robota; nmnobiad; poolatfů prof
ffi; blcbřl opomršlřmč na ftbláh ob ífa:

fářů (: brábů utůtaučho.

“bobů fcblál

urfmčl fi ani fmobobnč obbpcbnouti, aiu
nal tuhnutí), umění), ncbomčrm'), bol
uccpápami), mtcřnb — gmpl o pobobl

noít ici ufpali; on mmčbčl ani, 3: fpi;
umí a; pofauoáb co je, nemů še roboty,
bcfúth; icft proít, 3: uabpl 6 mčíflamm
tolnlttm'
fc gbolonaluic,pomšmcna fttinísd; prám, toronúcb l'třnbů, icbnoftcic
přítlab fcttl.
Salon proměnu ;půfobll nébo pomoláni, aby líhnou ipoltčuoft pob
ictel
to polním bofpobdfftmč! mmm; poromal, nervi a nmmi nabptč fwobobp
ta! noni nčltm'p bofpoba'ř pomftnl, tte-n'). ušímati' !
.
přcb 20“ leto scmtcl a bo fmčbo ftotfu
*Ial ici! ftam roluldy fnigcnb, jtft
Bůmalčbo nablěbnul, tbc iinbo bmč nebo to mffal flam mipftbučiffl, ncipotřcbnčir
tři nugnč ftálp trám; a parnilp fotroa ffi, utibůlcšitčiífi; gállabcm mífcbo po
na polo nawrftmmč, a fpatlllbo tam řáblu občanflčbo, anť icft, tun) nám toš:
npni bcftt tučných boinlt, flobolu a; Do bobmui gaopatřuic cblcb, (: [;motnč při:
btcbcna natoronanou (: na bloořc l 110: pramnic látlo ftmcflníh'lm, průmpflnb
tiun a obrbobmlům: proto ieft bobcn
[m omfnc': tenbp fc aft pobhoil!
pomíftmnutí, mášnofti (: pobporomúni.
“II tuto gmina přimcblo f cti ft:
mffnl pogůftámá, toš glcpffcni a gholouns

lení pošabuic.
Boboli: přefmčbčmi nabyli, get

tele.
libo ictcl fcfc, ten numbá třetí:
nu fmčbo grunt-n :pr to! pro ffpatuou
pannou Bos uzltlu, mm na fflobu úbo:
nm, ; ůbotu mufí bm't platit ialo 5
pol: ofhoam'bo, p 0 i ctcll bařifemffu

3m mňa! rolnílům mgbčlálu'monaučmi,
pobporomdni třcba tal jato nám mffcm

ducha mcgbcfffibu,

aby nám bo gc

dmo ofcnl lépe io! po člftěm úboru. 3:

Anně mattfílč mpbobámali m boiuoftl,
jaro; l lyoinód) a bolonalóó bmot pro
potřttm uculrotltclnčbo poltolu lašbóm

tcl poflotufctoýbomou pici, bůftatcl
pice ubršuic mice a tučného bobptlaď

lanoft fmčta npnijffibo gřcimč táže p o:

brum srůftaiicí. Bino čas, poltot amgbb

proto čím min pict. tím wic: bobptla,
tim mice :: [cpffbo bnoic, tratí:; ůrob:
nou činí omld, n přlpramuic štít baba:

třcbu mpěífibo mgbllůni n na:

ton.

buffu: w uátobu šlwóm l pfaupm flomcm
ufmluií, aby uměl fcblál fltoášitftoc'fmo
bobp, aby fc naučil togumnč bofpobnřlt,
obo fmóm mlaftnim pobpbowáním gicbncl

lo wife půfobí jetel

into píce

solemi ( nn fcuo fuffcná. „u nás
to tu! není,"

pompflift mnoho, „u

nás fc jetel nebařil“ ——
3: ne:
boří? 3 boří, im (boj fc umi rogumnč
ofiuoati. monoblná nctcřnon, ucbbaloft,

lcbabploft, nad ní: ucpťcmóffli, nic nc:
Roumá, im \ln flan'm, být ! “koněm
gloom fl libuje, lcpffimu přiučitl fc nc:
dm: ich příčinou tt' nemoubtč můmlw

top:„u 1166 tota!

nemůicm

ff! d; t ol ni tů.
*,Broto tatě

mgbčlančiffi ufflccblllč

ft
rodinoftl
policbm'.21no
topčňianciofc
moční
hamomč
mlloítnč ! ( ícblótoml
floni. žíla něm jen, aby tunel a máš“
fobč nátlonnoftl talomč :: upuílil ob gpogs
bllofti, [alobp fm on fám milip toaumřl
bofpobářítmi, intelu; iábnčbo ponaučení

mpodcbomal. mb;

fám nab fcbou
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počal přemoffletll !Břcmbmenim protřcl'
bo fu grat, a pognalbo Žiwot noroó, po:
gnalbo, 3: to bolo il; není, z: mnobá

iinbo bobtá toč: icft uoni [11obuá;pafbo

Míč ! opramám ofilogil mfu.91leto
optamo iíon u uřbo nomoto, llolDDt
pal fc boji, a proto ani proMcbhtl po
třtbnbm oprauoám profpěl'fnocl) fc mcbá

pc; mnumu; mu bbti mníejí!
?qu ptoflžct'lo ! opramám noto!:
nictroi potřebnom počítám bo [pobář

[lč lnibo,

nomlm) (! (holub ucftáz

má boípobářílócb mol) bolo obářilé

itbnoto.

Št iíou potřebné a ugltcčnč,bola

bařů rosřcffuii fc rosllčné otdsfo, „Mobb
íflobnc' ft popírají, gpůfobb fnabnčiifi 0
Dobré fe posuc'noaii, ptcbt'ubl'o fc moja:
iňnii, obůtaňuji, profil-ebn; ! přemošcní
přelašcl a obtígi fc ubámnii, nma5nií,
uptoftřcb gluífcnůd), moubrod) a tosum
mid) bofoobáfů naučí ic člomlt ga icbnn
bobiuu mice, ucgli ga tof fám itbim')
íobč ponubano; a bcimc tomu, šcbo fc
ničemu nomčmu bobu'mu ucpílučll; flof
nel přec: mnobo, o čcmš milic boma
přcmbn'lctl, 6 iiubmi bofpobáti boma

rosmloutoati, a to il; icft molto

gift.

EB bofpobářftbd; fwůsl'ácb poplíuji
a ulasuji fc no mé monalqo, iicb ušitcču

suit ©:ro „ÍPojeuíymi íllaml, " bo

uofi nebo nqpottebnoft, coš (bráni pfcb

faguic ncimpčňí oomolmi ! ild) sřigománi,
bofmčbčuii mszďni \olaítímlloroě mgběla:
učiňí, boímčbčuií i rolníci na nic!: pobil
baouci, ! jejicbšto ponaučení a m;,běláuí
mail být sřígeno a nlfollm na mellč otra:
ío fc togtaboroali. íšosůftáloaihli iebnoto

gbotcčuou mnlobon;

a čcbo bp člomčl

íám nebomcbl, pobaří fe íllám fpo je:
nám; rolní! ua bubo narotbcui I opta:
mám monttbm, ololnoftcm přlmčfcnóm
gpůíobcm neifnabnčiňim,

ftanc fc togumf

něiňim, nabubc mgbčlanoftl.
!)laííi
.Uofpobářílě
im 5 nělolifa nčcnód; rolnlti fonaii arcif ímbcb prací bpflčln'
boípobářů, úlalnítů, točil: ucumolnbli limoftl; ale jen ble gpůíobu namoněbo.
fc ! nlm přiítupi fcblálům,a poicbná Dřou, roláči, feii, Ilibi, mlátí, probamaii,

Habem mffcbo[polčománi obctnombll

a to mnobb ot mííl opatrnofti; ncbomc:
bou ton'at příčina; tobo nbatí, proč mii:
tal činí, a gbalbo to nemoblo fc ftati
gpůfobcm fnabnčiňím a monoínčih'im; a

uoft Mt, a píčo o motonaui, gmcltbcní
a gbolonalmi mfítbo, coš potřcbnlauši:
tečně jen fpolcčnoíti libflt': tal mufí bo

proMm a nctogbčlanom.

maxll fc »: tcčl jim nrfrogumitclné: pat

ilouicbnoto taloroc' „blaícm mo:
laiitíbo na pouífti.“ Ia! into 56

Ípolcčnoftl bofpobářflč llbčmňetb
th'b,gmláů'lpal Ilb : oluido

pomolau

bbti, abo fc (přátelil 6 bucbcm nátobnim,

neb tolnlctmí muíí budacmna

proto gůítáma roluif mio atcl tolnifcm

ttibobnbm,

ale bobnšel btm icn

QD čem pa! all posůnámá ta togbčz

lauoft rolullům potřebná?
!ngllanoft tato jeft bmoji,

tě:

(cí na totlš, obo měl boítl fcbopnofti a
r o b nim pronlfnuto bótl, ta! jeniomí
obratuoítl ! \volonámúui rogllčubtb, ita:
ít togum, a togumnb počne okoloních,
tócb prácí boípobářflbdo;-- a buffe
mnl,
abo uměl mčci boípobářílód; pro:
ja! by nejinabnči pošabamfům čafomóm
mobomčl, obliši fc můlol febe, Bonina,
Roumatl, pofoubltl a toficm oramou cenu
gootuic, “out“, to a inf it to ilubc bčic? určití, ražbou práci to učlcših') čas!, opa,
Blage, pam bomb: boblc ujímal! tobo, tmě, 6 ttpčllrooíií a mphmalofti mplonati.
Hani:“ boipobář iam bobře otatl,
co iinbc ga bo btc' ugnal.1o
mňal,
roláčiti, fm', mlátiti a iqbiti — umí
co bobtěbo itft fcsna neiínagc to bro:
také
bllnvfům
poroučcti, ražbou práci
mabád; sluílenod), moubrbd) a učcnbcb
bofpobářú, ttcřl ialošto mílomnicla ptá: poýábnč gawáblti iiftč líp, neš ten, tte:
telé tolnlctmi fr fpoiuií, l'll flood; ! je: níš talombm pracem nerogumí.
bnonm till, totiž lu gmclcbmi bofbobát:
.boípobač ať umí mcun'í bofpobóšilc'
funí monallabail. Sebou poušti: stano: nálabt' |ám mp_tábčtl a opraroomatl, mimi
fc iabnc' praci mobbbatl, gašábnou fc flv:
nofti btuběbo co ncllnabnčjl co ucilaci:

učil. QBlaftní glun'cnoft ieít arci! bčti. “Brdce člomčla cti a icft muže
nqlcpňi; im ]: na muogc přiliš brabá,

fmobobnčbo bobná. „abo ncpro;

učtbol

cuic,ať tali

mmoiná.

EIB bromaoč bofpo

mil.“ !Buiccpoíiílišlo,
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mth: blabobpttčlcfní) ! bnd)oroni—

ia! půbn ! icjicb mpbatnčmn gtůňn při:
protooroatl, a mufí nmčt počítati, má

gabálta a lcnoít iíonHrobon ic:

bo, gábnbon a banbon.

bát m bofpobářněm účttnictmí :: to lnčbč
bobřc malí). Wlčlbp i bobptčíd; ncmocí,

.bnípobát, má:" tognmnpm

lččtbníd) proílřcbh'xafpoň tatbalccqnátl,
abp nemoc posnal a mtnifí íám nlččití
bomcbl. R bofašcní této mgbčlanoflí ftblf
[Hpmbofpobóžům nmnbnntclnč potřební
napomábaií m neboftatlů filo! rolnidócbf

ilontl, at toi, jo! :! lbp pole ímé má
mbřlámati, to5bčloíoatl, bnoiiti, bnůi
připmmomati, bobpte! bofpobúřířb bráni,

opattomati, obdaomámatí; má anátí mňa
do hrubo obilné, (: tol'tlinp pitné, iid)
mlaftnoíti, m iafc'm poftnpn je má fíti,

icbnotl) boh) obářfřč.

Scelowáni pozemků !
(Od Františka S kop &Hk a. rolníka ' Záhlinicích)

Getlowání čili ípoiowání

In nafta! [: bomóňlímjc mnohému
Mahmúd) čttnářů fnab ii; ttpčlhooft

poscmh'í itn gnamcuiton otágton mčfu
naň'cbo, :! 6 mnobůd; ftran projcmuje fc
přání tolnífům, ltctí [n:č pole tosbtobtně
maií, obr) miloftimá mlába této ia! pro
polní, tall pro nárobní boípobóřnroí bů=
ltšltč mčcl fc ujalo, a o prozoebmí bn
lcšitč úlobp roštu nancbo fc pofiatala.
Dčcfámtitc mnel, milí rolníci, w trpěli:
mom a m bůměžcmcbof pfiibc iiftětton
mu, oř it to mh'ubc naicbnon íšáti nc:

bocbágí; íd ale neiítm o tčml libmt bos
tow. -- In fc obómá mnohá: „ itn

mí : nčcnoftl na imčtč, a čím
mít monucifílcní: tím hůl; ga
mého mlábí fflo mffc lépe, (:
ímčt nebo!

to! učtnóf'

-——
(ěbnból

měří bl: ícbc. Dmffem milí) příteli, ga
tmc'bo mlůbi “lo wife lépe; ale -— 5 to
bon; — to in bol mlat—í;a mích) , co

mnie; nebo! ieít to ptáte, nad; poin

ic ítaroít

o bofpobářftmí

a o bíth;

nc—

buic mnobo čaín. — štolomání

mčba; tcb ale, !pr na tč ftatoft o bo>
pogcmtů Mt m wrnffn a Golfu ípobářůmí a o bítfp, a tifímé nebobp
na mnm ii; promcbtno, 0 rolníci, iidyg [: malí, mpilíě, 3: je to ta! 6 cclóm
fwčtcm.— Rlamcě í: míru!; poblcň na
bfímc přiliifnú tostonftomanoít pol: tla:
čila, tabuií [: nab prolocbcním tě wčci. nam ndbčínon mlábcš, ia! ft mích po:

Sails; pal fe to mohlo ftátl m quo:
činů. *.mnobí) ; nlcb, a'; ptlibc bo mčfu
ftn :: Goftn, pxoč bo it to nemohlo mušnébo, bnbc tě; monlt, še to go ic:
fiátl i n n 66? — ?! Rub boípobář bi)

jld) mlábí ilnač bómálo.

ft nepřál, abl; fmc' btobh; pole bo mffed;

tali touícl

prambo;

bomnční

icft

neboťjat fc

mini čloročl, tento malí; ímčt, temně;
tal fc mění unamičnč [wčt muni. -— QI
milicí! pat fc ttgn'; gc [mrtclnítům ovo:

ušitzčnc'mu počínání fc přiřítí a togboro-z

máglt :! říci: „(Sofz

matt. !Dílp Gobn, a bílí; bnůttš mís

loůlmč

——

Ene; ale ono na tom

nblů from togbúgcné to: mam Into fpo:
icnč měl? — Senom ttn, jenš na íta:
rád) gmptád; ncnhupnč a beat mffcd) bil:
mobů lpí, icnom ten můj: proti tomuto

“ni!“

-— Gas,

milí; přítcll, čas pozabnlc topo, co to

není

mlábč, ic fe o mgbčz nagómáěmpmůn'lcnim.
— Blágcn,
lání naní mlábegc to boípobářftmí ! nn
tbo prot! pronbn plouti [: opo'mašnit,
“Mládí natě, ia! tobo bůtagcm iíon no.
wi čítanto,
to nidíš mnoho háínc'bo :! Hagen , tbo mai: plonti mam ic
o bofpobámmí mlnmno; a; jen [: bnontl; obá cíle ímébo neboplmoon.
bočním: mbčlančiifid; :otm'fů, paf fc nc; :

hub: iagbí) poho!
bofpobářftó
powaimati ga [flobllmonnowotu! —

!Bo této ncbolcc , ttctonš

mně la

| Barot;čtenář prominte, příhočíml řeči o

lícclowání

pogcmtů; a nc: nc
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přeb promlumlm o mbbobácb
maiícicb 3 tobo » t o bolo

wapu;
ob áře.

!Bbbobo ge fccleni pogemtů
moplbmniíei ta! to očl bijí, gebo opmmbu
ieu mellh'm flepcem n gaftatalbm nepří
telem mn'ebo poholn bbti mufel, tboš bv
je ugnati ncdytřl. Rašbů, bnb ft bo:

fpobář

nebo ncbofpobá i, ngná

afpoň, ie ftelenim pogemlů [: bodli

a)!lfpořeni čafn přl ptáci.—

!Bomašmgiat gblonbnmč jbe práce,
mníbll čloměr iebnobo bne na třeeb

tot gmanč[mobobne
l

tčbo bofpobále, ltetbš bo ptá-oč nebo'
třebuje: loupí bo přec, :: saplati bolt
brabo, :! proč? *.'Broto je prý leši mcblč

maietnoftl iebo, št teba bnbe mit wřtňi
tna pobromabč.

b)©celenlm pogemtů nabnbe
tate' lašbí) boípobář mice
půbo nešli přeb tim mil!—
Ql in! to?

nebo na čtvtecb i máte louíta'cb

pole pratomntl, mlátit leiífll lonílp ba
lelo ob febe; a ja! naproti tomu práce
jb: ob mh), ponamí-ll fe břlníl 6 po=
tabem , nebo při mění práci, ráno na
pole,(\ gůftnue-ll to ptáci celého Důl bne

nebo :er

ben. — Rnbbotrát ieft bčlnil

pogemlp. Bto

bámázli fe talonn'; lmobobm'o pogemel,
legicí mcblč hoobobnr'bo pomalu nčltes

C—Šřítámvllmnobč nepotřebné brágbp

(\ četné mese, ftete' fcclenim pogemlů
íe obítraůuíi, a připočtemdl mnohé ne:
potřebné bmnlce a (cím, ltete' te'š into
role glxgitlomatl [: mobou: tn gailfte'
pochopíme, še lnšbčmn bofpobářl půbb —

toti'; ujitečnc'

píxbo přirůflemnenšia

na práci botou: na iebnom poli , a ieft
jeíftč bobina nebo bm! bo mečem, (: čas!
pllnb— práce plné mln), ale hrubá hxc
pole leši to ilnífi Brann, třeba mít ne;
půl bobina bolelo; co tu má bčlnit gn
čit? Dčebotbbbnč fi lonečnč letne: „($ o;

tečně nbube. —£tttčmn

bolpobáfl neni

bomů, a gtrati žně, -— čnb, ttete'bog mu
na tu bobu nejméně gbótoá. — Sčccbl
ten to glníi fngbly bofpobáf, a má=li l. vt.

logene' gábono pogemh'x fe obítrani a
nome 6 rogmoflem boípobářflóm fe ltomnáf
mniíci celty; galoxí. -—-a ialb ulltel máme

brna ftejnč potabo, netbl ptamle b je
bmim potabem na mčtífim lníe pole, a

gad)

gnámo, ze čnfto mnohému početnln ! midi
mníí mie: půbp ga ceítu floušltl, nes tře:

bab onen lub fám obnáfli?

920, :: tn

mám letne ram: „ŽRDHmuíi míti

teítn; id tam litat ncbnbu." —

tom ně bnee poiebn '— nes “Bumba ie! fin mňol při íceleni
tam boiebu n „čelo, bnbe roe přeflane; nebot Dare nepřiiemne' a nebo:
čer; nehoií to sa to,“ - a iebe tlebne ccfto , a to! ti; nepřiměřeně pav

: bmbbm na těch brobtád), lbtgto mnii
arůl mino
bn: dlltát
mlátowat,
na
jin
pleiišbčtplul)
(iefítč
bůře toa ibe

B bránami

při íetí),a wtnbim fc, ge

tím botabem, ltetbm na rogbrobcnbcb
pogemtácl; peatonal, o třetinu me'n! ob
bčlů. ——220 ic při otáni (\ při ieti;a

co teptum to čas šní'I—wlatírll

při

není: „ ab Hon benign“ plati
neimíte m lab iní; a pomašme, int
mqutá ieft práce, lbg; šentl muobohát
ga ben b iebne' roll na bulbu předoč
gcii; co fe tu čafn pobaremnč gttámí!
ano při bcn'time'm počali ! gnnmmitou
filobn bofpobál utrpí. — ©an bp fe
iefftč mnobo o tom mlnmltt, ale mile
jen ta! můbet mámo, ialo ge france ie
- na nebl; :: proto; málem boftl ich pro:
mlmbeno. -— QBífal mbbobu tn boble

mali boípobóu, mlátit! tl, noří mail

tiíicům brágb gmlálftč tam, tbc

lagbn boípobář iinffi obllí na tu í'nmn

tra! Mt? lu iebcn lagi oblli brnbe'mu
na bragbč, a mnobb l nab brágbou,
a co ; tobo bocbágí, pominu pogbčií

—

c)©celením pogemlů mošno
tel pomguen'eni Htěpařftwl
to nafl'i mloftl očeldmatll
“11ia! to?

nát"

boípobóř fen: a tam togbo:

gen! bogemh; íme', tu gailftl není na
biflování omotučbo fltomotoi na poli
ani pompfíleni; neboť na branicicb ob
pole fouíeboma to neibe, a mfabi-li fe
ledbe “ cello nn lontl [from:—lneb blba:
to neobl'tofí, mlátí! ifou-ll fonfebč neo

přígniml.— Sinóč ale to může býti pti

fcelene' pogemnom; tumůjeiebuot:
llmb bofpobál u tašbe' cem; a branlce
pole ímé tráfnbml mím; moíágetl; bnbeť
mu to fkáti ga ptáci, a ga blibače, a

botlll fe tim mim azidu, nel tal! pů
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mabnohl hoilno. ——89359 fc to ftalo,
obo potomci nam gáromeň o: íftčbctamom
otactmcm mc ftinu tráínc'bo íhomořabí

íobř bomícc mtlcbill Boba Choořitclc
naííebol — 3 toho, to ii; teč pmmno,
rovímítá tetě blamní ušitcf, a neignamc:
nítčin'í móboba pro boípobářc se íce:

této ptamb! obpítdtc? — 93le,
fc to mnohým 5 91366 líbilo;

mňa!

1:69

mňccbnčm

nitolim , a to nic mbřla', mboť

icfl'tč ani icbna toč: na [\očtč, :: byl &
fcbc lcpn'í —- negalibila fc mňcm. -—
211: tu IIolTÍm blaío potoáglíročiííícb

boípobářů: „gin, onot [: nám to

lení oogcmtů, tottš:
d)3c [: _ftant bofpobář úpí:
nbm pánem [roč půbo!

líbí; bobtc' by to bolo, alt u
nás nciíou oůbo ftciní; left to
ttbl) m!: Hitů; ia! tootom “I?“

!Uíá-ll a muííslí člomět při fmím
bofpobdřfhoí ít říbití ble milic či nc
roůlc fmbcbfoííícbů, ia! nugutč to mik! —

smat: im. ftrpcní, milí boípobáři, ! o
tom (: porabímc, (: hubem flouňct, jal
bo í: to balo ptomt'ít.

mm

Goš ptoípčic tofíccbna mčboucnofi

bofoobářflá,

! čumí iíou mobáni

[: [tclcní

pogcmtú

to úplném fmolTn florou ořcbfcmgaío, to:

tig: a_oo roífcďo ! icon! [houoíki
nomino boíoobářftč?
\bo.*obář patřící pogcmlo jenom bo
togbtobcním (mód) pogcmtu idt iebnobo lufu ít ob mířilo, moblo
mágán čaítona ;moto a obočcic bo ít to talblc ftáti:
togliční fplíoroč o bofoobářfímí, tčcmu

praotců

to, a proč? !Dlůšcxlífc ovo:

mášít jínn'í poftup ofmmí, antb něco jl:
m'bo pobm'tnoutí? 183th pří ragbém

from magi na otcům,

af ničcbo nc:

řclnu o ttathoobed;
mód; oůbp,

a iiuíyd;optat

'Dřímcne'; boúom tu

ilcbšto při togbtoocué po.

gtmnohl mmogno přcbícmítl. _—

a na tom: jcíftč pomoílcmdc fcc

lcním pogcmtů tatč

ohonu: fc mnobom mtguto,
Rem Gc ['t—niebo.
GBH toutoufiomauůcb

Homir čafto na
ioufcbů;

Bol: faXbč obu nacbásímc togbč,
lení na roícc tratí čill Iatafhalnída tříb;
tal máme t ». ttaf l., m m'što neiůrob
nčjííí půbp, trať ". 6 proftřcbnč bo;
bzámimtraíIlI. Bc fl'patnčmíml půbami.

ptiiba

na

pole

míbí, že mu ím íouícb přeoral,iim'; gaé
mu pomooc! obilí, iinb o mogcm mo
:)ch gaíctou roli přcicl, (: t. o.— goa;
tu neměnná m číotořťn [pramcblhoá nc:
mol: a nugnton? 9189 ft ií gbol, ítamí

it to bofoobč, fouffb, jen; um ítobu
gpůíobíl, tam mámě fcbí; napfcb [»qu
mluwí, atc tboš líbomá nápoi bo bla:
mo mítouonc, tu nahanou řafto bába;

“___—__.

při fcclcnód;

fc tomná? Toi icft gaiíftí nc [tčim

útol při fcelomání, a mnohona
tom gálcší, abl) tma jcbné měřic: gcmč

pogcmtáda má

poli čtonpctt, [ mít:

—-—bofpobář

ítclcní

pogcmťů přitročíti mobil, muftlí bx)
cbom mčbčtí,jat balea iebnn trať hrubé

ilo mffat, mílí boíoobáři,

m tašbl ;: tůb tčd; o obgmláfftuun obu.
bem na mgbálmoň a pomabu půbo fora:
mobilmč ít určila; — !? tomu cíli noo,

moli [: gmláfítní

lomlíc, gaícšciící

; boípobořů a gnalcú ——
ntitípc ; tě Iamí
obce — Ba pří uRanorocní (c_no mobou
bráti pobílu mffxdni gruntomníd, iidpš fe

to tbfá; tim lip múšc paf tomífc cenu
icbuí měřic: um! ro tašbc' trati unanomití.
“Int tu přítlabu bo fc monafilo, 30
:ma 1 mčf. gcmčto I. třib! i: ga 200 ;! ftř.

„ 1"

a„

1 „

n „l.„

„

„III.

„ ISO..

im 150

,

pogcmtád) přímím, !mdmell toto ccm; uftanomcní, tu po

neboť ta mífto čtotoctd rouícbů boftanc
boípobář fotma itom; a še fnabnčil
možno icft o: čtormí mm a: čtou-octu
fouícbo m potoii gůftatlmřiímčbčí mi ga:

točíme tu tooffttřmí, gačpolnoít icbuobo
rašbčbo bl: boíamábní btšcbnoftt ftoií;
přifíab to obialní:

iifn' moí). -- .mom tobo mošné tatč

m !. trati 20mčř.:mč')oo2003t.činí40003[
„ ll. ., 25
"
" | ' " 20
n
" iw ::

u mčtn'íbo oogcmht mito otamibclné
hranice ufabltmoi při brobtcd) ncníošno.

Dio inf, milí boípobáfí. amd:
máte:“ můbobo toto, čilí Mít! pomalé

[. GonfcbA,maiduít půllánum. má:

„1804500

m"

')Dmfkm to nčťortta pobílád; a
to icbnom Mu

nibltto

142

Šttni ; bolpobářflmt'.

má u_bo boiatoábm' bríebnofti:
65 mm mně to penqité ceně 11500 51.0%.

2.

Gonfeb

B. maietnil pnllann

čífla 2.:
to I. trati 25 měřic po 200 31. činí 5000 gl.
" ll“ n 2
80 u » 36% u
211
150 .. „ 3600 „
tcbo b_l_e
"boíamábnibo bršenl:
69 měřic ro penčšité cene 12200 31 Milan:.

?! na ten gbůíob bo fc pohnčomalo,
aš bottom mčll ptebleb rolled) na íce:

lení pobil betoutid; maietnifům; — na:
čes hotbom teoruro přihočitl moblltno,
mému roomřtotránl ícelene' oogemnoftl,
coibo fe ítátl moblo bmoitm gpůíobem, bub

a)!Borotonónlm to míle půbo.
'llbotbont tomu lépe potogumčll,
megmeme opět bocni příflnb. Sat mime
foníeb A má mefflere' polnofti na 65

měřic temi, to tenč 11500 gl. (tř. 
Qoftaldlbo fe mu iebo pobil to I. trati,
tu bo obbqel tuo pole na 5772 ntlř.
coš ic torono ceně 11500 čÍ-š wll. trati
bp toífat obbtšcl 63% mlř. , coš fe tča
tomná ceně 11500 31., a tonečnč pnbl:

“by mu pobil to "I.

tmtl, obbtšcl bo

763/3 mřřlc to tě; cm! 11.500 gl. ítř.
91 pobobnč bo le l u [ouíeba B a
u míled) oftntnid; polmčomnlo. — .Rbe

a to ttete' trntl a na ltete'nt mim bo
bobil icbnobo fnibe'bo pnbnontl mřl,mu
felo bo fc bub lofem uftanomitl, aneb

ln; fe mobln licltaei

čili beašba

přebíetogitl, a ntešenč penige pal bo fe
megl gruntomnito ble btgebnoíll lebnobo

talbčbo tosbčlttl moblp, —ncn'nt o mčti
te' promlmoime pogbčil. _ Emmi příkon

číme! beube'm n gpůíobů, totlš:

b)!Boeownánim to penčglcb;
Spůíob toboto ícelenl rabi!

tboll to „!Boilu _; mechu"

míti?

_

_llcbnscčů ie mice, a protož

gapočne btašbn. — Goufeb A be'noá ga
1 mřřicl 210 31., toomolá fe, a íoníeb
C přlbá iefítč 5 51., monoolá ie 215 gl.,
:: íouíeb A gule ořlbá 5 gl., toomolá le
220 gl., :: pončmabš šóben mít nepiibá,
tebo fe louíebotol Ateh'; pobil na tomto
miftč obmčři. Sat mime fouíeb A ';,lás
nit pob čiílem 1. měl ble [tatř bršebnoflt
65 měřic gemč na ceně 11500 5l.,a noni
má ble notoe' btšebnofll talč 65 měřic
mna! to ceně 14300 gl , Boii tebo iebo
pítllc'm noní o 2800 sl. ítř. móňeto cent,

abmšbč
tčcbto! 2800
mníi aby
(po flontčenč
mtoumgl. lomiii
obrolhl.
91 na ten gpůfob bn fe pal potru:
čotoalo. Stosumi fe mím, 3m, fe pos
flebnč břifílo na půbb lacinčin'í, a še bt;
romiíe i & uftanomené brašcbni cent; bolů
fcftoupiti muícla.- Ial [. př. tomiít by
motoolnlo to llL trati vole, m3 je cena
1 mřřice 5emč na 150 &' uftanowcna.
Rbo ft šábů Abe fmůj pot-tl míti, bube le

nm cena ! měřic: ga 150 at. čitnti! —
%ňiďni mlčí. — ©ouícb H řclne: Rbbš
fc mi ] měřic: ga 135 gl. čítat bube,
iá lu [můj pobil přijmu. !Bomolá fe
135 gl. Ena to [ouíeb B- řetne.
„Sá
přijmu ten pobil, Ibn; Ie mi měřice gente
ga 140 gl. počítat bube. Dpět fe tm)
molá. — 91 Ibm šóben mic nepřibú, ob
měři fe [ouíebowi B tu iebo celá pobil.
(čoufeb B, jat mime, má ble ftarč bc_šebw

míra! nofti 69 měřic mně,

ale pončtonbitnšbó čtenář !Dtoeatoana
není tale' čtenářem "Boí la, promlumime
l o tom. —- Slebubem Íť boflomnč beseti

!Boíla ; !Brabo,

mílem rosepřim ubnulo, uBanomi fe mes
řeiná brašba na tento spůfob. Sřomlíi
přlibe na mlfto :: řcfne:
„Bbc lion
pnbo po 200 glatótb tnřřlce čemž; lbo
tebo tbcc ftoůi pobil pole (rosumči úpí:
nou wóměrn) na tomto mířit obmčřenč

to ceně peněžité

12200 5! flř. a nyní obbtši též 69 me:

řic gemč a tona! m ceně penčšite' 96603L
l'třibra. Gtoii tebt) iebo půllán točil ni=
gl. ftř., !tetě jemu
m nóbl-obu po ulončeně bmšbč lomiíe

ale pobršímepen [ebe štiř ID ceně 0 2540

potáb ; torcbu moebeui). přítlab.
pogoe!

mejte

somiíi lu leeleni po5emtít

ttBanomená, opatřená přeblebem, int
mnoho polnom tašbl) má, a na! to inte'
penčšltě cen! ftojl, toogwe ton'eebno úřaft
nilo ! notoěmu bčlení. — ©členl fc
gačne to !. trati, t. [. ob nejlepn'icb půb,
a; fe přejbe ! nejnpatnčjfíim; a obo ie

floěitl mníí. — il jat pal íMidi, aneb
nacpat abubeli fomífi brašbon nenaše
nod) penčg?

-—

Iu fe mufi ídyt'qeiici nebo gbómaiici
ccna roamebnont na laibú zlatá ble nomč
bršebnofli; fd)á3i=li, nal'tnne boblaccni —
gbómůli, nnftanc bělení. —- žRogumlteJi
tomu! *Břiflab!
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Gem pogcnmoíi iiftě obce bic noměbo
toabělcni bg fiála to ceně 120300 si. ftř.
Romiíc bt; po mnromnáni :: po minula:
cmi mffcd) měla icfflě to tuiou 1002 31.
30 it. ítř., mppabnl bo ich) 3 tšina bý:
maiici fanu; na tušbó glaió cclě bocni
[uup 1/2 tr. -— ble tobo bi) obbršcl
5 těchto pcněg, [oufcb A 14300 půl Irů:
carů , čili 119 51. 10 ic. Gouícb B

9660 pů! kúcarů, čili 80 at. 30 ir.
jalošto pobil 3: gbómajiciď) ponča.
QI nacpat boh; fcbágeio těd) 1002
30 h:., mnie! by iajbó tolii boplntit.
QI ble, to je mffccio, co ifcm im

—
ai.
—
tai

IC: [cni
dni míutolii? —- !minim
QBómnapoměbčcio fccicni to_gbrm

bcnócb ioníiů

roli bc mčtňid)iufů

čili bilů; — nebo miti 20 měřic gauč
m 5 až 15 icuiiáď) , a míti mffcd) 20
měřic ro jcbnom nebo mc bmoud; tufccb:
je přccc rogbil; — neš Hume!
*.'Boinofti téměř fašbě

obce

boji fc

rosběliti mc bmč, tři, nebo čtyři) tratě,
iá mnílim totiz, m tratě boccia nutné, a
to na ten gpůlob: 5330 trati !. pofiomimě

ucilcpfii

půbg; ——
bo Il. proftřcb ni,

bo Ill. "patnějííi

a. t. b. — Iratč

h) ncmufcji být ani pobramabě , třcbae
3mětffibo o [ch eni pogcmtů QBám, na jilnim ionci pole je 100 měřic bcmě,
a na flraně femmid) brani: ic 400
milí rolníci, poměbět chtěl; totiš o [cc
lcni úplném
— mncdpnurcšemnoít měřic. — Ii) půbt) fc ale pomahoui
jm bo icbnobo billi či iuíu gcmě. — mabálcnoíii romnaii ! hubě; icbt) ic 500
měřic lll. trati :: mcgi těmito ic to pro:
81,10! 51; to gojifiě pěfně; pomitc!
ml'fccbna ! icbnomu bofpobúřftmi milc
ftřcb L př. ani: 700 měřic ll. trati, a
šici pogcmnofi pobramabě, u proftřcb bez po cboud; Bromid) ic gad !. p. 800 měřic
fpobóřftě fimuni, telem něbo pěině fam), l. tratě; a to!, abychom už při tom při
a iolcm cclé majetnofti trůfuě ftromořabi. ilabu aůiiaii, jc ccló iotat obnáficiici
Bař by to ftálo? ŽBolně bofpobařeui —
2000 měřic scmě mc třcd) tratid') rcsbč
len. — HB: mn'cd) těd) tratid) maii
Lóbnód; mqulofti Bc [oufcby — 0 min;
byla rogioč býti rolnilcm. —
mniďni to miíiě [: llďliéóůiitl. gruntownici
Sitz co naplat, ono to má tatě ímé fmcjc lOÍt to muobócb čófilád; třebas i
těštofti :! cbtišc, a ucjmětifmii iíou bo= m 40ii. Ia!
má lřcbaa [ouíob B
famóbniboípobúřflě
Bambi). — na trati [. 30 měřic m 15 řonfiád;
„
„
ll.
20
„
„ 12
„
Ii; Bu mmm mohla; fiáti jaro point,
a tcpmto imám čafcm Bi) fc mohli; přcfiě
bomat bo ftřcbu maictfu. — 92:3 to! 69
goa po čaíc přcftnh) boíamábni [oblíiě

„

.. 111.15

.,

celá pogcnmoft izba tem; obitáffió: 65 měřic

m3?

loufiácb.

běbino, tutti mífcďo ftammi poípolu. _
Go o tom [oubitě'ě — Ba, laibá ioěc

Btdišbt) nebolo lépe, ibgbq to tašbě
gtědno trati měl honu poaěmnofi im
na [mě:ě má glou i bobrou ftri'miu, :: to icbnom luft? —- Io i: přec mošno!
ono to ani icmě umi, uni fuab tal 5:31; anna! ale namcbnctc [nabz — „Dno

nebubc; aproto ioncc řcčL— (50 čt?—

by to bylo bo bu, iai ale tbqš

Romc řeči? — mo to bmbom tomu balí!
933%! 286111, míli rolníci, těprum chci

boccia Hejná? Scbna je o něco

půba m těcbto tcatid;

p_řccneni

na ten gpůíob, na ltcry' [: to bc'i fnab

lcpfíi, hrubá bocni; icbna gas
bližní (: jina mabólenějňí"

m loábě obci u nás — tbc totiž; region:
Humanart coli na bofpobářfhoi měst —
icbio protněfti. — Qibiti [: QBdm to

naftou

poměbětiněcoo [celománi

poacmtů,

tube, ion měitc ntpcni, a přifmřbčiic mi,
Je mám mambii. — QBim ale už, na:
přcb, je mhcci nepřifměbcitc, ale coš na
tom?
91:51:10 icfftř wěci na fmětě, ft:
róšbi; fc bath wffcm galibila, aniš ii im;
Dube. — Dbpornici ifou (: Bubou, |alo
mmm; u fašbě bobré měci.

! mitesllšpa! » jalěm apůfobu

(Sož,pa! mofiitc, še muíi být acdc
ftejná?
(Ši fnab to chcete milí info

na mága? — 180.1! i tomu

ic pomoc, :: ficě infomá:
Goufcb E
!. př. obbtgcl na trati !. neiblišffi a mi=
lepni pobil obnáffcíici 30 měřic; ga to
ale boftal na trati ll. nciborfii a mi
balffi pobil 20 měřic, a ! tomu icmě
m Ill. trati 15 měřic proftřcbně “paměti).

glupa! ale, [ouícb F obbtšd to trati I.
neimgbáícnciffi a ncjffpaměifii pobil,

ga

i“

Gital 3 bofpob6řftmi.

to ale boflal m trati !| a III. bli3ffi a

měřic. — Bie3 ale taloroou rotonoft ne:

neilepífi pobito. -— Dmnem ale muíi íe
při tom blcběti i na břiměini br3elmoft
púto, a hle to!;o pat notně bělení fe po

nale3ncm nilbc, ani tu; něhcři 3půl=
lmiifů maii 59 měřic, 36 to iini 61, a
tomu pobcbně co Ico m6, nepufli, to ie

ř6b6. -— all—nat ic nail—ou to fagbě obci

už tu! přiro3enoft litílá.
ŽEN—1!Ile mp
oni neminimc 36bnému co jeho Ítft \o3iti,
iměni hšbcbo ie n6m imaté! — 331—0

moubři

a obe3řctui bolpobáři, fteři fmě

půbo, a _půbo celé obce nejlíp 3naji, ::
anaiisli při tom trochu počítali, fbotoioi
nejm—ffi nórorl; ! tomu potřebná; ofia=

tel pal porabl a tolonaii fla m ni c. !.
ůřabomě. —
Boccia iindč pa! ic to Bc 5celo

tnlcmou netonmotu najbcm pomoc.

Molandwm teho :o obci tě fceleni
p o3 e mřů dytěli proméíti, hem! bychom
fobě při tom počinoli?

33mm lm Bolo úmluma fltůnt) po:
mónim :o romiu6dp, ialo !. př. na
nani baně; -— tu či; to bylo pro: 3emnoíti me3i půllánih), čtwrtlánilo a

mou tabofti a nilclim cbtiši, jen &*an
© :: n6ci B rabcfti fc tobo chopili; a
mňa! Bobu3cl iebcn 3 nárobopiíců

pofta

milónnóh) bo počtufltgmatilů—
a min, iai nefnabnoflegmatil
pobób6!

bnuti

Io

micbcmě. 3m, to Bolo temi, :: oro
mílcďo [li-am; přiiemnčmi, !):an fe bolo

fc ptowěft, obi; pobfcbrn'ci

'EBolyncfe mňa! přec,a iebo po:

může míti čeho po3ebnaněini nás

Hobb; nc'3li milá

pobícbnilo; —— 63 pcfotoáb totiš měli
třebas mncci ímé touíh) pole mffu'oc pro:

činnoftcherila.

holici;300

měřic třebas mc micc ia! iebnom bile,
113309mňa! pobromnbě měli, a pcbobně

ičtmrtlónici, :: půll6nici té3:

Bubiž,na útěchunám ©an6lů m. přiíwěbči fnab fašbúl “Balli fc umlu
Dia baně, afpoň » ololi mně milq litam) me3i febou bobromolně, pa!

3náměm, nad;63ime téměř mfiubi), miftcm
mafií a mlflem- loětffi ro3brobcnofl po:

ic bělení ufnabnčno.

3emh'1,mimo oaufté

tito mail 1200

Moon);

jíou tu

olmčciněbr3itelě ro3cmnofti půllánici,
Hoří na 50 63 na EO měřic, čem-mld
30 63 40 měřic :: potfcbnici, "cíl 6 63
20 měřic 3cmě io br3cni maii; -— ifout

i cclolánici, ale pořiblu, a oomlaři
: V! 63 3 měřlcemi půbo; ale ti ifou
ien mimina).
f'zě'řtomaietnici

po3cnmofli

romnaii

%e3mcm např-cb třebas půllánitq;
měřic scmě to br3eni, ——

a hle le3itolh půbo a poble úmlumo m6
fc těd)to 1200 měřic me3i půllónih) to:
3bělit, aby lajbó
fmě pole mc třed;
tuíed) čili bílcd) měl In
fc mňa!
iebná o to, aby toto bilomé boli co
31:03:16[cluě romni.

—

Hl'obm

fc tem;

400 měřic 3 půllóniďěbo pobili: neibli3ni

a ncilepňi půbo—a ta fc ro3měřina 20

fc těměř 3mětfíibo bllu ble mamča; pole
! fobě tal, 3: m6: li něttmá o iebuu nebo
tmě měřic: 3emě mice, icít to wííeďo; a
po! talě romnaii fcro boiamábnmi br3eni

bitů; t63bij bil po 20 měřic—id;; těmto
bili'un baii fe pal lofomni čiíla po po:
řáblu, ia! mcblě [ebe leží. 5136! fc opět
mqměři trubní bil půtlániďěbo pole 3afe

půbg, tal 3: mil téměř poromnu, ia!
iebcn tal hrubá, ffpaměiffid)\ lcpfiiďppůb;

na 400 měřic, a lboš uš i pobili) po
20 měřicid; ifou obměřcno, napiíii fc i
na ně Eifla lofomni, mliař ale u3 ne ble
pořábřu, m3 ten ncilališíii aneb ncilepfíi
bil této třibl; boftanc to famě ěiílo, tmě
m6 neibalfíi aneb neinpatnějfil pobil ml.
třibě; :: tal nacpal, 63 pa! 3ůftcmou
proíiřcbni ! proftěcbně bolsnim pobilcm.
?lle máme icfftě m. třibn tah; na 400
měřic, co o tou? Baf: to měří ic !a3a
běmu po 20 měřicid;. — ?lilolimno Bo
Bola d'mbal — Smile, 3: ncmaii mncd

a tato romnoft je mellgm uínabněnim

při fcclan—Qšřiťlobmimtoobiafni.
93:3momet. př. obec,

ttcr63 po:

čit6 ímou lešiloft na 1800 měřic; to obci

té ic 20 půllánů, a ti maii bobromabq
3cmě

.

.

.

1200

měřic.

10 půllónů. a ti maii bo:
btomabi; 3cmě. . .
300 měřic.
20 pobíeblů, a ti maii . . 300 měřic.
sm: toho 59 tem; romnóm poběle=
nim měl la3b6 půIl6nil 60 měřic 3cmě,—
čtwrtlóni!

30

měřic ——.—
a pobícbnil

15

tomnol— In fe po! ubělaii jen ta! na
3bař Bill;

pobilomě po 20

měřicid; ,
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čtení sbvlvobůříbi.

číflnjí le opět nílolím ble pořůbtu, ale '
$a iatš bpftc n
čmali ; tošbpf
bl: tobo, jalbí; lícní ! břímčiňím oboum profpěď;je ta! matatoú, : í [lcpčmn
pobílům fe romnal, :: topí ifmc totemy
možné jej omalatí. Dno! fc nejmícc icbnú
měřením (to fc ro5nmí, mfícda práce pro
při tašbě mčcí o gačátct — a přátel ic

gah'm jen na papíře,

nebo na polí

naftanc prác: popíjí) botomí , můžeme
pokořit ! lolomění. '—

uš učiněn. Čtenáři óofpobářflpó
momín

mčbí bobře tbc , mňa! ale i těm,

co ncmčbí nic o tom, powíín, še, co toto

něm čachomatí blušno, and tašbú, :: pro:

žábu; píffu, je ícclcní počcmlů u
néé, na Sáblínícíďp,
ílfaftnčprome

toš ncbubcm

bcno, a očelámáme tolílo mqíolčbo mlúb

Qoíomání

co itfí :: in.! it při

tu o něm

mlutoití.

——*.'Bo

robíabnntí loiu gapífle fc lašběmn iebo
číflo, a mqměří Ie tepruío pobílí; to Ill.

tiíbč ia! mnobo tomu patří, a po bola:

níbo potmrčení; :: bá Eůb, 3: co 81)
tpto řábm čifíí bubctc, toč: tá ílmftlímě
G Boží pomocí ulončcna bubo. — Sa!

šení—mlopíolém mlábním pomolcní, mp
měří fe mu iebo pobil na poli , a on
gačnc ble úmluvou [píě neb Půlbili ropě:

jíme [oběpři [colomání

lónmtímou notnou [cclcnou

SEM), a bočtámezlí fe ulončeni “rannébo,

ietnoft.

nícíq,

ma:

in!

počínali, a

iflne to promcblí , měbí talě čtenáři

gwofpobářítód;

ERowín; a b6=lí

Ia! ja! to filo při půlící— pal neopomcnu tnlé nadšeně čtenáře Wim
tal bl) to filo í pří čtwrtló:
romana
o tom Špratoítí. Bntíín, mílí

nícíd) a pobfebnícíd;
protož íbráííne fc
Wnobo icfltč
bot fe naíhnnou
obcí iíně přelášh; ;

a t. b. a

balffíbo měl(abu. —
iz o tom mlumíti, ne:
to5líčně, :: to fašbé
— ale nazbyt tonubc

nndyásíme í'očmbflně :: moubré boípobúře,
hoří, but—ouali fe tobo dptít cbopít, porabí
|? 5 wětffíbo bíla famí; from (obo na:
legnou ínoubřq'flíď; mbců (: přátel tol
níctma mffube. ?! nebubou-lí fc tobo clstět

Qopíl: tu lbgbpdí popial celá balí! pa
píru, :: [d,malomal :: moímčtloroal usi:

\: braňi rolníci :: tolaftcnfftí bofpobáří,
měitc fc bobřc, apříimčtc mou upřímnou
tabu, (: mě [rbečné přání mfftbo blobu

pogomflébo i nab5c1nflébo.— It)

manfhjd),
mpřío obc mne ftbcčné po
;bramní rollam, ia! těm, icnš ifou [p o

íuoubp nan'cbo blabobútnébo

Qěbíctwí, tal í ofíatm'm mífem, ja!
mbm milým mlaftgucům“Dloramíhjm

tal í bratrům

(Subům :: Glomčr

tcčnoft a profpěd) té mčcí, Wil) mí jat,

lům

nepomohlo bí; to nic; — ano uttářl chb

potfáč (: nblebnečnocelé naňí

fi icfltč

:: ínobutní

ob těd) líbí

ga

můlí bann a neuměl. — to

[toou bobrou

ale nic ne:

pal,

milá Moramane, todolím mhočíčx
na pouti ímé po mlaůed; čcíloflo

-— a mffem oftatním, lb:

fobo

ílatoně

říffí, nab níš patrně bbí

olo prosřetclnoftí 230355 po b míloftí=

bčlá, nebo! bp [: to neítalo mně pmmí=
mu, ani ponoiprm; to už bámno mím, a
gnóm, co to ic. Ba bobtou tabu to bomá?
ho to ubobnc? — 91:3 nechme běhat

mou mlábou naficbo neimílo:

a bolončíncřeč o nahotu Icelotoóní.
Toš in!, míli rolníci? Sal, mílí

nc' říiíc, í tam po3btam obc nm: frbečnč
lnšbčbo (: píci mu mňedo Dobré. —

bofpobóří! (Eo tomu fílótc? -— (Ebo
píle-lí fc této pro 91366 ta! ušíttčnč měcí?

G Bobem!

fííwěifííbo a bobr otímébo cííařc
měna — íšrantíflta Sofefa !.—
a gabloubíěli í aa branit: nam mobut

llgnámátcdí ií ča ptoípčffnou? —

ílognamcnéní.

Sméncm íoíícd; členěním “Mora unum iiš problem upřímně 2851111,
ro 
mito příteli, běluju ga článd tento _melctíílešílíí, a přeji netolilp ro gorné obci 36 blí
nídé Hfaftnébo gbaru na tom, nei latě, abp pHnab illáě měl mnobo náilcboromtůro po
celé mlafn nam; $! lomu orotTcm iegtě aapct'rgbi but—:,abpfte na bubnuCim
Elliot-atomu
íítaftné ulončcní adlešítofíí této utocítínil, ialoá fám ocbotnč ilíbnim, a oč 25366 Mé mřclc

podm.

“Boi-obalu.
10
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Čtení zábavné.
1. Závěť.
(Sepal František Skopallk,

D , ia! llíbnč obpočímá přírobn,
n) gimním iíouc pobřišena fpóntn! —
„Semi

potmě,

Bělofh'ooucím tobercem

pam-gm

fnčbomúm

flunečnúmi qářená,

jaro Diamanty a hrubými lomem; čbó fe
pofeta býti. ——$dnč na toelebnúd; mčšíď;
fmatlpnč měně pqlacem) jfouce čbaíí fe
býti mnohem háínčifíí toleftu Rmucčném,
[tí-onto ohýbají měnoičto [\oé pob Iebhjm
hnětení [nčbomóm -— dnt—Mami ftřáíaií
Ge febe tifíct fnčbomód) bmččbíčct, jatobp
fe íproftití dnčío frůfnc'bo rom-ba toho,
aneb inlobb fopnlq bílí; !mčt melebněmu
flnncí na ceftu. 3 ten tidnj potůčel into
nčnu'; plane, aš boftíbó blamní žen),
n) ništo mobni mím) tiffe mólcjí ie pob

tluflon !ebrtoou hnon. -— Slcfloffct „hou

rolnlk v Zíhlinioícb.

mččenfttoa ímabíó Habe: fobč obpočímá,
an gatím přátelé jeho abc fm, — přímo
mi na moí! , chod; laftamčbo čtenáře
těchto řáblů umbl bo jist—\), fbe leší na
fmrtelné poftelí, (: dmftú [: ! obpočinfu
po mnobúd; Iopolád) fmčtfhíd; otec bmou
nebofpřlód; fonů, a manžel, není; mílomaí
ftbcčnč manželů: Dvou. — Zem; poiřme!
%nouríme-lí
bo ÍÍAÍ'I) nemocného,

pohne nám nejbřím trpí

tel

bo ola.

řešit na fproftém lůna, maje pob blatoou
wqíolo uftlane peřina; meble' !úšla freií
ftolice, no níj febí uplatanú manželka,
a u Iamm na peci febí pětileté [onóčel ——

S'aníčef.

— Dítatnč nebubem fe roa

bllšeti po nóbntfu tomócím, ieftíf mňe
ftrotonc', ač přece čifté. — Gtarfií fg
náčel, Soíífel,
je!? me Mole, :: čelábla
gamřílnúmó fe ntIátčnim obilí me ftobole;

:ptacttoa, ani; cítit můně lmčxřn, a přece

není

jalobt; mneďo upomínalo blafnč na me
[ebnofl a fráfg Imůrcemu; infobo ! nám

Dino uílobo na iigbč nemocného. !Boíloffme

rebo

h—om moct—mód) tří

úbů ro.

mna! ro5prdmfn trpícího manšela B uíl3e:

mlmoilo: „Glo meče! topo ašui nou menšeílou:
toto naetebné ticho to přirobč,
„307% to bohumín; [;obin aučit
ano! fc pobobá mógněmu tichu jíem ID minulé noci, hrubá manšelto!
Stálo:

fe mi, že fe ani rána nebečtám,

?ee ob
o nebo blíáíě,
fpónlu, ::lu; ltetěmuš
))ennč
fteréboá
pal nčlbo ltoččnénín jaru ši:
roota bubontíbo fe p robnbič.

teb ieft mi flce Dončlub molnčii, ale il:
fe přece obówlnn , že; lůěfa tobo již
wíce antén) nepomfmnu." 0—

to není; auto a ne potební nahří
čet, :: probubí mefHetou bří

tali celá utrápená, mihi Stamin'tu! Qěj

Rebo ialoš

bříibe jarní ben,

.$a,

Byla to lruffná noc; já jim

maiíeí přítobu ! nomčmu ši
motu, tal talé přiblíží fe b en,

bo ien mén ŠBů Ergo iam nám bočlcm'
fe bal, paf Bube moci na teplé [hmečto
moiít, a tu fe Dubeč to oči blob! pogbm

to nčmšto gagm učí líbi; hlas
trouba; atd; anjelff &,a ne obubí

momat! —“"
„D , iá neilip mím, infou boleft

toeňierč fpánfem [mttí btíma
jící člomččenftmo ! nomčmu —
o tégbo pro lomech;! raboítnémn

íatn šímota měčnčboF' — 92:3

co tatto mm]lénh; má to najímáni gimnís
bo fvántu přitom) aabíonbiln ! brobomčmu
gótíní, fbe mnohý nabije plný holt člo

trpímť“ —

„„$\'oč čo's podmboloal o Iáfce ::
mnemoboucnofti Boží, mílí; Brann'nfu!
QBAtnf míč, 3! *Bčnu Bohu níošnoi
mttwč
tříl'lti; proč tem; podgofmječ o
i\očm ugbtaroení?"“—
„$a

i(: nepodplpbuiu, :: gnóm loffo
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Čtení mocninné.

otřcjctc; proto ale ieft cbmalitánů mic,

mňcmoboucnofl i lůítu žáoši; ale mně
ialčfi bolné tuffcnů oralni, ze ieft to po
flcbni má nemoc, 5: tme; ncmftanu nn

potábel o fučm imčni ubčíati, (: bot—fc
ieít, Ivoš fc to na pofícbní chválí neob=

cc; ncplač, marianlo!

Hábáf'"

tim jen bolení

obpomčběl mount;

přcbftatocnó

mé mnošič. — © QŠobem ifcm uš fmi:

obce. -—

řcn, fmótoftmi umítaiiciď) opatřen, ne
moc má alc fc ben obc hne bocni. —

$o této hmc togmlutoč, pošóbal
nemocná floou milou\ Marii, aby bo
to lůšlu pofabila, co; [aifatoú šma odpo!

D ia! ncrab opuítim Ich,

milá man

šelto , a milé bití ímé! ale, tof můlc
“Boží; $án Šůb tomu d)cc,— [taniš fc !" —

nč učinila :: oblogiía manžela itoc'bo gc
gabu peřinmui, aby tal polo [ebc't a polo
lošct mobl, — :: obcfíla ; iigf—q,pom:
mmm ncmocnčbo s přítomnými foufcbo
nemohouc ani ; a o ořcbftamenóm obce, famotné; & malý

“Bo tčdpto ílomid; tanah; melifě fly;
po blcbč noáři nemocného, a manželka

bloubo m pláči ífhnala,
floroičta promlumiti; ba &mani $a ui
čct uh'ml fooč ÍÍSD & ptal fc: „Evia

mčnlo,
mohl

proč pláčctc?" ialobo |ch

podyopiti

příčinu

[[gi matchujdp.

Baničct
tamen

Aůítal na fwčn: Ranomiíl'u u
na

peci

íebčt. — 233 tu faunu

d)!oili přiííel i íhrííi fonáčcl Sofcf gc
“foto, políbil rutu ímčmu mmocnčmu

mósnamuébo to!)oto ; otci, poblebl neímčle na ícbicí iouícbq, ::
oblošim "Toini Inish; míql ga imám
lnlarííim bratřičtcm na na. -—
a tona! obboolcmúm, :: bůmětu to Boba
nm,; nemocnému nulté ííga po llci
icwícim blafem :
_
„Umříti mufime mfíiďni “na ntb ootú fiela, lteró ít mu prúločto tu ď,:nn'Ii,
rula líbal,
pogbčji; ímrt icft omfícm Eolcítná člo ron; icmu malí; Joíifcl

Ba

něfolit minut

pomlčcni opt—al ic opět nemocný flabúm,

mčtn

mlok—cum —

boleftnč

icft

loučení

'! milou maněcltou, Bbtabómi bitfami »—
alc i na tom icft \vůlc ňoši.
\Ihr—

iaul'o, má krabů Mariann!

neplač, —

.: ibi gamolej ke mně pána přebítamcnébo
obcc, řehti mu, še dni [toou poílcbni po
řát—mf! \aměfti, at 6 icbon přimcbc brna
fonfcbo ga [měblo." —
ŽB bořlém pláči poml'tala nmnšcíh

ec icbabía froébo,a "fotaiíc opuflila lošc
nemocného , obo přímou: 6 ícbou na
Bligh! boblícíbo přcbftamcnčbo obce. metr:
malo to ne?, nčtolil' minut a již 3a6 fiála
u lošc miláčta íloc'bo. -— In aíi po čtmr!
bobinč přióúgi

5 ora tomonila, gačal fwou poflcbni
můli čili froúi sémě:
ořcšcbnaicíc
fmanjm

třtšcm těmi florou:

„žBc

ímé——

nn 23cm: Dtcc. i Gona, (: Sandy:
ěwatčlpo ?lmcnf' 91 leoš mimo
obporučil bum ímou bo rnfou Ginoořilclc
iwi—bo, a po! tělo ímé fu pobíhali
bic
3půíobn .: obřabu Githoc latoliďě, poh—a'
čom! lo gámčtu bále aft těmito ftowg:
„thůi mlafmi, po otci sběbčnó pů!
ldnifó híun obporoučim fměnon míaftnimu,

ftacífimu ionáčfomtíšoíeíotoi,

Ita-új mu

ia! mi!: 24 vorů točna ímčbo boplm',
moic manšclla best wíícbo blubu, i Bc
ořcbftatoemý obce Gebmou ' mmm boípobóřínoim,taf jal noní fc now

ma foufcbo, a mífiďni pogbtamimííc nc,

(!)—igi,obemgbá,

mocného foufcba [měbo uíabili fc na Ka
mici ga ítolcm ftoiicim to tomi ii5bo Mii
lňšla nemocného.
_

měnn :! pro

„Dřpuíťte mně , punc ftaroftc .! i
mo Dračí foufcbé, jc “3366 obtěšuiuf'
ptomlmoil ncmocnó. — „lBioítc, Št ieft
malá naběie ! mému u,;bramcvi, ::
protoj
iíem 553516 bal gamolat,
abych
:: fmém imčm' gámčtem pořábcluftanomil,
aby po mě imtti čaíem imám magi mou
mangcltou .: mómi binarni ínar rogcpžc

neuniklo“ —

„Šó
mqflim, mihi foufebc, Bc
6 !Dúmi umi icfitč ta! ale, a šc jcmě

:: pro

mlabííibo

MS: fluífnou

fnnářh

mó—

mého,

Sana,
iplúlfu 5 toho bomu uBanotoi;
room; ale ion Soícf
přcbcmřcl, tcbo
naftoupnc prámo bčbice Domu ion San,
maniclh má ale [>ch ptámo míti, tento
půIíc'm aš, bo

úplného

čtnrabwacátěbo

rom, Itcrébololim očnice ušimati; apatii
bn [: otombala,
& Í'ÍÍ hrubé manžel
ro promo bobrgomám tobo půílóuů na
Ronpi, :: můšc pal pro něho, aš bo icbo
ímrti , obqčcjnň polomiční múmčncl fc
uítanoloiti." »—
?ln gumu pw.—ítomný obce tento
H&M! nemocným mnřlnuui na papír ;m

10“
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menaI, oblamnl fobč 3 blubofa nemocní),

Sana

a poblebl na obě fine bčti a motal:

mgblebem ua jabo mntlu, a bube rotoučš
tate' tento mlabífi fun čamágán, při na=

pob těmi [amómi máminlami

„30fiflu3
přimo ml flteničlu moby,
id mám bulou šigeňP' — Soíifet gi: ftoupeni půllánu (mému "ar“imu
mou poíub střehu; obpoloe'běl: „Síle to:
tičtu! mne melice 5ebe to nobq, počřejte

až fe obřejuť' — EWIabfii mne! 3m

niče!

paf ani florou nepromlumiw, fin:

čil rodne

B pece , toga! n (řešte nemoc.

nébo na ftoliel ftoiicí H(enici , a máte
obíločit ie „nimi na bmoře, a přinefl

plnou četflmě mohl) ita:

„Iatíčtu!

tu máte moou, napiite ie!" —
Dtec toga! menici bo run; jebné :: bm:

bon poblabil po blame floébo Saničfa,
při čemžneptmominutou—„ ímé Dítě.“
91 lboš omlašil moíodmiici ingo! čerfhoou

mohou, roba! [Heniciuanulom
vf); poítauoim ji na

o čem“ přemúffli.

ftčtoenú obce flow,:

přebefílě mího

obe:

ani nepomoítií,
jahjd; náflebfú
dpoili nemocný
mice bolo mi:
blebé máčí, je

Ilpamatonmt

bra—

nčinfo' peněžitý pobil, Hen); matte

„,*Btoč pal chcete, mih'; foufebe,
fmoie uftanomeni tal nniebnou přemčn'úi?“
tina! ie přebftamenó obce. — „91 co;
jíte nečnamenal fám, mihi pane ftarofto,
3 jale' příčiny

to

Dělám?

——603

nebo-—

tága! tuto můj ftatňi inne! Soíef fmou
nepofluňnoft a má!;arooft, need; mne ta!
melmi garmoutiía, a nesnnmenal me rod;
Iou roíluffnofi mlabnibo fontu mébo
tteeýě be; mébo múflomnébo eog

!, čte: Sana,

Beal fe ga ftarh'ím bratrem Soíeíem
na pec. Iento mňa! feběl uemňimamč,
aniz fobě točmášií , Ba
jeho nepoíluňnoft iebo
míli mohla. —
?! fboě tal bobnou
ani ílomn nendumil, tim
bčt na iebo mášné, ač

tromi

poabčji mořlne. íplatiti; ta! to dni míti,
teho Imole to! laffam, :: napiííte tuto mou
poílebni wůli ble toho.“ -—

ÚO pico-=

„„Dřo milá

Iagu

puít'te mu to !“

[ou

febe! aoftatni, mšbot máte iefitě

tu ftál ! mé fluábč , :! [llenici čer

[hoé mobq mi přineíl? — God teto ien
potreftati nepoflufínofi iebnobo, (: obměnili
pofluíínoft hrubého." -—
„„Qlle mlh; [ouíebe!“ počal mfumiti
ieben 5e foufebů , „„mgbot Děti iíou přec
ien Děti! a !Bóe ionáčeí Soíef tobo ge
glomůte neučinil, jeho nulami toe! mufi
bo m očíd; %anid) oípmmeblniti; ob

ftil,

„!t'oootpd; mu to prominul a obou;
nemobl bod) obměniti bruběbo, ieiš

mice pořébati tomu to pečiva: mlabi) mčř tim točení obměny bot—ným
bne? ——proč ifte tal uticbnul,
činí. — 36. mu to obpouíítim, proto
ale přece trefiáni pnlniti
„gřifoíiwť' obmětil po Itálfém poo
mlčení nemocný, ale ió ifem o něčem
přemymeL“
„"Go tebo?"“ tága! fe ieben ge
íoufebů. -— „Dbruítte mi, pane flarofto,
& m; přítomni foaíebé, je 93616 dni ob:
tě'aomati; flibte mi, že íe na mne proto
nqborfihe. "' — řefí nemoeng. -—
„Genom fe mojárřete, co přee tim
moflite, mih; fonfebe;"“ bi na to pico:
Barvení) obce. — „Sá moflím, “ protož!

aípoň

nadšeni přá:

tele! já úminlu [mébo teb jiš neměnila."
$řunlutoa ga nepoftuffnéboSof efa
hmatu iemč chvíli, ale nemocm; Bál na
imám, a tem;

byl b_n Debice půUáníIébo

nowť, óómčt —

boom po fmrti oteomě uftcmotoen mlabni
f o n 3 &!ui čet. —
Go je tato ron—tónu: mqi přitom
uými mebla, febčli obú chlapci tifíe me'
ble' febe na peci , ftatffi fonáčel 3 Mb
fe! brat (obě s papiru) togličnč Bat
toenými, an gatím mlabfii ee galibenim
na nebo poblíáel ; toóptámh), need; íe
iid; neimíc tótala, nemfíimal fi ani ie;

článe! prómč moflotoem; na mém

ben ani hrubý. -— D , roč! bětinífť) íeft

nemocný, „iá mnílim, toto mé poilebni
gařigenineuto gámčt gruniti; ano já mu=
íím

nechci; proíim

EIBáB, nepřemloumeite mne,

gnčit „gnome , iinó

gámčtu problaffuii aa neplatný; já muito
nedni, aby po mě ímrti běbicem rne'bo

přece ien mělem bětinífóm. —-—Wemňimd
fobě ničeho, at íe třeba fmčtt; ťdceii, l;!ebi

půllánn ftal fe můi ftarfíi inn Sofef—

fl ien 5amiloroanód) břičeL— Ia!

ale naopaf, uftanomuji ga běbiee ímébo
půlláuflébo boom mlabfíibo ionu fmébo

Sofef

i náš

nemqílií na to ani boft málo,

co fe ftalo.

Gbubár!
!

ani neuměl 1:03:

149

Čtení sahaxonč.

májíti, ba ani na nm“ nm nepříffÍo, lo:
Iíl mi tato nepofíuffnoft íei fíátl hube.
Hfi po půl hobínč boťončíl nemocnh
hnůj adu—ět,a lbhj je 6 přítomntjmí jou;
iebh a s přebftameníjm obce tníroě a ja:

Iojínč loučil, n turu a pofiební „B Bo
bem, " iím bátoaí, &álauloje jeho brahá
imatía ÍÍAícjalo ogátoob B'ofíatními—
130 nčfolíla minutách roíbíme jiš jen uplax

lanou manšelm u Iůěla nemocného, anaj.
jalohh !uffíla, je již málo bní pohube Be
hohen manželem, gapomínaía na mfjeďo
bomácí

gámčftnání , iebínou

fenou útěchu

nalejaiíe to obnuje nemocného. —
Batím opufhne tento příhhtel, tbcšto
nás \tffecfo upomíná na bobh, nné mnohý
; nás již gaťufd, na [>an "nutnou, lbh
náč milá otec, nebo nafje metla na
[mrtelnčm (fight trpěli. — !Bmtme je tam
mna! přece jen'tč iebnou po nen—um hned).
hhehom fonec tě hnul-nohu) míbčlí. —

(on míbíme? — Dtec hpící Habe rnlu
na hlamu mlabnímu fhnáčťomi,jehná mu—

lihá ho, a mlutoí ! němu:

„3a

po

bůmltuj :: hleb ; mlafíní člune
noftí fe přefmčbčítí, jale' ná
[Iebfh ga fehou táhne nepo.
Hannon. iBošehnejě ti Bůh
Dtec, Ghn aŠDuQC'Smath 91mm“
Bhang oba nfo nebofpřlí [hnáčlome'
mčbčlí, co jim otec to poftebním jmění
ofamšení mlutoíl, čí nemčtčli — o tom
je nebubem 5miůomatí. ČD.—toč!toe jmění
be'tihoí jo!—čmneličehoe nemfjímá, a mfja!

přichájí boha, lbp je jeho tojum úpfnč
roamínuie, a tu porojumímá tomu, co;
to jeho bčtfmí tajnou roufj'tou gafi'řenohhlo.
& hle! prámč an to na mpflí pře
níítáme, Hei-i u loje nemocného hořem

utrápená manjula,

— a Bojí tu

jeme něřolíl mřrnhth přátel. ©romníčfa
jen na ftole, a roeblé ní růženeca !ní'jla
ohíahující mobííthh umírajícíeh. ——oním
ale, tajná 3 nafjich milých čtenářů atrium
fnab jíš pobobnc'ho trubue'ho loučení me
jme robínč -— tem; nehubem m popífo
mání jeho fe Šabítati. motlábáme jen,
je třetího bne po této ubaloftí tho mí

fluffnoft tmou obměnil jfem tehe,

bčtí průmob,

u! bohrhth přelrájná enom—

u proítřeb průíoobu nejena hhla četná
totem na mátách ofmi foufebh 5 téže
obce. tBřeh táhni háčel Ines 6 černou
fftolou, a míníl'tranti oblečení ro černé
longe. — Sal je čtenář fnabno bounjftí,
byl to pohřební průtoob nafieho nemoos
něho, lterhj Ehl po holeftném loučení Be
fmou manželům a : bítfh [mhmí to $ánu
na loččnofí otefjel. —
$a pohřbu [effli fe přátelé nehojtís
lomí, a homořílo je nejmíce o šimotě, o

“lechetně bítč; gůftaň p oflufjen
ifloé níamčnlh, a jiných přebftas
menhcb; poflnfjnofi jeft osbohcu
bití, a ogbohou lajběho milu,
a rhehíá poíluňnoň ieft jen bí:

jůítaň náhošným bítč mě, a aj
nilbh borojleč, pojehná- lí tohč
Qůh, nebómei nougi trpěti hož:
mu Barfjímu htattu; -- pomní,
je on měl htjtí bčbicem mého

gruntu, pro fmou nepojluffnoft
mňa! jpůiohil, je jfí je jím u,

ftaJ. — $ošehnejš tohč “Bán Be
ěíonu, mě bítč! a hne“"táhne.

*Bojehueijti

Dšůh Dtec, Gpu

a ':Duth Gmath, ilmenf'
Gonna

še

pošehnal

otec

jiného

nemoci,

na jeho—3čele by! četný tfii,

a úmrtí

nebe—štíra -—- a jentč o

mffelíčem jiném

ma to nanalo těffení

mbomu a bítel,

a obdjob

přátel..—

Emlabá mboma, nebo! nečítala jefftě ani
30 rofů — [[jeía fíce jefftč nčtolíl thdp
bnů po fmtti milého manžela; ale —

„čao hojí nikdo,“

bí příjíotoí,a to

mlabního [hnáčfa Saníčl'n,
přítlefl, jej na mlabé mbomč naplnilo; nebo!
matlon přímeben,ftarffí [hnef, Sojífe [. neš minul rot, jjj na tom jame'm bomč
Wa nči logejřel Diet holennč, ač přece
melmí laffamř, políbil ho a řefl: „EBo

šebn eij itohč bohrotímh Dtcc
nehefhj, milej fhnáčhí můj! u,
iii fire měl hhtí m!!fíím nab
htatra fme'ho,ale nepojíufjuoftí
íloou ftal fe'o menffím. — Bůh

itehe neopuní, jen je to Slčho

a to téže jijbč, tbc jíme u Koše nemoc
ného .: umírajícího potrtoali, hhlo množ—

ftmí mefelhch přátel pofpolu;
to pohřební

— nebhlat

hoftína,

11:31:17!je tu i hubha

rojlehaía. ——inlabá
šelfhj [ňateL

robotou [[amila man:
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, fpobo'žftmi, a já, aj [: uatrmácim po
' ímětě, nebubu mčt ani froébo tolaflníbo

mm 16.řima1813,a115016rotu Přímlbl altu— „íšleftaň, milý Sofcfc,
po ubalofti přcbcfílc, _ílamná moiíta ta

přfflaň ec ímou fttšnoftiď lopabl mu to
: řeči měnu) fm_brub; „Bůh tomutatfbtčl,
; a to, co trpíŠ, trpěl bl) bratr hnůj, a
rodinu, a pro fpoicuct :: 9řaluňanp íku , bratr noůi fnab tafč prcmpmt , 3: ttoou
mnou bitmu proti 8raucou5ům
pob nepofluffnofti ití! fitaflntím, a protož, ng
Wapolcomm fmebla. ——Šimon tato opa ' [: Domů uawrátič, pro láflu bran-flor!
lovala fe po bcmlim gotamcni obou moifl ucopnftí tebe, ale ! šironofti nčiatč bopo
„915 [: bomů namá
bm 18. a nlončila [: mitčmmim na může tobě.“
hraně fpoimcíno.
tim! ——leíía! malta není icňtč uton
23 obou tčdno bitmúd) Bral pobíln
čma, a bpfbp ulončma bpla, nel—ubuic
Blood; háfnč utoftlébo těla, ae 23lcni_, ntč prof! moimffčbo tlamu, tcbp —““
a ačlolho tifícz mthool ubatnód; toojínů „chp ani ncmpfli na to, co potom.“ ——
„„leffat id to íobč čaftoltál 3 mpfliblc
pohromou; boiifitč, tooffcl tento mocnou

Inuité pob fníšctcmGmarccnbergcm

a rodilými mojho [pojmcůro u l'ipífa

odmnon Éoší ch

hutěbo

loicho poranění 5

obnč ncpřiteloma.

——mm,; pal

bím mppubit, milá ŽBáclamc;
ale co
platan! ího bratra mého, 59th i 69!

[: po obbtšenčm mitěgftmí na fmrt una
lomčmu wojífu hótlčbo obpočinlu bo:
přálo, poaaftaroil i: náš linod) a pobe
přm o froou abtaň to blubofé mpfflénro
fc pobříšil. — Go pat mu tomuto na

na mém mini, nebolbp ftalo tento tal
trapliroó, info pro mne; nebofln) fl fám
mim; nepřičital, na mně min) na mpfli

míli? — Ba, fbožbb to mobl ubobnouti,

noíti!"“ — „Upoloi fc im, Gofeft;

!boš toi a má mpfflénh; čloaočla! Sobinč

bázli 13611 58115 již [matčbo

fám Emira

mooc fc nám bobřc; ale! — !Boib rodila.
ble, bůftoinil naŠ tool !"
Iimto fc lróttó rogmluwa jejich
utončila, a foubm'; čtenář fnabno ubobnz,

izba! —

lomč! ale pro:

1161“ čafto mpfflénh) ímé Homo, másli
B tým řečnlti. -— ui, tu [: ! němu blíži

it!)o mírná foubrub, Hopa mu bůwčrnč
na rameno (: ol'íolouíc bo Ha: „Goš pal

tal Bojič gamoňlm, min) Sofcfe,
coš
!! gas trubač moíl opanoroala?“ —
„$a — a co; to [: mne na to tašci,
milý QBaclatoc? Bíla! n) Dobřemíč,
a ncicbnon iíem ti poroíbal, proč búmám
gampňlmť'“ -— „GoŠ ti [ml: 306 leží

na mimi gámčt tmčbo neoošdla otce? 
Splnili ti pal fhtcčnč aima, je jf! umi:

le3i:„18íjalfómirl příčinou topo,
co trpíč. — D bčtfla ncfmpfl
poloic,

po

\'bo i'mod)tm bol. — Bol to Sofiin.
ióoš jim: to přcbtn'lčm toppratootoáni a
aómětu otcomč na peci u tamen Š pas
pirh; braiicibo mlbčli; icfítč nebofdbl úpí:
mid) bmacct rolf: milu ífočbo, a iiš bol
! cífařftému moiílu obtocbm, a profit! Š

ubataómi moiim; tafouflúmi to ncimčtňi
čímž ohromnou činí mu! to u, a m;; fc

raiicímu otci fflcnici toobp přinéhi nt:
chtěl? $a, h) ifi bol pccimál ; mcbtčlo
fc ti co tcplód; lumen. 9to, nebub ímo:

pogbčiimafoufto Š mailem a B ii=
mimi ípoienciproti mapolconomi
fie:
bnotilo, boftalo ít naffcmu Sofcfowi
taté nálofftčmomc Etancougffé
genů,

tm, mna! jiš inab bo ':Ruíla

ano i to blatonim mčftč ?al'iši.

ncpotá:

Rou

l;ntm; tam by byla tcpturo gima; pra
roba ěe wěrní info tcnltátc, lboš hoůi

litra! iinod; tento [mrti bo oči ft btwal,
nechame popiiotoatl, připomutamt tolito,

ottc bámčt Niall“
milk) QBáclaroc,

5: 3: kombo ncbcgptčmfhoí mpfícl bag po
ranění, aačeg, mnobohatc wroncué bílo

— „mc profilu tě,
ia lng lobo iftm ii;

bofti aa [wou bčtflon umofluffnoů a lab:
lompflnoít pomftán. QBib, id jim to
mffcdo nmufcl trpčti, tolit gimp, tolit
blahu a tolit nepřátelftód; louli; ia roim,
3: i bratr můi citi náflcbh; těchto málo!,
a mňa! plec: blahu a gimp mtrpi; beč
pcčnč [obě libé :! wftdwá, má! bqfž bo:

„bofpobinu mgbámaL

Roncčnč přiňcl to!

1815:

a ten

přinsz Š fcbou toušcbnč očdčaoaná mix,

nab ními toficďt)ralouflé
celé (Žmropa
90511 bilo

gemč, to

nctopflomnč iófala,

.:

ga ulončem' mnohaletých lt!

mwúd; mam togbc'noala; tuby tění! i:
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a rabomal ; ugawřenébo poloje tim mice

i náš Sofef,

nebo! mu fmitala nábčie

bqle'bo natoratu bo milé mlafli a to bo:
mowa otcomflčbo. Šebo wřelá touba
nenaplnila fe mna! tal brat), ial fe bo:
mňíllel, a muíel ieíftč nčtolit talit to či:
íařfle'm mojílu flouiiti. —- ikona! nic

fe opět bo ímé bčbint). — $a , lbošbo
fe necítil ! mroucnč nabošnol'ti ganícena,
loni uflnffi po tal bloubčm čafe bla!
manu, het-th iei bneb ob útlébo bětllmi
čaflolráte ! nabošué moblitbě unbugoroal!
-—9! že Sofef

Hel tal 5amt$í$lem$,_lbošmi,

co d)!tbůl na mofti přemitat? ——
3e bratr

na fmčtč nettmá mččnč, a tal i Sofa

icbo bol čim, to omňem mčběl; ale bratr

íoroi přiblížila fe taboftna boba námratu
bo otčím.
Clunce mpfílalo poílebni pampfln
benni na wemeton přirobu, ialobt; ii

jeho bol iiš nčlolil let jemná, alooš toi,
iat iei přimita “malroma, a jal Ie rabo
mati bube 3 námratu iam bratr? —
Gnabbu iei ien'tč B neimčtffi láítau

obe

„bo brou noc" támti Chtělo; ba me= imula braba mamčnla — ale, i tato ob
mm příruba melebnč těmito papmffn počitoala jiš pob (blanitým bmem nebolelo
ogářena ialobn le flunci mlutoiti cbtčla: prmnibo manšela. -—
„© $obem! na tratičlú čas, to
3 tčdno a pobobmjd) maminet m)“
trafně [lunččlo; ibi a oítočcni trbl hlas Amanumtaceilcibo fe Soufa,
gas brubou pololouli gemílou, a moblenim nabyl útědm a bůmčrp to
a mňa! ga nčlolil bobin přímí: Iaftamon ptoótetelnoll, a netrmalo to ani

tame tě raboftnč opět, a to nařič

čtmrt (;obintp, hóčel &“[oumralu mečeenibo
proftteblem mefnice. ——In naiebnou gů
Imůrce naňebo. © Sobeml“ —— ftal ftati, ntřel fobč bmč meltě flat), Břdfl
nad) 6 občmu fmebo, a toeňel bo bo
3efltč lebnou gablefllt) fe pctpt'qfl'n milého
ípobaí-flébo ftamem'. $efloucbal tbmillu
ilunečta, a iiá fe uftbomalo 3a baletómi
botami.
na fini; frbce na něm tal lilnč tloullo,
'Brótoě to tu bobu, top; ílunce ga iatobt) tbtčlo prlni ftčnt; rogtotatl, a —
borami íe ubylo, lrůčel molnbm trafem lonečnč gallevamg lebla l'olročil, nečlam
ani obpomčbi, bo iigbo otcomftébo bomn,
vo fllnici ab bliólčbo mčfta ! nemellč
mefnici muž, na pobleb bliilo čtqrnceti hello onbt) ialo bitlo blaženě fobč brá
let, ačlolim na flutlu ieml úplnútb třicet wal. — „“Botbmálen bulb 136113:

„u

tři

napojené rotou miloftne'bo

rotu

neměl

——Gelt'; dpot—iebo pro:

;ragomal, je mu cofl na mníli leši. -—
Dblišelf íe cbmillami po obou (tunách
na ololni pole, pallmint; a left;, a lbog
iii nčtolit bmčgb na obloge nebefte' fe

jiě Gbeiňué! „Studio-lijíl můi bratře
3aničlu?“ — .„at'l), můi milomanů
bratřičel So i e fl“

toplřill :! Jaromil tot;

[točil ob ftolu muž m feblílem obletu —

„„adg, miteij mi přebrabó bratřičtul'“

nlčualo, iamgnčl mefniďt'; gmonet o mb— a i'q ujeli fe obá bratři a: laltamčm
bigel nóbl—iné melničant; ! mobleni, a ! obieti, a todltě R39 rabofti lanuln po

roóilmáni o mtčleni Gbafitele fmčta. _
Iu pogaftamil fe onen ceftomnit, obnašil
6 úctou blamu [toou a 6 pogbmišenóma
očima, ; nitbš liga ga Mou fe ronila,

moblil Ie nábošnč „?Iniel ŠIMněf' _
jat boiimamč ieft to, top; člomčl' ntr
mácemš no mnobód, lopotacb bennicb uflqni

ticicb oběma Batečnbm mnšňm. — $rao
ttfle' obeimati bolobo hmalo ieíftč běle,
bobo to tu Qwitt nebola mefila fl m a

ltoma,

manžella Sanoma,

het-a

npřimnóm ftiftnntim mh; a se ligou to
oh: uvítala lmébo pofub nemlbenčbo [fma
lra. — „Gbčlei ten mal Ge tel—e, milý

bla! Bmonutu lletánil Io pogmieme i

Soíefel“

na nafleut poceítnčm; nebot lboš iii
bamno počne! na melnici umlll, iefltč
fe moblil muj tento, a po bloubč (bmili
teprum čramatomal ie, přešebnal fe lwa:
nim třišcm a lróčel přímou ceflon ! me
tnici. —- Ctenaž nebube fe bimítt tomuto
počínání poceflnčbo, loni mi, že to byl
Sofer,
Benji po třinácti točící) narace!

feileč ten [mňi máňmó
moíenfhl flat;
a otewřena ttubtn, pobúmal mu [prolhí
fice, ale činí) feblftó labat. -- Batim fe

Soíef

momtnmil lonečnčSan

a

vřeftroiil, a “maltová obbibla,

abl) něialou mgácnčifíi mečeři pro nřiblr
lébo ncmébo l;nfta a tuba robim; přiftro
iila; a teprum při mečel'i mopeawotoali
ft oba bratři, co fe ga ten Dlouhá čal,
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co le nemibčli, pottalo.

“l.

Bmtaíft Sofef

měl co mppramomat o mnohých nehobóch,

"člunem, toto melitč a blahorobnč
fročtlo neberte, pohočilo ii; topfoto na
obloge mlafti nafíi, a mhfílalo palčliroč
l
bhwalúd; Íoubmbů30íťímóď)
' itbo paprítp na přitobu buinč íe gelrnaitti;
mothltotoé
poletomali
íem
tam,
a
baučeni
přimitani boftamilo. Q'Bfiat ale [taroftliwú
manšeua Sanoma, tato bobra “toa— točeličel oahmalo fe na blíglhch lipárh,
troma, iatouí ražba není, bobře těchto (šloroanům poíroůtnóch Bromíth;
nahlížela, še “malt Sofef ceftou utrs růlt mpfilalh můni fmou, :: tiíicerobaw
macmh potřebí má, abh fe !pántem po= tona tmitta pohhbomala hlamičfami [topmi
nčtub gotamil; a protož pofptnila iobč B nánebfem Iiběho wčtříčfu, — ffmeholtni
ufllóním poflele pro Soieta,
a tento ptactma ogóroalo fe na Bromid) a to po
po obdpobu přátel pomcbliro [e, a pobč= roětři; četné [tupeni hmhů — rhlapečfůi
fotoam ňohu ga laftamé ptimítání, ialé bčtočatet, bomúbitoě hafíteřilo a prohánělo
fe pobobnč mothltům to nemhflorone' ra
hož fe mu neirn ob bratra ale i ob “mu:
bofti po mRčm toberci čeleně tramh u
kotvě boftalo. ufnul bral) [[abce, a pro
bíouěil fmůi fpónef proti tofknw námhfu [amé mefnice. In Ie hnalo němu chla—
a! blouho na ben. — Semi po nčfolil pečfů Ba poletuiícím mothttem, ienš fmou
bartoitofti olo ieiid) mabil; tam iini ba
bm přirhágeli přátelé a anami, bab, abp
přimítali aneb poflonchaíi Sofefa
mh: rvili fe aaftamoročnim proubu mčífr'ho
ptamuiin'ho o rogličnúd) přihobód), Hrrhd; potůčta, iiní gafe [totačiroč pob moíolhmi
tušil \: Itanm moienflého. Emočně bo: lípami botoabčli; a běrořátla fi hrála na

het-hd) me mama; proti Slapoleonu

aamftl. — (želé noc bhla bh fnab mis
nula brge fpani, "mi, [a nčlotit přátel a

l'talo ie Sofcfotoi

úplného oítooberni

ob ftamu rooienítého, bratr jeho San
loupil pro něho pobílem otcomft'm m
miflč' malouphl, ! nič malá 5ahr bla a
touíet pole patřilo, a tlupě Sofef íobě
pomocníci pro balí“ toč! ftoůi mhhlibí,
mhfh'tiil mu [mobebni hoftinu , coš fe
ftalo aft aa rot po nátorátu jeho. Dbá
bratří i ieiich manželů; žili) ialo břitoe ro
neilepni [root—nom a lake.

IotoaI Soieta

——San

mi:

nab míru, a nebal mu

nougi třít, ale ifa bohatni pomahal mu
a aaopatřil ici toffim, čeho potřebotoal.
$obobnč miloroalp fe i ffroal'romé roeípo

glath

prl'ten.

É), bčtftů raboiti; č,

anicíffó neminnoftil! — 'Dopofub blaší
mne 'úpominta na onen nminnh bčtinfh';
točí; — měl, ienš minul pro mne ii;

bátono. — „30nič!u,"

bhlo [Ipffeti 3

bííaté &ahrabt) pochágeiíá hlas šenfh') —

„Saničlm mqmi Ernntima

garutu

a poibte fpčnnč bomň!" — Ena gamolani
toto abroihlo nčloíit Mapa-ů hlatm; ímé,

a tu obíločiía ptoftřebla "upmí toho
hoď) aft lOtileth, a mal ga rulu thin:
pečfa pětiletého, » a hoapili rmhte, abo
mhpínili roglaa ptámč mhflotoenů. — i
to tu famu thwíli otemřelafe mta bránla

let 135mm“ manželu Soíefoma ! gahrabh, 5 ništo gnómů nám hlas flhiTeti
manžeta Sanomč a Limita-Ii ii, že bhío; a tu tračela naproti oběma chla
trpí m ničem neboflatef, tu byla tato
hneb hotoma tu pomoci. — Eau maii fe
mefpole! bratři a feftrt) a mňiďni úbomč
robim; — ba tofíiďni libé ,na ítočtč mito:
mati. —- Eat! maii a měli bp aípoň to
blbad) a to neboftatcidy ieben bruhému
pomahati a ie neopountětí; nab láfťou
talomou [plefalo bp iiftč iíamo nebe; -—
ale [mčt iebnú přemrócenč a přemráceaci
gbptečno
neme

bp

bvlo

fobč. ——

tůgati,

mbčii

pečfům čena pětitřiciteta, přímžtimě fe na
ně ufmňla, a pohlabímňi mlabniho po
tabeřaroé hlamičee pobala iebnomu pra;
mou a bruhémn lemon ruin.
mim;
čttoeračimč bomóbělt) ii po botn.

„Sika

měnlo! čubmvli již občbmat?"

ptal fc

mlabni. -— „QI roj iiš fe ti chce iift ?“

bi matla na to. — „aa iii mám tah;
hlab, tetičto!“ ogloal fe ftarffídplaper. —

obbedy— „Wo poc'hite bčti, hneb boftanete Ířfi'"
obpoměbčla zena roebonrí oba d)!apečfh, a

tito

iefítč iebnou čt'roeračimč poftočili,

a

m. fe
.— to gnaxnčm nam přibhtfu [ebla
actli

m

Čtení gdbamč.
blink neš Ubimime [aftmčmu čte: . něm ípnřa, :galébo Saničla,

připomenutí. še ob náwratu Soft fema
bo _bomvmq u bb iebo manželílěbo [ňattu

ušima téměř patnáct rotů, -— 15 tofů!
to ie beatů lubo; izft to "orc čtmtlna
mnu libflc'bo — aa 15 roh! [a tab
“audit“ promění tbc ÍmĚtč ccÍem, a tafc
» iebnottimčbo člomčfa; to pozorní: fnab
rušný, -— b'n necht itn Miami čttnóř
fám ft bblcbnt 15 rotů nagpátel, fmb
“ro taška; s pobiwenim míchá, ia! mnobc
: u něho famébc, ro izba robinč, ro izba
a_bci a m ototi ča ten čna měnilo. —
Gaiomě měni fe a člowčf into menit-rá

příruba poblébá měnám čaíomňm. Gám

icbinó f_mčta $ón a Irvin-ce
mtňletmfh'na icfi agůftúmú na
měn; 5:5 proměny.
„díly gn Soicfcm,

“J.Btótime[: tem;
iznš byl tatořta

biamni ofobou iv tomto mwmmomáui. —

Sofcf

cítil [: "fannóm me fměm mam

ěcíftmi (: nebe

obbařilo ici po roce abl—a:

mým Ignóčfem. Suur

San,

ia! iii

pomčbíno, nebal mu bitu třiti, a rabomal

l_Jobč ůa

w mafmm,:

míří, bo byh; billy a imo tato,£,muíime

mam neobmtafa, ——mangu „
__
a bobré [rbcc ffwah'nmč ; mčbčlafÁeBb v_n?

nebpín m (tomu, bit! ímé za! „opati-m,

ia! to učiniti maš: ftróc Saničtům,
San.
— 1303111311011
byla taby bg 96:
bel magi pogůftaícu mbotvu (\ “)na 19190

Saničta

roóbčlcna,a 3aničct

mírní

má! Eb ““)“ čafu mpřctršeuč a bom:
Rróce fměbo; !;rámaí lub! nail-aby: Oma:

(timstamimcm,

a nemobf'lljofkb“

nibo toboto šóben, m,; fc bo 5730“ bat,

upolviiti, ani motta uvolnil! 50 P
a rogefmát Saničct; oba chlapci, a! né
bnli fieini m _fláři, miíowaíife info bratři,
ba wšem téměř ani newčbčli, še ncifou bm
tři — a to byl! tetu) ti bum Qlapečtomé,
iidňto ifme po Baťu oné čem) bomůbiwč
Šima—učit mit—ěli; a

m

motta groutintoma,
čloma,

žena

byla

—

teta Bani:

a manšclta Sanoma

— tte:

tou ifmr jiš břímem tomto mppramomůni

fquali; ano [quali iímciciilaífamé hm,
ialéš fe čaftěii u šenflód) a mňa! uifnlim

fc [pqu 6 Sofefcm
5 toboto nutného u lvnťd) nacbdsí. —
\Břthočmt mna! opět řabu befúi [et
přirůftfu m robinč. Svítí bal [t;náčfu
fmčmu 3 protož (dfh) ! branami

Sa n. — thčt

iméno

ob ubalofti prc'mvě wyprawomaně.

ID těd)

mu tím roboti apůfobiti, befili leted) Směnilo fc omnem 305 rcn'eli

nebo! San bofamúb šábmid) bčti neměl;
malá &aničcl
teba) ba)! iebincu tabofii

(06 na niobád), e nimiš iíme fc obegníb
milí, afpoů byl tašbú :: IO letílarňi. —

(: útěchou obou bratři; a in! mile trochu

San

pomproftl,

báma,

měnit mnobolrát

benuě but

i maušella icbc miběíi ii; 91b t na

Bauiče!

čítal tcř jiš úplnýd)

[můi n robičů a u fttúčfa i u tctičh). —

20 reřů, a čtnntiňcl

?Bffaf ale po pěti letcd), lbg; náš Sa
n i če! gačal iiá meíniďou molu mr

patnáctiletá.

byl iinod)

IV.

mňtčwomat, natobil fc tetě Sanomi
fnnáčcf, icboš na třetin [matém Gran:

íBe meíniti bylo lvcími Limo. —
tifítcm nemali, a tu bylo tahani Eca
louce; tu Hála! '! maló Saničct,
(: Ičmčf vrch tngbóm bomem bnlo miblt

mffem rabofmě řitámal, 5: má
time matice túr. ——Qqq na
tognemobl Ie těšte !etitt') Soíef
molanó litai poďmbomal bneb 5

Grau:
to ale
:! při:
počátlu

o iebo u,;bramcní; i Dal íe tem) [mujmi
ímátoflmi umimiicid) snopatřit, a po ně:
lclifabenní nemoci m náruči miloroanč
chuti a bratra, u cřítcmnofli iínód; při:

učlolit obmuatelů fcbícid: na uigtód) la
micícb, [cm tam bomořili fítčbctamélmo,
třcnh), bčmčata blnfitč fe mc [mídm 0313:

mala, cm fc lblapci gápa íta mi má:
blíli. --

EBřeb nčtteróm Domem

ícbčlo

čcboš [: nám mnm tetě beftanc. —
$a pohřeb:: fmčbo milnmaněbo bra:

nčtolil íonícbů poípoln m iimíy bomb:
sabranódh m mtb: blašil [: tatc' na gbra:
mám (\ teplém mulomítc'm msbudm uč:
lten') ítařcčcf, a ílařcufa muobá raboíhlč
[: uimála, fbpj miběía, Item! mnoučóda
icii sáromň s oítatnimi (blamčh) a btm:
fám; čmcmčimě bowábčií. — Sloubč

tra 301 s[a,

ftim; čtwctařlroúd) chlapcčlů, sa nlmlš fc

bugnód) uíuuí tiííc m “Béma, aby obbcdyl
fobč po mucbúd; trampotád) mcgbciňifb,

maul San

pogůnalčbopo

Čtení„mn.

1M

tito mnobohdtc bnnu, intobp ie hubnutí
mufcll, poulagomali, ;: fmncc buší fc !
gópabu. — a na tuto přcbmcčctni nc:
bčlní bohu háčcln po mcfulci ntfoltt
[učnódv mlabítn 6 tcnrňmi nn bílo „ih
“) oloupanbmi month; ro tuton— Dči
mn'cd; bofpčíciífícb obratcií fc čaítn gn
nimi, a tito mcbágcii, (\ gcc jbou bále.
——9106? ilš fc blíši ( ! nafímm při:

bptfu,

polbmc rpcblc bomů, _

mšbpt

“on to fmabebni btušbomé, a

mou na fmabbu; no a na fmabbn 69s
chom táhl, a 6:5 pngmání? Io bt) nemo.
— Gotma ge jím: fc pofabili, tu miro:
člll ili bo bwcří tnté brušbcmc', :: hůra!
gata! pogmáni náfícbomnč:

„Páni vzácm, ušlechtilí, přátelé
nám tuze milí! Las/face nás vítejte,
a nám na zlé nemějte, že jsme zne
nadání, a to bez pozvání, do Vašeho
přišli dam-u — jako řada silných
stromů. Vyslání jsme za z.oěsty od
Kačenky nevěsty ; s ní pan ženich,

jenů tu stojí , oyslowje úctu sooji,
a mnou prosbu vroucnou skládá, o
'
ntšto všecky 0 domě. ž—ridá,abyste se
za ně nntyděli, a co vzácní hosti
v milé upřímnosti,jejich .madbu osla
vili chtěli. — V úterý Vás od úsvitu
budou čekat ve svém bytu, abyste
je !: sňatku propadat, a tam za ně
a: se pomodliti; a pak byste seděli
při soadebna'm vesela. To si budou
na čest svou pokládati velikou. —
Kdyby Vy jste syna ženil měli, nebo

Qaítnmó čtenář fnnb mi obpnfh.
gc item bo nmebl bo přibptfu, tbc fc

“vání nn fmabbu bilo; ftalotfcto,
nbncb bo fqnámil ee spínfobcm mání na
[man
obnčcinípm (\ mclmi Ratobnlfsm.
Dopomim tcbl) jen, je na wvflowcnč tas
tolldč pogbmmení, obpmčbi mmďni při:

temní blarxtč: „?ta mth) amen/'

:!

přiwítaií brngbn, ttcři pal ímé mání, a
pogbmmcni ob robtčů, ženicha :: newim
mpřlgníi, mqi čímž mnm: boípobpňta,
nebo bomáci bcrrta, unáší—v tába ga
btušm byla, nomř fhoieuí) pecen chleba,
:: bámá brušbům fráiet. lllroicnó chléb
Dmšbomč fóomaii bn taví? w Námi, n

obdniscií— „© pánem Bohem.“—
mtoto mňa! ale není ůmlutl

náš,

tuto popiíomati Batobptč obočcjc při [mabn
běd), tabu; bplo mcími cbfíímc', n nepa

třičně ttomuto

mnpmmnwáni.

autem:;

mftonvímc m ben úterní gromna Gc fma
bebnim průmnbem bo háínčbo a mcltčbo
farního chrámu !Báuč ru biigftm mlfiř,

Itctóš bal gáromtů farním chrámem pm
milou čáft obnmatclftma mmftčbo a l
pro meínitc blígto mího (ešní, ! nim! !

blbina naň: nudum— Gwabebni bnbba
umma w patřičně wgbáícnofti ob chrámu
!Bánč, (: fmabcbniá mem! 6 nábožnům
citem bo fmatnnč Stein.—očima. — !Bo
malé damíli mcífel bncboroni pařit! fn!
táři méně, aby tmm! obřt ncifmčtěmí,
při níš gagnimal nábožná gpčm měřicích,

ici; matbanp mášnč boprmógdn—

$a

utonlcnóď: Hnšbád) Bošída přinoupu !
oltáři !Bánč iinod; 20tiíctt'), (: po lenním

dcerku vydávali chtěli, oni tobě rádi bolu vohamlla tc mu Miná latilctó bč
v každém čase prokáží Vam tutéž
službu zase. Nebudou-Ii ale moci nm, a tento páte! bn! ob přítomného
bucbnmnibo om fítolou lnčnou imagán.
vděčným skutkem Vám se odsloužil,
cim se modlit !: Bohu Otci, by Vam -— 18mm přítomní patřili na touanl
obťabi) ímátoňl ftamu mnugtmčbo Gc“gou
ráčil zivot prodloužit. Pán Bůh Vám n) očích, a lbpš iii páter mtabótb libi
to odměn: na sdram' a na jmění.
obbán tep! a buóoroni bo pofmátnlce
Znám! já láska toho domu, proto pc
onč věřím tomu, že tu prosbu vypl
níte, a se jistě dostaozte. ' Pochvá
ntb.,
into;a ftph
tpngii
při uamluwód),
len budiž Pán Ježíš Chmtus '“ 1'“)
imabbě
č_epeni
na Narumi, o
m Gtcbád;

a _nčťnbnmagi Elamity.

“zubni upogorňuiemc na _tništu lu mIáFtč

') Soto mani na in.—abba
mp_ňatoich , Intim;

„anbba

m nárubě čeífo.Homun

ilc'm".
itn-oui mp_t—alpořabatcl tohoto
!denbářc.
iB tniggčce_ té obiašcnv_ iíou

ítoabcbm'
_obyčcie,
řcči,
Míuč bohů
(i a !
neumí), php
m; pro
cmeídaú

;omči, flórh), brušbu, i-ccnttn,
bubebnifh,n_1[ábtnu a bruiičlo.

amo ft nejmén:"tft oboětatc' u fblev

halo, mobon '! 51. ftř. pofflou pnutí, a
roftauon tcušc Ctnou fíeft múhífů této latin;

bq platu pontomnlbw

SB.mnam

GMM
obcffcl, !lcčcli icn'tč mnogi to náoošnč

moblitbč pobfixmi m fmatoni ?ánč.
!Bo námtatu ; chrámu !Báuč obc:
brala (: fmabtbni ípolcčnoft bo boftinct
to: tocínicl, bubcbníri uíabili i: ! určo:
němu ítolu, :! btuibot'ot' bolibali na ně,
abl) fpčífnč nějab') tantt gabráli; -— ba
bylo co fpidpat, ucbotmnobá brušičta jiš
nčfom noci přcb tím měla Rabí; ípámť
íamou nebočramofh' :: tabofti, ii; fc ii
mčlo bohatí m tanci. — *Jčcmoalo m:;
nčfoli! minut, a mfíc fe to rabonnčm
blutu oobobomalo. —— )Bolo af: ! třetí

bobinč obpolcbni, too; ! nemalé muuto:
íti ropocíclcnbcb tamčnitú th'cl
ftatfíi
btugba 9 poftmroim, „gc má tanec pics
nad, a it mn'tďni bofti maii jit sa
ftolof'

——

mo pobímimc ít Muž na naííc
[mabtbm'to

ga ftoícm!

——'ui!

Dolů tu
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fc tcptuto gačiná ímabcbm mhřc čili
občb, nehodi bohům.
ubocbom íaflcročmu čtcnářl matně
laffomim) na ímabcbni pohnut) ncgbubili,
ncgmím'me ic aui i(omm o tom, gůftaňn
mc mífat proto otec icfítč abc, “ pohon
mt fc Miše icbnobo notu, bottom toga
ptámtu ítbíciá: tu nčtolila fouíebů m;:
Hahli.

——

.

.bofti [: il; rogcffli, nčmh

potom

ich'tt bo boftintc, jiní bo bomů ímódýz
mňa! ga icbmým ítolcm ícbčlo “itom
Ratifid; fouítbů, ilmš, ia! fc gbá, na tam
ili mnobo ucgálcšcio, braiczli mufita to

bofoobl, či nebrait;

— gálcidof ilm

fpiňc na tom, mail.-li přtb Tebou [Iícnld

plnou, ale — mňa! m o ncboítatfu m:
bolo oui ttčl. —

„!Ro, polňu na sawbanou, tmou
údělu, a ícbnčtc ": mcg! nás; mňa! m
mmátc tobo obnubomat;“
ozn—nl!: ic

ulbčd cíl M1, 30 anonim fcbí bmšlčln,

bm

\: proflfcb nirbš fc nadyágí & mlabá

Limit, mášnébo poblcbu pokořil lu ftolu
a připil íl na gbramí bohů, a poíabil
fc !: fpclcčuofti na (amici. — „Slo tof:

nec

lolita, ga obouma mtbítiffima ícbí atlas
bl ! obňamč icnuífřo, proti nim m
bmouma ftolo fcbi fouízbc', a ča pouch:
nim [mčíicc loffcd; llbílýd) mihi, (blood
l mušoroč a ftařcčromi. — SDrujičh;
„(mají mcíclč fmabcbm' oíinč, šermířů;

nami blank! Bc gořmm bruiičct fous
bíaii, iinč, tm: něltcron lmottcntu pics
miiali. —- 91 foufcbč čimř bomofí o Quis

ínlm stůfm Íctoffibooícm'-„Io

jc 8m

gi pošcbnáni; jen tbpbo nám

gc fcbttícb u hola.

—— *.'Ruš pabct

mčřim r&b, mlíú tmodyičfu, ze ifřt tobo
íloc'bo [dmmamc tal, ba icn'tč wíce ia

fo tolaftni bitě milomal, nebo! tafomou
péči, :: tafomc' gaopalřtui gříbla I'm-6
mlaítm' otec fmc'mu íouoml pofiotm, info

tov ítoc'mu ícbomanci."——„$a
atámř
muíim fc mám přiguati, milí fouícbc', obr
poměbčl po trátlc'm pomlčcni nato onen
muš, ——gc "'em ííiaítně promcbl úmlnd

to mi: !Báu 3M; miloítimč ga
óomal, ono! it to toffc icfl'tč
m tnlou Quido/'
čaítoamen,
alc— „QBcíclc, m unto, to: feta"

fmúi, a Bobu bílo ao to msbámámJW—
91 tu počal mopmmmatt [ouíebům uba'
lon nám il; gnómon, o gámětu otcomr

gatogui blau iinodJa ůatnčbo, a mami;
borooti gpčm utitbá najebnou, :: oči
wired; obracuii i: to bratřím. 'le tn nc
fou bmá brušbomč m bílém ptoňětablc

iemu patřícího půllánílc'bo tomu, a na

otočení) ohromná folář, 5 nčboš firmě,
into motomc' l'řomi, mnoho také; upcčc.

nád) ; bílčbo tha mltmičcl, poftatoí ici
bmb na poílcbm iřůl u bmeři, (: Barni
btugba, jen; ga tolóčcm timto m gabuibc,
počíná obtíťámat fmabcbní, nmoboltát u
let-tomm“ prímomiblo. -—SB: tom pabá u
lajbt'bo boňa bo maltě ícbmálnt ! tomu
uřttoimč iámtg u proftřcb toíáčc učialů

bára, pro ženicha a pro naučím, a tai
to jb: ! ga oftatm'mi polo; — po čem;

ílc'm, Ilam! bratr icbo mě! bůtl bčbiccm
mt na mího icbo ga otbotm' pobám' [II:-v

nic: wort) na! (: bčblccm on íám, —
bále montamomal, ia! muobo bratr jabo
té neponumcofti oogbčll sací, jat mnoho
motrpčl :: mojenflčbo ítamu m tcbbciňíd:
máttátb, (: loucčnř boíošil, je wšbo měl

úmintl,

salám,

oonřmabg icn icblm'

bítto měl, bratru ímčmu m! baletu po
mábati, albo mn by:! mohl bům polo:
lánflá toupitl, aby icmn tal nabrabll
go to, to byl bčmou ucpoílun'nofii gtta:
til; :: poučmabš ímrt bmttoron mu to

tom pumila,
icbo.

ptombl to afooň u (ona

goman! poiloucbaiicí pohnut! boli,
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Gtmi gdbaioné.

hob touto potiblon láflon Branson. -—
Baňamý čtenář bc; tobo jiš mi, 3: onen

pabcíátuít byl náš gnóm) San,

a še

ímobbu přítomnou womoiu pro ím'bo
fúomamc So 11lčta , form po gcmřclčm

mmm-in! požabomali, a pouhoab; ob!
Bram) !tomuto manšdíhoi dm! měli,
na! [a 3 a ničct půílónitml, a šlicblagc
to mottšclůmi, při čem; čafto „míná
ua scmřclčbo otce, a | na gtmřclěbobo

bmttu Sofcfonoi. — Dn :ng loupil brobhttt fmčbo, fttím Sana,
pro něho Ergo po ímrtl otcomč pobfcbcl,

a teť, tboš it na obcí nalqla míchá nc:
mina, ltctáš ob robíčů pololáu boíábla,

\oopIatll mu 3m:

mřno, Ital;

toblčl

-— nebo!

i tento w frátlc'm čafc po ítoabbl fdao:
mam: fior'bo nn wčřnoft [: obebml, —

ganecbmoiměuí [roč manželce
bofpčle'nmform grantlňlomi.

a u::
v—

2. A I l l a n c i.
čili

PříhodaArthura

Vasilijho.

mokého námořokéhodůstojníka.

Oknmžení ze života při kongressu Vídenském r. 1814.

(Peregrin ObdrulehJ
mapolcon,

fifa! grancoquhi, nab

ořcfmčbčili o

dnoalnč

\námčm

[ootečcn

obočcinóm měním málečmým pobporowán,
ro Init—č genů, ltctěš mobobol. pramčbo

ffém šímotč bobronmilnód) %íbcňanům,
[amomi bog tonctihjď; mafům ímé bů

panoumira Mobil, apo

ftoinoftí,

[roč liboroňlibut'a

im

ID

ofmčcinčm

naobo ztobino, nebo něhaěbo fmébo oběma, prodyógeli ft ulicemi
miíóřtn na trůn románů. Zim fe nato, lihu.
je málo Herd mně emropciffá fmčbo
otamčbo panomnifa anatomie, matně 3
mětfííbo bílu chorobám pánům pobrobe=
nu bolt).

Rho; mňa! lomčně Napoleon

mčftffěm
(\ bamm

Scbnobo bm: \o mčfici říjnu ololo
bdoátč bobim) 3 ráno hůře! oo númčfh'

Sofefotočle fondu ?Itmufřianflému
icbm pán. mbíolč a mtiřífé poftaroo, pln
bůfřoinofti

:: fill). <.Třamuži tom, imf; bol

fpoicnómi filmi mojí! fRanufhiď), mu:
mytí; a mčmcďíyd) “ Qipffa na biomu

Místo ctořiccti, imila fc ufflttbtilá upří1
mnoft. Er)! lráfnč mnšnč boftarol), při

poražen, a po! ob mitěgmid) momáh'ms
na oftrom (itím to mobnanfttoi obíouqm
bol, fieli fc tofíiďnt oanonmici, iidňto

mětimě tmófc, a při tom

fe nemilé boíoobařeni maootconomo
botIIo, bo fibclljibo naňebo mčfta ŽBíbnč,

filmjcb [malo

mitóó oubů; pmšnoft těla mím,
to pobobománi

a přimřtimě

učím—ft

cboroám' ici

mimi obporouřtín.
Galů gmněinel Bot mášnó, .: mna!

abl; fc mtm) při froíečně t'mtlutoř fašběmu

i mnoho bobrom :: mimofři pmxraguiicí:

; aid) po ptám“ Halo.
Qolo tu toho neimpěífid) a mi:
roačmčmíd) boftů 3: mika) nami (žmroz

na

mnm,

iídúto fnab nim, hřeb tím to:

pmni

pot—(cb bolo

róg ílomaníh'v
bnnloffi.
Imto

na

něm mibřf

m ncitoočifí ímé bo

pán bo! občn iebnobucho po

ti! a tnlomócb o> iebnom mčftč na iebnon
oobromabě nebolo. Slávii tu lotunotoanč

mčftflum prótoč lbpš fc odmlí na ?ob'
fomicotvč nómčfti potrat fe B mlabúm

biomu), cííařoloě, Mimi,
mcimobomč a
Mňam; pat aplnomocnřni gáltupcomc' ::
mqflanci.
Mnogi 3 kcbto madman!; [;oftů, aby
fc oíoímč :: Bc; přcfášlo obcanámili, o

!Ruíhim

námořniďóm bůRoinítcm,

ieni

icntč info pocefhui bb! občn, :! na němž
bneb Bolo mibčt, že jen mc QBibni
nqnómť).

ětatcčnó

onou pán pogorotooro, ia!
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Čtení gábamně.

Bornýto nápabf mola! ŽBafiIii, „top ěe
„Dře ine cifnř ![lernnbet'ř' — „Dmňemt
— Enlabó bů
mólinvli fc, mih) pane, tuňím že něco ěe ifěm cifař mailů,“
ie bůl'toinit amčbamě fan

tam

ofíowil bo francougfh)

ita:

obtíží,

lafřamolti obmětil: „IIbobl ine, milý pan

ítojnif ětmeráďóm oětem na fproftěbo to=
!)oto pána poblebtmm, to šertomněm

ne; blebám btab cifatffó. " — „Za! te:

úíměmu mu pramit: „Glgffte, milt'; pa

Mebáte ?“ ——“3213th námořní! pobobnou

bt; brat—? Go pat todo tam

„Sá

jfem ptámě borqil,

webe ?“ —

aquy

cífaři

muflěmn boručil bepeffL“ — Široíto obě
mý ten pán nfmímaie ie ptamií: „[Bo
bnremně pofpidaáte, neboť to tomto ohnr
Šeni ciíaře SRque'bo negnftnnete mbrabuf
— „Slo ieft mi nemile, neboť jen !;on
toužebnoftí, aqup fe fprol'tíl [roč ((lobo, bod)
potom mobl mnblcbat něhu-č ímé anální"
— „Satše? nn; tepnu bo tmibně mdyá:

ne, top; ifte tm; cifnř

Skathi,

item iá cifať &ntaifháď'
?líeganber,

teho

—

iemujto fe tato přibm

ba počala libiti, pro!;ooil Šedomnč: „Snu !
proč pal bofte nn; nemohl boti ciíařem
Rptaiffúm'P“
-— „'Iu—bomínění ifem
& iá; tim fantóm próman, into

mp ine

cifařem zkufhjm, jfem iá té; cita,
řem RptaiftpmJ'
— „Stolil'dtúpat
ftoěbo jména jíte m1;na trůně Rotaifle'mW

— „513an tot fe toaumi je pmmí. ?!
wp, milý pane?" — „Sá iínn pobobně
EDřontferon; [qnámil jfem té; prmni;" obmětil ufmimatvč ciíař

aite, :: máte jiš gbe gnómofti ?“ ——„Sfouf

to gnámi ot-etěma, hrabě “Hartan

imatIie

le B nimi na Dbeíč,

a

['t—93boprotoógcli

H(ennbeť'

—- „Ětamox' Alřitlro

moitoobu ; Stich-Heu, pobgjclpoětofptá mefelem) bůltoinit, „prámč mt into id.“
mou jíme iá f(oušifJ' — „SRE iii Non:
— „Rolifátó to! [ročbo panománi činíte
bo u námořnictmi? — „Sis ob ímé mp?" pohačomalúlenub er. — Gutš—
mlabofti f(ouším na moři; i můj ftařeče!

bol nánmřffým bůl'toinilem." — „Emim
li ie tápt, inf fe imennjete?“ — „911

tbut fmafiíiif'

— „Sat pon5e18:1:

fulii?“ — „D ne, při tom jefftč hrabě,"
——„Sol ifte (larp ?“ — „thřiabwa'
tet rolí“
——„?lebpí ifte iefftě nifbp ro
$etrobrabě?“
—-- „mi!bpf' ——„91k ci:

faře alexanbra

jíte iiš přecemiběl?

molnó námořní! smol—tl: „Rotajffó btw
— newim ani ia! fe tato oftuba ro řifíi
Rptajflc' naaúmá, ——at mne mame, m,;
to tmm; mgoqt ten náš letopočet přícbógi
mi 5cela tomino, ale inf mile fe bomů
namráttm, [)neb fe na to přeptám něhe

rěbo manbarina,

:: pat flišúm bq

obnabu o tom píáti babu,“ — žíle
ganber pohačomnl: „Rop paf gamó'

— „Stavěl jfem jemě to!;o fftěl'ti. Ip

fífite obtub fe obebratt?"

můi'mihj Ewe, mt; nboai námotffti bů:

loift' ob měbo

ftoimci nepošimáme tolifetód; móbob into
woifl'o oftatnL“ — „Bbá fe, into bpfte
bp! nefpoloien Ge imám pottatoenim? -—
„D nifolito!“ — „mebo Be fmóm pultu-

jíte cífať !Rufft'y“ — „21 ml; ciíař
Rotaiftóť'
—n Dbú fe fmáli. '.Břinlo

pem ?" — „Áno, upřímně řečeno, tbo
bt; to mo ponělub fpčnněii, neiTtobilo by.
ll 1168 ale ob nóblěbo poftupotoánt ne

bofta! ien'tč nitbo 5ámraf.' — Ěen pán
fe tomu gafmáí, a pa: pramit : „QBite-li
co, milý pane, iá mám poftptnu přílešis
to“, je fe bneb můžete fproftit fmě úlo
bp; obewgbeitc mi tu bepeffi." — „íBám
pane! ?“ ——„?Ino, mně; id ifem ci:

fař ?lleganbetJ'

——

mích.“

——„Io

čá

—— „Ěebt)

obe

mne ?“ — „?Ba ptómě, profitu ga ob:
pufftěnou, bqo bod; Bp! vzpomněl, je

fe bo úgfé uličlt; na bafftě; tu fe Ile:

;anbet

nobleobrátit ! gBafiliimu

(\ tága! fe bo: „SJčlumite učmeďp ?“



„Dlemlmoím já mlumim pouae rafty,

francouaftq,turedpmtofetopnni
iaroeifař Rotaiítot po totaiítuf
Éllexanbet

přebefíelbůnojnila,

(: přiftoupit ! iebuomu famotněmu pú
nomí, het-133iim

prám!

mftříc přiobágel.

Ien pán, mášnd to poftama, něco přes

Gonna mocnář
běl, bal feQBaftliibo

to roma bopotoě: čtořicet, mně ptífnébo mgegřem', byl též
ille
bíafxte'lyofmídm. ien po měílítu oblečen. Giíai
Io tmqeni, Šebo tento pán m [profh'm ganber
pogbramil bo a promlmoil 8
labátě niob! Býti mocným carem, gbólo fe
mu býti pratobč nepobobně. — „ 931%

nim nělolil flow po němec! u, namrátil
fe potom gpátlo ! floéum bůftojnítu,

a
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čtení zábavně.

;apořal opět mmmiti: „Milý pane, má
te příčinu políábat fc aa “tuhého.“ —

mibi. 2865 přebcbůbceBcbřid)

„301 to, milí; pane ?“ — „ŽB mě ofobč

fc obrátilo pofračomal: „?! máš přebal
Sutt: [. Bol tah) muj gngmmilň! 933
prambč ieft mi líto, i: [: i já rotami:

poanal if(: cifate

91nf1ébo.“

„91:1 to nim; nqapomenu“,

—

bološil 9130

iilii 6 úímčmm.—2[leganbcr

nc

baba [: mýliti, pohačomal:
„91 mpm'
mám dni popřiti přikšitofti, ohm: i bále
“Brumbo popel." —- „'Iot iefl múz
bot-né !“ mola! mlat—.obůnoinít,
„a čím
bál tím lépe ; na mou točru, to fc mú=
bornč 30plčtó!“ — ?! iiě fc [\[íšili lu

IBclló,
a po! ? ultram—tomi

Bol bobina;"

mi

melilc'mt;

11 moc!) přeblům

molágati. QH: počlcitc,
telé brbinou,

$ebřid)i

ncmobu

neímim být na

fpramcblitoó; mšbot můi

bčbel

bol

(: foo mi, ienlibq to 69!

*Bctr bcfásaíf' —- „'591ue

teho, čím po! [: proítamil

rodě bčber ?“

tágali ie obé mocnófomě.

——„QE bitmč

ftáli sBrufíému, nebo! on to [ml u 63mm; io: fmou lori mqbobilíe bo po
ítutcčnč, iciš car!
promebmi toboto mčtři,na obr;fe'Iurfům m3bátinemam."
Šerm počínal.?lleranbcr
pom-amino
Wogmamó proůoítbcčnon a ndičcnó
bo němým obřabcm, řeu: „93mm tento
mlobb pán jen bůítoinitcm měbo lobftma,

upřímnou bůfioinítoma,
moluoft,

iišto

uromnah) ímé

fc me [mócb žečed; bofti

iq'š QBaficmu ŽBcIičcnfhou

přtb= čafto bopuftít. 91k mocnářomč

Ramiti čtft mám.“

*lBia

——23cbřid)

lim [afteroč potómunl blamou. “mafili
ic mňa! nemohl běl: fmidm gbtšeti,
potom

lrálcm
“ye lbqi

pramil:

„QD—t)tebt),

“Brufhjm?

pane,

::
iftc

id ciíář

Rotajflý,

Síot fc rogumi, nebem,

tento pc'm abc iefi

cifařcm

ned

tili fc omylu), uobrš barvili [: mqbotnč.
“Haier-nongůftal SZBaíilii ftót, a sačal
řečniďou mómlumuoíti: „imili púnomé,

mlábce řiííe

tímto ognamuii a na mčbon
moft bámám, še iícm fottoa přcb bobinou

':Ruítóm, a id cíiařemRotaiilúm,

_; bolcfé tofu; k mogu Heal, še jícnu icmč

po! muíitt

too blití !rálcm

931 u=

Mám. Iři

mocuářomč!

Gíofiítc

bun? ničcbo neicbí, uáflcboroně me florou
úplné lačnofti fc nadmim. ?BonětoabLmy
ni tom to: rogbólenoíti tottáčomě rázu,

pánomč , tot ieft

ířutcčnč bůlešitč

bčic=

vratooé olomaeni. “ -— „2339 ttbl) nadnete

fpalřuii meno, Itctéš mi boninec nama:

„91:95 9366 to tčfíi, dni fc lé momén

čuie, tcbx; činím uúmrb, hodpom nějalčbo
občcrftweui pošili, ! čemu; iá oba ímé
pam; fpoluponomm'h; přáním; you." ——

měřit,še ió ifem ltd!
h) o toroucnofti mea,

mruftó'xm—

proč pa! bt) [: nz

mělo blignimu mf

netohmébo

přúti? 213 Šitufid)

jeft tem; im icben

potěííeni

\Bón 93115, a po něm ifte bneb m;?
Ebola-6,10
fi dni panickou—\,\!, to icft
prómč to!, ja! na nnfíi lori! „91:1 mé

žlluauberi

ňcblid;

fe utloniwfíe

pfiíměbčili, še poswóuí itn

přiiato.

to wcfíli bo míněn—m;. 91s

fitčfti

91:1
nebolo

tmu icňtě mnoho bofli, a to! mohli m o ::

nářomě

ímé

infognito

(Jupi-enou)

lobi,“ to! toolá náš topitan mit neš bc
fcttrát ga bm, „ieft onom milí; Wm

promění. Baulo

18111),po! přiibu id, tomanbant,
potom
dnolu nic, a toncčně teprro přiibc car.“

iiď) Batečnč btštL — „!Banomé, bejt: fi

„91 tm iíem, ia! fe rogumi, jů;“

jíl illcranbcr.

bolof

—- 'l'ot fc mami,"

obpomčbčl QBaf ilii
& potmčffilóm
úfmčtocm, :: po! obrátilo [: ! třetímu
tim fantóm blaftm oolračomal: „?Ipro

%aíilii

fc bo 5mláiítni fmětnicc.

bal iibla přiučím, :: mlě fc

momet; icgtc bc.; ogúdyáni, cifat
SR::
ih; aapíati mifeďof' ——„Io ifem jó,“

p_obotllopět alcronber
uítm'toaicfe.
„Dbaufm
púnomé, Bam—mučí iícm,
3: iíem info cífař Rotaifh')
1866,
ímé ípolumocnářc Ie ftolu

mai,

ume

906, m,; jíte top frálem “Btuíh'nn,

bomnčplatin: ii." — „$! uf to není

tcb'., mi přece idnčtc, co Dělá 95365 %::

bloom: ——bát ic pbaubitir
probobil
Bebřid;
“A“—itím, .,protoš saplatim

tolin?

Sa! pot to u 23:36ftoji?"—

„'Dčluiu, móbomč, mňeďo ieft a mou
mlóbou fpolojeuo! — „$řcji mám

já."

— „Io

ucmůšc Bát, panomč;“

gmoíal mlabt'p bůfioinit; „alt aby bába:
fítčfh, to um; tění, prámě tof, into 11 této bol loncc, namrbuiu, abl) ic ugamte
la aHiancí.“ -— „Z[Hiauci! Gpolell
mm. ERoii Giňané lžou Nošení, Popimm
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Gani aébahmé.

ano!“ — „úno, pamě, guigna učamr'v bró", fell mlabó muž., pobbómnie fc ::
m: :: ftcc ia! núftcbnie: G[ánetl.:

platím já cUař Rytniflú,
Lithuania.

(Silmet lL:

“Dnes gantčií opět bambini:;

co fc gu: vymřeli nlliancí,

Bitta

pop-nete

nás 2139, %cličenftmi

muflě.

(hamr Ill.. Spagcitři iifti Dubem 11mm,
lráli Škuíhá.“ — „2135ch tři článh;

„mg jíme prmé

»“an

blalů toga

bobuic, id [: tem; 280W šábofti pnbbó
mám.“ -— „Sá muflim, Žebpdpm již

mobti mnm," pramil Itó!
——„ebobuii

Euru! H;.

fe 6 QBúmi pane bratřt. "'

— ..!Bornčcno$(:
ifou přijaty.“ — Jimma! tot ieft přez bcln'gil?llcxanbu'.
cc icbnnmqflnoftP -— "Shad"
obrátil nu SBobuP' mgbpcblcifař Rutaifló,
„nčřolim říci muiim, že nnfpceu nejíem.
fe car hl halí, „obámám fe, je uíjr
bnoceni při lmgrcéfu nebube ta! ínabné, boj, Hlavnim, d):i platin"
Ctlepnit piifíel, :: obé mocnářomé
ial'o gbL“ — „Ict fe tcgumíf bološil
mian) bůflniníl; „abc iímc im tři par na ftoiance, ufmimaiicc fc pohlíželi, ia!
nomuici, ale tam im iid; wíce, a megi bůítoiní! ga uč platil. — Řbgš „sítina
nimi maličtí panomničlomý, a ti ifou ča mpfíli, gačal opctbufto1nnf„$anom,boa
ftěii fmčblamí, a protož tim bůř ! ufpo

bře iíem fc bamil, ietl ifem a pil jícm,

mym ieft čas pamatomati na "uším.“ —
!oieni, užij ti míti. sm, tři jem: mel
moci; tri melmoci, to není šóbuá „&lba, mafii hraní!“
—— „Sig cifoíí
maliřfoft!

$ogbmíbnčme

"twice

páno

ERuffému botučiti

mám !“ —- „'Iu

iefl

mé, :: mpmolcime: 519mm, melanoci
mně.“ — „Nechme tobo šerm iiš, id
at šijí?
— „Žít ŠijiP' —- „QŠřcbc muíim n!;ut bo hrobu. Sbalibpfle nebyli.

mňcmi?llcranbctl.
„Eom iíem já!“

pane, že" 913mm

cifažřltuflóP'

— ..“)Srofim, mihi

wášuč, popuftte na

ohmšeuí
ob příiaté ciíařfYé bůftojuoílí,
:: bejt: prambě panomat, a připiite, pani
mým přítelem gůftati d):ttt, ua gbtamt
ciíaře mébo.“ ——„Gmi
fc. G if ař

panome', tal lnffami, Imm mne tam

bo—

promcbili, neb aípoú ccftu mi umění?“
— „3 6 raboftí pam! poibtc, naimem
Fc ! tomu mízy“

——SBftoupili bo Hatra,

jemuž bylo rogfógónn, aby
bmbnibo hmotu ;.aftamil.

u proftřeb

„.Rbobx; tomu uvěřit,“ šatoml
qá'
Number
of áiie!" -—„23tawo!"gmo: mořnif, „Šebt; tři to! maltě fine, info Qi:
(al námořníl; „mčil mám aaa homoluii na, muito :: “lšruíl'o m icbnom mm

brátifilm cifařc mailem.“ — „Wa
žBaffe parami, pane bratře !“

obrátil

[:

se ímčftnali fc ?" -— „5213čas nou3c jcňtě
i člun—nibt) fc [tlačil/'
probabil $ :

lu ttčli $ruílému car, a bološil: břid)QBilíut. — „3m %ittcnbug
„Emčm ! patřičném nflumení tafomč
to abramicc ncíóógi nic jinčbo nešli b č

Iofiřcleďé

falrnl)

ne,“ ufmá! fc illeranbcr.
QBůg íe gaflawil, :: feftupomalo

fe

5 baterii naíííd) botů.

blamníd) měfH“ — „91 iinčbo nic?“
gapíeíal bůíloinil', „má fe mám ftdti 30:
boh. " — *Bří těd; flomíd; mgtdbl bam
titlu a počal ii uabiict. —- „19mm co

gumifflite ?" — „mlék mitíalmc ! oné

filij.

.Sfmcdiš na mně?“ tága! ft 9330:
— „Etno pane, to ití! hrab.“
na mfl'cd)

920 [;rabuim prohanfhvi

čtgrcd; Bromid),Mito

i mocnófomé

ímé přibplhy měli, Ráb) rogaftammč čtyry
blanmi [rtů.šc, faibá po celé [dninč a

abl-amici; omňcm že toto bčlo je“ příliš
malé, ale čin—měl[: muíi umět ufpotc:

Bc [móm prúporcem. Sonne

;:

přidmu

jít." — „91k pant, wp přece m Emu:

byli apogoromc'mi, iii míč litá; přcb brno:

bitfu ncwppálitew - „mroč bpó uc
wgpdliW“ — „Žalmů mánup u pro
flřcb měnu" -— „Gu pat icft autem?"

rem Hmalic, to: !tleganbcr
bém poiócbí přebúmaí, bo bran!

-— „Íbn

mola! 2Bafilii“,

5půfobite ibm lihu.“ —- „HBóz

budpcm bami—ita; ?"

—— „$a—líci:

más

gamů." —- „Žíla quči gad propufňť'
„gltátfa :: bobů, [třilct nebnbcte,
i(: toho nebopuůim.“ — „il id tah; nc;

ro btw
mola

la, .: ga ni tatč oftatnitřifh'óšc ..?!baf
(šmígníci

to piidmi generál.

motají po brubě. „DDM

to

hub: fuab uších) princ." ale bígftrúšnici

molaiiipo třetí.„Na tu ou ptabbu“,
pombd fi QBaíilii,

:: pilně po mffcda

volaji!Bcbfid; %ilím. — „Idy bo íhanád) fc oblqel; „to platí

cifoči

160

Členi gáíalmnč.

nebo !táli;bleb

fe mčil ia! fíuffí 'tou, mocnáři:: ieftnl: „íBaffe

poftamib' (štrúšečiní poctu, bum'učennwu
\adyotí, mlabó bůl'toínifobliši fe pamffed) fe

thunácb; ale nemibi nil'be ani cifaře ani
nčrtetěbo tróle.
„Io bud; přece r&b
měbčl, tomu to troiuóíobně mmoláni

platilo?" ptami fZBaíilii

im:

_- smunfu sa iíem

prominil,

:: [llanim

ímou

“Hi!“
-— „113 ie Dobře, milý pane,
ien negapomeůte na al(icma', iišto ifme
u3arořeli. Sat Anihrubá článc!?" —„“I8e

! [mým boíar ' (ičenftmí!" — „86 (bei wěbět,_ia! btw

učebním [polečnífům fe obrátiw.

bý článef 511W"ŽBJÍÍIÍÍ toltal:

„Gnab mám, cifaři Rytajífe'muW II. 920

obmčtilalexanber.

Gabe,

:,eitři

3mete

G (dne!

91h) nác

!

QBeličenftmí ERqueP' —

Sme QBaíilííomi to počalo nemile pobrámat, nebo! celá ta bcíamábní tomcbia

„mam,
ten článet iá fn sapamatuiu.
!Boiňte milú bratře? ESa r 6 Máte m

počala fe utagomm 3.1 ílutečnou prambu.
— ŽB tgm ípatřil muílébo generale: !

*Br uilóm
cbefíli :: ned7ali cifm're Rt;
taiflébo hmotného.

nim pofvlůat; bo! na “> “'$“

0 9%

malemu íe íeíftč ob [mébo tem

d;eheu_,
POD "MALÉ “WWO" on m
Dbccíe
fie), g_fterps tu %,Iqronbr a
m?l W *“ch "WWW: :: “fiála" WWF
mm 19095211
:! b_wm 919?le
KW!-

ani newamatomat, au cifaříh') flnba mu
po:,mc'mina geitřeňi ben ! ciíařftč tabule
přineíl. „Bla mou prambuP' Btumlal
rz; „o tatomč ananei fe mi ieíftě bneB

' “DW-“himbu'ůtillmffcm prlgeí. —' 9301“
moho. íe u_chme prd? obema pam; me

ráno ničeho ani negbalo! Eom cííořífé
mqtagení, gbó fe mi, ponefe bobrů ušitet;

fproftem obemu 'ufloml, “É „[:-““,"er
„“IBaííe %!ÍICCIIFTP_I," "ft“mll- _
_ 'Iu aucqysmamu
:: bla! “> "CF
metňtd) neínaaub: neboť “ml "W
(PM-Tem"cd)“ Ěočbč) PC“—Hmi:
“* „fe “ |

a tunim še nebubu mufet ialo můi bě:
bet pomoci praebomm; fmou obměnu
tepruw na měčnofti blebat. ŽBčiI ale pryč
oman,- mčil wgblebám [roč přáteln'imar:
tana
a Montíetona;
a bči ie se

mm bál?

boínome,

?lle C'Íař,P'3_bl“3d na “elřta'

“ [aitamgmt nom; ! nemu

promíumiíz
„92113 tem), žBaítíe
tai té ŽBeličenfhvi!
libo=i mSŽ?
m

“unií obemgbatmi tu Muni?

-—-?RÍa-

| mmm co bči, těd) bní

%íbni,

anonci! .

b\j bůftoim'l pobámal ji 6 třefoucí fe tu: \ m“

co pobubu

muíim bobřc poušitu. ?“

“Em"
"'

.

me

Šiie

. ,
.
_
ŘDNIÍW stratil "3 w ba

3. obraz z vojenského života.
(Dle skutečnosti sepsal Anton
ERebalelo měfta Š at ce to Čeílé
[oufební mlafli rqfíábá íe m úrobné (:
pošebnané haiinč tlibná (: bom úblebná
meínice 13). 36mm tam roeíelo, obglántě
o psímicem', ropě buiatú mlábeš [d)ógeiíc
fe bo [,tomabt; , m tanci a iimid; 5óba=
mód; fl libuje. — Megi d):xíou ale pour-

Dudlk, kněz v Hrubém Týnci,)
fe bo tma! d)!ipgé tělefnoftiua přepravou ['l
ftou nebobou bermudy: a menu panelem).
_?ch bolefltná Bulate _to'rana pro robgce
lebo! Sametef,_ ímetftq bwin.cz bum)
bouřili) u ppbmme [m!fiet_m_frbc|_otce a
math) RWF! mnu, na gebo; fobe poíub
fnab prim mnobo gamabaltz Dtec pt_u

tal blatnně ieben ndabit, iménem Soyef,

tě!, math

poůomoft

rou—eOÍGQDDÚQRBI'I
[ml aotcopftcbo

vítat-nic!) prv íítibíó

:: pětnou fmoji tmář.

[můi

arůft

mcg prámě tou?

que Hela, laflamcbp nembel'

?? fi mel ubohý., negmneupgbgne!

pumu.

tof

bylo! příčinou, je ímčt :: matné regent
pobmobněii fe na něho uíluimalt) pobómaiíce mu rum tatořla [amodně ERefítaftmi

cm? ?to5tnr5_enu[ffl pro unam1_enq_zogbt'ol
b'nem'm :: d)te1e rugmee mto ubuntu. pre:
me rúgem _uptdmul lebnou ga ftmtcmlxa

mlčbenec, ač tepnu 17 let ftc'xr, aopletl

ublbal ! meftu „Butte.

58910! to ptam!

Čtenímm:.
ga čaíu francoumňdp mála , !bcšto mou
iálů nutná byla potřcba. !Břiiba tcbq
tam, Práče! tomnou čárou bo bom,
m němšto fe na minu bralo.

„Sá chci být moiúkmf ptamil !pfio

..

16!

bncb ic tiďpxim Bnónlun, bneb opět gu
řiwóm (mtm. —
Rba! mřl mafii raboh, nejít náš

Soícf, m;; učinim připtamt; na nb:
dph, na fmčm hnít: uiišbčl?

tomnóm pánům. — (žn jim umblo búti
milcinibo , mb tuto řcč? QBibřli přcb
fcbou mlabifa minute a pcnmc' pohanu) a

Dřa ccftč ncpřibobilo [: mu nic pan
mátnébo, ale mcfclo a jima mfínbc, Bt;

tmóřc příjemné,
přtmůfflcni ::

„Sín'c mjbornó ionúť, tg bureč nutným

mojim fpojencům umcblcnóm táhla ltoo
!cm na “Buřič, oba) tqranítě lolúbč $a
napartomř tanec [: učinil. ŽB: fran

lgrqfarcmf —-3 bw mih) Softí

cousftéumi mgefílaSoi cfomi

:: pročcš po nebloulyčm
prohlížení
obpnmčbčlí:

ob

mcbeu :: uctait [móm robičům o fobč
Šábuč gvrámt) opuftil po lrátlém čafc mi
lenou [m:—umlaít, abl) [: obcbral bc fous

[tbné Meranu).

QI pobimno! bafta! fc

na ltšcui ptámč bo robué lolébh; pifatele
těchto řábtů.

Ícbbtjňibo čaíu bql_ tam ublytomán
cbbíl !mwfniďébo pluřu Gwargcnbctfowa.
moimfhj nomáčd mmmmcnámnic fc přeb
iinúmi pilnofli, ohromeni a [běblvfti we
čtení, počítáni a obsláfítč w Mani, ftal
fc

bqq

milóčtem

[má.—!)přcbfmmtnód),

lot to prám! w mčfícid; rqu 1814, m;

“hand

bmčgba, Iterdš mu bopomobla f mqčffi

búftojnoíti. Gta! ít totiá poručilcm
:: oaboben jcít byl čcftmjm Hišcm. ?! co
taťomý obbršcl rogtač ob [poicmýcb moc:

nářů, aby manšdlu iatébo ciíařc mapu
lcona, EDZarii Bubomiťu, nematfií baru
rafouífébo díařc išmnlin'la, i 6 iciim ft):
mm moimobou Bálopítóm, bopromágcl
Gc ftráši moienílou aj bo [íbclnibo mčfta
řinc auftriaďé. —- Ubohá! obloučcna
quííi
ob ciíařffčbo [mčbo manžela ble
bnla townčj m útčlu fpůíu, mňa! chycena

ímž ici m nállonnofti ímé talč Rutcčnč
po něialčm čaíc byli pomófíili aj na
čcftm'y Rupcň hrubého ftrdšmifttn.
92:3
bm; na to přintl marca, aby čáít těchto
lytpínilů obtábla bo franceugífe' ;cmč.

59mm an řelou Soir:
(čti: Qnet) ob
mílód) logálů, bána pob bobliblu talm
ftébo moiíla!
Scio [: 6:5 průtahu 6 nepatrnými
přcftámlami bucm i noci, na ftctéj aftč

Ettášmiftt

pogoxománo,
je Maria

S'ofcf

!)Íófil [: u [mébo plna

pomniomal ji

proti tágni moicnílč :: :)ro5il

D ia! mufcío bbti tolcm [tt—cccifařomnč,

par nakaaic m něm rameno :: pobporu
m pominnoftcd) intuicí), nechtěl bo prom:
[liti ubcgpečuíc bo, je pani gůftam, (tam
[: prwuuu ftrášmiftrcm. (Reg mňeďo to:
mlonmáni nefpomábnlc. “Elba ríufcmníl

neuímpnoft Sofcfomu
ga gpnuru

mu, je bo bo 3:ch tá.
„Íšufaíi'z ptawil obboblanč [háša
miftr, „at [: to Rane, mňa! ial mimo:
iim ímůi trefí, febnu na lůň, a uicbu
! Min.“ — zato [[oma obboblaně pro
ntnená tal rogbučmnln plulomnífa, je
Juřimč glřitnul: „In iíou bméfc, Ilit“ Ic

mi !):th 6 oči!“ — Svítí

učinim tov

ieuflou čeft ubíral fc 6 tíutoucím

;: bmcři.

93:3 [otma imma,

:) Bale fc.

[rtu—m

motal už,

gak na něho plulomníl: „Sakic,
it!"

í'ubom itn

uftamičnč jm francousih; mlumí, :: málo
[: ftará o n;, jenž ii ! odn-(měn [naveč
noíti určeni byli. Si; bylo ; baletu
m temném mobm na obscru mbcflčm
pognrmati uejmyěni mafomici Gwatomča
páuílc' mčšc, mráš »; alu ccftuiicid; mše
:: wic: roftcuc lomčnč i 6 cclúm obrem
íhjm měítem na úplné fc obicmila námi.

fomnifa, 3:51) tam r&b (dbl, protož: ta!
nečinně [cbčti fc um nelibi. 'Blulmamif

mtat

211 nm pramit, abl;

tcbb o EminemSobcm objel bo %tautouq.
$k! letým plněn—ímpobrobcn ití! člomčt!

ana; uLřcIa opět \obmi fmůj Domem, a
Daronebó

brata ímýdy otců!

913133guita

mil íe pob bránou \: fcbobů, :: poručí!
co mditcí ftróšc tčtcfné ubíral [: po mů
gbůru bo Iommi ciíařílócb, abl) 6 viíc

mnou bepeňi boncfl štanúmmvi dfaři
hůlcšitou gprútw, je jen uš abc Gc má:
enou tořiíh'. (že pocítila [rt—ceotcomíté,
hluboce iiš ;[ouffcné tebbciíiid; čaíů —
ialč cin) je iv nim ogómalq při gprómč

této: lterčš péro může tc pvpíati, :: není
jaan to mqílmviti? Enlil nlciiíto, št Hubený
prosrqomala gól—mute!
tmář dfařc; nebot
ubohý otec potidm

——
platu! a [: íouiil:

11
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členi

&&Botonč.

Mařígcno, Marii Šubomitu , ltctójto pfeb
trínhim čaicm iditč _icbřla na trůn! nei:
mocnčifiíbo dfařfhoí nalegoiic ie na mám
tu flórou„ mini into gaiatou :: opomrienou
obcrogbati m tucc icmřcněbo otce; pročež
přinel cífař %rantificl fám oiobnč aj !:
bmirťám tooau, m němžto 6 toužebně bo
Icftmim očefóroala irbcem bccm fťlíčeněbo
imébo otce. 9M), ialé to bolo fblebc'mí,

„Rba přcbówá pan mění?“

táše

[: mimoiboutídi.

„Inn,

tbc ten muly) bmůr“,gnčla

obpotočb.

92:3 pobitoná! náš poručil nqaill

inab iefitě nifbo tolil ftracbu, into ptámč
noni ubit-nie fe ! panu mrónimu. Sa:
tof! mnitřni lilaG mu uftnmičnč iieptal,
še bubo míti notnou oftubu a nemilou
ialč přřmůání! Diet mibi nefitaflnou bábtu 6 panem mróuim. mřibliširo fe
imoii bceru prombanou ga muže, ienš ce= ! icbo obobli mibřl,it přeb Domem (kojí
Ion ůoropou otřóial, mihi manicltu, ic: točát, bo nčboš gapřaieuo immo ťoňů.
sImai: go to, še xorcbm' dyt: nčlam obicti,
iíšto manžel ob ni mgbálenó, na puilém onto:
roč in). baleno uproftřeb nepřebícbnélio moře gbmoináíobnil iroůi ho!, aby G nim
bloubou dawílí iebe famébo Rtámiti měl ! Že:
oblcbem připřcšc icfitč to čas moicbnnti
prim) fbliž prmni náma! iloblobolmid) mobl.
„Sumpero na bmčřc, nilnfid oftře
cílů na írbci otcotoč :: bceřinč ie br,!
ulebl, moři! cíiař obíchnouti fc po lčd), gmololt: „Qálď' — QBciba bo fmčtnitc
jenž boli bopromóčcli na haldě ccfič mibi tordpníbo ftátl u ohm, icni be; poa
hrabou jeho Wadi.
QI tu mu bncb bo (bobo blebčl mm, gbai iebo přiltiitofť
iii přtb bomem přibotomtna ieit.
oči pub! iličnli poručí! 6 třiiem na mně:

nád; Mon
3 antibil ic mu nóč Soief

„Go icit nanic iaboft bůhvinitu?

na

prnmi poblcb; nebot to pronabč byl! We:
cbelmim mužem, — pramim moiáfem!
SDotagomán na to a i'mé, obpomibal
fltomnč (: určitě, a poíléic pobámóna ic:
mu obměna. Snaž poručí! nepřiiato ji
moproftl iobč ob díařc miloft jinou.
„%afic SBcličenfhoí, chimiloftimřiíii ti:
fařil“ mami! moiúl, „r&b bod; fc oobi=
mal bo itoe' mlafti, rób bod; aaie uiřcl
ímé robičc, pročej inlajn! proiim o bo:
molenou na nčinhi čas.“ — „mléč ii
míti" , bi mu mlíbně ciioř a propuftil ici
m (čia.
QI talé to ifutfu bowčen mu
to hútcc lift, to nčmšto ic mu pomoluie,
obcbrati ie ob moiila bo hrabě otčím).

D ial' [: tabomal, int plein! m bu,
dn: imám porušit, an po 17 (etui) opět
mibčti měl [roč bnígbcčlo, ímé přáteli; a
bobbá ! ímé bmbé robíči! — Neboť
pobitono, oo mffetbm ten čas neměli

ani tobičc ani ion o iobč iprámo. —
Safíbh'o teba; potžcbně přípmmo na ttfm
obrátil fc to tu fttanu, tbc milenci icbo
tolait leší. Go obratné moiin :: iblblb
m gúlcšitoftcd; moieníhid; uměl to mšboďp

taf namlilnouti a nnfttoilti, i:

mifubt;

táže ic wrcbní melitclitóm blnícm.
„Sá přidiágim 6 proibou, by i: mt
gaopntříla pfípřcj bo neibliiiiibo míítaf'
„?li, co přípřeč, Inabu) Bábcl ditělbo

přípíešť'
„S)řo, profitu, jen ne to! gbuttať'
„Ttuíí ic čloročl rogbnčmatl, pro:
toje tobo pronáflebománč iiš mnoho."
„36 go to nemohu.

*Broiím 0 při:

přejí"
„!Bobcitc ml poufásfu. “
„5511 M. “ !Botábnum bůftoinit
papír ; tobollo voba! bo p. mnbnímu.
ícnto probliácic tbmíllu (plo ptam"
bůragnč:
„Io me \1 fám napial !!"
!můitmc fobč pomáiitt, m iafě nes

inági ie potácel nás
přebtucba

Soíef!

Bobo

o iaféii nepřřiemnofti noni fc

[p!niIa. Ste; iauolim bo teč mrdmibo
pončlnb pomátla, nicméně nepotratil při:
tomnoftl budpn a mgdpopho fc obpomčbčl

tšin'bm blaícm:

„want mrdmí, to je určila too

icnítč mé cti. Dfintnč není mám bo
tobo gbola nic, gbaš iícm to iá fám
napfal, čili nit. "

„Sat

pal fc táčltc imenomati?"

boitámal oříoťci. Iínt gpůfobcm uni:
bula ccfta tocblc a m háttc'm čaíc přijel
bo icbne' oiabo af! 4 bobinp ob robné

tága! ic dilabnčii me!;ní.
„!UIátc to tam naoiáno,“ zněla ob

folt'bh) rogbálcne'.

poroěb.

O
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„Dbhlb iftc?"
:(Štčtc nn ípiíuf'

rim potábtu, na Romania; malá aneb
ghola šábná gmina, lomřn9 ta! bobřc

alři této pobimnč togmlumč upíra!
mrcbni oftřc grafů fwótb na bůftoinita
tigincc, měřil bo ob pat9 a; ! blamč, a
pobabalo fc , št & jeho tmář 9m: gaf
mračcná
pončfnb [: roxyiafúuic! *Bo
bouřtc bbmá iaino; mmnčš mgal i abc
m9jcm, na Bačátfn fmutm'; a pomáilimřh

taboftn9 a wtfch'; rom.

chbof po ús

fnfllimt' přcftamcc tága! fe mrtbní:

„DtcimcnuitteJifc Svítí
„Dimun/'
"mám“ 5 ŠD.?"

a?"

„Sftlnf'
„D hněte; ml tcb9 mítán, příteli
brabó! mafie gnómon fába bo bčtinílíycb
nan'id) Ict, tbcito jíme fpolu bo “2919
dyobllL"
?! při třdato ílomícb líbá a obiímá
přítel přítele. .bncb mola! pan mrcbni
jcíítč fwobobm) na Emou bofpob9nl, abl;
proftřcla Důl a přincíla, to ji řud)9ů a

"pigítna má.

óobomnlo

fc notnou

dmíli, při čem; [: poručil na mn'clicoé
pana 'wrcbníbo m99tamal.
!Boihřgcřefl

mmm:

„$titcli! pub bomcm máte příptcš,
thtc, tam chcete.“

$k!

pilní) na.: a řhvcro buinůd;

foůů 9919! gajiítc' mgámon přípřcší. Dbr
potnčim fc bůnojnít 6 mřclóm 99bčl0=
mánítn ob mubnibo pofabil fc bo longu

a gaptaftnnm w lonih) ubónřllbmuomu.
!Bornčít šabat [obč třibla , ab9 into
ftřcla přeletět! mobl Ius tc' ccfl9, ttcráš
ici běllla ob otcomílčbo bomu. žRugnitc,

ftm'š pftb 17 M9 ; mlanni jeho min9
b9l9 rogrómal9 blabo a potní bomáci,
upabl9 m gnpomcnuh' úplně, a cit bč;
tímu! mm a mbččnnm 059ml fc mocně
w prfou iebo. „gdi, ialě to bnbc fIabtč
íblcbání po tat hloubi babě! Salé to
pfclmapmí pro mc'bo mílčbo otce a meu
hrabou matcř, a; mne naicbnou přcb
[cbou [pattH Dni mnc (bubáci uš ani
ncpoymji! . . .“
Infomč a pobobnč lnpmčnlp tbc:
bm; nm tříšcm a liišcm » blamč, aniž
pn3otomal, še jiš mjcl bo mtfnicc, to ke:
ré; poncipm n,;řcl fmltlo fmčtaa prmni
léta pambvlctfhvi ímt'bo tal

gttámil.

!Bfft nalqnuI

libegnč 59!

tatořfa wc fta=

čnčl9 5: Med) [Iamm9c9 , ialo ga útlčbo
icbo mčtu, polůčcl minul [: Hototcm tal
boBřc přcé nblagenč tamínt9, jafo nich
17. M9, jen tmářc mimoiboucícb 5919
mu na mnogc negnám9. 91:59! mnogí
; tčdy, icnš ga přebbmání izba » bun!
ottomflém mc mřřu b9li boípčli, obpnři
mall ji; pob gclcnúm brncm, anebo pro
ímé fícbinp a móflcmttou tmář nebali
[: pognatl; t9 ale, 6 nlmlšto iafo cblaz
peca mlábcncc pobtámal, proměnila na:
mít a togličná trampota ! ble gcmněm'í
pobob9. .Rx'; teb9 btm, še bůftoinit, gnaic
málo lterčbo, fám nepognán gůflal.
DmTem ;: přiicgb tigtncc m lráíne'm
pomogu notu9 parou! mc mcfniti učinil,
obslófítč an 5ůftal u bofpobp fiat! a bůz

flojnif bo ní mena. !B99támnic fc upa:
trnč a d;9třc přítomnpd; na tu nebo il
nou wtc přiífcí talč mc ímé řeči na to:
binu ímou.
„Scňtčzll ším iiftb %R.a žena Me?"
tóšc ic.
„1m jiš pťeb nčtolila [tt9 umřell"
b9la nbpomčb. „Bttatil fc mu f9n. Sa!
čano bo gpomínall 3:90 čena aIc aj
poíub šlic. "
Bpráma tato obromlla blubotc ftbcc
fgnomfle', ttm'š Fabian naplněno 69h)
touhou, ;: ugří tmář mllcnčbo om. SR:;
ubošát mlbčl fc naitbnou Namána mc
fpanilc' ímé nabčii! © tiší a s meli:
těm namáháním ubuftm [Igutrptc'bo ialu
obcncl ; bofpobp men, abp bťgbf' fmt'
matce pobatl mobl gptámn o iciím ta!
bloubn pobřcncném mnu.

Minutu"

mí9ala [: mu na paměti

ialo to šimócb abrazní), ftbcc 59h: tčšlč
a nahrubolnbm citam naplněné, "393 fc

přiblíšomal fnepatruémn bnmtu, na něm;
to n9ní obnátld izba matla b9blcla.
ŽBciba bo |ebnobucbč “359 fpatřll matcř

ímon pořábaiici bomácnoíl. thčl il na
ffíjl pabnoutl a gulibati mrail'mitou,
bobtompflnou tmát,
chtěl glřlťnoutl:
„Motto má! „ble [9n tmíu'!“ 91:3 při:
m9f_l9 na rogllčné WN! a nefnágc, a
iaai: přcmábatl _šábofn ímé, 53100! na:
nem wnltřnid) citům ncbaba fc bneb po,

gnati matctl ímé. lata ale, wibouc 9th
ícboa mojim mnšnébo uíctla [: pončtub,

u"
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Gun! gólmanů.

mňa! mošné, [: to bolo utctnuh' Babič,
an fl ro tomto otamšcni gpomnčía na
milcm'bo fmibo form.
„'Břináfíím mám “rámu," ta! ga
počal mlumiti \ooiát, „přináním mám
„rámu o toaffcm Innu.“
„?Id; iBoác na múfonccb! o nan'cm

ici, libala (\ tímu ! ítbci fmčmu. Go fi
ale počiti měl fqn, an nm'uřni blaa mu

ptamil, je ten prograjm?

msi-n fnnb

jemi bčlc problčmati :: tmrboniinč tmt=

bití, še motta na moto ieft?

on bologil: „913 prambč!

hm! ?“

immo

to mice; — nýbrž Iibúnim (: ccloloúnim
mntčiuúm rogproubih) [: i cin, iebo, ::

matto!

„Dion'cm; ont ieft při moin'tč, ic
abrdw a mb: fc mu bobřef'
„Ětbo můj [t;n icft jefftě Žim? 53

ifcm fon vodě!"

1935911;bo iefítě iebnou fpatřila!“

©: fpncm memo matce nozoó bměgba, &
fmítiIa ii iaíně ro tcmnócb bobád) šimota;
onat umlqala ro něm fmou útčdpu to Já?
muthl :: pobporu mc lídři. QI Ibm po
nčiafém čafe opět unftaío loučení, fboš
brabi) ion bolcftnou plata! f(gu na brobč
Acínuíčbo fmébo otce, bylo! fice toto lou
čení trubné a žalol'tuě, než mqmčnta, je
fc afnab br.;n Moon a fc neroglonči na
u_ačh),mírnila mntčin aárnnutcl bobúmaiíc

„chftarcitc fe, motto; SBM; mám
ifonu
mancmu popř-oje milofti, še ie
to brge: fb!ebátc.“
Dleš m vroubu řeči pogoromala umí:
pcná Šum iam oftřc bomčlébo cigince, a

ob iqi zatmělo na inlěmii gnaminfu, ia:
u; bůftoini! to obličeji měl. ?! pobitono!
prámč toto čnaminlo bolo vřičinou , Že
m pod matuítim bogrůlo přcfmčbčcni,že
tuto ftoii přcb ni mlaftni icii fon. 97c
mobouc fc běl: přcmoci (\ toibouc tuto
přcbmčt flnblě tonbo ímé, gmolala unčš

něm pocitu:

„9ch to'l

hrubý inn!

Stare [óm můi So

hn“

fám můj

-— 1: při těd; ilotoid; obiímata

Sit—ojpopiffc taboít, m [terčě [: to!
d,:nla malta i mu při [točm [bm—ání!

ii ím), by netícíala. a tato mgfflénla
ftala fc tnlč ptambou a "zatím:
ŽDCÍŠ iim

Bílí;

obpočinuti

(chtě ::

bunt iciidp at ifou na móíoftcó otočnčcni

nmbnoucím

mčncan Dtcotoffč, mntcrflé

a bítčci (díly.

5. Jak to u mého dědečka vypadalo?
(Em ;: iimota řcmcílnidčbo, ob Soi. 19.92iloíau'a).

SDR-dcl fkoií ga ftamcm a poromndmó
těmto, nbo mláhm Dobřepřipnbala (\ na

tomu nčtolit roh't — mbámno to moil'lo
gc “foto. :: ii; by to builo a! bo Bolibo
mečem. Naniwa, co iícm mám onbono

fulnč fc neftaln iábná tboba.21illíc

pomibalť“

fontů, ii; fc nich:, rolna fc probírá, cómo

„“lec, tadntu,
polohu! fpí “

II'DIaňaniTůcbíoulaíi— fen to praží.

(: natáčejí.
„O! lbc pat ifou bom; ?" omrolínn
to blbečci, poblebnn bo toutn : múóobn.
.!Blaftnč isn't! folií.“ probobil mt:
gut! tomatoě 011mm, pončmnbg bo “ byl

íám lem! ráb ootbtupnnl.
„Št ípřií2“ bitoll fc blbcřefa mrtě!
powášlhoč bíamou, pal na iebc rodu:
Iabát bobil :: odbil bo lomoro.

„Diablo, bano, !Dcplčloť' jal fc
blbců! bolfp bubll. „D to !&ro !Báuč!

Io fi pominu, iii tu bílí) but, a ono
[: Mít! po odlnád; powaluit. Soma

mlboť lem! cclb Szén

„92k lo, to je ml bo Iona.
fbot—o fc celo Sion

obči'll ,

co!

oblíilv byfie

fc autě?“

„10 iá ucmoflím, tatintu, ale mšbpr'
je itíítč Hero!"

„Ěcro'š
fitcli!

3 to můj umučení; Goa,

Dhílofíela lfl loboum

Dtrííoiííě “ano?"

foťtbat?

HB tom fc bčbcčct ga:

mlčel, naíloudpal, ale — naholtcl -—
není ílofftt na ítmon autori, ( otočil [:
rychle, bal bollám ph'fná toífag, aso to
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pěti minutách [cbllp iii \\ \'olnp , fit: ie
bubc ale, \\ mála! bo bllnp.

„Int. tal, tot, ?lbamcť" pramil,
bmlfc ottoíraie. ?lbmn fc macbopll, mptřcl

fl očl \\ foulal bále, iatobp ní:. „36
\\mim, to ti líbí mpflcií. wořáb bp to
fpolo, \\ práce [: to H\híinlo \očcla icbu.
.Rbhbb talblc člomn poftmoll mlín po:
llmlp na m'a, oč "gebo ; más při ní \\itbo

\\cuínul? Io \oám pomíbám, opogbi'll fc
ml obe bmílfa \\člbo čtwrtbobl\\lo,tobo
bf; ottlnbu na Inimr moplatčm, a at
irc po Mód). ólcbtit: fl [Tullm ilubt,
lá oípaltů mmobu potřebomaf, id potře!
bn|l bobmšcb,pmcomitbda bčlnílů. ?! lomu

fe \\ mu: nelíbí, al [: fpalujc \\ táhne.
Stabp ilou b\rlřcl“
lo ;mmílo dmluíl'o. 3 poguall gc
gammimě \mářc mlítromp, čtto optambu
mpfll, mxbpt fc mu přl tom [\\—df:brognl

!abonllp, \\ po řtlt obíhal bnčm jafo
černě mračno. 3 blcblll bo \\bobřiti;
óut! fc ball 6 obnolomou Iilou bo práce,
\\ tu bolo n\llě pobhtánl na to pilně
n\cc. Batim přiíílp \ bollp \\ mlboutc
om \oglobmlbo, gtlcba [: pflh-ablp le
tlamu, lebo ic anl mp5 ntbpla flpffcla.
?! tcb l: poblwtc na tu nanldmlant—os
boli! il mlbčll, [\bcc bp mám rabohí
lfa'lalo. D 5179 \pflubo ta! bolo! Stam
to tout! přrbuaii Btplčla \\ .bmm háts
lon bmonfrřilnou \olnu \\ Nábajl il na
bromabu mblč Mm; Glosám \\ bčlnlc
.,Róčc Blu; \\ bátp;
tp jl fltrabou \\a
ftrrjíd: molan'dp, Mrabatíd; \\ lolomtatcd)
\\ pobáwaií bále ?lnbulc, Bobem! \\ $a:
tcllnč, je; 3 m' přebou hrubě, d\lnpatč
\\ltl, jiné lt opět \mmlčfaíí, namáčrií \\
[\\fli. Io pat fc břit \oflcdo \o icbnom
bog gnnamní, ; \učfo bo ručlo. Dpobál
\o toutl \\ tamen plcbc Rmolina ;, lo
gld) chlupu \\ gc ffpamé

mm;

\\lti \m

ohaifp, ?[Rnblma pat \\atírd “mazané
\\lti "šimon mobou, íuyTiic \\ pobáloá
d\aluitům. Iitlaii
info o gáu—ob.11 ohm
pracuji čtyři \\a b\oon named; a mtblé
\\ld) fc \ogbání ílnnm ?lbam, inlobo

mffcdo \potášctl d\tčl

Ia!

to \má \\;

bo fcbmč bobiuo. Sin pat [: ib: ! iní,
banl. Gbním'd fl lcbnon \\oldíff. bčlm'tc
volám \\ bolln ololo tatíula poláííf.
.Ralbív fc pomobli [roou moblitbn, fctnc
tm: na ftolici \\ ii, při km 5 mírní nt:

čcbo bomollti nehtu, \\cbo blbečci Kamp

netrpí \\ \\cdm jim \\lialtopumltl. !!Raií
mlčtomon politol'u 6 trupaml. \\ poblnm
fc na \\1, jal iim chutná!
Sig ic po fnlbmu'. Row; fc 3m: po
ímé práci. akutní: fc pilně. albem! g_n
tim mííabo bobligí, opmmnic, \\apominá
\\ pořáb ic floňtt: ,silipc, nebuč tal,
wgbpl to \on'cdo plntbdš, “ —„.ba\\o,
\\qnolui

a blob fl \olnp. ga práci fc Bp

bltmmuíič;" -— „anbulo,

im plluč,

přlbri trochu \\ pamatuj, i: polomllní
práce zábnd práca“ — „co to tam
bčláč, Guo? 2506 ml čiílá bělulcc, mp;
113,3: tl ptčcm') holub bo bubo poletí?
io fc mlítc mólič, bq prát: fc lion-čt
\\nmii'
Běta fc gařmocuala, poblčbla
sloumambm olem \\a !Dtarčic, Ematči po:

blčbl \\a \\l, očl fc ítthíp, íčka íllouila
blamu; bolo \\a \\i \olbčtl ronltlni nepo
lol, [ bula fc (,t—\\!bo práce,

info!-o to

chtělo nabrabif. “Bončwabgpaf trb wííiďnl

pilu! ptatuii, ialobo [: přclmmt wu,
pomlgmc fl \\lco o bčbtřloml.
SDčbcčt! bol ob Mim—a pracovitý
mu!, proto tall lenotbů moncici \\cmobl.
?! tl [: flutcčnč latě Mohli lebo bomu

info ffíbla, a měli proč. thl gb: tohto
i\bm přítlab umlfti. Stbnou tnlmn pil:
ficl lil-“b tomatpč \ Since. quino" fcbou
ptaní ob pana !Blnbmňbla, bolo to oba
pomltm', abo bo bčbtčtl bo práce při:
i.\l, “gc i: to proton—(n') mul,

pobltboti mufi.

bobu,"

ialčbo

\cb

minll břbtčct,

„glufimc tobo. Sltpotřtbuil prám! (ban
fníln, ale !Binbmůblmol bom to pfm
ubčlal ráb honu."
9láo milí) Qimdó
(bafm't fc Ítnmčl ; počáthl, infobp nul
bo pm počítatl \\cumčl, obloylímč mld,
bal
Hel
byl
zit,

li n\íled'o m fomofc bo pořáblu a
bo Film). iččbtčtl tam ptám! nebol,
to gobrabč. Iobo (b\čl 8i\\.čan pou:
přltočil [: ! blročmům, boční Ic
Utábllt, \\ lbg; Íťi bhočata obfttlowala,
aš \ \\cčmómi flomp pronáílcbomatl,

amňal blba! m tom \otibc blbců! bo

bmli, \\třilá \oííaf \\lčcbo,čctá. anfuld
ii; \olbčll, še nananc \\orod bouře a po:
tmčlTilc [: ufmiwaiice neplatili: .,QJočfti,
Rim—iam, to \obo \\abmbcěW Qlutčau ft
\\ebnl [luh—ča!bloubo mblif, (počal \\moč
ílcňh; tropif, _— blbcčcl pořáb nlc. IB
tom fc mlh) chain“ ! ban! přitočil \\
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ótčl il obcimoutL Xn bo! obcí! na ítřcíic.

přln'd,

mmm

boípoboni, a in! fc iibařila práce! .Dmb
bola tu, bucb byla tam. QE tucboui, mc

fc otočí, pobčli !mcčana unás:

nom poblatofcm :: bobů: „Rbo :: mne
ga ptáci mimo íhninoumgbu, iíblo opití,
nemluuon rogprámlu :: nocícb— icn'tč něco
ilněbo pobltbámá,
tn ifou bměfc. Spot-oněmife, pam 2m:
čauc, já o něho nenoiím Slalomó tla
tbal a profinpáifnit: to mipčfm') tbaím'tf'
Qincčan fc mňa! fobtbobu ncmčl, obmolár
mai: [: na pana ?Binbmiibla. SDčbcčct
poncptal CDF leamomi,
?lbam rcmTeI
mm, :: bčbcčcf [: safe ogmaí: „98cm
iBlnbun'lbl ícm, pan QBinbmíibl tam;
tabu; já pán!

Sieť—tábuul,

na tamní: u tomu"

má [roč mě:!

bot ii mitán.

“21co to bolo ga

ftobolc, mc Ncpč,

na bmořc, rot dple'roč
— mnoho měla oči, mfícdo točbčla, tbc

fc im to Imitlo, ní: ii utuíílo, :! přitom
mimaía práce plné ruce. sm celém Ras
mení neímělo gábučmu na ničem ícháyti.
“Il intá dmmá iíbln uměla ihoiiť, infc'
rogmanitč omáčlv, bolu) ; bílé month),

tam ; tmpičto, hlcblčh; into inbličla; to
pa! bomebla ta! mi!: ofořcnif, je ic je:
bnomu pro famou mimi ncgbálo mlat,
nc; ic je učtbe to létamč. R musi měs
mu fc boblla mbbomč.

5Dčtl Martinomv

Qiucčan fe mbóbal.

( — nebo

bčbcčfa m ctlc'm měně ilnat nejmeno
.,SDobřc, fcbřl tetu). gillpc,
bofloč pro
brúbaf' muito přiffcl, chopil [: proftořu
walí —) mohlo [louiiti gn 11:50: tuni
!ébo bafta :! ro:)mcbl bo é [šiliptm na
mřílílc' mlábeši. ?lcipřebučjffi mlai'tnofli
ulici, — bčbcčct pat pomohl ?lucčanu
icild; bola poctimo ft. wšbo mm:
na bma bnl bo óláblu. Sia! to břbcčcf mm; prambu, ron'e iim filo ge frbcc. 8m
wšbvdt) bělal. 9tccbtčlzll talom) pancíře! baboinoít :: ípmmcblímoft jeiicb byla po;
bobromolnč, mošábaí fi úřebni pomoc, :! tmá, :: to [: vmtowitoíti tóřc, na té
ilm nebolo temných. alšbčtn
ic mes
brábomč močimlí bům ob neřábnód) libi.
!Bh'at

tofu tafomčbo fc gříbta fbx; Dalo.

bla po té; ttftě, iafo !Dčartlu,

přibts

u bčbcčfa bbmala im mubmná čclábfa,

šomala ic ! Emotl :! pořáblu.

:! to o to [ama bbala, abn neměla mcg!
[cbou wn'dliafou l'mčf. SDčbcEtt bol ba
Ido [Tirofo mobláífcuó, a Dělo to go to,

fc blíží, ; tominů fc fontů, me (tamních
fc tlučc mffcbotbuf bo polímfo, —-m tom

netogloblti & bo. Dn bo! tatto učiněná
bobtota, ale fboš fc togglobil,tu bvlbncb
born'i. Qngbť) fc mnm u něho pobtobltí

bomátímu potábtu. SB páte! ncboflnl
main, al fc mobil nebo profil, ten to
ncfmčl nablaě bělat, fu b)) 50 bol běs
bcčct bncb 5: bmcři mopromobll. Rho;
[: ůmouilo Udání, mnícl [: tašbí) blaíitč

mobliti; to noti mufclo neimčti ticbo
panomat. $čbečcf netrpěl nočm tonllo.
Slepočcfmé řeči, oplglébo ifprómujancbuč
pífně m icbo bomč nltbo mílon'el.
Sboz
molll=li fl paf tbo coo pobobnčbo, tu bo
bčbcčct bncb otřít! , mopomřbčl mu ímé

Barvení, fmou finšbu,
ofinth; bráti.
mcim

a ten fc mnm o

ale bčbeřet, & babičta ic mo

značomala intonft ráčnoní :: bůflabuofti,

tozubénagbmali„ponctilou mláíítí
noftL"D ,jat bqh') bp! poblcb na icii

tu!;í) řtpu, počcftm';“6th u Irtu, fllní)
šlmůtrl, hitoťt' fnhlř, čiftč rulámo (\ to:
ímé Memičto. Byla to ňafá panímáma!
Wába ft pobomořlla, jen ne bloulyoi tbo

uítaůmt míra! jl; trotbu, polcbnc

na gamgni [tamnč „unitl

méně.“

cbafnícl ganami Ram, bčlnicc oblozi práci,
bolu; nechaii mino, břbcčcl gíu'lauc ítát,
mmďui fepinaii ruce :: fioiite motonás
maji mobiitbu polcbm'.

u; iíou botoml, abčb udmftán, po
límta nn (tok. Sbčbeře! poručí ?lbamo
toi, aby řífal uloblitbu přtb iiblem bla:
fltč. Io bol u; ta! obyčej, Št fe mjbo
dp ten na blue moblm mnm, ttcrčbo
bčbečel poimcnotoal.

3

icbli ——měli

bramboromou polímtu, maío 6 ofůrtou
a čočm B octem, bílí)

dylcbíčcl přitufo,

mali.
&)Io po občbč.

fDo icbnč bobina)

fc miTidni flun'uč mpráátll na mlatě ut:
bo m gabrabč. !Bat fe filo ! práci. am,
ml óaínici 5 malcbo, chopili fc u_tfaučbo
íulua :: malcbomall ic, poítříbač i: čcíal,
tartáčomal, poftřibomal, llíomal a lcíítll.
'.Bři tč ptáti pomáhal obvčcjuř icbm
dmíuil bčbcčlůw. !Bňe filo ročně fn
přcbu, nez fc člomřt nahá!, bylo futno
botomě a probámalo fc.
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SBHibt hipec, dm íuhto; blbcčcf
bo pami—cbo tomuto, omni: mu fw
tna, pomíbá tmp,
(Modli ímé gboši.
„Glen—tc něco, !IRartinfu, přimloumá [:
moct. „,*Reflcmim ncmobu. “ — iíípoň
pět groííů, abod) pil tom přece nřčcbo
“mal.“
—— „92cm ml, “ obpomi bč:
hoře! (! butbí ít, št fc mu to fufncd; tai

bloubo probírá. — „Io ic přece jenom
trodm hrabě,“ bí fupct. — „Stať ic

nechte(\ ibřtc B pántm $“)th

fdne

na to biocid, Hoši ínhma ibe pofwótb.
.Ruoct ibc, obfub „Eifel, cbobi po fonte:
nicídp; po bloubčul ční: fc ale máti a

Mne:

„S)to Martina,

(bos mdmtc

opmmbu ničcbo flcmif, tcbo ic fun bei:

ta.“ -—„mm,

3: iíembncíl'ni? gbit:

6 pánem sobem, iá pro más nemám
šábučbo fuluaf'

— I21 tu může profit,

ia! dm, blbcčcf nm min (ml [orct fu:
fna morobá, nebo to bo mčřuč mtp',
m;; htpc: ob nčbo ! iiuóm fontcnifům
ob_cibe (: potom gafc přiibt.

můšc uífomn gapomtnout.

Éobo

nc:

603 je mu

tak? o lolct fufna , at prchá, mbo nc:
probá, to; tobo? ERcmcfÍoib: filnč,
Ebo; má nčtolír balífů pobromabč, po
91: bo bo thcc na iifto, pmq: pfiibou
co nemlbčt a ic botonoo. QBQind 5m:
ii běbečta mg: Dobře (( prámaii [: o
icbo futuo, info o 5Iato. Bnei“ bčbcřta,
še ic laoitální řcmtnníf, nebo co ic ptaf
mba, to ic mambo, bčbcčlomo fufno ic
mgbor vrhla. .Rnšbí; na ně btší, tašbf;

dne mif icbo Mno. Shui řemefínítltalč
břlnií, pofólají tnft' bo Qintt, ale čaRo
i: ořixoágtií goáďo; — proč? ——mmo:

bon probat, je cbatmčiífi, Habni, baldo
“obi“ bčbcčťoma. 3 řitánoá jim bčbtčct:

“Bui—tc
pilní, „nan

H bomáh

uoft pobh' mne, blcť—tc na po

lábct n bobíišeitc ! dmfnífům,
abo bolt fábni, portlmi a ná:
bošni, pitbcbúgtitc ic bobróm
přitlabcm (\ neničte libi "pob
nám fulncm, paf mám pán
Bůh

vazebná!

„$a ucpoitbnáf

oči, co mu na mm febřlo. go to bo
mufim tatc' podmětu.
satin: [: phpogbímalo. gmonIIo

[: flcláni.

goman! [: mobliu.zim

m bílnč, nebo po práclcbutná obpočlncf.
3 mtčtřcli,— měli toíclč mlífo a Iašbt')
boftal Hin múrašlomčbo chleba bo nčbo.
Dla to samota! blbečci bom; Hobč, otc:
mh! silni, monbal penis: togličnc'bo
bulbu, obpočital i: a ba! tašbc' iiftou
čáft. 9M to jim uflábal togličně při:
f(abo f mopočtění, ftm' řafto to obec
ném šiwotč oflóágcii. mogárta ořcbfta
momala obočcjnč probamačtu a bann a
alcplčta fuooroalo. ix) mnich; přtb běs
bcčlcm mcg! ítbou fmloumnti, mpplácclo
penis: a bohámalo nagpátct
fDřocc'cl
bámal gatim bobrů pogot, gbali bool:

počítaii , nic mu ano;

bncb optamoz

toal, bncb napominal, bncb [! to bal
opaforoat. Io! mufclo bolto [mt]; bloubo
oo'u'tať. "u proč to? — m:; je o) šli
:ootč n) pcněsíd; uifbo oílibitll mmobl.
— íDóbomí; to nápab, bčbcčlu, praxoc'
moučomáui násomt'; moho, že nalqá
málo gráflcbotonítů!
Gclábta fe gatim Bnmiía, ch [lun
nofti při tom mimi: přtbtočiti. Dna tobo
tatě neučinila,
Ec! 3m! ii.

anulu! bčbečfa,

Roo fe bo flušbo

a bčbca
itígo [;o

bil, ten tam mobtšel mnohá léta, aj fc
oženil, anebo bola=li šenffá, až fc mbala.
erní fluábo nebylo to celém oloíi. mě
bcčel řábnč platil, poctimč o d)a[u [: fm:
ml, přítmí, lboš fe too přičinil, bnroma!
tomu neb onomu to i ono a bol pcčlim
Britton měrou o buni jejich. ?! inf r&b
pomáhal nefital'tným, opufitčuóm 0 Mb:
mám! *Droítřeblům ! tomu mu nifbt) nex
fdgágqelo. Bůh mu Šcbml; boinofi punc:
mala m itbo ítameni. 2! proto [: ! ně
mu čafto itbo fiaří towarolíi (\ čclebínoa
mé utilali, o pomoc iq' proficc, a běbtčet,
poctimčái mu prmé byli floušiíi, nebo!
Haupt), bal [;mdw i čočlo, mlčla, fóra i

měna, šita i pfímitc.
už to! pramibltm.

Eo

bolo u něho

řífámali foul'cníti, „to top máte u; ta!
“dní!" 10 mňa! bčbcčfa bošmlo, 3! o

Šoncčnč fc Mila mňccbna řtlábťa,
potichu a mobliía fe 6 robinon bčbečfo

pošcbuáníBošim poóobomall, [ řdlilm:

mou růženec.

„Ssbču ttbo 6 pánem QBobcm, a Nuit:
R. co (butt/'
lebo bčbcčc! cbobímal
mibodo tomnou (cpou, fet! taěbčmu bo

blue, oftatm' bo poffcptmo náflebolonli.
*Bo mobliibč fe lašbó obebral na (mě
lůšlo, homo: utiďpl, to bilnč info na pou.

Éčbcčcl fe mohli! na
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Členi gdbalonč.
nilbe

ěřmč buffe ! [patřeni —- po

bennim webu ani "nám. 3 ta něma
mai ie prloinú, jalobp mčběla, še bčbeřel
lp noci břmolu netrpí. ?Iš lbpš opět lo
bout na [melimi třitral gata—trhal, oěilnlo
celé Rameni.
Za! to ebobilo ume'bo bčbečla. Réšlap
fe ble nebo mnogí 5 naffnd; řemeflnilů. ři
bili, řemello ímé řábně promóbčli, o bla

bobpt čeláblp ial buffemni,

tal tělef=

m5 pečlimč fe ftarali, běli Mě to básni
Boal mpdpomamali,proflč' alibi boli, marně
peněg nemnbamali: pal — pal lu; gaiifté
cbflčbomala fe bibo ; mnobód; milicí; ře

meflniďód;bonllů. Bobaboinofl,

pra

coroitofl a fíetrnofl— tof ieft troj
liflel,

lletpšbp & lašbí) řemeflníl blu

l—olobo hbce

rofflipili,

Ie pomšbq řibili měl.

a

ble

10!

něboě bt)

to ale

afpoň u mého bčbečla cbobilo!

5.Borislava.
Frant. V e b e r, fara! Milotický.

SDhoall lfte fe jl; ; rána na oblohu
nebeflou? Elam na mpwobu obbalule le
gáclona logo naóomčbo, třepení glator

fročmu! Bat mnoho left lčcb,1ltt3lo,fbpl
fc bpli polollll na mečer, uqlmbi anl
boicmm'; blae gluonů, aul motal) proub

flmoua' togpřabá fe po blíglódy [obč lbtf
wollácb, ——jelllě není bolonalp bm;
nebo! uab ni'glnaml milí pofnb tunami)

!: a ani el na. probubí! Sal mnobód)

fmltla; iicblteprutopoflební

ltow

nalegé flmčlč [lunce na mgbor milí fm!
gamol noel; im som mllolibú obličei lráíe, lleři » bořlbd) touou mil—l)!
Qlč mnogi citů talombd; nquall,
[mů] mani le fmíth'lm flgaml mulláha:
ným — jalobp plalalp, ze bloubo ilm l—plo plnllp přece moll togflafne'bo ělama.
id), £pr
“mall m teflue' mxalolč —- abp ild) Do tp, učiteleme (Sblválenlc
fc prowágímal, abp černmlbo ranního
ulomala a 1159ieild) ro brabolamp pro:
měnila. Saló to melebnb pouch!—
mgbudm ušll. Salo obpčeiul, bral fe !
bneB nagpčt ob blígle'bo leíila, lbelto
Iu mpcbe'qi Hance, mocně íe berou pa:
prpílp iebo bo fňre'bo fruita, přeliamife flable'mu llolotu Kamila uafloudpal. QDna.
tubě boi 6 tělaiíciml a ie máeeiitíml
bošnpd; mp e'nlád) pobříšen lrdčel cenou
mtab. 3 můloli boiemnb blaó gluonů, [mou mebl olamotullč fufrírnp, tbelto
ognamulíeid; taiemftwi mtčleni Gona 230: potebuou sam/jen ganawil h'ol fmůi.
3 mnitra bolo flpflet uíebmoň pláč (:
libo. —— Rboš může na tomto olamgem'
lblabnpm oftall? Rba; neflloní blamp íme', bolefhle'molani: „5m am ht lo ! m a m i:
nešlo brabá! il; mne jen ne.
alu) . plnčbo írbce nečmolal: „*IBell ll;

Hl Bože a neimpč bobtotlmól“
gala lalbobennč iluntl melič, abo mcbáf

lelo nab gemí: tal if [eflaltale'Glum
ee Gpta web ! uo Dl, _Iímltooípms

blle, mibpl il; půibu a m:)ua:

fnaším íe, abpd; bobuč na11060
bo ncfla!“

—--.Rbplp pláč a mmm

weblučnl bůmčrnč můšeme íe obráeeti !

nebolo po belfl'í čas ttmalo, malobp ll
bo bpl nommuul, an bobře mřbčl, 'e

Iobl, molaiite ; neiblubn'id) hlubin bio
lůplnčbo lebce: „D tč c u 66,

£bpš mu to ale lng: bloubo trmalo, pli.

icnš'

„metla mpbáni blti 5 pellař“

Hl na nebeficbl"

?lmn'al [a! mnoho lmčil blíge, a co ipatřil? Grote jei ga—
lid), tteřll net!;ti mibčt tuto flámu, me bolelo melml, lbg—imlbčl olnem ua polo
lelmofl a bobrotn Gugi! Sal mnobo těd), . rogbitým bčwu aíi fíefliletou na gemi lc
iixto !t) hotblm nebo lenimčm bomíee get, iig nemlloírbuá šum ga mlal'o lahala,
fobč fpdnla, nemčbí nlčebo o mocné po:
nohama mapala a uhntuč blla. lIlJe
l;nůtce ranni bolu) lu pomgneil'eni bueba íptaloeblhpe'm rogborleui nab nemíbanou
[wíbo ; ptadyu pomnfloftl le lm'ml

abomabllofli ial íe toolatl:

*Ille pro
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“nebo Boba, !mfilbeubo! Go
to činíte? Seeto mateeftč táta:
ni? !Bšbpt šábnč bimofč gwiie
Ge [móm mlabípm tat negawági,
]alo nn; 6 bitčtem fwbml .bneb
ml přenaůte, fie“ — — Stena:
bamni íe glonná žena ta! nemiie'bo pře:
unaveni, garagila fe pouělub, amffat po

Iebnon obfella: „'21 co Pontu po tom,

lb 91 negbanič bit! fme' tre:
nám?“ -—„Itenat ano; ale ne

tak iataníh;

6 bitčtem nallás

bat!"

——
'Iu tem—mvzena fe nobimala na
mlumieibo a pumami“ m něm mňenbecnč
nadšeného pána učitele, gnomněla Mel—p
to ffpatnbcb náflebfů misi mohlo, tbnbp
fe o tatowčm iebnóni libé bomčbčli, a
protn počala roatrbanou góflčrou oči fobč

utirai, iaiobn čněla p(atat,

a níačtimč

wnflabala, co neufi mnftúti G negbarncn
bcerou. ——$an učitel gamet“ fit! bla
mou, nuncius mna! genu o ficffaníičm
gpůiobu trcílúni bitel obcím, an prda-č

!Uřhibruba
aby

to

peamila ! těmi, ale to!,

[mčbef ieiibo

[praním—i flníiel:

.Sen panu učiteli ! můli obnu;
(tim ti, buboucnč ale buť:lenní,
gnomeň fl na Sešinta, iai on

math: [mon noílonóal, a na! tě
fiflč nebnbu muíet mmm“ —
Die; fe bále 6 panem G[amatou

[e

gnamime, gentejme ie, iba byla Smrti:

benba a ico bitč ono? —
?lfi přeb 37 lén; nemali!

fe 99,
; nicim; bo robiffič fme'bo,

bo beúlenic,
fe.

n\n'at taneční, a milého sniiečta

ga

iebnobo háínčbo rána (mh) jemně ge
bmeři mufhčila. bnucf mnflil gnočáifn,
še ie to ien ta! čertem; tbqš mňallol—čbu
bo nemohla,

ač fe ore—lobnmu potuíomal

a námi bneB bohu! mčboromat chtěl, (:
tmečeři mnebo bylo boli, jen šábnébo
iibta: noiaI brbmíhj úmnfl, je nůibe -—

íloušit.

?Bufpam fe na půbč fie! fl

m ílutln

[)(ebat flušbu.

Dlouho ici šó

bm') nechtěl, a_i t'onečně ieben [et—Idi, fbnš

mne bobrc' fíibomal, ča vobůnta bo přiial.
s)?eš co nechtěl alá ofub?

QBaIad; nechtěl

ge Rainy, až boírobái pobůnfmvi „none
iwtnňd) gafabií,
nic—inc bcítat

& 5 pannu) bo neřnío

Wine, aš fe mu byla bot—ilo

na ht oblámlaJtcra uapřebna bwin:
mód;
mala.

góbed) a cielo íebc uni notanco
“Eat byla přece [mémnie ncílócbaná;

a proto bofncbář 9014 hned)ónnlomi
poranil, abl; mbčii obefiel, še potom [nab
malad) lenní hub:, a mifto main; poblabil
bo no přáteiffu [iHome—umafii, midi"
m;; fe točit-iba, int Hanina a třeba i
fun—omi:u3enina

po tnuíla'd)

5 lemon;

ga

neminuúln (: měrnóm čeÍebinem wnftalo
mala. Go mobl cbutinfa ga to, že iei

nen'tčfii tal mac pronáílcbnmalo! „*mčřte

mi, mnm,"

ta! uran—il,benchDomů,

„ia Hein fe mufel narobit na
nefitafinó ben, nebolo mi možná
B hei-cu iii na moinč fcsnámi! tam mnm-šet; ! tomu le mnemu

ne! Šenod;

brubu,

tento netrhal btnubo. Matta, není; nei
mice minna Bnla přemrácenébo mnóotolmi,
heráš čaftoh'áte poťle'fh; iebo mqmloumala
pranic, še ie ientč malý, še aš ebn—lie,
lenním bube: matfa ta počala bran citit,
že on ic m bomč pánem; mamobía fe

Směna

a přimeblfi SRM:

jeho čnačilo jeho neimileifíi

fe mně neb-ali ani naiiftl“

—- Wej

čamčftnóní, totiš — Ienoft.
s;)ncb we
“role, ač nnnčiffi pan učitel mňemošnou

matce

praci fl bal, aby) mu dm! ! učení přiffla
a on pal tbnfe řábnóm _bql čímčlem,
nechtělo fe mu bo učeni. Ghia Byla mu

milchbenflmi ici gate wnbuala.
ŽUřufel
gafe iii "našli, mčba ale, žeby;iebo flušba

protnou mučirnou, a 5ablonbil=li lam.
obtnracel “Mim negřebnóm dpmánim i
pogumofi oftainid) šéfů nb nana učitele,
ta! že taneční na olamčlc'm mini [ebáwat
mufeL Ict fe rqnmi, že ben, na ttm'p
iii poílebniltáte bo fílolv Hel, bn! [mat

mečerem,

a ben hraběnce herú iiš ien

nechtělo fe iaife měřit této,

.anhmeu

ač

cti mnqené neon—be,
a Beg

i clolmjm obbmatelům profpčňnn a po
lřebna býti mohla,

meínice.

obci—tal fe bo Stigli

Db tě bobv,

to iuufime říci,

[loušil ia! [[uni. 9ča_ nemá
bo fluibn a bo [m. Stěpána
měrnč, třeba ——12 pánům.

to! fie!

[!aušil

?! ta! obe

fiel wncďo oloíi, Ibn; moienfíti bůnninici,

oftatni bich; bo n'loln iitmibčl, neimčt=

ttenim nan nfehfiamenó cívce něco :: bo
bnofii a togfíafnefri iebo poneptal, při

ním [mátlem

obwobu naň ob mrbli a Urtinfhví iebo

pro nlbo. meč [mátel
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i tolaňi lu profpěcbu obratit chtěli. (štol
fe lehl) moiinem.
tuo obmobu ffel

ftal iIem fe úbem řabu „babo
pruboměboť' — „„TaťP“ oblelnnl

Domů, šil, jal mpílel, že mu žili [loni——
3 bofpobp bo palirnp, 5 palimp bo bo:
fpobp, to bolt) jebo prodyáy'l), potlal=li
lnčge, $ůl) chraň, abl) čepici fmetnul,

QBacel, a flel po fmúď), přcmóflleie o
bimnčm tom řábu. Rbpš le tebt) nač
mpgnačenec 5 toi—int)namrátil, bylo mu
tučé [profté, abl) fe clmtil ruční práce, a

mšbpt pramil, še ie cifařfh';

! tomu paničta

mně.

to čepci

a Be Hu:

$.Břiffutečněm obdgobu f moill'u nenatílal

nečnite

žábnó o něho, ienom jih, lterému na
paměti:: mlíeďq vlna roglřiffal. Sal mile
ie trochu na moině obeónal, bol iatobp

nofimala, aby ji flnnečfo, ltetč pró to ne
bčli a toe fmáter neiwice pali, něco na
bělofti ro;.tomilé hoářinh) nepotaóilo —
to bp blylo kalné! —- D paničce te'lo
nebubu Hiřiti flow. %šboť fi můžete po:

přebóůbcem oněd) llbumilů, !teři
toe 48. roce oblaffomali fmčtn, že je to
obhájců mlafti nebůftoině, aby beíatnici
ultamičnč info na Hrad; bůl noftli na
letne ftraně toeblé cifařflé ffamlt). !Broto
tale, 0393 pro !)orlimoli a mnplněni mo=
ienflód; pominnofti čaftolrat bolačanou,
ialož i pro mramů neúbormoft ča befáta
nila bo pomóífiti d3tčli, položili iei na
lamici, a četmenómi "lištami přimčffo=

toalimupůl na aabni čáíť, alvp,nm
měla na letní ftranč mifet, libumilé ftbce
nab nellbflofti fe nepobouřilo. Db prme'
bůftoinofti kašel fe brube' a fe třetí a
le čten-tě, aj tonečnč, nwm; u néé panna

toali paflotočialo to Stureďu,

a non,

Bylo to obpčeii měřili možní ftupeň bob=

noftl ne ble mnošílroi lonftýd, ocalů, jaro
Ie to to Inreďu
bčie, ne'lwršble mnoš=

m, ltenj tašbou nebčli a fmate!

mpflit,Ebnbp
jeho nebyla
fe nebola
ob=
bala,
bobn©zntomi
bola. Sen
úóloprfti pan farář netvgbámal jim toellou
čel't a [;obnč po menu—mlh: zábal

bel—ni lift.
ien

ti

„Slon

lněšL“

ímaz

pnl přece

řilámal po tafomóď;

botágtóď) 359 ne !, lbqj přiffel bo [;ofpobp,

„bimni; mp fe mame tal rabi,
iato (volbou: Bpli íefbani; nač
lebo fmabebni
lift?"
Ronečně
konal, lbnš i přebftatoenó obce boliral a
mnčmčbače aft pěl: neb Nitrát ga tribo
ben bo bonita iebo pofílal, lteří folwčtam
netuče po přátelffu počínali, (lnice paničlu
poftrtem poflat, obboblal fe te fbamhlm,
a pan laplan, tteró fe iatfi bomčbčl ob

pana faráře o tobném ftromě,

ieiš ne

fimi bolí: mobl fe flóti neioflamenči
Him paffou, an šábnó m lhtttn 350

měfta mufela míti, nemobl fe lil—emboíti
mnnallábat o pčtnúd) ime'nedy, iafé přeb

lonfh'yl) ocafů nenofi , fbešto on ftoód)
fprameblimód) 350 boli bo ímé otčinn

lomč ŽUčftibrubp

bonefl. ale

byl iefl iemu ! toůli nom;

žab uftanotoen, o němž bpdwm ale abc
na menlu nic nemčbčli, fbnlm néé o něm
nebyl poučil. litrů fe bo totiž loufeb

Boce!

iebnou tágal, co anamenaji tp

noíili.

EDiatla ieii

mi byla ?Ilbina, této aale Marcel
lina, té ?eolabia
a t. b. aj bo ben
fátčbo tolena.
ubati,

Dtce

pro

nebylo třeba

an befcitě math; muž, ienš fe íme-=

nomnl Tulipán,
ob jinub, tam lbefi ob
'Bnlfhýcl) hranic, potoční, náílebomně
Pfii. a to tím mice, je přigeň aš bo be:

pruhy na Hu a na gábecb, m5tpčil bla:
nm a pobtbamúm blafem pramil: „5189

íátěbo folena neíábá, Benoit:

ifte abc na mentu přece ien fptos
flócil 8“ to čna poloie mufi fe

Hera! fpřiyněn není. Sen to ii pončtnb
bnčtlo, že oblíbené a až bo befótěbo fo:

moiáei cmičiti, aby, tboš moina

lena pom-ženějméno Iulipán

6 ni ni:

gtratit a

mppulne, mobll fe ia! náleši cboa nyní iDil'libruba Qenodyoma imeno=
toat. iu fe čafto ftámá, še lsti: mat fe bube mnm. ikona! co neuběló

má moja! nepřáteli; obtttčen

člotočt; tam,! 3 laflp lítenocbomi

a mpmágnerli, ftómá fe telem,
ieboš [lóma i neipogbněiffim po:
tomlňm fe bmčíluie; ió ialo nbdta
nó moiin proběhnul item 12lráte
n1e3i300 muži, a šabnó mne ne:
chtit. Ella obměnu topo šrbinltroi

bruba,
ia! to npni we QBibni m mot—ě
jeli, A mníolčlye olna mobila, a Qenod)
aale ; láflp ! nl bp! bp ii třebao opuftil,
napln) to im [lalopeumó náflonnoft ieii

bolalvp fe, ač to neni iifté,

! němu byla bomlila.

lnab !D'čl't is

!Bráceručnibpla
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iid) nebůftoinň, to mime. -— Sermon hh!

bhnet tb hofpobč, tbe3to při plném po:
bóru ro3mo3cmal, to počne, 03 poflební
peni3e 3o probonou dpolouplu robíláči.
In mtročil [oufeb, tterh 3 měfto přinel,
a in! fe mhnábot, jol fc moji ti páni ro
těch mřfiech bohře, lbo3 přeibou tebuth o
bálo, 3e mojí to pofiě fontu-to, on fám
3e no toloroěm loncettč hhl. „mu, chu:

báci“,

ftončil s pom3bechem,„nemáme

hhtoolčho pána holennč 3ofie'nol a habe:
hniďou fmou buffinfu tohpuftil. Dlouho

potom 3ábm$o mnibtuu

netočbil, o3

po! o 6 robi břimc ne3 jíme mbpmms
mini toto 3očoli, torútila I'e bo Chmú

lenic o břimeblobčmiátlo boříílomu,
nyní 9115furotto po nebohe'm „bhnlw

ničeho, ne3 rů3enet, a m páte! ::

23:30 po 3homobilim ttel'tc'mí běmh,
o Eterčm ifme fe na 3ačútlu 3minííí, Bolo

nebčli tři3omou cenu.“ — ?Bhbroa

ii mibět

momóní toto pohnuír

bomu o upčnlimč profiti o alníu3nu. Slie3
mámě bnee nechtělo Ie ií bořili ble mile.
mofhcemý hohóč není 6 to pochopiti, 3ehh
mohl i chubál míti hloh. D lbhhhfte
bhli mčběfi, tbo jen to, co más 3óbo ::

útlocithm

íťbcem

©hnlomhm
to! melice, 3e fi uminilbó=
that no menlu toncetth, a Itálii ie tali
to ímutném pol'tč půmobem milých 361mm.

9! co a nmínil, momebl.

ga oftotet p_e

ahl

hoopnč hčhati ob bomu !

nč3loupil fi lolomtátel,
ltnh3 po3ů profi o bar 3 imčni baného toám $ohem
proto, ohhfte nu3niho hli3niho oh3iioili,
fiómol po inmolibu 3 Etoile moinh,
o ro3loučin>íeBGhmolenicemi
mhbol oi, 3ehh ie mám hhto m fl3ííh írbce m3
[: na uměleďč ceftb. thu'jel

mfial, io!

plynulo;

n) oh3mtáfft,

citíimč potolení

fc meblo he3 mála trnem libumiíům ieho

3enfté l' činění fluth'x milofrbnúch nab po

bruhu, meblofe i hubehnitu

hlomi mu3ftč náthnčiní,

lomí.

óhn

jifičbh fe'c Bolo

$mí3e fe ntfhpolh, io! fi toho hh!

ro3bčlilo o froůi, ač i malý čoufef chleba,

přál, o mčnců fe tě3 málo gro něho milo.
QBibo, 3e láflo ! hnbhč mhčffi ieíftč neo

tbhhh's bylo mčrčlc, co muíi trpěli bčma
útlocitá!
Síle 3ábnh fe tč neptal, bčtoo
milenci, mhítrčeno 3e fbolečnofií libflč,
Qichn iebine'mu mohlo if! 3olotoot utrpení
ímé. D 3olui mu jen, 3oÍui tomu bo:

mláblo hlonm mífech,chopil fe profoidé
i'ibufilh.
?llc nefi'ibil, to hhlo bolelo
ob něho,

ač libé mnelicos ffeptalí.

somenieich
lilč přiloží.

QD

mno! četolo na něho me
$o3moli ti ho tam,

hrol po celé moícpuft.

ohh

92e3bebnámlóbe3

hrémuBohu. 9 Sešifíi Ghriftthe

rh3 pigtail: „*Boibte le mně mffiďni,

lteří3 3ormouceni ifte, o iá moc

prámč tcnlráte, iolohh to ten černh

ootčn'im" , obrat profehně olo [roč,břeb

3romno ihtěl, oltóbolo tobičc o _hoípobáře

motion miíofrbenfimí, !Diotfou mbom a
fuotlů, mhlej 3ttópenč ftbce [roč, o iíftě
noibeč pomoci. — 813 Mílo celou iebnu

o obilí, o 3o peni3 bolomičm'; ie

3ibon>i

probámolo; to on 3o to mohl, 3e utr3ené

pení3e po! bo ieho lom mh při Qi:
buňce?
ille ono 59 to mneďo hhlo
promo, lbhho btóhi, iida3 tehbeiííí pon
mrdyní voilal, nehhli 6 nim, ač přeb tím
tč3 no moinč Byli, to! m3: nelomorobfh)
pehá3eli. Dbtoebli ho toti3 na úřob, a
lbh3 nefprotoeblimí, iolproroil, libé, mno
hem horííi měci no něho fmčbčili, obme3lí

ho bo Ětno.

Toho nemohl fné'ii, ho

řem chtělo mu pulnout frbce

treto nqalilo,

ohh ho tebh

pobioá3ol ft náttem ltl,

fttonu (Shmólcnic, o nil'oe fe ii neboftolo

almu3nh. ll pofletniho feblflého ftotlu
febío fl na lámen o hořté "39 lanulh ií 3
hófnhd; mom-heh očí bo llinu.
tom
mhffel chlapec os beíítiletý, fqn feblála

mohroth,

mefele fi 3pimoie. 28 to:

helce měl přífluffne' mčci pro molu a ID
ruce hobnh trafic chleba. ŽBíbo bčmu

plačící 3oto3il

fe :: přil'ioupito hlí3e ptal

fe: „So ie ti, bořiflamo'r" —
„ich, nitbe nemohu bofiot ničeho,

potom to jalčfi pomotenofti 3omabil o
htehít, 3amotol ie dyubínto, a ráno, ibbš

o mém melith hlob, o nebonciu-li
ničeho bomů, boftonu 3ofe hiti",

přinel fitá3níl,

obpoměbčlo ufebomč pločic. —

u3řel notáhnuth Hotel,

a na něm hubebnílo

bhnlo.

„Ict

Šes přece neplač! tu moč můi chléb,
nama 3otím tolororátlotoola, o3 noiebnou ici mhbt3ím a3 po _fllole; a po!
tblomůtel 3e lomů litolti nab tomi [mého ptichú3imei čončii; iá hubu profit
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matičtu,
hala.“

aby ti wěbydo něco je ?Báclamůro haiie fonaci huawei
mebleb, nemilomnč mbččm';po

bleb obbarowanč boial bobrčbo dulapce
tal, že inu [m; nwm,
& oči. Ebnble:
bnum jefftč iebnou na bčmn melmi lafl'amč

a útrpnč,

nel přeb Nelon

!Bánč, a nim; mu tam,

bo chrámu

ia! fe qučii

na ruce b\ši, řell: „!Ulnč fe

gbá,

Le

feti bo óleba nedpee, a je lépe
bl) byl učinil %áelnm, lbqbn
[můi úleb nčlotnn jinemu 591 bal!
Dn íebi tve nlole blabnú, a tt; fe
potuluieč! Rbgbtp ifi aipoů bo

neon, óobila!

Qlle tal jenom

[ám přisnal, nebylo to! blaze, into bneB;
!Uřatičla 2303, bbálo le mu, je fe naň

ve šel—rotě cbobič, to pal &teBe

QBe "tele ptáme bnee přinel ran

Glowa tato proneil polo jedem a polo

uímimá, aten rogtumilý Seginef še bube? $a! neni bimu, še tč
nmtla pro neAwebenoft trefili“
bo dlmóli, Že učinil tal bohu; fluid.

na miloírbné

učitel

Hum). íBelmi [rbečne' u_a errawbu.

ml)"ábal, jal melilá je to gúflulm, lbpš

mej nňlleblů fe nenaból.
meč iebo ranila [rl—eebimčino mnejlnutu

fe čini niquúm bobřc, hang fe lačui !rmi,

"id) hlubinách. „© Baše,

ličniwi napnieii a (. b. $o5ornč, nm;
aui [lomn negnatil, pcfloudynl chlapec
nám iij gnómů. Qolnnčim táčnl fe pan

šzl :: litoft wqpnlmil. „It; miě fám,

učitel:„mm billi), gbali tebv
chcete blití lnusnónl miloírbnil"

— „D ano!“

točb. ——„Sal

n\qfřifla blafem,

ge uewinnč
přeb očima

o Sash!"

jimž naiebnou

ttpimE"

fe ii tmčln,

wF'eďen

:: iiá llelala,
úbu

fe lřáfh),

cmblelou gamutila pani učitelh bo náruči.

gučla iebnoblaluó obran— sDomini—n gůhal pem učitel ga bernou
ale“, peltačomal dymili fláti, a paf řell oči maie ! nebi

pal

pan učitel,„učinili bnfte [ tenlrále

obráceně:„In fám mič, že nechci

bobře nuanóm, lbubp mám toi
tčšlč bula? tal l. př. byl-li by jíl
tl), ?Báelame molu-oto, bnec bal
[mč fnibanl blabowčmu Bllšni

zábnčmu ulřimbit; 6 tim přebfe
mgetim !ažbobenuč ml'lámóm, a
bnee jlem bčmč této přece ulřim

lnu [měmu?“
— fIBCu-lamfe anpůřil
a! po ní!! a —- mlčel. „Slíal?" biut—i

abl; lil-otto pe nechala aš uřiibe, obeflel

tvem; pan učitel, „H) bw tobe nebyl

učinil? Qijndq ifem muflel, še
ja! to učeni jf: bobin), tu! i me
fluteieb; či nen—ič-ll, eo prami
[matú apoflol: „„Rbnbpdy mčbčl
mffeďa uměni, tal je land) bart)

bill“

Uriel fl fly: apošábam mnnšellu,

bo Dinli). mloubo nmala mbloba ©oři
Hami).
got); přinla ! [ol—č, nechtěla
ani fmlšm očím měřili, an fe ugřela na
čiflě pofleli. Ia! icmč nim) neebpoči

mala. „D, to bylo trám,—

poloffeplem;„ten lráínú

pramila

anbilel

mi ptawil, je už nebubu bita,
přenánel, Him pat (tebn i Íófh) on mne blabil a flibowal, Le
ldmbóm) neměl, nic neifem?““ babu mit lební mamčntu, než
Sunni tepmm ?Báclam,
mylle ze be; jela má. Reálná pauičla ro bi
fe le mně
toho pan učitel mi, co ráno učinil, obho [e'm tout-bu fnella
B nebe, políbila mne :: promile:
mčbčl: „Qlle já Hem to učinil,
„'Ditč moje! buh bobnč a po
floucbei [mou hrubou mamčnln,
flim iiš mifteď' $ul=lipan učitelbřímga pal po hloubeni čafc gaíe přiibu,
rušen, byl nyni tal pohnut, je ta flomn fotma o meůmu těl fnbčW' D, to bbl
bnec právně ifetn baromal ímé
Inibaní Sjořiflmrč; mšbm' to ma

ge íebe muragil: „Iq's bcbnú Qlapec,
Bůb ti pošelpuól"
a ml)"Cl „gefltolp,
aby Dne raboflnč pc-bnuti, here fly) tla—
čilo, přeb oflatními bčtmi učení.

bořlflama

lrófnú

ícnl"

wotom íe na (bavili

obmlčeln, a ble-bic ivůlol
po Helm:
„?lle lbe to ifem ?" ——tc'qala íe lama

febe. — „u [roč hrubé nmmčnl'n", pra

bylaprúmčmlndmni. mila pani nčitelfa se flčnmi m cčid), (:

Dbenla celou běbinu a tonečnč fe galia

lvila mm u pani učitellq,

mibouc m řeči bčmčele intel—p můli !Bcši,

aiu;afpoň libala bořiflnwu,

gbe něco obbtšela. „ŽIBilóm tě boří:
Hama," silami! ii pan učitel, :: mibn,

celomnlaieii blebč
lice, ueuftóleopařuiíc: „Sá hubu tmou

mnmčnlou; bab ien bobuon bee
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tu!" — „tal teba nemufimii;
jíti fe ímé mamča:e?“
mufiČ,

nemuííč!

Gnab bneo pomiptm propulh'l € [a
mata “Toini bitu; fpíffe, aby fe ien bo
mčbe'l, jat [: fxrotťuwebe. Gpčcbalmíat
bomů též QBácIam,
Qtčie proftt [módg
roblčů ta! Dlouho, aš E\; mu bmolili
[oirbnó ffutef ráno

© | a m atoma

IB & c I a w

! oíamčlč

[ufíimh

Wřftibtuba
bnčmímčpoble'bata lbčbině,
II 1166aůftanzČ, čbališ .bořiílawa
přicbágí. !Dtho m'

bítč milené!“

přímí-ítůořiflanu,

nim

— „925

přidpáčelq míněné bmč nicht). magm
mim lřeífanftóm pogbramenim am i
brubu
ial fe pan učitel mniebnómati.
Dna mňa! bloubo nedgtěía přimoliti; až

val lonečnč Glamata

n3nómil, žeby

bitě rabčii 1: nebo gůflalo,

abl) tem; ne
ieii
fteré iiž, beg tobe bofti aanebbnla,

a to! boplnitmis přetášela, še fe abc o chbomóni
aapočntó.

s."Dlnnšelh

fila (mému nmnšeli mftříc,

powčbčla, co fe běla, a mnííomila úmpfl,

been),

iebná: tu termin Afřifla: „9 to pro

Hatá

uembččnice! Eltedne fl ji!“

je pobrěi bořiflawu
n febe, ieftliln) a [)neb bo fufiinu) galqla. EBdelam
prolin; tmm: ničebo neměl. — „3 totč
megi celou rojpramou Dál info Alammčlý,

wúborné", obmčtilGlamata, i mně
Bill; to ínmé přebfemaeti mnuln

miba, jat fc iebo přebíemgeli nepřebmis
bnné meče nahou; uflqífem nan—ll,še pan

cbbršel, bal fe bo
nul, ptámč „em ti dně! [mou učitel bořiílamu
můli ognámit. Gbmáln Saabu! pláče, :: bvfti Houba to tematu, neš bo
Sfme frogumčni; ínab bitč to ie plefměbčil, je bube Šořiflawč
lépe u
nám Éobem určeno, an jiných něho, nešli \! Qobrotů.
nemáme.“
“Bo h'áttélu čaíebořiflama
bocela
© "fulin-Damon twáři mene! bo [mit

nice. bořiflama

fe mňa! bula bo bla

Ftčbo pláče. -- .,Rtátfó, hóthi fen, ale
hóínú, mpni naftaln blcubé, ftrafíné pro
citnutí! D !bnbgď; nebyla procitlaP' —
„Upoloi [: bití milé," dylódpolilGla

mato,

„co ti pomibala mamčnra, cpa

fuji i já, (buě-li, můšeČ :: nóc gůftat;
jen fe přece na mne pobimei!“ — míti
poblebío nm bůmčrnč bo můře, na níš
fe perlill; "39 a —— upoloiilc fe. Salo
Poqš po blcnbč bouřce flunce mář fmou
černi gafe ntáše, mffeďo normám bón'e gi,
rootem, jen že Abe onbe na gbmibaiicinfe

byliuce hůpči wifi: talmuinínila [etmdř

bořiílamq.

D int fl libcmaín me

[mém nomém vonamení! Gepjnmííi ruce
moblila fe l webu fmému, a bobrotiwú
Dtec nebeihš miloftiwč přijal bítůčiněni

její.

Mimomclnč illeíl i 5 lamata

Č manšelfeu honu na (okna a moblili fc.

Ráelam

přincb bomů profil ibneb

o naplnění neimroucnčifíi šáhem ímé.
%eótělo fe mu 5 vemu pcbařiti, abl; ob

jina! \quabata.

'Bcřábná Drama mplou

člila tmář'mtu Abt-amen, :: čiftó oblet ii
toatomile fmčbčil ?(čtolim břime gane

bbána byla, činila nqni mlh;
učení, ta!

je na !rótfém

pol-ro! »

čafe po Boh!

mohou), neimúborněiffibo šála, fe pona

miti mohla. Io tčnilo Statutu.
!Bři
rogprómláď;:: minulem ©ořiííaminč
bomčběli ie přitlabní manželi tito, že mu

fela & pro Mnibtubu

žebrati, :: že

miíto iibla mimi čaftc, ba mšbu bití bo
ftdmala, fbuš málo roušebrala. „SBiiatnice

tato,“

loučím! Glamour

obyčejně,

„umnflila fobě šimili fe 3 !me bitčte tc
bvto. Embimím fe, še taluelibífou math!
rába opuftila.“ — 913 hótce přeímčbčil
fe i Če ímou manželu—n, že mu není co

litomatíamatitánflébo

[lutlu hribe.

“Dítě přilnnlo lúífou wřelon le fmóm bo
brobincům, w chrámu iBáně byla morem
pramč, útlé pobogncfti, robičomě Bamčli
ji ga přítlak: fmóm Dětem, m bomácnofti
byla poflunná, co robičům fmpm na očích

mčlčil [tbce robičů fmúd) ; lonečnč pat
math, iišto Mne! melmi zimě nugnó Ram

miběla, činila; nim; bmatróte fl nebola
poroučet. ŽB obcomání Č limitní libmi
byla win; přimčtimá, DngÍúnf d):xbóm

„bořiílamlp a methan gáílnbu n Boba,
bube-li přiiat flrotel, líčil, hodila, a tči

ble mošnnfti fmč, nebo 6 pomolenim pě
ftmmů, Dobře činiía. DIS ffuthx, bolu-č

manjcla íwčoo lu [molmi m profbu je,
binfbo fona fwébo přiměla. $a Note
obpolebne bral fe pan učitel a ga

to!, o němžiifámalělamata,
še patři!
mqi nejblajenějíiiroh; id;. života. $.

bgblo ii nepotagiln.

$a! uplpnnl
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tomto roce 591 QBóeIam mohou!
na přimlumu melebněbo pana faráře ::
pana učitele Dán na flubie; ne5ot obé

čafto [tatěum Dobrotomi

řitáwali,

3e59 59lo fftoba, a59 tal m95otnč mlo99
nepo3nón9 a ne3u3itlomán9 3ůftal9 na

půbč mefniďe'. Gomobrotn
“role B m9tečn9mi

ob Hloh) le

maplnn'bčenimi mpftu=

pomal, obrůítala i bořiflnmn.
plnimffi
maminky

289:

Běl) nfolni cmičila fe u hrubé
ímé na 3enil'9c9 prácedh

a 5593

po 20mm u3řela nom9 tráfn9 Ioberec
nn iami 3emi protfamat fe rů3emi: po:

3bmmil9Gbmálenice
ŽBáclnnm íDobrotu.

pana boltora
moíábnum bo:

to!" -— Gonna ale obeffe! um3, měbčla
to lmotřičl'a, tato to četla 3:16 jiné, ana
mečet mčbčli to mnidpni Gbmálenmi , tot
fe to3umi, 3e mufel !n3b9 bůmčtnit [Ii5it,
3: to neřelne bále. 9593 poflebni Imo=
třičta, tterá ii3 3ábnč bůmčmice neměla,
pončnm53 M3136bůmřrniCe pramila: „QBim
to ii3, obieli už 8 pa3befim!“ meřeinč

o3nnmoronla neminu tuto, bomloutoala ii
ta, lterá ii to četla. (£an fe oíprnme=
blňonmln: „%! co na tom? R'b959d;om i
m9 iontů; mlčel9, pnn farář to přece
neímlči. 9593 ifem fl měla brát fme'bo,
neměběl 365119 o tom.

213 fobotu pomčběl

to můj ítart'; panu faráři, tiel-9 [em prámč
bnoft boltorflou bone! ft ponělub obtaed)= tenháte přinel po fmtti ne503tiln uveleb
nout bo fme'bo bomoma, n59 pat bo bli3= něbo pána, a ten to bneb m neběli po
libo měíin, tam3 [lamnou tabou po3á5án poftnim fá3nni rohem 6 Ia3eteln9 o3númil.
59[, na mifto 5la5onoíne'bo půfo5mi [mébo QI ta! to bělá a3 pofub. gřefmlči to ani
n9ni ; počteite jen, aš fe to ob pana bot:
obefíel. !Bo čna po59ti fmébo toe Gimli:
lenicid)
bod)á3e[ fa3bo5ennč ! pánu učí“ tora bo3mi.
Mimi! ob tě 5059 niěííc. QBňelijal
telomi.
91 in! 59 tam 59! nemohu,
eo3umomalibeálenfíti.
Sebni přáli boa
w359t prm9 3áflnb učeui o55r3el ob nčbo!
bru3i prav
%591 teb9 pobo5en oněm, !teří opuftimfíc bnčbo bottom .bořiflawě,
filolu ani pana učitele, ani učitele nábos
míli, 3e59 fi mobl přece Bobatfíi namlu
3enftmi nepolióbaii 3n bobn9 té cti, 59 mit, (\ třetí ttorbili, 3e něfolir 3lat9d) přece
fe jim poběleroali. Žábln ici tom teb9 pan učitel o3eIi. 6150550 59k: u mfied)
mbččnoít!
QI nic mie?
93203ná té3 jifta, ian neiblnmněifii ofo59 5919 95qu
to nejiftotč, ač 59 fi to Glawnta
59!
3: MW něco, ale ned;ci to pto3eabit;
přál, :: bořiílnum
59 59h tč3fo„ne"
ubobnul 59 mňa! nínnb mn099, b959d)
mu řelí, co iebnou to 309tnbč otcomírč četla. (Eo fe tal mneliia! mlumito, ftaln
fe neočefámnná přiboba. Sal9íi pán iel
fe proebc'qeje fám Be_fe50u to3mlounmI:
„D, co to 30 bčmu! Gentu ii přítomném?
po Etnici m fráíném točáře; přeb bčbinou
':Blněmudi mčfici? $řiromnúni to fplanili íe tonč, točár fe přetoalil a pán
liebč; ne5of pln9 mčfic bneb počíná [d)á— m9pabnu|o poranil fe tě3ce na binmč.
Beg fmpííů honem [;o 50 filoíp, nn ti
3eti, Iráín ieii Dune tona! ie ne3mčnná!
93111!in ii nn39mati [ (un cem?
We: to pan učitel 3á5al , 059 u nřbo fto3en
niobu! G[unce čníto fe 3atmimá; ná5o3= 59I. 13cm bottor 591_9ne53be. 85k:
noft ieii :: cnoft mnalne3atemni íe nilb9!
bnum ránu m9či_ftil ii :: o5má3al, pnl
9M o5lo3e máčí jeji ftmi fe ii febmero
pobal létu, načei pomněn9 uínul. 92:1
5mě3b co febmero anielům ftrú3cům [ici meče: probubil fe a polootemřen9m olem
fe bimaie na 3apa5aiici Hume, inl fe
proti ta3t>ěmu obwá3limci! thěl-[i59
poblebu ieiibo lbo účnfin9m íe ftáti, čift9 mlumiti: „Gtwělé Hume! 8an mnobemu
ne (afinitu Dnes 3apabáš, 3npablo if! mi
oben 3 oči [pálil 59 50!"
Goufeb, lter93 [)o poíloudml, pramil
u3 bámno!
D !e'3 59dw mobl [přdmti 30
3ettotoně re fmě 3eně: „$(an pana bot: te5ou a mebnouti ie to plamenné [o3e
tota 5oblo cofi u frbce, (: nebube mu tmě, n59d) tam fmé trápení fiončit. En
lépe, n3 5ube fmab5n. Žilině fe 3bá, 3e nome' Iorun9 boftnlo fe mi 34! pobil; ob,
mu Šořif lama ubčlala, fie 59d) nemč; ia! pidqá! D 53 59 ien 5oleít má 5t3o
ulončiln fe, 5r3o mě na fmrt nemocné
běl, o tom 59 to 59! mlutoil to ta! m9
[olř řeči. žíle to ti pomibóm, 513 14139! frbce přeftalo 5iti! -— 28359! neni Be
fmou ne3lomnou můli pro tento fmčt! -—
3a 3u59 a neřilei nic. “ — „QI co 59b
čítala? (503 m9flíč, 3e miluii hem,? Io,
Bárta ! ní 59ía cilem 3itoota mébo, a
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npni ii nemobu ge [tbce mytrbnouli. —

paměti a očím napomoci,

fell tčbltšm

EB blubina'd) ftbce gročeuó, mufi to těchže blafem: „Go to? Sil-li tp aniel 9803,
l)!ubinád) umřiti.
Diengřim flunce fmčbo, ienš fe fnefl, lu; bonefl [točtu posbmtoeni?
a; flunce šití měbo gapabne! — ŽBI'DČ — Kolo oči? D, ieii oči obrátilo ie
jíem fe nenarobil na pounti, l'oešto by toe l):oččbp, rn) jeíi to růže, a lice to lilie,

nebylo iinélyo, neš mne a i: se míli ftlou,
Ge mmm plamenem borouci |(1pr byl
bgď; íe ! ni přitoinul, připoutat B citp

a nyni [poiila bmčgbp :: tuje a lilie, aby
mi uteoořila loubelnó obra; — nebefhý

toččnofti, a

12011105paměti mé!

šimot byl bt; láílou ob ml)

dwbu aš na čáp—ab, a [mčt měl ln; jen
jebnu Danou mččnč gelenou, a nel—cbolo

bt; mičnč mobri, a rogproftiralo E:; fe
nab bměma blašenci, a G námi Bola bp
umřela naňe blaženoft přemelild, bt; ii
fwět pojmontl, přebolyatá, lap ji jiné bul'íc
msfáti mohlo. 'Iu! tcmu nechtěl ten tam
nab btoe'sbami! _- Wuěe, nan fe mile
Sobol Slíššbut je gimot to! lráthi, atoěč
noi! tn! bloubá, a ie=li fmrt ípc'mlem,
má i ímé taboftné fnp, a lbpš íe tam
probubime, pal miloírbuti <Bán togtoine
ubufíeni citt; to ročloffný hoět, utře naffe

fen!

D

ŽSoše, o Qane

QBlTemobouci,

(ši ie=li bud) můiiiš

umolněn maóeb tělefnútb? meni, neni;
ghe leši tčto mé! — £) [mutnp šimote,
poflebni troůi mpftup[táwá fe mim; trud)
litoěilTim! Ip! míč, Gmrtbomanp, še
niloliw mou minou! Gttanné ieftif, mu=
fi-li fe člotoěf ploušiti G tušbou, iíšto šó
ben neročumi, a mufiali bpdptit po lepit:
ldd) lmětoucid) nab neboftnpmjmi pro:
paftmif“ Tu fe mu muloubilp ; očiílgp,
[měbloroč bolu, přebóůbcomé úlemt). Elie:

ntocnt; fe utinil. Gpánel byl po celou
noc bofli polojnó, jen ttbóni febou cbtoi

letni ulqomnlo ro,;c'ilenolt..bořiflaroa

fly), uloii měl:—u, jiš fám bo frbee toflti
pil! ——8 poupčti bopřeie lmčtu, a tmě!
přimobi '! omoci. %! bud) libffó ie točtfíi!
-——© Ěolyem tebp flunce! — Ian: na

tnileraba probběla celou noc u nemoc:
nebo. D Bbiš íen, móbotná bimlo, ne:
fltaftnému pomoci je čóflubon rodilou u

iiném fmčtč, ó tam [plátnajilnffeďn mutt;

iigtc if! lboft miběla toe fpánlu, aale Ie
(mafii ! pofteli nemocného, libč fe na nči
ufnn'toá, ftirá mu gámlutel 6 čela, lalidp

m iebinp nebem) miločmul, tam neni 5ó=
bnibo

ltótlá,

bolnébo gruntu. ——?Brúee benni je

na mečemim nebi mém íhoěji Ie

jiš lymčgbn! ——© Éobem,

ialo huit tmůj unáfíi

lmětouci fměte,

toitr, to! i fobč

přeju, land) uneffen byl tam ——." Sl oči
jeho upil—alt; Ie na mobrou oblobu, na

atoláflfuim citem poíloudwli ololoftoiici
blougněni toto. EIBáclaw již loliltát chtěl
přetrbnouti proub řeči nemocného, mgbg
Iona! 3a1e poaornoít utlmčla na blou3něni
iebo, aš lbpš Ie nemocný utifíil, tepruro
bo upoaomil, lap fe tifíe (botoal. Qotma
&afledn oíloroenó řeč dai, poblebnul na
přítomné a tágal, co fe G nim ftalo?
wiufelo íe mu mopmroomati.
Sledwtčl
měřit, aš boltot fe ptal, abnli bo nic ne
boli? — „?ldgl tu to bolil" obpotočběl
utaguie na lebce, „a blatoa mne tčš boli.

Qoba; Dn ti neplati! Ia lráínó pani,

rabofti naplněno pobc'noa mu xnifto lalidya

utrpení; 3 talidw rabofti Enbečitn pití. —

ilidnopřiftoupilGlamata

Iloji :: tc'qal

íe, ia! Ic mcbe? — „D lépe, lépe ob
té bobu, co ííem ublebnul běmn tuto!
EBřiteli brabtý, nemohu li pomoci. ibiwni
obrqomi minulol'ti přebftatouii íe očím
mám; tcete, je::li bětoa tato mafii bcerou ?"
—„ „Sloni je; prnmba, še iii 'poři

flétnu,

a bubeč bobbá náhodu lpobnou

bcerou mou?“—— „Ronec, neb inmtm';
Ponec; nóběie má rogplqnulal' gafténal
cigi pán , „ale ia! ifent fe mohl obbati

tatomč momince? Sal mobl ifem loiiti
náběit tu? 8 já měl ifem bcerun'fubo:
yflnrou,
tato tu je acelapobobnóman=

D iBoše miii!“—„ Qlle tal fe piece upo

gelce rné, lterou iíem atratil, .: peoto —
nej obpuftte mi, jó iíem mqílil, gebotato
niobla býti bcerou moul' —- „SBůbmdo

loite“, promile blafem, to němž fe [oucit

potěfli," pramil Glamata

útlěbo frbce ietoil, bořiílama.

ie bobrotitoo, Dn i Eliščin pomůše. " —
Gigi pán po těchto ílowid) mocně tebou

nemůže býti mani bcetou, přijal ifem ii
ča ímou ob abeifli d)ubě ofobp, nemaie
tolaftnid; bití, proto pramil ifem přeb

uhnul, a opiem min 0 čelo, idolu; dně!

clptoili, je je má,

„Bill)

; „bitva tato

a Bubu to ptamit
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mšbt), bomb úfta má bubon ic má po
lmbomatf — „QI io! fc imenuic malta
icii?" tága! [: nejiftč pf: cisinrc. —

„m?l'libruba" — „g)řftibruba? —
mam nancbcíídyl Grub it to přecemošs
ni! ěpaňtclimůi!
CCEmilui
fc nabe mnou!
:Bro Šimon Doba wáa profilu, bowcbtcii
Ic mně!“ —„9tcpod)opnji mňa, mih; pant;
amffat fplm'm záboft mani, bomolí-li bot;
tor. “ -— 933 tom mlročil boltor bo fmčh
nice. $tefwčbčimfe, še nebubc hůře, wp

plnil: fe přtbnclcuá proiba, lá5al bomé.

tři mnm-ul,...
mrournč ! Dobu

!matln Éoši,

Ba tím fc cigi pán
moblil, [\\-50 na

obras

Ergona „bořiflnmu

Na na gpátcl'ř' —- "Wich,“ gnčla obc
pomčb, „plobi bliď). Myš iR: mne po
[mrti mého bítčtc mali ga Ioinu, Bylo
frbcc mé iii horda gtašcnč; tolilrát ifan
fc chtěla mgmoci, mam; mňa! břid; nm:

[fobč táhnul.

IG ntňfaflnú onen ben,

lbg nebohé: paní umřela,

[: 6 Martinem,

umlumili

ifrnc

QBaflilnfloušícim,jc

frberzmc hrabě mčci a prdmcmr. Umnfl
len jfmz ibneb po fmrli m flutchnocbli.

?lnicl

Bbčl nab buřtem; lolitrál jíme ic

Qtčli obbobit, neš úfmčm jabo gobršrl
pou—gu; rulu, fu 3lá3c icbo připrmoenou.
“Bo roce, mg
ifmc wíícďo probýřili,

opuftil nmc 932mm,

id ifcm le pom

poblébaie. .Rouečnč mlročila 932ft ib r n [)a.

lowala a roucčnč oblycblala iícln fc, mrá=

3an

lit fc bo Gbmůlc

lbpě brom ncuabálc garadwti ablcfl

ubobi meči brna blióto fab: l'toiici: tal

bálo fc Slllflibrnu :: ciaímu pánu.
„mami 3 mth'oód) mftámaii,“ ;lřilla „ga
bernou clnvíli iDRRibrulpa (: chtěla utív
lat, mi na mýlil! cigčbo pána gat—ridi
ii. Rboš ftanula přcb voftcli, oflomil ii
ncmocnq třcfoncím fc blafcm: „mem.

hrubo!

„Ginilomám'l SmilománilJ —

„Roc je má mmušcltař -—-„Ii již není
wíce; na útčfu bola fmrtclnč rančna,
brso

mne šimit, on 51) mi šóben almužnu) ne:
bol poflotnul/
—-—

„Iotč m flutlu [ntnnftó ňmqfl, a
to [lutlu bóbrlfh; iflc bo momeblaf rot;

lřihml 6 l;nlnmn fpramcblimóm Glan

mana,
ma

a mopmmomal,co bořifla

mnm—sitimufcla. —

„D hrabě bi

Sudé-li mne?" — mino ob tů," pravil pohnutí; otec; „n; mňa! glo

pomčbi tabla břin'nicc na lolam a mo

lala:

nic. 'ÍDitč to mělo i

ml)"puflila budm,

a

obpočimó na

.br .
— „?llbc ic brcra má?“—
„Tam ta,“ obpomíbáWlRibruba uta
guiíc naóořiflamn
(\ nartle'm těle fc
třálla. Salo moiemmi Báli mniďni. *Bán
tona! prubcc ;molal: „D manšelfo má,
hrabě Maria, [Innre Šití mého, pro mne
if! gapablo, sanedmla if! mi mna! řráíné
volíbtni;" (: iiš leželi otec a bar.: ro
vřcraboftněm obictí." (čna mopmmomnln
fly to_gtočmíchání; [rbce mluwilolírbci,
a ja! mnoho maji ft mnm-alumni frote
otcowflč Gc frbrcm bitčtc!

brně lráíně bunt to [ch

fonflú bqbošnicc bnbcč bntb jíti, ro |“
naícla! krutá trefí očclmoá ním!" —
„27h tal, hrubý otčt" obpuíttc ii ; Důl)
byl ! nám tčš miloírbnó !“ — „D man:
obpnňtění fc ncproíim, a mím fc nd:
lám; mira mid; břidyů bublš boplnčna,

m tell: bofli čafu na trám,“ promile
svufalc SDH!ibtuba,
(: musila Roftrá
nůž, Elert) mm; 6 fcbou norrla, bo frbrc.

Rum mocně fc moproublla a number
míli pomoci ulitla černá bulk bo černého

perla. — Saló
fmrt.

Šimot,

——
„llIlc“ pramil rigípán,

talomá
lbq'g fc nu,-t=

Dlouho sídlí

mola obtlibila a úšac nab fpáóanou [a
molbrašbou pončlub minul, „přátelé bragi.
989 nm: itfltč ani nemáte. Sinn baron

flafti nemoflos

&' . . . d'ó, iebcn flatu! můi lcší m Si'a

mně. Roncčnč pogtmibnnl fe nomč oblac

louflčm, hrubá m Ruílém

jené oter, feria! ruce a moblil fc: „Dole

molu 1831 bqblcl iícm prámč ga mčíic
mc !!Bnrffamč se fmou milou nmnšcllou,
o ltcrou jícnu fe přcb totem obbal, alte

můi! In míč, 3: ncmám flom,al\l)d;1i
mohl bělomat; fblrtni m írbcc mě! ©!

*Bolflu.

luiu El ga poranění lylamty, nebo tímto
poraněním ugbrau—il jf: raněné frtce. ŽB
Erbe ifem boufal (: ncifcux gabanben, cell;

ráš mi prámč tuto baru

porobila.

bola flabébo got—umi,mal

ifcm £ ftbou

oftatní šimol můj babe šimé „To dcum

ncmanšclflč bilč porobila, galoinu. lítal—our
ření 1qu 1830 prolc'rblo fc až bo bubon!

laudamus.“ $a! fc obrátil tc Emíli
hru]:
a tága! fc: „w: proč jfr nepři

minibrubu,

?ln

ltcrá Bolaro Rt.

ribo rotu. $a porájccu throlcnty

\
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Ěteni Miami.

;bůlo Ie, je buřlei ft umbfli, neš m noci

táž, bít! mé? Qomolíi-Ii, abl; [e'c pánu

15. [Wm pogbbibli fe m fmamem po:
tahání proti filednř. ŽB náblníti febral

bottom ghatiía ?" -— bořiflawa

'iem něm hrubých mčei pro faunu umu

bůh,“ fe" í! . . . (hj, „iů (bd, abl) r.:
boft anne byla mfkobecná; len pofečleite,
až ta blama bube bobr-£" —

ellu a mník, še ii nebube šóben prané:

f(ebomati,pollutiíem ii ua Sia! ouflou
půbu,

vóřhrni fe mlčela.

„ga

—- „Nebojte fe, milé

fám nil-bl ifem fe u bůmčmébo

“Bleu bono: léčil tydne, a že ván

přítele. DD lé babi) negměbčl iíem oui
o manželce, ani o bitčtl uičebo, ač ifem

balon [plnií "emo, to bohanmala po 4

fi mnam—inoutal prác: , aš npninfafhlá
nabnba, či míaftnč řiym Smí, přimebío
umi bo námčí unilowanou bcetu. © [m

mota bqu ! nebi, btm na barona,
bqq naóořiílaw

u bleběl,pal _;tbolalpln

nebčíed; proftořetoft pána ínráře, ia! to
iii Innollenfa přebpomčbčla. Ient mefeině

oblanomal: „'ÍDo ftamu

[watčbo

manšell'tma mflouvlti mini: Shu

íBáclam Sobrota, bohu mIé
lařftmi B utečenou f(ečuou

bořiflamcu, batonteu 59..dí;d)“

tabofti:
Dohá, (\ bobrů ffi 9303: n'
Iobč hub:; bit :: “čemu“ Dči wried) ii=
ití-ih; fe tabofti, im boltce poiebuou ftal

bofl mneobecná.

fe [mutnqm

mal fe ímé bceři, a čaftoiqbimajimfíidni

„B;—mu tobo neaposcrnmal

šóben; fonečnčnami! fám í'.

.dg:

„i(le pane bohoře, neíbilite Ii e námi ra
MIN“ —— „8 ano; ne'; raboft ta ie
pro mne 5ačátfembalení!“ — „Sal to?"

—-„mnu iíem,je boří flnwa mm
bube mou; ——non! ie bar
mne prstenu?“

onla

pro

——„60 po! “, tmm: ří

a t h. $o“oblánfód) byla [mabba :: rar

bo Gb na cíl e :! ie.

“Bán baron

fe vřiftčbo—

.Rt—qštam

poííebuh

Init bqíi, nmlinfx') ?Blabiilútvet
mbšwůftal pánu učieeli „ftařečfů,“

uš
a

libilo Ie umto huma! Le fi přeiembt) to
mm bohu! ařetelně muflomomal, :: ientč
bobnč čafto Ge fmómi robičemi a cpáuem
baronem — tafé ftařečfcm — příď,-url.
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Bá sne.
Dědictví sv. Cyrilla a Methodia. l
Svatý Method

dráhu dokonma,

Kterou na pozemsku putoval,
Chvála tam, kde Bůh mzdu věčnou dava
Sluhovi, jenž věrné bojoval.
Smutna vést se o tom v lidu iii-sc,
Knézstvo, národ cely' beduje,
Přiroda je v žalu sleduje,
Pláče nebe ba i ptactvo v lese.

Lid se hrne cvalein k Velehradu,
Aby ruku líbal milostnou,
Jež ho vedla v Boží ve zahradu,
Dřív než smrtí usclme zaloslnou.
Trucblé dítky stojí vůkol otce.

Horazd

nástupcem už stanoven,

Stolec biskupský jest obnoven,

„Svěřila jej bratru samo nebe,
Anjel Pane mu ho doručil,
Mečem tím by národ hájil sebe,
Tak byl seraf Boží poručil.
Nebešfana napajejte zlatem,
Tokem čisté dtroh hlubiny;
Béda těm, kdo vážlc z bažiny
Prznili by péra toho titulem.“

„Druhý klenot: štětec Iento skromný;
\'Iádul jsem jim vezdy s rozkoší,
Páně soud jsem líčil neoblomný
Těm, kdož sady rajské pustoší;
Ku nebi jsem poutal oko časné,
\'Zory věčné kráSy vystavil,
Aby duch se jimi zotavit,
Když mu země kalí zraky jasné.“

A přec národ kvlli pre—hluboce.

„Nemiune se miláčkové |||0ji,“
Veee Method hlasem dušeným,
„Nebesa nás opět kdysi spoji,
Za lo' ručím slovem zjeveným;
Avšak přísahejte mi, že věčně
Zasvětíte Bohu život svuj,
Ze mne _nezradllc stůj co stůj“
,.Přlsahámel“ Sika lid přesrdečne.

„Chep se, národa můj toho Stělce,
Krašli domy, krášlí svatyně,
Piičaruj si s nebe Boha, světce,
Aby zářili tvé otčinč.
Uživ tuhou barvu duchem živým,
Sleduj pilně svaty'ch obrazů,

Stopuj krásu jejich výrazů,
Nezaprodej malby modlám lživým.“—
Slzí proud se po Slovnnstvu vall,

„Nužef pravil arcipastýl' znova,
Slunko vice. světla nedává,
„Dva mám pro vás vzácné poklady, , To že smrt už oko drahé kali,
Jež vám připomenou moje slova,
Methodov o srdce ustáva.
Pevné budou vlasti ohrady.
Dřtmd tiše; avšak posud žije,
Ejhle. schránka malá oba skrývá ;
Temný žal mu tváře polévd,
Nejsou tuto drahé kameny,
Brzo bdí a zase onidlévů,
Nýbrž'. ducha věčné prameny.“
Lid jak omámony naň se dívá.

Až pak zlatý mtr mu líce kryje.

„Vizte první klenot: pero zlatě.
Cyrill bratr vám je odkázal,

Zas se probral. „Pověz, co's tam vidět?-“

V poslední by době. truchlosvató
Národu se věčně zavázal;

„Duch tvůj, zdá se, lruclilil a se styděl,
A pak ohřál krásnou vidinou.

Horazde,

'l'akii. písmo na tváři li plůlo.

ty dědici můj druhý,

A vy Imčži, lidu vůdcové,

Nedopusltez, aby škůdcové
Vyrvali vám nástroj slavné snahy,“

Olůzal se Horadz

s družinou,

Pokud jsi se no'ril v mrakolách,
Po mnohých proč, otče, klopotách,
Oko tvé ae Iíbč po-usmálo ?“
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„Nebyly to mrůkoty, jak díle,“

Vece Method,

„nýbrž jasnotu,

Jakové vy ani netušíte
V poutech pozeutskeho životu.
Na chvíli jen kachal jsem St: s Bohem,
Aj, & tisíc let už minulo,

Predvídal jsem, kterak hynulo
Stádce moje drahé v trudu mnohém“
„Vidim vlky obcháZeli dravé,
- Vidím jn-dovuté pastviny,

Ježto hroby stroji hruzotmavé
Ovečkám mé milé otčiny.

„Ano, zaplakal jsem nade vlastí,
Dědictví že slavné zmařila,
e se pozbavila zdrojův slasti,
.limiž roku má ji dařilo;
Proto nice v prachu Boha vzývám,
Oroduji zu lid zbloudilý;
A hned červánek se spauíly'
Na tune směje & já pookt'ívtímf'

Slunko zlaté v nově lidu vzchází,
Obudil se národ OSpalý,
llodty černé do hlubiny hází,
Jež ho ondy ve tmách poutaly.

Svatý Velehrad též v rumy padá, Christusvědou,
S hlavou klesá těla ústrojí,
Prokvět vlasti tuhém po boji
Nepřátelův mečem potřín Zvedá.

„Nesvorností had se lstivě plazí
V srdci knížat. v srdci národu,
Kořen slávy podežírú, kazí.

Poruba je v jeho průvodu;
Veleříše nosí hnusná puta,
Velitel se stává otrokem,
Běda! — Takym býti prorokem
Muka jesti srdci memu krutá.“
„Než cos děsnějšího v duchu zírdm:
Christův oděv na dvě děleno!
Žolem takyuí div že neumirům;
Kýmže, ptám se, toto činěno?
„Poručcuci tvoji,“ Pán mi pravi,
„Rozpoltili Církev, roucho mé,
Zapomněli potu práce tvé,
Místo žuly na pískovci staví.“

„A zas jiná žalost srdce svírá;
Dítky zapouměly otcův svych,
Netečnosti rak vše rozežírá,
Maří stopu věkův blažených;
Málo kdo se k jménům našim hlásí,
Svatá mluva klesá v porobu,
Zbožnost, sláva s ni jdou do hrobu,
Opadává kvítko v luhu krásy.“
„Kněží moji kladou péro stranou,
A hned ďábel se ho uchopí,
Morové mu toky :: něho kanon,
Jiuíiz národ jedem zatopí.
Běda, hle i štětec svatý hnusi,
Umu, dceru rajské výšiny,
Do blntivó stůpí nížin ;
Věru, srdce nad ní spla af musí.“

umou přemilostnou

Blaží z nova luhy Slovanů,

Péro, štětec slávy dvoranu
Budují a zdobí veleskvostnou.“

„Jasny' tábor na Moravě vstává,
Dědictvím se naším honosí,
Hospodin mu s nebo požchnávd,
Blaho lidu z něho vyrosí;
V čele pluku knčzstvo Páně stojí,
Pilně sti'cže našich klenotu,
Mečem ducha stíhá holotu,
Ježto proti Bohu, vlasti brojil“
„A tak po tisíci letech trudných
Národ věnem našim omlůdá,
Trhají sc mračna BpOrů bludných _
'A v tom (Sáha má se zakládá. —
Slovo věstce tiše podoznívá,

Method

žehná posléz národu,

Na samém pak k nebi odchodu

Za Dědictví svoje Boha vzývá.
Znělky.
Slovan jsem, jím s celou duší budu,
Slávský národ — tent můj národ milý,
2 nebo dědí moji p0ehoditi,
Jemu já svou ticlmu píseň budu.
Ovšem blepcí mnozí v tichém bludu:
„Ten a onen všechněm všechno bylil“
Ach a sami — cízotou jsou spih',
Slovana pak tryzní v holném trudu.

Než jů nedbáíu nepravých těch hlasů,
Vím! eo sobe, lidu mám jí býti;
V srdcích pěstovat mám k nclvi tužhu.

12'
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Proto oddal jsem se Církvi v sluzbu,
A ta národnost vzdy velí ctíti,
Ckr'lstu by žeň zrale zlatých klasů.

A ltle! růže kvetou,
l'rcsličnym se nacbcm rdějí '
A ti pčvcí SlitílCÍ

Dnem i nocí písně pějí.

Synu, tebe jaro,

Zkoušej synu snažně sílu svoji.
Slabost hlediz mužuě přemoci,
li činům dobrým s Boží pomocí
Měj se a cvíč ducha vchvalném boji.

Tebe blahol písní jímá!

Pomni, že kdo zvítězil se stroji.
Zniknout musí vlastni nemoci,
Jinak jsme jen podlí otroci.
A ti nikdy v skoušce neobstojí.

('aku skládá v tcbc, synu!
0, již měj se k květu,

Viz, i v tobě květy
A duch schopny plodů dřímá.
l_lál tvá, vlast u Církev

Měj se k snahám, k plodu, Ii činu

Línostem uč svuj národ,

O jížozsívcj
vzchopjižse,
ducha
na zůlmnc
símč
nadějné!
At již zkvítít a zrů libovonnč.

Obětuj se Církvi, národu,
Bůh dl Snalné vůli dmdu,
Pak-lí půjdem cestě po stejnó'
Frant. lílínkac.

K jeho spáse snahy jdětel
Pracuj v Církvi s láskou,
Pak nam nový život zkveltelí

Mocná modlitba.
Leží mutkn vdova, leží ve chorobě,
A to těžce Slůně. nevi jcji robe.
Noví o tom hoří, mile usmívá se,

„Kdy pak vstaneš

Tužhy.
,Dítč moje druhól

Snila máti země,
Snila o budoucím jaru;
A hle, jaro milé
V příslibem již zkveta zdaru

Snila máti země,
.A s ní mnohá jabloň snila:
„Kýl bych brzy květem
Růžovym svět oblazilal“

A hle, šlépy kvetou

Jako růle od východu;
Kvetou, s nimi kvete
Čaka utěšeny'ch plodů.

8 kde?“ choré
matky ptá se.
Jak bych vstala

ráda —
Než já umřít musím -— Bůh mne k sobě
ž údů.“

„Nevstanu já s lože, do hrobu mne
dají,
Do hrobu mne dají a tam zakopají.“
„O mě dítko drahé! Ku Christo se
modlí,

Před obrazem Jeho na kolenou prodli.“
_.,Pomodli se za mne. popros Christa
Pána,
By mne pozdravila Jeho svatá ráno.“
A již dítko kleká, útlé ručky zvedá,
Klečí tichu chvíli, snad Ze slova hledá?
Ncblcdá slov robě, ku kříži duch pm“

Snila máti Země,

Snily růže o tom case,
A! se kochat budou
Ve slavíků luzném hlaste.

Sníla máti země,
A s ní Slavíková snili:

„Kýtby růže zkvetly,
Jimi jsme písně lveholilil“

se,
V nevinnosti prosté takto modlit jme

se:

„Pane .lesu Cbríste!

pomoz matce
s lože,
Sio se hněvat budu na Tě milý Bože.“
A Pán slyší dítko, slyší jeho prosbu,
Matka však se děsí slyšíc takou broz
bu.

1.1

Dělal.
Děsi se & vzdycha:

„Kdo ach tobě
chudé
Bohu dobře modlit, kdo ach učif bude!

Zda-li přes 31o r a vu milou
K modrym vodám zamíříte ?

|(qu jc učit btulo? Samu slotc vstává,

M0 ravou-li

Kloká jako dílko, Bohu díky vzdává.
Dobu díky vzdává, chválí Paint!Christa,
Zdravi dal ji Christus, modlitbičku
čistá.

Pteslabounká vaše Iti-ídla,
O tož sobě odpočtom,
lt'ulc mých hlažených let sídla.

F. R.

Rozželmání.
Jiz zas posipoleone dlíte,
Vlaštověnky moje milé?
Zkoušíte zas křídlo čilé
„\ch! již zas nás opustíte?
Aj, toz družky moje. jděte,
Tu vám blaho nopokvetc.

po-resou vás

ť rodinné moji chytky,
Oclpočiňte družky sobě,
Pozdrav/te tom otce mého
A tu druhou matku v hrobě.

Odpočíňte také sobě,
Kde má srdce horovalo;
Vypravte tam, kolik vzdechů
Sladkým tužhám věnovalo.
! těm mily'ut bratl'ltn, druhům.

V knltce clo těch nasich chyžck,
Do Zahrad i na osenl
S tuhy'm mrazem bez prodlení
Podat bude chladný suliek,
Padal bude ustavičně,
Nebude to pl'iliš sličné.
Nebudou tu tčsn oko
Pestrý luh, ni vonné stráně;
Květy budou v klidné schrůně
Zosc cll'lmat prehluhoko;
Jižjiž kolem všechno vadne,
0 tak lcfle, než snlh padne.

Leite do těch tvplých pruhu,

l'ozdmwjlc cestou lidi,
Jenž vás rádi i mne vidi,
A puk až se rolník pluhu
Těšit bude v jamím duse:
0 pak přihlaste se zase.
IŽi-ilel'te k nám s milou vósll,

Zo tam, kde jslo blato póly,
Lidé v paměti nás měli,
Zo tam kvete mír a štěstí,
Zo i u nás znovu zku-lo —- —
Zatím s Bohem, s Bohem jdeteu!
l".
.

\'zkázky.
Kudy vlaštověnky moje,
Kterou strunou polelllo?

Jejich! srdce slyším tlouci,
Vyřiďte tam na setkání
Moje pozdravem vroucí.
Vyřiďte mé pozdravem,
Kdokoliv se let vis skloní,
Kdoi vl, zda-li do jara mi
i vám hrany nezazvoul? —
V. lí.

Marne výstrahy.
Holuběnko nclltej,
Nelítoj tom do poll;
Nolitej tam, nelltej.
Číhají tam sokoli.

Holuběnka lell přec;
Nclltej tam za hory,
Nclítej tam, nelitcj,
Zlé tám zuří vichory.
Vichory to unesou
V mtruprůzdué pustiny;
Sokolí tě uchvůll.
Zničl život nevinný.

Holuběnkn loll plec,
Ach la volnost Zpozdilé;
Ta ji život ucvinny
A s nim všecko zkazila.
!. K.
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Svatý Tomáš v Indii.

Zpomínka.

Avane ty sluho věrný,

,Vidíš, vidíš, máti milá!
C0 pak So to venku honí?
Ptačátka to snad jsou čilá,
Či to pérku nebe ronl?"

Slyš, co císař, pán tvůj, velt:
„Poklad rhora'm nepřeberný.
Za ten chci mít palác skvělý.

Palác skrělý, jako mají
„Dillto milé, dílko moje,
Nejsou ptáčci to ni pérka,
Ale snižek bíly to je
Křížem honěn od větérka.“

Císařová v Římshém kraji ;
Tam se eydej, sjednej lidi,
Jenž se k dílu schopni vidí.“

„Snílek je to, jcjz Bůh snoval,
A k nám spouští dolů na zem,
Aby kvítky ochraňoval.
Jenžby tuhým pošly mrazem!

Vládce Indů pře-bohatý;
A již Avan na to v krátce
Strojí koně o vůz zlatý;
.lede, žene jedním skokem,
Již je v dáli za potokem,
Za potokem v zemi skvělé
Hledá králi stavitele.

Takto Gundal' or dt vládce,

Takou uku v dětské době
0 snižku mi máti dala
Sama pak mne svoje rohč
Juko kvítko zahřívala.
Od té, kdy zřím snížek vůli
Na tu zemi plnou vrásků,
Myslívám vždy na svou máti,
Na tu Boží k lidem lásku.
F. lí.

Hledá pilně, hledá stále,
Přes mnobou jel přes krajinu,
Až pak jako nenadále

Zavíteltéž v Palestinu.
Tam kde svatý Tomás kreslil
A zvěst spasnou lidem věstil;
Zde Se jemu k službám staví

Svatý Tomáš, mistr pravý.

Přátelství.

A již jednu z Cesarie,
Jedou rychle, jedním cvelem

Kam pnk jara mildnci,

Proslulé to země žalem;

Kam že od nás zalelíte,
Až květ hynout uvidite?
„Zaletíme do dolů,
Pomáhat jim od botů“

A hned stříbro, zlato čítá,
Nu budovu veleskvělou
Pokladnici skytá celou.

A vy černí havrani
Na kteréto rozhrant,
Kam že od nás zaletite,
At sníh padat uvidíte?
„Zaletíme do dolů,

„Tu máš, mistře, stříbro, zlato,“
(hmdafor dz' muži chužmu,
,Jdi a z—budujpalác za to;

Fojt—dattam mrtvolu.“

A vy vrabci

Za rok a! se skončí prác—e."

čiperní

Až snih podat uvidíte,
Také k dolům zaletíte?
„Nepůjdem my do dolů,
Hájil budem stodolu“

»

Gundaí'or je vlídně víta,

Jenž-by sluje! diadému.
Palác skvělý, jako mají
Cilmi-oné r. Řím/tém kraji :

Budete téz nevémi?

,

Do bohaté do Indie,

Bohu vděční skřivdne i,

Jdi a dej se do paláce,
„„Podle vůle tvé se stane.;“

VeceToma Gundafaru,
.,.,Uzřiš za rok dílo ždané,
Sám Bůh mocný dá nm zdaru;
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Mírně.

Jenom volnost dejž mi všude,
A pak dllo krásné bude,
Jukového k moji strasti
Posud není v tvoji vlasti.“

Bez meškůnl, kde se staví,
Pospíchá sám rychlým krokem.
Ještě rychlej spěchá domů,
Aby soudil muže Tomu.

„Dal jsem zlato, mdš těž. adr'h'
Volně dílo relkalepě.“
A již Tomu Boha etíti
Učí lidi duchem slepé,
Hlásá Indům slovo Christa,
V němž nám vzešla spása jistá:
A kdo věří, co ou vésti,

Oklamalt jest svého vládce.

Toho !( žili vodou křesll.

A kdo nedostatkem hyne,
Koho hlad a bída svírá,
Tomu ryl-hle v lásce činné

Šlčdré luce otevírá,
A tak číně po vsl zemi
Staví palác kovy těmi,

Jež mu Gundafor

dal vele:

„Jdi “ buduj domy skvělé.“
Uplynuln lhůta daná,

Gundal'or dl dvorstvu svému:
„Peš/ele mi pm Arana,
A! jde spěšné k muži clnému

Holan-li již. palác celý?
A již Avan, jak král velí,
Ptá se To m y; „Kde má práci?
At dám Zprávu o paláci!

„„Jdi jen muži k svému králi,
A rei, že již zi'it lze byty,
Byty krásne, hodné chvály,
Avšak ještě nepokryly;
At mi pošle znovu zlata,
A pak lepil budova la

Ke cti bude Gundnforu,
Kc eli bude všemu dvoru.“

A již Avan zprávu nese,
Nese zprávu králi svému,
Přepokornd mluvit jme se:
.,Ilodnoť dilo diadómu,
Lopost jeho oko těší,
Nez je ještě bez přístřeší;
Pročež, pane, nešcll' kovu,
\ dei muži zluta Zum/u.“

Avana též jako zrádce —

Do žaláře oba vsadil
Bez prodlení kolům káže,
Ze světa je hodlá zbladit;

Ještě jen se o smrt táže,
Jížby měli šáliči ti
Hodné pomsty zakusiti;
Ach, již z divych katů rukou
Hrozí se jim trapnou mukou.

Ale Toma, muž ten Boží,
Neleká se kata zlého.
„„Bůh s nás lidskou zlohu složil“
Taklo těší druha svého;
„„Buď jen druhu, bud' jen klidný,
Sen jsem mel dnes milovidný;
Neumřeme, nezbyneme,
Ale šfnslnč povyjdeme.““
-..Bůh ten, jenž mi velel zdíli,
Nedá zhynout mně ni tobe;
Slib mi, že Jej budeš otiti,
Jak já činím v každé době,
Pak“ — tu ku železné mHži
Děsný vřesk se klíčů bllží —
Již se dveře otvírají,
Ava-n : Toman ——milost maji.

.Odpnst muži mému hněvu.
(Janda/"or sám prosí Tomu:
Poučen jsem r nočním zjevu
O lom krásném, skvělém domu,
Jeji. jsi r přenelebném lesku
Zbudooal mi na ncbcsku;
Obývá ho bral můj milý.
Jeji. jsme včem pakt-obilí.“
.Odpus! &ly sluhu cerný,
Pojdlež oba' k mému slo/u!
Poklad slam se svých dolů _

(k!ettulám rám nepřeberný."
A již stříbro, zlato skládá.

Ctnébo Tomu
Ale král již nedoi'kavý
Palac zřlt chce vlastním okem,

znovu žádá,

Aby stavěl palác nový

Jemu též i Avanovi.

Mal.
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Píseň Moravanů.

Dala kněžím na modlení

Často mater osiřela;
\Iužně hajme svoje prava,
Bratří Moravané,
Ahy rostla rodu sláva,
V zemi milované!
Bůh nám to dal!

Ajta, Církev naše máti
Radosti už jasů,
Vezdy verne při ní stati —
Tolě naše spása.
Bůh nám to da!
Moravané milovali
Povždy sveho krale;
Pro vlast svoji Zivot dali
Volajice stale:
„Bůh nám to dál“
Method Halabala.

Smutna novinn.
(Romance.)

„S Bohem buď, má draha mali!
Koník řehce, trouba volů,
Vlasti syn jí neodolá.
V tuhý boj se opět vratí.
Nač. ty slzy, nač to tkaní?
Núruč tva mi nezabrání
Z vlasti vyhnat nepřítele!“

„Synu milý, meho staří
Berlo, sire matky líce
Nepohnou-li

tebou více ——

Prosby mě se nepodaří?
K tomu jsem tě porodila,
Vychovala se vsí pečt,
By tě odevzdala meči
Vrahů bujaré tva síla ?
Synu, viz, ma hlava šeda
Víc a víc se k hrobu kloní;
Az mi hrany pozazvonl,
Kdo mi stlači víčka bledá ?“
Takto matka lkú a pláče,
Syna tesnéj obejíma,
Jako kl'ídelkmna svýma
Hůjí samička své ptáče.
On však pevné na svém stejn;
Koník l'ehee, trouba volit,
Vlasti syn jí neodolá,
Jako lev se žena k boji.

Světlo obětovat chtěla
Matce Boží bez prodlení,
Ať se jenom synek vrátí
Šťastné z boje krvavého
„„Vrat mi, Bože, syna mého,
Vrať mi!“ takto úpí máti.
A však marně syna čeka.
Zdali kůň ho ještě nosí,
Ci snad krví travu rosí '!
Vše ji svírá, vše ji leků.
E_lědamatce opuštěné!

Casto, an se z okna divů,
Uplakané oči mívá.

..„Vypros navrat, svatý Jenel
Často volat. ——Aj tu sova

Na okénku ukáže se,
A jí smutné zpravy nese;
Sednouc houká v tato slova:
„Tam kde zaří luna snivů
Smutné na pole a hory.
Na výšině Bílé hory:
Tamto syn tvůj odpočívá.
Statným mečem vrahy ničil,
Jako sekáč travu seče ;
A když uzřel blesky meče
Vraník, pyšně hlavu vztyčil.
Důl a dále jinoch chvatů
\'ílčzstvím už rozčilený ;
Tu byl náhle obklopený
Nepřátely. — Započata
Strašně seč a prolévání
Krve dalo širé toky.
K pomstě dráždí mocné soky
Jeho pěst a meče klání.
Tamto pro vlast padnul v boji
Skvěle pomstčn vlastní pěstí“
_ Toto sova matce vésti.
Zůdný ránu nezahojí,
Kterouž matka v srdci cítí.
Nebe prosbu vysl yšelo,
Rajskou bránu otevřelo
A tak svadlo její žití.

Střízliček.
Střízlíčku můj švilol'ivý,

Jaké neseš noviny?
Snad že třeba chystat deí,
List že tratí křoviny?
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Ustall věatit zimní dobu
V trapném světa údolí;
Země tratí:: všechnu zdobu
Plodí samou nevoli.

„Dobře máte! — Nemá lelli
Holubičí národ náš;
Tudyz půjčil pro neřesti

Falše sobě vyraz Vášl“ .
o

dea

námodumírá,

Ohlas soucitu.

Nivy sněh nám pokrývá ;
Slunce na nás chladně zírá,
Tepla rychle ubývá.

Mladý pane, jeptišek Vám líto v hrudí,

Vkláštel'lch le smutně bytuji?
Soucit Vás jim ohlas vsrdcích budi—
Onyt Vás též vroucně litujl!

Zpěvné ptactvo oněmelo
Zvolivši si jinou vlast,
Zimou hyne každé tělo
Přajic sobě tepla slast.

8. M. Il.

Opak.
Synu světa, co to skutkem pravil:,
0 Boha že nestojíš a 0 nebo?
Poznáš, až se slepoty svá zbavíš,
Že Bah v nebi tím víc muz' být

Netvěstuj nám zimní bídu,
Máme! jiných strastí dost;
Věř mi, že jsi všemu lidu
Valné nevítaný hostí
Tomáš Simbcra.

Kdy jest jeho pravý svátek '?
Milý Jakolie! Kdyz prvního prý máje
Utěáeně zemská rozkvétají ráje —
S Filipem když Jakob jmenoviny slavi,
-A svět v nová kráse na odiv se staví:
Tenkrát prý Vy v bázni slavíte svůj
svátek,
Aby někdo nešel do zamknutýoh vrá
tek.
Nei to kl'ivda velká , že Váš svátek
kladou,
Kdy dve jmen

bez tebe!

B. lt. lt.

Na dorozuměnou.
V čísle 37. Moravských

Novin

r. í858 vypsal ctihodný pán Method

Halabala,
klerik Benediklinského
kláštera v Rajhradě, prelnii na

akrostikon čili básničku,

jejíž

začátečnímpísmena daji slovo „Morn
van.“ Tři z básní zaslaných, a sice

14.,19. a 17, losem vyznačeny jsou

se pojí s jarní livo— byly pro premie, a uveřejnily se No

vnadou;

Líp by jste. ho slavit, když už zkvetue
lípa,

Nebo to se slaví — Jakob

Filipa!

bez

tů

lendáři našemu o látku velice přího—
dnou a rozmilou. Kéžby za jeho pl'i

Chudý jazyk.
„Co to vy se vychloubáte
Bohatoslí řeči své?
Kde pak výrazů svých mate
Pro vše činy dskočné ?

Nebo! zjevno, že „Iest“

vinami. Tuto však budou všecky
vítanou okrasou a pochoutkou nevše
dní. Ctihodnému pánu vypisateli ceny
upřímné vzdávám diky. že chvaliteb
nou občlivosti svou postaral se ka

neni

Řeči Vaši výplodem,

Slevu „faleš“ že Vám v jmění
Presto cizým národeml“

kladem častěji podobně se dělo! '(Iadu

básně v abecednlm pořádku
jmen pánův spisovu elův po
sobě, an skutečně člově“ ani neví,
které z nich by přednot dal podle
obsahu a provedení.
B. ll. Kuldu'
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euni;

l.
M

,

a t. k a—Ii tvá přemilá je liloravka, budiž ty MoravceM,

0 t. c e MOoravce že máš, budiž 0 z d o b a od r o d a svého,
R 0 1 t o m i l ý k.“nj, jenž ti Radosti stBojl,
— Moravy! dali:
A kdo Ze tvých předkův krAšS-i kde mravů a zvykli znÁJ?
Věz, že Komenský, Věz, že DobroVs ký z tvý
ch je rodůkůV,

Aj, i P A. | a c ký

náš je, tA hvězdice

Nuž tedy, bratřiMoravci, je Následovat

v „Lrodéjasnáz

bude náš koN.
Fr. Bauer.

Meč-LI je V pošVč,
Orba oZÍVá

Miloskvělou perlu austriucké říše
Otčinou smlm svojí s dobrou chlou

Rat Vyrwrlf zná;
A zVuky Vábné

Rod můj větou v Christa, láskou k
Církvi dýše,

,_

mg-m

_ '

hou zváti.

vysouvá;

Apostolůvdvé nás učila jc znáti.

Aj „>th Pána
'
,
NespěChaL VZqut!

Věda s umou u nás zdi-ly sobě stání),
A jsme v kroji různém věrni země

pán“,

Fr- Bauer-

Naši že si zvolil za trůn první Hanu.
Dr. ]. Btly'.

4.

Málo-li máš, dej málo; uděl z mnoha též mnoho brnlřiM;

Obět tvá se cení vzdyjenom dle srdce

dobrého,

Radby's podporoval vývin řeč-i své? _
Nnže podpnll,
Ačkoli neskvostuých, máš dost v moci své dozajisu.
Vlidným jen ti'ebn někdy slovem k vlastencovi promluv.
A když můžeš, i odměnu dej nějakou; tu se bojuj
Najdou těch, jenž chti, jako já, si vyziskati VavřiN.

5.

.

Myslíš-li, že bych se chtěl
O sedum drát dvacelniků?
Rozum kam lvy se mi děl! »
Ač bych perníku pak měl ")

Mojí duši dvoje rozněcnje slast,
() jinou puk péči nenosím.
Bodom svým se chloubně hnnosim,
..

Velké hromady:
Ani náhrady
Nechci, aniž jakých díků.

?.

Frant. Brzobohatý.

Ale nad něj svatou Církev cením.

Vlasti své a Církve býti synem,
A jim sloužit mluvou, pérem, činem _
Na tom světě za nic nevymčuím.

Fr. Brzobohatý.

Miluj Boha, vlast & krále,
tcův juZyk v úctě měj;
"od svůj šlechtí neustále,

8.

]. N. Čttek.

Mám já doma svého proroka,
On mne ui'i z roku do roku;
Raul s ním v tiché jizhě hovořím,

A se mužu-'—k němu znej.

\ v něm klidnou mysl ponořím.

Všude svit mu slovem, skutkem,
A! se neodtvá smutkem!
Nebe sneslo nám to heslo.
j

Velevážnč věci hlásá,
„\ má duše slasti jásá,
Nízké tužby pořád střásá.

A. l).

') Num

na hru v kostky o perntk o lvítclcb Svatodněntcb v Kromčřlti.

]. llluěka.

Mini.

9.
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10.

Mnoho slyset o vnadách
Odchovás—li sličné květy,

Rukou vlastní různé světy,
A ráj tvoříš v zahradách;
Vzchop se tedy, synu můj,
A svou snahou k vlasti stůj,
Národa květ vděk buď tvůj!

Fr. Ktinknč.

ll.

Mužně miluj drahy národ svůj,
Odroditství z něho vypuzni;
Bez a špínu smývej s něho stále,
A v něm pěstuj, co mu slouží k chvála.
Víru v Christa, úctu k císaři
:“ v něm neporuší __ stůj co stůj—

Ničemové, jcnž ho nešvaří.

B. “
. . K.

12.

.“ircm svatým, Bože v nebes výši,

Moravičko řeko, Moravičko milá,
Obla'zuj vždy Císa're & říšil
Odra, sestra tvoje, jak jal odrodilá!
Rakous/m zdar nechuť k Tvému ruz—
Radčj !( cizím spěchá, ač tvé slzy vidí:
\
kazu

Anja! mocný chrání vSeho úrazu.
Vlasti vzbudil muže dobra jimavé,
Auslriaekých zájmů moudře všímavé,
Národův by zřeli blaho makavé.
Fr. Mir. l,.

13.

Morava, kde v krásných břehách pluje,
Olomouc, kde ztostny' tatar klesl,
Radošt kde ční, Macochy kde sluje,
Amos z Komny kde se vědou vznesl,
Velehrad, kde Method vedl boja,
Aby odkryl víry v Christa zdroju—:
Na Moravě -— tam jest srdce moje!
V. Novotný.

15.

Ach ta zrádná sestra za sestru se stydí l
Vidyt' jsme, praví Odra, sestry jak
jsme byly,
Ale rody slavské mně se odrudity,
Na mých bujných nivaclh
ži co tak klidně

14.

V V. Novotný.

Methoděj a Cyritl před tisíci lety
Ovčnčili tobe neheskými květy
Rozkošmt má vlasti, ltloravíčko milá.
Aby'skráskou, chotí, kněžnouPáně byla.
Važ si toho vínku! Bez něho by nebe
Ani země sláva nespasita tebe!
Národ neuvadne, který vChristumla—
dne_

Moravan jest útěchou nám čistou,
O lid dhajc dává radu jistou,
nazi přilnou cestu v našem rodu.
Aby nepoklcsl ve svém chodu
Víru v hrudi, rozum v hlavě budí.
Ach jak bylo smutno,bla
mazli zdroj ten
Na Moravě vzki'isil Moravan nám drahý.
A. Štěpánek.

] 7.

)loravane, tisíc let se blíží,
O již splat' svůj dluh, jenž tebe tíží;
Různých sil svých natož k svému blahu,
Aby Pán Bůh chválil tvoji snahu,
Vtažnost škodnou zapuď od svých
prahů!
Aj ptáš se co za dluh? „Nejsa samo hlozí

Nemáš posud světce podle vůle
B

J. Soukup.

16.
Mily“ Mnravane,

Odkud duch tvůj vane?
Badccm jsi nam zdravým
A vždy vůdcem pravým;
Vyjasňuj nám zraky.
Aby klamu mraky
Nezastřeli v lidu obzor klidu.
A. . lépninek.

IU.
_)luině vzhůru !“ Vesna krajem hlásá,
Ohlas v Moravských zni hajinách;
Rána krásného nám vzchúzl řása,
.\ duch nový vane v krajinách.
Vzhůru k setbě vlasti v polinách,
At' ji zkvétá blažná vcsuy krása!

Nam buď heslem: „V Boha vlasti
s ásal“
V'a-liznír Štastný.

na

Čtení ugmčnttč.

19.
Moravu já za vlast svoji znám,

Máje květouclho jitro plano,

Od ni teč svou, od ní písně mám; Od hájů už teplý včtřlk vane,
Radošt jest můj ncdobytný hrad,
Různou písni slavík v křoví budú —
A ta Hana kvetoucí můj sud;
A snnd mim jen ráz dusi krutý mráz?
Velehrad můj přeútčšnýchrám — Věř, že není naše snaha chudá!
A já též jsem všeho toho pán,

„Ach, vy mnltc zkvčtaf'l“

Neb! jsem s duší s tělem Moravan.

snchoporu poloch—
Nym' jaru! Aj lo cítí Hanák, Slovák,

Vladimír Štastný.

Dudlá v

Valach.

]. Fr. Živónský.

Čtení rozmanité.
(Druhý dopis z okolí Kocourkovského. *)
Glomoutm') pan: rebattořcl

potlóbóm 341pmni pomilown i pt o [té

bo lhítnua,
Ičffi mne írbcřnč, je iftcíoníh'; můi

lift 3 otoli alopommnébo Rocoutlo

ncthoatům

aby proti wcřcinňm

tolilčš wcřcjnč[: problém,

nifolim fu gabanbcni, miluj!
:llapratocni dnbuiicid;

ma milému Žmorumann bo tobolh; mío=
jíl, ano i laíťaroou obpotočbi opatřiti rá
91 mu; to náflebuiiciď; kantáta; opět
into Ionflčbo tofu pobám to ff: o 5 c : ně
čil, moaómajc muz, bod) a: bopifcd; fwód;
bále pohačouml. Dina: tu mnc mate, ač ] „gr: ab! o, "něj omn'cm ani nelidyoti,
iían pdub nebofíedyí,jat ft lonilý
'ani nen'piui, nóbl-š mčrnč maluit fašrébo
!Dřotaroan
mou ttofffou ;,mobččil čet tal ia! iclt, :: tim gpůfobem nápomoci
nému fbotu Rgcourfownnům
EDM: má ! neitočtmmu mněui na ftočtč, !ttté
ramfťóď).
ERifúfc, Št člomčf
6 ii; pohané ln 3) : (fá d) na5nači1i to prů

ptamb ou ntibál

boire;

toliféš

čelí tamního chrámu, totiš: „Bnei

[ auta!" —
toffnl iifto,3c libé pro nic na fmčtč
fc mice ncbnčmaii, intopropmmbu.
„9!u3e," ptátc [: tuffim, „int

fcbc

Ic

SIM-li ale ímčtlo mambo proto ftmočti [:
pob tbelec? či nomádi fc poítoítih' iím

letos mtb: IDroourlomč?

shai

a učtni; nebo bnbc čas, lbcšto
gbramébo umění ncbnbon Iné:
ňcti, ale potlé flvód) šábofti

informu na roourlom poblišttc. Milí;
pane rcbaltcřc, Rocourlom [: tal lacino

paf uš amonnul Iepffi bud; mcgi tamním
bo tmatoód) "míti bmw: icbomatébn? libcm ?“ —— Éobušel muíim říci: nic
?meiidi
[: ibn \otwlafíiti & to_gcbnati tobo.
Salim—lilo šáh—uci icft mqbltbln
bo jafnčiffi buboucnofti Rocourtoma.
Rmfiibía glomoílnofli :: přiffm) blupfhoi?
lttrou jít: na !onec bldbotnufíné obpomčbi
_— *Břipominaie [ol—čím. “Ramla ! Ii:
na (oním můj lift mofíomiti ráčil, tím
motbcotoi (ll. top. 4. 2.) „Roš Homo,
nabiaci IDčas i ne to čce, ttcfci,
mice icft mi titotoati, še %annofti pončt
pros, šel,“ na: míti trpělimofti lub !árati nmfím ; přílin'nč bůtořto, B

fobč [bromáátomati

Bubna

nebát. Íu glófítč plati pratobiwó, ač šar
(oftmj toótot onobo bůnzoflnila, icnš pro

učitel: mniicc [nn-Mawě nm.“ ní: „wroti blupfttou i bobové
a t. b. ——ač. Biftut'etn

ntikm,

přec to

marné

bois mtbon.“

') Simo! bavil ; lčbvš olo“ mi; to Moravanu na r. 1858 ltr. 77.

3:5 paf bo
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Čtení rozmanité.

ani na meřeinč ulicí nepogbramují, int:
llibóm, je tím tlumí ieft boi, tbojblup
ímo :: pád).: aóeomň pofeblqčlomčla; míle metlc fffolni obroftly. QI ahoj pnl

a tal po břichu le to má :o Roe-outs

to mě.

513317Ie tčfhte, ěe mjborm)

Rowurlomffů

umožnuje čaíem

notně, opt-atom

;.

učitel

rololení

gmebené mótečnon Hit.—lou.

1Biel),co na plat, quš, come—[aamebla,

poffetíloftvoličů [m ebla?"

Rtemlóm

Elitní 2866 gaiině tajne, ia! taboft
uč uwítali přátelé fílolítroí a potratu no

mou čítaulu pr o hrubou třibn
:: (n: o b 11íd).

jim tnc fífole bámal, lubiš i čtwrté

pillc'qání

SBoji? žlno,tupteienučí

tele přeb bitfami, a ga nebloubo potupí
ono i más, a nitro mda nepolituie ble

Ratěbopříflomí:„Sal fl lbo uftlal,

5půfobem, l_meble napomím.

“lol

na Mouse wášítí ft Bubou robičům fnmtjdy?

gbagnegamrbnou s učitelemi
toeňterá bobrů naučení, lterá

Saló to rogtomiló

gabraba, plná ípanílúd) hoitečlů,

ie,?jloe=

lpolel gáíoobí, obo qrobilp [loatoni útlé
bo ftbečfa rčtinnébo. Senom flepec bt;
mobl přetnofl báti nelabne' íměfíci čítanh)
Bare. Sherp přítel nórcbu [; negarabo

mal, míba í mlumnici

čítancepříba

iamčm jaře milu líbffébo

fe "těpowaln

to! fi lebne;“ a: „lbo pob [lí-es
dlou gmotne, tobo pti; ani 'Bán

Ěůb nelituie."

Emmi lebo uš volte,co to kocour

lo mě platí aa blonpoft,. totiš: wife:
life toaumuě m3bělóní bucba na gátlabu
mluíon Éobem bnně, mlumo motel-116. QI

co meble fe tam nnsútoá moub roftí?

— Batorbomati ingot ímatčbo
Gytilla :: iDEetbobia, ftnbčtí fe

non na bůlač, še ofmícenů mló= ga mlumu fmatód; otcůto, l;n
ba fl přeje, ano móflomnč na tlati iagnlem, ftete'mu nerogu—
rogum bámó, aby mluma, co ší mi, :! oflam nmotí těd), lteří ble
mórolu ím. 'Bamla [mrďpn polo
mň obra; nemibitelnébo budící, l;neb na
a Necbtila?

'Iu! anime gplcfal p. učitel

Rocourlomfn';řla: „Sloní

mi uš ni

Ibo nefmí přeláš et, lboz mimo
rolaftuí [mlbomí i patrná gólon
lolúbní na obranu mám; neoo=
vuflím, aš roffetbnn bítln [ptá

mnč mlumítí í pfóti bubnu.“ —

Ubožúl, nenabál fe úflali nefmčbomitúd;
robičům, na nimi i neiffleíbetnčiiíi fnaba
přítomnoma Ie togbíií.
EUobneB iíou bčti to Řoeoutlotoč,
iidnlo robíčomé fe gpougí, aby iim loupili
botčenou _lníbu, řlouce: „Elle má m e pe
nčg, “ ač o bobech í nebobedp alónt pnl
o glopotočftném ofnpu le pije, a; fe boro
čelenaií. Seben mubrc bolonce glásal učí:

teli oo Dítěti: „Rho &o tato mě bloun

šenělyo, ledytají ímeblatoe' nfií
neímqílnnm paponnlomóním řeči

iínorobe.
QI mlřte, mágem; příteli, Le
talomytb oílamenců má ubohá Motown
mnoho, přemnobn, iišto but jiš toe alone
lni3e Rocomloíoflč gapíání ifou, !qu Be

mílí bune o to pracují,

aby tam co nel

bříme přifflí. Či nebobí- lí fe tam oním)
pání, lleří l;neb m hrubé tříbč gáronm'í
btm—iiiagpl bo bítef mtloulají (: to proti

mňcm 5ófabóm mocbomatelfhým? Čí po:
ftačili útlo rogumel malinfúd) Wolůčh'í,
cbr; tal protímné zimu; gáromeň pochopil

a gagil? Bbaš jíte [[qffeli, aby [eua'
ftředya pobíiela,_břím neš fe položilo ad:

flat—opotmě? Slibný

nótob

na fmč=

tč nepočínó tondyoroóní bítel ii

nom ianlem (eba mateřftým,

poftí tam nebolo,
(totiž m nomč (: Ibn; tento bolonale fl oíwoii
čítance)loupil bod; ii; těm gmo: ll), pal íe tepruw přiučuií ii
tlan lcem (íprámnémumluloení(: Nani) ntjm řečetn bramč,
ač ieftlí iícb '
le 11e uč a t. b." Qřaogumné bčďo too
říbilo plnou babou 51á5lu iefftč nero3nms
nliffibo otce, a to přeb celou filolou, “

pomoláni tobo nnmóbá.

vilami mu„ íloffemfíc tupiti to, co jim
pan učitel tn! bůtllímč na frbce llabl ::
Mmalmoal, ooabómaií aguti ! nčení i boa
mime húšnofti ! Ilomu učíleloum; a nie
lbo fe nepobímí, Myš pompeučbo učitele

malou ;áflnbu i přetnoft, še bíth; brn

213iebnom rune
mřflečlu
be' tříbo

motatoflem

pollábá fi to p. učitel ga nez
íme pífcmnofti o gloufíce na

obito přeblošenénarocne;

píffí iqotem

nemlaftním cíglm; 0 m1; bollábůme

frogumítelnóm

ne:

pro ubohépífařemalé
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Gili už na ptnmi tfibě nanáší" přebojnč
panem; iqnta matetftébo, še iim pra
ničeho“mice ueýúwd pro tříbu hrubou?
“JI nebomebouli fprúmuč míumiti a píáti

iagqlem iebuim,

pat onino borlimei nárobu

opmmbu fe gambččili, naprofto uvítáme,
ielifoá „gečtuífenofti mime, ze dwwanci

ieiid) neumějí nul po čeítu ani

jinaf íprámnč íe mniábřiti,
netci=li potáhne pfáti. l'“)
Neméně čeftnébo mifta u)
čápiilád) Rocourtomíhjd; pilnbuic

čefté,

het-135 ::

Š' tlamu:

nemáš ie -— báteite eo?-— „B&ime
no!?! — ?lno wíce iemč, h;! prói
oíntčlil podmbomati pončtub o míuumici
jeho. — Selitoš tebl; romnčš info 9 o

couetoma

nqná. %": mna! přec učené

pri) temy [proftů
alatód)

i onen

*) 970 nláglu, in! aoccltrtmvaué na mně po.
mršcnčbo iawta nmteíítčbo nmnitait bů
tlabnou analoftí jawtňm jinúd), poíilám
Waňnnfti niloli llčlglou [múnlénlm an_i
pout—úopic — núlns cpeme—him), emp

nflu, im; |. *r. 1857 poílán bul

m Retourtotnč — bo tnpeďébo trámu. SJtiíto
íproitč moramntinn nine po ncmcdu učenó

pán tatto:
$alfennbein.

ne' na tu šmalímliei (rogu

mči mluumiti čeítou) nic nebrší, [[uffnč
ie bomnimáme, še Bt; mu přebni mífto m
Rocourlomč mqtčqóno búti mělo, tim mice
an můbec prašúbné mluwnice na [mčtč

lift'q,abl;

Wřotaman nero

čnmčl. Cšfoba ien, ěe íe po bnípobád) bo:

ftům přebčitaii — pro
mnfli.

original

mlnumice

meřeinč atcunee Dětem vemu,

Item! tobo natáčí nemálo utajen, ibn; pomolanú bios fe

jawu; blnčma? -— \Břebubiš Éobu šel,
že i po bčbinůd) tafcmúneímčbomitá pral
tila km tam ie prowognit.

geh)

mótečm; anatel

0 Í:mefe Ieni

Webnlosli bl; Iépe,abt) afpoň čeíh;

Dobře mlumil a Mat?

?lmfíat, to fproRč

pro tatomtbo pána.
Dnatnč i on má nbatne'bo fota,
ttcrtjě info :) gamut: boiuie pro teruna
Štocontlomffou, a na Htituiebo i na meči
[lmi fe čbnlela glaté R, totiš nápis (: !

tomu talořta malomcmú: „Rtnfopit
fi;“

tebn afpoň bmč notně d)\;bičh; rv

2 tr
2 h'.

iebtne'm"mě a to na přebpifed)

čůíebtrann.

6
3

gtouňee na paróbu mnftamenódn

Gute:

2

iBtlttfloII.

čůrat).

Qomuílite ie tunim, tteml teptum Neb:

5

“Barma *)tčgiill .bunbett.
?ttllell 9233511

5

0

5)
2
2

ttčitlmm
13016.

!Jtlitle Řčváu

__t

*) Snu pgo \Bána 3ana! thč lanitálm' nčng
čína! Glomčl bt) ani nauci-il, mnm; nemel
original (vmwié)
v_řeb íebou! jBroítm
“Kina, pane ftrůčhl,

a; 2361111506 neco ta

Iotvébo bo run; přtibe, bneb mi tg pomete!
Sá fl tatowě mácpoíti ohromne blúpotp

hubu "létat,
5omat.

a smebamómvgn kóta! uta

?twf'at nemnílete, %: b_vdptím tab

abobatnul.

cníge tatto name namrúňme

[piiomatdům tajowúnl iato placený
botúíee

fo

m ted) “toláď),_ fpe_nbo3áci ti

moramčinu gapomnčli, a nepncine tal r_velmi
“patní— íe naučili.

—- !mógem'

::

ctenQron—e'g

“Dobře ie pobtweitc. “Int ie naučí ncmciue
hlt
\D tatomód) “tel—id;, the ic nenabe

navrch Dluboh't (\ vemnú 3áflab tu jnplu
nlatcřlle'm, než tte fc best roiíeím Lánabu

pih; [amé mnn'dati muíeii [prámnofti ::
oabobnofti iagqta nafiebo. mřůi wage!
gbaš pal tobo bmbu libičh) roční, ie talé

Žmomman
fmon

ie ftwořeni805, a je má

míuum

Éobetn Danou a_ tnbiš i
pramibla ieii, toliš mlnmnid? (Qi nemá
me-ll prám; 23 0 či tě aaručmč neinomčii

iílmem cifaříhšm,

aby náš iam!

me Etolád) Ie pčftomal a Nemít?
“Broti těm, lbošbnro neímčbomitofti
ímé není fprameblimcu šáboft m pobesře
ní bráti chtěli, homolámáme íe mútoln ci
íařítébo, ienš na měn; gapfón bube nabě
i'mád; nárobů aufteiaďúdp a na němž [we'
blamá „gal'mčloftnama, Roeonrtomanů ii
ftojiftč ro;-ray ptáme [eblq [roč. 910 m5

fttabu mňem obpůrcům nanim bubteš tu
položena otcomílá íloma fpmmeblimčbo
ltonebo n—lábce;rautijl'ka Jorda, ici me

ml :: ft n or n čnim ltftu na p.srcilniáete
QIÍBer) ta, genemluibo gumančra u)
llbřió, raném m anenbnrřu bne 9. Báři
blamn. Eim spirit—bembabinci nejen [Mapa
aftámá prégbnq,
ale tatc jebce oftnnu'g 1857 mqi i_inúmpifíe: „QSři team ale

cpi bueb malým bítlámylnon

btm bo

vuftč. ?Beba helem tatownmt 91k ,tak
bčba robičům a veítounům neímbomimm!
'.Bořabatel.

nciupřtmnčmi ítatop Wa wšbl)
babe ? tomu vbeaeena, aby

\

O
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(Stati roamanité.

wifclícg'Pmcqomč'nátani wibu
wc fwncb natobnid) ta od) ga
cbpwání boliapln) (: i m nutí

bc gaíe ucicbna obc: oítoe'bčila Dobrou
můíi ímou 6 oběti mnobou, gřibila řáb

ui iicb iamťaf'

bitlami

nou filolťu, opatřila ji pěhtóm plotem—

na) oblcb popř-al pro přítomen: ale pozbřidm,ten, iemuš přifluffi
8 obbálrámc fc tabofmč nábčii, št

s

ii m5bčlótoali, ncbbá;

půba mifto ftromečlů robi lopřitou (: bo

bolt; řnč úřabo „jiné Ge mni při: blát, a točil; anállabnčbo plotu rozmrzá

hnali to nafíem nárobč, icnš co

bla [: to5h'ábaii.
Gošbimuqe tvoru, miba taleméto bo
fpobáříhoi,boplatbami fífollt;nafábelafpoň

faříte'mu webu bin; minu; nebo!

lilo netečuébo Rronmřc, ml 3: meřcjnč fe

fnofti o to ft ůafabi, alu) fpmroeblitoe' bla=
botoůli Gifnřítč nálešitó průd)ob fc gic'

bo měrnofli a Iáflot

poflcbnim,

bomu ci — bramborů.

a tubiš omnem bláfiti fe

fmi o prám-1, ici ciíařítč flomo mnelilóm

!mmům anftriaďód) nárobů garučnic. *)
$olo bt; čáfluffno, .:qu těš flv:
mičto stratil o pol—rotufftěpařftroi
me "fot-id; nafiió, ač í: říci může, je
tato přtuŠitcčná náula téměř gáromcň
háči Bcmolo“ famon, 5115b o !oual ou

Io pat nemálo bopů:

problém, a to flmonč, proti ubohým bram
borixm me fílčpnici, iclitoě prý on fám,
maie máme tu fftoícc, &amónlcl ii Baf-':

3cti — [aláttm

— 3m;

to umi !

pabá opět na moubroft muoDócf; obci, na

fmicbu, ale gáromcň i [ pláči?
!Bratobn o mifltací km a tam Dělá
fe cc ntčpaříhoím bofti blutu, bčti obři=
fámaii promítla fítčpařffd naapanlčt, in!:
51; bičem mrítal, ale nošila Htčpařflc'bo
ubošátta jaftč čím; to rutou ncmělo, mr:

monbroftpráločRocoutfom

cili aby iim mldblq. Go platné

Emi: ffpatnou.
pome

ólamni

mina tnííim

ftou, 3:

fe gtrábaií mntágali miftečfa pro

ftromowon filolfn hx "[edýčni

.: m5bčlá:

mání fwód; bítol, ačfolim pro -- bobpttl
ro5fúbló pnfhoifh maji Icšct labem. Sin:

')„Deflenn

'esbulbote" čifl. 40 r. 1857

wocboroatelílo caíopis “Init—enímproqáííi ie
to úwobuim' číánlu o pnmámóeb god; flo

mió díařffbd; Salomňm gpšjobem, ;: i_nm

ga přMabcm min;—itn:„atolu

:: si.

toot' ob !. 185_7 fenit. 8 01.271 l'uoabu
itbo alumni Muiemc s roúncntěmčtenář
Rmem namm.__ *Diffct goiiftč w tato flnroa:

„Baiabo

nogelíjibp rolábníbo Mlemn

ro

maturitu
necim a gat—ně
uúfnli,
fpiňe
gamegme,
|) [: iinárobnofli
námi ncučinilo;

ale toujččí

EIát—comou

net—(zmá
ie

múbrabne yřqbnofl jebnomu tmcml nab
hrubým, nebr; ítrjuou měrou blebčnomííccb
ntqn. ipm—éatalouíto nemá to_bomefmčm

bé floloo Bea cmilu,

máni uáaornébo?

po “.

6:3 mimčo

„Batim dnoóía Éobn, tal fmutnč nes
mopabá to mňnbt. gleicbna obec a ne:
iebeu učitel bofaguii ffutfem, št ! budpo=
toni gabrábce (Ie nm:) móbomč fe bobí

i ftromomó

[ftčpničlm

SDM po

bobinád) íy'tolníd; o rabofti [: bmou bo

Rromomto;

nogbotjim tam mimo uši

tcčnou nočbomoft pro Žiwot inctoinná,
milá gábatoa tone na abramčm ponětí-i,

profpěnnátčln &buffi. 3 pánu učiteli

to wóbomč f(ouší, tbpš tělu
fítolm'm moučomímim moíilcnb
mu poffgtá mírného pobobomóní
a řinébo togbudnx menlolonibo.
Rho; pal čafem bith) botůftaiíce goliábaji

potahy,

ofcquii tmy

:: pnborh; jina!

nigábnjeb pnftorťů (Glieitiuber), (Sňař nem-obu! ——m omnem chutné owoce na
proutí: ge „nátobni rá; Mitch rogma
nitódy Imenů sacbomán [\Bti mó;" obměnu iebnal občctílmuie tělo, jtbnat
plní i Iapfu, a to da fnabu aaiiftč nc:
nmlumil :: iebuotu panujícím Imenu; prin.
ci;- xomnoprámnofli tofíeeb nárobnoíh' ro
fRatouRu ití! tcbn_ m pinuí tom obe bue
9. Bdí-( na! portu: ugnán a firm-3m, ia!
bol jiš [oůnoicm bne 31. prof. 1851 mo
nomn. Gum belomn—i(bit Beim: bee $e
lotentbums) a nabíagorodnl icbne' udrobuoni
neb hrubou uuu—ŠM)(eines lion-uman
n—rucbeeeiner Nation liber bie anbm) to

Statouíru pominulu a Mage malouím,

tal lem (unb mobl Deftmeió.

ml)“

(113.822)

'e

bat; ei o

\ocllou i příjemnou.?! ta! gífló nčitcl,
i bítfp i obec. Bobl; pal fc nám nc

boftámalo přirnčnid; měl) lu promoůomu'mi
fitčyařftroí, na to tuffim mlge ieít naři
fůtl. Emimo iine' amlántuíbo pomífiumuti

aafíubuicmelebůllabnó:„Babenbničet
m., botách,“

heríbo roofoce gaflougilý

pumobcemel. p. Brant. ?Ronomfhš,
farář mc Štěpán otoč, Wřoranvnucm
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Gmi tobnmnltč.

nafTim po Hiti rogeflol mlafti, laěbčmu,
lomu libo, ímé flušbl; nabígeje. Re'jbv
(tmm u; banditi Ie mcbli, ěe móbomó

„Bab rabníčel"

to! na tabulce[prámnč pfalo, mni

icft bomowemmffube taiici tn tem oboru učitele 301 to učenou

a mňube; tu emírem by nám mgpčflnmal
ušita ftm') -— bmomó i budpomni!
Dřeš vbómaje fe, abgd) belňím Iiftem

lat—alfu Motamancmu
příliš negtíšil, (:
nebo Defence QBáG vane tebnitcře, 6 má:
šeuóm čtenóřfímcm neunamil, fubiš Dřív
dpobi mi utončili.
Din-ab bad) mna! fe
zmenšil B QBámi M5 něfolila flow pes
citu raboftuébo a růšcmé uaběie na Iepfíí
bubnucncft! & blafubbčlód) Inbcutů pro—
brali fe u; neiebui nípalci ge fpc'mlu fbnl
lébo ; jiní, ač brouhjicc na _;pčmranního
hubitele, mit—ífe mqburcnmónl) členiwébn

leje, mihi, še uš flunto potratu mb bo:
tomi mgcbósi a ttetó wíce utrábati mám!
235ml brabébo čafu. 60 na plat? ač
netábi

gpimalo
a ——co; mb jiné mági —
přiblišeii I tomu, abl; fe ia! me [piíeó

—-—pomílómaií

hřec,

by! po! po

podnvalou mpgnamenámaiíce a
látciíce ted), tboš při ftatčm
"lenbrianu

taií přee bon; bolu; ! porabúm,

llibi bo tcnmód; loutům, aby fe [hybčťx
neumíel “,a honu nestálo" -— :: iafne'
gbramč adfabt; mprášeii
námi na libo

momuj (met. Mobleme

ua

:; po? něm bográ
pro čec i mččnol't.

!umůáířu břenmim. Mnohé

čitóme

ně obce (Ičšbmbom řítí fměll, še mne
(hity!) iná 6 d):valitebnou péči bóroaiiuči
teli fme'mu [quíncu móšimu, neomloumaii
mu wíce pami ten touíel chleba učitel
itčbo, bile! fmód; pilně bo Hloh; pofilaii,
lnilm iim (tipuji, učitell přiílunuou wáš,
noft mšbómaii,

[Ion—em: mnobé

obce ui

cbápaii,ge Dobře mebeuó "lala

ieft

jeben & ncimgácnčinicb pollabů
robičů i nátcbn cclěbc.
© hrubé po! firem; i m učitel

Ihon fe amébě podnvalná čilcít;
neiebnl daápaií fe mncbowatelílúd)
čafopiíů a !nčb, nejebui hlpuii —
a máme ga to — je i ftubuii pilně mlus
mnici, aby fe naučili botonale mlófti iar
autem, na rten; íuab břiwe o intouft
pannou pohlížet! brbcfti, nepřeítómaii na
tom, ah; běti ble spůfobu papoumů ímá:
Rah), nýbrš blebí ! tomu, aby íe rogu

mčlo, co fe čte; ntclní

„čtu ne

pomašuie fe mnubc, jaro bómnlo, aínab
pníub něm jen -— 3.1 batemucu bříčlu
:: maření čafu, mih—3aa nepnilebni pro:

Džebel ! ufflednčni ítbce; ano
fmčbomiti bůfloini bource—mé
[ami nařiguii, aby fe » ;!oufflúď;

owoce glate

Satira 6 Hashem!
EIBafíncflin

wřeli) ctitel

!taboflam mlamuu.

čerítwěm

mgbutbu :: obbyduuii lépe než w ofpalém

fe, aby t

ten, jen na nebefíd; mlábne,
přibati ráčil “nebo poěebnáni;

fub 3imali, po teplém buigbu potulujíce.

počinaii fi (ibcmati

upří

mně fe rabice, com) uárobuim Malém fu
ípáfc bylo. End; přemrácmýd) přebíub
lům proti míumč nůrcbni fe počnenábía

Stubená moba mňa! uš ie ponělubmlži:
fila;

gůftámaii. „Bato mňa!

borlimi páni učitelé 6 mnohou občtidnná

]. Glfául lešeu ga human; tábo
rem. !)!te nimi 59! dmtró iunál, :: ten
[ebnobo tána :: obul febč 6 náčelníka!
íe galcgil, ge na polebm m mčflečfu u
Darom) občbwatt bube. Rbtyi fe polebm
přiblíšilo, bcftamil íe udabb titán u; bo

me ítatoftomč. Riábofllclránomč,

še mu

tof! bůle lte'bo [mlřiti dne, web! bo Barona
bo tain
íwčtničfq. ——„Sat mnoho bo

wášíl tuo glam, mm) info má blame ?“
ptal fe tonečnč titán. Gtarcítn nevíte, je
titán be; voďppbppollab nahlínogeabomal
fe a pogmal bo na oblb Ha: „Sun,můj
milí), to není to! hubne; polici, a; fl to
togmpíliml“ - Gltán tebv obehnal a
bobnč fi popíjel. Batina pan ítatoíta
přemóňlel, jatbn to měl uamlčd, obo
“ato dhimmi mplcubil. “Bo občbč fe
bo ptal, tbc to Llato má, gelu; bo táb

imám. _

Gllím wííat uímál fe :: pta:

mil: „gina nemám; ale Ibpbp
Bplo, pane natofta, lbpbo
b 1)! 02"

23mm propnuffteie myučenee fme'
bo bal um toto bobte' umučení: „!ch
lentlue, půibečzll bo tmel-,fnabnoíe tam
můžeš potření G mllem; ale udelej fe
90; ml! má jen iebuo ftiemo, : proto
ie ieft rošbpďp blabomý, bili tail alby
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a otmnnou tlamou na čloměta. $a!
mile bo ublibáč. 5905 se ícbc tana, m;:
brň mmm aš po mmcno, mms mu rus
tu óřtámm

aš po ocas, ci,—opfc omíu,

a mt [mcihll mnm nóbl: gpátlp; tim
milčbo wlla

obrátič

ua

sul—p, tot že

tě iiítotuč ucutouíucf
3. Sehrál

to! 1848 ofwitll tnšbau lucerna i lng
\ll a; proto fi B tim \valně 61mm;mlá

mal, ale na tun papíru mmmbalz „Ie u

to ji!) ib: bo !Bibnw'

able, mlíó

poccflm') bc; úmgu namátil

[: Domů.

7. ílnblmmíh'; tomarpě Satnb
mpučím [: přin'cl bo Gmc;

o břcmřuč mag: (resim fc

:: nčloum

[: tam po bcfct tnfů potloufal, plec:

mc bunřid) tupedčbo mm
6 měínlou
Nmou, Bauman! ii íumu břnnčnlou na

ncpotfal íc : Ellivpcm. „mz

útlou našla. !Rugbněmnná bčmn smola
la: „3 CD[na' tl hrom “tagu tmňj pa

íícl bomů, a Zába! pána Barona,

goml"

— Sehrál ncbčíhv [: “ranně

tlttbp obpcmřbčl d,;labuč: „!)lebqlabp
“Taba melitá; mámť boma iont! bmč
nobv ga pecíl“
4. 153 icbuom mčtním mřftč na
'.Dtormnč |:ch a: (mám platem plnfmnnčt
pro (mou mojcnílou borlimoít a přifnoft

gnálm)

Sámi!

gařanč :) půlnoci bu

bnem [m:—it memo gbouřít, (\ pat 6 bab:

bon táhl ulřítcm na cmičituu. —
bnwu přiml bo tobe mčíta čcfhi

bcbuitl,

Sc:
bu

opět bomnwíh')

lift votřcbomní,při:

aby
mu tam napíal, Le taté mlumi učme
du. ©!moít.1 ic bo ptal, sbalí flutečnč
tafé uěmcdx; minuri? Eommpč pat ofoIt
tamní, “gcpiece trodm vosami. —

*Ban

Baroíta
tál5nl,„Glomčt
proč to tcbp
— Du [:pafbo i:.l
potomidt-á?
má
přece učiah) :: ní cgn! *)“ — Stara:
fm, mu; bůmtipm') nechtě lhát!, ani to;

bára ímébo sarmontití, napíalpmmbimč:

„&Rlnmí po morawflu :: gat!

bui e ramena.“

8. 3in mnš, ímž Inšbnbczmččty:
ltcfíš n) !nmáruč móbnmč ti; tu: blílp ! obřbu iibámal, procit

bmll. & půlnocí princ—upil ! nim icbcn
nadšení; mčíftan a [mlumim [: obcífd &

nimi, :: pofhmil ic pub ohm plulowui
tomi, aby mu gabrálí. — “Báli pluto
umil procltmm 3: [na líbčbo :pr reg:
butbčm') [Iočll tot-m, otcmřclbo, a bncb
motal po ftráši. !DZčlean pal bobra.
mpnuč promluvou ! němu: „?lmi tu

num iebuobo bm ; rána bol trodgudnu

mm; prototágalumnšelce ímé: „genu,
jícm nemocná; ucmař mi ! občbn čtpn;

hltbíitp, m3 ieuom tři;

al: ubřlcj ml

faibí) o :_lčcoMini!"

9. Balné! hned; u icbuobo bobáčc
uabčltm'; alállcm “Bobcat gcnlfalczmohl:

„Miloítpanlf, mbátc H mi tamním), mu:

9331; íim i: oblmblnt ! něčemu co jim icn'tč
bgmátc ta! bobmtim aptclmnpuictc “do ia! ším neubčlnl'f' — *Éán gbtogim fc
fttášc zapotřebí,

pane

plutomuitu!

gačaftč llbtguon bubbnu ímo“ m und;
m9 [: 93cm timto gahmumlc'fcm dgn-mc

;a tu Milu obnoušitv — 33cmplutonu:
uit fc uímál, pohřbíval fc a 30mm vína.
5. “bum ítaří nmnšdomč rábi píía:
wall tému. Wlanšclla mnšoroi pořašbč

utčlil mu bcim' almušup, a pal [: bn
[onttpuč tágal, :on další mvmčíti? —
anod; bm) obpnučbčl: „Šmiloftpaug

bglbvd) íc mnfel obbobíat na práci,
a toho jícnu neubčlal co jim jícml“

10. sim)

talomó lenod; pnlátán

jenom ilun'nč neplní; ííále! nutila,

E\)m pro [wou gcbrotu a ponfágáu tu
fab! mífaf mšbpďp vidim, a intelu) ii práci, tbvi přijal almušnn řcl'l: „EDU
to gnmrgclo, gmolnla: „Cbo!“—— *ITImtšcl loflpanc, mám mclifnu chybu!“ — „?!
to po bclífí čas mlčh) posnromal. 3: na! infou ?“ ptal fc pán ——„Sá ifcm ic

fc to „obo“ mšbv :! měn; [m u iciibo
n'álhl příbobllo, pobíral ii štttomnř Na:
„S!Ilc h) ímá, proč pat talc' mně něm;

mubčláč„Min

bo QBibnř.

ll.

ŽB Iurcdu

lapil :) móročuinl

trhu togcífnil' !řcftau globřir, (máš

mu

bp! ufmbl fošid), a bmb bo mrbllíow

6. atom 1848 »říifcl minim) šib
! přebítamcuc'mn, a šáha! ob nčbo “W=
umi lift

nš into [cnocb naroblll“

?Bán přebítamcm';

mm; cca pobobnc'bo nepotřebomal :! u
jlm'ytb “ toho 911le ncmmmal; :: infra!

bu, :! tatč [měbla fřcífaua

[cbon maul.

Goutte mubamcbán kám! fc atok—lic:
„Uhatl'dsli tm fošicb'ť' - „\Dliloftpa
nc, uhab! “cm!" -— „“Joítancě 25, ze

') tj. anítttn = mášnon.
13
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ffi train.“ — !Baf fe tágai loieíf'ni
Ia: „utrabI-ll !Bám ten lošid; ?" —
„ano, milofipane, mně bo ulrabll“ _

mnfiali nčfolif foufebů (pánu faráři, aim
mu na ročbomof'i balí ugamřeui ta! mailo:
buffne UP!). — man farář, muš mágmi
„ĚDfÍMlttt 20, še f'i nebáte Iepffi pogor a graffcnó, roloině mafiedfi pofelftmi je:
na fwe' roku“ — ar fonečnč fe ptal jich, nfmál fe a pramil: „Dbefbčle m
fročbfa:
„913le ifte to, Ebo; globři poroii, mlli libé, a mořibte miemu fou
ten Roald; frabl?" ——„mm, mlloftpane,
febf'hvu, že i iá f—řefiámámna mimina
mibči iíem!“ — „žebry bof'tanete 15, je jf'te této. Genom fe polašbě ufiebnotte, (:
f'e midýal bo rigid) sálešitofti! aten lošid) jebnomoftné přáni fmč , íalé pomčtrnofli
připatne umč ga foubni pramotuV'
fobč šábáte, mně ognamte, a já paf roo
12. Sebuomn přfT'
mu plula přlffel profim mám ii na sBártu 23051: naffem."
nábtp (05705, že má tábaoutl proti ne
_— —- žBřiffla prmá poraba pob řisenim
obecního fiaronp, aby fe uffebnotiii, iafč
příteli. SSH tom pluh: bol nabpornčit
rodice tluf'tó, ltrrýš trpěl na rolfa.
potočtmof'li bt; fobč mošábati měli? *Bau
f'tarofla ba! napřcb mlmoiti prionimu rab
gulo m le'tč, a proto fe rogmrgem'; tá:
fat fetníta fmčbo: „iBofebe fe, či půjbe m'utu, fterůš byl aánrožnú feblál.
fe očima?“ — (žehlit be; rogoafu obo. Žerrto pramil: „*Bošábáme pana faráře,
pomčbči: „Eno půibeme; a 191),dnetell,
aby nám mrfprofil be ff(, nebotbod; ráb,
aby louh) moje fe sotamilt). — 'IDrubů
mr'ršete fet na fmčm mia!"
13. Sif'ii) ffrblif, poluibofpobářnbo: rabni, fetláf oončfub tenof'fnčiffi, měl ief'ftč
fmo tomtu. Im fe to_gboriil a pramilz
mal tafe' omce. *Břif'fel! němu na trá

wňtřmu bratr itbo, Herb; omim bobře
rogumil, a pobimarv fe na ne praroll:

farář, iá fi uebám feno na louce glagiti;

„Emilia bratře,

iá potřebujinčlolil

tmě omee ifou

melmi

cbatrne'; maji iebňátla, ici při poube
[Iámč uruflwi; mufič táf itčfoli! mír omfa

„D nifolim, o befff urfmi profit van

iaf'núd) a flu

nečnód; oni." — S'Dma ; móboru,
[\ebuář a fitař roioneš blafomali o
fudfe' počafi, neboť prý jim naf'iámaii

rogemlrf, 6 fenou midsaf a ta! orocim při
lepffoirat', bubon miti mire rohu; a fe:
bu'mta ti; f'efili, final bo ti pofle; omre i

3!a3ii.!1]otom

jehňata."—$ratr

črl: befft, flunl'o, dfíabno, teplo

momalii na nčf oči a

gmoIal: „3 nabo f'fIara, tbobo omce mm;

míti ge mně nfitet a ne já ; aid), ra:
břfi bod) fe mramor.—"
14. 933 iifté faruof'ti přif'fet nowó
f:. farář. SR'elteři hátfograci a nembččni
foufebč balí fe bo lřilu (! buláláni, še jiš

minimu _pámr faráři neromdfaiifuůlouh)
obecně, iiš mifini farář mem; ušima! !
přilepffeni fměmu. ŽRogumnó a fvraroeblimó

f'tarof'ta obce ffál na fročm, ah; fe loula
i nomčmu pánu faráři ponechala, icmuš
fe obec a šábnú čioměl obměniii nemůže
ga oběti, iimšto fe !nčg pobrobuie pro
blaho fmčřenců frorjdf.

QIč pal

f'tarof'ia

nejtepf'fi trboruee, iešbq íim befft načifio

iiš trub přec hrubo ffi

— — a to m talomé rogborlenof'ti, 5:59
fe Ee; máia ii; boli máma froěbo bomá=
balí me miafed') frogď) foufebů. ——Cia:
rofta I'Dčfóóůl mffeoivccuč tidfo,

foufebč f'e

pofatili, a hifi f'e ro aid; i trew poufaa
bila, mlumii: „mnu foufcbč, fá mibim,
a mi.) téz wibite, ge fe ones neufjebnotime,
iafc'bo počafi by nám náš ctibobná pan

farář lotfšábati měl; ale netolilo ones,
než nim; fe io tom nefiniumime ; proto
mám rabim, barbora! pana faráře obptof'iii
sa urášřu, Heron ifme mu učinili froou

poffetilou miminku,

a iei pošábali, aby

ialo přebřoroč jeho 11: potají a požehnání

moubře mk tu ro;!lábal, přece nčfteři
!řitlouni nechtěli mu louh; ponedfati. Ena
f'iala bábfa. Sřouečněieben ; hotbobIamců
těd; pramil:
„!)čo rat, ned) at má opět
náš normě pari farář touha, ale pob tou
rorfmlntou, Pop; nám po lašbč na Éobu

mi nohu, mám ii pobebranou! —$matfa
rogala ieblu a ff'la tbitčti.
!Broblišela

mpprofibefft nebo iaf'nč počafi,

nobn pobamanou a neroibčia šábnč pobea

ia!

bo mf bubeme potřeboroati.“ —- QBffiďni

prolimnici fmolili to nám!; ten, a l;neb

%ošinl louh: tu měl.“ — QBf'fitřnipro
timnici gafhgbčli fe a frooliii.
lb. TDitč Ečbuiic roolato matinru
f'roou: *Brofim todo, mamřnfo, propicbnčte

branimf. — 8 prawila: „G_opattimám
propíchnou, roštu,: na nogenie nemáěl—

V

.

_ '
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tom; to fnnb Dube

moflanřhoo bo mně,

abl) Úlcbalo člo;

na hrubě nogc!" —
16. „*Broiim más, ntncdyol iftm tu

měla ípoloienébo.

imnílancomépro

SDitč obporočt—čloz „Tal

plán?" tága! fc iiftó tlabltc dwbčmmčftč
ob bomn ! Domu. — %ňnbc měla jc
inc tu ni:
čcbo!“ © ubobčbo (Quinn, še posbube

bnobndni obpomčb: „chcdpl
on"-Qi,bc; tobo gn cigč pmq:

loupenou, (:

d)á3cli celé hóloroftmí [říštm (! Hijcm;

ale ncmobli fc boptati na člotočln
fpoloitnčbo.
Sil fc lorácoli 6 nepoří
Amon ! bomotou, an iboncc polem ga
fltd)li Jaim. QBůbc: itiirb pramil: „*Břá
telé, počleito; tu tbofi gpimá; ten [n'ab

nnamnčbo bčbánim, potí: jen molil. —— bubo fpoloicnóm člomělcm!" — Gli
po „gpčnou:: bonli ! magi, na níš naftu:
„91 což to máta, přitcli, na goood; ?“
d\a pob flromcm obpočinml a animal.
npqornili bo ro itbnom oomč. —- „D
ncťb by bo tě ! o příčí" — mpílil fx ?Bůbce moll—main: [: u něho gaftomil a
tfaolcc, „blcbám tč him budu nepuftím mlumil: „lílomččq iftcsli [volojm ?“ —
£Bafhnoba: ,.3Íeml" — Úoflanec:
a u; if! to lqlifu na Bát—zdy" — ího
l;nnl—uii; iim ani

neobpomčběl,

než ifq

„SR—ibibndmm 6 mámi promlumíli!"

-—

r&b, Š' ít to ta! fítaftnč Rončilo, co [pío

$aítudpa:

bomů i: ubíral.

—-—
iBoílancc:
„malícmčc můšc mám
luští mtlice orofoěífna !" ——$anndpa:

17. QBtoma, hord iiš přcb bioaccti
roh; manšcla fmčbo na břbitom nonpro
wobila, ,gncnabúni [obč nmiuiln, štít opět
mbá. Unmfl fwůi aicmila lmotřencc fmé,
:: to [: ii ptala: „?Ilc ťmotřcnlo, coš
po! más mnti ! tomu pobnnlo, nboftc ít

mbala, tbnšiiš ::!on blonatrolůiftc byla

„8 Mitt mi [matú poloil"

„QH fi ic profpčíína nebo neprofpčfína;
itčtc hoou cenou, já o más ncftoiinll“

Qanlantc

pramil ! [oubrubůmflotilu:

„“Břátclé, tout ie [ťutcčnčfpoloicn,
ni
čcbo íobč umí-tie; icbo fonileiíftotnřpto

„3nu

íočic fráli nalícmu.“_ *Botom obrátilo ic
! pnltudgomiřcll: „Gloměře, probtito nám

mibitc, hnotřcnlo, ió iíem to to! romá

tofiili fmou, bámc mám sa ní 100 bu

tobomou?" ——_“Ebotoaobromřrěln:

látů.“ — 'Bafťudpa: „Sii iícm más
n) noci, tr.—93iftm lomu, a lúdmu,
int—nouprofil, [>ch [ílipo fmóó; o man:
ani mi šáh-ní; utřeme: „„(Bogbtam
'Bůn $-ňb!““ myš po! ft robim, řctnc buh-itn mám nelloiim, a fband; Dál, nc
mi ta! mně!“ —
mobll—pd, loňilc [roč probatif'
— 9331)
18. Gtařcnla a tomtom přimo na [lauecz
„91 pročblmc nám ji probati
nemobl?“ ——'Bal'tudm:
„Snu proč
flamnoft Ěojilgo Stilo bo Binn. Sat
mile pmní rána bělowá na Cěvilbcrru End) nemohl; proto še šál—nénemám !"—

šiln;

tomto, nařenla to! [a ulctla, Š: Bnlo
l;ncb na bromu—!. Bpamotomamfíi [:
prtoupila ! moiůtomi a mnmiln: „“Pane
moiůlu, ; čebo to l'třelili?" -— %oiát

QBnnlnncomt' “li bále a
„Kotě ilulcčně pobhonó
lrálonoftmi nolqli iime
člomčla fpolojcnébo a

obpomibčl:„3 hlín,

nemá!"

Bnbičlo,5hlfn!“

——ětařcnlo [cpiola mc: a mohlo:
„5.5 Stmínúčlu! Sal pal to tcptuw bubo,
aš gačnou [třilct 5_celčl;o?“
18. Sifló ftůl Gpančlfh) byl molicctru
bnomnflnú alontčnč odmtmočl. íDocbobili
létaloroč gc tuned; !ončin, a tona! lašbú
potratu tamcm) obencl, nuočba pomoci.
Rontčnč rogblál'llo ít, še lélnř, itnšln;
mnlččil hůl:

20. (mcboroaumčníq

Siftópan

\oilář přiiel na i'ilolni miňtaci, a fpotřil
mqi jinúmi uópabnč žitočbo :: čipcrnčbo
tlačila, Umíš mil—mně obpomibal. 8 bal
fe 6

ním

bo řeči, alu; ici pocbmálil ::

tůgal fc bo řta: „Gblapečhn čim policii
oltc tmůiP“ — Gblnptc fc gamlčcl a

ncobpomibal. —-—<Bál! milář bobálonl mu
hrála—m— chuti řtn: „Nic íc neboj, chlapočlu, a
plíntlftařičhj [a;cbnil, pomč;1 mi [mčlq čim icl't otec hoůjP" -—

nemocného,

flou obměnu. In
problixcl hálc, woptáml

boftant

[: bo po jeho

boloftod), až po! pognam flow jeho bal

tuto tabu:

ccftou bonoořili:
nic; na celém
jenom iebinébo
ten ani loňile

„Meni jiné pomoci, má alu)

hůl bohal a noftl loffili Gc [polníc

nčbo člomilaf'

Gblapcc gmušilo [: obpomčbčl polcblnfxtč:

„*Baffctcml“
— *Bc'mmilář ncflyňcm
bobřc obpoloibi icbo pohačomol: „Snu
tem) icnom blob, aloe mu bw) EM m

— In fc mpptamilo hmcflc jabo napomocud“ —- Gtatoůa

13'
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a učitel, ftcři 5in obpowčb dilapcnwu
fluffdi, forum ímiď) utaiili.
21.

Gblcwec beíitiletú probili—im íc

mnpramomal matce íme ímůifm: „žvřitá
mamčnto; bncfl'a Ie mi 3bálo, že náramně
prffelo :: já ifem až na h'iái pt'nnlotl!“—

Matta,

ltcrá [\le

hod)|: prublč hmc,

popabla [qnl'a be; mem.-iní ga mínil),
trvala jej, co fill) měla a lřičcla: „3 n;

apropabenp milu!

Teřilám ll ti n-šbqďg,

Io ti mufiln l):leb notně mnvráffit, ach
nám nelesl bo inulinu."
26. “Bgoraman
potla! fe cel'tou
6 bratrem Gedycm a tá5al [: bo ita:
„“Brofim 29:16, příteli,

nenaffel iflc na

ccftč med) 6 tlefátcm, 6 bměpla
gcmličlama a B bndptonl“ — Ged)
cbpomčtčl: „Il—bo jlcm nenafíel; ale na:

[cglifcmpytli!

6 Iubličtou,

ma bouffanla a 6 báboul"

6 bwč

27. séralvčnta mclice tvlibná růba
mail?"
bamímnla le B mužem pronombllnóm,
22. Gtarč paničku ftojíc přeb u:
icnš Eúmal u ní gačaíté lyoftem. Setnobo
cablem bubonmla Honc: „Sli nnnčiňí řc= bne při talomč čábamč bolt 5 ncuabími
meflnici ga nic neftoii; ta! na přítlak—. 5: [mébo fcbabla pomftal, upřelgtah; íwč
íllcnáři
přeb lřiccti leti; bělúmali 51: na pani brnbčnlu a Gprflcm napřašenónl
cabla, ltetáš mnohem lráfněii nlagomnla po prftcd) ullčl't) ! ui [: bral, (: miřil ii
jaťo gtcabla nnnčifíiJ'
m obličci. órabčnla bimila (: tágala fc:
23. *Barvčbomo, še přeb nebámncm
„Go pal bčláte ?“ ——S:)ofl mna! ncbaba
fc móliti m pobimné paftmvě te' aš ! ní
icgbimnlo [:: pro páni; bělann člnrmi loň
mi. (vloha, že obyčej len llcíá; gciílupcc přiflonpl, full hraběnce na čelo a motal:
„3 tt; nudu!“
——Sraběnla omílcm
Eiffupům Aniiftě buben ieft cti halami)
Sebenh-átc přiiel [eblál 5 nebaletě běblnq tatomtjm titulům ne,;tnnllá wášnč fe ')“
proti obnčeii tolilo G bměma loúmi. “Ban ptala: „Guš po! tim dacctc?“ — Sault
bělan přijba ! to:—autága! fe bo: „*Btoč
pat lepmm prcftnnmlluč mnlmětlomal dnu
pal nemáte čtvrt; laně? — Ceblát libuje mání ímé řfa: „Sun, hraběcí milofti,
mu tulu obpomibal: „Emiloftimn rane bě= tomúr fcte'I QBánt na čele; coš pnlifte
lano, mšbnť i(: smrti ElJlilnft muqu & bn necítila ?"
6 bročmnf'
28. (šedá! ubíral ft polem a 511:
24. iBond:
„.Dnmiln, ob lctoňfa [ml fláti, abl) fi gaňňupl. Sal mile
mňa! muntal a otcmřel tabulomrn, filnú
Dube na nnncm flowanílc'm nlčflě lama
Blaženoftl“ -——
©on3ilt
„Sal pnl to mano! měnu fudni tahá! až na bno mu
míč? Cnab [: tant flpatgl n flnlh)
mpfoull. Geblát nuje G_pró5bnm taba
Dobře utvbi?
i [nab ji; tam ncni áá;
lmlou pramil: „It; máčmčtlíinoB nešli
bnébo cbrobilce?" — ŽIBalíel: „D ni: já; iá [\nd) bo [ml měl na foliltút, a lt;
loliwl ?lle pomnfli fobč, roll! 1856 umřel bo máš naiebnou!“ —
štóílal i Qbubnba 5:5 potvmlů;
29. “Bowčftnt) lalomcc lljcc topic:
tuby; ntufi naflati farna [\lajencl't a lamů mel)! ic. Hnčg ici připramntnal na fmtt,
ňtčftil“
a prawil, ěe bnomě jeho fprčilc'mi iíou.
25. Semanín; miftc flcl 6 man: Patomcc obpomlbčl: „D malebný pane,
šclťon linou m nebčli po požehnání bo
to mne melice tčfli, je již [vt—39Be ímčta
minobrabu a mall učenila B íchon. !)la půibu, nebo ti lagebnici a létámici bt;
ccl'lč mlumil milic: „It; ftaró , ničem mne [nab bo žebrott; umet-li, lbnbtyd) měl
jíme mfnbili bo loterie; co pat ti mám
icňtč hloubi: šitil"
toupit, mnbtámvli? — žDřanšeltnob:
30. !Ullabó hrál naftoupřm ttůn
powčbčla: „Ship mimlnýnt'; fíátctna 5imu fmůi nan—mimi! taté Zaláře, aby nčltmim
a pělnó rutámuif.“ — Gm ec: „920 bo obíomcncům milan bal a je na [mobobn
bře; a co pat mám tobě loupit, llnlu ?"
propuftlL *Btilíeb tam lašbčbu fe tágal,
Učeníl: „&Rnč, pmte miftžc, lupte l;n prectu; Byl bo gdáfc přificl? ?íle tu
bm) tus ugenébo mala.“ —2Ri|'tt [otma [it;l lašbt; nemlnm; anenámiftí iingcb libi
floma ta gallecm, bmb nemiloírbně maftil
bo megeni připranenn.
Roncčnč přlňcl
[lpctučltcu fmou nčenila :: Iřičel: „3 tt) ! mlabémn nmjomi melice trubnomnfL
"lafnmitq llulu; tt; máš (buť na ugeně? němu, a tatč fe bo ptal, proč přincl bo
abn's maat ber_ltnit, lbvš prní,

abn'G nc
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šaláře? — Santo 6 očima [(tamúma
ohnou—MI: „QBdičenftmo, iá iíem m ši
mobpti [mčm fpácbal mnoho nepramofti,
ta! šel-mb nmfel půl bne tuppramomati.
Bailoušil ifette jentč mnohem mčtííi treft,
nešli abc mám, a proto bo milctab fnú
tíim a jen o to *Bána Qoba profitu, aby
Dn mi ráčil miloítim býti! — EDtlabt)
hůl Mana! ienom u tohoto muše prame'
posilani břitbt'tw .: upřímnou litolt. “Beato
Ie obrátil ! oftatteim .: nramil: „Rieu-af
může tatomó begbošnif búti megi těmito

neminnúmi lirttti?

Balářttiht, bneb um

[eiměte otom; a puírte ici na [mom-bu,

ab; mi tl) oftatui muni) ;be ucpe-fanu"
31. 28 obci cube; motamfič, :: mna!
nyni jiš weliee pončmčeně ítaři etní mao
ramané me mratrid; .: tn řeči bobíc $a
(l):—malimuíeli obrobilmni a uclafhmúmi
[point—bami) mlabftimi mnoho úímčňfů a
pump [náíietL Sebcnlráte tah—málo ob
robii' mlató muž, Meet) Be fmou miro:
bnoftt i úctu ! oíobáui pro ímé ítáři cti:
bobuúm pogbnl , m temnčlé wgbčlanorti
ímé t'tňllebnč tógal fe ftařeřia Herimébo:
„Sat pat 913.5... hub:, a! bum-te mníet
tt mtabfiim Němce-.n m icbnom brebč [e
šeti ?“ — Gtařec tórantý utřel [obč [(_gu
mvftourlou a Mišně obpomčběl: „Sá
Íobč ji'; přeii hrob ob *.Bátta %oba, nebot
Ie boutuimám, je afpoň na břbitowě ob=

tobilci tui baii pvfoie. Simhy tvňati
tam tučli tal rogpnnili a ncňetmi býti,
aš přiibc nčheró po mně to téhož hrobu,
bůnt fi wttfopati hrob [;Iubňi, ata! přiibn
! otcům [toótn MoramauůmJteři'; bnli pe
tvčflni pro [IDN] láíťn liči—bn a l' [\lišnímnP

32.

$áglimú

želfu Ale—u. Sebuobo

je! trodtu qučii

ntanšeí

měl man

mečem přiňel man

bomů,a ntattielta ímčlá

uminila fi, že bo pofhalíi. Bačcriiila
a přemlella fe m iini, "tamotic a mu:
mlaiic, ibn! ieii utanšcl při-'bágel. Du
mna! putna! blaů manželů; íme a pra:
mil d;labnč: „?leboiim fe; nebo! ili4l

bud) bobrů, nitteral mineublišiá; iii:4i
mna! bud) gló,

tale mi neímič ublišo:

mati, ieliloš mám feftru [aměbo lu
cipera 5a manželtuP' _—
33. 11 probámáui břimi přibruštl
ie ! poleíněmu feblát proftožehi abramil
u přitomnoíti mnobúó [polufouíebů [módn

„23mm

to ic bimná mčc; 9139iftc tá

či! na učenódz nfolád; býti a jfte přece ien
ílnjebnifem; iá ifem bo šábnntb "to! ne
dmbil, a iíem přece [mi)m pánem.“ —
EBolcínó mu i bitch obpomčbčl dytabnč :

„*Retti měc ta ta! bimuá, jat fe mám
býti tbá; tafotmjm pánem, jala QDI)ifte,
ici ieňtč niobu býti: ale ; QBáG již ne
můše [\úti tafomú flušebnif, iafo já jim !“
f—šouíebé tvnfmáli
proítořefčmu.

fe upřímně

ícblátomi

31. (*Břimá obpoměb).

%nnčini

car )Rufh),Žlleganbee ". mihla

iem ič, uamíitimil 'Betrobiabífnu mojen
ílou nemocnici a bal fi ufápti těš mift
llofti létántt), tbešm fe nčtolil polniď) [ě
fát'ttifů aaměfmáwalo připramománim letů.
913mm nechali práce a pnftamili Ie,
abt) m5bali obvčeinou čeft; ien ieben
gbčinč poblebmttn na cifaře a na ffmčlč
lomem-libo iebo potračomal to práci ímé,
tuti; me tření prémii pišmomčbn. ©e
neral “R. přilročil ! němu 6 ntáslouz.

„Guš newite, je Šebo Miton

eifař pán

linií přcb námi?“
——„D mini,“ obpo
mčbčl ntlabif; „Šebo Emilem ale gaiil'tě
mice galeši na šimotč ttbatnčbo bůíioiniťa,
nešli na mé petíonč; a jcft tu nebeapeč
no i otanišeni pronienfatil'
—— Gar fe
ufnnil .: čefal, aš lěl bobotomen a obc:
mbán bnl. Sunni poftamil fe létarnit
rumnč iato ímičfa přeb ciíaře. — „?Do
bře, múborně!“ pramtl cifař, a obrátim
fe ! onatnim létařfttiut oíobám bološilz
„“Banomč, přálqu) fl. abpl'te mňidnt ta!
to ímóíííeli; ibn pane nábnl [ěl—Smůlu
5a
cht—matetoto iutóňleni

a

přiintete

to co

bt'ifag mě čtáňmi blabofllotmofiiť'
“Mi
těd; i(omid) mia! řáb 6 ptfou iebnobo ;
bůftoimh'i iei pmmágciicid), a obemgbal
iei mlabitowi, pobimenítn a raboftnúm
lišůfťlll téměř nniráčenému. (Shame 92mm

č. 15. 1857)

33. (Getrtoaloft
boli Lurd mčfto Cbioe

mc míře.)Rbtyj
na ofttomč tě

boš iména bobulí,
give—lilineittáíne'jni
Děti ;, tteimgácučií'tiď; robin, a obeílali ie
bo Gnřibrabu
*)tešíi byli; obemgbanq bo

[erailu na “uším fttltanorou, měli; bčti
třeítanffé břime obřqánp & lgapřcni min;
!řeítnnffe' pobnutt; Býti. Dbřegáni fe na
nid) mpfonalo nál'tlne,

ale gapřeni mii-t;
nebalo ie u aid; ani flibt; ani brogbatni
mqnutiti. *.Bfilročilo fe tebtp fulmina
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ftem, a nebebe' bitte butt) bičománn. Dni)
mna! Dílnu) uegwratnt), co fe ob dplapečlů
tobe outlébo tvčřu nenčelámalo. quě
pal me brogmjd) mulúd; iig ani mlumiti
nemolglq, láóáuo jim, aby pe3bmibln míti)
ímé na ,mmneni, še miru [mou gapíraii;
nmfíat gábnč bitto teba neučinila, na je
ben chlapec tal“ petunč ftiflt tulu fwon,
že mu ii ani ga zima ani po fmtti ote
mříti nemohly.

39. Rota na támen.

Mečiar—mi

na nábtaši ! vbiegbu fe dmftniidmu [ml
tale iefuita. Soláň pán s černnmt mlalt)
:: 6 btnbeu bilou mibn řebolnífn tebo
mrfítil po něm učlolirráte clem nepříliš
luftamóm a lenečně přiftoupím !nčmu
pramil: „Wemólim-li fe, jíte iefuitn?“
——„?lno, milá panu" ebpewčbčl řebola
nil [he—mně.— Wm

ufftlibmtto

ie po

běie, :: npraší fe to na pánmč ípramebl
nefti nab ohněm lřeffanfté lóflt). íBro
ntid)ó fe to čaítoltát pebošnou (\ turonc
neu moblitlwn, lu) fe to pleíniminou, t. i.
murnofti ítučtftou, neslnsilo. “iontu mafti
t'bo fe lašbobcnnč namaše ránu n mečer,

lmčomnl blafttč, aby to mílidni přítomni
řln: „Sefuité iíeu ro poměfti me
lité učencfti; nuje telu), je,-li tomu tal,
pomčste nám, proč ie moje blame černá
:: brabn Eilá?“ — Seíuita (wege tuned;
rogpatů nbpomčbčl: „Iotč obtub, je ifte
jat ším málo mqílil, a proto gůftala blame:
četná, ale melmi mnobo šmáftal, nb čebo
mám Emba přeb čnfem geňebin'ělaf' —
Dlolnftoiici balí fe bo blafitébo [midpu (:
míletečnó, brgú pán aapóřim Ie tábl firm.
Sim, ěe iiš nim) nebube wíce gfoufíetí
učenofti jefuitůw!

nemá fe pefla báti.
(Qafípnr snem.)
37. Sifh) malíř pobobqnúř mudmm

40.
fbnmlami

lomu! n\Hnbu uměloft

mldbence lnttt)

36. (Walt proti perlu) QBeyue [lqneli
fe 5 letů tvášne' mlčelímofti, 10 letů tr:

pititvofti, 15 letů metrem, 20 letů či
nem (\ 25 lotů potom. Miletín to fe
bobře ftluče m mošbiů' míti; paličlcu fill) ;
po! fe

bitel

!

tomu přileje čtmrt šejk—lilanó

úftamu

bal

[mou

žDřlnbt) le

fe mu nabnouti

a

obnouti.
Rbnš byla pobobignn i_ebngbe
tomenn :: mnplaeena, poměru "1 ji řebitel

lecí.

!Dřiíllt) bruěičh) ! netušíte přeb
a boneílu pro 17111351)0 pro

3 !tviti

:: hitu te

Dlemčnin l;n[pebář pro

přilln'non

bofpobafimoíl

ímo:

můbec

m il5bč ímé, i[a šúboítim, abnli boftč ola:

gnámt) zát—al [obč mirčtl mth) boneíene'.
——Erušičh) mu ie benefit).
?ln pat fe

mšitě

na ně biwal, ptibčbln “prómomná lu

po,;nají

iei na

ob_rnge.

„fonet—te'lyoě

ďgatfa fmabebui 6 lištou

telecí,

:) níš

bne přinla paničla ! němu :: tuitnuc po
bobisnu tágaln fe: „92eni=li mambo, to
ie pobobigna bówalčbo pana řebitele? Stor
byl bobnó frařečel; bobrotu iebo tolenale

bofpobář pofub neměřil, bo fmčtnice :
melala: „“Baue, neni-liš netreba, tato ie
bna lýta rnice fe mám libi, nešli Infium

uit—čti ieft na

tt; lntln'P“ — .řofpotář na hitu

obrase tomtu“

Q)?labó

pan řebitel pramil fám u [el—e: „8 tot
mufí E\óti práce móbomá; můipřebebůbce
Byl ienem o 30 tofů [tal-ni nešli it:, (:

paničla mibí iei m pobobiSnč mít!"
38. Žila lupeďém íllabě h;! ůmenťu
ground (: u ně!;o tabultn e nápifem:
„Není: li nilobo me [flatč nechat fe tu
“manž. “ -- “emcomflú učeň četl píímo
to, pobimal fe bo ftiabu (: neutiba tam
nitelyo, co líh) měl gapvonll. Šupa flo
leut přibčbl 5 metleijfi [mčtniee :: pml Ie

učně: „Go pnl d):tč ?“ -— Učeň anbnč
nbpomčbčl: „& nic; iá fem tolilo dnčl
naplniti šáboft tuto píanou, aby prá fe
gnómonílo, neni-li nilobo we Mare." —
Rupec ob té boh) netusil ani gmonla ani
tabullt), neš tabčii bebliwč vítám! fám
tve flíabč.

te

lecí B oatuláfitni oblibou blíbaie gmolal:

„Iotč tmrbt) ořed; — cruel“

-tv-'

Dtee

i [\;on měli flnlra lu fmnm potře

bám.

Dtcc mu búmnl na ten pčt ala:

hid), a

fun lbnš bo potřebcmal, bómal

mu reíet glatód).

— %iah nčlcliháte

B pobřlománim přiinl (: ufdwmal ob otce

pebómanou pčtlu. Renečnč mna! mutt
lépe na befíth) mnam; :: proto namítat
oteomi fl'_a: „mmm pane, to ie timnó
mě:; máš pan inn mi bómó na ben be

fitlu,

:: nn; ienom pětku“

— Gtatt)

pán obpomčbčl: „9 což pa! můi fun,
ten to může Dělat; tbqbud) id měl tu!
Bohatého otce, info on má, tale buď; mám
bómal beíítťu “
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42. Gebiál ieba na pole man! efe
bou fontu

proítořefe'bo a togpuliiiěbo.

Gone! ptamil ! němu: „minutu, iá fi
[ebnu na břibčl“ — Dtec obpoměbčl:
„36 ti bém břibě; tbobpd; já bp! [měmu
tatitu dně! [ebnout na bříbč, to bod; bol
nabrabal!“
— Gimel: „Wc—, mp ifte

mufeí mit afi pčtněbo tatila !“ —Dtcc:
„D tt) blur—itn! lepnibo nešli to!"

43. Sebrái latoiil (botě po šebrotč
mene! bo chalupu), ieiiš moietnit bol pro:
teftantem, :: obřímu! fe u tamen. Scliloš
bp! šebrái to celém oioli prémii info

borlimí; tatolil,

myš bofpčlóion

boípobóřc protcftantffébo dně! iei pobnč
mati (: mola! na pía pob [amicilešicibm

„$ape3i, pojiv mu!"

a při tom mrftal

ohm po Žebrák—roi,co na to bube řifat?
QIle jebtát na peci potoiuč [ebčL 9icmoba
5 nčbc ničcbo mptábnonh' mtabó pobor

[fitcl blob! pfa po blamě pramil: „_blebte
ftróče, mp těl máme papeže!" — gebróf
poblc'bnul na nii, pom3bndmut fi a nógně
pramit: „3nu, inlá mira. tan—miipapež,

:: iaai papeš, talomá ním!"

44. 58mm:

„Sido, co pal to

letos ie na těd) nominúd) ga bin!

o těd)

ifte, je 6 němčinou nafiabp tašbó proibe;
mp umíte nčuieďq, tebp toqměte nic! na
gába a proibčte; id pat ie iiš ce furgon
čeňtinou ga mómi boífttabnf' —- gib
mffal fc i 6 němčinou vrátit.
46. matná čtnaerál měl pro jaiófi
přeftupet baftat pět :: bmacet. QIni pro
fba ani flibománi neípomobto, mufel na
lamici. Rbgš uš ležel 3afe moitočil a

profil řfa: „lh-opati,

miloftimí) pane,

račte bát pět a broaeet bůíet ro iebno
[mágat :: beite mi íebnu; já ii tafé me
amu ga pět a bmaeetf'
47. Ěobntó šib [d)ubl. 58911) na
Íepfii Žiwot gmpl'ló tmoutil fe to dmbobč
[roč meiice. 8 napablo mu, že růibe
biebat prorola, aby mu poměběl,jat bloubo
fe mu ieňtč ta! si!: pomebe ——8M

[e

[cm potial čloměl'q, není fe ptal: „Ram
jbeč Šibe?“ — gib obpomčbčl: „Shu

btebat protein.“ -— „Sá ifem proroť,
pramit mu neměnný, „co cbceč?" _Bib
fe bo bneb ptal: „Srizli proto!, potočg
mi, blcubo-li fe mi ientč to! gle po
tom?“ — We3námó čelí: „113 jenom
bmč lem." — „?! co potom ?“ -— „“Bo
tom“, obmčtil gti-árie! muš negnómii, „po

tom tomu přimplnečl“
48. Sil'tú bobaboinó bobáč bal na
miii?“ — Sixta:
„Sá o tom ničebo ítráni ftainatě o mnobóm nálfabem upra
newim; ale je to flutečnč toč: neílúcboná, miti cemu, iešto celému ohli byla hadice
je mpbrji šenífá oím rofů míčem—a?" proípčíiná. Rbpš ii bobotoioenou prohli

manšclid; mem-gorilám,

co prá iii ce:

16:5 0nt roh'i meípolcf ani ftoma nemlu

— SBarta: „3 bei fi potní; tafomúd) ŠM, přiňcl ! němu geman pro fmou pro:
ftepáíinoft můbce anémii, a ten ptamií
pobimnofii nalqlbp'c i na naňi mlafii;
tai n. pt. nix-fie[ouíebia Gbmalifomá
mu ttomp ufftěpačnúmi: „13cm [ouíebe,
nemíumi ani f(oma, co ji mám." — ta cena icft mclmi nátlabná, ale bo nebe
Sixta:
„Snu arci! še nemlumi; proto přece nemoc!“ — ŽDičfitnn moubrb a
že ieft nčmá;
ale šenffá beg nčmott; mtipub begobalu mu obpomětčl: „Dmňem
iinčbn to!;o nebomebia!"
„
45. !Bacbolel fi blebal u šiba fluíbu.
gib fe bo ptal, umi—linčmeďp. *Baďwlet

je ncmebe bo nebe; íice bod) fe tomu
neímizně bimií, ie “5366 na ni mibim!“——
Seman fie! Ge froou trochou báte.

49. (SOOletó pamdtta

obpomčbčf, je němeďi; rice neumi, ale čem)

je umi tal bolonaie, ze mu nifbo neftači
cbmiounmti. Šib Inn opaloloal gnómon

[to..bpae

eintba.)
mne 16. frpnc 1857 abbé
mala fe m Rratomě
a po fouíebnid;

noíúďou gáfabu, „še 6 němčinou
gemicb*Bolílód; GOOIetá pamóth fm. $ba
Hmi; íobč o flomanílé gemč
mňabo proibe", alemalieibo flušbn. cintba,
Sebnou [fli fpolu bo měna; pacholci měl

mimo

melih'; ugel na

ptwni miaflč vředu; ; Stalie m

5ábecb a

iib ňet toeblč

iinč i

tim čóllubp

mnbobpl, še

nčbo : boli into pán. *Išřimi ! rovnob
nčné řece; moft bp! ftršen a iii fe dptčli

tobolte řebolniďčbo oběma fmčbo bonefl

mátiti; tu mola! puebolel: „113to mám“

toboto femena ftutečnč prmni mlabč
tolaflč oředm bocbomal, obhlb fe po:
tom užitečný ten ftrom po celé Šatiči

Bio fe :! pobimenim tágal: „QI co pat
máš?“ ——$atboiet ptamiI: „*Bomibal

a pesbčiim Ganbomirftčm

linii;
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Gtcní topnanitč.

jala—3i po foufcbnid) gemid; [!otonnItócb—

nepodyobnč&na©lomcnírn
ttomi

——
romiřil.

pob In:

Ena bm [m. boa:

bohužel i na naňcm čcftoxfíolonuc
flčm nátobč,

a imenomitč na EU?:)

tamě nel—ním; nařigcni tatomč aootcčnč,
nebot 6 boleftí pogornienlc, 3: na mno-r

cintbn má rošt-úoptnmboloó 'Bolá!
pitogi, (i(omtnífnoirobr), w Winan běd; ftmnád; montonmné obnábaií [můi
fhx peří)

na [mém Role,

ftatofň „pfeb

nomňm“

anafem to, ze

obnčeiné pře

pětin; po praotcid; gbčběnú hoj, a Berou
na jeho noloomobnčjííi ffat Ecg mp_qnamu
(: 61:5 rágn.

Stab

End; měbčl,

ltcrah'pn

ah; 50. (Clamnoft n) Sloančí cid) natom Et; mobl náč Clotoáf, .bnnál
na

Sermon; fatolitfé m

a QBalad) malebný Itoi froůi nabrabiti?

Smančicid; B mnobon občtiroofli a tooth
malofli poftaralo je o nomon Rambu to:
“elita fwnlo=8afobftčbo aíi přcb 70 len;

žUřoraločJ

Rašbó 5 nid), ťbo Ie počíná f'h'oiiti po
mčftffn, nxčíl'oft royunu fměbo na obim

abořenčbo.

Rona-Ii! ten iíš noii

i B pě

fnňm oltářem. Rráíná, pranatá iodoa
fm. Saloon,
přcb ro3bořcnimto měn
itého foítcla přcncfená, bne 15. [rpna
1857 na flatonoít nnncbcmetl blaf). (Danny
Marie to: [[atončm průtoobu nefía fe opčt
bo Ioftcíičfn nomébo, :: fícc ceflon a'; na

lovu: ncíío ji na fráfmídxnoíitfód) čtwcro

ftubcntů Smančidnd),

na hořepaf

přelogali ii Rarcomě, Eta-ťialo útlém mlátí
fnočm ftarl) !oflclíče! loibimali, :: íicc:

iB. ŽBáclalo Rnlba,

82 let fiaró,p

Iomáč H):-odňata, 75 let, o. San
$tocba3la, 73 let, a p. San \'nbov
ba, 73 Ict nm;,

». Martin

třiE ořcb focbou nefl

Cadw,

fatoliďnď), to. p. Tomáš
činil vřílcšitol'lnl řeč.

timá, imenowitčwášnoft

':Btucbágfa,

96359 6 miloftí

bobród; a from

híd) mčctd) tímto gpůlobem mn'ubo m nás

tobě nanem blcbčl napratoiti, co minulá
bmě I'tolcti Ímon Eořimofti volným a my
nutila! Rišon nórob náš gnoma ošitonnl
čilootem buóomním a íefitč mice gmo

n libi

ro;

foubnúd). anfolito
rolafl naň: mimča
to!;o fítčfli, še miloftim) panomnit náš
ii nalofftímí, boftámó fc nanim tomto:
mam'nn ncmalé cti, že [: mobou přebíh
miti o [lmonofti nárobni. Dbloštc Iroi
[n:ůj !táfnó, a saiiftč 5I=amítc [: mffcbo
pobobnčbo fftčl'tí, noho lbošbg [: %ám
nn [cbaiaťou tnyajfn a [albom francony
ftč pobímal? QI wffal mnohem točtfíičó
bubo přldsági to aápčtí. Dbflábóni hoic
abčbčnébo ieftif fitúntou obnórobnčni; :!
(ib, fteró fc ncmčtnóm ftómá nárcbn

[měmu a přctmořuicfc to clgorobáto

86 tofů mající. buť)jagnlem,

Dlamšem' toto bylo rodice boicmné pro
ncímimč mnošíhoi nóbočntbolibn. Cody:
poftmoiln fc na oltář, (\ řcbitel jebnot

woší náš mě! to: chd)

Rami moubróm poíučommclům. © fro
iem [móm meuloman aaiiftě mnobo tra:

Buš obočcii

nebo tro

inn, ![cíá mc fměm rc'qn to ncbcgpečnou
prc'qbnotn :: nemranmofl.
R&B—1;mfiiďni

robáci není ——
al: (anti banáci
taté—
přibršomali fc to řeči, m obočciid;

dpnalitcbnód;

a to h'oii

pořcrabtn: „9319 ifmc

gnómčbo

mt; a 2339 jí!:

29 :; !"_

(Gin nobobnčJ
ftčm bíatonim mčflč 28 trn

ŽB: ňwúcars
u mit—ili (se

?aři $ánu (: ! nárobnofti ímé!

nábbnnn, umělcďú, 5e čtmtrcotond; hmc:
nů to goticfc'm fíobn tooftatrčnó dnům.
Ctamitc! fcbral roncďn íílna nm froůi, obo
bůftoinou [\ubomu Sborotoil, a frnš obromné

ŽB ttoiitč ročmofti této aaflábá fe pramé

botonal bilo, napfal na průčtíí tí,—rám:!go=

blaho nároba nanebo G(omannébo!

tiďómi píínlenn florou: „llčiň robot—ně!"

útnčl mc ímé mů'nofti ! Ghilm,!

ci:

(můrobní hoí.) molu 18571o9
bota Irúlomlfá wlóta

Emoorffú moubrč

nařičení, alu) fc obnmatclmoo toncnxošnč

!pobršeni
přibršelo.

Giorou: „u č i ň :: o b o 5 n ě“ přítoolámá
nebojtíl Bamitel iiš po mnobá Roletí toffcm

pofu3oxoatth'nn [matnnč trpfon ptmobu,
fná5c ich uměleďé bilo tupiii, nej ic
nápobobniti aneb „gleofíitt tuto prnmbu
pamatuj fi i to, mih; čtenáři; umibičsli
nčiatč mellfč bilo, aneb bo3toič-li [: onč:
ialčm mcdyctnčm fluttu, iímš přcblotoč

núrobnid) troiů fu.—úd;]:
$ři

toýflamáď) bofpobářfhíd)

! tato gónuba,totiž čadwtoáni ltoic
nátobníbo,
Buh: na má!;u pabnti. —
!Rcmáto ie lilotoati, ze [z mufcii nárobn
biomů nnřigeni mlúbní búmati; a přece

unii

oflamili ímčna ímá, nebub mubr

201

Čtení toůmanitě.
(antenu, itnš při Iašbčm febc húfnčmtm
bile :: [futlu učialou dmřu tmlqó, nobrš
abbimui fc to polní-t meliobufíuofti aobč:

poctimóntlibtm att přít-ble! floušiL“ !Uilutn
6 pobobnou neobroštnoíti a [ábnó pán
(\ nep-iu nebubc tě nutili, abo'ů to po

totmwfti přcblů fmtjdp, po nidti jft tnfo
mou památlu gběbií, :! mbopuít, nl'i) Init:
lou-aci nebo-urotoč [lamnou pamět přcbfů

bomi ímému.

mód; nutili; přimolámiiim flows !Betn:

něhoRamitelt:,.llčiňtt

pobobnčl“

Sal by“B, milí) čtenáři, prnmbu těchto
[loto čllšitfomli mobl pro fakt a pro ii
uč, pamati můšcč 5 náfícbuiicid) příběhů.
JB bami Euteďébo Guttana, toe fe
mino nepije (\ lb: mnobošenftmi :: otto:
ctmi panuic, ftalo fc iebmháte, 32 otto!
při bol'tině pánu [mímu miíu borťč po
létalo na borui čáft těla moli! n iťmll

celé M popálil. Diochi: k ponamií toa:
bnčmam) pán na nebo, úpímiebčíno Bral
[můi na ubobčbo otrofa, hloh; ici na
miftč uímttiti další. Dtto! pat-na na tem
! nobonm pána fmébo, Ge [cpiatúma rula:

ma mlmoiltatto: „$emni,

Tune, še

nii těm ga pobil bubc, \'teři
bučin fmůi uhotiti :: tebe viem
moci

bototbou."

flotot),

obpomirá

bot-mid; připabed) jet—im! proti

Qteflng,

cti :! ímž

muj učený nnemlíebnid;

fcbopnofti, pomčtčl mnobou trptou prambu
jnlomóm nebo-ufům, Itcři ímé mčtté mu
brlantfttoi 30 blubol'ou wčbu potoaiomnli.
213 icbo bol—č momet

na

fmčtlo

hůl)—1, o

níš náflcbuiíci proutí! úfuret: „fi-itn (nix

ba obínbuie to fobč mnobo

a mnoho

nomčbo

prambimébo;

bohuzel

mňa! co na ni netoužímicft, není proto:

bitvě a co to ni pratobiměbo

jen,

umi mrtvé.“-—„Učiň p obobnč."

€:!

tóěli fc na btúge šimota fmébo B tučltóm
(\ mnfiutčnóm ííroiltáfem, mlat—ui mou
brofti 3 iebo hamru, a natočí mu, mlu

mi-li ineho iiš bt) 613ml G $obtm, m;;
[mčt ftmořil, aneb m,; ti tmou řeč ::
mlafi bani, abp's gn mořemíiuou blebal;
ftcc bo'ů fc Bcgtrótou Mého poflibu, jmčui

:: 3brmvi přeíiobččil,že to ?lmcrilán

Barašcn těmito Mód) Irni i nád; nclitaíi bo bulu; upe

přifntým blafcm pán:

čcni bo Iubt),

ge tam Alattiď) !opců a

„Wecitim tv [obč bnčmuf' — „Ii

taifíódp

přiibou

Imho ucho-ul na tmou fmato“ miru tito!
učinil; nepríloudyei izba šmúftáni a rcl
ímčlc: „%ch
utluton cbfabuic to fobč

bo ráic,“ prnmi bále otrot,

„!teři obpoufitčii minnilům

ímóm!“-—„Iatě ti obpoun'timf'
obtočtií pán B mlibnčiiíim

pnbtcbem.

“ZI

ja!—lol ucftómú.

“Bebobuč učiň,

málo ptam bhoébo a mnoho no

a toňnf, co to ui noioébo iefi,
hož ohol iefítč tato ílcioa proneíl: „931W wčbo;
miluvic obmlóíítč tt), ttcři to není prambimč, a co to ni pmmbitočbo
ti: čini protlmnifůut holím," icft, není nutné.“
iRol'u 1772 „šita “Bolffá Inčšua to
tu [: iiš ncdpttl pán búti bůbůllbiti :! ua
bůhg meliotun'nofti ímé pramit: .,Sbi,
“Bařiii. Budina! ieft, ;: *Boláci a 'Bolh)
ptopoufitim tě na ímobobu, :: prušnofti budte tognitnii, Aatteroušto při:

abo'Q ntobl giro býti, bnruii to:

bč čtou; na brndich'

tma! Iurcf;

_ Ta! je:

tt) iii mna! třetími,

řinou iont—(itého (;rbiitfttoi :: míícliťč obě:

totonofti [d)opui iíou.

3:

tuto ftránlu

pročež pnmatuic na florou í'hx'uífébo íta

pomabt) fmč ganebbámali, fimč gpoun),
nepoflufinofti, nefmotuolii a ncmtamnofti

toitelc„Učiň pobobnčl“

mc tolnfti ímé regíimali: mnam

%)! icbnou Mil, "mj žába! bobo:

hluboce,

molnč jména frotýd; [lmonóda přcbtů břin

št pob mocnou rulou !Bcši ga břidm ímé
(\ přcblů frotjd; obbúnmii. atomů inčšna
onemocněla to sBairíši, info ncíifnftnó mlai't
icii. Qui.: gaioolati létařc, abl) ii šitou

uóm šimotcm bmwbtt Wičíffan obpomč
běl pánu fmému tatto: „Wcmobu fit:
mám, fmčmu Iráíi (\ pánu, ničeho obepřiti ;
točgte míru!, je bům [můi na čtorcd) ton
ced) ()an gnpálim, ia! mile ; nčbo “Tedy
tic topit—c; nebot bům, není to [cbě přec
chovám—inepromoh, ncaaílubnjc, abv běl:

puftil; llbcšát tona! prořixnuí šílu a ne=
mocná muflla uutřiti, nebot km fc nt
mobla gannmiti. Gboftaiíc [: ! [mrti uči,
nila náflcbniici orla; to gámřtu fmčm:
„Sfouc přefmčbčena o “Tobě ialou má
ímrt nethaftnému Iélaři ptincíc, ltcróč
fmrti mčlpřlčinou icft, obtaauii mu bow

těbo mřfifana,

abt) bo btm: [wi—bo;řiíaí

miláčln itbo, iatěbofi “lednice,

icnš

202

Ětcni ročmanitč.

ěimotnč ůmoiid) ftath'i !ašboročnč 200
tuiů butótů, (: otponffn'm mu ; eelčbo
frbce iebo neobqřetnč iebnáni. Chci, alu)
fe mu tímto obratem attóta bůmčtn, Aa
příčinou nen'tčrti;niná, mnnabrabilm" -—

llčiň

pob obnč!"

mentintm tu, abp'a

pobobnč činil jaro neobqřeli Iélaři, nebot
[ottoa bn's nalql 330mm: lněšnn, !teráš
bl; ti ročně bmč fta bnfútt't obětomatimou
bla, nnbrš alt9'6 polífou tnčšnu náítebo

mat, !teráš netmpominniic na ránu ínu'
telnou nefftnl'tnčbo lčfaře ta? melfobnfíně

obtnbflila.

Eom. vimbem.

(*Bončnó roěmíuma

mesi Beaulfou (\

orlem.) 235mčftčDermifiababu

šita

čbbft nab míru učená Šešbutice, :: není
tebb bimu, je téměř na tuned; woíotúd)
ffl'olád) gn bottom pomtjnena byla. sBrn
faunou učenoít gnpomnčla iii, še iebenh'át
iebna ieft jebna a pro ntílócbanou gnaloft
fmčtomtšď; řeči lámala flomančinu B tn

teďúm

přiówulem.

tou učinil a touto otógtou ofloroilz „Wu
Ienčená šešbnlfc! GÍtm'íln, že na fmčrč
iahjft ptót 6 bobimnúmiménem SIReropB
přebówá, het-ú fe ton mlaftnofti mtnnačuie,
še !bqlolim bo pomčtři mftnpuie, leti 6
ocaíem ;Důrn (: 6 [plamou botů tgemi
obtácenou. Selitoj biplontem boltorftóm
jmeno mafie proftameno ieft, a ieliťoš cu
\'topiB máš po toffed) snámnd; a ne;,ná
mód) haiinód) po celém [mčtčmnoho $(qu
nabčtaí, račte mi něco o tom ptám pov
wěbiti, obyč; íe5nal, co na té mčci jeít“
-— llčenů malta měřila holkám otem
ftubentíh a iebo tnibu, a pa! polabíc ft
otulán; na not! mlumila tatto: „!Dřiló
fbnu tm'ti! men.—EE
tomu! thi
tobě mne
do o tom btátn pomčbíti. Bohyně obra;

nofti baromaIa gteďúm bófnitům weiee,
5 ně!;ož,oni ptáta žDhropfa
mbpěfto
mali.

'Dle fměbecmi Íetopifů ieft timto

bobimnqm ptáfent člomč!

fám na ge

Rbpš po nlicid; mi. Iášeč fe, Item! to? Snu proto, po

tnčfta háčela, utne—malt; ii math) bitfánt
fmútn řlouce: ,.Bbe bití! fráEi učené ge:

nčtoabš, ia! ti plátno ieft, iía ftroolen pro
nebe, ráb bb bo nčbo saletčl, tbešto ani

suita, l'tetá háwu růftifltňfí, ftín dpnntá,

na

a m mnobód; mčced) i moubrébo Cato:
ntouna přemnl'fuie.“ — Into monbroft
(: 3 ni poóobici flůma půfobih; malou

Intenso“ nepro5řetelnoftí ntůáe fnabno obě
čtratiti. Spročeg, ípnn nu'li! megmi ft toto
naučení ! írbci: Gbceč=
li až ffluncí aa.
Ietčti, neflebui oteut fmóm muni na čemi,
bobr; [ebe tučnčii toqpnbah; , nebot tbo

mboft učené multe;
neb 8 melifou ne
woli poaoromatn, še nárabnč ftárne, že
ii peří uftamičnč wíce a wíce ffebimi,

pamět blamu oponfíti.

a ílámn mam,"

Le

„'Iu brftta leífu

pramita farna ! fol'č,

„nepoffotuie mi ióbne' nabmbq ba mffedt;

hampotn

bíbnébo jimota." — Untintla

fi tebt; betoně, še fe ftvčtíhýd; marnoftí
obřefne :: ěe fmůj ftarffi měl o ínmotč
na pomčftnód) fhlinád) lovce ŽItboB gma

nčbo to otoli 'Detmifía

babí té m

fttútoi. — Ian! mínila měbami fe obi=
tati, ítoě tělo mrtroiti a o nebeítód; toč
ced) tid)_&tváiímélli

činiti, iíonc té flnbfé

d,;milřu ola Ee gcmč fpuítiti

nedxe.

bo
nebe pobrbatif'
pčiiiti dne,_nutíiDtpoaemíhám
po:
glátfem
el fe pobito:
toal Be tom uctimoR—ína toto háfnč

nau

čení, mnamenal fl je bo [měbo bennitu
a litonmI, že mu mběčnoft fmou gábnou
obměnou proim—iti neige:

Beaune: ie

bo pat tógata, ialott'to lnibu [ebon pob
pašbí noíi'P— Dre! ulágaiena ni řečí:

„Seftir to fet-ina lilTálf'

—- „Bučmt

bobře tu hřbet," obtočtila gegulta, „to!e'
iíent fe ; ni to ntlábi [wém učila. Sentč
wibim iinou tnizečtu ID [ifíáfu ufďmnm

nóbčie, je ii brušne fefh'ičh; 5 ololi iltbos
ffébo neopuftí. — Git—omni:ftrama tofíat
nechtěla ii niřteta! dyntnati na [matém
čopečtu; mníltla fl: „SDM ieňtč neift ta!

nou, co na! ta plamenů ?" — „3efřit
to prol'tonc'n-obní!nišečla m Eermtffa
babu tot;tif\'tčná," obpomibá orel. -—
„Besutla protož: Sef! nti tato tnišečta

ftará, — ngtčlo feíIóbne, potom teprnm
můaeč fmčtffon matení pobrbnouti, a po

pofub negnámá, aniž po ní tougím, iešto
it, in! [h;fíim, iafnít Ěmáb BC vtoáboma
fepíaí, a ob tatomébo fpifomatele neue
mnobo očefámati.“ — „*Bomni mňať',
bran—t fítubentíl', „že onen Šmdb čtvrt;
elm') to! učtu fmébo pietročtl, a tu (ge
přece přebpotlúbatí, je něco moubrébo na

tónim ibobnlibómi Ruth) [pafení bnne
ímé fobč poiiítitiJ' % tomto bluboťém

najímáni pobouřil ii mlabó

orel;

ftubentíl, [tet-93 ceftotoaw to próabninád) 6
lnibou pob paěbi ton fraiinou, ii nlnnfftč
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pfaí.“—-

„Buh

ten; to! Kaftan), Imm

můj, a přzčti mi nliaťó phběb 5 té tui:
štčlp, cil-gd; ii pofoubiti mohla. “ —— Ce

mni cóomofli

gcčulcc,

pay—(macíRubcntit

lnišcčtu

litrů ii otcmřcla “ ftntentcmi

Rrímlu nagnačila, [tm—u ii přečifl má.
Stat—entit čte toho: „Síná číomčl měl

čtpn; raně, brana,

ftrafoffc,

bněb

In a mčfcm ícfflou m ran tu. Iota loně

ní:—bibo lofiimála, tteróš napotom m ne
bvítattu [m, pob tiší břemma naíošmčbo
! 5cmi "zine.“
RMA Rubcnlil čtení ímé utončil,

houtita štábulicc bíamou, flouc: „in!
911! ili! GableÉmába. '“ apřeiíc Ruben:
temi “mlhou cel'hl. napolnínala ici, abl;
pilně me ímé tnqečcc čtómal. Into tui:
šcčlu Bud) telé ráb miběl m mtm rcból'ň

upntřtbil ! ncftui náfíabu ; uračim 6 nl
mi tue nm;, počal tatto togumomati:
„moč trápím mlabě, fulnč a bobré Ioně
timto účtům břmuntm?"
i( ícimum
: třtd) loni Břcmma mlošil ie mňeďa na

fmúó, abl) mášnč prambt; na ní cbíaětnč
! [rbci fot—čmalí a na mččnoft vama:

ubnbou ivranlu,

233 Gb anltu

litrů bq tobe co [c

tomali.

Eom. Éimbcra.

(*Břillab ncobgčcinébo la
fomftmí, Hcrčá až ga hrob Ubi)
(ŠDamig) m blawním mě

brauó fcl'timál pti fašbčm taminlu "opý

ně adpnbníd)

tala a při rošt—éneronmofti

mořífčm optmnčnčm měně *Bruflém, vo

(cín) pochop“

brala. Gilnč tři laně nechat na prógtuo
ccfton Iráčcti a ubobébo tol'timála pobě
nčl bičifcm ltgůlciňimu trefu, až lcnečně
tiší nótamnou pfclonán ! Bami Hcfnul. “
— *Bři tědnc Hamid; often—ilo“uzlin
[int—entita, řtouc: „Emaietnil těd; loni byl

aaiifté tatč nwábcm,

nebo: na mned)

ccflád; múd; na m;:íycbě i na gápnbě nc

nalqla iíelu člnmčta ípraftčiffibo. Siem!
šúboftiwá gwčbčtl, co mímuíínq Šmáb

BMW“ příběhubomobi, profim'clibálc!"
— thbmtil
promil: „fh'ačte poručiti,

milan pani,“ apokačowalmttc: „sumu.
tim b_lágnm iii u), pal--Ii o poráním ob
llóbáč na myfoh' ftáří. EIo li dyci m

hátlcfti mquělliti.

(Sinn) tonč mpčnačgii

čtyry boh; tašbčbo čis.—měla. $rmni

gnamcnáměl mlabiftm;

tůň

ob bcfíti ai

bo hmm-ití rofů. EIB tomto milu řifó fc:

„DD bčtí ucmůátmg itntě ničcbo
šůbati, ieffto ani ncmčbi, co
bř id; jen -—mlabnft, rubní“—
íafomou řcčíícmvmloumú 6 t o 11ct. Tru

bl') tůň mqobmplic měl
20 aš to 30 let.

twčtoucí

rb

*Btue, m prmnim pří

čitaiicím 64.000 oquatclů,

; pamětiho

bnúm blamuím chrómem <Barum tmm:
——— m tomto mčftč Gbanílu
Imm
r. 1856. to nemocnici mboma 861ctá.

Dna cítila, št fc lom: ieií Míjí; proto
bola ! [obč laybnifn pomohli (: tágala
ic bo, ia! afi bbubo izntč můšt šití?
i'qzbnčl ii pramil, že iontč af! 24 bobin.
Nemocná bota pro [ch jebnobutbou ra
lcw lonpiti a meblé [mébo Iůjta porta
miti, abl), ia! fena, tím nic: na [mnu
fmtt pamatomnla. — Gum ítutečnč při
nla m bnbě na3načené. $ři6u3ni probít
bároali l;neb izii měni, nebo! mčbčli, še

mbowa tn melité pmq: unctřila a měla;
ale nim: nemohli 3:1me
pcněg nalčgtí.
chečnč iebuomu 5 nid; napabío, 5cínab

hard pa ní přcb [mou [mrti tu;

není;: bo mtm: ufdnmala; a
ta! tomu ffutcčnč bylo. 233 tliífád) pob
mrtmolou nalqlo fc něfolif Bnličlům blau

Žníd; úpifňm, bobroman
tolarů.

tv ceně 9000

(©tbiuító ciíař iDlngmilianL)

(Eiíař Maxmilian
(n)! čafu fměbo
icmuš romnčbo nebylo. Bartá
lea refim,
neš malt wčtu,ze obmaba plobi ntčl'tí.

5233tomto měťu fc' ti

lároá: „muni „cm 11)ncilcpníd;

ted), mufim něčeho ušili,
ic ošcnim. potom bubc faq tobe

Bcbnou fc pufiil : bmabciti iqbcemi ::

trápení hnití." Touto řečí& omlcu= malou brftlou panofíů proti 2000 Etan
má fire toč. Ifni tůň naanačuicmučc cmqů bo (mít, (: gmilčgil. QBgnilal latě
ob třiceti až ho nacfóti

Ict.

3 tento

[baguic Gc [rbc mnelilě Břcmcno (: pramí:

„113 hubu flarfií, potom dnipofáni

činiti.

Ěafu boni, až mi ramen milu aneb ne:
moc na (účtu umíme,“ zam fc obuóbá
mnclifč břemeno na mpfotě B&ři,na btbct

neomčcinou filou tčlefnon,

buiitíbo příběhu (gepamati.
beimu

info

& udíle

EZBanie

m Gilíafíd; chtěl fpih; 3: šcíegné

trublt) monbali, Neri mobúmúm gámlem
u3amfcna byla. Wcmoba Hičů najiti, nc
móbal gámcl ob tablicc obtrbnouti. %dba
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comě bo napominali, abl; marné práce
nepobnital.
Dn mňa! dwi—im Ie ,;ámřu
oběma rnlamn řefi : „92emčřite=[i,še %ůíy
a ořiroba tufé ríl'nře n !rále niobutnou
vřítí obbuřine ?“ a na ofumšení obtrbnnl
aánief. Iute'š fiÍn ofmčbčil při umobód)
turnajed) a brúdy rntiřfřód) u ie bmoru
iebo rofpicbnli ge mffed) tončin tníiata,
“lednici :: rytíři, lteří m pobobnúd) mě
ced) [[ámu bíebali. — 9řeiobmůšlíměifii (:
nejnebqpečnčiffi boi pobftoupil rotu 1495
na prmnim řičítém ínřniu m ínčftč ŽBormfu

8 pomčltnt'pn rutiřeni Claudia do Balll',
hutě bo bn! init francouiíh; obeflal. Db
máčlimec tento příieba bo mčíta QBorluín,
mutočfil pob otna bntu ímébo fmůi „na! ::

nčlítě, tbešto ftrom omoee toboto (Cera

lnnin siliqua.

Sobnnnisbrotbaum) bimč

rol'te. Yuil'i) iebo ifon tam 6 i 10 palců
hloubí a flouši ga čerftnm obpčeinč te
temeni bouiácíd) gmiřat; ien m čau! bla:

tu a neiiočtffi bibt) fábaii obpmatelél
[udnim luířům, Iterěi ale, ač i mnoho
[inbtofti bo febe maji, neiíon abrami [ib
[tému přignlmé. Strom tatoioóto šiie
200 rořůw a bámá m ueilepní file bo
15 centů [matoiaufte'bo rbieba.

_ (metobóři)

*Jřetopóři, ieni

ga ffera mečernibo a to noci
mnobódz libí iefitč me

létnii

(: u

melite' offtlimofti

iíou, šimí fe tollfo [;migem,

:: free

íluba iebo nluiií promolámnti meřeině:„Ellřóp

ňiobnómi nočními motnín, noč:
nimi mnntumí, d)ron|'tt; a lů

li měnu:

! o w rí (čermotoči, [oínořaathdermcsles

iafúfolim (but Boiomali 6 ním

na ímrt (: na Šimot, aneb ua šalář (: 3a
infonřoiim jinou cenu, nt fe obláfi.“ —
Seliřoš fe íábnó 6 timto obmášlimtem
bo boie pnftiti nechtěl, pomnšomal rífnř
tuto nefrnřloft gn pobančni cele'bo ibm:
mášbčni. Re cti řine a nčntede'bo uároba
tal ten) ciíař [tr,ge panof' e fmíbo 5m!

Staionfh; a wurgnnbflu mebíč main n):
tiřotoa na ftěnu pomčfti. Quin unitus
toeno, že fe boi to Demiti hned; na šalář

proméfti má. Demátó ben příffli oba
retomě bobře osbroiení na boiifítě, uefouce
[ebon from Iopi mobútnó meč !nrufnidó.
?lni [loma neptoinlumii ieben 6 brnbóni
a po třetím gamnění trub počali proti
fobč nermownti.

iBr—malé

dnoili gaíúbl

rntiř cifaře mohutnou ranou, ta! fire, je
mu i oanciř proraiií. Moni teurum to:
ftal cííař dmt bo boie, a nenetře fota
fměbo, tafowě rnn fágel rám), „ie iid) ip:
tiř ani ob febe obra3iti nemohl a boje fe
o žimot honí, oroft! o nliloft (\ o jalář

aaíloušeuá.

Iento

boi, pmmí tebbeiňi

fpifomatei, flouiil eifaři fe cti, poněmnbš
iím ofíamil iméno íme :: celéóo nárobu,
idoš í rotiřotoi, iteró'g tn čeft měl, je 6
neimgnefíeněmim momářeui ítpěbo mčfu

boiomal.

(Gmatoianíl'

čmanb fmatoianířu

lom. Cinibem.

obletu) Inf

daleb porbágí

grolóntč ; u—Mobníbo pobřeží gemč fipas

typogrnplíus, \Boítenřáfer). into;

ulu

fíme n e to póru,
jenž při bettimčiffim
pogoromóni neifou obusbni, tíin mire gn

gmiřátta užitečná

potlábati,an ie

neonii me ímé noční profpčnnč práci E&
buúm iiuúin šiwočirbem nabrat—ití, roi;

iinem=
=(i to; co o i e *) ciprimulgus, Bieu
genmelter) u žábu;
nebo! m tn bobu,
ptáci ontogem fe šímíei, a bmogomé noč
ni gnaii fe bobře utniti vřeb ptám :: ief

[ftčrfatni me bne ílibíeiuii; iočoboii

iíou my_ácní :: šábo mobou jenom bmw)
na gemí nebo na nigfód; přebměted; [ebirí

:: lqoucí Iapati, nn netopnři

tušbó

hmm letmo 6 toelifon obratnoftí dmtaii
a [;neb jeron. — 3 tobo po5nati lac, je
ieft rodilou d)!poou :: lřimbou, tvuj fe ne:
topóři 5 ponbé oriflimoni, 5 přebfnbfů a
be,; úiolu 5abiii, infoš fe bobnšei Bačaftč
Romů, the fe ro boinéin počtu íoice na:

lčsaii. —

Binřieni,

ici bola monbrá

mlóba ! gadyráuěm iinód) ušitečnód) ptáfů,
měla In; Ie romířiti tafé na netopýry,

tato rodice užitečné a u nás nim;

fffo

bnú gmiřátta.

').Rrgoboi

čili Ielet ienptáf, ienš to nafruf;

trnitá gůftcipá tolito ob hpetnn bo franc;
lítá ien mečír a m noci pri mefíei a lupa

nitro.
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Výroční trhové na Moravě.
Dle nejvyšších nařízení neodhýmjí se trhové nikdy v neděli | ve svátek, nebrt v den
předcházející nebo následující.
Archlebov (okr. Zdáuuký), 1. v. Out. před
!. v out. před sv. Jiřím, 2. v out. před n'.
Fab. : eh. Den před tim trh na dob. 2.
Bnrtol., 3. v out. před všemi Sv, 4. v out.
v ouL před :. F||. & Jak., 3. v out. před
před nv. Tomášem. Dob. trh v pond. před
". Rochem, den před tím trh na dobytek,
kntdým výročním trhem.
Bobrova llomi (okr. Kovotour), Lv. out.
4. v out. před sv. Šimon. : Judou.
Ansov (Aussee, okr. uchem.), 1. na Fil. 11
po 3. král.. 2 v pond. po nv. Vite, 3. '
Jak., 2. na .Iiljího, 3. na Tomáše Ap. Tý—
pond. po nv. Mart. Dob. trhy: 1. v pond.
dní trh haldou |tředu.
po 3 hrál.., pak na ostatní roční trhy.
Bánov (okr. Uh. Brod.), 1. v out. po stře Bojkovice (okr. Uh. Brod.), 1. v. p0nd.
dopostt, 2. v out. po sv Petru a Pavlu,
před nmaopuut. ned., 2. v pond. po Bol.
3. v. out. o p01dvitení av. lth'tt', 4. v
Tele, 3. ve čtv. po rv. Vax—ř.,4. v pond.
out. po ". Eueii. Trh na doh. před kat
po sv. Diviši. Před každým jarmarkem trh
dým rodním trhem.
na dobytek a na obilí. Vetk. týh. trhy: !.
Batelov (okr. Jim.), !. v pond. po Janu
re čtvrt. před Vánoci, 2. ve ctvrt. před
křtít., 2. !! pand. po nanebew.. P. Marie,
Velhon. Koňský trh Rudý čtvrt. \“ posle;
3. na ". Barboru.
týh. trh haldě pondeli.
Bouzov (ohr. Litovel.), !. v. ponděli před Bušovice (okr. Ždánskí'). ]. v pond. před
Fab. . Sch., 2. třetí p0nd. po Vetikouoci,
Bui. vstoup., 2. první pond. po sv. Murt
Boskoh'ce. 1. v. pond. po ned. devíln.. ?.
3. v pond. před Maří Magal., 4. v pond. před
IV. Šim. a .Indou. Trh na len a na p'rizi
v pond. po sv. Vilu, 3. v poud. před av.
každou středu.
Václavem. 4. v pond. po linteř. Velké týh.
Beroun (Bahra, okres Drorechý), \. na
trhy ve čtvrt. před Velkou., ovatod. lvállt
& Vánoci. ltohštl trhowč ve čtvrtek před
ohrác. sv. Pavla., 2. \- pond. po 4. ned.
katdým jannnrhem. Týhod. trh katdý čtvrt.
Vella., 3. Vpon. po av. Anne, 4. v pond.
Brno, (Brúnn), 1. v pond. před popetcem.
po av. Leopoldo. Trhy na přízi ten den
před výroc. trhy.
2. třetí pond. o Sv. Duchu, 3. v. pond.
Bcrgštůt (Horní město, okres. it;-mah), 1.
p'red nurot. P. arie. 4. v pnnd. před po
na popelcc, 2. v pond. po hřílové ned.,
čelím P. Marie. Každý trvá 14 dni., lvátky
a neděle nevyjímejte. Obchodnikům jsou tti
3. v ond. po sv. Maří Mngd., 4. v. pond.
po 0 etovánt ?. Marie. Koňský : dobytčí
dui před zacatkem prvniho týdně haldeho
trhu. lotit: čtvrtek, pátek a sobotu h ry
trh kazdý jarmark. Trh týclní & na p'rlzi
každou otředu.
Hádání : prodaji ult' in grosso powleny.
Illnvut trh na vlnu: [. out. v červenci,
Biskupice (okr. llrotovicttý), 1. na sv. Ma—
těje v únoru. 2. na sv. Petra & Fm , 8. \—
který trvá 8 dní. 'l'rh na vlnu: \. v. sob.
před uv. Trojici, 2. ten den před počelhn
out. po nv. Bartol., & v out. po sv."nvlu.
Bíteš velká (Gross-Bíteš), !. v out. po
P. Mune. Koňšd trhové: ]. prvul pond. v
Hrom, 2. v. out. před velk., 3. v out. po
posté. 2 první pond. po ur. P. Mar. Trhy
nnnehen.. I'. Marie, 4. \; om. po sv. Frmtl.
na dob.: tři dni pred katdým ročním tr
S., 5. ve čtvrt před Vánoci. Týhudui trh
hem před mčntem, totiž: ve čtvrt., pátek
kaldý čtvrtek. Dobylčí trh před každým
| sob. v lýdntch. jen! ročntlrhy předchá
výrob. trhem.
zejí. Týdenní trhy haldou středu a pátek.

Bifyška Osova (okr. \'cl. Mezeřh-ký),jar Brno staré
mark dne 25. července.

Bityšl'a Veurská

(okr. Tišňovský), 1.

(Altbrúnn), !. ve stř. po Ve

likonoci, 2. ve stř. před Mar. Hagd., 3. ve
sll'. před nv. Sim. & Jud. Kaldý trvá 8an.

v pond. po nv. Apollonii, 2. v pond. po

Bror! Uherský

(Ungarisch-Brod), 1. v out.

ev. Fil. ! Jakob. 3. ' pond. po n'. Janu

po 3 krdh'ch,
3. v out. po
proměn. Chr.
a .ludo. Dob.

2. ve čtvrt. po smrlnó ned.,
6 ned. velk., 4. V out. po
Pána, 5. v out. po rv. Sim.
trh před kaid. ročním trhem.

Nepom. 4. v pond. po rv. ".nrlol. 5. v
pond. po sv. Sim. : Jude. Dobytí-i lrh

pokatde dapoledno.
Miškovice (Lispitz. okr.Budejov.). l. v. pon.
po Boi. Vstoup., 2. v 2. pond. po m. Bli
chlln, 3. na sv. Lucti, 4. na den u. Vavř.

Týhod. trh hatdf čtvrt.
Blum—ko, 1. v pond. po rv. Janu křtít., 2.
v pond. před sv. Mart. Trhy na vlnu: 1.
vpond. po nanehevnloupeni, 2. v pond. po
sv. Matouši.

Blučina

(Laučic, okr. ŽidlochovJ, !. \!

out. uvntodui., 2. ve čtvrt. po Václave, &
v out. po sv. Itíhutdii.

Bobrová

Dolní (Bubna, okr. Novoměst),

Týdní trh katdý čtvrtek.
Brodek, (Prodlitz okr. Prontéj.), 1. v. out.
před hrom., 2. v out. řod nar. P. Marie,
3. v outerý po sv. Alt čte.

Brtnice (Pirnitz, okr. JihL), ]. ten den po
novém roce, 2. ten den po ". Cyril. ::
Meth. 3. na av. Fd. : Jak., 4. ten den
před navštiv. ?. Marie, 5. ten den poAu—
Jela Strážci, 6. ten den před všemi Svat.
Přední trh den před hatdým jarm.

Brumov (okr. mob.) l. druhý pond. po 3
hrdttch, 2. druhý pond. po sv. Fil. : Jů.,
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3. \! out. po ov. Janu křtít., 4. v pon. po
ev. Václavu. Dob. trhy: l., 2. a 4. v eob.
před každým trhem výr. a 3. v pond. po
sv. Janu křtít. Týh. trh kaidý Out..

Brunst'lf (Bnunseifen), ]. v out. Velkou.,
2. ve středu před naneh. P. M.,3.v pon. po
ov. August., 4. v pon. po počet! ?. Marie.
Trhové kontu: 1. 1:out. Velkon.,2. v pon.
po ev. Angunt. Doby-těl trh vpond. po av.
Augustinu. Týh trh každou etl-edu n sob.

Brušbcrk

(Braunsberg), l. v pátek přcd

květ. ned., 2. \“ outerý před nnneben.
P. Mar., 3. v out. po av. Kotel-iné.

Břeclav:! (Ltmthnburg), !. na sv. Jiří, 2.
m ". Bartol. Trh na vlnu: 1. dne 5. čer—
vna. 2. d. 23. září. Týll. trh každý ctvrt.

Březová (Brienu, okr. Svitav.), 1. !. pand.
před obrác. IV. Pula, 2. v pon. po nalez.
sv. kHte, 3. v. pond. po pozdvit. nzkhte,
4. v poml. před Lucii, 5. v pand. po sv.
Bank)-te. Velel trhové: 1. před květ. ned.

2. v nob. před nu. Pine. Trhové na vlnu
n na koně v out. před každým výr. trhem.
Bučovice, !. v poml. po ned. nuasop., 2. v
pon. před Sv. Duch.. 3. \' ron. před Bart..
4. ' pond. po ev. im. a "do. Koňský &
dobytčí trh ten den po ročním trhu. Trh
kazdý čtvrtek.
Budějovice Murat-aké (\'Iithrinclt-Budwic),
1. v out. po 3 krállch, ?. v out. před Bo
um vstoupenlm, 3. v out. po sv. Jiljí, 4.
v out. po av. llnvlu. Doh. trh na dcnpřed
kltdým výr. trhem. Týh. trh kaldý čtvrt.,
potom dva velicí trhové \'e čtvrt. předVá
nm:! a na zelený čtvrtek.
Budlšov (Bnutoch), [. na svatého Filippa
:: Jakuba, 2. v pon. po nar. P. Marie, 3
na sv. Ondřeje. Velké trhy: ]. v sob. před
kvetou" ned., 2. na sv. Tom. Ap. Trhové
na len n na přízi kazdou sob. Trh natlnu
: jara n na podzim po oulhluinl ovci po
2 sob. Trh na koně a na jiný dob. veob.
před květ. ned. Týdnt trh haldou sobotu.
Budišov (Bndischau, okr. Třebický). na sv.
Ondř. Veliké týdní trhy: na den ev. Tom.
Rp. . v pOn. v pašíovém témdni.

Buchlovice

(okr. Hrad.), 1. v out. po obrá

ceni IV. Pavla, 2. v out. po lv. Cyr. e
Melh., 3. v out. po Boz. Tcle, 4. v out.
před sv. Šim. . Jmlou. Dobytčí trh kazdý
pand. přcd ročním trhem.

Bystřice (v Novom. v .lihl.), ]. v pondpo
ev. Jiří, 2. v pond. po av. Jah., 3. v pon.
po ". Ludmile, 4. ve ulředu po .v. llavl.
5. v pon. po tw. Dorotě. Veliké týh trhy:
]. v out. před Velikou., 2. v out. před vů.
Svat. Trh na len & přízi v pond. po ev.
llavle. Trh na koně | jiný dobyt. ten den
před každým jarmark. Týhodnl trh každý

out. : pátek.
Bystřice (pod Ron.), 1. první čtvrt. v postě
2. na sv. Fil. 0 Jak., 3. v out. před sv. Jiljí,

4. na ". Václava. Koňštt & dobyt. trhové:
]. v sob. před prvním jarmark., 2., 3. a
4. ten den před jnrm. Týh. trh kntde out.

Bystrica Hrubá

u Olomouce (Grau-Vi

strnic), ]. na av. "aleje, 2. \! pand. po
". Filip. . Jakubu, 3. ne ". BertoL, 4.
na sv. Ondřeje.

Bzenec (Bisenc), !. ' pand. po okt. sv. 3
králů, 2. v třetí pon. v poste, 3. v pond.
po Jnnu křtít.. 4. v pand. po ev. Václave,
té! komu n dob. trhové. Týdnu"trh katdý
pond. . čtvrtek.

('hropin (okr. Kramář,),vaon.

po druhé

_ ned. Velk., 2. na Jiljiho, 3. na av. lhvln.
(Yúslat iec (okr. Třebíč., kraj l:h|uv.), výr.
n dub. trh: i.\rúterý o zvedav. I'. llarie.
_2. v úterý před naneEentlím P. Marie.
(orná llorn. 1. na ov. Jouel'a, 2. v our.
pl'cd Fab. . Šeb., 3. mt ev. Vavřince, 4.
v out. před ". Havlem. Týh. trh kai. etl—.

'erwm't Voda (Rothweuer), LV pondeli
před Fahiánem & Sebastiánem. 2. v pon
dělí po Fil. |! Jak., 3. v pon. před rozo—

olúnhn ap., 4. v pond. před pouvéc. chrimů.
Dolny-t.trhy: 1. ve čtvrt. po otředopoetl, ?.
\e atředu před zel. čtvrt., 3. ve čtvrt. po
pou. chrámů. Ty'h. trh katdou středu.

('ojkovice

(okr. Hodonín.). 1. \' pand. po

ev. Marku, 2. v pond. po ov. Kuneglmdč.
Trh na vlnu: 1. dne 16. máje, ?. v pond.

po ". Vdcl.
Dačice, I. ve čtvrt. po druhé ned. post., 2.
v Out. po Vavřinci, 3. ' out. po u. Frant.
Ser., 4. v out. po ".Mikul., 5. v out. před
vstoupen. Páně, Přední trhy: ten den před
hud. jarm. Dobytči trhy: 1. třetí středu v
posté, 2. druhý pOn. po av. Vav., 3.dmhý
pan. po ev. Frant. Ser., 4. na druhý pon.
po sv. Míkul. I'ak první středu v katdem
mě.—ici.Týhod. trh každou sobotu.

Dalešice (okr. Ilrot0v_), 1. na památku sv.
Pavla, 2. na av. Leopold. Týh. trh kotlinu ltř.
Dambořice (okr. Žďánský), 1. v pond. po
Bot. vstup., 2. v pon. po ev. Mart. Týh.
a dohytti trhy ve středu ode stř—.pOpelJi
dn Velkou.
Dollhrnvico (okr. Blanecký), ]. v pon. po
sv. Fab. . eb., 2. v out. Ivalod. 3. v pon.
po av. Barlol., 4. na Šim. tl ludu. Koňské
& dob. trhy v sob. před kazd. výr. trhem.

Doubravnlk

(okr. Tišnov.), l. na den sv.

Fnh. :; Seb., 2. na sv. Jana křtil., 3. v pon.
po povýšení ev. kříže, 4. na sv. Ondřeje.
Koínšti trhové: 1. v pond. po smrt. nedeli,
2. v pon. po vstouP. Páně, 3. v pon. po
anjclu Stráici. Týh. trh. kud. etl—edn.

Debliu

(okr. Turnov.), l. na den navštívení

P. hlan'e, S. v pon. po proměněn! P. Chri
sta, 3. na sv. Havla, 4. na den Mláďatelt.

Dědice (okr. Višlcowký). Trh katdý poud.

Dlouhá Loučka (Unter-L'tngendorf,okres
Undov.), l. v stř. před Velkou., 2. v pon.
po n. Bnrtol., 3. v pond. před ev. Mikul.,
4. \! pond. po ev. Trojici.

Dobroměliee

(okr. Kojetín), 1. na sv.JiH,

2. v pond. před Porciunkul., 3. na sv. On
dřeje. Týhodnl trh kaidý čtvrtek.

Domnštát (Dometadt),1. prvntpoanoetG,
2. dne 28. října. Trh 'nl

Trh každou tohoto.

vlnu 16. máje.
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Drahotom'íe (okr. Hmm), ]. na ".Vclcnt.,
2. dne 25. dubna. 3. v out. po av. anř.,
4. dne 21. prosince. Týhod. trh haldě out.
Dmoholee (Díirnholn), I. v pon. po třech
králích, 2. v pon. po kýchnvné ned, 3. v
pond. po třetí ned. Vclk.. 4. v pond. po
ev. Bnrtol., 5. v pOnd. před Brígílou. Trh
koůohý v sob. před prvním jarmark. Týh.
trh každou středu.

Dřevohostice

(okr. Uh. Brod.), 1. druhe

out. po hromn., 2. v out. po uv. Fil. &

Jak., 3. v out. přcd nnr. P.Bnrie, 4.druhý
ouL po všech Svatých. Trh na vínu: 1. v
Rand.
Jiří, 2.
sv. Václ.
oft-kýpo. w.
dobytčí
trh:v vpond.
pond.popřed
hal.
trhem výročním. Týhodní trh ve čtvrtek.
Dub (v okr. Oímnouch.), 1. v pon. před

obrácením tv. I'nla, 2. v. pond. před sv.
Jon., 3. v pond. před cv. Jan. křtít., 4. v

pond. před ov. lnrt.

Dunnjovíee llorni (Ober-Dmowiu, okr.
Znoy) , 1. na ". Horka Ev.. 2. na povýš.

ev. Iti-tte.

Dnnnjovlee

Dolni

(Unler—Dnnowilr.,okr.

minul.), 1. \! pood. po ev. Jiljí, 2. v pon.
po ov. Lucii.

Dvorec

(Not). 1. v pend.

o sv. Trojici, 2.

v pon. před vi. Svnl. Tý ni trh. hai.. pát.

llnouliee (Gnndlendorf, okr. Znojem.), trh
katdou sobotu.
llodonin (Coding), 1. v první pond. v po
atč, 2. v. pond. po tři:. ned., 3. v out. v

týdni rv. anř., 4. ' pond. před “. Šim.

a Jud. ltofířu : dob. trh.: 1. v první pon.
v portů, 2. \: pand. po lv. Šim. n Jude.

Trh na vlnu:,l. v nut. po Bot. lee, 2. v
out. před Vánoci. Týd. trh. hald. středu.

Holešov,

!. v eíředop., 2. v out. po Bot.

Tele, 3. v out. do ov. Anně, 4. druhý out.
po sv. Vicl., 5. ve čtvrt. po nv. Lucií, a
na těchto ří dni týhod. trh. Trh na len, na
Hei & vlnu o týhodn. trzích hald. utředu.
obyt. trh ve čtvrtek před valným trhem.

llolomoue

(Ohnútc), !. v. pand. po ned.v

oht. n'. 3 králů, 2. v pond. po ov. Jiří, 3.
třctí pon. do lv. Janu křtil., 4. druhý pon.
po ev. Ilichalu. Velké týdní trhy ten den
před hařdým ročním trhem. Trhy nu len :
nn přízi před jarní-r. & o jarmarcích,tahé
hald. ntředu o 001). o obyčejných trzích.
Trhy na vlnu: 1. ve středu po Sv. Duchu,
2. ten den před v's. Svnt. Trll na kond ::
dob. vldy 8 dní řctl inldým inmarkem.
Obyčejné tjdní tr ry ve středu . robotu.

llostčradlce

(llouerííu, okr. Krumlov.),1.

v out. po ]. ned. po devitn., 2. 7 out. po

Dvorce (Hotlein, v. Hill. okr.), týhod. trh
hatdý čtvrtek.
Frenštát (Frankl—rad:),]. v out. po norem
roce, 2. v OuL po provední ned., 3. vout.
o ov. Janu křtít., 4. v cut. po .v. Václ.
rhy koňské a dob.: t. vpond. ponovém
roce, 2. ' pand. po provodni ned., 3. v
pond. po sv. Janu křtiteli, 4. v pond. po

křitové netléli, 4. na ll. Mandel., 4.nn ".
Ludm., 5. na ". Kateř. Padnou-li pcktyto
tří výr. trhy na snb., ned. neb pon., drtí
se v nastávajíri out. Týdní trh lnu.. pond.
llnstim (Ilonting), okr. Buděj.), l. v prVní
pon. po sv. 3 krilích, 2. v pon. po smrt.
ned., 3. \' pand. po sv. Fil. : Jakubu, 4.

l'l'yštllt. (Freistadt, okr. Holešov.), ]. druhe
pand. po Jménu Ježíš, 2. v pond. po na

Hrádek (Erdberg, okrca hrozí.), roční trh

ev. Václavu.

nebevrtoup. Pinč, 3. v pand. po ev. .líljí,
4. y pond. po sv. Mikuláši. Velké týhod.
trhy: 1. v pond. po květní! ncdclš, 2. v
pond. po cv. Petru | Pan-lu, 3. v poml.
po sv. Vaclava.

Frydlnud.

u Olomouce, ]. na sv. Josefa,

2. v out. natodušní, 3. v pond. přcd sr.
Natoušem, 4. na cy. Tomáše. Tjhod. trh
každý pátek.
l'rytllnnd (okr. Místecký), ]. na sv. .liH,2.
v pond. po .v. Petru & Pav., 3. v pond.
po cv. Hníouší. Trh dob. před roč. trhy.
Fulnek, 1. v p0nd. pred ev. Fnb. a Šeh ,
2. v out. před květ. ned., 3. \: pond. po

navštívení P.Barie, 4. vpon. po ".Frant.
Sef—.5- vpon. po ov. Barbaře. Trh nn len

: přízi nn kazdý výr. : lýhod. trh. Koňšli

. dobyt. trhové: ]. v cm. před hol. ned.,
2. v pond. po sv. Frant. Ser. Trh na vlnu
dne 1. června a 6. října. Týh. trh lnu. sob.

Goldstein,

l. v pand. po rmrlné ned., 2.

na sv. Linhartn, 3. no den sv.!tlatout. Tý
hodni trh každý pond. . pátek.

Guntramovice čiliGundrovlee (Gumm
dorl', okres Liburalíý , 1. \; pond. po kých.
ned. spolu trh na oné, 2. v pond. po
Bertol. . trhem nc sudy.

v pond. po ev. Michala. Trh nn lcn, přm',
vlnu, koně n dob. v sob. před hnt. Jarm.

na av. Jckuha Véti.
llradlště (Hradisch), ]. druhé out. předmn—
eopustní ned., 2. v out. po třetí ned. velk.
3. v ouL po rv. Marhetě, 4. v out. po nn
roecní P. Marie, 5. v out. po sv. línrtmd.
l'řcdní trhy: 1. v druhé pon. před mamp.
ned., 2. \“ pond. po třetí ned. velk., 3. v
pond. po nanebevz. P. Marie. Trh na len
a přízi o předních trzích, tet ve středu a
v sob. po celý rok. Trh nc vlnu 0 před
ních trzích. Konští trhové hnidý pon. Trh
ne dob., puk týhod. trh ve středu . vsob.

llrcníce

(Weinstúrch), 1. dne 24. břez., 2.

v pond. po cv. Jnhubé Stnrř., 3. vout. po
av. Michal., 4. v onL po ov. Barboře. Trh

na \'lnu: !. v pond. první po ". JnnuN.,
2.
v první.-rand.
po4 ".jam.,
Mich.
trhy
v sob.
pře těmito
na Přední
naroz. Pan.
Marie, v sob. před ev. Lucií. Trh na len1
přízi, vlnu, koně n dob. na den předn. trhů.

llrozénkov

(okr. Brod.). 1. v out. po lv.

Cyr. . lleth., 2. v out. po ev. Urb., 3. v
out. po nanebevzetí P. larie. Týhod trh.
lmtdý čtvrtek.

Hrušovany

(Grusbach. okres Jarorlcvský),

1. dne 2. led., 2. na sv. Fil. . Jnlí., 3. ne

rv. anř., 4. na sv. Martina. Týhodni trh.

haldou robotu.
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l. v out. před IV. Fab. n Šebest., 2.

v pond. po. sv. Trojici. 3. v pond. po lv.
Bartol., 4. ' out. po sv. llavlu. on dobyt.
trh ten den kdy jarmark. Trh týhod na
obilí: v out. kaidý týdcn.
lluzovin německá(llcutschhmtsc, okr. Štern.),
!. v pond. v post. tčudni; 2. v pond. pi-cd
Vclk.,3. v pond. po sv. Mich; 4. v pond.
před sv. Lucii. Týhodni trlt kazdou sob.
Hustopeče (Auspic), 1. ve. čtvrtek pred sv,
Prokop., 2. ve čtvr. před ev. Nikod., 3. ve
čtv. před cln. posvícením. Velké týlu.trltý:
'I. ve čtvrt. před hroum., 2. na zel. ctvrt.,
3. před Bot. Tél., 4. před Vánoct. l'řednt

trh ten den před kat. jarm. Koúskýa dob.
trh kutdý čtvrt., potom dobytčí trhové v
pond., v out. a ve stř. v kntd. témdni k
přihnini a odehnáni, it lt prodeji skopov.
: vepřového dobytka. Trh na vlnu: !. ve
stř. po B. Tele, 2. ten den před |.

unslopcč

Ilavl.

(okr. Hranický), 1.v out. ollro

mnic., 2. v outerý po sv. Fil. . quk., 3.
v out. po ".Vavl-ioci, 4. v out. po všech
Svatých. Trhové týlmdnl katdý čttrtck.
Hvězdlice (okr. BUČOV.),1. na postní stř.
po Sv. Duchu, 2. no av. Martin.
Ivančice (Vrančice, Eiltenscltitz), 1. v pond.
mnsop, 2. v poml. po sv. Urh.,3. v pond.
před uuneh. I'. Dl.. 4. ve čttrt. po sv. rů
lenci, 5. první poud. \! atlv. Doh. trh před
kazd. trhcm výr. Týh. trlt. \“ out. o v pát.

Jnnir'tl čili Janov

(Joltuunisthal, okr.Šim

berský), 1. na sv. Jil'i, 2. v pond. před
naraz.. P. Nar., 3. na sv. Tom. ap. Veliký
týdni trh v out. svalod.

Jaroměřice

(.loroméric), !. na sv. Valent.,

2. v první out. po Angole lleriči (v pond.
před tím tlohýtčl trh), 3. na sv. Marketu..
4. na sv. Mat. Ev., &. na sv. Martina. Tr
hové na koně & jinšl dobyt. drtí se ten

den před jarut. totit: 13. února. 12. čer
venec, 21. záři a 10. listopada. Trhové
týh. od 14. září A! do I. dubnu koz. sob.

Jaroslavice

(Joslowic), ]. v on. po Bol.

T., 2. v pon. oav.Vavř.Týh. tr . hald. úter.

Jedovnice

(o .Blnn.), ]. v. pon. pollrom.,

2. v pond. ho btlé ned., 3. v pontl. po sv.
Trojici, 4. v pan. po sv. Václavu. Koňský
. dobytčí trh v pond. po každém jarm.
Týhod. trh kntdc pon. Katdý výročnl trh
po 8 dní se povol. v prodaji & v koupi.

Jemnice (Jantnic), l. na sv. Apolcnu, ?.
v pon. o třetí ned. Velk., 3. v pon. po
Boi. Té , 4. na sv. Jak., 5. na sv. Mich.,
6. v pood. po sv. Ondřeji. Trh na koně a
dob. ten ten před kat. jnrm., potom první

out. v kud. mes. Týh. trh kat. out. asob.
Jevičko (Gewič). l. v pon. po devtlniku.
2. v pon. po 4. ned. Velk., 3. v pon. po
Bartol., 4. v pon. před sv. Kateř. Trh na
len & přízi kazdý out. po celý rok. Trh
na dobyt. kazdý outer.

Jevišovice

(Jaispic, okr. Znojcm,), ročnla

dobytčí trhové: !. v out. po av. llatéji,2.
druhý pon. po sv. Jak., 3. v pon. po nar.
?. Marie, 4. v první pood. adventní.

Jihlava

(lglau), 1. ve čtvrt. po sv. Matěji,

2. ve čtvrt. před sv. Jon. ld-t. 3. ve ctvrt.
po av. Lidmile, 4. ve čtvrt. po .v. Hotel*.

Trh nn vlnu: ]. ve čtvrt. pred Petronil.,
2. ve čtvrt. před av. Voršilou. Přední trh
před vb- 4 jarmarky. Trh na ten a přízi:
l. ten den před sv. lan. křtil., 2. ten den
»tcd av. Kateř. Trh nn kont: & (lohýt.přcd

ltntd. jarmark. Týh. trh kat. out. : sob.

Jimramov

(lngrowic, okr. Nuvom.), !. v

pouti. po nnnchovst. Print-„ 2. v pond. po

povýš. av. km:. \'clict trhové: t. v pon.
po smrtné ned., 2. v pon. před sv. Tom.

ap. Dobytcl trll po nnnehentoup. Pánů.
Jiřice (Irie, okr. limitů.), !. v. out. po smrt.
ned. 2. v út. po sv. Vori-. 3. v út. po 24. říjnu.

Jičín N0\'ý(Neotitscheín), ]. ve dredu před
obrácením sv.Pav., 2. ve stř. před Sv. Du
chem, 3. ve otř. po av. Vmř., 4. ve středu
před sv. Šim. a .lud. Trh na kone . dob.
ve. dny trhů výroc. Trh na len a příli jako
týh. trh katd. sob. Trh na vlnu: první
pnml. v červnu a druhý pon. v listopadu.

Jicin Starýr (Alttitncheio), 1. v pan. po dru
zclmé ned., 2.v pon. po sv. Petro a l'nv.,
3. v pOIltl. před nv. VúcL Koňský : dob.
trh v t_vtéž duý.

Jivová

(Giebmi, okr. Štemb.), !. ve středu

pred Bozhn Vstoup., 2. ten den před nv.
Bartolom. Trh týhodnl kutilý pondčlek.

Kamenice

(okr. Jihlnv.), [. v out. v'elilr.,

2. na sv. Jak. Vétš., 3. na av. Vt'tcl., 4. na
sv. Šim. & Jud., 5. na av. Tom. np. Dob.

trhové ten den před katd. jarm.

Knrtousyú: Brna),dohyt.trh 1.vút. pokothh.
ullruóush. v břcm., 2.v pon. poTroj.,3. v pon.
po sv. Václ., 4. tit. po koh. trh Brnénsk. v pro:.

Kounice

Dolni, [. na sv. Fab. n Šeb., 2.

na den sv. Josefa, 3. na av. Flor., 4. na
sv. Jana Iti-tit., 5. v omi. po sv. Folixn
Adauk.. 6. v out. pře sv. Knteř. Padne-Ii

1., 2., 3., neb 4. jarm. na pát.. sob. neb
ncd., drtt se v pl-ichttlcjtcl pood.

Kounice llorni, I. 10. dubna, 2.14. čer
venca, 3. 3. řijna, 4. 9. listopad. I'nduou-li
trh. dni na sob., ned. nch Svátek, budou
se den potom držeti.
Kelč (Helča), 1. v out. před sv. Matějem. 2.
\! pond. po lv. Fil. & Jak., 3. v pond. po

pothii.

sv. křlte, 4. v out. po anŠl. P.

Marie, 5. v pand. po sv. Alt. Týh. trh ve
čtvrtek v katdém témdni.

Klobouky

(v ok. HustopJ, !. v ond. po

sv. Trojici, 2. v pon. po Vovř., JF. v pon.
v poste, 4. ve att-. o nv. Václavu.

Klobouky

(v okr. Uh. Brodsk), !. v out.

po ohrác. sv. Pavl., 2. v out. po velk., 3.
na den sv. Jak., 4. na den sv. Jiljí, 5. v
out. po pcslednl ned. svatod. Veliký trh v
pond. před nar. P. Christa. Trh na dobýt.

ten den před kud. jarmark. Dob. trh kat.
pond. po celý půst. Trh obyčejný Raid.
středu po celý rok.

Knlnlcc

(lt'niehic, okr. Boskovský), ]. 15.

červ., 2. T. hjnn. Velké týdul trhy: ]. v
pond. po av. Markétě, 2. v pond. po sv.
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Frnnt Ser. Boční trh 0 dob. v pand. po
sv. Mikuláši.
1. v out. po třetí ned. velik., 2. v

Kojetín.

out. po sv. Matouš-i, 3. v ouL po sv. Mar

tinu, 4. v out po sv. Fab. a Šel). Trh
dohytčt v pond. p'red katd. jarmark. Týd.
trh kutdou stredu.

Kokory (okr. Ph.-r.), výroční a dob. trhy:
1. druhý pond. po sv. 3 králich, 2.vpond.
po druhé ned. velk., 3. v pond.po sv.Pet.
n Pav., 4. v
Koula— (okr.
P. Marie, 2.
trhové, ]. “:
pred vánoci.
velkou. a ve

Koryčany

ned. adventní.
Kyjov (Gun). 1. v out. před kvet. ned.. 2.

(okr. Kyjov.), v úterý po nov.

Louka (Wiese), t. beste pon. po vel., 2. v
poml. po jmenu P. Marii; 3. v pand. po

ned. velk.. 2. na sv. Vat-I'., 3. v out. po
uanebevstoupení Páně. Trh na obilí knltle
out. po celý rok.
Králice (okr. Prostéj.), ]. v pond. po pru—
\Odltl ned., 2. v pond. po sv. Jiljn.

(okr. Meu-t), !. nu IV. Jil-t, 2 na

sv. Vave. Týdni trh každý pátek.

(Kremsier), 1. druhý pou. v po

sté, 2. v pond. po čtvrté ned. velkou., 3.
v 5. pond. po sv. Duchu. 4. v nut. pred
sv. lllatoušem, 5. v out. po sv. Lucii, (i. \
out. pu sv. Domin. Přední trhy [. v 4. soh.
po sv. Duchu, 2. v den po sv.lllat.3.vden
pred sv. Lucii. Trh na len : pI-izi kattl.
týh. trh. Trh na vlnu ve str. po 4. ned.
velk. Trh na koně :: dob. 1. osm dní
před I.jarm., 2. ve sti-. po 4. ned. velk.
u 3. trn den před Lucii. Týh. trh katd. sob.

líl'utltlwrh'řl
v out.tedvelk.,
2. na sv. .(hřivá
lajd., hora),
3. v !.
pond.
sv.
Alžb. Trh koňský & dobytčí ten

co před

každým jarm.
Krumlov (Mahrischlíromnu) !. v pond. po
hromie. 2. v poml. po sv. Filip. a Jak., 3
\“ pon-I. po porciunkuli, 4. v má. po sv.
Martině. Vel. týh. trhy: [. na tel. čtv., 2.
ten den po sv. Tom. ap. Trh na len a na
pl'ili: !. v pon. pred uv. Cyr. a II, 2. na
sv. Annu, 3. na sv. Mart. Týh. trh kal. čtv.

Křenová (Kronen, nkr. 'l'l'eh.), 1. v pon.
po velk., 2. 24. června, 3. v pon. po av.
Šim. :! Jude.

Křižanov (okr. Velk. Meier.). !. v out.
pred st. Fab., 2. ten den pred sv. Jos.,3.
v uul. pl-ed P. Mar. snu... 4. v out. pI-ed
sv. lt'at. Koňský :: doh. trh pl'cd kai.. roč.
trhem: trh na vlnu ten den po sv. Pet a
Pavlu: lýdnl trh kazdý pátek.

Kunotlce

Kvasice (okr. Emmi-ř.). 1. v pand. pred.
hromn., 2. na druhý pond. po velik., 3m
sv. Ne.; kdy: ten svát. na ned. pripadne,
v pond. na to se odloží, 4. v pond. pted
v out. svatod., 3. \! out. po sv. anjelu St.,
4. první out. v adventé, 5. ve čtvrtek po
hromn., trhové koňštl: 1. ve čtv. po smrt.
ned., 2. ve čtv. pred sv. Duchem. Při tom
takú ten den před každým jarmar. trh na
koně . dobyt.: týh. trh každý out. &pát.

Kostelec (okr. P|u|n|.), !. v out. po druhé

Krásno

sV. Fab. a Sch., 2. v pond. po .v. Jil-t, 3.
na sv. M. Majd., 4. v pon. po vtech Sv.,
spolu i trhy na dobytek.

pand. po sv. Frant. Ser.
Glam,) !. v pand. po nar.
v outerý po sv. Murt. lllavni
sti-. pred velik., 2. ve střed.
Dohytči trh ve středu pred
středu pred vánoci.

roce, 2. v úterý po Iulé ned., 3. v úterý
po sv. Trojici. 4. v úterý 0 sv. Vavřinci.
Týh. trh kazdou stredu. Do ytčí trh vpond.
před každým výročním trhem.

Kroměříž

Kuřim (Gurejn, okr. Tišň.), ]. v pond. po

(okr. llolešov.), 1. v pond. po

sv. Martině.

Irednlce (Eisgruh), 1. v out. po sv. 3 král.,
2. v pand. po 4. ned, velk., 3. v pon. po
sv. Jiljí. 4. po první ned. adven.; týh. trh
katdon středu.
Letovice I. v pond. po ned. kýchavné. 2.
po sv. Pet. 3 Pav., 8. V o . po sv. .lilju,

4. v pond. po sv. Murt. cel. ty'h. trhové:
I. u.- stt-edu pl'ed velk., 2. ve středu pred
sv. Duch., 3. ve stl'. pred ván. Trhy koň
ské: !. v pon. po druhé ned. port., 2. v
pon. pred jarm. sv. Pet. a Pav., 3. v pon.
pl-cd sv. Jiljí, 4. v pon. po jarm. sv. Mart.
Přední trh den před kai.. jarm., trhy na
vlnu: L v aut. pred nalez. sv. ktiie, 2. \!
out. po povyšení sv. tutte.

I.lnotn Ilrozná (okr. Stain,), !. v 4. out.
v postů, 2. ve 4. out. po velikou., 3. v 2.
out. po nar. P. Marie, 4. v 1. out. v adv.

Libour

(Lielwau), ]. v pon. po jménu let.,

2. v pnnd. pred Rognte, 3. na sv. Jakoba
včts , 4. ne sv. Mart., 5. na sv. 10s. pred
kai-l. roč. trh na dobyt., vlnu, ph'zi a len.
Libiny nemec. (Deutsch—Ucha), !. v pon.
po sv. Valent, 2. v pon. po vstoup. Páně,
3 v pand. po naneb. P. Nar., 4. v pond.
pred \š Sr. Trh na koně a dobyt.: I. v
sob. před ]. ročním trh., 2. dne 2. list. &
padne-li na ned., dne 31. rijna; týhodnt
trh každý čtvrtek.

I.lpnilt (Leipnik), [. v out. po obr. sv.Plv.,
2. ve čtv. po ned. druieh., 3. ve čtv. po
B. Tele, 4. druhé out. po sv. Jak. .Anné.
5. v out. pred vš. Svat. Pl'edt'u' trhy ten
den před katd. jnrm. na len, pHu', vlnu .
dob. Kod. trh: 1. dva týdny, totiž.: od att-.
\“ 2. ned. postní ní do pátku v ptišt. týd.

2. druhý týden po druhé ned. postní po
dva týd. od att. až do druhého pát.: ty'd.
trh v pand.

Li ov (okr. Strátn.) I. v pon. po vš. St.,
*. druhý pond. po velkon.
I.lplítl (okr. Vsetín), 1. v out. po novém.
roce, 2. na den sv. Jiří, 3. v out. po sr.,

llmmu., ?. v pond. po bílé ned., 3. dne
4. červ., 4. v out pred naroz. P. Marie,
týd. trh katd. pond.
Knnstítl, 1. dne 2. led., 2. v pon. pr. vš. Sv.

Líšeň neh Lišůn (Losch), ]. v pon. po sv.

trh na vlnu ]. na J. Křtit., 2. na sv. Vdel.

Feb. 0 Šeb., 2. v pon. po Bot. vstoupení

Pet. a Pav., 4. v Oul. po sv. Vúc. . spolu
i trhy na dobytek. Trh týh. kazdý out.
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3. v pand. po sv. Jiljí, 4. v pand. po sv.
Martině; týh. trh klid. pond.

thončlce

(Krum.ok.), ]. vt. pon. v poste,

po ev.

im. & Jud.

2. v pon. o sv. Pet. ! Pavl., 3. v pond.
před sv. at., 4. v 2. pon. před sv. Lueil.
Litovel (Littau), !. v out. po obrácení sv.
Pavla, 2. v out. po smrtnó ned., 3. v out.
před w. Jan. Křest., 4. v out. řed sv. .llícb.,

Mistek, !. na tučný čtvrt., 2. na zel. čtvrt.,
3. na čtvrt. po Bol. Tele, 4. na sv. Jak.

5. na sv. Mikuláše. Přednítr y v sob. před

Modřltt' (Modritz, ok. Em.), 1. druhý pon.
po sv. 3 král., 2. druhý pon. po sv. Flor.

těmi jm.; trh na len n přízi na obyčej.
roční : týh. trhy. Koňský 0 dob. trh8 dní
před jemu.; týdnl trhové kat. pon. a pátek.
[.omnlce (okr. Tišnov.), 1. dne 7. ledna,
2. v pon. po druaehné ned., 3. v pon. po
ev. Innoc., 4. v pon. po sv. llevle, tet trh
.

Mírov (Mirun , okr. Mom-lm). 1. v pon. po
bílé ned., 2. v pon. po Porciunlt., 3. v. pon.

na dobyl. týh. trh ve středu.

Loětleo (okr. Tibhov), ]. v pon. po sv. 3
., 2- v out. velik., 3. na nnvšt. P. M.,
4. na av. Matouše; trh každý čtvrtek.

Llsloe (okr. KunštJ !. v out. po Hromn,
2. na sv. Jiří, 3. v out. po na nebevz. P.
Mar., 4. v out. po sv. Leop. Před kazjnrm.
jest hod. :: dobyt. trh. a ten den po jarm.
trh na vlnu; týh. trh hald. sohotu.

Malenovice (okr. Napan, !. v pond. po
av. Valent.. 2. v pon. po 4. ned. vel., 3.
v pon. po sv. M. Mujd., 4. v pon. po sr.
Václavu, trh hald. čtvrtek.
Medlov (Medlau, okr. Žldl.), l. v out. po
sv. Janu Evang., 2. dne druheho července,
3. dne 21. nil-I.
Měnín (Mónitz, okr. Zidl.). l. v out. po sv.
Mark., 2. v out. po sv. Frant. S., 3. druhý
out. po sv. Mikuláši; týh. trh Raid. střed.
'.llčl'in (Volein, olo-. Vel. Mezek) 1. na sv.
MII. ep., 2. na sv. Sever. Dobytčt trh) v
out. před velkon., pled sv. Duch. a po
počeu ?. Marie.

včtš. Koňský & dobytčí trh vc čtvrt. před
sv. Tomáš. Dohytči trh ve čtvrtek před
všemi Svat.; týb. trh ltatd. čtvrt.

3. druhý pon. po sv. Bart., 4. dne 3. Hjn.

Mohelnice (Muiglitz), 1. pon. po I.:-led. po
devttniku, 2. v pon. po křížové ned.. 3. \
pon. po naroz. P. Mar., 4. v pand. po sv.
Mart. Velký týh. trh v pond. po nunoh.
P. Mar. Trh týh. každou sobot. Dva kon
aké trhy: ve čtvn. před křížovou ned.. a
“: čtvrt. před av. Martinem.

Mohelno (okr. NámésL), 1. v out.

svato—

duš., 2. na sv. Matouše.

Morkovice

(okr. ŽddnskJ, 1. v pon.

l'ed

sv. Janem křtít., 2. v pond. po nar. P. ar.
Velké trhy: v pood. pred velkonoel & ve
středu před vánoci .

Mrákotín

(okr. Telčshý), 1. \' masop. out.

2. v pátek po sv. Fil. a Jakubu, 3. na sv.
Annu, 4. na sv. Václava. Dobytčl trh len
den. to trh roční.

Mysllbol'lce

(okr. Hrotov.), [. v pond. po

nalezeni Bv. ltl'iie, ?. v out. po SV.Jiljí.

Náměšť, u Olomouce, ]. \: pond. po lnvo
cabit, 2. yt: čtvrt. před sv. .lan. kit., 3. ve
středu po sv. Bartol., 4. na sv. Mart. Týh.

trhové haldou středu.
Náměšť, u Brna, 1. v out. po 2. ned. po
velk., 2. v out. po 14. ned. po sv. Trojici,
3. v out. po první ned. po sv. Martín6,4.
v out. po novém r0ce. Koňský :; dobytčl
trlt ten den před kudým jarmnr. Tíh. trh
Mezeřič Valašská (Valnohiech-Meseritsch),
každou sobotu.
]. v out. po sv. 3 král., 2. v out. po sv.
\'uptút'dlu, ]. v out. po hromnic., 2. v out.
Trojici, 3. v out. po sv. Bortel., 4. v out.
po sv. Janu Nep., 3. \' out. po sv. Bar-tal..
po sv. Martin., 5. v out. před květ. ned.;
4. v aut. po vi. Svat. Trhové na len .
trh na vlnu: 1. v out. před sv. .lan. N., 2.
přízi den před kaid. jarm. Trh na dobyt.
v out. po sv. Teresii. Doh. trh ten den
ten den po kntd. jar-m.
před každým ja:-m.; týh. trh kud. pond.
umřít! Velká (Gruss-Meserinch), 1. v Nedvědice. l. \" out. po smrtné ned., 2. \
out. po sv. Fab. a Šeh., 2. v out. po hale
ned., 3. v out. po sv. Prohopu, 4. v out.
po IV. Mumil., 5. v out. po sv. Ondřeji.
Velko trhy týh.: !. na velký pátek, 2. na
sv. Tom. ep. Přednl trh před kat.. trh.; trh
nl len, přízi, ltonč & jiný dobyt., ten den

řed Int.. jnrm.: týdnt trh kud. etha út.
." kulov (Nlholsburg), 1. ' out. po ev. uh.
. Šeb., 2. v out. po druteh. ned., 3. v out.
svetodušní, 4. v out. po sv. Markétě, 5. v

out po nenebmetl

P. Marie, 6. o sv.

Václavu, ?. v out. po sv. Martinu.
edm
trhy: !. čtyry dm pře-l prv. jam., 2. Osm
dní před druhým. 3. čtyry dní před sed
mým; trh na honč : rorličný dob.

out. po ov. Markétě, 3. v out. po sv. Jiljl,
4. ve čtvrt. po Bmčnnkém jarm., před po
čet. P. Marie. Týh. trh Raid. sobotu.
Němčice., u Brnu, 1. Pnnt outer. po nov.
roce. 2. v out. před Božím Telem.
Xčmčlu', u Olomouce, ! v pon. po kvtat
ned., 2. \! out.

o Bart-ol.

Německé (Oltl'. ovom.), 1. dne 7. máje,
?. dne 11. zm. Dohyt. trh na oba jarm.
Noslsanu (Nusslau, oltr. Zldl.), ]. out. po
sv. .lnnu křtít., 2. v out. po sv. Martine.

Nová Ves (Neudorf, okr. Ostn), ]. v aut.
po sv. Frant. de Paul., 2. v out. po na
nebe vzetí P. Marie, 3. v ont. po sv. Mi
kuláši. Trh dobytčí před jar-m.

MlkquVIce (Niklot-it:.,oltr. Znojem.1,1.na

Nové- Město (Neustadtl), !. ve středu po

sv. Jak., 2. na sv. Martina, 3. v pon. po

I—lromn.,2. ve středu po ev. Duchu. 3. ve

.v. 3 král.; týhodni trh kntdý čtvrtek.
eroslnv
(llislitz, okr. lít-um.),1. na sv. Flor.
na sv. Jiljí, 3. v out. po památce duhič.

stř. před sv. Jak., 4. ve stř. po sv. Frant.,
5. ve čtvr. po sv. Ondřeji. Pak kazd. den

před jam. kobrky' : dobyt. trh.
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Olbrnmlcc

(Wolt'rnmitz,okr. Kruml.)t. mr

5. v out. před sv. Hich., 5. na sv. Kotek;

obric. sv. Pavle, ?. \! out. po sv. Trojici.

jerlliby ale 1.. 2.. t. n 6. jar. na nobmeb
ua ned. připadl, drtí ae print out. Trh na
kone: [. nu obrácení rv. Pul., 2. na av.

3. na IV. Michala.

tllešná (okr. Elam). ročm trh dne 22. čer.
tbleůnlee (Orla) I. \ pon. po Bott Vstou.„

Kate—I'.Týhodnt trh lutdd

sv. Fub. . Seb., 2. v pond. poBottm vstup.:
3. v oud.po sv. Václava 4. v. pond. pred

nv. Frantislw Seraf.. 5. v out. po ev. On—

dl'eji. T'hodní trh katd. out.
Polehru ICQ 1. dne 26. červn., 2. dne 13.
listopadu.

nv. art. Týh. trh ht. pond.
Oleksortee (Olkoviu. okr. Zn.), 1. nl den
navštiv. P. !tnr., dnr ?. červ.: prípadne-li

Polešovice (okr. Hrad.), I. nn ohric. ".

teuto svatek na sob., tedy ten pon. po
ném, ?. r, pond. po sv. Rocha.

olomouc
Opatov

Pax-l.. ?. v pond. před nv. Janem Kirsti
telrm. 3. druhý pond. po av. Vůcl.

(()lnmtz),atd.jakn na straně 208.

Potštát (Bodenstndt), !. ve středu po ned.
druz., 2. \“ out. Srntoduš.. 3. ne ". Kmet.,

(okr. Třebíč.), 1. v pond. po sv.

Janu |x|-tit.; 9. na sv. Ondřej. Doby! . koh.

trh na oba jarm.
tio—obloha (lluucnplolz), [. v pond. po
obrácen: sv. I'av., \! poud. po drui.. ned.,

4. \'c čtv. po sv. Bartol. Trb nn len, pl'tzi.

koně & dob. ten den před hid.

Pozlovtre

F. Mar.: 5. v pon. po sr.

likulu't—i. Trh na len ! ml phli., . týh. trh

(okr. hutné.). I- v pon. po kvót

ned., ?. v pon. po “.
pan. prod ". Havlem.

Ostrma

t'ravlm

mor. (Outrun- Maha), \. Pterm

Prostějov

trh před lutd. jarm. Trh nl ten. phzi .

na
po rieeh
trhydruhý
pred úterek
hdd. jarm.
Trhylatích.
na en ! Přední
pl'tzi:
|. v pon. po stredop., 2. _v pon. ted sv.
Aluton., 3. pou. pred sv. Sim. : god., 4.
v pon. pred počeum I'. Har. Doh. . koň
slu' trh : l. v pond. pred attedop., 2.
předpo . úterý- pl-ed nnnebevst. Pinč. 3.
predposl. out. v lrp., 4. předponl. out.

(Ustrau), !. v úterý pred masop.

nedéh', 2. druhý pond. po sv. Řeholi, 3.
9tý pon-|. po sv. Duchu, 4. v poml. pred
hodumi. Týh. trh kai.. pátek a ten den pred
Ita-). jarla. trh na koně l na dobytek.

pred sv.Šim. n.lud.'l'ýh.trh kud. pomluvu.
I'Mstomčl'ice (Prosmeriu), t. v pon. po

tlv-"trovačiee (Sci-Warzhirch, okr. Ivan
čický), sýroč. trhy: 1. v. pon. po sv.
\luuru (II). ledna). 2. v pon. po Bot. Tele,
3. v pon. po nar. P. Mar., 4. I'll den ".Barh.
tlsvčtimany (kgjov okr.), 1. v. out. pl'ed

květ. ned.. 2. v pond. po sv. .liljl1 3. ne

u. Tomiše up.

['t-crow (_Prerau), !. v out. po smrlué ned..
2. v out. po vetoup. Pine, 3. v out. po
st'. Vavr., 4. \: out. po vi. Svet. Trh ted
kazd. jarm. Týhodnt trh v out. ! pi

sv. Anton Pad., 2. \! out. po av. Metouši,
doh. trh před výročním.

Příbor (Freiberg), I. v pon. pred bromu.

(okr. Front), [. out. pred sv.

2. v pon. pred sv. F||. . Jak., 3. v pon.
před sv. Hedvik. Trh koňský . dob.: !. \'
ond. po smrtné ned., 2. v poud. po ".
g'itu, 3. v porad. po naroz. P. Maňe,4. \
pon. po sv. Mart. Trh obyčejný tu. pát.
Račice1 1. v out. vel. 2. ten den po IV. Murt.
Rndlmil' (Rothmdhl u Svit-vy). !. dne 25.
července &padne-Ii v uedéti, tedy ohledu
jtctho dne. 2. v pond. pred pou-teenka ctnt'.

Hut., 2. v out. před sv. Lucií. 3. v oute—
ry' pred sv. Mich. Trh na dob. v pnnd.

pred lutdým jarmnrltem.
Paulu“ (Positano. 1. na den n. Jiří, 2. »
out. pred nemz. P. Marie, 3. \ pond. po
.f-v.Lukáši Ev. Trh na len, přízi, vlnu, ko

ne : dobytek vtdy o jarm.
pon. po

(Faunem, okr. Milan.), I. v
romn., ?. v. pon. po 4. ned.

velkem,
v pond.
av. Petrem a
l'avI.. 4. 3.v pond.
pre: rred
sv. .hljtm.
Plumlov. I. \' out. po posl. ned mamy-ust.,

Rndostin

rHostel, okr. Diem), !. nn ohrtc.

dne 16. pro:. Trh Int. rob.
Rouchovany (okr. It.-otom), !. ve střed
pl-ed velikou., 2. ve otted. po rv. VM, 3.
ve středu 0 sv. Jiljí, 4. Ve stř. před “1

sv. Pev., 2. na sv. Fri. . Jak., 3. v out.

pt. sv. Petr. | Pul., (. na 91. Jak. Viti.,

(okr. Velk. Meier.), l. dne 14.

února, 2. dne 7. máje, 3. dne 3. Hjnn. 4.
:

“l. v out. po B. Tělo, 3. pod. out. to. záři.

l'otlivin

(Prorsniu), |. v out. po att-odo

pou't, 2. v out. pred vslon. Pinč 3. v
první uterek po nanebeuetí P. Marie. 4.

vlnu.- ]. v sob. po sv. Fil. : Jak.: 2. v sob.
u sv. \tirhnlu. Velké týh trhy: I. vout. pl-ed
van., 2. \- out. před velih.Týh. trh každou
sobotu, ttl čern. učí- ltntdč out. & stl'.

Pouzdro:“

(Praha. okr. Židi). !. v pon. pt.

sv. Duchem, 2. v pond. pred w. Vav.. 3.
v. pond. po sv. Murt.

Met.. 3. ve stl'. pl'ed \'slnop, Páně. 4. v
pon. po Porciunk., 5. na sv. Matouše, 6.
v pon. pred sv. Cecílií. Doh. a koňský

Uhsllnicc

(okr. Slavkov.), 1. v pond. pt'ed

ev. Fnh. n Šcb.„ 2. v om. Svatod., 3. v
out. po pon—Iconl,4. \' pon. po ". Ondřeji.

Janu hl'tit.. 3 v

kr.), !. ten den po novém roce, 2. nn sv.

llstroh

(okr. Brod.), |. v poud. po ned.

druk.. 2. v pond. po av. h'at.

Pozořice

kai.. pát. Koňský n dobytčí trh Raid. jarm.

oslu-any

jean.

Trh na vlnu ve střed. po vyvýl. sv. ltt'tle.
l'rh obyčejný kntdou sobotu.

J. \' pon. po sv. Janu Ict-tiu, 4. v. pon.

pred mm:.

ondčlt.

Pohořelice (Pohu-tiu, okr. idL), t. " out.
po sv. Mat, ?. v nnt. po nalez. n.ltl'tle,
3. v out. po sv. Jak. vůli., 4. v out. po

?. ' pou. po sv. Vdrl. Trh nn vlnu \' out.
po nr. Mart. Koňské trhy. 1. v pond. před

i

noci. Kon ý wh pred kud. jam.
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Rousínov (Romania, okr. Slam), l. v pon.

Staré (Stare, okr. heh.), !. v outerý po

po sv. Jos., 2. v pon. o sv. TrojicL 3.
v pond. po sv. Bort., . v pond. pn sv.
Frant. Týhod. trh každý out. a pátek.

llrom., 2. na av. lt'uneg. 3. března; a na
sv. .lii-l, 4. na sv. Jak. větš., 5. ten den
po narození P. Marie.

neh Rajhrady (Raigern),l. na den

Stará l'liše (místo na „.Tomáše), dne 19.

sv. Benedikta, dne 21. března, 2. na den
sv. an'r. dne 10. srpna, 3. na sv. Tomá
še ap. dne 21. prosince.

Slnrě lll'tlo, viz: Brno staré.
Shin': město (Allstadt), 1. v pond. pred

Rejhmd

Íliše novú (Ncureusch, okr. Telecký), l.
druhý čtv. po vclkon., 2. v out. po sv. Pet.
& Pavl., 3. v out. po av. Voršile, 4. v. cut.
po pevyšení sv. kříže. Trh dobytčí ten den
_ před hald. jurm. Týhodní trh kazdý pond.
Biče Glorii (Altreusch, okr. Tel.), 1. na sv.
Jusefa, dne 19. března, ?. na sv. Víta, 3.
na sv. Havla.

nokelIIIce

(okr. Tich), |. v 2. alleni. po

sv. 3 král., 2. ve stí-. po ned. Miscrikord.
3. ve stř. po sv. Pet a Pav., 4. ve střed.
po sv. FranL Ser.
lloslcew 1. ve stř. po nov. roce, 2. ve stř.
po sv. Jiří. 3. ve stř. po sv. Anne, 4. v
pon. po sv. llavlu. Týhod. trh kai. střed.

Rožnov (Hainan), 1. ve stř. pred Hrumn..
2. ve stl'. před sv. .lan. Iti-tit.. 3. ve att-.
řed sv. Annou, 4. ten den před vš. Sv.

Bohytčí trhy ten den před katdým jarrn.
týhodní trh haldou uoh.

Ronald

(Rudoltice, okr. Osob.). [. v pon.

o sv. Jak., 2. v pon. po sv. Šim. a .Iud.
Trh na vlnu: 1. na sv. Jos.. 2. v pon. po
4. nod. velk. Na len a přízi trh kazdout,

ll 'mořov (Remmtadt), 1. v pon. p'rcdsv.
uch., 2 na navšt. ?. Marie, 3. v pon. př.
sv. Mich., 4. v pon. před sv. Mart., 5. druhy“

n. po novém roce. Týh. trh. kai. sob.
Slnvlčln (okr. Brod.), 1. v pond. před
ohrůc. sv. Pavl. 2. v pond. pu sv. Vojt..
3. v pon. před sv. Petr a Povl., 4. v pon.
řcd sv. Václ., 5. v pon. před sv. Mart.,
Bva dobytčí trhy na druhý a čtvrtý jarm.
Trh na vlnu: l. naav.Vojtéch.,2. na sv.Ccc.
Slov ov (Austerlitz), 1. v pon. po ohrác.
sv. Pavla., 2. v pond. po 2. ned. velk..
3. v pond. po sv. Jak. vétš. 4. v pond.
o sv. Mutouši, 5. v pond. oav. Alžbětě.
oňshý I dobyt. trh na sv. ntouše. Trhy
líh. haldý outerek & útek.

Slavonice

(Zlahinga), f. v pond. po sv. 3

2. v pond. po smrt. ned., 3. v pon.
po sv. Trojici, 4. na sv. Matouše, 5. na
sv. Alžb. Velké týh. trhy: 1. nu zel. čtvrt.,
2. v ond. před sv. Duch., 3. na sv.Tom.
ap. rh. dob. v sob. před kat. jarm.
. z počátku prvmho postního týdně a!
na sv. Mart. od 14 do 14 dní. Trh týh.
ku. pon. Trhy na vlnu: !. v pon. před
av. Petr. a Pavl., 2. !! pan. po av. Václ.

SlIIŠonce,

roční u dobyt. trhy: 14. dubna,

25. srpna. 27. října, 24. listopada.

Sovluoc (Eulenherg, okr. Ryn), !. posled.
pon. před sv. Mol-, 2. první středu po sv.
Duchu, 3. posled. out. po sv. Ondl'.
Spálov (Sponau, okr. Hra:-n.)1. na sv. Jiří,
2. na sv. Sim. n .ludu. Dobytčí trh kaldý
roční trh.

března. na sv. Josefa.

masopust. pnnd., 2. v pontl. po sv. Jiří,
3. v pand. po sv. Anne. 4. na av. Katcř.
Ty'h. trh hazd. out.

Stonařov

(Stnnnern, okr. .hhl.), l. v první

pon. po hrom., 2. v prv. pon. po sv. Pet.
3 Pav., 3. v prvul pon. o sv. Váel. Doh.
trhy o jar., týh. trh kam?. sob.

Slrachoticc

(Rnuuenhruck,okr. Znojj, !.

v out. velkou., 2. na sv. Bnrtol.

Slražek

(okr. Bystř.), !. ten den před zvěst.

P. Nar., 2. ten den před na nebe

vzet.

P. Mar. Dobyt. trlt před káidým jnnn.
Strážnice, l. v onL po sv. Dorotě, 2. v ont.
před nv. Duchem, 3. v out. po navštiv. P.
Mar.., 4. ve 2. out. po vyzdvizení sv. Itříte,
5. \; out. po ohét. P. Mar. Ty'h. trh kazd.
stl'. Trh na dob. v pon. před jurm.

Slřillq

(Sthlel-t, okr. Zdoun.), l. v out.

před popel. str., 2. v out. velikou., 3. v
out. po sv. Bartol., 4. v out. po sv. Ilav.
Doh. trh o každém. jarm.

studená

(Studein, okr. Telco), !. na sv.

Jana Ncp., 2. na sv. Matouše. Vel. trhy:
1. v pand. po květ. ned., 2. v. pond. před
vánocí. Dob. trh 0 jarm.

Svitávka

(okr. Bush.). ]. v p0n. po nu

vém roce, 2. v pond. po sv. Jiří, 3. v pon.

o sv. ant.,

4. v pond. po sv. Havle.

ob. trh v out. po kužele-||| jarm.

Svillu'n

(Zvitau), l. v pond. po nromn., 2.

v pon. po nat-št. P. Marie. 3. v pon. pi'.
sv. .Iiljlm, 4. v pand. pi'cd sv. Mart. Velel

týlu. trhové: !. v pond. po sv. .li'ri. 2. v
Hund.
po sv.Trhllav
Trhtennačtvrt.
len ::
atd. pon.
nn u.
vlnu
po plni
nn—
lez. sv. kříte a dva na.—led. čtvrt., 2. ve
čtvrt. po sv. Jiljí & na tři čtvt., na to hoň.

trhové kat. pond. po celý půstu. do květ.
_ ned. Týh. trh hald. pon. a pát.
Snl'ov (okr. Vranov) 1. v out. po sv. Cyr.
tt Melh.. 2. na sv. Víta, 3. na sv. Bar.,
4. na sv. llavla. Doh. trh před kal. jarm.
_ Týdm trh kai. pátek.

Salava

(Schattau, okr. Znuj.), !. na den 5t'.

Fab. & eh., případ. ale ten svátek v sob.
nebo v pon., tedy se jarm. budoucí out.
drtí. 2. v out. Svalod., 3. na sv. Matouše,
4. v out po sv. Mart. Trh na len & přízi
_ v sob. o sv. Mart. Trh týhodm kaz. pon.

klatbu-lt“ (Schildhcrg), 1. v pond. lnx-sop.,
2. o sv. Prok.,' 3. v pond. po sv. Alih.
Vel é trhy: !. ve středu před vánoci, 2.
ve sti-. před velk. líoítštl a dobyt. trhové:
l. druhou sob. v pusté, 2. v pon. po čtvrté
. ned. velkon., 8. na sv. Azhélu.

b'lnpaulce (okr. Brnénslt), 1. třetí pon. po
velk., ?. v pon. pn nanehevz. P. llar. 3.
v pond. po Hromnicích.

,
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Hlěpálmv

(Štépanau. okr. Jeviclty'), ]. v

W'- P0 3 kr.. 2- v ani. po Medarulu, 3. v
“"l' Po nanehcw.. ". M., 4. ' out. po vš.
$““- Trh na dob. v pon. pred trhem výr.

Nurnberg,

!. v out. po hromn.1?. v out.

po velikou., 3. v out. po sv. Vivi-., 4. v
out. po sv. llavlu. Dob. :! Itoítštt trhové:

I. po obrúc. sv. anl., 2. v pon. pred. sv.
_ \'uvl'. Týll. trh kuidý pond. a pátek.

Htitnry

(Schillera, ok. Vran.), 1. 2hý out.

pt) sv. .liH, 2. v out. po naneb. P. Marie,
8. v out. 1m naraz. Christa P., 4. \! out.
po sv. Altbtté. Dob. & kohštt trh. pred
_ kazdý-m jam.

Shamlrergmkr.

Novojičň,]. ve stredu pred

vstoup. Páně, 2hý ve středu po .w. Hart.

Šumbark

(Schónherg), 1. na obrácem s_v.

Pavla, 2. v poml. po květ. ned._ 3. v put.
po Boi. Tali-_ 4. Mého srpna, 5. na sv.
Havla. Koňské .! dobyt. trhy: 1. v pátek

pred prsn. jarm., 2. v poml. po květ ned.
Týh. trh kaz. středu a sobotu.

H\ábenito

(okr. Vis-Item, i. v pand. ma

sopust.. 2. na !tý pond. po bv. Duchu.
3. v pand. po sv. Mich.
Trlt'u I. \' Ottl. po sv. Pavlu, 2. v out. po

.lrutrbné ned.. 3, v out. srutoduš., 4. v
nul. po sv. Anjelu Stráž.. 5. v out- po sv.
tim.. \'el. trh na zel. čtvrt. -—Dobyt- trh
pred ltnt. jarm. Trh týhod. Ital. out. Trh
nn \'lnu I. v out. po sv Fil. " Jak., 2. v
out. po &.l'lnvle. Trh nu dob. v out. zač-tit

hem kutdého mim : puk každých 14 dni.
Tišílot' (Tišnoúc), 1. v pond. pred llrom.
2. v potld. po sv. Fil. n Jak., 3. po na
nebeu. ?. Nar.., 4. \! pond. přetl sv. Kle
ment. Týlt. trh kutd. poud. a dva trhy
na \mu: 1. v pond. po sv. Mcdordu, 2.
v pand. po sv. Teresii. Dohytčí trhy \,
out. po kutdém jarm.
Tištín (okr. Kojem. 1. v out. po av. Jas.
pěst, 2. v outer. po sv. Jana křest. 3. v
21.3 autor. méstcc Října.

Tlumí—m (okr. annj., v. Hrad. ltr.), !. v
pond. po 3 král.. 2. 3“ pond. po velko
noci, 3. na sv. Jiljí, 4. na sv. Havla.
Tovačov (Tnbitschau), 1. Ini den po nov.
rare„ 2. \' outer. \'rlkonnčni, 3. v outer.
sValml., 4. v out. po sv. Várl. Týhod. trh
\“ out. \' kntd. týdnu.
'l'l'nclllin (Tracht. okr. IlustOp.), I. v poml.
po sv. Trojici, 2. \! pond. po tzv.Bartol.,
3. v pond. prod sv. (ludi-.

'l'l'mukn

(Tirnnu. Uhr. Třebom), |. \“ lm

poml. \“ posté, 2. na sv. Jiří, 3. na sv.
Jak., 4. v den všeulní po naroz. P. Marie
5. na sv. !likul.

Troskotovice

(Tresktnir, okr. Mtkul.) 1.

v pand. po 4M: ned. rclikon.,
po uaruz. P. Marie.

2. v pnml.

Tršice (okr. Liven.), I. v out. po Jménu
Jetiše, 2. ve sti-ed. po sv. Janu Rep.. 3
u- sti-cilu |m naroz. P. Marie, 4. ve strcdu
po sv. Mart.

Thbič.

i. v středoposu. 2. na av. Blrtol.

Veliký trh na sv. Annu. Koňský n dobyt.
trh ten dcn před kai. inrm., pak V outer.
pred sv. Aloisiem & v outer. po vt. Svat.
'l'y'h. trh ltatdý pond.

Třebová Uoranká (Mšhrisch-Trůbau),1. '
pand. po 2hé ned. poutní, 2. \! pond. po
sv. Troj.„ 3. v pon. po sv, hochu., 4. v pon.

po sv. Frant. Ser., 5. \! pnnd. po n.l.ucii.
'l'rh nn Itonč 8 dob. ve čtvrt pred tmm
a 4tým jnrm. Týhodm trh katdou sobotu.
Třešť (Tricach), [. 3t| pond. \! posté, 2. \!
ond. po sv. Prokopu, 3. \! pond. po sv.
Frant., Ser. Dobyt. trh na trh výr. Týhod.

trh hald. pátek.

Tvrttonice (Tumitz, chrta. Realu.), 1. V
pand. po druieh. ned., 2. na sv. Matouše.

Uherčice (Auerschitz. okres HustOpJ. 1. '
poml. po 3 král., 2.1! pand. po sv. Tm
jici, 3. v pond. po sv. Frantisk. Týhod.
trhy každý out. n pátek.
Unčtw (Hunčov. Mahrísch—Neusundt),1. v.
out po jménu Jettše, 2. 2hý out. v máji,
3. V Qhý out. po sv. Pet. u Pav., 4. In!
Out. v zm. 5. v out. před nv. Martin., 6.
2hý out. v březnu. Velké týlu. trhy: 1. Ve

čtvrt. p'rcd vánoci, 2. na zel. čtvrt'l'ýhod.
trhové v out. :: v párek.

Vani-ice, viz: Ivančice
\'ejmysliee
(okr. lít—umi.),1. ve čtvrt.
kvót. t'ted.1 2. \' out. po nanebevzetí
Mario:13. ten den před sv. Tamlh.

Vejvanovice

d
an.

(Ivanovice, Eyvannvtc), 1. v

treti out. po Hromnictch, 2. v out. str-tori..
3. v den po sv. anh'n, 4. v out. před
sv. Mikul. koňské & dobyt. trhy ve stranu

po hadem valném trhu (jaru.) Týdenní
trh: knidon stredu.
\'clkít (oltr. Strain), 1. v nnt po Hromn.,
2. v 3. střed. po velikon., 3. \' out. po
sv. Maří Mnjd., 4. v out po sv. Šim. a

Judé. Trh koňak. a dobytčí každý. pond.
Veseli novi—(okr. Zdúr.).l. v out. po sv.
Markétě., 2. na sv. Václav. Hlnvm' týdn!

trh ' ont. pred květ. ned., 3. voul. po sv.
I.t'op. Trh na dobytek zároveň s ročním trh.
\mu—li staré, !. v out. po kvétné neděli.
2. ve _sll'etl.po sv. Trojici. 3. 4lý out. pred
.<\'. Anjel. Strain., 4. 2hý aut. v adventu.

'I'rh na dobyt. ten den před hntd. janu.
Via—trnice dolni (Unter - Vinter-nm, okr.
Mik), i. v out. po sv. 3 král., 2. v out.
po sv. Cyr. : Method., 3. na sval.. Filip.
& Jak., 4. na av. Jakub.,

5. na sv. Mu—

tnnše, 6. v pond. po sv. Unttteji.
Vladislav (Okr. Trebič.), 1. ve čtvrt. před.
květ. ned.. 2. ve čtvrt. pred km. nad., 3.
ve čtvrt. pred sv. Matoušem. 4. ve čtvrt..
pI-ed sv. Tomáš. Dob. trh. o těch 4jarm.
Vlachovice, 1. v out. po hrom., 2. 3" út.
po .w. Fil. : Jak., 3. v out. po nanebenetí
P. Marie., 4. 2hý út. po sv. Ilnvltg v den

pred tim trh na dobyt. Týh. trh Itat. sob.
\'lasntlce
(Wax—“mholtr. MikuL), I. \!

ponděli po Bot. Téle,

2. 3“ ponděli
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3. v pondeli 'pted vlatni

Bot. Tělo, 3 v pond. po av. Bortol., !. v
oud. po ov. Vodila.

(okr. Kyjov.), !. ve attedu pu ve

7 nauky (Zdunek, okr. Emmet), l. v

po sv. Iltouši,
Sva mi.

Vracov

lik., 2. na avaL Prokopa, 3. \! outer-ý po

vtech Svatých.
Vranov (Fruin), ]. nn popelccm stredu, 2.
na "at. Floriána, 3. na n'. Annu, [. v
pond. po ohrdc. sv. Pavla, 5. noDuličky.
Trh na koně v sob. před obrác. sv. Pav.
Dob. trhy: 1. v sobotu po str. Anni-, 2.
v aob. po sv. 'ichale, fl. ten den :ol-cd
všemi Svatý-mi.

Vntčnin

(Putting. okr. lem.), l. na den

sv. Fab. a eh., 2. v out. po květ. “t'llČll,
3. v out. po sv. Markétě, 4. \“ out. po sv.
Jiljí, 5. v out. po sv. Balet-iné. Trh ItOů- *
sny . dobytčí před každým jar-nn.

Vsetin. l. v out. po Hromn., 2. v oul. po
sv. Fil. a Jak., 3. ten den po prouwuůnt
Christa I'., 4. na sv. Lukáše. Evan. Velké
týlu. trhy: 1. na zel. čtvrtek. 2. v pond.
pred. rv. Václ. 3. na sv. Tomáše Ap Trh
dobyt. před kaldy'm jarmark, trh na obih

poud. po Bot. vstoupení, 2. \- pond. po
sv. \lurt.

Zlin, 1. na s\. !ateje, 2. \- pond. po pm
t-oduí neděli, 3. ve střed. po sv. Duchu.

l. v out. po škap, 5. v pond. po mm:.
P. Marie, ti. na sv. Barboru.
trhy \—pond. svutodušm.

Znojmo

Velk. týbod.

(Zrmim), 1. na rv. Dorota, 2. \

uut. po kýchavnt'- ned. 13. na av. líh.
l.
na sv. Jana hh., 5. v čtvrtek po narox. l'.
Mar., tí. nu n'. Šim. :! Judu, ?. u: čtvrt.
pted početím P. Marie. Kdyby “. Doroty,
Jirího, Juna kh. neb Šim. a Judy připadlo
na pátek, drží se výroční trh v Out. na
to. Obyčejný trh vid) pl-cd výročním
trhem. Trh na len .: ptizi !. na sv. Šim.
\ Jud., 2. v sob. pred L'hou ned. advent.
a někdy i o předním trhu. Trhy na \lnu:
!. ten den před sv. Jan. trh., 2. před E\.
Snu. :: Jud., někdy též u prednim trhu.

'l'rh na kouč a na dob. ten clen pred vy—
haldou sobotu.
Vsetin dolni. !. v om. po “. Blutčjii. vt— _ roč. trhem. Trh. týdni kutd. soboln.

attedu před FV. Duch. 3. \ um. po naroz.

Ztlánl"

stř. pope eční až. do velkorn.

Zalt'tl' (Suur), I. \ uut. pu nov. roce, 2. \
out. před st'rcdoporitlm, :=. v out. po „vol.
Trojici, -I. v out. po sv. Bortel., 5. v out.
před Bv. Hurt Dohytčí trhové \ pondčh
před kazd. jarm. Trh na koně minn-eh >

I'. Marie. Trh na dobytek pred. kn. roi-.
trhem. 111. a dobytčí trhy ve středu ode
Vlčkov

(\VischztuL 1. tr poml. po :) krát.,

2- ve středu po .tv. Cyril. " „\lethod. 1). \
pond. po sv. Fil. a Jak.. 4. v pOutl. po

". Markétě, 5. v pond. po povýšem sv.
kl'ítc. 6. v pond, po všech Svatých. Trhy
na koně \\ dob. B'dní pr.-.d knld. 'mrm.
Týh trhy kutd. out. & roh.

Vyzm'lce. 1. na 2hý out. po sr. 3kráhch,
2- 2hý out. po velkonoci, 3. 2hý ou'. po
sv. Pet 0 Pav., 1. ve střed. a ve čtvrtek
před. posvícením, 5. v out. po všech Svat.
Dobyt. trhové v pond. pH.—dkaidy'mjwnn.
Velící ty'hod. trhové: !. v outer. pu sval.
Duchu, 2. v out. po av. Vavt. Ty'hod. trh

hald. outer. V postě jest klid. outer. trh
na dobytek.
Zábřeh (Hohenstadt), I. 2. lcdna,2. \ pon.
po Bot. Tč|e„ 3. ten den po sv. Burtol., ?
4. na sv. Voršilu. Trh na koně a dobyt-. '
1. v pond. po nedělipostni, 2. v ponní. po

[Slťtltlll' okr. Ryn, |. v pon-l

pl'ed Božím wtontp., “.),v. pund
Bnrtnl.

pl'cd

st.

trhem na hovní dobytek.

chetma

(Scheletau, okr. Tel.). |. tu nat.

“aleje. 2. v pund. po st. Trojici, 5. ve
čtvrt. po sv. Vůcl.. 4. na sv. Tomáše

ap.

Dohyt. trh ten den pred. katd. iam.
obyčejný haldou sti-edu.

Trh

Zernvlce, l. v pond. masou—t..! v pond.
v km. dnech, 3. v pond. po sv. Anne. 4.
ten den po .w. Kaler. Trh knhs. \\ dobyt.
první den a den po av. Kateřině.

ZidlotltOVlťk (Scelovitz), l. v outer. pn
obraceni sv. Pavla, ?. v out. po u. “té,
:=. na av. Šitn. a Judy. Kdy! ale ten na:.
v ned. připadne.. drtí se jnrm. v pond.,
C). \- nnt. po sv. Vavřinci.

Potadawli kalendáře tohoto “letu na tom, aby se ndbiraltldm JCl'KtVŠI'
stranné knidym rokem důkladněji vyhovělo. tlhlcdem un trhy \'y'ročm zádúmc tudy!
válend ptednostenstva všech těch obci, jejicht trhy h snad v něčem bezchybné

nebyly. aby mi aprnu laskavé vnlati ničilo, jakot se jit letos bylo stnlo nd někte
rých obcí. jet opravy bývalých omyln v trzích svých do tiskům) byly zaslaly.
aurní se, te dopisové tito musejí lnnkovúnl
býti. Tok se stane, ze kazdý-mrokem
llto důleiitá otrňnlta knlendňtňv \- „Moravnutr“ našem v úplnéjšr ryzonú u't' objevu.
teho! bohužel až. doposud ve mnohych kalendátich poatradáme. Nynější válenípům
Montovó a výborníci obecní snad ochotné ve prospěch obci svych této uctivé tá
dorti naší radost učint.

Beneš Kulda,
duchovní up:-dvou v mor. uloz. uchnulovut' pm
unc—dharmumládež v Brně, pořadatel blbndňřc.
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\lbrechtlee

(Olbcrrdom, !. v pond. po

3 Král. — 2. na Filip. a Jakub. — 3. V

pond. po Nanehew. P. Har. — 4. naŠirn.
:! Jud. — Trh koňak. . doh.: !. ve lll'.
pfed ned. květ. — 2. ve středu po Jak.
a Anně. — 3. \'e etl-edu po ?. pond. v
říjnu. —- Týd. trh hz. lnu-edu.

Anjelskd Horn (Engelsberť, I. v pond.
pl'ed Obrdc. Pula. ——2. na ]. pand. po
Anne. ——3. v pand. pred všemi Svat.

Benešov

(Benin—In),
1. nl ]. pand. vposlů.

-—2. \! úter. po Pet. : Pav. — 3. vpon.
před Jiljlm. — 4. v ůter. po Huleš. —

Týd. lrlr hui. stredu.

Ihlá “'odn

(Weisswusser), [. v pond.

po ned. smrt. _ 2. r 4. pand. Valik. 3.v
pon. po všech Svat. » Týd. trh kat.čtvrl.

Bilovlet' (anstndt), 1. druhý čtvrtvpost.
— 2. na Jiljí. — 3. na Mikul. — Dobyt.

trh 1. ve čtvrtek pred Botím Vstoup. _
'3. První čtvrtek po Bot. Téle. -— Velký

rýh. trh na zelm. čtvrt.

- Kat.. čtwrttrh

týlu. n na obih.

llilnko (Belic), !. v pund. po 2. m-d. port.
2. v. pond. po Janu Kral. — 3. dne
If). zdh'. -— 4. na Mikul.

—Trh na vlnu:

dní před ht. výr. trh. — 'l'ýh. trh hl.
pond. . pátek.
Pryč!-t (Freistadl), ]. na Ohrde. Pula. —
2. \“ pand. po ned. velík. — 3. ne Bar-toi.
— 4. na Šim. : Jud. — 5. ve sti-edu po

.Velilr.
.lud. —
— Trh
Týh.natrhvlnu
htdý'

anlunkm,
— 2.
ond.
Eli. :
Velik.

den
útere Fed
.

Šlm.

!. v poud. po Obrdc. Pavla,

v pondělí po Jak. Ipont. — 3. v
po Šim. n Jud. — 4. v pondělí po
Jak. — 5. v pond. po prv. nčd.
— Týh. trh hnidy ůterek.

Javorník,

l. pand. :: v úter. po ohrdcenl

Pavle. —-2. na Filip. & Jnknhl. — 3. na
Jakuba. — 4. na Šimona . Judu. -—-Koh.

. doh. trh na všecky výr. trhy. — Tý
hod. trh kal. úter. na obilí, stravné veci.

slámu, dei a t. d.
Hrablnn,

]. na Zasnoubent P. Marie. ——
2.

dne 16. hleznu.

——3. dne 16. května.

—

4. dne 2. července. — 5. ' ponděli po
Nuroz. P. llarie. — 6. na Šim. . Judu.
llrntlec (Graz), Výroč. :: dobyt. trhy: ]. v
pond. pl'ed ]. květnem. — 2. v pond.
po Bol. Tele. — 3. ne Jakub-. — 4. v
pond. po Michala. — 5. na mhddth.

!. dne 22. května. — 2. dne 10. Hina.—
Klinkovlce (Kanigsberg), ]. v pondeli po
nedeli druteb. — 2. v pond. po ". 'l'ro—
Trh dobyt.: 'l. \ pand. po .v. Trojici. -—
2. na Jane Kresl. — 3. na Jak. —- 4. dne
jici. — 3. na sv. Vavřince. _ 4. na lh
15. září.
tel'inu. —-5. Vpond. pred Valent. -—'I'rh

(Oderberg), !. na Adclgnndn. —

nn dob. e'vlnu: 1. m Fil. . Jik. — 2.

2. v pond. po 2. nod. Velik. — 3. na
Navštiv. P. Marie. — 4. na \llchala. <

Krnov (Jagemdorf), ]. r pond. po neděli

Bohumln

Hlavni týh. trhy: Ve středu pred Velík,
pred sv. Duchem a před Vánoci.

—-Kon.

1 dob. trh před kat. výr. trhem.

Bruntal

(Freudenthal), ]. v pond. po nov.

roce. —- 2. v pond. po 2. ned. post.
3. v. pondeli po Jiří. — 4. v pondeli po

\larkyté. — 5. v pond. po \Ílrlinu. »
Týh. trh každý úterch. — Dob. trh: |.
v úterý po Jirí. -- 2. \! uterý po n'.
šlartinu.

('Ikmnnll

na Václava. — Týh. trh hlld- pond.
kých-vne. —- 2. v pand.
6. ned. velik.
— 3. : pond. po nuršt. . Mar. — 4. v
pond. po nnroz. ?. Mar. — 5. v pond.po
oba. P. Marie. — Koh. . dob. trh 1. v
pand. po ned. kvót. — 2. ' pond. po
Marhte dne 13. července. — 3. v pond.
po Bartol. — 4. v pondělí před lihul.

Odry (Odrau) !. v pond. pred 3 Hrály. —
2. v pond. po ned. provodné. - 3. v
pond. pred Janem. — 4. v pond. po po

(Zuckmantel). !. nn “aleje. —

Výs. sv. KHte. — Doby-t. trh 1. v pnnd.

2. v pond. po 6. ned. Valik. — 3. na
\Ialoušr.
4. na Ondreje. — Týh. trh

po ned. prowod. — 2. v pond. po povýš.
sv. Kříže. — Týh. trh kat. pond.

kat slrcdu . sobotu.
Frch ald (Freiwuldnu), 1. \“ den po novém
roce, dne 2. ledna., 2. na sv. Josefu, dno
19. břez.. 3. na sv. Jana KÍDSL, dne 24.
červ. — !. nu sv. Michala. dne 29. zil-l.

Friedborx,

1. v pand. masop. — 2. v

úlcr. vclikon. — 3. na Navštiv. P. Mar.
— 4. v pond. pn Hedvicv.
Frydek,
!. v ponděli po 3. Král. ——
2. \!
omléli pred Josefem. — 3. v pond. po
ll. : Jak. ——4. v pond. pred Janem
lil-ent. — 5. na av. Jakoba. — 6. v pand.
po Miclmlu. — 7. v pond. před Kau-H
oon —- Trh nn kone, vlnu a dobyl. dve

Opava

(Trappnu), ]. dne 1. února po 8

dni. — 2. dne 1. května po 14 dní.— 3.

dne 1. srpna po 8 dní. — 4. dne !. li
stop. po 14 dnl. -— Vel. dob. trhy: 1. 8
dm po sv. Troj. -— 2. 8 dní po Janu Křest.
.. 3. 8 dní po Jak. —- 4. 8 dní po nn
rozenl ?. Mar. ——
Trh nn vlnu: ]. dne 6.

května. — 2. dne 29. nm. —l(atdý trvá
8 dni. —- Týh. lrh kat. středu a sobot.

Opavice

(Tropplnwitz), ]. první pondelek

po Bot. Tele.

— 2. po Michnlu. — 3

po devilntku.
Skočm, ]. ve čtvrtek po devítnlhu. —2. v
den po Boll-1 Vstoup. — 3. na Martina:
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padne-Ii v sobotu neb v ned., odloti se

na budoucí

úterek.

— 4. na Bartol.

——

Velké ! hod.
trh: 1.před
ve čtvrtek
o ctmek
Velik. přcd3.Ván.
ve
čtvrt. po Bot. Tele. —- 4. \6 čtvrtek po
Michalu. —-Dob. trh v den před hal. výr.
n velk. týhod. trhem.

hli'ebo'ill'l'.

! na 4. úlerek po nov. roce.

—-2. \' liter. po Vclik. — 3. v útcr. pred
Jan. Křest. ——4. v liter. pred Iledvikou.

Sirumu'l

(Schwarzwasser) 1. na III-ího.—

2. na Michala. ——3. v pond.

po Jakub.

5. na Ondřeje. _— Týh. trh kaz. středu .
snbotu. — Trh na vlnu: 1. dne 28. květ.
-— 2. dne 2. h'jnn. — Dob. trh Imid.

Padne-Ii však na ten den svátek, od ou
se na budoucí sobotu.
Vidna (Wcidcnau) ]. v pondeli po nmém
roce. — 2. v pond. po ned kht. — 3.
na Vau-incc.

——4. v pondeli

po Frant.

Seraf. — Týh. trh kat. pond.
Vitkov (Wigatadt) 1. na Vita. — 2. ve

Eutd. red Ha\lcm.—'l'ýh.lrh:1.\e

čt\.

ted I-rrom. — 2. v pondělí po 3. ned.
clik. — 3. hl mzcslmpost. — 4. v den
před Lucií \'clký trh.

-— 4. v úlcr. po nov. roce. -- Doh. trh
\' den před kal. výr. trhem. — Týh. trh
každý pátek.

Vrbno (Wúrbcnthal) 1. v poud. pred Hrom.

'l'čšin ('I'cschcn) l. v den po Ilmm. -- 2.
v úter. smtodlúni. — A. \! anděli pred
llah Hagd. — 4. po natoz. %. Mario. -

—- 2. v pOnd po Janu lít-entit. — 3. \!
pond. po Michplu. —- 4. druhé ponú. pred
Velikou. — Týh. trh katd. pond.
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NB. Výroční trhy na svátky padající odbývají ae následujícího, místně také předcháte—
jiciho všedního dne.

Abertony

(Aberthamí, v pondělípo čtvrté

neděli avatodu'sní.

Angel-Irů Ilam

dobytčí trhy ty pondělky: 1. po I.titrtre,
2. po sv. Trojicí, 3. po sv.Anjelu Striici,
4. v první v Adventu.

Arnoltice

3. v pond. po sv. Petru a Pavlu, 4. na
sv. Martina.

(Engelhnua),výročnía Bělohrad,

(Amsdorf), ty pondělky: 1. po

bílé ned. 2. po navitiv. P. Marie, 3. po

rv. Váchvu.
Aire tAsch), výroční a dobytčí trhy ty
pondělky: 1. po ned. Lštare. 2. po sv.
Trojiri, 3. před rv. Jíljim, 4. před sv.
Ondřejem; kaidon sobotu týhodní trh.

Audltce. Aunoit. Auptce, A||-oby,
.in—ti,Autti, .lulerý viz ou.
Bakov nad Jizerou

|Backol'en),[.

vpond.po druhe ned. adventní, 2. v. pond.
po sv. Fabiano a Šebestianu. 3. vpond.po

1. ve čtvrtek po av. Petru a

Pavlu, 2. ve čtvrtek po narození Panny
Marie, 3, v out. po av. ílnvlu; ty'dni
trhy každý outerck.

Benátka

(Ncubenatek,) výroční a trhy

na dobytek ty pondělky:

i. po nedeli

Okolí, 2. po Božtm Tele, 3. po rv. Maří
llajdxlenč. 4. před narozením ?. Maru—_
5. po av. .llartinu.

Beneš-ov

(Benem-han), !. nn den ohrár.

sv. Pavla, 2. na sv. Josefa pěstoun., 3.
na sv. Filippa a Jakuba, 4. na sv. Antonína
Pad, 5. na av. Annu, 6. na sv. Matouše,
7. na sv. Rafaela Arch., 8. na sv. On
dřeje apost. První a třetí trvá 8 dni.
Připadne-li některý z nich na sobotu,
drží ne v následující pondeli.

smrtelné ned., 4. druhé pond. po Veliko-—
Benekov
(Benaco), ty pondělky: 1. před
nod, 5. to středu před Božím Tělem, 6.
květnou neděli, 2. před nnnebevsloupmím
v pond. po sv. Markétě , 7. v. pond. po
Páně, 3. po naroz. P. Marie.
rv. Bartoloměji, 8. tu středu po IV. Fran—
tiltkn Seraf.
lleneiov u Kaplice, ]. v outcry'-vc
Bousov dolni (Bautzen), 1. po svnt.
líkonoční; 2. na sv. Jak.1 3 na svatou
Tcrcsii.
Vavřinci, 2. v první neděli v poste, 3.
Beroun,
1. v pond. po jménu ?. Ježíše,
ve čtvrtek po svatém Duchu, 4. ve čtvrt.
po naroz. ?. Marie. Týhodní trhy každý
2. třetí pondělí v poste, 3. v pond. po
neděli Jubilůte, 4. ve čtvrtek po av. I'm-
čtvrtek po celý rok.
lián-Ink (Bárringen)prvniponszdří neb
kopu, 5. v ponděli po státi sv. Jana
Křtít., 6. v pond- po sv. Martinu; v ou—
po rv. Anjelu str.
Davor-nv (Baran), [. na av. Matěje, 2.
terý at ve čtvrtek týh. trhy.
Bern-rdlce,
I. ve čtvrtek po rv. Ma
rv. Jiří , 3. na sv. Jiljí, 4. na obětování
P. Marie.
těji, 2. ve čtvrtek pl'ctl Kantate, 3. na
Bečuv (Peuchau), ty pandčlky: 1. před
sv. PI'OJtOltj; tyhndm trhy: ve čtvrtek
Velikonoet', 2. po sv. llavlu, 3. před Vti
před velíkonocí, ve čtvrtek před vánocemi.
nocemi.
Bezdružice
(Wescritz), 1. dne 4. květ.,

Bechyně

(Bechyn), 1. v pond. pojménu

Ježíše, 2. ten den po rv. Petru a Pavlu,
3. Ill Dušičky. Trhy na dobytek a vše
likč zboží v outery po celý rok čtyry
kra't, totiž: druhý out. v poste, v outerý
velikonoční, v out. po nanebevz. P. Ma
rie, v outery' po av. Urbana, kdyby mel
poslední na svatodnšní out. padnoutí, tedy
příitt outery. Všem cizím obchodníkům
. hmealntkům dovoleno jest své zboží
veřejně prodávali. Outery po rv. Fil. a
Jakubu, pak po rv. VáclaVu jsou pouze
ro domácí ustanoveny.

Bílí.

(Weiuwauer), ty pondělky: !. první

v posté. 2. před nanebevstoup. Páně, 3
druhý po sv. Markétě, 4. po povýšení sv.
kříže, 5. ve středu před rv. Kateřinou, 6.
ne sv. Tomáše upoutala; každou středu
tydenni trh.

Bělčice,

výroční a trhy na dobyto-k: 1.

ne rv. Josefa, 2. vdelt po naraz. P. Marie,

2. dne 6. června, 3 vpond. po sv.Václavu.
llěllna
(Bilin). 1. v pand. po:—tm,2. ve
čtvrtek po Botim Tele, 3. ve stř. po sv.
Bartoloméji, 4. na sv. Martina biak. Kaž
dou sobotu týdenní trh.

llllice,

[. dne 4. února. 2. v pond. před

sv. Florianem, 3. v pond. před povýš.
sv. Kříte, 4. v pond. po av. lllartinu.

lil—tna,

!. na av. Fabiana a Šebestiana,

2. druhý čtvrtek v posté, 3. ten den po
zvěstování I'. Marie, 4. na sv. Víta. 5.
ten den po nanebevzcti P. Marie, 6. v
pond. po sv. Jaroliuut, 7. ten čtvrtek
před [. neděli adventní, R. ve čtvrtek
před sv. Matouše-m a na sv. Tomáše koňaky'
& dobytčí trh. Každý čtvrtek po celý

rok trhy na obilí a dobytek.

Blovice,

[. ve středu před kv. neděli 2.

na sv. Markétu, 3. ve středu po sv. Jiljí,
4. ve středu před všemi Svatýmí.
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(Blohm), výroční trh na koně a

dobytek: !. první ponděu v poutě, 2. ve
.uedu po sv. Trojici, 3. v pand. po sv.
Jarollmu , 4. v pond. po početí P. Marie.

Bohdaneč.

výročnía dobytčítrhy: 1. ve

středu před vstoupenim Páně. po 8 dm.
2, v den Rotesl. sv. Apootolll. 3. ve středu
po Bartoloměji, 4. v pond. po sv.
anlu, po 3 dni. 5. ve středu před ov.
Martinem, po 8 dni; na přía' v pond.
1. po třech Krúlícb. 2. po Hromnirich, 3
po sv. .losel'u , 4. po 35. Vilu. Budou
středu trh na obilí.

Bochov

(Buchnu), výroční &dobytčí trhy:

1. v ponděli po sv. Jiří, 2, v pand. po
gv. Jakubu, 3. na sv. Michala, 4. vouterý
prod Adamem | Evou.

Bolen-\“

mladá

(Jttngbuullou),
ty ou

taky: 1. po 3Králich, 2. před sv. Duchem,
3. pred av. Bartolom.. 4- po sv. llulu.

Boleslav

stará (Altbunzlau),1.tu sti-edu

po smrtelné neděli. 2. posledni středu v
"an , 3. ve till—edupřed uv. lhvlertt. d.

nl'den sv. Jana Evanp
na: (Haid), výroční, dobytčí :: koňské trhy

ty oqterlty: I. po Okuli, 2. po cv. Duchu,
3, po nv. Mich-lu, &de ev. Mikulášem:
obilní trhy hnidy“ Outerok, na koně :: ho.
vězí dobytek každý outerrlt od sv.JiH nt
do nv. "nt-la.

nor-cela. Jirko!

(Górluu),ty pondělky:

1. po neděli Ltitnre, 2. před sv. Janem
KHileIem , 3. před sv. Blrtolomějem . 4.
na v. imono a Judu.

Borohrádek,

I. ve středuv sucdopostl,

Čoehdoh.
dou, 2. prod lv. Markem, 3. prod rolo
nlůnlm nv. lpootolb,

4. před sv. Havlem

5. před štědrým dnem. Týh. trh hidý
čtvrtek na len . potravu.

llřeanlce

1. v pondělí po první ncdčli

postní, 2. V pond. po hvětné neděli, 8. v
outery svatodušnl, 4. v pond. pred rv.
Muri Maidalenou, &. ve čtvrtek po ".
Bnrtol., 6. ten den po Dubičhich. 7. v
pondeli po sv. Mikuláši.

Březno

(Priesen) !. v pondělípo ov. Řo

hol-i. 2, po nnoehcvzeu P. Mario, 8. po nv.
Michnltt; týdenní trh každý outorý.

llmd

(“edcý (Bůhntlsrh-Brod),ty pon

dělky: 1_ po nedeli Judita, 2. po ".Tro
jici, 3. pred ov. Havlem. Dobytči trhy;
I. v pondělí po první nodéli postní. 2. po
sv. Petru a Pavlu , 3. v pondeli po av.
imonu a lodě..

“rod

Německý.

(Deuucbbrody ty ou—

tq-rky : 1. druhý out. po sv. trech hrál. 2. drn.
hy“ v posté. 3. po nalezeni av. lít-tie. 4.
před sv. Janem Krestitelem. 5. po pový—
Seni tlv. ltHie. ti. po sv. Frantiilu Seraf.
(Třetí a pátý bývají nejslavnější). Trhy na
dobytek ty uulerlry'. l. po Hromnirtch, 2.
čtvrti v posté, 3. pI—edVelikonocíJ. po av.

Trojici. 5. po x\'.Pl'0|t0pu,5. po ".Vnh'n
ni, ?. po sv. Martinu , 9. před Vánocemi.

Brod železný (Eisenbrod).Lpledpoalodnt
masop. onterclr, 2. před sv. Vítem, 3. po
sv. Václavu, vesměs po 8 dni.

Ill-oder,
1. v mawp. pondl-lt, 2. v svato
dušní ontcrý, 3. v pond. po ".Frnnt Set.
4. po Vánocích.

(Braunau), !. v pond. po nad
2. na sv. Františka Seraf.: každý outorý _ Brunoy
týhodnl trh.
Seng., 2. v outerý lvatodušnt, 3. Vpond.
Borotín.

1.v ond. po neděli Regale, 2.

prod naroz. F.Marie, 4. v pond. po nedeli

ve čtVrtr-k po ožtm Téle, 3. na sv. Pro
ltopa. 4. na sv. Annu, 5. na povýšeni ov.
[Hit-, 6. ve čtvrtek před rv. Havlem, 7.
ve čtvrtek po sur-doporu.

adv. Každý čtvrtek trb nn plni. haldou
robotu trh na plitno.
Brozany,
!. v pond. po 3 Králtcb. 2, po

Borová

(Baran),výroční trhy ty čtvrtky:

1. po ar. Fabiano a eba-stiann. 2. po nc—
dčl. Quasimodog , 3. po Boi. Tčle, 4. po
nnror. P. Marie. Trhy nn dobytek t_s ou—

torlty'.

!. po první neděli postní, 2, po

Utuc,

3. po Judiltn, (. na av. Tomáše

nposL Týbodni trh každý pátek.

Borovany

(Forbes) !. v pondeli po ua

nehevot. Pine, 2. ul sv. Lukáše 18. rijna

Božejov,
1. no sv. Annu. 2. na lv. Leo
polda; každe“ stredu týhodni trh.

Boží Dar

((iotteggab), v pond. po sr.

Anně . pred sv. Simonem a .ludou.

Dr.I-dela,

1. v onterý před llromnlcemi,

2. po Vclilronori, 3. po sv. Trojici, 4. po
nv. Vavřinci, 5. po ov. Václavu, ti, po
sv. Alžbětě.

Ill-andel. nntl (lrllcí, výročnítrhy |
předcbůaejlclmi trhy na koně . hovězí
dobytek ve čtvrtky: !. předpopolcčntstro

sv. Gotthardu, 3. na sv. Vita, 2. v pand.

po nv, Virlavu.
But-kov (Butzlton), 1. dne 24. kvetou. 2.
dne 17. rijna.

Budějotlce

(Budweis) t_vpondělky: !.

po 3 Králtch, 2. po Božím Těla, 3_ po
naroz. ?. Marie, 4. na av. Martina, veomčo

po “ dui, tolii 8 dní před a 8 dní po
jmenovaném dtm. l'ýbodnt trh každy“ pi
tek, každý čtvrtek tri: ua kont-, hovězí .
jiný dobytek.

Budňany
po mm:.

llnrlyně

(Budban)1.4.dubna,2. ve středu
P. Marie, 3. na sv. Voršilu.

(Budín), I. v outerý po Hromni

ctcb, 2. v out. po sv. Antomnu Pod., 3. v

pond. po Marii Sněžné,
Václavu, 5

Bukovnko,

4. out. po ".

po t'V'. Krišpinu.

1 na av. Vojtecha, 2. na rv.

Mari Majdalenu, 3. na sv Havla.

Raškovice

(Puschwitz), výročnía dobytčl

trhy: !. v onterý před lv. Duchem. 2. y
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out. po )muu P. Marie. 3.ve čtvrtek plod

sv. Kateřinou.

trhy: 1. v druhou středu poutní. 2. v outerý
po svutoduinícb svátcích, 3. na den sv.
Jiljí, 4. v outerý před av. Havlem.. 5.
na rv. Tomáše bisk.: v nuterý ty'hodní
trhy na obilí.

llystrú

dobytek od lv. Jíří už do sv. Niob-ll každé
_, pondělí.

(Noubidrchow),výroční . dobytčí ('ernovlce,

Bydžov

(Bíntrau), výroční | dobytčí trhy

[. ve středu po Septuagesima, 2. \'estředu
po Ouuimodogrniti, 3. dm- 4. srpna.. 4.
ve lttedu po .v. Matouš, 5. ve stredu po
ev. Ondřeji.

nyní-Ice,

1. dne 24. únoru, 2. dne 23.

dubna. 3. dne 29. srpnu, 4. due za. října.
5. dne 20. produce.

nyní-Ice

IV. Kateřinu : osmidenní lhutou na roz
ličné zboží . dobytek. Týdenní trh nl
obilí :. dobytek každou středu.

(?e-tina

Dolni. ty pondělky:Lpotv.

?
Josefu. 2. po sv.Jaltuhu, 3. po .v. Huvlu. ;
4. po sv. Lucii.

Cerekve- Ilonu.

]. v postní středu,2. [
un sv. Mit-kótu, 3. no sv. Maurice dní- 22. l
niti, 4. na tv. Linhart. 6. listopada.

(Tcl-etue

\'ovů.

I.první etl-odov posté,

2. mt av. Matěje.

Cerhonice.

!. na av. Matěje. 2. na sv.

Vojtěcha, 3. na sv.\'íta,

Cerhovice,

4. na av.Vůclava.

ty čtvrtky: |. druhýv portů.

?. čtvrtý po Velikonoc-i. 3. před sv. Petro-rn
| Pavlem. 4. po sv. Várlavu. Katdý ou—
terý týhodm' trh.
(“hlav. ty pondělky: [. v postě, 2. po ,

ned. Jubilate, 3. po lv. Petru & Pivín, 4.
po nuuebeneti P. Marie, 5. ve čtvrtek po
sv. Lídmíle., 6. v pond. po sv."avlu. Trhy
nn rorlíony' dobytek: !. den po av. Petru
. Pavlu., 2. den po nnncbmetí P. llhrie.
puk kudnu rtředu a pátek po 3 Krilií-h.
\ po Reminisc. . Jubilate.

('.otalm

ice, !. ten den přcd3lírúl), 2. 5

ne .v. Víta, obu | dollytčlm trhem, 3. na
.W. \íaři Maidalenu. 4. den po naraz. P,

_eríe.

Ccchtlcc.
výroční & dobytčí trhy: I. na
obraceni sv. Pula. 2. v pátek před |va
todului nedělí., 3. na sv. Vollglnp. 4. třetí
_ den po Ším. & ]udé.

('elůkotlce,

týročni u dobytčítrhy ty

outerky: i. po sv. 3 Krdlích, 2. po nod
Knut-te. 3. po sv. Anjcíu Struct. 4. po
_ ev. Huvlu.

Čer-uuu

(Leukmdorí), ty pondělky: I.

po sv. Halo, 2. po sv. Mikuláši, 3. po—
_ “ední \! měsíci květnu.

('crnoh'n,

(?e-tin, I. v pond. před nanehevstoupením
Páně. 2 \ pond. po sv. Petru & Pu'lu,3.
_ dm: 3. Iiatop.

l'lstú.

1. v pood. po Hromnidcb, 2.

na av. Jiří. 3. na av. Mich-la.

l'rhy na

Ty'h. trh každou středu.

l. v outerj pí'ed Velikonocí, 2. na

sv. Vítr:, 3. ne sv. Annu. 4. na sv. línteřinu.

l'lnabnřotlce

(b'n'bitzt)T
výroční u dobytčí

trhy ty pondělky : 1. druhy ponuí. 2. druhý
po \'vlikounci, 3. poslední po sv. Duchu.
4. první \ lrpnu. vždy po tři dní | tolikéi
dm nu dobytek. Ve utřodn po celý rok
tyhodní lrlt.

Yavin, ty středy: [. pu [temi (:th

niscere. 2. po Látare. 3. po \íiserikordía,
4. po sv. Durbu, 5. v pond. po av. Petru
u Puvlu, 6. v pond. po sv. Uírhalu. 7. na ;

[. v pond.před nauebevrtoup.

Punč, 2. v poud. před Božím Tělem, 3. ve
_ středu před povýšením lv. lihie.

(Egeru. ty pondělky: 1. druhý po

nedělí Remíníscerc. 2. po Božím Tele, 3.
po sv. )lotouši. Týhodní trh každou ctít-du
. sobotu. Trhy na dobytek první ati-vd"
každého měsíce.

('Iu-jura.

[. un obrácení nv. Pavla. 2. na

uv. Filipu | Jakuba, 23 den po rv. Petru
a Patlu. 4. na ». Martina. 'I'í'hodul trhy
ty pondělky: [. po 3 Králirh, 2- první v
po.—tě,3. \“ středopostí, 4.po ln-ětné nrtL
5. druhv po Velikou.. 6 po av. Duchu. ?.
po IV. Vňrlutu, 8. \ outery' po Vánocích.

l'hlum

“niku—ký

díli líínibcrg(líb

nigaherg), 1. v pund. po třetí ned. postní.
2. ne u. Víta, 3. \ pond. před sv, Vic-Intrum.
(. druhi-. pond. v Adventé.

Chlumec,

výroční » dobytčí trhy: ]. v

pond. po obracení sv. Pulu., 2. první out.
vpostč. 3. ve atředu po u. Havle. 4. ve
středu pu početí P. Marie. 5. ve středu po
Kentatr. Každý čtvrtek týhodni trlt.

'boceú,

|. na obrácení sv. Pavla. 2. na

velikonoční autorek. 3. na sv. Mah Mlgd..

4. v den po sv. Václnu, všecky | osmi
denní uvohodou; druhy' a třetí 5 mladým
jarmarkcm. Ráno v den výročních trhh trh
na dobytek. Ty'líodoí trb každý pátek.

holtlce.

I. v pand. po 3 Krilich, 2. '

outrry' po sv. Filipu &Jlkubu.

3. ve středu

po nv. Václavu.

(“homutoí

(línmotím),ly pondělky: 1.v

poml. po ned. “zmíním-cre 2. po n'. Filipu u
Jakubu. 3. po nevšt. Panny Marie, a sejde-Ii
se ten den | poudělim po Petru | Pavlu,
\ pondělí na to. 4. po n. Michela. 5. po
sv. Martinu [tiel-cupu.

Chotěboř.

l. \“ poutí. druhy postní týden.

2. v pondeli čtvrtý postní týden; 3. v pon
dčlí Maty postní týden, 4. v outerý po
nv. Duchu, 5. v pondělí po ". Jakubu.
6. nn den sv. Felixe muč.. 7. v poud. po
sv. Lukáši. 8. v pondělí po sv. itllrtiuu.
Každou středu týh. trh.

Chotnilcc,

trhy na dobytek: !. duo 13.

června, 2. dne 17. říjnu.

(Jil-ní,

!. ten den po tv. 3 lírilíí—lt,2.
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ve čtvrtek po kvétné neděli. trvá 8 dni,
3. ve čtvrtek před sv. Janem Nep., 4. ve
čtvrtek po av. Markétě, trvá 8 dní. 5. ve
čtvrtek po lv. August., 6. před Havlem.

ChrMava

(Kntzaui, ty pondělky: 1.

před manop. neděli, 2. před av. Janem Křt..
3. před sv. Vavřincem, 4. před nv. Havlem,
5. po druhé neděli adv. Týhodní trhy

držise každou středu.

Chroustovice,

ty čtvrtky: ]. po očišťo

vání P. Marie, 2. před av. Filipem & Ja
kubem. 3. před sv. Vavřinccm, 4. ne den
av. Kateřiny.

Chřibská

(Kreibítz). |. v pond. tři ned.

před nv. Duchem, padne-lí ole Děčínský trh
na ten samý den. tedy o týden dříve. 2.
v pond. po sv. Michala, 3. první pondělí
v adventé. Týdni trh každou středu.

středu po nalezení sv. Kříže, 3. den po
nanebevz. P. Marie, 4. na av. Barboru, 5.
v pond. po sv. Frant. Seraf. Padne-lí 3.
neb 4. trh na sobotu. odbývá se příští

pondělí. Trbyna koně: l. \ první postní
pond., 2. třetí postní pond., 3. vpond. po
smrtelné neděli, 4. v poml. před sv.Duchcm,
5. na sv. Prokopa, 6. v pond. před nam-be
vzetim P. Marie, 7. v pondělí před sv.
Frant. Seraf., B. v pond. před sv. Barbo

Týhodni trh každou sobotu.

Chudenice.

í. druhou středu v postě,

2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na sv. Havla,
4. na sv. Kateřinu, Týbodni trhy na přízí:
l. druhý pátek v postě, 2. první pátek v
adventě.

('lu'aliiny

(líníaching),!. na první post.

sobotu, 2. na den vstoupení Páně, 3. v
neděli po av. Vavřinci, 4. na av. l-lavla.

Chile
|. na
nedeli
venci,
na av.

Dance.

(Chieach), výroční a dobytčí trhy:
sv. Josefa, 2. vo. čtvrtek po druhé
velikonoční, 3. v pond. po 16. čer
4. v pond. po narození F.Marie, 5.
Martina. Každý onterý trh na obilí.

1. na den sv. Skolaatihy, 2. v

pond. po Kant., 3. na av.Vita, 4. vouterý
po sv. Jakubu, 5. den před n'. Michalem,
6. na sv. Lucii. Koňské trhy: !. ve středu
po sv. 3 Králich. 2. ve středu po anil.,
3. ve středu před sv. Jakubem, 4. ve středu
po povýšeni av. Kříže, 5. ve středu po
tzv. Martinu.

Doubravice.

výročnía dobytčítrhy ty

středy: 1. po Kantetc, 2. po av. Bartol.,
3. po rv. Václavu, 4. po všech Svatých.

Dnupov

a středu.

l'čžeulm.

[. 5. dubna, 2. 16. srpna, 3.

2. prosince; každou středu trh na obilí a
od rv. Joseín až do sv. Mutina trhy na
dobytek.

"citu—,

!. na sv. Vojtěcha,2. na "Jana

Křt., 3. na sv. Jakuba, 4. na av. Bartol.,
5. na av. Šimona a Judu. 6. na av. Bar
boru. Trhy: 1. v outerý před Vánocomi,
2. v outerý před Vclikonoci. Týhodní trhy
na dobytvk od sv. Josefa až do konce
října každou středu. Padne—lí na ati-edu

nejaký svátek, ncdrii se žádný trh.

1.dne 11. července,padne-lina to—

botu, drží se příští pondělí, 2. ve středu
po ev. Raf-eli.

výročnía dobytčítrhy ty čtvrtky:

I. na tučný, 2. na zelený_ 3. před “„Ví
tem. 4. před sv. Bartolomějem, 5. před
ar. Martinem, 6, před Vánocemi.

Dobřany.

výročnía dobytčítrhy typon

dčlky: ]. po Remíniacere, 2. po Exaudi,
3. po natoz P. Marie, 4. na sv.!llikaldie.

l'obřii,

1. ve čtvrtek po popelečni středů.

2. v pondělí po sv. Trojici, 3. na den sv.
Michala, 4. na dušičky, 5. na sv. Tomáše.

"oba-nika,

í. ten den po av. Jíří po

8 dní. 2. den po sv.Durhu. 3. po av. Jiljí
po 8 dní, 4. den po sv. Václavu, 5. v
ontcrý po sV. Matěji, zároveň trh na koně.
6. v outerý po Quasimodogcniti a koňským
trhem. Trhy na dobytek: 1. den po av.
Trojici, 2. v outerý po sv. Havla. 3. den
po obrác. av.?avla. Každý outer-ý týhodní
trh na len, přízi, obilí a jiné.

nm.-y

(Hirschhergt. [. ve středu po oči

šťování Panny Marie, 2. na sv. Filipa a
Jakuba, 3. v pond. po sv. Jiljí, 4. v pon
dělí po obětování P. Marie.

llomaiín.

ty outerky: 1. před ltvétnou

neděli. 2. na avatodu'eni. 3. po av. Hanoi„
4. v pond. před xv. Havlem; každý outery'
trh na dobytek.

neomaillee

('I'aus). i. ve středupo sv.

Dorotě, 2. na sv. Antonína. 3. v pondělí
po av. Anjelu Strážci, 4. druhý čtvrtek po
av. Martinu. Týhodni a dobytčí trh vždy
ve čtvrtek po celý rok.

Dub l'eaký

(Bohm.Aícha). ty outerlty:

1. před Velíkonocí. 2. před sv. Duchem.
3. po sv. Bartoloměji. 4. před sv. Havlem,
5. v první ponděli po adventč.

(Duppau), 1. ve čtvrtek po sv. !!!-bb

Michalu, 2. v pond. po Okuli, 3. dne 17.
května., 4. v pond. po sv. Alžběta Dva
trhy na dobytek drží se druhého všedního
dne po jarmarcich.

llale.

(Tetschcn), ty pondělky: 1. vprvní

po novém roce, 2. po av. Filipu a Jakubu.
3. po nanebevacti P. Marie. 4. poslední v
říjnu, vždy po dva dni. Týhodni trh na
přixi, obilí : potravní věci každé pondělí

!. druhé pond. v postě, 2. ve Dlvliov.

Chrudim.

rou.

Děčín

(Douba), 1. na av. Jascl'a, 2. vouz.

po av. Petru u Pavlu. 3. v pond. po av.
Havln, 4. druhů pond. v adventé.

Duchcov

(Dux), 1. ve sti-cdu po |. ned.

postní, 2. na av. Vita, 3. na av. Bartolo
měje, 4. v pond. před všemi Svatý-mi.

Dvořiitě

Dolni (Unterhaid),[. vouterý

po ev. Duchu, 2. na den sv. Michala.
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Dvořlitč

Ilorni

(Oborhaifl).!. na sv.

Josefa, 2. ' svatod. outerý, 3. no “.Mí
chala, 4. na sv. Jana Ev. Ty'hodní trhy
každou středu od 1. května až do posled»
ního táří.

Dvory

\'orě

Dvůr králové

Markétou, 5. před av. MatOušem, 6. před
všemi Svatými, 7. před sv. Touiášetu; týh.
trhy na obilí & přízi v out. a v sobotu.

(Seestadtl), výroční a trhy na

dobytek: !. v pand. po ReminiSc., 2. na
av. Bartolouněje. 3. na av. Barboru, každý
čtvrtek týh. trh.

Frlďllnml

(ust Nírov), l.na ned.Ecg-ate,

2. \; pond. po sv. Bartol., 3. v pond. po
sv. Sim. aJudč, vždy 8 dní spolu a trhem
na dobytek; trh ty'hodni každé pond., na
obilí každý pátek.

Georgowalde.

[. v pond. po nalez. sv.

Kříže. 2. v pand. po Anjelu Strážci. Každý
auterý týdni trhy na přízi.

llabry

llui'epník,

po jmenu Ježíš, 2. ve čtvrtek v postě, 3.
ve čtvrtek v středopostí, 4. ve středu pred
Velíkonorí, 5. ve středu před ev.Duehem,
6. v outerý po sv. Janu Křtít., 7. po av.
Jakubu, 8. dne 15. srpna, 9. ve čtvrtek
po povýšeni sv. Kříže, 10. ve středu po
sv. Lukáši, ll. ve čtvrtek po av. Felixi,
12. ve čtvrtek před Vánocemi.

I. v pondělí masOpustní.2.

dne 2, května, 3. v pand. p_onavštívení
P. Marie. 4. v pond. po av. Sim. a Jude.

"art-Itanlce,

[. na den sv. Vitdla,to

jest dne 28. dubna, 2. na sv. Kateřinu;
tyhodní trhy na dobytek a rozličné vět-í

kaidy pátek.

llaolova

(Hasslau), ty pondělky: !. po

sv. Jiří, 2. po 18. červenci,
neděli v říjnu.

llqjtla.

3. po třetí

Nič-tec, trhy výročníana

dobytek ty pondělky: l. po jmenu Ježíš.
2. pu první neděli po Velikonoei. 3. po sv.

Medardu, 4. po ".Bartol.,

5. na ten den

po všech Svatých.

Hlinsku.

ty čtvrtky: !. po sv. třech Králích.

2. před květnou nedělí, 3. pred Rogate, 4.
po av. Prolcopu, 5. před sv. Bartolomějem.
6. vouterý pred sv. Martinem; den před tím
se drží vidy trh na dobytek. Trhy na obilí
každý čtvrtek.

llořiec

(l-lóritz). Svobodný trh na Barto

loměje. Trhy na chleb: !. den před nanebe—
vatoupením Páně. 2. na sv. Martina, 3. na sv.

Tomáše.

Hořovice.

výročnía dobytčí trhy. ]. dne

11. února, 2. v out. před nanebevstoupením
Páně, 3. na sv. Jakubaa osmidenní lhůtou,
4. na povýšenisv. Kříže, 5. dne 29. listopadu.
Trhy na krámahaké zboží: 1. v sobotu před
kv. neděli, 2. vsobotu před vánocemi: ly
bodni trh každou sobotu.

llora Březová. tBirkenherg),týhodnltrh
každé pundělí.

Ito-ová.

výroční trhy a předcházejícími

„by na dobytek ty středy: [. “první po
„_Apoleně, 2. první po ev.Vítu, 3. první

(Amschcíberg),!. dne 9.

února na den sv. Apoleny, 2.vpon. sVa—
todui., 3. d. 12. září na d. ev. Fzíbinna,
4. 17. prosince.

l-lttl'a. Krásná

(Scbónberg), 1. první

pondělí v postě, 2. v autory před veliko—

nocí, 3. den po svat. Janu Ncp., 4. vau
terý před sv. Duchem, 5 den po nanebevzeti
P. Marie, 6. na av. Kotel-inu, 7. vouterý
před vánocemi.

Ilora Nutná

(Kuttenberg),výr., koňské

: dobytčí trhy: i. první ponde'li poatní, 2.
v pond. pn Kanlate. 3. den po Božím Těle.
4, v pondělí po sv. Matěji, 5. v pondělí
po av. Martinu.

llora

sv. Kateřiny

(Kntharínaberg),
1.

dne 2. červenec. 2. v pond. před av. Barto
lomějem, 3. v pondělí pred av. anlem.

Horažďovice,

ty pondělky: 1. po ev. Vítu, 2.

po nauebenetí P. Marie, 3. po av. Václavu.
Hermle-e., !. na av. Eleonoru 21. února,
2. na sv. Antonína Pad., 3. na av. Teklu
15. září. Každý 1. čtvrtek v měsíci trh
na dobytek, vlnu, přízi a len.

Heřmanův

1. na sv. Blažeje,2. na sv.

Michala, 3. na sv. Martina biskupu.

(nebem), dobytčítrhy: !. ve středu Horn

Ilana—pach,

ty pondělky: I. po jmenu Ježíš,

2. druhý po Velikonoei. 3. po povýšení
sv. Kříže, 4. po sv. Mikuláši.

(Kóniginhon.výročnía "oi-ice,

předcházejícími trhy dobytčímí : |. v ou
terý před llromuicemi. 2. před kvétnou
neděli, 3. před sv. Duchem. 4. před sv.

(Libenau), ty pondělky: 1.

po neděli Latare, 2. po sv. Vavřinci, 3.
po sv. Matouši.

(Neuhol'), ]. na den obrům. "ulice.

av. Pavla, 2. ve čtvrtek před Judika, 3.
na sv. Annu, 4. na av. Matěje, 5. na av.
Simona a Judu. Týh. trh každý Outerek
na obilí a rozličný dobytek.

l-Irvěnlee

po av. Bartoloměji. 4. první po sv. Lukáši,
5. první po Velikonocí.

llncnmvlee

1. v outerý před Sep

tuagesíma, 2. v outery' před květnou nedělí,
3. ve čtvrtek před sv. Petrema Pavlem 4.
v den Porciunkuli, 5. v outer-ý před svatým
Havlem, 6. na svatou Barboru. Každý ou
terek trhy na dobytek.

l-lnrlty thrgatndtI), 1. ve střed0postí,2. na
sv. Jakuba: týhodní trhy: l. masopustní
pand., 2. ve _středupo \'elikonocí, 3. na sv.
Víta. 4. nn Simona & .ludu.

llory ltnipanké

(Bergreichrnstein),
1.

ve středu po sueclnpostí, 2. v outery po po
výšení sv. Kříže, 3. ve čtvrtek po Božím
Těle, 4. \“ pond. před av. Mikulášem.

nory

Matky Bučí (Bergstadtl
U.LF,),
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t. Vprvní

pondělí v postě, 2. dne 16.

unnrp

ilo-tonů

(Hoatau), I. ve atředupřed maso—

luntllitč

(Gr-dílu). l. v pond. po sv.

Jana íířt., 2. druhé poud. po ". Mich-lu
arch. Týh. trh každou atředu a sobotu

postem. 2. \e středu předvelikonocí, 3. na

nearly

sy. Jana Křtitele, 4. na av. Jakuba, 5. na
Simona a .ludu, 6. ve středu před vánocemi.
Týbodní trhy každou středu na obilí a polní
plodiny, \\ na roaličný dobytek. Trh na koně

neděli Libre, 2. na av. Matouíe, 3. v pon
dělí po první adventntneděli. Každé pond.
trh na dobytek.
Ill-ob (lílortergrlb), 1. \! pond. po navšti—
\ení P. Marie, 2. na av. Filipa a Jakuba,

od ned. lnvokmít až do Božího Těla.

lloutlnné

(Aman), trhy výroční a dobytčí

ty pondělky: [. po sv. Dorotě, 2.posv.
Trojici, 3. před jmenem Panny Marie, 4.
po všech Svatých; každý outerek &sobotu
rýh. trh na hov. dobytek.

llo-tomice.

(Gastdorf),ty outerky: [. po Se

xagesima, 2. po Kantatc, 3. na uvatodušní,
4. po uanebevzetí P. Marie, 5. po jmenu
P. Marie, 6. před sv. Kateřinou.

lloitlce

Střelecká

(Stmhlhosíiu),1.

první čtvrtek v měsíci březnu, 2. dne 12.
května, 3. dne 26. září, 4. dne í2. prna.

Illntlec Jindřichův
první

pondělí

(Neuhaua),l. v

v po:—“tě,2.

v outcrý

po

F.:-udí, 3. v ponděli po nanebcvz. F.Mnrie.
4. v pondělí po rv. Havlu; trhy na do
bytclt: 1. ve středu v třetím týdnu \! postě,
2. ve atřcdn po Judika. 3. ve středu páty
týden po Velikonoci. 4. \' pond. po sv.
Trojici, 5. ve středu po sv. Václavu. 6.
\'e utředu po sv. Kateřině; týhodni trhy
kaidou středu a robotu.

llrnglec

!írňlou'e

(Kúniggríítz),ty ou

terky: 1. po 3 Králich, 2. po neděli Be
ntiniscere čili druhý v postě, 3. po sv.
Trojici, 4. po naror. I'. llarie, po každé
8 dní. Koňské a dobytčí trhy: l. v pon
dělí po ". Fahianu a Šch 2. out. po ned.
tteminisc., 3. ve stredu \ pnšijovy týdnu,
»í.veatředu po křížových dnech, 5 vponděli
p'o av. Trojicí, 6. den před naroz. P. Marie

|||-am

Nový (Neukúniggratz),
: vpon

dělí po sv. Janu Iířt.. 2. v pond. po av.
Ondřeji. Každý oulerek týhodní trh.

llrútlelr

Nou? (Ye-uhradík), 1. ve středu

po Velkonocí, 2. v pond. po uanebetzetí
P. Marie, 3. na clen Moudrosti; každé
pondělí tyh. trh.

lll'ldíitč

ty outerky: l. po třech lírůllch,

2. po rv. Jorel'u, 3. po av. Bartoloměji.
4. před všemi SVatými.

Humpolec..
„Jak

claVn, 6. před sv. Martinem, 7. před Vá
noci. Každý čtvrtek trh na obilí.

ty středy: !. po sv. Filipu

2. po rv. Adolfu, 3. po pozdvtiení

rv. Kříže,4. po rv.lílémentu.1'ýdnítrb
každou středu — na dobytek a potravu

llůrlty

(Adamul'reiheit), 1. v pondělí po

rozeslání avaty'ch Aportolů, 2. \- pondeli
po av. Rafaelu.

llualnec,

!. na sv. Fili a . Jakuba. 2.

na sv. Lukáše. Týhodni tr každou sobotu
na obilí a hovězí dobytek, meri nimi! i
4 hlavní trhy na obchodnícke zboží: 1. V
masopustní robotu. 2. nlt květnou neděli,
3. v sobotu po Božím Tele, 4. \ robotu
před Vánoci.

llntě

Stříbrní

(Silberberg), 1. třetíne—

dělí poVeíikOnoci, 2. na rv. Michala nrcb.

Jablonné

((label). ty pondělky: |. po

Hromn., 2. čtyry neděle po VelikOnnoi, 3. po
av. .lanu lířt., 4. po uarorenl P. Marie, 5.
po sv. Kateřině. Trhy na vlnu: 1. dne
8. května, 2. dne 4. října.

Jablonec

(anlonr), ty pondělky: [.

před Velikonoci. 2. před av. Duchem, 3.
před 7 bratry, 4. před av. Bartolomějem.
5. první v říjnu, 6. před ev. Alžbětou.
Týh. trlt každý outerý a pátek na obilí,
přízí, len & jiné věci.

Jůchymtůl,

Jáchymov(Joachimstbal),ty

pondělky: 1. po llromnícícb, 2. třetí v
dubnu. 3. po sv. Markétě, 4, čtvrtý \“ mě
síci záři.

_

]. na sv. Rehoře,2. den po „.

Janu Nep., 3. den po sv. Petru a Pulu,
4. na a\'.Bartolom., 5. na av. Martina biak.

Janovice.

1. dne 24. února. 2. dne 31.

května. 3. dno 13. září, 4. dne 13. prosince.

Janovice,

ty outer-ky: l. po třetí neděli

postní, 2. před IV. Janem íířtit., 3. po
jmenu P. lllarie, 4. před sv. Martinem.

(Žllůnchengratz),výroční : před Janovice..

cházejícími trhy dohytčimi ty čtvrtky: l.
tučný, 2. třetí po \'clikonoci, 3. po Božím
Tele, 4. po proměni-niPánč, 5. po av.\'á

(Lichtenstndt), 1. v pondělí

po 1. květnu, 2. v pondělí po jmenu ?.
Marie.

(Grottau), 1. po neděli Jubilate. Jankov.

2. sedmý týden po avatodušních ívátcích,
3. v pond. po sv. Bartolom. 4. v pondělí
před a\. Martinem. Ty'h. trh každý pátek.

lll'ůtlelr

3. osm dní po pozdvižení av. Kříže, 4. na
sv. Ondřeje nportoln.

Hronov.

!. v pondělí po 3 Králich, Hroznětín

2. na av. Matěje, 3. na den rv. Jiří na
vlnu, 4. v ponděli po sv. Prolwpu, 5. ve
etředu před natoz. P. Marie, 6. ve středu
po rv. Václavu, každou středu tyh. trh.

llolťkn

Nové (Grauen), [. v pondělípo

!. na sv. Joaeía, :. na av.Jana

lířt.. 3. na sv. Šimona a Judu.
trh každy ponděíek.

Janovice

Týdenní

Uhlíř-tui (Kohíjanowitz),
!.

' pond. v rtředoporti, 2. \! out. po Veli
konoci, 3. na den sv. Víta, 6. v pondělí

Výroční whore v Ce chick.
před a. Maří língd. 5. ' pond. po Anjelu
Budící, 6. v pond. před av. Havlem.

Jaroměř.

Jeleni

Horni,

!. na av. Jasefa, 2. v

outerý před av. Duchem, 3. na "Jakuba,
4. na av. Melanie, 5. v outerý před Mar
dnem, 6. v pond. před Adamem a Evou.

Tyh. trh na obilí kudy' outery.

Jeníkov

Martinu; tydní trh kaidy' čtvtek.

Jeníkov,

?. Marie, 3. před av. Janem Nep., 4. před
Božím Tělem, 5. po nv. Markétě, 6. po
IV. Václavu. Týdní trh každou ltřodu.

Jesenice

(Jecbnitz) Výročnía dobytčí

trhy: 1. v pondeli pred Velikonocí, 2. “
atředn před lv. Duchem, 3. v pond. po

IV Šimona
a lodě, 4.pondělky:
v pond. plředVa'nocí.
Jíčín
(Gitschin),ty
.pnní po

llromnicích, 2. po anilate, 3. polrv. Jakubu,
4. před av. Havlem. Trh na obilí každé
pondělí.

Marie, 2. po sv. Markétě, 3. po sv. Vic
lavu, 4. po početí P. Marie; tyto trhy
trvají vesměs po tři dni; týdní trh každé
pondělí a čtvrtek.

Kačerov

(Goaacngrn'n),l. v pond. po rv.

Petru :: Pavlu, 2. po sv.

Racov.

im. a Jude.

1. na nnleaeni av. Kříže, 2. na av

4. na av. Martina. Týdní trhy: !. den po
Hromnicích, 2. v pátek před kvétnou ne
děli, 3. den po av. Michalu, 4. v pitek
před čtvrtou neděli adventní.

(Kandela),výroční,koňské a dobytčí
trhy: 1. v pond. po Jndika, 2. poav..lanu

Křt., 3. po povýšení av. Kříže, 4. po av.
Barboře, každy trvá tři dni.

It.—naberk.

]. po jmenu Ježíše, 2. před Velikouoci,
3. před rv. Duchem, 4. před av.)eknbem,
5. před sv. Divišem, trvá 8 dní, 6. před

Vinocemi.

Tyh. trh na obilí, potraw,

přízi a plátno každou otředu.

(Eulnu), výroční a dobytčí trh:

první pondělí v listop., připadne-Ii na svá
tck, tedy následující všední den.

nemenim,

|. prvni patek v poutě,2. \

pát. velikou 3. na sv. Maří Magdalenu, tý—

den po ní, 4. \r čtvrtek po nunebevstoup.
Páně, po tři dni, 5. den po sv. Václavu
po 4 dni, 6. v pond. po \'lech Svatých,
po 4 dni. Týdni trhy každe pondna koně.
hovězí dobytek & rOinčné jiné zboží.

Jindřichovice

(Reinrichsgmn),í.

poud. před sv. Janem IířL, 2. vpond. před
av. Havlem.

Jirkov viznorek.
lloí'ejit

(Obergeorgemhal),
ty

čeuků (Bóhmisch-Iíamnitz)

ty pondělky: ]. před sv. Duchem, 2. po
Porcínnkuli, 3. před sv. Havlem. Týhodnl
trh každý outerý.

Kamenice

trhová,

výročnía dobytči

trhy ty čtvrtky: [. třui pastní, 2. pátý v
poatě, 3.na zelený, d.p0 sv. ProkOpu, 5.
po mm:. P. Marie, 6. po všech Sntýcb,
7. po početí P. \larie.

(Eulc), 1. v pond. po 3 Králích, Kamýk

2 v pondělí po Božím Tele, 3. na lv. Va
vřinre, 4. na sv. Lukáše, &. \ pond. před
av. Kateřinou, týb. trhy: 1. \c středu před
Velikonocí. 2. na ". Tamás-.c

[. na sv. Jiří, 2. na naleeeni

sv. Kříže.

(Starkenbacli),ty pondělky: Kamenice

Jilemnice

Jiřetín

bytek ty outerky: !. po :věstovintPanny

(Goltach-lmikan),ty středy: !. Kadaň

po očištovdní ?. Marie, 2. po uvěanáni

Jlloví

čili Plesy (Joseůtadt), výroční .“

předcházejícími lrhy na koně a hovězído

větrný (Windisch—Jcnikeu),l Petra a Pavla, 3. na narození P. Marie,

den po sv. 3 lírálícb, 2 v pondělí po av.
Janu Nep., 3. na av. Jakuba, 4. druhe pon
dělí po nauebeva. ?. Marie, 5. trh na rv.

Jílové
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po vierh Svatých. 'l'rby na dobytek každé
pond. od av. 3 lírálů až do nanebevlt. Páně.

[. druhýden po lv. 3lírdllch, Jo-efov

2. ve čtvrtek po av. Duchu, 3. v onterý
před av. Bartolom., 4. den po av. Havlu,
padne—li který na neděli neb svátek, drží
se o týden pazdůji. Tyh. trh každý pátek.

\

(Kamaik), 1. na av. Aloisia dne

21. čen-ne, 2. na sv. Jakuba 25. července,
3. na sv. Frant-škn Seraf. dne 4. října.

Kaňk

(Gang), výroční trhy: 1. ve čtvrtek

před kvétoou neděli, 2. v out. před sv.
Duchem. 3. v outery před nv. Bartolomě
jem, 4. ve čtvrtek po av. Havle. Na do
bytck: [. ve čtvrtek po natoz. P. Marie,
2. ve čtvrtek před jmenem P. .!eiiše, 3.
před sv. Markem, 4. ve čtvrtek po av.
Kateřině.

p0udčlky: [. na masop., 2. po lv. Jiří, 3.
[. v pond. masopnatni, 2. na
po narození?. Marie, 4. po všech Svatyc'h. linplíce,
av. Prokopa, 3. na sv. imonn :! Judo.
Týhodní trh každý patek.
Týdní trh každou sobotu.
Jiřetín Dolní (Niedergeorgenthah.1.na
av. Voitčcha. 2. v pond. po Božím Tele, lůna-lovy l'nry (Knrlsbad),1. třetíotředu
3. v pond. před sv. llatoušem, 4. na av.
v dubnu, 2. první středu v měsíci říjnu,
Mikuláše.
Trhy na koně a iiny dobytek posledni pon
Jlutebniee.
ty pondělky: I. po sv 3
dčlí v červnu, každý čtvrtek týb. trh.
výroční a trhy na koně a
Krillch, 2. na av. Matěje, 3 po květne Kaaejnvlce,
hovězí dobytek 1. den po sv. 3 Králích,
neděli, 4. po Velikonoci, 5. po uatodui.
2. \! out. po provodni neděli, 3. na av.
rvíteich, 6.11. av. Mlři Magdalenu, 7. na
Jakuba, 4. den po sv. Jiljí, 5. na av.Vor
av. Bertol., koňské a dobytčí trhy po 8
iilu. l'ýdní trh na dobytek kaldý kn
dní; 8. ' pond. po av. Matěji, 9 v pond.
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tembrovy'r pitek, ve středu před zeleným
čtvrtkem, pak každý pátek až do všech
Svatých.

Itntnvlee.

první čtvrtek po Hmmnicich,

na Filipa a Jakuba, ve čtvrtek po Vavřinci.

llunřim.

výroční koňské a dobytčí trhy

ty pondělky: 1. po novém roce, 2. po
Itvčtnč neděli, 3. před sv. Duchem. 4. na
sv. Maří Magal., 5. po naroiení
6. po nv. Kateřině.

ltdýnč

Nové

P. Marie.,

(Ncugedeíny1. v pond.

po sv. 3 Králich, 2. pond. po Velíkonoci,
3. na sv. Bartolomčje, 4. na sv. Ondřeje.
'l'ýdní a dobytčí trhy od 2. poutního týdnu
a! do ev. Martina každý pátek.
Pavla, 2. po sv. Vilu, 3. po sv. Václavu.

(Kladno), 1. ve sti-edupřed

květnou nedělí, 2. v pondělí po Božím 'l'čle.
3. na sv. Jakuba, 4. na sv. Matouše.

Mlůlterec

(lílb'stcrln),výroční : dobytčí

trhy ty pondělky: 1. před llromnicemi, 2.
před sv. Johannou král., 3. před uv.Bar
tolomějcm. 4 před sv. Martinem. Připa
dne-li na ten den svátek, odhy'vů se trh o
osm dní dříve. Týhodni trh každou středu.

Etlntovy,

ty autorky: před obrác. sv.

Pavla, 2, po neděli Knutale, 3. po sv. líi
lianu, 4. po sv. Jiljí, 5. po sv. lt'atc'rině.

ldlt-učí

(chutsch).

1. na sv. Mntčje, 2.

v autory" po sv. Trojici, 3. na av. Lucii.
Týdní trhy po celý půst.

lllomlnwhlomín)

ty pondělky:1.p0llrom

nicicb, 2. v třetí měsíce května, 3. po
P. Marii Sněžné, 4. před všemi Svatými,
týh. trh každé pond.

Nněžolnoeti

černý (Schwankostelcc).!.

v pond. po nedeli Regale, 2. na sv. Jana
Iířt., 3. na sv. Mii-hala Arch., 4. na den
početí I'. Marie.

Ito—tela:

nad Labem (Elbn—kostrletz).

výroční, koňské u dobytčí trhy: 1. v pon
dělí po ev. Matěji, 2. ve čtvrtek před na
íezcním sv. Kříže, 3. na sv. Víta, 4. na
sv. Jakuba,
5. na povýšení sv. Kříte—
6. na Simona a Jndu. Každou sobotu
ty'hodní trh.

notý (Neukiiín),1. v poslední ma

sopustní čtvrtek, 2. po květut'- neděli, 3.
na sv. Víta, 4. ve čtvrtek po sv. \'avřinrí,
5. na sv. Ludmilu, 6. na sv. Vendelína, 7.
na sv. Barboru.
.

Kolinec..

1. na sv. Filipa a Jakuba, 2

lla sv. Vavřince, 3. na sv. Ondřeje.

nový (Ncnkolin).vy'roční. před

chňzejícími dvoudennimi trhy ua dobytek:
1. v pond. po poslední masopustní neděli,

nad Orllci, výroční: před

rhdzcjícímí trhy na konč . hovězí dobytek :
I. na sv. Dorath, 2. ve čtwtek před květ
nou neděli, 3. v pond. po nanebrvstoup.
Páně, 4. na sv. Bartoloměje. 5. na av.
Karla Bor. 'l'rh týh. každý čtvrtek.

Kozlany,

1. ve čtvrtek po Velikonoci.2.

ve čtvrtek po sv. Duchu, 3. na sv. Vavřince
dne 10. srpna, 4. na sv. Matouše.

llrůlílty

(Grulich). 1. ve čtvrtek před

Hromnírcmi. 2. 2hý čtvrtek po Velikonoci'
3. ve čtvrtek po sv. Anně, 4. po ev. Lu
káši. Týdní trh každý čtvrtek.

lt rul0t ice, výroční,koňskén dobytčítrhy:
!. ve čtvrtek před zvěstováním P. blade,
2. v pondělí pred av. Petrem a Pavlem,
3 v pondělí před uancbcve. P. Marie, 4.
ten čtvrtek přcd av. Havlem.

Kralovice

nad Labem čiliDolno

Kralovice, !. tu středu před sv. Jiljím, 2.
to slřcdu po všech Svatých.

(Fůrstenbruck), výroční & Kralupy,

dobytčí trhy_ ty pondělky: 1. druhý po sv.
Fahianu a Sebastianu, 2. druhý v postě,
3. po Velikonoci, 4. před navštívenim P.
Marie, 5. před nanebevectiut P. Marie, 6.
po jmenu P. Marie.

Hulín

1. ve čtvrtek po jmenu P.Je

žiše, 2. po sv. Matouši.

Kostelec

ty pondělky: !. po chrám-.sv. ldnetelev

ltladno,

llladruby

Knín

roeením P. Marie, 4. ve středu pl-ed po
četím P. Marie.

Rudolec,

1. v out. po Velikonoc-i,2. ve

středu před naroz. P. Marie.
ve. středu na različnč potrlvy.

Králův

."čstec

Ty'clni lrb

(|(6nígsstadtl).trhyvý

roční a na hovčtí dobytek „ty pondčlky:
I. po av. 3 “fólii-.lt, 2. po Quasimodoge
niti, 3. po Božím Tčlc, 4. na sv. Bartol.
Tydní trhy na obilí po celý rok v patek.

Idea-lice

(Graslitz), [. den po sv. Janu

Iířt., 2. 2hé pond. po sv. Michala. Trhy
na dobytek 3tí středu každého druhého
měsíce.

Brňané

doly (Schontltal),1. ve čtvrtek

před sv. Věcí-vem. Týdní trh každou sobotu.

Křinec,

[. nl tučný čtvrtek a ty čtvrtky:

2. po sv. Duchu, 3. po sv. Bartoloměji.

4. po nv. Kateřině.
2. v pond. po svátostech, 3. na sv. An—
na pondělkypo sv. Jiří .
tonínu Pad., 4. v ponděli po sv. Bnrtolmn., Mřlvnoudov,
5. na sv. Františka Seraf., 6. v pond. po
Jiljí. 'I'ydní trh každy pond.
Kruchurek(hreuzberk),
sv. Ondřeji. Týdni trhy ve středu a v pátek. “relevantni-ek,
výroční : dobytčí trhy ty pondělky: !.
ll oloveř (Kolaulsclien), l. v outerý Veli
před Hromniremi. 2. po nanchevsloupeni
konoční, 2. na sv. Jana Kit., 3. v pond.
Páně, 3. po ev. Václavu, 4. na sv. Kate—
před sv. llavlcnl; týlmdni trhy: 1. druhé
řinu. Každý čtvrtek týhodni trh.
pond. po Velikonoc-í a po sv. Martinu.

Ropidlnn.

I. ve středu po Velikonori, lhumlov

2. na sv. Prokopa,

3. ve středu před na—

český (Boltmísrh—Iírumau).
!.

ve čtvrtek po středOpostí, 2. ve čtvrtek
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po Božím Těle, 3. \! pond. před sv. &vlem.
Padne-li IV. Havla na pondčlek.. odbývá se
trh 0 týden dřive; 4. na sv. Kateřinu. Trhy
na dobytek od sv. Jiří až do sv. llnvla každou
"ledu ; tyhodnl trhy každou středu . sobot.

Ill-uplna

(Graupen), ty pondělky: [. před

Sv. Duchem. 2. před ev. Václavem.

Ill-if,“

(Kriegern),výroční . dobytčítrhy:

1. Ve středu po ned. Látare, 2. ve čtvrtek
po nedeli Kantate, 3. ve čtvrtek po pozdvi
ienlnv.křiže, 4. na sv. Bohumíra 8. listop.

Knmžak

(Kůnigseclt),ty pondělky: [.

po llroutniclch. 2. po Mieerikordia, 3. po
sv. Blatouši, 4. na dušičky. Trhy týdul n
dobytčí každý čtvrtek.

Runžvart,

KuSVrda,l. o sv. Jiří, 2. o

sv. Michala arch., 3. 15. prosince.

lluřtvody

sv. Filipa a Jakubu, 3. před Boi. Tělem,
4. po sv. Jiljí, 5. před sv. Martinem.

Libochovice.

!. v ntředopostl.2. ten den

před nanebevst. Páně, 3. na IV.Bartolom.
4. ve středu po lv. Václavu. tu otředů po
av. Martinu. Každou středu tyh. trh.

Llebitein

tLiebenstein). 1. v pond. po

nav'st. P. Marie, 2. v pondělí před první
neděli adventní.

Lipa

če'kít (Bóhmisch-Leipa),
!. vcčtvr

tck po sv. Markétě, 2. ve čtvrtek po ev.
Martinu, oba po 8 dui. Připadne-li nv.
Markéty ucb sv. Martina na čtvrtek, začne

trh téhož dne. Trhy na dobytek:
ty
středy: I.po středopostl,2. poBoiim Tele,
3. po sv. Bartoloměji. 4. po lv. Martinu,
každý trvá 2 dni,

(lliihnerwasser),výroční trhy Lipnice,

výroční koňské a hověel trhy:

na doby'ek: 1. v pond. po \'clikonOci, 2.
v pond. po Sv. Duchu, 3 na av. Jana
Křt., 4. v pondělí po nanebevl. P. Marie.
5. v pond. po uv. Havla, 6. v out. před
sv. Tomášem npnnt. Kaidou středu týh.
trh na dobytek a rozličné krámků zboži.

1. v pond. po sv. SK:-Mich, 2. po Judika,
3. po sv. Petru . Pavlu, 4. před ev. lla
vlem, 5. po sv. Martina, 6. před Vinocemi.

3. na svutodušnl Outerý, 4. na nv. Mařl
Magdalenu, 5. v ou ' po av. Hawaii.

roce. 2. ve ntředu před Sv. Duchem. 3 na
lv. Mkři Megd.. 4. ve středu před IV. Vů

Trhy na vlnu: l. na lv. Floriana, 2. v
pond. po av. Havla. Trhy nn dobytek:
1. hnidy pondčlek od 8. ledna ni do 9.
Kynžvart
(líčnigswart), výročnídobytčl listopada. Tydui trhy klíny pátek po
celý rok.
: koňské trhy : [.narv. Jooela. 2. vpond.
|. na Velkonočnlouterý. 2. na sv,
po IV. Markétě, 3. v pond. po vřech Sve Lllov,
Bartoloměje, 3. na av. Ondřeje. Týhodní
tých. Trh na obilí každý čtvrtek
trh ve čtv
Lundiltronn
(Leudskron),[. v outerý
[. na čtvrtý pondčlrk po novém
po 3 Králnch. 2. v out. po ned. Judika. Ltteň,

Ledeč,

!. vouterý po neděliSeptuageaima,

2. den před nanebevstonp. Páně. 3. den
před lv. Maří Magdalenou, 4. v outcrý pn
ev. Jiljí, 5. ve čtvrtek před ev. llavlem.

Loukov,

[. dne 19. března, 2. dne 4. čer

vence, 3. dne 6. září, 4. v první pondeh
v ndventé.

Levin, na ". MatoušeEvang.
Lhenice
[E'henttz), 1. na sv. Fabiana a
Šebeetiana, 2. na ev. Jiljí, tyh. trh každou
etl-edu. Trh na přízi na sv. Linharta.

Libáň,

v outery po w.blatějn, posv.Tro

jici, po lv. Bartolomějí & po ev.

. Jude.

Liberec

imonn

Tydenni trh každý outerý.

(Reichenberg),ty pondělky: 1.

po bile neděli. 2. před nv. Vítem po 8
dní, 3. po naror., P. Marie po 8 dní, 4.
v pond. :| v outerý po 3tl neděli v říjnu.
5. v pond. a v outerý před první neděli

adventní. Trhy ne vlnu: [. \! outery |
ve středu po Sv. Duchu, 2.v outery" a ve
otředu po sv. Mit-halu. Trhy na dobytek:
v sobotu před bílou neděli, v eobolu Bdnl
před [. neděli adventní. Tydni trhy Itnidó
pandčll lt čtvrtek.

Libice,

!. v pondělípo jmenu Pina Ježíše,

2. ne popelrčnl středu, 3. v pond. po ev.
Janu Nep., 4. vpond. po sv. Prokopa. 5. v
pond. po nanebevs. P. Marie. 6. na ev. llavle.

Liblín,

ty pondělky:1. po tiun,

olovem, 5. na av. Alžbeta, též vždy trh
na dobytek.
'
Init—ouléi'lcv (Leitmcritz) ty pond. 1. po
Sexugaima,
2. po lltmtate1 3. po nam—b.
P. Marie. 4. po uv. Kateřině. Týdni trh

v sobotu a v outrrý.
Litomyšle-.
(Leitnmischl), [. v out.—rý
před
sv. Františkem Sales., 2. ve středu před
Pankráciem, 3. v outerý před IV. Petrem
& Pavlem, 4. ve ltředu před sv.Jlljim, 5.
v outerý před ov. Kateřinou. Trhy na
koně a dobytek o den dříve. Týh. trhy

katdou robotu.

Liter-barley

(Lnuterhaeh) výroční & do

bytčí trhy: [. na ev. Jane Křt., 2. první
pond. po růžencové olavnouti.

Litvinov

(Oberleuteurdorl'), [. ve att-edu

po květnó neděli. 2 na sv. Maří Magda
lrnu, 3. na sv. Mlehala, 4. v pond. po
všech Svatých.

Lochovice.

!. na av. Jiří, 2. na av. Mn

tčje, 3. na sv. Leopolda, 4. den před ov.
Janem Křtitelom.

Loket

(Elhogen), [. na zelenýčtvrtek, trh

na chléb, 2. dne 1. května, 3. na ov Mar
tinn hiak., 4. ve čtvrtek před Vánocemi,
pouze na chléb.

Lomnice,

1. na ev. Jiří. 2. na ev. Jenn

KH., 3. na nv. Michale.

2. po Lomnice,

l. druhý čtvrtek portal. 2. v.
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čtvrtek před av. M. Magdalenou, 3. před
av. Simonem a Judou. Hlavní trhy na
dobytek a jine“ věcí [. 8 dní po vatonp.
Páně, 2. ve čtvrtek po Boi. Tele. Tydní

trhy každý čtvrtek
Louny. výroční a dobytčítrhy: l. v pond.
& následující dni před tučným čtvrtkem,
2. v pond. a v auterý před nanebevatoup.
Páně. 3. ve atředn po naroz. P. Marie po
8 dní, 4. ve ltí-edu a ve čtvrtek po ev.
Šimonu a .Iudč.

Louňovice,

Lovonlco

(Loboaic), 1. den po Laure,

2. po sv. Trojici . dobytčí trhy: 1. v
pondeli po neděli thare, 2. den po sv.
Trojici, 3. den po natoz. ?. Marie.

Lubenec

(Lubenic), výroční a dobytčí

trhy: l. 2hý pond. po llromnících. 2. ve
ltředu před lv. Václavem.

Lukavice

ve středu po rv. Jíří. Tyh.

trh každou středu.
Luže, !. ve utředupřed naleaen. ev. klíče,
2. ten den po lv. Petru | Pavlu, 3. ve
utředu před povýi. av. kříže, 4. dne 4.
listopadu.

!. v pond. po av. Filípn a Jakubu,

2. v pond. po atčtí av. Jana.
trhy každou sobotu.

Malečov.

Týhodní

ty outerky: !. předav. Matějem,

2. před nanebevat. Páně, 3. před av. Máh
Magdalenou, 4. před naroz. P. Marie., 5.
před av. Martinem biskupem.

Mnnetín,

l. v ponděli po neděliSexnge.

lima, 2. druhý pond. po Velikonori, 3.
na av. Víta, 4. na ov. Matouše, 5. na av.

Barboru.

Hlavňovice,

!. dne 14. února, 2. dne l8.

řijna.

ll-it'ov

(Maschau), 1. první neděli v postě,

2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na den na
rození P. Marie, 4. v neděli po všech
Svatých, kočdy trvá 8 dni. Trhy na vlnu:

!. prvni pětek po "Jiří.

2. druhý pátek

po sv. Jiljí. Tyhodní trhy každý pitek.

Měděnec

(ííupí'erberg),!. vpond. po sv.

Víta. 2. v pond. po ev. Malouši.

1. v pand. po av. Trojicí, 2.

na av. Vavřince, 3. na av. Martina.

Ty pondělky: 1. po av. 3. Králieh, 2. po av.
Joael'u, 3. 14 dní po Sv. Duchu.4. pojmčnn
P. Marie. 5. po avatčm Martinu.

Ulč-to \'(ivé nad Metují (Neustadt),
výroční a dobytčí trhy: [. na av. Anežku,
2, na sv Jiří. 3. na av. Jana a Pavla, 4.
na den povýšení av. Míče. Týdní trh na
přízí a obilí každou středu a ochotu.

ty čtvrtky: 1. před av. 3 Sléiov

Králi, 2. před av. Řehořem, 3. před av.
Vojtěchem, 4. na av. Vita, 5. na av. Maří
Magdalenu, 6. ve čtvrtek před av. Barto
méjem, 7. před av. Václavem, 8. na nv.
Lukáše. 9, na av. Barboru.

Lyon.

Merklín,

Městečko Ceské ,FriedlžnderNeuntadtt),

(Einsiedl),ty pondělky: !. druhé po

Velikonoci, 2. po av. Jnnu Krt.,3.pl>ed ev.
Havlem.

ným

(Maulh), !. vpond. po první neděli

po velikon0ci. 2. v auterý po av. Trojici,
3. na sv. Matouše.

.Ylýto Vyaolré

ullohenmauth), 1. první

čtvrtek v poctě, 2. v outery po av. Filipu
a Jakubu, 3. v outcrý po av. Petru a
Pavlu, 4. v outerý po naoebovzeti P. Mn
rie, 5. v oulcrý po av. Frantitku Ser., 6. v
outerý před ev. Laxarem. Dobytčí trhy: 1.

v pand. po kvétnč nedělí,2.v pand. pred
av. Fílipemalakubem, 3. v pond. po av.
Petru a Pavlu, 4. v poml. po nanebevzetí
P Marie, 5. v pondčlípl-ed ".Frantihítcm
Seraf., 6. v pond. před ". Lazarem.

Mezlmuati,

l. na av. Dorotu, 2. na ev.

Florian-, 3. na av Mikulňie.

Mikulov

(Nikíaaberg), na av.Jakuba,dne

23. července.

Hlučín. i. na IV. Stanislava, 2. na den".
Jana líh,. 3. 4 června, 4. na den n.lin
dflífhl'l. 5. dne 15. července, 6. na den naro
zení P. Marie, 7. na dušičky.

Mllečov

(Mileicbau), výroční a dobytčí
trhy: [. den před arch Gabrielem, 2. v.
pand. po sv. Antonínu Pad., 3.vpond. po
pozdvižení av. Kříže, 4. v pond.pl'ed na
rozením Pinč.

„lie.-tin,

t. to “teda po av. Jiří, 2. tu

atředu po evatém Lukiit;
týhodní obilní trh.

mllín,

každou ati-edu

!. v maropnatni pondělí, 2. na lv.

Ondřeje.

Milovala:

(Můlilbauaen),!. na "Josefa,

2. v pondělí po av. Trojici, 3. nn evatou
Markétu, 4. v pondělí po jméno P. Marie,
5. na av. Voršilu; týdní trhy na doby
tek, obilí a potravu každý čtvrtek.

(Niemes), 1. první pátek v postě.
lllčdřin
(Miedschin), [. den před nanebo— lulu-oň
vzetim P. Marie, 2. na av. Šimona aJudu,
2. v pandčlí po av.Trojici, 3. v_pondčíi po
3. osm dní před av. Martinem.
av. Metčji,4. v pondělí po av.Sim. a Judč

Mělník,

výroční,dobytčí a koňské trhy ty erotlce,

čtvrtky: i. po W. 3 Králich, 2. po druhé
poutní neděli, 3. v pand. po av. Filipu a
Jakubu, trvi 8 dni. 4. v pondělí po sv.
Petru a Pavla, 5. ve čtvrtek po nanebe—
vzetí P. Marie, 6. po lv. Havla. 7. na av.
Ondřeje apost. po 0 dní. Týhodní trb

kudy outerý.

1. v pondělímampuatní,2. na

av. Filipa a Jakuba, 3. v pondělí před av.
Petrem a Pavlem, 4. v pondělí po cv.
Jiljí, 5. vpond. před av. Martinem. Týdní
trhy na bovčzi dobytek. obilí, dříví. len.
atd: 1. v outorý před velikonocí, 2. v

out. prod vinoeí, takto ale bidon athdu
po celý rok.

Výroční trhové ' Cochich.

Mírov viz Friedl—nd.
Mirovice,

!. oe den obrácení n. Pivín,

2. v pondělí po Laure, 3. na ". Vojtěch
4. ve utředu před Božím Tělem, 5 na lv.
Prokopa. 6. na den Marie Sněžné, 7. den
po neraleni Panny Marie, 8. v pondělí
před .v. Havlem, 9. na den obětování
Panny Moria.

mtůtkov

před nenebevxetim

1. v pondeli po jménu Pána

Ježíše. 2. v outerý po \'elikonooi, 3. v
Outerý po .lV. Vilu, 4. v outerý po ev.
línteřinč,

.ntehovlee,

ty ctředy:po nanebev-tou

pení Pinč, 2. před Božím Tělem, 3. před
narozením P. \íarie, 4. na sv. Merlina

biskupu. Ill-vní trhy na dobytek. obilí :
rorliřné ve'ri: !. nl tučný čtvrtek. 2. na
zelený čtvrtek, 3. na cv. hltuba apost., 4.
ve čtvrtek po lv. Václavu, 5. na sv.Fran
tiškn Kov., 6. den předitčdrým večerem;
týhodní trh každý čtVrtek.
Mullen,
[. nn nv, Fílbíll'llle Šeb., 2. na
ev. Jasc—I'.,3. na sv. Filipa a Jakuba, 4.

dne 2. upne, 5. dne 24. lrpnn, 6. dne
24. řijna.

(BrdeJ'ýroční . trhy nadobytek:!.

v pondeli po Okulí, 2 ' outerý st-ntodušní,

3. ne "Jiljí, 4. vpond. po lv. Burkhardu.
lnice (Kornheus), výroční . trhy na do
bytek : 1. v pond. po nedělí Okuli, 2. den
před nanebcvrtoupením Páně, 3. dne 2.
října.

(Smečno), !. den po rv. Voj

tér—hu,2, den po ev. Mich-lu.

llutějov,

(lluuendorf), dne 24. erpna;

týhodní trh lutdý čtvrtek.

Načeradec,

Nejíř-ko,

Nýnko (Numero),[. v pondělípo

nem-bent. Páně, 2. v. pondělí po naro
zení Panny Marie.

(Groesnehvízd),výroční . do

tek po nalezeni ev. kříže, 2. druhý čtvr—

tek po vaýš. sV. kříže, každý trvá 8 dní.

Nechanic-c,

l. v pondělí před ov. Ma

tějem. 2. v pondeli před Svatým Duchem,
3. ve čtvrtek před nnnrbeuetím P. Ma—
rie, 4. v pondělí přod .v. Václavem, 5.
v pendélí před první nedělí adventní.

Nepa-nutt,

1. den po Hromnirích, 2. ve

nř. po .Iubilůte, 3. ve nředu po av. Janu
KřL. 4. ve otředu po nv. M-ntuuši, 5. ve
utře—dnpo IV. Barboře; Iužduu rlředu od

líromnic ní do sV. Jana Křtit. týhodni trh.

Nepomyšl

(Pu-neim, 1- v pondeli před

narozením P. Marie. 2. na ". Míkulá'se;
trhy na dobytek 8. dní trvající: 1. na
Rent-in.. 2. na sv. Víta.

Netolice.
výroční n trhy nn koně uho—
létí dobytek: !. V pondělí po llromni ich,
2. nn n'. Jana lířt., 3. druhý poml. po ne
nclíevxeti P. Marie, 4. ne lv. Nir-hala..
Velké lrlty na koně | hevélí dobytí-.lt: !.
v Outerý Velikonoční, 2. V outerý nvllo
dušní; tyhodní trh na obilí a hovězí do
bytek každé pondělí po celý rok.

Náchod,

1. poslední čtvrtek předparfem,

2.1" sv. Víta, 3. ne nv. Martína biskupa.
línždý čtvrtek ty'hodní trh.

Nunes-rka!

Seattlu-enou.

(Nmaberg),

výroční . době.

trhy: [. ve čtvrtek před první postní ne
dělí, 2. ve čtVrtek po "- Norberta, 3. 7
čtvrtek po .v. llevht.

!. druhé pondělípo Velí

lmnocí, 2. v pondělí po pozdvižení |va
lého kříže.

Neuetupov.

1. den po ev. 3. Králích, 2.

den po Hroumieích, 3. na nv. Merk- ovan
gelinty. 4. v pond. po Božím Těle. Tý
hollní trh každý čWrtek po celý půst.

1. dne 3. února, 2. v outerý

nvntodušní, 3. dne 3. nrpna, 4. dne 29.
září.

Nevdělty

(Neudcck), ty pondělky: 1. před

květnou neděli. 2. po ev. Much-lu. 3. před
všemi Svolými.

(Nadéjklu), výročnímdobytčí Nymburk,

trhy: [. v nutt—rypo ". Rudolfu, 2. na
den rv. Štěpána (2. urpun). 3. v pood.
před net. Tero-ii, 4. v pondělí před rv.
Kateřinou.

výročníatrhy na dobytek: 1.

dne 4. března, 2. dne 17. května, 3. dno
27. srpna. 4. dne 18. října.

výroční: dobytčí trhy: !. Neveklov,

první outerý v malopuatč, 2. v outerý po
lvi-too neděli, 3. v outerý po antodu'sníclt
nití-ich, 4. ve středu po IV. Jakubu, 5.
ve ntředu po jménu P. Marie, 6. ne lv.
Terezii, 7. v outorý před vinou—mt

Nadějkov

Míchalu,

5. v pondělí po všech Svatých.

ty otředy: 1. před tučným čtvrt \'cwořlee.

kem. 2. po ov. Filipu . Jakubu, 3. před
povýšením svateho kříže, 4. po av. Mar
tinu : v pondělí před vánocemi trh na
koně . hovězí dobytek. Tyllodní trh ímž
de pondělí.

Muni—Ifa)

Panny Marie., 3. na nv.

Jakub., 4. v poodčlí po “něm

bytčí trhy též nl kone . vlnu, 1. ve čtvr

dne 30 listopadu.

Mleuo,

výroční i trhy na koně-hovězí

dobytek, !. první pondělí v poste, 2. v pon,

(\Virlutňdíl), ]. 23. dubna 2. Nehvizdy

mlaaovlec,

Ion

Ncčtyny.
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Vícemílov,ty středy: |. ve

atředopostí, 2. po ev. Janu Křt., 3. po po
výšeni ev. kříže.

0loinlcc

(Gicuhůhch,ty pondělky: !.

před Velikou-nocí, 2. před Sv. Duchem, 3.

po sv. Maří Magdaleně, 4. po sv Barto
loměji, 5. po av. llavlu; týhodni trh katdý
čtvrtek na přízí, plátno, obilí ! vielíkó
krimslte zboží.

uloví

(Blast-dt), l. v pondělí po Regale.

2. druhč pondeíí před sv. Michalem.

Ondřejov,

tu středupřed “.Blatejem, 2.
15'“
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to středu před sv. Vojtěchem, 3. na den sv.

Petronily, 4. na den n'. Markéty, 5. ve
etl-edn ph-d pov'šcním sv. kříže, 6. ve
středu před sv. Simonem a budou. Kdyby
3. neb 4. výroť-ní trh na sobotu, na ne
déli nneb na nějaký jiný svátek padl, drží
se tu středu plc-cl tím.

."pnlov

'Ahtsdorf). [. na černý čtvrtek,

2, v pondeli pří-d Sv. Duchu-rn, 3. ve čtvr

tek po Marii Sněžné, 4. druhý čtvrtek po
počrti P. Marin.
„puč—nu [. na sv. Marka dne 25. dubna,
2 na sv. Mikuláše dm: 6. pr0unrv. Trhy na
koní! a roztiůny rlnlrytek. jakož ijiné :hoií :
l na nhn'u' sv. Pavla dne 25_ ledna, 2.
na svatého Řehoře dne 12. března, 3. v
pátek před sv. .Itl'im. Trhy nn vlnu: 1. na
sv. Prtra . l'nvln dnt: 28. červnu, 2. na

stelí sv. Juna dne 29. "an.

T hy lýhodní

na obilí a krnnnůřskč zboží kazdý pátek.

neci-no

(Otín, ty pondělky:]. po čtvr

té pOstni neděli, 2. po rv. Vílí-l, 3. po
třetí neděli v říjnu. 4. před av.T0mňicm.

on.-uv

[Srítlaťltťttwulb), I. v pnml. po

Septuagesínm, 2. v pomlčli před sv. Hn
vlem'. trh týhoulní každé pandělí.

(Duclllce

(Eidlitzn, výroční ndobytčí trhy:

[ ve čtvr ek po smrtelné nedělí, 2. v
pondělí po narození Panny Marie, 3. v
pondělí po ev. Kateřině; při knidém vy
ročním trhu jest epnlu trh na doh..jltko!
kuidý čtvrtek lýhodní trh na obilí, palivo
& potravní zásoby.

"uno“

(Unltošt). 1. den po novém ro

ce, 2. na sv. Josefa, 3. den po sv. Petru
tl Pavlu, 4. ve středu po sv. Františku
Seraf., 5 v pondělí po sv. Martinu.

Ouplco

(Eipel), !. nn Hmmnice, 2. v on

terý po sv. Jakubu V., 3. v cutcrý po
svatém Jiljí. 4. v Outerý po sv. Martina.
Týdenní trhy, I. v Ottl. před velikonocí,

2. v out. před nato-lužními lvátky, 3. v
ont. před rv. llavlem, 4. v outerý před
vinou-mí.

Our-oby

|Pollerlkírrhem, I. v pondělípo

lernmic—ích, 2. dne 22. červenec, 3. dne
28. října. Každý poudčlek trh na dobytek

| ohilí.

Orr-tl nnd labem
idobytčí

(Aussig),výroční

trhy ty pondělky: 1. po nv.

outer-ý

íNeumarkt), 1. třetípond. v portů

2. pond. po květ. ned., 3. na lv. Jena
lířt., 4. ve čtvrt. před ev. Havlem, &. v
eob. před Ad. n Evou.

Pacov,

I. v pondéíi po neděliKantate, 2.

na sv. Annu, 3. v pondělí pI—edev. Havlem,

4. na sv. Barboru. Tjhodní trhy od utře
dcposti až do tačátkn ldrentu na koně,
hovězí dob)-tok, obilí, vlnu atd.

l'n .n \'ovů

(Neupnka). 1. v outerý po

jmenu P. .lciíše, 2. \“ Ontcrý po neilčlí
Ragale, 3. v outerý po Božím Tělo, 4. na
sv. Vavřince, 5. v nutt-ry" po sv. Nutnuši.
Každý úterek týhmlní trh na obilí, vařivo

a veliké potravní věcí.

Pardubice,

1. ve středu po lIrOmnicích,

2. v |mnd. v kříiovém týdnu, 3. na sv.
Viktorína, 4. v autory po početí P. Marie.
Trhy na dobytek: !. v pond. před Hrom—
nícerni. 2. v pond. před křížovou nedělí,
3. v pond. před sv. Viktorinem. 4. wpond.
před početím Panny Marie. Tíhodní trh

každý pátek.

Peaku

(Per-lana), výroční, ltoňuké a do

bytčí trh:
1. v pond. po IV. 3 Krúlích,
2. ' poml. po Sv. Duchu. Ty'hodní trh

bidon středu.
Pečky (Pctschkan), I. v pnnd. po jmenu
P. Jeiíše, 2. na av. Janu Nep.. 3. na ev.
Vavřince, 4. v pand. před lv. Martinem.

Pelhřimov

(Pilgrtlm)ty autorky: 1. po

novém roce, 2, po středopostí. 3. po Bo
l_im Tele, 4. po sv. Bartoloměji. 5. po uv.
Simonu a Jndě. Trlry na dobytek každou
středu postní, pak 1. sobotu po křížové

neděli. 2. v sobotu po cv. Trojiri. 3. v
sobotu po ev. Prokopn. 4. \ lolmtu po
povýšeni sv. kříže. Trhy na koně každé
poml. přeil výročním trhem. Týhodní trh
každou sobotu.

Perntnk

(Bitríngen), první pond. měníce

záři nneb po svátku Aniela Strážce.

Petrovice

(Peterswalde), !. v pond. 14

dní před Sv. Duchem, 2. ' pond. “
před círařrkým posvícením.

Pilníkov.

dní

!. v oute_rýVelikonoční,2. na

sv. Víta, 3. na lv. Simona a Jndu.

Pisek.

1. třetíčtvrtek v postě, 2. vouterý

po rv. Trojici, 3. na av. bí. Magdalenu, 4.
na den povýš. ev. kříže, 5. na av. Alžbětu,

Fabinnn a Šebeslianu, 2. čtvrtý před Vc— Plieli.
ty pandčlky: 1. první v postě, 2.
Iikonnei, 3. po sv. Markétě. 4. po lv.
po nnnebevz. Panny Marie, 3. po povýšeni.
BartOIOměji, & 5. po av. Martinu.
ov. kříže, 4. po všech Svatých.

(Juni

nad

Orlicí

(Wildenschwert),Planá

výroční trhy : předcházejícími dobytčími:
!. v out. po ctředOpostí, 2. na sv. Víta,
3. na rv. Jakuba, 4. v out. po mrazení
Panny Marie, 5. na ev. Martina. Každou
sobotu trh na len, přízí, plátno . vlnn.

(Initi (Ausclmt, 1. pátou středu postní, 2.
na lv. Jana Křtitele, 3.na “.Bertoloměje,

A. u ". Šimona. Juda.

(Plan), 1. ne rv. Tomáše Akv., 2.

ve středu před zeleným čtvrtkem, 3. v
pond. po nanebcvstoup. Páně. V pondělí
na dobytek a v aobotu na obilí.

l'lnnň

llornl

!. druhounedělipoHrom.

nících, 2. 21.011neděli po velikonoci, 3. na

av. Markétu. & na rv. Michala; týh. trh

kudy outerý.

Pl-ňnny,

!. na ".Fabiane . Šebo-tiene,

Výroční trhové v Čcchntcb.
2. na IV. Matěje, 3. v svatodušnt pand.,
4. na nv. Jakuba.

Plank-c.

(Pollio), l. na sv. Markétu, 2. no

duiičky.

ty čtvrtky: 1. po Quasim. po Polna.

8 dní., 2. po rozeslání av. apost.. 8. po
povýšení sv. kříže po 3 dni, 4. po sv.
Havla, padne—liuv. llavln ve čtvrtek. ten
camý dcn; ty'bodní trhy: !. na velký pá
tek, 2. na av. Tomáše-, a od sv. Jou-la až
po sv. lluvlu m rozličný dobytek každou

oobotu.

I'll-tna

(Platten) ty poadčlky: i. před Sv.

Duchem,
vřinci.

2, po Sv. Duchu. 3. po sv. Vn—

Plzenec,

výročnín dobytčí trhy: :. v

pondělí po llromnicích. 2. ve střed-| po
av. Vojt., 3. v pondělí po nnncbcvzntí
Panny Marie, 4. ve středu po av. llnvlu.

Pltcň

l'oleň,

(Filson), výroční | dobytčí i koň

ské trhy ty pondělky: l. po Itemínísrcre,
2. po sv. Petru | Pavlu. 3. po ov. Bar
tolomčjí, 4. po sv. erlínu. Trh nn vlnu
drží na zároveň s trhcrn Petro—Pavelskýmn
trvi plných 8 dní. Týborlnl trhové ve
atředu . v sobotu.
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!. ve středu po av. Matěji, 2. po

av. Filipu a Jakubu, 3. po sv. Víta, 4, po
sv. Václavu.

Poříčí

Spálené,

(Brennporičeo),1.

na sv. loscl'a, 2. vo čtvrtek po Sv. Duchu.
3. v pondělí po sv. Bnrtolomčjí, 4. v druhé
pondělí po sv. Martinu.

Postoloprty

(I'ostclherg),výročnítrhy:

1. v pon-]. přPd Velikonocí, 2. v pond.
po sv. Trojicí, 3. den po nnnebcvzetí' P.
Marie, 4. na sv. Ondřeje op.; týhodní trh
každou středu.

Postupic.-,

1. dne 30. kvčtnn. 2. dne 5.

září. 3. dne 16. října, 4. dne 20. listopad-.

Praha.

15. března na star. námčstí;_ 12.

května na maloatransk. náměstí a na Stěp.

náměstí; il.čcrvnl na mal. nám.; 24. září
na It.-nom. nám.; 2. prosince na sturom.
náměstí — vždy 14 dni.

Prachatice,

1. ve čtvrtek po sv. 3 Krč

lích, 2. den po lv. Jakubu. 3. na av. Mn—

ty pondělky: !. po jménu P.

těje; týbodní trhy na dobytek ! obilí knidý
čtvrtek. a nírhžto hlavni jsou ve čtvrtek

Ježíše, 2. po nnnchcvstoupcní Páně, 3. po
IV. Františku Ser.

['n'—íce. výroční n dobytčí trhy: 1. 7 ma

Počátky.
Poděbrady,

výročnía dobytčí trhy ty

pondělky: i. po av. Josefu. 2. před .v.
Mnrltéton . 3. po povýšení sv. kříže,
4. na rv. Havla; každou sobotu týhodní

Proseč.

výroční n dobytčí trhy: 1. ve

čtvrtek po sv. Jiří,

lyl' .

Facultatis.

výroční : trhy nn kouč &

hovězí dobytek: [. druhy outery přcd lv.
Bartolomějem, 2. v outcrý po sv. Štmonu
! .ludé.

Podhořany

před av. llnvlcm,

3. před Vinca—omi. Ty

alnl trh každý pitek.

Podmokly.
čtvrtek.

llilč

týdni trh v outerý : ve

rcsií, 4. v pondělí před svatou Katch
uou. Dobytčí trhy odbývají u přcd po
lednem.

t_na velkonočnípond., 2. na sv.

Prokopa. 3. na sv. Havla.

Přelouč.

!. v outcrý po neděliJudikl,

2. ten den po nnvštívent P. Inn-io, 3. na
proměnění Christo Pána, 4. no nv. Knteřinu;
trh nn dobytek včdy 6. června.

(Woinpodol), t. nnllrom— Přestlce,

níce. 2. na av. Filíp- | Jakub.\. 3. na sv.
M. Magdalenu, 4. na av. Václava.

2. v pond. před sv.

Maří Magdalenou, 3. v pond. před IV. To

(Podersam),výročnl n do Protivín.

bytčí trhy ty středy: !. po Vt-Iikonocí, 2.

Podoly

po sv. Matěji & po av. Vojtěchu.

sopustní pond., 2. v pond. po sv. Vitu, 3.
po nancbovzeti Panny Marie, 4. na uv. i
monn . Jutlu.

1. Vpondčll po nanebovltoupcní

Páně, 2. po Božím Tělo, 3. po n'. Vavřín
ci, 4. po n'. Krilpínu; týhodnl trhy na

police,

]. v pond. po neděli Kantáte, 2.
potravní věcí: l. na zelený čtvrtek, 2. na
sv. Tomáše: pnk od začátku portu až k
na sv. Prokopa, 3. na sv. Bernarda; p.—
av. Martinu každý čtvrtek.
dnnu—lí nledvn posled. trhy na sobotu, drží
! v postní sobotu.2. třetí
na v pond. | csmítlen. svobodným prodc— Přlbhlava.
jem kromířnkého abnil, koní nhovčr.. do
pondčlí po Velkonoci, 3. v pondělí po lv.
Petru : Pavlu, 4. po narození Plnny lla
bytltu. Týhod. trh každou středu na plá
rie, 5. po sv. Ondřeji.
tno, přízí : obilí všeho druhu.
1. v pond. po Hromnírích, 2.
l'ollřany.
1. v pondčlípo IV. 3. Krillch, Příbram.
2. třrtl pátek v poutě, 3. v pondčh po
po Vclíkonocí, 3. na rv. Juna Křtitele, 4.
na sv. Jilií, 5. na ov. Línlnrtn aneb v pon
av. Filipu . Jakubu. 4. nn sv. Jana KH...
dělí na to.
5. na sv. Bartolomčjo. 6. na sv. Šimoua
I'i-ilnuzy (Frůhbuas). v pond. po av. Bar
. Juda; týhodnl trh každý čtvrtek.
tolomějí.
Polička..
!. v pondělí po sv. 3 Králích.
(Prícthnl), i. na den lv. Vavřince.
& ttctí čtvrtek poutní, 3. v onterý před Přidali
svatým Jil-ím, 4. ve čtvrtek před ov. Jonem
Kit., 5. ve čtvrtek před nv. Bartolomějem,

6.v out. před av. Šim. | Judou.

2. v neděli po .v. Jíří; každOu ití-edu tý
hodní a dobytčí trhy.

l'Hschlco

(Pricom), trhy výroční! na
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dobytek: !. v pond. před nanebevat. Pinč,
2. v por-d. po av. Bartoloměji. V témdnl
před adventní nedělí je po 6 dní trh na

Rokycany,

1. v pondčllpo av. Fauatinu,

2. po IV. Torpeau, 3. po av. tčpdnu pa
peti, 4. po av. Františku Seraf., 5. po
první nedčli adventní.

len; týhodni trh každou sobotu.
[. na av. Matěje, 2. na a_v.
Rittal, [. v pátrali po av. Joseíu, 2. na ava— Ríokytnlco,
Markétu, 3. na dušičky. Pouti: 1. na avat.
tou Trojici po 8 dní, 3. na svatého Barto
Joaeía, 2. v oktávu Božího Těla; tyhodní
Ioíněje, 4. na ovat. Martina po 8 dní; tý
hodni trh každou středu.
trh každé pondčlí.

(Rabenateín),í. druhou alředu Ronov,

Robiteln

po av. Jiří, 2. ve čtvrtek
Iavem.

Rndoniov

před av. vac

(Graber),výroční trhy: l. na

av. Valentina 14. unora, 2. na av. Vita tá.
června, 3. na av. Michala 29. adřl, 4. na
dušičky 3. liatopada.

Rudolce,

]. v pond. po Judika, 2. po na

nebevstoupení Pánč, 3. po Božím Tělo, 4.
po narození P. Marie, 5. po Lukáši. Zvla
ktní trhy: l na zelený čtvrtek, 2. na av.
Tomáše apo-t.; trh na dobytek a obilí
každý čtvrtek.

i. ve čtvrtek před Velikonoel, 2.

před Sv. Duchem, 3. před Vánocemi, a
padne—lina ten den štědrý večer, drží ae
trh 0 týden dříve.

Ronov

(Ronaperg), I. na av. Filipa a .la

kuba, 2. v pond. po av. Petru a Pavlu, 3.
v pond. po narození P. Maria po 8 dní.

Rovenat-o,

výroční a dobytčí trhy: 1.

na av. tři Krčle, 2. na av. Joaeía, 3. na
avat. Vojtěcha, 4. na av. Víta, 5. na av.
Michala, 6. na av. Martina.

Rožďalovice,

výročnía trhy na koně a

l na avatčhoMatouše.
výročnía trhy na konča ho

dobytek: i- ve čtvrtek po třetí neděli po
3 Králírh, 2. po Judika, 3. v outerý před
nanehevatoup. Pinč, 4. ve čtvrtek po av.

vězí dobytek: 1. v pondělí po nedčli Latare
2. na svatého Bartoloměje, 3. v pondělí
po avatč Kateřině.

Markétě, 5. po avat. Vavřinci., 6. po av.
Havlu, 7. po avat. Martinu, 8. v auchčm
tidnem před Vánocemi. 'I'y'hodní trh každý

Radomyšl.
Radonice,

Radyně

(Hichcnhurg), výroční trhy na

dobytek: 1. ve čtvrtek po Botím Těla,
2. dne 27. srpna, 3. dne 27. listopadu.

Rakovnik

(Hakonic), 1. ve čtvrtek po

Berninia., 2. ve středu po Kantate, 3. na
rozeslání av. apoatolů, 4. na av. Ludmilu,
5. na den av. Linharta; týhodni trh na
den av. Tomáše.

Rataje,

[. v auchč dni před avatým Na

tějem, 2. v pondělí před Velkonocí, 3. ve
alřcdu po uanebevatoupení Páně, 4. v pan
dělí před Vánocemi.

Rott—toho:,

1. první čtvrtek v postě, 2

proatřcdní čtvrtek v poutě, 3. na zelený
čtvrtek, 4. na den nalezení av. kříie, 5.
ve čtvrtek po nanebevatoupení Páně, 6.
v pondělí po Božím Tele, 7. na av. Maří
Magdalenu, 8. ve čtvrtek po av. Jiljí, 9,
ve čtvrtek po av. Václavu, to. ve čtvrtek
po av. Martinu, ll. na den av. Tomdše;
týh. dní trhy každe outerý a na obilí kai
dy' čtvrtek.

nechatcln

Dolni (Unterreichenatein),
1.

na av. Sebeltiina, 2. na av. Vojtčcha, 3.
na av. Jiljí, 4. na av. Linharta.

Ročov

It'orni,

městys,v pond.po zvčet.

P. Marie, v pond.
Janu liřt.. v outery
po Františku Seraf., \! outery po početí P.
Marie.

Rochlice-,

ty pondělky: i. po velikonocl.

2. po av. Prokopa, 3. po nanebeva. P. či.
4. po cla. poavícení. Týdnl trh kaidý čtvrt.

l. na av. Fabiana a Šebe

atíána. 2. na av. Vojtčrha, 3. vpoud. před
av. Václavem; trh na chleb na av. Miku
láše; tyhodní trhy kaidou robotu.

Rožmital

(Rosenthal), 1. na sv. Filipa a

Jakuba. 2. na av. Jakuba dne 25. června;
týhodnl trh.kaidou atředu.

Rožmltnl.

!. v pondělípo Judika, 2. na

sv. Filipa a Jakuba, 3. v nom). po Božím
Tělo, 4. na avat. Vavřince, 5. v pandčll
před svatým Va'clavem.

l. v atřrdOpoatí,2. na av. Rumburk.

Jakuba; ty'ílní trhy: 1. na masopustní ou
tety, 2. ve středu po Velkonocí, 3. po av.
Vita, 4. na av. imona a Judu.

Blind-ílce,

čtvrtek.

Rožmberk.

1. v pond. po obrácení av.

Pavla. 2. po avatodučních svátcích, 3. před
av. BnrtoIOméjem, 4. po av. Havlu; tý
hodní trh každou středu.

Rychnov

(Reichen), l. na av. Bartolo

měje, 2. na sv. Michala.

Rychnov

(Reichenau), výroční a trhy ua

dobytek: 1. ve středu po Jmčnu letů, 2.
na den nalezení av. kříže, 3. na av. Pro
k0pa, 4. na."at. Matouše, 5. na av. Lucii.

Rychnov

Cenný,

1. v pOndčíipo Božím

Tělo., 2. na avatčho Ondřeje; každou att—edu

týdní trh.

Rychnov

Nový (Neureichenaul,výroční

a dobytčí trhy: 1. V pand. po Hronlniclch,
2. po av. Fílipn a Jakubu, 3. před nane
bevzetlm P. Marie, 4. po av. Martinu;
týhodnl trh katdč pond. na plitno, přízí
„ a potravní včci.

nečte—a: červeni,

(Bothřečlc).1. na

av. Jiří, 2. v outerý po nanebevatoupent
Pánů. 3. na av. Šimona a Judu, 4. na av.
Kateřinu.

cčtco “Wov-

(Kardalřcčie)

Výroční trhové v Čechách.
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1. na av. Josefa. 2. ne sv. Vavřince. 3.
na lv. Matouše, 4. nn IV. Martina; trh nn

hltallee,
!. na av. Mati-je,2. na av. Jana
va., 3, na sv. Vavřince. 4. v pand. před
_dnhytck každý enterek.
IV. Kateřinou.
Rovnice-.
I. \! pand. po sv. Matěji. 2. Ve Skalice
('e—ekk čili \'o-lltů, vy'rořnía
utře-du před Božím Tělem,

3. před

rv.

trhy na dobytek

1. ve čtvrtek po svatém Matěji,

2. na rv. Zikmunda. 3, ve čtvrti-k po sv.
Prokopa 4. ve čtv-tek pu av. Bartuloměji,
5. v pond. po av. Vit-lavin, 6. \'0 Čtvrtek
po av. Martinu, 7. v pnml. před itédrým
večerem; týh. trh každou sobotu.

Sud-ků,

!. v pondělí po jmenu Pánu Je

žiie. 2, po svatém Janu Křlllcli. 3. po
av. Bartoloměji. 4. po avat. lluvlu; týdni
trh knždé pondělí.

t rý po ". Franti—kuSvr.. 4. po av. deí,
Týh. trh na obilí, přízi u potravní veci
haiclý outerek
Sklad [. prvni nuterý v poslů, 2, \! outerý
avatndušni, 3. na povýšeni av. kříži-, 4.
na av. Lucii. Trhy na koně n hovězí do—
buek:
!. na den IV. Karla \'el., 2. na
první outerý pnstni, 3. v pátek před květ—
nou neděli. 4- na proměněníChrisla Pana,
&. na av. Martinu bisk.. 6. mrav. Lucii.

Bandun— (Sandau), !. v pand. po neděli Elnny
Reminiacere. ?. po Sv. Duchu, 3 po ovat.
Michala Arch., 4. po druhé neděli ndventm,
ty'hodnl trh na obilí každou robotu.

Sázava,

í. due28. dubnn,2.dne 2. list0p.

Seč, výroční a trhy na koně i hovězí do
bytek . oamidenním I'rejunkem: I. ve čtvr
tek po av. Vítu, 2. \! pnnd. po rv. Jiljí,
3. na .v. Martina bisk. Na obilí, vniivo,
vlnu a přiri: i. v outery' v posté. 2. v
outerý před středopostim, 3. \! outerý po
Judika.

Sedlec,

1. v pond. po jmenu P. Ježíše,

2. na av. Jiří, 3. na Piu papeže, 4. na av.
Michala art—h., 5. na sv. Alžbětu.

Sedlice.,

1. ve středu po čtvrté postní ne

dělí, 2. v pond. po neisvčtčjší Trojici, 3.
ve atředu po navštívení P. Marie, 4. na
av. Bartoloměje, 5. na sv. Michala, 6. na

n'. \lartuu bilk.

Sedlčany,

každou atředu; tak nazvaná koeandn, totiž
trhy na len a plátno: [. otm dni předu.
Petrem & Pavlem,
Martinem.

2. onm dní před av.

Stal-é (Aluattel), 1. v out. po rv.

Janu Nep., 2. \! pond. po av. Václnvu, 3.
ve ati-edu před tv. Martinem.

Semlle,

!. v pond. v středopostí. 2. po

křížové neděli 4. června, 3. před avat.
Janem Iířt., 4. po av. Jiljí, 5. před av.
Havlem, 6. před av. Ondřejem. Týhodní

trh každý pátek.

Senožaty,

!. na sv. lištu, 2. na sv. Voj

tér-ha, 3. na rv. Petroniílu, 4. na av. bla

touše, 5. dne 27. prca., každý pátek trh
na dobytek.

Sezemice,

[Schlun). 1. na sv. Filipa a Jakuba

2. na sv. Matouše po 8 dní, 3. na den
obětování P. Marie. 'l'rhy na dubgtck: t.
v pnnd. po Látare, 2. na den proměnění

Christa Pina.
Slavětín,
1. ve atředu před kt'čtnou ne
dělí, 2. po ".lgnůriu,
3. př.-d av. Vů
rlm'em,
Marie.

Dlat'ltnv

I. ve čtvrtek po jmenu P.

Ježíše, 2. ve atředu před květnou neděli,
3. v pond. po ev. Trojici, I. na av. Bart.,
&. na nv. Šimona ! Jedu; tyhodní trh
každý čtvrtek.

d. ve středu po obětováni P.

(Schlaggenwald), !. v pond. po

neděli Septuagesima, 2. |)01l'l'ltl'lttP. Marie.

Smidary,

!. v outerý po rv. Dorotě, 2.

\! pnnd. po sv. Sunisíavu. 3. na rv. Ja—
kulm Většího, 4. ve čtvrtek po narození
P. Marie, 5. na sv. Lukáše. Každou sobotu
trh na obilí.

Ondřich

1. ve atředu po llromnícírh, 2.

před sv. Jiřím. 3. před Juln'ía'te. 4. před
av. Bartolomějem, 5. před uv. Muton'rem
Každou sti-edu týhodní trh

I. ve cti-edn před Velkonoeí. Smržouta

2. ve sti-edu před Sv. Duchem, 3. den před
av. Petrem a Pavlem, 4. ve středu před
rv. llnvlcm, 5. den po av. Martinu, 6.
ve středu před Vánocemi. Týhodní trh

Sedlo

]. ve středu pu av. Ft

lipn lt Jnktthn. 2. po av. Vavřinci, 3. v nn

_ [lm-lem

ll čteny,

(Mnrchenstern), 1. ve ltředu

po rv. Josefu, 2. po av. Mnrkn, 3. před
všemi Svatými. Týhodní trh každou ati'edu.

Sobě-Inv.

í. v pond. po obrácenírv. Po—

vla aneb _y pond. před llromniremi,

před natodušnílni nitky.

2.

3. po povýšen.

u- kříže. 4. před-sv. Kateřinou: Trhy na
koně o den dříve, trhy ne hovězí dobytek
od druhého pondělí v po-tě až do pon
dělka po svaté Trojici každé pondělí.

Sobotka.

I. ve čtwrtekpo 3 lír.. 2. na

velkonočnl out., 3. na av. Magd., 4. na av.
Bart., &. nu rv. ilia-hala, 6. na av. Kate

řinu. ?ýhodní trh každou sobotu.

Sokolov

(FalkenauJ. !. v pond. před Sv.

Duchem, 2. po av. Jakubu

VčL, 3 na sv.

Michala: trhy na dobytek kařdd 3. pond.
\! každém měsíci.

Solnice,

1. na masopustní pond., 2. nl

sv. Jana Křtitele, 3. na av. Jiljí, 4. nl
av. im. a Judu; tyhodní trh katdó poa_
dělí.

Sovtnltn.,

I.

ve čtvrtek přad Hromni

remi, 2. ' outery před rv. Vieínvem;
tyhodní trh na obilí a dobytek každý
čtvrtek
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Stankovy.

1. v outerý po novém roce, Salice

(Scbůttenhofen), 1. v pond. po 3

Králícb, 2. v onterý svatodušnt, 3. na sv.
Rocha, 4. na sv. Františka Ser., trhy na
dobytek od květnč neděle až do rv. Marti
Stárkov
(Starkstadt), výroční a trhy nn
dobytek: !. v pond. po jménu P._Ježíše,
na; každý pondčlek a pátek po celý rok
trhy na obilí.
2. před Sv. Duchem, 3, po sv. Voršíle.
1. v outerý po sv. 3. Králích. 2.
Připadne-li av. Voršily na pondělí, drží se Světlá,
trh toho samého dne, a druhý den na to
na av. Vojtěcha, 3. na sv. Bartoloměje, 4.
na
sv.
Michala.
dobytčí trh; týliodní trh na přízi aplátoo
každou sobotu.
Sviny (Srhweíníc), 1. den po av. Trojicí,
mody (Staabt, !. v out. po Hromnictch,
2. v neděli po nanehevzetí Panny Marie.
Padne-li na ten den trh v Lišově, drží
2. na sv. Jiří, 3. ve středu po av. Míchalu,
4. v outerý před sv, Martinem. Případno
se o tři dni dříve, 3. na sv. Františka
Serafinského.
li svatojírsltý trh na neděli neb svátek,od

2. po av. Františku Seral'tnshém; týhodní
trh každé pond.

Inžl ne na příští outerek.

Strakonice.

1. ve čtvrtek po středopostí,

2. v out. po nanehcvstoupeni Páně, 3. na
sv. Annu. 4. na den sv. im. a Judo.

Strait-ci

Nové. město, (Neustrašic), 1.

ve čtvrtek před květnou neděli, 2. \!
outerý před nanehcvstoupením Páně, 3.
ve čtvrtek před navštívením Panny Marie.

Stráž

(Neurtadtlt, I. v pond. před av. .la

Svojanov,

výroční adoliytčítrhy, kteréžto

pOalední drží se před polednem: 1. na mn
sopustnl outerek, 2. ve čtvrtek ve květnou
neděli, 3. ve středu před nanehevstoupenim
Páně, l. na av. Maří Magdalenu, 5. ve
čtvrtek před av. Tomášem.

Svrůtlra,

l. v pond. po sv. Fab.aŠebest..

2. po velik0noct. 3. na sv. Prokopa,

4.

_, ve středu po sv. Martinu.

]. v pondělípo neděliKantttc'
nem Kit., 2. na av. Kateřinu; každý ou— Sentinel.,
terck trh na dobytek.
2. druhé pondělí po av. Petru a Pavlu, 3.
Stráž

(Platz), 1. v pondělí po smrtelné

druhé pondělí po jménu P. Marie, Ldru

bé pondělí po všech Svatých; trby na
neděli, 2. ve čtvrtek po Božím Tele, 3.
na av. Bartoloměje, 4. na av. Lucii; trh _ dobytek každý první čtvrtek v měsíci.
Saalbach, !. v pond. po prvnlnedčlí velí
na dobytek každý pondelok.
Iti—ůže (Wartenberttls Výroční lt dob'ytčí
konoční, 2. v Outerý po av. Janu Křtit., 3.
trhy: !. v druhé pond. po Velikonoci. 2.
druhý pond. po jménu P. hl., 4. druhý ou
po rozeslání av. apes.. 3. před av- Havlem, __terý po všech Svatých.

4. po sv. Martinu; týhodní trh:

!. ve

středu před Velíkonocí, 2. před Vánocemi.

Stráž-iv

Matěji, 2. po av. Jiří, 3. po av. Jakubu,
4. po av. Martinu.

Strmilov

Senfeld.,

!. v pond. před sv. Bart., 2. v

_, pond. po av. Martinu hiak.

(Droaau). 1. ve čtvrtek po av. Senllnd,

1. druhé pondělípo lv. Janu Křtit.,

_ 2. v pondělí před první adventní nedčlí.

Senllndn.

1. v pondělí po 3. Králíeh, 2.

(Tremlea), 1. den po novém

druhé pondělí po \'elíltonoci, 3. v pondčlí
roce, 2. druhů pomL v posté. 3. čtvrté
před sv. Bl. Magdatenon.
1. na velkonočníouterý,
2.
pond. po velikonoci, 4. v pond. po Božím šlr'lawaltle,
Tele, 5. na sv. Jiljí, 6. na av. Havla, 7.
v pondělí po av. Markétě. 3. v pond. po
den po av. Ondřeji; trhy na dohylekknž—
po tv. Františku. Ser. Týhodní trh každý
de pand. od [. května až do 31. října. _, patek.
Skvorec.
výroční a dobytčí trhy: 1. '
Trhy na obilí každé pondělí.
Stříbro (Mies), výroční a dobytčí trhy:
outerý před velikonocí, 2. před rv. Havl.,
1. v pond. po av. 3. Králíeh, 2. po veliko _ 3. před vánoci.
(Schlukenau), !. v pond. po ne—
nocí. 3 po av. Vavřinci, 4. po av. Havlu. Šluknov
Stropnice
(Stropníc), na lvetodořníou
děli Okuli, 2. po nanehevatoupeníPtně. 3.
terý; každý outerak trh na dobytek.
po av. Vavřinci, 4. po av. Matouší; pa
Strunkovice,
1. v pond. po nejsvětější dne-li sv. Vavřince neb Matouše v pand.
Trojicí, 2. na av. Vavřince, 3. na sv.
drží se trh ten aamý den; týhodní trhy
každý čtvrtek, na zelený čtvrtek a ve
Františka Sen; týhodní trhy vždy v
outerý.
čtvrtky v adventé přicházívají cizí |tra

Sukdol,

' outerý před sv. Havlem,2. v

_ máři a řemeslníci.

Stčlrna (Stecken),t. voutcrý po iní nedělí
(Sonnenberg), 1. doo [. květ _ v portů. 2 v ont. před sv. Jiljí, 3.na av.Teklu.
na, 2. na av. Michala.
Štěpánov,
l. na av. Vojtěcha, 2. na av.
Supi llorn (Geiersberg),výroční. trhy
Bartoloměje, 3. v outerý před av. Havlem;
outerý před sv. Tomášem apost.

Snniperlt

na dobytek: i. po Svatém Duchu, 2. po
nato Markétě, 3. po rv. Matěji, 4. po
obětování Panny Marie; trb týhodni na
obilí každé pondělí.
'

trhy na všelíký dobytek po
„ každou středu.

Stětí

celý phot

(Wegstíidtel),výroční trhy na dobytek:

1. druhý čtvrtek po Velikonocí, 2. ve
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čtvrtek před sv. v_avřincem, 3, před ev.
„ Havlem, 4. po pečeti P. Marie.

Slohy

(Steeken), I. na sv.Joeeí'a,2. na sv.

chntce

Lab-Irů (Elbeteinic),[. v

pond. po 3. Krůlích. 2. po květnó neděli,
3. po sv. Janu Křtiteli, 4. po av. Vic

_ Vita, 3. na sv. Vavřince, 4. na všecky Svaté.

lam.

dobytek: I. v pond. po jmenu Ježíše, 2.
po 8. květnu, připadne-ll svátek, tedy v
outerý, a padne-li 8. května v pondělí, 0
týden pozděj. 3. v pondělí po ev. Bartol.,
padne-li nv. Bart. na pendčli, tedy příští
pondělí.
Čvthov, 1. v pondělí po neděli Lštare, 2.

v pood. před líromniremi, 2. po sv. Jiří.,
3. před naroz. Panny Marie. Na sobotu při-'
padlý trh drží se příští pondělí.

výročnía trhy na koně a Tejntce

anrcentnl,

na sv. Víta, 3. v pondělí po ev. Václavu,
4. v pondělí po ev. Lucii, každou středu

Toužetín

Panenské

rlungl'erteinie),
i.

(Theísingl. 1. ne zelený čtvr

tek, 2. dne 2. května. 3. druhé ponděli
po Sv. Duchu, 4. ve čtvrtek po narození
P. Marie, 5. ve čtvrtek po sv. Martinu,
6. ve čtvrtek před Vánocemi; : druhým,
třetím a čtvrtým trhem jsou trhy na do
bytek spoieny; týhodní trh každý čtvrtek.

týhodní trh.
Tábor,
1. na sv. Řehoře, 2. na sv Urbana, Trmice (Tůrmic), l. v outerý po Veliko
3. na proměnění Christa P. 4. na sv. Ha
noci, 2. v pondělí po Regale, 3. po svatém
vle. 5. na sv. Ondřeje; padne-li některý
Michnlu, 4. po početí Panny Marie.
: těchto trhů na sobotu aneb jiný židov Tus-nov,
1. ve středu po středopostí, 2.
ský svátek. drží ao příští středu.
před svatým Janem Křtitelem, 3. po sv.
Tachov člli llřerňov (Tachnu),I. v
Jiljí, 4. po Bol'm Tč'e, 5. před promě
nčním Christa Pána, 6. před všemi Sva
pomlčlí po jménu P. Jeiiše, 2. na velký
tými.
pátek, 3. v pondělí po Božim Tčle; trhy
Třebechovice
(Hohenhruclt),výroční.
týdni každou středu a pátek.
Teplá
(Topí), trhy na koně a jiný doby
dobytčí trhy: !. ve středu po obrácení
sv. Pavla. padne—li ale středu na svitek,
tek: ]. ve středu před ílromniccmi, 2.
drží se trh v příští středu, 2. na promě
před \'clkonocí, 3. po Jubilate, 4. po sv.
Kilianu, 5. na ev. Jiljí, 6. ve středu před
nění Christa Pána. 3. na sv. Kateřinu, ka
žrlý čtvrtek týhodní trh.
císařským posvícením, ?. ve etředu před
Vánocí; trh na obilí každou středu.
Třebešice,
!. v sobotu po středopostí,
2. v oktávu sv. Petra a Pavla, 3. na ev.
Teplice
(Teplic). 1. v pond. po sv. 3
Františka
Ser.
Král., 2. po ev. Janu Hit.. 3. po sv. Jiljí,
výročnítrhy nt dobytek: !.
g_tpn av. Havin-. hlavní týhodní trhy v Třebenice,
ten den po llrornnicích. 2. na sv. Jiří. 3.
outerý každého téhodne a týdní trhy kaž
na sv. lekuha, 4. den po všech Svatých.
dodenně. První hlavní týhndní trh v kai
Třeboň
(Wittíngnu), 1. na srateho Fili
dém mčníci je spolu trh na dobytek.
Teplice
(WeckelsdorD. 1. v outerý po
pa a Jakuba 2. na sv. Jiljí, 3. na sv.
jménu P. Ježíše, 2. po nancbevstoupení
Tomáše.
_
Páně, 3. po nanebevzetí P. Marie, 4. po

všech Svatých; týh. trhy každý outerý
na plátno, přízi a leo.

Tero-tn

('I'hereeíenstndt),!. v pond. po

ev. 3 h'rňlíeh, 2. první pond. po veliko
noci, 3. ve čtvrtek po ev. Petru a Pavlu,
4. v pond. po sv. Václavu.

Tejn

llorlův

(Bischofsteioic),1. v ou

terý před lírOmuicemi, 2. před svatým
Petrem : Pavlem, 3. po povy'iení sv.
kříže; týhodnl trh na obilí každou sobotu
po celý rok.

Tejn

nad Vltavou,

(Moldaulejn),
1.

dne 8. května, 2. dne 25. červenec, 3.
dne 21. cítí-i. 4. dne 25. liatopada, trhy
pro poutníky dne 19. břetna a 15. čer
vna; týdní trhy na potravní včci každou
středu po celý rok.

Tejnec

llroclaový

(Hrachovteinic),
!.

Třebnvn

Ceeků (Bóhm.Trůbau). I. ne

cv. Matěje, 2. v Outerý po vstoupení Páně,
3. na sv. Vavřince. 4. na sv. Matouše.
Trh na obilí každý čtvrtek,

Trutnov

('I'rnutenau), výroční a trhy na

dobytek: !. v pondělí po obrácení sv. Pl
vla, 2. po cv. Josefu. 3. ve čtvrtek před
Sv. Duchem, 4. v pond. po sv. Jakuba,
5. po ev. Mit—halu,6. po sv. Alžbětě. Vte

cky trhy, s výminkOu svatoduiního trhu,
drží se první pondčlek, na který to ela
vnoat padá, jinák následující pondčlekí
a trhem na sv.Joaefa a sv. Alžbětu povolo.
ným na koně a hovčaí dobytek; pak..
Ii—by trh na koně o sv. .loaeíu s Chru

dimským atejnč padl. drží se v Trutnově
na pondčlek před tím: mimo ty jest
každé pondělí a čtvrtek týhodní trh na
obilí, přízi a plitno.

na den sv. Matěje, 2. ve čtvrtek čtvrtého Tnlkov,
výroční a trhy na dobytek: I.
tehodne po \'eíikonOci, a_na sv.Jana [(i-tit.
druhý čtvrtek po Velkouoci, 2. první čtvr—
4. den po sv. Michala, 5. na sv. Tomáše;
tek po Božím Tele, 3. první čtvrtek po
trhy ou dobytek o druhém trhu t- samý
av. Františku Seraf., 4. v pondělí po po—
den, o čtyrech ostatnich den před tím.
četí Panny Marie.
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Týniště.

výroční trhy nn dobytek: !. před

\! outrrý před nnnehevstoupením Pinč

nej-v. Trojicí, 2. na IV. ani'ínre. 3. na
lv. Tomáše. 4. velký týhodttí trh ' pond.

3. v ponděli před Sv. Duc-hem. 4. vmlm
tu po sv. Jiljí. 5. \! nmmpust-tí pondělí.
6. na dušičky, 7. v druhé pondělí před

po kvótnó nedělí. Týhoduí trh každý pon—

délek.
mmm.Christa l'tímt. Týtíni trh knthohotn.
Uttter—Wul-tau),1. na
l'ivlnn (Uittwat, l. v pondělípo IV.Vítu, Vllnvlce Dolni
2. po uv. „\ííthu.
obrárcni sv. rm.,
2. v neděli po .v.
Valeč (Waíč), výroční trhy . na do
Janu lířt. Týluníní trh Itutdý autorek.
bytek: ]. v pondělí po w. 3 Králiclt, 2. Vodňany.
výroční . trhy na koně tt ho—
u ctít-du po av. Mírhnlu.

anbei-lee.

včz. dobytek: !. treti outerý v postě, 2,
v outerý před svnt. Janem Nrpnmnrítým,
3. nat den roxesíůní IV. npostnlft, 4. tm
den po narození Panny Marie, 5. mt sva
tou Barboru. líaidý outerelt trh n. obilí

í. pátý čtvrtekv postě,2.

n- ivotnu Amin, 3. na svatou Barboru.
lílidé ponděli týhodni trh na dob)-tek,
vínu . příú.
Vole-liči.
1. na ovntčho Jnoefn, 2. v ou
terý u'ntoduiní, 3. v pand. po svatém
Havla.

Velhartice,

a pntnvní věci.
Volnry.
(Willem). 1. ve čtvrtek před
květnou neděli, 2. na sv. Mikulčic.

l. na zelený čtvrtek, 2. ve Val-ně,

čtvrtek po nnnehcvstoupeni Páně, 3. na nv.
Maří Magdnťenu, 4. den po dtůičhich.

Velvary,

!. v pondělí po zjevení nv.

Michala dne 8. Inčlnn, 2. ve středu po
nvntčm Petru a Pavlu, 3. ve středu po sv.
Bartoloměji. 4. na nv. Šimona . ludn, 5.
na sv. Martinu biuk.

vervcřlce

v pond. po vše:—hSvatých

Votice,

3. ten

den po navštívení Panny Marie, 4. na ".
Vavřince, 5. po MfOl. P. Marie, 6. tn
sv. Frautíšha Ser., 7. na nv. Petra : Al—
ltantary (19. říjnu), 8. před nv. Tomášem
apontolem.

(Wemtadtí), !. na sv. Vojtě

Vožice Ill—dů (Jungwožic), výroční
nad ! užnlci, 1. ve utředoportí, trhy na dobytek . rozličné zboží: 1. v

2. ve středu pn nanebevstoupcní Páně, 3.
na .v. Prokopa. 4. ve středu po av. Fran
tiiltu Seraf.. trhy na vlnu: í. ve čtvrtek
po sv. Filipu : Jakubu, 2. ve čtvrtek po
nv. Jiljí. Trh nn dobytek od Velhonoci už
do Sv. Ducha každý čtvrtek.

Vele"

nad Cidlinou

tboií : dobytek, 5. nn sv. Michala. 0. na
.v. Martína na přízi tt plátno.

Vejprty,

i. v pontl. po BožímTéto. 2.v

pand. po narození P. Nitric.

\'Ildlteln,

|. v pondělí po lv. Janu Křti—

teli, 2. v pondělí po lv. lílíchaíu. Od bře—

zna až do října každé poslední pondělí v
měsíci dob. trhy.

Vlllmuv,

[. první čtvrtek v poutě, 2. po

letnících, 3. na sv. Vavřince, 4. ve čtvr—
tek po rv. Martinu.

Wllemlce

(WiíOmíc), !. v pondělí po

lt'atčm Jiří, 2. před avutým llnvlem.

Prokopa,:l

Vlachovo

Vrana,

!. dne 21. březnu, 2. na sv. Jana

Křtitele, 3. druhý den po nr. Mntouli.
Malé trhy: 1. ve čtvrtek po sv. Filipu .
Jakubu, 2. den po sv. Bnrtotomčjí, 3. ve
čtvrtek před nv. Lukášem, 4. ve čtvrtek
po av. Barboře.

\'rautek

(Budig), trhy výroční a na do

bytek: ]. ve utředu před kvétnou nedělí,
2. ve čtvrtek po sv. Janu Křtitelí, 3. ve
čtvrtek po rv. Bnrtoíomčji, 4. ve čtvrtek
pred početim Panny Marie. Každý outerelt
trh na obíli.

\'rajt

(Freiheit), 1. v outerý po přenešení

IV. Václav-, 2. po Božím Tčte. 3. po nn
rozcní Panny Marie, 4. první outerek v
udventn. _

Vrch n'. Sebe-tinn— (Scbntíamherg),
1. v pondělí po lv. Trojici, 2. první
ponděli po neděli po rv. Havíu.

(Winterberxh í. na svatého Vrchlabí

Wimbcrk
Martina.

onterý po sv. Petru a Pavlu, 2. po zvěsto—
vůní Panny Marie, 3. po lv. Vojtěchu. 4.
po onnebcvstoupeni Páně,. 5 po Božím Těíe,
6. po nnnebevzetí Panny Marie, 7. po av.
Mntnuši, 8. po nv. Línlínrttt.

(ílnchweselí),

1. na nv. íllntějo na všecko zboží a doby
tnlt, 2. na sv. Vojtěcha na plátno . přízí,
3. na av. Juna Iířt. na všelijaké zboží &
dobytek, 4. v outerý po sv. Vavřinci nn

nn sv. Bnrtoí0měje, 3. na nv.

Březí

(Wňlíiochhíríten),!.

na IV. Apolináře, 2. na nv. Ludmilu,

3.

[Hohenelbe), [. den po uv.

Matěji, 2. na IV. Filipa I Jakuba, 3. den
po Vlvřincí, 4. na :v. Kateřinu. Týhodní
trhy vždy v nuterý . v sobotu nttrotličnó
obilí a vařívo.

(Neumnrltt), !. ve čtvrtek po
po každé . onmidenním vlc-ruby
necléíi Hanule, 2. ve čtvrtek po Boiim
Tele.
Trh
na
obilí | dobytek každou středu.
;. v pondělípřed Velikonocí,2.

na av. Mikuíiie,
frejonltem.

“slim,

3 dni.

[. ve čtvrtek pí'ed kvčtnoune-lčlí,

2. ve ati-edu v křížovént témdní,

chu, 2. na uv. Vavřince, 3. na nv. Ondreje,
4. v pondělí před rv. Havlem. Týhodní
trh každý outerelt.

\le-eli

l. na den obrácení sv. Pavla, 2.

v pond. po nanebevst. Páně, 3. v outerý
po nanebeu. Panny Marie, trvá 8 dní, 4.
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naruby

(Vicfau), 1. na av. Blažeje, Zvykov.

po 8 dní. 2. na lv. Marketu, 3. na sv.
Filipa n Jakuba. 4. na ev. Michala, po 8
dní. 5. na av. Mikuláše.

Vyiii

lla-od

výroční trhy v pond.: l. po av.

anentinu, 2. po Boiim Tůle. 3. po pový
šeni av. ltřiie, 4. po av. Alibčtě; trhy
tjbmlní na obilí, len, přízi : rozličné po
_ travní věci knidon sti-edu.

(Hohenl'urth), l. Svobodný

trh na av. Bartoloměje: trhy nn rhléh:

Bamberg

1. na av. Matěje, 2. na sv. Josefa. 3. na
zelený čtvrtek, 4. v pondělí po av. Tro

' novém roce, 2. po lelniciclt, 3. po povy
ienl svatého kříže; hlavní týhodnl trhy
na viecko zboží v pondělí pied Veliko
nocl, před Sv. Durlicm ! před Vánocemi
_ každé pondělí a čtvrtek trhy na obilí.

šici,
5. anaJudu,
av. 7.
ll. naMagdalenu,
6. na
uv.
imonn
av. Tomáše;
tj'bo
dnl trh každý pondelek . dobytčim trhem

(Senftenberg),1. v outery po

n letnleh měsíců.
Znndnvn (Snndau), l. v pondělípo jménu
Vyeolté (Horhatadt), l. v pondelipo Que
I'. Jeiíše, 2. třetí v postě, 3. o sv. u
aímodogenití. 2. v pondělí po sv. imonu
a lodě. Tylwdní trh každou robotu.

Záblatí.

tonlnu, 4. před lv. Václavem; ty'bodnl trh
_ každé pondělí.

l. na sv.Floriana. 2. na etétlav. Inter:
___..—

Jana, 3. na av. Ondřeje.

Zooléř

(Schatzler), !. v outery po svato—

duiních rvňtcích, 2. na av. Martino-, trhy
týbodnl v outerý a pátek.

Zahrádka,

l. ten čtvrtek poetředopoetl,

2. na av. Vita, 3. ten pondelek před ev.
Bartolomějem, 4. na av. Havla, 5. na sv.
Ondřeje; v outerý každého týdne trh na

Žďár

(Soar), l. v pund. po novém ro e,

2. před středopostlm, po nejsv.Trojírí, 3.
před sv. Bartolomějem, 4. před sv. Mar
tinem.

ŽebrůkJ.

ve čtvrtekpo jménuP. leiíie,

2. na avatoduiní outcrf, 3. na sv. Šimona

dobytek.

Ethno-ti

(San), !. v pond. před ohrác. sv.

Pavla, 2. ve čtvrtek po neděli Okuli, 3. v
vpond. před Sv. Duchem, 4. v pond. příed
mm:. P. Marie, 5. vpond. pl-ed sv. Kateřcn.

(Fríedherg), na ev. Annu; týh.

trh na dobytek a na obilí každý outcrek.

Zah-muky,

l. v pondeli po llromnícich,

2. po sv. Filipu n Jnknbn, 3. ve středu
po ev. ProkOpu 4. v ponděli po nanebe
vzetí P. Marie. 5. ve středu po h. Vše
lavu, 6. ve středu po všech Svatých; trh
ty'bodnl každou středu.
zbil-ov,
l. v outerý velikonoční, 2. na
sv. Bartoloměje, 3. na lv. Kateřinu.

_ a ludu.

Zeleanlce

[Eisenstadtl),1. ve středu po

jménu Pána .I., 2. v pondělí po sv. .Innu

Nep., 3. ve středu po narození ?- Marie;
„ trh na obilí knidOu středu.

Zeleunů

nuda

(Eísenstein),
trhyna'obill

a dobytek: !. ve velikonoční outerý, 2.
na sv. Vendelína dne 20. říjnu. lllél-liby
psslednější trh na sobotu neb neděli pa
_ dnouti, odbývá se v pondělí nl to.
Zbraslav
(Konigsnnl),!. dne 4. dubna, Zilrlc (Scheles), l. v out. po sv. Jiří, 2
2. v pondělí po av. Janu Nepom., 3. po
„ v outerý po av. Václavu.
výroční n dobytčítrhy: l. v
jménu Panny Marte, 4. po nv. arch. Rafa. erovnlee,

Ebra-lavice,

!. v outcrypředllrom

nicemí, 2. po nedělí Judika, po 8 dní, 3.

za
Sv. 5.Duchu,
. arie,
v pond.4. popoev.navštívení
Vavřinci, Panny
6. ve
ltředu po sv. Václavu, 7. nn sv. Kateřinu,
trvi 8 dní, 8. na IV. Tomáše apOatola.

zeit-lavice,

výročnítrhy nn rozličnéltr.

mai-aké zboží a spolu trhy na dobytek:
!. ve čtvrtek před llromnicemi, 2. ve
etředepoati, 3. po nalezeni ev. kříže, 4.
den před Božím Tělem, 5. ve čtvrtek po
rv. Markétě. 6. po povýšwí av. kříže, 7.
den po ev. Barboře.
Zenu—.o (Zettvíng), í. druhý pond. po
Velikonori, 2. v pondělí před sv. Marti
nem; trh na chléb každý outerelt.

Zlonice.

Filipu a Jakubu, 3. po svatém Jiljí; trhy
na dobytek každých čtrnáct dní od dru
hého outerkn po av. Matěji a! do rv.
_ llnvle.

'lílrec

(Šurc), l. v outerý před sv. Fl

lípem a Jakubem, 2. v outery po sv.Bar—
toloměji.

Žlžcllce,

1. ve středu před ev. .llřím, 2.
v pond. po Všech Svatých, po keide 8
dní; 3. na av. Víta, 4. v pond. po naro
zeni P. Marie, každou středu trh na obilí.

žleby,

1. den po ev. 3 Králích, 2. den

po navštívení P. Marie, 8. den po všech
Svatých; týhodni trh den před všemi
_ Svntými.

1. první pond. v partě, 2. na Zlatice

lv. Vojtěcha. 3. na sv. Ondřeje, 4. na
mnebevzetí Panny Marie. Druhý a třetí
trvtl 8 dní, trh každý poudělek.

Zruč,

pondělí po svatých 3 Králícln, 2. po avat.

1. na av. Dorotu dne 6.ůnora,2.„ne

proměněni Chňm P.; trhy: v outefý před
zeleným čtvrtkem., v outerý před Vinocemi

(Lutíc), 1. voutery Velikonoční,

2. v outery svetoduiní, 3. v pond. před
sv. Bart., 4. I'll av. Šimona . Judu.

umborlr,

výroční a dobyt. trhy ve

čtvrtky: 1. před Hrom., 2, před ev. Ví
tem, 3. před neneb. Panny M., 4. před
všemi Svaty'nu'.
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Arad, na neděli Judika, ll.

července, 19.

srpna, 4. listopadu, 2 dni před tím velký
trh na dobytek.
Aaod, v Pen. stol., na vstoupení Páně, 20.
srpna, 11. listopadu a dva dní před tím
trlt na dobytek.

Baja, v tlač. stal., 24. dub., 22. července.

Cltlčlltlce, nn ov. Fabián-| & Šcbastiána,
na sv. Josefa, na neděli Miserik., na sv.
Jana Křtitele, na sv. Bartoloměje, na ".
_ Havla.

('h'rlt'k. ve Spiši, na sv. Duchu, %. řijna.
Dummy.. 6. lednu, 2. února. na neděli
Littnrc, l. lttdlnn. 21. čennn, 20. lrpuu,

21. záři a 6. pros. a den před tím trlx na

20. září, |. listopadu.
Debrecín. 17 ledna, nn sv.Autnnlnn poust.,

na Sv. Ducha,
listOpada.

Běhu..

dobytek.
Bujmoc, v. Nítran. stol., 6. ledna, 24. dub.,

Bánovce,

2—1.srpna, 29. záři a 11.

v trenč. stol., první neděli po 3

Itrdlíclt, nn nedeli Scxngesimn, 24. dubna
na neděli sv. Trojice, nn n. Juna It'řt.. nn
uancbcvzell P. Marie, 29. srpna, na Šim.
n Juda, na sv. Lucii.

Bnrdéjov.

v šaríš. stol., 22. únowmu ned.

Sexages.. 24. června, 1. září, 21. pros. a
5 dní před tím trh na dobytek.

Bálovee. \' lnout. stol., nn ned. Sexngesima,
mt nedeli ln'etuou, nn nedeli Rogáte, na
svatého

Vavřince, Il. li.—“topada.

Beckov. v trcnč. stol., na sv. Řehoře, na
den nalezení sv. little, 26. srpna, 24. li
stopnda.
Běla, v Spiši, 22. ledna, na nedeli Bogůte,
15. července, 21. září, na sv. Tomlše, v
pond. před advent.

& 2 dni před tím trh

na dobytek.
Bělušc. v Ireně. stol., 24. února, !. května,
24. června, na proměněni Christa Pána, 3.
táH, na Šimona & Judu.
Biče, v trenč. atol., v pondeli po obrácení
Sr. Pula. po sv. Filipu a Jakubu, Svato
dušní, po povýšení sv. křtie, po všech
Svatých.

Dolu-ovec Veliký.

v lipt. stal., na ned.

lnvok., 16 května, 1. září, 19. listop.

Bodhánovee.

v kurii stol., 17. lednu, 5.

února, 25. dubna, 25 červenec, 28. srpna,
21. říjnu, 23. listopadu.

Březno, na neděli Latnre, lu středu před
sv. Duchem, 16. srpna, BS. listopadu, Vf
lilndul i na dobytek spolu se drtit/aji.
Březovic. v nitr. stol., v pondeli po třech
Krulich, v pond. před popeleem, nn relený
čtvrtek, v pondeli před Sv. Duchem, v
pondeli před sv. Janem Kn., v ponděli
po sv. tepáuu Králi, po sv. Hutnuši, po
Einer. Výkladni i nn dob)-tek Spolu se
drllvaji.
Budín, !. března, 27. června, 14. září, 30.
listopadu.

2-1. dulma, 1.3. srpna, na sv. Diviše, a dva
dní před tím trh na dobytek.

v zvol. atol., 25. dubna, 24. června,

24. září, 21. listopad:!
tím trln na dobytek.

n 1-1.in den před

Dobroniva, nn “nl. Pntla pousl., na Sv.
Ducha, v pondeli po sv. Trojici, na sv.
Matouše, n.: sv. Barboru, \idy de:: před
tím trh na dobytek.

Dobšiua. 2. únoru, 12. lnčtna, 1. srpna,
8. prosince.
Dubnice. 24. února, na neděli Quasimod.,
na sv. Jakuba, na sv. Michala.

"'llckovo.

6. února, 25. května, 24. srpna

a 19. listopadu.

"'Wšlak

(G.ulgocr), 25. ledna, na neděli

L.“ttare, 1. května, na Sval. Ducha, 29.
června, 10. srpna, “B. milí, 1. listopad..

Gn'ary \iz .lngary.

(ia auta. na Sv. Duchu, 20. srpna.
Gemer (Snjó-Gomo'r). 14. února, \: outerý
před Velikonocí, 3. července, 17. prosince
: vtdy předešlý den 111dobytek.

llnnúšovee,

ani-iš.stol., 6. ledna, 14. du

bna, lm seslz'ml Duchu Sv., 27. září,

1.

listopad:.
llolič. nn obrácení sv. Pavla., v ont. po
Quasimod., v cut. po Miserik., na roze
slňnl sv. apostnlů, v outerý po 20. srpnu,
16. rijna' 11. Iistnpndn.

"I'Jbtlšite

(líáposemfulva),25. ledna, 1.

května, 4. října.

llnmene. 6. února, 25. března, na neděli
Regale, 29. červ., H. září, 1. list0pada.
v pondeli před narozen. Chriita Finn.

llyby.

v pondeli po obrácení iw. Pula, na

nestov I'. Murie, nn dcn Boitlio Těla, v
pondeli po sv. Egidtl, !. liatopada.
Ilava. nn sv. Dorntu, na trénování Panny
Marie, ha \'slnupeni P., un Bott Tělo, na
sv. Maří Magdalenu, [. listopadu.

luxury,
Gaj-ny, v prešp. stol., na neděli
Lálarc, na Bott Telo, na početí Panny
Marie, na povýšení sval. Ill-lic, v ponděli

po sv. anii,1. list0p1dn.
I'lu'lSV. Apollon., 27. dubna, na
ll-Ice Báňská. 25. lednu, 7. květnu, Jelšma,
av. Jnna Křt., na sv. Egid., na sv. Altb.
.0. listopadu.
Bystřice Považská. 6. ledna, v ponděli Knptlšmly (Kapi), v šutrš. slul., 12. března.
12. března, 10. května, 10.
po ltvčtné nedeli, na svatou Trojici, 10. Keekemót.
srpna, na sv. "stanic v září.
srpna, 26. září, 25. listopadu a dva dni
před tím velke trhy na dobytek.
Cachlice, 24. února, nn nedeli tlogate, na
Kereaslur, při Bodrogu, 20. února, 21.
sv. Ladislava, nu stéti swat. Jana, na sv.

B

Vorbilu, na svatého Tomáše.

břevna, na sv. Marketu, na prom. Christa
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Pána, na sv. Bartoloměje, na povýšeni sv.

lířlte, 25. liatopada.
Kežmnrlr, na neděli lnvoltavil, prvni no
deli po sv. Trojici,
13. pros.

Klášter,

3. ltVČlltN, 11. září,

v Turci, 9. ledna, v pondeli po

Sv. Dncliu, v neděli po av. iliclulu, na
lv. Mikuláše.

Komárno.

při Dunaji, 1. května, 29. čer

vna, 4. řijna, 30. lislopadzt.

Komjatiee.

neb liomjaty, 15. červ., 26.

lrpnn, 19. listopzula, třetí neděli adventní.

Košice,

na sv. Fabiána n Šebastíána, ].

kvetnn, na den Božího Těla, 15. srpna, na
sv. límci-.

Koutolmty.

nilr. stal., na neděli lu'čtnou,

na vstoupení
sv. Matěje.

Krenmlee.

l'ztnč, na sv. Vavřince, na

5. ktčtun, 2. srpna, ve čtvrtek

po sv. Much.

Krupina

(Karpfcn), nn lv. Dorotu, na

Inetnou nedoli, na nedeli Evandi, na sv.
Petra a Pavla, na sv. Bartoloměje, na Ši
mona a .Iudu, tu neděli před Vánoci a
vždy 3 dní před tím trh na dobytek.

Kubín Dolni. v Orave, na neděli Sexage
nima, na neděli Palm, na sv. Jana Křtitele,

na narozeni Panny \lario, na nat. Alt
bčtu, vzdy náslcd. pondělí a každý oute
rek od sv. Kateřiny až do kvelné nedele
trh na dobytek.

Kyselt

čili Gyus, na neděli lnvoltlvit, na

neděli Ln'tarc, první nod. po ev. Trojici.,
1. září, QI. řijna.

Leopoltlštnl,

na neděli Okuli, na neděli

Exnudi, na. neděli před ev. Duchem, 13.
července n “Zl. záři.

chůry

Vel. (Gmssselu'itzen),vprešp. atol.,

v pond. po ll Král., na ov. llchoře. v pon.
po nedeli Regale, před ev. Jakub., před
lv. Matouš., po lv. Vavř., po sv. Barlinu.
Levice. na 3 lírdlo, \! pond. po Judika, na
den Botiho Teta, 25. července, 29. září.

Levoče,

!. ledna, na ned. Juditin, 2. cer

vence, 16. října.

Libovn (Lublau), v Spiši, na ned. Sex., na
ned. Palm., na ned. Exaudi, 2. červenec,
na nebevzetl Panny Marie, na ned. po ev.

llavlu, na sv. Mikuláše.
Llčenoe. na av. Valentina, na av. Stani
slava, 2. července, na povýšeni av. lil-lie,
na sv. Juditu.

Lubčtotů.

2. února, 1. lnělna, 22. čer

vence, 29. září.

linkov.

na ned. Judika, 24. června, 19.

srpna a 19. listoPada.

Malt: Topolčany,

6. ledna., 22. března,

1. květ., 24. črvna, 24. srpna a 25. listop.

nuly \'nrmlin,

17. března, na zel. čtvr

tek, 15. června, 1. září., 5. listopadu, 25.
prosince.
._
.

Matějovec.

v Spiši, 6. února, 8. června,

6. srpna, 19. Iislop.

Michalovce,

\! zelnpl. stol., 2. února, na

ned. Palm., 8. května, 13. června, 15.
erpnl, 15. řijna, 21. prodane.

Mijm'a. v nitr. stol., ve středu po obrácen!
sv. l'atla, po sv. .Insel'u, po Sv. Duclm,
po av. Jnkubu, po naroz. P. Marie, po
Šim. a Jude, po ev. Mikului a vldy v
předešlý Outcrý trh na dobytek.
Miškovee. 16. února. nn vstoupení Páně,
na sv. Samnele, 18. října, 16. pros.

]ločonok.

28. ledna, 29. března, na ".

Ladislava, na sv. Bartoloměje, na aval.
Vori—ilo,na sv. Klementa o 3 dni před tím

trh na dnliytolt.

]lodr-i,

2. února, na ned. Miserilr.,2Lčer

vna, nn nrd.

po sv. Burloloméji, na sv.

"Mouse, ll. listopndn.
Moravce. v teknv. stol., v outcrý pred
očištovdnim Panny Marie, před kvétnou
nudí-II, před uv. Jil-lm, před sv. Petrem ::
Pavlem, před ". .I-lltullcm, před ev. Mi—
rlmlem, před všemi Svatý-mi, př. ev. Tam.

Moravce \'elk.. 2. čcrwnce.

Mošon (Wiesclburg), 13. červenec, 5.Hjna,
na ned. po sv. Františka.
Mošnvee, v Turci, na sv. Fabiana :: Seba—
stiana, na sv. Stanislava, na sv. Trojici,
nn pro-n. Christa Pána, na sv. llatouře,
1. listopadu, vždy v pond. trh na dobytek.
ve středu \'ýklndnt jnrmarky. Přes celý
pul-t půst v out. a ve llředn trh na obilí.

Námi-sto, v Urav., v pond. po prvni ne
deli po 3 lirállch, na sv. Řehoře,
Lucii.

Německá

ne ev.

Lipče. 25. ledna, 24.. dubna,

24. června, 21. září, 21. prosince.
Neum-ti. \: hont. stol., m jmeno I'. letne,
na ued. Llitare, 23. dubna, na sv. Trojicl,
6. srpna, 1. listopadu.
Nérl'tl'llůz. IO. ledna, 26. května, 8. září,
l3. prasince.
Nitra. 10. ledna, na ned. Okuli, na den
Botiho Těla. 2. července, 28. října, 21.
prosmce.
Sova Bělín. v Spiši, 2. února, v pon. sva
todušni, 19. Iistopada.
Nmá Ves. v Spiši, 26. února, na nanebe
vzetí Panny Marie. 11. listopadu.
Nové Město nad Kymcl, v pond. před ev.
Dorotou, ve etl-edu po papelečnl alřede,
v pond. po ". Jiřl, před av. Jakubem,
pl'ed Kalist., 14. října.

Nové Město na Váhu, v pond. po Septua—
gesima, po Reminisecre, po Velikonoci,
na avatodušnl pond., po sv. Trojici, po
sv. Prokopn, po narození P. Marie, po ".
Michala, po všech Svatých, před Vánoci.

xové Zámky, Na.února, na kvétnou ned..
první ned. po sv. Trojici, na sv. Klementa,
nn sv. Lucii.

Osljauy.

na ltvélnou ned., v nod. po lv.

Filipu & Jakubu, po sv. Stěpán-iu, po av.
Mikuláši.

Ostřihom,

2. února, 12. března, 25. květ.,

92. července.

Ožďany, gem. stol., 14. února, 7. ivana,
13. července, 10. srpna, 30. liatop.

F?... července.
2. února,
březnu,
na IV.
Trojlel,
w 95.lrpna,
8. lili,
8. pro-.
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Parkan.

23. dubna, 24. lrpna, 82. října,

15. prosince.
['(-št, na sv. Josefa, na sv. Meílnrda, na
den na! sv. hon, na sv. Leopolda.
Pezynek, 6. února. v outer-ý velkonoční,
v outerý avatodutní, 22. července, na sv.
Augusta, na av. Frant., 5. listop.
Plešivec, v gem. atol., 22. února, 10. dub..
17. latí.
Plc.—ňovat, v avol. atol., 12. bíctna, 12.
července, 1. října, 29. prosince a vždy
pled lítn trh na dobytek.
Podhradí, v Gemcru, 25. ledna, 10. lrpna,
30, listopadu.
Podolínec, v Splši, na obrác. sv. Pavla,
na ned. Jubilate, v pand. po sv. Trojici,
v pand. pl'cd navštívením Panny Marie,
v potud. plcd Sitn. a Judou.

Poprad.

v Split, v pátek po ned. ludika,

15. října a 6. prosince.

Potok.

7. března, na ned. Exaudi, 29. čer

vna. 10. lrpnn, 8. prosin.

Pourhov.

v pond. po novém roce, po

Velikonoci, po ned. anudi, po ev. Marku,
po povýšení sv. Kříže, po všech Svatých
a vady ve čtvrtek před tím výkladní a trh
na dobytek.

Průvno

Německé, na ned. Reminiaccre,

na ". Jakuba, na ned. po ltůtí sv. Jana,
na av. Emcr., na av. Tomáše a týdenpřed
tím trh na dobytek.

Pravno

Slov enskó, na ned. po sv. Ile

lnol-i, na ned. Rogate, 24. července, nu

ned. po sv. anlu,

vtdy čtvrtý den před

tím hodne trhy na dobytek.

předmir,
na lihu..,
ned. Quasitnodog.,
\! pbnd.
po sv. Jana
čtvrtou ne . adventní.
Prešov, 27.leclna, na .v. Trojici, 10. "pm,

na sv. Fabiána a Sebou., na

ned. Latare, na vstoupení Páně, 2. čer
vence, IO. lrpnít, na sv. Michala, na sv.
Lucií a den před tím trh na dob.

Prlvide, v nitr. stol., 20. ledna, 19. března,
3. května, 10. arpna, na den pavýšenl lv.

Pruské, 12. brezna, 24. dubna, 24. šermu,
ll. srpna, 19. listop.

Púchov viz Pouebov.

v ned. Septuag., na ned. de

vítník, na av. Jirí, na navštívení ?. Marie,
na sv. Egldia, na sv. Mikulaěe.

Ráb. ve středu po kvélné ned., ve atíedu
pred Božím Tělem, 22. červenec, 8. září,
19. listop.

Radošov'ce, nílr. "al., 6. ledna, 3. května,
na ned. Exaudi, 26. června, 2. července,
14. září.

Radvan. na sv. Stanislava, třetí ned. po sv.
Trojici, na nnroz. P. Marie, 30. liatop,
Rajec. v pond. po sv. Mat., po sv. Jiří. po
av. Žofii, po atetl sv. Jana. po sv. Vor
bile, po av. Mikuláši.

Balkova,

na obrác. sv. Pavla, na naleacnl

av. lt'Hte, na av. Slůpána krale,
Lucií.

Rimavská

Sobota. 6. ledna, na kvčIuOu

ned, l5. května, na sv. Marketu, na sté“
sv. Jana, na sv. Veršilu.

liožemberk.

Liptov., 7. ledna, 19. března,

na vstonp. Pane, 29. září 1. prosince, nad
to ješlý od 3 lt'rált'l až clo Velikonoci

každý čtvrtek trhy na dobytek.
Sabinov, 24. února, 24. dubna, 24. června,
na pov-. sv. Krize. 7. proti.

Sarváš.

v Békešske atol., na av. Matcje,

zvlášť na dobytek, na sv. Jana
sv. Lukáše, na sv. Tomáše.

Sebecltlcb

[(l-t., na

'. (Klub), v boat. atol., nn obra

cení av. avla, na sv. Filipa a Jak., na
sv. Jana Krt, na av. ilagd., na povýšeni
av. líme, na av. Kateřinu.

Segedin.

nu nv. ltt'í, 31. července, 10.

října, 30. září, vždycky ae počíná v pOníl.

Seuc, (Wa-tlterg), v prcůp. atol., 6. ledna,
na nod. květnou, na sv. Urbana, 13. září,
18. října, dan

Senice.

red tím trh na dobytek.

v p0n . po necl. Oltuli, na ned.

Miaerilt., na ned. po Botlm Tele, v p0nd.
pred rozeslání av. apostolů, na av. Augu
stina, druhý pond. po sv. Michala, na av.
Altbétu, na av. Tom.

Sl'l'tlnllely

(Slředišté), v Silu aneb Čalo

kczy, na den sv. Pryaky, na av. Ladicí.,
2. července, 11. liatop.
Sereď, v nitr. stol., 2. února, 15. května,
24. června, 15. října.

Sjolnlce. v lipt. stal., 2. února, na neděli
Okuli, ]. května, 25. července, ?. listop.
a od 1. ledna at do Velikonoci trh na
dobytek.

druhý den po llromniclch, v ou

terý po ned. Reminiscerc, v out. po ned.
Rogáte, 2. července, na av. Jakuba, na
narolení P. Marie. 1. lisIOpadn, 13. pro:.
a den před tím trh na dobytek.

Slovenska

Llpče, 6. ledna na ned. Sep—

tungesim., na av. Ducha, na av. Jakuba,
4. Hina.

KI-Iže, na sv. Lukáše.

Pukance,

v gem. stol., na av. .lo

acl'a, 13. června, na sv. Matouše, 16. pro
since a vždy den před tím trh na dobyt.

Skalice,

14. tai—I,30. listop.

Prešpurok,

nevíme Vellltlt.

na av.

Sobota 5 išská. 6. ledna, 24. dubna, na
sv. Barto omeje, 1. listop.

Soboliště,
v nitr. atol., na sv. Matěje., '
pond. velikonoční, na nanebevzetl P. Marie,
na sv. llatoule, na IV. Lukáše, na početí
?. Marie.

Salty.

prí Joli, 24. února, 24. března, 19.

května, 4. srpna, 22. září, 3. listOp. | trby
na dobytek.

Šnlly, v ul. atol., 15. května, 15. lrpna,
21. září, 5. liatopada.

'nndorl', v pand. po ned. Palm., v outerý
lvalodušní, na sv. Bartol., na av. Luk.
.aryš, na ned. Líitare. na rozeslání av. ap.,
_ 15. srp., 11. listop., vady ve středu.

Sat-luh . ve středu po jmenu ?. letne, na
ned. eminisccre. ve středu pred Veliko
nocí. ve atledu pred Sv. Duch., 21. zal-i,
ve all-edu před “nocí a 3 dní před tím
trlt na dobytek.
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Šnůtin.

I'll obrácení sv. Pavla, na sv. .lo

aefa, na IV. Stanislava, na prom. Chrilta
Pána, na povýšeni lv. Ill-lže, na sv. Havla,
na sv. Ondreje, vtdy v následující stredu
| toho dne trh na dobytek.

Soproň.

v nutery' po nedeli lnrok., !.

_ května, 7. srpna, 19. lirtop.

Šťávnice,

každé euehé dni, 11vždy v pon

děll před tím trh na dobytek.

Stará

Turá.

v outerý po 3 Kraltch, po

neděli Judike, po vstoupení Páně, po av.
Janu Kn., po nanebevzetl P. Marie, po IV.
Niehnlu, po sv. Kateřině, & vzdy den před

tím trh na dobytek i kaidou sobotu zna
menitý trh na obilí.

Start

Ves,

v Spiši, na neděli Palm., 29.

června, 4. Hjnlt, B. prorince.

Staré,

' aempl. rtol., 22. ledna, 24. června,

26. července, 28. září, 30. líst0p.

Staré. "nuly (Uhenke), 6. ledna, 5. května,
2. srpna, 21. září, 28. Hjna, :: vedy den
před tím trh na dobytek.

Středa. ph' Váhu, 2. února, 15. května, 24.
června, 15. srpna.
Stupava. v preip. otol., na zelený čtvrtek,
1. května, 25. července, 20. lrpna, 6. Ii

atop., 2t.protinee.
Sučnny. na 3 Krále, 24. dubna, na sv.
Zolii, 25. červenec, 8. zm, dva týdny po
av. Micltalu.

Sunny,

v nitr. stol., 25. ledna, 1. května,
10. srpna, 2. liatop., . trhy na dobytek.
Bv. Ki'tž, při Ilroně, ten týden po llrom
nictch, po av. Jil-t, po av. Janu lthiteli, po
nanebevzetl P. Marie, po sv. Michnlu a po
obětováni Panny Marie; vždy v pond. trh
na dobytek a v outerý trh výklad.

Sv. Mnrtln, v Turci, 24. února, na zelený

čtvrtek; v na
poniged
Sv. Duchem,
sv.
Vavřince,
av. artoloměje,
na av.naalar
tina. Nad to na vlnu 25. o 26. května |
25. i 26. eat-t.

19. a 21. dnbna, 14. a 19. červn., 26. u
31. července, 30. srpna a 4. “H, 18. u
23. října, 6. a 11. pro:.

Trnovec.

v Lip., na sv. Matěje, na Sv. Du

cha, na sv. Vavřince, llavla a Lucii.

Trstennn.

'

v Oravě, v pond. po sv. Dorotě,

v out. avatodušnt, na sv. Jil-I, 16. červen

ce, na den po nanebeuetl

P. Marie, v

pond. po sv. Martinu.

Turnny.. v Turci, 5. ledna, na Sv. Ducha,
na sv. Emericha.
Tvrdošín. v Oravč, v pond. po obrácení
". Pavla, ]. května, na povýšení rv. It'H
te. v pond. po všech Svaty'eh.
Ungu'tr. (Ulmtr), 25. ledna, na ned. Palm.,
7. května, 25. července, 29. září.
\'neov. ve středu pred květ ned., 2. červ.
16. Hina, ten týden před Vánoci, | velk.
trhy na dob.
.
Varyn, v trenč. atol., v pond po sv. Fab.
n Šob., po Latare, po sv. Trojici, po sv.
Markétě, po naraz. P. Marie, po první
ned. adventní a vldy před tím ve středu
trh na dob.

Velká. v Spiši, 28. ledna, v out. po květ.
neděli, 6. června, ]. Iljna.

Velké Topolčnn

, na av. Antonina, na.

sv. Řehoře, 6. vana, v pond. po lv
Trojicí, na av. Magdalenu, na rv. Bartol.,
na sv. Matouše, na av. Leopolda.

Velký Vnradin.

6. ledna, na Boll Tělo,

2. července, 1. září. 4. října.

Vesprym, 6. ledna, na sv. Řehoře, na rv.
Floriana, 10. lrpna, na naroz. P. \larie,
6. prosince.

Vrablany.

na netl. Seng., Míserik., ].

srpna, 25. listopada, 21. proaince.
Vrbové, v nitr. stol., ten den po novém
roce a před ním trh na dob., v pond. po
Seng., na neděli Palm., po Kantáte; pl-e—
dešló patky trh na dob., tet 16. červnu,
22. července, 14. zát-t, 11. liatop. a vtdy
před tím trh na dobytek.

Bv. Mikuláš, v Líptově, na neděli Remi
niscere, na ned. Exaudi, 24. trpna, na sv. Vrbovce, v nitr. stol, v pond. pred těmito
Mikuliše.
dny, totiz pl-ed obrúc. sv. Pavla, Apl-edJu—
Těkov (Bara), na neděli lnvokavit, na vstou—
dika, pI-ed Kantáte, pred av. Janem Kn.,
pení P., 8. mt, 11. listopadu.
pred naraz. P. Marie, a v pond. po všech
Temešvár,
na neděli Rentiniaeere, na Sv.
Svatých.
Duelu, na neděli pl'ed lv. Michalem, 6.

prosince podle atarého kalendare.
Teplice,
v trenč. atol., 19. března, 29.
čerVna, 2. “H, 7. prosince a den před
tím trh na dobytek.

Zenlplln. 6. února.
Zemplín. 4. ledna, na av. Matěje, 30. ti
atopadn.
Zvolen, 12. ledna na dobytek, na av. lla

teje, na
čtvrtek,
Tělo, 14.
Subotica), vBanátč, na vstou
září,
na zeleníl
av.
zbětu
jen nanaBott
dobytek,
na
sv. Tomáše.
pent P. pod 1: stareho kalendáře. 6. pro..
a velkými trhy na dobytek.
nhokrt'ky, v nitr. stol., na zelený čtvr
Tisovec, 17. ledna, 19. květnu, na sv. Va
tek, ve středu před Vstoupcnlm Páně, V
vrince, na rv. Emer.
outery' před Božím Tělem, na povýš. av.
Tokny,
25. března, 24. června, 26. čer—
Kříže, v pond. po sv. ofii.
vence, 22. túh, 26. října, 21. pro:.
Žernovlce. V pond. po rv. Fabiana . Še
Trenčín, 2. února, v pondělí po neděli _ bestmnu, po sv. Trojici, po ev. Jakubu.
Judika, na av. Ducha, 2. července, na sv. Zilina. v pondělí po sv. Dorotě, 10, dub
Petra v okovech, na povýšení av. mu:,
na, na "I"— Fili n a Jakuba, na Bott

Terezyopel

na mt. Lukeše, na sv. Ondřeje a pro:
celý půst v ondélt trh na dobytek.
11. edna, a 16. 22. a 27. února

Trnava,

Tělo, na mteho

těpina krile, na pový

lent sva ho líbilo, na Ivet. Havla, na

mt. Lucu

Obsah.
Na !. arcbu od strany 1. až do strany 16. jest. obraz poatmho chrámu lihinaltého,
obyčejný _červený kalendář na rok 1859, východ a západ slunce. čtvrté měsíce a molnd

povétrnost,jako! i : brusu nový „Stoletý kalendar Knauerdv.“

Členi kalendářské.
Od att. 17—32. Židovský kalendář. Panovnlk roku 1859 Kč síc čili lun a. — Pohyblivé
svátky. — Obzvlúštní svátky a slavnosti. — Památni dnové. — Dnové poatní. —- Čtvero
suchých dní. —- Letopisné známky. -— Posvátný čas velkonoční. ——Noremní dnové. — Svatí
patronové :emští. — Čtvero částek ročních. — Zatmění. — Letopočet. — Znamení kalen—
dátaká.—- Znamení oběžnic. — Tabulka úroková—Nové peníze.—Sazba ltollxováa poštov
ného. — Nejvyšší císařský rod panujlcí. —- Zpráva o Dědictví lv. Cyrilla a Uethodja.
Stavovsltý archiv v Brně. Svěcení ltaply v Ivančicích.

("íeni dčjc- & zeměpisné.
Blauer na Luk ach od Dra. Jana Bílého. atr. 33. —-llncocha a její okolí a mno—
hými obrazy od Jana Soukopa str. 52. -—Nový kostel vlladiškovicícb od Jana Šmlg—

matora,

str. 83. —

Číeni naučné.
Naučení Baltazara a Tetova od Fr. Sulila

Cyrilla : Methodia vydaných od Sebastiana
od Fr. Dčdlta, str. 108.

str. 89. — Užitečnost knčh Dédiclvímav.

Kubínka m. 98. — Strýček Pravdomil

Členi z hospodářem.
Lék proti alým časům od Fr. Šťastného,
str. 114. — Hoapoddhbé jednoty od
Karla Kanduaia, III. 136. — Scelování pozemků od Fr. Sltopnlíka, str. 139.

Členi zábavné.
!. Závčt od Frant. Skopalílta,

str. 146. -—2. Alliancí od Peregrinn

Ob

drlalka, str. 156. -— Obraz z vojenského života od Antonína
Dudtka, str. 160. -—
4. Jak to u mého dědečka vypadalo? Od Jos eía Nikoho.,
str. 164. — llol'ialava od

Frantilka Vebera, alr.1í58.—

Básně
Dědictví sv. Cyrilla a Netbodia, od Jana Sou kopa, atr. 178. —-Znělky. Tuiby.
llocnd modlitba. Hozielmání. Vzkazlty. Marně výatrnhy. Zpomínka. Přátelství. Svatý Tomin
v Indii od Fr. Klinltáče, str. 179—183. — Píseň Horavand. Smutná novina, od Methotlia
Hal-baly, III. 184. — Sttízlíčelt od Tomáše Šimbery, str. 184. — Kdy jest jeho pravý
svitek? Chudý jazyk od " str. 185. — Ohlas soucitu. Opak od B. ll. Ii. — Dvacatero
lkroalik, str. 186—188.

W
(lícní rozmanlíó.
Str. 188—209.
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