
Moravan.+
Kalendář na rok přestupný

1860.

Ročník děťátý.

Nákladem Dědictví svat'ého Cyrilla a Methodia

Pořadatelé:

Beneš Method Kulda a Jgnác Vurm.

“x*"Íšlfllčo
V kommiasi u Nitsche &Grosse.

Tukan dédicův ll. Rohrau.



Leden (měsíc třikrálový)

Polsky: Styczcú. lhrsky: Sečanj. Slovinsky:

má 31 dní.

Prosijnec. Rusky:Januar.
!

Neděle první po chv. Páně. Kdy
, Ježíš ve 12 létech. Luk. 2

C“ D
:yl

9 lfondčlek,

lO Uttar;|11 Stí-e a
12 Ctvrtek

'I13 Pátek14 Sobota

1 8 Neděle

S.

S.

S. Severina Nor.
S. Marcelina. Jul.
S. Pavla, pausl.

Hygina, pap.
S. Arnošta Arkadia.
+ S. Veroniky. Hil.

Felixe, kněze.

17
19

z?
22
24

755
755
755
“ ur *

.ppt-phant

25

Ned. ?. po chv. Páně. Slav. nejsv. jména
Ježíš Luk. 2.

gif) Neděle
16 Pondělekl
,17 Úterý
18 Středa
po Čtvrtek

520 Pátek
21 Sobota

S.
S.
S.
S.
S.

l

Maury a Britty.
Marcello, pap.
Antonína, poust.
Prisky, pan. muč.
Kanuta, krale,

1"S. Fab. a Šebesl.
S. Anežky, pan. m.

752
751
751

427
428
430

750
749
748
747

432
433
434
436

!

l Ned. 3. po ijv. Pauč. Pán Ježíš uzdravil
malomorného. Mat. 8.

š; Nudelo S. Vicencia, moc. 7 46 4 37
23 Eondělek Zasnoubcni P. Marie 7 45 4 39

„24 Uterš S. Thimothea, bisk. m. 7 44 4 40'25 S_třea Obrac. sv. Pavla. 7 43 4 42
26 Ctvrtelt S. Polikarpa, Disk. 7 42 4 44
27 Pátek “5S. Jana Zlatoust. 7 41 4 45
28 Sobota S. Karla Velk. 7 40 4 47

New!. 4. po ZJW Punč. Piszt-Lm u|i>il lmuii
llltli'>ktlll. Mat.

NUIČlU

F_ondělck
Uterý

'29

|30
;31

S. Františka Sal.
S. Martiny, panny.
S. Petra Nolasky.

7 .
7
7

!Prvá čtvrt dne 31. v úterý '

o 6. hod. 17 min. rano. lPocasi mění Pán Bůh.

Slunce Vstoupí do znamení'lvodníka (az v patek dne 20. ,
ledna o 7. b . 39 m. vecer. „

Dne !. ledna kolik hlav tolik
amyelů.,tolik také pledaevzctí —

dle pum člověkabuďtoneetilých a avých, budto pevných
a vytrvalých, mnoho planých pra
ní a alibův,ale také hojnoet ušle
chtilých činům—Na zjevení Pane
připomíná a osvědčuje Církev sv.
stejné právoapovolánívtech ni
rodů slavností jazykovou
vltimč dle napomenutíPine: „Vše
liký duch at chválí Hospodina.
Moudl-írolníci radi jsou se vespolek

a sestavují v jednoty hoapo-idá také, pahmům vyhybaji na sto ,
kroků a činí rozdíl mezi krčmou 4.

a hos podo u. V krčmáchsc to-l
liko tlachá a pije -—v pořádné ho
spodě čtou se Hospodářské No
viny i jiné Časopisy a rOzbírajií
důleiité otázky při zdravém rozu— ;mu.

'3 É Čtvrté čsí
IE 3 Svátky a slavnosti nm co75 >

„5 s církevní řň rozličné připomínky ,a Q 5.Im. . m. !;

1 Nvdčlc- Nový rok. Ohlvz. P. 7 58 4 10 _ |

2 Pondělek Sv. Makaria, poust. 7 57 4 11 Spahr? “." 8:3; "““" 04“
3 Úterý S. Genoveí'y, panny. 7 57 4 11 G " ' mm' v e" . A
4 Středa 5. Tita, biskupa. 7 57 412 ýgsgegngogwpágggjmu
5 Ctvrtek s. Telesfora, pap- 7 57 4 '3 n' ' 'a .. a 23 Jan-
6 Pátek 7 s. 8 mm, Ziev- 7 56 4 15 “ dělič í'f 7203.$email; |
7 Sobota 5. Valentina. naj. 7 56 4 16

1 P

Masopustní choutky tomcují
myslinerozumných matek, kteréžto
mnoho peněz vyhazují na šperky
pro dcérky, abyje brzo prodaly .
pod čepec; ale v mnohých rodi
nách spravují se příslovím: Seda
vej dévcčko v koutě, budeš-ti ho- ,
dna najdou tě!“ .

Ku konci měsíce ledna slyšeti
mnoho krásných výkladův o sv.
Klementumebot k zavérce teho!
měsíce vyzdvihl náš sv.Cyrillko—
stitéhoz světce Botlho : černého
moře |. P. 861. Moravan ta'te ze
tu: jakoslavímc tisícleton pa
mttku přešíaatného nálezu ostat—
kův svatoklementských rukou na—
šeho apoetola? —

..;



Únor (měsíc hromniční) má 29 dní.

Polsky: Luty. Ilit-sky: Veljnča. Slovinsky:Svečan. Ruský: Februar.

ig n:? _“ Č —'
vší Š Svátky a slavnosti tvrtě měsíce
ŽE > :

fg š církevní. rozličné připomínky'Q m.

5 1 Středa 5. J a ' bisku a. 7 34

2 2 Uvrtvk (,:anlaf' p 7'32 ' U lnék :! 7 úte 3
| 3 Pátek 5. Blažeje, biskupa. 7Ě31 4i58' „fi “ :; LtŠo 'Ý " '
l 4 Sobota S. Veroniky. 7;29 5| O; ' '
. . ..“ | 1 . _

' w. mtm—k fsv-ptuw „„ It“—<pivf 5313.23; 2303.33;
| nnnmtí dčlmky Mal. \
% . --—»“ —— "* \1 N és! do 21. (| o

5 \ s. Agathy.Frant. 728 a; HQJĚÍ „cm; „QM
6 Pondělek S. Doroty, panny. 7 26 5' 5:
7 Úte S. Romualda, opata. 7 25 5 6 3 Prvtt ctvrt dne 29. ve uvedu

I 8 Středa S. Jana z Malby. ? 23 51 7; o 9. hod. 1 min. večer.
. 9 Čtvrtek 8. Apolonie, p. 7 22 5 s, _ ,
10 Pileli "i"S. Scholast., iepl. ? 20 5 10 ““"“ "*““P' do moment
lu Sobota S. Eufrosiny, panny. 7 18 5 "L' "b:/(JC) ' “G“" “0019-0110"
_ _ “ _ » “ —'_' o 10. hod. 13. min. phdpol.
. [\t d 1. po llwwt. |Sex. “C:.ch? SLV-_. lu.

Jaim anU LUK ': “53:23 :::Íníafzťexrlílgf:
12 N.“ ]\ S. Eulalio, panny. —ý7—lž_šňk tetthdojutjaon zavátanl nutt/eta
13 Pondélek s. Kateřiny Ricci. 7 15 s 15; manželakýmwholenméwho vrhali.
Ě14Úler“ S. Valentina, kněze. 7 13 5 163“ _“5“""““ "Š'“"lov ““
„) Stí-e & S. Faustina a Jovit. 7 12 5 IBF mólt veselí. Odrultčlttlcb . mlá- _
Č16 Čtvrtek S. Juliany pan. 7 10 5 20; denclclt chvalilebno jdou tečí v
17 Pátek 8. Jutiaím & spol. 7 8 5 ml celémokoli-Wim = Budím,
+18Sobota S. Flaviana Simeon. 7 6 5 23k“"““" ' "“"“" “ ““*““

_ _ * zutavujlltddrya vydlnluji na nové '
Dn " l" U \=t. :nr " uty uzidů, oby mohli důstojného

.Lt“ l,.: (7) podílu bnlti na radovinltúcb

119 I\ S Ma t Gab'nn 7 5 5 24: nutaopuotulcthtevél se však bno *- . DSVGR. | - ' obrátí v talent. Rou-(nl rodičové

20 Bondolclt S. Eucharia, biskupu. 7 3 5 26 taképovollsvýmmilýmdttkámněja
21 Utery S. Eleona. 7 1 5 28, ltonulušnonlůblfllulle 11011lepro—
22 Stí-cda Popelec. Sld. 5.PCI. 6 59 5 29_ hlídají", HP“" .pmný vodou
23 Čtvrtek 1- 8. Petra Dam. 6 57 5 31É,pak dozor.
„24 Pátek 7 S. Matěje apost. 6 55 5 3 _ '
25; Sobota + 5. Valburgy, pan. 6 53 5 34. . Dne—14.unora ve vsech ro—_
L— v * — ,! | dtndcb Cmi nonúbolnů pHpomln- ,

n d 1- P ..1- (.P wm;- ' by ke cti svatého Cyrilla, jen:!
„ti—l" !( NL ! 17 toho: dne se bylvoslivč nebe:“ .

l __ _ . octnul,ntlrod slovanský dříve odt—
26 “ S, Alexandra.- 6 51 5 363.ndav počibmuově.anopeleCnon
27 Pondělclt 1- S. Leandra, bisk.

28 mezi 1- S. Osvaldo Fokas.29 Stř & . Suchý den.

]

6 50 5 37'1fstředu podívá ao pl'llelitoat ro:
6 48 5 391!mýůlcti o marnosti nóta . navě

6 46 5 41 | til-iaeokroulenou myollBohuIvanu.



Březen (měsíc postní) má 31 dní.

Polsky: Hanule. Ilírsky: Oiujak. Slovinsky: Sušec. Rusky: Mart

“Š 143 Svátky a slavnosti „_ dl. tvrtě měsíce |5 > . lňpl .. |
3 : arkem" Chad ___„l rozličné připomínky. *
g s h. lm b lm.: ]

1Čtvrtek + s. Albina biskup. 644 542' , _
.„2 Pátek _ s. Simpliěia, p. s 42 5 44; 305550223: ;gfr“"'d" 1
, 3 Sobota 1- S. Kunhuty, cís. 6 40 5 45. ' '. 7 Poslední čtvrtdne 14. ve

_ _ _ \ __ _ |. and.: 010. hod.15 min. rano.

Netu,-xe. 2 postm (|imxnn:>n1't.:1. i'ronlvnn \! _ 
("nrmH. Pánu. “. '. 17. ia&gvoý3mlžššcgnššn2.::cťr".

] . . . .

4 'h-dť—ln S. Kazimira.Adriann. 6 38 5 47 3
5 Pondělck;+ s. Eusebia. 6 36 5 49. 5 ';:d “333333525 ""“
6 Úterý + s. Bedřicha, mm. 6 34 5 50“
7 Středa 1- S. Tomáše Akv. 6 32 5 52'_ _ 9'“""'“0“P' “0 “"ne“,
8 Čtvrtek “.“S. Jana Božího. 6 29 :“.53h3£0pce (V) ' w.“e 20'. , _ : na o 10. hod. 4 mm. ráno.
gh \, ,' s. (: F2“ ? MCHL 627 3 53 z.č.tek J.:-_ *

10:Sobota + s. 4“ mučemků 6125 5.56í
' _" “ f nad; poctivý . rotnmný
_ chf'lc 3. pt “tní (kývhnvna. U. ) [“ JL" 'Uutan \ynakhtdú vanou dobu

_ „nm;-1 M.:. m. Luk. 111. ggťe*;„'„“$;ifgfíom; .

.n man. 5. Anjely.Heraklis. 623 5'58 3333333233212 1535ij
12 Eondělek 1- S. Řehoře Vel. 6 21 5 59! lotcnou knihu svatou hd sebou
13 Uterý + S, Reginy, pan, 6 19 6 1 , koná povinnosti otcova &. V luč
44 Středa 7 s. Mathildy,cís. 617 s 2! "'“hvmnfcb“he'hnémamfes'
15 Čtvrtek + S Longina m 6 15 6 4 m "' Cmi! “mlh“ ' "cb. "i"_ - a - dosti ples-jl nad tbolnosti alo
„16 Pátek '—S. Heríberta, b. 6 13 6 5 “nahého lidu, jen! se k tialc- |

17 Sobota 1- S, Gertrudy, p, 6 H 6 7 vztah:—lamů?atc: příchoduna. * * ee t o ' H nwje.
N:.d le. 4 „___ (Am)„ [..- ta' p_ L .. po ostatkichjojichta lzmíněné

|“ ", )“ |_ „ _Á Jan (3 1tontl. 'Údnve n;:šhuo Dědictví do5 * l—“* mnivaj u. uv i'ac sv. aposte
. __- Iň ' ' : ká Iti úctu

18 \ me:.- 3. Eduarda, kmle. 6 9 s 8 3422?ch “::.. Šavý'c'ífúaav
19 Pondělek + S..!oseía pěstouna. 6 T 6 10. zisk-js. _

20 Úterý + S. Joachima. 6 4 612i !Odh'b'mi ' zPČWn Pro
21 Středa 1- S. Benedikta. 6 2 6 131 21,321;BĚQŽSŽŠÉŠVĚCĚDŠĚŠŽ
22 ('.tvrtnk 1- S. Oktaviana. 6 O 6 15'; spočívá potehnám' n'eboské.
23 Pátek S. Otha, Disk. 5 58 6 16! 0 sv. Josefa uvažujiřemesl
24 Sobota + s. Gabriele, archa. 5 56 6 18 níci-C"D""no'PodimnhmPi,

, __.. nbyn den svátečnlkzv all.“', _. „„ „_ , . .“. Sl om ak cechům l'ló
\. d le ,.. .tnt-i , .!t hm. .I'Ld luh) ?. clic: to_Plpolly *DVlny'leaLé

vus ndu mn., [, hru hl; n ! J. podporuji, mgdró pondéh ucpe.ta'! se 0 chh rů ...
l25 5" -' “"'SlJt- P “E“? 5 54 6 19 :ločrýcz pomčrův učitúýntmFon: . |
26 Rondčlek1- S. Emanuela.Iren. 5 52 6 21 ' ! Pr-hy.llor8'lkých ““in
27 Uterý + s. Ruperta. 5 50 6 22 ;uffůmv'm io'v vvn-|
28 Středa 1- S.Cnmrama. 5 48 6 24 . D 25h |), k '. I
29 Čtvrtek 1- S. Eustachla. 5 45 6 25_kandiduZtholiÍ—uŠŠŠLJVJÍÍ
30 Pátek 7bolestné P. Mar. 5 43 6 26! 'eném “ Slow '
31 Sohnta 1- S. Amosa. 5 41 6 28 1



Duben (měsíc velikonoční) má 30 dní.

Polsky: Kviooicn. "irsky: Trnvanj. Slovinsky:ltlnli traven. Rusky:Aprelj
—_ _:—*“.

__.

Denměsíce!,

Svátky a slavnosti
církevní vý- |chod západ

h.|m.ih. Im.Denvtéde

Slunce
Čtvrté měsíce

.
rozličné připomínky

Neděle května P l..-ils nn (hlltl \luun Julc
do Jcruzalemn. Mal. 28.

] Nťdčlc S. Huga, biskupa. 5 39 6 29
2 Pondčlck 1- S. Františka z P. 5 37 6 31
3 Úterý + s. Richarda, Disk. 5 35 s 32
4 Středa 1- S. lsidora.Ambrož. 5 33| 6 34
5Čtvrtclt ÝZelenýčtvrtek. 531 635
6Pétek 'lVeltlsý pátek. 529 6377Sollota TBllňsobota. 527 638
Boll hod vclikonornl. Pán JVZIŠ“tal

vých. Mark. 16.
:! mrl

8 Nulťle NBtltle vclikonoí'ni

Úplněk dno—„S.vc čtvrtcko
11. hod. 3 mil. večer.

Ř Poslední čtvrt dne 13.
v pátek 02.hod.40 min.ráno.

6 Nový městc dne 21. v 50
botu o 6. bod. 51 min. ráno.

ŽŘPrv tt čtvrt dne 28. v so
botu o 3. bod. 12 min. večer.

Slunce vrtoupt domnmcnt
by ka (8) vs čtvrtek dne 19.

5 25 6 40 dubna 0 10. hotl. 6 min. večer.

9 l'ondélc "oml'člikthlkUIlUCll 5 23 6 41 " !t d li b& VůanI nc & to lo,
10 Úterý S. Ezechielc, pro. 521 643 kdy „ "em“ unaven "fm
“ Str cda 5- LV“ l-r papeže. 5 19 6 44 stolovúnlmavčkern actlý scavým
12 Čtvrtek 5. Zena. Julia. 517 6 46 stádem : knélstvcm slavné se

13 Pátek + 8. Hcrmcncgildo. 5 15 6 47 ';Ě'O"Č':—d;o03521“13:31:31?—- - s m e v , o
14 301mm & Tthm'cm “ Val. 5 13 6 49 dnc ulrant'c.Nad mira dojemnou

Nt'dťlt' ' pu Vclikntt. " Jcžh Vse! Lavic
ny'mi dvči'nu. J.:" 'Jll.

15 “lidí"“ S. Anastasia. Kras.

událost tuto majicc na zřeteli,
ověncujt nábolnt rodáci na kvót
nnu neděli obru as.
Methodia zimorelentm a Halen
knmi vonnými. Upomtnkami na

16 Pondělck S. Turibia, biskupa.
17 Úterý S. Rudolfa. Anicet.
18 Středa S. Apollonia muč.
19 Čtvrtek S. Lva IX., papeže.

GGGQGGG URUlUtEJ'UtU'U'

0
2
3
5
6
7
9

511
5 9
5 7
5 5
b 3
551!20 Pátek T S. Anežky. Mar.

.21 Sobota S. Anselma, bis.
Neílclc :3. po \'írllkonori. .ln JSCtlt pastyr

dobrý. Jan 10.

22 Nulúlc s. Sntera a Kaja. 4 57 7 1
Pondělek S. Vojtěcha, list:. 4 55 7 2

24 Úterý 5. .lii-l, rytitcnmuč. 4 54 7 3
25 Středa S. Marka, evangel. 4 52 7 5
obtmek s. chtaaMarcellina. 4 50 7 6

27 Pátek + S. Anastasia, pap. 4 48 7 8
28 Sobota S. Vitaliska, muč. 4 46 7

,chělc 3. poVclikonmi.\lnluku &lnuzrljl
mne Jan !

lil š'IIPlQNCdČl' |.S Petra Veronsk.9P0ndčlek| S. Kateřiny Sienské.

smrt ipostolovu připravena a
proniknuta duše kteatnnská oci
štivši se od kalův hříšných po—
itvá skroušene chtel) liv-ola nn
zelený čtvrtek, aby na hod veli
konoční radostně mohla pro—
zpévovati: „Allclujaf' An Ctr
kev sv. .slavnnstt velikonoční
neštostnýchLaznrův volá : hrobů
nepravosti n hhchňv, pHpomtnů
mčnivý duben na vrtknvoat a
nestálost lidskou. 'l'rpká jest to
zajisté „zkušenost, icppttzců lidská
bývá klamné — ba i zrádná. —
ltolmci ph" pradch polních bo
lestnénesoucc rozkouskova—
nost pozemkův, toute-buě prc

Cyrilla a '

|

I

mltajl \! mysli & důvemem hil-*
voru o phkladuZůhlinickém.

9„Scclovůni rol“ učiněnohe—

slem rozmyslnčcch | probuzenýchhospodáttlv. B h jim polchncj a
naprav těch. ktcH Hluujl: nic no
vého nezačinqimcll starého se
drlmc.

(



\ Květen (měsíc Marianský má 31 dní,

Polsky: Maj. "irsky: Svihanj. Slovinsky: Velki travou. Rusky: alnj.

as ** - . ' ' " “

% Ě _ _ Sluší—_ Čtvrté měsíce
Ě 2 Svatky a slavnost: , L J západ a> , v, uuuuucxrlwvnl . . .|: = k
3 (Š |.. |“ b. lnu rozlučné přlponnn y

1 Úterý S. Filipa a Jakoba. 4 41 7 13 J...) | „: d 5_ b :
2 Středa 5. Sigmund.Alhanas. 4 39 715 ('“S.thd. Main; 5“ ?" o
3 Clvrtek Nalezení sv. kříže. 4 38 716 iš Posledni „„I dne 12.v
4 Pátek S' Floriana, m“ 4 36 7 18 sobotuo 8.hod.23.min.vcčer.
5 Sobota S. Pia V., papeže. 4 35 719 0 Nový měsíc dne 20. v

. nedčlio 7. hod. 52 min. večer.
\L'l' Il) [ pU \UIIÍM'HUH 'tlu k [('ÍIIU: kl' PfVů-čCVÍ. dne 27_ ' nc

rý'ó |!th Ph. l'll ib. dělí o 9.hod. 10 min. večer.
. SI nt ' d

6 man..- 5. Jana : Damasku. 4 33 7 21 „"žáť'šcfňfspáedzn $$$
7 lfondčlck S. Stanislava, Disk. 4 31 7 22 hama o 10.hod.6 min.„čen
8 Uterý Zjevení sv.Michacla. 4 30 7_24 „mm „Svému „accept
9 Středa S. Řehoře Nazian. 4 28 -7 25 na jiílo k" cti ": „domů. Po

10 Clvrtek S. Isidora. Antonína. 4 27 7 26 mý měsíc minimu“ „náře ,

11 Pašek T PS. Manlcrta, :; 4 25 z ŽB podnikají velebnó pobolnoni má
.2 So Ola ;Sc BMCIB, mu 4 24 ( jové. ROZjil'cná . týmu“ p"—

chlclu [n:VL'llkLll'lkl. Hmhl: -h L.. „(|—
wll Úlu' .lnu l.;

toda ozlvů se zpčvm milovdč
kého ptactva i dobrýchlidl. Kde

flS \'le'h' Sv. Scrvacia, biskup.
'14 Eondčlck' ?,?(S. Bonifácia, III.
15 Uterý g_(S. Zone mučen.
16 Středa E.(S. Jana Nopom.
7 ('lvrlrk \.nulmv>ltvuprm P

18 Pátek S. Venancin, muč.
'19 Sobota S. lva. Petra Cólest.

zpěvu neli-há, tam se cnost po

vlasli, není kraje. jen! u: počtem
sunkův mariansllých Moravě vy—

Dhůhhš—n

15 740 rovná, & Slovan zakládá si ne

bitul. Jun [.

mělo na to, že sluje nejvet
\'udcíc po \'vlihimn i. Kdyz, přijdu ulu— „5ij ctitelem panny Marie.

Mezi poutnlmi Maly vyniká

20 Naith:- s. Bernardina Sion. 4 14 7 40 ovšem pamálnow i důstojnosti
21 Bonda-lekS. Felixe, kapucina. 4 13 7 41 “"“I'Ýmý "“"““ Shu“ PŠ“
22 Uterý S. Julio pan., muč. 4 12 7 42 llu veliké chvále zboiným toda
23 Středa 5. Dcsidcria, biskupa. 4 u 7 4 “““—“ “*f*“"'"05'1 "“h““
24 Clvrlek S. Johanny, manž. 410 7 45 '" P'M'T" ““?“m'“ Rudým
5 Pátek 5. Urbanaůchořc. 4 9 746 “““"“ ““*"“MPWWOW'WV

Ě“ Sobota 5. Filipa Nerej. 4 8 7 47 "'“"d'kfchvba WWW“
_ * > hrad:“ : nwlohoaly'nskó splý

Bnm hm.! walmluwu. \hínjc-íl kdo mm.,- vaj. v jedno; nebo! kdo se vydá
Jan H- na cestu k sídlu lethodovu, toho

7 '\nhíiu Nm! nulmhwm 4 7 7 48 """ "ji'“ i ho" hoalýnaká,'
28 "\'HWL I'm! :wtvdurm. 4 6 749 kdo si_vrtlgnul_=vůi0" ni "0—
9 Úte S.Maximina,biskupa. 4 5 7 50 ""“"“ " "““"“ ““ "' Vo

' o su a Suchý den. 5. Ford. 4 4 7 51 “b'-'"
31 Clvrlek S. Petronilly pan. 4 4 7 52

___—š—



Červen (měsíc Božího Těla) má 30 dni.

Polsky: Czervlec. Hirsky: Lipanj. Slovinsky: Rožnik. Rusky: Junij.
..-. ..: - v-—-—-.._. —-.

33 "' Slunce
ZŠ 5 Svátky a slavnosti ? Čtvrté měsíce '
E > církevní C110“ “má .

lg š *h m TT:. rozličné připomínkyQ . . . ID.

' 1 Pátek 9. Juvencia Form. 4 3 7 5

, 2 Sobota 1 s. Erazim, m. 4 zl 7 253233 Šk'ea'f'm'“

N ! 1 l'" [, lk Poolodnl cun d_ne11. v
. ; „. '1 (. * “ & pondello 2. bod. 11 mnu! večer.

“ ' ' , Nový ménlc dno 19. v úte-:
;3 N; N: w : m..s.xl.,k. 4 2 755 of! 0 “0129- miw'mo- '

4 Rondělek S. Kvirina, mučen. 4 1 7 PPH “V" dne 25- ' Pon—
. 5 Uterý S. Bonifácia, biskup. 4 O 7 “u “ " “d' 42 "““"“ '““

1 6 Středa S. Norberta, biskup. 4 O 7 32333 ";"? do mail?-"31: 7 i'lvr: k r.. 15h Talu. S. Rob. 3 59 7 "' ". '“ - "“"“ - " 
. 8 Pátek 5. Medarda, mak. 3 59 7 “ ""“““"““ “*““ "'“
. 9 Sobota S. Prima & Felicit. 3 59 7 Život besedu! vyatóbonl to
i , * ' : těsných, zimních přibylkův do „

: 1\- F' "“ L ( * k "' “ “." Bou prírody | roxbyl clanky "é
' | v lm' l. ! pod kol-tými líp-mi. 'l'u ne pro- '

110m (=.lo s. Marké!, mara 59 8' ““"“" "““ "'“" " '"" '"
:ltlfondělek S. Bamabšše, apost. 3 58 8 _“„HM'J'c“""""“'"'e_“""m"
"12Ulerý 9. Jana z Fakund. 3 58 s "'"“ "“““ ' ""“" "“““n'vr
íl3 Středa S.AnwnlnaPaduansk. 3 58 8 m " "eda" doboupo ““h“" 3
,14lertek s. Basilio Velkého. 3 se s “““““ "“ ““"" “ "“."“d'fc'“
15Pátek s. vna. SrdceJež. 3 58 s “"“““ WWW“ "“P"“ 
:16Sobota S. Benno.S. Františ. 3 58 8 dmg? Vomnumamma"
: a . nod-Ji :: kotli letní dobou poho- '

| \— PU „„ čili rolníci : lemenlnlci aNovinl—
: mi snah . ponuučnou nějakou Imi
: f hou ' ruce, lby ntdco avi llecb
' N S. Bajnera, zpěváka. 3 58 8 lili : rozum osveconlL

1 18 Pondělek .S. Marka & Marc. 3 58 8 slouuf lidu nalemn ke cti, lo :
19 Úlel'ý S. Gervasia & Prot. 3 58 8 ho “le ' lmrdnlých krčmicb :
20 Středa 5. Silvera, papeže. 3 58 8 . duch-marných vinopnlnich ne- .
21 Clvrtek S. AIOÍSÍB z Gonz. 3 58 B tell, l budo mu “jisté k velké-*
!22 Pátek S. Pavlina, bisk. 3 58 8 mu utilita. Io ao vo nděllntol- '
23 Sobota S. Agripiny, muč. 3 59 8 ných spinech rád hochů. '

l \ I' | 0 SS. Peu-u | Pulu bý-n'' svatyněvoleb:-dalli naplněna
L'“- zhoinýmipoutnlkynkaldý hlo

;24 5. Jana křestilele. 3 59 si 5 ““ "".““ “““" “"“"" *"
25 Ppndělek S. Prospera., bisk. 3 59 Si 5 ““P"" pekel“ máme $““?
26 Uterý S. Jana a Pavla. 4 0 8 5 Fw“ '““ ““.““ v memu“
27 suada s. Ladislava,krále. 4 o 8! 5 ! “"“"" '"""J' “WWW:
28 Ctvrtek + S. Lva ", pap. 4 l 8 5 jednotu & vítězstvíUrbo sv.
.29 D i \ D 4 1 8'. 5 Slov-nknlollk tuco nen tendru-|
|30 Sobota Paniůlka sv. Pavla. 4 2 8.' 5 bono“ “mamkou "“Who“
| vroucným voli hlasem: Svatí Cy..

rillo . Komodo, orodqjlo za ni.!



Červenec (měsíc apostolský) má 31 dní.

Polsky: Lipice. Ilit-sky:Sárpnnj. Slovinsky: Mali Set-pan. Rusky: Jullj.

? “ó . Slunce

ZŠ 5 Svátky a slavnosti „_ Čtvrté městco !
E > „: _m chod “pod a
% š “ " '“ |. rozličné připomínky

.= a b, lm. %b. \ m

E\:„d—ílc po St. Du hu. holmť c- h ll'JllÚJŠl \ Uplnék dne & v úterý 0 5
sprmtdlnmt \H (:. M!. 5. hod. 13 minut ráno.

1 \ (lac S. Theobaldmpoust. 4 2 8—5 „
2 Pondčlek. Navštiv. P. Marie. 4 3 8 4- k" E.::ý'ŽdŘÍhŽÁĚÉÍIA'n;

Ě 3 Úterý S. EulogiaJ-leliodora. 4 4 8 4
48613118 S. PrOkOpa, Opnla. 4 4 8 4 0 Nový méglc dne 18- ve

5 Čtvrtek S. Cyrilla. Viléma. 4 5 8 3 středuo3.hod.2f3minnlvečer.
'6 Pátek : S. Isaiáše, prot. 4 6 8 3 '
. 7 Sobota 5. Vilibalda, Disk. 4 7 s 2 39 FM “v" dacia—vem“

_ l: o 6. hod. „46 minut úno.

Netlůíti po sv. Dmrhu. P. Ježís _nasytil Slunce “mu ! lo mmm.
41.100muzu- na pm: . Mark. ;.5. _“ln(QV “u" 431322.tanah:

S_ Kiliang, biskupa 4 8 8 ]" cc05.hod.34mínut večer. '
-'9 Pondčle S. Aloisie. Cyrilll. 4 8 8 t _ .
310Úterý S. Amalie, kněžny. 4 9 8 0 $"" " “““ “"““" _“““
11 Středa S. Pia I., papeže. 4 10 8 O "““““ "dos“ “'Plňule'm'
12 Čtvrtek S. Jana Gual.Jindř. 4|ll 7 59 “ "wmv "mihu'w'e'é P"
13 Půtek _ S. Eugenallarket. 4t2 7 58. '“ PW'PČ'"ljíce"“M'Cl' “"“ *
;-14Sobota S. Karoliny. Bonav. 4 13 7 57 “ Po" ""“"“ "“ Po“ “* ““
! Ěkó nemálo se pronůšl slušných
3 Ned—\le7. po sv. l'uvhu. VHTUIWSL falcš— :ennvapravdnonpmlowowed
l nýih Droroků Mut. 7. 'čnje se: ,tido Stovnnka tam„
i . * zpěv.“ Avbalt tamslyšet taléne.15 ma _ Rozesldnl sv. aposL 4 14 7 565
16 PondélelttS.P.MarieKarmelské. 4 15 7 56“"“ “"““ “nwm" jedu“

Pondělek
Úterý

2—9

30

17 Úterxa S. Aleše, žebrdka. 4 16 7 55.113Stí-e S.Symt'orosy. Arnold. 4 18 7 54
19 Čtvrtek S. Vincencit z Pauly. 4 19 7 53!
20 Pátek _ S. Eliůše, pror. 4 20 7 52

ti?! Sobota S. Duniela, prnr. 4 21 7 3.5
i \.:(l. gm Dunhu. Co síy' 1 h be? ?
_ \fy—Wř p: Cvt' Luk 16

r-22 \ S. Maří Magdal. 4 22 7 49
23 Pondélek S. Apollinářo. Libor. 4 24 7 481
24 Úterý S. Christinylmuč. 4 25 7 471
25 Středa s. Jakoba Většího. 4 26 7 46|
26 Čtvrtek S. Anny, manž. 4 27 7 45
;27 Pátek S. Pantaleona. 4 28 7 43,'
28 Sobota Š.Innocencia_ l. 4 30 7 42

\odři l"' Hu: hu !“ J=ŽtŠ p'uka! nad

J ru “:u'n m 1. k _t"
\wl. .. S. Marthy, panny. _ 41

S. Abdona aSenena. 4
S. Ignacia : Lojoly. íšálšg381

_iho pole na druhé vzdálené pht
chneti & takto druhý eu mami

í mají. Nejeden hospodá!- pravila:
; „Kdyby bylo v osadě clost rom

mu | ammonti, mohli bychom ui
patentky scelitil“ — -—

Rozšnfný a avédomitýhoapo- |
..:dát za thln si pokladů hnití

lt) délnlky kotalkou. Utélcný jcatto
Iujinté výjev, Ic nc nipoji tomu

zdhnbnému ve všech pofidných

.. pralúdnó úcty a váhonti napoll— |

„ hlen, proto aby se jim lidi optjeli,

domech výhost divit palírně to- 
Iiko od :puitůncův nnvšwvovúny
bývají. Mnohoalihny'mjest mmo—
ntm času, :: kofalcčntci vohclch :

vajt. lnu vždyt líh nent vymy-l

o rozum, zdnvt ! statky pl'iclu— i
zeti; ulo aby ne upotřeboynl '
průmyilu.



Srpen (měsíc pouínický) má 31 dni.
Polsky:Sierpieu. llirsky:Kolovoz. Slovinsky:VelikiSerpau. Rusky:August.l )—._ _. _ i

\'ulť'lc ln'llu av Dlltllll Vinnie/iš \,./.hu—
Vll hlucltunčmčlm. \lnrk. 7

iz W . s. Klary, panny.— 4 50 719.
;13 lfondčlck S. Hippnlita, kněze. 4 51 7 17,

14 Uterý 1- Eusebia, muč. 4 58 7 15 u15 “_Štíc'h N:"l'obru-.in !“ Marie. 4 54 7 13
16 Civrtck S. Ročlta. Theodor. 4 55 7 12
17 Pátek -; S. Liberta, muč.- 4 57 7 10
18 Sobota S. Heleny, CÍSHÍ'OV. 4 58 7 8

\'Ctleli) 12. pu Sv. lllti'ltu. () tni_l_o;íraltlútu
Sumatrilnnm'!. Luk. 14

'19 Nelli-tc. S. Ludvika krále. 5 O 7 6

ÍŽGifúndčlek S. churdu, opata. 5 1 7 4
'21 Uterý S. Johnnny Chant. 5 2 7 21
22 Středa S. Timotltea, muč. 5 4 7 O
|+23Čtvrtek S. Filipa Bennizzi. 5 6 6 58
!24 Pátek "r S. Bartoloměje. 5 7 6 56
t25 Sobota 5. Ludvika XI., král. 5 e s 54

Nuk-lu 13. pt) sv. Duchu. P. .lu/is zlmjnl ll'
inalumwjnýi ||. Luk 17.

, se Otčenáš pomodlí“ na tamúmysl,
' aby se všichni Slované ahledaliv

6 Neděle 'S. Andělův slrážn.
27 F_ondčlek S. Josefa Kalazansk.
28 Utery'

9 Středa
S. Augustina, hisk.
S. Jana stětí.

ŠD Čtvrtek S. Růženy Limánsk.
31 Pátek 7 S. Rajmunda.

510
511
512
514
515
517

6 5:4s 50
6 45
6 46
6 44,
6 42

2,5 E' _ _SIůnoÍ _ . |

E 5 Svátky a slavnosti „_ d Čtvrté mčswc |
E > , h d ztipn n .

5 % Cirkevní c o rozličné připomínky '
Q , = ". lnl. h. m. i

1 Středa S. Petra v okovech. 4 35 7 36 - _ .
2 Čtvrtek Porciunkuly. Alfons. 4 36 7 35 Hopd'_"$,:£::„1;3$em “"
3 Pátek Nalez. sv. Štěpána 4 38 7 33

4 Sobota š. Dominika, mnich. 4 39 7 32 G :loslidnlwčlšfá dgg 9; V0-vrte o . o . * mmul

\UlclL po » ltmhu Ulul'lbu'tl & ptt— “če"
! hhkámm LUlí 1“ 0 Nový měsíc dne 16.vočtvrt.

. . 6 ' .
5 (cd. lu Panny Mnric Sněžné. 4 40 7 30 “ lí hud 2 minut večer
6 lfundčlck Proměnění ". Icžlšc. 4 42 7 29 -'-Prva čtvrt doc 23. ve ctvrt.
7 Uterý s. Kajetana, klášt. 4 43 7 27 o 1—hod. 55 mim“ večer
8 Středa S. Cyriaka a spolum. 4 44 7 25 -,. I čk dn 31. útek
9 Čtvrtek S. Romana, vejůka. 4 46 7 24 h," :“ 22 :.;„m r'n'r, o '

i10 Pátek S. Vavřince, muč. 4 47 7 22 .. |11 Sobota 5_ Susan '<_ - Slnn co _vatoupldo anamcní '
, Y, "mb 4 48 7 JO panny (ITP) ve čtvrtek dne 23.

srpna o 0 hod. 6 minut ráno. |

Moravan připomíná ai na den
Nanebevzetí P. M. vítězství ových
praotcův nad Švedami, ktdílto
jednotu církevní v nlírodé nalem
rušili oc anaiili. Dobře voda, ja—
ho neštčatí plodí neshoda a rů:
noal náhotcnska v obciapro ná
rod, modlí na toho! dne kudy
katolík: aby byl jeden ovčincc a
jeden pastýř. Ttm cílem ve všech
farnoštech zakládají se bratrstva
sa. Cyrilla altlethodia. Modlitební
spolek tento ukládá každodenně

lůně Církve ay.. Hospodáři jit vé
dt, jak jim Otec neboskýtoho ro—
ku požehnal. Hospodáři rozumní
přemýšlejí1 mnoho—li budou moci
vynaložili na uiitečné knihya ča—
aopiay, a na jiuópotlchyv domů
a v rodině. llospodátí pytlem udo
I'cní počítají, mnoho—libudoumo—
ci propit.. prohrál a vyházel na
hanbu svou, na škodu svých m—
din a veškeré vlasti; ale nepočí
tají, mnoho-li roků budou svou
vlastní vinou bídu a nouzí tm.



Září (měsíc anjelsky') má 30 dni.

Polsky: Vnesieú. Ilit-sky: Bujan. Slovinsky:Kimovoc. Rusky:Hopu-mm.

Ž "5-- —Sluncc_ _ , * '

% Š Svátky a slavnosti v._ * Čtvrté měsícu '
E , Í k _ cďod západ != : cr “““ $= rozličnépřipomínky|

Š 8 h. gm.lh. m. u
. ., . | *

ilsobom ls. Ja,., pouslw. | 518| 640 $“"!ch „„ dm8 „.
Nmitlc 14_. po sv. Du: lnu. 7mfny maulu; $$$-Eom(: 0 hod 13 minut Vb:

dumu pán—um.sloužxh. Mal. ()
.. * Nov měsíc dne 15. v co

2 Nulqlv blh Stam clu ;uáz. 5|20 6 38 o boluýo 7. hod. l4minul ráno.
3 F_ondclck'S. Mansvc a, lusk. 5 21 6 36 |
4 Utc ' S. Rosalie, panny. 5 22 6 34 &="" “V" dm ?2- v 80
5 Stí-c " & Vavřince Just. 5 24 6 32 bolu o 0 hod. 30 mmul ráno. |
6 ČlVl'tCk S. Zacharřáše. 5 25 6 30 Úplněk dne 30_ v neděli 0 |
7 Pátek T S. Bromslavy, pan. 5 27 6 28 a. bod. 46 minut n'no. |
8 \ Ímiu NHIIFZ(HlP “=" xu 5 28 6 26

Slunce vstoupí do znamení
Ynhh' ! po &v lhuhu P „h:/is \..nluiml "nl ( )V 5.050“ dne22.zářl

|anva v \'quu. Luk. 7. :e: [:o(-13333“ večer.Znčá
9 Mnich,- Hamulelm'nJ' Har 5 29 6 24 '

10 pondelok s. Pulchcrie. Mikul. 5 31 s 22 ml? 0„1“,;,;i'i'“godga;eg;:;1
all Uterý S. Fclixc Z Reguly. 5 32 6 20 Sliman lalo jen dvojnuob milá
12 Středa S. Guida chudého. 5 34 6 17 adnbá kamenu:Slovanu; ielikol

13 Čtvrlek s. Liguriaše, muč. 5 35 s 15 WS;“1.3331$“:„*::..:3“f:&
14 Pátek + Pozdviž.sv. kříže. 5 37 s 13 fm „„ „ “dně „„ mm,.„l
'15 Sobota S. Nikodcmu, muč. 5 38 6 11 te od té doby si přeshranici ne- ,

_ _ ' trouíá: ac ve své hši veliká bez
Ymivlc lh |w) „w Dur lm. bh! 1 “| v Sulu-tu práv! křesťanům cinilinepl'euává. =

n/dnnuvgqll'l Luk [.l, — Ve apolkúch llospo'důhkgch, * slyšel. mnohé moudré novo, &—
16 N. .h lp S. Ludmily,krá|. česk. 5 39 6 9 k“ ! 11“"051310 Whill! "NHP

17 Eondčlch s. Lamberta, biskup. 5 41 s 7 ČÍŽ,-„ŠČŽŠ'ÍEĚOÉŽŽÉÉŠ23.33118 lcrý S. Tomáše z Villan 5 42 6 5 u [ hádá,“ me _
19 Středa + Suchý dcn. Junuur. 5 44 6 3 hoev'Lr'Ě'm.Me "v'ůŠ'ĚanĚŠÉe'ŠŠ. Í
20 Čtvrtek S. Eusmclniu, muč. 5 45 6 0 kole-&.Na“ ua pon—učněSpisy

21 Pálck s. Matouše, ap. :: 47 5 58 gO'PWQ“ “PSTN"?áboínéngl

22 Sobota 1 S. Moricc, plukovn. 5 487 5 56 čížkům ?:;lž 3,225 :,„"":2„_
Nuit-lu 17. po sv. Dnu-hu.blcšm'uliluualcš „3333553313313mým;[

Pána Bahn. Mat. 22. ni dobr; n mnohývynález nestojí' n mno o; prolo nak hid je
3 \rd- "' S. Tckly, panny. 5 aleplallvýrok:„všeckgonkou

)4 Pondólck S. Gerharda. Raper-lu. 5 bejle. “Zidé bloudili člyryccl lel '
5 Úterý S chufášc uč..Páně 5 na poušti; jak dlouho aie budm

26 S . d s' J . C . ' r trvali, nel víacliká luposl na von—
"9 a ' "SI—"'Y- YPF'QW- 0 kové vymrc? — Dnc28 dnvnosl \

27 Člvrlck S. Kosmy & Damian. 5 v umi ské, a u mis na 30- n

8 Pátek “: S. Václavmkrále č_ 5 rave kostely člné, nebo! se slavi ?29 Sobota 5. Michalaurchunj. 5 "mu“ " “"““ “Pol"'
patrona vlasti naši Moravské. —

\'wl lu !& to >'\. Dlnhu. Donín, :ynu, nd—
p :llsltli bc lulu hruluw \ch 9.

liaolw |s Jeronyma,uč.círk.| 6| o| 5|39



Rijen (měsíc posvěcení chrámů Páně) má 31 dní.

Polsky:Pazdiernik. llirsky:Listopad. Slovinsky:Koloperslt. Rusky:0litobr.
...—___

Čtvrtě měsíce
.

rozličné připomínky

© Poalední čtvrt

% _. “2 k" _- Slunóe—r

;Ě i Svátky a slavnosti __ “PudŽ : církevní &=“
'$ 3 h. |m. I:. to.

1 Pondélek S. Remigia, biskupa. 6 1 5 37
2 Úterý 9. Leodagra, Disk. 6 3 5 35

„ 3 Středa S. Kandida, mučen. 6 4 6 33
| 4 Ctvrtek S. Frantiska Seraf. 6 6 5 31

i 5 Pátek S. Placida, muč. 6 7 5 29
6 Sobota S. Bruna, zakl. řádu. 6 8 5 27

; [\od-lc "19 po 51 Duchu. Hr; ovstsl nabo—

'_ sk: jako nadlm Mal );),

Ž7 “Od—.h? lmnost růžcn \ll. 6 10 5 25
8 Rundélek 'S. Brigitty, lept. 6 l? 5 23

l 9 Uterý S. 81on biskupa. 6 13 5 21_10Středa 5 Františku Borgias. 6 15 5 ml
„11Čtvrtek S. Burklmrda, bisk. 6 16 5 16':
12 Pátek ,—S. Maximiliana, h. 6 18 5 14
_13Sobota S.Bduarda lll., král 6 19 5 12

.:.Nrclflť f.)U. [" Ilut hu. !" JŽl UZtllllV:

. synu krúiikova. Jan 4

'14 '\cdčlf S. Kalixta, papeže. 621 5'11
15 Pondělek S. Theresie. Hedvigy 6 22 5 9
16 Uterý S. Havla, zakl. řádu. 624 5. 7
'17 Středa S. lledvigv, vévodk. 6 25 5 5
.18 Čtvrtek S. Lukáše, evang. 627 .: :;
_19Pátek S. Petra z Allmut. 6 28 5 l
"20Sobota _S. Vendelína. Felic. 6 30 4 59'

. [\gdu- ;"i po sv Du llL' Král koda pí ul

50 RÁUŽ:buky svým:— M :1. li.—Š'

] , n. mp 632 457
2 Pondélek Š.HKm-duty, panny. 6 33 _455

'23 Úterý S. Severina. Jana K. 6 35 4 53
l24 Streda S. Rafaele archanj. 6 36 4 52
25 Čtvrtek S. Krispina a Krispin. 6 38 4 50
526Patek S. Evarista I., pap. 6 39 4.48

27 Sobota *S. Sabiny, mučen. _Ž 43314111
"kalů-;! “..-“2po sv. Umm: Slim—J

yun 'r- M L 92

8 S. Šimona a Judy. 6 43 4 41
_29Pondělek S. Zenobia. Narcísa 6 41 4 43
'30 Úterý S. Mat-cella, setníka. 6 46 4 41

hm Středa + S. Volfganga, bisk. 6 47 4 39

: ze zdálo býti temné, nabývá při

dne 8. vlponděli o 0. hod. 10 minut
rano.

„ Nový mesic dne 1—1.v no
deli o 3. bod.43 minut večer.

Prvá čtvrt dne M. V IIC—[
dělí o 3. hod. 17 minut večer.

Úplněk dne 29. v pondéllo '
7. hod. 55. minut večer

Slunce vstoupí do zno
mení štira (I'll) v úterý doe23
října 0 b.bod.12 minut ráno

Jul nenajde! v krajinách če
sko - nulovou-kých snad ani je
dinou obec, která: by růženco
vou pobolnom nozavúnela. Od
desíti let vyjasnilo se v rozumu
všech stavův tak, ze se nevinný
růlenec modlili zn potupu nepo—
kládá. Hrdinů vítězstvíslavím
Duch av. ' rodinách, jelikot se

vůbec společné modlitby večerní nmují. (Šhvalitebnčmu
zvyku tomuto nepomaha oviem
nejvíce čttúní kneh Dedictvirn '
vydúvnuých. Dne 23. opčt lo
rozkl.dá iivot nv. Knpiatmnl '
kruhúch hesedních a, co se loň—

lskélno roku v te překrásné int- '

druhém čtení “.edu A jakou to !
blnhou rozkoš will vtipnt čtend
lové ,.: Dějin Církve ava
té'F' lak mnoho křivé smýšlení
oe čítántm velebneho toho opisu
napraví! Hnobý uvoln: „Zaplat
PáuBůh tomu na inemu
a učenčmn spisovn eli“, a
anall se, aby mnoho nových
oudů ziskal ustavu tomu. Mnohý,
'm1 se zdráhal vatou ili do

edictvi , uapotnm : vntmho
přesvědčení stává se nejhorh'vdj- !
ším šlHtelem tohoto blahodamé- !
ho ústavu v národů našem. Znů—5
me člověka.,jen! Dédictvim oboum
jui nasbíralpřespět tisic údiv!
Kýč by každý úd : vděčnosti ku
ns. bratl'im Solnůským aspon dva
nové údy ziskali & takto luku k
bltínlmu akutltern dokinti co při—
činil! _—

_—



Listopad (měsíc všech Svatých) má 30 dni.

Polsky: Listopad. [lil-sky:Stydenj. Slovinsky:Listopad. Rusky:Novemhr._ _
13 'U' Slunce

'$ 5 Svátky a slavnosti “=—__—— Čtvrté měsíce .
IE > \ k (Had napad . |
.= = “' evní. ===-,— < rozličné připomínky *
£ :" b. 111. h. m.“ '

1 z-.-m Slovni hSazatÝch. 649 “mld.“! 2 Pátek Všech věru, Duš. s 51 4 36_ 5:40:33 33:5 “; „fi-„up
. 3 Sobota S. Hubgrla, Qískupa. & 53 4 34: proapoledaem. :

LNwic—zcfaře.-paruk [;]]Uhlll ll-xnmnk mm; s..; io NĚVŠ matic 013. vútuýl
' .a-'.l>|. . 2/- o . od: 42 ml lrdno.

J! 4 VW?; S. Karla Boromc'. 6 54 4 33-8-" hg'ihčá'šg' “.“ fot; “"Ý'
: 5 Pondělckl S. Emerichalac ar 6 55 .A 31 o ' o ' mm“ ' "
'$ le S. Leonarda, pousL 6 57 4 30.4 Uplnót dne 23. ve anodu Á

. 7 Středa S. Engelberta, bisk 6 59 4 28- o o bod. 43. minut večer.

F8 Čtvrtek 8. Bohumíra, Disk. 7 o 4 271; Slunce “mp, (hmmm9 Pátek *S. Theodora muč. ? 2 4 26“ '- . ' . , k | e: n i d 22.
L10Sobota S. Ondreje Avellm. ' 1 8 4724|£Ě|Jp5:n(fš.vl=odi:6e5l "gamut

, NEU "'" [] V lla; lm. Král “slu 150 Hrano, _
) tako hor-' na Mal I.B. ! Jelikot surové tlachlal a rou- ,

4 ' ; __ , q,!uwdlači jíoúk vykolšpin' aale, !

11 Wm 5. Martina bisk. 7 5 4ř23i1m'0' "““" ""“? "*“i" ““12 Ponděleks. latina„ papeže. 7 7 4 21: ::":„:32;;“::_„..*;.:;:313,2
[13 Úterý; S. Slanislava Kostky. 7 t! 4 20 nějakýcuopranocnm. Také—čest
14 Středa S. Jukunda.Sernpion. 7 10 4 19; * PfOOPčť'tobce. Vymňhů.lb! ",'

:15 Čtvrtek S. Le_opoldaIV. 7 ll 4 184mimi 3:13:31,53“ 'bůšgoá':
Flf Pátek '5- Edmunqa-Ulmí 7 13 4 "Ý od pobehllků a podvodníkův; ale *
1: Sobota 5. Řohořa dwohor. 7 15 4 1% se umí dotllali o lom, co se ve'\, —_—-—_-: —- 4— . _ —<—_'ž— sveta děje. Slárci, druibovéa \

““ Š'“ 1“ "" "" kWh \ V“ ' \ druilčtš bedlivó čtou \ knllce:lh !ŠŠ. .Svad a v národě Cooko

' _ : ___ll alivangktflmť aby mohli sec“
18 '- S. Odona Eugena. 7 16 4 14, ' - ";-o'" “fc" inýcbnmů'
„19Rondélek S. Alžběty, kněžny. ? 18 4 133g:“ pRaŠŠŠŽÍC'“ “Fm-Čich
20 Uterý S. Felixe z Valois_ '! 19 4 12! svadba po kolik dní mluvi se ve

21 Středa Obětování P. Mariu 7 21 411q5pg'ýgfci'19 '“" “mu-“hg
22 Čtvrlell S. Cecílie, mučen. 7 22 4 107.;; imitaci? ' "fu- pudlůwom— .. .. 3 os avlh veach,aob
223Pátek S. Elementa, pap. 7 2-1 4 9“ radovali všecky evadcbnlky.
24 Sobota S. Janazkříie.Flory. 7i25 4 9; Milo jesi "km—ýchměsteček 

“_ * ——— ——_— ___—** dbdin na Moravě, kdaiby tato '
:*.eů: .x'ivdhi pu Ilui'ml. lx MU. knllka o narodni nvadbů nebyla

!. anu—“l qz'ušzř T. V. .! „*:númz. Taita pily svazek Blnngíó: " - ' ,' am ve on cenu-na \UC

i25 Na í-"h—S. Kaleřiny, mučen. 7-26 ] 6613.32: :;zšáršmísraolpoukzl
26 Eondělek S. Konrada l_Jiskupa. 7 28 4 7" ,; _ D.,; anýz,.,šjfpfdzwl

27 Uterý S. Virgila, biskupa. 7 29 4 6,' Dedicm v „Dějexitu clrkav- '
28 (běd-eda S. Soslhena Štěpána. 7 31 4 6 “im “upínal“ "GM.“ '$! J
129 lvrlek S. Satunúna, biskup. 7 32 4 54 "" “"". "'" ' "“?"“ “." ':

. meni; „mnm ko ch nulu cd
60 Pátek + S. Ondřeje, apost. 7 33 4 4 ko“ hp„ mvali, „„o 35,1

miláčkem na. Cyrilla a lolbodia.



Prosinec (měsíc vánoční) má 31 dní.

PolskyzGrudzleň. "irsky: Prosinec. Slovinskgzůruden. Rusky:Decembr.

? "6 Slunce

% Š Svátky a slavnosti __“ _ C'Mě měs'ce_ > církevní C'Wd "|de a: = =. ' '
o Š m-Ih.? h rozhčnó phpomínky

' IISobota IS. Eligia, biskupa. | 7l35 4

\ Neděle 1. mlw-nlni.
" Luk. 21.

O poslmlním soudu.

4] ,.(3. Poslední čtvrt dne 5. ve

“ středu 07. hod. 6 min. večer. [Nov, mesic dne"!westře-I

Neděle 4. mlvvntní. Lólu 1. císařství 'l'i

2 “*.'-dfh: S. Bibiunyp Aurelie- 7 36 4. 3 dn o 1 hod 5% min vecer
3 Ponděhk ' . ' ' ' . .
4 Úterý L 3 graznšh Xaver. 7 37 4 3 '? Prvá čtvrt dne20.ve čtvr- (
5 Střoda ' " OW, panny._ 7 38 4 3 tek o 7. hod. 17. min. ráno. .

Č *" S. Sabbasa Lucra. 7 40 4 2 CVO \6 “flek s. Mikuláše,biskup. 7 41 4 2 " “";"“ “m?s- ' "““"-i
7 Pátek „. Ambrože, biskup. 7 42 4 2 hod. ..3 mm. ráno. *
8 Sobota POU-ctiblnh. [',Narnr. 7 43 41 2 kStunše včatšupldo:?"gmlozoro co v te c

: Neděle 2. adventní. Ty-li jsi ten, kterýž 21. prosince o %.)hod.p4l. mi:.
; přijiti má. Mat. H. večer. Začátek zimy. =

9 Neděle S. Leokadie, panny 7 44 47 1 "“"““ 60b“ “Vennův ";
, - . ' lit ' Raid (! n'kat llk t'- =

110 Pondčlck S. Judnthy. Melchlad. 7 45 4 1 :raťujit na slzvnvot:gamů“ R.:- l
;11 Úterý S. Damasa, papeže. 7 46 4 1 rozenl Christa Pána. - Dne 8.
12 Středa 1- S. Synesia. Max. 7 47 4 1 mime první nlavnoat Marianstu, !
13 Čtvrtek 5_ Lucie pnl-|_, muč. 7 48 4 i v novém roce clrlxevnun. Pod \
14 Pátek 1 S. Spiridiona. 7 49 4 l 33:33“PIŠŽ'ŠOŠŠÍŠÉGŠŘĚŽÍÍŠŽ'

_15 SObola S. lrencn, mučen. 7749 4 2 jeholto _účastnlocimodlitbou anl—;
] Neděle 3. adventní. Posloli židé z Jeru anč- 2:32:31, UZI'ÉJfť'ÉůŽĚau'ĚZ:
! _ mu k Janovi. Jun 1. aplvnjl. Piet-[ostný jest mjisté|

._ „_ \ . * co ti th bohóho l'du, 'enl
!16 mm“ 5- Ade'aldY, císař. '? 50 4 2 11111115!:eůýghnné pm::m snššcli
.17 Bohdělck S. Lazara z Beth. 7 51 4 2 od zpu ného Mohamedem. Veu
118 Uterý & Gracigna, biskup. 7 52 4 2 chých gnech modll se každý Ita
19 Středa + Suchý den Names 7 52 4 3 tolllt za knétstvo clrkevnl &Its

po C! R S L. ' ' ' . jlcné srdce věnuje Bohu. — Dne„_ ,““ _- lt“čl'ů'fi-Amnomi. 7 55 4 3 24. btédrý večer, radostná doba

ŽŠ gagů: T S.ZTomáše, apost. 7 53 4 4 p:o kudlou ktcÉh'ÍSkou rodinu. .0 oto S. zášti! a ro | , jindto ac
' *+ CML Bealy' 7 54 4 4 divajl rozličlnl dárkoyvé, abycho

pali, ic Narozenim Christa Pána
veškerému světu největšich darův

!

: “T"" “k 3“ . milontlacdostalo. Obyčej tého!
|23 Nc—důlu S. Viktorie, panny. “?54 4 sl dne.dárky avnmlskrdí'hm dáva“
. 4 Pondělck + Adama & Evy 7 55 4 5|juůvodu praslovanského,cemu!

5 Úterý Ntrnzvni Cln'iul'l' |) :| svédčuje název: „štědrý*“ .. ' *. ' . 7 55 4 6 večer.“ - Dne 25. velebná
;26 _-_"IC(ld S'bu'lm'm [““-""u"- 7 55 4 8 slavnou Narozeanykupitale své
;27 Ctvrtek S. Jana, apost. evang. 7 55 4 8 u. _- Dne 26., na slavnost av.
„28Pátek “r s. Mladátck. 7 56 4 8 sa:“ $"““ ' 3,1:5:33“_ . . s na cron se ve—
|29 Sobota *S. Tomáše, B.I'Clbwk. 756 4 9 "_ __ Dne 31_ Vůtný žen, kdy

leůln' \; nkt-iw. Mirun-ní l'ůni
v l.- *

kaldý déhnje Bohu za milosti v
roce minulém přijaté, . připomí

!!

30 Neděla
1 Pondělek IS. Sylvestra, papeže.

s. Davida,

1

75
756krále. |

' J PŘÍŠ“
410
411

mi sobů, to opět jeden rok uply
nul, : hrob 0 celý rok se mu
pribluiL
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OsvědčenL

Přísloví„Kalendar lhář“ ne
přišlo v huby lidské bez příčiny; ale
má svůj základ na mnohé zkušenosti
národu. Když totiž se čtenáři tisíc
krůte presvedcili, že na kalendůřovo
předpovídání není spolehu, kdykoliv
mluvívá o počasí; navykli si Hkati
„kalendář[hai-.“ Katolický našhíora
van však nikdy si z obecenstva svého
blázna nedělal; nebot maje po kalen
dářskem obyčeji prorokovali o pově—
trnosti, přidavával povidy upřímné a
důvtipné„Da-li Pan Bůhl“ Jelikož
snad již není zadneho mezi údami
Dědictví sv. Cyrilla a Methodia, kdo
by ve slova kalendářské věřil (když
totiž je řeč o počasí), uznal Mora—
van konečnč za dobré, zbytečnoo
část o povětrnosti dOCela vypustili, a
prostoru papíru takto získanou budouc
ně užilečnčjším čtením vyplňovavati.

Ostatni pak kalendářové vlasleuečtí
budou Moravanu za to zajisté velmí po
vděční, ze začatek ten uči íI; jelikoz jim
bude možná dříve později pi'íkíudu jeho
následovali, nebol se každému sklá
daleli kalendáře svědomí piieívá, když
má pSalí v co sám nevěří.—Vskutku
byli takoví lidi, kteří by si snad ka
lendář nebyli koupili, kdyby v něm
směšné prorokovani Knau e r o v0 ne
bylo stále. Ale spomoci Boží se časy
změnily a v hlavách rodákův česko
slovenských tak se rozednilo, že se po
Kalendář-íchshánojí k vůli čtení. Ba
zname osady, kde se stateční sousedi
umluvili, ze si každý Kalendar jineho

druhu zjcdnů, aby zvědčli, který nej
krásnejší čtení obsahuje. Takto zaví
lal do obcí výtečný „Sborník“,*)
„Poutník z Prahy“. rázný„Škol
ník,“ Českomoravská Poklad
nice atd.")

Důležitým a nad míru užitečným
podniknulim tímto, totiz Dědictvlm Ma—
ličkých, mii se milé mládeži naši za
opatřovati vzdčlávatelné čtení a ne
vinná zábava. Vkladek od rodičův

aneb od kmotrův o sv. Mikuláši, na
štědrý večer, k biřmování aneb po
zkoušce do Dědictví Maličkých učiněný
bude žákům a školačkam zajisté s
větším proapěchem než pamlsky a
takové věci, jimiž se inůrnivost a
přepych v odevu zlaší u ženského
pohlaví záhy budí a podněcuje.

Bližšichzpráv o Dědictví pro
milou mládež lze se dočišli v
„Hlasu.“

') Sborník í Školník jsou si amé
rem rovni; nebo! oba pěstují umění vycho
valelske. A kterými medlo rodičům nezalotí
na tom, aby u vychováváni dítek svých na
pravou cestu uhodili? Vychovúwinl není
uměním snadným | proto! přejeme oboum
tem kalenddI-ům valného odbytu v oaadčch
naších. Vydlvateleui„Sborníka“ je ve
leaaslouiílý a proslulý redaktor „Š koly a
Života“ kněz Roaúč a poHdatelem „Škol
ník a“ vylocedůatojný p. kanovník Šr ůtek
zakládatel„Dědictví Maličkýchf'

") Kalendil' tonto,ač jeat dralší ostat.
ních kalendah'ív, nsluhqie pro ponaučný
obsah hospodářský . průmyslový
obecného povlimnutl.

lgn. Vurm.



16 Čtení falmbóřfřč.

mmm gamma kakubúřtna přtnnpuí)na 1860.
“Dle počtu šibowffěbo 5620—5621.

“Bočct licitaníhi. $očct šil—otom. | “Bo—četlřdtaníló. *Bočct iibotoító.
25. lcbm ]. Šebat. 29. cement: 93116[palcm' cbrúnm.'
24. února 1. mm. 19. írpna !. činí.

7. Sigma *Bůft _(Žftbcr. 17. gáři motof) to! 5621. '
24. . Sham! 18. „ 23mm; fmato! nomoročni. *
7. but—na%clťonoc. ' 19. „ išůft Gebaliab.
8. „ SDrubó fmátct melionočnu' 26. „ Glamnoft fmířmi. '

13. „ Gebmó ftoakl. * 1. řiina Glamno'r't pob gclmóm. '
14. ., Rome hmatů. ' 2 „ Emmi man!. '
23. .. 1. 3iar. 7. Giamno't palmoroá.
22. května 1. Simao. 8. Rome Halon. pob platům..
27. , Glamnoft íemic. ' 9. „ :Raboft gc Aarona.
28. ., Druhá fmátel. ' 17. „ l. Maréccman.
21. čmona 1. Ibamq. . 15. Iiftopab.i. Ricka).

8. čmocncc *Bůft bot—ptitbrúmu. 9. prolince !Boímčceni chrámu.
20. „ 1. am. 14. 1. sabat,.

EBoanamcnaní. (šlamnofti Úmčgbičlou' poanamcnané u Šibů přífnč [: finští.

|. paúgůůmé ímútůq ua má 1860.
'Jřebčlc betoiinil 5 února. ÉBrtmi net—ěl:abmentm' 2. profilu:.

$opelcční ftřcba . . 22. února. chčíi po Cmatém 533mm:Éoáí bob mdiťonočni 8. Dubna. 1126
mambmfkoupeni *Bčmč 17. lmčma. Wafolpůft počíná bn: 7. lama.
iBoší bob Šmatobunni 27. bočtna. a tma aš bo 21. února.
glcjfmětčmi ítoiícc 3. řmona.

u. Jiní památní onomé na mocnině,
fbi) fatolici ogláffmí mobíitbp fonati mají *Ba'nu SBoÍpu.

27. ch n a, móroční bm ponoqmi Sabo 9. břemen,problamu to SRimčmnčcblnít
(Exccumci, mcibůftoinčinibo ' 8 a a 6 ar ! a a b ct ga Bla
p.Siítupa SBmčnitčfpo, boilameučbo:. 1859.
úntonína ?Irnoffta, 6. bubna, mómčnibtn fmtti Ito.
hraběte Góaaffgotfdn !Ulctbobia, apoftoíaGla
rotu 1842. manftěbo, na IBcchrabl.

30. teb na, mmbmůmi fgfti [m.Rlcmtnta 6. če tm n a, móroční bm !anoniďc'bo

papeže 5 černého moi: ; gmotcru', a
umulnuti Božího a příčině: 27. mátoční bm palmami float.
nim naffebo ho. Gmina [. Dtccm aa attibiílupa Dloc
$. 861. moudčbo mcpůftoiněifíibo,

14. února, móročni ben úmrtí im. motolotobébopa na 23:
quilla,vílomanflěbo * břicha, Qanbbrabčtc
Blabotočfla,» Mimi :. 869. %ůrftcnbcrga :. 1853.



Čtení lotmbé'fflč. 17

16;čctmna, má:-očníbm „voleni ::
21. „ móročni ben lotunomůc

ni fmatěbo Dtcc, pa:
peče 13h IV. r. 1846.

15. července, mátočm'ben moíoq Wei:
bůftoiněifííbo 33.61
flupa Ětnčnffěbo r.
1841. ,

18. ftpna, loótočmben naroseni
Seba aboftolffčbo
Tretičcnftmi, Gifařc
*Bóna, %tantiffla 30
[cfa :. 1830.
móročni ben pomaačni Biff—ups

fhim řřiamem, o
8. reproční ben [lanměbo mirne

čení bo (btámu metropolit:
nibo wDIomouci mcibůn.

4.3ůfL

». orcibiítupa !Bebťi
dm, r. 1853.

4. Hina, mórořníben imenomin
Scbo apofl. QBeličcn:
ftmi Gifnře *Báno,
íšrontinta Soícfa.

21. \oúročni ben pomqánž bi:
"upírům řřišmem ?? ei bů
ítoiučil'fíbo ;; biftupa
Étučnílébo, ilntonína
91rno“tn,3a btilupo
Yínreonolffébo, r. 1839.

2. profincc, toóročniben naftou
pcni mlábt) Sabo ap
*!Btličcnýimo Giínře
136ml, grantinla 8o=
fefa, leomonci r.
1848.

III. Dnnmé polím.
Snomé pofíni iíou to !alentáři

nanem pro úplnou iiftotu :: pobot—lnoft
'3namenáni ttoiim gnamenim. bnomé
malém čcrmenňm tříštem gnome-
nani iíou tafotoi bnomé poftni, (to fašbú
latoliďó lřeiťan maňt'ód) voh'mů Bbršcti
fe muft. —- Emmě maléru černňrn
tříšlcm snnmmaní iíon romněá buomě
poftní, na tterc'á mafinód; polrmů jiní fc

[\'._Ět1netn [ucůúdj čili Rum:
temómmtjd) Dní.

1. íDnc 29. února.
2. SDM 30. hoětna.

3. Que 19. gáři.
4. ibn: 19. profmce.

bomoluie, s[e poroučí fo Sir'wi ímatou,
uimn fobě učinili a imenomitč ien jee
bnon aa ben to fota fe mimi.—
Qnowč meltóm čermcnúm !řišcm
gnomenuni ifou ncipřifnčin'i bnowé poftni,
ibn povinno ieft i mai—mw;pořrmů fe
Artisti i uimu fobě učiniti a ion icbnou
50 ten fc nniiftí.

Cctopífné ónúmfu).
\(fDle hlenráře 3M;ořomn.)

!Biíuleua ucbělni A. G.
3[_atě čiflo 18.
_(Stílo wattů VII.
Gino tymu ílunečnibo 21.
Giflo SHlmífebo počtu 3.

VI. ]Jofmútm') čas mclífmnoční
tmě ob čtmrté nebčlc poftni aš
bo fol'on; meifmětěiňi Itoiice.

tomm oofmdtnétn řafe poloinnos
mím iefi !nšbt')lotoliďý iřeítnn, [wéum nn

řigcněmu fnčgi se fmňd; břidn'l [frouneuč
-a úplně fe mmmti čili čpomitnti, :: nei=
[roč!ějfíí [mák—ft oltářní 6 plamumon po
bošnoffi (\ B rosniccnou touhou oříimouli.

VII. Horcmní Dnomé.

*Bofwc'xtnébobr; (Tempus sacralum),
m nidsšto po gálonu tidctonim „poměr
bem) ifnn mnclifě [;[nčné Iratocbwile,
bich) čili Sólo, mařeiné 1711be čili umím;
:: těm vobobnč Bábamo, iíou:

]. 'IDoBaabmcntni a íwňtfo
\oánočni aš bo [[nmuofti [manjdp tří
Rtálům

2. Galů čtnmcelibcnni poftni čas a
tóbobon mlífunoůxí aš bo ucbčlc promobm.
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3. D čtmctn iudyód) čili tma:
tembromód; hned), ian—3i m pět:! a
m [obotu po celé to!.

4. 5ch fmatmcčcr přcb blamuimi
fwáthg.

6. 9211 ben ímatúd; aponoífn'o na
fiid), Gmina :: žDřetbnbia, I' němuž iiflč
!a3b6 tatam m nárobě ltaňem bobra:
wolnč přibó ben úmrtí fm. Gmina, 14.
února, a bm úmrtí [na.Wabi—bin,6. bubna.

Weil; (bůh;), bublal; (mm—m)),míTclifč

bimabclní 511; a mnedn;_3ábnm9 mdeiné
garancím; ifon těž neimpsfiími čáronp cí:
fařílómi:

i. iBonebni 3 bni abmcntni, bm
22., 23. o 24. pronace.

Ganimw.

2. 920 2303 bob mánočui, bm 25.
pronace.
, 3. Ella hřebu popcícčnou, bn: 22.
unora.

4. Sřa flatu. Bmčftomání 213.Marie.
bne 25. Btegua.

5. EBD cch; fmahj túben přeb QBcli=
lonoci.

6. Dla “češi bob metitonočni, bnc
& bubnu.

7. Wa 2303 bob imatobunni, bm
27. lmčtna.

8. 2m: flamnoft Éošibo Ičla, bm
?. řcmma.

9. Ena fimuni! marogeni SB. !IRa=
tic, Dne 8. 5áří.

V111.qutí patronomé óemím,
iióšto památfa fíamnč fe tomi m fomnníd; gemini)nafiebo cífařftmí

SRafonfÍébo.

5m. (Syria a Emctbob, bm 9. břcs
ana na Enormní.

6m. Say mepomuďó, bn: 16. lmčt.
m čechách. „

Gu). %áclam, bn: 28. aáři m Ge
cbúdp.

Gm. Štěpán, bn: 20. ftbna m
Hbřidp.

6m. Glióě, bn: 20. řemenu: to Ghot
matflu.

Gm. modpns, but 16. frpna m Eber:
matílu.

Gm. San Rřeftitel, bm. 23. čnmua
m Glamonflu.

©w.8iíií, bm 1.
tanffu.

Gm. Siři,
iinffu.

Gm. Soícf, bn: 19. břqna m Hotu:
tanffu, w _Rraiinílu, m *na:
moři, mc Gtúrflu a m Gemer:
nimIqrolffu.

Gm. 202mm, bn: 29. aóří m Sbaliči.

góří na $? 0 r u=

bnc 24. bubnu w Sha:

.L

Gmbebmita, bm 15. řiina m
Gíeglfu.

Gm. Babiílam, bne 27. čen—mmro
©ebmibtabítu.

Gm. C—štaniílam, bn: 7. lmčtna m
©aliči.

Gm. í'eopolb, bm 15. liRopaba m
5Dolnim matouílu.

. íštorian, Dne 4. lmětna tn .bmw
nim ERGÍDUÍÍLL

(5m. EUMtet, bm: 25. Dubna m'ĚBc:
nátffu.

Gm. ŽRuptecbt, tme 14. čáři m Gol:
nobrabffu.

(čro. Gbitibion, bn: 14. pronnccm
ŠDaímatftu.

Gm. Ěirgil, Dne 27. Iiftopaba u
Signim Igroíffn.
31111116,bnc I.liftopaba míctfkč.
90th Šotomeiftó, Dne4. li:
ftppaba m Bombarbftu.
?lmbroš, bn: 7. profincc
Sombatbftn.

Gm.
Gm.

611). to

1x. Ětmero ěúneň ručníaj.
!. Sato čili mcína počinů bn: 20.

Břqna :) 10. bob. 4 min. ráno bic počtu
$mč1f!ěbo.——-Sami tomnobennoft.

2. Qčto počíná bm 21. četmna :) 6. bob.
41. min. ráno ble počtu 2311151111570.—
mejbdfii bnomě, míhatňí noci.

3. !Bobgimcl čili iefeň počinábnc2:7.
gáří :) 8. [;ob. 52. min. meče: ble poctu
Qirněufťébo. ——sBungimní tomnobennofl.

4. Sima počinů bne 21. profmce o, 2.
bob. 41. min. meč.ble počtuQirnčpftebq.
— meífmtni bnomé, ncibclfít nou.
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x. Batměni na Hnací a na měíici.
molu 1860 buh: branit gomčnina

flunci a Noci: na mčíici; hrubém
“umí (: ptmč na měfíci :qřime i m nm
ffid) haiinód).

QBibittlnču nás gatmčuí ua mčííci
gui-ne tnc 7. února v 2.608 8. min. ráno,
bofóbnc » 3. bob. 27 min. míitoft 9.8
palců a přcňam o 5. bob. 2 min. ráno.
(10k počtuÉmčnfféboJ

mm 18. čcrwmcc aačnc fc pobít $t
něnllčbo počtu [[uncc :: ]. bob. po po
lební &aftiňowati, coš mt) mna! můra! Éma
tepm o 3. [)ob. 7 min. a a; bo 5. bob.
7 min. umíbime. Glance obiewi [: nám
tu aft na 8.2 palců čotmčné. ?B něhu

rud) fraiinád; na ohffllu čcmffěm petr_mč
to gatmční aš bo 6. bob. 3 min. mcčcr.

X1. Betopočet nomé holit).
930! 1860 po Wangari $ána a Gpafitclc mambo Sešinc Qbrífta jen to! pi'tftupmq,

maiici 53 nctčl a l bm, čili 366 mi.
8%! tento ícft:

Db [huci-mí ímčta. .
Db potom) imčta . .
Ob mpnčbomátúácŠlbů ; Egypta
Db gačállu fratcmáni Dolnímu-a
Dt: mqftamení dwómu Strugalém

ného . 2877

6025
4254
3357
2921

Sb galošení Říma . 2613
Dr lonct Sabilonílčbo aaieti 2396
Sb !Rarogmí Gbrifta !Bčma 1860
DD uímrceni a malřiffeni . 1827
Sb galo'acni im. Dolin ':Rimflč 1818
Sb státy) Scru3alěma 1791
Sb ciíařc Ronftautina 1554
Sb Rada QBcltébo . 1060
Sb prubehu[mGmina aim:

tbobia bo haiin čcfto'flv:
manflýdp 997

Db [mrti mučeniďč fm. QBůdama 924
Db [mrti Dtafara ll., hrdle Čt:

Rébo . 552
DDgaiošmi $ra3ítěbo arcibiffupftmi 516
Db plození 'Brašítňd; “michichfilo! 512
Db [mtti Rax-Ia IV. 482

!Rořtmlo jen: '
Db mučenidé fmtti [m. Sana 9ks

pcmudébo . 467
Do mgnalqeni ![mzrilq . . 368
CD počóuu blubůw Quieromód; 343
Eb tom:: melitěbo [nčmu citim:

níbo » Irimtř 297
Db počóth 301eté mám; 242
Db bitml; na Silě .bnře 240
Db počállu 7Icté mám; 104
Dt—ímrti ciíařc Sakia ll. . 68
53b narerni cifařc išcrbinonba |. 67
Sb galošenwřalouflčbo mocnářftmí 56
Sb natočení cífařc išrantinm 30

fefal . . 30
Sb fmrti ciíaig íšrantifífal . 24
Sb [mrti papa: ůřcbořt XVI. . 14
DD naůoupcui ciíařc Grandma 80:

feta ]. (bm 3. profmct 1848) 12
DD umbmi jawu čeflěbobo úřa

bů :: bc nm. . . 12
Db galcšmi ©ěbictmi ím. Garina

a Mctbobia mani (na ben
[m. QBím 1850) . 10

xu. Bnnmcní oóčšnic čití ófuhic měllíiď).
Směna.

1. 'IDořropón (Mercurius)
2. Rtáíopani čili Í'aba (Venus)
3. Semi G 1 mělicem (Tellus) 6
4. Gmrtonoč (Mars) 6“

Bnamcní. Směna. gnomeni
5. Rralcmoc c: 4 mčf.(Jupilcr) %,
6. ělatolet O 8 mší. (Snturnus) 13
7. E)?cbeífíanh6 8 mii. (Uranus)ó
B. ?Boban (Neptun).

Mimo mta točím oběžnice ieft mnoho iinód) mmfííd), potobaiiciď; [: bměgbám
$).—12. melitofti, to itfi ta! malém ano gbčmliwč nejmeufíim bměčtám, tmě proítóm
olam, B:; bmčabáříhžd; talctoblebů ncifou ani ! fpotřcni. 330ml“ iiď) bylo 54 m):
pánům, ; nichž nemaji mfíedml; poíub ani jména, autě prameni, ba ani čas iciid;
občóu není gnóm. maaómaii ic mlanctoibq. Stčhaé aípnň Abczejmena meruna:

23
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!. Ceres (331013110) 9. 6. Hebe (Giftun) :; ll. Parlhenope.
2. Pallas (Muri-ma) Q 7. Iris (513113600) 12. Viktoria.
3. Juno (Rrólohmo) :; 8. Flora (Rmčtma) 13. Egeria.
4. Vesta (Éťftěna) A 9. Meus (211261416) 14. lrcnc.
5. Aston (bmčgbčna) 10. Hygien. 15. Eunnmia.

xm. Šáúú) pro mneďm korunní óťlllč
! mgmčřeni platům ; prámniď) liftin, heréšto plan) Nc fmpňů m pomčtulceně tuhou.

tal. čína 11. nemá Ir. rat. čim: gl. notně h.
03 bo 10031. — 5 přw 8000 aj b0100003l. 5 -

přes 100 „ 200 „ _ 10 „ 10000 „ 12000„ 6 _
„ 200 „ 300„ _ 15 „12000 „ 16000„ s _
„ 300 „ 500 „ _ 25 „ 16000 „ 20000„ 10 _
„ 500 „ 1000„ — 50 „20000 „ 24000., 12 _
„ 1000 „ 1500 „ _ 75 „ 24000 „ 28000„ 14 _
„ 1500 „ 2000, 1 _ „28000 „ 32000„ 16 _
„ 2000 „ 4000 „ 2 _ „ 32000 „ 36000 „ 16 _
„ 4000 „ 6000 „ 3 _ „ 36000 „ 40000 „ 20 _
„ 6000 „ 8000 „ 4 _

EBři fumóď; přeB 40000 gl. platí fe; lašbód; 2000 B!. rošt—1;:) 1 51. mice,
při čemš fe pomašuit móbgtel', neobnáífeiici 2000 51.50 úplně 2000 51.

čiíío ralouílč. gl. natočit. číílo ralouílé gl. nomčtr.
913bo 20 31. _ 5 přes 1200 03 to 1600 51. 4 _

přes 20 „ 40 „ 10 1600 ., 2000 ., 5 _
40 „ 60 „ 15 2000 „ 2400 „ 6 _
60 „ 100 „ 25 2400 „ 3200 „ s _

100 „ 200 „ 50 3200 „ 4000 „ 10 —000 4600 „ 1-2 —
200 300 " 75 4800 5600 „ 14 _
300 400 1 _ 5600 6400 „ 16 _
400 „ 800 „ 2 —— 6400 7200 „ 18 _
800 „ 1200 „ 3 _ 7200 „ 8000 „ 20 _

c.Bři fumád) přes 8000 31. plati fe 3 lašbúď; 400 al. 0 1 ;I. mice, při čemš
fc přebqtct, neobnál'feiíti 400 gl., ča úplné 400 51. pomaguic.

Romaně gnómů) 50 nómčfíti, talcnbáře (: cigogemffé nothing fc nyni neprobá:

maji. 213 111102111,the 5qu břitu loltomni úřam; Břigeng, bum [: tale! tiítnout na
papír, určená ! námčfftím, a na !alcnbóřz. Ella iinód) mífted) úřab, icig 32mm úřab
inančni uftanoroí, potřebné smímh; !olbtné po našem platu mqbó—a lbqšftie ftraua
na poplatný přebmět ble přebpilu přil_zpi, bush přetnltui :.

Ia! [: to má bití mnube při čaíopifed; cigogemíhěď)rollu pobrobenqd), tmě
neboóágcii po c. !. paměti;.



Škála
na vyměřování kolků., postupujících v té míře, v které

postupuje hodnota věci.

Kolek Mimo- _ Dohro—

vymól'ený “drzi-tkl;n" mndy

. _ a. | kr. u. kr. zl. [ h.Skala II.
v čísle rukouakém

az do 20 I'. rak. čísla _ 5 _ 2 __ 7

přes 20 .. 40.. _ 10 _ 3 _ tai
„ 40 60„ _ 15 _ 4 — 19,
.. 60 „ 100. _ 25 _ 7 _ 321
» 100 a 2007: — 50 — 13 — 63

„ 200 ,. 300., _ 75 _ 19 _ 94
„ 300 . 400, 1 _ _ 25 1 25
„ 400 „ 800, 2 _ _ 50 2 50

„ 800 „1200„ 3 _ _ 75 3 75[
„ 1200 „ 1600 „ 4 _ | _ 5 _
„ 1600 „2000„ s _ 1 25 6 25

„ 2000 „2400„ : 6 _ 1 50 7 :o
„ 2400 „3200„ 8 _ 2 _ 10 _
„ 3200 „4000„ 10 _ 2 50 12 50
., 4000 „4800„ 12 _ 3 _ 15 _.
, 4800 „5500„ 14 _ 3 50 17 sof

.. 5600 „6400 „ i16 _ 4 _ 20 _
„6400„7200„ :13_ 450 2250
„ 7200 „8000„ 20 _ 5 _ 95 _'

Činili hodnota věci přes 8.000 zl., placeno buď z každých 400 zl.

holku í mimořádné přirážky více 1 zl. 25 kr., při čemž. budiž rest, činlci
méně 400 zl., pokládán za plné 400 zL



Škála
na vyměřování kolků., postupujících v té míře, v které

postupuje hodnota věci.

„ Košík ušima—ri- 00h?

ym ený rállta ma y ]

Škála '. zl. | kr. | :|. | lu. :|. | kr. |

v čísle rakouském '

at do 100 !|. rak. čísla — 5 —— 2 —— 7

pre. 100 „ 200 „ _ 10 _ s _ 13
200 „ 300 „ _ 15 _ 4 _ 19
300 „ 500 „ _ 25 _ 7 _ 32
500 „ 1.000 „ _ 50 _ 13 _ 63

1.000 „ 1.500 „ _ 75 19 _ 94

1500 2.000 „ 1 _ _ 25 1 25,
2.000 „ 4.000 ,. 2 _ _ 50 2 .W
4.000 6.000 „ 3 — _ 75 3 75

6.000 „ 8.000 „ 4 — 1 — 5 _

„ 8.000 „ 10.000„ 5 _ 1 25 s 25
„ 10.000 „ 12.000., . s _ 1 50 7 50

12.000 „ 10.000,„ a —- 2 — 10

16.000 „ 20.000 „ 10 _ 2 50 12 50!

„ 20.000 „ 24.000 „ 12 — 3 _ 15 _

„ 24.000 „ 28.000 ., 14 — 3 50 17 50

28.000 „ 32.000 „ 16 — 4 — 20 —-l

„ 32.000 „ 30.000 „ ua _ 4 50 22 50%

., 36.000 „ 40000 „ 20 _ 5 _ 25 _!

Činili hodnota věci přes 40.000 zl., placeno bud„z každých 2000 zl.
kolku i mimořádné přirážky více 1 zl. 25 kr., při čemž budiž rešt, činici

méně 2000 zl., pokládán za plné 2000 zl.
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Sb 1. Iiftopaba 1858

iet't notně raloultě čifto (malate) ieblnru gálcn'ni genitivu toaíutw to ralouftčm
cifalflčm ftátu, :: bole poimenrmané brubu minci maii aš bo té bobu, m, bubon
man; 5 oběhu, miti náílcbuiirí .;átonnl cenu to čiíle ralouftém:

. SDmouglutniť

. „Stamit

. Qmacetnil nomčiňilpo tagu

. gšmacetnítjtarfíibo tagu

. mereni: a 1/2 tin;

Ellětm'l a 'f'. lin;

. Gíroňišel .

. Korunní ('lřišotoó) telat

. Rorunni půltolar
10. Romani čtwrttolar

u. Ěrňtáčct Blatop. 1848 a 1849
12. Emčbčnti bmnulreicar

13. lrcicar

14. půttrejcar

CDQQPŠUIDQDM—

to ralouíte'm c'ífle 23l. 10 notnód; heicatů
" n 105 n u

u_u35 »
u_n-134 "
07—017 .,
It“—"Swan
07—05
„ 2,30„1„l2
11—055 !!
„—„10 „
70—103 »
n—n V2"
u_n l/an

XIV. Nejvyšší císařský rod panující v říšiBakonské.

Jeho ap. Veličenstvo Franti—
šek Josef I., z Boží milostiCisařRa
kousl-.ý, kral Uherský, Český, Loui
hurdshý, Benátský, Dalmatsky', Chor
vatsky, Slovanský, Haličský, Vladimir—
ský n llirsky', markrabě Moravský,
arcikníže Rakouský, velkovojv. Srbský
a Krakovský, vojvoda Bukovinský atd.,
narodil se dne 18. srpna 1830, za
plnoleteho prohlášen dne 1. prosince
1848. Kdy-l byl jeho strýc, císař p.
Ferdinand I., dne 2. prosincc1848
v Olomouci korunu složil, ajeho otec,
arcivojvodnFrantišek Karel trůnu
se odřekl, nastoupil vládu. — Cho!
císařepana: ElišbčtaAlualiaEu
genia, dcera Jeho k. Výsosti Maxi
miliana Josefa, vojvody v Bavoiích, a
Jeji k. Výsosti Ludovíky Vilemíny,
nar. 24. prosince t837, zasnoubená
ve Vídni dne 24. dubna 1854.

Děti Jeho Veliš. císaře Pána.

Cís. Výsost, arcivévodkyně Žo—
t'ia, Bedřiška, Dorothea, Ma—
r i a, Jose t'a, narozena dne 5. března,
t855. -— 1- dne 30. května 1857. \!
Budíně.

Cís. Výsost, arcivévodkyně Gi
sela , narozena dne 12.července, 1856.

Rudolf, clsařovic,narozen 21.
srpna 1858.

Rodičové Jeho Velič. císaře Pána.
Fra ntišekKareonsef), syn

císařeFrantiška I. (+ 1835),naro
zen dne 7. prosince 1802. Odřekl se
trůnu ve prospěch syna svého, ny
nějšího Clsaře Pána dne 2. prosince
1848. __ (bol jeho Žofie (Bedřiška,
Dorothea, Vilémina) dcera 1- krale
Bavorského Maximilian Josefa,
nar. 25. ledna 1805, zasnoubená dne
4. liatopada 1824.
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Bratří .Ieho Velič. císaře Pána.
F 0 rd in a n d (Maximilian, Josef),

nar. dne 6. července 1832.
Karel Ludvík, narozen dne

30. července 1833.
Ludvík (Josef, Anton,Viktor),

narozen dne 3. května 1842.

Bratr a sestry otce Jeho Velic.
císaře Pána.

Ferdinand I., Dobrotivý,

bývalý císař Rakouský, narozen dne
19. dubna 1793. Zasnouben s Marií
A nnou, dcerou + krále Sardinského,
Viktora Emanuela, narozenou dne 19.
září 1803, ve Vídni dne 27. února 1831.

Maria Klementina, naroze—
ná dne 1. března 1798, zasnoubena
dne 28. července roku 1817 s král.
princem obojí Sicílie, LcOpuldem.

Maria Anna, narozená dne 8.
červ. 1801 paní řadu hvězdoki'ížového.

Zpráva o Dědictví ss. Cyrilla &Mcthodia.
Ondyno popisovaly katolické listy

_ dojímavou pobožnost, jakouž se pro
slavila Varšava. Polští učenci spojili
se totiž u sepsaníNaučnéhoSlov
nika. ") Když pak byl prvý arclt
velkolepého toho díla vytištěn, při
nesli ho do sídelního chrámu, kdezto
mu výtečný arcibiskUp slavným cír
kevním obřadem blahořečil. Dočítají—
co se tklivé tě zprávy, nemohli jsme
se ubránili lítosti nad těmi, kteří v
zaslepcné nevědomosti aneb v hříšném
hněvu Církvi svaté vyčítají, jakoby
se vědy bála, osvěty štítila,
vzděláváni člověčenstva pro
tivila a národní literaturu
a e n av i d e 1at

Přírodní světlo proudí se ze
slunce; podobné učiněnSyn Bott zdro
l') 'l'ské učenci českoslovenští podnikli vyf

dávání Naučneho Slovníku, po
némzto ju! tak dávno touzil na'rod náš;
jelikož v jinojazyčnýcb konversačnýcb
Lezikonecb & Besímch Enciklopediácb
nemnOho jest spoleltu na články, kteréž
o poměracb z molech našich pojedná
vají. Dílem jím vadí známost věci, dílem
dobré vůle: avšak nás Nauěný Slovník
ceniti budeme dle ducha a směru kato
lického. Nad miru potěšitelný výjev '
literatuře naší jest vydávání „Slovní
ka Naučnebo“ proto, ze se v řadě
jeho spracovníkův nalézá mnoho výteč
nýcb kneíí katolických. Od tud' nedá
se jiného předvídati leč te se mnoho
slibné dílo toto ponese duchem církev
ním. V naději této potvrzuje nás také
výslovné pHpovéď redaktorova, jen! v
návčltt takto praví: „O věcech ná—
boienskýcb svěřeno vypraco—
viní výtečným spisovatelům ka
tolickým, jako: zajisté příslu-
lolo u národu, jeho! veliká vět

jein světla d u c h o v é ho, kteréž
svci'il Církvi své. Z dějepisu vime a
svatá víra nás vtom přesvčilčeníutvr
zuje, že mimo Církev kat. světla ne—
stává, leč takového, kterýtnz šei't' noč
ní dobou měsíček, svatej-„nake mušky,
pracbnivé dřevo aneb potutelnésvě
týlka, ježto v adventč do bažin
lůkavají. Kdosi však takto trousil
rozumem: Ve dně je světla dost,
proč tedy zavazí slunce na obloze?
Pošetilci tomuto podobají se na vlas
ti. kdo Církev sv. za zbytečnou po
kládajice, tvrdí, že věda bez Ni ob—
státi, OSvěta šířili, vzdělanost alitera
tura péstovati se může! Blud tento
není pořídký a svět beinií se kníhami
od lidí sepsanými, kteří jsou nepra
tclé Církve katolické, a svétýlkami svého
rozoumku do močálůvncvčryasmysl
nosti čtenáře zavádějí.

šina tomuto vyznání náledí.“
Není pak docbybnosti, ze důletité toto
podniknulí ku šlastnému konci v krátké
době přivedeno bude, jelikoz ho neoče
kávané mnozství odběratelův podporuje;
nebo! v novinách bylo oznámeno neje—
dno pomenší město jako Vel. Mezh'č :
t. d. kdezto počet předplatitelův na pa
desat vylezl mezi měšťanem/em! —

„Slovník naučný“ rozvrtenbude
na šest dílu, kazdý díl na deset ali
dvanácle sešitů, jak toho prdvč písmena
za očatá poudovati bude.

aidý takový sešitek čtyrarcbový,
obsahujic 9216 l'adkův hustého písma
na silném, poloklíicnem pnpíl'e, stati
bude jen 36 nov. ltr. rak. čísla, coz
je zajisté cena tak levná, se nás slov
nik i v tomto ohledu kazdemu podnik
nutí směru podobného se vyrovna, ba i
větších výhod obecenstvu poskytne.



Bpráwa o Qčbidmí

Církev sv. jestit zajisté matkou
vědy, původem všelikého umění, zdro
jem pravé osvětya vzdělanosti a nej
mocnější podporou národního písem
nictví (literatury). Důkazův netřeba z
daleka snášeti Jedině Dědictví naše
postačí, aby vyvrátilo nai'knutí, jímžto
osočují ošcmetníci choí' Christovu.
Dědictví cyrillo-methodějské vzniklo
zajisté na půdě církevní, knězstvo ka
tolické ho založilo, apostolští bisku
pové se ho ujali a sv. otec jeposvě
til požehnáním papežským.

Dědictví naše žádný obor vědy
z mezi své působivosti neVylučujc; ale
vydává čtení přírodního, děje— a ze—
měpisného, hoSpodai'ského, průmysl
něho i livězdařského obsahu. Začátek
rozsáhlé desítileté činnosti našehoDě
dictví nasvědčuje tomu, co svrchu bylo
vyřknuto,že Církev sv. 0 vzdě
laní narodův dba, osvětě preje
a že se literature vJeji rukou
do bře daří.

An se Církev sv. svědomitě a
tak upřímně snaží, také národ morav
ský z tupé nevědomosti povznésti na
vyšší stupeň křestanskolidskě důstoj
nosti, au Dědictvím podlou námitku
slavně vyvrací, jakoby se vědy
bála, osvěty štítíta, vzdělávání
člověčcnstva protivila a lite-_
raturu národní nenáviděla:
priplazi se opět jiný z tajny'ch pro
tivniků, jenž s pokrytskou tvai'í pro
náší obavam toto: „Kdyby se obe
censtvo cyrillo—methodějskěho Dědictví
skládalo jenom zvyšších stavů, z kněž
stva, úřednictva a měšíanstvn,nic by
chom proti tomu neměli, abysevyda
valy knihy tak ponaučncho rázu a vzne
šeného obsahu: ale údami toho ústavu
jsou z většího dílu venkované moravští !
Potměšile úzkostlivosti této odporuje
me skromnou otázkou: „Což je
pravd víc? a když máme jednu
jedinou; zdaž nemá na ni
právo i prostý Moravan?“
Věda a pravda podobá se světlu, ježto
pod kbelec stavi-ti zakazano! — Dě
dictví naše vyššího svého směru ne
smí se vzdali, dokud nenabudeme sa
mostatného ústavu, jenž by vý
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hradně posvátnou vědu ze stanoviska
katolického pěstoval a tomu za včas
překážel, aby u če né Spisy v jazyku
československém vydávané nebyly
ovládany duchem nevěry, jakouž bo—
hužel literatury jinojazyčné prokvašeny
jsou. Zkušenost radí, všechno spiso
vání vědeckých kněh toliko vzdělaným
laikům neponechali, ze kterých většina
ani dostatečných vědomostí nábožen—
ských ani chuti nema, aby se nabo..
ženským prospěchům pérem svým pro
půjčila, ano 26 kterych mnozí raději
zjevny'mi neprately Církve Boží se
býti osvědčují.

Po desítiletě zkušenosti uznali
jsme za potřebně ospravedlniti dosa
vadní stanoviště Dědictví cyrillo-me
tliodčjskěho a dovozujeme jeho půso
bivost a důvěru, kterouž vůbec poží
vá, následujícími ciframi:

]. Účty Dědictví sv. Cyrilla
a Methodia až do konce roku

a) Příjmy roku 1858.
Na stříbře.

Vklady nových spolu— zl kr.
audit a doplatky . . 15,835 — —

Pri zakOupení státních
, úpisů získalo se . . . 805 — 33

Uroky z jistiny a jiné
příjmy . . . 3,559 —- 28

Dohromady 20,200 — 1
b) Vydání roku 1858. 15,405 — 22

Ostalo čistých příjmůrokul858..... , -—39
Připočítámo-lijmění na

konci roku 1857. . 57,626 — 46
ObnaSi veškerá hoto

vost na konci roku
1858 62,421 — 25

Předloženo a proskoumáno ve schůzce
výboru dne 10. května 1859.

Eduard Karlík, v. r.
pokladník.

Ludvik Tidl, v. r.
akoumatel ůčtův.
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Na konci roku 1857 bylo
spoluoudů . . . 6762

Během r. 1858 přistoupilo 1291
Tedy na konci roku 1858

všech spoluoudů 8053

ll. Přehled všech kněh, obrazů
a zeměvidů čili map deposud

Dědictvim vydaných:
]. Moravan, kalendář na r. 1852 .,.
? „ „ „ 1853 a
3. „ „ „ 1854 g,
4. „ „ „ 1855 ;—
5. „ „ 1856 ;
(i „ „ „ 18:37 5
7. „ „ „ „ 1858 :,
8. 1859 “*„ 7) „ V?

9. (Moravan) na rok 1860.
10. Obraz sv. Ludmily.
11. Obraz sv. Cyrilla a Methodia.
12.Putování Christa Pána, s

mapou Palestýny, od 1- Tomáše
Procházky.
Missie Tichomořské, odDra
Františka Skorpika.

14. Život sv.Alžběty, odJakoba
Pr o cházky. Druhé vydáni pro—
dává se za 40 kr. stř.

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

16. Menší obraz sv. Cyrilla &
Methodia, jenž jest v knize
života našich svatých apostolů při—
vázán. prodává se za 3 kr. str.

17. „Zivot sv. Cyrilla a Metho
dia'“ od prof. a arcibisk. notáře
v Praze,Václava Štulce.

18. Fabiola čiliCírkev v kata
kombachodkardin.Wiesemana,
přeloženaod Václava Novot
ného. Prodávásezaízl.30kr.stř.

19. ['mělecký krásný diplom pro kaž
děho nově přistupujíciho Spoluouda.

20. „Zivot sv. Jana Kapistrana“
od FrauL Valoueha, a
„Praví dějové svatých mu
ěeníků Církve východní“
od Antonína Dudika, kněze
arcidiocese Olomoucké.

22. Dějiny Církve sv. od Dra Bílého.
* z Účtův i přehledu viděti,

že Dědictví naše nechodí račím kro—

1 93

|. U'

2 ..—

kem ale že statečně napředuje. Oko
Páně bdí nad Dědictvhn eyrillo-metho
dějském,a, ' * ' $"“—;"*z.: spo
čívá na něm; jinák nedá se vysvět—
liti zdar o rozvin jeho; ač. přičiněni
lidskému nejednu zásluhu připočítáme
dle přísloví: „Clovčče příčin se
a Pan Bůh ti požehná“ Známo
totiž, že každý dd, jenz ocenil vyho
dy našeho Dědictví, se o to zasazuje,
aby mu nových účastníkův pi'izísknl a
takto pokladnici rezmnozil, pamětliv
jsa zásady: Čím víc údův, tím více
peněz — tím více kněh a spisův,tím
více vzájemné modlitby.

Seč na vyboru jest, hledi ze vší
sily k povinnosti své. Tak se mu podařilo
a vydání kancionálu spojili se s Dědi—
ctvim svatojanským, a spojenými silami
se připravovalik tisiclete památce.

Na příští rok připravuje se obraz
sv. Yojtěcha, jak kl-tí lu-ale uherského
sv. Stěpúna a pak kniha o sv. Fran
tišku Borgiašovi. Desátý ročník ka
lendáře hodlá se Ovšem také dosta
vili, a sice, bude—li v tom vůle Boží
pořádáním nížepaaného, jenž v roz
vrhu i duchu příkladu v předešlých
Moravanech následovali slibuje; a tu
dyž se takové podp0ry se strany pp.
spolumacovntkiiv naději, jakou poží
val ve_l. p. Beneš Method Kulda.

Cinice zprávu Dědictví sv. Cy—
rilla a Methodia adožadujiccse ochot
ného přispění od veleotěny'ch pp. Spi—
sovatelův vlasteneckých pro příští časy
Moravanu; nemůžeme mlčením polní
nouli strátu, jakouž Dědictví odcho
dem vel. p. Kuldy utrpělo, anesmíme
tajiti zásluhy, jimiž si celou Moravu
katolickou k srdečným dikům zavázal.

Výbor Dědictvícyrillo-metbodčj
shého, uznávaje cenu kněze Beneše
Kuldy, uzavřel ve 18. své schůzi dne
10. května 1359 dáti lnu slovy vel.
p. .Iana Soulmpa srdečné s Bohem.
Nynější pak pořadatel kalendáře, chtěje
by'li tlumočnikem něžuych citův Mo—
raVy. jetto vděčnou a laskavou mysli
Inc ku svému zdatněmu synu Bene
šovi; uzavírá letošní zprávu 0 De
dictví ss. Cyrilla a Methodia srdeč
ným loučením Soukopavým,ježto zni:
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S BOHEM!
Na památku odchodu důstojného, velectěného

pánn.pann
Beneše Methoda Kuldy,

bývalého duchovního správce v ochranomč Brněnské, jednatele Výboru Dědictví SS. Cyrilla
. llethodia, slovutného pořadatele „Moravana“, \čhlasného spisovatele národního, člena
Dědictví avawjanakeho n Musea Českého, úda historicko-stutistické sekce v Bmč atd. atd.

faru Chlumskou v Čechách

dne 26. Března 1859.

Věnuje Vy'bor Dědictví ss. Cyrilla a Methodia.

V přerozkošněm Vesny plesu
Kvilí vlasti drahé hruď,

Z jarozpevny'ch niv a lesů
Rozléhá se „s Bohem bod!“

S kým pak Moravo se loučiš?
Koho Bohu odporoučiš?

Jeden z nejzdárnčjsich synů,
Ježto jsem kdy zplodila,

Opouští mnu domovinu,
Duše krásná, spanilá;

Kvčlte se mnou věrné dítky,
Rozželte se jarní kvítky.

Aj což nemáš synů více
Milá naše maličko?—

Mam, ach mám jich na tisice,
Takých však jen maličko,

Jižhy matce celou duši
Žily, jakož dltkam sluší.

B eneš od kolébky s láskou
K duši mé se přivinul,

Zasnoubiv se s Církvi krůskou
Co kněz Páně proslynul;

Luza po mně blalem hází,
On pak růže v sad můj sazí.

Mnoho jiz mi věnců uvil
Na potěchu duše mé,

Statně jednal, psali mluvil
Vodiv dítky k matce své;

K hlasu Jeho mnozi vstali,
Na vinici mou se dali.

Drahně ještě roli ladem
Leží v mtru olšiny,

Mnoho pile v sadě mladém
Vymáhaji květiny;

Ach! a zahradníci moji
Jinam z domova se stroji.

Těžký ovšem smutek svírá
Tebe vlasti milená,

Avšak Ben_eš neumírá,
Sestra Cechie Jej má:

Odešel kam Pán byl kázal,
Aby sestry láskou svázal.

Nuže s Bohem bud náš bratře!
Miluj stale Moravu,

Třeba že tvář dálka zastře,
Na vlasti kvet oslavu;

V Moravě Tvůj pomník stoji,
Práce, modlitba nás pojí.

lgn. Vurm,
pořadatel Moravanu.
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lll. Stanovy
Dědictví sv. Cyrilla a Methodia,

potvrzené c. k. mor. mlslodržitelstvím.

. ].

ÍJěel Dědictví sv. Cyrilla n Methodia.
Dědictví pečuje o zvelebení lidu

Moravského, jakého naš čas po
žaduje; o zvedeni v ! 0 str a n né,
avšak na základě víry katolické,
s vyloučením všelikě politiky.

_S. 2.

Prostředky k dosažení účelu tohoto.
]. Spisování a vydávání knčh, a

sice netoliko výhradně náboženských,
nýbrž vůbec vzdělávacích a k ducho
vuím potřebám věku našeho prohleda
jících, zvláštědějepisu, zeměpi
su, poznani vlasti, přírody,
řemesel a orby a L d. l v zá
bavných spisech obsažena býti
ma bud obrana, bud utvrzovaní pravdy
některé katolické, jížto se odpor ča
sový dotýká.

Vydávati se budou Dědictvím knihy
ve trojí řadě:

a) Obširné životopisy Svatých.
b) Spisy po-učné.
c) Spisy zábavné.

2. Casopisy a všelijaké listy lič—
žné. — Organem Dědictví sv. Cyrilla
a Methodia jest: „líl as, časopis cír
kevní.“ *)

3. Předměty umělecké, k. p. obru
zy, zeměvídy čili mapy a t. d.

5. 3.
' Šetření zákonů tiskových.
Při vydávání časopisův , kněíí,

běžných listů, obrazů a t. d. budou
se stávající zákony tiskové zevrubně
zachovávali.

s. 4.
Zřízení Dědictví.

!. Spoluoudem Dědictví státi
se může každý, kdož za sebe jeden

.) Jelikož výborný tento katolický list vše
líké zprlvy slraniva Dědictví našeho pi-í
náší., a na něj činěné přeptávky zodpo—
vídá, dobře by bylo, kdyby ho udovd
společně podle farních osad odbtrali.

krále za vždy položí 10 zl. stř.(lOzl.
50kr. r. č.)

2. Kdo však témuž ústavu lOOzl.stř.
(105 zl. r. č.) věnuje, považován bude za
spoluzakladatele, a obdrží4vý—
tisky věcí Dědictvím vydaných zdarma.

3. Kdo jcdnou na vždy dá 40 zl.
stř. (42 zl. r. č..), bude téhož ústavu
spoluoudem 1. třídy, a obdrží3
výlisky. -—Kdo 20 zl. stř. (21 zl. r. č.)
dá,stane se spoluou dem 2. třídy,&
obdrží 2 vy'tisky.—l(do 10 zl. stř. (10
zl 50 kr. r. č.)položí, bude spoluou
dem 3.|řídy, aobdržílvylísk zdarma.

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

4. Řehole, děkanství (vika
riaty),osady, kněh árny, školy,
rodiny, spolky, bratrstva atd.
vstupujídvojnásobným příspěv
kem do Spoluzakladateíství & v ned
řečem': třídy.

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

Aby úmrtí Spoluúda přišlo
ústavu tomuto ve známost, žádají se
voleb. pp. duchovní pastýřové, aby
úmrtí takové pokladníkovi Dědictví,
třeba! i přímo pošlou oznámili rúčíli.

Podobnélío oznámení pisemního
zapotřebí jest, kdykoliv Spoluúd ně
který buď k vyšší důstojnosti vynikl,
neb se jinam přestěhoval.
Poznamen ání 1. Rodina se béře,

pokud jméno se netratí. Dcery
provdané, synů—linení, odbí—
rati budou knihy, pokud žijí;
dítky pak jejich, jine již jméno
nesoucí, nemají práva tohoto.

Poznamenání 2. Polovicevkladutotiž
5 zl.stř.(5zL25 kr.r.č.) se nepřijímá.
5. Každémuvolno, doplněním

vkladu u vyšší třídu postoupiti.
Zašle-li tudyž k. p. spoluúd 3.
třídy k prvním 10 zl. stř. Opětné 10
zl. -1 , stane Se Spoluůdem 2. třídy,
& lílh dále.
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Avšakspoluúdství postou
pili jinému nedovoluje se.

6. Každý přistupující račiž jmě
no a místo přebývání svého,
jakož i biskupství a děkanství
(vikarial) a poslední poštu ze
vrubně udati.

7. Každý kněz, kterýž jest údcm
Dědictví sv. Cyrilla n Methodia, bei-e
na sebe povinnost, bud' ve slavnost,
buď některý den v oktavě svatých
apoštolů Cyrilla a Methodía každo—
ročně sloužití mši svatou za
všecky živě i mrtvé Spoluúdy
dotčeného Dědictví; & bude-li
libo a možno, i jinou mši svatou
za obrácení národův Slovan
ských od jednoty církevní od—
loučených, kterouž pobožnostjistě
každý spoluud co věrný katolík
spolu konati neopomíne.

8. Zemřelí, za'kterě někdo
vkladek do Dědictví učinil, tak jako ti,
jižto na smrtelné postelí nejméně 10
zl. stř. za sebe Dědictví odkázali,
stávajíse účastnými duchovních
milostí v předešlém (7.) čísle jme
novanýeh.

Každý, jenž byl vkladek učinil
za mrtvého, pokud živ jest, knihy
bez ohledu na velikost vkladu —
ovšem nejméně 10 zl. stř. — po je
dnom výtisku dostávati má.

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

10. Ujiných osob a úřadů
zastoupá Dědictví sv. Cyrilla a tle
thodía starosta, a v jeho zaměst
nání jeden z jednatelů.

ll. Výber scházívá se čtvrt
letně, a na vyzvání starostovo i ča
stěji v Brně, aby, čeho zapotřebí,
v pořadu bral, a většinou hlasů pří
tomnýcb výbornikův o nálezích
pro celé Dědictví platných
rozhodoval. — Výbor má právo po
čet ůduv svých odcházejících doplnili
nebo i rozmnožiti, avšak nejinak než
katolickými kněžími, a každo
ročně uveřejňuje zprávu o činnosti svě.

t2. Každý Spoluúd Dědictví má
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právo. písemně návrhy své činiti a
přání svá projevovali dotčenému vý
boru, kterýžto přisvých shromážděních
zavázán jest, jich svědomitě v úvahu
bráti, a dle nich, pokud potřebno,
prospěšno a možno jest, se zachovati.

13. Ve sporech z poměru
spolkovního snad vzniklých, odvolává
se k starostovi, a v domnělenc
dostatečnčm vyhovění k příslušicim
c. k. úřadům.

14. Kdo témuž Dědictví obětuje
práce své literni neb uměle—
ckě,obdr2ínuvýslovnou žádost
honorur podlé výbornosti, obširnosti
& důležitosti Spisu sveho, o čemž vý—
bor usudek pronese.

% 5.

Rozesílání knih a výtvolův umí-
leckých.

O rozesílání kněh, spisůva
jiných předmětův Dědictvím vydaných
postará se výbor. Každý přistupující
k Dědictví račiž ihned oznámili, ja
kou cestou se mu knihy mají posílati,
aneb v kterém pobtízkém kněhkupe—
ctví je Sobě bráti zamýšlí.—

Poznamon ání [. Pravidlem u
věci této ostane, co na lístku ti
šteno jest, že na poukázání list
ku sveho každý spoluowl v hla
vní komissí u pp. Nitsche a
Gr „ sse, kněhkupců v Brně,
knihy sobě vybírali má. —Kdo—
by však chtěl poštou knihy své
dostávali, račiž se obrátíti fran—
kovaným listem na jmenované
kněhkupectvi.

Poznamenáni 2. Všeliké dopisy
v záležitostech Dědictví sv. Cy
rilla a Methodia bud'tež posílány
pod adressou na Fr. Sušila,
starostu Dědictví, pro
íessora bohosloví; zásil
ky peněz pak buďtež činěny
v listech írankovaných pod adres
sou na Eduarda Karlíka,
kaplana u sv. Magdaleny,
pokladníka Dědictví v Brně.
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g_ 6. potřebu, přidali spolku od přisluSicího
ili-adu určeného císařského komisaru.

2. Kdyby se spolek rozejlti měl,
]. Vládnímu řízení se ponechnrá rozhodne výbor 0 jmění v duehu Dě

nahlídali v jednání spolku, hdili nad diclvi sv. Cyrilla a Mclhoiliu, a podá
zachováním nařízení u propůjčenom o tom předběžnou Zprávu vysokému
potvrzení daných, aneb všeobecnými v. k. místodržitelství, a svému P. T.
předpisy stanovených. u uzná-li za nejtlůsloilnijšnnn pánu biskupovi.

Výbor řídící.
František Sušil. lit. kons. rndn, professor theologie v Brně, starostu.
Eduard _Karlik. kaplan u sv. Magdalenyv Brně, pokladník.
Robert Suderla. biskupskýceremoniái'\! Brne, jednatel.
Iguae Vurm, spiritual v mor.—slez. ochranovne pro zanedbnlou mládei v

Brně,jednatel.
Dr. Jan Bv. Bílý, duchovní Správce v Předklášteří Tišnovskóm.
Dr. Beda Dudik, hisloriograf Moravský.
Jan Faborský. administrator fary ve Vel. Němčicích.
Bedřich Geissler, spirituul v bohosloveckúm semináři biskupském v Brně.
Dr. Frant. Hošek, professor theologie v Brně.
Gunther Kalivoda, priilut n Opat v linihrddč.
Pavel Křižkovský, kněz řádu sv. Augustina) Brně.
Beneš Method Kulda, furůi' na Chlumu v Cechách.
František Maršova-aký, ndmiinslralor fary Ořechovské.
Peregrin Obdržálek. kaplan v Pustomóři.
František Poimon, duchovní správce v Mnšůrkách.
Emanuel hrubě Putting, kanovník Olomoucký,délnma farář ve Svůbenicích.
Jakob Procházku. spirilnnl u Voršilek v Brně.
Matěj Procházka, lit. kons. radu, gymnasiulnl professor v Brně.
Jii'i Slota. gymnasialni professor v Buňské Bystřici.
Jan Soukup, kaplan ve Sloupů.
Eduard Stuchlý, tit. kons. radu, děkan & farář v Nusisluvě.
Bedi-ich hrubě Silva 'I'nrouen, c. k. konservutor pro Moravu, kněz cír

. kevní_ v Brne..
Tomáš Simberp, farář v Komíně.
Dr. František Skorpik, farář v Kučerově.
Karel Smidek, gymnasialní professor v Brně, redaktor „Hlasu, časopisu

církevního“
Anton Subert, farář v Lulči.
Josef 'l'ěšik, e. k. školní radu a dozorce národních škol na Moravě.
Ludvik 'I'idl, konsistnrní radu vOloinouci i v Brně, děkan & farář vÚjezdě.

(11247.

Poměr k \'lúdnium rizeni.

Předešlé stanovy potvrzuji Se od e. k. m. místodržitelství.

V Brně, dne 18. února 1854.

(L. S.) msmdrzitel:
Lažanský, v. r.
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Cirkevní časopisectvi.
Qitcratura bč feboořcvíiromnali

fu lrmi na těle libffčm. Saló hem taiomč
abrnroi, jetá literatura talomč w nárorn
imámem! — Diárob, heróš má dJubobz
nou literaturu (málo fnib), robot—á fe
člomčtuflabčmu (švih) pal-oříabu “pak
né!;o iaai budy: [ibu :: činčji bo přepim
nim, glomuílnúm, nefifaftmým, dpon'nn, ialo
item ftašeuá urorbuie tělo m fřečomitou
ročbrášběnofl, wobnatcínou gmalamčlofi a
bibnou nemožnou DD tub ib: lřeffanmi
pominnoft, na mini ;ábubuód) fpifům bo
brč niřiti, -— piícnmittroim cirka—mmbndya
libu [ročbo ošiwomati, literaturu tatomou
pobporomaii, "nás lúífu ! 230011:: měr:
noft amčoímn roynnoguic a garučuic.

í'élařomč fábámaii cbnčcjně na tcotu
(puls), Ivoš d)!ějí pognnti [itu aneb cbof
rohu člomčla. Salomon teplu, lteróšto
Žiwot nárobu propaguje, icbo [inúmenL
icbo toubo (\ bolení na imo bámó ie
čafoplícctmi.

Gafopifcchoi má rodilí) rolím na
čtenářfhoo a pobobá fc iiílrám, Iteté'; bo:
buše! u iinororóh'iro ncjíon mím pot—pali;
! bobrému, !ráfnc'mu (: uffiecbtilémn, ano
org na amos: jit—umm; ob šbářúw roč:
nitcné, iimš o to ibe, aby co [matčbo ::
to prambč fpaínřbo ion, bořili & ničili
gčctolilo Moimir pfanómi lnibl) [toi:bn1)nni,
ale gdm čaíopifami robmilaiu fc brat—(\\)
Giuliu, togplišuíi fc óábllbllč bouícnh; to
[and) Gíthvc Gbriftom), a mimo ncbéni
wgrůftá io obcccnlhtu mgbora proti Girfmi
Boji. Ganimení, iatéš ncrřiroymjm ml):
cbomůnim nárt—bu obcigcnou čáft a mčíta
icbem protitídcronibo čtení napufítčná a
obtobilá omlóbó, Iiůitcš abc sa bl'nocb a
na múfttabu! —

! tab Babiš nám bomolcuo učiniti
otc'qh; něftcrč na hiěšfitoo i tatolm) [ib
čeftozíiomanfř'ó: itn ntpřitcl bbi, abač bl)
(bom moin to píeb $obem 5obpomibnti,
tbgchbom břimali? an trcwiči dmfiaii
otramu, aboš mďxmic tělům připmmomati?
cm ěbóři blanmč bo [natynč Qoši metaii,
M dyccmcruce plošin bo llina a nečin=
u! i: bimti na to?

Bicdncme ani pérem, ani bofti "row
'nou rtučšitou oběti pooporowati [nabp

těd), hoří pilně čtouce čafopifl) a lnibip
lvíítbo truly" o nánfuutim pogomií, jal-í
nebqpečcnftwi, jafc' hutě čápaíp [: Git:
hoi firoji, :: hoří Šimčil nc; jiní to potí:
tuiícc ioffcdmu [toon filu, ímé Hibně bobi
no, froč oobobli na to obětují, aby fc'm
gól.—acbudporoni 6 nepřáteli) min; pumu,
(: [nabám tofícbo imnčjífibo pokoru tře
[tanífó, [\obnmilú [lnčr balí?

fE—črufwrúcmančlituicme těd), lidi
uenablišcji, jalébo bofabn mntlifá literatu=
m má a in! mohutná [i(a ft uhňmám ni.
9iero5umčiif gaiiflé čafu, ftěři latoliďé ča:
íopifccttoi ga gbptečnčpollóbaji "oro lomu
fo rabuiice, m,; něíahj čaíopic citim-gui
gnniiuc.

Shit—óEuforie, ftmšš flonši Gittwi,
má fmon gáflubu, at ji;; av tom neb onom
iagplu píču. ERebom !ajběm nárobu ifou
bunt Gbiinomu, (: uaífcmu čcíloáíomau:
ffčnm nárobu jeli čafopifíi cirhmniď) mn.—'
něj to! přáti, into jiným nárobomcúm.
Giíi to umí pmípčnno, ah; náč čítam;
lib čcliozílolmnftó fc bočital, item! la neb
ona obec [olič na fmůi mlaílní nállab
(bránu ímůi močiftiin :: rovogbobila, Nera!
pro něj gícbnala iohifná roudw menni,
mobuboroala oltáře, foam, lrčxínč obtago,
ano fnab na Můj náttab fám Eoftcl aneb
fffoíu nmftaiořta? mení-li sprchou tatomci
pro jiné obce info fagatel bhuomě mola:
iici: Stětc a učiňte toš! '? — 9icni=li ads
bobuo, aby náš lib čcflosílomanfló ie boa
mívali, to: Girtm— utčffenč ghnc'ui, the
těihími poutaml [cmřená oupi _a tubó
čáp—16pobnilá ? Diemádi i náť lib B
Girtmi glormoucenou ic formoutiti :: 6m:
buiici fe tabomnti? Nemá-li m! i mua=
firm čeRo-[Iomanfiém nárobu cil optarobu
!ntoliďó čili mneobecnó fe Bubiii, očima):
mali, pmžiti (\ otušomali? !Bogoruime
ien náramnó real—ilmeči laloiitem, ttm';
cirlmni čaíopifl) čtáwá (: meči tim, !te:
ráj talom'd) nim; bomlou neberobncn,
že „Spas irime a imitace celá ftam jeji
smi, má bmbolč pomčbomi fataliďě, a
(bn—točm Mou oboň nabffcnofti pro [mou



30

miru. $eotoš o neigimčjffíut citem tonů
monitor; to litanii ča neimočl'fibo paftofe

(Eithne, aa ieii pomčneffent a nepřátel po:
!ořeni, ga blobu a ro,;hořt ieii, !begto
tmm), ponřmabšnečta dtlemnid; čofopifů,
tale 561306 Eithne negná, rocela beg citu
čili meómtiďo om; moblith; obřifámá, ne:
točba, proč to činí a abali tobo třeba.
&boš to čafopiíed) citlefonid) čtámá o br
god) náiegbed) na "úlu $ettotou, na Gori:
ítoma námčftla,rmouti fe Bmitenou d)oti,
a 5 neiblubni útrob—t;toulá při fonlmi li
tanii: „.boípobineaaneij bo :! učiň bo
blaboílamena na gemi, :: nemqbámeij (yo
to ruce nepřáteliebo! D tomto citu mna!
latolít cirtemnibo čtení nemilownq nic neml.
Rboě 5 citleuonid: Iiftů fe boatoibá, Item!
na té neb to oné fraiinč nepřátelé na
Gielen: fmatou bctúmaii, ii [mitaii cipro:
nóflebuii, ftróbó fpolu o (Sithoi úpčiici
(: e bocela iinúm pocitem nešli ten, tte:

1133 :) t'ofTed) těchto mčted) ničeboš nemí,
ulobli fe o Girtmi: .?Ibne nepřátelé Gira
!me [na. pomšiti ráčil, Ič profime tmavě
učo." — Clomem — čtením eírlenmid;
čaíopiíů Bubi ie blubffi mčbomi latoliďč,
ošitouie a [ilí fe lóíta ! Gianni, toylěcuic
fe gúpal :: nabfíenoft pro miru, čeboš 5G:
iifte' faěbčmu nárobu a tuk—iš i naffemu
čefto=flomanflěmu potřebí.

Gídcwni čofopifecttoi.

<.Břeimc tebe i nanemu poneimice
d; u b e'm \: čeítorílowanftčmu libu tatototjd;
círlemnid; čaíoniíů, negapomenouce ním;
na wúpomčb“Bánč;„6bubť)m fe man:
geliunl awčftuief' 91 Abd-li fe nčlomu,
Robo čafopie pérem [móm proporomati
chtěl, še pobporowáni tatomě nebe—dýmu
libi šóbučbo u_guání, áábnébo oceněni: at
porody, ge tatomá budwmni almužnu ob
libi neučnanó ano!—rá i snemášenó tim
mčtffí Aáfluln) nabámů u iBoba.

R aámčrce ugnáwáme ga bobno a
blušno. mbččnou podymalu projeloiti !!Roa
temným, “Braaflúm iGlowenffóm
S)?otoinám za fmčr a rág, iatomá m;:
nilaií, tattéš fnašnúm Homem obpomčiti
am i Sblabomčfta. Dba toto lino
flouší móbtabnč Gírřmi [mate,to perqbils
nen! aómagťufteiíee e oblibenou ©!olou
a Bimotem. 9133Bodyommobiitalč [[o
menílěboGorilla a žDhtbobia na3mati
holým; owner čafopio tento nepřeftómá
fe růyliti & obáplomli Beg potřel—t)
ob [polečnč fpiíotonč řeči.

58111;bobrotimň tóčiš pošebnati citt
lewnímu čaiopifecttoi a Šóboudbo about
báli tatolidč literatuře to nárot—u čefto:
[[manflém! —

Patronové
rozličných řemesel, pořádkův a živnosti roz

manitých.
Qarmiči maii toe fftítu mobro

o čert'oeuo bělene'm glatt') mólntt. 'Bm
tron fmah; (šimon, QIpofítol, ieuš byl
jen bamiřům. Romubeto ieft obbělená,
na hoře mobtó a četlomá, bele čerroeuá
a mobrá.

Gina“ moji w [Hit—mělaboli

mobrou toneru. !Datron idt imatt'; Rate!
%elih), jenj bal potem cinem Ioítel to
Góduig). Rotnubeto ieft mobtó a ftříhná.

Galvanici čili !obetečnici
maii m člatém poli batttom) čaloun. 5.130
tron ieft [m. !Bamel e mečem. Roxon:
bem ieft aiatá :! pem-=.

.bobinóři maii m řemenem poli
mellí) ítřibmó cifemíf Ge glatúmi ručfami.
matt-on ieft fm. metr 6 toúoutem bu:
bičem. Rott—nom ieft řemenů a [tfii—má.

berci bimabelni maii to ftřit
bme'm poli fmutnou a roeíelcu nótmořťu
čili mal! 11 ne!: 2 meče Hišem. <Bateon jeít
fm. (Benefiuo, ienš byl bříme hercem.
Roroubem ieft uadpmó a ftřibmá.

ótnčiři maji to glatém poli čet:
mení) bmeť. $atren jeft [mató (Einar,
toč; a pouftetonil lo Itietflu. Ičt' Iaňlt)
bámií mu ímé mlélo, iimš on napáii to,
ienš bo to aaietí obměbčii; babe! [ebi mu
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na rameni; on brší brne! to ma; llo:
l—ou! icbo wifi na paprflřu f(unečnim.
Qoroubcm jeli čtrmcná a žlutá.

óřtbenáři mají to čertomčmpolí
glani hřeben Haribo apňfobn. thronla
ieft ím. imago—Ilona, ienš pu; břel—entot)
mgflela, má narobičťu B mafii, bómá ga
balena tolafnn [móm llečíč pob lřišem.
Řoroubem ieft čmotnú :: Žlutá.

©osp ob hh maií p čmoměm poli
ftřilnnon činí metla Rííbrně cblebo; nab
tím to fíříl—ru (luna, mčííc :: broěbbq.
išatron ich fm. Goat, jqn3 pocelřnóm
ga barmo noclclm bómal. Game, že bnl
pounemníhm ro Eriaflu a umřel 649.

ínil mnohé bílou. Eanátla icbo [mčňmá
fe 25. Iroětna :: 6. čet-tona. *Boněuí íme:
nnic [: tal iebno mčfto omílá na Sinón!
to větné lraiínř. Roroubm icft čmocnó
a mibmá na Anammí čermcnébo a bí:
lčbo mina.

Seblúří čí cmelaři maiím ftří:
Brnění poli nadmoě frote, na němž tří
břebíh; mčgí. !Bntronh ieft [m. .Ewtlena,
jenž monnlqla ím. líně i o blaf—ilo, ní
mi byl thíftuB !Bán přít—ít,nei: tří; í
blcbíto. Qotoubcm ieft ftřiE—tnáa naíbomó.

Ramcnící a poníci mii m
mobrém poliglaté náčiní gebníďé: Itušřblo
(cítil), ometačfu, ubelníci. watron iefl
[m. Gtěpán hmmomanó (i fm. Sicínlyolb,
nmíd; lolíníhi 6 Habímem na ruce). 90,
roubem icft mobrá a glam

Rlempíři či platnóří min na
Atleněm poli ftříbrnl') ban) či brnění rptířv
Ré, aneb alaton nel) ftříbrnou přilbicí, coš

ich iciíd) bílo miliontině. manon ieft fm.
ŽBlltm QBellý, o němšlepmmí,' Bt“l—rnčni

ímé nim; neoblojíl. Řotoabem jcíl 5elcnú
a fth'brná.

Rlol'ončníci maiíwmobrc'mpolí
četní; lloboul. film-on ieR [no. Satub,
pntomníl, maiíci poutnídou ítořaptu na
prfou lvl: na lloBoufu, pat mcč neb vůl
poumíďou. Roroubeío jel! mokrá (: černá.

Rníbaii (fnčbtoagačí)maii w ge:
lením polí Alan;pres (li6)ma5ačfh;, tníbu
a fapcfní tobollu. $atron icl't fm. í'nbmíl'
(hůl francougflú),iená bol mílomníf lníl),
brší quo lílíomě a trnotoon toumn.

(Í'ubmíl IX. bol ion frálc francongf
"ího i'ubmíla VIII. a Blunty ; Rafíilie,
nomen (. 1215. mcplnoletó náflcbomal

otce, math Bola pomčníci, itnš ici bola
lornnotoatí m Sřbcímín.mna tato měla
mnoho protilonífům, alt uměla mfftďo
přímů!—čti! bobrěmu cílí. 1236 naftoupíl
Qubmít fám \olótu. 2591! pán pobožný
:: inmmeblímů, ale měl bofti půtcl. sRác
l'ošnofí pubíla ici \'nbobómóníčtmí ironií,
to jen tu řřišáclé mála. ille nebol tam

ňtaflnó, [\ql fám aaiat :: gui wattů toqlupmtátíl fc bo íšrancie [1254.30tíní
motta icbo rolábu matoucí gemřela 1252.
&;" tento hůl mclmíbobročímtó,ílpítálo
Ballábal (: meřeinou Iníbonmu. 92.1270
mgal „gnonmlřiš a táhl proti Germánům,
ale bodem pomftalou nemocí bemtcl 1270
25. bne měfíce from:. im.—těĚonífáciuů
VIII. ga Gmatčbo ici pro!;[ůfíl 1297.

Rněblupci maií n: ftříbrném,
&latč rogbělcněm polí čmocněbo tato. 'Ba
tton ieftim.$onífádu6, arcibíflup, o hí
bou mečem probobnuton. Roroulgem jen
[Hil—rné, čcnoené :: glaté baron).

Řnčbtiítaří maiimftřibrnčmpo:
lí (ma černého člatem lorunomanébo to
floru, ienš btší brně polotonle můáiemně
íc třoucí.

!Batronla ieft fm. Slatcřína, panna
; ?lleganbríc, proflula uřenoftí Iman. Ros
roubcm ieft čuná :: ftříbrnó.

Sřolóří mojí to mobrém polí Alatč
rolo. *Bahonla íeft [m. Ratcřina Iolcm
umučcna. Romubem ieft mobró a glató.

Eomináří maií to flříbrnémpoli
brně pomalu lřiáem a fagotoou [lhal—učtu.
“Boiron icft fm. išloríau, ienš oben gali
má Rotoubm icft celá černá.

Ronmúři :: lotlóří mají to mo'
brém polí čcmcnou nábobn, ftřešcnou ob
2 lříblahnl) píů čilí gmífů. !Bgtton jcft
fm. Culogius 3 Šorbom; me Gpaňbelítn,
ob mentů pro íoíru imatoumměbčnóm
lopím probobnut. Rotoubem jen mobrá,
glntá a řemenů (nad)oroá).

Romáří maií to černém poll Bří:
ornou pobloíou. !Batron icft Ito. (Elígíus.
Retonbm icft čcrnů a [\íló.

Rošzlugí maií to čcttoenčm polí
otoč flříbrnó fíkačabla. ?Batron jen [na.
?Battolomči 6 nošení :: obřtnou losí. Ro
toulyeto jen řemenů a Bříbtna.

Rojcnnícímoiimnadíomčm čiam:
puroloěín) poli (líhne ležící loší berme:
[ím—mou. sponou izft [na. San lftitcl m
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občanu 5 loži, ienj nefe Qierlmfa Bohibo.
siemulgem netbomá a po ni rom-cumi
(bumúčlg bermelinu.

Rteiciři maii w geleněm poli
uáprftel :: nůšh; bami; ocelome'. mottem
ití) [m. San lreflitcL Rereubem iel'l be:
letní a mobrá.

í'élaři :: lélarnici maji íice
pohonného ?lcílulapa a proflulibo lilaře
.bn—potratu na paměti, ale na třeftanflě
van-om) málo iii fe pnmatuii. 8íout to
ale [m. Rauma a Samian, bum bratři
5 ilrabie točení, lilaii m Ggei na třetím
I'toleti.

Slečili lib (: bobptel mellou láíl'amofti
:: B melltjm ptoípřdaem ga barmo ! cila:
meni iména iBošibo (Wiil'lobrgitcl 291106
zábal nb nicí) a mně nítatnid) lřed; bm:
trům ?lnlimn, Yeoncia a Guprepia, abl)
ie. llaněli moblám. ?Btatří ale bebinfh)
íetrmali me miře a proto byli po mnobód;
mulád; [tati !. 303. “lila [m. Reign) ::
$amiana pnatčii byla obmešenn bo „film,
a tam těmto emunim loflel gafmčcen. *.Bo=
mótla fměti le 27 aáři). 3an Heítanílód;
lelamilů bómah; cheap) tědytn Gunntódg,
ienš brši m mfou [Henicc Mádle. 933
met—rim poli glam nábobičla 6 mafii. Sin;
roubem nwbní :: „žluté.

Malíři maji w ftřibrnčmpoli a:
bm; [m. 533mm) žvian'e. l.).iatton ieíl fm.
\'uiáč, malíř, prámč la! umluie lete—ubem
bubelvč bai-mt).

Mlynáři maju w mobrěm voli
íliibene' lolo mltjníté. $atronla jen [na.
MRbta, icuš mučená pro miru Érqftomu
lonečně bo mohl; uvržena 6 111115an lame:
nem fotem triu ae r. 237. Šeroulxm iefl
mobrá a flřibmd.

prlúři či Gmičlařl mniim
mobtim poli libru I'tl'ibmúd) [miiet $a:
itonic ieít ím. p. Elliaria di Monte. Ros
ronbem ieft mobró :: Hříbata.

Watčrači maii m mobrént poli 2
glatč mnu, lřišem. *Balreu jen [na. vlna):
uiuc, maiic [mini lvi—blefebe G egyptffúm
iřižeue (mupabů iai milé T), Be amoneč
lem šebráďňm, poloun'eu nb bóblů. Ro:
mubem jen mobrá a glam.

mošiři maji m čermeuém poli
tři ftřibtnč bůh) lilgem prolhčeni ffi-ge

gluten Emmu alůttpn ieft fm. žlRauriciuo.
Egle ieben 5 tvůbců tbebmlfle' legie, jenů
byla ge [amóďp lřeítanů. Rbpi cifať Um:
llecian ie byl pena! bo Gallie, zábal Gó:
fat cb celého mina, aby; bohům ie po:
lcřilo. “Into legie to neučinila :: proto
byl lašbl) belón; 5 ni ufmrcen, ale m;;
piebce bwči fe nepolořili, celá legie byla
(,uičena. Roroubew ieft řemenů a glatá.

Dptitomě (i\reilaři) maii m
[třibrném poli aciené [llo palčimé a mobré
brejle. Eliotem left íman'; íšeibolin, jen;
prmni breile nalil. Roroubew ieft aelenú
:: Džibuti

watuláři maji m ftiibmčm poli
šenffou blamu 6 fabcii. *Balronla iel'l fm.
Emagbalena 6 bloubůmi mich). Roroulmo
jeli nadbmú :: ftřílrmó.

*Baíiti maii m mobrěm poli alan;
opalel. *Batronla jeli [m. bála, jejiž pás
lati nemohli eb jejiho těla obepnouti.
99h! reálnápanna mmalermč, iiš Rhin
cianuB, miliobršilel cifaře Eecia, nemohu
ii přemlumili ani ! jábofti fine, ani !
mublnílušebnofli, uhnlnóm gpůíobem bal
muni-ití. Retoulyem __ieftalatú a matná.

SBelaři maji m mobrěm poli [tři
Bmó preclil. 'Batronh jen fm. Glišbita
5 Iburingu. (Églaf bcera kále Uberílčlyn
Dnbřeie, nat-05cm 1207, 5aflibená iii eo
Bielá 6 12lclóm [aubbrabětcm Ěbmings
ftóm a safnoubena [. 1221. Dl: fméln
mlóbi mclni nábožná :! bobročinná byla.
&'.1226 byl m 92čmeďu mihi blab.
Gligběla prchala maulu; "perly íme :: 5:1
to 900 dyubpd) giwila :: [ipitál uložila,
Fee; ofobuě nemocných cbilubemala. &)
lmrlimanšele fwibn 1228 byla ob "musm
fmčbo, Sinbřidm Ship! 5 ŽBartburgn,
ge ítath'i mntlačena a gabnána, 0 znaků:

6 billi) [ml)nti roe milé bibř a nougi
šima byti, aj fc ii ujala abbattme gRit=
gingu :! uiec iejí biflup Eamberflý. Ro.
nečnč obbrgela bafe Rath) ímé, ale dnčla
opet obřici ie iidn ale nebylo ii to po;
rootem. Bila teba; me mněl: from a
flnnšiln nusnému libu. Umřela [. 1231,
a 1235 Byla ě“ [matnu probláflma).
into fmaton maji pelaři na loroubmi, ia!
neíe toč delebem abgbónelmina. 58cm.:
bronbemni ieít mobrá a glatá.

(213Euboucim ročním pohačmóni)
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Viktor Šlossar,
prelat a opat Rajhradský, člen výboru Dědictví sv. Cyrilla a Methodia.

Sep-al Method Halabala.
jáhen Rajhradský.

Uenův-aje za s'nšné, aby se
vděčným potomkům zachovala pa
mátka slavných a ctihodných muahv,
rozhodně působivšich na národní a
církevní znovurozeni národu morav
ského: kladu vsím pravem v čelo
jejich životopisů znamenité. jmeno
církevního hodnostáře, který celý
svůj život zasvětil Bohu i vlasti- Na
rodil se dne 28. října 1793 v Klodo—
vě, nepatrné to dčtlince valašské
krajiny &pnkitěn byv v Drahotouš
ském chrámu sv. Vavřincedostaljme
na Martin a Karel. Otec jeho An
tonín byl chudý rolník, a matka
jeho Barbara byla z rodu Martinu
Černockého. Ačkoli 2 tak nízkého
rodu pocházel, nestydol se nikdy zn
Svůj slovanský původ; nýbrž pokor
né děkovaval Bohu, že ho : prachu
povýšiti ráčil mezi knitata země. Zu
dnů své slávy míval nad svou po
steli vyobrazeni nízké chaloupky své
ho to rodného mista & obraz ten
měl až do poslední hodinky u veli—
ké vážnosti. Hned v mládí vyznačo
val se příkladnou pobožností a po—
korou. Ve škole byl nejpilnějšim žil
kem a ukazoval naodolalelnou touhu
po dalším učení. Rodiče majice na
starosti šest dětí kromě něho, zdrá
hah se napřed poslali ho do měst
ských škol; až konečně na mnoho
prosby toho obdržel, že ho poslali
r. 1806 na hlavní školu do Lipníka.
Tamější direktor P. František Gra—

„C'tčli mů“ slavné !“

dický prominul mu školní plat ohle
dem chudoby rodičův a několik do
brodinců městských stravovalo jej
zdarma. Štastnč ukonřiv učení na
hlavní škole, odebral se na Kromě
řížské gymnasium a výborně tan.
prospíval v humanitních štndijieh pod
výtečným professorem P. Jaroslavem
Horákem r. l812. Na to Studna-nllilo
solii na Olomouckém lyceum, často
velikou-nouzi trpí-, an ho tam velmi
málo dobrodinců podporovalo. tak že
téměř výhradně soukromým [močová
niin bídně se živili musil. Proskou
mov vody filosofické, odhodlal se k
nemalé radosti příbuzných k duchov
nímu stavu. lhlásil se r. 1814 v
Rajhradě, snažnč žailnje tehdejšího
preláta Augustina Kocha, aby ho do
řádu benediktýnskeho přijal. Opat
svolil. Dne 1. listOpadu l814 byl
do šatů řelmlnických oblečen a
odevzdán pod ochranu a péči tch—
dejšiho novicuuistra Cyrilla 0 k a n ik a.
Brzy se úplně seznámil s výtečným
duchem řeholy sv. Benedikta a za'ri
dil podlé něho svůj život. Trpělivnsti
a pokorou získal si za krátkou do
llu nejen náklonnost představených,
nýbrž i lasku všech spoluhrnlrů. Po
roce byl poslán na bohosloveckou ía»
kultu v Brně a neunavnč pokračoval
jak v náboženských vodach tak v
holiuinilém životě. l'o druhém roce
ehtů život úplně zasvětili Bohu, ža
dal opata i shromážděny sbor bra

3
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trův, aby slavnou professí (řeholní
slib) složili směl, mezi jiny'm pravě:
„Má touha po životě řeholnickém, takř
ka s mlékem mateřským vsatá a po tři
leta, co mezi Vámi žiju, víc a více se
zmahnjici, pobádá mne, abych po
svátné vyznání řeholy Benediktinské
do Vašich ruk, shromáždění Volební
Otcové, složil. Neboť jen v tomto po—
volání, po kterém jsem od kolébky
tak toužil, všechno zdravě rozváživ
& podivnou shlcdav shodu mé pova
hy s životem řeholnickým: i nej
štnstncčjší budoucnosti nadili se me
hu! (Licct mihi ominari omnia lnu
slissima.) Aniž mne taina jest šedá
starobylost posvátné řeholy Nursian
ského Arciotce, aniž slavná řada mu
žův v těchto posvátných Athenách
vědy pěstujícíeh, aniž tisícero sva
tých, ježto tento ústav veškerých
cnosli Bohu vychoval. Těmito vážny'
mi příčinami, ač 0 jiny'ch mlěím, po—
noukan, žádám Vás snažně, Veledů
stejny p. Opate & Velebné shro—
máždění bratrův, abyste mne laskavě
do Vašeho bratrského spolku přijali.
Než aby se snad nezdálo, že Vám
lichotím, slibuji jen krátce avšak
upřímně, že se co možná vynasna
žím, abyste na mne shledali, jak si
toho přejete, šlechetněho arozumně—
ho klášternika. Kdybych však mi—
movolně do Vaší nemilosti upadnouti
měl, promiňte mi toho s laskavou
Ochotnosti, začež Vás snažně prosím
a ještě jednou prosím. Co nejspíše
napravím s pomocí Boží své dosa
vadní vady, snaže se, abych bez
odkladu a radostně i nejmenší Vaše
pokynutí vyplnil. Kdyby ale nepatrnost
mych duševních vloh v literarnim
umění mi překážela, vynasnažím se,
abych toho Šlechetnym chováním vy
nahradit: „Budu ašpoů dobrý, nemo
ha byti učenným! (Ero saltem bo
nus, si non possum esse peritus. *)

S takymi bohumilymi úmysly
složil v anhradském chrámu Páně
slavné doživotní sliby ke cti a chvá—
le sv. Benedikta, jakož i palronův
') ZpraTtyto čerpány jsou z původních

listiu archivu Rajhradskébo.

chrámu sv. Petra i Pavla, pojmeno
ván byv jmenem klášterním Viktor

llned nato byl poslán do Olo
mouce, aby tam odbyl poslední dvě.
leta na theologické fakultě, jejižto
ředitelem za onoho času byl Dr. Jan
Babor. Slušně a všestranně už při
praven jsa, byl dne 5. září 1819 od
tehdejšího biskupa brněnského Václa—
va Urbana na kněžství vysvěcen. Na
vrátiv se do Rajhradu, počínal si
chvalitebně v duchovní Správě, tak
že už r. 1820 na žádost p. biskupa
i farnost Slapanickou prozatímně ří
dili mohl. Nato zastával s velikou
bedlivostí rozličné úřady klášterní,
stav se napřed tajemníkem opatovym
a noviemistrom. S náramnou pilností
sestavit taky klášterní archiv a kni
hovnu, čemuž posud nasvědčují na
pisy svazků na větším díle psané je
ho rukou. Konečně se stal kuchyň—
ským :: vyznačil se v tom úřadě ne—
obyčejnou sběhlostí i opatrností. tle—
Iádku držel v přísném pořádku, v
kuchyni sám pilně dohlížoje. Příjmy
. vydání zevrubně zaznamenával. Po
smrti opata Augustina Kocha shro
máždili se bratři, aby si vyvolili no
vého vůdce. Avšak dlouho se ne
mohli sjednotiti. Konečně přistoupili
k volbě a mimo nadání vyvolen byl
většinou hlasů skromný a pokorný
Viktor.

Stalo se to dne 9. července r.
1832. Načež dne 16. září tohož ro
ku infulován jest za preláta i opata,
a sice druhého v řadě, co Rajhrad
od Břevnova neodvislým se stal. Ro
ku následujícího zasedal už mezi mo
ravskymi prelaty na zemském sněmu
v Brně. Jak bratři doma tak i pod
daní venku nemohli se dosti vyna
chváliti jeho dobroty a vlídnosti. Ne
hot on panoval laskavě jako otec
mezi svými dítky. Zdá se, jakoby
byl přísně následoval napomenutí,
ježto sv. Otec Benedikt v i'olfoliopa—
tům dává, an dí: „Přijme-li někdo
úřad opata, ať v dvojí nauce jest vzo—
rem svy'm žákům, to jest at vše do
bré více činy než slovy odporouěi,
by schopným žákům přikázat Boží,
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slovy hlásal : jiným však zatvrzelého
srdce či prostějšího ducha at' činy
svými Bolí zákony vykládá. *)

Tot úkol, kterýt Sobě i opat
Viktor představil. Pročež často na
vštěvoval bratry ba i novice přátelsky
s nimi rozmlouvávaje. Vyptával se
starostlivě na jejich telesnú idnšcvni
potřeby a hleděl, aby je cu nejspíše
a k jejich nemalé radosti vyplnil.
Spolu však nezapmnnčl na moudrou
kázeň. krasne i pravdive vyslovil to
náš domácí báSnik P. Václav Kříž v
radostném plesáuí k imenovinám
opatovým r. 1838:

„V Boží ztužen bázni,
„Cestám, které k nebi vedou, nás

učí,
„A sám v té, jak uči, žije kázni.“

Navštíviv jednou novice, ptal se
jich, čemu se už naučili. Tito se
hned chlubili, jak mnoho už z Fran
štiny a Angličiny umi. l'relát tiše je
vyslechnuv pravil: „A čemu jste se
posud nenaučili? — A když novice—
vé zaraženč mlčeli, řekl jim: „l'o
kol-el“ — a odešel. Byl také štědrým
podporovatelem chudých a nuzných;
márnd však neutrácel. Stalo se, že
jistý jeho známý, ač byl zámožný,
žádal ho kdysi, aby mu něco duro
val. Prelát mu slušně odepřel jeho
zbytečnou prasbu, řka: „Cokoli dá
vám, jen co almužnu dávám“ Po
hostinný nebyl jen k velkým pánům,
nýbrž i k chudým a pocestným; ja
koii chvalitehný obyčej míval, že
na zelený čtvrtek každoročně dva
náct žebrákův Vyčastoval, sám jim
u swla posluhuje a po obědě jim
nohy unlývajc. !( obecnému lidu "yl
velnii laskavý. Mnohá matka na n m
vyprosila, že její syn na vojnu nc
byl odveden. Jindy zase dostala chu
dá vdova zadarmo dříví z panských
lesů v tuhé zime. V nejjasnějším
světle se ukázala jeho dobročinná láska,
když nastala r. 1848 a 1849 veliká
bída mezi lidem; nebo! ačkoliv se.
důchody klášterní zrušením desátku

') Regula S. Patria Benedicti. Qualis debeat
essa Ablas. b. 2.

a patrimonialní vlády znamenitě zmen
šily, přece pomáhal chudině, kde jen
mohl. Zvláště toho času sešlo ze v
okoli kláštera mnoho chudých dělni
kův, aby zpřimili běh řeky Vraea
vy a na blízku vystavěli pevný zplav,
a většina jich brala své útočiště k
dobrotivéinu opatovi Proto byl taky
u lidu vůbec važen a milován, což
nejlepe poznali z nasledující události.

V bouřlivém r. 18-18. roznesla
se po Rajhradském okolí náhle zprá
va, že se rozkácená luza Brněnská
chystá na zámožný klášter Rajhrad
ský, aby jej zpustošila. Byla právě
neděle a chasa se veselila v hospo
dě před veselou hudbou. Tu zvolal
někdo pod oknem silným hlasem:
„Zhůru! Brňaei táhnou proti klášte—
rul“ Hudba hned umlkla, jakby ui-e
zal. Jonáci Opustili v kole sve ta
nečnice a pádili ven. Ozbrojivše se
na kvap vidly, kůly a kopáči, ob
cházeli jako vojenská hlídka
klášterní stavby vůkol a vůkol, až
se konečně dozvěděli, že si kdosi
nevčasně s nimi zažertoval.

Z toto vidět, jako vroucně bo
lid miloval. Než i bratři uznávali je—
ho zásluhy, Zvláště když r. 1852
slavil památku dvacitiletého preláto
váni, vyslovil jemu krásně city vdec
nosti celého konventu P. Jan Křtitel
Mik v latinské básni, mezi jiným se
vyjútll'iv takto:

„Non prius antique deílectent tlu
mina cursu,

„Et nulla in silvis nidilicabit avis:
„Ouam nostra cedat pietaaque tl

desque,
„Gratia quam uteriti possit abire

Tui.“

Spíše řeky opusti běh starý, a
nižádny' pták nebude hnízdili v le
sích: nežli by prestali mela naše
úcta i důvěra a zaniknouti památka
Tvé zásluhy (vdá-nost).

Kromě toho byl velmi nábozný.
I v noci chodivával k uctění Ve—
lebné Svatosti, zavedl lepši pořádek
v duchovních hodinkách, a staral se
pečlivě a ozdobu chrámu Pane. Jen
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na kostelní roucha . jiné potřeby |: '
službám Božím obětoval 7000 zl.
stříbra.') Roku 1840 ozdobil n du
hovým nářadím opatřil sakristiji, r.
1844 dal upraviti oratorium, aby se
tam pohodlněji chodítí mohlo do kům.
V oratorium dal posvětiti oltář, aby
tam churaví & staří bratři mše svaté
sloužiti mohli, a okrášlil jej mistr
ným obrazem sv. Benedikta od ma
liře p. Zeleného, ") rodáka Raj
hradského. Roku 1845 dal ohno
viti klášterní chrám Páně vnitř i
zevnitř, a krásně. bylo ozdobeno de
satero oltářůvi dvě lmply, kapitolní
totiž :. marjánské. Zvláště ukazoval,
ze mublaho moravského ná
rodu na srdci leží. Jak se rmoutl
val, že naš staroslavný Ho
stýn, drahocenná to katolická i
národní památka, po 58 dlouhých let
v rozvalinách ležel. Myslivec tam
kdysi na posvátném místě zastřelil
lišku, a na klenbě chrámu rostlo
už bodláčí a křoví. Než. nastaly na—
šemu národu příznivější doby. lilo—
ravský lid nezapomněl na posvátné
místo, kdežto matka Boží divy tvori.
Radostné nosili naši krajané pisek,
cihly a vápno na temeno hory, a
svatý Hostýn se zalesknul v staro—
dávné slávč. Dne 2. července r. 1845
na den Navštívení blahoslavené P
M. hyl onen chrám na nove posvě
cen u sice prnvicílinjhrndského opa
ta, národu milovného Viktora, kte
rýžto taky první na té slovanské ho
re obětoval Bohu ohe! mše svaté.
Asi 50,000 poutníků slzelo radostí
při tom dnjlmavém úkonu. R. 1848
přistoupil k jednotě Itatoliché"*) v
Brně a pilně navštěvoval jeji sjezdy.
V Rajhradě samém zařídil lilialní
jednotu katolickou a bratrstvo rů—
žencové Panny Marie, do jejichž

') Viz „Kirchlicho Topoly-nphía Mahren'. v.
Dr."GregoraWolnyl btheíl. ]. Band.S. 409, 428,

“) Pán Zelený býváteď—v. Bmů, | mno
hou důvěru podívá u znatelilv malby.

'") Katolická jednota rozvíjí blabonosnou
n polehnanou činnost Ivou odo třech
let pod zdititou u.“lilámenn. ln

Gmi životními.

shromáždění přicházíval & horlivě k
lidu míuvival. A když r. 1852 za
raženo bylo v Brně Dědictví sv.
Cyrilla a Methodia, přistoupil hnedle
mezi zakladatele toho národního
ústavu a pro své veliké zásluhy o
moravský lid byl vyvolen do výbo—
ru. On byl taky lidem společnosti
pro zvelebení orby, přírodopisu
a vlasteneckého dějepis'u Moravy a
Slezska, člen “spolku zahradnické
ho a spolestarosta ústavu hlucho
nčmých v Brne. Všemožně pod
poroval vědy a umění. On se staral
o vědecké vzdělání podřízených
knčzů, rozmnoiil biblioteku vzácnými
Spisy, a založil v klášteře přírodni
cké kabinety, sbírku obrazů, vzorků,
starých mincí, . slovanských staro
žitnosti, vykopaných z pohanských
hrobů na Rebešoviekém návrší. Vý
tečného malíře p. Jos. Zeleného pod
poroval na cestě k llll'lí.ní a pročež
viděti v klášteře nejzdařilejší práte
toho umělce, jako podobiznu opnla
Viktora, sv. Benedikta v oratorium.
Mojžíš v sbírce ohrazův . m. j. Oh—

jednal taky u malíř. Brněnského p.
.! Štaslneho podobiznu císaře Fran
tiška I., dobrodince kláštera, visící
ve veliké dvorunč. Mimo to zveiebil
na obou klášterních statkáeh polní
hospodářství, lesnictví a zahradnictví.
Dostavil taky zapadni oddíl kláštera
a dal horní i dolní chodby vydlážditi
čtverhranným kamenem. Takto vše
strunné Rajhrad zvelebiv, : velikou
radostí a slávou slavil dne 2l. řijna
1818 památku BOOletého zalozeni
Rn'hratlu od českého vívody Břeti
sl va, v kterémžto roce podruhé za
sedal nn moravském snčmě zemském.
Rok na to pozval OO. Redemptoristy do
Rajhradu, aby tu zaridili pro lid
slavnou míssii a plnomocnými od
pustky. Avšak tak velikým namáhá—
nlm překonán už postonával. ! uzi

val Grafenbergskýeh lazní, avšak bez
znační úlevy. Ačkoli churav byl r.
1852 při sjezdu rakouskych Opatú v
Kremsmimstru a vydal se od tam—
tud na cestu do Německa aby seznal
zivot klášternii za hranicemi drahé
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vlasti. Vyprowlzen jsa nynějším ve
ledůstojnym p. prolútem Guntherom
Kalivodou navštívil švýcarský klá—
šter Einsiedlersky a historicky důle
žitou Kostnici a vrátil se přes \'ir
tembersko, Bavory a .eohy do Mo
ravy. Jsa opět mezi bratry zařídil
mnohé opravy a zvláště vymohl, že
přijaty byly od kapituly bratrů nové
stanovy. Až do posledního okamiení
hyl ustavičně činným. Stav se ještě
r. 1854 apoštolským konvisitatorcm
augustinianskýeh klášterův v Čechách,
na Moravě a v Krakově, ochotně je
navštěvoval v průvodu Jeho Excel
leneí Vysnccdůstojnóho p. biskupa
brněnského Arnošta : hrabat Scholl“
gotschů. Nyni uz vicea více chřadnul,
až konečně dne 16. srpna 1854 shro
mažditi dal všechny bratry vůkol

sveho Ioie, aby se s nimi rozloučil
aje odprosil. Bratří se ho tázali,
jakhy zaříditi měli některé světské
záležitosti po jeho smrti. On mlčel.
Konečně se h:) kdosi tázal, chceli byti
s Pánem Bohem zaopatřen. „Ach,
anol“ odpověděl, „a co nejspíše!4
—- Zaopatřcn jsa svátostmi umírají
cich promluvil k bratrům posledni
tato slova, slúbnoucim už hlasem:
„Misercmini nicí, mísereminitnei,sal
lem vos amici mci, quia tnanus Do—
mini tcligit me. (Smilujte sea ustnite
nade mnou aspoň vy, moji přátelé;
neho! ruka l'iině dotekla se me.)
(Joh. XIX 21). Potom se ubrůtiv tiše
v Pánu skonal, hojně oplakáván jsa
od svých přátel a ctitelů a Rajhrad
skýeh [úmlkův a milé vlasti.

Josef Voráč,
kaplan Jedovnický, člen výboru Dědictví sy. Cyrilla a Hethodi

Narodil se dne 6. května ISIS
v dědině Ilostání, náležící k dě
kanství Prostějovskému na Olomoucku.
Otec jeho, Jan Voráč, polnláník, byv
dh've zaměstnán při školství, pozo
roval záhy nevšedních Schopnosti pil
ného žáka :: odhodlal se, dáti ho na
studie. ač se mimo Josefa ještě 0
čtyry starší dílky rodičům ltarnli bylo.
Normalnt třídy odbyl v Hus topeci,
gymnasimnv Kroměříži, lilosoůi
v Brn č, kdežto i do semináře kněž—
ského vstoupil roku 1835. A6 všude
chvalitebné pokroky činil, přec oh
zláštně vytknouti sluší jeho pil
nost, kterou vynakládal záhy na
pěstovaní mluvy mateřské,
přesvědčen jsa, ze bez dokonalé zna
mosti jeji nižádnému vzdělanci, nercili
knězi olo-jíti se není lze. Za pravdu
výroku toho ručí, že se stal Vo rrič
učitelem Ceskeho jazyka v
cln ni 11átč, by v něm německé alumny
cvičil. Na kněžství zřízen byl dne 4.

srpna 1839, ohdržev první místo na
vinit'i Páně v Obřanech. Po třech
letech, roku 1342, dostal se za kn—
plana do mě.—“tečkaJ 0 d o vn i c. kdežto
heliem 15 let, nupi'ed tehdejštho sta
řičkclhopana :nrciknězeStoklásku,
po jeho smrtipak nynějšíhodůstoj
ného pána viceděkana Ema
nuela Melnickélto věrněa nen
nnvené podporu/al u vedeni rozsáhlé
duchovní správy, kteráž na 4144|Inšl
s pěti školami čítá. Spojeným silám
ohon duchovních pastýřů po—
dni'ilo se už před mnoha lety zorn—
zitibratrstvo živého růžence,
kteréž podnes utěiene kvete; ozdobila
se svatyně Jedovnická kras
nými obrazy, kostelním šalstvom ano
i novymi zvony. llovněz Itývalů malá
kapličkav Senetá'rově společnou
snahou horlivý-oh kněží rozděleno jest
a opatřena ohrnzcm sv. .loSeI'a atd.,
tak že se v ní časem i mše svatá
sloutivú.
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O horlivosti P. Voračově na
kazatelnici, ve zpovědnici a
ve škole panuje jeden hlas; ano ive
Křtinách za času poutního obětívč
se propůjčoíral pautníkům ve zpověd—
nici a výmluvností svou na kazatelně
zachvacoval nábožná zástupy. Nejpo—
žehnanější pak snahu rozvinulo roz—
šiřovánl dobrých kněh mezi
lidem okolním ; pomník zajisté, který
přetrva věky. Jak mile totiž Dčd i—
ctví sv. Cyrilla a Methodia do
života vstoupilo, byl! zajisté Voráč
jedním z nejhorlivčjšich šil-itelů jeho,
jak se o tom kazdý přesvědčit může,
nahlédna do „Hlasn“ od roku 1851
a následujících, kdežto celé řady údů
jeho přičiněním získaných se uvádějí.
Tou příčinou obrátil na sebe pozor
Výbor u téhož Dědictví, který
uznávaje zásluhy jeho, za člena
svého jej vyvolil !. P. 1852.
Následkem rozkvětu Dědictví Brněn—

Jak to vypadalo
Obrazek : městského života, kreslený

Jest svatvečer svatého Mikuláše.
Jaké to běhání, jaké radování po ce
lém městěl Velcí, malí chodí po ulici
a dívají se na plné krámy. A což ta
svěží mládež! U každého prodavače
stojí ji celé houfy, obdivuje věci a
těší se na dary sv. Mikuláše. Karlík
prohlíží bohatý krám eukrářův a ta
kovou bedlivosti, nic jinak než jakoby
všecko jeho zbožiskoupiti chtěl.Fran
tík opět pláče a neříká, že lidé vše
cko pokoupi a že svatému Mikuláši
málo zbyde ku podčlení. Jaký to hluk,
jaké temelení po celém náměstí!

Jinak to zatím vypadá u mého
dědečka. Tam se pracuje jako jindy,
nebo ještě neodzvonilo klekánl. Chas
níei pokoušejí dělnice a naopak děl
nice zase chasmky. Adam se ptal
llaty, má-li již za oknem punčochu,
že se již Mikuláši v okolí potloukají.
„Nestarejte se o mne ,“ řekla Háta,

ského počala se též šít-ití mezi lidem
známosto Dědictví Svata-Jan—
ském v Praze, kteréžto jako všudy,
tak i v našem kraji neutrpělo mladším
ústavem Moravským nižadne ujmy,
ny'brž více se rozmáhalo než dříve,
kdežto na mnoze neznámo bylo. [
Praze získal Voráč počet zname
nity spoluddův. A tak pracoval hor
livý kněz neunaveně na vinici Páně.
až do té hodiny, kde ho odvolal Pán
z vezdejšího,každému člověku
nebezpečenstvi strojiclho
světa do života lepšího. Oneinocnčv
na zápal plic za málo dní usnul v
Pánu dne M. července 1857. Mnoho
slzí se vyronilo " jrho pohřebuaza
jistě i mnoho modliteb následovalo
jej od těch , jimž po 15 let občlivě
sloužil.„Odpočinutí lehké dejž
mu Pane, a světlo věčné a! mu
svítí, nechat odpočívá v po
koji.“ Amen. rm.

u mého dědečka?

od .Ios. Nikolou-a, ml. učitele v Tabote.

'„však'já si ji dám za okno, až píljdn
spal.“ „To jsi ale,“ připomínal starši
Filip, „již dejte předce nějakou ro
zumnou, do které by se hodně vešlo.“
„Ne, to nedělejte,“ odporoval zase
Adam, „tím by jsme jenom my ujmu
trpěli. Mikuláš by složil všecky dary
Své do Hátiny punčochy, a na nás by
se pak ničeho nedostalo? „Však vám
bez toho Mikuláš neudělí ničeho,“
předpovídala Běta, „leda notnou lml
na záda.“ Podobně. se rozprávělo až
do samého večera.

Večer se přiblížil, hluk na ulici
umíral, až konečně docela utichl. Mi
kuláši počali chodit, trestali neposluš—
ných, odměňovali dobrých. Himoto
bylo až nazbyt, jen když okolo dě
dečkova domu šli, chovali se tiše, ano
ani andělíček nedůvéřoval sobě za
zvoniti. Když Mikuláši do světnice
vstoupili nechtějí, vstupme my tam.
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Dědeček sedl za širokým stolem;
děvčata okolo něho. Hrobové ticho
panuje v světnici. Konečně přetrhne
dědeček mlčení a ptá se Rozary:
„Povez, či svatvočer světíme dnes?“
„Svat. Mikuláše,“ odpovídá Rozára.
„Dubí-e; budu vám vypravovali tedy
život a pout sv. Mikuláše, tohoto nc
ohroženěho hajitele křesťanů.“ Při
tom se zamlěcl, jakoby o něčem pře—
mýšlel, načež za nedlouho počal vy
prav0vati asi takto:

„Každý má zachovávali přikázání
Boží, býti poslušen rodičů i předsta
vených svých. Hodné děti každý mi—
luje a hledi jim radost učiniti. Veli
kým přítelem mládeže byl svatý Mi
kuhiš.“

„Svatý Mikuláš narodil se vměstě
Fatal-e v Lycii. Rodičově jeho byli
lidé velmi nábožni, vzácní a zámožní.
! pěstovali synačka svého co nejbedli
věji, a kladli sliny i skutky lásku ku
cnosti v útlě srdečko jeho. Výborní
uěitelově byli do domu povoláni, aby
podporovali snahu jejich. Poněvadž
pak Mikuláš velmi pilným žákem byl,
vynikl brzy nad vrstevníky svě, ano
později pro svou učenost a mravul
dokonalost daleko za hraniccmiotčiny
své znám a vyhlášen byl. Nicméně
Mikuláš byl pořád skromný. nezaklá
daje sobě mnoho na učenosti své, ří
kaje, že ještě mnoho toho jest, čeho
se mu nedostává. Když pak v muže
vyrostl, dal se vysvětiti na kněžství,
nad čím rodičové jeho dobří radost
pocítili velikou. Avšak radost jejich
neměla dlouhého trvání, neho brzy
na to morovou ránou zachváccnibyli,
což nesmírnou krásně. Srdce Mikulá
šovo naplnilo bolestí.“

„Mikuláš zdědil po svých rodi
čích milých znamenitě jmění , kteréž
však v očích jeho žadné ceny ne
mělo. I pravil: „Neni to hohntstvímé,
já jsem pouze Správcem zděděného
zboží tohoto a jedenkrate budu přísný
počet z něho museli Bohu všemohou
címu vydali.“ [ neužívat ho k pro
spěchu svěmu, nýbrž ku prospěchu
bližntch. Koho bída tlačila, ktomu
p05píšil, a plným. rukama rozdával

dary všeliké. To pak činil nejraději
po tajmu, kde ho nikdo nepozoroval,
tak aby levice nevěděla, což činila
pravice. Také nižádných dlků nepi'i
jímat, pravě , ze koná toliko povin
nost svou.“

„Veliká, vroucí byla láska a od—
danost jeho kn Kristu Ježíši! Touto
láskou puzcn, vydal se na obtížnou
cestu do Jeruzaléma, hlavního města
země svatě, aby se pomodlit na ml
stech, kde Spasitel náš žil a Umřel,
dokonaje vkaUpeni naše. Avšak na
moři strhla se bouře veliká, tak že se
loď již potopovala. Tu pak na prosbu
námořnikův Mikuláš modlili se počal,
a hle! — moře utišilo se.“

„Když pohožnost svou v Jeru—
zalémě vykonal', vstoupil do kláštera
Svatosionského, aby v tichosti dnem i
noci pánu Bohu sloužil. Jednou však,
když se modlil, slyšel hlas: .,Mikuhiši,
zde není pole. na kterémž plod při
neseš, jehož já od tebe očekávám.
Navrar se k svému předešlému životu,
aby jméno má skrze tebe zvclcbcno
bylo.“ Mikuláš uposlechna Opustil
klášter, šel do Myry, Země Lyric
města hlavního.“

„Nedlouho po tom sesti se lvi
skupové a knězi země tě, a zvolili ná
hožněho Mikuláše za biskupa v Myře.
Od té doby Snažil se Mikuláš jcšté
vznešenějšich cnosll si osvojili a ještě
dokonaleji živ býti. Velmi často se
pnstil a celé noci na modlitbách trval.
Kdo pomoci potřeboval, u něho ne
jen pomoci, ale i útěchy došel. Miku
láš se všemožně staral o časně i
věčné blaho svých osadníkův; jim
obětoval všecky síly a všecko jíuěni
své.“

„Za večera !( nuzným Chodíval
osadníkům, vyvolával jich a pomáhal
jím. Přitom se pak nikdy nezapo—
mněl oplati, jak se vede dltkáin je—
jich, jsou-Ii hodny, nábožny a po—
slušny? DověděI-li se o nějakém dn
hrém ditku, řikával: „Hodnýln chvála
a čest; musime jim radost Zpusobit,
aby byly ještě hoduějšími a lepším."
A když dítky Spaly, přicházel s dárky
a za okna jim je ukládal. Jakou ra—



40 Čtení břit: o gemčpiínč.

dost měly dítky, když ráno vstaly,
jak vesele skákaly !“

„V ten čas, když svatý Mikuláš
živ byl, musili křesťané mnoho sná—
šeti a trpěli pro vířu Kristovu. Miku—
láš však jako dobrý pastýř, kterýž
hotov jest dáti život svůj za ovce
své, neopustil stáda svého ani v pro—
tívenstvích od císařů Díoklecíánu a
Maximiána církvi činčných araději do
vězení jíti volil, než aby od rozšiřo
vání víry a enosli křesťanské ustou—
píl. S myslí radostnou a vděčnou
snášel okovy a strasti vězení, tčše
zde zaroveň trpící křesťany, které
ukrutni pohané uvěznili. Po dlouhém
čase, když se Konstantin veliký stal
císařem římským, byl zase na svobodu
propuštěn a a novou silou a důvěmu
hlásal slovo Páně. Celé zástupy lidu
přicházely, aby ho slyšely. [ dítky
pospíchaly, aby uslyšely, co jim krás
ného a panu Ježíši povídali bude. On
je tak miloval !“

„Konečně ho povolal Bůh ksobě
!. P. 342 (dne 6. prosince) a v bla
boslavené společenství všech věrných
sluhů Kristových uvedl; protož pa
mátka jeho mezi námi v požehnání a
mezi mládeží zvláště proto udržována,
že dítky nad jiné rád vyučoval a v
outlých srdcích jejich království Boží
pěstoval, a až posud ze zdaru jich
se těšiti nepřestává. Chvála hodnýmt“
Domluvil.

Největší ticho panovalo v pokoji;
ještč zněla děvčatům slova otcova v
uších; mlčeli, ani se nehýbajíce, ja—
koby ještě nččo očekávali. „To si
dobře pamatujte,“ počal skutečně po
delší přestávce dědeček, „na rok se
vás na to zase vyptám. Která to ne
dovede náležitě vyprávět, nedostane
žádný dárek o svatém Mikuláši. A
nyní jděte spal.“

Děvčata opustily světnici, klekly
před krucííix, pomodlily a pokropily
se svěcenou vodou a s Pánembohem
usnuly. Dědeček chodil spat až po de—
sáté; do te doby prohlížel psaní, které
byl obdržel, přepočítdval oučty, bylo-lí
zapotřebí, odepisovat. Dnes pak nad
to uchystal ještě dárky pro děvčata

a chasu. Avšak již cítil desátou na
očích, uzavřel úkol, který si rano dal,
pomodlit í pokropil se a odebral na
odpočinek. Alžběta ještě nahlédla,
zda-li vše uzavírána, svolala psi _a
kočky, psa vyprovodila na dvůr do
boudy a kočky zavřela na půdu, aby
na děti do světnice se nedostaly a
je neudusily. Konečně ulilav kamnech
každou jiskřičku, uchystala si na stůl
troudník a louč pro zítřek. Když pak
vykonala večerní svou modlitbu, po
ložila si růženec pod hlavu a usnula.
Všadylicho — hrobová ticho —- kaž
dého objímá pokojný spánek, jen po
nocný opatruje světlo —- oheň.

Temný zvuk zvonu ohlašuje pá—
tou hodinu osadníkům svým. Alžběta
již vstává. První její jest požehnat
se a políbit křížek na růžeuci svém,
kterýž vždycky při sobě nosí, v noci
pak pod hlavou mívá. Jsouc ustro
jena pokropila se vodou svěcenou a
rozdělala oheň. Zatím se také děde
ček ustrojil. Tu chvilku bylo slyšet
odměřeně klapaní. bot, vrzly dveře, a
dědeček objevil se na zápraží. Pes
vyskočil z boudy, zaštěkal, a jedným
skokem byl u dědečka. Takovému
zaštčknutí již rozuměla chasa, vědouc,
že již čas k práci. A tak udržoval
dědeček mlčky pořádek v domě. Na
dvéře u komory dnes však zaklepatí
nepotřeboval, — děvčata již byla oble
čena. A jak by také nebyla! Vždy!
si měli ji! pro dárky sv. Mikuláše.
To bylo tčšeuíl Srdce jim klapalo sa—
mou radostí tak hlasitě, žes je mohl
za dveře slyšeli. Co nevidět. byly ve
světnici, -— políbíly tatínkovi a ma—
tince ruku, načež hlasitě vykonali mo—
dlitbu ranni. Zatím se sešla také cha
sa, a ted' se šlo pro darky sv. Mi
kuláše. Darů bylo h'ojnóst, ale nic
zbytečného, co by trvalo ode dneška
na zýtřek. Všickni byly podčleni, každý
chasník, kazda dělnice vzala tolik, co
vlastní děti dědečkovy. To ovšem ji—
nak být ani nemohlo. Dědeček po—
važoval všecku chasu, všechny, co
v domě jeho bydliti, za jednu rodinu
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a staral se o všecky otcovsky jakoo
své. Rozárka dostala nově šaty, Pe.
pička modlitební knihy, Hana několik
stříbrňáků na čepec. Chasník Filip,
který už byl ženatý a měl rodinu,
dostal půl korce žita nejlepšího zrna,
Adam pak na kabát z toho kusu son
km, který se mu byl v tom roce. nej—
lépe podařil. Děkovltní bylo bez kon
ce. Avšak dědeček nebyl přítelem
dlouhého děkovani. Jednou „zaplat pán
Bůhl“ z upřímného srdce stavěl nad
všecko lichotivé ručiček líbání. lřekl:
,.Nechte dlouhých díků. a vezměte po
dlé zásluh svych: přičiňle se, aby bu—
doucí Mikuláš ještě štědřejší byl. Po—
kud ja mam, budete i vy míti, a do
kud po dvou silných rukou marne a
na přičínlivosti nám chyběli nebude,
pan Bůh se o nás postará. Pracovity
a poctivý člověk nikdy hladem neu
mich“ A bylo dost. Počalo se pra
covat.

Tak to vypadalo umého dědeč
ka o svatém Mikuláši. Snad by si
mnohý z toho dobré nějaké zméčko
vybrali mohl. Dobrý způsob našeho
dědečka, vypravovali při příležitostech
podobných dětem svym životopisy, le
gendy svatých ji ntvrzovati je ve víře
Kristově. zasluhoval hy přednost před
mnohými planými řečmi, které se mi
sty za touž příčinou vedou. ,Pevna
víra v Krista a skroniena' mo
dlitba“ dodá síly a útěchy i v do—
bě nejkmtější a přinášl hojně ovoce,
ovoce dražší vSech statků pozemských.
Řiďte se dle toho, pokud za dobré
uznale.: tak to a.spoň u mého
dědečka chodilo.“

Poznamenání pořádatelovo.
Za obrázek tento je Moravan

velmi povděčen; nebot podává mu
příležitost. obrátiti zřetel ku stavu,
jenž nařikě. že ztratil své zlaté dno;
— Na světě tomto uplné spokojenosti
nestává a proto slyšet zavdy si za—
bědovat i kněze, učitele, úředníka,
vojína a rolníka; ale nejbnlestnější
stesky za časův těchto jdou zajisté z
úst řemeslníkův. Avšak netřeba, aby

si zoufalí; nebot ještě pro ně rady
dost a tudyž i pomocí.

Moravan dobře ví jak a kam 8)
to zlaté dno podělo a má i ty kou—
zla, jimiž si páni měšfěci lepšlbudou
cnost vyčěrovati a blahé časy opět
připraviti mohou. Doufaje se stavu
měšťáckému zavděčiti, hodlá v pří—
štích ročníkach pod nápisem „čtení
průmyslové“ zlaštní oddělenízřídili,
v němžto upřímně bude povídúvat .
radívat, jakými prostředky se mu(ře
meslníkovi) zotaviti lzo a čehož se.
vystříhati třeba, aby do bídy ještě
větší nepadal!

Letos ze svých vědomostí a svého
přesvědčení na dorozuměnou aspoň
napoví:

Cechové vzali svůj vznik vCír
kvi svaté a v té míře vznikali askvé
tali, v jaké se Ji drželi! Přišli pak
časové náboženské lehkovdžnosti, duch
nevěry jako škodlivý mráz zkazn a
zrušil mnohé ctihodné zvyky cecho
vní a roztrhl rodinný závazek mezi
tovaryšem a mistrem! Od té doby
veta po zlatém dnu. Jiná rovněž za
huhna nehoda v městách vlastenských
je stranické. liché vychováváni dce
rušek, z nichžto přemrštěné učitelky
(švadlena již se neříká ale Lehrl'rau
aneb Lehrfra'ule) dělají zesvětačené
slečinky a rezmařilé lilleny. k užiteč
né práci neschopne ale v nádheře.do
konalé. Zásluhy a výtečnost takových
švadlen eenívá se často podle toho,
jak mládež mateřskému jazyku odci
zují a nesrozumitelně k ní mluvi;
proto dává se přednost všeliká fran—
couskám! Taková dívka provdali se
pak za řemeslníka snáze jeho úpadek
urychlí, jelikož teď mnoho kapitálu
obráceno k závodům a podnikům l'a
bričným a naše doba vyšších vě
domostí a rozsáhlejšího umění
na řemeslníknvi vymáhá, jenž bohu-—
žel pořád a nepohnutě na staré le—
dabitosti lpí a nové, velmi prospěšné
vynálezy a opravy nezná!

Z toho, co tuto Moravan toliko
nařkl, juž jde na rozum, že je ře
uieslnikům třeba obnovy duchové.,
kterouž výborně prostředkuji tovaryš
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ské katolické spolky. průmyslové školy
jako ve Víškovč,přirozené vyučo
váni divčí, jakéž se vychvalujc v
Meziříčí & Ivančicích a záložní či vý—
pomocné kase. O všech těchto vele
důležitých otázkách důvodně pojedná
vá „Posel z Prahy,“ pročežho
za neodbytného rádce & přítele stavu
řemeslnickeho právem porouříme, p'rc
svčdčení jsouce, že by se počestní
cccbové s dobrou poradili, kdyby si
ho objcilnávali.— lllc jak se svých
záimův & prospěchův ujíunail rolní
ci v Hospodářských i Mora v
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ských Novinách, pilně do nich
dopisujíce a je na obecní účty téměř
ve všech osadách odhírnjíce! Zilai by
nesvědčilo řemeslnikům, kdyby se o
zvelebení svého časopisu totil
Posla občlivč postarali, ale i toho
bcdlivi byli, aby duch nezanikl ve
hmotě a se pro samou péči o blaho
časné nezapomínali) na slávu nebe
skou. Tím cilem lltlllÍZÍ se „Hlas“
za zkušeného a prozřetelnébo vůdce
& spoločnika!

ltenieslu čest a průmyslu zdar!
— m.

Dárek sv.
!Bamátto im. ŽDtihilánc opít ic

Eliii, fíibniicc bittám opět notně rabofti a
rogtoffc, nebo! to mi ražbě čnící), 3:
tblpbi) přec cell) rot jen mópmftcm pobčs
[omónn bylo, na ím. E))tiluláfic šciiftotně
nčiuhi bůra! obhrši. na., tbc iiou tt)čafb,
MŠ jíme — into billi; -— toužebně očv
lámali přcbwcčer fmátlu tohoto. In mu:
it! být notmi bič pobetomř, abncbom po:
mábali polnosti fitčbtého bárta přee buflč
[něšitoč mračna, :: nebqpcčnč trnlcbu;
ncbnt činu n\rirlcii bič patlal, tim mě::
iii byla nat-či: ! pobili—ni. íBřcb franim
toncčnč minimu, botanice, íntůrtq, boti;
.! povolané náčiní bětinfté 5a ohm B pc=
turion bůmčrou, še fitěbrú hůrce je to rá
na bohatě naplni. Salé mňa! to bule ia:
lání, loni jíme ID tašbé betě pernitotvčbo
pána a mě iablta, m beranicí funcné,
pqlaccně “lecitin a m fotůrtu mtromé
parním), ard) papiru neb eptntlenó lg!
nolcgli. Rho Iny! fitnftněii'ii nab náa? Bc
ie při tom na tofteí, titulu I učitele po:
gapominalo, mufimc bobnšct Ie přignati.
“Recht—ímemfíat bitte fc těíiitia mbomati,
o pobimcimc [: na tuto fíamnnft bo SUIě=
rutina.

Sanit to malé, na nincčc ncgnámů
lednice na neni milé Elltormeč, ale ifout
tam [požábani fouíebě, narofta, toč; i učitel
mami přátelé bitef. — ?lebáwno [cffío
li nčtolit íoufebů ! mášnému ftaroftomi,
tím; iim obočeinč bubto 5 nomin aneb ;
nějalč užitečně tnibl; pítbčítlmml; a o

Mikulaše.
móflab tihle bei! Glarel'ta mlumil ialo
to_gatcl' „ctou Inn im ; lift plynulo, auf;
mice ucwiřicid; Gamlů obrátil na !Batntu.
Dn obnčcinč míumiroal tatto. „!Dřiíi
Emili! (So jíme mnbali penčč ga totaltu
:: jiné óbutcčnč mčci, neb co jim: pro
larbanili, to můžeme nuni obrátit na tui:
bt). QEčru, fami iqnáte, že to neim nám,
nýbrž i petomtům na im :) mnoho uši:
tcčnčiiii :: prefpěn'nčiíli bube. !! přigncitc
fc [and, leti! túnfhid; ob mc'tG ivuloubil
pálcntář :: trčmář, :: co jíte 5 tobe měli,
nešli fmór, toabrei a rů5nicc; něm; iflc
iebm hrubého i na tancelář pobáníli, a
mění, tom ifte šábnč cti neboíiii. “Broz
toš brštc ie rovně čapočatčbo bila, a
ubíibátc, že más ča to bith., mafie iefftč
jebnat hubem“

Emtoh'átc bola gaíc řeč o užiteč
nofti lnil; a nomin, a mluví; icnícb Sitte
rramil tnncčně ! oftatnini: „Geufcbč, Aa
tůten bubon tim; nail: f(amiti památní
[m. Wlihiláne. “Břebcfilě léto bobčíomal,
aípoň tn (hubni—učiní náš melebničet tnis
icčtami, a m Icni iftc mu fami refluli
pát rónfhjdi nn tl) „bůt'h) bcbnónt (elm
pcčfům (\ bčlvčátfánď

„Guš pat mu [ctoe nic nepoH'Ieme,
abl; měl čim n) unií: čcmíčh) pic po
tčfiit?"

„Šeli-e máš Sido,“ pramíl Hani
lodích, „mnie aničta uš aft ftclrát pře
čtla pomiblu o gbošuč Žmudi, a ich'tč po
fnmáb to rába činiteli." —
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,! co _; tobo u; nebohé Dim; mě
to," bološil hrubá, „fbpš iímc iim na:
Koupili cnhomébo a pevnilu a ináb i to
řallx), lcba še onemocnělo, a nám Boten
a mqbůni gpůfoI-ilq?“

mm to filo:
toppmmomal:

.EIRoicbaničtn boftaIa pěhmnpam

nn (Ioutfu) mqftroicnon int frálomnu; a
chtíc ii to! íníbani mnlila [: mřclé mléto
na ručičťv a 3a ňabm, a d)!lmmipoíub. “

„EU?ůiRarcl obbtšel plcdmmou ňa
roli, :: gačat fc 6 bomódm píem odolat,
až fc tento louečuč tomtom, a Rada
Branně rotoufal. Scnom [asebnilomi Hem
bal 2 rouno.“

„?I náš Goaiicf, “ten fc naicbt pct:
nil'n :: cuhoročbo, :: u hnotra i: napil
lořalfa, :! po! ubošáčeť onemocněl, (buta
ročí aš mužů.“

„'Bnmntujete icntč, še [oufct—ůmBo
břím! obbršel nomě ruhmicc, a podpis!
mu paf pot—al tořnlfo, aI—z)oni fe gabřdl,
:: pa! [: na lcbč po rolamicid; umýt, o';
to prohlubně upabnuL *Rebošátfo, iá bo
pot—nesmibim, int bo mámě th'filif'

!! opět i'm! mqpramon—nti, of; fta
rol'ta tomino rolo il. „Iůibílg milí [ou
ítbč, není tebl) němu 3: bílfám geot—mří
me hlijcčh; na tento ben; ani icbno Qšám
neopominc iit ro Hloh), a po! to itbi
boma a tčffi fe ncwinuř. Sá ncmoflim,
afro him; n) ginu? uftamičuč u tamen “'
běh), to ie pro ně negbmmé ; "Hbf fcpro
bčtynou a ptoímctuii, E—uboupal o mnoho

[i(něijfi :: otu5eněini; ale jenom na aš
přiliš a uz na nebqpcčněm mini“

.GtaroftoP' ;molal Sith, „iá mo:
flim, abndwm mclcbničta :: p. učitele po
profili, aby těm rčmnlctonuiborotu ční:
nčfolif fmšcčc!čaopntřili; pmq: inab lebfo
febcrcm na ně.“

„ano, ano,“ qmail) fc smíte Bran,
„id babu r&b třeba mnm na to obě:
rovnat.“

„Io mě těm, milí [ou-'cbe", pro:
mil Barona, „še ift: to! nádmlui ! bo
brému; al: icntč něco na irbci milcší,
a ncdpce nič to popuflit, aš mám to ob

[r'bct fbělim. %:[ebmčct ap. učitel je (tou
mi o nabčíeni fm. !Ul'ďuláffc, ! učmušto
too ochotně pufmmntc , ale bitč přečte a
pteblcbne tnišočfu, třeba i nčtonm iipůjči,

icbcn po hrubém

a po! [: tato roytrbá, gobobi a mice
uiilřu nepřincft. Chceme-li ro! ob tofu
něco pro nam bith) rbčlomat, učiňme to
ble moínofti na icbnou,:: pat fc na:
loupí mice čáčamnódy i poučných !nib,
obrazů a motlů, :: to bubo maictnofl
nunc, mnictnoft celé obce, a mfiďni mů
šelma po! celé fbith; upotřcbit. Sá dni
mám učiniti nám!), abndmn 3ntošili to
naffi mcíuici „[ífolni htiboronu“. Go to
mu řílátc?“

Kato řcč přchuapila naffe fouítbn,
& mno3í houtili blamou nab tou uomou
mbHTěnlou milomančbo natom). — 91h:
by! tu Sirin, a ten l;neb tnfTif, co [tam
fta gamůífli: _

„“lBimáW, motal, *) „of šiic náě
ftarofta. Gonicbě. on dne, obrubou! nd
foupiú Ynišečc! pro mnam; bítfp; ale aby
icbno přečtu lnišcčfu, ii Baf: navrátilo, a
mwňičilo [: hrubou, aš na! lontčnč nm:
dmn přečte. Dutá, to 5an momčnfa! Io
hub: měnuten ncilevni bátcl, tím)
rudém fm. Snifutáč letos naloží. “

„Sa fám bém 10 vonných; a;
obecní poHabnlce 5 na to“ praní:! Barona.

„21 16 bém tati—pčt" 5molat Sida,
„a bnui měn: neyůftanou ga mnou.“

Éobromoflní foufebč [: icntč nato
:: na ono poptámaíi (: toncčnč přiílibili
pobporomati libumilué :: uňleóliíč (mím
[mčbo Raroftn. ?! co mám: icmč nyni
mice nmpmmomati?

Gun-íta 6 Sit-tou nawntímili brus
bébo bn: po mniím. pana farářcmpřeb
[ošilí nm profbu, aby je to uípořábčni
“rolní htřbomnč pobpotomnl.

“Ra to objel mclcEníčct 8 p. učite
lcm bo měna, naloupil tnilyq, obrny; a
co přiuuňnčbo, a pcčíimú Barona obit
hnal u trnblařc pannou aúbltbnou ffříni;
na bm pal ím. s.))?iřuláňe obbrši mlábcá
Wlěrotinffá nowč satigcuou hlibomnu, ::
Sůl; bei, aha ii ! ušitfu o ! profpčfícn
Rmi flouŠiIa!

1) ob atc! pořabatelůem.m. lltč
Hem) móicm tento mcíló bobifc obíabem
hoóm bobře ga přiwčnct a boplnět plc
beměbo učšnčbo obrásfu 5 Žiwota měň
[lébo. Dba ifmc mřabilim :=be bč:

') :: mbobilčepiú If. Mu.
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icpifnč, ieliloš icbtn připomíná co ic
brubbp na fm. 2757111ch bčlámalo na
robinód) řzmeílniďúd), tento paf mnpiíuic
co fe aa bnům nama) břic na :>qu při=
tlabnóďo.

Rba ii nabo'icnftóď; pomlrům m
ungíiďn a Srangouftu mffitnó, tobe
neni taino, ia! nabčinč ír tam měbomi
latoliďč a mira fwató utušnii a Kaffatřes

ffaníló mgrůftá. !! ntiíou-Yiš goufalčnářřb
paflnrům m mčmcdu gřeimlym bůtagem, Žť
ptottftantftmi ?atcromo Emme, bunt, -—
ga ímé Bčřt? — Giffen: [m. Hami tato
ímá mitčgfmi la frbci a šimotč narobům
; milého biIu půfobcnim a mlimem po:
fmatnód) frolfůro; ale tali: čtcni bo=
Enid; [rifům nfmčbčuicfc, Býti flattč
nňm bubitclcm, ffiřiteíem. obbáiccm a gas
óomómatclcm !Brambo sBani, ařřifitdem
zbožnofti a mramcpočefbiofti » tobinóď)
i ofabóď). Be fluffenofti fnaii fe tu
bpj mátečně a obětinaě fnčgftnm na an

glidn, sranyoiqffu (: ERčmed'uogatíábáni
řnibomen obccníď) a zřibla naíbeč tant
Bratrfhva, Načiht) naotil mgbčtámatclnód;
čaíor i [ům Iatotiďúďv neobřiraío a
fmou čítárna“ fe neboncíiío. 'Břifíabůto
boh-bd) 5D“ nefinffi náfícbamati? a co
iinóm prnívímó, [otma Butt nám k Na:
bon! QIč na čtení a gřiiomani řnibomcn
milou móbu Habe; ncfmí mňa! winra
m a n ;armvcň úfilonmř nenabominati !
uvah—neni; nebo! i [iterahxtu nam mia
biflmcu (: panenfton fnaií [: fmůbnó
bab otrammim icbcm napufiiti. 'Bročeš

Slyš, ach slyš lu radu národa můj
drahý!

Bez Christa jdou na zmar veškeré
tvé snahy;

Bez něho ach, zvadneš jako polní
tráva,

Jím však tobě věř-nůpovykvete Sláva.

Bratrstvo střidmosti ve farnosti Tvarožonskě._
Sii rain 1845. počali boditi mc

farnofti Emamženffč proti ncftřibmofti
(mmm to plti řofalhy) neunameni lněši
naffi 1-ml. ». farář Sana: Emanct
a na. :: tavían (m;ni farář Qalečinmi)
!Bch: Rohraffic, iícuce přehnřbčtni, že
nbbgbnó břid) tcn mncbu iinúd; hříchů
a tubpň glam ! těla i bum ga fet—ou
táhne. mnm: borleni tobo byl ten, že
mno'áftmi familů flošilo fíib I'třibmofti.
má. Doubá f(ib ten [1:be 6 to, učinili
boftačitclnau bra; proti námalu mocně:

[;o 511mm. proti namalu ta! mocného po:
fuffcni, fdiógclo m ímé filn, iatéí ic !
obolani ta! filnčmu nepříteli nel'onbuu:
telnč gapctřcbi, fila), img, [pečimó ian
me fpoicni fe Boíomnífů m iebno tělo.
Ěafoměto ipojení E\)Io tcbb icbincu fnaf
bon turfcď; moubřc finómeiicid) farnítů
naffid), :! bodlilo [: čáílečnř filialni la:
toíiďou icbnotou, Herci ie unás r. 1849
ča přitlabcm ?Bmřnífč úítřrbni icbnon)
byla garagiía. In fe počalo pognomu
borliti a ! fiříbmofti a ! mramopočefh
není pnmsbngomati, tu napominaíi neim
ctibobni nafft tnčěi al: napominali fc i

Bratři mcfpolcl icben brnbéb'o, a mám
bet Bb! anamenitň. 9%. 1850 Rafa fe \:
nás a budyonmimi pam; měna. !Ban
Iapían [: bafta! za faráře a ». farář na
to mnřcl. 91va.—(!, h'm ncutrpčio bilo
naň: m foam—čtu fmčm, nebo nami naffi
mel. páni — bůft. b. běfan EU?. S'as
mičh a mel. ». hpían San Ut:—marná,
— ifouce tim íamóm bnňcm iafv iciiď;
cbmáíbbcbni přebcbůbcomé natdmuh', pc
čali bubomu iii mnbnanou bneb bále
ftamřti a po ncbloubu mibřli jíme nm.
pinati [: na hbití) ieii icienó mai 9%.
1856, na namnoftí [. apofítolů mo
rmvilód) chopil ít bůft. p. bělan opět
Roma furanu RHbmofti a upozorním nás
na Blabě ničinlp QBratiMatvftébo úfiřebz
nibo Brattmna ftřibmol'ti pob odmmu
nerofilmr. '.Banm; Mari: poftmmněbo,
taxa! íe nás, qbali hmmm ír nefcftmu
bili tě! na voba—bm!bratrůmo. ?! ielitni
fc tagem otc—Io80 úbů přibtáfilo, tm)
učinil bneb gapotřcbné ! citi tomu holt),
t. i. žába! fl. binupf'ou lonůftoř 0 po:
třebné památní, učinil o tom úftřebni
lnu bratrl'tmu obnómeni a profil %rav
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tijlamjlčljo pána atciliiílupa tl; 0 pamě:
lení i o přijati noméljo toho bran-jima
ňlialnibo. Dbemfjub ptifjltj bájné, li
djotimč obpomčbi abůftojm') pán bčranlnjl
ob pána arcibijlupa jplnomocnčn, jpolel
gat-učili a úbtj rřijimati. “qi těmito
připromami web! je lnšbtj 3 nás
obcgnámlti gatint 6 pominnojhni Bratři
i 6 mtjbobami, jahjdjj byl Gmattj Dtcc
jpollu tomu pojlptnouti ráčil.

„brontniccmi t. 1757 nal'tal loncčnč
onen cb nác toužebně očelámnntj ben,
na nějž [: Bratrnmo naflc salošilo.
Glamně brož mj'lc jmetč na bobrxj umpjl
lnjltj plátku! pnbnilu nafjcljo :: na 130
úbů je bncb „gól-omenpřijalo. ?Sřijimóni
to bčlo je wclmi jlammjnt [půjobzm —
jal to » tcbbcjfjitb liflcd) $tašjhjď;
920ml“ vjnúmeno Eglo — a ncgnpomc
nem oj bo jmtti na to, ja! jíme byli
bůft. p. bělanomi :: jnbč mejpolel ruce
pobámali, řtontc: “Dán 6 tebou! %! ten
háTntj měnu: bratři po celé fmamni 2351:
nl! QI tcn můra; bojmu na tmóřl jebno=
bo tašbéljo! — EleTebjjc put 5 djráam,
ďpmútali jíme, čapjati je jem-n tagDij
mlaflnoručnč bo lnibn ! cili tomu ur
čené. 93 pfífjli potom [djůgtc jeřnntt)
latclirlč molili jc ftarfji bratrům.: tobe.

53b této Debt; počala tepnu řábmi
a borlimá činncB ftranu ujlutečnománi
flřibmoj'li, jlranu mominomáui mrnmů ::
cnofli m robináď; farnoůl Imatojen'
"č." Ba nejmtjěňi úlol Ranomil jobč
nyni jcben fajbtj jpoluúb, jmititi bobrtjm
přitlabcnt a tímto i upřímnou rat—cu a
pombuywánim nomjdj Jijhti tibů. %!
ta! neminula juab ani jcbna nebě
lc, neminul jnab jáhnů limiter, lbešto
bt; je nami úbomé ncbnli ft fpotlu při
brugomali, mláljtč pal na jlnmnoj'ti nb
nomoroáni [libu totiž, na bromnice, na
bni změnou—ání, uamfjtimeni a narojeui
23mm; “Elat-ie. i'cbcc budpc—mmohli my
ni [počitat h;, jenš jcfjtč ucpřijtoupili, ba
[nab jiš o šábném ani neminu. QI tali;
čtisid) élagi počítáme boni úbňn, jalo ;
Dlilan, Glapáuic, 5 $obcli, ; Siřilc
mic, ; Rřenomic.

Ella .Dromuicc míivámc jlanmofl nuj
ročnl. Iu je jlnujimá jlamná míle jum
tá 5.1 mfjedgntj jinač, přifjtibo pat bnc
[lamnč requiem p wfl'cdjnqumně [pos

L

luúbt). Ba to! po “mimi Stati-flintu
neobbtjmalo je mila! jáhnů requicm, nc
Bo ncbtjl šábnt'j 5: jpollu gemřcl. sva,
připijujemc tento 'pcib flřibmnflí a
čiflotč. '

>Jřtjnitmá [polcl nóc pob odm:
nou manny 931ml: jiš na třeti ml, ::
šóben ; unum [: aj pojawóbc nejpronc
měřil; míjidjni jůftnli mimi úlojc ímé,
qnij je muíll ltcnj w čem napnntinati.
upřímná moblitba a pcmná bůmčta m
Boba a gán'tita Blaničtí) Qšoji ubrjtlp
nás mflcdjnp m přebjcmacti nancm. D,
jahu tabuli & toljo pocitujcmc, ncl5c nám
mqflomiti! Ráj tu; je ; nás ncbal jáhen
; cejn; té nijýumcu moci jméfti!

Salo m9, tof i náš řcbitcl, bůfl.
p. bilou Matěj \'amičta, těm je přená
ramuč 5 tajtmčtu Blabobárnéljo jpollu
toho, a na bula; této jmé rabojti, udjty
pal nám byl na bm minulého 'uoméljo
rotu wclmi milé přctmcmcni. Břapřcb
5amolal mtjbot ůcbnotp (: jtarni bra
ttjtma bo peřeje jmébo a promlumim !
nim tllimá jlom ftranu půjobcni [pollu,
ojnámil jim, je anloáil junbaci na u;
jlanmč bmě mjj'c [matč ja jinač i ga
mrtmé btatro a pul jim přečetl mqbotos
weunu ji; ftmnu toljo liftinu, jatowou
bubnu gamc'qóni i náítupcomé jcljc [matč
obřabp n) tašberočné motonámati. 'Iu
pal oznámil mjbor l;ncb wc fdpůgce tobe
bnc nbbtjwané :: přtlmapil tatto : oftattu
fpolubratrp ímé. 33.1 tuto prámč otcem:
[rou ldítu a péči, ttcroujícbč jtnmi bůh.
p. Dělal! pomnil' “mantirolj, promolalo
mu mmm íbromůjbčm rabcjlnč ::
ljlučnč flmoa! m3, timto pouljtjm prca
molánim jlúmn, nqbal je nám být: mtr
jlomcu ji'; nálcjití; mbčt, ml) jím: ji
uminíli, jambččiti [: ban. p. bčtanomi i
bálňtm bcblimijm aacbowámúnim rojjcclj
nama; ptamincl a pal jefjtč něčim. ale
čim? Stal jím: je tájali jebcn hrubého,
jboucc 5: jdjujtp Domů. ?lmňal' bqn jím:
je bemlutoili. Bbuoujcm tajně nájmu
bilou letounem, (bilou — na mtjsuam
čiítottj) nechame na ni malomat m “Bray
na jcbnu ftranu najít deranitcllqni nc
pctlmmčnou “Banmt Marii 6 naopijcm:
„demninllo btatrjtm ítřIDmojh, oro
buj 5.1 nás? a na hrubou ftranu jm.
apomolp Gurlain :: Shawem, a pa! 3:1“
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ránu: přehvnpímc. ano, ano, \oolali
nonidyui, to! to bubo neim—ffi! a icfítč
w tu _bobu ie noiiio 20 gl. ftř. pfi
ípčmtů. *) $a! fe pinu: bo 13mm; na

o. „solidni ftranitoa těd) obrogii a meči
tim, co čcmcílnici a malíři lotoubcw
botowili, woboboli Hine u 3ebo $gcc:
laici uofíebo p. [\ifhlra bowolmi pro b.
p. bělmm EU?. l'amičřn fu flvčconi tobo
ptóporu. Diamíčill jíme to to!, šc
iíme i loroubelv i to rifculnč pomoh:
ni ob pana biítura milí jiš ořeb fin:
ionofti Gmnlúdy (Eom-ilia a mieibobia ro
rotou. IB netěli tnc G. bčegna iíme obě
wgaii a toalili ie B mclitou robcfti na
faru ! p. bčfanotol. "iu ifme napřcb
gafpimali čtmetoblafnóm fborcm: „iBoz
d)!núlcn bab Soáíš Gorillas! načež jíme
monomili [wč cili; ratoíii báfni ! tomu
cili mobotowcuou, a po! pobal panu
bělnnowi náš borliwo Čtčpúnd to pog
molmi lu hnětení praporu. Gitlitoó náš
wůbce budmmní bot přenáramnč boja!
o togbugomal nás ! tootmalofti Romi;
nabfícnómi. QBiíeci iímc boli rodice po:
bnuti :: bloubo ifme fe 6 Sřim info
obočcjnč nemohli toaloučiti.

SDnc 8. břečna bylo to !ofielo po
mfii [m. oznámeno, že 5itta, t. i. 9.
břqnn bubo i: totoubm tn [wětiL ET.—vá
tebo ben [malódp orofítolům naňiď; nn:
ital, [bromóšbil fe nabobočcinó tam lihu
io dp—úmě!)ošim, nebo tažný dně! bi'yi
f(alončmu tomu obřabn přitomen. 'Dřitot
wífal, než na to botTIo, \ogfloupil !) p.
běhu na Íůčúlťfml a měl bojimaioé lá:
sání, polabuiíci [: ua apontolfté půfobe=

ni GG. Gorilla a &)četbobiapo mianiď;
nonid; a na mqsnnm totoubioí to citliví
tatolidč. garant po! poutágal nn nn;
anam loroubme naffi :! pobottt při tom,
ze bran-limo fiňomofli úlohu ímou nák:
žitě pot—[;opujc,on fpčdyá pob piópot biló
co íbor brbinnúd) boionmilů proti ne
niromům, ialéá ncítřibmoílioomnámaji. 21
fohua bol bolončií mii—lonřeč fmou, iiš
pobil 6 faaatelm; ! oltáři, obi; poftočtil
loroubew a učinil tatto šúbofti uafíí to
neibřim: gaboft.

Gmčccni fe bolo ble řábu Cit:
femuibo, načq pan bělon loroubem po
libil a obemgbómaic ii fiorfíim btatrftma,

') Stálo nás 134 IL :. č. col na i ulolilo.

itn; pfiitom—ali celá ípad, mogimní
mfíccio poblcioo iid; nemu [[moo vtamcn
númi ! náflcbowóm' mafií a ! boii bu
dwtoninm :: napominní, obo Aůftal ieben
lašbó měrou právu-n fmčmu, pob icbošto
ochranu bol ic nich.

Elia to po! přiftoupilo bneb 5:4:
25 nombd; úbů, hatí boli přijímáni ii;
rob prápomu na [Iupni oltáře. ŽBffidini
boli mimi toiaii :: polibitoffe toroumč
prápor hnůj, poboli bůftoiučnm řcbiteli
iianemu i nám mffcm ruce. Megi tim
gali—čněla piiců marianítá: „mot— lmůi
plán! fe utitáme,“ (: potom fe obnefla
!oroubem :: iclolu trub o taúolu bubnů
na ímé mino, načeš náflebowala [lamná
mne fmató. Ia! fc ulončila u náo
[lownoft fwčceniprápotu na ben GG. Go:
ran a Wabi—bin, ufpořáboná bratrftmcm
ftfibuiofti.

58mm Rotumané, 231), icnš ifle
obboni noftčitmoni, mam! to pití to:
_řalfo! nechceme gbe ničili mnobo flow,
iimiš bodnne QBám namčli na oči om;
brůai plně nůflebto, info; 5 náruáimofli
té olmbné potoftámaii, nebo o tom bo:
ftatečně proniimoil iiš pan boflor <lišili)
mt [wčm člónlu „iBič na l'ořnllu" -—
má, Aa poroimiofi to máme, profm 23.16
aboftc fl článel ten páně bottom Bilčbo
w ?Diot. Birminád; bcblimě četli a
Snioubčimffe, nedmli iii. icbcnh-áic toho,
co ncimicc ion !Bům [amom (: ŽIBafíim
wínl'luiui votonitůul mobi, co 91368 činí
onom 'mi a bil.—únii,:: Ic tofíelitému bu

dwmnnuu šimotu neídiopniími. motoru—ib
penise, ímž ničit: točuowat na alcpffcni
mnelilod; roblnuócb poměrů a mc pro
ípčd; fmélp mgbčláni — na huby, čafo
pih) a t. h. — bubete lcblomoflnč pro:
piiet, bomb, ano aš botub negatmitnc
Eliščin naběic na teorii buboncnofi,q
bomb bubm nebotni, ftnli fe účaftnqmi
móbob, jaléš [: jen budiomnč uwolněmjm

poítotomfiti mohou Bicbo fbo fc fnqnic
pob smiře, není [;oben boli pomoífen na
čiowčfa líponeánčic, pro Boba 58366
profime, a na mifič oviieiicid; nápoiň hi
oujtc fi tábčii čaíopifl) očního. “Io 55343111
rabi fůtniti Ewaiošeumi

. . !.

EB . . . . .
nutil bun-m.
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5130311.pořabalclowc.
bobomilú příflab teuto na ímircn, nemá: ! naílcbowaní. Bbař Bůb!
nu: iinébo únuuflu a (0113an nc3 alu;

Slamu: mefl'lcró mih) nárob náš pohnul n přitáhl

Zádruha.
Sajimama jen pro majetnílu pinga,

Ratlúm otá3la, co icl't 3ábruba, a 3bali
přeb bámnúmi měn; 3ábrulya bómala im
Moravě a m Gwenn? — Ecnto 3pů:
fab br3cni nlajcmofll “:“th nád3á3i [:
bo pounce m Glamcnflu, borwauhx, m
„Šumící moienífé, $tm3cll'lmi frbífém, a
m 3emid; [lnmaníhády pobanód) cííařími
turcďému, po3ůftámaie na tom, 31:uíeblofl
taloma nepřinále3i bofvobáři icbnotlimému,
a po něm bčbicům jeho, — nóbr3 celé
robinč nnípolcl', tal 3: to 3ábru3c bčb,
bratromč icbo, iid) fqnemč, wnutomč a
bran; neprombalé pofpolu přcbúmaii,
[tcjnó pobil na práci a na mótč3tu be:
route. Stab nimi wlábnc pro ubr3cni
pořáblu a lá3nč blama, Ita-rého ": pebl:
[d)nvnofti a Datcčnofxi 31: fab: mumolcii,
a ltcró, lbn3 milan feftárnc neb 3cmře,
notně mpmolcnému rolabu uftoupi. —
23 talumč uíeblofli bómá něm; balet, &
wíce man3elnmi, llcré ble mo3nofti »:
nbbčlnód) lomůrldd) a přlftěnlády umiítč=
m; iíou, mna! ale [polct'nč :) probeii a
lnupi roluji, mcfpglcl [toluii a mohlitbg
“Dánů lonail. — Bena mnwolcnébo bla:
nn; libi tudmň, oftatni 3th mají tc3
ímé práce a outoln určeny, a ncimlabffi
nmčl'la, bomb“ nnmá bo robim; na její
miftn nmftoupi, má neitaněi mnámat,
oben m3bčlúmat, utli3ct a t. b.

Sauli úlohami čem ncímornofti m
3ůbrubu fa nembere, tc3 není poúnbuofti,
3! mc3i nimi panuie blahobyt a míícli=
terč bojuofl, ncbot pomčbomo icft, ia!
ta3bé wcllé pobnilnuli n. p. Ramční 3:
lc3nic, obecni—dypimowarů, fabdl a t. t).

pobnilnutq bnmaii nalpnlct fpoicnými _íi:
lami, a 3: tebp [ boípobářftmí rolní, je=
li mel—enomc3i pilným a [mornqnx při

bu3enflmim na ivatel, lépe m3hvétati
nmfi, ne3li pob rularni nájemnótb bčlm'
tů a paduollů. Bábruba nitro ncofxři,a
nilbq mlabni inn neb bccra přinuceni
milou, otcomíťý tron: opnuňtčti, aby mc
[mčtč info čclábla dgatrné 053mm fobě

blebali. — Umře-li blama, to3 mnmolí
fc na icbo mino iiuu; pniebnámánl neb

bělení po3uflalnfli neni 3abně, nóbr3 ta3o
bý potomel 3ňftane onbcm 36m03né ro:
Dim, Gc hojným práwem a ficinDu po:

u_ainnofli, a icftli "má 3 nic!) 3atou3i po
ci3ěm [mčtě, obbr3i ob rabíni; mópramn
neo obbqtí, a fontu) wc [mětě bobře nc:
pochobil,1uů3e fe 3.1Ie bo lůna 3ábrubq
uawrátit a bo fpollu míloupit. Dbučeinč

bómá 3át—ruba,mrd ieft ucilibnatčjfin
nc13ánw3němi, a proto fc & četné po
tcmftmo tam poma3njc nc 3a břemeno,

nýbr3 3a ptam po3cbnáni %o3i, 31:1le
tbc mnoho hodni icl't. m2e3i těmi nečiní
fc, 1593 přilba čas !: hraní na minu,
3abný ro3bil, ie=li Parní či mlabní, neb
3abnému ncmů3c otec gruntu priplat, a
iebe na [laroft o3cbračit, nóbr3
lterý jen fdpopen, iba bo pole, a po un;
flnu3enúd) len—d;mací fe 3afe na nejní;
pobil bo 3ůbrubq.

_Bábtuba w fíetě Damnomčlofli i u
nás Gemoflcmanům búmala, nebot flnmn
po brul; 3nnmená wlafmě tali, co ipm
lečnit a přncl, nitoli ale co bufet neb
náicmnil. $ůla3 3ábrubu ntb nebilnofti
rovinného flatlu m nafíid; mlal'lcd; po
báwů nám brabocmná pamc'ula Qibunina
[oubu, lbc prawi tnč3na film“: ! [bro
má3bčnóm: „Ge bratroma rc3brcnitč
prám, jenj fe fmabili :) běbim; oteďc'
mc3i febou. “3303álonu mlto3i3nód; anů
bubnu nimi m icbno mlábnout; či
ínab [: ro3bčlcjiromno u mírou?“

%labnlomé nic to mím me3i fe:
bw bo potahy, a [ebramne blafn, ble
tnččinu jid) promelali: „Oba bratři
bubetc nimi najarno islám.“ *) — Bratr
(Sbruboš proti (štcblamnmi d)!čl toti3
otcowílé jmění ncb Diving, ble tcbba mtí=
raiicid, fe nomot, rn3bělit, tal iato fc to
činí 3a naňid; čaíl'i; ien 3cbn fc bylo
m3beleni mufilo Bati mc3i mu3ih$mi

') 3). t. i. wlábnouti.
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mmm: mírou poble Islam, ia! fpoíečnč
vrámo tobe šáha, nebem obtebu, sbalí
nm bllšl'fi neb mgbálenčifft potomci idt.
Í'eč uárob togfoubil proti Gbruboffi, že
oba nebilnč tn iebno mlafti maií ble
Rom Qibunina foubu: „ll nás ptáme po
„arm fantóm, je; ptinefti otci nam »
tyto sem! !“ —

D gábruge mms! letos me QBibni
iafmi a bůnnbnó fpis ob iiboílomana

Čtení bile- a gemlplfnč.

lllčffmomiče, fterň iahšto měrná hn gá
brufm m obranu ieii fe pohanů. %:
mojenítč hranici ieft góbruba mimi pta
mibelnč gřičenn, :: na ni talé fpoíěbú ie
bině ěnamenitó úftam mcienffébo branictmi,
ttertl—q be; gúbrubp ani oBftati nemohlo,
nebo! lašbá gábmba činí tatořla malou
pofóbtu cabroienců, na Reinčm prámč m
iebnom [tathl štítcích.

žUtor. mom.

Z past ' ' ského listu.
EIB bčiepifu Bube ga to none boha

cbmólená, še uctu tu GG. (Eqrillu aEJtes
tbobiomi obnomuie. gta mňe firmu; ítamí
Ic těmto bwoum melit'úm Gmčtcům Éoším
te cti nábbernč oltáře a chrámu, a uejebno
drleumi pobnitnuti utitá fe pob ieiid;
góntitu.

meib. ». biffup í'abobfíó Glomnrt,
imš pteb febmi leti) moblilební bratrftmo
tím cilem galošil, abl) Ic ftaromčtci a mfíid;ni
G[omané m iebm—tčcirtcmní mamma,
gafmltilbo tate' imenem GG. Ggrilla a
Emetbobia. 525 paftúřifém Íiftu fme'm pra
mil mitečnú melepanúř me,—,iiinúm o ua
bčinčmbratrům: GG Cyrilla a mame:
bia nóílebomne' :

„Gm Girton: Gbriftowa je jim) :!
filmi ftram, ltertj 'tašbébo rotu čcleui, 3m
hbité a nebcfl'ěbo emoce mnbámú. Rba ;
ptamomčřtcíd;fřcftanů přennmíimaie :: tomto
muolepěm :! mobúmčm ftrmuu ncbubc
mfeíe dmáliti &Jtm, še pob tim fofíanim
[tromem fmatč tatoliďé Git-hne přebtjmó!
Rba bn mna! tatě, maje pramč tatoíidé
írtce, nepřál, bt) co ncibříme mňedgmind:
robomč na gemi pob “31113 poěebnanúm
"rumem iebiné pramé :: famofpafně Git—hne
obpočimali, tterú na negmratnt [tále flv.

!Betra ftoii, ob famébo Sešiffe ifcuc mph
pena, ob Emba ím. gahmóna :: npatrm
měna! ——allobonofnúmi tmčrt) [mate' mnteře
tatoliďč Girtme ifou pcbošná bmšftma a
drhnutí bratrftma, tterú fmč mčtm po
fmčtč ročními, tašbóm totem fe nm:—gia
[paínč owocepro trúlcmftmi $oii mpbómaii.
Megi tafomúmi úrobnómi hnřtt) Hmi fe
Hlíně a be; přehání fe mm.—šinaffe [lamnč
Brattftuw fm. 651“an ní!!tctbobia, ttcre' ie

m nafíi [Iomíuíte' gemi přeb febmi len; popmč
5afítipilo a obtub to ulmedócb, čeíhidp,
mramflódw i ubcríhjd; biftupftmíd; Ie ray
“thuje & fajbébo léta bujně graftú i ittt
“ené otvor: min-05mm ?(3 bo loňflébo tmá
ročnibo [iftu twin bratrům :: [efter [m
(Smith :: !Retbcbia m Bran-"é luige 12,323
m umně gapfáuo. Sb 9. Eřqua čili matce
1858 bo [ttcňnibo cbročníbo !iftu přimftlo
hrubší a brušct po růgnůcb iarád: Iraiinfhfnd),
torulanítód— a ňtqrítúd) pih? 400, rm
rentce m 53mm ptibrušilo fe šatům 252,
m biítupfhvi Qinedr'm třiflcupilo minulého
léta 1099 non—úd;úbům, a in! nám neirůft.
“Brněulíh) Drbinatiot piňe, počítátmu:
něiífi biftupflmi 13,306 bratrům a fel'ter.
wem; cpčct úbům je (ale gapfán m (Edit,
tbc :: [m. Šolefa ieít Bratrfhj rítář fm.
(Emilia n Memoria, “ tterébo ie tuším:
ročně tme 9. břqna ílawná mne [na. ga
románu; Bratry :: Mb)) mphnámá. 913
přít—timečnatnó počet brnbůro, [id);—,toiména
nám iefftč omámena nriíou, Doufáme, že
stalo 30,000 Bratrům a fefler narušením)
bate, l'teíi fe mobli a prcíi, bt) flitomnó
Éůtv obloučmúm bratrům (tat řečeným)
naromčrcům otetvřel očí, ah; fmé blan
poůnamne bvli pramomřrmšmi [t;m) iebine'
mateře, nani [matč fatolidč Girtme“

„Rut tanci mlumi přrbůftoinň mrtev
pafnjř iefílč o Stuffu a mgličuie bojíme
mjmi flmt) trubnč ;oltameniGirtwe tato.
(life |:: tčdyto h'aiíd) i l'ouči: „(So it lt
libí nemožného, ie u !Boba mošné. 9320
bleme fe tm; ínašnč, bratři a fenu; fm.
Gorilla a "Dtctbotía, pal ale tal'č temně
bouiejmc, že t-ube Ergo ieben amčiuec a
ieben pancíř."_M—
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V r a n 0 v.
Dějepisný nákres : úvahami sděluje Dr. Bílý.

].

Původ pouti Vranovské.

Síto mnich: ; Brna po !Bmšílč flÍt
nici více Rartouí9_l Ýipůmcc, po5ctujc
O potčňcním mqi ERcčtom—iccmi(: Giuícn
borfcm » promo ! [cron-u na móňinč u
proftřcb tmamcbufmď) lcfů pnouti-fc!
ntbclům bwč čtrnáct), ftiblód) míjí.

Iain! těm černým mč3im mc mř
fici góři mali fc !iíícmč nóbl—mw; pout:
nitů matidnífpdy ; balda fíirqla na pout
! 'Bannč 'Em-ii. 3:in to náš maratonů
Těranom, idu—3 poutní dnům k cti ::
[lůmč „Watqmi Salnboíhmmč 230W
tcbičh; Marie manny“ gaímčccnicft. '.Bůmob
toboto mcgi [ibcm mcími oblíbeného mííta
poutního [abá mámě bo těd; bob, m
Retúd) milá unií: mínil moramflá na

mňtíwma byl:! icf! mpáttm txkugnód)
Mongolů či Žalmů. abqš náš lib
mommíh) uflpňcl, Š' ifcu fÍL'cxtcařina bra
nitidn tu byl icbm "mch, icbcn nářtl,
izbno o pomoc ! ncčcíům molani. Bibi
fc tqutihli to Itlů .: na bm; ncpři=
nupnč. Sin, tbc npni 55%.:an ltši, Ich:
báš byl ke mnohem bunřiňí, fnab icmč
proks. Gem to tčdno buftúd), neprůbltb
mid) úlrptů Maid; utifali i: Inc mfíi pou
dmbnofti pofimiími obmuatdomé Ionic
bníbo blamnibo mčfta uafli *.'Dtoramq,23mm
a po Balm [roč útočifítč brámali itbinč
! mocně ':Dhlcc net-cílé Marii “Bannč, na
itiišto přimlumu fluttčnč Iiló nepřítel ob
maid) flotnanlhid) brb'mů &amilamtm mc:
bmód) u Dlomcucc .: na .bnftúnč (25.
čmaua 1241) poraštn, a ; mlafti nnfíi
na mit-\)bo brief; aňatífóď; gabnán icft byl.

Ěcnhátc fc přibnbilo též, o čem fc
MB:—Jimipcmčft bodyotnala. Rtaiinfh) mat
ffálcl na !DřoramčEilčm ; mnam:

Betta » těchto bubáci; [mutmidg flibcm
ic 230511aomágal, še myftamí tone! Evia:
tiáníhi u proftřeb (cm na QBranomč na
pohodu, aby mu Sůl; na přimlumu an.—..
tic <Bmmx), iišlo 6 bůmčrou byl mgňmal,
jáboun'bo stah: namrátiti ráčil. 9m Ic
připramt; tanah; na miftč pro dnům u

I'tanomcnčm, nalcgcno na bli3lu (ble natě
pcmčíti) npučjl'í [panitú ubrus kůlomm;
“:ch mqi bmčma tuby. “Io palic ubáío
t. 1240, [ltrčbošto rotu nivní břcmčná
[matnuč boftmcna :: ogbobmo byla na
[qcnou tou [ochou S)?običh; Quin. C[ufino
připomenouti, „ic gbojnó půmobcc [matgnč
mariánftč bníábl ob Šoba, očprofil,qu
úplně abcim ob [Ict—oh; ímé.

Dblcbcm na tuto gágročnou lednu
*Banm; '.Uřatic,fur-i oň na Icht mnichů itn,
tmnnali bíušno, š,: je to tmář [lutrčnč
mitcftná (\ [paní!á. Smufi Eóti jiš halí!
[et lt! není: (\ mna! fpaniloíi a hifi:
ítii uqcbqabil ani obrů [[mčbíhy, (mi mc
íttřela fleret—plen; nimz ncnaibcč lé mi
mcnn'i 5námlp nčialč rotuífmofti, cmí
mrtáni něialébo čcrmičfa: —— 523111;mnt

mnbouti chrání i tmto Ivanu), obra,; m:
poruífmč *l—anm)ob vorunmí.

Db té boby ítalo fc mífto to ta!
památném lib míč 592013qu 5603115po
bouři mongolíté Bača! fun putna—ati, bí:
km, 051) ga odnánčui mlanl milé bělo
mal, bilcm aby tu reálií-nád) potřeb-iš)
[múcb pomoci ob Qšoba přimlumou 932mm
ncbcírč fobě mpproícwal.

Rbpšilmc pomčbčli o půmobn pouti
na QBnmcmč, [lufíno pobounonli o pů
mobn imčna ?Btanom. 3mčno 23m
nom ieft půvabně :: acetonu: ilomcmflč.

&
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Dúfagcm to!;o ieft , co pilní; [pífomov
teI honili; Hófítcm Étanomítéipo $.
.boppolit Gmobobo to Inigo ímé *) nas
píci, o fíce: Vranovium. accolw
circumjocenles idiomali bohemíco ad
dicli ab antiquo usquc in deicrnum
Vranov compollant, quod nonnulli de
ducunl &cornicibus, bohemica „Vrano“
dictis, ex frequentia forsilan ejus
modi volucrum sapius in hac vicinia
visu-nm;“ ti. po nuoramfíu: Dion—atc:
lotoc' oIoIní, lidí miumi ingotcm čefh'pn,
ob ftarobámna až po hmc imenují
to mífio poutní QBtanoro, co; němří

') Stromů; této iíme toužili bobrotou nončj
film: v. faráře na SBraucroč ?lnt. mnm,.

Čtení břic- a četnčpifnč.

obmoguií ob „toran“ fnab proto,že toboto
plodina mc můrou mnobo boro mioimlv
no.“ — 'Iu! teho pobobnúm gpůfoi—cm,
iolo pobiígb') bral) %cmcří nbbtáel ímé
imčno ob mnoha mezonet, iióš tam [po
tříroáno, to! imencmalí omni obomaíelo
mé tobe niifta, tqgí Glomonč, to nlifto
%ranom cb nínojfnoí tomu. 913už:
mcděm iasolu nčiteři obmoAuii to imčmo
933t a n a n boftí neiavnč ob íloma „Smutn
bof" — info [\\7 to bolo ftašeno o fifě:
teno mc šrannboff—QBtauc—io: a mna!
mention Gmobobo ubároá, je iefítč bámno
hřeb nim, ob ftarobámna nagúmaii to mi
fto Emi-onom;oqutclomé pat oloiní ob

narobátona boli a ifco pofub Giomaně,
ten) i inično muíí míti pi'uoob Romania).

ll.

Doby protestantismu až do skončení války třidceti-leté 0648).
l.) Až do vysloveni nynějšího kostela a kláštera paulanského.

913 roháč) bulitfiód) co a ja! fc na
%ranomě bálo, o tom při blubotěm míče:

ni tobbcifiiď) pramenů biftotídúd; potoč, '
bčti nemůžeme. Selíloš mna! iiflo, še Ici
boří fc hnali fiíicnou guřímoflí jen na
fibla mníčfló :: rotiřftá, no proto a na
lláfitm; : na Qššmnomč mna! ga bob id;:
beiffíccbmicíhč žóbnčbo Homera nefíámaio:
tubiš fe bomnímati fiufíí, je toto mífto
poimátné ob 5uřimofti tóborffé mělo po—
loic, ač na blíal'u pološem) brab Šlanfio
r, 1434 ob Idborů m pozd; bém bol.
Be toffoi již to!;bóš oo celé tolafti moc
movité QBrauoto into poutní mino Bol
5núm :: oblíben, toho na tůtag bul') um:
bono, še :. 1495 Stoončidó ulčnmn QM:
Clam Rolář mc [měn] „gómčtu toftciu na
letonomč [ lovu grofíů obfóaal.*)

Sůř bolo, lboi Qutt monoupíi, ::
notnou) jím obinffomané i to není mioftí
bohužel již bufetu pro blubt) protidr
lemní přivtamenč bofíí boimjd; ftoupen

*) Cod. Evančic. mlpL

Vanova, \'nnote. ' Tvý-chdvě Eemy'_thvai
V hruď mon otruLIplnourudou \Icvi mlži;

K výšiniun rád Tvojím zbožně rídun lnky,
Odmd popolóú dušo nul oblaky;

Marin um math nebo: div) tvoří
Tam eo proudí blbou) potem-kámo hoří.

(J B.)

cůto a tooytatoočíuo nadyígelo. Ienlráte
fc gmocuili i flubomč Hubu protcftont:

něho fwatqnčc QBranotoftč, (: biaboíl.
sBonnu, into růže magi trnim, neicnom
nehnul.: tetou 5 chtít—mého fibla fmébo na
QEtauomě, nýbrž ob četnud) aáftupům
poulníďody úcto bod)ógeia neimroucnčifíi,
ač routnici fm přichqí nesřibto Autou
ffetí muícli ob Hubařů pobančni, oofmč
ibn (: iímíď) molemů brubé netolíbnofti ——
ano, naftoite! protcftantfítí logaleloroé ob:
gpčtoomalígcc: bobínto marínnfté,
ne fnab, obo tímto cirtetoníln šalmcgpě
mem mího. pannu nábošuč uctili nóbrš
obo ao to unoaii monofně roční příjmu),
iteréš nótu—51:135a£labatel brubbt; oto tuto
pobožnoft měnou molli bol moláioi').
“21loňof Ergo očlníl Ěůí) zoloft naňí ipo
lečnou čeílofmoramítou ob ootaicnoftí hr
cíi'fté mítěóflmím na !Bíle' ěcřc, coš fe Dalo,
jat náíiebuie:

') Tal mopratouie fanotouit Bmřnfif; iDiatři
$etmftu6 ft. 49. u Iaibttta.

„Aula Virginia“ Vienne 1652.
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Robb ftamomč raloufftí romain bo

bratu cífařftébo tre Smil—uihrubě boléba
iioo na ířetbinanta ll., ah; iim botoolil
příponou fc ! blubům protefhmflúm (:
to tě ročoi tr'štti 6 Čech;: tmlrútc ěbošnó
cífař 565mm“ aacbtánčn byl proti hrač—=
mu útolu iqid). Qomfníci galroubili ua
nábrabí, a brábcouě fc ro;,ntilali, l'am
hm; mobl. %crbinmxb ll [pídml bo
íšranlohobu, fbcšto bol moíen (: poma
y'm 50 ciíařc řimíIo-němcdébo. QI mfíal
moai tím, co toe íšranlobropč obtrjol to:
tunu (u[aiftou, počbol to chxód) fot-unu
!tólomflou. 233 išragc bol totiž ob po
mílaltů so lrálo momolóu 2010116wolenec
Baldi; — !Bebřid) V. Diag-ti E\) Boli
ugnali ptolcnami čcfíti froo'bo těticnčbo,
ale piiínč latolidébo hák Eerbinanba Il.
aa pána fmébo, rabči ootali lotunu ci:
úlu—noi, jen Roš net-t)! !alolifem. In!
mori pára pádaanú na míře, lu grárč
na mlofti a nárobnofti. Btéto notoétifně
moímobobil tifaío přítel ícbo mlabofti,
mojmooa bamoxftó 93203, :! šál-límců
í'ulbcrám'nro na Ralmino. mcbřid) V. totiž
bol lalminiůa, a proto bo hlišctta lutos
tánntí ion mclmimóío pobpotomali. ích?
u čefhid) Iutcranůto mqobo 5lč toůlc ii
naběhl, m); fotma m Godpňtb fc octmno
5 !oflolů mm.—m,!řišo a 03bobo mobčqcti
bal (: jalomé obřabg lalaoiniftidč při
"uši—úd, Bojič; 50mm. 20mm) bmůr
urúšol ohol-tic nárobu oo intgiloa lalo—
lidébo. 9řóčclnici pat čeflčbo moifla těšte
míli, 5: nyní přidsogim oiaincům přebnoft
fc osmá 211 EUR:: [p:-ii! fo 6 tooiílcm
cilařfhm pob Iiúom a totrbl bo Čad).
un orálně Bet-řiď), ialo onbo ?Boltbafar,
bomčl fobč při ftmoftné boftinč na hrabě
Elimmčm: přimo mu fmutuó gpróma, že
cilařííti prámč mobmli m bittoč na23ilč
.bořc uEBtabu(6.1iftop.1620): otim
ic pauomám' iBotřidpmo banobnč ffončilo.

mámo bylo cííaři, co ioft ciíařowo,
a Wommané čcfté Avouro oučafřm'cí, po
nofifafmé bittoč na Qiílé .bofe Rrotti, a
dieli fe pobrobimfic topící: proteftantílé
5 mlafti tvoromirali amobánčli. Ženhótc
uoíiafnčiffthija: Maximilian, iobcn
; oněd) btbinů, iidúto Datočnoftí pořčbol
m tolafti go!: bol utooben, tomu í'icbten
meinftébo flmřlú bměčba, :. !. polní mars
Hal loan! to [94me úmgfol, [tarobc'u

mnou oumu pobožnoft aúctu Ěoborobičh;
na QBranotoě, ienš jooo Bottom bol, ob:
nomili a pobporomati Qliolifoš fe iobna!
cítil býti powiumim go to! mnobou oo
moc, fterouá mu snem trálotona m patt
uód; nebcapcčid) šimota too moindd) bola
poílotía, iebnat mice (: mito [: roanáncla
potočl't o čotnód; gógracíd), tmě fe na
tomto miftě poíxoatném ítúxoalo: tu ooo
profil fnišc Aboěmi tatbinóla Erantifíla
5 Tichiófiteiníl, ttbbtiňibo biílupa to
Dlomouci, amíhobršitelo uo EU?:—tatoo,aby
tu wěc náločně mfíoummi, (: mifto ouo
&“ poutní, obmg to! &“ 5á3'račnq orobla=
Ni ráčil. iu obcnal tarbinól !. 1617
na SIBram—m tobbemibo bčtona ob ím.
Samoa to Ěrnč, (: 6 ním iqoloitu 8m
binanon Rarliřo, ltcří na miftč famém
[mit—tt)pob přiiabou moílccbll, ialě fo tu
čáčtůft) přibobilo, a potom o trnem tom
piícmnou „rámu biftuootoi gaílali.

QBiba tem) nábožná maiotnit Rath:
QBrauomn, EDM; ; Qidatenífteinů, že toto
mífto ooímátné pob gíámni ochranou ne
bes trčdotono [: nadpági, a 3: Éůb na
její přimlumu na tomto mini boimid;

miloftí, i aágtačnúm apůfobom, měřicím
noili: tubíš bncb fi uminíl aoqhamčti got
nát—bum; dprám $ánč :: při něm H&Hter.
3 ftalo ft. 53b :. 1622—1624 ftamčlo
fo o tom chrámu 'Bánč, ltm) tam npni
mibimo. fIBoimoent jcl't aajiňč ro nejlops
“ím [lobu nomořimflém, ob oiBaulánů

mna! m roaličnód? nápotom bobád; na
ten gpůfob, ia! iai nyni [potí—nimz, přes
Hamm a oltáíílen ioft“1.3.1626 ten:
to; abošm; Inigo mm mqflmočl rocblč
obrátila 3: bmou feblflod) ulet—loni "&=
fftcr, bo fterčboš !. 1683 čamítato 12
Bratři 5 proílulébo (\ tobbáš noměbo
řóbu fto. Brantiňla 3 EBoulo, ao čelně
Eštancougné, 3 haiino Ěmgunbic.

Eto. Sramiňct 323mm), (ieboš obruč
m tamnčifíim foftoíc [;mb moblč fagatelm;
fpatřuiomo,) narooil [: ro mlftč řeč-oněm
„!Banla“ m boíuí Stalii. Db mlábi [ml
pouftemníhm a mohl zin—ot noo míru
hmatů a přifnú. „Blámč oroflqnul ubmora
kůl: francougm'bo Qutmita XI., pročež
tento řáb too Srancouaflu obliby boňcl.
3G! [obč fm. „Nahalal přál, tal přiiali
i řeholníci ím. grantifila, GJ.Šauláui,
jméno „Minimi“ t. i. nejmenffi. Gmatý

4:



52

grantům poíošilga gáfíab řehole ftoč Iáílu
lblíšnimu, (obtubbtfíořábn: Ch nrilas),
loiimofl \\ potom Dat ;moágal učcbínih;

ímé ! \\flamičoému poftu \\ ;cpowčbčl jim
na \oš'ol; pogimáni mcfa, moju, mléta,
fóra \\ mófla \\ \othbo toho, co břcmuimi
gólem; cirtcmními pro čna pohníbolo ieft
Boromčacno. Badmmáni tohoto přiínčbo

pofiu ;bálot fc iem_u býti tal pot.—flatnóm
pro řúb ÍCÍJP. 3: je pom\;[\'il 3.1 přebmět
450 [[ibu řcbotnibo. llčclcmiebo[\qlo

') G\o. %tamifftf ; Toulo \\arogm h;! \o
Stalii_. Dn Ic na! rognmm'hm \\ \ocbl
přítmí iitoot,_ \\ to \\gbřlalo mnobo [\\qu
\\tjm mezi těmi, itni bo analí, núhš i\o
g_i5id; ;cmfd; [: mmmilo o něm. Stmhálc

;im bol ro: _ggancongtb tráltoclmi mocm;\\ \\áf_\ín\';,_jmenem ubtoít XI., hr_rúi [:
\\cobl;_čtinč\oglicc bál [n\ni; \\Ibuš mc
mocuřl, ;acbtčlo [: mu ;iroota, a mnilil,
to Št: neímj \_\_\\qnůšc bú_l,_at;\; on umřu.

larů, itn obo \offtdo n\vnalošil na jeho
nabramcuí; baronu! \č'; tofu-lům, jato M;
fc sm; noloti\i_ bal. EZBlom mu i napa
No, co o \oclitč [matt—ili a \\ 365111th
im. gronňmo ;_ Toulo M;!_ilvíftl, \\ počal
boufati, jc ob nčbo \\čiol zázračně \\;bm
tom bubo. $oí_la! pro něho bo Stalabric,
a y_n—fiatG\patú, problíbnum úmojl trált,
přiiiti _mcbtčl; \ profi! That tail: Weapo
litánjlěbo, -— grantifícl přijíti ntmlčl;
!outčuč prom [! : rape—gc,\\ m přifící
ato; fc boítoroil, ítl mn l_rál \o o\\1\ret\;,
o ctil bo, iatobo on vanga“ bol; tab!
rřcbom'm na lolma a vrt-ul, nh; mu po
mohl \\ ;iroot mu vrooloušií. _9)_řc;iiin\';\_1\
mu pray-il: „mio mm tal \\ttěuí na i\oilč,
io! to, : tebe mám \\ ícbr. Go \to: E\;ď;
ic obgláftč r&b bogmčbčl, itfl- Ii icfílč oo

abratonm“ — ,..Rráli! obu—eco[\\—.Smy
\íf[c_t, \vn'cdo fc moli ;ůímmiti bo mil:
$ošf, \\—rulou 3_tí;o iťft ;,imol—oti \\ fm_rt.
\\ icfii to oporoálitooíl, mom-ipm taiuč
oumolh; 35190, lec bo mim iió fám ;ic\oil_
3 ročdtm život 11:abróbal ;Iáíh; I in_mogč
hm viíiiti; _lboš vo! jícm _pabligcí, št je
to roůlc iBoší, abndaiícm přiífd, bncb_[tm
uponccbí, l—\;_d;tot: _tol'xli_ 23ošl' _oanámil.
_míám t_i ;rořfgomar, že u; ntEnt—tč blonbo
jim, \\ št mdo ivořóbati [cbc \\ tůru [můl "

92.: to potom frčí fm. granliňfomi
o[\\;blí_\\ tašbú ten s ním :omlonmoL
QSo něialčm čoft nořínul jcbm hlt—_ožtuin
\to. [gramijflo (\ poncvgal lrdli, ;: ho.
Gunung-t \: poh-otec,aaž: im fc to! [\a

Čítcni břitu \\ acmčpifně.

při tom, obo fc tim pončtub nabrabllo \\
motomnalo gncušimůni \\ přeftupto, i\dá
fc \\cimnomi lřcítmtc' to čas ponní bon
poumímaii, glálítč pal tobbáš, lol; Blnb \\
bujnol'l protcfmntl'tú ; přebpiíů citlcmm'ď;
poímčd; fl trn—pill). $icbftamcntj lgšběbo
tomu i\ncnotoal[: Korrcclor. snem—\\
\n pom—roi! pnpeš ©MM :. 1474 imc=
nemam “mamma 50 gcncúla to!;o řábu.

\\ \166 \\a “Normě měli tláfíterp
to 23rtnici \\ na ŽBranomč. *)

\oí, into bo tomm :obrbol. Sunni bo
há! \\očal \touffcti. Elliot—němu ponal
hái\_\\'; ftůl :; alotúmi \\ [třib_t_\\\;u\iotta
íomi, obo m3 litím ogbobil příkon! [můi.
grantiňct bo nepřiial, \\úbri pramil:

tam to h-áli \oc imčnn měm;_ moct
\\cíluni cbubénm ;oqflttonílomi \\ařabi to!
ilmofmí; pro mne je bobr.-': míía b'rtloč
ná. “ Tat lo učinil i o nát—obim.

'Botom bo gloníícl rob zámintou po
Eošnofti. voila! mu obrágef immo _?Dta
ric, litrů ho! má ;: Blata \\ ;a \\člolit
\iíic bulatů Dál. “Žít:íro. [šroulifíd b: ac
d;_nlhdli ;ai; ott\\_\;bali \\ mglágol itmu:
„Že on \\ccixi pobowoft k ;lalu \\ ftříbry,
núbri robři ! *Baunč Marii; a \\n \\i \:
bo papiromú amigo! potom to! bobřc
upomamie, info glory" — fBřcbcc mu
hrál jemi neměřil, ;: nccloi_\' o main.
Bait nm tn \\!th SB. arie p_oílní, \\
bol lnu říci: 91cd;ce_-li ii :iiimoqli
i.\to tor pro ftEt, nM; ii obrátil rokmi“
\\ rozbal ic chut—5m; [m. mamina ba!
mu mráwj: ._.!c_má ltd! [\oi olnmgníto,
\\ ti to_totoé \oici mobou lřpc obflamti,
ngŠ-_liid. “ -— 3an 3!\3_mbndmn pobě
\\šm'; mbal \\ mu itnlč boroic Set—nou
píiffrf [ám bo tomu-\n; [m. [Examimo \\
ne;! [th—\\ mal \\!\_\_\;_buran'n; _ipobómal
um jid;, ah; bn; iimi _rqoftaročltláňtgr;
[\\—.grantiííctmu oboomčočl: „amu lépe
E\; _boro, \\qu \;obbauúm \\oúm, cas na
[\mř \\ ucípmwcblimš na nic!; moboboí,
máti! \\ u_o\o\';mibonřmi utulilloroal, ne';
abba ; ciaébo [tattn oln\u;\_\\;rámu. epa
[mi b_uííc t_nuíi p_mmúmi \\ poctiroúmi
cupít \ bícbáno boli. ' ico_to G\oan'; ;o.
lo;il řáb 'Banl—iuů,_!ttři ludi from oh;
čcmod; 3 nibh icfítč M_ú, ilmito [: gama
;ali, u_h; ro! \\tvogímoti bohmů
maíi.\;d;, c_ut-pt_n!pončmb ic mmm—ugly
;ntctčula aořzčinčlu' přitágáyí citfmnibo
o_pofiu, Imč ttbbáš prdu—š[: ro;"iřnií
cími nou—otami brotcítmltírúmi boh; na
bmním pořáblu.
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2. Doby války Švédské.

Rníšc 93201:3 Qidncumcínů a jeho
dnt Rotcřina, [umi-ohněpaní na wom
micid; a Gmté-lyořc baromali na múšímu
waulanům %ranomílúm pauflmi s]."hřícc
m lrnii Dlomoudčm, Iiftíuou ob 14. sáři
1633, co; ciíal čert—immoIll. r. 1643
votlvtbil. (Zii t. 1639 olcmřcn Enl icft to:
pominu lláíítcřc nomiciat pro cclon promin:
cii ratuulťou (čcffo-uberffo-učmcdcu) a r.
1642RarchufcbiuB tnišc ; Yid)tenl'tciuůga
[polugallabatclc bulprobláncu, iclilcš [líbil
moplalili ončd) 35 _000 3l., "cri—štoInčšna
?lnua Glíšbčla r. Ěmtabom ; Boalomic
r. 1621 28. lebna to gámčtu [mčm to=
mulo lldfftcm byla im chrt—rušila.

23130 na lo přímo fmulnč boh; na
tento llánlcr. Sii ob r. 1618 guřila po
celé němcdč řini ítrgffná mill.: nábošcm
"á, ltctášto fc to chyid; gačala :: 30
let mvala, pročeš i 30lctou rodilou m
břiinád; ílom. chbůš ialo pomoc—cůsú:
bubnů přimalilo [: him—légáftupo tooifl
fimčbffód) Bc íouícbnílm *Jičmcďa bo
není milé EDIorawo, :: brqlroč Banan)
přcb brabbami kbr—dj lílně opcmučnébo
!Brna, _ltcriš cif. tr. generál Couches
(Eli ené) 6 obmootelftmcm, gurlánlč Gc
l'lubcml; mqboruě a brbíníh) proti nim
búiil :! lalé ubránil. ŽB čaB lobo oblé
báni potloufali [: loupcšcólimi moiinowě
fhoébflti to cclčm oloIi, a lu iid; lčš měšc
SIBtammflč přiroúbílp ! tomuto tichému
fiblu [vobomofluúcb řcbolnilům. Ěrnlři
polclaní opuflililláfítcr, :: robotoííc 6 ícbou
piícmnofli, tlcnoll) tol'tclni :: gágročnou
[ocbu '.Banm; mluvit, & fbc bylo co mgácnčí
"ibn—,utclli [: na blí5h; Womóbrab,
není palub na oamóllu m proilamcnčm
úboli lubamomflěm ! ncbcfům čui na tc=
menu mobumé bon), iciiáto „góllabg pob
brabcm tunel šclrgnc' br.—lbgmotoru—i.

Iam té; [;lcbali a ualqli přítullu
nrúnoftcnffti oufcbm'ci 5 wogořic 6 [E
flámou (arcbímem) a telefon, premon
firóci se Rřlin a Rartugíani ; Rrólomm
pole u$ma, přineenc B [cbou flcnotq lo
flclní bo _lirrotu begacčnčbo.91roffat gráf
bnó Sibciš to oíobč %amtina !Bolouna

Církvi kdo polu—dl,tridenni tall lano to Vl.-Iti;
V',řo Slovanu! buď vady ! Vlnu virem!

(J- E)

; Dlomučan robilébo galocbl [fmčbflc'bo
můbcc mamma.: pics?Sloamom tou cc
llou, ltcrá volno tam web: :: bul'l'óm lc
[cm tam můfol jcft obroftló až ! famúm
5bčm brent—nim, přcb nimiž oquatclomč
btabu, ncluífícc talomč grábo, mámě fc
murášcli brou to lušclfv. llbobipoflranm.
cj m gmnllu letěli bo brabu; clona!
Gmčbi to patád; ga ními po moíulém
mollč lpuíílčuc'm (11ch 60 mc ůmatlu ni
lbo mmqtábnum, :: umu' pobrali Čmčbi,
jalo bammni, tbc Bolo co [lmc—flnHm,:!
obchógciíccbrnb tm čápalili. Go lu [bo
řclo mgácmicb pífemnolli! mm celý ten
brat popclcm bol Ícbnul, přímí [cm
fmutni menlomané ; ololí, :: brabali [:
w tě bromabč rumu a popela; a ai,
naftoilc! tu nalcgli [odm gógrač
nou (Benno Marie mranomílc',
jen něco málo na gúbed) připále
nou a potom břcmčuó třij, poučlub
popálení), ltcréšto bmč mčci mgácnč plc
fc B úctou ua QBranolo gancflg. Dflami
mfícdo ftrámil plamen!

Saló to bula raboll těd; řebolniřů
ua alt—motá. ac ?Bůb tofkmolyouci [pn
nilou :: gógračnou _locbu nepoffmtnčnč
'Banm; to plemenu boroucim nepomncnou
Ancbomatí ráčil, to (obě můžeme ínnbuo
přcbfmmili. “Běl lid) řebolnílů obmcbli
nepřátelé co gaiatč bo blamnibo táboru
fmébo, bo Bál—thonic, :! ti po 7 ncbčlid)
na přimlmu muflauccfrancoumébo, Pteni
jfa prámč u Iotflcnfoua, můbcc ffmčbs
flčlpo, jid; co [mianů (íšrancou5ů) fe byl
uial, ga hrabě pmq: momčnčni a na ímo:
bohu propull'tčni boli ííou. Sii Bratři,
iišto Baf: mtábli bo Kámen, nalqli bo
tal apuftoffenóa ftalcl Mořice tal mt)
mořené, \: mnbrancomano, je mino 20
im 7 Bratří :! nougí mnělmíti [: moblo,
iidňlo mfcl majitel panftmi Saromčříc
Qimmrb QBáclam fbartobčifhi ; &rtobči
l'flčbřc pobpqromal.

91995 Čločbmč ob brabcb Směn
Mód; B nepořígmou obtábli, a role" 11ch
ob uid; mqímobo5ena byla mírem ma
fálfhim (1648), tmtróle mqi jimjmipř'v
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Hel i btbmfh; obhájce mčfta 231ml ::
aboanó ctitel Smat-ic memu; g(šoudna
na žlBtnuoto, abl; Prdlotoně moci! a po
mocnici řřcffanů 30 vobařcné obbáimi
měna iBma torouci tito filábal; a 30
timše úmoílcm & ob t. 1648 Sqomité
žit-ušním Bc [mómi nomáčtt) taěbt'; tot fcm
pout lonúmali.

mnm, fc ale nyní něfoo tágol: Sa!
po! ti Gmébomé fe b_oftali a; ! nám bo
?Roramu? QBšbnťmoina bota mtbcna to
říňi němed'ě, (| fr: pat je iefftč Gmébfto
ob SRE—mec?-— Snu! mibite míti train:
uomél to ió imám bncb 6 tabofti top;
fmčtlim , :: pognáte ; tobo, še číoměl a
núrob, ttcró fc gptonemčři Éobu a můře
[roč, Rane fc gróbccm mlafti a nárobnofti,

neoftóóó [: mlaft mnbati nepřátclům cis
aim iawhm mmmicim, :: o nimi molto
qamhati proti mtoftniEmi fwě.—-Řtetat
ic naffi foulmcnomcl m Čechách a na EUřotas
mě na té mčci mlnnmncnall (!) proti (mému
břbimému geměpánomi %cťbinanbomi II.,
a ttetal ga archou míti) uóflcbomaía grába
mÍnI'ti i cifate, o tom ímuimj, ale nes
ammtnó přiflab 5 bilioric urocbcn SIBám
bol na hoře. Wuni máme přilešitoft. totéž
pomčbiti i o nátobč fmíebním, němeděm.

!Bo bitmč na Qiílé fpoře oftal foncčnč
ciíař %ablnanb ll. mifubt; mitěčcm. Bbós
lot le, še honí přifíla bobo, m, fe ftanc
Girlmi tatoliďě fpmmebluoft, a Rath; ii
ob protcftantň nefptamebíiroě obňatě, safe
natotácmo býti ulaii. $etbinanbll.,bom
! tomu bokbl'uoč mobigen, mnbal ofubm')
cbilt teftituční !. 1629, iimš naři
5mo, abl) proteftantmi lnišata mnam; ftath)
bndyotoni, iko; unoali ob mim angebur
flčbo, čafe Íatolířům nnmtótili, :: from '
tamními augsburftébo aby šábněbo iinébo
m řini nebolo trpino. tento coitt [bo
bomal fc gceta :: mírem angeburftóm,
ienš tebbóš ga ptamiblo platil. QI! ÍÍ bo
tem; něfbo —- 6 obíebem ua fmulné ná

flcbhř, ; něbo oofílé — name nevoli:
ttďnm: ncívtamplimúm mňa! nišábnou
měrou nebol. 3: tento cbilt mocnáře
protcítantflě rodice bochl, Bolo mčci

acdc přirosmou; mšbot po! prómč proto,
abo těchto ftath'i pobršcti mohli, oni ob
Gítftoe obpabíi. Io pobnulo protoftantb
nnb mim proti cifaři; ncbof ble tobo
měli mmm nic měně, neš 2 arcibiflup
ftmi, 12 biffupfl'mi, wdilě mnošfhoi ftattů
!Iántcrnidp, čimš nanámalo melitč gtcnčmí
moci Mid,. !Břitnulofl ! pohabenénm
imčni bobároaía fmčlofti ! obporu. !Bři
tom ic obíišcli, '
l'Dcigině! 8 bořilot fe iim bic můle.
„R %tancougíla přimo peněg, a ;:
ěmébíla [oupešmicbtlup, ieš Šaílcpeni
E)?ěmci mímli co oímobobitele řine ímé.
©uftato ?lbolf, trál Wměbftó,tieto iii
bánmo po l'omnč učmeďé čibal, přil'tůl B
nimi na poořqí říffe nčmzďé. Stem by
fc boli měmci pohrobili fmému cífařiíšcr
binanbomi, rabčii poxoolali bo gcmč cigo:
gcmce, ltcrú Oncbql tatolilem (t. 1630),
:: ačtoli w bitmě u Queen (1632)pat>l,
můbcomě icbo webli moiun bate. 8m
;,ůčaftnilo fe i Grancongfo m mi!;tubffim
1ni3eni řiffc němedé; “choť, ač bomo pro:
xenonu; (bugmottn) utlačomalo, ! íuíšmi
:! ! oflabcni Německu a moci cifatowl)
moiíla mnftlalo na pomoc -— promítan
tům! Datum cifař išabimub ll., (: po
něm gerbinanb Ill. pobámali tulu lmítu,
po němž gotoušili Inišota & nárobom'.

mc ttnto mir mšbo 8rancou5flem o Šmíro
ítem, tčš bomóami gemčarábcl byl na
yuar umebcn. ?lčmeďo mělo bóti ncibřím
mníitmčno, icbo blabobm gmařm a mi
h'áfučifíi h'aiint) lebo na poufft obtáccno.
QI pat tcptm vo 13Ietém icbnánir.1648
me mčftád) *Dřůnftcr :: Danabrůď poho:
piána [mlonm miru meftfúlílébo, miru
to ncibanebučinibo, icboš bomb fmčt Bol
poutat, to uěm'gto!Rěmcďo na čápabč ana
ícmtru, into bo otemřclo bráno to mnitra
fměbo. Bemmbněii fc o tom bočtete, a;
tobibc biftorie círtenmi mčbicmim, ; níš
tuto pifatcl něfolil řább'l Říš—imna uláglu
položil, inf ten, too miru čmbil, [támá fe
gtábcem mlal'ti i gcmčpc'ma. “Broto m1)
Glomaué! bubme mimi Githoi a ímému
gcmčpánomi %tantimu Soícfomi!
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111.

Od války třidcetiletó až do 500 letého jubilea na Vranově
r. 1740.

Pl '. kat-Ino nebo.. jfíto vEnocamici
thd lplítl upanllý.Jižto !: 11

z útrob hloubi kořl' ne,
u tvé tými oblibu.. (sala).

Db-r. 1656, Ebo na QBremomčžilo
17 icbolnílů, anfe bol abc otemřen nos
wiciát pro celou promincii rafouffou ; a
r. 1663, 101)bylo 8 nomóčlů, obporu
čiía námeru tobcwaa maihelmnčswarm
toic 91mm QBemnjta (štoábenifá 5000 51.,
3 nicbštc bcera :: běbičta ieji pro [tunnč
příčinu jenom 3000 gl. muplatiti ímčla.
— 82qu tobo gaic momřeh; tid;ě íince
llúfítera %ranomflěbo, neřot neimnošni
otcomč utcfli fe [\in bo Tambo ae [Ira
d;u přeb Kurtem, přimráencem Hubu
"Dčabomeoowa. %osnamači této uřcutné
a nelibíté min) 50 blamni pramibío maií
to, abl) tofíeďo iinóče měřicí, (: glófítč
Reitano tiflli (: bubili mnelihim čpůfo
bem im možným; a pro tento blamni
článe! blubu [točbo iii obc bámnóď; čafů
ncfmírnč moc alebo tatoltdé Girhoi nan
Dělali, a neiflanmčiííi (Eithne lřcffonílě
to míří a to africe uhumě gničili. 920:
"im ale tolaflem, jenž fšqlu forum) ERa
!oufl'č nálešeii, teprm tcuh'áte ob moho
mebánů aábuba broýti počala, Ivoš Iib
turech) [lamnou řiňi řeďébo ciíařftwi ro;:
total (1453), Gatibrabu boboí, :: obtub
pnl me"!erě [ouiebftmo Keffanftč [ušowa
ti a mojnami níbati počal. Weilpiř bolo
!. 1683. 28 roce tom moroiilo fe iiď)
meči 2—300,000 talmčř aš bo frbce
Gin—topo.Etue Ubn; tábíi na QBíbcň;
žRotoufl) potutčřti, a tim ccftu i bo
oftntnid; lřeftmfmm, tebbáš prámě ne
ímomóď; fraiin [obč proneítiti Qtčmnc;
celé Ileítaníltoo nadýqelo ic to goufolém
položení. Gifař Qeopolb utell ; :IBibně;
on i papež pofidi glůfími n\tpflcmce te
báli polítěmuSonu Goběítému,
lteři přinebffe i němu pabli na totem !
nohám iebo toolaiicc, jcben: hráli, retui
QBíteň! hrubá: kůli, chraň třettanl'imo!
— wobnut tímto nebegpečenfttoim Goa
bčflú. m (útlém čaíe ji; 0 30,000
“Belém přeb Wíbni ftél, co náčelnit tuned;

' ptulů třeftanfhiď), ! němu přimgitoffiq
„Salim me !Bibni ; 30,000 ftatečmid;
obhájců gbómalo ientě tolito 1200; bla:
tem, nemocemi a molonnpflnofti pom
Leno Soto obumatelfttoo, na fait—ó ben
[;ooinu poftební a [nu-t nfrutnou očeťá
maiice — ob nilub ponwc, ba ani po:

1 moci nóbčiel
ll. adí-í Míši pofiební ůtol moří:

. tele ob měna obtašen, a mlhouce mmm,
še marně ieft mneďo bálffí bránění,_femi
Ie uřogí na meči: bo chrámu lm. €t5p6=

, na, močpomibali Ie, :: přiiamňe tělo má;
uč dmftali fe na cenu ! wěčnoni. Šem;
:: běti welice platan; :! noi-italy; poflební
cute—čímžbolo těmto buňem, še ! Échně
Marii mgchfyalo a o pomocmohlo. Bo:
to to ptáme megí ohawou narogcní 58.
Marie. D imutná,_frbcelonmó to noc, po
tomto mečem nálaehuiící. .Rboš ale iitro
ranni ie probubilo, a paptfel mocbágcib
cíbo "unce fraiínu mířil, ai! ialé to
miběni. ma boře Qpíě (Rnblenbcrg) při
iamčm měftč obiemuií Ic čáftuot; wo:
ieníte' toe 55mm Iefně — přeb nimi
mlaie prápor 58. Marie -— polmátué
piInč to iawm pobooném čeífěmu ;něii
; ůft iciid) — tomb nmbamcbánftň utif
!& ouprtcm -— měíto ofmobogeně iáfó —
odprouitel celého !řcífanfltoa ie blíží. *Bti
miečbu fmčm bo <lišit.—něbol Gobčfťú B
nemoflomnou mboftí pliwítán a info
obrance Reitanfttoa of!:xlootoán. Bio fe !
němu tlačil, folcna mu obíimal, ruce
líhni, neb nípoň roucha iebo [: botótnt.
“Bohoátnou toroubem Wobamcbomu po:
l'lol hůl bo ŽRima B lihem, na němž
ítúla tato ílotoa: „Veni, vidi cl Deus
vicit“ (išřiííel ifmo míběliíem a ňůb gmi
tčgií) molom pronáílebomaí Eurtn až
po Dl'tříbom. 3 tobo tušení, :: free ge
Glomenífa pin! ímé frálomífě óoti tato
památná [(otoa: „EReIgemai, še trew
palná pro Edmonton tem: potolq'h —
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Gmatý Dtcc Simonu: XI. nařioit, aby
fc na památl'u toho mitčsftmi lagboročnč
po celé Girtmi f(amimal [mátet 8m:
uomin Mariánftódw, a fucc na tu
ncbčli, nad připabá po fmáttu Staro
uní Sciíbo.

QBranomn'ti řtbolníci půjčili ciíaři
na cun-ato :oálcčnc'prot: Inu-tow: 680 51.,
a_ oI—notoitonc [ot—ěIonmcntni ftatocni ob
Šmčbů porouchané ga 1886 31.(r. I684),
mrátili [: po přefiálčm flmtbu rřeb flux-:
tem bo blašenčbo fibla g)?ariánífěbo 5
!Brabq na žDřoramu, a ííamili ifou mbčč
mim ítbccm pom-ipm m dJrámu tomto
máračném nomů Gmátc! i)?aričm
íh; :. 1684, totiz: Směna 13. Marie,
Ptcróšto [mátef nám latolichim Giorou
nům na pamět umábi i mocnou přímím
mu smatic, i [;rbinfnoi a mmm, nátoba
nanebo o aadyomťmi min) fřeítanfťc'.

EIB titbol'ti a bágni Boží trámili
jfou bm) [wč abolní fgnomč ím. Sran
tinta ; 58.1an na !Branomě a umitali čcmč
fcm fc [(báyiici poutním; to mčíici gáři.
B?. 1712 (m čermmx) přinel info pout:
ní! na QBranom Inigo San ?lbam ;
Eicbtcnntcinů, i baroma! [cm ímé glatč
rouna, aby je %tanomítá iB. Maria nos
[i\oala aamčnmč totem triu [toc'bo -—
ER. 1720 pomfmIo abc Bratrfhoo „Ena
nebo mědi a). Maric'z Kerič bolo na:
bano nmobtjmi obpufth; pangílómi. SR.
1721 připntowal na %tanom lnišc
%ntonin %Iorian 5 Bicblcnífteinů a točno
ma! bat-cut ftřibmou lampu 8 libor
tčšlcu. ?R. 1726 26. 5111'1'ftaío [:, še
na EIBranolo ubobili Ionpcšníci. ňoío
iid) afi 100, za 11er přcfttoieuód).
Tuto Iotři pobili a poranili nčtoli!
řeholním, a mna! lorrcItor (přcbůa

mm)) \oolat na tetu, Abouřil tbc tobe
gmoačnim, a glofonomč milali obtub !
529ml ničcbo nenlomimn'c. Qčpt [: po
bařiIa [matofrábcš iv noci 27. [inopdáa
1737, (Dejte [: globčii bo drama mini
\otomilí, a tam potrabli 6 ftříbmód; la
lióů, 2 [tí-ibm! lampy, 1 paciňťál, pat
Iomoičct mennid; i 6 talíř-tem, icbnu h
bitetnici a mnoho barů točnonoanúd; [tři
bmúd) a na botomúd; pcnčsidy 140 ;I.
— SR. '1737, nm; téhož rotu otcmtena
byla tropta, :: nami to už ganabatclc to:
ho řábu 6 (boti m paulánílčm ba
bitč obpočimti neporuncněbo, nebo: bon;

mrhooto iqid) bobr: balzamomanč (mon-=
mými maftmi natřené). Blámč proflam
na bula památta Smcnomin Marianfhnb
r. 1740, to: !Branomfflí [lnmili 500
tetěiubilcum mariánílč t. i. 500
letou památln, co tm dnům a to mino
poutní tam Bojí. Icnlrátc byla na žIBra
nomř mailů, poíub navibaná ilatcnoft.
Bačata fe 10. aáři .: tmata aš bo 181;o.
iBřipmm; a otramcni ! této [[mnofti
ftálg 33. 242 gl. !Bř't flamnofll přítomni
byl fam tnišc : biífup Dlomouctf) $a
fob, brabč ; Qicbtmn'tcinň, tanonmlt
Dlomoudó Slitina, btabč ; Itoicr, opat
;: Sábrbomic, hrobem 3 Mibtloma, Ive
lité muošftmí bqumcnftma řebolnibo :!
citťemníbo, a ncímímč gáftupq měřicího
lihu, !terú [: [na po bělanflroid; ro pou
ted; maliL Icnlrátc fe [[oušilo ga tě
[[amnom 900 mfíi [m., :: 40,000 hií:
Cid) přiftoupilo fc |?qu !Bánč. Ea! ofta
mil HBranom t. 1740 fmou 500 iubi
chní památtou onen ěmátd, Meni; bol
ncinomči umbcn ! úctě ftaloumo modlí,
iatoš i ! raboni aláiftč gbošnčbo lihu
ílomaníh'bo.

IV.

Od 50016t6ho jubilea až do vyzdvižení kláštera Vranovského
(17849.

Stát. 1741 $ruííaci na čas
[cbmiíeté umim; bo mafií milé !)Roramq
mthi a abc gl: řabili: fíáíítcm 213W:
noroítému niiat ncumobili, ncBo iim to
591 mcIitcl iciicb přifnč gafagal, aby to:
muto minu poímámčmu nenblišili.

“Brdo hab boli oquatelomé jabo

Gto,r.1751 foupiti pro mnm [můi
mc Člapanicicbt ř. 932mm; [mobobnú
bmůr ga 12,050 :911íh;d).9h proti to
mu ale prchali ifou ímé minobram; toe
šoitclebmnu i o: "topeni ga 1427 3L

ER. 1756 mil nám:: to iiflinád;
(Yapitátcdp) 53,800 al. :: 8035 QL toč;
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aid) přiímů, a šilo tam 32 řebolniťům.
Db :. 1666—1763 bčíala fumma nei
gnamcnitčjnid; nahání oudpomnid; či „a
buifi, ! tomuto nántm: učiněných
33,160 gl., mčtHim biltm na mne fm.
oo otolcčnč "(:th a obnmatclů měna
5m. Wcjmcnni talotoč gábuní obuáfic
Io 1000 al. ?! mna! itbinč tatomóm
gpůíobcm bolo řebolnilům Eranotoftúm
možno, toli ofob to lláňleřc šimiti a “!=
lomů nállab noi—Rina flameni a okdfflo:
mani mmm a foftcla fmébo, a lrom
toho na ptomogomaní poboflinftma to:
“tčbrč míře; nebo Mid; flatcl icbinó, co
měli, Mořice, 69h) bo na talomč mp:
bání bůáobo fmómi balda nemlyftačomaln.

asamčli bobuo pro nás Glowano
agro literaturu nani čcflo-flomanflouicfti
ta ofolnoít, je t. 1767 gbrgomaí [: to
tomto nama: anamcnitú fpifomatcl bř
icpiíu a biblífta [íoroanfhj íšauftin
mamma (nar. 1749 no sRomů“Boce

card)). !Bncmičho fc na E!E!ranomč
pob mtbcním učcnčbo [poluřtbolnita iFor
tunóta “Dni—idu!přcíayn byl bo 23mm).
Iam opalomat bumaniora 6 mIabňimi
budyomnimi, učil binorii drtcmni, btbreis
[tému jagnlu, bcrmmwticc; ob !. 1786
byl co better filofofle :. !. ccuforcm !nib,
biretforcm gomnafxi mfícd) čeffód), a c.
!. bibliotdářcm. (";—off:!:. 1809. Do
nčbo rod,.igi: Bibli čcifá (ipolcčně 6
ŠDurncbcm) r. 1780. Sbibli čcíl'a ob nčbo
famébo w alragc r. 1809; (\ sRom; Bá
lon to !Btaac :. 1786.

?R. 1778 Silo na EBtanon-č 17
Inčji, 5 tbzologii, 3 filoíofxi fftubuiicíd;
llcritůto a 3 Bratři. QI mna! !. 1784

pílíbla i tcnto Hamer neiboteflnčlfíčtě
na _— mpgbmišcni izbo. Toho tofu
mnbah mlóba dfařffa toalag, aby ti:;
Hamm; <.Baulánů na !Dhramč, a ruce na
Žanomč (\ to ůrtnicl ($irnie) Balt;
tongbmišcnn. 8 ftalo fc. !Btinclfcm omni
guotrniáiní tabba, floobobm') pán ;:
(šónoantnbctgů a ognamií, ;: rumu nci=
močňim rogbobnutim moabmišm icít, při
čcmš řcbotnifům na můli ponchno, aby
fc buóto fátularigomati balí (t. i. [mě!
ffómi lnčšimi (tali), nebo ho nčiafčbo
Iláňtcta tého; žábu to chýxd; [: pře
nčbotoali Blato a brabolamn kom 9
ccutniřů ftn'bra tofu-(ního bo Brna ob
mcgcno, a panfhoi EIRořicc i o: fmobob.

mým hmmm mc Člapanicid; maat pro
účely fmč fonb nábojmíhi, a qučjmčtni
čáfl tráfnčbo flanocni [lamel-ního ptobána
tcfařftčmumiftromi ; Sóma$rcbncro
mi a pctaři (Stiahni-oi afl ga
28,000 gl., ltcři to Iráfnč “atomů goo
řiíi. 3 celé hoabraturn tontocnmi gůftala
jenom jana mie či [hana pro Ducho
mcnfhoo farní. SR. 1784 totiž ionb rc
[igiini na tomto miítč galo'gil faru, iciíšto
Pattonat !nišeci maiitcl Ratin toho na
[cbc pfmčal.

Ia! pominu! nama-, čalošcnq a na

banó gbojnou Htčorofli lniěcci robim;
Qidmníftcinílé,a ftrášcc toóborm) fíbla
EUŽariánílébona QBranotoě. Čloba, 3: po
minul! SDoInbbo Rámalo,m čas poutní
[cbámalo tom 16 “Baulánů po bototoč
! mnflnncní apomčbi pomnilů, rozšto nó—
ni o gpomčblníh) to čas poutní jen potiz
a nougc.

V.

Jak to nyní vypadá. v kostele na Vranově.

%Rcupičďi poutním nábožná! bo
[matonč na QBranotoč blamními bmčřmi,
čromua naproti | toúdpobu třpiti fc tobě
to ouftrctn [cít blamnibo oltáře. Dora;
malomanó ob Irogzta přebítamuic n c i [ m.
trojici, a pob obtagcm tim ftoií bo,
batč ogbobmč miloftná a gagtačnč [ odya

Uhl-zančldllu tukem
Oloilčnl Ill-div tlakům

Jik to m!!cův vup n'dl,
Hamem“tn stavbuvbunklidi:

Pnouc ". :hůru oponou lučnnu
5m bn uklidí unuňřnou (kym. End.)

Mal). 23. Marie, Boba Dice neimiícmí
bmx,—,?Boba Gona nejbragífi Matin, a
Qbudm Glo. ncičiflčjňi dgn—ti. “53 pramo
a to Igloo ifou [ocbn fábromč přctftamu
iici fm. SoaQima :: !lnnn, robičc
SB. Marie. „Ba ftarobáwna nocí,—&gcíofc
tu ncicbnčd; ffinoftů !. p. flíibrna [toč.



58 (Stati běic=

toftnlce, a náb ni přemámó trůn pro
fotím !B. Elitní: i lampa ; rpsěbo ttřis
bra, barem Bobáboiné řnčšm; (žbmunbtb
Emaric Iercaie t. 1735 točnomaniim, coš;
omncm from iimid; llenotů po patient-.
Háffteta l_oftelu polm'mo.

3beč=li ob blamnibo oltáře obmrás
ccnó po pratoč titanu, 113113na ftěnč nč:
lolit obi-naň, ob nábointid) ofolv fun mě:
nomantid) !. p. ím. Slubmilu a. i.; to rcl—u,
tbc fc bčli prefbntnium ob lot—idprámo
roě nácbábi fe pilná fagátelnaa mramoru,
:: tocblě ni ieft pobočni oltář mramorotoó.

1.) 6m. cfvrnntifita ; *Báulp,
malíř 3. (Status přcbftatouie Cmatěbo,
ia! bitoo tmoři na umtocnód), ttcrě !
němu přinálfeii. 92cm nim fe fthoi beilo
řábu iim bálošcněbo: „Charitas“ (Milan).
*Bobočné fotím [ábroroé ob Siřilá íšn'če
abototoeně přtbftamuii ěmáté, nafiemu
nátobu llomáuffěmu mimi památné, to
pratoo ftp. Rlctncnt papež, iebošto o
ftáthp fm. Gptill (: ŽDřetbobpo Woramč
noflli, m lctoo flv. %olfgang, biflup
žžicaeůílty, řtm) pmmi bal pomolení, alu;
Cedpp a !IRotáma měli) mlaltnibo biftupa
to ?Brábe (r. 973). (žaloba, je to u
oftatnid) oltářů neni pob [cd)ámi, into
při tomto oltáři, čáymmenáno, toho to
iodm přcbftmootoati maii. Dole na oltáři
ic obráget lm. QBcnbclina, portrait či
pobobiůna jil'té ofobp ; ofmicmč lnišcci
tobinp.

QBaIé icft pcbočni oltář'
2.) [na. íýrantifilá Gálzfta, ono:

bo ímčtce Éošibo, tutti; bosročběm fc, je
jfou iij 3 Stantinlomě Cfšmalómi (©e
ráfiluG, Inn.-er :: rc Qanto) gmplal:
„Sal Éůb nabc mnou, iá mufim býti
čtiottóm m počtu ieiid).“ žDtálíř
Gamib ; Shemšc přebftatouie Cěwatčlyo
liftupa to tom, iál fřífi mrtmřlgo gnome:
nim fm. lřiěc. sRnb nim ic obráyi fm.
illeg.-ia štln'álá, pob nim obra; nepo:
tuncnébo *Bočeti iB. ETR.Robo mnel
foam poboční mpanámcnámáti maji, nilbo
nám nemohl ubati.

Ěřcti pobočni oltář přcbl'támuic
S.) frontonrobinu, aícft malotoáu

ob i'tRaulbcrtfcln.
toclmi ;bnřilě, po flranád) [m. Soaďiim
a Sofcf, uproftřcbilnna a Evin-ia,
int ma mqi [cboubit! mam, pob [

Ghiberti ho. ofob jen .

(: gemčpifnč.

nimi ctihobnóBacbáriáč (: ?lllličta
6 Sunem Rřefh'telcm. “Dole na oltáři
icft mmm, ale pietní; obra; fto. Betta
5 ?lltántarp, llcřiciýo přcb lřišcm. Godin
potoční anamcnáii fm. apoftolp olm 8a=
tom), to promo Boloňa %čtífibo, to lemo
inertního.

Dltář tento lapl wgbčlán gc ro cd;

neipoflcbnčiffl, a _ÍÍCS:. 1779. ?Břcibc li
pob lůrem, na němž ftoii marbanp, na
b\ubou ftranu (trámu ívání Elišránomítébo,
přiftoupíě tc čtrortému pobočnimu oltáři,
hm) icft aáfmčcen

4.) 14 [m. pomocnílům. Sinolo
mán icft fitčtccm tělyoš mótcčnébo žDiául
lwrtícbc. Štáb nim icl't fm. 1th obtágcl,
a pob ním na oltáři obráacl fm. !)iotlp
Bingo, pobobignn 5 tnišeci tobinp. Robo
(octli) m pratoo a m (emo tomnamcná
mii, ubati uzly.

5.) QBcblé icft oltář čcfnitl) patronů:
ím. Sana 9tcpomudčbo. žDtalcmál
obra; tento Gcbmib 5 Runic—,e,a při obc
nowcni mimi utrpěl. QBeblč iíou foclm
fm. ?Bácláma a [m. Qubmilq, int
fe brši na lrlu náftroic, iim'; bola um:
ccna. ma bořc ftp. ffrantifiet Iome
riua, inf umitá nn břehu_oítřoroa Gan
cian pobligeic na bliitou Gina, cil apo:
[tolilé toubt) ímé (t. 1552 2. prvíiuce).
Dltář tutto poftatocn ieft r. 1778. —
ilin) pnl mfiidni fro íšrantifitomé abc to
poboltlgnátb přebftammi byli,

6.) oltář přebltámuie fio. gran:
ti“ to Gerafinítébo, intumirá tento temi
ro libffém tčlc. EDialomál bo minulbcrtid),
pob nim je obra,; fm. QBalburgp, po:
bobigna 5 robim) lnigeci. (Soft—clu)mprás
too a to lcmo mnčnámcnámáii, neminu.
Dltář tento poftámcn iel't r. 1777. <Bos
břcniiicmc abc to chrámu Qšánř oltář nás
“itbím. blabomčftůGpiilln á a)?etlyo
bin; ábplo Bp áábouci, olap poutníci na
ta! flamném miftě u_ctiti mol)li fm. Bratři),
lteti prmni lib náě ctiti učili 9iobičřu
Gbňfta ““ána. Qiplo Bp to totibotnč, lbps
ln) fe fodm nebo oltář, nebo afpoň obra;
ieiid) umiitil to profhauně tuple topratoo
ob blauvncbo oltáře, Po: jcft

?.) oltářfro.Stofálicmnančmft
nadiágíoncn břměmi lříá, ttcrót.1645
AátotocňGc [odiou %. !márie nalqen Bol
na 9iotoč.iil;taběpo požáru Étoébltém icn
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málo porufíenó. Dltář, na nimi tento
tří! ftámal, Bp! bříme u proftřeb toltela.
“Beato če mffat tam gamageí, omffem při>
ftufínčj bo této pobočni topit; přeftamen
ieft ppl. Sef! to tři; (trucifq) malp, ne:
oublebnp, a práce focpařftá u přiromnůní
íodm 513.Marie ani netrpí šábnčbo po:
umění;

&) oltčř ieft u: proftoře mb Initi:
ftii ba blamnim oltářem, !be Dp! fůr, to
nčmšto bratři íme' pobinh) (cbor) obřir
lámali.

Bbe' | po celé Nenbč to dbrámu *Bůnč

mibětt tráfué obragp či malt—pna obmitce.
!Be proftřebním polipřebl'tamuie fe SUřatfa
až:—šiobftoupená ob aniclů, into trálorona
anielů, patriarchů, prorotů, npoftolů, mu:
čeblnih'l, mpgnatoačů :: panen. Eno ftra
nád) fe obiemuie EDN-triam 6 bolid; into
parum neimoubřeifft, ctibobná, dymaliteE—ná,
mocná, bobrotimá a měrná. Web 4 bla—
mnimi pilíři ieft mpobragena into ugbm=
mení nemocnóď), útočíntč přinnódy, po:

těneni aagmoucemjcb :! pomocnice třeítanů.
Ent můžeš, poutním, poblebem na ![enutí
tohoto poutního chrómu 3 obrógtů fl obn'
lámnti (itanii loretánnou. 233 obloucích
nab otnp mibčti me mited) gdgrntp ilo.
Samanta ; $aulp.

$romíumimne o fmatpni žDřatianflč
na ŽBranomč nemůžeme mlčenim pomi
nouti proííuíou robinnou broblu i'idnens
fíteinů, mgbčlanou pob chrámem poutniďóm.
3i3 ŽUřa; hliie 3 Eidnenňteinů 6 choti
Rateřinou, mpftamitelome npnčjnibo chrámu
SUřariánítčbo,mošábatit íobě, obo po fmrti
obpočimati imčli na tomto míftě, pob
alántni nebes odaranou ftojicim. Sgalojili
tebp ! tomu tonci pob toftelem ptmni

brobfu, ttetá byla pob blamnim oltářem;
tocbob bo ni hp! na těch mífted) ; tomtu
[ae—tem,l'be poíub mitěti bneb roeble' oltáře
fm. íštantima Semi., čromna proti loga:
telnč, to téše mince mtěnó zoe Abi pob
mramorowóm balbacbinem pomnit tráínú,
mramotomó téma, na nčmštoi melitpmi
piímenp moíqnómi :: poalacenómi m
[atiníte' řeči íe pomíbů, še mbččni “Baus

Iónoroč tento poutní! poftamili a točnou
mali imám sbe obpočimaiicun bobrobincům
; tniáecnbo bomu Biebtmnteinů.

Mimic ten ani tatto:
Siste Gradum

Quisquis pertransis & mirare
Ossa

Serenissimorum Principum
ac Ducum

de Lichtenštein
Hic non jacere

sed sub
Tutela Magma Tbaumaturgaa

Mollitcr Ouiescere
Ouíbus Requiem arternam

Precare.

t. i. po motatoftu:

Banan: l_rolp
Rboštoli tuto ibep, :! mig, ze

o !

Weiiafněiffid; Inišat
a QBoimob

; ťidnenmeinů
Bbe nejenom ifou ftošenp,

n'rbš' pob
demnou Q'BeliteíDimohoorlpnč

Glabce obpoč'noaii.
Simi mpproc obpočinutí [eblč

r. 1645.
IBe ftarč tmptč pob blamním ct.

tóřem podwmáni boli gatlabatel chrámu
ano; 5 Bidptennteinů 6 (boti Rateti
nou, a lice na móílomnou žába—ltro rou:
dm $aulánftém (into tel,;beiňi náboěnó
obpčei bpmal), iiš po nčtoht let přeb

fmrtl bobromolnč ble gyřiínúd) pramibelřeboíp *Baulánílé šiwi pmne
Db te'to bolu) podpomámfmi bpli oil

bomé tnišecí robim; m téže probce, lu
řtere'pat tniše San ; Qiótennteinů
mqi :. 1819 a 1822 přiftamčl nomou
meltolepou brobfu, Iterúš pobnec pobime
nim pánacuie namntčmomatete.

měna iqi obnaffi ll'/, Íábů, ffířla
80, a room.: 21/10, tubiš ieft ptáme ta!
profttanná, into celú lot-Qui |oftel SDM
riáníní, ienom je poučfnb nimi.

Gnabno fe bompítiti, še ftatoba ta
tomá pob toitelem 3 čáfti na [fále ftoii:
cim mpmóbala mimo melitp nátlab ob
člántni poaornoft ftmpitelomu, abp borni
bubomč fe neubližilo.

Sdílej paborel, na ttetémi dreám
imaric'mítp ftoii, na třecí; fttanád) mimi
přítro fe kůli, mufeto ,: přebemffimmno:
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lgo gcmč 5: tři fíran namášctí, až po—
rofíala nončifli planina přcb tofhlcm 80
Míří. En obtůbli fdnou gbí a Anotablím
bo polokulyu. Dbtub mcbou fresh) po
obou fttanád), galcmorooué fuíutlctoou
břígou a ittlami bolů na jinou rotoínu,
ltctá fc togllábó níš: opět přcb I,Iamni
hranou lofttla na 20() míří, (: tolílěš
;bčnňm tornfcm (: Adornblím to těmi
mčru into borní na 950 gbélí opatřena
Mt. 3 boluí této tomino mlročnjc fc bo

hrobů).
130 přebíínčhrobů) mh'očí [: průčelím,

fterč poaůftárod 5: 4 borídíýd) [loupí'í oše
lqnou mříší opatřeno jcfí; po Went icjí
módůdinn boře četní průtooboměpoutnílů
mariánflúd) bo fmatonč, fbcšto touto
přebííní bolc pob nlníí mnáncií [: bo
broblq ! oboočínlu měčnčmunmmolu těd),
imšto na wúninád) flétnu; :: blahobytu
acníílčbo líciicc &&torocň 6 jinými pob
ftoupiti multií gólon fníttelnofli, aroglou
čití fc o lotunou lnišcci a nábbcron
loníouftroa. Dbtub u todwbn [toii gonio

mč lníšccí yloh; (: mnbnflč pod,ob_nčbtšlCC.
953 přtbfiní to polabí mibič roulní

lu! lanmmč (odm ccuo umělcďé, om) lí

přcbftarouií a na moícl umábčií, int i:
to bolcftně, Ivoš fc loučili muíq'í při
fmrtí itnci líbí, ttcří \oiTím oplámali,
čeboš [mčt ctitclům frontu pobati může:

bobatftmím, [lén.—ou.urogcnl'hpim: ameal
anicl utaigniící ! ncbcíům připomíná opět
raboftně mlat—ánína mččnofti, lb: ncbubc
šúbnčbo imutln, aní loučení mice.

Into alltgoríďč rollam; (: brou
ttudýící gmíoroč o popelnice pootočení
tonutí 3 bílno QBičeňflčbo [cd)at'c Rlic'
beta. 330 11 Rupnid) Inflonpič bo pht:
líně bo nitra hrobu) fnníč. cftcro clen,
bo polotmbu l'taročmid) a ufhnoičnč otc
rořcnúd) poflotuií hrobce tonatečnčbo čí
flčbo mtm—lm & fmčtla. Žiroftřtbni cbobba
2“ Míří bčší mcgí toríďóníí [l:—upo,na nič,;
llmba fpočíroó. *Bo obou Dtanád; pončhíb
momónenúd; nalcgaií ft šelqné přilnutí),
([artofagn)platná) togu) iebna čtroero

fmoiím. ŽL“ gaba ftřcbní tbc—bognadúgi
fc prrootní ftatá brobfa 2“ milí, bo lícté
[: jiš mice ncpodwroómá.

Dbbčlena icft ob btoblo noml mři:
šomou, šclqnou branou, ltcróš obalántni
uměloftí abotomna itn, přcbftamuiíc trá=
fm; oltář Gbrifta !Bána na l'číší, jemuž
po obou ftranád) auiclonn' [: loži ; nčloli
ltát bo tota fc tn floušimji _;éíbunni
míle frontě.

“Boni-„gcupo5orňuitmc na matné [to
líce abřcíoa ebenoročbo, m;!lábanč po
blncmnml molólo, jí5to ilou obmócm bu
boucíbo mýčífíeui.

Dloli pofroátnc'bo tnífta tobo itfl
mtm! čaiímaroč, památné a tomantiďě.
Slon o tom d)ce amčbčlí, čti lníšcčfu čilí
popíání ro !Dlomnmnu [oňflční Mac:—dm
a ololí itií ob 3. (žonloupn, :! jentč lé
pe, příjfs a roí5!

Čtení ná—učné.
Strýček Pravdomll.

!Raffifouícbč,ltcří Ětróčla !Bra
tobomíla poaotnč pofioudmlí, boli ně
tal balec: měbatoí, 3: mne, co člomččibo
oololmí fc nim, nabmítu ic gajímalo.
Sha-al pon—Daločtcní . píauí, uš ob
Gtrqčla !Brarobomila ro loni a
přcbloni pončlub Boli pchpili. Ennui ale
napablo iím, i: přeb čtením a pfa=
ním bola mluma čilí teč. Sítem! oíí
ta pomnala? mnílíll famí :: fcbc, (: na
to chtěli latě Gušin: fc potágati.

wattoč. Sef! to place pobígonéS
tou líbilou mčboucnoftí. Glomčt
nun, nepříjbe fu (nad, a lbg; níqflí
„uš ifcm tu" gas něco fc mu naflotnc,
colu) ráb čmčbčl. Ia! !. p. m;; jíní:
nílutoílí o tom, ttcraf libé počali čifti
pognnií jíme, ;: přeb čtením mníš
wali rfůtí; a nyní “03 mime, ltcral
fot—čpíliínalí pti pfaní, pabú nam na
"mu, že přel.—ctonim iím'pm byla řeč
líbitá.
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_*Brambomil. Ba arcit ze tomu
tal. Glomčl ití! určen, aBý šil mc fpo=
I:čnofti, a protomá pro ni tali ímýil
a Homo; gmiřt, ltcrčš nemá romolúni
iinčýo, m3 [loušiti člomčťu, muni
tali Šabnc'bofpolcčcnflěbo citu n
mgájcmnčýo Homo. meč libfláncni
nic jiného, leč toýhočt čili mýplob lib
flčýo obcománi.

23crtoč. 9M libftá, ia! mýfh'tc,
poloftaln tebý tcprum, Myš fe libé počali
togmnošomati ?

$rambomil.Ioncmoílim.13imc
; EpifaniaMalého, št ?Ibam ID ráíi uš
mluroil, nebo! čtcmc to !. Inigo EU?:-igi:
fíomčto 2. hp. 19.tocrňi: „Gtroořim
.bofpobin 23111)5: gcmč mncdý
šimočidm acmftč a mncdo pta
ctmo ncbcítč, přimcbl ic ! ?lbas
momi, abý mčbčl, ialbý naamal
ic; nebot ia! nagmal'žloam lašbou
bu “i šimon (tašbčbo iimočidp), tal
ÍCŘ imčno ioii" Int gřcimčpramcno,
že ?lbam fám tmořil prrootni řcč ble
(obo, ial acmnčmi mčci na jeho mýfl

půiobilo. žDlčl tali přilošitoft mlumiti
itn Bc ímoii gcuou o mčccd), lin-č [: mu
přob oči vřetítawomalý. Sttč tato pr
motni ncbýla (chu čajifté mdicc bohaté
a ročmaniti Rty; bo nčco boimulo,
mobal 5: fcbc čtou! boiiuu tomuto rřimč'
řený, out": raboflný l—ubšalol'iný, oucb ná:
pobobuiici, :: flomo bolo ýototoo.

Ia! máme m !nšbč řeči icňtč mnoho
Ilona, lloré tuto pmomi gnámlu půloobu
[mébo na íobč lufou; !. p. na 051er [:
miblo, : člomil řtll „lvlcfh“ nebo po
čalo lolcm člotořla fučoti, a on nemal
to: min; aneb m mračnád; něco gata:
ústila but, a on alřilnul: hrom. 93h)
flim tcbý, 3: člotočl napotoůůowal rořcči
ímé, co mimo ícbo mitěl a flýncl, a 3!
řeč řítila fc bl: bobatol'ii libffýd) ňuňu
nofli a toimů. Pl rrolo ucmobla omorní
řcč Býti tal bohaté a obci—na, ja'lo řeči
po3bčjíii; ncl- čím mice all!“tllofti a bojim;
a rotřtbý libfima fc mnošilý, tim toicc
muíila i meípolnó řeč tůl'ti a fe imábati.
Soft to ialo u bitcl. 8 foto nemlumi
naicbnou, nýbrž uči ic flomo ;a Homem
a lámou řeč mfícfiial, nešli li ii bot—ře
ofmoii. mapřtb naučí [: [lomům miro
tfcbnijflim: mama, tata, cýcha,

Emmou atb. ,aš pal ibou bále to: ímém
učení, poimcnuii taškou mic, iii toibia
flow, a nauči fc mlmoiti i o mčccd; nc:
přitomnýd; a o boimcd; nmitřuid). Ialč,
ja! mime, mmlumi birth bncb ro průvo
točt—id)a me mčtád), nýt—tj ion m icbnot
liroýd; Hamid), icšto mňa! u nic!; celé točtý
;namcnaii. Ia! toýi billo o togtajcuýrua
tuřičlama motá: „mama!" joft to tolil,
ialobýřeflo: „minu, mcimi mm;“
„Gýlcbn!"—ialo „mně fc dne iift“
atb $o3bčii tcprum nauči [: bitlý ílotoa
fpoiomati mc milý.

Eattoč. QBý tcbý máte ga to,
že ialo bíltý pmomč mlumi itn o tom,
co toibi a flýni, a ! tomu iontč ntírogu
mitclnč a ro3touflotoanč, ta! že i u pt:
mnid; lit—iEýlo?

iBrambomiL Žlno, afi tatto mý
ilim, a ncwim točtu, Nora! End) fi po:
čgitc! řeči líbili iinal mýfmčtliti moýl.
(Slotočf mibčl gmiřata — ipoimmomal
it; i [lýnelmnolicoe mu nepomčbomčbo—

i m3načil boicm fmůi f(omcm přiměře
uým; ou tu glufil něco milého, tam něco
obpoméýo — i mtčlil gruntuoft froou m
nápobobuiici bojem, tterýš iiflá- mčc na
učí týla učinila. Aa! poluftala flotoa:
milá a obi—orná, rabi—Dna a ja:
loftná, bůmčrna a ftraňna, ble
mnitřniýo citu, ble nčýoš tašbý o milým
přittlcm mlumi l'raínč a třiicumč, 6 ne:
přítelem paf fpůrnč a přifnč.

Dlabošný. ale, milý pane ftrýčlu,
goa fc mi, ;: fc pro tcntolratc přece
hodn: mýlit: ?BŠDDÍjfcm 03 rofub mý
ilol, Št čloločl toýíkl & milou Éošió bo
!onalý, a ze 523% íám ici učil mobliti?

“Brambomil. ?Dobřt ili: mýllcl
a můšctc [lnčlc i bál: tal fmýnlcti. Io
míle & mým nábl'cbcm o řtči bobřc fro

toná Íť- *Bratoilc, š: mýncl člomčl grus
lou Choořitelc bolonalý, a máte
prambu. 'ÍDotonaloft tato týla fc ale jm
neminnoni a fmatofti člomčta,mc
!tačš bý! fhoořm, ncmgtabuic fc ale tali
na icbo umčlofi. 3 rulou !Bánč nc
moýl iinal neš co neminný wýiiti; unič
loít ale icft tolaftnofl, linou SBM;nemohl
člomčfu báti, nýbrž Horou čloročl 6 mi
lofti Boši fám fi muítl mýbobýti. Gcftit
o umělofti praroč tal ialo o: cuofti mů:
Bee. %bbý ! ni bal ňůý člowčlu, ialo
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lu cnofti bámb jinou milofi; — ale mlnbt)
into nejjou neš penbč ndtebn, !me čles
mil mníi naplniti jinym mnnajnajením.
31mm) 59! mime! člmčf & miru Braid,
balenou) ro luštění chlebu, int h; pal
gótněbc pairem nebylo mošné, a přece
řitú je, je člcwččenftmo;oflupuje tu pletu,
a flnrotómně přijlnmi lmrbí, je játcn
učený nefpabl : nebe, :: !Bijmo foam na:
pomalá núů, l'ndmnl bnli bolonalljmi,
jaie Dtec náš m nebejíd) bolonaló
jeft. Sboinnaloji privatni malebnje je
tebn jen na mleln) člewčla a na jeho
mrnnmí flí'únln, nemyrqumitrá je ale na
ni jiš úplně mmoinuti mlob; -—tot úle
bon čloměta jamčbo. — Go to! hrubého
mínění je Milá, je totiž QŠůl) fám učil libí
mlumili, i tomu náblebeni imtjm » řeči
neobpirónle. 283119! játnl) člomčl neučí
fe mlnwiti jím je jel—e,nóbl-j jen náma:
bem hrubého. Gmlo je iebnon, je 50:
mřeli mlabe'bočlvměln„Rothorn ©au=
feta“, a nedjali jei mprůfti Docela jou:
tremi, abl; jen) mčbčli, jal bnte mlnrpití;
a ble, tenkém! je jete jen mutt) neim:
gumitelnč. QI ta! bt; to l-l)lo 6 lužním,
!bnbt; je neučil jeben ob hrubého. Dio:
bičomč gnjtámaji na tom obletu prmni
úlobu učitelům u bítei fmúď), :: přebříe
lámají jim tal bloubo jloma jebnollimó,

aš i_labú jajóčei bitel naučí je mnilemo—
mali je. IalGnvóm přijet-em uči je člcc
měl mlumiti. ?! jnl' ie brpelub, tal bylo
i; pnuopnčútfn. Sen je tu úlohu u
pmnid; lit—imifío tetitelům bal'támalíRůb.
QI proto jmčle říci můžeme, je 5111) jim!
rnnni liti učil mlnmili. QPůl—ecco jim
rebičeme' titlo'm tím, h;! 23111; pen.-ním
lihem — učitelem, tatam, naj—eminmta
lem, [oni—cematt., ja! je lebo m janie'ni
!Bijnič [matém bečifli můjeme.

Wábošnú. Din, uš jimi čaje B
il'ámi [pole—jen,milú pane Gtxóčln; ne;
mějteš mi ga již, ale bidlo je mi na 30:
čótlu, Dmi jíte nám přebnófiel [roč nár
bla—.bno tom, neral řeč libilá pamflnli
melyln, še dpcete milého 3361102%“ bo.
cela táti na mimčnin.

$tambomil. mu, jal mibíte,ne
(lala je to, a tění mne, je jim %afíemu
nóbošenjiémn fměbemi učinil jabofl. Emilii
příteli! Seba, tobo jine-ibn bejpobúře, ni=
lbg a při ničem nemůšeme báli bo mó=

měnit) a info na obpočínuti. ŽBfieďo,
co; jeft a co; je fiómá, fialo a bčje je
pomoci bmnn netočlučitelnúcb [atlet-ňu),
totiz Qiojílóm říjenim a libjhjm
přičiněním; :: ita beřenblebpřimj'jem
jen na činncft libjleu, d)1;l\uie tal, jaro
cnen, jenž me reflexu [polébá je jen na
(Bánd ?Bnúa. """
a !Bůl; ti pešclpnóf' Aůflanenamšbt)
rromiblem pro šle—měla.Qencjíi nee n—fiem
jen na 230170je rbmolómoji, a nčlteři libé
přičinlimí jjou jmnlli, jen imám iilcim
bůmiřmali — a pre—tpje oběma čojtěji
mnplnnje přiflomí: „Glnmčt mini,
5136“ EBM) mění.“ !Butiš nám naštve;
pramiblem, jetno činili 0 mm,.: neopon
minati, t. j. míle, co fami pobnílncuti,
wpmgjliti, čemu je naučili, co jmoci mů:
jeme, máme učiniti, :: m ejiatním je na
s.Bčma 801,0 f_polebnti.

Šin-toč. malíře tai, milá pane
C_h-nčfu; ale abychom Bai! na fmůj přebf
mit přifjli, jetá po! aii byla ta ]:rmní
řeč?

*Brambomíl. svem brani, to 36:
bm; nemůže mčbčii, pončmabj po ní ne
gůftnio šóbnúd; bolumentů čili památek
SJM je ale můbec 50 to, je byla dun

bo bna :: bětíló ble pomaly) vtmnícl;
lirí.5Iepr11m čajem, m,; lité nabpwali
mice glnfiene—fli :: gncímnfli, pečnla i řeč
jejid; fe Híňlí, namnoze-mali a bnbamouti,
nen-ě jlufieneíii metly ! nemqm m9ňlčn=
lání, nomé min—učím;! nemám jlomům,
:: tato čaje ! neumim :: nemám pclufům
:: petnilům. inte byla jlomaďrmotne'
řeči mice jerlíoilabióiů :: jnatno wnflos
mitelná (\ tepruw pofinpem čaju Hala fe
článlemitijjjí :: ílojitijfii. !Břitlabn lubo
máme velur nn řečeeb nórobů nemjt'člav
nim; i tito mlumi jen » iebnntlimijdi,
&&"de "|:th bege mfiebo ipojení. Sink
pcnienme je jen na Il'lůÍllll jmena, herci
jem tam čiámóme na ncminúd) o bami
činilě; jlnn temčř mfiedjnn jetnoflobiřná,
jonlč „bang — Šang" — a přece
jeji čínfló řeč bcfli ftará a mnemilaná.
Ia! mj'jubt; :: me míjem tn jebnnbudpoft
jbe přeb flvjitofli.

9Mbojn|$.211e, mili paneGtróčlu,
přece fnnb byla ta temní řeč jebna?

Elitambomil. 20 byla, into bylo
pololení líbili: jebno. S'Dilh) učili) je mlu
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míti ob tobičů, a ta! utlumiíl; tou famou
řeči into rebičnmé. Kenem; naš parními
líbili tomm—lu fe me mice nárobů, :! ja!
le » (temeni n—čšewebname mnm—uje,
tagem: fe to rozmanité ttaiim), tex-rum
počala řeč lit—"á bcpuměnim 2103111:fe
brobiti (\ m eqličné nářečí to:;pabámati.
měkčí tato črůftla paf m [ammftamě řeči,
ano mqbómala čafcm ín-ťym ae [el—ei ne

wé pol.—nářečí,není Me cb fet—ca meěi
fcbcu fe růgnila, a to nemá a země řeči
fe tqpatala, ta! info mobumť; [tre—mmšbn
nome' a nemá mčtme a ratoleíti ge febe
mqbámá. $! tomu mnemu bylo arci! mno:
bód) Delete (! nmobód) pole—lenígapotřcbi,
ialož i mqi tim libftmr ble barmimcfti
těla negůftalo fi měn; fteiné, nýbrž, nb
barum nejčetnčini aš ! neibčlejňi na trne
do meči tim lešíci ro5bih; měniti fe pr
čelo.

Bwčbamó. Mnoho-li pa! aíi řeči
počítá ie na maš?

iStambomil. za.: otógceotpor
míbaii „mčbeďé rcčáuq mhunniv
cteni čeilebo" na ft'ráncc 17 „25c
čitaii ali Moatificc rcaličnód)
ianlů, iimiš plemena libýtú
mlutni; ale bbá Ic, ěe bůllabuči—
"im pátráním tento počet Ie
gmenl'i, nebot mnohé [: haji na
umění iebnon; ume'ftif' (im-opřené
přinli 5 Qlfíe, ial to biftcrifctrč, finale:
gomč (: filolcgomč tolnguii; m Hmi ten;
blebati jeft loteu iqqtů emtopejíféd), a
ten nami» inbidčut ianílritu; ::
tal ble Gimboffa nf! ňcfiero tvrů neboli
familii afealilmemrcpejffód) iontů: 3m
biďó, pouhá, romannó, get
manftú, ílcmaníhá :: celtiďóJ'
Smena-umně 105911)ftami ie proto pob ie:
bm: mbrilu iamtůw emroveiifúó, voně
matá iid) "všem :: iid; mefílerd buboma
jeft [obě pere—bud, :. i. pe-nčmabi na [ni
uód) óánabed) [:včnvá. Éomu, mllilrnfii,

ieft m 3.:ng jal mile, uguftawá 3
mnoba tiíín'xro flcro Bumbo umi Hmm;
tolitómi gaiiíté melifá čpcufta, mym; fe
nebola něm! umění to peřdbfn; a o to
tafé učenci potuflli íe, :: rnčbčlili mefilerá
florou na beíaterc brubů. ie; bile) řečí
nqýmaií. Ia! !. ». mntebna Horna, tte:
m3 nějalou měc pojmenují, jíuu floma
Balné, !. ». bům, nebe, loula, Ilo
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Muf; f(nwa, ltetá 'e ! těmto ftatnšm
přibdmaií, abl; lépe fe nagnačila, íluii
přibamná, [ p. melló bům,mobtč
nebe, gelená louh; Home, herci ana
memii, ěe fc něco tčie, jmenuji íe čafo=
Howe, ?. :. mlfó bům fc Rami, mo:
brč nebe fe tahani, gelmá leuta lmete
att—. 91 tah—mód) tcgbilů itom ieft beí a
terc, a 3 mid) [Hábá !e ua! řeč iama.
9M "lákání tomu neregumí, ten nemlumi
ptamitelně, a proto jfou me ne:—rmmmm
tme tomuto “lákání uči, a n; ft immuií
mlumnice, preto ěe fe jimi člowčt
pramibelnému mlumni přiučuie. Sen fe
the! [módp na to zeptejte!

*Bcdmbil. Síle milí; pane (žn-účtu,
tomnlte, gbit fe mi, Ž! iá přec nemlumim
dmbnč, nebo! mně lačný toaumi, a me
[fie—leifem nic o té apropabenč mlumnici
neumel, na Hetcu nyní můi Ilut bofti
naftčgmati fi nemůže.

!Bramtcmil. Máte bocelapro:
mbu. Sá talč m "Tele málo » nulu:
mnici "tichém-al, :: co jim flvíkl, lomu

ifem nen—gumčl, (: Eciim fe, ěe Ie nyni
mne—bóru šéfům talé tal webe. 92mm“
tetě fajná, m pramibelnč mlumiti dne,
mlumnici uměti nagpamčt; mm,; the dpce
řeči, nihlim co ten neb onen mhmu', ale

řeči můbec rogumčti, ten muíí napřeb o
mlunmiďómi praním; fegnáiniti ie. —
QBiDíte, milí fvufebě, mt; ifme fe řeči
mafii naučili (;neb ; mlátí ob mate! a

cb iimid; tlibi, a ia! jíme iinčbo flgffelimíumiti, ifme mluwili i 1119.33“
mlumeni pat nebámáme počet na jáhnů
pramibla, letu na to, co mlumiti chceme.
!Broč? !Brctoáe rramibln mlutneni u!
leji m řeči fame', 41 nm čnó řeč, má
i prauibla jeji, ačtolim iid; [ubč ani není
pon—čtem. Sibyla; nebylo jiítýd; platnód)
ptamibel n—řeči, ani bx; brub brubu ne:
tečnu-ěl, ten bp šmaelal tal, onen jim),
a meta bylo bl; po meípolne'mborqumčni.
Še ale btub brubu togumime, poqági ob
lub, že máme tu blamč ieben regula,
Beim; pohnutou,ačlolimrogbílnó mtr
bgtnofti Stalo iebnota rogumomá umneď)
činí meívclnou [ro;umitelnuft, Heráš [ib
ftmo indie m ieben celel. 8ebnota tato
jemi fe to: mnam libífčm počínání i
m mlumení. ?Dh; mlumime ble iiftúd)

„ognmomýdppramibel, ani; » tam mim.
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Ile ti, iiml na tom gacšelo, atm pro:
wibla tato pqngli, „plen—ali ic, přemy
ffleli » niq, aš vat ic nálcšitč profim
mali, :: to jim; mluwniďp pořábct umbli
91 to! "on pramibla, mmm nyni iiš
billi) to: "rolácb [: uči, abl) pomaly, hc
ral icbnctlimá [(oma [: růAni, tura! mc
měn) fc mapují, :! na ialód; gúflat—cd;
celá Buboma řeč! [počimi

Ěattoč. QIno,milúpant Gtróčtu,
to o těd; čárkami; mi aůftalo to blamč.
23mm“ iftc prmč, že mfffďuq cmropciflé
řeči [pořiwaiina Reinčm čálíabč.

“BrambomiL “Jiu a let) uš po
cbopítc fuab, co to je. Dup toliš gatlúr
baií fc na ftciuúd; pramiblcd; mlumníc
hid), :: pončmati mprůfm; 3 itbnobo to
řcut, telé jíou fobč ponělub polovinu).
'Iu! !. v. mém: floma, trn-á mc mice
řccid;[ttinč gnčií líp. bratr, Ember,
fraler; — malta, SIRutttr,ma
lcr; —fcl'tra,Gómcfttr, smer;—
moh, SIRccr,mann—mně, žUřauo,
mus; — oto, Slugt, oculus; ——
mino, ?Bcin, vinum a. !. b. —
Rbošbq magi těmito itom; řeči moraw:
fil, němcďč a latinílč ncmiběl
gnačnou pobobnoít? 2! tdl'omód) flow má
Rláccl m nabčminčněbrig: :: mlunmi'
moi mnoho ftrari, (: w Roltbč pcbáno
tofu 1856 celé pvicbnóni » přibugnoni

řečí inbo-cmropciílqcb. Tříbuywtt ale 0th
jemi ncui Reinofl, a fbo umi řtč itbnu,
neumi icfítč řcč hrubou; můj: [: ii ale
[nabno naučili.

Bmčbamó. Goš, milí;pant Ghňčs
lu, login; !. p. něm) fc dytčl naučiti
itancouílt), nemufxlbt; mesiGran:
conan?

*Bumbomil. ?Baarclt 3ch nc:
muíil. žDh'ušctc[: nm) m není tidn'
bibincc nauč-ití francoufh; ta! bvbřc,
še Buben lašbč francouflč !niy: to3umčtí,
!oupitclifl francouílou mlumnici
:! francouftó [(omnil, t. i. lnibu,
to níšto mfícdnm Hama francouftč
řeči na abcccbnim pořóbtu po
;namcnůna jíou. lec ílomniluna
ibctc tlama, a m mlumnici naučit: fc
pramiblům, ble !tcród; [loma tato mc

uču; čili TDmqmčnh; filátiaii fc. Eo icfl
to míč tough. -- urci št přiibc imám
námi mbob, umítcli mlumnici fw &

mlaftni řeči; pc! fnabno bo mlumniďód;
pramibel řeči cigc' tvpmmilc fc, ponňmbj,
ia! ui pobotťnuto, iontům) řeči cmtopci
Kč na l'lcimid) fpočímaii gónabcdp mlu
mnidůdy. Wcumitczli pramíbía řeči mlaůní,
tem; neptáte fouftamu hči můbcc, :! nc
rorogumítc talč ani mlumnlci "rancouftč,
pončwabš 2136111! tomu bub: fdmct ta
toffa Ilič míícobccnód; pramibcrl mlunmi
(řád:, jcnš ot'miró mffcďm; řtči. — fialo
múm gpůíobcm učí [: bůh; m nama; filo
lád; němcďp. quš m řeči matcrftč
poprali [cunamu řeči můbcc, tu [: jim
bá němcďá mlumnicc a němcdó [[omnil
bo null;, mlumnicc nčmcdá mbímčtlujc [:
jim na gallábč pramibcl mlunmicc mater:
fté, : cm; fnabno a 5651; mlnmiti hubou
nčmcďg, aniž, zapotřcbi jtfl bámati ic bo
nčmcďód; tčbin nebo mčfl, to: [: naučí
trochu po němeďu řeč lámati, ale nilolim
bolonalc mlumiti. Rbtyš ale učinlowc' tor
boto přitqeněbo pořábtu ;ancbbá
mají, a tim; užíti dytčii nčmcďě řeči

bc; LáHabu řeči moterflč: tu mclhim na
mabánim :: trósnčním s obou I'han mt;
anómaii fcnancjuvtíčltconůbčata, tho
nemajitc pcmnčbo Aállatu, ani nčmcďq
ani mnmmflq pramibcluč nctqumčji.
Rbobq ncmčřil, at [: jb: pobi
mat na mcnlom bo nanid; mčflt:
čti, of [: přcfmčbči, mnoho-li
jid; tu umí něco pořóbnčbo buť:
moramfh; buť: němcďt) napfati,
a Bubc=li mit frbcc citclnč, ga
plúčz nab touto ianlomou po
matcnofti.

*Bodmbil. 91k, mihi pant Gtróčm,
nami! in:, 3: tmropciílč řtči molo jíou
[pt—lu přibngnq, poněmab; fpočimaii na
Rciučm míumuidčm B&Habč, tun); opět

pqóóý ob iebnoh; [ibilébo točmnu. Ill
mi nnpnbá, zebu, pončmabj rqum líbili;
mnam; icfl flcinq. i mfícďnn řeči na
:Fteimmt aátlabč galošcnq búti měli), a! u;
fou řzčicmroptiflč ntb iinčbo bilu
ímčta. 2339! i moufcnin má lčš libífó
rogum, ptačím tcbp iicbo řcč, co otiít
Iibílčbo rogumu, ncmčla býti aalošcna na
tčd; pramiblcq, into řeči cmapziftč?

58r a m 'oo m i [. rJimm: nifbo neobpo

tuic. Salo icft tečnu! mc mlícd; lived; ::
mc wffcd; Mamina, to! jim i icbo flow
mc mfícm Iibflém počínání,! » míumcni
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patrné. 82039“ ale Mt ten, je into u
icbnotlim'd) libi icbcn má mice ro3umn,
mj brub9, tal ! icbnctlimě nárobv m
pokořilofti rquulu nab iinč fc pomaneíl9,
a u talcm9d; ieftpufrognmnoíl mt mňem,
tcb9 i m leči anačuěmi. Io platí o
gtvlántě :) Gunropaned), ttcfi téměř mňed)
oftatnid; bilů fmčta ob9watcle m oimicc
nofli tnlcto přebeňli. QImcrila tuto
mbčló m9minl9. protože ia! obmoateli
fm9mi tu! & budgcm :: řeči icl't mnučlou
(žmrvp9. Eubqš m9 emropeiflč řeči
pob rogumuě 3áton9 Ramicc, mpmmime
tim, še řeči nfrilánftc' a afiatflč
jfou neročumnč, n9brš še mifou pofub
to! balec: mmoinutc', 099 nohaminčnč
nulumuiďé 3óton9 to nic!; 5919 bocela
patrně. gřeobpiráme, še čnftm [: to [táti
můše, pončmabš fašb9 natob fnab balba
iifté ofmiccnofti; mlumimc ale o tom,
co ícft. ?! jm u: tomto fmvflu ptamiíi
jíme, še řeči inbo-cmrcpcjífě [po
čjmnii na [polcčné rosnmomé fonftamč.
Řeč nárobům oftotníd) bitů acmč ieft
Milé togbrobma (: to ,loulfomóna, bag
unitřui ittgnott) :: 5:3 platn9d; pramibcí,
pončmabš i robim ici'ub ientě ucmgňal fc
mblabou iebnom fmětta íBošibo, neiía
poíub napětím tou měrou, nátěii aíáílou,
icušto mmcré nárnb9 pob iebm prépor
[moíámó, jcbnotíc ie m jebin9 nárob 23939
a ta! jim tifhlcuc na čelo pečet m3bčlnné
čloměďnfti.

Qattoč. mu, mih) rane (štr9čtu,
m9flim, ští—Munn uš mčběli, co o řeči
mnm mčrčti třeba; n9ni nám něco řt
!nčtc o řeči flomanílé, lternu iflc
.tuiíim telé mqi těmi cmrcptiíhými jme:
ncmal. _,

$tambomil. 9řcčfíomuítá, milí
přátelé, patři arci! latě ! oněm řečmi
inbctmroptiítóm; ano ieft megiuimijcbna
; neibobatntq. Banteln—mé řeči nimi fc
n9ni patlat—fun, !ráfc, bet—Initi a idem;
budpcm prodmělcíti. Duet (bami tn fo
Eč 5muf9 mfícd: oftnhu'd; řeči, a proto
má 19 lůnu [mčm f(oma tat filmi jaro
tadmt brcmu :: mibáni bicím, (: gate
tal měně, into rodní meřcmibo mětérm
:: fícpotáni tainč lúíh). Ena fc bobů na
n\9iátřeui tašbě umfílénm i pro him;
gpěw búfnicř9. 91 mňa! ncdpccmc tuto
činiti tbmalořcč mlumč mínítni, mčboucc,

že 5969 5910 i t'mrbá into lámm, mi
lonmi b9d;om ii př.-c mufdi, pončmbj

je!! řeč none. Eěluimc ale Bubu, je
řeč naň: [áftq nafíi „gaílubuic

3mčbam9. QI ial'ó jcft mhftnč
ta řeč ftomanílí; toib9t imáma: tim
šábná řeč není gnómo.

*Bramt-omil. Salo ; icbnč :!
pmotni řeči m9růítl9 řeči oftatni ro;
ličné mětmc icbnobo [tromu taiffébo,
tot i ; půmobni řeči [tout—cum pomftaít;
oftatni řeči tim imčuem gnámě n fm:
none Etno-maratonů, pat poutá,
raftů, hbité, [ujiďá, dwrmatffě,
flomcnílú :: jiné. Rašbá amd; má
běicpic fmébo mailu, [roč literalun; a
na tiíicc na ni fepfonóď; lnřb. *Bomnštc,
iof9 to mobum9 "tom, na icboš mčtmíd;
na 80 milionů líbu [(omauftčbo b9tuic a
gc [mětla Eošibo fc tění!

$a" oč. QIměni-li po! mniďní, že
59“ fb9íi icbnobo nároba :: icbně hmc ?

mrambomil. Učenciiciid) to mě
tn', :: oftatnim to romíbaii. “latě, jaro
iíme 6 mrďyu nčfolih f(omu ulágnli po
bubnol't tečí zmroptifl'ód) mqi fcbou, tal
učenci flomanfití poutaquii na Btišífi při
bugnoft tečí flomanfttýw, !. 9. [(ma
milá: bgcn, b_gemta, tord) (trb),
moll(mlf);polili: [japan-)Ja
na (inu), pit-twin; (ptmui), tail!
(full); hbité: ban (ben),tama
(tma), funcc (Hume), nm! (mt);
dmx-matná: berbct (břl—tt).vřcbia
(při;c), lac (mine), mudn (ucho) ntb.
QI to! i [loma oftatnid; [lotvaníl9c9 řeči
a mnl9m togbílem ifou tobě potebné.
*Boílcdmětc efftč Bačáttt _Dtčcnúfíc.
M9 ic mobřimc: „Dtče náš, ienš iíi na
ncbcficb.“ “Balák "Diče nač, t_tór9i icft
tn nčbčíčó.the: Dtěc náč. iš: jdi na
nčbčíčd).Gbortoat: Dtac nač, lei ctl
na nebeíidh atb. D přibugnofti _těto na:
Mal měbláín9učenecftomauíhěCahill
celou tnibu, nagmanou „Glomanfl9
natobopic“ m ništn :: tuned) nm.m
fl9d; fcčtd) a pobřečid; obnimě a m při
Hnbcd) fc icbna'. 113 ale ae [(t—m B mrdm

umcben9d; pončtub posomwati, i: 5muč_f_9
flow gůftátoaíi t9tc'5, bláih; iinal :: ji
na! fc měni, pntli fc Docela nm9mdpii,

aneb iin9m_i ncno9rabi; a p_toto mohli
B9d;om mi, je to ůíttoii řeči [tr.—muni

5
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o fnab i to ot'tatnicb řečíd; — gwnčlo
lmořípemnčiffí čóftlu, blófll) po!
mělčí; mnčh) že jím: into fofti, ltetéj
tčlo libfle ubršnií gpříma, obi; to [ebe
nefileilo, blaf to po! še ifou jen into
oftatní mělčí čáftlo tčla,ie31o tčlo ogbos
buií a háfíleií, šóbné ftáloftí mňa! mu
neubělnii.

Ěattoč. gin milá pane Ghóčru,
neóme už tid) oftatníd; řečí [tomanítóm
abů fe mi to pro člctoěla obnčeine'bo
přece tuge popletené — a potočgme fi
něco o nni'fí řečí motatoflé. Sal
fe ali má čítat, jeli none řeč moraro=
flé nebo čeflá?

“Brambomil. žUZilíbeam, mo:
namítá :! čeíló řeč ieft objaláima
iebna (: ta fama. S)?eniPamatln, se
bl) žDčoratoa ob Čed; řečí [roou m

ttf lu Ebo ie byla růgntla. GBifiinluwe=
ní arci! iíou mňeliiocí tosbííomč; bot uš
u náš na Woramč jina! nllumí bnnól,
iind Elon: &! a opětjina! Balad),
ai na Ěeďn'íd; nemlnmi fe me mfied)
haiínád; ftejnč. 3039! [viíownó mňa!
toštgt;ie a aůftane nám Wloramonům
a Getbům fpclečnó.

Dncbtltoú. QI Item! potoftol ten:
to iam! lpiíotonó?

SBrambomil. Sam! fpiíotouúrošbp
powftótoó ; nčinlčbo togíáble'bo nářečí,
fteee' Ie bele 50 góllab, obohacuje fe ilo:
mo nářečí oftatnid) a nfpořárá ie noble
5álonům mlumnidúcb. !ZBňe to ale neftá
toó fe naiebnou a úmnílně, nóbrí počne
nóbla (: info [amo febou. 'Iímíe pomgnez
fe nářečí toto nabe mňeďm) oftatní, (ta'
ne fe into jeiid; panomnicí, :: promění
fe m řeč ipifonmou, tofíeobeenč platnou,
a megi mgbčlanúmi a učenými obnčeinou.
—- mafie řeč fpifomná vomftala 5 náře:
čí čeíle'bo, ieěto lib !olem “Bmw bolelo
liiřln mluroí, bílem proto, bílem totiž,
že Getboíoé imám čelem řeč tuto ! me
lilé 516117!a bolonalofti potočneíli; naáó
toa fe řeči čeílou, ačlolim ml; 93%:
tatoanc' nenepatrnou čáftlou latě ln
abotonalení řeči této iíme přiípčli. &lnmni
SDčoramanů góíluba [poč-ímá na tom,
že to ieiíd; celní, totiš to Rtalieíd),
bčbinte nebalelo mámčíítč, přeloženo bylo
*.Bífmo imatč bo řeči čení, a tomino
tím gpůfobem tal gmanó bible tras

n úmčnč.

lidé, lteráš mšbtpplatila ga mor tuni
bolonaíoflí mlumníďe, to! ze po hloubí;
čas potomní fpifomatele' řeč ieii [obč aa
příflnb brali. Wilhelm: lebo fmčle říci,

že čefh) ingo! ípiíomm') roční" přebemíííin
na půbč m_é.oratoíl

“Botto :. %!talom; fpifomnt; ia:
59! už po! fe nemění?

$rambom119lcb,míli přátelé,
cošbp bylo na [tí—čtibege BIUĚHQ? Sal fe
měni libflě počnnloftí, líbili pobníft) (\
na budm polročilofti, tal měnili fe mufí
i líbftá řeč, jenž iel't otíít bueno, a proto
mnílomuie, to u ronítl budu: tolořla topí
:: fe maří. S)?omě mčcí pošobují !")th
flow; pamatujme !. p. jen na bleílo=
fmob, na šelegnici, na telegtnfl)
čili webloročftí a na tobmanitč pó
roftroie alb.; mne to bolo nafíím
přeblům negnómč, a proto o tom ne
mlnmilí, neměli teho pro to šátnebo floo
um. Io mííe iíou moniošenol'ti čaíu no
ltěbo, a proto telé potřebuii nonnjeb
mntagů.

B\očbamt'). ?lba, to buboutanomá
florou, na ttetáš fobč mnobí flčšuií, je
vní iím neregumčji :: borleií na to, je
oni to těd; nomód) lníbád) počáb fe luií
nomá florou;

*Bunobomíl. llbobl jíte, milópří:
teli! Seft to pobitoná mčc. malbou řečí
fe libé ttmócí mnobá léta, neš ii trocbu
roóopi, a čeflp duce biblí umět bneb,
anišbo trodyu čaíu na to monalošil. Svino
bt) lcciaf mormoítou fítoln m mlábí ob
bnl, a po! o ímou řeč bále ie ncftaral;
tuni tebt) po nioramílu aft tolil, co brou:
náctileté bítč, pallí bocela negapomněl,če=
mu íe bol naučil, a pa! ibn; obtoftl aneb
mnl'tubomal, chce to moratoffé lnige ro3u=
níčti, due to motmofté řeči ! líbu nulu:
milí o óólešitofted) tDt)ČfíÍď), o lin-úd; me
ímé řeči nilbo níčebo nečtl a neflnífel;
a pal ie bimi, lbnš to neibe, pončmabš
iebo mňebni :: bčtiníhj obor řeči f tomu
nepol'tačuie. (Eoš bitvu? Ěntbn bol [ebe
učenčirfí, moratoflá řeč přece lama ob [e—
be nebube inu bo blamn! $a! Ie načítá
na nemů flame, na neflócbanč mimčo a
na tl), ienž, pro tal topfoto piííi, jen abl)
boli bršóní ga učené , mífto obo taioron
tlampač m fobě [ame'm minu blebal. QI
proto jentě nqní 3ůftáwá protobitoč, eo
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už přeb nčtolita lelp naplal flomútnó
báínil Rolůr: inemlum: „ĚBroč
mpíolo Glomanč tot piffete řeč
nám?“ Rřič rabčii: „*Bročici ta!
to řeči niglo l'toiiml"

*Bocbpbil. QBirite, pane Ctrpčtu,
muiím fe mám přiómti, že ačlolim umim
bool-e motorom), a mšbn to této řečinilumim
:: 6 jinými obcuii :přece tbnš mesmu nčialou
lnibu bo rulq, mnohým měcem nero3nmim.

$tambomil. íBěíini mám to,
milí) Beatou; mně Ie tale to! meblo, ::
[nab na aačáttu tajbe'mu tal ie webe.
sJIle 5 to!;o nemiňme šábnčbo, núbrš b_le
beimc cbobu tam, the flutečně iel't. ?Rea
lnčte !. p. bitěti: .*Bmiy: bubediš
měrět, co to flotoo gnomená? Rbpě mu
ale něiatý penis při tom ftutečnč olágete,
pal ii; podn—pi,co tím flomem fe mprogu:
mimi. ?! to! jelo bitčti, meče. fe lo
lih—átei nám. Gallo webe Ie ID lnibád;
řeč o wheel), lteród; mt) uesnómc, tut
arci ničeho 5 tobo podpopiti nemůžeme.
Slneo gnome mě: famu, nemime mffál,
hero! ii řilaji, a tu opět woman ie:
iimu equmčti nebubeme. Řilót fe atcif,
že ; init; člomět fe přiučuie; ale uš to

[lomo přiučomat gnomenčx nám, že
nčiahi pobllabet tobo, čemu fe přiučiti
chceme, už na buďpu libitém mufi býti,
neboť nic neběie fe najebuou, milu-3 ieu

poftupem. 21 pompíleme fi. int mnoho
jiš npni icft wěbomol'l'i, o tteród) obpčei=
ut') člomč! ani ;báni nemá. — 31:93 ten;
něialou nomou tuibu boítane bo rulp,
69th i m iebo řeči pfóna bola, přece
ncbube 3 ni ničeboě ro3umčti. 8ebnotlimí
florou fice podmtne, iid) [mpíl mňa! fc
mn neotetořenEBtoto, mili brnífi, into
tělo libfté le učí dgobiti, to! &bud) “billi
fe uči mpfliti; a ob prmopočátlu buf
Qomnibo mnííleni aš lu lonci ieft balcfá
čerta. Rbnš teba). ten, ienš ientč ani
nenmhočil, mečme bo rul'q tnibu pfanou
pro toho, ienš uš iel't u louce, tu! arci!
; ni ničeho; nepoócpi. !Broto nefílobi i
porabiti Ie to oblebu čteni 8 nčlpm, ienš
náš bunemni (tato můše pofoubiti, abp
nám na přiměřenou pro budou nafielyo po:
teamu polonul, a mp nemufilt blou=
titi po lončinúd; nám neušitečnódn

Bwebawo. i( ta! tebe; přece Bt)
bylo Dobře, je le 11:nomá floloa Dělají?

$eambomil. i)?eienholiče, nýbrž
ID tom leží i [lmčlň bůlač o mplečnoni
řeči naífi. mtm řeč none nebolo 6 to
nomá íloum noořiti, tutbodpm aa na:
fuel; čaíům ii niufili položili bo brolm,
protošeln) nám bula jen 5úmabou, o ni
lolim proftřebl'em „lu iočbčlanofti. Stal ale
ieft tomu iinal. ?Reč natTe ieft u) t'tatou,
ionem poěóbamlům čafn nanebo gaboít
učiniti, :: proto [i ii latě muíime vážili
:: ii pčftotoati.

3po5bilt'). ?Ile milá pane Gtróčlu,
at mne logel tflne, ieftliše iíem 5 tobo,
co ifte npni pramil, ničemu poroaumčl.
3M: fe mi, že jíte prámč nyni poho!
přitlab, neta! možno, florou flpíícti a
přece ímoflu ieiicb nedyúpati.

'Brambomil. Snu, mpllite=li to
tal, tem; nemám nic proti tomu, ačtolito
nepochybuji, je mnobó mně porozumět.
žDiuíim loám tebe), co iíem přeblim »
nčlolil flow gamotal, toóčefliti. -—Ra3bá
řeč. milú přiteli, má iilobu, aby ioneďl;
pollobp bndm libftěbo t. i. to on můbec
poíub prošil, pocítil, prompflil (: pro:
noumal, fmúm haianům mpiemila a jim
přiftupnóm učinila. 3e=li tebp nčialá řeč
tal neohebná a dpubá, 3:59 tomuto po
čabowáni poftačiti nemohlo, tebp nebubc

haiauům fmnm tlumočnilem buóotonim,
milu-š Bube jim to ieiid; mgbčlúni jen na
přeldšlu. ——Binn: řeč, niili přátelé, mč=
la onbp [mou [lmilou bobu, ga čafu
[lamnúq hálům čeífpd) obómala fe i m
pnlácid) hólomíťóď). a učenci mlumili a
pfoli to ui Reálně lnibp. Sal ale mnedmo
y_něnč pohrobeno icft, to! fe ftalo i tu.
(Seflá, a o ieii lotunou mihi) [poiená
moramftá gemě pobleblp mnohým
pobromóm jat mlafmi tal i ci5i minou,
flórou břimčiííi proměnila fe toponišenoft,
a aa řeč čeflou počali le i fami Gedaomč
prčti. “Zento imunní nam, toe nic břit
Íeěitčlyo m řeči čeitč fe nepíalo, fbe řeč
lama iato labem ležela, tma! téměř bioč
l'tolcti. žUřpflelo fe, še čeflp nárob bus
ffemuč galmnul; ale fbpš bomnelou meta
molu oblet—(ironii,počala fe iim pob tus

lama hýbali. Salo aa čaíu iamibo
roffecbno [: aelená, pel'tra ttoitta olu lac

bobi, bublamě potůčlp ; nomebo šimota

fe rabuii, :: pečefti gpčmcičci mefele B
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točtmc na točlcto portahrií: ta! to počalo
ina poli bufínonim to nótobě nafignt
mnm gnoma pučcli (\ ft topuiicti. (Ec
dpotoé a mtatamanl protítnli fcočiiato
po blonbčm fpánlu, a pa! noloou filou
balí fc bo práce. Webolo to ale ta!
halami, poněloabš mnobo íe aanebbalo.
932c5i čafcm, co byli budmmnč info mrhoi,
mnoho fc me fmčtč gnlčnilo, promoflilo,
mospntomalo & monalqlo. !Bro notně
mčci bolo čaootřebl nomód) flow; neba;
la-li fcč iciid; o to, této ootřebč wobos
měli, bylo po ní roota. žUřarně [n)lo ale
tatom' obámóul; řcč ulásala fe báli ta!
Bohatou a ohebnou, še hubů mníílénla
fnabno bo nl iafo bo mailu fc mtlačila.
Bc l'larobáronóď) flom morůnalo into ;
fořcna celé flromo ílom přibngntjd; a
obroogcnů'cb. 213 fratfc'm čafc, co nnni
bal! řeč čcílá ímébo prawa nabyla, uči
nila poh-olo tafomc', j: mncďo nooo
břimčjífi gancbl—anol'ligmiyln. Dna nyni
mnrorouá [: uš fagt—ě iinč řeči, a má
tčmřř oro rošt—oumčru n); fmůi po lá ITtui
čaíopis mimo mnošfhoi lnil; roučmjdpa
gábmouúcb, to nčmšto fe libu čcílc'nm po
llabt) bacha libfl'čbo a point—anon; čaforoč
tonllábaií a atěluii. Wmi gálcšitofti, :)
lterčšbo w naňi řeči nebolo iebnáno, a
ta! ftala fc řcč čcflá (Scdn'lm, Žmoratoa
nům a Glomálům m llberffn [lutečnč
tím, čím fašbá řeč luští má ——Hn
močnitem a gminotoatclcm wife:
bo, co [tbccm člowěln MB: a
bacha jabo nataií, a tim íamúm po
iinlčna ieft falé icií platnoyt (\ tmalon
m buboucnoftj.

Éartoó. ille, milé rane Etnjc'lu,
nemohl-li boítc nám tu fonci iontč říci,
item! la to nemá floma bělaií?

<.).h'ambomil. 9m, mbubc to na
fiforu, loni i tuto fobč porogumimc, abl)
fn fl inab ncmoílili, že ti učenci umii
nčialou íabriht na ta florou, a že iid)
bo fmčtn roqfilaií, folií d)!ěií, aš [: ieft
báti, abl) iiuli Rarobámníčcflou řeč nc3a
plamili. — Ionm není tal. 92eoělá fc
mice flow, ncš toho ielt 3apotčgbi, a snů:
má, u mncd; clotopejflnd) nátotů uglmaná
[Imra cisoiawčnáinfo: filofofia, c i
miliface, fen | []c to 11, telegraf,
aliance, íabrita, literatura ato.
ujímaii le i m řeči naffí, ačlolito pro

nčltctč ; nič) máme i flotoa tolaflnl.
'Bro to, ienšlao tatomóm flotoům cigoia
gpčnóm nctogumčli, hobtó babe „glo
mníl pro čtenáře nomin“ mobón
m 231ml!t. 1849, ienj flnofl icjidp too
tlábá. Roc ale flow nomócl; tmořiti ga
ootřcbi icft, tam mqme ft něiatě u'; gnó
mé flomo ga gállab, a ; tobo rat iato
5 fcřcnc obmoguii fe floma jiná. Sat !
talomómto mlumnichjm obratům a no
múm mútmocům nan: řeč icft gpůíobna,
lonfmilá jen 3 icoiněbo přítlabu. 913:ng
mc !. p. floroo mofl, a pogoruimc, co
rolf: ; toboto iebiněbo florou poloftalo.
Stil—imo!: na něco myíliti, o nččcm
přemúnlctl, nřcogamúfílctí, na
něčemIc nfmníliti, ro3mýííleti,
fmqfliti fl něco, něco mnmofliti,
obmónleti, na něco pomofliti,
nččebofe bomúňlcti, bofti fc na
mníllti a t. b.lot iíončafofloma,
není; mi jen ta! na mnfl přímo, a ;
tterúď; safe iiuó floma obtootiti fc baii.
lec oo [lotoa moí! pocbámi famos
ftatnó imčna„orůmoib gamofl.
ncfmnfl, úmnfl, (mon. obmofl,
mníílčnta,ínxóíilenoft,protimt>íl,
múmofl, bomuíl, pomqňleni,3lo
moll, gamoíílcnofl, malomnfl:
n ol't a :. b., ; ltcród; gaíc iiná aiiná
íloma pomflátoaíí, info !. p. i imčna
mlaftní: „*Břcmpfl, ýtqamqfl,
Rřcfomnfl, mtoflibor a. t. o.
<l.“úibitc,tof ieft omocc ; icbnobo [zmín
ta; tot iíou icbnobo lořenc nciblimi mú
růfth) a balngc, bc.; mooočitání balífid)

obmětmi a linů. Rt-ošlsn fl tu nešpomc
nul na ono malé, ale toe [mčm účin

tn přebobaté;rno botčičnvč? ?! blob
te, talonnim grncm iel'l to řeči naffl h,;
bě ílomo,; !aštěbo bá ít obmcbíli flow cc:
lá řaoa. ?! proto fobč n: mollctc, ialobo

nnomó íloma nějal po fabtiďu fc noc-ři;ftároá fc to rocela přiročcnč. íBla
l'tnč bodu:—mo nomúd; íloroič) ani
mlumili neměli, nebot neiíou to Tlama
notoó, int nčltcři ga to mail, nýbrž llon
toa ob ftanjd) mámách floru ble mlumn
nidúcl; pramibcl obmogcná. Slomúmi
florou polřcftili ic ti, icnš to oůmotnl
řeči málo čběbli iíoncc, mffccbno, čcboš
pofub neflqn'eli, ga nomč mqblaffuji. Ia:
tomóm apůíoocm pomašomala [: itom
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aa nemá, nedá roe Balič), třeba uj přeb
nčlolita ftoíetimi píomjd; lnibád; fe na
Ičgalo, :: teba;praůarů bola. !Rnobá
notoá [Iom nejfou nic iinébo, nej nato:
bánmč mórqn, ien to nomomobni roucho
oblečení:. a protož pobnemezli [cm tam
při čtení na ílomo totoioe', nelenuime,
a pilně bo Ge mfíeď; ftran problíšeime :!
mneliial obracuime, aš nám cbnčfub irbo
fmnfl gablcftne. Šlno fmofl tento čofto
ieft toe ííomu, info na nčiaté Hlořápce
učamřen, info !. p. rod)!opis (tele
graf), tlolomčt (barometr), bolelo:
bleb (reríoehim), befitnit (porat—li),
lučba, (mčba o [Iučoroám' a roslučos
mání meči, chemia),mobomob, ohňo
ftroi, ftromořabi, blefťofmob
o t. b. 'Iot iíou florou, tlemim bneb
lašbó poroaumí, fboš ie bnítře oblebá.

guvčbomó. Ylle mih) pane
Gtróčfu, napablo mi, že “93 něco nome'bo
vomftane, tu nejen none, nýbrš lošbó
ř e č muíi míti proto nřiate' n o mě Homo? _

“Bram bom i(. Ěobře máte, mi
lá příteli, pro notnou mčc mšbn mufi
tofé býti notně Homo, a proto řeč
nim) neftoii, nňbti mího fe pob bnie,
přetmořuie :: měni, info!—nžitná ola;
: mrtwúmi řečmi [Inii ien n„ iimiš
iiš jáhnů nárob nemluwi, íolo' !. ». ieft
latinftá nebbebreiíčá. nároc
bem ale šiie i řeč iebo, ieft into 5:—
mnčmi roucho iebo, :: gbčluie B ním
mňeďo ololnofti, ofubn a proměny ia!
tčíefné tof budpomni. ?! ieflliše núrob po
nčiah') čas leniwčl, muíi po! tím mice
napinati ÍC: abl) to. co ganebbaf, 3aíe mn
uabtabil; a tu poípicbó i řeč icbo barem
během lu přebu, ta! je ti, iená jbou ien
ďpobem obnčeinóm nebo bolonce mába—

mám info šelma, nemoíyou ii pofiačiti, ja!
to prám! nyni \: nás íeft. Dnem: ian
fám měnám ražbě řeč ieft pobrobenó,
poměrná fnabno ten, (bo toe porád; Ini
bád) :: liftinód) bloubá a 6 nimi gnbó
mali fe mufi. EU?::napřeb co tčíati, aby
ien řeči, be; chlebu na píímo, porosumřl.
233 tom připabu ifou jefftč nahe natě
tnibn neiíroyumšteln čjni nab mnedmn jino
jqnčnč ruiny„ čeboš příčina gbit Ie Initi
ta, že mo (Eedwílomané go minulých
čaíů fouíebni nárobn m literatuře a me
meřeine'm šimolč bolelo jíme přebenli, nnní
ale čo nimipognbu aůnali. <Bromiefl nám na:
ífe ftarobámni literatura Blišni, nešlioftotc
nim nárobům literatura ieiidy. 9241přitlab
umebeme tu gačáte! mohlitbn „ŽBčřim to
$oba“, ia! ;nčlo roh: 1370. „QBnerv
;ommbobaotqnemnemobuenebo
ftmorgotele nebe » gemoe » toge
3utr9fta fono gebo gebnnčbo
pana nanebo a. :. b. — !( tal ieft
to, milí [ouíebč, čim mgbčlančifíi nórob,
tím mice proměn to řeči. Dlárob mem;
má řeč bohatou, malú dyubou, tichý
(blabnou, buiaró obnimou a. :. b.; pró
mč iofoš i ieřnotíiwec mluvní, ratio! fám
jen. ?! to! nárob a řeč iebo činí nero;
lučitelnou jebnotu, into tělo a buňe;
obběleni jebnobo ob bmbčbo má ga nó
fíebe! nempbnulelnou [mrt nároba, ;říblo
ibn mnloupení, noneimnč proměněni. :!
obtub pochopitelno, še tašbó nórob to! o
ímou řeč fe aomuie; ieflit to tajný
nmitřni pub ! anebomdui febe famóbo.
!Broto u tv.—Hed)nárobů etili íe nula:
ftenci co neigafloušileini mušomě, iimii
tafe Rutečnč boli, iíoute mest—t;muší nei
n'lednmčini ID nárobč, ienš :) jeho pro
[pčdm ufulonmč pracotoali.

Čtení z hospodářství.,
Lék protl zlým časům,

čili

příhody dvou rolníků 9.jich rodin.
(Z vlastní zkušenosti neptal J. Štastný, bývalý tolnfk, pak učitel v Rudikovčďvprol. 1858.)

($otračomání . Moravanu 18590
Stromařslví.

!Břeaaimu mntopal Spořilel Be
fmómi libmi 200 jam na [roč ;obrabč,

gnidúto lagbá na 3 nom; blubolá & ffi—
toto bylo. !Ra iaře bo těd) iam bágeíi
brno &!aem, Heron; lolem těd) iam po
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touhu na půl ftopý ýlulrolo brali, a; tou
boomu garni bmč tfet'mt'ý iómý toýplnili.
!Rýni molopawal pogorně ftromtý to malé
gaýtábce, lamš ie Býl přeb třemi lén) aa—
fabil, abý Milín). (štromlý tý přiměl
Geoltlet ; Doramenomic a febou,
tbejto býl 'lnčl aláfftni fltomotoou
"rollu, to ništo mnoýo [et [tromečh'x
; iábet mýdwtoal tímto můfořem. EBro
jábra uftanomeuý sáýon mufel Býti na
molném mgbudyu či pomčtři a na toýfluni
Babor! ten fe přeB léto třih'áte přelopal,
alu) fe mňecýna trámu mýbubila. Rbýj
počalý třennč atát, ubělal vučtou mo:
týlou as na palce blubolou Bra3bičlupřeo
celý gáýon, a bo ni třeflňomé pech)
as na palec ob [elle llabl po celé brab
bičce. meďý to Brágbičce na palec bluv
Bolo brolmum fucýým píílem čnfýpal, bo
Bře točba, je aafýpou-sli fe gemi, ltetá na
jaře tóba fltmtbne, málo pece! gejbe, a
mýffi ie břitu: mýblebaií. — $obolmč
tafé [daeljal—"otoč a l;!ufílotoá iris
bra. valolim nčlolil iáber nebránil,
ia! mile měl tbý, [abil a na půl palce
it piflem přihýl, aš celý gábon toýfágen
býl. *Broto mu mnolyo ióbet genlo, ne
bol negafcbla, a gem nebo píle! na jaře
lebounce pmrqila. “„Brnmí bmč léta ie
pilně plel a poaornč ofopamal; třetil)o
tofu fllnčjn'i5 nid; již mama ipojena:
ním čili lopulowánínt. %ýblebalt
fi na ltromč, 5 něýoš omote míti chtěl,
točni proutfý ob polebni fttaný fhonm,
ienš nebulý tluftni nešli platiny, lteré "Tedy:
titi mínil. !Broutlý tý pořečal na mice
kultů, ; nióšto tašbý měl tři očla
čili poupata. žRom' [řigl vroute! na lol u
(toImo čili na příč), infobý Qtčl bičiíftč
natoagomat, ta! je ře; i na palec bloubý
býl. mal rotonal fřignutý proutel' le ftros
mečtu, a io tom miftč, the talomou tlous
nflu měl ialo touB, talé Rromečel fříal
tal iafo roul: čili proute! ířiguut Eýl; řeč
mufel být ftejnč blouýý. *Botom romual
oba řegý na febe, alu; fůra touhu na tůru
ftromečla bobře přiléhala ; proutel čili toub
palcem a ula3otoatelem letoé mh) peronč
bršel le ftromečtu, a louftem ouglé tla:
ničl't; ftromařflým moflem natřené pogornč
obtočil, alaý fc toub na pláňce pemnč
bezel, a mgbud; nebo tooba alu; ! řqu
pronílnout nemoýla. 9151; fe tout: bobře

přitočgat mohl, mufime ieben tone: tla
ničh; proftřebnim prftem na ttlaaowateli
přibtšet, a brubý l'onec otáčí fe pratoou
rulou, abo řegu nilbe mibét nebýlo. Staré
fe můše milto tlaničlý namaganý fila
ný papir nebo liporoé léčí mgiti.

.Rboš, pal toul> nělolit lupenů toý
bnal, mufíme úroaaet trochu umolniti, ie
lil'oš I'tromečel tlnftne, a úroabel Bý fe ga
řeěal a [tromečel glomil.

Žila prft tlufté nebo i tluftfli ftromlt)
fflecbtilroubománím ga tůru soulo
Eem timto. Sal mile lifti Ge ftromu opa
blo, počal Gpořilet toulat; fýlebúmati.
žRoubt; cebullami rosnamenal a ie toe
fllepé nebo iinbe toe I'tínu bo vifm gabra
bal, a to činil až bo lonce Břegua.
Rbýš počala misa bo ftromlů toftupomat,
naftalo Hleebtční aa tůru. Silšgal
roubý a pořegal je ta! ialo le fp oi o
mání, a na fpobním lonei je tafé tof mo
[ml. $a! [řigl ftromel aft na pio ob
gemč na blabla, nařigl tůru afi na čhort
palce ob lordu: bolů, tiu-tz ttodpu ob břema
obtábl, a megi obtaienou tůru :: břcmo
čafttčil připramený toula řegem le břetou
a lůtou le lůře tal lplubolo, a! ; řqu
ničeýo toibčt nebýlo. $otom celou tónu
omagal ftromařflým mottem a léčím nebo
nčíalým promágfem aamágal. QBoflem fe
proto raný na fttomed; při flled;tčnt učis
néně omasuii, abl; meat roub a pláňlu
ani woba, ani togbud) tonitnouti uemobl ;
nebot ci,;i moba to ráně aabniroó, a msbud)
ii totňufluie, náflebotonč Bt; fllecbtčni le
nepobařilo. Rbýš pal mul: iii mětmičlt;
mýýúni,mufi fe pumu lelolilu. end,:
tit fe můžeiabloň íen iabllotoým,
bruffla íenbrunlotoým a třeffnč
im třenňotoým toulJem. Dia fin—cítit),
latlatfý čili trnlý mobou le talé
matbule “lechtiti.

Gtrontaříťý roof! fc bélá ge 3
lotů tooftů, 4 lotů prýífýřice nebo imr
lomé [můlý a t lottx terpentýnu. ílBofl
a [můla fe togebřeie aš teče, paf fe boa
bromabý fmidyó, a !bq'; fe to ob obnč
obbčla, teprum fe bo rooflu Be [můlou
terpentýn mleie, pončmabš terpentýn lebce
fe gapltli a ien petoným galrýtím ubuftti
íe ba.

Iřetilyo rotu na pobgimfemenóčlo
(ftromlý ge femma) fe mýtopaií, lořinlý
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fe iim l;nbnč alrátí, noo ptinuceno Bolo
mnobo tolaíolood) fořinlů wobnati, a ta!
fe přeíabíbo fttomo toč “tolto, tbc
fe 3 nic!; momobí fttomlo Blorunfou, apo
moolo přefoěeno Boli bo fftěpnice. Elle:
fměii fe bloub íógeti nešli ro [emeniffti
fiálo. In fe Ic lašběmu 5ara3i tůl, bo
fe ! němu ftromel gpřima přitoqomat
mobl. gřenlccotčnč [tromlo fe nn brubo
to! flteclní, toffeďo poftranni mčttoičlo ořeB
leto mobnane' fe na pobaim u faméoo
pti uřeší, jenom neiůlnřjfíí, obočeinč pros
fttebni, fe nechá, až na pět ftop roofolo
tootofte, pat fc mu míle! uří3ne, abo [:
torunta motmořila. Sta lotunlu fe tři
nebo wicero [tejnč ob [ebe ftojícid) tméntů
čili mimi poued;á; nilbo míle! ncfmi los
runla miblice bělat, fxce Bo fe ftrom buo
omocem, pub iiním obtigeno ro;“tipnul ::
alagil.

Ěatomč hromlo 6 locunlami přelas
5omal na iařc Gpořílet bo ímé fftčp:
nice. ?Botopómal je melxni opatrně, noo
tolafou—od) lořinlů neutroal a ftromel ni=
Ebe neporoudml. aboš po bol to! too.
gbtoiol, očiftil oftrom našem conedo pře
topané tořeno :: loruntu to polomici lmčnlu
altátil. !Bal položil lat přeB jámu, bo
níš ftromel mfabiti cotčl, čacasil ho pro
ftřeb iárno tomm? taoonfo (biblo, točtu),
a celou čimu me mápnč močcno lůl, lnč;
mu poftnmil ftromel, (: bal počet, apo
tocdmi tořinto ftromtu u faméoo blblo

Bolo. Sloni toglojil pilně bo fota tořcno,
na lolenáco flcče ie protonu rulou galopal,

:! lemon pořáb tal ptotlúbol, nEo nitbebton
lořcno na lepe nepřímo, neš apo mesi tollcmi
lořinlo čemž aafopána bola. Šořeno mu=
ielo fe ob [ttomřu ta! ro5coá5eti into prfto,
lboj min na ftůl pobepřeme. Rboš to:
řeno brolmou gcmi ptološeno a gahoto
Bolo, čaoógel oftatel jámo mooúgenou gemi,
bělaic lolem [ttomtů bůlel, noo fe polé
toati otoblo, tbobo přilifíné naftalo fudw.

mato ubčlal ob polebni ftrano !

půlnocí, o “tomto na 6 [óbů ob lepe
účel. Cágel je bo praméoo uolu, :: mqi
:r'tromlo to řabed; ob iiou ! lemem na:

lóěel laclútfo Dtófleboronč ftrondo ob
motoobu ! gáoabu bolo 6, :: ftcomlo ob
iioul letoun ien 3 fáoo ob lepe; to
proto, alao flunce míledp ftromo bobře
probřitoat't moolo, on fám pat obo mobl

meat nimi poooblnč orat. Gtatč ne=
útobně ftromo nmoletnl, intbomnogi
iini boli učinili, než motopal pob tašbom
tři neE čtoro na 4 (topo olubole' it'uno
bo tota, n bo nico fmebl befífmoou ::
fnčootoou mobu. $a! bo nid) oáčcli toč
lično neřáb, abecolo bobotel a t. b., až
iámo naplněno bolo. Qtoní moon lama
bo těd) jam mnilá, :: ta! ftnrě ftromo,
iinúto bol i forum: ob nalašmod; a abo
tečnod) mčttoi močiftil, maiice boftatct
filici mláoo, toli owoce nelou, je až po
bepčr gapotřebi ieft, (\ noroč bujně ročttoe
anoma cpčt ženou. Gpořílet i toto
ftarč ftromo oličnie lašbo pobaimet múp
uent a itlcm to louou togřibčnom, :: tím
mnooo neřel'ti oubi, ltecúg waiičla ímá
bo natě tůco “tomuto utlébá, :: fttom
mílece! omlabá, jeliloš příffn'oojara tollcďu
ftatou brfnatou tůru Be febe foquie :!
olabtou boftótoá. —

žUtlabllim ftromům bopomályá
le ! úrobnofti, lbož pob ieiid) lomnou

a totem ní na čtoro (topo blouoom tem-=
bom, na tanci otomanom tůlem [[eft i
mice bře bo gemč ubčlc'une, noo bentoroá
:: fnloomá moba ftromům pob lořeno bo
ftati Ie mobla. Gweftlóm (tarláttám)

neim—bí, l'toš bo těd) bět 2 bilo mobo a
ibil bnoiůrolo naleieme; jiné ftromo
neimoč mobou B mala poonojiti ímimc.
— 3fou=li toruno ftromu tuae buftč,
neíou obočeinč ien malé (\ čenoimč omo
ce; proto muíitne ; iam nebo na pobaim
toHcďo přec febe Hišem roftoucí, a jiné
Bliglo febe ftoiicí a forum: oogbící točttoe
ofttou piltou obřegat, řeč nožem na blob:
lo čačiftit,a ránu ftromnřflom to:
tem (tmelem) aamagat. Imto bčlá fe ;
lulu na bec—Enoutlučenč a ptoíetč maglč
olíno (jílu), apo to ni šábnčoo piflu
negůftalo, ga polotoic blíno bá fe čerftroé=
oo tratočnce, (\ toliléi l;nffenčbo mópna a
něco ouftéoo terpentýnu. cJílšfledo to fe
nčialom tollem ptomidyá, :: ie=li ta omo
ta tuse buftó, může fe mletou mohou
rogřibit, aš fe bó info malta mačat.

Go fe told mífta pro promo,
mufime počotoroati, že jabloň potře
buje bobrou olubolou, Bot i jen jilotoou
půbu; oruffln fl to iilomatč půbč toel=
mi libuje, ale i to fnmcnitč fe boří, jen
tvoj mino úrobnou3m ,nalčgá. 'Iřennč
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ieft to neicbubflí gemi fpoloiena, ien lbpš
Ie ii boíti proltcannč l;niyao ubčla, lbešv
toho lořeup ímé re5lojiti mohla ; toe
wlblě a buine' půbč táta fmůlu pountí
a bm) bone. Ratlátlomó (ffwel'tlo
má), bamačinomómatoůbeclam') trn:
foton flrom miluie robrou, trochu roll)
lamou půbu, a nejtoice bnoie fneíe; baří
fe latě to pifčitč půrč, lterá aípoň Iašbó
bnubó proběhne! l;nojcna a Dobře gfopána
Eúti mníi; na čas tttoalčlyo qua pa!
uluíínte bo čmínčnódh lňlem nabčlantjd,
bčt afpoň btoafrůt a tóbcn pob !ašbó
firem nčťolit lonmt mom) nalití, ftce
mnobo emoce opabne. Gtámá. fe talé
čaftčii, že na nčlterém [home utnobo
mčtnid) točtmí, nebo ien jebna točteto
láme, 0 ěe ; ní blíž břema nlnobo, nebo
jen ieben múrůftef buinč bo mámo šene;
to je Annmeni, še hub celá lot-uno, nebo
ien icbnotlimč huenp náfleblem namqnnti
[pálu čili tala bcftalp, ale pen 6
Iořenu je Docela abrám ieft. 28 při
pabč tom muíime nataženou ročteto ai !
mplmančmu nomčmn prutu uřqati, ránu
moncařílóm totem pamati, a pro lepňi
iíftotu nčialcu plátěnou babeou obmógati.
Se-li mice mčt'mi nolašemid), též ta! íe
polračuie ; tim ftrom omlabá a iefítč mno:
bo etue-ce noíi. — Ctámá fe tej čaftčii,

še nčftenj ftrom bloubo emoce ne'fti ne
aačma, nebo ien málo owoce nefe. Stu
*eft pátrali po roaličnpd; přičináó, pro
lteté ftcomneplobnó ieft. Tamní a
neiobnčeinčjfíí příčina neplobnoíti ftromu
ieftpobiišeni čiliblubolé čafoge
ni. Sionu: obpomůžeme, pafli čem 6 tořenu,
jal balefo loruna ínbá, obgáyime, a na
nic!) jenom ali na 6 palců tluftou lorítrou
gemč uedyčune, alu) beíít a m3bud; na
lořem, lépe půfobiti motyl. — Qbrubá
příčina neplobnofti ieft metla buinoft čili
mnoho min; ge mouchu lupenami mlatě,
llerá le leřenům pob lůrou fe tlačí. Iomu
zabráníme, ltnš ftrom ble tlounth) hub [lab
"im, bulb ftlnčimm prologem obtočime, a
reublilent bol—řegatábneme. GtaŠeni to muíi

ítati fe to ten čas, nn,; (ttomp tobo brubu,
! nčmuš ftrom neplobnó nalešiJwéfti gas
činaii, a gůftane na ftromř, palub bru
bebo colu neobhoete, M) M čaftčii —
jiné mňa! třetího colu owoce neíe. Io
platí jenom o ftzouted), lterč nab lože

nem neimčnč plt palců to průměru maii;
mlabňi ftcomlo bychom tim glaúll ; ne
bot topš ítromel aa 6 i 10 let po cofo

5eni owoce nenefe, není neplobnn; uci
talowp ftrom neíe pal nm mice omoce
a bele toptrmá nešli ten, ienš jiš třelilpo
neb čtmrtebo rotu po míageni íwčm omos
cem fe olnibal.

QI mňaf, co fe ftalo 6 Siřim
Gtříbmmilem. :! 6 iebo 330er
lou? bube fe ntuobó ptáci. —- 230
flpnte!

Sal mile gbptef ga probanp Datel
přiial, pil po cen) tnben to !rčmč, ge o
fobč ani nemřbčl. Roftil lí toti'g, še ;le

čaío, fteré na nči přimo, to lořalce uto:
pí. Dbučeinč íe B nim beino cigroáítů

přišimilo, a (boj bylo [tlenice toqprásbne;
np, pilně Heparoali, a činům pantata ie
floumi „Milu bálo“ 6 tajemna úíme
mem na černou tabullu ;nonm malcmal.
Ron; na! 6 nim iii "ním tropiti p_čali,
obebral fe 6 pláčem na náma. Bena
boblela topofub to probaném ftattu, a
proto fe on bo bmeří mftoupiti; iinat
tam ble úmluwo 14 Dni bobleti mobl.
Celá 5ničenó obcbágel lclem Domu, a';
po! fonečnč oe [tradpent a 6 Bami přeb
QBorfíilou na bmůr feobtoá'gil,foešto
l ítočbo otce naleal, emo; obe bne peo
bání Ballu bo fročtnice neímčl, ieliloš
um QBorITila pořab m unid) ležela
toóčitlanti, že ona iebo fpnem nefftai'tnou
ieft, 0 Dále mu toptloul'ala, co „ga fítčíti
přeb nofem měla, a pobobnč bloupofti.
Ttročeš ftařečet rabčji toe ftobole nocle'
botoal, :: toe bne nářabí a břitoi po
bwoře ročbásene' bo pořablu [llabaL abo
ien Žmorílilp neflpňel. —— žD'člabó
ětříbtomll měl 3 Děti: [íeftiletébo
Ratla a bmě bčlvčálfa, iebno 10, a
btubé 8 let ftaré, ježto ;očimfíe otce no
mínu tu l;neb matce neíto, še tatine! jeli
na brooře. Zo uíqufetofíi l;neb na broůr
mpletčla, a 3 plného bťbla litanie banli
mód) a necubnód; imen u přitomno
[ti bítel na ubobélm břinníta fupala.
pal torata roglůmaná nebala fe gamřiti,
bueb u nid; gáftup libu na pole ie ubi
tajicíbo Rat, naílondwie rannímu 5pěmu
bubatč Dračice. llbo3i mómčnláli netoč
bčli [tutem tam "učit. 3 gamřel fe fta
tb ětlibeomil bo nohou),a mlabe'h
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jeho hn, :polornč fe opět bo lrčmý ubl
ral, oblubj být aft přcb bobinou obeňel.
3 potla! ie na této ceftč ímé 6 miflnim

přebfl'arceným — bobným, moubrým, ač
ntlabým mužem, icnž fe po obýčejném
po5bratoeníBe Stříbromilem bo řečj
bal řla: „Ram pal, Střih, flub nejbeě
3116 bo (;oíporý? Eli:—ibm ifem tě miběl
aE přeb bobinou obtub iii; co po! mi=
nič bilal? “Boib a namrat fe bomů, já
ti něco pomim!" — „Qbomů já nepů
iou," řell Siřil Gtřibromil, „ale
půibu B %ómi až na vole!“ — „5203
naíloudpeif pramil p ř e b ft a to e ný ;
„Bumbálel prot—čumětbomel, ieft u
něho pob 5 iitct pole; fám d)ce iif bo
mčfta 5a pálením, Žena prý bnbe náben
ničit, a tal, nemaiíce bčti, bubou prý
lebčeii gimi. Dn býl Dnes ráno u mne
a fám mi to pomibal. Io bý bylo něco
pro Žalm; on ten fmůi bomcl i 6 polem
cení na 1200 glatýcl; flřtbra; lo oeníge
máš; on něco iemč flemí, a to bnbeě
míti na plan) při louoi.1Bác není moc,

Ip to fám ínabno obbčláč, a přece něco
bčlem gaóomáč. *.Bcnige — h; fe Il
ro3lntouleii, še po nid) ani gmínlý nebu
be, 50 malý čas. 3M teba, pot—15íe 6
otcem, on ie glufíený člomčf a iil'totnč
Ěi ale neporabí.' —3 pobělomalGlři
btomt'l přez-flamenémuga upřnnnofl,
:: gamčřil ,a: ! Domu probcměmu, l'bešto
Býl :ch cbmili tučné fuibani boftnl.
Domlonmal fe lonečnč i Be alou bra
čici morňilon, Dome! aa 1100 lou
pili, a bneb fe to nebo obftčbomali, ne
Eoť Gpďřilel le tě; na [můi lonpcuý
bům ftčbotnal. Sa nemellý čas 5emřel
Btatt ŽBorňilin, jenžmělbčbilmlýn,
0 mm;; gůflala ?Borffila iebinou bč
bídou mlýna Dtec její mlh! nitolim ii,
nei jejímu fýnlomi, Rat-lomí, mlýn
připíali bal, a íobe mýmínil ro něm bo
fpobařeni bo fmě míle.—3M! to lráíný
mlýn, nebátono a panně ftamený, lnčmu
aft pob 40 iitet polí a lul, mňeďo u
pote—ln, tal Š! téměř ge mííed; poli loul
nabělati mobl; [pot—nimrftma půbý bola
[amý.nán06, a mnubý fe bala toe'fli 5
poloh ptubce beěicíbo moba. Mlýnář
mal Rarla l;neb bo mlýna, alu, iei
po mlýnóřfřu mýcýowal. 3 meblo fe
Rational bobře me mlýně; nebot Doma,

lbýi Ie matla roafópala, bila lterčlolim
Dítě ii bo rula pablo, (: on iía neimenn'i
a nemolya mt Dobře utílat ialo flat-ni
fefh'ý, neičaítčii ialo lqel šibomflý 3.:
míledý mim; fener fmýds trefit; na fe
brámal. EZB: mlýně boípobýnila feítca
Rařečforoa, lleráš měla Haicom—neboflučia
la rát-a, a nebomolila mu ublišomali.
Siblo latě měl rořábnč, Ibešto Doma gh)
fanč Iroupý. plefnimč lneblilý a nulu 6

molo na Důl přicýáselý. Gelitoá SIBorfíi;
la chtěla bolu-ou bofpobýní flouti, :! tu
býš necbtic mnobo čaíu a bříml mařili,
namařila tmp, lana a [nebli na lolil Dni
naicbnou, a tělala ; moulý nemýfeté

nutt) a loláče; mýíěmáním moult; prý fe
mnobo čafu moří, a me mlýně prý fc
51.5 tobo moula bobřc přefeie. — Rare!
; mlýna ien málo lbý bo nfolý přímá
5el, neboť blbečel mlýnář řilámal: „Sá
fe umim pobepfat a talč pfani přečtu,
a již iíem 35 let na mlýně, a nim) iíem
mice wěbčt nenotřelaomal. erňi jeft bo
balým ne'; učeným býti. Rare! boftane
mlýn, uačbý fe fušomal ňlolou? “Effel
on fe peníge počltat přece naučil“ —
Rarel tali neflýíiel než llení běbečlowa,
buš fe mobil a lomamffi, nebo Ibn!
učlterý mleč 6 lom [eiíti nechal. Rbýbý
iei nebola Rará a nábožná feftra bčoeč
lom ! moblitbč měla, fnab bt; fe býl !
moblit gapomcnul ; ta mna! mu :) Ěoýu
tal pilně mýllábati uměla, je lolilrátc i
toe fílole ga fmou mčbomol't potýmnlý
bofícl.

Polepšeny' opilec.
Mlabfíi Etřibtomil flal fc ii

ným člomčlem ; obe tmý bo mu) na boli
oral, lopal, lameni fbíral, m nebčli :!
me [málel na flušbý 8031 ho farního,
ali půl bobina mgbůlenčbo loftela l;neb
na omni pobožnon fe ubírc'mml, a tam
i na lágani a na hrubé flušbý oní če
lámal. $a občtč obýčeinč 5GB pole fmč
obdmimal, a pal pob lípou ee foufebý
fe bamimal, a proierooroaným obbitnům
boíoobnření Gnořílloma 6 čaným
Eoleftným msbýďpánim naílouclpal. to
trmnlo až, bo gimý. Sal mile naftala gi
ma, měla i QBorlíila při mlácení po
máhat; nebo mlatce iebnnt, břimi lu:
pom: a banč platit ; bofpobářfhoi tal
maléýogbálofe Střibromilomi tuae
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mnobo. Gafnmo tatě něco fiála. 8 přeb=
Io3il to upřímně fmoii 3enř. Ia mnnl,
ia! uílpnela o mlácení, mpífočila ialo
m3tclllcc, 3ačala 3noroa [mou ftatou pi—
fcň. a ncpřcfiala, polub fc mn3 tbc froětz
nici 3br3el. Gala pomoc? majmul ti tcbq
bnm mlatcc, a fám třcti o nimi mlátil,
a3 bylo obili mpmláccno. vloni mna! na
fiala mčc nciborffi, toti3 placcnimlatcům;
obfub pcní3c mil? chqlo iinč pomoci,
m3 toli obilí probal, abl) 3a pcni3e utt=
jené mlatci a banč mpplaccni,a břimi
na3imu fonpcno báli moblo mamma!
ic icbp Gtřibtomil, iatc'bo obilí bi;
probai měl? *Břcb letim platilo nei:
lip 3ito, a na iařc bómó hrami
» mec. ll3amřcltcbp Gtřibtomil,
3: nyni probít něco 3ita, a omcť 3:
ufúomá aj na po3břifíi mqbóm'. Eille ia!

mile QBoerla o probeii 3it_n
uflpncla, iafo poícblá mpicla a opět
bloubou litanii banlimúcl; imcn 3ačátc!

učinimni močiiala mu, 3: ii d)laftem
floijm bc3 tobo ii3 o bům připramil a
ncfffaítnou učinil, a ta': 3: ii d)ce i B
tčtmi blabcm mořil; na to 3: pri; fc
pobiwá. abp 3mlo 3ita ncbo bracbu pro:
bal; 3c prá je toho be3 tcbo málo —
3: a' tim fohoa bo iata mpbr3i. Žmufimc
točbět,3cQBotffila bola 3 buanls
lompd) čilipytličlomebofpobpni,
ftcrč m bunbplfód) pob 3óftčtou polomici

Brann; po mcfnici ro3noli, a ťbp3, fc m
bomč neboftátoa, 3a6 toppůičimaii tal
bloulyo, a3 bolpcbář namele, (\ pat opět
mqplaceji, omnemt 3c nil'cl, bc3 nábatolu,
ta! 3c po oplaccni ptá3bná [fpi3irna 3ů:
l'tútoó; a 3afc po3norou 3ačne fc mppůi=
čomat. iBroto bowlpobář, tbc (atomů ppt:
ličlomá bolpoblmč panuje, mufi bc3 uftc'mi
mc mlpnč ícbět, a obpčcinč bmalrát toli
m bomě [potřebuic ialo bolpobářomé jiní.
Eatomčto bofpobqnč rábp top3míbaii, 3ba3
fc o nic!) to ofabč ncmlumi, a co fc o
jináč) bofpobpnicb pomibú; a ! tomu iim
ono mppůičomaní a opláccni tu3c prchá:
má, a ieiid; toulc'mi, ia! fe bomníroaji,
Ernie; ncbct ncmůšc nilbo o ni "ci, 3:
přiffla na Ilcpp, ale přímo mppůičitncbo
oplácet.Ia! tali IBotfliln, ia! mil:
111113na pole obcncl, ii3 m3ala bma nebo
tři bunblih; 6 moulou nebo B houpami
pob 3áftčru, a fila ! ncjbli3ni [;ofpobpni

oplácet. ob ni3 bola neibřítoc afi bmč
mich) mpra3fp mppůičila; tam & afi bmč
bobinp poíeběla, a pa! tabla Ic brubča
!: třetí. Salim přiiflo polcbnc. ?llt m3
na tom? ŽBorffila fc ii3 napicb po=
Ramla, abp libé na občb čclati nemufcli,
Yogi přiibon 6 pola llmařila tcti3 l;ncb
při fníbaní půl mótnifa trup, a tolilé3
icčmcné nebo iábelné tant; 3 topo ulcbo:
mala polomici bo poRclc, abp bo polebne

ncmplipblo, a m polcbnc potřebomala ic:
nom nčialou polčwlu obři! a Do ni trup
nabagct, a oběb byl potom. — Dbpo,
lcbnc počala opět oplatiu ro3núnet, ialo3
bola bo polcbne činila, a ta! to filo po
celi) tóbcn. 331,3 5an mňcdo oplaccno,
a icn'lě něco mc Hpi3írnč 3bplo, tu fi
talč na dmbé 3pomnčla. Scbcn ben m3a
Ia bunbúlct moufp, a nclla ftatč Rica
pačcc, btubčbo bu: bo pptličta frup,a
boncíla ílatč pnfhšřcc, co3 omífcm po:
ta3bc' ccló půlbcn čaiu w3alo a ttmalo
tal blcubc, polub co to3nňffctibolo.Epio
dmbč 3m: ii 3 mběčnofti mnobou bobtou
flušbu tonalq. *Boněwabž, 18 orfíila
bpla mclicc marnimó, mufila Ia3bcu no:
momobuí lútlu bub fobč, bub bccrufflňm
na “atp míti, :: fa3b1'; nomomobní nato!
muícl pnunč na iciím bible býti. žUču3
ii na to málo lbg co bútoal, mqbp ji
na lrárop obta3uic; ale ubobé tramp, ač
fc icnom til na celém lónu bc3iwalp,
přece pořób bibnč mppnbalq. IBM.-Hilti
neměla by, aby fc bo cpléma pobinmln,
tbe3to lcamičlp m 3imč 3i3ni a neřábcm

mořcnp bolo, a m lc'tč mc mlagnim tru:fn libnti mufilq. EZB:3lcbě libí fc čet:
mp, a pawučim) a3 na robp bobptlu bo
fabomalp. Quinn) fc icbnou » páté, bo:
btubě o 7. bobinč boiimalp, a čaíto ic
nom 3 polomicc. Sůl prů ieft pro tramp
brabá —- té neoluftlp lcč při otclcni.
(203 bitvu, mp3 tramp málo a “patnc'lyo
mléta bámalo ? mába tafé něco bobtébo
poicbla, proto 3a mcicc a 3a brůbeř ani
lmoata ncutr3ila. Sala pomoc? 'Bomas
bala pilně bofpobáři 3 mlatu a 3: fúph,
ullí3ct. Sit—93bylo obilí mpmláccnc, na:
brala bo i B plcmami bo pytlů, a nčtbc
to parnifu uícbomala; to obncílp (bus
bobnc' 3ch to čas přibobnú, mučiftilq
obilí a pantátomi iibowu 3a polomični
ccm: protámalo, ! čemu3 laflam) palic:
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nil polašbé lábtoičfu bobtč tofoífo pro
paníGtiibromiIomou přibámal.Ia!
tatč to filo ge fópřo. Dama-li fe m;
bofpobář, bneb fe bromobiti toalilo, a
on into bobrů člomět taběii obenel, obo
Dvou mrgutoft m !rčrně utopil, lbešto
negřibfa i celinle' bma bni m tichofti trůn
loiroal, gač po šnčd) šibomi :: hčmáři
pmni mňa, třeba i toe inopeď), šita obě
totonl, a oftatef botombmi borlatil. QI na
ten apůfobžBornila mice neš Gtři
bromil ! gablušeni a tu probeii bomu
bopomobía. QBibimámet čafto, tbc bobrů
!;ofpoboně bům řiti, bot i bofpobóř nes

bbalcem bol, je fe přece šáhnod) blulzů
nenaběló. Iéj ieft měci glunenou, še
mnobó boípobář ničeho neroglmi :: boni
fe přičiůuie, mnie mňa! tatoroou genu
pytlíčtoroou, 6 nic býti nemůže. 'Dobře
tebo moubn) Gimel) řetl: „Ěobtá
bofpoboně ieft 3Iató floup m
bomč.“

Za zlobou trest.

Sal ifme promiň,© třibromil
bol buffe bobrů, :! Hilu ie, fbe ia! mohl,
mobóbnl, a proto to! čaflo to hčmč mb
febal, [Dešto fbe lbo rřiíícl, na jebo řab
fe napil. Go; bolo frčmaří po tom?
Ětřibromil Nepalna Walid, třebas
bol ani nepil. — Imtottóte mňa! ne=
mohl Gtřibromil ob probeiešita ob:
ftoupiti, :! proto přeB Šeninu můli obih
měřit řta: „Šteb nepotřebuieme šábnč če:
!&th a mnoho nárennitů; 1m) ifme ien
čtyři, tebt) mufíme míti 16 měr šita na
chlebaboÍL“ ——„3 tb begbošnífu! © 16
měrami šita mám po celý to! moftačitf
Juřila iBorffiía, „fbešto na bomě náoien
o tři čeíebim) mice bylo, :: fotma 60 mě:
řic moRačiíoV — „'Broto še jfi to 1:03:
neila“, obpoměběícbíobněGtříbromií.
?lle [otma bol !: neočets'uoanó floma pto
ncff, ročfnffa fe Qutnila uabobočeinč
:: ífíefía na Lem. Ilfta fe ii brognč na
lemon fttanu točila, blnfu ge febe mobati
nemohla, a obě nebo ji abfeměněío, to!
je ii 6 půbo bomů něfti muíeíi. 53mm
ii uobq míněno—u bobrou pilně třetí, aš
fe u) aid) toldba probubila. QIÍe úfia na
lemon Brann Rraňnč nabřimená niia! na:
utonutí fe nebola, a řeč fe ii ta! těžce

ogómala, že ji omoičebo toauměti nebolo.
Webolo jiné pomoci, než Be šitem, “něj
byl nábennít iii na mů5 naložil, bo blis
lčbo měfta fpělhll ietf, :! [člaře botoolati,
ienš flutečně B toutčg přiíeěitofti Inc:
mocné přiňeí. žRábennít antim čůftal při
šitč toe mně, a bobře ie proto!. i'e'tnř
mna! nab ŽBorfíilou blamou troutil a
problém fe, je ieft na řeč mrtmici to:
něna. SZBogbramělaQBornfla ftce na
noho, ale úfta gůftala fíerebnč na lemon
ftranu nafřimena, a řeč melmi mábamó
a [otmafrqumitetní Sciimuš fe “obo
melice netmoutit, nebo! unum.: počínala
boti trotlů into omečta, a on tuboš eelčbo
půlbne me fměmici poloině pracomati mobí,

a ona těš fe beglo při bomč bršeh, Miloš
ii moříbilta bobré flušbt; tonutí necbtěía,
a tale ie nerába Be [m)ml nattimenúmi
úfh; [mětu otasomala. čten-ni beeru $o=
šenlu mčala Gpořiltomá na 3áboů
ftarc'bo Gtřibromila, QSoaenčinaběs
bečťa, bo ftušbt) !Bošenln byla celá
motta; mamiroá, nenetmá, nepořábnó a
hloupá bímta; celo ben bo ien bola u
great—Iafiála, ron'cď'q Nath) a nato tolitrát
ga ben gpřcměřoroala, :: tonečnč to bq
[abu :: "tabu bo trublo mbágela. EISřiíielli
nebo Ciól bo fmětnice, 6 otemřenou bu
bon tašbčmu florou naftoudpla :! ialo tele
bo oči mu čumčla. Rbbš ii boípoboň
přece ge fmčtniee boftala, 3:16 |: bmeří
nanrfomala uni, :: tu obnčeiněmálo cbmálb
o fobě “bdmla. 'IDobře natě přínomi
prmoi: „11 bmeři lbo amibútoá,
hanbu fmoii flódpámčď Senom
"potní libé fe bojí, aby fe o nic!; nemlu=
toilo, nebo! točbí, še fe nie bobrébo o nic!;
mlumiti nemůže. .bcbm') člotoět naproti
tomu neftnrú fe o to, co fe mlutoí,neboť
íobč žár—nád) "palm—ffi poročbom není, a
toínfhti froěoomi bároó fmčbecttoi jemu, ze
ptáme iebná, a tím fe ufpoťoiuie. D po
žábru při bobottu fe ii ani nqbámalo.
Seonou bula hamám vlně 31cm, fečtq a
plně Žebřík) [ch, a po brubé Jafe to!
málo, ěebt) fe fohon brou l'ufo nafotili),
[bejto piece 8 boiuód) tram me ólěmě
06:10. 3qu kámo čaftčii neš iebnou ga
ben pití chtěli), nemčběla. 'Dobotel bře:
bloroat a tartáčomat bolo ii práci neiob'

pot-učiní; to ový ieft baremné mařeuičafu,
be; břebíomc'mi pro na nic!; mice přibgmá.
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Touto gófabon cbtčía bofpoboň o nepo
třebnol'ti ba Noblimofli činění bobutfa
ořeíměočiti. QBemeno pn'; fe po celém
fročtč přeb bojením tramám neumómá m
jábném bofpohářítlpi, ien u mouth;
Gpoříllomč. Glomčtuna “mé moh)
a nepořábfu uroot'lčmu toneďo uomon)
brognč tčglómi bútí fe gbnii, a 5.1 Motani:
toe holicí; náflebcid) fe potlábaii. Si;
neiebnou na tom bylo, že Gpořillowá
Boženln 5 tomu obcfíle, ah) [e 5 ni
mqeti nemufelo pro mam Bubláni,fle
rúmš togbou notnou prác! _boptomáyla;
ale na záhon Rorčbo bčbečla Gtřiz
bromila, ie'ú into sa [poluouba robim;
[toe' powašomali, opět ponechána byla, ::
dni: nezbtic bomácimu pořát—tu učiti fe
muíeía.

11 Spořilfa bull iel't tento pořábet
gameben. 913 létě Ie n\fláwato Ge [lun
cem :: Be [Iunoem fe dwbilo nat. Dn!
řitámal: „mroč bud; mešit hrabě [mčtlo
pálil, on mi ráno háíné ílunečfo barmo
[mití?" ŽBftámalo le téměř po celé této
mqi 3. a 4. bobinou, :: na oboočinutí
dgobiIo fe ololo 9. bobim). Gpmmomalt

fc Gpořile! Barumpřiflomim:„(Sbceč
li míti bc_lni ben, přibei [i !;o
ráno; mečer není ; čebo přibá=
nutí," Skonto-li př_i_liěpilno, muíel
volal; o 11. bobiuč iij we d)!čmě Báli,
:: obpolebne přeb 3. bobinou na pole Ie
nemuiišbělo, nebot [Iunečné porno a
mouchu polní; mice moři, nešli práce
[ebe těmi.

Krmení dobytka v zimě

QE gimč fe o 4. bobinč ráno gačalo
temeni [ečfou; napřeb íe žlebu číně tou
tfelp, obu to nic!) ne5ůftalo šábnód) óbutfů
ob mčereinfa, nebo bofonce brůbef semi
ge f(ánm. Do řeganh; íe ře5ala po celou
gimu [um.-ná ietel nebo mtffeuina, nebo i
[eno Be Ráma; to mne fe [)neb po [m'
bani bo mellč truhlice čili bebnq ; ře
gútm; nanofllo, :: mřelou ofotenou wobou
[potilo a fnce timto gpůfobem. Stam—ulo
Ie aft na horu topfoto [ečfu s jetelem,
a to Ie mírně mohou ofolenou poh-os
pilo, tufama neb [opatfou Dobře promi=
dyalo, :: gas hrubá torftmu fe nafopala,
opět pohopiía a gamiQala, a to ta!

bloubo, aš Bolo potřebně mnošl'h'oi iečfo
na celí; ben aapařeno. Gečh neímčla
fe na ruce molrá, neš tolilo toIblá citit;
pal fe nedala poloině ro;!ešet. aš přinel
čas na temeni. $ařeni a [oleui řesnnh)
má ho feEe móbobu tu, je íe toe fldmč
3nfd;lé potraroné čáfth) rogpufti, :: bobotfu
lépe ! hubu ibe, cm jen lrmcní aášimu
nčiífí. *Botom Ie pobá bobotlu bobrčbo
nápoie, ienš Ie m poóůílalě ofoIené mot—č
(nebocela ftubeně) renminbi “tučfou (Hro
mn), wařemjmi gemólu, mařenou a meč:
ranou černou čočfou, tlučemjmi polemi
namí, aneb rgffim bobromaoq,a lramám

pití fe Dá. Cim buftííi mít:—oitujen, timprofpčffuěin'i ieft framám. líc tá
otoío páte bobino Iramául (ble Aófobu)
fena nebo otcem, a při tom fe boií. slRe
nícli fena, bámá fe řepa, co; fe náruč:
to neobyčejné neúrobč pice. !Bo boiení
fe mneďnn bobotel hrtáčuie a břebluie,
abs.) íe mu „pinu a prací; na lůši neufa
bila, toš bobule! melmi [ušuie (: hubí, a
horní: čili Íiňei, ano i neřeft 5a udílet—el

mím—i.„Čiftota poíoloiční gramu“
Čiftěni bobuth ieft to gimě wíce potřebí
neš to le'tř, voněmaoš fe bobutel to gimč
nemůše tal pobobomatí to četíhohn po
mětři into to létě; ačtolim ie ani na létě
&anebbáwnti nefmi. !Ba! fe bá bobottu
moefnč nebo ječmene nému, nebo tali
čočotoim) :: mitomint), :: potom fe napáii.
SDo toboto hrubého nápoje obučeinč ttodpu
mořené tepu íe to5mačtá a roamicbi D
iebeuóctč bobině bá Ie bobutfu fena neb
otatog, a o bmauáctč Ie při řeoč boií.
“Bo bojeni há fe mu Bub oubraólů nebo
[1.5th ; inle'lol'uo iaře, :: bnůj fe pob ním
obinbá, ab); m moli—enelcšeí a 5afe nedyá
ie na potoii, aby mohl přeámofomat, aj
bo páte bobinu, lbg Ie bobotfu buť: čiňá
moon, buť) moba 6 řepou pobómá. 'Bal
gníupe fe řegunta, aíe ienom to malé čáítce,
abl; ji bobule! nqabýdpl, flct ii nebube
štát ilfi 50 bobina, totem 6. bobiluy,
gump: fe po hrubé, :: Hebmč bobinč pobá
Ie boimyu tramám bobrébo mlašnébo ná
poie; o 7. bobinč fe buť: při imf, bulb
při řepě boii, a bo 8. bobim) fe iim po:
ílebuč na noc [ečfq gafnpe. 3e-li bof'tatel
iečmenč nebo mihoomč "dnem, _5ale3i fe
Ráma. íBfíebo fe mího “:qu bómá,
mne:!o ie obměšeno, a fečta čili řqanfu
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na pom; obměřena. Mnobbutrót fc bos
bom jofítč obliši, mono! neboflanc ničeho
nob tmou obmčrfu. Rrámtp ftoii toctlč
fcbc, napřob to, [tu-č mice icšotou, potom
ilabffí, :: :: těd; ottělené frolomicc a le
lala. Diapóieui bol—rým náooicm přeb

boimím půiobi na rogmnošmi mléla, to!
into :bmčřenú čna ! toicm. Toicuí tři:
há! ča ton jrft !ěj Dobré. 916ml) [: boji
to tetě to Limě ro into; tot—u, čim i: mno
ho a tobrčbo mlěh gíílá. 9m, [: trium;
po lošbě botonaíc motojilo, na to poso
rovnala Gpořinomá osmlálítě,:: nen-č
řila m3 famn fot-č, a me třmtčlo čaftčii
gloumolo, ia! robi: moboiuii.

'Iu! fo hmi ob pob5imta, a'; naftou:
h'meni zelenou pici. *Brwnirngačdlz
lom letního Krmení Eolnmoitěňfa;
(: hož toto n\obníla, l;ncbnníel Grořb
Ict bo ouborné nel—opicni trati iotébo
jim, a 306 toli všimnibo na tobrém
miftč !: kmeni nflonotoil; ftcrc'što, ja!
mile [: to ilouolů pmibnlo, [čci :! to
fcčh) mino mojlčnh; midyati bdí, aš čatim
čcrmtnó ietcl boroftlo. 'Iu tato net-al
biimc hmotnou kmit. aš Iroéftigačiuola;
ale pořáb ii tal to tqanlo řqnl, člm
přctcnct nabouwáni, ici půíobi n bobulí—1
mlatě íetcl. iBofcčenč Žito opět noroá
Doblo mobám', ale gůílároá meílómč frat
fíí; 50 to mňa! čaftčií boufm: to!, 3: [:
bo tria nllibi & nemlátí, neš [to!—\;bolo
ncpofečcnč 3ůítalo. “Io rofíof fc tolifo
ftároá, ic-Ii poboblné mlbfč počaíí, (: no:
ili-li žito boule roomctané, t. j. nemoto
3ilo-Ii ii; celé [info.

ll Gpořilta mufcl tomto! latě
mm; 11)índm ftáti, nh; ucboftal holou-č
[h,—éro čili pasntbm. ŽB létě \'oftámal
více ten, (toš [: ; ranni pannou rorátil,
bo močifftčnód) šlcbů lišočlnl ícftátoaiici 3:
[oli a ; tíučh; (fítotů)ntlvo; otrub,
lčcmuj taíé [: přimidpalo brn lnocní
wolilúd) loořim Gc kmenem, jogto břitu:
ufuňom; (: brobnč čotřom; boh). Soho
bobule! [\ol tali mši-t;abráto; o hubom:
nebo Boloni to [;ubč ani neročtčL B\IČF
nul-li nčltmj lu! přccc'pofuibómof, l;neb
bo bo ootola hnal, modri) mu tot—ře tr.—\“

mnl'a problibl, nemá-li m má) něco 3m
tašcučbo. Wolegl-li to aid,—piíct nebo trn,
pqotnč bo topbčlal. Bobrů mno! pag
ncblt; mřclo' o aopálcné, bobřc ic motřel

a M3 vidio, Iotomagi namagal a fllnou
babrou gawágal, :: obyčejně bolo bobřc.
IBolowč boftároali mice ímo a firmu
ncgli trámo; ale jen čiftou mohu niti.
žDřifto jarč Hůmy; boftámnli oubmbtp ::
mihoomou ílámu nebo íuficnó ictcl. 'll
mífof pořábot při hmtni byl ten [nmó
info 1: from.

91:93 fe kámo pub otclem'm boiit
ohnula, napoíleb boiilo Ic na u—očcr,::
jiš fc ii mfmčlo na mmono ani [ábnoun
a proto [: C'špoříltomi nám:; mio;
toe bm tclilo. :: fotma iebno ; bmnnátti
otcícni [: přcbc bncm oříbobilo. Into
přirobni tajemna—i icít těšto moffoumnti :!
obůmobniti, proš [: to ítároó; a přece
icít lomu to!. geo., mimo, pam i: ne:
mytoicné běboii, Bóčfp, (: pani [: mp
ooicné břbaii, jalomičto mělo, není
gala flchno.

Prostředky proli rozdu u.

$ončmab3 mlabá ictc! (: čelně nebo
řepné lupem tohoto! rábo nnboumámtoto
mimo! Gnořilct roštu; nřjafé proftřeblo
proti ročtuti po ma. ?lciof—očeiněimm
proftfebftm bola motašcnina (fíróma) 3m:
bálu. Na 2 [oto obvčeiučbo tab—itn na
lrjo Ic „št—ibm[profté (ohm), :: ucrbá Ic to
of! tma Dni močit: pa! ít tobě! trochu
motlači, o mvtašcniua, ttcvá icít čet-mená,
uíóomá [: to Iábmi ! potřebě. 31—93fc
bobotcf naroumá, tají [: mu 2 lou; mú
bla :: mlarému bobotčcti 2 aš 3, ii !nčm 11
po! 6 oj 7 lšic teťutino 3 tabátu; a ncnirli
jiš přiliš pogbč, iiftč [: pomůže.

Érubó p_roítřcbct it" [nl
mialomň (ib. 'Bro tue tobollo berou
[! 2 lou; čpamfowčbo lihu, tzn [:
[míč)á bo půl máíu moou, :! míti: Ic
bo bobotčctc, a ohmšilč pomůže, pofub
tobmčcti šalubct (brfítfa) ncpufl, a mňa!
opáli tobbtčcti poštrablo, št i tma oni
po tom im něco řábnébo poširati může.

SDřímčíňiprom-obc! !řcti jen
tento. 253mm pro bo6\;tčc mlabé 5 aš 6,
pro čroftlčpal 8 i 10 lapd „tinlturb
kolchici autumnalis“ ; létám),(:
Dá fc bo širlilo tool—l;tropů.

!Boílcbnčpal, co čtmrhš pro
ftřcbcl, obicbnalii špořilcl Dráto
mou, točí potašcnou troubu, tmě ta'/,
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Dopo btonbó ieft, a 2% top'fůmčtu má;
ta fe mflrči bobntfu bubon až bo brum),
a bneb fuči min: 5 ni. Rbnbo fe mňa!
štábIem aacpala, muíi fe močifxili, ::
nedni fc bobntčeti tal Dlouho, ašíplaffnc.

meinoměmi proftřebel proti to5butí
ieft. SDá fe bobntčeti bo bubo Ius bře=
ma, aby nemablo babu čamřit, ta! mu
mítrčime rutu bo nošerabla, a tam nm
prflo Iebtame čili gícbťa ffhábemc; bos
botče ie počne napinat, ialobo d)!ělo
zmracet, :: tim mu polašbč mob:-hic
mnošfhní fmmbíamébo msbudpu. Io fe
tona! mufi ta! bloubo Dělat, až bobotče
fplaIIne.

meiiepnim uoftřebtem omffem ieft
opatrnoft, abl; fo bobntet na 5aroíene
a mlabě ieteli nepafl, a aby fe mu ni=
m; mnobo naiebnou, neš jenom po ma:
lód; čáftlád) bámalo a Be fudiou pici
mid;an a ítřibalo. Gmrfíi ietel nenos
bonwá to.! fnabno, jen tbnš íe bncb
po famém Žrable nenapaii.

Gtřibromiloma rabčii Irmila
miffeninou a tolencem fméboiuě
tramp, pončioabš prů báloají mice a
buftífibo mlčfa nešli & ietelinn; moli a
!onč mice Íibuií íobč to ieteíi, nebot ifou
ani fllnčifíi; a loni, maji=li ietel a
omec, nebbaii mnoho [eč m těšte práci.
— Gnořilet mňa! nohama! toňům
nim; otoee ga obzor, neš oroeínou tluče
h:, uil'oli mna! toe mlýně bčíanou, ielie
toš fe niouta tonům n) bubč bati čili
ofillitoi; giebnalt fi tolaftninilúnec,iín13to
fe „gmo ien rogmačtámá a toto togmačtas
ně čení d):itná a flouši bobotln metmi
Dobře; a fat, ačlolim loůům třetinu
omfa uiinlal, přece boli iučněifíi nej
iinbo 5 celěbo umeni, a při tom byli
fllni into libi.

Odstavování telat.

Wa obílameni nechám! ©poři=
Ie! ien neipčhiěini a botonale abrama
telata. into fc, ia! mile ufd;la, bneb
umťqala, anebo bo alóntnid) obbilů toe
d)!émě čamřela, a jen čtotoftát pob na,
tou íe oouměla. lDo čtrnácti hned) fe
učila teplé mléto Inet; too; pal iii fa:
ma niti Bařinala, přibalo fe iim mlejně,
icnně neb ictetomé mom, bo miašněbo

neb čerfhoč naboiene'bo mlčla, a pountčs
la ie třiteát bonne aš bo čtoe nebčl pob
halou. Wilěfo přibámané niůše fe ob
math) teleti ubrati, anebo fc můše ob
iiné kámo mani, nad neipogběii tele
měla. Genně mom) & počáttu fe přír.—á:
má afi čtwttt') bil a tři bill) mle'ta; 5
neb 6 Dní po,;běii \'e ba polemice mlčfa
a polomice míněné fennč mom). Sia za:
čátlu bmběbo měíice tlačí třetí bil mlčs
tu, a [[efiť; túben fe jenom čtioetó bil
miěl'a Dáma, a to můje býti iebrané,
ale omlašeně, a tele fe puftí jen iebnou
ga ben te hdmi, anebo fe hama tcleti
ion tcplébo naboieněbo m!čťa, a pouífti
fe ien čtnrp nebčle pob framu. $.Bc'm)
tnben fe lnu wobíě pití tale louíef hrob:
nebo [[abfčbo fena přeblogí, lterěš šráti
'loelmi brat; fe naučí. Infomč tele ga 12
nebčl lo mčtííi a filněifíi, nešli tele ble
ftarěbo čpůíobu obftamenč 6“ 8 měíiců,
poněwabš po mála na formě šrábto
namnfa, a to grůftu fe negaraůi ialo tele
nóble obftaioeně, lteré'g macbook—at celí;
niben ničebo nežere a to! čdnibne, še
fotroa na nobúdy nan můše.

čenná iooba bělá Ic tatto. SDo
něiaťé nóbobo Dá fe pořegane'bo |lable'bo
íena nebo fuňcně Drobné ietelinb, a [tlači
fe, až je plná; paf fe na to \oIeie
mtonci moba a bobře fe přítrln'e. ".Bo
Dioon bobinád; fe to opatrně fleje, a ta
bněbá moba ie nloši bo oblabnébo
mifta; ona mnbrši m létě bma bni beg
sram; muíi fe nafiaf jenom ona čáítťa
obřímati, Hera ie teloti naiebnonbáti má.

Stelatům naaabiti uftanome
ným fe bo nápoie taté mořem; hrad) ne=
bo čočfa míchá, po herčmš mnobo mafa
naboioaií.

Salomičlp gpůíobem ubamjui obl'tas
meně bofti'noaii fllně mléčné čili), ananas
"e fc lramami bámaii mnobomlčfa. %:
[eii mna! ob bobrod) boinic podmeti.
Iaté bóci maji Ie toliřo ob bobrnd)tram
ua plemeno mobimti; oftatni fe maii al
po roce fu ptáci Heftit čili řeaat. sme: fe
ttomu přiblížen,aby fe kámo [)nebg
mlůbi bobnč píti naučili).

Spořilet če aluíienoňiu [;otočsíbo
bobmfa „ga wčc neigbarněiffi pomaiomal
bobrou naftmn; proto bal \olTecer
bomčgi bobotet tašbe'bo bne Brána bneb
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aa tah) na otoč nebo tři hobita; na pa=
ftrou mobánět, :: potom teprro me útěmč
botrmit. $a! talě obpoíebne, fboi Domo
odplablo, bomčgi boogie! na pnflmu fe
poumčt. $o šnčd) po! neúámal fe po ce
lód; půíbned) na pafhvč, oplodí bofti ttá=
mo toe fmiífáq; nebolo-Ii to mid;trámu),
iatoš Ie \o fudyód) létád) ftúioá, bal fe
boročyimu bobothx ien ráno a mečer na
ftminti proiit. Iafto mopmmomol ftaeó
Střibtomil foufebům m nebčli pob
lípou. Rho! nčftm' žene)hotbilq, še mo'
rotta něiolúd) tajnofti po fwěm čtluřů
lěm otci gbčbiln, jenž pnj Bol pnfhiřům
ion, (: proto že ta! fráfmi boogie! má,
a telata ani to! ftará še tašbů ga bmou=
leté tooth, :: ialomiče loupi: tu bačal
bobrů nařečd, jenžGpořilfomi :: “Do:
totee ani Homem ubíišiti nebal, bo
mán' pořábe! při dpn—máníoobqtla mopm=
moivati, o lterčm jíme prámč boli nimz
milí; tole' nqataiil, Item! fe “Božetice
ten pořůbe! ; nočáth: nelíbil, & ia! mu
nyni ji'; přimona, nebot ieft při framád)
přiíněmi na čiftotu má fanu: l).—ípobm'i,
pončmabš Ie přeíwěbčilo, ia! užitečné a
profpěňnů ie“ poč-ive! o čiftotou při bo:
B lin.

wo net—touhu fmolal přebítamenó
wfíeďl; ofnbnifq, obo fe uiebnotili, Íbn; a
inf bi; fe balí bo motoášeui nánoíu ; o=
Becnibo robuíla, temi uj ienom i.ifo louše
moblišel. S.Bo belnim rotomóm pramil
přebftamemi! epořitlomi: „Milá
Gpočillu, Io iii nás ga tčd)nčfolit
let, co ifi magi námi, mnobiym roštem
naučil; ga to iime Ii toelmi pombččni.
Skoč jfi fe ientě nim) o dwmc'mi boboth
negminil, tm přece mibič, ialá ',mčna fe
3:1těd) let \o mábbetomieid) (tata,
še otoč třetím; iouíebů IE náflebuii, (:
těd), tlemim bopefub černě potůčh, ge
bmorů tetou, pořáb ubňmá; ti omffem
bofti meč pognámaii prambimoll mód;
flow: le černým potůčtem tetou peniče
5 bomu, še šóben neboftanc mie nej bmč
třetinh; point úrobl; bo ftotolo; třetí tře
iinfo že mu bo moře obnáíieji černí po:
tůčtome' ; broorů telouci. Go tona! fe nám
"nutným (boroáuim bobotfa trati, iemč
iii ani nečminií. Go po! to tom mčgi?
Snbono nám tmůi momčnfařmelmi mnos
bo toopratoomal o pořáblu to eboma'mi

bomčgibo bobotla, Eten-6 pro fe m Domě

'Eměm B přiinoíti mojenffou godpomómii;
a to! jiš ceíč taiemftioi tmě anémie; jen
nom nám lef te fám mHeďopoměg. $řebe
mníui pat mufiš nám přece řiti, proč it“!
to to! bloubo taiil; 'a fnab bt; fe's nám
o tom ani nebo! aminů, foqbt; to nebo!
ftarú Gtřibromil pronefl.“ ——Gpo=
řileť pratoil: „Ěobrý příteli, Io tom ně:
co abola iiněbo měni. QBite, je bobotef
téměř mnoho maji bofpobouč na ftaroftí,
a bofpobáři itnom přijímnii pmq: aa
máílo, ča telata :: ga \ootrmene' trámu.“ —

953mm!jelltobo melmi málo!" 0313an ft
učlotit blafů naiebnou. „Ba máíIo fe
[otma fňl Aaopatři; y: telata haní! nechce
nic bóti, pončmabj pro ifou malá a bu
bená; obftamčat nám polotoice poibe,a
na ftarč tta'mč m trbu íe jen 1113:platí.

li tebe to inHeďo jináč moblijiE“ —
© ;: oř|l e! miumil: „Šeite mi bopomčbit,

nač ifte ie mne tágali. inne tm máš
Aařmčló, ffpinamň o biboú bobplečel bneb
ob počátfu mr;iroaí.518iba mnel, co jfem
měl nepřátel, fboš Hem počal ímé bo=
fpobářfhoičlennomt, :: to fpropabenč
nomoto (in! ine to immowali) uroótčt,
coš fe imom bofpobóřůro táhlo: ftemt
ifem měl třiceti bofpoboním mamuti bo
múbrabmjd) [tam)d; prám agmolů? šetrné
nenion bručí, ate [)neb B břitem ialo
moh; na lašbe'bo fe mthoií; to bt) mně
bylo jiftotnč málo míafů na blawě ne
d;alo, !bobod; bol boční ieiid: boípobařeni
bančti. *Broto ifem čefal, aš fe mne [anii
optóte; gatim jíte již mneďo be; měbo
powíbáni :: honění rooměbčli. Senom to
mám jemi bološiti mufim, še Ebo má \:
bomu obrazem—u loula, Dobřeube'lú,
pani po ofmi neběiid) tele na ni mopufti.
EDřufi mu mna! proti pumu volebnímu
uftroiiti ftin; the iii Rromomé i'toii, naibe
fi telátfo ftín famo; tam fe mu tatč ná
poj mama" —

9tomáčel. „imitoúo-li aft potřebuie
trámu bennč?“ — Gpořilel: „Milý
fonfebe, tomu fe od tčšfo obpomčbit. Dič'
ltetá trámu fešere ga omi iiuč, a meltč
potřebuie míee než malá; potřebnou miru
fi mufi tašbó bofpobář fám moblebat,
mnobodi iebo kámo, a mnoho-ll ialomú
bobqtel fpotřebuie. Sal mile ie boogie!
gamů, napočítáno mnobmú fena, otamo,
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jdete, fudpc' mífj'onino, o mnoho—Ji[aj_běbo'
bulbu jlámt) mi na ben přijbc. Sá čirém
lvíj'cďo aš bo šní; nebo u mno fe nejmi
nemá pico načnouli až po 'jníď), pani
flcrá boire; ncboj'fIa-li, hmi [: ji porno,
porno \oocnoá. mw Gc flámou :: o: [c
ncm obyčejně mohšim až to buonmic, (\
po! tepnu načinám notně. Sro; fi to!
mfícďo togpočitóm, noirim, čc'qo ncjtoicc
mgáíobč mám, a Duch uftnnotoim, čím
je to Icmcm' botršotoolímníi. $a! hmim
nělolif oni [óm, :: bámám hamám ro
nmhjd; čáfifádx, polárně íočlo a ílůmo,
buflébo nápoj: toflánoají hojné Irán—opo
putuě mgbo flcinč. Tolub ttronji Žitné
o onoejnc' plcmo, míchají je to fc
5nnfo, a go to je bo ní mc'nč jctoíe řcšc.
Gona taré bámám mšbo hojně; bo nú
pojc fc řopo tolé fícjnč tón—&; :: Iboj
moju i'coo, moři fe gcnxáh; (brambo
ro). —- 30 těd) nčtolil tní moífonntónl,
mnoho-li tobotcf potřebuje, a to čómo je
mu nooolom pořáb nejni pot-&má. Qřčtíjim
luíům fc mícc přibme, ! tnlé těm, tmě
u ati ftoji; nebo bcbolčc u 3M Dojící mi
má jcnom přcb [ct-on a na jcbné ftranč
štát—Io, an bát: ftojící info o obou ftran
konán-aji. Ědátce );fiínč aafáju mncdo
přilcpfjotoóní řcjonřo to zloba, nebo tím je
bobotcl jen gmlfi. ŽUřnobú čclcbiu je to
nmiroá, že fbo lt-i io! robí-: bobqtfn po
flouši. !toj Ijoípobljni, ft: můšc, bcřc
Hrot, otmbo, jů! a moulu, :: tim bo
omu: (jal řiťámaji) přimaňfujc. Zo! ic
mna! bobotc! bubi, nebot vi'cj'lóloá ';ráti
(\ ftáíc na přimoftcf čchi. SZDán—ómmíč

im ncitušfji činně lašbčbo tnc djlčnn;
rten—čítali ; tot jen bobollu_ roolmi &nd
mo, o britští dmt ! jiblu. 3: fe loštc'bo
tue togpuňtčntjm loittoíincm to:
mfícď) d)lčroid\ tropí, ah) tom fmrabn nc:
bolo, co; bot—otín nihcml gttóroo není,
powčrčl ifcm n—óm jiš mm." —— !Bo
té řeči fc Ablbibl, o tom přetDamončmu
„6 onom!— 6 oftalnimi fonfcto otcfjá
5cL išřcb tomcm fc icfjtč 5aítomili, an
poémě obecni paftúř čili Houba bot-otc!
; ponton bilal. ŽBtoxnl—čšiGrořilfům
čctuó bobotcl o Dlemffimní gmo.
lol: „*Borímcjleje na to Gpořilto
ton projata; to jfou, jařoh; jcamáfla
uplcíraí, tčíná a omotá, a ja! rodilá?
QScočpo! jíl je [)ncb na jaře ncprobol?

13mm fcnejlíp;optotimebo bo toboto
čofu fc mošavu." — Eo i ojlotni při
tonmi [oujcbé jinili. ?íře GpořiIcLoDc
powčbčl:

Chování vepřového dobytka.

.SDomnimátc-li fc oprambu, že to
jfou najata jarní, na melilčm jít: o
mylu. Sot-ní jfcm probal m ňcfli ncbč:
lídj; jenom ten mlh; mop! ; nic!) rojů
Bal. Gbci bo no mafo bo tomino pro
h'mit. thamicb fjcftcro jminč! jen plc
mono frpnowé; locpřih; jim co nid;
prchal, (\ toto nohám ni bubon jpranně
(bí-qi) něm; m ammonti-.“ — „'Iobč
tofjcďo mtjbocnčnašlo,“ motal EBI-otop.
„Sá bod; wětu tato of: tmouáct neběl
ftará profam ga půlroční a AoRarfjilou
oil." — „QI—fiatbo íc'o mnou,“ horu
bil Glalnil; „mně icft mnobcmmifcjfji
tatomč mobnoně, nešli ftarč gohnělo' prak.
3 tčďjto bubon pitné plcmmicc, bubon-Ii
[: pořát—to! tařiti. Spořilct ic mufi
jnmou fmpičnou lom hmit ; rošt—otje to
mncďo čiftč, ich—h) to & [ouptlc No." —
Špořilc! orawil: „ - ifxota a pořát—ct
jfou to tough, !tcráj činí tobntct to!
Abramť; a tui—mj. Sci fi černého (nm;-oc
něho) bobotln mnobo ncmfiimóm, voně
mobš jej boipotoň tčnxřř ínma fpmtmnjc,
o to jen na činotu a na botinu jaro
fctnif. 8m tři nctřlc fc ncdmji tři mléce
mam), netěšao [: tona! přilcpnujc a toicc
pohon—o rámů, nešli jinbo, abl; mělo boj
noft mlc'fa. !Bo třed) ncbělid; fc učí [::
(átfo mlčlo o 3rní zrát. 3 počátfu je
jim rámů, (boj Rat-á otcňlo, mlčlo
flablč, a aft Aatúbm !ofclč. Stč
mcn :: žito jim ncjlčpc jlouši. Rtomu
mníeii [\\jli pře? ben loupáno :: robí-c
mota; nebot čumí boboco! icft mimi
čiftomtj, :! nic bo tal ncbubi, info [boš
jcft přinucen to moří: :: lo neřátč líbat,
ancb kolonce i ro 3imč bot—lot. 8m (obě
mfjimnčtc, jo! čil'tolnč [)“th má tnšbč
troje, :! již i to_moličfč ctdnbí abničba
fc moncřábit. 3: (min! to Háta (c'bá,
toho příčinou jcft jcji tu!; on: ji na létě
vůli, a proto je blcbt oólabit. ilo ffcfti
ncbčlid)je oohhoinčata otfhmuji;
n noni fc jid) mufimc nejlíp blcbčt. m?li:
to (: ječmen, něco málo mařcnúdp gcmátů,
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nim; nápoi : otrubami iel't pottamon
ieiíďy. Rboš ifou ji'; 10 nebo 12 nebčl
flaea, Dáma fe jim náma pletá to aa:
btaDč, falat i ietel; ! tomu mai-ené 5e=
málo a napoi B pomoiemi a o icčmenóm
“totem; i belt omla iim Dobře [loušL
!me dplémč muíi Initi teplo afud9o; tnšbb
třetí Den fe jim bmii mqbági, a ien [url)ó
[I.iuta fe tam ponechá, a na tu čerftmó
totl'tma naftele. Tale ie mohou pobfioin:
čata na ftmifto mobáuět, fbešto táDa gtni
a trámu bleDaii, a Doma lépe |im Chutné.

Gimme-li vtaíata na íáDlo nebo
na [lanimi ltmit, ltomu ieft neilepni čaa,
lbuš ječmene firniíta přeffla, 6 řemenici
čačiti, nebo to tu Dobu ii; trochu ftluftla.
Remeni gačiná fe řemene řiDtúm. Slavoj
; brambora“ fírotu nel) otrub, nim; fe
i něco roařeně řepu přibil. 3.1 nřiató řaG
Dama Ie mice aeni, ale pořáo ien po
malód; čál'tláď; a [ašDč tři bobino počna
Bran ráno až počbř Do noci; při smí íe
jim mna! taře' Damati muíí řibh') náooi
3 mlěla, 5 pomoii a 4 ottuó. “.Boflebnč
fe bracbem nebo turmui Doltmi, aby
hotbébo tuřu (ffpel'u) Doftala.

„Io'c coli pomionl o male Do
“Julina,“ pramil sl$l-otop; „to mňa!
ieft mafo čromna gabobit; ia jícnu ieDen:
trate 5 celého mepře malo Do lomina to:
noční; ono tam uíólo tai, še íe ani “,
mařit nebalp, a nitbo tobo iifti nechtěl.
50 Po! máš to tom 5a (but? Ci ia! to
Děláš? Quř tal Dobrú, :: po-uř nás
o tom. “

Uzení masa.

Gpořilet. „!Diiletáb to učinim,
nebo! není lepffíbo občou na poli naD
Ius ugenébo mala 6 btacbem, 6 řepou
nebo ! meltví. && napřeD připratoim
Dřeměnou núDobu Dle mnošftmi mala.
Dia 25 liber mafa přiiDe 3/. lil—rofoli,
3 lon) fanotru, není fe Dobře roótluče, a
něco černého ialomce, ieng fe poDobnř
potlouei muíi. Rboš fe prafe ;,abiie, l;neD
Ie _mafo I ugeni uftanomené na luh; aft
3 i 6 liber toeltě a pobloublé eogháii,
iilne' lofti. ialo l;nóto, fe obftrani, a l;neD
fe tou midpnninou ae [oli, fanotru a ia
lomce Dobře natře, a Do naDobo přimo
ftané co neipmmčii Hoši, Do eblabnébo

mina fe pol'tami a čiftúm ffatem ie při
!roie, ga tnDen fe obrátí a ponechá fe afi
3 Dni m tě [oli; pal fe potočfi na 8
nebo 14 bni Do lomina noble tobo, iat
melite' tuío maía uDit fe maii. Bařina-li
učtteró melřó tus, info 31. p. táta ([fun
ta) boptnati, muíi fe atělat, a hub to
life, nebo po ramenem na 24 boDin tla
čit, a potom ie opět pomčíi. !Diaío neími
íe na betlém, ale me ftalčm a bufte'm
louři uDiti, ieuš fe můše 3 iaiomecročbo
jehličí, nebo tale 5 lefui brabanh; Dělali,
abl; učené umlo Dolo chutně. — & fe
můše mafo beg touře uDit, coš ieft to létě
toelmi proípčnnč, ieliloš ie m létě Do
main to lominč tabu Ecem) Dámaii, anebo
maío nafmrabne. Qque íe [ libra těd;
[\loílaroód; [a,—,i, iešto [: nad>á3eii telem
[oponcba u petáren a n peci, Dea wanna,
a h) Ie Daii Do ffefti máíů čiíte' moho
mařit, a'; fetc na poloroici \oomaři; pa!
ie Do toho Daií 2 l;n'ti foli, a nedá fe
to muůobnout; řouečnč íe to opatrně jleíe,
alu; nie buítébo nelbčblo. Gina fagomina
Da fe i přee rot bese _;láy; udpotoati.
Rhin fe neaío m [oli a n) hamru, ia!
ifeueperoě oomíbal, ulešelo, Dobře fe roty
tlači a utře; uáDoBa fe momoie, a malo
fe opět jato Dřim, jen ne tal petone',
íloši a fa3omiuou poleie. Sibyla) ie mňa!
té mail:) ncDoítámalo, muíeloou fe mot—o
přiliti a Dobře promíóati. “Bat fe maío
ro tout molu uěfolitrát obrati, a ga 24
boDin íe na rogDucbu nebo to louři ;,ac
aíi 24 boDin him, a ie Hťúlonatéadult
ně malo, a Dá fe Dloubú čaB Držet, a
negicqi fe. šatomina, lterá gbuDe, můše
fc uímomat na BuDouci potřel—u. Ěalto
beb touře i telecí, mlaDe bomčgi
mafo a buh; ubit fe mohou, a Dobře
chutnají.“

'lBemetIa, ien'; DopoíuDline ua
floud)al, 6 pobimenim 5molal:„91le,
Spořilřu, the pal ili to mňa-fo poč
Děl? 'th to míč lepe, nešli ře3niř. SUM
Žena aačala iiš folilrate ptaíe na [aDlo
trmit, ale nil'Do nebotrmila; 5 počátfu
počalo Dofti štáti a tlul'tnouti; ale íotma
Dolo na polo mohmené, přenalo štát, a
pa! a nim chudwla lemu — i tneble
mu petla, a mne nie Diamo. 3 počátřu
iíme ali 3 gabili, ale nebylo ani [út—la
ani mala; teD ie mám;iat přenámá žrali,

6
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právům." ——Gpořllcl. „$ři kmeni
muíí báli mám; [leiuč him, fteínó řad
a činem; lb: fc iebna atčd; tři měci
gambbá, l'rmmí fe lebce ncóbaří. anmti
muíi fe bít! fpřmlč, mědi 5 ně!;o Eúti
učitel; 5 blcubčbo frmmi břimc [ih-ta
nešli ušita rabíni! —

Hospodářské zkoušky.

„Gbceterll mířit, lb: jfem já to
mffcďo amčbčl, cpafuii, co iíem trám iiá
ícbenfráte poměběl: Čtu pilně bofpotářífé

hity!) a čafopífp; ; počátlu ifem bitte!
m lalmbářídp, tofu) fc tam pro rolníta
bcbilo, :: uniq! li ijem tam nčcc, [;ncb
ifcm fi to be f_měboipobářílé Initm nn
pfaí, tterá nqni ii; přes 40 nrdyů fund
icfř. Žqučii jíem či! „iBoučnč :: bd:
Baumé lihu,“ (\ nyni „bofpobúř
flě maminy," Gat mncd) těd) fpiíů
mám člóufq w fuq: [roč opfoué; a m
tniae tě ici !agbou dmili přemítám; ta
icftit rabccmmqm. Ialomou bofpobdřffou
lnibu bud) ruštinu: mbií, aim bonífmoic
i ciai člunenofti bačluamcuámal; neboť na
pamět fnmu nemůže fe člcmčl wšbgďv
fpoíčbaň. Sřeftači mffal', aby to člmčf
tolilc gapfal; mufi talé “Ucho m malém
togmčm grurui, gradi fc flutcčnč i “nás
abaři; mbct tašbú lraiína má ímé slám
nofti. Sif! nabil m gemi, :: icft rv.—gti!
m tcpíc. Slcfmi mna! čícmčt, mg [: mu
pmmi brouma ncpobaří, bneb nb tr.—bo
upuftiti; ale mnfi to nejméně po tři léta
alcuneti, a mšbt) mnbíebámati, the fe
dmba hala. 'Iu! ifem i já bělal. Sřt-tpá
Ífťm 0 Miném bnoiení čti, gační
iícm ímé maté pole, icštc ii; mám nc:
búnmo ;cmřelúm otcem wpbnoicnq (\pm,
iefítč mice [)noiíti; ale je! boft malé fu
dw ubcí—íío,mfíeďo mně mqptablo, a id
ifcm Bačaftě neúmbu trpimnl. Sq ifem
fe bomómel, 3: múmpolimbnůi neímčtčí,
alt av tom jíem čt! o bíubolém cráui;
bneb ptmníbo jara ifem uproftřtb pole
ffcft btágb na fcbm palců blubohjd; ubčlal,
a na to pole íečmm gafcl. Žbramm ten
mpblišcl info g(utobilá ccfta, a iečmen ta!
fíabo [d)ógcl, še iíem tobe limmal, bo:
mnitvaie fc, še ifem pole ímé sfagil.
!! wňal „ga nčftlit ncbčl ncptffcío, a ieč:
mu na mncd; políd; wabnul a čnmennl,

ale na těd; Hani btáóhád) byl !abeřawó,
tal Št fc mufel požití. *Bagběiipřiňel po
boblm; tcňt, :: icčmcn fc mifube 5bařií,
ale přec na těd) i;!nE—otód)brápárb měl
Haft) 5.1 tma jiné bloubč; :: tali na fló
tgu 170 [>le o polemici wíce, nešli iiube.
3: bylo i mice :: pětnřjnibo Brna, netře
ba perník—at. QI ob tt' botu; Bača! ifcm
pořáb blunt: :: blcub orat, až nyní na
6 i 10 palců (poblc obilí) l)!ubofo ením,
a bmuhdomilóm roíxlinám icíítč » nčtoz
lil palců půl—u m brópč nalqpřím, jal
jftc to muogi směs při namorámúni !
fágení řepy míbčli."

Řepné semeno a jeho sázení.

„iDvbřc if! "»“o řepč minu,“ fell
!Broťop, „iá iíem miběl tmou řepu to

(oni, to byla info b_[amm||:an ialo truc
ba; ale to byl u.: řepu poboblučini to!;
letos ale, míli kukri, ic jentč mělní ::
bopofub roftt. && iíem iid) af! pět ob
brabal, a 5 těd) muíí ražbě přes 10 Ii
bct mášíti; obbtabal ifem ie aš pob to
řm, at>—13nclmfulomati a ncbniic ialo ře:
pa none; ale ani minn) o hnití; ieRit
[,Iabtá a fníató. info mobňačta, a
l_qřun) má mfíeďq pob febou to btmč.
9M! Bud), „še ie to fcmmem, ale iá ifem
bafta! nětoíil Ion [áscnic nb Ich, a m
mně abatulcmatim, info onanii Domácí
Ličenice. Sat po! té řepě čnruieč, to buď;

ráb wěbčl! ?Bub ta! [often—, a pravé,;
nám, tbc dmbuiemef — Cpofilel
nbpomřbčl: „Wa tom, že nuit: řepu
fu'wuíomitcu, ic mhmo fe meno; ml)
[ábitc čelí a řepu na [emeno na icbno
miftc. íBčelt) :: moudm přcnáneii pci,
!. i. prací) 3úrobňuiíci, se aelnčbn fmčm
ua fročt řepná, :: 6 řcpnčbo na čelné, a
atafmébo temma naftou faml nepohn
fenci; není 5 (obo ani pčlná řepa, ani
větné Beli. 9?ch je famó !ořcn :: rnfie
bo fmělu. :! čelí má broamp tomáí, a
mího pčfnóď) tmrbód; Máme! faméjupe
ni, :: blámtu mimi poabě baflábá. žchni
math; čili řepy na fcmmo maji báli
neímčtni, mqbranč, a ncjmčnč 200 Italů
ob fáwtód; blamlompd; Iontálů čili ma:

tet mbýumq, aby mčch; a iinó bump;
gútobňuiici prám! B Emilu na hvčt ?řea
núncti nemam. Š: řepa balulomah, a
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gahníwa, toho příčinou ieft melilé fuchm
a po něm náhlé befftě. e mně řepa
niloh nehniie a pělná whtůfte, Aaleši na
připraxoě půbh.

Sázení řepy.

„Sá goobmitám hncb na oobgim
šžtníífo ien mělce, na iafe ho břeořu to
mail poneiprm, a utlučesli beft pole, aft
14 bní břeh fá5ením pobruhě, a hneb
lo nmláčam, abh mláha nemhfchla. !Bfeb
fágem'm bám bopolebne brobnčho hnoje
natom, a hneb obvolebne le 4. hobinč
hlubolo (aft 10 i 12 palců) tudmblem
a bobr-hradlem namorat. Mám-li m gá
[obě hnoiůmlu, mogim ji i 6 hnojem
na pole, a fašbou hromabu hnoje notně
ii voleji. Šnůi fe lofíal mali hneb ro3=
hágeti, abh hnojůmla 5 hnoie na jebnom
miftč nelolólla, má po celém poli ftcině
6 hnoiem le losbělila. ©nůi tatto hno
iůmfou napilh pabne při obracení brčth
rudgablem na gem pobrómálem nalhpře
nou, a přilrhie le 8 i 9 palcino tluftou
wtfttoou gemč, lterá'č tu! 3 hnoje nuolrčho
bilem bo foobní mttmč čemč mtlači, a
tal ii úrobnou či i, a bilem ho to [cbe
tofálne. Gonna še 4 bránbh naoránh ifou,
iiš ie iaai řepnái gelná íágenice. gti—et
íágenim fe mňa! lágenice gamáčeíi. Dla:
máčí fe toti5 lořinel lašbé fáčenice bo
řible'ho blata, lteré fe ubčlá 3 btobnč
semi a ; mobh, to niáto trochu ílcpičibo
nebo holubího trufu rogbuftilo fe. "lon
máčlou mufi cell; lořinel obalen bhli,
pat fe ientč m fuché gemi obalí aíábtou
poptúfíí. ma to fe ta! hlubolo libi, abh
le mačlnla (forfíel) negahmula, a loříne!
neohnuth oftal. „Be le blouhč lořínlh strá
tlti muíeií, mi fnab lašbh. Sithů íeí me.
nice mfabi, muli fe ! ni gemě heglh pti:
tlačit, a ie-li Imho, gemč fe přitluče, a
jámla ubřlana fe gahme, aby ftlučmá
Bemč neftmrbla. Břeími fe tofal na lořís
nel tlouci, ale mali bhti při !ořínlu nei:
méně na palec čemž, fiebh fe fágenice
togtloufla a pofíla. Ialto fágcna řepa i
čelí ma to hloubce 8 až 12 palců [cho
manou úrobnou tuláhu B hnoiem bo gemč
gaorauou, ltera mfleclh lořenh ! fobě bo
hloublo táhne. Druhou botramnou tolóhu
bonámó máčením, Ital: [ůgenicl „očatfu

šimi; bončmabš ale potom:: ta bolelo ob
Menice neibe, _sůftamajíbofttanní Minto
mč mali, nemaiiee ga [abrou bále ničeho
hlebati *Bončwabš fágenice m talomč
hloubce mláhu a potramu nalegá, tma
tal bral; nemhlúchá, rofte lá5enice pořób
fleině, a & nenabálého bentč toli mobh

bo [ebe mlalnouti nemůže, jalo [uchem
umablá a Šqníroa lágenice, lteta pal bo
febe míállou mohu gtráwiti nemohouc,
abotečnou rootu ge íebe toe f);ůíobč šlagh
čili balule moráši, a řepa fe lagí. Slot
ieft cela má gluílenofl, iišto mám o fepe
gběliti mohu. Sbřal bhch, abhl'le mne na
[leboroali, a talč lalomou řepu a talotoč
čelí bnboucnč llibiroali. *Bro bneffel iii
iíem mam toho boni pomibal; newim,
bupele=li lol-č mflechno patnatoroatL“ —
„$ bubcme, a tobě ča to frbečnč břl'uie
nm;" ptamili fouícbč: „a paní čeho aa
bomenem, bubeme fe t! guma ptal, "bo
loži! SIBeroetta, a pa! fe togeffli ——
Sal mile bomů přímí, hneb pohne Ženám
ro:;pramorbali,co nafieďoiim Spořilel
olrmení prafat, o nyni mala :! léčení
řeph mhimčllotoal. Wallet—el toho bh!
engličnh. mčlabe holpobhne' naílouchalh
6 bochtixoofti, iíouce šdbonimh měřit,
lleralbh lale' tal rčlnhch pralat a tučných
mepřů obdoomali mohlo. Glare hoípobhnč
gačalx,1hubu točím, abroulalh, še iíou
bláyti, ěe fe baii ialo lluci po učomat
ifouce mnohem ftaríli holpobáři, nebli ten
mfíeměbouci mlabod) gcigč mii bo mathe
romic přifílh. Slbe boli mnšomé náhli,

přimo aš na tři! a nabátočini; jiní po
nechali n-[íeho aa na ball"l čas, aš le to
to bofpobhnich ro,;leii a onh famh učnaii,
že ničemu nero5umčii.

Sušení jclcle v čas dešťů.

ma btuhh ben bqh ráno břínel !
Gpoříllomí Dřetoffimal :! mlabhm
akom-nm, a šál—ali o tahu, cobh měli
B ietelí bčlat, ltetáš čafthmi benti' li; po:
léhá, a ob [pobu hnití Lacina, přclrmiti
ge ii nem možno, an ii lagbh na 2 iitra
melih) lub ma; a na otamu uluflit tale
pni ii nemohou, ieliloš téměř lašbh ben
nčiala přeháňla břicho—bí.— 3 mírná!
fe iim Gpořllel a řefl: „Sal pal ia?
mam jetele iefftč pob 4'/, iura flat, a6'
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ccló mi lehla. Chcem ii mámě buse aíi
polouicc pofěci & na bromablp ! [un'cni
[(:—šití.řřijbtc [t_t polcbni vobímat, ia!
[: to bílá, na Giroťě; tam ii bubnu
funí: naptcb; umibítc, ia! [: to čas be:
"tů iml a otama Wii.“

3 boftamilí fc [tutcčnč obé ícufcbc'.
Slcloffimal byl ícbcn 5: [tm-úd; ions
[:Dů, (\ mlabú *Brofop irntč ímobebnl)
(cloláníl, icmuš bol otec, ícblól gatputih')
a ob porád; „nýtů neuftupnú, teprto přeb

famómi šnčmi bablušcně bofpcbářftuwj obe
mal. m5, na pole přímí, wibřli iii ně
nělclit melilqd) bromab 5clcně ictclc [[o
šcnúcb, a iel'itčmice iiďp Cpořilfoma
čclóbfa mam a bahně Rlačowala. 8“
byla jim práce ta bimná, mbar Spoří:
Ict mám; ic napnminal, aby gapařcué ic
tele bobgtlu nebámali, je je mimi uc=
gbmtoá; než aby ji bucb, ia! mile fc
bomů boneíc nebo bomcac, po půbě tence

ro3bá3cli; (cpffřf ptž icft gamablá nešligapařcnč; :: tuto pr mě mapa! běfnl. -—
Gpcříle! ! nim přinoupil, Iaítawč ie
přír.-ital .: bneb iim tuto ncob\;čeinou
ptáci mqučtíomati počal řfa: „m.), ic
pětin) čas, ncilip icft fufiíti jetel a vtamn

na ílunci; ní: má iíou ncčah) jam Ictotl,
:: náma nebo ictcí počinů [)níti. není lepe
iafo gapnřcuim íul'fit. Eo je bm)
obbuto, (\ malé prffh; práci nepřelúší.
36 to bčíám, int iami mit—it:; nechám
pofcčcuó ictcl 18 až 21 bobin na řabcd)
Icšet. Tanto In,! mčcta ráno ícčen, tam
ten ga ccftou fell ie obpolcbm, proto bo bu:
tcmc aš fotem 4. borim; na [)a—mám;
fbraboloat, a pa! fc tcptm bu bronmb, afi
3 i 5 magii jctcíc na hšbnu, [tláb.\t;
ictd fc mmm; ftcinč rosbmuie a Míla.
puic, cbr) [\obuč Plačena byla; prlom fe
po mám na blabla ubrabc, ielílcš icuonl
pcmnč fthpanó iml babí-c fc můšc tm)
pařit. Se-li noc lichá, ii; ;,a 4 ucbn 5
bobin gačnc taloroó bromaba Infati, (\
mnbámú gc [cBe můni pobobneu Inabu.

_Etubébo bn: jc !;tomaba cclá bot—lá, ta!
3: to už tntu nbt5cti není možno, a Myš
fe romali, lcuři fc ;, ní. SBřrb robboče
nim [: itteI gamů 6 mám oBcřc,a
fc ftrmwu, (: ta, ltcróš má iiš [měbou
Barum, bobřc fc toatřepc (! rnabágí; a
ícsli \nčtrno, ncboali Hunt: na ni ímíti,
může fc ii; nbpolebnc tomů moait; a

l'bpbt; [: na bent dmIIan, bo melirúď)
lup fe [[ošit, (\ ncuí fc jiš garni-mi báli.
Sr- li ale noc ročtmá, lu Emvá na ftranč
wěttu mit: ncgnpařmč ictclc, ltetá Ic
opatrně otflraní, a 5: mecd, bromab ml;
brónn [»me gas bo jebné melité bromu;
bl) fc íncfc; a“ info přebenlc, pcmnč ie
Milan. S'tbpíwp[: mňa! byl itn malá
bufet to proftřebm gainward, pat fc cežá
Dramata poguomu tn! ííoší, abt) adenin
ictel bo proftřetla, a bněbá na mrd) přiffla,
a poywwu fe hvaůti nahá. !Bat fc to
opět \'qbági, :: naibc=li fc tam něco málo
sclené jetclt, to pranic ncntobi.—— &lbnbt;
mna! ftálc prífcln, mufiíe anhvanmá jetel
čaftěii obracet, a Myš ga nčtclil bobin
ílunce na ni gaímílí nebo mih: tábnc, ic
bm) ufuífcua, ačtolim není ta! bobráiato
jetel nennmollá. .Dlamni proípčd; tohoto

53:11!ch adu—gina tom, i: ictcl třetího bnc
můšcmc pob Dředpu mui, an jina! 6 bo
brou geh—nou ietali gřibra ftp přcb ofmi
bněmi botcmí bómámc. Bahnaňcui 1 fu:
ITL—neujetel iih't boměgi bot—ptcftaběi nešli
521mm trámu; míéto Milná [)uítčamáílo
chuti múbcrné. — Scíítě mám bološiti
nudím, Š: jetel !manenim íuffcná fc na
feunifu jiš mice ncsapaři, a netřeba ti
info ictcl ua [(nnci function profíár-ati
[Iámqu' -—

„Toto fnfícni ie mně líčí,“ pramil
išrofop ; „a to jen proto, 5: ncmuíimc
ntdyat ictcl ;,lagit; id bncb bneě obro
lcbnc bám ímou im! príčci, gcitra na
mečer ii bo bromab našim, :: poacitři,
ucbnboli urna, but—c moci boma Initi.

Sh.—epaf je buď fčošcna, še ii
taby nmibčt? ts'qal [! UřemffímaL —
Gpořilc! obpowčběl: „óofpobqů fe mi
Dnes na uocítcóflonala, a $o—šcna mufi
Qlcba píci :: obřb tvořili.“ „Gnošpat
už umi dph—bauapčciP" mito—či! jim bo
řcči !Btofov. — „DID bytem) ale,“
řctl Gpořílct; „iiš téměř ro! fama
d)!tBa peče, pončmabš Enrothu ob por
flcbní nemoci bofamáb mlmi nebo icfi,
tem; le ražbě těmi práce $ošcnťa u
dpopiía. štola! fc 5 ni mčm pcfúbná
ofoba, a šum má -ii info mlaftní baru
miluje, nebo! togumi [;ofgnbóřl'tmi tal
into Dorada fnma, :: tomu obawm'mu
ioulúni tal obmqlío, je mimo tofu! ani
na hot nilam nejbe, u) nabili a me ímá
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te! tóba čtůmá, běttm nim; neumiší, rám
je čiítí a umówá, albuš motta Ers“ ráno
na tri) obcím, mjtnďnó snimi ic mo
bliwá.“ — „%R—!=Ii Cpořiltu, proč
iícm fe tě na ni ptal, " pmwil Slalom:
mal; tublc' !Brotop ti ii dne oblou
bit!" -——„“In hui; "cl—pl icbo Witt—lem,“
řtl'l Gpořiltf; „un íc uuišc oženita bube
miti [;oípobqň, a bčmečh) naibc wííubt).
11 mm mffat ieft jináč; boh—obutí mám
již na brubú rot dmramvu, tal Št mnobó
tóbm ani 3: ímčtuicc mmůic; 0 mm;;
potřebuii tatcmon měrnou niobu w Domě,
Itcrá bofpoba'řftmi i bobpllu hobit topt
mi." Štemňimal. žvřqílič-li, še ii
ii dm: !Brotop aa tčmcčlu 31mm?
Dn ji dm mít 50 zenu; a proto dně!
např-eb 6 tebou mlumit, a mno šábal,
abpd; 10 nři promlumit.“ — GP:—čtu
let. „"Za je něco iinébo! Go ifem o ní
řcll, ie prnmta; :: mňa! icrna wclilá
nomomobui dmbn fe při tom nolqnc,
milá !Btolopt, ftcrú úmqíl míli mtr
máti. 903mm ia d>uběbčwčc; mimo
učtvlil člatúdb ltcrúd) tobě \! mnc 3ndn—
mola, góbnébo měna ncbcímuc, leč ctcoma
"» pobil, a tp bubcě učtclil [et utře
bowat, to mim tobřď' —-—*Brotov
mffat iol fc mlumiti: „Chtěl ifnu ic mms
na ieii obralncft optat a poranit, co tomu
řcmctc. Cmětcctm' o Qcš enč ine wi
bal bíim, ntgli jít: o mém úmnílu sit-ě
běl, což mi tus: milé icít. 'Dlubů 6 ct.
cowfhjmi potíh) mám platit na 800 ms
ftřibřc, ale mně \očgi ftále na mufli prů.
pomčbGitadmma: „„EDtoubt-á bo:
[pobonč icft alan; íloup w bo
mč.““ Bniim fc nčiafč tafrmč rptličtm
mě [;rfpobquě, idú búmala [tal-á Stři
btomilomá, a itntč afl tři iinč Ivt
ml'l; mbot mc tuned) těd; round) biba
5 oku toulá. 'Itcba íouícb $)Jřcrta -——
ten fc bře ob noci bo noci, ntmqpil ia!
jim ani šiblitn pima nebo fořaltu, apřecc
nemůžu: fe ničcbo bobčlati. Go ifou planu;
ptnígc, icnš fc regeibou, a tatvmá tulačla
ncbo ntííita, ttctúš ani chutně po:
lěmh; umařiti neumí, :: člcwčfu na hin
gůfíanc? Sá mnílim, ncbubczli boípnbpů
togbagomat, še ímé blubl) ! pomoci Boží
sa nčtolil [et mnptatim. *Broíim más,
bubte tal hitem, a ponarcite 'ft, aby Mi
wan: manšztta :) té měni .promlumila;

_—
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min.—t bych itím není) pro toHičct přif
říci.“ -- mutom mgpxámčt a robiči
“Bošcuči únii, apo nebloubu bylo wíícďo
») Dobrém pořábtu. Stejbom'í bomluma
bpla (&tobíči šelziávwbmi; “ uid) plaz
tilo jcu icbuo (\ ti:: to mclitě ŽB—
totlš penis !. Matta mu butt) aft půl
tuctu bčwčat mypočitala, ; nicbšto tagbc'
tcblči bncb vřeb obbamtamt 800 slatým;

fIibomali. ?! to prů maji fl'áttů btayyd?
i lacinócb, a [Tatu ua fagbt' imám) jiné,
a to vn) tafč nřto ftoji. — Šmíd) mífat
obpowčbřl: „anna umnlčuto, mym: tetě
šábuód) ptučg ncmřla, a to mám neptá:
tclňti'woiáti moh; uabřtali, a přec: iřtc
šáblnjdp blubů neměli aš bn mpbořcní.
Go ie blnb, icft ga nři uomč peltawcuó
Dům; to ucmolm anna blití) pnmnšomat.
lm; ia: mně bocbmvaía bůul bq blnbn.
9! to měla ga ftattt motta Bošcnčtna?
D íeiínl ffatítmn iňc fama ucitbnou mp:
rlábala. ?! tbc ic Gtřibtomilůmfta:
td utilcvífi wc mů? Roupil bo chalup
nít stramcnomic, ltm') fl mgal
btm! vobmba Etřibromilowa. ?Zyní irít
na tom [tattn aft btíátú vt, a u: [obr.-tn
loupil ga 3000 půllc'm mc Bmgtomč pro
[mt-bo ímm Sonja. „3 tobo mibitc, št ic
prnmba, jat ícřifá: „ im mčtn'i při:
magor, tím borfíi mafo. -— meči
flron luntcc trochu galicbotil, a po ma'
línb námi:!ád; bafta! ob roblřů [módp
požehnání, (\ sa tft ncbčlc bola fmabba,
na ttcré fc mn'idui boípobáři a boípos
bpuč 099110qu 11:bnmč Spoříltomč,
lbcšto icbm ftařct gaspímal:

„T.čwčg, mdm--li fi tě mít,
„Entuíič _cnofmá, moubrá Bút;
„thit tě míti gn mu.
„Wc ga (tepnu ba nul"

CmaM—ou tou ít ofmčbčilo,rie mou
bró člomět ipři pumami imitc'm mít:
fot—čsnáší uměni, moznbtofti a né
boinofti, nešlibobatfmi. !Brotop
íobt napotom telé bolpobářftmible moru
Gpotiltoma gatibtl, a byl ! $a:
gentou fitnftnč ším. EDlubp ga málo let
oplatil a počíta! [: ! neigámošnčifl'im
íouítbům —9lábbuomflóm. iRobičt—mc'Bo
icnčinl mřli .; tohoto manšclftma raboít
mlitou, gmlůfl'tč„paf Bari) ětfi-btoa
mil. Dni [: totij pořát) .obámal, aby,
of; \fc mbá, .mtlu mnúflcbomía m ne:
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boípobářnwí potílčlářflém. QBiba wife!
jcií bomátnoft :: mňbomč mebcnč bofpos
boňítmi, tčííil fc gtobo mclmi 3 bčbcčcl
irii Eaftčii přidaáacl tni na tabu. !Raboít
ta „Wat mmčla mít! blouběbo ttmání
Úřcuplomxla ani bmč léta ob fmnbbo
Qošcnřlno, a ilš fc objemu náncbct pití
lořalto.Ubohá (žtťíbtomll, sošmčiu
otec, čnčnl polamámat; pal mu otctlo
nooo, a tomřnč m 45. roce roštu [mébo
na mobnatcluoít umřel. !Bfíiďnl bo
Iltomali pro bobrč Moc a pro ncpobar
řmó Dam maušcllhó; ntbof to fc ošcnll,
ničcbo bobtčbo mušlí. Woni šábala
QBotíflIn, abl; [: ftatí; ©lfíbtomll
! ní obcbtní, a boípobářftmi fc ujal. Dn
mna! ji tabu, obo bomct probaln obcce
to nciuúm Dikm »občlila; pro [ch míra!
aby na tom bomtu nčtolit fet poiin'tč
nod; mámin; tal ;: bo bragc ptobó,
nemnííli lupcc ":“ch pcnčg naiebnou
Nám a šábnčbo-ll ropmčnřu ncbnbc.
3 úrotům těd; mně; je bubo Ičo: jima
nešli ; malého mómčnru, a gn 300 gla
h'nb Š! ji lašbó aš ! fmtti bocbowá.
QBotn'Hn upoikcbla tabo tabána ítoc'bo,
probala bomct i 6 polnoítmi ga 1300
ftříbta, ; těd) fašbá btcta boftnla 450
glatpdy, a !Botiflln pro fcbc pobršela
400 glatócb mífto mómčntu. Qšoácuta
jl dptčla ! fobč míti; nl: iBrotop mf.
ba, šcbo fc bmč [taré ímo to jobuom

bomč bobřc neporomnaln, a boje fc, aby
motta bccru ! optlůtářnmí ucfmcbla,
umlumil ít GcSpořilfcm, abl; Rú
mnu Gpořilct, a ftnřlčfčbo břbcčla
$rotoo ! fobč mgaí. 3 [molil nato
nad) thlbtomil, :: obcí:! tc ímé
mnuřcc, ale přec čano Gpořílta na
miítčmomal, neboť ucmobl na ímé robnč
obobli aapomcnoutl. .!hiftlna ale Bola
bm) into boma, :! dmmmou Dorottu
tbc mobla gaftámnla, malé bčti rocíml
rába mna :: s nimi muoboíc gabómaln,
rogličučháíuč oobáblo iim mppramomala,
a je ta! na [ch ptipoutaía, ic tbc tc:
tiřla bola, (mf ii bítl'o jmenomnlp)
tatc' Qoboflámcl a 805mm: boll.
$ototla bola tomu mouceoombččua,
]: nemuíí bůh; ímé tal int břimc na
ftarofu míti; ga to mn'nt měla 6 mlabn'i
bcctou QBotfftlinou fouicni. 81:93 Mě
motta bonne! probaIa, ióbala mlabní
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bum Qatboxa, obo ii Gpořillomó
bo aušbo mala. Sborotfa to mllctaba
učinila, boumízoaiic fc, ze ; ní molřcffc
tn! bobnč bčmčc, ialo gžBoácnfo, a
mna! smůlila fc. Qarbota měla mimo
oftami ntcnofti, jcšto i iBošcnta 6 fc:
bou rogala tc Goořiltňm, jcíftč tali
blot gláfítní; bola totiš toulawá a
bubatá. info onbo math.

Qiošcnta upoíchgla napomenutí
bančbo, nějatou malou omlumou fc oči
fffuiíc; al: Barbora pohamlla bubu
into pta, (: mufela mít! poitcbni romo.
9D ncbčli po občbč nebola ! hnutími, ai
přlíl'el čae 1m Emmi bobotta. %Rctlslí ji
Ebo Homo, nebolo po alb mcčct bubo:
mání louce, a po! celí) tobe“ mgbotomnla,
cbobila nabutá, info 'ába, :: tnilomu
nemlumua. Rboš 6 m SDototta ničcbo
íméftl nemohla, zábala jeii maltu .Rtl
ítiuu, abo'li uapomcnuín; to mňa! ani
ga má! nepůíobilo; ona! naootom jiš
mbčii profila bofpobáfc, aby matboic
gatágal, to mám, aby;bělala. ulcnofícďo
nabatmo; miíto polcpfl'eni nama [! “rubu
m boívobč, tbc pri) ieft bofpobilv vá=
mm, o uilolim hoblin). Rho; bol tabn'i
nnb monstru; bncb přefialo miedo
mqutofh' to bomč, jclitoj Batbota i
oftatni Ecláblu laglla a ! nepořáblu ímá:
bila. “DiattoGarbořina fc nab tim
mtgcln, nebo! tašbí) na nl info na ne:
gbařcnou, rolafinčmna! po matt: na
rolna gbafcnou, bum ialomal.
glnicbuon ron'at Barbora mcgi čnícm
nušbu mopomčbčía :: bo boíoobo bo Hui:
Bo mnoupila, ťbcšto po ímé můll úplně
mmom pošímaln. into fqnámila fc 6
mlat—bmtolm'fcm, icmuš otcc, aatputilí)
a ob ítatébo molu muftupm'; kolář, níš
přcb “'ch ncbčlmt čtwrtlán notně gablu.
šení; bol obcmgal, pončmabš mu mčřltcv
Iomc' jiš probcicm brogili. Qanto now!)
bofoobář tlcpnl ga těd; 6 nebil ji; ícm
tam na bměřc, fbcšto bola něiatá těmi
bmufffa, al: mífubp Ion'ičltm boíml;
ucboť byl, into icbo otec, pilubm na:
tofítčmomatclcm trimr), (: tuboi mu bobní
:: pořábni tobiřomč bccto fmč bát! m:
dyičli; u batcbnbd; (: omollóó [cblálů
mfíat cítil ínmou šcbtotu. 3 índumil [:
6 $atbotou thíbromilomou,
icbo fl il ga manšcllu mal, !bpbo mu

—-—
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Robil), \\a otcomflém bomln poiiíítčnád;
450 \lan'nb \\a blnln; bncb bola, \\ matla
ii tt'š 200 glatbd; po ímtti se holub pc:
nčg boiiítiln. “Bo blonbr'm obpírc'nu' ímo'
lila lomčnč mntln QBotlfila !: \offemn
6 ton múminlon, nťbubtzli \ \\ld) ničcbo
potřebomall, tugbo fc \o čna trnmlc' nc:
moci fnabno \noblo Dátl. Qlle [otma fc
Qarbom \\a imr'm \\omčm [\blc trocbn

obcgnámila, jiš počala p:)lličln rognán'ctl;
icii umi to \oífal brn; spo;oromal, \\
b\lcb ji to pvtličlářílč boípobářllmí přiínč

gafágql řl'n: „Elkana má přlpmmila
i\opmi b\mbilh; \\ fwon bubon lllllšt ímé
bo \) cclí) lán, já mám i\nom čtmrtlán,
blonboxlibp nám při tmčm hoípobátíhoí
\ooflačil, \\ni 16 rolím), \\č n\ámc ji';
icnom 300 člatinb blnbů, ltcrc' opomoti
*Boií bc; motiinšpd; venis nwplatiti nu:
\\im;\\ nebo! [\\\\\a \olbíě, gc iícnl ob \\mTi
fronbbo ani nohou \\: boípobč nebol
lbcšto iícm břimc \\lč mečem aš bo půl
\\oci fcbámal. Stůli \offnl \\; \nl \\tpo=
mnicě [cbtaňomat, \\ bnbečli rognáffct,
iá fám \\lčcbo min—ebn; iícmf celé bnl
na poli a to in boma; tn teto můšcě
fnabno chtlnit toli \o bnnbillad; ro;,m'r
fti, nešli ici na most přimeyL" — \\
\oífnl \\n'íio flibnjc bo upoílccbnc, boílal
notnou Iapitoln, tal še ii \oápmlicm
b\o5il řfn: „(Já Hem bobn') člomčf, ale
\\riícm taťomš) blágcn, |"an twůi \\tboltil
om, $ůb mn bzi; lcbfébo obpočinlu,
\\bod) tmě icbomnté mpřibžlcc bo frčmo
\\lnibal; břinoc tl bmalrdtc břbct wolltz
pu, nešll bod) itbnon přcb tmou bubon
3 bomn obcím." ——E'llc — ialbo mono
itninn \\\\)l; ona bola tím čcmčiííi; iu:
tila bůic \\cšpicbtím, rognáífcla wlcba,
monlu, btácb \\ oblli. '.Uřlabú!Dln
bráf, tal í: imcnotoalmuš “Batbolln,
maul ob tobičn imbrb Mon \\0 nobn cho:
bnonfcfttu \ mómčnlo 'oomu, \\ obtmgbal
ji llíčc obc \ochbo, icuomfucbpň manšclcc
fmc' m motl poncrbal. 4,0 mint \ůímlo
tnim', ic boípobářomn fcílra ic boípoboni
to bomč; mimo to tři, i\cbš [: to túlalo,
jábm'; o tom \\cročbřl, mbol *Dhlbtá
totod poroučtln črlábcc \\ bilnilům, into
iinbo. Do tobo [: buípobářoma ícítra
anl \\cogbmala, \\ tof žmubrál bolágal,
še moubřc icbuá. 30 \\člolit Ict blnb
oplatil, \\ mtfifrtc' boípobálllmifmc' poblc

Gpořilfa giibil. 3cbinou bnojnicl pro
n\boítattl mina \\cmobl \\a b\ootc pob
lúlnn báli; \\bčlal & l;noiiflo otcmřmč,
avřcš \\č (Haim, aby bo \\čbo ptn'ct (\
[\nncc pálit \\emoblo. Sal totiš ob ftřu
dn) cblcwni \\nílcnoiti homo plec bnoiiflo,
lbcšto na b\oon llonpíd) ltjclo, \\ přítmí
to leblou fíinbclomou Bit-mou. Únůi paf
pilně íucbon blinon přilrúwal \\ fábtou
poíůpal, \\tbo \oitrolinem mc \oobč toga
puntčnóm polínml, \\ tal \\abčlal mnobo
\\ bobrčbo buoíc. $ři tom icíftč lalbt'
lcbči pole bnoiil tal, int Goofilc!
tepř. ebnoiem \oogil \ošbo \m nm;:
foubcl, icn'g na gabni bm: ltšcl, a m
něm bnoiíuoln na pole přiwášcl, itliloš
pole lcblč \\lloliw mnoho. ale m ními;
lmůi n\ilnic. 92.1 tm \půíob \\cmnobúm
bnoicm mnobo poli bobřc pobnoiil, fbcšlo
obilí, into na lcblúd) iilnř bnoicnód; po:
lirb, \\cmopráblo, alt \ošbo bčlc m3 iinč
bnjnč \\lcné íhilo, \\ mnobo pilného \mu
bómalo.

Rbnš opčt gn rčfnčbo obpolrbuc \o
ncblli ')Iábbcrom ífti íoníebt'pob lípou
fc Mili, přin'tl \nqi \\č l Gpotllcl, (\
mollábnl jim, Item! \o ciglnl, volám!
\o migogcmlln am$clgii,\ol\\iti ;:
i\oód; poli i\bnóm totem b\voi: inč maji.
3 pol: pffcničnčbollibí jclítč mobňačn
lu, "cron o ím. Saně bo plicní“ ítií.
Dni totiš po [lhgmi omnia: Emilio;
\oohůnčfp mplábaii, \\ tim [: mobnačfa

into olooc, a ílmifro ít boblc na íllcmi
pro bobntct botu. —— Do šita fci\ tři
mrlcm mííto \oobůačlo. &&ale „iu l;ncb
na jak, tbpš [: gcmč \\fabiln, \\ obilí
gclcniiffi bntmn boílámá, Gcmcno ic
togític \\ oíltůml branami bobřc \awláči;

to \oláčcni profpiroá lašbčmn o3lmnimu
obilí, gmláíftč pli ltmalě fucbč powčtu
\\oíii. Elio tom mláčeni \ řibfč obilí \bu
fine \\ gbuini, nebo tim boílámá mgbud;
\\ toía příhnpn le lořcnům, \\ proto [obč
obilí m iann'm mláčmí ta! oblibnic. *Bo
šnčd) flmiflo gmtfmc [: buť: mottbá,
nebo itn momláči, (\ [bmbc. !Dhtcm
imobůačla bómá to tčrblo flmifláď)
pilná, tal ic pro bobqtrf \\a tclon simu
boinon kmeni bómá. SDo i\řmcna kin
teplu \\a olci (Slips), lmá fcašbo
buboncibo léta bolojnč tůfli \\crbá, \\
bojnoít grni m9bá,aaniš ialé práce Doli;
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otci fc ptobá a pohutlnp čili gáboic
gůftnuou ga bobtc' ftmimo pro bobptc!
—- Siuí tafč fríi řcptu bo Rruiua, (:
na pobglm jl fám'í jak) tepu na poll
bobřc připramcnčm , gbytcčné fágenícc
pal na gimu buč bo fdbi buB bo iam
fc unfíábaií, a napotom bobptfu pub bo
nápoje, bub bn fcgauh; fcnnd;ni1,5 čcboš
trám; mnoho a bobrčbo mléta bámnji,
a ! potrutinám mclml Dobře fe bcbí. ——
Sioto nahá!—áníbřit fc tof, into naflábání
adí. .Rbo mííat nemá břcmčnód) nábob,
naloší toto Inpcuí ( 6 tořmp, tmě fc
napfcb Dobře ppetcu, bo iam. Sámi)
h) topaií fe miwícc čtwmčuí, jeI! na
tom míítč gcmč říbtá, mpmoší fc iámp
botami: jílcm nebo můrou bliuou, aby
mobu poufítčtt ucmoblp. $a! fc pona
mí bo lola iatc'lolim htf-.) pttcn, (:
tepla, jaro; ! jiné sclnč, řepné, mtlmomč
líhí a řepné forma; buť) na ťqačce gh:
gauč, buč [ctáčcm m bmtč togfelanč,
ano i ftromomč (mí fpolu bo těd; iam fc
chnpou n trodmu [oli ic poíímnií. Rbpš
icít jáma plná, snimi: fe fnfami ptfcna
tmncním fc bobuč obtíží, a toli mob:;
fc na to mleic, aš webu na mrd; mp:
ftoupuc a mn'cďo lupcní antopí. <čupcuí
ta! naložené mpbrší bloubo bo léta, a
babí fc bo řcganfp, nešli ictcl boroflt.

Staréjim popifomalwclgtdou brát
un, ftcrá [: mclmi bobřc mííto poípřf
máta ! gaorámdní fcmcua babí. Scftif
to obyčejná brána Be míli anti-o fcbml
fmlafp, 5 nldíšto obá !taiuí gbwíšeuč
toncc čili noh; maií, jcbeu tu přtbu,
a brubť; na gab. .břcbíh; iíou trochu m
pfcbu mbo rofmo (na frito) gamrtám, ta!

že aft il'/2 pak: tu přcbu napnutí; i_íon,

tn! še, tbgbg jc ! břcbílům m nafií “\btc'mčpřiromnal, tatto bí; mqpabalpl
thčiízti pole ob tramaalód; fořmfl
říůlt nebo femme gamlačomnt, natáčejí
I)!cbítami proti frftl, thx; břtbíl'n tdč bo
gcmč lcsou, mn'cďp brum,—Buh rogbrmií,
nebo na mrd; mmolnlí, :: mííedt) tras
rohu; a Iořcup na Eino ívptnbují. thčiíz
Ii paf pole icnom uromuat, rolářcií po
frfli gnpřabuiícc potní) lgabnimu nom. —

$Inft' íim tmrbil Cpořllct, ic,
co fi tu bránu obicbual, ani polomití
fcmma ucítí: info bříme, bolamáb [emeno
gaotámal; pončmabš fc tou branou fcmcuo

pčfnč m 3m! togbčlí, a m;: bluboto bo
gcmč nepřichází, ani fe na iábh; nemu
uuic into ráblcm nebo bátcm (: na rudní
50 tři floro nit mgůflanc, použmabš
břcbítp (dě w gcmi ibou. (Ehttmhlí ale
nějatc' írmmo mělčcji ;amláčit, potřebí
tolito bma neb tři ialowé fuvlah; na
břcbíh; nafhčit, (: bmb ncibc brána
bloub, mílí jalom' [mlatp připoníftčii,
t. i. ja! balda břcbílp přec jalomč fmlm
Pp mpčnímaií.

SB tom přiběhl ofmuctí) fpnct 5 po
říltům, Satonam, ! otci fra:
„.“Iatínfu, mlmčmcitc fc, mp jíme il 6
Qobumllcm bráli m lomořcna ícbo:
mačtu, já iícm fc [dpomaí na ffplgltnu
sa pytel (měď)) 6 brun'hmi, a pote!
ípabl na bšbc'mG webem, a trodpu mcbu
mptctío un clblp; mamčnta bo tam
fbítá. ——3 gbmíbalí mmdni přítomní
uni, ia! ncobrogcuč dplapcc na ícbc salon
umí, a mnogí bomuímnli fc, št ©po=
žíle! fnab bomů pobřbne (: oběma
ípnům nohu) mbpraff bá, iatoš iiní m:
monbří toblčomč činímaíí. ěpoříltt
mňa! Ba : oflámta poblabil a pmmll:
„'DeMt, šc'é mi to fám řcll :: mamince
tatč, 3: nad mčty'íí moba; buboucuč [!
na tamní: bráti ncfmíte! Sip ifí bubnů,
jbl itn bomů, a (mít: 11tabčil multnl“

!Btofop. „m: m; ifí pobimm')
člomčt,Gpoříítu; ta! příím; un mňcďo,
qbtůga; m ucbčli mimi! malí) Éobtl'
nám:! 6 náml bo Blvptoma na
tťcn'nč, proto gc uecbal bouíátta gc bmora
ujít; a bncaubčlnlnatífí Satanam
niobu, :: tuba icntč poblabí a pochmálí,
že to přiíTel [ám poměbít.“ — (%poří
Iclz „Sint bčlám mšbp 6 břtmi, při:
platí:" fc íamí ! míuč ímé; al: to fc
tatc' flutcčlíč wšbp ftdmá, ;: fc upřímně
přlgnaií břím mi tu mohu umibím. Qt
ptačím fc mph, noty? Slcboiicc fc šá:
bnčbo trcfm nemnií příčinu), abl; lhala.
Du to iiftč ncmb ubělal; já jim tzn
pytel fám ua Emi ífpišímp poůamil, a
on, int fc gn učí tlačil, pytel íbobil.
Rbpbv fc bnll chlapci báli, bpíibp ob
topo utctlia mcb uccball po semi; a ta!
Bp bpla ffloba itíftč mčtlTí, 0 baby; ga:
pímll, byla by čclóbta m pobegřmi, a
mmlnuó mobí bo trpět. !Bončmabg ale
moje bm ga to, co nmbp ubllaly,
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boťbo bola íloha febe i_očtíl'i, nltbo anl
flomem tteíiant) nebónaíi, neboii fe minn

ímon wpgnati, a tim mne čalio ob niobu;
mřtííi nderc'm'L EBal'i mila! poručení
moie pteítonpilp, ani íebe menfií nepo

flnííenflmi be; tteftn nenediám “Il mlat
netreílóm je bitím, iat to mnogi ne=
moubři robičome' hilaii, Http ímé pto
boftl nmlon “Tot—n,tmou neróbo gpůlo'
bilo, nemilofebnč tlntonee; aie tbpš iid;
nepolieebnon nebo jim obmlnomaii, ano
lmgboromitč obroroibaji, bege ion'ebo ttefřn
je nedaámajite. Inn bělaji fami 3 bitet
mod) (bafne, ieliloš fe bncb ; mlábi nči
přenibnleti, iatbl; fe ; te' one' begbošnol'ti
mglbatl mohlo, nemajíce ptašábné mai
nofti přeb salonem, ale rouge tolito
Rratb, a proto íe ln prarobč pflgnati
boii, a mfínbo ienom lgi a pobmobem íobč
pomoci blebí; a pa! mnohotráte bofti malí)
přeítuvel fe jim pro pobebnč l_ilmč mo
minim; ga tišh) _piečin připiínie. ——
illellníínňm obmlonmánim nči fe
bitto tobiříno íwňeb nemašiti íobč a je
nemilomati; nebot čebo li newášime,
ttetal to mňieme mllomati? a čeho
tim nfrntnňm bitím bofábnonti
cbeete, newim. Diřlteři, Íboi ie roulobi
pro boíl nepatrnou mie, Heron; bčti
glagiln, togbčlnxon fe po nlrb, a "ne'
neuteče, jeíi bito a tlnčeno, íatobo mělo
gamrašbřno bútl. Sibnš na! to, ttere'
uteflo a třeba ieft n\innřiňí nešli pobiti,
pitibe, mm íe mu otec nebo matta
neíhybí řiti: „bobře ie'e ntell; ilce bo'G
bol boítall“ !Botm'tane' bitt mlbone
talotoon neíptameblnoft, počne roaB ne:
námibčt, a blebi fi ttimbn ntrpenon nav
nabtablt napřeb noi—eunitiibln, posbřii
venřěo a obilím habenóm, a ta! fe
bitfo bobre' minou robičn namibp tasí.
?lni tam není 0 ale le'pe, lbe ieít ieben
geobičů přífní) a brnbi'; bčtem ivffedo
po míili bela, a ieíl'rč (eo obočeinč ma:
tiřh) nmřii) je uči, iatbo fe molbatl
mělo. Sá jím ithč šabne' 3 bite! ímád;
nenbeiii, a přebce boii fe inne tosbnřmat,
me tuned;wired; na Homenpoílbdmii a šabne'
praci fc nemobňbaji. Emili nejítarííi ion
ieft 19 let nad), nmi orat, ze íe na něj
niobu nipolebnout, a na lonč je opati:
ni) roi: ne; ici fám; poručte nčtteeí)
imám fonům, abl; bali paebolloml tone,

a jeli o tramami; lolita nld) todo upon
fledme? Mili íon mila! oře bneB ha:
ioann, ;itra lebe6 nimi bo lnlůna i bo mčfla,
lbg; íe loi'nni icti nemůže, a mfíedo bela
ráb a meíele. 36 iínn iiít, še iei šóben
3 mao potab, at iíou trám; nebo loni,
biti, nebo naň tleti uemibčl a nellpiíel;
onf bčlá miedo proto, abo mnř raboft
gpůíobil. ital bělaií i meaní bith). 'Dov
íiláuizli nřlain iebnobo, bčii mííidni čtnři.
!Bři tom bíth) moie lbátl ani nenmčii;
toobo umi l beíct libi ímčbčilo, še neits
inn jinač ieft, neš bítlo moie praioi, ja
ilm přece nenměřim, nebot mim, že mne
me' bitč neobelše, ponimabš nemá otoč.
Dnot fe treítn ueboii, leoš něco mon—iní,
jenom lboš le faino přísná; mila! ale
bq treítn nenechám, vřeítonpisli moic
nebo niatčlno přitásani- “Břiím'; pobleb,
flome:„ftob fel“ „to ie hanbal"
ieíi na ně tteítn boli. !Dfi mřtflini ne:
pofiuííenfhoi fe ilm gas milelieoo, (obo
táhl měli, obe-pie. Stat n. ;: mlabňi
běmče,!Balbntna, bola poilána pro
bnío'. ona ale gfil'lola fl brát na tori.
sa to neímčla iiti to nebčlí fe l'in'sčloml
6 matton a Ge ftarfíi [eflron na pouť
Io ii |nt5elo a bolelo n\íee, nei mnobč
bitě trnte' Mti." —- ?Bafl'e! fe opt—al:
„5:0 wňiďni ioibime, še máš bobre' a
poflníínč bitfn, ale še ie necháš fronton:
bnč bo tomotn (hobit, the máš fnil'enč
emoce a mtb uložení, to netbápn. ?lbo
břti nemlíalu a fořto moira netbotalv, ieít
ročei neflócbanonf'— € vofilel:
„“IRoie bčti maii ro l'omoře íme brašn;
a ffatn; tam om; dpobí, fbo iim libo;
gebo nmč ligalo meb nebo rogala; iebineu

hmatu, o to le neboíim. uno, lbg;
něm; matce nčttetá npabne, a ono ii
naibon, přiibon B ni ! matce a ptaií i'e,
ímčií--li fi ji mít? Matta jim to při:
pabn tom pola5bč nčfolil přiba pro
r03bčleni, to fe bq tobo rosnnn': a tal
iim netřeba Italii; a pa! ieít iim gala:
gano, nčeo beg opomčbi bráti, to je gd:
lon bomáei a ten l'e mníi ímatě sucho:
mamut. — Mini bitl'o míti, še jim to:
bičoioč be; mino anl ptiíne'bo florou

nebaji, jim lašbe' nefffobne' mnmgeni be;
blonbčbo šebrani borooli, a še pro bo
browolm') pieftnpet iíon mmdni anne
teeftáno: pat mii přeb [móml wbiči
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mášnoft, a jen čcho li mášímt, tobo mů:
šunt tnlč miloloati ; uáflcboionč jen oui
toblčomč, llcřiš bitů) fmč uloubřc ioodnw
mall, niobon 6 poloinou nutili fláři fwčbo
očcláionti. mini om říláaoal: „Sloblřotoc'
Hou bitláiu ialo [daránfa pollnbtm (alus
tun a ílřibrcm) naplněná. Dolnb jíou
malé, blcbaií u uid) ottmuu. ločln'i bl:
baii gaftáni, boroftlč pal pomoc a gno
patřeni. fDolub toe [(brántc to itft, ion:
bitnii ; ni llcuoti), a mají ji to límuoi'li
a mášuoftl; nn,—3pal jen tooprásbnčnn,
a je:ll ; hrabě láth), gc glnta nebo (tři;
bra, onátoá i vrásbná tot wášuoíii; icli:
to; l prágbuá uni fmou ccun; je:" ale
glátl'; fípatnt', břmřuá nebo blinčná,
jat mllc icit muptáibnčua, oobobi ::
pomalui: íc ltbalocó, uš fe toncčnč
inql nepotřebné barampáti mobobí, neboť
nemá šábué tento.“ ——Kelč oratoř) obra;
toblčům. 3m ii robičotoc',ftcii ímé
bitfo ntoubřc a to básni Šoši ioncbomall,

omaii u nid; wágnoft a láftn aš boímul.
Slobičomč pal, ienš mmboroáni bítef
holub ua nmuTi ioábn tlabll, nešli nn.)

plůomáui jcbímt n tclat, ia! míle bitfánt

opomršeuí, to ueuátoiftl, a pofltbnč bo
toute opun'tčni, neboť íobč u flood; bitel
ucsiílall máinoftl, t. j. ncnmji tolaítul
telu). !Botom pogo! uoříl'ají na glc'
čafn, na ncmbččuoft bittt a.t. b.,
(: mTal fami tobo příčinou "on."

Gcbnář. „?llc mo to umitr po;
toibat, fonftbc, ioíírdo i: omnoho, co jíte
ptamil, (\ gmláfftě ;: jen tol)o můšcmc
mllomati, tobo fi mášimc. Sloni ale
nám pomřgtc, čím to icft, št iítc ob
ímod) mčcl lctoc toll uitbn boítal, a m!)
toííidui muiítut přlbáioat, t. i. tořelo
Irmlt?" -

„kauářoml přimo chuť na “let),
iciš Barouáioct toglll," fmáll fc oltcit:
ui foufcbě; „ale Gpořihl má icňtč
tofu ilučbo ga lnbcm, to nám řiti dne."

Gnořilcf. „latě mám to polohu,
chbuářl, a; icu vnoui řeč bofončim. —
Ia! talc' fi bíth) nemohou mášili otce,
hm); čnl'ttii opili) bomu přlrbáý, .! boom
ímé blágnorollč loufh) ucbo boloutc rus

guicc ttopi; anebo lboš roibí, je tobičl
bližnímu pnn'ítíd) mčti utróbaii a při
probcil fc pobmobu booouíitčíí. Diamo

, nete li, gc bčti rogumu nemají, a št ři
ničcl;o ntml'iiiuuon, btti umii tugc b:;ftrč
oči a tcnlc' nm, a to:!mi bobron pamět.
Sřbo tcbo ob fm) tb bítct ol,—tc,alu; bo

polloudmli a niiloroall, nt jc moubřt mo
dtmoámá, al ilm \Tlquíd) buí ucnlrábn,
ale tabči to! i bum přibá, nebo Bc tři
nácti: a čtrnáctiletém bitčtcm fc tá
iluáč utlumit, nešli 6 oitčttm Keni-
:: btíitiletbm. ?l tamto [: bitlám nei:
lepííibo ioodgoioáni boíláioáa, ituom Ebo;
fc boma ncpofagi. sJ.Rnoši robičoioč toííat
ifou tal apogblll, ;: fc bomuimaíi, int
mile bitlna trochu čili a plát a počítat
[: naučila. ic iii mice bo molo cbobit
ucpotffbnii, a proto ic tntč pofitbui to!
nebo celé bmč leta ob [Tolo sbtšuii;
potom tr filolo mollonoi a ničeho ut
točbi. C5 thou fc pobepífii, tbobnč činu,
(! pamatuji-li íi něco málo; Iatcdtiomn;
to ÍCŘ celé umi-ni iq'icb, ltcri, lltš m9;
tohou, botela potmtí, iclifoš ncřlon, nc:
plni, ncpočítaii, a'; maji [;ofpobářílroi
nalioupll, nebo fc duěii ogcnii.1ufc
iim phibc ua uřabč pobcpíat, (: nbobí)
šeuld) ic un rospacícb, int má péro bo
mh) toslt. Dtcc pln pobiwcm' molá:
„Elle mšbpť daobil bo “Mol" _?I tato;
mí) má po! říítl fuilm nebo uoioiuo, an
ntoblltcbui lnišlu, tterou iiš 5palučtinmi,
bloubou duoíll tomuati mníi, nešli po:
smi, ucbrší'll ii gbůru uobami. .Rbc pnl
uaibc talotoó boíoobát gábnmn to gimč
pti bloiibůó měnách? Sb: fc má čemu
moubtčmu přiučitl? —.Dltbá fi Bábaron
to bbl'pobč, tbc ncni neboftatcl uaučcm'
a ofitlabů lamaróbům ; mohč
čtwrtl. ?! ten fi má pa! ímúcbfmnid;
toblčům mášitl, mii; ici gbmolli metu,
bóti člomčlcui? íUlůi otc: nám čaflo
opalomal toto toctííe:

„*Reumi-li člotoět _cift :: plati,
„Salon přebnoft přcb toněm má bráti?
ZŠ: ímou ptáci loud, il a lpí? —
„Brali [u] a roůl to neumi? -—
„Jenom ctíti, pfálř, illdli Boba
„?Zemůie uoái- němci, přeubobál“

“IItob. ůrbnářl, obpomim otágcc mafii.

!Břnlmomáui mčclšicl't nejmčtílim
uměním wčclnřfhjm- boatnč n [labc'
iočclo ucuiobou boože piesiuiomati ; po
“ČR“-“wiic málo mčcl, nemobon fc ro glmč
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gabfátl, a proto třcoetáuím lřibcltoma
teplo fobč bčlnii: o oončmobš mfpt'ji,
tafč mnoho nubu ftrámí, wíce nešli iinč
tilttát Elnčth mřch; fpodcbonoolo. 3d
toto šábm'nb [Iobocbů na slum mm:
cbám, má bncb In fond gáh' mořršu ilm
mífttbno bílo, mann cbotim a gmom bo
tím; wčclo po! natonřim a iinúm flow
bom vřlbám, :! ncmajizll ani to boftl
pottamo na gimu, poftamím ibn mcb m
pláňcd; ob prmuíd) wčcl mofcgnnf; bo
ouhl. QBčdo, !tcrúmš iiue' připojlti
dmmc, mufrii [: tě; napřcb natouřiti,
ah; fteinó goood; boítoh), ílc: bo fc ga:
čelo bámít, a oboit bp mohlo pojit.
*Iafč izíl'tč po dpwilcc mufimc trodm
fonřc mcg! nč oním, of; [: bottle po:
gnoii. gta iařc ie brgím m tcplc, obo
plob pobobluč moícbčt mohlo, (: ono m
čas mm:; a thon ňlou mlobr'bo plobu

bo práce bát! [: mohl-:); Ibešto "obě
roštu), polub colabno, plobu nníobiti nc:
mohou a idejí, a'; nnřtanc tcplciňi řas,
pat [: teotm boji bo moícbáni plobu,
an Elnč 6 potomků bila ii; botom) iíou,
:: ncšll nahé Miku, pomoc gotinu_přc=
národ; a to! om; 'mčc'lo, ticha ii3 oo
pobgim boíti fulnč, gobntbo mcbu u'cmnu,
tbcšto iiné, ltrrč bncb na jnřc filuc' bolo,
plně oulo noncůo. Io pnl nabčla toli!
binarni, še mčtlo ID icbnom mřtíníťu —
itbno málo a iint' mnoho mcbu moii. _—

3iš fe fttmhoó, 03 iinbo fobč mm
o mřtláď) pomímc, bubmrll dptčt o ili—Í)
mice 3mřbčt." — „30 to tč tbccul pro
fit/' ogmolo fc mimo blafů, „mbof mi:
bímc, co Iobč ročeh) 3-1 nšttd nefou, a
mo ím to! ta! Št iim frmu fnvomati
ncmufcmes' — C—šoořllcl. „“Bro bncíict
tcbo bobtou net!"

Čtení zábavné.
I.

Vesnický pastýř.
(Od Emanuela Schinko, učitelena Mérovů).

1.\Hrabénka v národním kroji.

QD mlabiftloóď) Itttd) mčbo šímotn,
na těchto mboítnůd; bobátb ntminuébo
mčht, bolo mou blnmni toubon, obutí) [:
naučit bubbč. moonoc' fc mc mně osma:
la toto nállonnoft, topí wcínith'; paůbř
plnými (: táblómi Šroub; trouby po bě:
biuč fmolámal míclc' Bába, obo ho na
pafhon mombl icmč ga roío. ?lds, ten:
Itátc ]ícm cítil, :: iftm fifafmúm, moba
lí nřtoliftát: gafoufuoutt bo itoubo. toš
přímřmoň ftahčc! lopnmč fc uimirooic
mi boroolu. “21ťboš !oncčnč na iftčbtšo
mečtt pnftufltomč Besltlátfo nnfclňmi
grouty; tuhou, ncfmčl jim nlfbo homč
mne mánočru botuřiti, soše; jícm po!
mttbolu fítčftí ímčbo bond; neboť má:
noční tolcbu iícm troubí! móbornč, coš
iícm ! pob nřtolila fouícbilómi olno
botágol.

3 poncnábla ooBupomal jícm ob
ochotné ttoubo ! [;nfliřtám, nato ! ípčnm
a toóličnám náítroiům bubbo, a; i: 3:
moc mouigií učitel“ nomáčcf, um) mno!

méně [cbopnol'ti a cbutl ! nimi, neš ínab
rnčtní [: bubbč proicmomnl. (So [Tcíb
náctileté mótoítct mofbághoal jícm jeňtč
9 mbofh' ! guldmčmu oaítóřl, titč jalouíí
ttácbglnol't ! bčbcčtomi, hub co muflon.
jilct u; 011 třicet ltt obccuou finšbn
gaítc'noal.

Ěolo to jcbnou gn letního obpo:
lcbnc, an Rábo nnpaícnč » dalábtu gc:
[cnc'bo mtboroi fx bomčto, a gašlton ftra
wu pobobmč gmútalo, ibn; iícm fmčbo
ffcbimčbo pfítclt, [cbíubo na ttámnílu
pob tonatou Hoon, Maritim! „“Bacbmálen
buť“Scšíč thiihlel“ oilomil.

„Ena mělo mčfům. 91mm. $a:
lefo=[t,Rodičfnť'“ ptali: přimčthočpa
ftóř, oč ptwt', ia! fc gbólo, blubocc to
momčnto bol gabrán. ,..R mám, můi
milí) ftařcčtu, jícm přifícl na btfcbn,
nebot mim, 3: nmítc přlnč přibobo mo=
líábati. gbnll mít:, co jí!: ml oncbbo
[líbil?—„„Som to nm: mclml tčňíP'“
oboomčbčí Rate:, uotpámaic ímou nim—u
ořcdoomou bůmfn o fritoróm mofagnbm
míčtcm. „,a pončnoabimám: bum obá



92 (honí jábawuč.

volbu), polním mám něco o jmčm míabčm
nom.“ Sá bol info na truí; ucbof
tajemný tru ítařečcl anal téměř celé obo:
xoatelítloo můfoluí, jal i ici lvlTlďllÍ
guali Du bol mjj'cobctnč májcu a mílo:
loáu, alt šábučmu pojub ucímčliípřibřbp
fmčbo mlnbčbo mčfu, nčfolim nn bcícbád;

ba)! welmi tojptámub. .Rboj fl _fwou
fajcčfu nacpal (\ japálll, mujol jícm jemu
jumtojtontč jlíbiti, je jůjtaue u—n'ccbuo,to
mi tohle, tajnnítwím, bofub ft uab m'lu
ucjmořc cbíablu') brob. —

!)lalojítimlm přcb půl rolcnl toblun
i bomom. jxnčbřl jícnu ojmrti jwčbo mi
lébo přímo (\ pomoblho je “ jcbo
brobu, přebilo;nl jjcm fobč, je umcřojf
uim jo!)o bobrobrušub šimot, ačtolim
bod: fobč přál, aby obmmřjňi péro un)
jcmllo trainuům, je i pob íproftou bas
Ituou uluobbo ijtcbttuč frbcc tluče (\ še
nrjlončeuá ncuámiít blijuibo čafřo !
wrašbč utjeu clsíbo uábrj i jmc'bo wh'
(mího jinootn fmábí. — *Soí jícnu aji m
tčcb letrd) jato m;, počal nu; tetu) pa.
flóf frbč pob lípou uvnprmoomatl, lbvš
ít utL—oštitmíli om, boji mu 23% kde
lomj'hoí wččuč, ital ponořen! \ot jbcjjji obci.
© rabofti pamatuji je na bm ím. Soufa
(\ jat math při té sorámč blafttč bělo
mala mámu wobu, jc nlllommč noojlojjcl
jeji ptoíbu; ucbof tuqi námi ttčcno,
ucwoblišdo to u náó mduli oo paujlu.
Dtto, nonjloujilb loojíu, mohol—imma!mc:
jbejjjibo (I;lcbn jítipáuim Nuvi, a motta
neměla muobohát ani roli! d)!tba, ab))
jebtu, ne mf pčt blabomód; šaloubhi
nafotila; neboť otct, co mobčlal, tnlc'
projcbl, a motta ncmčběla fobč se mnou
a 6 mými bwčum ízíimmi ani rabo.
Dirt—íjmu,tafowč mlnbč (\ gbmwč jníoub'
h) muobo jpotltbuji.

Sal jícnu ormoií, bolí to tabojhn')
bm, tbnj oter 6 onou nomluou bo uíjtč
Ímčtuičh; mftouvil ommč: „'Dítlo, nat
jdi: jc! “lián osm; nám pomohl.“

!)lčlolíf bui na to fnoolároníi jíme
po bčbiuč [tábo mejclóm blabokm !
bujně pajhoč, co; bluču—fypranot bičů a
poučuo blue wolcjjtčuč troubu) promájel.
Db tobo čafu [: nám mcblo bol—fc,au
mlloírbni foujcbc' bncb uaořcb nám jour
pali čáftcčtu obilí to jlujur'. Sá po!
míči! je ujunoičnčw-houbrui, mt ;: je

uj otec obáwnli počal o mé mlabč plict.
Inf ubčbla aft třl léta a je mu: mp:
rom obmtuíx a bcgh'; tblnpil, ftcroušto
potbwnlu jjnu umobofrátc ob toájnád)
joujcbů sajlcdol.

“JB nebčll cííařfřórb bobů čili o po:
fmitcui ftijo je nás aji bu'atct bodu'l I
obočcjnč music: a tančili jim: mít!: 6
naj—uuu bimfnml, a_j [: boro bol-.) gts
Icualn.

Ř mčuu mujbu ji přeb bojoobu
a jaftbuu to ftoltu, lolrul nčboj učtolil
cbaíuíhl o bhočntfomi je bamílo, bílcm
aby fl trocbu poobtdali, bilou! abl) [roč
fancčuicc trochu pofjfábliťí

„Sojcjg guáo beu tu bilotu u je:
blouč, to 6 ui totbtářím: !Qmořinec ro;:
mloumá?“ “tomto mi boudm jtnm. QI
pobtrbna m unjuačcuč mifto ani íutojiům
jícm natočí—ll;pani bmbčula obítčma gn
Jjanáčtu [mála j: tmu Hojně ucluototuč
ooírnmč, n fuab [ uqbařilóuu šatům
n;:btářoma QBmočíucc.

„Soíefcf' jjootala mi saje jrftra,
„jbi “ poprob ji o taucčd', ncboť Ivoš
[: oblctla 30 .óauáčl'u, bubo bogojiím
.(btiťi tato tančit, a Mini a tnduářorobm
?Bmoříuccm bud) jí to miru nerobila.
ze“ bo jí utmiíojrbuř vojůaval outíc'
uojičfn."

36 jítlu bol chhjjalo pc'rfo(\ tan:
conoaf jícnu mřm uměl, jat jáhnů [;ocb
we mít, a mala—li pani brabčula náš
uátobui fiat na jcbe, bolo tčj patrno,
je o tabojtí ! gmo! náš přijme.

23:3 bloubčbo tosmújjlcui, forma

jím: trocbu oprýn'll občm a ublnbil učco
mlejn„ — u; jícm udí přcb tráínou, aji
ojnmáctilctou pani 6 profbou, sbalí bo
je ji uclíbilo, na nají? mejch'ljtcc pobílu
bráti. sJ.Bawřintt jc na mne gnjjfntcbil
jal'o bábleul pobítblí) a ubobil je oční
bo (91:11:31),3 čeboš jjcm pojunti je ho:
muíroal, jc lituje, proč jemu to brno:
ucuapabío, aby brabčnlu 30 tauečef po:
profil. Dna mňa! nmc be; rojpalu
najala pob oajbí a u; pábimc! mou—lom
[,;ubebnituuu. 3 pčhoítali uáa blnčuům
noobobun. „snimi uás očdámnli, uebof
jícnu gtbx'bl jcítč mc bmeřid) bčmočlu
o malou, Itcra' íiít čiftě umetlaamobou
potroplía a !joujcb alíčct mjjhlowal
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mámě pobnapilčbo *Bčntamu na bmůr,
tomlnumaie mu potichu, abl) ncbřmotil.

SIBttočiw promcbl jícmbcabčntu ble
mph! bo hala a (;ch buici Bačali mcíclíy
ccibomáčcf; íotma mňa! ícbnou jím: ít
bo lala gatočilí, — utichla náblc bubba.

Gbci pátrací po příčině, nn tn
mibím, jal pctmčífihj a gamiílimů Žila,
mřincc uletlóm [)nbcbnítům poconči. abc)

nebrali, proto ;: paflúřůw caiu—fnutí
pani brabčnhc Hanci, on roffaf gc bmoi
na'ínbnč gaplatí, írčtaji li, aš masa tancc _
ii popcnfí.

.oraýčula ncmobouc pochopiti, proč

„mačtcš icu poručiti', mlloítimá pani,
Ectaii ua mach fmolcui!“ obpmvcbčl
jim a ttcíoucim íc l;!afcm, ncboť ifem přcbs
mihal bambusu lcít QBawfincon-n, a
přece ifcm mmobl s ním hajan.—ati Dci
tmu, — totiš ítřibcnou sbrani.

„Steitz icu bálu“ pcamila mcíclc
bubcbnifům nclabá paní, a iiš točím: fc
uapřcb mohla, pa! mšbx) prubčcil m
falc, an &atinx ofcíoítoiici po=uftupomali,
abl; tim mčtfl'i proftom nám ummřili.

Sato hltamó \va Hibil QBamřinccpo
nás, a přlffraumtil ít bncb po tanci !
hraběnce B vrníbou, aha [: a ním tali
gatoc'itl cáčila.

„92:th nás icn!„ obun'tla přaíbn
icbo, „nám to ípnln nrilc'pc ímčbči, a
i(: nnaba měním ímé tancčníhy"

9Rc5i tim ii oDvcban—č obřím—itn
wcflcidc' timfp, obbímuiicc íc háínc'nm
:! jcbnobucbčmu oblehl. *Rapablo mi,
abnd; brabčncc učýalč občcrítmcní gaopa:
třil, nebo! bnta trochu nnamma. Scbnim
Hufem byl jím: n naléwačc, ';.ibaic cb
boípobífčbo babrc'bo nctřtčlcc'no mina,
aucb co bp ncilcpiíibo mčl.

„Bc—ícflu, bocomičla ic tma info
obrů,“ ňcptal mi ho ucha, a čicha 5m!
mnč pramil, še boípobfh') tobe ol,—uč[\im
jiš něco nab míru ušil.

gwčbčm Mia!, 5: fc tu icbná o
btabřnfu, přiůibil, 3: to neim-ni mino
gaopatfí. Ski bobušd [cbcc poňtítl,
tčšcc nafta! opět obmímati; ofamšltč ifcm
neptal, idu; ponbá hanna mina mgne;
icnč paní nechuť gpůíoblla. fúbp íícm
mpbčb! na bmůc a [přifnř cbtčic mpprágt
bulti Blanici, ncposocoroal iícm, ic nčlbo
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na pcalpo “ mcat Boji. 3 Bata ic na:
babou, št iícm tonmfl ncmčbomln mefifccí)
obíab R(cnicc bo tmát: mnm. Blcpogual
ifctn na to byl, nebot' 1m ncícngnmitclnč
frfc'mi a "mi byla flnífctí. Dřamášil
jícm čníhuč mot—v,unml ifcm |Tlcnici a
naplnlm, poípídml jícnu světlo. „*Bočtci,
mňa! tobě gina obplatim!" mvbcošomal
mi co3buřmaní) QBamřincc, cch) přcbct
baleni) maíc mnm); amfíal tcnfcátc iícut
máte na jcbo Nowa bbal.

9m jícnu umccbtilc' paní pobamal
| Eccílmc' mobn, ífwitořihp můra! ni uaííc

meíclc' both) íaťo hejna boloubfů,

[fašbá fc mpnaínašujíc gřctcl na fab:
obtátiti; ba fami Daří íouícbé přiblišo.

mali fc !: [mc' ochranitclcc, aby ji poctu
ptolágali.

Romi-uč proicwlla brabřufa, ;: ít
lnuíi bami! nawrátlti, uačeš ít mfíxďni
icbnoblaínč mniábřiít, šet—pii táhl nan:
promobilt.

„.Rt—opal má:? ale bopcomági boun'l ?“
oflomila bmbčufa 6 [ibnm l'cíunčmcmro.
jatcnč bčmp. fíu jíte měl witčtl, int ic
imma ga hrubou fcbuwamala, a šábna
:: barman mm ncdatčla.

„Sun, iai-In,“ ogmaI fc Dařic'h) ícu:
fcb &*mba, „račtc mi mlloítiwó pan-c
ubpuítiti, št obvon—íbánl; iářtn oui iicb
muprcmógcii iciíd; tanečníci. fjářtuntcní:
Ii pramba, milé bčmčátta?“

„2ch mm: talé můi taneční! bos
promobí,“ rosbobla brabčnla. Ehm: to,
cch) iícm bože! a (chce mi im bralo.
wcíela but—banás mqpromágcla aš ptcb
boípobu a ja iícm fot-č btbč mpfílapo:
mal mcblč umccbtilč paní, bámaic fvolu
na icnm, ia! mníocc fc tobe m;;uamc;
nání wášíln.

2. Vášnivá jízda.

Naftalo už, mcčcmi Hero, a ftříbmó
ncčííc málo! a můtol obllopcn lcblómi
obláčtami ofmřcomal tougdnč celou Ica
iinu.£m1čfp jícm trčí-cl po botu nula:
biflwé paní hraběnce, aš tato paflc'gc fc
tó5ala na mě imc'no ! nam. !Daná abs
pomčb muícla il ufpoloiíti; nebo! fc tas
gala i na toblřc a fcftrp, jala; i na

mcuni otolnoíli šimpta cobinnc'bo. !Bůb
fám mi, cn ifcm ii wífcďo let!, an tn
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mnabálc ona obc mne obiloči, :: iá
cítím, še jin na 5m: [rašrn (\ Le ton!
& 6 mogcm thu pics mc' třlo ft tlcftí.
Slo loffc tmalo mna! im otamšit,čtmero
bnjnúd) loni poragilo mne ob gat—u,(\
já gůítal na min! bt; pamčtL

z)?tmobn řiti, int blotgbo iícm tam
bc; fmqflů lťštl, ntb procituum 5 tč'gfe'
mblobo, citi! iícm fc ua mřlčm loši a Hep:

taiitiblae ptalíe mne: „Bofcig! je tt u;
lépe?“ Dílnu tcprm omvm oči :! mitím
u|15cnou hráč narofniwč math), hem
bncm ( noci bbčla “ 105: mčbo, lbg;
nmc nebcspcčná borcčlo trápila. E)?cmobl
iícm fc ani bnouti. Behind upouu'nla
tanula mi na uwíli, Co [: of: 6 ubobou
brabčul'ou ftalo. moncbní icii gťřtmutí
íoušilo muc melmi, rat ;: uapuutoft
umí“ a boloít mc nomad: úbcd; uuu: po
nnbč bo mblobt) uwrblv, 5 Itcrčšto hem
teptm pátčbo htc prodtuul. Sloní íícm
tcptm mobl moílecbuonti Holm ubohé
ptčlitoč mateřc, Ittrá mi aft tatto n\o
pramomala.

Dttc fc na mcčcr tah; obebml bo
bofpobp, aby aípoů :: pofmicmí into;
míč; gól—amu)lišil. ©!th iai mile umi:
běl, gc 6 bmbčulou bo tmu: ír bámám,
cítil pri) jalonl'l přcbmdm, je [: onm
bm m bobtčm ucňonči. ŽBI'DČCŠnebo,
mol 6 planoucim gratulu ottomflc' péče
mfítcbm) mé ttočtjc (\ ntuííta mu ani
gámiít ani Drogba gloímčbo QDamřincc.
8oncčnč, tbvš iícm 6 bmbčufou obcífel,
mmobl bčlc wubršcti mcg! bobowuito, a
hůře.! ai'n ího trolů ga námi w ofamč=
[oftl mcčctm'. E)!ciebnou unoňí tatbot
masu (\ bupot toůfh) m mčfém píitu (\
gablěbnc pomog moiíšběti 5 pobočuě firmu;
(dita, mcblč nřboš jímc háčeli; al: m3
nás niob! moftřciití, ii; lvůg, ro nčmšto
bmbč fám fonč říbíl, přcmtbl mm, nn

gatim ubobá pani uahvnp _ufločila bo
blíglčbo přitom. Stu ! ni pofpíííil;
ona míra! nepotřebomala jeho [!ušbo a
uposomila ici, oba) mi rychle !pomocl
přiípčL Sloni tcpno googoromal otec
mon utbobu, neboť gaiiflč bo! foubll, se
já iía bbltčm'í btabčnto na prolčjffi [tmml
ccfip nuočím.

anuíim abc nččcbo o hraběti po;
bolhloutl, čunš fc muobá nciafuá 11mm
pomíbb; mě mofročtli.

bulb! byl číomčt, ftttó tonč' a
jenom ranč núrujiroč milomal. 53mm
! noci proiígbčl bootomágcn [mfpm pob:
tonim mříta i nocínitt, mbbajc na to,
icmiw ptubtčm lampu gmaři brabotmnó
gimot libffb, jm Ebo; w určitou [)obinu
(\ minutu cil: [mčbo boid.

Icnltátc omncmumobl tnňitl, i:
[ptoítb mentomfh') mlnbif jeho mlaítni
cbof bovromasi.

Ctařičfiw om milomanč btabřnto
by:! to námi úřebnit m btnmnim miftč
příliš gnmčnnáu. ?! mtabiulá mwinná
bum vřijala 6 bčthmou poflulTnoRinlm
bobatčbo brat—čte, !tcn'; bmb :o bm
fmabbp ímé blolomnč projišbh gapočal,
a níhofícnc' meufowam) be,; miloítbmnmi
piciišbčl Go mu bolo po tom, m;;
icu [roč libůfh't, 6 wřtttm :) gámob iq:
bití, goboít učiniti mobl.

.btabčufa bvblda na wčtffim bíle“
íamotua w to_gleblc'm sámlu, fbtgto jeji
maušcl téměř ím bofiem bómal. 'Iu
mňa! nmftámnla bobrobiní libu pro:
Pa5omatl, tbc im mohla, abo tím altfpoů
něiah) bil mmmšclomp globp monabtabila.
'Inilomala ticbí) bomácnó šimot (\ umi:
uila fobč, ;: míícmi mcfelonmi mellócb
mčít pobrbne; (\ pončmabš mqi wmfo
mano to ucifpiífe atom—imětt :! íq'icb
láfht fl 5iflmi (Mila, uíucíh fc na tom,
že i při meícloftcd; [mou nállonuoft íim
botáác. 121 to! fc Dalo, št ga [;mmčtu
oblzčcna megi mlabou cbafn přiífía.

92:5 pohačujme m nafíem mopmr
mománi bálc.

“Učili bobrů otec nalqnum mne to
ta! bíbuém Damn, ymca B pomocí ie:
bnobo fonfeba glntgačmébo imma bomů,
tbc mana & fenu; mámě bomořilo :)
mém naučném tanci s paní brabčnlou.

Boba podmpitc, gc [obř him mson
falo, m;; otec se fnmtnou tmáři bo
febnice mítoupim, šaloihn'; font: mě to::
íclofti itn: mppramomal. Matta ml
bucbíc připramila pobobluč 103: a otec
pofial ucinatňi Miru oto mil'tnibo tan:
boiičc.

!Bomocí tobo stuffmčbo ftam mohl
ifcm oo čtotctb tóbnď) opufttti Init, a
ptmui má tcfta po nemoci mohla mm
bo (btámu !Bánč.

!Bamatujl fc icntí jala bncc na
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iafnč (: _nptímne' twáťe mód; [onbtuín'n
tteřiš mi ob [tbcc přáli mřítí tměmn
ugbramení, bollábnjíce máblííoě, 32 po:
bneo nemohou pochopiti, o Ibm iíem fe
aíi ta! notnř o paní brabčnhí pobral.
.Ronečnč ie tato icben ;minil, še lbo
moíoto (ey, 6 wpíofa tčš pobít. *Brmvon
míra! ptííínn mé nemocí mřbčlo ien uč:
folií ofob a těm fantóm na tom gólešeío,
aby ji antaiiln.

Qrubčbo bne ráno přin'el bo není
tbalonph; obecní poícl Ge bmřmn [ouíebn,
natísnic mí, abnd) bc5 problemi obebtal
ie ! vnitřnímu úřabn.

Wejía yobč ntčobo glčbo poměr-om,
oblet! iíem eo nejpotřcbne'iníbo a fráčim
6 nimi ! příboltu todatářomn, Poešto ion

jeho QBmot-ineenetimč íoníebn p_ogbmmlw,
jalnmň nemnnomíteinóm ůíníímem na
mne poblebnul.

?i coš both bíle tajil, co ga ničení:

nou left proti mně barcmní lit-č mno:
mali? Ba [\obínu bol jim! na woinu
obrěeben a gn tetmta mcpíán ! pěnínxn
plum, ked) ímé Ranomimč rnčl m blígs
fe'm mčílř. 313 ubpolebne iíem fc [mčr
bomítě ! noměínn pomoláuí bonmoil.

SDntmo bod) popiíoíoaí nálet mito
mannd) robíčni fence, íd mňa! sůítaí
pofoíuta), iatobo íeníe nebolo ftalo; nebo!

tčnila mnc mnmčnta, gg prosřetdnol't
išoší to to! nůonomlti táčih. “JIprotoš
loiil jíem [: nabíjí, že fe to ínab miedmo
! mčmn bobre'mn flončí.

Seňtř toboi mčfíec nmllán bol náč
plul, aby; pomáhal nbníiti občmíflon
málhe ubobon stomií nlcnicí. £bhš
jíme fe po pravé [et!alí o nrpříttlcm, bol
jfem mint. Smrtelně nwm gngil hem
mezi těmi lmešíguímómi tepublítánn;
nebo! jíem pognal Ergo ble jejich pofnů:
tů, še mám aíi beíítí tímto rogípejřílcům

topftnmtn báň ga tetě; obmeblí mne to=
tiš_ ai? na íto (: bmoeet horů, a jeben
mí dptčl gamágati oči. 'Iu mg'íat pro

iela into bleflcm mpmčnta biomu t:,mu
že i nanluee má“ nmříti, ftatečne u:

mfítí bomebe, pročež iíem o oWlimofííob:
bohu nátef bránící grafu mému, a brbč
pofiamin: fe obrácená te tatům fet—om,
bíebčl jíem gmušiíe bo zbraně na mne
namířene'. 28 bncbn mn'nl iíem [: [[rou:
“enou moblltbou přípeawomal na fmet

(: očetámal o utajenóm hubem mňbnd;
íníttonoíné tání), ttetáš měla ntončiti
mlabí) můi šimot. D,)nnní rána amino.—
Gtřclee fe dmbil (: já obbecbl [obč m
ímrtelné ústoní. — Combi: ronil mne
nepatrně bo ramena, při čemš flnbení;
umíš projel quednn; mé úbp. — Iřetí
fulla letěla jen af: palec nab mou hlav
mou; jd jfem nš íotmn na nohou Bál
a byl bod) málem Hell, ueš Martti) ímícb
into rogwyetlenód) Báblům přhoebl mne
f šiwotn. Í„Beobleonnm nemobl iíem fám
utaiítí ín'mřn'cf, nebo! pobnapilí) ftřeíee
mířil bučto ; útrpnofti anebo ; opílíimí
236ml !Bobn bo ofen. ln jei [onbnqí
jeho obmnTtL'í a mám! fe opře bum
tboflali, abl; še loni po3otnoftí nalnířili
na mne, an mojenfh) lčfař, icboš iíem
Ne oblehl posilal, mesi nlmí fe room?
mím notně je mnplííníl, našej tito jal'o
plewn fe togprdglí.

ŽDlít-ní) ten pán příl.—lišilie te mně,
nebot mibčl, še ! geíuí líci-ím m fíurtel;
nod: úsloíteeb, a oblcbal mne, nejíeuícíí
raněn. \Botom příffcl ! nám ÍGÍĚÍÍ bít:
ítoiníf a inf iícm postřii fe bosločbčl,
íon'gábnl íl mne le'fař na ta! blonbo, bo=
rno mými—nagaiatxjdne nenítanomí. žluť
na! není fe Hubon moienftíbo Ičtařt,
icboš jméno bylo *.UIíÍlotb. $olf to

mlíbnís, tíd;ň a útrpm? člomčt, jeho;
Lim) iíem fobř na &' míře sífial, še mí

neim fwč gamagnbía a létařífe' náčiní
núbrš ! lolitrát eele' íme' iníční fročříl.

Stehli! mčííců gaíiámal iíem ni
mčtně [Inšbn n pána fmčbo, an mí tento
o: [mntnon tmáíí mpiemíl, še pomolán
idt bo $aří3e. 3 tága! fe mne to!!),
miníínflí iei gptmoá ctí. © rabol'tubm
frbeem iíem to přiíhbll, nebo! 6 jebnč
lhaní) cítil jfem fe pominna odymnitele
[me'bo shoota neoponíítčeí » ta! nepfu
gnitoč, jat fe pobolmío, iemn bobe, a 6
benbč fírano móbila mne tonba, abpd;
jebnon ípatíil [mětognámon !Baříš, :)
níšto iíem mnoho [tamne'bo mopramomati
Md

3. (Zawaždění krále Ludvíka v Paříži.)

mmbe'bo bne po naffcm Příebobn
mineno fe po $ařqí imáma, še &nb:
mít XVI., há! grande, lteeímušto přeb
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bwčma Ich) cclá maří; 5.1 nbčlcni úíta:
mo mcltolcvou nárobní fknonoft nooflro:
iíla, icbogto lib n mitčgcnámč na mfou
noíil, 3: tentýž, frál ťubmif má boti
obprmom jalo bibnó gločintc. “IB určití)
ben, blc mčbo počtu bolo to ali 1792,
wmotbli toho bobaboinčbo trált, abo
mu ble tnnmčifíibo spůíobu guillotimm
gimot obňall. ťib hnal pomítou toůtol
hmnměbo Icifeni, togtrwanč a buuínč
šcuiítino ípílalo h'áti, co jen fliua na
ingot bonefto; tout: xofíat wíl'cum mm
učinila rána guillotino, [tcrá tágem to:
tnnomanou blamu ob těla obbělila.

Sloní naftalo iáíóní, mn'nlot (\ ob:
iimáni fc \otípolct. 21“me ft přáli
íftčfti ; tmamčbo činu, wífldni wibčli
tílšomé, roččnč tnoaiící blaho pob ná:
tobui mlábou. &nbba ípromágtla mboa
ití opoicnč mmm), alu; toe \oíuč utopili
poncbuí iilTrn libffébo citu, a břba, tfl
ftát bčba tomu, (bogbobyl fnab pocbpbommi
dni! 0 fprmocbíuom onobo obpmmcni.
Dbtwífub bolo moláuo: „Goub uátobu
íoub ?Bogil" ?! tona! ona nát—či: uv
měla blollbčbo modní. Dbčan Biobub
picu: bol mpui páncm oflřclé grande.
!)tc'un prvnim tocínlčam'nu ani na moí!
ntpřipabuon mommofti, ftcrc' ít mc
[wčtč pob gáminfou oblnštui nárobu pá:
dmjí, neš čim bále ob rám), tim lr'pc.

.[Jrosuc'f icft to, lbg; beggátoní mi:
tčgi, lbo'g máanč a nátušlmoftl opamnii
celi) nárob- Stu buší ragby) po mlaba=
ření 0 “dni, tu přďkómá mňa-ben čárou
a panuj: llbomůlc. latto [: l na 23153!
ucbopili tcbbá tnoolačuí tvrmnomc' mlábp,
(\ ušímnli šimota Iibftébo jen gn pro:
hřebci, aby; boíábnouti mobli Ímóď)
bcsboinúcb gámčrú. abc mobl, utiflo;
mol (: mmšbll, a učlollfrátc fc Halo, še
jcblnč neopatrně [Iowo uwtblo řtčuíta
na [;rosnc' Ichui gnillotlng, ltcráš ob
ui'tmolčučbov Rimini talořtn to lrlol fc
brobiln. Glcdna, butboxoeufhoo (\ ci:
blud, můbec mmdnl, ftctí neboli obbáni
(mocně rcpublicc, boli bc; miloítbcnfhoi
mořguluL Šalářc bolo přeplučux), ačto
lho bmuč ilíiá čáft mřguům gulllotlnč
obětotoáua bom Stano fc nwm ieu
proto wměbilo, aby fc pro nomč mořgs
nčucc mina Malo.

(So ifem iá, ofamotnllí; tablet, mě!

[
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íobč m této fměňti počiti? [It—obé
pml Miflntb, míli bobroblntc, obmcbcn
bol tě; na poprmoiiftě pob gáminfon, 3:
pm) umi boíti táguóm tcpublitáncm, n
nítmffmá ítítm it!;o ípííaiic obmábčiicím
ici Iatauúm, pnbla talč ubohá ga občt
uftumč libomlábl). „řehole mih! na
tom bom; oui ic fbánčli i po mnř.
Iculráte bod; gaiinč "obul mTcl proti:
louífům ítoúm, fbobo mi nebola prosit:
tclnoft 23031'm ofobč (babě, tona! pottir
toč bomáti břmcčhy pomoci poitolla.

Raroliula [: immomala ona bobrů
buic, ttcrá ii; ob mlaboftl \: robičů
?Rlílntbomód) [[olzšlla. *Břcbpoíbaiať
bobřc, ;: co „into cighuc bod; bmblc
na fmtt obfongm bol, tbobx) mm u:
hutní pocbopomc' polapill, ltcři talořm
cch) bům tomb obrátitl fc tboítali.

QD intuici gmotašběnčbo EtniHarbn
\mrbástl fc [ oblet poxočnnc' nárobuí
garbu), bo nčbošto 6 pomocí útrpnč .Rns
rolinh) bm) oblečen, a worfrtřlm při:
bobuou cbmíli mcsi tlupu pronáncbomm
tclíuo iít'aítnř iícm fc mttřc! :! tatto
mcsi nimi uícbotoáu gitoot jícm satoo:
mal. glniíhm fobč čnptu a; na oči,
pilně ]ícm blebal fám frbc, běhal a bor:
li & loíl'ecbno přtbagomal, into íašbřy
iinú. SBágliloá .Raroliutn va! obmtda
unmoičuř gřctfl m,)nčin'icb mých íoubmbů
na jinou ítranu, not) fl mm učfbo [épc
mpowňimuul. SBcbmwífc fc toucřnč aš
bo sáíobárno mopáttall tam af! btoons
másní [ábcm 6 totalrou. 93mm) ít
brunlo můfol obnlmčbo nápoje pclclnčbo,
(\ ncsbbxoalo ani čnín, nbo mcuífid) \““
nic moblcball', sobromuč tě nábobb pili
mmlni na flórou ttpublitv :: na sboubu
mmm pocthoixm llbcm. Sá fc mňa! to
možná íhnnil, abvtb ncnmfú ofuflti tobo
icbu. 9lctrmalo to nul bobina, uš lege:
lo abc ffcít [ibnínb těl bq [mollu i citu.
Sbmb ifmc 6 .Ratoliufou unpflell na
(ně!. Go gatím Ratulinla ímé [Tom a
molloušmě pmígc bo malé bebno Plát
bala, obl'troill iícm chutě tma opilé gat:
blfto a uíwoloal pro čas nougc jeilcb
n'atq. Stomčuč iícm gamolnl lcnofll
gimaiicíbo mostu, !tm') bo 1166 oba &
6 naplnlnou bcbuíčlou ! obobli [tarč
math; sarolinčlm; gamqí. QJrubc'lyobm
fc obítčbotoalo obě icnmlno bo mgbálc:
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alba a tidplbo phbmřfti; id mňa! "cm
fc máti! bo !Bah'gc, abpdb mbaI příčiny;
liábnčmu pobqřmi, piluíbim ípqu .Raro
limtušc i! to ncibřimt opít namntimim.

4. Svoboda každému milá.

391 to fnmtnó mečcr, m,; jfcm fe
abíoubamóm kolem f mčftu ubíral. Na
čápabč gbóla fe obloha m lmamčm ohni
planouti, cm 6 protčmi ftrmn; navíc—témíč,:
into noční [traffibla ro temném přímrafu
“měly. Gama příruba 3báía fc Initi
rogbmjcna: tu fmčtlo, tam tma; tu left
a fláma, tam ímutm': černou: a brobomč
ticho. Go to brobomč ticho mammals),
amébě! jíem bobušeí hry;; nebo! icbomatě
šišah; gačinaíq fc mcipold iig mořiti ::
poblcomatí.

Webámno iefftč mc fíámč ít [canucí
Woůeůpieru, jcboš olccm mlaffi :: bobro
binccm nárobn naóómali, 1—9!na [mrt

obfouam. 2169 mna! ta f(awnoft mít
[[ibo boíóbla múgnamu, :: (ib cb alo
činu tafořla flepě! alt—činu mcbcn [\ql,
uíinnomiío fc, abt) ímrt Wot—cťpiertoma
[mt-tí aft bmnu ffl gniatód) ;afmčcma
Byla. „Nárobní gat-ba! Dbrónmmč mla
ftil“ moláno Gc mfícd; hran, a já Íť
octmxí, ani ucmim ja!, mesi ragbóřeíómi
a ; mčtfh'bo bíln opnómi fřiflount), lteři
fobč lráfné jméno nárntní fttóšc oíobo
mali. „SBřcbšalóřd" mimo opět, „po;
mcbtmc brušinu tmefclč ímabbě. EDIE:
“tan mobwplmc gafnoubí fe B pnčcftmu
pannou guiuotinou, muiímc jim mňa! prwč
nřtolil mcícll'ycbbrušičcl a mlóbcucň při
dmftatiP' ?! opětně moláni icmiln mboft
nab tímto nelibfhim šcttcm.

quě iímc bnnli Bliýúd; žalářů, bafta
mil náG náčelnil gatbq po tmou magid; fe
fašbému hmotu. !Bal mgmcbíi aft bmaat
ořčti, mušířqd; í šmflůd), a hnali i.: “
blafm'm gpčrou a topit-iní lu hmmm? Eman:
bě. Sunni bolcfti, čalofti i gouiáni těd)
llřobúd) není lac ani popínti. QBónněmi
negalalenč nfo libílé obmraci fe 6 [)růaou
ob imifítč, the čloměf, pán gcmč, ofobnč
ain'tnofti a hmolačnofti jal mrnmá náftroi
Naučili má.

éfanná mlafli má! pnmqílil iftm
(obě ro budpl, at neobdaóai anbčl míru
a porci: ob tebe. nt čofpohin namítá

ipm; tmě malou nelíbí“ libmlňbp ::
urrutné mně po tuni Stam » aclmód;
běiid; a na tajffč rominč (Imai ia! m
minnó gpčm bobtčbo bundlu a mění
grouty floroúďód; hotelům, an abc čumět
into bčím',pta [monmama » Umi má;
nibo uloiiti bícbí.

(So batím boprmůgd icbcn vbbií
nárobm' garbq “babě mntafhuíh) ! popta
minti,3ůftalo náB aft Haft na míftč, aftřc:
čili jíme nefítafmé měgnč,jitbšto tentýž oíub

očetúmal, co přcbóňbcc jejich. Rnnolačnú
mlittl namrátil fc opět, abl; uomó prů
mob ! fmabbč mohapímomč obmcbí.
SR:—tuni!mne!, ěe tu bejb: obplanp ga
ímé bobopréqbné činy; nebot proařdclnoft
Qošflá bb! (lék, (: gaftibne blahu.: prówč
m babě, fcqš fe ncijiftčmimbýti Mii. Gulo
it to tatto. Bminčnó mlitel tága! bméřc
ěnláře ctemřiti a Eó3ni fe dnněiici mčgnč
ble jmena mpmolámal; m obporočbčl mu
nčfbo, nflunem jméno [roč, Docela Ibn:
Reině: „!Riló přítelinlu! můj léfař šapo
trčbčl mi, ehm; nquřóbcl noční bot—ou;
nóilcbhm teba bpd; prá Ronal na meli
tou rámu.“ !Bclitcl fc bitvě 11me ::
pofrařomal tnc čtení imen. Četl jméno
manjcla i manželu), a B úíměňlcm m;:
počítal i bůftoinoít i mlal't, ——mnou
mffaf při tom aalomcomnla '.Fmrtclná Íyrů:
za, -— byl to hrabě :: brat-ční.: 3 naííi
mčbálenc' lid,:é mefnicc. 23 uflrnutí tom
mohl iícm na immo 2305, a mňa! uš
napřáhl metitcl pábnú meč, iemuj iícm
já fmůi ofm'; Babé! nabínbil: m tom
mqífla rána „mam, a to Eolcftném
úpčni máte! fc mstitel po četní. 954111
hrabě mmm! mu meč ; wh), :: nema,
gdo mnoho, jeho it!;o Jiří na mém těle
bql 5l'ufll; neš bmč [loma m nafíi libcgné
řeči matcrít'č ibncb bo čpmatomala. SB:—=
anal, ze ifem Glomancm, : proto icbc
bratrem. %čannmč tímto obratem rnici
naiebnou poučení, mbli fe na ofomčlc'
garbifh; :: po hátfc'm boji opanomnli
bojintě.

„Gpčfínč pinomčqadpraň [: fbo ia!
může," mola! ifcm obragim čin-ani [mou
i hrubé bméře šaíóřc a info beim: mčcl
umbmulo fe mnogftmi uměónčnňd; m aci
roamanitčjňím hojí, ta! 5: po nčlolifa
minutád) len hrabě, babči-lla (! iahfi ga
turíenec ofolo mu: Báli.

".
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„Slaném ieňtč too Ie mefpolel umi:
tati, “ oflomil iíem' le, „mabalme Ie [pěňně
obtub, nebo! co nemibčt bubeme ptonóíle
bománL“ QBfliďni upofledýi taby mě,
a rychle ifme worm ga bránu měna. 'Bor

“alone abc uměla proti nám ieboucibo,
přinutili jíme iei, ač le protimil, ah; 6
námi co nejrychleji grátečni ceftn nn=
ftoupil.

.Drobč febna na logií! mopilfe oproti
a odbil ialo Brummi analec nočui boh—u
! přebmčftí, oblub mibamé fwětlo ! na
flim graffitti borůšelo. ll prmnibo bomlu
ifme fleali, u mostu of: na boftřclcnon
fe mčbálim 3 plnúď) plic nám gbůinilů ::
barebóh'i nabúwol.

Siemálo fe pobiwila fličná Rarolinla
mibouc mne přiďmeti to průmobu třed) cia
aid) ofob; než ghátfa iíem ii mofmčtlil,
že jlon nejen moji hojeně, nýbrž i obe
báwna mojioobřignámí. !Btiiala ie tem;
mimi ochotně, a neočefámajic šábné ná;
brabl) móborně je uboftila.

9M bloubo mffal nefměli iíme tam
lil-rotu míti, nebot ulrutná wlába pátrala
nennamenč po uprdplúď) a ncicben 3 nic!;
mulel hátlou babu fmořobq čaplalitibnř
lou fmrti.

Watta Ran—linčiua měla na [\líčle'
poborflč toefnici Emira faráře, :: rntiln
nám, alvndpom útočintč u něho blebali;
nebo! ačlolim iloubrnbomč iebo lm chlebu
pronóflebomóni boli, giítal Ii máánó flav
řeče! nemalé nich) a láfh; u fwčřennd)
lfobě omečel, iimšto m proměnu fun; lu
Homo nejen outbonmim, nýbrž i tělefmem
nélařem byl. Siočloučimfíe fe tebt) 6 Si'a
rolinlou, ltetá měla ůatim bomow opa
tromati, nationpili ifnle miil'tou ceflu.
ŽB poflebním nemeni „opatřil ifem je
bnofpřeánq pomoh a to! ifme fc ubírali
» noční temnotě info pronóflebomanú
unli—l' obqtlí libumilownélyo panafacůře.

!Butnjicc tatto of! čttort bobinn ga=
íledlli iíme Boleftnč mqfřitnuti (: l;neb na
to bmě rám) ; tučnice, načež, opět bro:
Bout ticho nemalo. Ronečnč mibíme něco
Bilčbo lpoufitim fe tmitati, a ble! Saro:
linla obiemila fe nám celá ubodyanó a
nfimflená, nefouc cofi Baobalenébo pob
paši a bmě tučnice na ramenou.

„$oíl9ffte fpčffně," pravila, „l;neb
po titanem obdyobu přimo nen muší: ná:

tobni lime bo přebalem, problišeilce Dům
ob bomu. 233 úglofti fme' pomoílela ilem
na mne Blaho a popabnouc Bolí! tento

a ufdwmaně tučnice fpěcbala ifetn ga mámi
iDiníeli mne mňat apogoromatimebót bylo
po mně bmalráte ítřeleno, a bwa ftróěr
nici pronáflebuii mne. $tdynčte týdne,
16 fe uš něiat nebráním“

?ltofía! uš Helule: ubohá nula na
aem, molilem prublúm bčbcm a napnu
míti molli. — Go tu ga potahu? Emme
otviemil ie to blere' gáři na obloge, při
iebošto fmětle jíme pogoromali bmč libílě
pohanu), [teté fe 5mu3ile ! nám blížili).
Qiolit to nani ftibatelě. HBrodřloftiudpo
vil Ie l)m[\ě tučnice iebné, lonlornit tmbé,
a iá obnefl gatinlaaroliulu ! šenntim'zm,
přiláóom ločimu. abl; nčlolit trolů popojel
bc boufltí a nás tam očefúmal.

“Jin nelítěíti neboli) tučnice nabitém
poubňmi bohém fe braniti, nebylo rabno.
Ilit-ou ifme fc teba; m boufti, očddmaixce
6 utaicuúm bedmu nepřátelq, lteři -2 ob
[)oblanofti mgbn Miše a [\líje háčeli.

Slomotuit (: brat—ěmuíeli mna! ta
lon-nul přeparům smulu baští; nebo! fe
Mobilí Iain) po jebné ftranč ftegh; bon
litím, ta! je fe ftrášnílům bo gabu bo
Dali. (: mítěgnum iřiicm přepabli ne
přáteli), an tito neimcnííibo nebqpeii fe
nenabáli, a tu nana! brognt; čápac, !řil,
munice, úpčni — loncčnč bolo flnfleti
tónu ; tučnice. © hubě fit-am; bebo
malt; 50k šenfitim) toe moče; nebo! Hitem
a mibndnm poleianú l;nfa napnumfli po
[lebni filu, přelotila iernim ttbnutim nm;
a namábala fe wgbot ločibo, aby fooě
[;ouíftim cenu proueftilo. (želé gmatenq
[věd).im ! tomu, neb tu bylo ípěflnč rabi;
a pomoci třeba. © melh'yn namáháním
pobařilo íe ném plachého louě čaftmoiti,
3 něboš m netolila minutád) poubó mrdya
gůflah.

$qhgt to gaiiflé poflebni bol-p Raigo

nčnělpo ómiřete, prámč loni uám iebofih)
neimice bolo třeba. (žofi tajemnebo má:
bilo mne, aoqd) přebnč po Rarolince pá—

tral. liboyá bčwčinta mila fe mi nei
mice 3 náe trpčti. alopoffeb aft befet
lrc—tů;oblěbl iíem flařenu na aemi febici.

53mm ncfmirnčlyo letu neftálo ieii
poraneni ani ga řeč, ačtoli uftamičnč BE:
bomla, infobo tonedym; libo potlačené
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a polamanč měla. ětaroft mňa! o bceru
bola mčtfii, měli o netoli! nepatrnúd) mo
břin. Bitola, abp garomeň Ge mnou
Řarolinl'u blebala.

„Io mám ga fme'bobrobini, ga íwou
libftoít,“ biooroola opíraiic fe o mé ra:
meno, „bčfnó baB mi tága! ple'fti fe bo
tisící) ;álršitoíti. Ia !olčamire, ta mo
broorá mčňrla giemila fe tui prim-č pře:
beííle noci, a ta rošbt; neňtčfti přiuáffi.
Rbpbu íobě to nerobumnč bčtočc taroroňd)
blupot nebylo to biotop msalo, mohli
jíme pofoinč boma [ebět." „Batim jíme
přímí f miftu, the přemršenó mů; Iešcl;
toffn! ani abc nebolo „těmto po Raroe
lince. Waiebnou gablébnu lomorntln, on
to prófítícim-ie potůřlu prftu [roč ímáči.
„Stčte ieu bále a pomogte, možno-ti ietítě
pomoci,“ ogmal fe o ohm_;omal Iapeínim
ňótfem gmróačelou rufu.

*Bofabiro ftařenfu na trónouit, ípč:
(bal ifem romnou ecftou lboiinti. Ěu
bolo ímutné pobímóni. [)mběnfa mabor
poranění, — nebot [emou rufu přcirlo
ii foto ob roogu, a blamu měla bo hmc
poraněnou, —bomletla fe ai fem, a Ile:
čela weblé manšela tonoucího to frmi,
an mu ftřeínt't rána projela prfa ro 35,

paín 62 flrášnifp, fteři opobal [*t—jimž
mmoi leželi.

Rarolínfa nebola mfíal bm; čcrfb
toofti a iílp. DB balila, l'ttrt') 6 febou
přineíla, bola i labmičh 6 bolíámem,—
mpplálla mobou rc'um brabčte, a l'apala
pramč, ialo gluňenó Kefar, ulemujici ntáwu
bo ni, Ivoš ifem fe přibliěil.

5. Pohostinství krásná cnosl.

SUřčfícmolěmal iaťo ítřibrnč nitlp li
bou góři, o úfmit ranni lemotoalboleítnos
íličnč itupeni m temném lefe, tal je obra;
ten až poíub iafnč to paměti mi utťročí,
a fnab aš ! bligfčmu brobu mne booto
mobi. € meltóm namáháním pobařilo
fe nam hraběte opět Ipamčtipřitoěfti,——
nejlépe půfobila iatáfi lábtoičta, 5 ništo
ietnu lomornit moněti bámal. <„Batupletli
iíme bonem ; proutí iatalt noftbla, dm
flaiice fe raněného na begpečné mifto obo
ním. Ěu toffal bylo prwni otáčkou, —
hm? -— Stogpčt bo přebmčfti nebo bo
$ořQe nebolo rabno, an to ohm mífted,

po nás ílibili; tal negůftolo nám i'mébo
útočifítř, leč obratiti tron) ! mefnici, lbešto
fttpče! aerolinčin na faře přebpmaí. —
Gummi; průmb Iráčel tebp oiantčlómi
lraiinami, iato tlupa nočnid)rudym), !tei't

uprdmnmffe ; tčfnódp hrobů, mcgi pogcma
ntanp útultu blebaií. Rašbó ; nás bp!
pobroujen to boleftné úpomixtp na pte
ítalé neoobp, !nšbe'tnu toá5l na jagutu
utčnlimú bowor, aš !onečttč ót'aplamó
blue naiatčbo tough; trubač tid)o přeru
ffil; ueb ten prorlinal bobaprásbuč noční
reftu, fmou berlu, roůg i pocellnč, a 5.1;
přiíabal ír, ěe iafšim u; to tu ftranu ue—
poiebe. brabčuta bo mffcntoinč těňila a
ímemmoni o ruh) trabó prften, šakala tune,
abud) iei bčcniicimu močfomi boručil, na;
čcš fe fonečnč ufootciil, ba i balíilitušbp
orbotně nám nat-ibnul. Slitina hraběte 3a=
Einala opět trmáceti, coš nás! přinutilo
! obpočinfu.

„Wa bliglu ptám ooubli báinébo,
lterň "noc 6 rabofti přiime,“ pouamrbl

úflušnt') točí, „co tur) antun lubo raněného
pana ! němu obncíete, “helmu ia pro
melebničfa, libo=li nám?“

$a byla to ffutlu roba, tterá nás
nentalódp rogpafů gproRila, a pročež jíme
ii B rarofti pfiiali.

QBo3fa namočil nám ceftu ! báiué=
mu, a fám pobil obtub pře—3man, rotu
bo fnrui toeímce. Gměřiti ifme fe uč=
tomu muftli, a pročež Abalo fe nám nei
le'pe, abudwnt fe fločtili Elon—čar, ga ir
boš tobrč [roce :: poboftinftmí mogfa fe
bp! čaručil. “m (bání bobrofroečučbo báj
nih nalqli jíme bloubo očefáwanč úto
čintč a potřebného obpočinfu. Seba še
nutíla přicboftala nám dmtné íníbani, a
fotma jíme ít trodpu obpočiuuli, přitoetl
us toe—gtamčblaínčbo, toužebně očclámm
nebo [ělaře těla i Dune. Slemáío pobi=
mil fe ten přimčttmó [tařečel, še feftru a
ne! how to cigč ipolečnofti naleól; nebot
ačloli botoorntý mobta celou naííi nebobu
eeftou mu roporomoroal, fám přece nemě
tčl, je libumilnčbo řnčge ! jeho mlal'tnim
přátelům webe.

Dblébnum po! ranu a tepnu nes

mocnebo, mpiábřil fe, še B pomoci *Boši
iei toplečí, še tona! mnou stratu !rtoe
nabrabiti nemůže, což pro brabe'te bloubo
na lože upouta. Sta tom tona! nebolo
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boni. Gtafič'fó ctibobm) farář mnie! i
ruin brabčnčinn a 3lamanč prag tomor
nřta problcbnouti, a neočctómaie i'měob
mim), 3a ponbě „Baplaf *BánQBůh'" iim
Přifvčh

Učinřt'o ton'e, co 3Yufíeněmu Iétaři
to talot'oč ncfna3i pomirmoft a Iřcítanílá
lófla la3e, naftonpil watečni cenu, bo'
proto63m ifa 3cbminim míná) přítomných.
gůhati ifmc mňiďni něfolil mi u Imai
nébo. Sofpobař nám přímí! trucblimou
aptámu, 3: to přcbměl'ti [;orlitoč pátráno
po Rarolintc a jcií matce; ílíbiči še na:
km: na íitnici porouchané mů3 &6 5m
Ion, bomnimal't fc, 3e „po té ceftč mo3no
nás pronófíebotoati. Bet—mmm tona? to
dýni bájného útočifftč globali, nifomu
nmapabío.

Romomil přmlcťnuto fe 3noron bo
fměbo aalul'lmi, obtoó3il ic pofičse na te
ftu bo !Baříše, ato u taiuód; přátel bra
Bčnči'mid) pomoci mabltbaí. 913110! Bo:
bujel, bráti! fc 6 m]oořígcnon, nebo! ten-.
lróte ňom! ft la3bů itn fám o Sebe. “Bo
n!:oab3 iímc n bainčlyo, (ač on co poctitoia
člomčt mffcmo3nč fc monafna3otoal, nám
rabou i vomoci přiípčti), přece ani ola:
tušení iifti neboli: ponamrbí bobrotimt)
pan farář, 3: nám me \o3bólcněm ol—tybtí

pob tou mútm'nton mifta popřát, amount?
li icbo čtlóblou fe Děti. Rarolínhl :! itíi
matfu 3: ohm: ! btiylnm pití—umim, u
nid)3to ong quečm) btjti mohou.

18 tmnmě noci poflaí bma mo3t) !
nah'tmu přcftěbomóni. &% icbnobo níoa
3m ifmc pobobtnč pana hraběte, toeblé
m'bo3 Ničmó, cburamčiící paní uíebta.
Romomíl a i(: 3aftámati ifmc fočíbo a
tento [: ngmoíil, ro3fmicmon lucerna po

přebu nění, abychom pobočnbmi ctftami
m?l; notoébo útočintč boftib!i.i?ru[1ú
mixů mna! obava! Ratolínlu | s matlon
mc fttanu protčin'í.

ŽB: bmorci oklamal 1166 fám ita
ronlimó b\ě3 a molágam nám 05.,in i
gamčfmání, obporoučtl nát! lihu co mi
tořelcil. Dbbaromato roo3ln a ubqpečim
fc o iefyo mlčelitooíti, obeflaí ici na3pět
Domů.

3 tomomila & 3c mne ftali fe na:
teční pacholci; brabčnfa mělaboblibln nab
3enífou čeláblon, a brať—čofřímal ben obc

bm, 3ačaftč ifa potčficn namíítčtoou fio

Čtm! gabatonč.

babojněbo !nčge. míonbo poňoti jíme to
tiché oínmělol'ti, neobátoaiicc ie pát—t) se

ftramč nal'fiď) ípolnobmoalelů; namiítimili
ifme i něfolífráte mařiš, tbc mmm! ni
fbo, 3: pob fproftóm [cbtffňm oBlelcm fc
uhomaii l'tibani ci3inci

Řatoíínfn naroíftitoil ifcm 3a čas
ftočbo počinu wc bmorci itn bmah'átc,
nebot \ogbúlmč obul—Iiieii nebomolomalo,
aE—nrbomfc čaftěíi toibimali. “Boba, pro:
I'tofrbeřná bimta 3iemila mi, 3c nemůže
m: nm: 3iti, a 3: tatčji moli 3a bě
mečl'u to naňem bmmi f(oušiti, ne3li
mspominati gb: o [amotč na ímé přátelp.
?! iů ifem omfíem tah; citit, 3: 5:3 ni
tom: na fmětč botou; mně marně. Iatto
fc ftalo, 3: iímc „gaftoěliltp pmmi bobo
Íófft) flibem toěčné \oěmofti. — atm
toan to blonbo, a Ratolín'řa „ola togbor
matčině (vůlí !! nás 30 bčroečřu přiiata.
ŽUhtfím ft mám připtati, 3: mi ob té
bobo tonda práce im bříčfou fc býti
gbála; a lbn3 Ionečně to ncbčli Iflušbam
Qiošínt “*qu jíme háčcIi, iemíl [óm pan
farář nab námi fmou raboft. .brabě fe
satim tonboiil, (: iebo pmmi práci Bolo,
3e ic po fulnčm a Buiněm loni mana.
'!In fe tona! ientč natřeíně obietoiti ne
fměí, a raně na3btyt nebolo , mnie! [roč
3aíibcué proiišóto na přibobněmi Dobu
obíošiti.

933 tom čafc ran, fe meni \očci to
$aři3i. Wapoíeon ňonapartc uchopil fe
3cle3nou rutou 3e3Ia tolabařítébo, a to
noční probíáftl Etancotqffo 30 díařftmi
a fcbe 30 cííařc. —— C—ledpta nahou—ala
opět bůměrt) to [támi filn, anamracowala
íe Ge tuned) ikan bo nomébo a raboftl
ophiwaiicíbo fibía mocněúo panotonifa.
Romomif namntčrootoal mmí tašbobenně
“Bai—iša přímý! fonečnč raboftnou 3prámu,
že Braoč Beg ptelúgh) ctftu bo míani na
ftoupiti můše. % rodýofti 3aopatřil Io
momil nóbbcmó oblet pro hraběte a noc
roč ffatt) pro braňčnřu. Rarolinlu při:
ftroiili 3a tomm-non, ió po! 6 tomm-ni:
lem oblem ifmc íhočlč Iimreit, tal 3:
hraběcí bům fluňně 691 3aftoupen. <Ban
farář obftaral čtmctofpřt3nó pohon; mů3
a to! iíme fc nbírali iebnobo rána ! no
mč3ro3enč iBařiši, šcbnaiícc llbfloň a obě
tomnoft [[qu $aně, Itcrbš tori! boňrébo
pro “66 byl ucmil, neočctátoaie obměm)
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ga ííltďntnč Ruth), iitbšto ; pouhé láíh;
lřeítanltc' nqnámúm cičincům ochotně pro=
tační.

„8 !Bah'še pcílali ilmc mít; i Ioně
pět, a [;raběnfa ]připoiila ! frbečnúm bí=
lům [mjm háím; slon; tříští m Dohod
mnčm pougbře. *Bobgmffi nělolil bai m
“Batigi, pomoíáua Bola Ratolínla ! [mra
teluému loži [mč math) a namrátila fe
ulít uplatauá ! hraběnce G profbou, abl;
ji oůřelon i běl: w fluŠl—čpořršctiráčila.

„Wild Rarolinfo! *Bíxí; ti obeimul
nmtlu, alone! iebo fmatá progřetclnol't
mčtčla bobřc, še ifem uš tónmo fi umi

nila, mattou ti býti. saam ieu u míň,
a naibeě fnab mc3i nami maltu i otra,
ltd-i tč nim; neoruftif' Into floma filc
d):tué pani upoloiila pončlut'- [radnic—1941:
rolintn “Ban brat—ě fe ani boft málo
mnam! : bomácnoft, nalquuw opět 30'
ltbeni m obmášlimé a nebqpečué iigbč,
ptomc'qen iía na ccftúd) úftušuóm tomors
mlem.

lano gůftali ifme brabčnta, Ran—o
linla a ia mnobbqfráte celé bai :: íamotč,
Milice [obč bloubon d)!Díli upomíntami
na nan: přcftalé ncbqpečné boby. Set—nou
ít lúčaía Qarolinh pani brabčnh; na
blišífi otolnofli, ltcrč i! B panem braoč:
tom to jalóřc umtbh). „!Dřilc' bitřof'
prawila brabčnla, „umiuila ifcm fi, še
to přeb ítoětem gataiim, awňaf bůmčřuiic

i: m mlčclimďt mafii, obilím mám při:
činu, pro "ctou bad) málem blawu pob

guillotinou bola y_ran'laf
ělíbili iímc li, že toho uemqčrabimc,

.: ona mpprawmoala aft uáílebomnč.

6. Jak se to vše skončilo?

“Ban hrabě uítgííem o mocní-ení mc
mgbúlenč ftancougifé říííi, neměl uš ani
mmm; [poloie boma, nóbrš fpčdml, ia!
ob pomalu; iebo očelátoati [: bolo, tam,
lrc miroilfliptmlice a mela guřila. obra;
yonoonwft icbo unvořila íobě mnoho íhoě:
lého, čcbog při trmamúd; čiucd) Iibomlábt;
bcíábnomi [: bonmimal, .: pročcš nalbroz
mašbim bulou [nmu peněg, wílonpií ic
buobo but bo Iomnah) brabčnřiuo, army
imil il 3trátía úmqfl íwůj, obc-brali Ic
to išraucouma.

llftrafícuá brabčul'a oowašowala to

10!

ga jen ; m;; mna! [quaía pami úmgíl
icbo, pabla dmčiic [: přcbnelibfhjmmnm
šclcm na lolma, plafaía, profila, — ale
nic na plat. brabč nenpuftil ob přebíemgao
tčbo úmgítn. Zu ft ui'tanowila Ionačnč
garmoucmů paní na tom, že ucopufti mam
šela imap, both) i šimot [můi při tom
naíabiti měla.

Qtubčbo bu: uipořóbala ímé bomáci
;álešitofti :: na meče: namňtímila dnům
*Bduč, ()Iebaiic ňtřdw a fill) w [trouficnc'
mot-lidé; pal “ta ho fan) a fmčřila
mnohé braboccnuě mčci Rařičlřmu faráři,
o iebošlo podimofti a uqimnofti už bú
muo [lwčlč bůragq měla.

mřifítíbo iitra [ctčla aatmoucmú pam
to Iebtém točdře. an btabř na buiném
oti přebiišběl. mcg uhání Elo to bůh a
10ng bále; nocleh, iíblo, oboočinel gbúlq
i: hraběti 3eqečnqmi přelůštami, a; to
ncčuě boftibli ccfímvnici hranic 5cmč han
cousftč. mtbloubo fc rogmúfílel hrabě,
ia! aft přcG oftřcšenč btanice [: boftaut;
ptomtumil ien nčfolif floru m tainofti !

tůftoinitegn moimflóm, načež tmto call_o
mníh) mim odpomč propuftil, nýbrž i ie
onoho 5c hand) pobřiacnód) ? nim připo
iil, čím; tito přcb balííimi bota“ a lot)
[ltdm uiifftčui Bolí. Rovečné midi ie
bnobo mcčtta bo rqiitřeněbo [)Iamníbo
měna.

svrab! oytánlil manželce ímé, že ii
!omomíf bo 5naměbo bofiincc „u talou
[těbo orla“ umebe, on pal še iefítč \:ch
ímé pifeumč mýlily; úřabu policcinimu
obembó. Síamomčlá brat-čau: nalqla
m baftinci bom [Itomué obublí na ieii
Ram, :: nemeími "měrou obnubu. Ro:
mami! uítanomil ! jeii obthe obftc'u'lou
Ženu, [dm mňa! málo fot) ii nammímil;
hrabě pal fc ueutágal :: ní nilbl). Ěatc
mmňinmmoft 3am1outila utogonon pam,
a to tím wícc, an nooba nemalé l'tarofli
:) [měbo manžela mořidla, Anaiic toronate
umelibílou a to miíemu 5lčum [dmpnou po:
mabu jeho. Jet—nou ; mečem mftoupil
bůftoini! “drobní flráě: to iwčhtice [,ta
l'čnčim) :! omámil ii G přiíuč moicnífům
přismukm, š,: úřab begpočnoíti ii pomo
[ámá ořcb iont, au oni grabon narobu
pobučt ! (čili-mu šaláři a inak: i [nnli
robota, prečo; prů bo muíí ua lniflč ná
Hemmati.
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into obroinlni belo honební tónu
ii; bómno !tmóceiicimu ítbci nenfal'tné
lrpitcliq. 39mm přebmolčna přeb fonb,
ucměbčla ubohá oni co má qumiti, ani
iai neminnon [mou báiiti; neb protimuíci
nbmiňemali ii ac 5ločiuů, o iteród) oni
aráni neměla, :: tal bula ebfeugena toba
mné fnmi na poprawiffti Qiolefti přes
mošena pabla neminná bmbčnln bo mblo
E\), a pročcš mufel Initi Ano;—alienm'q,
aby ji bo galáře obmqli. In mna! na:
legie mino úleum eniě wěrní hoře, nc=
bet meči uměŠnčmpmi fe nacbágel i ieii
mlaftni manšel, pizmobce tolitera boíefh
a trápení. Dum Eqbošnif umelil fe
l;neb na hranicích, še grabi fmou mian,
jen aby gar-patřil febě přil'tupu ! mčl'tu,
behu [móm wóffnim fmobobnou usbu pu:
fliti mohl. Solo grotilbobapráabně fmou
mian. ambil fouečnč i [amu Grandi, re
rublitánflou tetiš mlábu ieiim prelimin
him. altány! uiišbčl nefielte oni libioni
intetoli přefúšh; m bimotěm Imaru bra
nou ničím men, an brna Iirálnici ímé
tučnice naň mnpáíili. bratu? nebo! raněn,
tolil'o Yomornifu fmršeu nohou! 6 blahu).
Silencio blrooió honba. EBrmáflebcmanó
[polčbnl fe na rychle!? :: mnmmloft Bui
mid) loni, toffn! i Rrášníci ncsůl'tali bn
Iefo popbu. monibli bo lonečnč, m,;
Ic na Ieblém moae glómalo M0 (: tonč
ndmváccné Bbrábůli fc bále ieti. suché
mnňaí bambitfu a proftřelií rnrn chápu:
iicibo ici ftrášníia, att—"a! iinó ob_gbroiil
uprchlík: a ! mečem přimebeu ieft na nic:
wed) bo “Bařiie. Umč3nčn byl na šaláři,
ro nčboš té noci i brabčntu bnli umtbli.
Safe fbíebání! —- ?lle !omomil měl
čoíu, abl; iemč vřeb gattrmtim fe crftra:
nil, & měním ffah; o m!)froobngeni pána
peče—mal. 58mm i noci cabinet šníúř,
fnaše fc mnfmobotiti nčiat pána i pani;
ervna! mřgnomé Boli fměbomitč „řešení,
a 69669 fnnb bqútrpnol'ti obmeteni bníi
[ fmabbě mukapierremč, Tbnbpd; nebo!
iá lenh'áte mesi to mlročil, a braňěli
přilešimfti nepofmil, fúpaiicibo fe na mne
reditel: ranou ; bami—itn)ftoliti. Sat
miaftnč [mint—ilinbo mfou btabčte přinía,
nmi innb šábm') aš pobnee, jen on a
tcmornif jet,—o.

%)ni Ente owífem merdmo 3afe ben
bře; nicméně mna! profila brnbčnl'a, pře

Čtení 365ml.

ftraffená toíiťmimi nebobami neumite
[mébo cín—tě,ním fe bo milé mlal'ti, bo
mentemífc'bo litím gafe mtátil ; neim! či
lol't ieiibo bbrami mnbla info [Íabč huitťo
přcíqenč m haiinu cigi. Sřcnečně fpoiil
i romornil fme' prvn-n 6 námi, přemí
baie, še Žiwot hraběte 11) to! bíučnčm :!
toliterómi móňnčmi napinčnčm mčftč ani
tanec míti mufi. Dieobnčeinoumffol ubác
Iefh' byl 0qu ncič nnb očelómáni ro.;bob
uut. 213 neběli hvatnbuffni mčt brabč
fouboi B martóíem francougtóm, náííeb—
lem nevotrnčbo uraieni na cti nárnbni;
pončmab'; mna! foto fmébo rrobobnul,
přinucen bol co neirnóleji opuniti měíto
i lem, l'oeito tolifenjd) bobrobmiftmi byl
aaIuIiL Gtčbc—mánibo míafti námmnem
nnb miru mitanč přclmapiío nás přec
tal náhle, že Sihrolinh fmčmu [inýci ani
6 586mm $obem báli nemohla, neboť
gnebaíimfie na lmap mčci pofpiďuli jíme
m naiaténl rouge ;a braběnlou, lteráš
uiamřela, neípuftiti ; oči (botě ímébo.
Geftuie fám 6 Rarolintou namlmnil jfem
ii mnobo trófne'bo o mllcuě natom, líčil
mramn a cnofti rroianům f(omanfřócb,
ntčn'ené úboli, mnčmš robimč mé jala rái
pc,;emífó lciele, i'rrobu nanicb poli. libečně
báie :: tmělnaté lučiny na pobřeší area.
blíci fc Motorex), mchamé námi-ffi po:
[mótnčbo.boíhina 6 repličteu Math; waši,
peftnj a málebnó iroi meíelóď) robáiů
nam bone, -——!onečnč i blaho mituiicid)
ie maniclů, a iám itím Ěůb mi, co ifem
ji ivňedo pemčběí, fnaše fe obmtátiti úpe
ruinh) ieii ob brehu matčina, ob meleb=
nebo pana l'tróce, eb pnffně fe [eihwuci
“Bařigc; ta! že foncčnč m nabňeni mi
Hefte m náručí molaiic: „D, ia! iíme
nu) přece [ffaítni!“

ŽB (Bray- memcdi ifme nerelit bni,
pončmabš brabčnta nóble adult—mila. Ra
tolinta pfala obtub bebrečinnému pana
faráři, cbprofíuiic ici, še nenwbín pro
přibobilé utálofti a lmapm'; obicgb :! nim
fe rqiebnati, (\ profila ;aromeňmbb nám
[alfamě pošebnal ! naftinvaiícimu [ňatm
Šrabčnfa, ač těšili nebub na toje ii pou:
tal, připoiita přece liftc! ! aófdcc, iemici
[moleni ! tomu móšnému (tofu ocbranců
holicí). Webnio nábčie, je 3nrmnncenú
pani (>z-51;otřeie a přece ii opuftil tous
lamů :: nefic'úíi manzel; obpotučim chřab



čim gabamně

nouci cbot wřblafněmn Íčtaři, [oc'cbaí !
nemám bobrobrušfhoim, promáscn na
1an mšbg, úlifmim tomomífem.

86 mlTal 6 Rarolíulou opattomali
iíme bonouci občt nefífaftnc'bo maniclítmi,
jalo míafl'ní matřu; nefíetřicc ani pobobli
ani obpočinfu, bbčli iílne celé noci 11 ic:
iílyo toje; amffal bobušcí! [mnbl onen
fpaniíů hoítcl, aničen jfa vfcnálóm llttf
pcm'm, a glomqflnoni maušcíoroou licí!

Ioncčnč bo černě ram_n. Wcmojnof ml)
flomiti mám náře! nač, nebo! [mtt milo:

mani paní ngubila to nás neblahou
ohbtudnx míal'tníbo ncfítčfti, a qutroyalá
Raroíinfa neočclámala mice úlědm w milé
miani mě, an m hraběnce hrubou [toou
matfu [t.-bočněopíafamaía.

113 sBunge lege! talé pluUu ftcrčmu
ifm pfeb gaietim náležel. wominnofl mi
lhala, abod; u bůftoinictma [: přiblúfil.
qu iícm opět přimtčlen Ic ímé befttině,
blebaic útčdm m !!“qu bitmódp, lteré
mlabucbtimó Napoleon fmcbí, ag tonečnč
hmatný ben u Qipfla _domilpcmtítobo ob
múglitoc'boorla, lterqšmbrbofh ímé múňc
myletčti dytčl, milí prcgřctcluol't Tioší io
mu určila. Báílušmi lřiš, gbobici má prin,
bol mi fmčbedmíut, že mě ubamé čim;
pogomoft bůnoinilů na ízbc obrátilo. Ba
tim nalqla „Qarolíura útulťu u bohatá-bo
obcbobnífa, tterú [roč bith) vo francougítu
mocbomámal.

Romčnč mrátilifcm fc 1an 3mrgačeló
mWoušilcc bo slatě $afm, a přcmluwil
hrabou bimfu, abl) opuftila flušbu, a bo
tiďpe' motamfté mim; putomala se mnou,
přcbpomibaie ii blaženě bm), m nidňto
na přcftálč nebola; fnabuo aapommtmt.
Genoa—ali iímc očím), aqumm fhomnč
ímé iměni gaďyomali, a raboftně umomal

,.iícm Rarolincc iebnoiyo bn: milofl'uou
miífu flowanítou, ogůřmou fmčtlnn gepa
baiicibo flame; pa! gaíebnumfíe na bicí;
[fumíci ÉIRoramt), pfiíábali ifme fobč u
mřctčm polioeuí, je to obapolné [&fcc fu
tnoajirc pogemílé bíabo blub po ncbeflém
moblcbámati bubeme.

íDrubébo tme po mňi imaté namífti
míli iímc diboonébo, ftařičtčbo vana fa:
ráže, fbčluiitc jemu úmofl hnůj, 3: bo
Baton manšclítébo \onouoiti chceme. Éta
řičfó fnč; moíllm'el ncličcněwyprmománi
o naficm [ciílí lea poípolitém boblmí, a
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bělomal EBánu 230ml, že po tolilmid; no
bobáď; ?Bošftů proařetclnoft flablěbo obpoa
činutí m milcné mlafti nam popřála. 92:3
ccfn) ŽBňcmčooucibo iíou přepobiloně. 92c
mčl iíem ani to: mtafti lano galulili, ač—
totito fe gbálo, 3: mi napolo tonečnč
bobr; [lafti a rat—opi. Iam na námrňi
u ccfh; mibite tamennó lůj, a půibete-Ii
něm; otolo, poblcbnětc mat—u na [pobní
lámen, umibitc tam trmawč ftopo mup
tiílmmiď; pěti pribina, icšto mrab mě milé
Rmolinfo, (nábožná !Bamřinoc, na mččnou
památku tam čanedyal. “Blumen jeho po
mflt; pofub neubafnul.

QD ncoěli přcb gaínoubcnim prodrigcl
ifem fc 6 Rarolinlou po lmčtnatůď; lu:
činád; na Might báic, a Ratnlinfa nemo
bla gamiili úloh a Hrad), lteróš frbcc
jcii ul'tawičně tušil. Dmmm nemčbčla
uúošátlo, ge nit šimota idibo timto mc.
četcm Ic přetrhne, a protoš uíebla m
rosčiícni [mém na uamrfíi, nebalclo břiše,
an ifem iá gah'm na ogoobu není mc.
íclůíth; monuě hnití íbiral. In iícm aaa
f(cdyl ránu čt'učnicc. Šoleflué mqřřifnutí
nailcbomalo, a id posunu) blan miíomané
bimlo [pětbťnnf ni, awffal bohužel po3bč!—
Řarolinla tonnla m tnoi, a fotma mobla
6 baínoucim otom poííconi „© Bobem“
woiábřiti. SB!" óoufalimoíti (amu rulama
nab brabou mrtmolou, an tu nóbl: hrubá
rána ob břišemnzpobčňla. Ienhátc mňa!

gambl tron Go“,i lrmcšignimčoo mtaba,
nebo! bimlnjm ofubcm Sogím ro;,třiňtila
muffla ráno Ict—lu bcbbošněbo QBamí-ince,
a loni ifem Ic lnčmu přiolúil, pobcpítol
Alrmáccnou ruřu o [pobui em Říše, a
ááoal muz Iitoflnč aa obpuntěni! ŽB bo'
[tfhlčm úpčni boloual tam [můi šiwot.
fiat jícnu Dál mqi ueimitciíiím Moorem a
nejúblarončjífim ucpřítclcm, bmč mrttoolo
lctoácdl) magi !mčtuatómi minci, nač
jim to pomatenofti ob iebnobo ! hrubé:
mu nom. Éplo to to útctť) po onom

ncfffafmě [foučcnqm locčcru ncoělním, pta,
mě to nočitť; ben naffi Mnoho. Bánup
spromáštiící oRatlo mé milcuťq a mraba.
nebo! bimnóm ofubcm měli weblě íebe
vřidmflanč (oje lo lůně math) čelně, gar
ftup tm toftt oramšitě, neboť 5 útrpnofti
a gminamoíli přifíli mno5i, abq hitom)
ten průloob miběli. Gtařičtó „poctiroó otec
QBamřincům Elen u bmři břbitoma raněn
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jia ímrtclnou mrtvici. Gem-9 mé pobpi—
:an ruleta, abl) mobl nablčbnouti toe
[;rob atraccnčbo Iona, amííat ia! bim,
!(ch již při voblcbu na břbitoro.

9M hrobě mílomané bimh; obpuftil
iiem ob frbcc totabu iciímu :: pomohlito
fc ga buffi icbo, Iráčtí ifcm Sibiu; n o
puntčná ! dpaloupcc, Která měla bm btm
fnonbcncc přiimouti. R mečem přincb
úicbní [[uba obcmabal mi [d)tánfu ob
gmččnčíěbo lněgc, fttúcc to Statolinčina,
ltaóšm poílcbním obnažení fmébošimota
nflunomil, aby btabčnčin alatá tříš ::
Rmoftně npramenú měna: 3 bilúd; růži
ncti jeho co fmabebni river! fc obeftal.

8 hráčů ifem [: bogmčběl, ]:
pabna ncbqpečnč a lon! malem ft antičtí!

ĚtmlMně.

a m Sonbúnltém bláginci fmůi bootu:
británii Žiwot neučil. Sabo tomotnil ít
mňa! íta! maietnitem mónoínébo hmota
m naííem ohli.

Íatto [tcnčil [toou pomíbtu (tuni
paftňř fcbici pob gdmou lípou. !mrúiťo
mitč čelo icbo měnilo bíubohi gómlutcl',
:: brně maltě Hat) caářilo to jeho očíd)
tůěomóm lefttm Anpabniicifhmcz. Qitomal
iícm ftbcčnč roótomilébo ílařcčta. Dn fc
mna! utiffií, :: mbofim'; poloi fc opět
obicmil na icbo přimčtitoč máti. mapa
fcnč ftábo tram uš netrpělimč bučclo, ::
pročež [cbnaro ic bobrman), pot—ig! ic
raboftnóm potřifem ! náromtu to gnámód)
cmémů. && Hel opobúl, a mqptomáael
ného tábltjm čumím paftóřfté trouby.

Poustevnik Theodul.
(Sepsalz Lo o p old U r 1)a n, kněz církevní.)

„bota Gina! 56mm ji! ga prmnícb
Hcíťanílód; čaíů mlafti mnobód; ponftcm

nítů, ftcii po n'lguu ob fcbc 5bdlmi,m
icfhmíd) \: pouftuonáfi') moblitbou u nás
hojným jimotcm oušícc SBobu, botomiíl
fc ! šimon: wččn

920 patě boro Ginai ) na tom
famc'm míní, tbc [: .boípobln to hořícím

tři !moišiffowi gicmil,Bojí a; pobnté

"čítač mamy: „Rslán'tcnm proměnu; má uč. “
Setončjn'tf IIáfl'tcta tobo mimi pro;

firemního pobobá fc moicuflč pcmnoíti.
Din-omni abl. topfiamčnč gc čtmzrbraus
nóó ital, obaopnji bo bo čtpt rublů.
!Bořátel izba ínbá aš bo pramici) Hcfťans
Fid) tonů. mnm itft jiho, i: cifnř
Buhtnianl bncb na počátfu [měbo
pauomůni nám:: tento opčt pognomu
mvňmočtlbal." )

„Ba npnčin'ub bob přlnáltii lídn'tc:

_
') 7462 ftřcmíců “ab bíabinou moňtcu.

") Eilař _Sufljnian bal m Ronftantinopoli'
(to Gařibrabč) famc'm25 fatonďud; tomm
a mnoho bobročhmúq únamů monamti.

bSunntoty mal “tu pro Bowlu Ivchthl duch na 11hlukem umdlý mu

tento grcďnm mnichům, keři ici
iobř nil přcb 150 roh; přimíaímiít.

chBolníct tlán'tcra proměna;
!Bánč zm n pouftnonito : [;oro Gi
naiffč pomgbp m ucroglučnčm přátelůmi,
! nábošuéum a bobolibému gimom m;
ípoítf [: mpbiseiice. !Bběuí, pom; a mo:
blitbx) -— b:;h) fašbobcuui togtofíi třóto
náboguócb mugů, Mon fpoimoali práci,
gpčto žalmů a čtení miíma fmatěbo. QD
ncbčli a ro: fmátcf opt—umělipouítmmici
:houmc' fmč příbpth; :: [elm;—omni! iebni
: moblícc, iini cbmalogpčmp progpčmuiicc

Do úboli, na němž ítál, ano a; pome
ftoji tláň'tct ptomčnv !Banč, abg
to icbo tunel: přítomni (mil ncibrašnn
obětí mne (maté, ípolu pnl obo mplonár
mali [wou gpomčbapřiflupomali gátomeň
o tláfítcmíh; tc [1qu méně. Stu! lomí:
mali fpolcčnč ímé moblltbp, (\ Tue i ga
ucpřitomuč :! ga mrtmé bratra; :: fcftm,

ano &ga bloubiri a [mcbcnč orotčh; bncm
i nad mroutnč fc moblímnll. Gótům
!Bc'mčtlán'tcmlďí; bol ia! mnldpům to!

pouíltmnifúm talořla nfcbtm, to nima
rabol'l a gaiman! iq'lcb mpjnoomah) fc
příbobmimt gpčroo.
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30 uanománitiíařcatlabla, ga
třd; neblabůda bol—, m nlcbjto uátobotoč
6 mifta na mino ločuiítc, moblcbámall
nomód; mlani, šil mes! oouftcmnilo box
to Ginaiflč tě; floah') otec Willie.

Willie narobll [: to Qalatií,
gailámal co mu! mícučcm') a fotomobil:
mfu po mnobá léta mancn'miv ůřab u
bloom ciíařc Qltfabla. spupm') a břit
[Tn-b šimot, iatí) bmořminomč cííařomi

moll, Joannou [: mo nábogm'mu Sti
lotoi Inf, št ůřab [můi bo mlon tifařt
flow :: to zábomi fantom [: obcbtal,
obo ! botonaloíh' fřcffanlfč ínágt bofrčti

mobl. ERosšclmmo fc Bo fmou uábošuou
mnnicllon, 6 m'što to! po mnohá léta
uo přitlabnč mangclflc' fnoomofh šil, ob
ftranll fc boomoágcn ifa Doom [r,—nem
Ibcobutcm na bom Ginamon,
obo rob! a ionu fnoc'mn mobtebal ieihml
pouncmnlďou, to uíšbo oftami čáíť šlmo:
ta fmčbo ftrámlli. Wlanšclla po! icbo
mnoupila bo jcnflčbo l'íáythta to Úgoptč.
3an onatní oouftemniti, ochágimal tři
iRiluo u imámforum Ibtobnlcm
bo l'láíftcm m úboli. memalo to bloubo
a Milna gina! fi pro fmou gtámnu' učes
no" a nábošnon ia! \: mnichů ta! “
oftatm'd; pouftetouífů úplnou mášnofť (:
úctu nciroroucnčfííí. G-tarč přinoloí:
„Soblto ncpabá bolelo ob fttoa
mu,“ nalčgalo ghe ptamébo mina. Un:
obul bol opraroboloí; fun ímébo ná'

boinčbo a ia! m iBošm'm tal imo [mčtž
Bém umřni mňtcčm'bo otce Stilo,
příťlabnou bčtlnnou obbanofti a volum:
honí díl a milomal.

$oío to to mbčli přob ímáltcm
nnncbcmgatč blaboílmotnc' !Ban:
no Matic, (boj fc suma :! inlxitbo
Ibcobul opět ubirali o bon; bolů,
abl; m flóíftemím chrámu “Brinč-_gatomeň
8 oftamími nmldn: n pouncwuífo fpo:
[eřnon tona" pobošnofr, a me ímátofti
oltářní nou—č nabyli filo, nnoobnulelně
potřebné fu fonám' ípafittluěbo bila íloc'bo.

!Bo [lončnulycb iluzí,—dd)$o3ícb a po
molouanč pobošnoíti íbtomágbill [: non'i
ďnl inf obořoiuč mcmcčcřablt, noo líoutc
nafocení cblcbcm budaomnim, poicbli té;
(blobu mcčbciiíluo ! gacbománi šimota
tčlcfnt'bo.

silami.

ICÍŠ

105

innltfni fpotojmoft icmlto fc mírem
mc tnoáříd) sa bloubóm ůoícm fbromář
bčniam bratřím. Bran-IN) bomor roglčbal
ft no fin! bom ptoíirannč, icbinč přeb:
(lumenů Iné; Náh'tcra, immcm San,
[mntnč fcbčl ;,a ftolcm, očí [xt—úd;bncb
! mb! gbmíbaic bncb opět ! semi ulo:
ůuic. qBo'pmměmbolu mu icbřl Stihla,
po lcroc'm pa! miláčci itbo lbcobul.

Slabobočciná ttutblimoít, ro ništo
hil; 3m: botě pobřišm bol, gncooloíoo
mala SE!;Cobula tím mia, jcliloš bol
gmoflí) 6 tnčgcm Baltem rogmíonmntl.
Rom—žněobwášil fc 'lbrobu! a Inčge
30110 tatto orowll:„'1]toč il'tt bm
ta! [mntcm hrabem-umo otčc butbomui?"

© patrnou voblmtofti (\ 6 ohm
gatoímom gapočaltnčg Bon staicnmóm
bůragcm to tcnto fnmf! mlumiti: „Mili
bratří! tbog mí, goališ nám bubc popřá
no, abodpom [: icrtč iobmhátc tal foot
foitnč íeífll. — bunt má tun? iah'n't
gármntd, ani; mi mošno iinou přiřiml
lobo mvpátratl, leč “gcicít roůlc !Bánč,
abodpom tim iiůřiimcmi bo šhoota měň
nčbo protimmftroím (\ íoušcnim, iatčbo
!: nám ob fmčta uqříbfa br.—národ,ač
iímc fc bo scela modlili; na mnobčbo
nás fuab čcfá btgfá fmrt; iinócb ínab
íciítč mnobcm borffi a těmi alarmu!—
(5.0 fc mne botóčc, obnosbároám ft bo
můlc 30313“ ——utonřlm řečíwou bobo:
boiní) tnčg San ooloítal a ubíral fc gd:
tmotů B oůatními bratřím! bo cbom,
m5 ít molonámalo mrčcmi mohlitfm.

SDtubčbo buc flamila fc oamátfa
na ncbcmgctl blaboílamcné wan:
no Shane. $a tou příčinou súítali
pollntlvlliti lo tláňtcřc na noc. D mi)“
(bohu iluncc fbtomášbili ft opět \omďni
wc órámn měně. Staša San nouzi!
mn'i ímaton. “Bo přijímáni hlřčt přiml'li
fbromášbčni bratři ! oltáři, alu) přiiímoli
nq'fmčtčiffi tělo išánč. Megi tim, co
muiííi a pouítctoníd \o miblubífi potok
moblitbsy ímé loolonámali, mcbmla íc
tlupa hmotnou; Gataccnů bo
hmota náňtanibo. Qhooh') [;lul a břiuw
fot abrani oglmmoloal přicbob ocxbošnč
a loutprglxldč (bano, tmě l—rgmcfílám
mcbralo ít bo oíamčlčbo lláíftcra, obr;
molonpiwm ici uoobod; mnichů pommi
bila. ?lčfolim buláláni iciid; u; bo dytá
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mu "Met bolo, ucbnll fc tím bobnboini
mulm a pouncmuid mc fnoc' poboguom
mollti. QI nulla! po ucbloubulúgo blmolá
obicmlla ic mc dsrámč ínlo litá stočí-.

Rui; San mámě Bol mn'l fmatou
bolloušil. © poloíuou muni lcáčcl furom;
cům com-ic, obo ic ob přcbfcmgctí bqůo'
šuébo obmrátíl. Scfftč um nebolo mošno
floma oromlumití, a ii; fc mu roguáňelo
obtoumc' mcčc uab ffcblwou blatoou.
Gmtcluč raněn llcíuul na 3m: blaňtč
molaic: „(Ebmúla $obu ua wow
ftcdpl" ——Gmctcluó cbropot nebol mu
bále mlumlti. Snouř icbo gblcbla, očl le
samí-clo a lmo fc ccbíln gc lumlcluůcl;
mu mcašcblulďou rulou bo blamo mu
bauócb

Muži“ a uouftcmuíci flcčcll ialo
Dllnnašcul lašbň ua fločm míůř očclás
mailu pobobnn ofub, ialoš potla! milo=
conuc'bo jejich lnřgc 25mm :! učlolll
btotfi.

„Góomcítc mcčum :: uffctřtc
(tm ohnula—," gabřmřlogúl'tcoůbcc
\oralcblniclc' líc.-o. —- SBcgoroblcui "rolo
fc meče ID pofl'todcf) lnoošilgulmócl; Ga:
taccm't.

...Rllňtc fc obtub,“ bžručlobálc
nědo famód: úů íuroroóó, a cbtice uccbllcc
mufell nutili mullli a poul'tcrouicl ; cbtá:
mu men, lbcšto sacím tto5la3u můbcomu
mlabn'im muld'um a poullcrouilům roce
na hřbetě íc fmágólo, abc) bo _gaicti ob:
tocbml a info otroci un ttlm prohání
bull.

Gc gralcml semi \'mutnč flíoocubm
opouíftřll ubogi umim dor—imméně. Be:
nom Stihne máuníoobdpobcm. Gorem
gatolcuóm n 6 tmáři n—lbltcluř pobuucou
voblíěcl ua milébo íoua [mébo Ibco'
bula mesi těmi, icuš 'n otrolo probáui
býti mčll. !Rabčii bo bol fám ga učí bo
ohochoí n'cl, lbubo icu bol toibčl ml:
láčla fmc'ho na froobobč! -—

„'Buouá ion omfl'cm mna
icbo m “hrtan,“ prmoil fám u febc
milos; „a mila! outlo měl jcbo,
tboš mi íucíczli ulrutné mulo,
ialčš un učí řclaii m tulou ucs
llbllbcb pobouřil“

SBoqmcbuul oči fmócb uábošuč tnc:
bcíům, a pul ic upřcl ialo proíclmč na
tmář Ibcobulomu, ialobo bo profil,

Gaalusum.

obo ga sáhnou cenu a m iábubd: ani
fot—clrutčifl'icb nmlád; ucfpoulftllíc Stohu,
ltcríyš rořruóm wogunmačům (: nálům
uáíchomnilům (imám tam na ucbcííd;
cboílá loruuu náma mřčuc'.

íhcobul potosumčl taiuc' řeči
otcc ímébo, a bácoal mu pobobubm avíz
fobcm ua ftogumčuou, aby; fc o něho
nebál, a še fc ucfll gbe, ua mčřuotll
ícjbou opět.

.Eprubčpřinucen icbuóm Gatacmcm
muícl sJliluo ; chrámu mim. -— wo:
gůltali Daří pouftcmnícl rogcílllíc gátomcň
Boogul'talňmi mnicha) bo hroch icfloň, lbcito
sacím mlat—m fuoágáui a bo gaictí na
probci ga otc-olo obmcbcui boli. -—

!Dlulfli apoullcrouíci Ginain'ti utocili
po celou noc ua moblitbácb; bílcm ua
pobělomání ga íílallué momágnuti ; tu
lou pobauflócb mrabů; bílem pnl fc mo:
blill, obo 23116lilo afláloftl ubčlil mlab:
ífím fpolubtatřim, bo ro pohnh'cui ucball
íc přcmoci mulamí (: trápením, ale obo
mblil ga příllnbcm “tarníd) bratří mu:
čcuiďou [mrli Bc ítočtcm fc toqloučlmň'icb
! twřllmofll boli ponocbnqcui (\ B bůtoť
rou no $olm a ID mocnou přímíumu
uciftočtčiffi $nuuo pcmnč Báli to: mířc
(šlniflomč.

D módyobu [qucc putoman pou,
flcrouicl, po celou noc ani "be690 blafu
oui iiučbo pobqřclého blomogu » na:
ňtcřc nc„pogotommoffg 6 bon) bolu, obo
gamrašběuě a bopoíub ncpocbowauč Bm:
tw [lufluč pocbomall .Rboš boli těla
mučculdou ímrti gcmřclócl) Bratři llufl'nř
umpll, mlošlll ic bo tahoi, ilgto lašbň
iij ga šiuootptí přihotolocnou měl. $a!
pollclll lolcm mfmi, obo bobluh) ga
mrtmc' molcčnč molounll, ucš=ll těla bo
brobfo pob cbrámcm ulroii.

?liluo tlcčcl prámč poblc těla lučgc
30cm, je; hoiuňml [lgami fmóčcl.

sotlimé moblitbo. ltm'š lbromášbřuí
btatři ga gcmřclc' lylaňtě louali, probubilo
tui—gcBana gc fnlrtclnůcl; mblob, »: uicbšto
fc ob mčmiííla ualc'gal.

JbluE—occ fobč pomgbccbuum omořcl

očí inom, obo icíflč icbuou fpotřll bra:
boccuuč brutto lm' na tomto from.
ŽRtomč if(;o fc vocalipobpbomati, ialobo
jim něco íbčllti chtěl; mlucoitl mila! nc=
mobl. © potmom přcmábáuim po;bmibl
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pramici a “bilal lašbčmu ; přillclaiícicb
bratří na tele gnnmmi [páím totišíman';
tfii, a to! ic tatořta napominal, obo [:
nifbb Říše thiftoma ntípoufítčli.

„?Hmlonmci i: se nád, “pro:
mhumll ! němu Dliiuc m jménu [bro
mášbčnódpbratři; „pílnlloumti fc
ga náó ořcb trůncm mífcmobow
cibo $áua a Boba 1:05:50,03
fc boilawič na mččnoft,a moptob
nám na Bubu ftáloft u míře a
gmujlloft proti oolun'cni Eábcls
filmu; muffinugajatbm bratřím
bal wošábci tam na pomocníci
ltcífanů mlloft, abo nebal! [:
přemoci muřtním a trůgnčnim,
itito na ni boilíta čtiá to Laicli
pobanuód)Samotní"

93qu tim, co bratři pobřebni po.
boznoft moronámali, uíabll fc no [láma
ulm bmotc dgn ucwámo florou. — SBot
fc mu lil po tmáři, úsloft a fix-ad)irmilp
fc mu to obličeji.

&'Bootágcc, !bobo bol (: obrub ícm
bňcbági, il'a ta! uběfftm') (: pattnř mm
mm;, volume! cisiucc úgfoftlimř ! bráně

lldiftotlři, infobo ít o'oámal, ze nepřátelé
icbo ici fltbuii, (\ moptdmřl tatto: „36
iítm Hill)“sDlaqaboua, mbníbo pána
m ?lmbílčm mřůč %atdl'llt, SRimac
nům pobřigcučm.*13án můi mgbal fe ga
pomínuofti inou Gc fmóm i:;ncm :: to:
monument na cenu. “)řtíífaftná náboba
přimbla nád tomto lotrů, heh; ncmalb
počet gaiatůcb (: promngp fmáganócba [z:
bou mimi, ob nldň íícm fe bogmčběl, je
iíou hitem muiifi této řebolr, bilcm pou
ftmnid 6 bon) ěinaiilč, mtgi nlmiš
nolčgá fc tčš míabá mu; mobočtíuč tráínc'
boíimob, (: in! ifem oogoromal, mimi
uábošnó; patu ic ntmňlim, immuic fe
Ibcobulf'

„53:0 iBoba! míti lbcobulť'
gmolal bicím šaloítimům ')?ilus, ttm')
[: bol prám! přlbiišil. „*Dlluto přlttn,
co [c 6 nim bálo a iah') ofnb čce
tá na uši a na oftatni bratu;
unie?“ „RobiliícmIbcobuloloif
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Gotma bp! !Rlluc poncbní tato
[Ioma bomlumu, samicí tui; San očí
ímód; na mgbp a mncíltč bličhlční, ici
opět střiůti, gůftaio bc; účinlu. Shad;
itbo obcbml fc bo otčím) tofl'cd) [ptaf
wcbllmócb.

%touci moblitbo bobromágdo ná:
bujnou bum jcbo na nářadí, tomi ii
mtb! (mid ftrášní) pro torunu mučmidou
jiš udmítanou.

!Uloblitc ic, a Latino tající fmatčbo
hálc SDaxoiba progpěmuiitc, ulolíli mami
těla imatód; mnčmítů rot btobct pob
cbrámcm ít nalčgaiíti.

Rho; boli mífrdo pobicbnimoblitbo
motonali, mtálili [! bo chrámu.

„Pot na lino : E_eh,
Hub-jí nh bouře.
VMVL zloba ccm
Proti ním v "ě mala.“

uo . trní od_Bnlnn.

pohařoma! Huba, „obo Bc mnou prtbuul,
on mim [: sbrábal! — D 1635., bol
upřímně rabi; mé upoután; mohli gimot
ímůi saóomati, ia! iítm iá [! bo gamo
mal. SBodwbuii melito, gc fmttl ulbc,
ntbof tl !otřl ii; milí; počtt pobili;
těch, !nimš pilnákši Ibcobulx' —
„D můi Bragu" mgbtcbnul íi boltítnč
Stiluo. „teba můj lbtobul gabit'!M
Guonim ifcbimou blato“ hrou, a obt
\ogbámaicfc bo múlc Bezi, ífcptal: „Sat
fc !Bánu libilo, tal ít ítalo: bub
imčno iBáně porbmólmo!" ——

„Elnblitc ít, ctibobm') utře/' potrat
čomal :(;imc m ímé řeči, (boj fl bol
bot Biela MM; „ten, icboš glmot 9336111
to! brabť; icft, ncbpl mesi těmi, hoří
boti gat—ití; mámě íbeobnl (\ id, boli
iímc uítbománi lm bólffi čas, ! ofubu
nám ncpomčbomc'muJ'

„505 ft Dalo 6 pántm tmóm a B:
[oncm itbo?" tá3al i: icbm ; pouncmz
nifů. Dři flubomo profilo fc boinómi
mami při otágt: této, ůíto ío mu třáfla,
a ucmobl promlumiti ani florou. —
„%érnb ilubo “Bánd [\ot'bo. progřcttlnoít
mifcmoboucibo Boba, icboš to, jia po;
bancm, anl ne;,náě, přimtblo tě na mífto
toto, aboe fc opět icbnou ícfícl 6 *Báncm
hnout, icjj tal mroucnč milnjcěf' —
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„ŠD nlfollto! nefejbn je já 6 ním
mice, bobn') otce," pmroll Huba, infobo
je byl gpnmntoroal; „pán můj a jou
jeho jíou jiš mesi tmavými“

Io pomčbřlo počal blnjitč olnlatl,
to! „je mírem) přítomní ! mám pohnul.

„!Bol-lís přítomen jmrtl pána jme':
on?“ tágal je Jh'luo.

..??ebtjl ijem přítomen."
„Gnab lebo iemč šije pán tioůi, a

to je pouge bomófíliě, jeho mrteto byl?“
„D nilolim!" obuomčtěl jluha, tojnmíml
já bobře řeči lotrů tčdy; 6 brůjon jíem

jojledjl to,jtnj, lícní; toftal nftanotoenó
vrůmobči pána měljo, bomnimaiíclbo je,
„žejemu (\ [onujelye Šimotjcft baromán. —
Glofftej jenom, ctibobni otcomě, pomim
ŽBám celou tu tmdjlimou utóloft. —
„91:95 je nás boli juromi loupežníci
gmocnili, uel'fetřil pán můj ani bobrocl)
floru oni pťllčó, abl; loupešnilo fmilo
[rbenfhoi ooluml; n míjel lotři nelibffli
jenom újmějjel lclsč činili 5 jebnánl pána
mého; pán můj jlíbomal 50 jcbe :: ča
funa fmébo bejetlrát lolit, cošbo 50 ně
boftali, louh) ie ča Dh'olt) probati mínill,
nic naplní. Ronečně obwážil je pán můj
obmolómat je na voml'tu, lterá je nemine
Ge [tmno mocnóď) Šclmanů, bollúbaje,
že on fám tej Jtímanem jeft. En je bi
mohjm l;něsoem gott—Ela ftraflnů hoóř
tvůrce loupežniďč toto. Gbromúšbim lolem
febe něfolif loupejm'lů mefjel 6 nimi m
tajnou tabu. — 30 nčlolit minut obrátil
le můbce ! pánu me'mn, a měůomalmn,
že je jemu a jeho jonu uběluje houbám;
abl) míjel Begpečnč bále ceftomati mobl,
že přlbóni jfou jim průmobči. !me to
bolo tofjal jen potmob; nebo! lboěbp je
mobl ob lotrů nabili milofrtenfhoí? —
'Búu můj jájal raboílí, uílnfíem mtjrol'
tento, jal je bomófjlel melmi přignimó.
<.l'tennlaáll' fe ubohá, še průmobči jelyo
obbršeli tajný toalet,—.„noo jej i Be jonem
na cel'lč 5awrašbili. — menabóli je tona!
propabení lotřl, že já řeči jejich rojumím
a pombám jejicl) tajně naflouďjóm, nčlolim
mi nebolo mošno, pána flbébo o nemám
neřegrečeufttoí ;uramiti. 30 mm; čus
mrótíli je průmotči B Eálaeljfou mbofti
mějtniíce můbci jménm, še jeít pán můj
! Bc jonem Be fmčtn [prowogem' —

„603 MF, mpabl Žllilus fluboloi

čtenímame

bo řeči, „pobnulo loupejnilo, je tobě a
Ibeobulomi šimot batowaliP“ _—

„9řebnroroalí," poltnčoroal jluba me
jme řeči; „nebarolonli nám šimotn; mólite
je, pani je něčeho taloméljo bomofjlite;
tobe-t Iotři nejfou feljooni; tolilo o nělo
lil bobin djtčli probloujlti šimot náš,
nepochybně pouče Aa tou příčinou, abl)
pro nás tím brognčjfjl ímrt přlfttojili.
Sloní je bolo totiz felíeřilo, moftmořli
loupežníci lamennó oltář (: [nejlí judjé
ratolefli a palimo. 86 a moji joubruboo
toč, mejl nimiž i Ibeobul bnl, netoč
bčli jíme, co tím lotří obmúnleji. Tágnl
jím je jehnobo jpolubrnlyn fméljo, nn řeči
lottů těš bobře roguměl, (: jid), lbnš boli
boboroali, tajně pojato—mal :: [\ebliwě po=
floudjul, na mójnam a příčinu tčcljto
připmm. Rrem je mi to mód) pumila,
m,; jjem je bočmčběl, še lotři uřípramu
činili, abl) mne :: Ibeobula poole
floéljo obyčeje o mócbobu flunce l)!Dčgbč
ŽBcnnfíi *) obětomali.

.Gbčlil jfem be; problení fltnfjliwó
ojub náš Ibeobulomi, mobijejebo,
alu) Ge mnou, aš loupežníci uínou, tajně
prchnul; coš tim [náje pobnříti je mohlo,
jeliloš letí-i blenbo bo neci jebli :: pili,
až lcncčně brul; gn benbenu jalo lub bře:
toa ujmuli. Ibeobul míjel obómal je,
jeho tím mlce lom; proti fobč popubil,
patli E\) je nám útěl nepobařil, :: protoš
nechtěl ftooliti to nám!; můj. — Skog:
loučím je 6 ním obwášil ifem je na útěk,
tbešto Ibeobul ob išolja jměbo, jejj
ja! je pamatuji, Sešijjem najťjmal,be5»
ocčně pomoci očelámnl. — Go je o
Ibeobulem ftnlo, neminu; ó reálu; jej
jebo mocné 23116, na nějž míjedjnu jinou
bůwčm Blábal, proti těm ulrutnilům aa:
[ml, a učjahjm jpůjooem 5 rutou jejií)
mojmobobill“ —

žRiluB ;jacbmčl je 61113011,homes
běto le, že[onjebo Ibeobul pobanjtúm
moblóm gn olnět jloujiti má. El mna! pe:
touá bůwčra toe wíjemoclxčbo 23oba, jljto
ÉDcob ul levšbt) jemil. bobánmla filia
čeněmn otci :)Hlomi nábčic, je mjfloííel
.Šofpobin upřímnou moblilbu měrnébo flubo
jméno, a še nebol :: nebá jcmngnlmnouti.

") gjgočgbc QBenujTe tolil, co [noc,—,to iit'rnt,
jiglo Gatacenl ga boboni jmen clili.



Činí gólmani.

Gluba Wřagabonům máti! [:
; Háh'tcra proměnu išánč bo
mlfla fiat-anu, aby tam přibnsnóm
pána fmčbo ognámil, B jal'óm ofubuu
patlal [: pán icbo i B: mnm fmnm.

Spráwa tato “Mobile rofícobctnč
rogbcřčcní, to! ;: mppmmeni bnli políc
mě, úřabni moci opatření \\ opráwuřni,
ab; pobali ftišnoft celého n\číla išatanu
emimmi 1') Žlnnnanomi, icmuá potu
řípgni byli (šamani, !nimšto loupež:
nici přinóícšdi. 18: flišnofti této mt)
Iyroiomáuo cmírmi nmbnutím ?Rhnflěbo
moifh bo mně Gat-ocením, paní iciid)
puflnfícní bantbnč ' [)ncb nepřeno
ne, a nebubou=li ti, itn; wrašbu [pós
(balí na ÍD'Ěagabonu \\ fynn it!;o, po:

třičnč pottcfláni. wtc—gitřmi, imš ccftn
hnali ! entit-omi21mmanowi,b\)l téš
snima, tuni [: bn! 5.1 tou příčinou
“>qu na aan mnbal, ab “)na [mém—,
pam pnfub šiic, naančt pohání.

sHifi : ! emírem.: mnflancmé
měna Guranu, boftaIi anpcčcni, še
bálITmíu libomolnénm počínání “Enfaces
nům loncc učiněn jcft, \\ že ti, maří
mrašbu [pád)ali na anabonu \\ fnnu
izba, jdeš i na ubnbód; mniffíd), co
neipřiínčii pnmůáni bubon. & fnnšné
šábofli mame rogfágnlemír, abl) bq
mcmóní Bcbl'nnč \\:Woumáno b\,ín, co
fc 6 Ibcobulem (toto. “Bomřbinomu,
je Incobul pointa aim icfl, \\ ge ob
Šamanů 30 otrola probán B\yl bo
n\čfta(Elwin.

„Ghiant buffu: m6 bofpobř
na“, moto! nábošm) ERiIuB, uilnlícm
rabcftnou „rámu, 3: Inn izbo ším icft,
\\ cbmůtnl 6:3 probleni, aby mu!)[cbal
n\iícnébo fnna [\včbo Ibeabula, ifiš
rula bofpobinoma ; ruinu Ionpcšniďnd;
Garacenům byla mnmbla. -——Ctnňnč
bafta!fc Wilui bo \nčftn Glenn,
lb: [: togmčbčí, že [nn izba ob biffupa

mnfnuncn, [muhaha-\\ obtnromán \\ \\:
flušcbniln přiiat icfi.

') Gmřt koli! co mifiottd! Gmcenů.
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Jihu. kdy! Pin tluč- m dvěře,
A |: k němu člověk nobéřo;
Ale blahu, kdo ma atv-ui.
A ul—:rdce pu učm vvslínl.
Tomu m]clův miru lihč hrá.
A on v tubě cold nebo mi“ Enlil.

Sato snomu groacnó [pI—dp!ctibobnň
nun bo přibnttn [\inupcma, ob něho;
neitn melnli Kaftan—čpříiat, na i na

mrácenim Inna mušenně blcbanc'bu póla:
3m icfl Ent. „, Šíří wěrní mnsnamači
flečcli n\,ní mc mem íini biifupnmč přcb
Hišcm, nn nčmš puč! Enamel Iman.
icnš ncbá na měn; pbpnouti těm, "cí-\
[: to mčbo bůměřnii.

Biflup C[cufcníhi, Dčiíus
\\ Ebcobul. —- Ilfta iciid! nmwblo
promíumili ani Homo, 3 učí na tři;
mtoucně upuutúd) fanuln jim fly: tuni:
třui bíašcnofti! em: ieiid) cítila til
bon mgncffcncu, hcrá fc libfhými [[omlp
pcpfati nebá.

<Bo mnlonaněm tilůčinčui myrró
měl WiluB, innym ;pnfobem nalcslfpna
[mčbo incobnln, \\ poučil řeč !wou
mnhbtou, aby _Ěbcobnl tali gbřm„fr
fab, iafómš ici SBM; ob nil-mně [mrti
bn! mnímobobil, načcš aapočaí Ibcm
but na tento [mnicí mqprámčti.

„Ya—\\pešnici, Itcři nm: ob teba, otčc
brabú, ; chrámu proměnu EBúnč
ódu—nun B oflatnimi kratšími Bnli ob
mcbli, patřiíi mcímčó | moblcflušcbnqm
Gataccnům, !teři u) anflcpcnoíli fmc'
mcblóm fnnjm libífnd; přinórfeh oběti.
351! po! jfcm fc bommmal, še libé tito
nemaji prašóbněbo nábošenftmí; nebo!
[Iutlomč iciid) byli berní, ncšli řábčm
bimclč požit. EBrotcš [\nch ic [\nl břitu:

mtaprofílmi [\nčho 5 tutou iciiď) nat—úl,
ne:, tobe, 3: [Hábání famenů \\ ibirúni
[\\dyébo břimi, (čeáoš [ctři na tu noc byli
hnali, lbnš fluba Emagabonům prchnul),
bylo přmmmoul oběti, bn! \ ! oběti
nepramčmn babu. Eonmimalt ifem [:,
št ífou to libé, \: nidpš piáno jen, „še
iim Bobem icft břid) \\ lvncc
iciid; m gabnnuti; " unit na! m ga
[íepcuofti ímé dplčíi fc aalíbiti [roč bo:
bnni QBeuufí \, a ! tomu Iona uincili
fc, 3: mm \\ Hubu “Nagar—onoma \\ nn),
(babu [luntc gamrašbi, \: Aa učit na la
meněm oltáři hadů. ——Shin-obi! jím



1:10

fe bojim tal fmtti, Herci; na mne če
!aía, info mice toho, ze i&, třeftan
moloupenó neibrašífi trroi thi
íta žBúna, [loujiti m&m nepramčmu
babu ga nbět bami-nou, begbošmími ru:
lami pot—anon. Tinto iebiuá mnňlénfa
naplnila mi útrrřu bahnu & ofiNmofti.
— 233 lé btůgeplobné tobě \ngm'lilo ie
ítbce mé ! oprambomé pobeěnofli; jó
pnbl na mé! hrou & nzoblil jícnu íe
tal mreumě, jalnš člmčl jen m nemění
uhutněm mohli" íe remet—e. Sato bčďo
ofiřelě na hrobě brabocenné mom; ímé
úpčl Hem ! ueiítrčtčjni ašomocnici tře:
ítanůn—Jneiblaboílamenčjfíí “Bana
uč, [naěnč ii E&bnie, abl; mailu) mé
ayumu unu fmťmupřerušila & he:
bopoumžln, by [Iuěehnil ieii „ga obětflou
zil banánům nwblóm."

Iinóřnoft Sliloma ít muiafnila,
oči iebo Byli; Ind—i obráceup, luce nú
bnšnč fernutq; gtólo fe, ,že rud) icbo
galnčl be nest, ali) tum přeb lrůuem
neiflrčtěifií Riáímup 5a to! grnřilčbo
[gna mrouci motlitlu občtomal.$1ašbý
bt; fc h)! nul—&í,Le 91ilu6 o mííem
tom, co můtnl nebo ie bčie, nemi;
amífa! fttma H)! Žbcobul přefial m)
prámčli, bal mu Siilué n—[íbnýmpo:
bieten! na írcbuutčnnu, am; n—einé řeči
potračomal.

„Defiant—in myfllpfíel bíoíu nebot-nic
bo flušebnita©mébo“, pottačmal fiber.
bul. „&& fe icmč UIONÍÍ, m,; (olři &
bloubčbo [pani byli ie probubili. C—šíunce
iii ftóIo na obloae a aal'tinilo fmčtlem
imám bmčóbu QBenufíi, iii d)!ěli [etři
mne obětomti. ——„„žBrofpali jíme
čas ! občtománi'm, mumlaljebeng
[otrů oči fl protiraie, an iim'; 5 nic!;

přiblížily fe le mně, !&501 fe, tam fe po:
běl můj foubrub? EBmčbčI ifem prombu,
íta, 3: newím; nemálo fem fc mňa! po:
bimil, gnamem'uie, ze ic na mne 3&bm')
nebol-ni. -— Webíoubo na to amebli

ČteníMně.

[: loupežníci & !&in iíme bále lu haji
n&m obqblcnóm. .bneb m prmni mfnici
chtěli mne Iotři probati ; nebylo mííal
šúbnébo tupce na mm:, nebo! šáhem
ohromnou fumu peně; 5.1 mm. Rovečné,
Ivoš ao mne Šábmj mellcu [umu penčč
báli nedptčl, ponamili mne pobít meřeiné
cefup blíž měfta &amčíimňe mi meč na
brblo na gnameni, že mi mečem blama
[tata babe, pani mne nim: netnupi. —
Sá profil etcío iboncid) [epiatóula tu?—I'

ma, a_bg mne loupili, ěe tun: mpnabm

E&ben nednčl D&ti malbu fumu pmčg,
jlšto Iolči pošabomali. Sif; iícm mitěl
opět fmrl přcb Mou. ?[wnaf neípuftim
fe Qšoba rorouenč iíem 530 profil, abn
mne3 namibo nebeópečenftmi mqímobo
biI. žDřoblitba má nebyla mam&.
523111;[eílal muže, ielyoš měnám, & ten
unc foupil, přiwebl mne bo měfta
Glenn), beim togměbčm[e, je jím
bómal pouítewuítem na hoře Ginaiíté,
mne pwb-11 [\iffupvmi, není; mne nilo
[iw into otvoru, ale jalo hm bo bomu při;
ial & mně na bůfq I&fh) ímé menííibo
pofmčceni ubčlil. — Ionic ceftou mehla
mne probřctelnoft 2303, abl; fe bůwčra m
“Boba & m E!)ošflou 93mm Seba i))řarii
me mně tim mice upemnila &gatotmilaf

<.Riluf! muíel nyní po belfíi čas
to Domě biífupomě gůflati. 91:93 po! ie
lonečnč m tuni obou mocně mýmala
touha po [outromnčm šimotč na hoře
Gimiítč, pofmčliw biflup jal otce mila
ta! i Mm jeho 'Ibcobula na tněgítmi,
propuftií ie ! [našnóm proíbám ieiidp,
rqloučim fe B nimi boíti Boleftně.

Gluba EUřagabouům Ergona
to .mftoupit to H&n'teta proměny
*Bónč, na! [: tarolitem & cbbršel co
Bratr řebcíe iměno šibelie, t. i. měr
n &. Efiidni tři óttál'DÍÍi oftatel šimon
Imébo m meblitbádg, m pofted; & me
bbčni.
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Ill.

Osudy řemeslníka.
(Dle zápisek Josefa Klnbnvskébo vypravuje lan Soukop).

l. Domov. Školňk. Chůva. Jezdec.

Dian-obi! ifem fe m Šiok—otoč, malé
bčbince nebolelo !Dlgnč lo (Eeebácb. žDioji
robiči boli dnibobni, nemajíce mimo
ftromnou, čiftou malouplu nic neš pilně
ruce, lteróni fe ftamti bolo :: moibotm'ini
čtyř d?lapců :! tři bolet, :! iá byl ; bos
dpi nejmlabfíi. osm le rooms nemalo:
mali, gc uš ga neioullejííibo mlábi mého
neiftarfiibo bratra na moinu honili a
flutečnč obmebli. Iobo čafu guřila ltuiá
málla 6 íšrancougeni (\ braboto byla nes
liniemi, ta! „še ubogi robičomč moiiieuom
6 neimčtňim úlilim mohli náG nan-niti,
ono při mňi pilnofti mitěii le nucrnp,
učiniti blub na mali-upiu. Euboea po:
mntuii ie, neral bobrů matičla moje nab
námi plalámala, ge nás ga krabí; penia
přec tot bíbuč obi—otom uiuli. Élšři nebo
ftatlu tom hmotném boli dolin! robiči
moii tim bobatfli na finan. here přemů
ffuji lemě glato a fifibto; měli: mronci
náboiuoft [rbce, a bitěei, neoblomnoii tú:
miru lo 230W; mimo to i fpramoblnofi
a Doětomitoft boplňomnlq budmoni po=
llab ieiicb.

ll nid; fe ofmčbčilo prnnabon ialo
munte, še lbo to ©ofpobina toulá, xie
babe aobanbeu na mih). 2115neimčtfíi nougi
přimo pomoc 6 bino.

Ěůl) gbubil otci tobrébo přítele,
nm); mu pomohl bo panfte [luěbp ga
bobliáitele u hamrů, a in nímubylo po:
nčlub uletreno, ač flromná flušbičfa boft
bibnč ftačomnla na obšimu a oňaceni
botůftaiicid) bitel; moííat “Báru?áůb náš
neopuhil.

Nemam feftřenioii nabobilo fe měni.
Sifió učitel, bolonalú muš, top| fi ii go
manjellu. EDřalú,meíniclá Wella iebo bp:
ln nebolelo niebo robiíltě, a to bolo mor
ba na můj mlýn, an jfem práh! po
fflolnim uměni, me lteténi noroó můj
[:_Dntemičiii mne přiílibil, a ga tou při
čiuou ! fobč mnl iSořub boli manželé
tomi, bopabalo to 6 učením mojim bo<
bře; iai mile ale robim; Eim přibówalo,

]

!

tu mi mimo nlolóďé pom'mnofti naha! no—
rmě oui-ab, tolig ouřar dpiimo. $an front mi
fice bámal into břime molni úloh)). ne
blaaje pag mám too čili nic, a i(: ie mu
[el pracomat :: nan—umět íe učit při
gamřené ofenici, ibešto mi [točilo SBoli
tolilo malou [liči-binou proímiialo. Dle:
nice le proto ga one ;oioirala, aby pro
bitč poborlněji fpnlo. !Diůše fi lašbó po
mnílit, ia! mi bolo, leoš jím (mě to;
man'ibq po běoiuč miočl ppífalomat, :: ici
za !me o: tom tnmme'm šaláři u toiéblo
ulemón bol. Roni iíeni Ručenini joloftnon
famotn mgplniti dnčl, počalo bitě pluku
a id plato! 6 nim a přec jíem mu mw
[el —— gpiwat. Qiegbýmalo mi tet—o na
ňtolni úlohu) iinébo čalu, leč čafnč ráno
o změně mečit — a to bylo mig'to ob
bcdmuti. Bolo to íice Dobře, že iícm bo
ňpatnčbo tomaroěíhoo nepřiňel, mňa!
taloioú tuhá [emřenoft malibu biičte ie
melmi peprná, ponimabš íeminim) Limo! oo
mqe bětflě na tolaru protimi. Giola [mato
toa, in! jíem uš pramil, byla melmi bu'
Denix,čitaíic [otma 40—50 beti, a tu
omílem pan učitel mufel i mimo íllolu
pilně [: přičinit :: „ga ptáci fe nefmbčt,
tterú přec florou lebo hrubě neilufiela,
obo jen Šimon: robim; poetimč uhájil.
It'miř benně po mol: jel bo lela G tra,
lačeni na břimi, tal ge lyo na celí; to!
namoAil i lonče na lwiceniaaopatřil, aby
jen břimi ob obce nm mntíqane' obpro=
tak a na „šimol—oličiilat molyl. Gerta
nioie gaiim móbornč fe gnala to práble
a fíiti pro ferliq, :: ta! fobč mimo ioa
řiroo i něha-ip groá ioobčlala. členom!
šimili fe pracně mna! poctimč. Sicbnlo
pro mne ubobon dýmu mčtfli tabofti,
neš Foo; mi fel'tra řena. „“Bepitu, půj
beě tom neb jinam rogndfiet [ebltám
čepec.“ Io jíem ii bneb poítočil a byl
bneb toolnú ! flušbfun. Eolo to obqčeinč
m íobotu. Geftm mi plné ruce čepců na
íttfala, nařiguiic: „Sten poneíeo ůaíoňce,
onen Qimoňee, tento Ručetce :: ten
fíenhiřce“at. b. bylo toho celá litanie. Sá
iínn : odyotou máme břimč přijal a
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fut mm 5: bmeři. (ženou magi! ifem
no bodm, int fl rocícle hráli, bimal jim
i: dymili na ně a uciífafmú pamět mm
mesitím opuIIila, nuočběl jim, tam tlení
totrbel tm patři. (E,pomoílil iínn, čepec
into čepec (proto ze fe mt fttiné 5bálq);
románu ifem ie taby na abařbůb. ,5e
ale přec tašbf; fu.—ouwic „má a míti dm,
příběhu; fcbltt; ga malou d)!bih) bo Nota),
botoúbřiice, je to ueifcu čepce iejidy, a
já bneb 5.1 čerfhoě paměti Apropimébo
Donel, še jim na to to bnema mga
pomnět.

Sebuoúo bm fmqfíila fu fcflra, že
polil: mamince brož buh), a Ramla fe,
toho s nimi ,poflati má Sá bol l;ngb
pobototoč, a profil iíem ii, še iá fám ie
bomů Lancíu. 511393iícm bag uftáni Ša
bonit, ftoolila t tomu, boneíía ttofnu a
bufy fmáganě bo ni uboílita. 86 loga!
trofmt na gába a 6 936mm wobem ia=
(bal iftm tmilóm robičům, tam na půl
hrubé bobim; ccm) toto. QBoneb otpo:
tcbne, měl jím: uíošeno namrótit fc tíc
ftřc jem! těboš bm. *Bot Bc mne ctčel,
noo; ifcm fítaftuč s bufama bomů bom:
gif. Walta muz r&ba miběla, :: m;;
jím bobřc odročil, lološita mi ho troím)
brne: 6 máítem '! [mem bo bobřc oblo
gila :: iá to_gtoučilo fc B boh-ou mateří,
mohol fe na sváteční cenu. SBěšel iíem
tíuíem obówaje fc, chod; fe neotměí. 9m
bobtou Elton bobino ga rcbifítčm múm
Bylo mi iit přeů pafitolfta, the fcbláci
tonč pófíi :: prámč toa bobou tomů [:
dmftatl. ?tapablo mi, took) mne nčttcn;
; nic!; na toně míti chtěl a už íícm ie
6 profbou na icbnobo obrátil. Du ne
obpooomat, ale namítat: „Sat pat [obč
fcbncč,tboš máš ttofnu na 55ch ?"—
Só řtu ! němu: „Sto nic nebčíó, iá 6 ní
bobřc bombu ícbět." — „91793 honfáš,
lebo fi koni,“ obměnil a pomohl mi na
tonč, fám febna na brubébo a iá moftcl,
že přes mne není. 3 počáltu ieli jíme
pomalu a filo to bobřc; tboš jim: ale
to mít přiiišrčli, tu sačali ícbláci ieben
bmbébo přebiišbět a tat fe ba! i můi
tůň bo nemiloftbnébo [\ěbu. 36 fe »:ch
břitu; co mohl, ale ttoína 5ačala mi na
góbed; ftótat, čim fc tůň tepnu na celo
gbitoočil; ió třičd a dnči ucdptěi uběhl
totrmcícc botů &6 troínou. *thč dnoáía

MM.
230611 neftato ie nic; ale [bo] ifem fc 5
letu gramatotoal, tepno uowé letmm mne
toragito, tm; ifuu amet—nattcfuu brne:
6 máfíem na fta tníů to ftně podpotoauó
[potí-i(. Wřáílo, fcno a [tí-evo boh; učí:
něná tan'e. *Na tu ránu bola abc bucb
bromaba bimátů; nětteři mne litotoati,
iini fe mi fmóli, iá atc plačto toqma
ofubnou ttoímx na gába 6 ougtofti t bo
motou fe Ionbat. Gonna ifem otmřet
bmčře, [eftta bueb tofu tnfíila řtouc, co
fc mi Italo. Sčítč famo ob febt neumi
(bát, mbqto-li tomu učcno boípělómi, tat
i já ponamito troíuu na sem upřímně
room! 6 pratobou men íta, še ii maminta
pofilá ga buío btm-c měna. Gem-a na
fila múflo ale to tmě. SDobněmota fc
tat, že mne bneb toařečtou počala měřit;
iá profil, že 50 to nemění nemohu; nic
na plat. QBotloutía mi bo wůíc a já
ncíměl ii na oči, ano tři noci mnm iíem
ípát ua půbč. ?Bňcmuo holím čafcm
přtibc—i l;něm. Gafla: mi obpuítiía a
ió metoo! běli into břitot a boti iímc
sne na čas bot-ři přátelé.

EDhlíim Ie ieňtč poQíubíti, int ie mi
6 tim můmím úřabcm Dařilo. Sermon
to ncbčli obpolebne ícftta bitč hófuč na
ftrojiía :! mně na opattoroc'mi obctogbala ;
[ama Ge fmatem Wa fc na pole a na
loutu pobitoat. Sá měl příínč porušeno,
abod'; [: ob bomu nemgbatotoal. *Břcb
bomem bylo mi přec tocíeleii neš me
[točtniá (: molo, tooš obcím, febl jfcm
6 bítétem přeb tům. Ěu iíem 5 baletu
[pali-i(, jat nmfmí tamaróbi moii fibráli
to míč, a zadní—Iofc mi tetě "| 6 nimi
gabrát. 'ch int? SDitč icfftč ani febčt
neumělo a 6 uim běbat ga míčem, to ne=
filo. Diapabto mi tetu, bod) ft iinat
pomohl. 3 poíabil ifem bitč na ttámnit
a rozlití) támen item mu bo tlinn ulojit,
na Haiti) upon—nit a [;račto bo tuto bal,
fám pat jícnu fe 6 \ocíclou moíli bo Ím)
6 dnnpci puftit, \'abuic fc uoonúlquofiro
totipu fměbo. *Jtmabál ifem fc, 3:51) 3
bmíu noloú melbt—babčti učit, abgfeběít),
tat neutčncnč uáfíebto míti mohla. 150:
hmm fl 30 chininu a píiiba t bitěti, co
ifcm [patřit'r' Ilftmul iíem; bit! celé ga
maganě a Hatto metrem ani nebolo po
gnatí. Go teb počít? Webatcto byla ta
(uším, tbc [: !)qu prato. 5130th po
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nmfiil jim, a to olamšmi bití: to laln
číně fiála :! ii bo oral, co ikun mobí;
nic m mottč Nath; ufufiit? Góolomalo
[: uš ! mcčcru a [Iunce nic ncbřólo (:
iá úgloflnč l)!ibal bo “:“ch fontů fmě'ta,
abali Mira fe nemocí. G_cbo iíem [:
cbómal, ftalo fc; kika přiibouc icbnou
mlcu brala obe mne bitč a Druhou ně
mne prala. “Zltal ifcm čaftotráu mmm!
moplam 541 Ímou [tuší—u. SBřcce mňa!
iíem tam mqbršel celod) fícíi lot :! neli
tuii tobo, nebot ifnn přec mnoho měbo;
mafií rot "!t—lt n [|x—ataAiffal a fágni ie:
ftiinou íc cmičií m ttpčftmofti, co mi to
napotomnim šimotč na [ítobu net—x;!o.

2. Učeň. Služka. Kuchař. Posel.

mo obbotč iílolc mít:—upil iícm bo
šimota řcmeíluiďčbc. Winic hrubá Míra
ptombala fe lotiš ga mifn'a íoufenicfčbo
to měna !Blyiě. 8 uioubili robiči moji,
bod) i iá !ěmuš řemenu fe tooučit a fm
u nomčbo fmato.

(Bol jím jenlč melmi flat—čim a
útlého těla, ale .muíil iitm ic přec bucb
pum: bo ioulčni. !ani rot trida [:
bčmečta, an mňa! řcmtílo mami Hatě
“to a mclifá hrabata nafiala, romluroil
fc mint Bc (citron, še břmcčfu prcpufti.
Sim ubylo mobáui, alt mně příbolo ga
to bmcinófob práce; ncht mimo učcuita
mufil jím být i bimcčtou, muful iíeui
gameta. břimi ffúpat, topit a pro maío
bo trámu rbobit. Zato polícbni pointa
byla mi uciptotitončini a to sa příčinou
rozlití: nous: o maío, ta! je na cciód)

tránmb tolilo tama neb tři řqnici fetafi.
23in pa! [iban oblečeni ialo mčfto loni:
11cm a nebyla to maid ptáte, [&5 n) šimč
pi protagit aš ! iemitomi. étúlo mne
to po lašoč notnnd, fítultů, neš jfcm [:
": ffpalht propracomal: i řcgnif nii loli
há! mopoblmočil, proč fc tal tlačim.

91:93 ifcm i: bofl načctal a naprofií, 1—0-—
flat jím lontčnč main, to.;umi ic, ialč
fe řqnifofoi libilo či nclibiío 3 běše!
ikun bomů ialo mítr, nebo ; točšc pa.

bola uš bcíěta' nebo icftč pogbčjm bobina.
EBřiira Domů bafta! ifcm poblamlů, iebnc,

3: mm pri; tam blonbo byl, hrabě, še
iícgn “vonného maía boncfí. <líní iebnim
ani hrubým nebyl iícm mňa! minou, au
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ft šóben ncímčl mobirat ——byl jím tem;
M5 mim; módu a proto jim tal mao
pro mafo fbobil.

513mm ;: ifmc neměli rolaflnibo to!!:
na bamtni, mafil jicm bonáfTet břiioi až
na pfcbmčíii. “Břipramil iicm fi bo tcbo
už na mečor bo nutno a o třcd; bobinůd;
rano iícm uš B lucernou dgmútal topit.
SR: icocn poblamel jítm uttígii ob oípa
tébo mráinita, hož mi mčflflou bránu
tal čaínč cnuitalinmíii, tehopo nminnč.
Salé [\qu moje topeni, pognati 5 lubo,
i: ifenl pro flabofi nebo! 8 to břimi mi
blici pob fotím: íromnat, nóbrš mufii
iícm tam m—má mlcgt wm; pa! ifeiu
čafc muíel mm pro [cuč a Bapáliw ii
mailu [ch ifem ani! to pece, abpd; ji
pob hranici [ttčiL Tu mňaf 13910 na
pilno \oen, fm bud; fc byl ínabuourufil.
9ks SBobn duralu, nim; ie mi nic glébo
nepřiborilo. *Jřcšú [lt—at bo harm—m; přif
Hel, boh Emma wqmařcua, tal E,: inom
(pub [ulnc to foil: pouíítčt ; ga to iícm
ncicbuou toflal Ixcica: na rnbtičtt, ntb
mimochotem řcčcuo, ulčl mne mch-ni tab
a ia fc přičinil co nciíčpe, Bod) fc mu
aadyomnl. Genre tona! byla pramou fc
fttcu učiniti), mimi přiíná na mne a
toho nejmenfíibo morašcni mi nepřála;
nclclifo těmčfon iícm bubnúbrš i mafii
jítm muftí, ač iícm Ic tomu nim: ne'
učil. C'čtůi Ste na bůla3 ptwui můi fu
dpnříhí tue.

(ldi obci na mútočni it!) Iamíi, a
ieftta na own—bumi bula uáilebuiiciiog
1.15: „gcc máš maío :: črc [;oloubátfa,
lati; mejte a scnlličfu na nabimlu; tofu!
u_i,míč, ia! it to čilá, a! ic to botomo,
neš přiicbcm tomů. " -— Ja iieni omňtm
mitčl folilrót bolouůala natimat, ale přcc
ifcm bobřc nmčrčí, rum; Lun. Dflatně
linií ifcm íc, _ic to není nic lčšfčbo.
Ruff, obicli, ipořdbal iícm mi:. co na
práci bylo a pa! určitou boh-u puílil
ifcm [: ro ludpřmi. &Raío jicm čiílč
mona! a bol bo Lima, :: oiiftamilt
ohni. ?B:—lé bařigl iícm bolouhta a
čil'lc'ontubal, pat jím je mohubaL ííal
iftm fi na tom itcími 55mm .! tnhlo fe
mi to myúornč, tal _;ciíem fam noh ic:
Bou měl tatol't. St:)ni mít. na nát-imf“
:: ta mně rodice bíamu maila, neb jícnu
bai—ře ucmřběl, to mífedpno t—oni patří.
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žílofób [: mi pletto, gc nřjnté tořeni íe
tam bómú. an mi íeítm o tom níš-obo
nctclla, umím jím, je aapnmcnula a
proto iíem 5 mlaílni tapín tolmil ga
1 tr. nepít, ga ! lt. nomčlm l'ořcni (\
gn 1 Ir. ídmřicc; to luííc bobromnbi)
iícm í'iloulí, šcmlíčlu poílronbal, přibal
hodn: íoli (\ touíct máíta, :: amnidpaw
to bobře mcpat iícnl lim bolonoata co
nejlíp. Twiom jím! je ta! bo troubu :!
opatromal, ah) íc nepřipáíiln, co; [: mi
mííedmo bobřc pomohlo, to! 3: iíun In,!
jiít, ěe íe G rodilou podnualou nuninn.

©MM bomúci přijeli, obífnrowal
iícm raboíhtř, tágaic íc, abnš l;neb wc
čcřtt Buben? mondo íc mi mííat nemilé
obpomčbi, še nemám :) nic íiatoíli, Icř
:) iiblo, 5 řcbo iícnl lnííií, 3: in)! íípnlnú

h'Í). SBoíít'g přec mi bána otáýn, inf
iícm to nflodmil? Sá uš pícbmíbnl, šc
bncG pfiím'; íonb mno čchi. 3 bálu po
Iímtn na ílůí (: to měla l;ncb ínonmbn
dmb, :) Bernd) íe mi ani negt'álo. 25315
čim; into činila íeftm; hnal mno „;aítá
wa! a dínsálil, ale nic Nutno. Evlaío
těj Bylo pobančno, brso št horké, brge
še popátcnč, a já už lonínl, m; mi na
líhnou poletí, coš \víínt nn dímáln “ vří
minn—n ímatomu íe přcc ncítalo. Ěcř
boíílo na bolonbata. Sá ic boucíl na
ílůl :: l;neb í'tmnon táhl iíun. Sin wíínf
neočcfámauou ílnííim otástn, proč jícnu
ie nenabíl? && oe ílmdynn vran.—inu,ze
jíou nabita. 92:1ch 'íuu totig nátimln
bo touilřfn, miílo co bndp byl mčl !nši
pobcbrat a tam nabit; ! tomu jím je
tu3c přeloí'cuil. Gotrm tem, jet—notoss
troííía ítítm, už letěla pečeně gn mnou,
a iá též mníel jícnu [eli—t,tolij ge bwé
ři men a to 59h obvlntn gn mi- při:
činění. —

Seíítč iebna tah—má pohroma mi
napabó 5 tebbeíííi boh), ač iíem iid)
mnohem mice gnšil. QBnÍo to orámč m
ncbčli přeb mčartinítóm míněním trbcm
m 513., [begto bnlo talit bláta, že a; po
ulicíd; 1c!lo.$í$o oběbč řcčcnc' ncbčlc apo:

mnčía fa ícílta, g_cmá u íímabtcuq čepec
na ílroicní n 3: ii bo _blonbo neneíe.
šamolá: „thth!“ (\ já nš ítálnttaboílí,
že nčlmn vůjbu. mámě mi 5 prábcíniía
pětin), [\iín ííátd ammoi: „9řogumič,HŠ

Čtení Alabamě.

mi ! lé íímablenč mo čepec, at mi ho
bncb obeíííc, já [m (bc_i mit bo loítcla
na pošcbnáni. ?! poípčš fl, at íe bqo
mráh'sšf Sá míní ííátcl (: Ictčl, aš mi
Bláto nnb blnwn timto, ta! že mi gaěbó
mnbóbal (: iá mčl moínou d;ů3i. šma
blcna nemile ieíítč čepec botomú a iá
mníií bobrč “j., bobinn Eclat —- (: íeítra
mnílroicná Inn mice Mala na mne. „Qo
ncčnč mi íímablcna obcmsbala oíubmš
čepec, a „tonalita ()o bu ííátfn, Honc:
„SDrŠ to jen sn dph„ hnis boneSmnčtaL“
8:3 bo G odíoton přiial :: jelo nčco ímé:
ccučbo přcb íchu opatrně ncíl. Dmííem
gc iícm Fl tafé něhou; tucích; touíel cc:
íkon aaríífal, Šáhné ncbobn nctuííc. Dřcš
5 ucuabťmi ícs mi coí'l meči nobmnn plete
a ípaí'tc bnííi! co mibím? 3m !ouíct
pentlc, horů 5 Mam čuníci: mnfontaln
:: oí'tatni cch) čepec n\čgcl mi prámě a
nařitaí pob novou. Std; co í'l počuu?
!Bčba, šc nan íeíh'a čchi a nemčba l'i
mon — ícbml jícnu poraněnou tu hóín,
bo ííátln Anobnlil, not) íc ii neublišiío
(\ _ mifám rozm'i. Gcíh'a plná nelrpělis
woíti [\cši mi n\íth'c a má fc, „;D—13čes
pcc foncčnč ncín? Sá obpomibám, ale
ucímčlc, ntb iícm lvčbčl, co mne očetá=
má. 3.1! mile iícna ii ten ííátct 6 Matem
potní, popnrh mne, (( Bc wíícd) ídíotů
nmc íbotila, !clčín sa mnou a aaB mne
na horu hnala a tam mně talit mnbiln,
co íc ii líbilo a pa! umo wqbualambndí

J í'u íícl bomů ! tot—ičn'nu. Givat mčl S ní
co biku, nm; ji na šiwč Naomi, neb
nxnílcl, gc oubc l;nčumn po ní. “Bi-ebui
ml ii, se to “Bain 231W)dně! tal mit, an

[: tal hne na ten čfpcc !apriciromaln.
nwm, (n)! nehímal u; mešit, ccíta ala a
ttomu luna, byl buď) ííc! rúb ! robi
unu , ídpmonl jícnu íe tel:—\)antim bo
břenmita S tim úmqílcm, še tam přenos

cniu. 583cčír ale nafta! Po bomč brosut)
ííromot a poptáwáni, abnš mne Poo toi
bčl 5 tomu mnqáyt. Řbnš ního iinof
ln nclučbčl, počal bobrů ímalmůi icbnati
poíía, není ln) ííel 6“ mmm ! tobičům,
obětmi: íc, aby í: mi ceí'tnu nic 51650
nepřibobiío, a tomněš, ah, íc moii milí
robičomé nerogbnčmall. S.Biba into při=
prahu; 41 íbáůh; mníql iícm toncčnč če
ítoě ítníííc, :! prohl iíem ročbnčmanč íec



Gtent gábaionč.

firn, abt; mi to obpuftiía, čeboš iíeni ta:
tě [lutečně toíabl.

3. Tovaryš. Loučení. První kroky
v cizině.

Gim bál bp! iíem “Indií“ a to
aumnčilíi a pít—ímo! ifeni ímód; pomin'
nofli iwibomitč. 330 třecí; [etecb iíem fe
o pomoci Ěoii bouřil a o toóneeid; ga
mbnčenou boftal. Uminit iíem fi, še fe
lmeb na jaře bo [měta na gtufíenou pu:
flim, coš m,; jfem ímému bobrium fioa=
towi fbčm, polib; bo ftp; a on přemloumal
inne, bpd; ieňtě 11 nebo pot-pl 3a nittm')
čas, aš bpd; mice gefilil. sa ale rtů! na
[\oim a la! fe cbóliío ! iam, tanah) fe
bneb připramp, dmtaío ie prúbío amne,
čebo potřebí na infomou ceftu. 'Boínb
flpffim ten pláč moii Min), břimc tal
přiíně, m3 miběla, item! fmůi tomas
optim) mne: na ceftn cbpftám; Toni; ale
iináč nebylo, tobpromobila mne ab ! to:
bičům, as na bw! mile eefto; celou ce»
ftou moblila fe oe mnou a profila mne
ga obpnfítčni. SDrubibo pal bne naftalo
mi jefftě imutněiffi loučení, an jim co
neimtabni ge flbýd) bratři bo fměta fc
ubíral. mříroe jfem mpflimal, že mne
šóben nema ráb, ale ioffeobecnp, ufeba:
roli pláč i ob'moiid; fefter, bn! ini tů:
tagem, še ieiid; něfbeiňi ttotbeft a přifuoft
nebyla leč ofamšltóm nan—aleluto,;btóš'
bčné fnoe, a že to přec Ge mnou bobře
minilt). Šteimíce o mne trud;lito ftbee
milód) tobičům, a ,mne ítbee laftpplné

_niattp, horů aš bo mblob pabata, to! ze
ii třifit muiili. “Brocitnumffi přitiIYIamne

lfioe'mu frbei a nejfonc a to ani flo:
mičta proneíti, požehnala mne llůčft) na
baletou, negnámon ceíiu. ebo [rbce man
teiífč nebomeblo, mblouaía Ratečna myf!
milomanébo otce, [tee-új mne :! biočma
beam; baleto wpproloageí. Geben bran:
nefí můi mal, brubó mou poceftni bůl.

mamutí otec ujal mne „garntu a
gabrnnl [iooie i matčina napomenutí ao
to naflebujíei flow, tieni 5 [)toubi po:

bnute'bo fibre pronefená pobneo to [rbci
mim ie ogpmaií. „Slevnili bilě, prawil,
ble bneo [e obe mne nbiráě bo [firibo
fmčta, abba toe fmčm řemene fe abotos
nalil a ghiffenofii šimota nabnl. Staibeě
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mňa! na ímé ceftč mffeliialě libi, pognáč
bobré i gti. ironie inlóbi potřebuic
upřímne'boa čaftébonapomenutí a aby, neb
ili tepm 17 let bofóbl. Sibo ti toe ftočtě

nečnanličm poeabi, an flood; robičů nebu:
bec mice míti B febou? sJ?>iiibeč mesi
nafieliiatě abótalě lamatabb, !teři bp tebe
fnabno přimefti mobli o nné iměni, o
twou čen, a potřeb iwaté min;, ano i o
noou buffi. Rbo ti bubo eabit, lbo má:
ftrabp bátoat to dginč ? — — QBlbim
moje bitě, ge fe na eogpacid; nacbágič. "—

&& ifem bebfnoč naftoucbal ot:
(DIfoě řeči a pro flat) iíem ani cefib ne=
wiběl. Stu ifme fe ptáme aanawili u
!řiše, Hen) ftúl n filnice.

Dtec ntagnie na Iříš fmatú, ia! ie
mlumitl oaIe: „.ble, míli bitě, tobo iebine':
bo a neilcpffibo můbee, tietébo ti na ces
fm barvám. *Batř na tuto uřřišoroanon
láítu, Itera fc mnbala ga nás, abl; naG
ipaftla. thaň QM), abba fe tobotoBog
ftebo můbee nefpyftil a břidpami Sei ue3tta>
til. 3Bim,'ge anaš jebo SBošítapřitqani, ne=
[poufítěi iid) 5 mimi, npbrš 5ad;oioáioei
i'ub mám; po tonecbnt) bnp šimota fmébo
a bnb jift, še na $anu iBobn megbt)
naibeč bobron'mébo otce, není tebe m
tašbem potun'em', m lagbčm nefitčfti cbra=
nit a opattomat bube. žUtimo přitáganl

lioěi gatbotoatoei f_mčbomitč i cirtemnid)
gátonů a tatnaibeě na (šít-iwi [matc'mat
tn, [tera tě me'rně bube náíleboroat a
51715pr sofie! aš na tanec fmčta. Giefeto
nlatia bube tebe (offabo opatromat a
(branit přeb nafa5eu tobe-to íloha. !Diobli
fe dub a mohli fe mnoho, botel! bubeé,
Qiůl; tě tofíube uflpífi; cbob pilně na

iji ímatou a na [(otoo mon, abpo mě!
mšbp na pameti mnmoboucibo ?Boba.
ano fbpbpo i 5 lieblofti tlbíté tim neb
onini potleínoutmčl,1bi bneb ! matce
Girfmi a ímeř fe ii upřímně me (maté
ňpůlběbi, litui ímébo prominčni. Dna tě
pogbloibne a potem, :! gate 5a fioébo [l)—1
na přiime. 521) ioeč bo [meta neminen
a uepotašen; dpraů 581711),apr me ímčtě
mino neminnofii potaženoít a mino pc
bošnoni begbošnoft fl womanbromal. Gli
buiečali pal mi, ze fe pot—lé toboto na:
pomenuti 3ad;omač ?“ — Cmatoimatč
přiflibi! item, še (: pomoci Šasi ie mpx
naínašim, bod) flomo otcomo měrné

8.
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prnil. „Rbbl tem; tomu ta! idt, nemám
na tebe Darom, neboť aíffůč lepnibo otce
a lafťamčmi maltu, neš ti beti mlnfmi
robiči; ale negapomeů na nás na me
blttbód) Nbd), mobti fe ga mailu, Ilená
pro tebe mnoho belefti gatufila a se
mne, ienš ilem tebe milemal :: milomntl
bubu info Emou mlaftni tuni; i m9 50
tebe fe moblit but—em, rohů“ but—em
činí.“ ——

Qt není fe mu řeč gamma Dluho

tym citem; pv ebmílee tepen: getamim
fe potpnul mi, Byd) potlel'nul. S [loži]
[mč ruce na biomu mou a peloblaínč
mi pošebnam, přitlftnul mm psím—ně !
fmčmu frbei a políbil řta: „St—i 6 230
bem!“ — Sá po! 6 uÍebatmim rláčem
bělemal ifem ga mňeďn táítu a za tuhé
ahtč flame, ita-č mi na eefm hal 0 m5
Ioučil iíem fe me imčnu mňnř. Étatři
moji !tóčeli iefítč Be mnou ci to prumi

mfniee; jó pat pořát: oblíšd jícm fe
po bebtčm otci, Hmi po malt—učení “
Říše peňelnul a je wrouenř met—til, (13
mi na deee ; oči 3mí3el. —

Eomýti ifme brge be mefuiee,
mato mne Bratři m bofpobč ieftě peřm
Ramat dgtčli; ió tona! p_íu 5ánuutl'u nc
mobl ifem užití ani iebiučbe [nun-1. Cf
přemómel ifem, Item! [\vdp tuudyliuuid;
honící) robičů iefflě nčiat měnit umbl.
299W! ifem ; bofpobp mm .: obíítna fe
po břbinč pallium! ifem in: „60 &&;qu
Journal, iah'; ieten monzunu—nich)d;leb?"
-— 8' rogbčbnu fe ljmeb rřímo ua proti
boípobč bo iebnobo nemeni .: pre—inu 5a
almužnu. Sat iíem bme'řc etemřel, obje
mila [: přimčtilnó Ímípebpů, [melamfít
mfkebnp ímé bitu; tu bmtřim, alu; fe
pebimolb na tobe malí—l;:—mallbremnih.
3 fbrnuli ie le mně mali i melci, himali
ie :: Iitnmali mm a m ofamšeui boti
mi pitná tue chleba s máfíem a bma
gtofíe. 35: B tim gamii'il atomem bo be
ívobp, Poe už bratři po mně fe fbůnčíi.

?Butíárám iim s tabofti, jat fe mi prmni
Ito! m eiginč pamet—l, a pefíal ifem ebleb

í prní; po aid; milgm tobičům 6 mýtů,;
tou, bu) fe :: mne přiliš neftamli, že 6
pomoci Sauli toe fmčtě ueěbmw. !Bal
jíme fe frbečnč rogteučili a me imeem
!Bánč regenti.

Gtem' gábawm'.

Gal iíem fe přímeu cefleu ga
meíuiei, ale poh.—iní! ifem fi není ftlou
na bíiitú paberel, bud; iemč iebneu fmód)
bratři ugtiti web!, cm je ! bememu ubit
tali, ceš fe mi ílutečnč tale potařilo. 3
oni but-ali ve mně a G bém) peflebni
„s $ebem“ mi bimmli, tlebouh; be
móňfu muhamiice, aš íe mi gtratlli ;
oči. 35: vítal ieíflč 3.1 Dlouhou dmili Rút
ua témž miftč, aš ifem fe teodyu wama:
tomaL In iíem tepnu puftil ugbu imčmu
[rt—cia plata! item, aš ifem fe pat fám

.Aa febe [h;bčl. 3 mgmušil iíem fe :: trá
čel nafteupeneu nóbou bále. Bahrám m
mpfílěntddp f(pňim wdpló, tonfl'ó bupot
a hle iatáfi fráfná flečua iela mi na
proti to tečáře, ga Iteróm premomanú
fluba ftáí. 3 aůftanu íiát a hluboce ie
poňonim hdčím bále. Satin: na mne
moífmo 5 bolela, bud; ie gr.—dttozvrátil;
má tbuš ifelu učinil, ohmatat mi íluba
Milanu) bmacetuit ob milenia—é [(ečup.
“Bet—Hmmm fe atmořile poHúbal ifem Ie
50 neiíítal'tučiííibo čte—měla na [mětě a
Asie meíelejni nu,:fli bral iiem ie bále lu
vřebu. ?Iu fe _mčalo mračit (: na bouřtu
dmftat, [pědpd item, bud) bo neiblišni
bčtint) borasit mohl, břime neš bem při:
ibe. “Bi-Hm fímftně ! iebnenm (tamní,
tterc' fl ml neičiftííi gbálo (: aauepn na
bwiřta, tterá bela gamřená. *Bo ebmilee
otemrou fe bméře a mlibm; Mao fe mne
tiše, čebo buď) fl šábat? 36 profil 0
nedá; a Deum mi 50 obpomčb, bud) bro
bet počtu!. 3.: nebloube »řiialn utne pří
mětimá boípnbpůta bo Domu, přebmibaiie,
ze fe me' poftamn nemá báli, an byla
iama tma a bofpot—ůřjemi (\ čelůbtou
na poli mental.

%:)ptamm fe mne na kódem na
můi nam mntágala mi mino na obpoči
nutí, a po ímé ptáci obema ae [ebuiee
pepř. & napabla mne čaíe ona teflneft,
o tteré item fe bomnimal, še iiem ii už
poŠBgL quiba 5 třfně febniee [ebl ifem
ft na pro!; a bořee iíem fi čaplatal, an
mne božím beípebnň Wegett—mala :: těfftti
počaía, bpd; fe jen na Boba bůmčřemal,
že te mi pub Gabo nebramm nie glěbo tee
fmčtč neftane. 28 té ráně obiemil fe
boípotóř přidpágeie 3 pole, a (buš mu
befpobpů » mém Hamu pomčbčía, ee obe
nm: Himoto, m i on 3M! fe pobmmšm



Čtení gáíxnmc'

bití. $Diůl mne 5.1 mm a utbl “'o
íchnicc, pofabil ic s: mnou ga ftůl a
mgptáwnl fc mm: na mrcch) pomůq celé
mě přísně a na učet mě!)o ceftomaui.
„Smím bofpobm'l připramila mcčeři, fmv
lala [: dní.: a Iyofpcbái' i bofpobgň po
mflali a Sačali [: mohli! na hlas i 6
dmíou a pa! fe přifeblo !: íttlu. .? id
co bell i! nimi wrčcřt! mnícl, ale ne:
chutnalo mi, ač iícm mimi přímětimč !
tomu pobiyn Byt. 130 Mřtři gaíc nanic

dyui blaůlě íe pane?—lili a dmfa icňtč
nbcnla ! práci, .m iíme ml; a boh—obé
řtm jemi o mfídičcm tcgmlouwaú. Qíši:
bili mm:! na mně, je iíem celý unmáren

a tásali ig mne, m3 6de [;—bč uš r&b
lehl, se mi ul'lclon. ERáb iÍtUl tmo má,!u
fhm'cl a profil, h) mi "ijaté miůcčto na
obpočinef m;!ágali.

bčmcčcc, abl) přímím pčhwu otcp Něm:!
a behat—t_n“ ínum _bo nobiyh, ním mi
ufllal, še fe (* tím boti-c Wit. Chi ft
pitím hnutí, polít" jim a mcuměíwou
měn-ni moblitbu (Bártu “Babu občtcmaí
3.1 fab: i 3m ímé bralpé tomáci. “Bauman
mit-im bnípobářc :! bofpobtmi tofu tainč
rcšmíonmati :: oči fobč utírati. *)řacihlu,
lbs burn ipát, nfíqáno lui [mii-.mnpofteí,
bo tmě iíun íc ale poh—šitínechtěl, wiba,
še ic wqftlaná pcřimmibilúmi iaru paul;
fnib. %:ng iícm fire fípiuam, ale při:
ylám fe, je ifem aui Doma tafomé po
[lclc neměl; proto jim tětowal a pwi'ul,
že už ee ílámon burn úplně ipofoitn.
SRi: mňa! nebylo plamc, iá umfcl bo
tráíné poflcle, coš ru,; fe Halo, přáli mt
bot—rounoc a obcím bo mtbleiíii febničh;
fpat. Dlouho ifem icíítč [[nynel, neral
rosmloumali, ač umim co; já pal spo:
minci: na brabť; bomom moblil jím! íc
ga milé robičc (: vřátclnmš jícm uínul ::
[pal móbornč aš bo rána.

Gaiu! 5 rána probubil il'ťj" fc; ;:
ale wífedo itňtč fpnlo, tm; jícm fe tčš
ncbbbal. SI“ alt ta bobrů bun'c, boípoz
bpň, ic obicmlla, a po príted) háčciic
ícbnicí mm bimola fc na mm a milou:

cbala, shai icňtč ívim; a m?; [: bonmi:
mala, ;: ilntcčnč ípim, ač jícm ncípnl a
il bobr: pogoromal, obema sní: gtidm
into pěna. Sá pa! bncb mihne pouto:
blil ifcmíc a dni peřím; obfligct. .boípos
bpň gatim wcibouc přimltřwč Ic ufmála,

, robiíitč ft maul,
Šefpotflř !)nel'f Liga! '
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Honc, ;: by tatomou ílušhupotřcbomala,
(má bu fc mizí,—ota! óápala; mně wn'al

ge to ucílmTi a mgnln ml peřina; 5 mh)
vatámaííc ft, ia! jícm fc mpípal. Sá
um.—Wl ani, ftcml ga talemon-přignimon
pumou—nt mám :: bološil ifcm , je na
tm uocltb bn futrtl pamatomat bnbu.
!Bobčl'oumw oběma cbpítal jícm fc na ob:
dnb, mm'll ifcm mna! břitva S nimi po:
[uibnt n fm: bobwn mličuou polimhl 6
nulami :: mice na máflc. chwčba mbččt
noíli, co bud; mlnmu, že" iítm írbečuč:
„Sartai Hain BMW, coš, ia! iícul pogo:
romal, mibošm'vm těm llbtm ucilibqnčil
_gučlo.3 propuftili mm 6 Iaíhwům ptá:
llÍul ;bmmi a mění, wmýmaiice mne,
[bab—ad)tou; ccítou icbnou opět bo fmčbo

aqu) “ "id; [: (kamil
into hmm.

3.1 břbinou uvítalo mne mlloftnč
nim—, ptnctmo ml prospčmowalo, (! můj
bud) fr to_gtrtíelil 6 nim. „%bal jítm ít
temně; bu splwu rmmíď) piíni, ttcróm
iíem ír m ntcmvítc'm bomř naučil; cefta
mi untata info mnba, Dum: u; flólo
Misto polcbuc a i(: nuit! ani tobo mi.
mmňibo mmwcni mtm: it to Me. llmío
nil [ícm fu, 'ge tabu povbčbmám, toš
ifcm tafc' učinil, pochutmm fiuna bucbtócb,

"už mi bobrů matla bo poccítpíhomolu
ítaroítliwt Mašita. 55mm můi nocltb
byl u! borííi, neboť ml bola bobrů fton
bola ga [pán-ml; ale nic iícm fc ptoto
nermuutil, měba, ;: pob “branou Goji
ic wnub: bobřt.

llumllo fm to ! um: ! čtenáři:,
fbpqu; gcmrubuč stun'mofti fašběbo bnc
gnsuammati měl. Dbmegim [: teba) jen
na to, co fc mimibůlcšitlmím bůttmibi,
pobomlaic mňwbccuř, i: [: ml weblo,
jat fc fifě, uřlbp bobů, nčtbq ale, nm:)
icn'tč bůř.

4. První práce. Smíšené manželství.
Nemoc.

' 19 Štítbtb Qšubčiomitíd) bona!
"'em pnoní práci; iclitoš mfíat pro mne
příliš tčšIá byla, mibčl "'em fc natřena,
jl opm'ttti a cenama! ífcm bál: aš bo
Sinbřidnma .brabct, lbešto iícm
bělal a; bo pobgimlu. .R můli latnatá:
bům iítm [ 3 této práce mpftoupll, čcbo
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jjcm pogbčji boicjinč potní, cm naftaio
glč počaji, ta! je jjcm na hátcc tři pán)
uotoiidj bot togttbal a přec nitbc prác:
nebojtal. $řbnw tcbo na prásbno obc
míjcó Ginatbd) aš bo QDánocbojtaliícm
jc bo Biljtn prámč přcb jinám). &!oio
tam muotjo jonlmilů, ale přcb jinám;
na práci ani pomoíjlcui, poučmábj mid
tomarojjůw na bojpobč cecbomni notlilc'
mnošjtmi bolo. jaj—jelomim toho o mír
šitou o jmáttid), & bomluiviii jjmcje wc:
jpolcf, co lajbí) ! jibiu gaopatřii muji.
Dla mnc ulojeno gaopatřiti mdjia a ma:
je:. 3 rogbčbl jím je teba; bo otoluid)
bčbin -— amjjat obcjba jotma jcbmi bř
binn najbira! jjcm půl topo ioajcc, Ito:
nm májln, jjpetu bojnojt. Grabojticbmá'
tal jjem mi mim bojpobn, tbcšto pojal)
niiobo 5 ianmrábů mnatrtj'tl iftlll, an
tomnčg po bčbiuáď) togtroujjcni bull Sin
nun přehoapil otct toioarpjjům otájfou,
ěbnš bod) měl dmti mjtonpiti bo práce,
je mu: l;neb ! mijtromi gamba. So 5
mboj'ti jmolil jjcm, obtágnm jmon jáíobu
iammábům :: tim bološcuim, jc jim o
[mátcicb jcjjtč pitvu přibám —

Sofia! ijcm jc ich) bo práce, ně
už jmom bma bnl přeb Ímáth) bolo.
ícptm lbvj, u; jjem bol vřijat, bomčbčl
jjcm je, je můj mint je bciwct, coš mne
oiojjcm nctčjjilo a Iitomal jjcm, je jím
rabi—jlpřes! jinám; na [jojpobč )qulfiní.
Smutně-elfomijtroma Bola latoličfa (\ ja!
jjem bueb jpogotonml, nebolo mqi nimi
muobo jmornojti; a in! 51) bolo, tboj
manželé m tě nejblatončjjTi \ořti je mj:
djágcji na bmř fitting? ŽUlijtt 5 m' mellcc
gie ual'lábal a byla;tajbobmniniel'omčnč
fřih), to mi nemálo šhvot gtmřomalo.
Slut j'icc mijn: mčl ni!), ale mne tam
nctčjj'ilo, tof št jjcm bueb za 14 bni 5
ptáte nm pobčfomnl. Sta otájfu, proč
Bod; obejiti chtěl, řctl jícmmubej ofolh'l,
ic mmobu mobtšct m těd) třílád). Du
tvjj'af mm pujtit nechtěl, fra, š: jc mne
to netófá :: je mi po tom nic ncui Db
té bobo o ni (čp: nalíábnl, ajpoů přcbc
mnou ji wíce mcudml, ale tboj jjcm
obcjjcl jpat, tu ubohé šcnč uajtalo bmojs
nájobnč pronájlcbowáni. Qřebálť je já:
bnčbo, au neměli ani bitct, cm! břmcčh;

w bomč. Scbnon obcjba jpat ač bobina
m pojit“ lejt jlojjim ID jcbuici mijttomž

Ětmi gábamné.

nárnmuů tři! a Boudjáui. Gerbera je lič:
zim bolů, ní) co jpntřim? Hbobá jam
[cši polomrhvů w ftwi na jemi. 3 mo:
lám m jontjcbjtmn o pomoc, an ultntni!
smím njjcl. tuo mclItc'm nanuábánimglři,
jiii ijme pobito“ trpltclhi, ttcrá hořce
plačic je nám přigunin, je toto brubč
ptolláíicbolváni trpí toliřo pro miru, pro
nábošmjtmí. 11x jjcm jz obbobial, jh'ij
to jh'ij prcbuouti 3 toho mijm, ftcrc' je
mi tim nebqpcčučjíji jbáio, čim mice
mint ucintolit ouiijnč !: muč jr cbomal.
Sal mile jc zvrátil bomů, moiágal jjem
mu po hrubé a navojlcb. Du jaj: pic:
miomoni mne, je proti němu umlobn
firmu) jmč ojobv Ilit řiti, a on je to;
wnčš jvofojtn je 6: mnou. 36 jtát na
jwc'm, je 50 šábnč pcnigc m tatowčm
bomč nebubu, fbe pmmjc jamá nimi::
a nrájta (Dám Qobn. umim nm: tet—1;
mpplatit a já o 'Biimm i\oúcm obcjjcl
ijcm pryč.

but-b bmbc'ljo bue bojka! jjem ji:
nou práci, ale jaij) to rogbíl mesi man:
čelo? giomii můj mij'tt ncmřl romnčš
jábubdj břti; nic jiíi 6 mnnjclfon jato

bird mijcli m ípofojtuojt'i a m hájili SBo'ai;
já je íta! ua fxatcc into itjid; jmum.
EDiijtt byl bofonnh'), bilo hájuč, ítrmva
móbormi a plat bojuj). Gol bmbj'iuifbo
iepjjibo bobia nepřál, fbjilji) jcnom tě:
icjnci jila bota tonm jtačila, mb jc běs
[an mrlmi jilnř, mc bm: iv noci. Sá
mm těla! jícm bo lltl nebo bo při!
noci; paf mjtal mm: a tfal bo 4. ráno,
tbejto jíem jaj: já gajcbl sn jtmo. íta!
to |“on pic—5ccli) běhu: a'; bo půl noci
na not—Hi; w poubčli ob pít! noci Sačnla
ptáte gnomn. mmm! jíem ji tatto
mnoho ptuřg, gjcbiml jjcm Ft w tráttčm

čaje cclč bájné jjnh) ob hiami) a; bo
pan) a mimo to gamma! jícm prco jin
glatiid: botou—iwi; peučg.

gntim jjcm je ta! npratonml, 'ic
mi trew újti) iupragila a já omblcl jato
jjpalct; na! nájitbomnla nemoc ta! nc.
bcgpečná, je mi boitoři ani uš uctčjjili.
Sá jjcm Žába! bo nemocnice, ale mint
ani jlojjct nctbtčl, jlibujc, se on jámmuč
jjonšlt bubo we jmčm bomč, to; je fin:
tečně &an. molto: cbobll fc mně bum !
třih'átc ga ban, já byl kat "65,31- jjcm
6 ucbčl ro pcřlnád; gaiogmjtbči. atom



Ětcní sábawnc'.

ční: měl miílt mnoho towamífú, mífnt
iábcn fc nm nechtěl mubařit, nač Íi “ *
mu: tašbobcnnč šalomal bollábaic, lbg:
bod) jen Ergo ogbmmřl, še fl mne lčpc
“otřít bubo. Sá omncm ta'; *Fána *Bobn
prom, bl; mne ngbrmoilalc nrbůmčřomal
jim a, še tatomou tčilon práci mít:
uobftoupitl bombu (: “mínil iítm i, 3:
fc na uších) (na bomů namrdtím, a; bod)
íc bofonalc gotmoll. 21306 ncbčlicb po:
čal ifem tepnu boňáwat mibčii tm bami
šimot, ; čebo ie ullftr ntmálo mbomnl.
Sá pal Íftlll nm upřímně ímůi úmofl
moiátfil, še pro fm' bami oíttřcni a
fcíílcni boblám na 5.16 bomů. 2391 tomu
\oclml ntxáb a přrmloumal nm:, gcmm:
info [roč mlafmi bítč dlowat bubc, jen
abud) mu ; ptáte lucobtbástl. Giganoúma
očima břfmonl ifcm mu gn tu láílu, al:
(polu profil iícm bo , by mne propnílil,
ic fc prosatím ua čiflo ucfdmpna citim
! bállTí ptáci, polub fc boum ucgotamím.

Stu omífcm nemohl obporowntí, ale
náramně [: rosbnřmal fra: „?ln o jeho
bobtotou ípolojeu neiícm, ;: mne pro
ponfíti, ale to fmato, ltm' fám sapmwit
bublal, Ec muíim platit id." !Dřm mila!
nun—benc!"cm 6 mmoli, ubbrš 6 pláčem
jíme fc togcíl'li , iá pro bobrc'lso miítra,
on, ia! pramil, pro řábučbo tomaroffc.
*Břiibn ! boltoroml tóšu fe, co blud) bol
Mugen? Dn obpomčbčl, še ncbnbu iá ola,
th,!njbrš pan mířit. .sřboš iícm mu mila!
wološll, to (\ iai, učinil oe mnou mírně,
"a , štol; bol miftt mufnl icbuou tolif
platit. 3“ to míra! lčlárna um: přrmnobo
fiála -— 70 glatócb, toš lboš iícm mír::
cbno gavramil, gůnalo mi 10 I:. na té:
mčř 70 mil rcfto bomů a přts to byl
jím info mutba, nemohu (ml mute [mt'bo
pogbwibnonti. EBmmbalo to teho Ge mnou
mclml blcbč. 3 profil iícm Elšásm %oba,
bo .Dn fám bol minn pomocnimn.

“Bo [mutučm rosdmbu € miflrem
obcbcm fc na mbomni boípobn; boptás
mnie fc, sbnš ln; tam nřiah') lmian nc:
byl nebo nívoú gnómů lanmtáb? 3 na;
treti! iftm tam mltečně iebnobo lraiana
a tamnrába, ě ltm'am ÍÍlllt fc gáromcň
učili; bol mlTal tal otrbáu, ic ncmčl na
[obě aut foífilc. Sá bo (ohm posilal; on
mila! fc mne tal galdl, še iícm bo měl
co pamatomnt. Sat iícm mu fmůi ůmoll
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moíewil, še [;oblám bomů, nabiscl fe ml
bucb, gc mi můi rám: poutí: a boom
mobí mne aš blígl'o robim! mého, bomů
lun'nl še ícíítč ucpůibc. ga tuto ochotu
itbo umiil iícm l)o [)ncb snopatfit prá=
blcm n fíatfhocm :: mobali jím: [efpolu
na (cínu.

*Bolm faulčmu tolilo mámo, ia!
bibnč jícnu íc mtm; ani řhvrt bobim)
nebol jícnu 6 to » ícbnom luíc lrářct,
mšbo iícm bčlc obpočíroal nešli [[cl, am
fnpíc mm:: 10 Ir. (Sim jícm [: měl po:
[(lit? 3m co můi lamatáb mwtofil, to
byla moje volila, ad; int bíbna'! QBimfc
pamatomnt, še tcnlťátc bum poccftuí libé
nahe mnou lplalall, mlhoucc, mu blcbí)
info nnmřcní \\ flnbáuh; febím a hubí)
louícf dalclm me mobě omáčim. “Dali le
Bc umou bo řeči, a (ba,—"5iran jím ímo“
tělu—ítmojemil, baromnli ml učtolit gro:
fíů, alngd) fi loupil ffálcf polímh).

fiat a mífeliial ifme [: Blumarábcm
ungomali, až iíme bomgllibo mčflaí. ..
na Wloramč. Bolo to ofm bní přtb Dna:
tobufíuími [máti—9. 19 cccbomní bofpobč
uatuňli jím: mnoho tomaroifů; tl boli
nomdmi gbrámi, icnomiá fám (ohon mina
bopabl jícnu. 9m Ic po měně tomm, lea
šcl íícm info Qngat na lavici „ironie it
to budm [mou gamuomanou piígů:

91:51 můi ntlllabm Stšífíi,
Grálu šiwota mčbo,

Siterúšto plny: m boinofli
Db Hubne frt'tc měbo;

![Růi “Banc! plny milofli, _
“Jenž ii ro bolnofti bands,

Blitmu flmořml pob nebem
Kašbe'mu ii pobámáč.

Smldfll tbo ;pomíná na Ěcbt.
il Ict-ou Ic [pramuit,

Gmi práce, mňtdo Baroni
tobě jen obituig; _ .

ERábto lmmábáů lqbcmu,
Srl plul; ímilolváni,

Sit—oic bletá jen u ífcln,
?Raibc i: bc; mtmam.

Gugina ili pro nás to! mnoho,
gets ai na břcrooHic,

Uřsimw'c pob ním'čal'lo “dal,
“mnicha lnčfli h'u.

D vřetoglclfuá ramena,
Go ine fc obliiilb.

?(boflc jen můli Dice
“pro orocz mqplmlo!
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Wnůílala' hůbři lm: _ _
213tmm 803mm tclc sábná,

9159 molita nei—ola;
%$! utgutnoít třqróbná!

EU: i tvůpeic roob
18:31 ; botu hocha munio,

91h) len t_oITicbni_bi-iíiníci
iBob lmÍDÍI ti'tgc přímí.

91:5 můi_ přebobrň Sešiííi!
Svah; mne bob Groon (tužší,

?“ mm bibo frocta toho
Sloítí tmou neurčí;

Que af jít—mobbáienú
“Břehutmtnoítijelm.

91k at iIcm soníncnú
Shirou “Bal'túřc fmébo.

!( !tpš přiibc míry:-bind,
38_mutím ; tmcta iiti,

“Ra mc fe ucobltšcic
3D: mííecbuo opuftiti:

m1 6 můi 'nejttnbni *Baue!
mbnd) Ie tp nebi dnuálit,

© Izvúqli tuerpúmi milúmi
9M ruch) blogem'nn bol!

5. Nová práce. Slavný doktor. Čer
vánky.

QD třd) a tůfombfb mpňlčufácb po:
btíšm |:ch item tal tiífc, št info bpd)
fpnl. In Hcpáuo na bwétc (: mášnó pán
mnouptl bo fmřtnicc. “Iommvčfti; otec bo
uctimč pitial řta: .,!Bčtuč uvitám pane
Elictřcl co pal mi bobrčbo mfetc ?“ ——
„int.-mnoho , obmčtil vřícbosí; muíím mám
břřw: říci, že iíem lng tomtom; mt!
jícm totiz na práci itbuobo gbemíbo bai:
bula (to bylo itbo příflomí), :: tm fnbč
moiíií, ic u; ic mčtnim pánem tv bumč
ne; já. 3 wptůgaí jím bo na míítčproč.
?llu; ale [: mtctlo, še ifcm bo pufttl !
můlt hnízdům, tcbv 5911; r&b jiného při:
ia! a rucebncb. 0m nm řttl, ic má
bolt babnócb cbafnífů u ftbc boípobou,
šc ti můšc trbp ble llbofti mvbtat. man
!Dctt obtibna fc po mně tc'qal ft, co to
gač 5G tim Dclcm? Dttt mu pomčbř!
prambu, še item mimi (butan) a nyní
mfcbopcn ! práci. Dn ale mbbaic tobe
obrátil fc přímo na mm 6 otásfou,5baš
bombu něho ptáci přijmoutt dptřl? Sá
byl jím na togpacíd) a (měřil iftm [:
mu upřímně, in! to 6 mám gbmmím
nejí. Dn paf ml bobáma! bůmčuo, ;:
ucbubc obc mu: mícc Šábat, m3 bod)
iaftat mohl. *Bautáta mu tebp přiflt'bll,

(Stout Mbawnč.

št mne f němu poíflc, mtm: mňa! Bál
na tom, abych bucb “tl 6 nim, pološtl
na půl patřící groě a mgalmnc chbou.

53mm mneptcbftawil miftromé tra:
„In mám nomčbo tomtmpiíc; i: rice po
nemoci, ale boufám, še pob tmou opat
trnofti bqo [: sotamt“ Zvllíttowá mtíbnč
mm ptimítala, tágaiit ft, shai iíem uš
poobčbmal? :td ucttmč pobětomam upříms
ně ifcm íc přignal, je iíem uš wic m3
14 bni nrobčbmal. Sa malou cbmíti
591 m butb oběh, mtfttomá [! ícbla ft
mně a já muíct wn'tcbuo mppmmomat,
iat íc mi weblo. (Bo občbč iícm fc fm
botmt na celém těle líčil. mm: mm
bueb uapomiual, bpóicnom wtáčnřpra
comal, a; bod; ícíilil.

*Jla bmbú bm ptiWcl létař bo bo
mu, an mlfttoml chlapec těšte fc ro;!to:
nat. 5.Utlittbo npogomil tě; na mu:,
abl) mm: problíbl. anno bottot pobitoam
t'c na mne potáb hnuti! blamon, mo,
ptámaie Ít, gbaš mám icíítč tobičc aiat
baldo Domů? !Bat obrátim fc ! miíltoml
ptam“ btai'ttč, ;: jim to na ímé uí'fi
flon'd: „©aprmcut van metr! bei:
tt tm tomaroě proč, ou buše
umřít.“ Bp! totiš učmct. mar ba! fc
bo fmidm ita: „'Do mííccb bajbučlú, oui
téš bubon umřu, a iá a mmtbui but—c;
mc umřít, im ;: mmimc, Ebo bubcme
matic.“ ——Su mííat obpomčbčl, ic, noi
bubu mit bobrou obílubu, uribčlc ani
gn unu: Bojí; tmbil to 6 tatowou ii
ftotou, jaro še ga 14 bui miítn'ma dua:
pec gaíc bo Woll) pitím-. (Štmář ii inac
bno mgímčtli, Item! uuu: tato ntčil'má
surámn itmxmcttčbo bottom garmoutilm
Qoutácí tui to fm mífuuošuě mymtous
mali, o mtownoíti bohowwč mih! tmi
ga má! utpoúqbujícc. Sá kmitat o této
učmofti itbo brgg vfcfmčbřií, mi) to bítř
uš čtwrtého but na to gcmřrto, an Eom
já tbmála Qiolm bm to bcu uabúmal
filo (: mríefciífí nwm a mifto H bni
mm: bottorm muničřcuócb přetročil iícm
u; “ani 6 pomocí Boli 58. to! šimon
ímc'bo. ŠIo bubiš pomčbíuo na útčdm
těm, iimšto nčfbl) boltoři nchlíl'í, Ičtař
11:ch míra! čafto iim touccpt ;matc;
pročcš na 'loboto blawuí bůmčtu Etab
mc m chorobám těla i blue.

99 náncbuiícíd) [mátcícb ifcm píal
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fmípm roblčům, tbc iíem a m Interu íta-:
mu fe wonndpágim, pobotůfoie, še bod;
roelmi táb pro [ročgotameui Domů fe wo
bai, še fe ml mffat neboůámá penčg na
pobot—tučiífl eeítománi: obo mi tebo uč
ialou pomoc poflnli. vše; meíífáuí obe
pfnll un, ;: nčeo eufome'bo tuííili, nu
ifem ta! bloubo uepfal, ooílali mi peníse
a m!)bígrlí, bart) íe to neíbřim na cenu
moho! a ie o tom soramil, ;e mi při
jbou miiříe.

Sá gutim bn! iíem nu má!)dd), nu
ifem mbčl, inf Infium! mne utiňr oňe
třuje (: mnie ;bmmí fe !epífilo. :; oblo
šil jíenl rebo ;amíxíílenon ceftn na behTí
čcB. 'Boeelnd) 6 nebřl iíem honedptá:
um 'Báuč ani na ho! 3 bomn neworbár
gel; vognenáblu wíl'al namracomala fe
břemni ída a Eiloít, a na mlabiftmód) li
eíd; rogtnoetnlo fe růše info břime; imobl
iíenl nnporom n; o sámob praeomat šiř
nóml. 3M ifem patrně QSošftč pomoci
sulnfil, neb !čfařem bo hrobu obíougeub
nabo! iíem nu řrátee mčtííi filo u pe:
toučthbo gbramí, neš iíem Ibn přeb uey
moci minul; přeímebe'il Hem íe tebo oči:
tč, še nabe mnou wlábne tnta <Mne, ,ač

jícnu beuuč ?Bunu Boba umíme! :! dýwálil.
Moni mi přiebobi !ični uonoon bo

ba šímotu měbo, tbeito mi progřeteluon
Qioši IIOIDDIIbránu \oofdgala pro gulo'gení
famoítntne' jilonoftí na buboucí čno. “Bra
mil jíme u; bříme. še 6 nnwmeuiícim fe
gbeamizn i meíelemi maf! mi gumítala.
3ebnobo hne, bolo to u: fobotu obpole

bne, počalfcmni tnummb, hen) Ge neuon 4
třetí, nímimat a na otágfu mon, moč bn
tal činil, řell ml, :,e nei pomí příčinu,
tboš '! iá mu upřímně obpomínt ! otásee,
Itetou mně bá. 'Iln iíem mu Romo bal,
še ano, přefmapil mne uáiIebuiiti otág
tou: „Skoč moje oči eat čuíto přeeuliei
hloubí bo ofen protčiňíbo bomn? 5m; .
tam nemám uěiafe' 5lán'ťnipotčn'euí?" —
Sá omfíem nemálo item Ie gantní, ale
ielifoš "'em flomo bal, mognal iíem upří
muž, še už mě oči tofl'nbe potčiíeuí maií,
še íe přec na protčiífnn bomč neilčpc
bami. .,!Dtih) bratře, fet! uni, neta; fi
baemo fme'bo gram; tu tuše, ftetá tčua
proti \oábi, nerín'te pro tebe. “ břim neš
bále bnbn mopmmomat, mníim pobati
obráge! protěiffíbo tobo bomu.

12!

Dbůmal w něm rownči íonleuiďí)
mlftr pan EB. . . ., rten) pro ímon
rogňafnofti gámošnoít uemale' mášuoůi
pošiwa! ia! n eedm tu! ro celém mčítř.
!Dtčl pat (uuu un Rnblieb a bonm brož
bcerh), ftere' netolifo fličnofti tělu, nobeš
i bolm'un óománíne unb iinč mouitnlo.
mm miílr měl rowučš bmř been; te'boš
náře a proto [: m běwčata nosáienmč
nmoňtčmoroala. Stano ifem ie tebp po:
guaf, oř jfem 6 nimi palub nifbo ne
nllumll.

*)tu notoo taumrábomo ubelnl jíeut
11im, ač ífem tenhát ua nie bulňibo
nepomonil. 'Xn tal určitě podpobomal, še
bod) [: bo protčimbo bonm obwdšiti fmčl,
xoíubll iíene fe 6 ním o 6 máíů mina,
še ,všem tu mlabňi bonn ! ulugiee ma:
proííul. Gágfa bnla přijata. 'Drube'bobue
bola nebi—[e,a já obvolebne čiilč iíelu íe
oblet! (\ unnTel fl přeb bínu, rogmiaíneie
íe, gbaš přec bod) fe tobo obuoášíti měl
činit? 8116 in! buě, pomuílil iíem, přec
bnbn neboftnueč. s)řu to nčlnll ifem uč:
folif from a byt iíem lo fun protěiňíbo
bomu. f—šunbbod; íe i tu botnamtátll,
tbobo bweře ob ímčtnlee nebola bbmaly
otewřeuo. !Belbn teba; :! polibiw pm::
táfomi : punitnámč rnln přebuáňhn toe
mňí netiwoílí íwou šáboft. 3 bol iíem
ta! mlat—ui přiiat, ge iz'em fe tobo iuf'gím
ueunbál u báno mi bomoleuí. chod; fe
momebl na orodgágm tn mlabffi beem,
Pteni sením „gebwefiwenxoollougla. 33cm:
tátu ;amolam il bo febnlee u přefmčbřil
íe, it to proti nnyfliieii nebube; unixoup
fe nm oblefla (\ ili iíme fpoín na po:
šeímání. Mostemi fe, še na íta očí iíme
ua febe přimábill, an mne (toto šóben
uegunl. *l—opošebuáni mi iíme na pro;
ebágtn bo boftinee na přebuzení, tbe fous
febč [! phoem I mincm, paničfo lámou
neb fmetauon ;iwot oílagomnh), an ga
tim bofpínmiici mlábeš při bubbč fe mes
íeltla. Dřatreňl iíem tmu mnoho tama:
tábů, & tobo, (má fe Ge mnou míabiw

noni be; nuloíti góllabnou platit mnm,
heeá íe fpoleřnč megi gnómon dmfon

propila. vtetřet—abofíábati,3e1ifem té!
meřeino bůl'ag tanečního umění pobati
muňl a pobal. mona! tbpš počalo být
neimeíeleit, gaplatit "'em mngitantům a
ne; bylo meřer, přhoebl ifem [mon ta.
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ucčnici bomů, (\ 3iílal jícm fl touto po
řábnnftí bůmřnl bobuůcb rnbičů i btm).
Cb tě boby ! nám ?Bcpinta (ta! [: ta
bolfn imcnomala) mice ucbncbá3cla na
bcfcbn ! bř šatům miftromtpm, ale out)

dmblh; na námmčxyu f ui. í'ctuibo čafu
trámímnli iímc wcčm; přcb Domem, mw
i mečtř: [: tu obbínoaln.

mnm-| follícbč bámali fx ně!!m mc:
fpoíd tm mino, :! m1) lulnbí) lib iímc po:
brnmnbč [tbámnli tolcm nidg, buť 3včs
wem buh newinuóm bownrtm 3a trumpety
bcmu' íe obmeícluiícc. Db té prmm' um:
3m; n\ííal mffrl "cm na proti nul na
hol, až mu: icbnou pnniluámn na na
zrání [: otá3nía, proč fid; bomn mv'ďabám,
3an mm nblíšili? 3á [: omlmlmal, 3c
[: opowášlt ucímím, nhpd) fnab obtá3áu
netu!; [bgš ale iftm homolcni boůnl, po
![ábal jícm fe 3am1ňťafhxč|íílbo uaímčtř,
(\ mln)! bpd) Imm tcbbcjííí blašmofř ani
3a trálomítmi wvmřnlL .Rtofoli iícm
bo bomu přin'd, podal ig'tm fc o při3uis
moítí. Írbbv jícnu šil info ptá! w ínmč
wefclofti; Lábná prácc ucbpla mi 3a tčšf
to, nic mu: ncnuoutilo, čas mi p!nuul
blašcnč into potůřcf tmčtouci 3abtnbou
bublající. 3 nc3pnnuučl ifcm tcuřrát, 3c
na tomto fwčtč ncui tuší M3 tnu', umi
Habloíti, ftcrč by i (polu nčíahi trpfnfl
přimiífum ne!“)la.

D tom ííem tcprm po3bčií fmntnč
nabyl 3hln'mofti; mimi moi: ffičfh', (bus
bibo dgafníta, bylo mnohým fůl w očid;
a nafh'ojila mi 3ámiít mnohých proti:
mcnftmi, » tttród; níš: mppráměti hubu.

6. V Praze. Doma. Chytání na vojnu.

Míši! [: pob3imet, an mi ccftomni
(if? bocbá3cl , mal iínn tet—\)robičům, aby
mi uomčbo líflu wvmobll nobcilnlt $a;
tím obpoměbiuo mi, je [: nů oíobnč
\! ůřabu ucbá3cti muíim. Rbpš iícm al:
první, aby, mošné li, nípoň bo 511mm;
ml 00 poflall, 3: F! tam proň snibu,
bona! jícm pfí3nimeu obpomčb. Št [cuns
[owuóm vrchním pobařílo icfftč na to!
mpmoci ceflomni lift n že mně bo nčfbo
3 bomácíd) na určitý bm bo (Bram) bo:
my.. £Domlumiw [: emifmm [mi)m, že
mi miílo u ícbc3acbomá, a; bud; [: mrd.
til, wpbal iícm fc 5 !Báncm iBolxm na
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ccl'm (: 3a bwa bni um3il jírm 16 mil
aš bo mmbn, tu! 3: item tam bv! uš
o bm Mim, nc3 l'mlluma ó bomácimi
bvla. Sim ben přicbáyl mi into moh.
Emmu iícm ÍC bočfal hrubého but, mp:
bííbat ifcm uítawičuč 3 bnípobl), tbc bo:
ítmnnif fc oči-lámal. 253113foncčuč 3ata=
dwtil 0 11:91:313 nčbo umi fmnt, \! ltcs
\'čbo iícm íc umučil, paf Mira (\ čcboš
ifrul fc nmatál i moi: btnbň mattn.
llš iínu iim tbtčl bo náruči, ml mi na:
Doblo, přcílvřbčit fc, 31303 umc p03nnii;
3ůftal ifcm teba; mc imituici. __;nf mile
wítonpiti, po3uwmal iícm [;ucb, ic mne
nr3uaií. “Matta a Mamblun očima na:
řihla: „?Býut iícm to powitnln, št
taby to bílé ucbubc." Cmat iitčn'il itn,
ž,: půjbc na cccboumi boípobu a tam [:

tmm) iiítetz; bopibi, 3baš_ tu jítm čili
nic? \á pat mlbn, 3: “3 [: má na ob=
dnb, mnam! nb floln (\ nflowim je, tuba
b:; l;!cbali, Šť jim fnab učinfnu 3práwu
báti mohu. (Smat nmc tet-:) profi, 3ba3

byti) neměl 3námuíh' o iiftčm dpainilomý,
tobo 3: m zbra3c nattmt měli. Sá uit:

iifca—nl, 3: Do bobřc „gnóm, 3: jim mám
wgřibit. 3: [cm ncmcbl přiiít -——— ——
“21“[: mňa! na tuto řcč luntfa i [cftm
bn pláče ball), ucmobl ifcm [: bčlc pře!
moci a dmtil iícm mntlu otolo trhu a

ruce ji líbal. Dna míra! ncbůmčřgiic
řctln: „ufa3 ícm rutu. '" a tcprm poblč'cct
něbo 31mmínfa mne po3uala. Sa! w::
lic: ifcm fc tcbp 3a učtolit těd: [ct pu;
měnil! © mmnflomnou rabýffí jezuita
[)ncb [ ou3foft Hunt: 3c na její 3átmu:
tet mím, 3: hubu butó ncb 3ítm mujó:
hm Sá ji měl co tčmti, 3: fc ani mo:
ieuffčbo Dawn neboiim,a 3: pob 230mm
ochranou uifbc [: ne3ttatím. SBMmlmps
pramomaly, 3: \: uutnbu mně cbtčlipfce
mot mibřt (\ 3e icnom na to! ccítonmi
lift mi problnn3cn byl, ltm'; mi tatc' bo:
ničili. “Rotta ítála na tom, abych, Ibn
uš m !Bm3c ifem, S nimi bomů icl, by
i at:: :! onanii bomáti um: wibřli; ač
iíem 33mm: abnormal, přcc iícm ttomn
[ml" a mpbalMunn! na cem:bo milé
otčhw ímé. 'lln Ic min 113 ! bomomu
bli3ll, 0:3! ifem a ftel ifcm _,napfeb 3a=
Herml—into poccftnp townrpč na bwčř:
bomu otcowflt'bo. Dtcc toíi pfal :! bal
[cítí-c !rcicar, tw; mi bo obcm3bata. Sá
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íc j'n tágnl, iba; uj nricc pro mne ucnná
a sc íminbcnn jícnu obcíícl EB tom nblb
balí pob oho nnnntfnn(\ ímntn n bcnnljon
ícn'nnnn,(\ tágnli íc jinb o ořcfot po mně.
ímatťn íc binrila, je uš nunjn'unlnnjntbonnn.
„3 pro Qiůb! jnoolnln ícínn'a, to ínab nnínj
bratr, ttonn'unnjícnnlrcjcnr Mia!" &Btonn
jícnn jc saje objcnoíl no ícbnld a tu nc:
bolo rat—oni ani Ionncc. 3 nnnníil jícnu
nníícďo noupmmonont, co jjcnn shníll, coš
brjo ínníd; oůíobilo, brno pláč. flatto
mi nntcfío G blnšcnnód; buí to bonnátnnoíní,
(\ ícbnnó bcnn bylo je mi jojcloučitl, co;
mi ta! ja třjl'o přinbobito, jc jícm lito
tool, je jícnu m; tomn'n [: nonnbal. Sřcj
nic nebo! o na plat, 6 bolcnnnřnnnírbccm
bnl jícnu bonnnown po bnnbč „& %obrmf'

“Bo 4 bund) ícbčl jícnu" uj snít sa
ítnnornn bómalčbo uniítmp. “Betl-anoíš.. ..
an jícm íc pognncnnábln B nnnnobůnni uni:
ím; ícsnndunil, ínnlo íc, je mi jiní) nnin'tn'
nočtíín'bo platu nnalníjcl, lbobod; tnřnun
bo bila nohoupiti dntčl. Rajbn') člonočl,
objlťnjíf potřclnnn'n hčlnit bin-bi, 51) min
mobřlal a nijak) groě í'n níoořil, tal i

já přijnno nojnbobuřjjíi mííto oobčlonoal
jícm íc boíanodbnínnnuuniíh'u gprácc. číun
jjcnn Ino onojícnn wclnni ooonnbll. !Bropw
ínil nunc, nojíat 6 nínu bološcninn, jo no
nnčínčnoicc prácipřijmouti ucínninn. mih;
proč obejití. 'Sá jjcnn fn nnnngílií, je ho
tcn bnřno jaíc přcjbc, a noítonpll jícnu
l;nncb bo nnonočDílnu). Šámalů mlítr jas
tiun přcbmolal nnnucf cccbu a na jcbo
jalobnn bol nulí'tr uonon) obíonnjcnfpohntč,
moc na! nnlošcnno,bud) na li bni změ:
íta íc obcbml. ?ln': nnnc to nnrgnlo, více
jícnn'íc [ntjh'nm uninomtcnn tčjín! a Duch
brnnbc'bo bnnc touha! jícnnn íc na ccínnn bo

ololnníd; nnřín, tance jícnu B ítbonn nncs
nogal, nnnjbrj tolifo něco vtáhla bo ííátfu.

chbn) průwč dnntali na roojnu; já
tcítonoal tolito 8 u_jlilcnn pob pair-i, tot
jc to mnoíjnjm ínab pobcgřclc mopabalo,
into bod; ořcb mojnon utnul. ?(í'n čtnor=
tčbo bnc píijbu bo jcbnnčbčbinn; na noc
Bolo to u ícblářa, Hmi něj íročljo íoua
moji nononíčh) poftntoíti nnuícl. <Břijal
mne na ol'o přijninoě na noc, alc ííclnna
slo o mně ínnóíílcl; motabownl na mně,

obrub jícnu 0 the jícnn a abali íc mojnnnj
ncbojim? Sá iícm l;ncb luííil, co obruš
ííli a oprambn [:an fc. Gonna jím je
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položil, přinnnlo je plná ícbnico djlapn'n
(\ lájali mi, Bod; na nniílč míle.! a S
nimi íícl. mončmbš jícnn nučlíménnčci,
nebál jícnu je, ale utajenou! jícnu nemalá
ítradn, mnpílc íobč. čt jc na bobn'; wůíoín
bo mčíln Gb .. . boítnnn, laut
jícnn bc_j to!;o jíti gamůíílcl. G\cbtali
mm nebo a hrubého bnnc (! nnnolnjnni ji
nnjnni, tmě ně noci nnadjnjtali, nocjli too:

noobu. ?ln jícnu fn nitlcmf uncji hrubou
djnínn ícbnouti ncdjtčl, balí nni gíáíífnni
přilcsinoít a jcbcnn ořcbílamcnn') obce ícrl
Bc nunonn Soli jíme tcbo jalo očnic
šili jínnnc nn ccítč mnjlnotně; oč jícnn blcíl,
nníícdjno jícnnn boílol a andpájcli Bc mnonn
info 5 marcipánem, ooněnonbj íc [nejpo
dmlnn) bonnnjíjícli, še Bc unnon nn obmobnn
nncnnnlč dn boji—on. ?lš po3řč na wcčcc

bornjiíi iínnc bo unčíln, lbcšto mne čclnla
nonjlnorná n\cčcřc i voí'tcl. QBtjípnl jícm
íc bohů a voínítano on)! jícnn ! 9. bbs
bíně mcbcn f obmobnn. .?Bnn rychtář aa
dnoíli poručil, bn; jímc íc nnííidjui non;
ínololíi, coš omíícm mííidjnni učinili, aj
na mne muj jícnu je! tomu neměl,
ligu! [: mne na příčinu; jd obponoěbčl.
Št nnláunčaín boI'L Bomolán [n)no pico:
ílouoií jícnnn plena lonn'níi (\ íicc oblcčcn.

3 onájnl jícnnníc jidj 6: noíín čbnootjloíti,
Ahoj bonoolcno poceítnnjd) libi prn'nnoobs
nn'nn Iííncun opatřených nnn moinu ((nutná
info tuláh; čili nic? En íc ba! pluton
tonů! bo ínuidju, řh ! brnbnjnn pánům, že
íc tobo bncb nahá!, jat obnoobni liínimn
noibčl. Ella to jo tújnl, proč jícnu tetu)
ímnjdj nočcí libcnu těm ncotájal? Sá ob
ponoc'bčl, je je nlnc po uičcnn ncptali,
nóbl—“jbcj ololln 6 ícE—oumlctli. $a té

' pobopíal nnni liítinu a bološil 6 n'níměnocnn.
je nnolju jit, tam djci. G&jícnn íc uctinoč
pobělonml a otočim je na celé lolo ílošil
jícnu tin) té) pánu tqdptářonoi, Inn-53 mně
totil (dílu otoulájnl a jcíítč wicc prou
lágati jmúíílcl.

7. Mračno. Opava a Pruské Slezsko.

S)?njm' jícnu ![šánu ŽBobu bčfounal,
je to ta! bobřc mupablo a nepřijato ni
m práce po 14 bncd) jícnu íc na ímé
íhrě mií'to mínil. Ěcnn noc unčílč Bolo
o mně už na foííc nnonoin; Ergo še oba
rocbcn jícnu, irqo jc jícnu nnn'ílo ccítonoc'mi
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nčlbe mc mčítě pfeídmmán byl.
bilo, še ani icbno ani hrubé pratoba nt
bolo. anl iícm příčinou notoé šalobn
břcnmibo miftm ! ccďn: obcílón, bod) ic
room—11, 3m; iícm opt—notu celu—mal čili
nic. Ěcprm potom, m,; fc ccd) přeímčbx
čiI, še iícm logtagu iebo náležitě Sat—oft
učinil, bone! iícm pod):oah) o naftoupil
iícm uoroou íloou práci 8 “l.—áuemůobcm
n B cdon [poh-imeni. “E'tíflá moílmoie
rřitoóbiía mi [iln lamarábů, “animiijíenl
po moíonané práci neminnč fratodnrile
ttátoil. 511mm nábošné benni pííně oro
mo3otoalí iíme bubbu guvláňtllibo Druhu,
mm; iinú náftroi novom—bít: blaíem a
to ta! miflrnč, že libi ololoibonci gůflá=
mali Bát, bonmitoaiicc ie. 3: u nás braie

banba. 91mm.. momqomali iiuue na
\ocčer taloroá genomeničh i pob Mun ii

unc? bonlů, “už nám ulé něm) bohon
wečeři monolit). ucbnou oočbč na \oečcr,
on iíme to! mnfltotoali, přihoapil mqi
nás honor, ira ob nemocného. Cbtčl
přes moc mit—čttn náftroic, na tmě
bránu; fbnš pat fe přcímčbčií, „žetagu)
fmůi bubebui náftroi přineíl jiš lm fmět,
pod)!oálil naííi mučen, gamet! náG mne.
do bo pimomarn a bal nám ngcnon h'vtn
(\ pinu co iímc mopili.

Qiníi iíme abba. to Muž 4 (mom
roiíi. ?Ráno gaícbmnoííe ! mácigoílonli
jíme vííuč ranní a to trmalo B malou
přcftólolon a! bo poícbne. “Bo občbč čpí
máno vífnč w,!ičnéLw hubu, :: mffnl po
čeflné, mečer mtčmn; (\ ta! nám práce
fila info bramč. Síto; ifcm měl něm)
po d):bili, gaíločil ifcm fi to ničím un
beíebn, ncb ífml nnní na vřebmčflibpblel,
(: tam ifem bn! po fnšbě (aftamě přijat
(: mibču ia! ob [roč potolnni manšelh) tof
ob iciid; robičů. Clomem, boh; to glatč
čafo :: tebbqf' | této ntjblnšenřiffi celého
mého šimota.

Šla—na! btgo naftaía bobo mášnčiííí
:! flcc "ramp mé bnboncuofti, au fc mi
roaličnč ořclóšh; bo ccfh) nemělo. 93211035
ěánlošni mhbici gačali [: ndxiyt 0 min
mé mnmolcné, Nenad) iíun fe omíícm obé:
rooti měl, na iícm mimo bobrou pou-čí!
mdmi [fronmqm Ralfem mnt'ágati fnuobl.
3 činil ifcm fl nticbnou holé myším,
proč ikun talorocu ;nc'unoů fi utčlal, !terá
pro mne nyni neboíašitclnon Býti fc gbála.

Čani gúbatoně.

Gobi! ! Émůi 3ármnlet obtub podpobtci, ač iíem
ici co mošné “Protool, plec nemít! oo5oru
mýd) nafiámniicid) příbugmíď). !Ra ieiid)
tolébáni unum iícm loucčnč 8 banoou
mm. 3 těňili mne a bobčnoali mi frbcc,
bod) měftíťňm [ltpůlu neměřil, uE-qpeču
ilce mne úplnou fmon ořígui. moučlub
n\niafniln [z moí! má, utonul obloha mé
bunt pofub měnila ff přehání-uni nero:
lojmjd) nnm'lěner, tal „še iftm “bobo jalo
mal floou to_getmanofl a profil na tuo:
rlilbád) o bobrč wnulnuti. co a in! bod)
10 této neínósi učiniti měl. Sehnal“ na:
pablo mi, je jím jcíítč mláb na Šmčni;
a přiibcfli ! lomu, tbc mi, Boni neoutn
obmríítčn. llílanoroil iítm ft teto na
tom, je rabčji na čas obccftuin proč na
rálííi gtunenon n but—Hi to mě! být, 3:
mně to neuibe. :qualitn ncíměfil iíem
fc nil'omu 6 límlo úmnílem, a'; iícm ie:
bnou ro ncbčíi obpoltbncmifiromi „stoce
potčlomal 3 čil'ta jaína. Dmfícm še mi
to tofíemojně ronmlnmoal, bod) fe ncuná
bíil, 5:51) fl faštú un luiítč mém tobo
fítěíti tocíšil, není mne čchi. Žůíftďn bos
míntoa ta mífa! nic neprofpžla, iá íloč
ioěci [It-šil o d)!yftal [v na obdaob gitřti
ffibo bm.

“)!a mečer, l'onš iíeul ! 15.
Epřil'íel, bolo mííedano fnmmo, nebot uš

bofledni :) mém frofn. Rámli nm: 511:
bůmčrn řlonce, Še moi: ccfta na rolnftav
uotocuú, ie tolifo múmlnmou, ';e begpor
dyobn ním, mice fc nemrátim. (hi Hem
iní) ubcgvcčomal, 5: from i\ošibo bopu

fítčni nic na [mčtč mne běl: na cej'túď)
umbrči. gnómon:-li nás soap, po! še fc
opět fblcbámc, :: bobulí io tom můíc
gřtilooěnibo , nim, mice lmoglončimt.
malběbo bnc o 6. bobinč iítm fie! bo
tonda, m iíenl těž fmou mnmolcnon fra:
třil, coš mne nmdto rogtršitómgpůíobilo.
<Bo míň fwatč iícnl ic B ni přcb !ofleícm

[eíícl a me imčnn panímčano [\nl ifem
popsán na [nibanL !Bři tě příltšitofti
motýla! uni poutáta, 3: mi nebylo třeba
obdaáget, že nemá nilobo, icmuš 69 Dům
i řemcfío ohm_gbati mobl, (eba “Beoinhx,
.: že u, toho miftromílroi fnabno pobo

i.ibnout l_nch itn mna! uš na min ob:
boblán iíem, še mně nechce m tom přes
Lilek; "abl mi na frbce, bod) ft icn bo
[sfe (bo-ml, a še po mém nám-om tone
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do ! bobtčmu Ionci přiibc. !Bo n'- ifem
[: Bc mmmi togloučil na bqlou [ble
Danou.

Dnatnč i mint mňi imiftromé mm
oplahli a moii !amarábi mne moprowč
Beli; icbcn mi ncíl ranec, btugi aanotili
poceflnč oiínč a mi 6: mnou 03 to pr:
mnibo ničím: na I'/, bot—im;afty, fbošlo
iímc fi tcptro B Bohem balí — iá Hůl
opět fám lo ciy'm [ročtč info príl. $řl=
měnám ft, še ifcm [mutnčii; I .....
obávám, neš ob fmód; robičů ; iá blcbčl
:: mmirěf jícm afty, iá "cl :: ncmčbčl
lom, já mqflil :: nemčtčl o čem; příčinu)
tobo čbqttčno blišc f: botólali. Gcfta
mne web!.: na mofoh') mrd), obrub měílo
cclč iemč [patřiti bylo; nttřcba N!!ábati,
Že ifcm cbrátim fc poflebni „B $obem"
to bud,:u gaiilal ml'ícm brabóm. "Bal [:
po,;bmibl bud) můj ! nel-cítím 6 mohlílc
bon ča bar C!)ndm©matébo,-čim jícnu na
malé portu; na bami cenu nabol.

mrmnibo bm Hem mclmi pomalu
kůže! a čafto iícm muíel fl obtořumati;
term: bwin; tm jícm nátcšitč fc ro;,cfíel.
Slalučřil ifuu fi ccftu přec Elomouc !
Dpamč, bo tlerébo to'lebnibo měna
m,; ifcm přímí, zlomili mámě rokom.
Dom—shaw fmůi ranu: n— (cd,-omni [;o
fpobč oErálil iíem fc bo i(buobo bcflincc,
chod) I'! to fudmni uěiahjd) sbnlh'n lvl)
rrofd. mcrolřcbomal ifcm šábllébv můbcc,
an mno libqnú \oůuč pcčiucl ;, balda
mohla. “Ra mou proíbu otrámla mnc
lumbařh, Bod; ga půl bot—innrřiňcl, ';:
bitch nemá m;. íčífil jím je icon, šc
něco bobrčbo na sub boftann a “1 určí
tou Dobu yamital ifcm bo rud—puč. Šílc
nafiaitc, ialč Iehmti fc mm čil'ocnilo.
an nm: tam úlcbni [luba lnx—ital,(mého
quodmbo přelaffamó hdmi-fa pro ob
vlatn Šoši na mne zam—lala. '.Uřčl nc=
malé [aftominq na těd) 15 Ir., není tam
ble comic ga !njbčbo pmfměbo bond
nml, Hučko při profcni 511hml.3&3a=
tím [obtato fe na muni tášu ic rol nm
!onmč, jalobod; nábobou bo ludnyuč byl
magii. 91 lbpš mne přec (Hodí d)!čl,
mtročíl jím íhdcčně to ňcntomm; a bal
ifcm [! nalít ohon info obočcimá bon.
%obmiomal mi, že [: ublibómc na po:
licii, já mna! udelam ma! ifcm fmůi
tanec a 5 Domy jím 165! bo !Bruffčbo
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ělqífc, llcrč iícm téměř na teto profíci,
Rmi tcu [: mi náramně libil, ale pít:
ifcm m daině té práce nepřijal. imunní
pobothxouti, Št cenomóni » *Bmíid) pro
dgubébo tom—umo ic uab míru lrunné,
&lám pro dgoěcmcc. mamma-li bo,
bómá samřm 03 na tom: bčšicibo mčftce
(: pa! mu “oman přes hranice ccfh:alá:
ion. 8 ti libé, "tří by dmbt'nm poccnc
němu řclgoo onímtli, ifou pob pcruton.
%řibobilo [: mi tam jconou, 3: jim to
icrnobo Domu mragil, lb: orálně oborou!
Hubu úřcbni. 30! iíem blamu bo ímž!
nice ftrčií, [patřim izbo helmu a fine
wlš na néně. 9řo5umi [: famo Wow,
3: iícm nečehl na bárcf, nóbrš přímým
bročl'c toga! ifcm nobl) na ramena, neboť
jícm měbčl, ž,: fc ílnlya aa mnou pnfli.
“Jčnpabla mi íítallná mufflénla; miflo na
ulici, too by mm M)! bespoúqbo 3atfnul,

jítm ic tam nltql, [Íqffd ifcmln'omománi
:: glořcčcni izbo, ŠZ jftm fc mu to ofo
mšcní menil. 'Zcpno $a- bobnou d;roili,
Roš n\íítdýno uniklo, mvlqí ifcm :! “(aft
uč Iobmagl 5 ucmilohbnúd) brápů. Ioto
pronáflcboloáui učinilo umo obcgřdmpm a
dyl)trúnl.91\očajuč Hem fe oblcfnul to
ncilrpífida "úlů a bnb fuibu, hub atd;
papiru fločcncbo :o ruce mít a 6 tim
mneliia! fi hrál a necbobil jícnu nim)
bům ob Domu, núbrš l'h'Š na lřiš ; i po
tařílo Ic mi tatto neicbuou tobo icftřába
onibit. thamč fc mi mimoto šimot
[vx-50 gon—limit, a proto iíau_ [: rabčii
obrátil aaít bo fmč mlofti, bo Geri), (: lícebo“beru.

8. Liberec. Dragoun.

33 tomto _;namcnitčm mčftč a ta
lom Břebimi průmoflu [ouťcniďčbo [d)ů
giroá [: té; mnoho dpaío, a ta! fc nato,

3: při mém přímou nás tomm-umí: bylo
11080, iwi wnidnú na práci Mali. i'coo
řaí_uprůtoě boftamčl fc tam “má tomas
room) Dům : rodilým usínat—cm; bola
m něm nemocnice pro tomarofíc &pilně
bimaolo ;,řišmo, a [;ofpoba cccbowm'. .Ru
[lamnol'ti otmřcni tčboj Domu Mílo ít
; dali na 200 tamním, mn'cd;Dobro:
moho na práci floiicid)po! obnáficlo 1200.
wiiftromfhp i nemá towargčfló Dům Báli
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na námět“ proti fobě; ; prmnibo mebl
fe flamnafnú průrvob bo hrubého. ?Za
přeb “li nciítatl'íi temat-nm m pořábfu,
nefoucc anal ccdmmní. 3.: iabou aíi
bmou fet mila fe peltabnite fráímími
wěnci ogbcbcná na nofuttddp *.Břcb ni
Iráčtí! bma Barni tcmarpfíi a bma ted)
mil'tři, ba ni pal ucfcno řábamě nářabi,
gmláíítč památné tonme alb. “Bat tepnu
núílebamata přebloubá řaba a napofleb
nn; tamními. keři jíme prámč bo měfta
ptibpli. Stane řaba vonntomata ncimětfíi
lratodnviíe bimálům, an ifme ia! fc řilá
„se mnemiňmeílfamih mcelém mnnbutu fn
mnttačomali. EIRnobó Dobrá ťapa naftu:
jll fl fmůi ranec [damálnč to?, 3: ; něba
babu; miíziq ; jiný obletí naídmaól "atp
jala trban, něftetó fi bal gafe metmi
umu-bo čálešet, iini ncfln lorbelq 6 pimam
meči gpěmcm mcfpolel fi připiiciíce. za:
bla fe otlitaml po měně a; bo 51mm,
tbc fe pánu hraběti ga gbrami připiieln,
pat ob icbné tawárm; ! bmbě, le mncm
přebftamemim alb. Roncčač přinel a 5a=
ftami! fe průrvob u unikl,.: bomu, mgm
už, [tfíenl [talo , po ltcrém ie nač čna!
při bubbě a ptcmolámáni f(ámt; na bům
bamčfil. “Bu !ašbčm vřípitfa hobita fe
"Icara bo powětři, mrfíal šábuá nebopa'
bla belllf pro nefčxflnč nuwšftwí libfhva.
Shui fe napotom i rollabnicc na ímé
miíto pološila, bnl mcčer, a m bimablc
tamarqčftču! ponejprm fc bralo, při tte
téjto bře i pán bral-ě 6 brabčnton při
tamní byli, fterášto námfítčma nám brn:
bába bm 2-1 fnbů nima wpneíla. 8 na:
gitti fc bobomaío aš bo rána, alt mnef
dmo fc mebío w ncilepífim pořóbtu.

ma fmětč mííat mine mffednw, té;
naň: rabowánlb pominula :: naftala íta:
raft :: práci. Sin iíem já fe lpantátomi
neimice přimlil profc, bt) mi pepan-il
mino, an uš blcubc jim na ccftč a tapía
moi: mimi ie bubeuó. Na tuto mailu:
bafta! iíenl bum hrubého Dne melmi [Illňné
mífto a počal ifcm pilně ptam—matt, ta!
že ifcm fi číITal Iáíht mifh'omu a i fobě
nemálo vafloušil, čicbnam fl cclě tráfné
nan; a nab to iícm icfftě gamma! přf:
mid; peněa. 3 byl iíent npní cele fpoě

bien a mixů! jícnu, 3: fi m neiménč bo
jara pobubu. „Banan člomč! mini a s.Bán
mílí; měni. 3 nenabáni namfftimil mne

Čtení aňbamnč.

kajan přiučífeie lublabvu neminu, 5: 056
mnpfáni jim co aprdníci na nominací,.
Sá Hem fc ulcrí, še ifeut ani [(oma ne
mohl promlnwit. $a! ifmc fe tabili we:
fpolet, co počnemc. Qamaráb uamrboa
mal, bncbom ()ncb fe abnibili— ale ja!?
mafie průmobni lifh; leštit; :: ouřabn a
bnlo fc báli, ia! fc o ně [)!áíiti but—cate,
še nad ()ncb obcfflou bonxů. Batim po:
bařilo fc nám jefítč tcnfrat mntlonquouti;
tancelifta nám Iifh) bcge wifi námith; po=
bepfaí a tamní, a já na nejlrntčjííi gimč
ubíral item fe verona bo £ . .
temito ifem právně na [[těbró ben bora:
5M. *)?atrefnl iícm mnedyno při abrazní a
naífcl iícm búwalon nútlonncft n fmid;
gnámúd) 5130[mátcícb pa! mftoupil iíem
„safe bo práce n tčboš miftra, n Ilcrěbo
iíem navofíeb přcb abóobem pracem—11.
Qszln fe mi gafe Dobře, infa brubbn, jen
3: bageň přeb moinou mi uftamičnč roftla,
tím mícc, čím bále moí: alumni! [: ama
bala a gatoš;ni famoflatnoíti na muíli
ícšclo. maf; tato paflcbni bátcšiloft byla
pro mne ořechem přetmrbóm, tteró ifcm
tcprm po nefmirnódy protiwmftmídp 6 po:
moci QŠoŠí roglonffunl.

„Ba neblonbn mnfilo pfiíné nařísc:
ni, abn lagbí) miítr, imš tisíbo tommy;
Hc má, tauřabu bo boftnmil, bt) [:
průmot-ním llflem mylásaL gšřlífla tcbp
řaba i na mnc, ač iíem fc poačtnb svě:
čomal, an moi: Iiftina poínb úplně nc
bofíía. 3 pracawalifcm proírřtbtrm pfani
! robičíuu, abpfb nami) tin poboíám; ča:
tim přímí rvala; oftřcin'í a in d)tčj nes
(btři nutil! fc na rat-nici boítamit. “Břeh
ftira! iícm, še tašbou cbmili nowó lift
; boatu očefáwául, amn'at nebali na to
nic, mm na miftč mne gamřtll, ltm'što
měscni (dbá) ofm bni trmala , báli ft,
nbvd) inu ncuprcbl. 210 byla btngna tas
na jat pro mne, tn! pro moitptíguimctl
.gncabmbc'lm buc nm: nawíftiwil pan:
táta nemčítin, by mne Patřím mnmabalč
té hmat. antlábal, ze ma w 3..
gnómon :: plnlomním (Haim, B na it:
[)o bobtamnílnoft bůmčmč [: Nábá a it
bonfá itím pronřcbnictmim mne oíwoba
bttl. 3 flíbií mi, št fám [: ! němu mp:
bá na této góleěitofti, coš ilntcčnč bucb
bmbčbo bnc učinit a to pčn'h) Rba;
[ěťař ntofbu teba byl mnilccbnní a pans
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tátou uiiiítřn byl, ic jít—mmclmlílabčbn
těla, »romuftil bo 6 nóbl-ii, i: fc umc
nisnč ujme. Qobn'; přímím: můj to:
mmm connu 3,3.. .přifícl tcmuč
bo mě3cni, ba) muc raboftuou naběií mr
nčfub patřím. 18951131:ic uma! mi noha;
plné vudňpmm, ftač iítm 115mmmbččnafti
fmářcic líbal, frbcčuě šclaic, bad) fc mu
ga talcmon občtimpft bil-i'toiuč obměnitl
mohl. Spominaic těd) přcblonbúd) bob,
ltcrúd; jícm $a tm tůbm m Laláři gahlfil,
pobacd cítím, že mi má, po těle choti.
Schinč fmčmllo ifcřilo mi na mě Labum
čimom — nabčjc, ;: mi ob mohu) po:
inošiuo bubc.

!Bu ními ítmftiplnůd; hned) bom:
bl! mm na tancelůř a agnámmo mi, že
nás ! vbmobu pomqou sRřttcři ciginci
mqi námi, co bělali rámus, boítall še:
loga na “nimi & jid; ncpřiial, anlš mi
náňlilu bálu) bpm, au jím na míru
obccnčm blutn nim—rat fc ucúčaftnitmaa
baftaln [: mi i ti cti, ic mne fám pan
putlmifřt bo ímc'bn fočám přiial. Rum
mi [t))bla m gama), thai fc bíi'gilo om:
mimi, tmě nab mám oínbcm pro (clon
buboutuoít togbobnonti mělo; ! mola!
jím! ! !Bálm Ěolm ga puma: suciblub=
ffi [;Iubim; bum: ímč. Soma ifcm přcb
famifi ftoupil, obbrunlo mu: cclc' tolo
mojmih'acb bítRoinítů, ltcří k talořta :)
nmc brali.,31.iíftč par iícm [: galíbil
pánu titmihtomí ob bra ouml; p_nčřiw
mne fam oíoímč píiíuě Maří ba oči hlcf
běl, aby mi šábuč (boby ucmptúhl. &*
!ař, jal iítm gpogoromal, salsu [a, ani
floum umim: ! mému proípčdm. 'Iu mi
u) un'id; gabřmčlo bromomč „fd)0ptll.."
Sá [: na létat: tasawč pobímam, Aba;
to mošné, on gatt'm urágal mi sába a
id [: íta! bragomum. “Běta ml www:
míbá naším, abgd) tcbbc'iffl c_in) ímé ilo:
m9 mpiabřil; byl ifcm iaíobn raněn rm:
hm bnšibo pana, ničeho jícnu mice ne:
mihřl, ani urnnífcl, aš mac 5.1 Neubau
(bwin hajan tc'š obwcbcm'; ! fat-£- při:
mcbí. $vlntč to přebrognc' biwabl'c, icš
[: ml hawčlo na oči. Zu břbuic na:
řičh') otce pro [:,ma, tam omblčwá math,

onbc Ítfftn a jim) gnómů. !Bru tašbčbo
nřtbo nařífal, icnom pro mm ad; šábm
akcii rnbiči ničeho » tom poínb ncmřbčll,
moii přímím! mňa! břlaíi !" iil'lctu, i:
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-obmcbm ucbubu. Batina 3361123119 m;:
bob! iinal.

D 1. bobinč ípnlcbuc ball iíulc pob
přiíalpn m3atí a o 3 bobinád; boílali iíme
farm, s ltaou iímc bami: propumčnl
[n;li aš bo gamoláni. $a! iícm nflvífcl,
še mílštmt obciit bomů, [pabla Bc nm:
mntdma šaloft iato Iamm, &!o 10. bobinč
na mě:: líepal jícm uš na alan fmůd)
gnámíyb m 55...... 3 mótčii ani umčs
fit, šcbptb to byl, bomčbřwil'c fc uš bříz
tnc, še obmcbm iícm. gtcipm gamba
mali ít, št [uab ponvěřlIbala; fbpš jim
ale [mou rartu utápí, nafta! míl'cobccuí)
nářcf. aby; jíme fc boft naboiclnmali,

ufoiila íc pani—Puy bolo,—ftmnméntou, ;:
to wůlu ?BoŠí a ;: *Ban $le gaic po
moci můše. \Bantáta parabim fc Bpancm
purtmiítrcm (libil, je fe » um: gaíabi,
tu.;d; miítrowfiwi pabofáblml, a pa! še fc
mi íuab břimc pobaří woicnflč pcmin:
ucítí opraíftřmt b\')ti.

9. Mistrovství. Požár. Propuštění
z vojny.

$? tonm tcnci [mol—xlpan puthuifh co
ccdyomni lounfař fd—fqm celého cechu, ln;
mac ga miiha nawtbL Na tu bobu tetě
iatgim negapomcuu. Gotma ifcm úlh otc
wřcl, Byd) Šatní! (mnu přcbneíl. čaragil
umc bromomó blaf ; 300 brhel. „Babtc
bo, tobo cígincc; naň: mlafmi bčti nc
mobou miftroml'tmibofábnom, atenlo dai:
nec fe opomíjí balítat i: meči nm; nm;:
l;nbtc [;o, gabra ho!“ — Sa mul“ pr
cbuout :: febnice a bobroftbcřná mámi

fltomla [d)omala a 5.1mtla mne na pňbn,
aš bx; fc !ůóllitť poučfub uložila. 21mm!
ani paufomifař ničcbnnepořibil na uho
ccni toglácmc'bo šimlu miftrnmfft'bo; !a3bč
[[o'nm [mímč půíobilo talit, infobp maila
bo obnč nalímal. 3 umrtí romněf; pr
dnu—nt:: to Dea Nebudu. mulbébo hac
to omífcm iinat wqpabío; neibnrni tři
llmmi přímí na njbm bn (51.1qu :: tcd;

bafta! ob [lamačbo magiíttáht otá3tu:
„313.15mne bobromoínč přijmouti chtěji čili

nit 9“ 9m 5a mřflo obmebeu iícm, ě: [:
mi tebq lxtimomfimi mčl'títé nbepřiti nc
můšc; ncfmoliali ted), že mi magiílrát
fám pamati bělat mifttnm' hle, o. ágís
mi minn; probtebnouti b Iu aaftalv
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iai: hučení :: bčbám' (\ rabčni fc proti

mně. Gmolóno na nemo [cbůahc a 16
mlnbňinl miftrcm ořcflc'm iícm (ut)! bo

cccbn. 36 paf malápl jícm, šc mi Žiwot
příliš blaho, chod) [: bal Aabit. Icptm
hrubou poíillou uiifnřu [n;to, gc mi nic
alžbo ucbcqi, bofmmll ifcm (c. Dloffcm
naftal i tcnlohatc otom, ale na [lomo
cedmniftrotoo [mlo fc utifícní. 1)an mi
otáglu, 51:03 fc míícm ccdyoronim málo:
bám pobrol—ili dpci :: ficc 20 gl. ftř. oh
;ápifu :: 120 al. ílř. na \onIdpn?

Roo; jícnu [mou pomolnoft mnicmil,
řcčcno mi, bod) fc o patřící tomu na
minromfló tuo poftatal a po! ic obtáňl,
še fc mi problibnout tá. & catoftí [rč
dwl ifco: ! naítároaiicímu id_mónomi, bod;
mu aarčncmal, ialá prolnčna íc ftoía to
!;latoád; f(awxlém ccdm. EDlůi miftc, u
"stého ][cm pracomal, fám uci umbičcl
[wc—nminu, bod) ii použil 1m 3botommi
nlil'tcomflc'ljo (cm!, co,; ifcm Btabofti při
jat n připram, lcnal fbůlcšitčtčto práci.
Bntím člowč! mini, ale “Báli Hůl; měni;
nowá lč5fa robloma přimclila ic mi na
nflu. ——

Šolc lo 14. i'cnocncc r. 1822 n
3. borinč obpolcbnc, Inf; „mamut-ání\vclíó
smol: íe rrghoilcl nat—eměftem obíamtic,
3: boří. ŽBchdgcu [ib ; přcbmčfli brmxl
ie bo měna; Item! ifco: neměl id poípi
Hit tam, h): uhnnu) Šimcl brqif tomtu
mu mód; milých? “lží—ibabo I—rům)foalřil
jim na náměni poi'třibačůto bům \o ie
bnom plamcnu o bncb meblcilíi bůmpro:
nm.mifům metal hořící hnout, lolomag a
lonopi ; vím; na mfíc ptam), tal ic i
na pícbmčíti [: poča'lo dmtat.

S ncbloubn ftálo téměř cclc' měfto
na moři obuimčw; ioům moiid; příguimců.
thčí ifcm 5 počdtl'u míícdmo co mošné
(náfíeti to "1ch cm mna! uš nebolo
bral—ččnfu, cm; na tahu rantútown uo
filo ic romano bo boíni ftočtnicc, proto
je pcmnč llcuma ogio. 3 noflíi jíme bo
potrbóní, aš na nás obeň pabat počal a
pa! gatořctoffc bránu opumti ifmc bům
to nábčji, že afpoů note! to Henuti a
me ílícpč bowden 1:11. 8 ucmgali ifmc _;
bomn ani ga nebo! 6 Mou. Wa ulici
mák—„lofc plameny info obnimč iubo, tal
ěe jíme tolifo ! nciwčtffim ncbqrcčím

Čtení Q&Bamnč.

gimota bo poli [: boftníi. D 9 bobinád)
ua wečzr bola točí a Ioncl m ncimětnim
plemenu, o 10 bobinád; fpablo mom; a
bobim; obbimnc “]. na 11 na poílcbp
ířiliín fc téš botů.

mne to [traííná večir, icboš gář
na 10 mil wibčli bolo; fcřítačct bylo
boinoít, alc bylo uš po:,bč. 550 půl noci,
tvoj už obnimj bral bošíral 56mm ftrav
Hnúd) holící) bobů, pótií jim to měfta,
bod) fc očité přcíročbšil, Hera! to o bo:
mcm neměítinóm m:)pabá. ?ld) brůso,
brůóouci! ;) robotní (munici, "ctou jíme
$a bcspcčnou peflábali, počalo fc ro olncdg
fmilit. Sá w:;rasilo ofno dně! ifem fc bo
uvnitř boftm; gntim ale přinupem mm
Ioronibo m5budm tcprm fc bcutnaiíci
obcí: uáíciitč m,;íml — o 50 nčfolil o
hmicní (léta fcbnicc ': [iů itlcnutó fflab
na íulna ano i [ficp ID jebnom ohni, ta!
že mííccfo na prod; [bořek—,i abipnlbroftí
obnč fc rogpufall; a koncily.

ŽB rot—ohněm uclítčffi nncbáčclo [:
přeB 170 robin, ÍCŠ neměli) hm l;!nmo
[líc—ni!, ani ic čim coil, ani co bo úft
[tcčit; mnoho libi fc popálilo, ba i to
loncc gabuíilo. Sian: nebotn rřimóbila po
nimi mnošftmi bimátů to měna, mcgi ii:
námi i iebnobo Bohatého mlynáře, není
se [roou nmnšclfon i bcccou přiicba bo
tout" \\řeb boftinccm fc ml'tanoil, imš
tomuřš [\ql mobořcl. 91.1 ucfftc'fti to těm;
ofamšeni, m,; fc můg přcb tcmcm ga:
flamií, ipabí gbčuý fítít ročbnho lonč i
mů; & libi, co na něm [cběli i iinč, !tcří
!olcm ftáli: gabpnuío toho ll niob, bi
lcm hrubeho team tnc po ndmimocb
holenní; [tonarofíe

Salo btubbp Seccnciáč na futimid;
[matčbo mč|_'ta Scruíalěma [ebč lmilct,
lmilclí jíme img obpolu nagí pob [Tcróm
nebem na [pálcniítm o: [rbccm [formnu
ccnóm bo Euboucnofti bíebícc. „Cioš ic
mám, řcll pantúta, too nás nyni opuftitc
&gůílmovtc bibč, ale co m9 foběpočncm?“—
911211:polili) m:. „92s tai, pantáto, obruč:
til ifcm, il: u nás nalegl příscň, Ivoš
mám hoctlo mění, i umrtí by mm 8115
trclhli, nobody más noniloncíitčfli opn:
“il." 8 rogpíalali jíme [c na nomo mm
cboi, mt [: lnúm blížila miíoítbná lena,
něco ! jiblu nám nabigciíc ; m9 mfia! nc:
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mohli jíme ani foufia požit pro garmutcl,
jenš [rbte naň! fmiral. Dbpolebnc ném
$ón Sůl) poilal potěffitele m ofobč mel.
pana pátera Sana, Iona mého naučnou
iícibo tdpťma,lion-63 na High! !aplauomal.
$řimc5l nám 6 [cúou l;nc'b tciařílčbo mi
hra, 6 ftehim ÍC náležitá umlmoa (lala,
aby pqůfíalě Abi co ncibřime poh-nn)
Bylo. Waiato l;neb nóbenníh'l, abl) mnu)

obflipcli; amfíat še 5lou ifmc fc potagali,
[amotb ciginďno bo práce přijamnc. “Box
trabli nám, iaf ifme fe tepno ob libi
po3bč1'ibomčbčli, cololi \n rumed) ro5lito
Bolo, pení5e fitibrně, glatc' prftenp, ná=
ufínice :: filu roýihid) nábob dnomóq.
Soto wpmášeni rumu a připratoo ! Rambě
trvalo celých 6 nebil, cola pal opravna
bonn: protáhla ít aš bo horbé 5inn).

Gonna ifme čiebné nebem; poněl'nb
mnmůSIi, nanala gas jiná ; galibilo ie to:
tiš (Banu i\obu pantátn namnh'miti bo:
lcíinon nemoci, Iterá bo potři čtwrti roh:
na loše upoutala, ta! je jím bo 5:3
počmlratc obrateti muíeí, an 6 febon ne:
byl 5 to mlůbnouti. 91 tal fe ftalo, že
ifcm i ici ,obilubomaii i icbo řemeílo
safiůmati mufcl. 311 mnm nebolo ptr
moiTIcni, (169le m tahmóóto otobwfizď)
famoflatně obniflo fi 5řibiti mobl,a přes
to mel. ». San Ram fe abminiítrótorem
na bané mgšábal fi [mou Miru ča bo:
[poboň na čas, coš mňa! přes celé leto
fc protáhlo. žDicůi tim mobotomil iíem
lnilirotofh') tus, iebnal jícm fi po něčem
poč řemcflniďé nóřabi a co nejblamnči=
nibo, pracomal iíem o tom, abpšy fe fo
nečnc' mojim fproflil. &lt;—noi po bloubúd)
fnabůď) a melihid) útratád) bol'tal jícm
propnničnou, bomnimaie fe býti na prahu
[mil)o cile. Dienřátclé wfiat počínali na
mne popugomat pantátn, sčeboš mi ientč
nciebna trolů flga ulapla, ano bolo uš
na tom, še mnoho necham a bo ímčta
obeibn. „Satim po Bouři mněifti fc móbud)
a gafmčic ie fluncc ; noma; tal i moic
obloba fe pogntnabla aale \oojafnila, člato
upřímnofii gbuficno quffi w peci proti:
mmfttoi, homo tonečnčbou3náni; najma-ni
pa! gáflubu o botonalč bomgumčni měla
přelaffamó matfa moií manielh), litra
l;ncb ob pořatfu až bo poč. fmrti [tbečnč
mi naflončna bola. ?Bůl; ii oflana!

Seině přcb [toabbou toga! mne pan:

tata B [eBou bo Siblamp u nich Bami!
inne tupci to [n!nab, jemu ob mnoha
let son—šíbomóšimal, aa [no o naftůmas
iicibo gali, a šábal ho, aby i mně fmou
bínočm baromal, 3: fe na mou ptáci
Bube moci ipolébati.

10. Svadba. Trní. Na faře.

Roncčnč [lamili ifme B mon man
šcllou Water, ienš mne tolif Bojů Bol na
a m něm; mi bohatá nábraba fc ftala
ga loncdo unpcni, a to frontou fmomofti
a 1:1le obapolnou, ač i to této gabtabě,
info na tomto [mčtě můbcc, nehoctlo růšc

51:5 ttni. ?lbyóom fc mpbnuli mňcm
možném [tášlam m bomč Dobrého fite
mna! priblimčbo tchána, pronainli jíme fl
obybli íamoftamě. EDIE" iíme těšili počú
ter to notoé Šimnofti, ale SBM; nam patr:
ně šebnal a npřimnoft manzelíta [lablla
nám Ialid) bořioftí pogemíhjdp. QBrcbolc
lalašenofh' tona! boftoupili jíme, tbqš 23135
manšclfhoo abramóm miláčku: obmqíliti
ráčil. 3 přičinil iícm fe npni bmoináíobnč,
bod, pro honu robinu [měbomitčpracovna!
a [;ofpobařil. leonalošil íicm mnolpo pe;
ně;, bod; cigi bům fc [mému řemcflu bo
lonale gřibil, nenaham [: toho, že fe mi
ta! bqo bo mlaftnibo přibqflu ftělyomti
Bube. „Ba půl hrubého rotu bopufh'l Sůl;
Safe bolcnnon chorobu na měbo tchána,
ta! je po 13 hned) na mém náruči Ronal
! tčjtěmn Šalu naíiemu, an 5lóntč ga po:
[[ebuiď) čajů plno“ Iain) ímé nám točilo:
mal, tteró fe omffem o nminnóm mňnč:
tem neimbčii bamila. QIn mchbnó pan
[mat mnelgo bc'bictmi po otci bobrotoolnč
fc togbal, přiiali jíme 6 manžellou bom
mne, co it to něm nadn'agclo. 3 počali
jíme \oe imřnu ':Báně pracotoat a Dařilo
fc nám s počátl'u boft bo'břc. am bqo
naftali; tčjlé čaío pro íoufcnilo. Gtaroěli;
[: temat-no, B ftmími obyčejná řtmeílnil
omffem saloobiti nemohl. ÍBlna přibtašm
mala, [utna pabala, ta! št [: Dobré gboái
pob cenou probámati muiilo; pracoloáno
tebg nticn 5:3 uiitfu, nýbrž Be ntobou,
coš mne omnem bo těšlód; mínáaí umrblo.
9m fc Bolo obámah', chod; o mňcďo no
přifícl, upoutá! iíem přelaífamébo na:
Bibnuti mel. p. bran-a manšelčina, hm;
boftaw fc na faru polnol'tmi nabanou

9
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mm přijal ga bofpobáře, an fám to bo
fyobářítmi matné oblibu neměl. !Dtanšella
mnie obftntámala !ucbpň :: bomácnoft.

2111jfem tolifo při řemefle mbrofll,
ftálo mne to 3 počátl'u nemalé práce,
bych rolnictmi porogumčl. \llle měl jim
to tom galibeni a mbiš iíem fe jebna!
čhlfienúd) boípobóřů tabil, icbnal item
pilní čtámal boípobářirč hiibt), „glóntpat
tebbejnibo čaíu melmi ušitečnó „CSa [ o p i 6
pro lib“ ob mbíoce ,yafloušiltbo p. pro'
chíora Bitola. mimi omfíem má to_qs
unmú rolní! na mobranou botonalqd)
rábců, meči !teré na přebni mifto náleči:
„.Dofpobatílo Ilič“ ambofpobář
[té Blowing" ob p. bottom Roboran m
*que, :: bůflabnérolniďč článh; na
nebo milého Moramana. 8 ras
bim tašbému bofoobóři, umi ímůi flatel
gloelcbiti dm, abl; fe nefpole'bal na fmou
tolaítni blamu; nebot mmďni libe' tepno
mňedmo točbi— :: co aípoňmnogi alni'lli
a fdmálilihto nám pobómaii hihi; po:
btomabě. (Si můěe-li fašbó člomě! mneďo
mňnbe [ám čtuíiti? 91 in! trase platimá
fe čhiffenoft! Sluše, bubme moubři, uši:
mojice pilně amnenoíti cigíd) ! profvěcbu
tolaítnimu. !).Rimo botčene fpift) měl bt;
fi fašbó řábnó boípobář tonpiti „bobots
číbo létaře“ ob p. bra. “Bečittmnebot
gluňenoft uči, še mnošftmi bobbtla (burns
mébo 31mm beg potřeby, nerolumem ano
[měnuou poměrůmofti toentomífód; ma=
ftičlářů. !Jěpe mqbat glatťu neš [to ltla:
nici) pogbpt. QBčelahim tolaftenffgm po'
roučel bod; meleušitečnou lnibu mše:
[ai-Rou ob téboš ». bra. Roboran. Dita:
tel i nafie SUIotmoHě nomint) téměř
w tašbčm čifle přinóncii tróiná poiebnc'mi
o gmelebeni boípobářftmi a bomácnoíti
.libetoli fe pilně čtou, rogebnimú fe to
blamád), gúmognoft fe amébě; Iarban a
pijanfttoi fc ftčbuii bo tal'omúd) obcí, toe
*Jiomin a toůbec tuší; nijaltiď) neftámá,
go to tona! palírna ročbátoú oíabnitům
mčdm Štbtáďč, Rath) feblítě fe boří, a
palírna fe ítaroí info tníáeci palác. ?ln
mna!člomčt nežije tolilo duchem
mqbcifiim, “obrů t bnfie, HleQetněmi to

i'úít člomčta, llcmobnutelné potratu) to\)=
má!)á, tubi; rabíni rohem milým čtená
řům, lteři to pofub neučinili: !IBftupte
bo iDčbictm' [m. Gorilla :: wir

Čtení 355ml.

tbobia w Brně. Ba 10 gl. [tř.iebnou
flošenód; bollanete tajná tot bo ímé [mrti
Abarma falenbát žDtormoana :: jentě iinou
tnibu nebo bmč, iimiš ít i role ftbce třes
ftanftébo mbělámá. (Eo bt) mám bylo
plati-w neitráínčm'i boípobářftmi, Ebola;
ifte ímou nefmttclnou bum probofpobařili
Šimotcm netřcítanfhim? Roo bd 20 al.
ftř., pojmů netolito fobě Inilm, nýbrž i
po fmrti jeho bubon ie boftámat bitto ta!
bloubo, potub imčno roba nemomře. sllno
čaíem i obragům ttáfmid; je mám boftane
pot-obruč ghatam. Ql m;; acmřcte, gaiil'té
mám ncbube nagbot přimluma nei
ímětěmi oběti mne frontě, tterou
i'ibomě fněái lašboročnč ga mdo
obětomati bubon. — ble, tal jfem
bo ítoěbo Šimotopiíu tale malé láganičto
mlošií a mobliti fe bubu, aby !Bán Ěůb
tmou milofh' l)o Alitobuiti ráčil.

SIBíntf uš napřeb, je tobe bo ímrti
litomati nebubete, učinite=li ble mě rabi).
Sbař 23115! QI teb bále, abbd) bopowčbčl.

ll. Syn v Moravské Třebové.

Magi třemi bitu), ttetě mi na ihoě
gůítalt), byl neiflarni San, ienš l;neb ;
mlábi [tbopnofti Ie [tubiim pro5taóomal.
ma měni bo|tal mel. p. front pana raw
plaua ncbc'uono mqučeenébo, a ten fe
bneb | počátlu gabámaí B míóbeii, při
„m... .. ji na ftubiie. Megi nefčiflnomt

šáh), jšto gótlab mbčlanofti tomuto me
e_gailouíxilénw libumilu běluii, náležel i

můj tom!. 65 mobomúm profpčdnm oba
bom Aloufftu 3 třetí třibt) m !Boličee,
mftoupilbo gymnafiaSRoramftoáířes
bomílčbo, na ttetčm ctibobni otcotoč pia=
ril'té mpučuii. 239W to uš poabě na
mečet, moj; ifem B malým nomáčtem při=
bol bo mčfta nětneďébo, o němšto ifem
bčime jatgiio ani nefqufel. Stu bůl'tanu
ftát na námčl'ti, obliáeie fe, bo ttetě bo=
[pobb bod; fe na noc tortnout měl. ŽBčlHi
pat naroít půfobila mi morflénla, toe fe
pořábnébo obobli bopibim pro bitč, tme
iíem poíub into tolaftni gřitelnici bol opa
troroal. Suunto mi na mnfli mnoáftmi
ubobúd) bitet toeutomíhjd), [tex-ěj nefročv
bomttofti aifludnimúd) [tramomatelů při:
d)obi abufta n'a cefh; třitoč, toe ftubiid)
peopabnou :: cošbtognčiffíboj w mami
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glúgu ubíbaií. 305: ncbei,“96de ifem,
aby moie bili pubis bo talomé rtlcffc lo=
lromRč! Qli, :: 5 čifta iafua obicwi fc
u mogu obfkarošná jamming, ntícuc plný
bšbán 5 bligté !aífnl). „Baiiftě wegen:pana
ftubcnta“, oflomila mm, „mmáte-li poiub
prvn obybti, porabim mim » pořábné ro=
víně.“ !Bowašomal jím: to 5.1 řigmi
Qoěi, :! 6 toužebnofti [: poptúmám po
áúboua'm tom bomč, boHdbaic, Šť tam
ráno přiibu. Dna mffa! gwala mm, bod)
bc; obnovu ji boprombií, še mnu:umbc.
3 nebo! jím fe bíoubo pobíset (: mcňcl
“cm 5 ni bo iebnobo gnejpčlnčinid) Domů
na námčfti na rohu ulice, není; rpnlu
bo farního chrámu mebc. SBři bami byl
!upeth) "tab, m celé Iřebomé téboá čaíu
nebuúlečněini. 86 pal umbm jíem bql
bo pmmíbo patra, tbcáto ftařičti majitelé
bomu obýmali; táhli uj obé ! febmrefá
tému. .bneb pnvni hot bo [cbnicc tabofmč
mmboialgfmató tfii :: četné obra
39 Šmatód) měnily mi, je tu přibptd
nabojmid; fřtifanů, !teři fc 5.1 fmou miru
mít!)bi, info na mnogc npní m cbpčci

memo \ofíeďo 5: [cbnic mp_tlibtti, co na
Ěoba a na měčnoftpřipomíná. 30 to o
abořuií fc příbqth; mobníbo fmčta poho:
bibuami tntutmid; libí, lteři móbmbnč po
acmffou moubrofti ptoíluli, třeba 5: bqli
patmí obpůrcmé Baban Eithne, a tubiš
i pramébn a iebinébo Haba. mtmám
nic proti tomu, mátcxli m uctimofti po
bobignu tobe onobo učence, ano přál
budhabqobra“ wátcčuód; mlafti
milůw pobyty lašbó onačciífi
bům; alt proto netřeba ftčbomati pra:
měnu) mffi bolonaloíti bo roman). 9ččtbc
fl oblibuji mifto poímátnnd; obragů po:
boby foní a píů; pitná to brcabla pro
lřcftana! mana! i tyto obra“ co bo
pognám' přitom; maji [mou mm a ga:
[labuii přtbnofl přcbncftoubnbmi mptmotq
gpuítlč Qatrq, lterá giewnčnemam; tágo.
.Donba jim! Éčbictmi [m. thiua aEUhr=
tbobia móbnmč pojato mancmnou úlohu
Dvou, an netolilo bobrómi lníbami, nubq
':!táínúmi 051151)Smutná) [:ch
nároba nancbo "lední. 231mm mybalo
fwóm úbům ttč obragů: Glmoftnó bis
plum; fm.řubmilu; Gmrl ím. (Sq
tilla w mimi. má Ěůb, še čaftm
příbyth;úbůwmama ftanoufemáůawou
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[panilódg m;,orů ptamě mgbčlamfti :: ofmčhp
Iřeítanilč. 95mm, to hiba, m ftcrč
bomb: činí i ten, Ibn ani prfmcna neonů.

3 m tomto obícbn pfínbuit Gmina-SR:
tboběiító úítnm náč pobporu mffcď; upřim
mid) tobomilů; tvo gmlcbuic SDčbidmí,
ameteímic nárob. $a hátfc' údmlcc na:
roman: fe gaíc ře dibobné tobinč, to:
httč iíem miborně mino pro bitč ímé
naffcl.

3 mlabi mebíi filmi obóob w fu
lncď;, nyni mna! šílí už na po!oii,wqbq
nělolit ftubcntů ftramuiice. ŽBobítarogně
oíobě počne! iíem fmobobnou [cftru pac
ninu, umi nepoítebni pobil měla u me:
bcni pořábtu míabě cbafq. 13cm: ieiidb
byla promin.: ga bolnibo lupa. 2991
ifem mcími [aflamč mvitčm a po hádá
úmlumč [pabí mi lámcn Bc frbcc, nebo!

ifem tuffil, že mě Dítě bn pořábně, Bolza
bniné robim) [: beftaue Bahm i:"tě i:
bna nemalá ftatoft mnt trápila, totiž„
6ch li d)!Jpec bo filo! přijat, an téměř
o 14 bni fc opo5bil a; Brně, tam jim
ho neiprmč bati bublal. glabrnuío fe
tebbáě bo hlavniho lubo mčfta tali! flu
beatů, še přemnogl, amícifft mbálenčiní,
na iiná mina cbló3úni byli. '.Bnni tm
mna! [liboloa(a, je mi to fama gina u
mel. ;. prcíctta ípramí :: nabičcla mi
bneb nocleh. 33 mfía! pobčhmm fe
papání iícm nepřiiaí, 51,15 núilcbuiicn
mcčtr :! noc 6 nomáčfcm iefítč fc bag
přclášh) ubírati mohl. s.ltoctmml'l jíme
tem; u „ůmčgbuňťbcšto ifcmicbnal dylap
comi [paflttlná napomenutí báloat, icbnal'
bo fmutučbo těffil, ač mi famému nemlnui
mcíelc n ítbtc bylo, an iíem bítč panel

ptm m c_iginčgňftamiti měl žDNíio fpántn
plata! mi chabé! téměř bo rána, i můi
fpánd ncftál aa nic.

Shino jfcm umbl chlapce nemám
robičům a po fnibani webla mne cti
bobuá ftařcnta ! otd prafdtowiďlu mňa!
byl jím nemálo garmouccu, uflpnem, 'y
ui lamina [tnbcutů ugamřm a gaííán
byl bo Olomouce. 910 melír! otobomám'
paním: flibi! me!. 1). prefclt, ;: mi ímo:
bahno, gláíftuí šáboů gřibiti píícmnč, a
bawal uabčii, ;: mi přiiatá obwřcuanc
bube. “Brom ifcm Do, 59 tu gálcšltoft
fam laffawč obftatal, je mu ga to po:
mbččm Bubu.

93
0
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(po té vojín! bneb pro p. profesím
.: promhmúl B nim nčťollt flow potajmo.
!391 to přelajfamb pán mlnblřtó, robem
Šeda, rten-63 l;neb na pnom' f(omo to jr
bečue' mateřčlnč gíjlal :: bůmětou naplnil
[tbce moje ! nowáčtoroo. *Hn ptámčgmos
ne! ognomowal bobhtu bo fj'folo, toga!
přimčtiwó učitel dplapee za ruht a ob:
web! bo fám bo ne'—imo. umřu nám
tatto těšte loučení; jenom jrbečnóm po:
blebem boli jjme fl „6 Qobemď' gta to
mne ctibobutjv p. prefett promenilo uoes:
večerním, je me 14 html; ilftoto je bo:
mím, gbaš dom;—ecoprambu přijat [mbc
čili nit. Cbmála %Obu byl přijat a ob:

bol jjmj'tuč celé gomunj'mn! rote'mj mčjtč
! w tčmš anin. SRogmní je, je jjem (;o
&ačafté m roce namn'tčmomal anojmáth)
mom; bolotč to megbo mbojmá fblebaná
pro celou robiml, tim mice, an bobrů
mojměbčeni o pilnoj'tl jebo utčjjent' [roč:
bedmi wobámola. 91363“ ijtm ga ním
břbem jjefň tčtb let na tiflec trotů, ni:
šábuá nepoboba uefbrjela mne, abocb je

přeíwčbřll, gbaš je gbráw :: Hera! je
btši. Qobu bíh), nllbo mne negarmoutil.
name ! jimmomuíct chválili jebopfluojt
%mramuě dpowání.

Slemobu ron'at samičeti, nač ji mi
nowáčef ; počáthn nemálo nějorool, je
mu totiž ta učmčlno welml mabí, on je
muobbytráte jato popoujfef nmjiučit, ne:
mčbo co. SEijídtát pro mořem! na (plno
opolowati jebnn jebinou mčtu 5 “obo-„
šenfnm' nebo se gemřpíjn, neš no paměti
umágla (: tomm pri; tím nesíjtol, oni
jtbtc. Saiba, pompjlil jjem ji, bčba bitčti,
tterč lmeb ; bomn trochu miro ueboueje;

mrhoá onma mu jl nebojí. Mnoho:lipo:
nabít bujjemnicb bobo! bl) rx náš mlabit
čel, tbobo je mu to materjtě mmm! po:
báwalol Qljpoů ímotč ndbošeuftmi E\) je
mřlo mfjtčootoatl jrogumltelnům jojotem
bo jrbci maličhjd; —- o niloli djím ja:
gotten bo paměti. — Stolen jjem na pro:
jle'm rojumu jwc'm vřemítol. Djtatnč [
m jimfsd) přebmčteťb učinila) bl) najje čcjlč
bith; wětjj'nb pofrotů, tbobo je jlm bneb
nepobúmalo w nábobč (igi. ?ljpoíi můj
font! wšbo je lépe brjel u př. to latině,
než na oftatnid; přebmčtedp. ?! Rho! jím:
je p. profesjora tágol, proč to? řitówal,
je tu přijbc mice na rogum než na florou;

ČteníMme.

ba še tomm není ani nčmeďó, ani čejh),
oui lotinjhý, nobrš Iibjfý můbec; fblňpal
je ro,;um gataraji barobutbím nejrogumi
telnnm, tn olvíjmn má co bělot, oh) je
nenbufil. Čím bále je to němčině mph
tatoo! | mice to_jminomal je rogum,
to! je pijiupnč tašbóm totem [epj'jianóntlo
bojtáwal, oj bojpěl ! silámfúm najit-3má
tečmjm.

žDtegimíjemi pp. profesím; "!!!le
u mbččné paměti jonoroč i ro moji jwrdju
umebemj ctibobnó učitel omni třioo lo
tinjle', em ija robcm Čeda ! řefté mítibeši
táb je d.)l)ÍÍÍ, [ročumitelnou mateřčinou
motálům napomábaje :: toojmčtluie, čemu
po němcďu ncto5umčlč. *Bilnofl šéfů uměl

pobpolomoti ::ogličmjmnomnamcnóm'm, ano
neMtěl je i me bráti; iamid) gúčaftniti
je 6 nimi, obe; jim wíce djutil učení
bobal. Ýeniroi žáci boli ob mtowocb ro
bnmánel ua bobto mploučeni. llčil měbo
jooo jenom jet-en to!, ale bly! přebnim
bubitetem jeho fdjopnojti. Do té bobo
jjem bo uejpotřií, ani'j mim, to: pracuje
o Hleďjetnčm úlolu jmčm. Rbtjtoliw na
toho libumila jpominám, r&b Bod) nm
jmon mběčnoji protekční, coš toho meřejn!
činím, bojbou=li bo řábh) toto. Gh'bobné
jméno jeho pojat m bet—timedpotoám po:
můtce;Bolo!mu „mubbert ěalót“

QBůBec mujim bološítí, je je mi ob:
smlójjtč libilo bobrů lázeň o boblíbfo,
ltcrou pp. projecjoři nab mlóbeši mebli,
coš omfjcm 1D meníl'im mějtč jolo 'lřr
Eowá jnobno promění je tě, na mnohé
bitě w pomohli melihjdu mějt prámč ne
bol'totfcm boblibh; utonc. Jletolito na.

mcreinóff)mind). mamma), pa bráti)
ntb., m;!vq i to jouhomnoftí, to oboblid;
(mmm boblíšelž čajem beblimi učitelé,

mqptáwajjce je [ttomomotelů na pilnoj't
(\ dyománi mIabítů. !Bro mlabl) Íib Byla
to jen ololnojt ttodju jmítaiíci, ale jpa'
jitelná pro celou buboucijt. Íou při
řinou bároám přebuoft mčj'tům menfjinya
má=li too no mobtanou, nabo! [roč bitč
ofpoň na gočltďu bó tam, l'ce je jemmbs

nejní boblíblo mlábeši minometů může.
Dfmtnč nejdjůjelo Rubentům Siřebowjhjm
i na robowántód) jlufjnód). &mibo čoju
tátyto neiebnou ftubentjtmo : baboon bo
ofotnió [ejů, »: přítomnojňpo.;nojecjorů
toatičně bn; ptomoguiíc. ano měn fta



čau: „arma

benti i fmou lolafmi bonbu, herci Ančofté
o mtřcjnúdp [[amnofted) na ronlu [: lol)
gnamcnala.

12. V Brně. Prvotiny. Pohřeb.

*Bo [Mh' Ictccb bonn! [: můj fan
bo Smc bo Ríoioňc, bo ončcb “!oí, Ibeito
on') fc Iagbó (tubent abldgnit muíí, aby
po! tim moubřciffml fc 1101.20! fl loo=
pramuie [profiíy Ilb. Ste; cbmála ůobu,
i: toto ncítěňí minulo mt'bo fona. Ob:
bom bmč leta Hloíofldá B pocbmalnóm
úípřcbcm, mnoupll bo btífnpífc'bo fenu:

náře, bo fc na fnčégflf)finro připtamií.
!Rnobo fc tnuícl učit ro těd) přebnid)
ffiolád; a přec m alumnatč tcpno fblebal
[: býti bag ťličc, ftctňm iebinč lg: otc;
mříti [tbcc Iibn; já moiIím bolonalou
gnamoft mlunn) matctílč. llmnšuio
bůlcšltoft fmatc'bo pomoláni fnčgftc'bomqi
libcm, bmoináfobnou pili inl fc íonl'tomč
nnbrqomatl, coš nepřignimůmi ololnoítml
bómolbd) “tot proncbbáuo bolo. Rui;
má omííem m lnšběm oblcbn monitnti
nob obecna; (ib :: tnbiš i umctbtilou mluc
mon, obo oofmůtnoít ůřnbu ncbůftoinon
řečí fprofhil'u [nlšomóno ntbola.

Konečně anuita! bm, není; učinil
“Bán, bon, umíš bol ob mnoba Ict nei=
flabfií toubou mčbo ftřtť, ač bola li bn
ro tom mille Éoěi. mobil bod) mňcm
hrubým trojanům, aby ncpominulimxošnó:
li, pobimati fc bo 513mm. Ibololi ntíbůft.
». biftup ímátoft ímčccní tmě,-„uma ubili ;
bómátč to obnčcinč počútlem from a fuce
to bómalčm d):ámu EBáně 'Eominifánffčm
u fm. wčicbnla. Ebo [mrti negapomcnu
[tbccicmnč obřabt) toto, iimiš mítolcpoft
Girlwe frontě latoliďé tof múmluloně [:
ieloi. Šišcbnce míbím na budpu nomáčfp
bo fboru Eoioronih'no $ánč íe blóíici, ani;
to bilód) níbád; leží na 5emi met—lé febc
i'abou ololo oltáře, Ronin: pobnoů boji:
malbě litanie fc mňcm Giannini, ieš nab
nimi biftup řifá, an přítomný lit-, po:
nciloitc robiči, přibngní :: guámi n) (nád)
[matčbo pohnutí tonou. 92:5 muiíl bod)
popfat iefítě nčtoti! archů, dněic w:)(ičiti,
co jfcm patřil :: cítil, ropě nlůi íou na
lněgftmi bn! 5řígen$rmoim mběii :Sbi :: mig!

Rominou mňa! celého nlčbo šimon:
nastoal bod; ben „ina nebe mgcti
ncibl. $. Matic', bešto můj fon
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ponejpno 33. $obu přinófíelprmoc
tino [měbo tn čafhoi. Gtalo fc to
melmi f(amuě obětomnou péčí ncjmčt—
“ibn na [mčtč bobtobincc naffi
robim; celé, bůftoinébo 1).foto
fc hosta, Hmi [wou občtimolh' [tftfcn—
:: fročbo into hrubo otec na ftubiid; mo
bršomal : bomb! až na ftuscň blčglhoi.
YIn me farnofli není uš nebolo pamětní:
ln pobobně flamnofti, brnul fc oťolní [ib
na tolit mil otín) bo mčflcčla, aby byl

účoftuilcm mgámébo bnc; ololní přečctnč
fněqfhoo meblo primicřanta to flamučm

průmobu 5 faro bo gbrc'zmu ÉBáně. EB
ncíčiflnčm sáftupu tuffim mimo p. mimi:
cianta boiimaía mimino popu—motel: gn:
iiRě ctibobná noname fu bcroabciátce bli
šicí fe núbošné ftařenh), rtcrú into
brubbo (šimon a QInno d):oátnla raboftnč
bo betoně, aby to náruči toroucnč mi:
[omanébo tonuln mít—Ia :: přiialn Gba
ňtelc m ueiímčtčiffí [mátofti oltářní.

Glabounlč tělo pobepiraío i: B icbnč
firem; na form faráře a B hrubé ftrano
na bcetu, math: primiciantomu; buffa
nábožná mňa! na perutid) moblitbo naná
ffeln fc ialo [třímánel ! Intimním urba
ffóm.Řůganí [Iamnofini činil pri
micicmtoroi[Hubctnó prmni učitel
icbo p._!ap[an, pološim tatto & po:
flebni lámen bolonané bubomn, lu ltcréš
bol omni gáflab pologil přcb 12 (cln.
Megi ml'ii frontou přil'toupili jíme robiči a

celá přigcň tc ftolu ?Bánč, obflubotpáni
bnmfíc rulou fonomftou, tteráj nám ': lis
bn poílčgc pošcbnaln.

92:3 tu mi Hábnc pamčt & rula ::
molám tolilo: „Qinbiš jméno *Bc'mčpc
dnoůlcno ab na mčtol"

iBo foftclní [[nmnofti w:)fttcíil ionu
nilomnflno ml. |). front Rmoftnon tobutu,
ab pro 80 boftů; mimo to i znamenitá
počct (bubáci) mnčaftotoáno.

Db té bobo uplynulo uš mnobolet,
:: pofub nás miloftiroó Élib pobromabč
na jimi (bound, ač fonn mntágáno iintc
mino na minici !Búnč. 30 čtou) leta po
primici tomágcl opět meiih) průmob 5
fan), omnoho !nčsfnoa; mtb! bo mel. p.
boat oo bolu mai: [eflřcnct primicinnta.
*)!roffn! jali) ro;,bil meči primicii :: bncm
timto! Rnčgfiwo tonů-úte mc alotř a
minci goobeno, gnbaícno jen tomelu
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černém; mifio točnců na mian, softu:
puie [mutečmí flor. 30 [\ómalóm nimi
cianmn ubírá !: opít flařenla beton-v
bciátilctó — mona! na Indu.-luhbo
fmatunč a obtub ! obuočinht mččnému.
%čbčlat čajillé už hůmno, l'bo ii podpo
má, bubc=li lo tom můlc Boji. Gtalofc.
?Bbččnó fun nahá ii míti flngbu pm
"ani, ač ingot máčm, nolm fe třcíou.
!Bobřclmí řcč bral fám a mlntoící ftbCť
Moč frbccm kombo 560113311. ?lroh'a! nev
byla to MM poflební, Eltron matce

Čtení 36541an

brabé proláčal; bcnnč ii flouši a flou
šiti Eubc 6 !nčgcm fcfřřcnccm — při ol
táři. ?lno lbofoliw čnmílá můi fun na
námfflěmu ! nám, ncopomenc nnmfl'titoiti
hrubou math: froou, milou ftařenfu na
břbitowč; flouěímů ») tamním !ofieličlu
_;ábuíínimíli hmtou, a m9 mffiďni mobiimc
fc o nim. QI tal [loatů [áfla to
Gbriftu <Bártu fpoiuic néé po
bnea, a ja! filně Doufám, flouči
nás i na mččnofti!

IV.

Zbořený kostel.
(Anton Dudik,

!.

gta pčtněm nám!-ní, toůfol nlboš
urobná ic rogflóbá tomino, mopíná fc
lblanfomčmu nebi fond 6: ntiblou roč:
jí, na iciiš tombolu patriarchální tfii *)

trodyu !římo gamčm icfl. 23:31 to nebi:
lá nic a latě ncnóleěi ! točcí, itn Ibm
točš nilmo neftoii into to SBM: a u:
Qolognč. **)

& latě není fc bimiti, je tato dm:
lm na něm ic nolqá, ielifoš bumá mclur
gina 6 optatvbu togfópamfami mlaít) (:
iečimóm blulem mlmi čafto folem cln-ó:
mu buráci :: mocně jim ogfófá. Bómó to
melo při tatomč Bouři! (Slepice, Hobao:
h), plántč a futnč \o neimčtffi búmaii
nefnági. měli po! nefmčii [: ani ofmč=

lití, aby přiftoupilt) blize, nebo! mióřicc
by B nimi uletěla bo ndonečnud) mčbus
choroád; pronor. Ebročej bómó můlolqdza
mu obočcinč mttmo a jaro po munrřití;
jen buš ncbčlt břichobi anebo itoóíel, a
s ním muflantoloé mtluginini plnou fou=

') Střlš to 6 bumjitou příčinu, jcbošto [obč
patriot-(Domě přcbnáncti bároail při lla
Móda tmách vrňmo

")Dbč měna mi to Stalii, :: ifou wome
nitd pro natíončnc' ímé točit, cog fc po
Bébé ga miírroloflú tue.

církevní kněz na Moravě.)

fuji hráti: tu není iinč potahu, nešli
[: o3broiili a boiomati Rotnč proti moc
noftem měn-mim. !BabneJi něl'bo, l'oo fi
toho mnimů?

mloubú čas, (můicme říci afl 100
let) pošíwal tento lofttli! neilepňi a nei:
ltáínčiňí potoční bolelo ffitofo; iméno
icbo „mělo intovlíbegnó „čro ID l'tfleďi
obecného Iibu. ERifalot fc, še itft fráfnň,
[mě!ló, je má 26 ptamibclnód; otcn a
icntč nčloli! flcpód) a gagběnóó; pomi
balo fc, še iíš oft bmolrátc bo nčbo 5!ch
uhel-il, (: přece neporuffmóm gůftal. Gma
l'ó llib a poloi promogotoal umnltř ne,
beflou ímou rolábu, a búdyal to frote
příčných cit pobošnofti mrouci.

„Ba tou příčinou neopomenul nitbo,
lboš 5 ci5'mců tam lm! 5abloubil,namf7ti:
mlti pohodlný tento Ruml. Rušný, l'ooš
rocn'el bon, oblišcl fe na míle firem;, na
boru bolů, to promo u; lctoo, na přeb
a na 50b; a loni na \offeďo [: Bol po:
bimal a tnmnutim biomu [toou Ípofoitv
uofl ulógal: pomohlilfc, ,Dtčc náš“
na bobrů [můi úmufl. i! tafomňtl) Boflů,
ímž, o lonelitu togumnň Bo prončíli mobli
four, moblo [: bo roh: počítati aft ce
lá topo. —

Skeč tu přou; fc togtabomati “obě
moh) nab Dobrou poměfti chrámu tohoto.



Ětmí úrovně.

Bačalit Ii libé fouícbní mnclicoc fior
tati, coš bolo na uimu jeho. noname
při ncbčlníd; a mečcrnid) fóůýád) porot:
bolo [: to a to o něm, což, na mnohé:
bo ta! mocně půíobilo, še nitě,; bo oo:
dph:! a boftal bufi tújí. Bolo:-!i tona!
při tomto nooprawomóni přítomno bm,
bncb iebno nebo hrubě ftradycm platalo.

Go to afi bolo? Go iim nabónčlo
poftracb? 213 čem to [;růgnů gálcšcla po:
mibačfa?

SBoHáoaů (obě, “je pti) u: loftelc—
fl r :: Hi! (So„gcmafii? „Snu orochmP'
ptmoila [motta ! foufcbcc [roč, a bncb
měla oči plně (hi. 9M; Soše náš! 213
toftelc prt') mm!— 2! tcprmopo dnoí
li, tbož fc ob omnibo (clu boh; gnome:
toloalo, mohla [oufcbla [: tá3ati, „in! to
Brani, to čem to ftrafíiblo 36!c3i?“ —
„mb, [cítřičfo milá !" gnčln obpotoěb,
„ntrabim ti, totčcr anebo bolonce to
noci poblě toftcla jiti.“ — „„YI proč?““
- „“Bratošetam (tra i!" — „„No co
tam to [tmfiiblo bčía?"" tógala fc 5
nomu. — „36 newím, nebot bod) nyní
na Ibffťď)m ímčt ncffla nočního čníu poblé
dorčmn,ale náš fmotr Etradnmac
nám onbnno room.-útočí, co toibčl (\ Alu:
fil." — „„SI co?"“ — 'Iu gačala lino:
tra o tiun—cim [tbccm :! nciiftóm bla—
ho: při temném ftoětéltu gačagmc'bo to:

tydne: roqpralooxooti: „Shui tomubámno,
(mgrmmotoal náš tmou), namracc! iícm
fc ac [\oč cem; po telatccf; jiš bobnč po3bl
bo ímé bčbinn. Marhoul ifzm íe into
Ethen, :: přece mit ifem mimi “patné
ttb. iRobot n:!oupií ifcm ani dylu'pu!
!Brámč oholit: icbcnáctá, !bnš iíem 6: froým
točrmim bahnem tc toftctn ořimáscl.
SBůtol l;!ubotč panomalo tidoo, nahota
gaítfcna Bola "chom roudnm, in! to to
liftopabn obnčciuč bomb., :: icn něm; bn=
Io 51mm: [loneti fftětot píů. žíčtolilo'yin
bo ntčlot pro mě!;o bafana búmá naruš
Iimom jaro fůropční pro lobouto, to tu
dnoili mna! Iráčtí moli mne tino, ia

ron; měl ů|_'tagaffitó, itn to ifcm na něm
při čiré tmě po5orotooí, še ic uftamičnč
tuíil fc mně, a to tím mice, čím Miše !:
(oficiu Bolo. — žmnč [aměmu nebolo hv
5: kolo na prfou; mošné, je to půfobís

la bílcm oogbni d;toí1t,bilem onen f_oa:
Mně Brad), idva! Antonín fašbó. imš
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na poínoátnč toftupuje mifto. Bhátta, i
mne poiala jatúft neobyčejná bríqa, ia=
téš jícm icntč nim; nebo! pocítil. Go to
má být? m f(il iíem fl, :! rosbitoné mtr
měnit) proiigbčío [: to utoií bíatoě. ——
Dítě tn "oním (nebot orálně Ilit ifcm
u !oftela) ialčft ftčnáni (: bíubohi nás
čet: „'žldol“ „QIQE“ „23čba mně!" „Ěčs
ha!“ — Bousín: [můi ho! a silnou.:
ftáti naííouQám, oblub bčfnú tento blao
přióási? 913 tom ale ta! oftřc goiečch
toicbřicc, šet—omi málem mou beranicí 6
biotop Bola mola. Gonna je iícm ii
icfítě to čas gadmtil. (Břirqilo ii hlouběji
bo túto, poíloucbóm, obrub to? ——We
tmě to ani olamšil, :! opět boráší !
uchu mému ono brogně: „21d)!“ „mw
„Éčba mně!“ „Mezi“ — Éato [lotoo
pronilla bum mou [nab až to nejhlub
Kid) sóbobů, frote mi tloullo, še ifcm
bo téměř [[oncti mohl, amůi pta úgfon'nč
galňnčel. 8' íoubil ifcm, že tento bolcftnú
hlas 5 toftcla pocbágeti mufi, ort—toš: fc
to ta! temně osómalo a d,;loíímlu jcňtč
Bnčlo, coš pob “itom ntbem 5ajifté iinač
Bolobq f(oňcti. — 92mm; flutečnč, oblub
ifcm to této pro mne to! broptě bobě
toIit qmuiilofti nabo! thčic totiš úplné
nabytí iiftoto, že mne lubo mé mil—nm,
přikoupil iftm ! bímonim bwcřim :: na:
ftrašií jíem [roč olo te llični bitce. 9ch
nebeía, iafé to bimablo! into to pobito!
co tomto mibim?l — „Satčft ncooqčeinč
a pobimnč fwčtlo ogúřomalo proftorn
drcámomou, taicnmá mlba fpoufítčla fc
3 nenóbla botů, oraffot :: tomm naftou
dpmt), [mbrání o bulútáni neimúě pronix
Iowě, idolu) pod:-hela ob netopýrů, foto
a jiných přifíer nočuid). "lín ít tatto celý
omámená (\ :,běneuo na ttn toýiuo bi
tvám, mibimg po3abi ialoufi Iol'iru to
Bílém roucbu Aabaícnou, item! lu ořetu
Iráčeía a řítalo: „“Břefiěbuimc't [: obu
tuo !“*) „Qchl—čbomně !“ „$a—n!" mcmobn
broBoročbo iciíbo blaíu běl: f(ofkti, nenutím
toofuffcnód; ieiitb [;nátů a umríči icon; očí:
miočti, púoim [tolem ob toboto minn btů
3.1;! bomomu fmčmu. %Ini newim ia!
jíem Domů přímí. meho! fboš iícm Ít
probubil, pomíbaíi mi bomáci, 3': flnfícli

') Rpoš ft tuto nqpomcnc na gmmeni. ialdi
ic bála šibům ořcb tiolnňm mhroráccním
órámu?mi3: manu 3ibotoíloufttono531
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otočně ubcřmi bo biocři, mne po! še roz
mbiobód) u aid; ležídbo nami a ta!
mne bo policie boli genem. — In fil;
fícIi 3 ňft mód), co mne minulé noci
Bolo potfalo. ?Bto úrad; [: iim při m;
pramomčmi mém aš mích; icšilq. Go ate
při tom neimicc pobimuo icfi, ze na ul:
loíita bobinád) fc ubáton tato na celém
oloIi tomiřila. SIno mnogi horbili :: ši:
mým Éobcm [: boHábaIi, že mibčli tá:
no to !oftelc na noticid; cofi Bítébo. Scbni
pomiball, je to 59! pouhý prach, jiní
Baf'r že fo Bola mápenná moučfa, ::
opět iini, že to byla febtá mlha čili
jiní.“ -— -—

QId). milá loftzličYu! to! ten, při.
nete bo "patné pomčfti, že tě fltaffiblo
gn oloinie! Gmatqně Ěoba šitočbo má
56 teibifftčm nočnid; přiffct! 92:5 fbo
to mohl libo momlmoiti? sm Bol o to
ici přcímčbčití, ze tam neftmfri ? Bio i:
ÍRb'DlDčtTlÚ,o Iltnfliblzď) r&b Rom, oB'

gíámč m;; iemč iinómi boHabn 1: [roč
míře uttotgotočn bňmó. QI tu iařófi Zm
tomnň a potoudmi note! obtbógel mne:
ibm hai, (: vimim to,;trubomal brblcm,
!: to foftcle fitnffi. $ol-li popudu na
pofegctmn, točila [: řeč iebo o l'troífibíeď;
m tofieíe. minimum B him na potranou,
tága! fc bo : „%itvli, 30 to foftele ftra
1Ti?“ —- 299W“ nč'nx něialá Hmanbo,
mkoutil fc tam infě Hotel, :: mulláha!
fpolečnoíii, je to fond: fltal'fi. !ZBůBcc
náš [iotcčcl měl móbornú Buben, a bw
onoma! aš řrůga, oblanuic při tom, že
to !ofitle litam. Pib [: Ich.! a Brothaz
mat, a ficHi Foo to: bn: pobít chrámu,
tašbň uběhl Hil, m nociXpa! neopomáiil
fc nil'oo blíže ofiiíti.

$a! to točci lidu), lbg; iiná uhá
loB fe byla fňčbla.

2.

81710! to léta 331mč 185., m,; me
radnici I. tocíifolepč fe fonalo připratot).
anna ic totiž fíatoiti “clonou, heroušto
tamnčiffí oboroateté iii na fmúd; 53 Ict
neboli mibčů. $9Io io [bonul

Studii páni B tooufo (lib ptamil,
ic mnii tariáčc pob nofem) mobtcbámali
mifhtoůi, tbc Bb ie ncifíun'nčiffim apůfos
bm icfftěpub mitčaftmímpoBawiti mobía

Gtcni gdbaumč.

mitčaná Brána. Mřeb fc 56:17an a pa!
fc měřilo, potom fe moaiío :! italiano, až
to mífcďo botomo Bolo. Žid; Ěošc! boBřt
mim fc upamatomati, B ia! [ibcamim
úímčmcm oči nnni mlábcšc na to [: bi
toah), lbg; mnccto m aeteněm roufie &
cbmoií :: pcftmmi Bai-mami fe umělo!—
„de' prani! bcmácló Houčct to pan:
tnIomd), „co to tam mbiru: napiáno ?“
_ "903%“ ptam" i'bo “3011135"niá
to přečtu“ -——„„ řečteč!'“ ——

„Dio toho bylo!" 3 gačnc Habilomaň:
p r i n c o p s acis.*)——„„Sa!!
co it to tam?“ tgšc fe pnoni. -—„Gošc
ncmiě?„ „Gproneei 6 oni!" ——
„.ůa, ba, in!“ boli fe chlapci bo fmis
ebn, a sůftaío to při tom, unpfá:
no: „'“-ptplltťi o pecil“ — ——
938W:10 neitráínřinim pořáblu. 'Eoujef'ně
očelómanó bm nafial. fBřifh-oicně!oňfimo
:: icgbci ID ui'nrobuim holi — gač dptoů=
In a bih) 230ml! -—-—6 bilofčctmc'
mimi prdporečh) obcbrali fc m úfttelo;
[ibftmo pat, šófowfimo, bubebníci B tom)
:: fanfáry, miftři běloftřelcďěbo uměni,
mlóbmci :: panny, ton'iďni gmčbamám
blebčli ofem to tu firmu, obhlb příčina
bnefíni fíamnofti přiiiti měla.

!Bo cbiviti miběti bylo na filnici
gbmibati fe prod), ienš into Hebiwó íloup
mít! a mám; mice fc blížil, aš loucčnč
mimi-ten přebmět fe přeb Atafl'lll biwů
him obicmil. Wapnutofi u ntimočn'i po:
molionpila hrotů, [fumot a pobiivnt')rud;
amébal ie m 36mm, a mnohá tře! fi
ruce, idobo mu sima Bolo.

Sum! mqbtčfa rána & mošbiřc.
“21fotma ze toto pumami fc odo, ibneb
[: amonilo, bubnomalo :: troubilo. '! bo
gpčmu, 5111959 a Antonini mmčfiomal fc
čafičii bíuboló (: bčfnó pou! Rřctůo.

!Bělnáto fIamnoít, ta generální
to i [ ita c i!

933 pořáblu talomém, ie neni Ig:
pčfnčiffibo Tobě přáti, No ie bo loficln,
:: rice práwč bo tého; tonda, im; m
[mumč fiál poničili, je to něm Brani.

Stopem inlófi pobitom'; cit ;momil fc
frbct mind; těd), jenž bo (biomu mfhmm
midi, neš betmi ímčtlo gaplaffomalo nc:
mírná [ti-ad), iahiš 69 gaiifiě Bol mffcmi

líaniie potok.



Ětutigčlmnč.

[emcomal čaíu nočního. mit mňa! měně
bylo přece mibčtl, Item! oči mnolmd; fe:
metam nepoloinč po dtrómč tělnii. Go ra!
(btěii ípntliti? Gtmniblo me tnc? —

91 to prambč, netmxtlo bloubo, a
iii počínali [ol—člibé mílelicmil fíeptati.
$atrnč to anameui, še pobouřeni: umí!
tun—i tam nem,—„peří:: fttaffiblo, the Mit—né:
50 není! „Síle, pramil tento, mibič tam
tn ulrutnou intru, hero! na néé tou
ffičtltinou oleut imám fotili? QBitviě tam
toho ebmnébo netopma, lterat ímá bla
natú wpfttluie třítla? %itiš tam tv tě
[řulinč offtlimw intoufl přineru, ltcmt
hmotná íwůi iam! na nátt tuvplnguicw
— Talon—ě a potebné řeči mlnmilp fe
Neptun; Ibn; alt wtmnčitá tt; uranlimč
mpnlčnlt), iešto m blmnáď) Ie hemžily?

“Re:; tu tmjebnou into iifh'a clctniďá
prnicln memcré fbremášbčui poničil, „že
tbofi to pmčtři mvlctči. berem pábem
l;nal fe lib meu, alu) byl íwěblcm neo:
bučeinčbn tohoto biivnbln. Sibo mnletčl?
Go Ic Dalo? Řbe muletčl? Řteral [: to
přibubilo? “Brně a m,? tága! [: brub
bruba 6 bčíem. ?lwfíat pobinmo! šábmj
nemely! Begpečně pobnti aučit-t)!

Ěcpmm po bloxtbčm boptómčni a
pátrání přiMo Ie na (topu této ubálos
(ti a ona objavil.: ic w ptambitue'm
fme'tlc.

Sal řečeno,byla generální mi
iitaci, při tterčš ! ieiimu čmelebeni
ftřilcli 5 mošbiřů. <Bm lib bql „ttoibu
“nótu," ienš mucšftmi blwntii multi:
tal pob flite nebe. žqui nimi itacbágel
fe jcben, imš r&b odycmě při [třelbč ipm
lu půfobiti chtěl. ?! ten! bgl ptáme, img:
E\) lng mála bo _pomčtži byl myli—těl. ——

*Reber Dalo fe, umim iai, (uruflem ;
neopatrnoíti mimi,) še imunomnuó běs

loftželec btše nóbobu G prachem loleup
[emřenou bámal ; ni bo nlcibiře, 3 už
ÍPŠ ptáme mqítřeleno. Webliši lašbó, je
ranou mválila fc litina, a bo ni ft;
peti prndi, tet owffem brn m) neta-511111.'

933 tem chmšcni iiítra innletčla,
buš gapálcnim pradm tu nát—oběučiněný
gabalil ncl'ffaftníla, lic l)o nebylo ani mi:
běti :: !nlcmftniici ftáli tuto jala obra:
meni bleítem. 3 mpllili ftutečuč, že pla
ne: to prohrách mčt'mňd). očelámniice
ípelu, tm; na čem ípabnc. “Rošncmqlctčl,
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ale iletčl botů :: nalcgli bo na umi les
Seti tv přefmutněm ftawč Since, blbou)
a co na aid) _wffe popálenin, a mění, že
nepřinel o oči. $k! čelné to pamótla,
je troďpu bal immer!

ille příčina tobo ncíltini nelmla ni:
lolim ueopntmnft (: spustili—li anebo ebu:
hafo, nýbrž in! fi to mpflébali m aáftu:
pecl), to ptá měl pobřláno čili
počaromúno a flce eb ftraílibla, lt:
réš matně guepoloiuie bům SBo'ái. ašročeš
ftracbomal ie (ib ien'tč mice, :! me fměm
ftmďm uprdml tašbú bomů, to! že to
nčtolila minutách po ubólnfti této 5an
m ďmiuiě :: m celém otoli ielw tat punc
info na pcuílli (: lidu: ialo w btobč.

Invalo to něialó čaě, aš lib ga

gnmenul na nentannou tuto nebubu, ale
še m toftele Rrafli. tato poručí! nmllnnnti
nechtěla. girl—ot mělo fc ga to, že laibě
noci na duálně flpíícti blata: „Ěčbn
mně! Ěčba! žBřeftčbujmeš ie
obtub!“ 

3.

ŠŠŠ—initfe přebolře upanmtomati, ia
lolm to bylo bueii, ua tt) brcgnč připra
mty; iiclňto třeba ! Baptiseni .;lúd) budú.
RM pal ale řábili tito ali bnrbotvé? ?l
obtub fe usnámale 5:1 potřebí jid; mtmr
tuti?

Seite fe neul'tále ubršomala m libit
potvčft, ! touiu ieíltě lniena bumni mat
námi přebítatnami nafíebo Hotečln, Že to
oiamotnčlčut !oftclílu brognč íttnňi: tcbt)
mibělo fe býti na Eaíe, cln) fe tomuto
nefluňne'mu nočniď) přiynlň ták—čnítone:
teologii. Sa! uftancmno, to! le i ftalo.

Sami mětértomé přinutí ob iibu
lilie,—,už tváti, a ach—ná, něžná tramičta
prohitomnla iii, če ;,cmč „gegimuibo pro:
citlé [pánlu. !Breftota můtol chrámu info
na foiqeluiďč flomo obšimla. In bylo na
tašbň ben l,)romabu libi mibčti, pobimnč
oblečených :: ientč 6 pobimněimmi náíttoii.
flágalzli íe Ito, iaci to afi libé? bula
mu obpotučbino: „Koše vn) [ami im;
baučči ftraflibcl?

Žito belli umělcomč tuppabali
jaro libé, im že měli přcb íclmu n na
ícbč roucho _; l'ůše, bómtu m úfted), 3

níš Ecg přtftc'mi w:;theomnl ,ůwd,
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a loni, a to ruce fmalmité brzdí
tondicoc ge Mega, info frťan), pábná
tlabima, pih; a nebogísc. *Dinoěftmi bře:
mčnód; prutů (to;umčj trámů) fe nameólo
:: tmm gačat.

Ia! tm; přiffe! pro ftraííibía bm
obpíah; ;,n mmm, h, onglnfti a [;růpp,
iidúto bull) spůíobilp mefffuč haiinč!
“Běhu mám! 9m, ffnmota pronifamg
třgilot Anča! fe rozlibati mc fmamni $a:
ně :: fxcc ta! mocně, že fc boční gbč ro
gcftoupnouti dněh). 3 powíbalo fc taté,
še fc ffutcčnč obdmlih; pončfub. mami,
tidpta :: fmatf) mir, jen; prmé [\výma
fřibíoma utčn'cnč čaftiňomaí moblítibmíe
me chrámě, h)! nófilnč přeruífeu, 5 !!ibněs
lm fiántu Pala fe hlučná bilna, m nerěš
ncráb přcbómó bud) *Bánč. u talíe uífm
tcčniío proroďč běbowání onobo loftlimcc:
„$řeftčbuime3 fe nbtubE' 'Iu! fc
naplnil náře! tě přinequterouš to řqui!
:: půl noci !Iični běrtou me chrámě h)!
fpotřil.

9391 to fmutm) průmob! Sato fmčt
fc o to neftará, buš šebsářa fu brehu
neim, pobobnč 6.25btutu :: flámr) lráčel
[[uba tučně mnie m ruinu 23on [roi—(;D,
abl; bo wuftčbomal 5 boíamóbníbo při:
byttu :: mqtóčal mu mimo (bránu mimi
ftramňoučtč lm'ítc. Reinl hmm, ča to ale
činila obloha fráfné blankytně Ilenuti, (:
lib Hanč! fc $obu pob fíiróm nebem.

Megi tim bčlo fc uwuitř gapugowáni
glód) buóů. 3 namešemid, prutů mmm!
mc chrámě bufhj lea, nab [cícm mantinelu
fe (babča a nab dpobbou tajemné obtain),
aby Branibla nemohla bolů promáběti
teiby ímé. QI into prmč iimjm úgfofti
půfobilt), ta! nyni gačalo iim iiš býti
úAlo, lbvě pravní rána ubeřila na blamui
ieíid) fibío, ieboštn určit) m fftěrbinád)
a roaíebíinád) cibelnibo lícnuti. 5223 co
fe mnedo Rane m 5oufalfhuí! !Biboucc,
je íe iim jiš bo šimčbo fábá, Rtojilt) fc
tbrnpučmu obbcii. Gmotnofti [mm a
mocným obporem mqnuccmah; fofům fmúm
mnobou !tůpěi potu bortébo, :: připmmo
m_alp ic o mnobou perlu čaíu bmbébo,
až pofléěe nemobome proti přcmoci ničea
bez pořibili, mesi bčí_m$m praffotem :!
bouřenim fe iciíď) ptícě manu—tahaúplnč
;nič'ua.

Čtu! 366mm.

Bičan na Ginna Byla boronána ::

BtaWibla sabnčma na bambúlh; :: asi-ím),
tbei 5:5 přetášh; ímž uit—a; premábčti
mobh).

Batim Elišiía fc gima, má; a: [fe
bpmi moufn přtfíufaí na tůšoměm knih:,
a položil tone: balnimu pronáflebomóni
poraženého woiffa hmmm. Yib bučina!
fe opět fdyáyti bo dnámu tócbaic, ia!
fe abálo, trvám molněii, bez; ftradm ::
básně, ač oftrxj mítt (: třeffutú čima mu
Dein; na noc fc'qcla. mc; 36mm; newím,
že ftranibla nomen připramuii bn'qu a
že ponební mčci hubnu horni mši! u;
ptmní.

4. O rok později.

Ronal [: inlóft fmátcl, — nemýlím
Ii [:, byla to flamnoft tnišat apoftol
íhid; — cm \n iebuom bomč nebaíefo
porouchanébo (brána: blubohj panomal
sótmutef, a bo mcíítctčbo fonfcbflma ne
flúdwm') ít mebml gmatef. Go to aft a
ialá tobe příčina?

3m! mira mc [traffibla Dluh—těitš pu
ftila točem; bo frbce obccmftma, iešto mc
[\vém nčfolitaíctém mýtu fašbě mínění
očarmbauému připifomala tunelu. „%
tobe ncfítaftuěbo dprátuul“ „Sal ifme
poíctóui a pobčnenil“ bqlcecmn'eď)
íhan flpn'eti. -—

imám? obgmonifofena „brubou“
a mlabť) i nan) (ib, pcbošni .: nepobošni
Mili fe m boinčm počtu me ftánfu Bo
ším. Rabatu mlumil plemenným iagqtem
aobnimou wómlumnofti, a 5 úft mu
plnnuto, intelu; obilí polldbal, (: pa! 50;
počala B nciwčtni [lámou ílušba nemo:
&&!onnč oběti. ERadwt Bubnů a amu! trub
to_glěbal [: m ulíid) přítomných, malebná
MGBmarban Domněňcl [tbcc lu [;mčy
bém, a (ibcsm') ,gpčm ; mlatifhvúd; m;
[ugomanó brbčlcl rogfon'nč !ašbčmu (51mm
jaro ccféb G mcbem :: máflem. Btráth
ro“: ru neitráínčjfíím filo pořábln.

91:5 tn naicbnou naftala bnítá
tma, info na Gappa ga čaíu Siamoua (\
melitčbo pta—rota Mnišifíe. Into tma
tost-ibm řcmč ímé perutě nab gáfhlptm,
:: mb biomu icbo fc lo třáílo :: ip:
čelo a pabalo to, ialo brubba) manna
mraclflpm ua poun'ti. ípad) u boinc'



Čtení zábavně.

míře 6 mnou fc brnonti proměnu ímá
tcčni oblet u) roucho loiitnc'. 913 tom fa
mčm ofamšcní mnítla bnbba, nmltl5pčm,
ptonifam'; mimo: bittf, tři! bofpčlůd; a
chrapot ftarců ta! [tran'nč [: mámu, ia.
Iobp brůga poflebnibo bnc byla naftaía.

„DIM Dp! .bonem! IDcn! .Roílel
pobá! &ffcni leti! Siem gabitP' “piáno
ain't—cl báglimcíx, jen; to ncjbiwočciííí
fmči'lci tc bměřím fc brnníi. in alt no:
má naftala ncínag. fšamon tlačcniri nc
mobl hru!; pro btnba, ptmná brabba [:
nttoořilo, Eta—iš loncčnč mocným řřifcm
a mnobpmi mogolp [: protrbla. 3 ma

llll íe se bmcfí, _ptdýali a ípčcbali mf
nmignč, ;: mnogia; na :bobničcl
Gortanbtůto *) fc boftnli “miedo
moláni &:napomináni ncípomábalo nic:
pomobcň _;aragirí [: nebola. 3atím alt
[ípn'pmomní biblicl bělali :" babovaoaba!
io iímciid) napáliliH“

!Bo cbmili tcpm ntiífila ic bouře,
llb ít gpanmtomaí, :! nomínu břímáním
na ťotlc a bmčcnim na trouba) přimolán
bp! gafc naspřt. Boboílušba ufončila fe
sq bami ptcfášfo, (: btabm') řas bola
tato nncbllroá fomobie přcbmčtcm mie:
obccnr'po ímícbn. !Bóbotuú snimi to
nápab ob ftmíibd, iidašto straníci ;
dmimu mpmčíti tbtčll! — ——

thnobí) ; laítaroódp čtmáh'no bnbc
ínab Šáboftixo počbčti, she; it toto po
bohém břlo, čili bol-li to Rutcčnč ici:
"imp toníct nočnid; pšigratů. ——Snu,
fbčblo ic to boccla přitogcnům gpůfobctn.

!Btámě an (ib mc cbrámč mental,
pribuiomalo fc toti'g mračno, :: s nim fltbÍ
fc trodm prubíú mitr. Imto mebtal ít
to t05pnůilom ínočmplóřcml na pobttomi

a nemaje pob ícbon lábnépo llcnntí leč
prfgnu'; porodí, gařoí na něm i_mémin; a fo:
tončepromábčt. so tehobho. i: nnoáganon
blmoloftííc prod), hned a mír! na prfnách
pogbmlbnní, a ttcron bčron, fftřrbinon
a ttm'nn ptoímptcm mohl, ntilal a pas

') ll thgotog, minim lo ! íařt „brubo
Ióncde patříd, nalégá ic óobníčcl bo lcfa
mcbonci, icbojto líb „t_bobníčtfm €ur
lanptomům" imcnnic, :: o něm,!opta
toi,_1c nimi; 1! milá. — 81h jalém 36.
Habe tato aproto? ípočimá,_ neutopí ie
promattl bopa'trali, tolilo řečeno, že na
němSan Garlanbcr ; Dlomndtal.
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bal přcb blčniícím mčmm na bolni
bromabn m chrámě. !ib bc; tobo ii;

poplaffcní) íciciTtč wíce polda! a bonnn:
ionic ic, ic \oífcdo na blanm icbo íc

řítí, nprdynl ID babntonftčnt gmattu. “Na
íftčítí, ze ncoplatánoáno iinc' pon—ágllmřiz
iii ncbob p.

91 ínab fe i co tatomébo ii; boio
přibobilo? ercif; nebo: prámč tého; bnc
háčcla ndabá mboma blubofóm [nořcná
gármntlcm Gc (won bttrnífton :: 6 n\cli
tom gáítnpun ga tatmí ncn'faftníla, icbogto
přátelé míli tn Drobn na “tátou-:?).
Ilbošála [mtt pohltila, Ibn; Ic tobo uci
mt'nč nahá!, a m ncjlcpgTim roštu. “Jiní
ncgimnnl (\ nutno pob! ! semi. 

Baf to? Go to? safe tcn ncn'faít:
ní; dnům! Io ptošlnňč ítmífiblo!

3M ;námo',bplaf íttofflbía snbnána
na bambállp. 92:3 i tu, m básní nhntnč,
gcbp potoie nebolo, url—plo ilm Šúbnčbo
pobvtn a mířta popřáno. Bcbnici n
wuíofč míře togtman'cní nab uřtamičnňmi
írmcíbo nořníd; přiíízr, fropili a pracu
mali o tafolopm bůragcnt, je po nč=
iafčm ční: ! ftřccba fofttím', bnígbo

ntbcgptčnbd) minn :: fom i nctopptů, na
rošt—on,)leč čaroháínč pobobo (ční—latotiš
topfoto bo mračen) Ill wčh; wčfíuo
“nuda.

91 prámč tcnftátc, Ibn; fc roscbi:
rolo o mištou dnámomon, (kolo fc lo fo
botu l85. ., še trámu, iebošto na Íanč
fpouíflčli botů, [: woínucfl, a onomu dm:
bart, imš [brabomal togtřiflané tam;) n
tonda, ghootní gbaínnl [\oici pro tento
čaé. Golof to [mntnt' blmablo, mltčti
w Moi sabitébo nm;: a pobrccnon Ítb=
ton, coš jemi fmntnčji mqpábalo, tbpš
montana nemít: ní: gíčbo, naicbnon
fpotřila gobmoenon nnrhooln fmc'bo mi:
láčla a m sonfalfhvi na nči [: mbla
m nářhl ftbcclomnčm.

9ks ico, jat řífámc, ic neileann
[člařtm; bolcítná rána Itntóm gaíagtnd
oínbcm fc gaboiila, a nomá nabije gaíc
ghočtá. 3 dnům gc ímébo fttaífmi
opět mpgbtawčl, a boítal nomc' ílortbni
roncbo tmamé borloo, pob tom-bo pat

') um imunní nam iamíci funí; „bibi
-—£>wíicmvebním “dam
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mopul'b') pancíř, bobnšel jen je břcma,
čcboš ale oto nemlbi. Qib fe bo učtjo
r&b a ch hradu: [d)áji, a ji'; mice ae:
řitá, ,je na něm hraní.“ —

?Dobatcl: (Sbcrědi, mih) čtenáři,
mibčtt, litra) to aji límci, o učutšto tuto
řeč, tcbo bámri pojor, pojcbcézti nčlbp
un xclqntci ; “Břcwmn bo Olomouce.

V.

Gani 38:5an

Si; nebolelo této amoniti míbič to pro:
wo ua jtabčm mrcbottn bili) tol'tclil, jen;
bo můlolui trojím; jírá. SB vojabt
mupináje bolí) lom, „Qtabtíto“ a
po! hrubé námrj'ji — l'ttmutm vetol'tlr'
„Goluuif' EttcmoblBomitet pífnčjjfíbo
obrati minn, ncštt orálně tobe, na učtu;
nejí tento bottle obncmenx') tojlcl. ——

Bůh se staral.

1.

„Neviš—liAnko! kde je te
tička?“ tazal se Jenik, hoch as
devítiletý své o neco starší sestry
smutně po světnici se obližeje. Ale
děvče neodpovídalo; nebo! právě se
poznamenalo svaty'm křížem, aby po—
kleknuvši k okénku svou ranni mo
dlitbu vykonala. TJ vida J ouik uči
nil taktéž, jelikož opustiv lůžko za
pomněl na povinnost svou. Jak mile
se pomodlil, nemeškal se podívali na
dvorek, mysle, že tam milou tetu
nalezne. Ale tety nebylo nikde; ani
v jizbě, ani na dvorku, ani v okoli
nemohl se jí dovolati a počal he
dovati.

„AleJanol“ ukájela Anna bra
tra svého „co ty hned z rána nadč—
láš křiku! 00 pak nevíš, že i vloni
taktéž se stávalo? Zajisté tetička na
še odešla nekam po práci. Ona se
o mis stará jakoby uašl matkou byla,
a hle! nevidíš-li tu na stole přichy
stané snídani? Upokoj se! V poledne
přijde tetička domů.“

Děvče se nemýlilo. Teta Ro
z a rka starala se Upřímněo osiřelé deli
bratra svebo; v ul našli ubozi sirot
kové tito opět, co jim tak zahy od
ualo nebe — našli matku časně opla
kanou i otce, jejž nedlouho po mat—
čině smrti povolal Bůh k sobě ta mi
ručí přeubohých dítek. Ona je na
syc0vala chlebem pracně vydělaným,
jelikoz chatrné chyžka byla jediným

majetkem jejim; ona je dle možnosti
šatila a tčšlvala vezdy Bohem, k ně
muž je vedla; u ní ití-pocítily děti,
že jsou sirotky. Ona se pokládala
za šťastnou, že jim mohla drahé ro
diče poněkud nahradili. Zdálo se však
brzy, jakoby radost její mdla pakate
na býti. Zlí časové a hltavá drahou
vyprázdnilu v krátce komůrku a špi
žlrnu její; výdělkovč i'idli a neposta—
řovali ku zachování života jednotliv
cův, tím méně !: obživě lh' chudob—
ných osob. Proto opustila Rozdr
ka dnes tak záhy cbatmou svou cha
loupku & děti, mejic v pohllzké dě
dině přislíbenou práci a tudyž i na—
deji, že svěřené dětí nebudou muset
na sirohu žalovati. aniž poznají, že
nedostatek potřebné výživy svlrů
starostlivě srdce její.

„Bože dobrotivý !“ vzdychala
Rozárka cestou; „Ty se o nás
všecky staraš! Neopouštéjž ditek
Svých! Ruce jsi mi dal silné a zdra
vé, dejž jim i vydělali, čehož k ob
hájení života nam zapotřebí. Nedo
pouštčj, aby hlad a nouze trápily
nás!“ — Takto v modlitbě k Otci
nebeském-J jsouc pohroužena neza
slechla krokiiv ji stíhajicí osoby ltlUŽ—
ské. Tu pak najednou slyší hlas zná
mý a ji pozdravujíci; i ohledla se &
vítala srdcčny'm „l)ejž to Pán
Bůh“ dobrého přítele svého Ondru.

„Ale Rozárko! kam pak tak
spůeháte'r'“ počal Ondra dále. „a
jak vidím, jste snad smutna? Aj, dnes
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slunéčko tak jasně svítí, kdožby mohl
ještě býti smutnýml“

„Co Vy hned všechno vidíte.!Jc
slit' pravda, Vám vždy zírá jen vese
lo z očí. Než i já nejsem tak smutná,
jak se domníváte, ale přemýšlela jsem
takhle cestou a bídném stavu našem.
Víte dobře, žebych nerada, aby moji
sirotci trpěli s námi. Casově jsou zlí,
hospodáři setí-í s výdělky víc než jin
dy, a já sama sotva stačím ta ubo
žatka vyživiti. Oh! však ani té prá
ce se nedostává! Dnes mi jest po
ptati se po práci u strýcelírivana.
Pro l-tozáru prý přece něco výděl—
ku v domě jeho. [ to děvče prý
budu moci s sebou vzíti; to prý se
již také k ňáké praci hodi. Ale co
si počnu s .!ane m ? lloSík ještě mla
dičký a slabý, ale čilý jako sm. On
jen takhle hodne běhatl“

„lnul milá Rozárka, Pánbůh
dopustí, ale neopusti. .la již také
dlouho čekám na to jarní sluněčko.
Bylo celou zimu za mraky, ale teď
již heisa! Ted nám zase svítí a po
máhá chlebíčku růsti. Za týden se
vydáin na cestu a Pánbůh dá zase
výživu. Což, Rozárka, nemohl-liby
ten hoch, když také rád běhá, jíti se
mnou? Vždyť já nebyl starší nežli
on, a již jsem dratoval v Praze s
otcem svým.“

Na to ovšem Rozárka ani ne
pomyslila; o sirotky pečovali a jich
se všemožně ujímati pokládala za po
vinnost každého k'rcsíana; ale ji, 00
tetě, příslušelo nejvíce starali se o
ně. [ nechtěla se péče této zhostili,
inajíc pevnou důvěru, že jí Bůh na—
pomocen bude. A přece, ač to a ono
příteli svému namílala, shodla se brzy
s ním a uzavřeno, že, svalí-Ii k to
mu .lano, může se pro letošek s
Ondřejem podívali do světa a za
kusili ciziny.

Není divu, že tak honem svolila
Rozárka a poddala se nahledům
Ondřejovy'm. Ondřej byl pro
svou poctivost známý celému okolí,
i mohla se na jeho slova spolehnouli,
že se o hocha náležitě a jako vla
slní otec postará. Také se tam na—
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lekají matky aneb kdo jich místo za—
stává slova „cizinaf' Jak mile poč-im
látí a sněh 9 bar slezali; jak mile
se objeví skřivánkové a první svou
píseň nad budícím se dosti chudob
ným a nuzným osenlm zanotí: neje
den otec opouští děti své i ženu;
nejeden mladík loučj se s drahou
chyžkou, kde mu vzešlo světlo Páně,
aby chodíce Světem po výživě, pracně
několik zlatých sobě vydělali a pak
s ušetřeným penízcm se opět vrátili
do milené vlasti.

Přišedši k poledni domů nelajila
teta, co jí byl Ondřej ponavrhl.
Smutný Jana se zaradoval, slyše že
půjde s Ondřejem, jejž děti dobre
znaly, do sveta. To! ovšem výjev,
jakého často a již záhy u chlapců
nalězati. Ti si jen přejí do světa a
domnívají se, že za humny počíná a
za nejbližší horou se končí. Oko
Ančino se zarosilo a hojně slzy
kanuly po tvářích dívčiných. Ona ne
mohla pochopili radost bratrovu, &
namítala hned to, hned ono, avšak
marně. Zdálo se, že Jeník cizinu a
svět jinak představoval sobě, nežli
obyčejně u dětí takových se stává.
I'ěsil sestru, že se v krátce Zas na
vrátí a nepřestal usilovali, aby Se
přípravy k jeho odchodu konaly. Než
minul týden loučil se Jan a ! rozmi
lou sestrou, a líbal dobrou tetu s
dětinskou radostí, jakoby dnes ode—
jiti a zítra zase navrátili se měl.

„Ach ty pláčeš, Anko? Což
pak nevíš, že se opět brzy navrátí—
me? Jen se podivej, jak mně to
všechno pěkně sluší ! Drátoval latíček,
budu drátoval' i já;“ hovohlzpěvným
hlasem veselý hošík nadšeně sekýr
kou kolem hlavy toče. — Byl! to
skutečně roztomilý d r a t e n í č e k.
P'res rameno jedno halenka hně
dá, přes druhé kabelka a na hla
vě široký klobouček mu tak hezky
slušely, že starý a hodný Ondra
s potěšením na něj svých zraků
upíral.

„Opatruj vás Pán Bůhl“ —
„Slřežiž vás dabralivé nebe!“ byla
poslední vzájemná slova, a již se ubí
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rá poctivýOndřej a devítiletý
sirotek do Síréhosvěta.

Když zašli Za dědinu a na vreh
Zelenujícl se vystoupili, odkud viděli
bylo předrahou ves rodinnou a i
ehyžku Rozůrčínu, o něco dále pak
v osadě druhé kostelík a u kostela
hřbitov: tu počal Jano truehlíti a
do hlasitého se dal pláče. Děíinsků
radost, že uvidí svět a krásné, bohaté
kraje, o nichž mu nebožtik otec to
lik podivného vypravovúval, ustoupi—
lu citu přirozenému, a tento zmocnil
se zcela mlade du.—“seJeníkovy.
Necítil sice, že opouští vlast, nevě
děl ještě, že záhon země, třeba!
neúrodné otčiny, námje mílejší,
nežli nejpůvabnější kraje cizí; nevě
děl :! necítil, co je láska k ro
dišti, láska k milým horám,
ježto nás obkličovaly za blahych dní
mladostinaši, láska k milým ře
kám a potůčkem, najíchžtokvět
naty'ch břehúch co blažené dítky jsme
tčkavali,láska k milým hůjům a
luhům, jenž nám nejednu radost
způsobily: toho ještě nevěděl & ne
cítil, ale to mu pravilo srdce jeho,
že je sirotek, že tam, kde sevy
píná kostelík, odpočívají ti, jižto mu
život dali; že tam pohřbeni jsou
otec i matka! Příčinu bolestného
pohnutí tohoto tušil a vůdčí dobře
Jeníkův přítel, ale delaje jakoby
ničeho neviděl a neslyšel, kráčel vol
ným krokem před Jenikcm a již
scházeli s vrcholu nevelikeho kopce.
Jeník se pořád ještě ohlížet,ale dě
ilín milených nebylo již viděti; zmi
zeli kostelík zrakům liochovým, &
tu tepruv se utišilo srdce, a oko vy
jasnilo se, a cestu počala veselejí
míjeti.

„Tak.lanol“jal seOndramíu—
viti; „bud' veselé mysli! Já také mu
sel záhy do ciziny, a jak vidíš, neza—
hynuí jsem v ní. Když jinak není,
s chutí se i tentokráte do ní ubírám.
Pán Bůh je všudy; Jeho pečlivé
oko nás všudy vidí, ať již jsme doma
nebo v cizině. Kdo Se v Boha dů
věřuje,zajisté u něho pomoci nalezne“

„Ale co pak se to tamhle v levo
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běhá?—<přetrhl hoch slova Ondře—
jova; nebo! nový luaj a nové obrazy
objevily se zrakům cestovatelův a J e—
ník více ohlížet se po horách a po
dolech, a tudyž nehrubě naslouchal
útěchyplným slovům vůdce sveho.

„Co se to tamhle pod kopcem
hčlá? To je ílčdínka. Jenom se
tam dobře podívej. Nezdá se daleko
byti, ale je to přece hezky kousek
cesty. Inu hochu, tam si odpočineš
a pohovíš až do zejtřka.“

„Což nepůjdeme dele ?“
„Nepůjdeme Mám! tam přítele

a ten půjde zítra s námi.“
„A kam půjdem potom?“
„Do městyse tam v pravo za

horou, jak vidíš, za tou nejvyšší
horou.“

„A potom?" tázal se Jenik již
288 trochu smutným hlasem.

„lnu, mily' hochu, to bude tak
pořád chodit, od dědiny k dědině.
od městečka k městečku; kde se dá
neco vydělali, tam pomeškáme den
nebo dva, jak kde budou lidé umění
našeho zapotřebí míti. Jenom si ne
stýskej. llladu, dá Pán Bůh, míti ne
budeš, e cestou se příliš neunavime.“
To a ono brzy ukazoval, brzy vy
pravoval hovořivy'Ondra svému svě—
řenci, a než se nadáli, octli se v dé
dince ukazované u starého přítele
Ondřejova. Tento jsa rovněž do
bry'm řenieslníkem z té Trenčanské
stolice, čekal již na příchod přítele
svého Ondry. Den na to přešlihra
nice, a než minulo kvetoucí jaro a
léto se klonilo ku chladné jeseni, zpo—
chodil .l enik kraj světa, žebys sotva
uvěřil. Uvidíme, jak se mu vedlo v
tom dalekém světě, o němž tolik krás
ného byl od otce slýchal a jejž zřítí
tak záhy se mu zachtělo.

2.

Když slunce nejvíce pálilo a Ro—
zárka pomahajíc s Ankou hospoda
řům na poli sklízeti klesala pod bře
menem nesnesitelného vedra, seděl
Ondřej s leníkem na prostran
ném dvoře Pražského domu a drato
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val. Na dvoře tom v chladku hralo
a proskakovalo si několik spanilých
dítek. Z bílých, čistých sukniček &
z hebounkých i lehkých kahátků bylo
patrno, že děti zámožné ne—li vzne
Šené rodině přináležeji. Smutně po—
zíral náš mladý dríiteníček na
hrající si deti stranou u zdi sloje a
nemoha Ondřejovi při práci, která
vetších sil požadovala, nikterak po
moci. I kdyby byl snad mohl, nebylo
by ušlo zajisté zrakům dětinným ono
veselé skupení hrajících si dilek. Ale
i tyto ustaly ve hře své a pohlížely
na dráteníky; jedno s jakousi kázni,
jiné opět, jak se podobalo, s velikým
potěšením. Bylyhy se rady přiblížily
a zeptaly hošíka dráteníka, co umí
drátovati, ale bály so starého dratai-e.

To zpozorovav Ondra, promlu
vil k dětem, aby se neba'ly a vesele
si hraly dale. Než naslojte! jako když
dravý slříž mezi dovadivévjede
vrabečky, tak polekal Oniírův hlu
boky' ale přívětivý hlas veškeré deti.
.ledním skokem byly všechny lytam,
jen dvě zůstaly chvílku státi a ohléd
nuvše se na Jeníka, ulíkaly za dru—
hými do domu. Byla to dceruška
a hošík, děti domácíhopána a pro
slulého lékaře. „Malinko! malinkol“
volali Lidunka a Moj mír p'rikva
pivše do světnice; „na dvoře je ten
hezký dráteníček, jehožjsme včera
potkali, víš tam na náměstí, a ondy
viděli v kostele u sv. Jakuba. Ne
smíme—li si jej zavolali k nám?“

Ráda byla paní lékařová dčtem
svým po vůli, a těšilo ji velice, že se
detem jejím zalíbilo v košíku, jenz od
toho času, co ho byla v kostele u sv.
Jakuba vroucně modlili se viděla,
vzbudil pozornost její. Děti odběhli
. za malou chvíli malého dráteníčka
přivedli.

„VM, že máš hlad ?“ ptal se as
sedmiletýMojmirek přivedenéhoJe
níka, a jal se hned to aono smíš-eli.
Vděčně přijal Jeník, co se mu na
jídle podalo a ukládal do kabelky, aby
se pal: s Ondřejem o to rozdělil.
Z ostýchavých ale slušných a jasnou
mysl prozrazujícich odpovědí poznala
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paní lékařova, že Jeník jest
ubohým sirolkem. a dovolila, aby kai.
dého dne se přihlásil a přijal, co mu
ze zbylkův obědu domaci podají. Od
té doby docházival Jenik skoro
každodenně do domu lékařova a brzy
ztratil onu ostýchavosgs jakouž oby
čejně vstupujeme do domu vzneše
ných dobrodinců svých. A jako do
hré děti vůbec mají k sobě přítul
nosl & rozdílu mezi rodem a posla
vením neznají. jinakoli k tomu zú
myslně vedeni nejsou: tak i děti lé—
kařovy chovalyse k Jeníkovi la
skavě a jako k sobě rovnému. Je
ník se stal každodenním hostem, a
navštěvoval, jak se domnívali lze,
s velkou ochotností dům dobro
dinců svých. Než tento blahobyt
neměl dlouho trvali. Září se chý
lil ku konci a čas k odchodu nasta
val. Nerad se loučil Jeník s me—
slem tím, kde lolikčho došel útulku
a srdečné útrpnosti. Když si ale zpo
mnčl, že uvidí drahou letu a se—
stru, zrychlil kroky své a veselé
mysli nabyv pospíchal jakoby již za
branou uzi'ili mel ly, jez vroucně
milovalo srdce jeho.

3.

Dedinka , rodiště .!ení k o v o,
pokryla byla podzimní chmůrou a
smutno bylo v celém okolí jejím.
Ptactvo dílem po-utichlo, dílem po
zalétalo do krajů teplejších a i pa—
stouškove na horách a pustinách po
umlkli, ba i štěkotu pasly'iských psů
nebylo nikde slyšeli; bylo ticho jako
v hrobě kolkolem, jen kdo šel dobou
touto podlé domu Rozarčina,
mohl zaslechnouti p iseň, již, jak se
dle slabého a libozvučného hlasku
soudili dalo, děvče zpívalo. [ byla
to skutečněAnka, sestra Jení
kova. Ona často zpomínala na bratra
svého a teď, když již mnohý z dra
teníků z ciziny se byl navrátil, po
čala neobyčejně tesklivou býti, tak
že ji často starostliva tela těšili mu
sela. Zazpívala-li si. bylo volněji srdci
jejímu a i teta zapudiía takto tru
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dné myšlénky, ježto den ke dni po
i-ínaly trapnějšími býti. Ona toho
nedala sice na soba“ velice znáti, nic
méně ale nejednou vzdyehaln poti
chu n lilovala toho, že byla tak
zpozdilou, a že svěřené dítko do ci
zýeh rukou, do cizích vzdálených
krajů pustila. Ovsem! nouze její byla
veliká a Ondřej pro svou poctivost
a dobré srdce známý; mohl-aťse v
pomoc a v ochranu Boží důvěřovati
a skutečné se často k Němu utíkala ;
než jakési tísně a úzkostlivosti ne
mohla se nikterak zbavili, když již
ten a onen z cesty své ee navrátil,
zima sc- rychle přibližovati počala
& Ondřej s Jeníkem posudne
p'riithézel. _

Právě dokončila Anka oblíbenou
písen svou, an se dvé postav před
nízkým okénkem mihlo & než se na
ilala, vkročili do světničky Jenik a
Ondřej. Nastalo mlčení, nebo! ani
Rozárka, ani Jeník, ani sestra
jeho nemeli slov pro city radostného
shledání. S očima zarosenýma vítala
Rozárka prichozi dlouho očekáva
né; blažený Jano líbal brzy se
stru, brzy tetu, až pak Ondřej
přetrhl radostný výjev tento a zkrát
ka vypravovali počal o letošní cestě
své. Tu se pak jal Jeník vyndávati
zachované šesiáčky stříbrné, jež mu
Ondřej vezdy za krýcárky byl vy
měňovat a dary, jež poslaly déli lé
kařovy sestře jeho Anc e.

V chyžce Hozárčině počal
opět život veselejší a Jenik musel
hned to, hned ono sestřičce své vy
pravovali. Praha, kde byl toliké la
skavosti požíval, tanula stále na mysli
jeho; 8 řečí délinskou vykládéval o
velikých domích a jich nádhernosli;
o kostelích a jich kráse ; o pěkných
panickácli a jich hedbavny'ch Šatcch;
o sti-(bře a o zlaté, jež se všudy jen
leskle jako perlové rosa v září vy
cházejieího slunce.

'4.
Jaro se již Opet probudilo; nad

miloznikajícím osenim vznášcjc se ku
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blankytu nebes prozpévovnl Skřivánek
ranný; sem tam kvítek poloprobuze
ný pohlížel vděčně ke slunci; na vý
sluní dýchala zeme mladistvou silou:
když mezi čelnými obyvateli Prahy
za město spůchajícími i pnní léka
řová se nacházela s dětmi svymi,
aby použili zdravého povětří a zá
roveň se podivaly na zahradu, jižto
byl manžel její nedaleko za branou
Novou pronajmul.

Pani lékařové neopomenula upo
zomiti děti své na krásu budící—se
přírody a po-učiti jeo Tom, jenž ec
lý svet krásou edivá. Tu kvilko ze
země pučíci, tam zas plesavy' skřiva
nek a tu opět něco jiného podalo ji
příležitost k milé a po—učné rozmlu
vě. [ bylaby hodná a nábožná pani
ještě déle pokračovala v zajimavé
řeči své o kráse přírody, 0 Velebno
sli Toho, jenž ji v šat tak velkolepý
oblačí a člověku příjemnou činí; než
najednou nový předmět naskytl se
zrakům rodinné lélo společnosti. —
Byl to drátař, jenž bezpochyby bud
ještě za zimy ze vzdáleného domova
Vyšel, anebo někde v okolí Pražském
byl přezimoval.

„Ale malinko! kdy pak přijde
zas ten mladý dréta'riček ?“ tézal se
Moj m ír zároveň se sestrou svou.

„To ví sam Pán Bůh, milé děti;
ten hošík bydli daleko od Vás, a
kdož vi, je.-li na živé.“

„Ach! snadby neumřel ?“ za—
stýsknul si soutrpny' chlapec; „vždyť
mim slíbil ten starý dratař, že .! ení
ka přivede zase z jara s sebou ?“

„Možná, možná, deti moje, ale
tam za horami není tak brzo jaro,
jako u nás; tam v otčiné jeho
zajisté ještě panuje zima.“

Pani lékařová se nemýlila v dů
mční svém. Tatry obývané chu
dým, ale poctivým, pracovitým kli
dnýmrodem Slováckým náležejí
k oněm podivuhodnýin horám, ježto
až do hlubokého léta v roklinách &
slujich chovají sněh a lcd. Znamai
jsou tam místa, kde i po celé léto
ted nerozmrzé, kam ani slunce, ani
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teplý včlřlk neproniká. Tat ovšem
později nežli v sonsedné Morav 1!a
v Čechách procitájaro; slunce po
třebuje dlouhý čas, než rozvlaži hory
a doly, a jim takedřive svého hlnhodéj
neho tepla odjíma. Dlouho musí rolník
čekali, než mu lze půdu okopnti a za—
sóti; dlouho musí čekali pasáček, než
mu pokyne travička, aby vyvedl stádo
své pod širé nebe; dlouho čekají lesy
na své pěvce, straně na jarní květ;
než nikdo nebyl snad tak nedočknvý
jara, jako náš Jeník; on se nemohl
jnra ani dočkali. Mocné ho cosi tá
hlo do šireho světa. Teta Rozárka
odkazovala pořád na příznivější po
čast, a Ondřej se jaksi nachystal k
obyčejnému výletu. Konečně odho
dlal se Ondřej, že se za týden na
cestu vydá, a Jano nepřestával tetu
prosili, až i ona hocha poctivému pří
teli opět svěřila a do sveta propustila.
Bylot jí jaksi bolestno, sirotkatakořka
vyhání-ti z domu svého, ač i letos
všeobecná nouze .nepřcstala trápili jak
zámožné tak chudinu.

„Ale což pak iii—důvěřujete v
Boha?“ domlouval ji Ondřej přítel;
„Pán Bůh má všud dobré lidi, a ti,
tak slýehám na oravč i y Če—
chách, maji ro Ondru vezdyněco
k obživení. i snad se nedůvěřujete
ve mne ?“

„Uchovejž Pán Bůh! dobry přl
teli, a odplatiž snaze vaší, ale já tak
hle myslím, že, aby ——— -——“

„Aby“, doložil 0 n d řej, „abyste
se starala o Anku a já se poslanimo Jeníka!

„Vid Jano, že se nám nevedlo
zle;“ pravil chlapcovi; „Pán Bůh nás
zachoval v loni, i letos jsme v rukou
Jeho. Než letos podíváme se dále,
jelikož jsi byl tak čilý, milý hochu,
v loni, že jsem sotva je starý rumpál
postačil tobě.“

„Dále, a ne do Prahy?“ tázal sc
Jeník, jehož radost kaliti se počala
osledním doloženimOndřejovym.
ež Ondřej nedbal otázky této a

jen Anka tvrdila, že se zajisté jinam
odebrali nesmějí. „Vždyt“, kat-ala
bratra svého, „vždyt tam má Jano
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také přátely a sice přátely milejší nad
vlastní tetičku a sestru. Neni-liž
pravda, že se těšíš na Mojmíra a
Lidilnltu?“

Jeník se zamlčcl a jakýsi stud
polil tváře jeho. „Ano, ano!“ ozý
val se utajený hlas v'útló duši jeho,
až pak se prodral a hoch jako z ra—
dostného sna probuzeny zvolal : „Kdy
bych je jen uviděl opět! Těším se
na hodného Mojtnírka a na přela
sknvou Lidunku. Oni ti zas učco
pěkného pošlou. Oni jsou tuze ho
dní!“

„Ano, jsou,“ zvolalo děvče my
slíc na milé přinesené dárky. „Vyřid'
jim tam všechněm „Zap lat Pán
Bůh“ a srdečné pozdravem.“ An
takto děti na své dobrodince zpomí
naly, loučil se Ondřej s tetou Ro
zárkou, a než vypršel týden, byli
Opět pohromadě, aby na delší čas se
rozešli.

Již byli Opět na vrchu, odkud
smutne poziral košík | druhé místo,
kde záhy zatemnilo se nad ním nebe.
] letos, ač veselcji opouštěl domov
svůj, nemohl se slzí udrželi. Brzy
však cesta počala až milo ubihati a
než uplynul mesic, vítalo je opc-tote
vřenymi branami slovčžaté mesto.

Ondrej ncpomeškal tu ani ho
diny, ny'hrž rovnou cestou ubíral se
městem do Hluboše, dědiny na blízku
ležící, kde se obyčejně zdržoval, &
odkud do města drátovat vycházívaL
Ne'z letos jenom jednou do Prahy při
šel. Cítě neobyčejnou slabost klesl a
pracně do nemocnice Milosrdných bra
tří odveden byl. Těžkou postižen byl
nemoci, a netrvalo to týden, a již,
přijav nábožná svátosti umlrajíeich,
usnul chorec tiše. Ani slzy, ani ná
řek a přelítoslné bčdováni nebyly s to,
aby ho ze spánku toho probudily.
Nynístal se Jeník opravdovým
sirotkem; smrt mu odňala posled
niho přítele. Ach, to bylo velkým
neštěstím pro Opuštěné-ho sirotka. —
„Bože můj! Bože můj! Co si počnu!
Kam se obrálim já'sirotck! Můjdruhý
Ondřeji! Pročjsi mne opustil? Proč
jsi musel umi'íti zde zde - - v ci—

10
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ziněl“ ——Tak" lkal opuštěný sirotek
u hrobu jediného přítele svého. Jako_
bez smyslu vrhl se na pohřbené tělo.
[ byl by chudák snad vlc a více bě
doval, a sevřené jeho srdce byloby
snad podlehlo náramně bolesti, kdyby
ho nebyla mecmi ruka od hrobu od
těhla a hlas jednoho z Ondřejo
vých soudruhů z hoře bolestného
probudil. -— 1„Pojďjiž, hochu, pojdl
Odporuč to Panu Bohu,“ jal se těšili
stary' dratař Jakub uboheho hocha;
„On se o tebe staral až posud, On
tě i včil neopustí. Neměj starosti!
Já jsem přislíbil příteli tvému, že se
o tebe postaram; já tě zavedu domů
k milé tetě tvé. Jen již se utiš a
neplačl“

Než ubohý sirotek nemohl se ni
kterak rozlouěiti s lirobem drahého
přítele svého. Konečně pnk přistup
ným stav se potěšné domluvě Jaku—
bově, s okem zaroseným opouštěl
rovy smutného hřbitova a vykroěiv
: brany, kráčel vedlé Jakuba nevěrla
kam ho povedq ani co se mezi tím
radostného pro něj událo.

Náhodou l'idil Bůh kroky paní
lékařové k místu tomuto smutnému,
právě dobou tou, když Jenik s
přítelem svým novým opouštěli bránu
hřbitova Volšanského. Villouo tru
ohlivý výjev tento zastavilo se paní
lékař—ová.[ zdálo se jí, že košík ten,
jenž hluboce vzlykajc s mužem drá
tařem stranou hřbitova se ubíral, ve
lice podobenjest Jenikovi, jan
vloni často přicházlval do domu jeji
ho. Několik dratařů zo Jakubem
se ublrajících, kteříž rovněž jako ten-
to poslední službu prokázali pi-iteli a
druhu svému, potvrdili brzy tsznjlcí
se jich paní v domnění jejim. llodná
pani litovala velice ubohébo sirotka;
dobročinné a útrpné srdce její rodilo
jí, aby učinila krok, jenž. měl potěšili
ubohého sirotka a rozhodnouti nad
osudem jeho. Neváhajic nařídila
jednomu z drátařů, aby dovedli Je
nl ka k ní buď ještě dnes, aneb co
nejdříve. Tito nevěděli, co zamýšlí
neznámá paní nařízením tímto, přec
ale tušili cosi potěšitelného. | nc—
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mcškali a popilili. Dobonivše Jaku
ba s ubohým hochem, vyprávěli mu,
co se bylo událo mezi nimi s jistou
paničkou z města.

„VidíšJeniku,“ pravil Jakub
hochovi, jenž v smutných myšlenkách
pohroužcn jsa ani neslyšel ani nevi
děl, co se bylo událo a vypravovalo;
„vidíš, z.: maš všudy dobré přátely.
Zítra půjdeme k oné pani, u nižto
jsi tak mnoho dobrého vloni byl
zakusil. Ona sama tak nařídila, slyšic
o tvém neštěstí.“ To byl balsam na
ránu jeho. Hodná ta paní a děti je
ji vždy lm něčím potěšili úlrpnost s
ním mejice. On si často Zpominpl na
rodinu tu. dobročinnou; dokud však
p'rilcl Ondřej stonal, nebylo mu lze
ohlásili se u starých dobrodinců svých.
Jak mile poznovu rozbřesknul se den,
chystal se .lc ník s neobyčejnou
ocholncsti na cestu z dědiny do
města.

Mezi tím pani lékařovů zdčlila man
želovi úmysl svůj a shodla se s nim,
že opuštěného sirotka vezmou k sobě
a ojcho budoucnost se postarají. Děti
jejich si často na dratuřička zpominely.
I měly ho brzy uzříli a z jeho ně
vratu se radovali. To však Zutajila
pani lékařovo dětem svým chtíc je
mile překvapili. Pročež bavila je dnes
idruhý den v pokoji nejzazším, a
když. služka byla dráteníky ohlásila,
pokynula Jakubovi a potají s nim
cosi vyjednávala._ Jakub nemohl
nez děk0vati laskavé paní za všecko,
což cinili si Myslila, J e ník měl,
bude-Ii sám chtiti, za drutařský kroj
vyměnili šat městský a zároveň s
Mojmírem rovného vychování po
žívali. A jelikož pani lékař-ová ubez
pečovala, že si svolcnl letina vyža
dá listem, uchopil se blažený Jenik
s patrnou radostí svého nového ži—
vola.

Druhého dne doručil se hochovi
slušný šat městský a brzy uváděla
paní lékařova bývalého dratařlčka dě—
tem svým. Dlouho nevěřily děti zra
kům svým, zdaz to veci možnou,
aby hoch ten pěkně vyšňořený byl
bývalým dráteníčkem Jenikem? Šaty
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a tváře hořem vybledlé mýlily velice
hodné děti, až pak přece z hlasu a
z očí a z celé podoby hochovy po—
znnly, že to skutečně jich zamilova
ný dráteníček, a že nyní s nimi juko
bratr obcovali bude u přes zimu a
pořád u nich zůstati má.

Mezi tím, co Jeník novému
životu navykat, dostala Rozárka
zprávu o jeho stavů a o všem, co
se smutného i potůšitelnčho bylo při—
hodito. l nemohla než děkovnli Bohu
& \'clnbili prozřelelnosl Jelo, když
jí pen učitel místní všechno pěkně
přečll a vyložil, co jl paní leka
řová psala. Dobročinná paní tato
sama těšila v listu mém Rozár—
ku, & napomínala ku odevzdání se
do vůle Boží. —- „Nelrueblele, psala
mezi jiným, že Bůh dobrého přítele
vašeho, poctivého Ondřeje, ráčil
k Sobě povolali Co On činí, dobře
činí; On sám vedl bratrovce Vašeho,
OpuštěnéboJeníka, do domu mého;
já & choť chceme s pomocí Boží
utehčiti starosti Vaše & sirolka záro
veň s dětmi svými vychovali. Víme
dobře, jaká nouze panuje v kraji
Vašem, i můžeme se tedy nndíti, že
budete spokojena, když se obudouc
nost hochovu jako o budoucnost
vlastního dítěte postaráme. Abyste se
pak Vy a sestra Jeníkova těšili mohly,
vézlež, že než rok mine, uvidíte mí—
láčka svého, jelikož se chystáme ji—
stého lékařea přítelenašeho v okoli“
šem navštívit, kdežto po nějaký časza
jistými záležitostmipomeškoti bodláme.“

„I totě štěstí 8 nebe,“ dokládal
pan učitel, „že košík takových do—
brodinců nalezl. S Ondřejem jest
ovšem smutnčjí. Pán Bůh mu tam
dej lehké odpočinutí. Jest mi také
líto, že mu nebylo dopřáno v otčinč
staré své kostí složili. Než prozře
telnost Božská to tak řídila; nevy—
zpytatetné jsou cesty její. Pomyslcte
jen, co to ze štěstí, že ten hošík
může opět chodili do školy. Já vždy
_sí myslival & říkával v duchu: „Sko
da, věčná škoda té chápavé hlavy I“
A ble! jak podivně řídí Bůh osudy
lidské! Vy jste nemohla lmcba do
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školy posílali, a nyní se o to Pán
Bůh sám postaral. \'éřte mi, Rozár
k_o, z tebe hocha stane se v rukou
takových dobrodinců, jako jest rodí
na páně lékařovo, hnhumilý, vzde
luný a lidem prospěšný člověk.“

! nemylil se dobrosrdečný & ho
VOÍ'lVý muz tento.

Jeník jevil záhy chuť a lásku
k učení a byl také nemalými vloha
mi nadán. Usilovnou pilností napra
vil brzy. čeho byl bezvimn'ézanedbal,
tak že v krále.; dohonit druha své
ho Mojmíra. ano i předčil jej a
již po roce veřejného došel ve škole
vyznamenání. Podobné porlivaly do
stalo se i lllojmírovi. Nelmf tento
vida neunavnou pilnost Jeníkovu
učil se jako o závod, a způsobil jak
učitelům, tak i rodičům svým nemalé
radosti zjevny'mi pokroky v předmě
tech, jimžto se ve Škole vynčoralo.

Paní lékařová pozorovala k vel
kému potěšení, že neobyčejná horli
vost.Mojmírovu víc a víc se zmá
há od doby té, co přijala sirolka do
domu svého. [ bylaby ráda na důkaz
spokojenosti své daný slib í vřele
přání Jenlkovo Splnila, ale pro
nenadálou příl.-inu nebyla 5 to, aby
v určitou dobu dostála slovu. Srdečny'
list 0 dobrem stavu Jení kové i
poskytnutá podpora musela Rozár
ce &Jeníkově seslřezklamanou
náději poněkud nahřadili. Avšak na
děje vespolná nebyla na prosto po
tlačena. nýbrž vyplnění jeji jen na
příznivější dobu odloženo.

Poéal opět nový rok školní. lll oj
mlr i Jen lk postoupili do vyšší tří
dy & obnovili horlivost svou. Jení—
kovi se dařilo učení mnohem sua
dnčjí než vloni, jelikož po celý čas
pohytí sveho v domě páně leknřově
nad všelikýlni překážkami nedoby
čejnou pilnosti zvítězili se snažil.
Bylo! opravdovou rozkoší pro paní
lékařovou, an pozorovala cbvalné po—
číhání pianslí zdvodícíuh llOCllÚ. S
patrnou radostí sly'cbávota rozmluvy
jejich, když se dali doma do opako
vání předmčtův školních. J eník po
chopil hned všechno a jasně, coko

10*
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liv se ve škole přednesla. Učení mu
bylo brzy hračkou; proto hned to,
hned ono druhu svému vysvětloval.
thtšt dojlmavébylo poslechnutl,když
si hoši odříkávali na hlas, čemu se
byli z paměti naučili. Tu i Lidunka
poslouchavala, a nemohla se dosti
nadivili,s jakovou plynnosli sludentíci
sobě odříkávali, Nejraději k nim při
chodila, kdyz se dali do učení a opa
kování přírodOpisu, předmětu ji obli
benóho. Tu si přávala býti liochcin,
jen aby se také mohla jako oni uěili;
lu měla pokaždé jim na blízku něco
na práci :! uaslouchala s napnutou
pozorností h0vorům jejich. J eník si
počínal jako učitel. Tu viděl vlastni
ma ocima již dávno toho i OllOllO
ptaka, a popisoval jej až do po
posledniho pěrka; jindy zase vypra
voval s lehkou výmluvnosll a pěkně
jako z knihy o vlcích a medvě
dích, jenž prý, jak mu nebužllk otec
říkával, v olčině jeho druhdy vell
kých škod nalropily; tu zas vykládal,
jak se to neb ono zvíře nebo kvítko
na Slovensku jmenuje a děti ho
poslouchaly, jako dokonalého učilele.
Nač se ho jen plaly, skoro všechno
vědět; o všem uměl něco pěkného
říci. Někdy bývali lolik pohrouženi
v hovoru zajímavém, že ani nezpo
zorovali matky spolčSenim je poslou
chajíci.

„Dobře dčli, učte se pilně a
chovejte se slušně,“ říkávala dětem.
když ji zpozorovaly; „ale Lidun
ko“, pravila dcerušce jednoho dne,
„Ty snad zanedbáváš' věci svých!
Ty's již jako chlapec; máš pořád s
těmi hochy co vyjednávat. ! nech
jich o samotě, když se učí, aby's
jim snad nepřekážela“

„To se lušiin nestalo“, omlouva
la se dceruška mírně, a jsouc po
slušna každého matčina pokynutl,mí
jela od doby tě hochy vezdy, kdy
koliv se dali do učení.

Za to ale směla se pokaždé zú
častnili, kdykoliv si hoši nějakou za
bavnou hru vyprosili, a proto jíSpo
lečnosl chlapců tíin milejši se stala.
Zřídka se přihodilo, aby nevyhrála;

(Item zábavní.

když prohrál Jenik, zajisté vyhrála
Lidunka. Jeník ztoho míval pa
trnou radost i nezdálo se, jakoby
výhra od náhody závisela. .lcnl k
sám často hry tak napravil, že mu
seli chlapci prohráli, a to jen proto,
aby se jim děvčata notně vysmala.
O chytré nápady mu vlasy nešedivě
ly; ovšem že ještě neznal her, jaký
mi se v městech děti bavlvají; za lo
aleje brzy pochopil a vezdy něco
nového a veselého k nim přidali
znal.

Jednoho večera vymyslil si také
Mojmir hru docela novou. Po po
řadě se davaly hádanky; kde jich
první nerozřešíl, musel se obléci za
drataře a chodě od jednoho k dru
hěmuvolali: „Dejte drátovalE“
Kdo ničeho ku dralovanl neměl aneb
ničeho nevěděl říci, převzal úlohu
drataře a počal opět křičeli: „D cj
le dralevatl“

Hra se jednohlasně přijala &
první, kdo hádanku danou rozluštiti
nemohl, byl Jenik. On nemyslil na
hru a proto, když se mu hádanka
přednesla,_nebyl s lo, aby o rozřešenl
jeji aspoň slovíčkem se pokusil. Opako
vati do třetice: „Co je to?“ Ale
Je ník neodpovídal.nýbrž hojnéto
ky Spustily se z očí jeho.

Z dělí nevěděl nikdo, coby se
hochovi nemilého bylo stalo. Li
duška se ihned nabízela, že bude
hádali místo něho. Ale hoch nesvo
lil, nýbrž poodešel stranou, aby ule
vil roztouženěmu srdci svému a hra
se přetrhla.

Tak smutnýmnebyl Jeník ještě
nikdy; také mu nic nepřipomínalo
osud jeho, nic v něm nezbudilo lak
mocně touhu po Rozárce & po
milé sestře, jako významná
hra tato. — Byla to poslední hra,
kterouž hrál Jano za dob dětinslví
svého. Od času toho vyhýbal se kaž
de zábavě druhu podobného i neby
lo lze nikterak jej k nějaké h_ře po
hnouti. Nic neprospěly prosby; i či
stá slza v oku Lidunčině zůstá
vala bez výslechu, když smutného
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hocha pozvané družstvo Mojmíro
vo opětné ku hrám vyzývala.

Paní lékařová se brzy -domyslila
příčiny hoehova smutku. SnahOu
jcji stal se .! cnik opet vi'selcjším,
anal jej těšila, ze co nevidél bude
moci tetu a Sestru svojí navštívili, a
že prozatím může uhezpeřcn byti o
jick zdravém stavu.

Ale tenlokráte zustnla nadeje
bez skutečnosti. Dinh—žitépříčiny nei—
nily opět Uminenou cestu nemožnou.

Jeník věděl tlobřc,to paltílú
kařova mateřsky se o něj stará, a
proto se musel z nova osudn podro—
bili. SpolečnostMojmírova, sester
ská přitulnost dtlocité Lidnnky,
zamilované studie :: sladká midčje,
že se přec jednou vyplní p'r'zini jeho,
krátily inu trapné chvile, až pak
konečné k nevyslovné radosti jeho
konaly se přípravy na pi'ežádoucíec
stu. Radost J 0 n lk o v a byla zvý
šena, když uslyšel, že i Mojmír
pojede Spolu. Za několik dní po vy
jetí z Prahy uz'rel drahou olčinu svou
a brzy zavítal do skromné chyžky,
odkud před pěti lety co uhohy dra
teniček k veliké žalosti Rozárčinč
a k žalosli vlastní sestry své byl
vycházel. _

Bylo to radostné shledání. —
Rozárka so_nezmčnila velice; ji
Jano hnedle poznal, ale teta i
Anička nemohly se dosti nadiviti
vzrůstu .l en [ k o vu i péknémujeho
obleku.' Jeník se zas divil se
stř e. I ona povyrostla k nepo
znanL

Jak mile si odecbnul a vypravil,
že dobrodinec jeho i se synem svym
u jistého pána lékaře na blízku se
nachází, nemeškala teta, a pospíchala
k němu, aby mu vzdala diky za do
brodiní jim všem velikomyslné pro
kázaná.

Než pana lékaře a dobrodince
nemohla jiz nalezli ; nebotodjcl hned
po příchodu svém za jistou příčinou
do dolních Uher, zanechav Mojmí
ra i Jeníka pod dohlidkou příteli
svému. — Tu zakusili mladíci hojné
ho zotavení. Zde je potěšila vkusné
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upravená zahrada pánelékařova; tam
zas bylo to ono paměti hodné zřítí.
Největšího potěšení jim poskytla Bo
ží pi*írodn s vclelmosli a půvabem
svym. Tu je viibily hory; tam údoli;
tn bujné lučiny; tam hustý les. Všu—
dy nalezli nero, čeho ještě nikdy
nmidí—li, a co). nad miru vzácné by
lo pro řídkosl. svou.

Nekdy jim i vzdálenějších výle
m dopřáno; sám pain lékař o víulce
rozumné se postaral. Tu zas navšti
vili letu Rozárka a toho neli onoho,
jenž se radoval z velkého štěstí Je
ní kam, a takto trávili radostně čas
k zotavení jim vykázaný. Skoro
řlvero úplných nedél bylo jim k to
mu povolcno a doba ta prchla jako
jediný radostný den. Otec Mojmi
rúv se nevrátil z cesty a překvapil
sám telu Rozárku návslévou svou.
Přcmčllůiv se Učili: 0 chudobě její,
poskytl ji hojné podpory a oznámil,
že pi'islího dne hodlá na zpáteční ce
stu se vydali.

Jenik nebyl tentokráte dojíma
vy'm qučením příliš zarmoucen. Ja
ky'si tajný hlas mu včstil, že zas brzy
uz'ri otčinu :: všechny, kteříž v ní
drahými :) inily'tni jsou srdci jeho.
Loučil se s okem veselým. Radost
jeho pochodila z předtuchy sladké
budoucnosti. Vy'jevu tomuto divil se
sice Jení k sám i nemohl si ho ni
kterak vysvětliti. Ale duch lidsky tuší
často tajemnou budoucnost a téšíva
se, aniž jest příčiny toho sobě nále—
žité povedom. Tepruv budoucnost
sama odhaluje závoj tajemných před
tuch a vysvětlí, co jen jako temný
obraz tanulo na mysli naší. O tom
mohlo rodiště Jeníkovo po osmi
letech palrnych důkazů podali; nebo!
bylo svědkem vzácné nzlvstéyy novo
manželů, totiz Rozarčina bra
trovce a ušlechtilé Ludmily, dcery
největších jeho dobrodincův.

Jeník navrátivsesMojmírcm
a s jeho otcem do Prahy pokračo
val s výtečnou horlivosti na dl'áze
studií vyšších a byl opět jako dříve
chloubou učitelův a radostí hodny'ch
svých pčstounův. IMojmírpokračo—
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val s výborným prospěchem v uče
ní. Chování jeho bylo jako J enlk o—
vo vší chvály hodné. Brzy na to od
hodlali se oba mladíci oddali se vě
dám a stavu, jejž Mojmirův otec
a_ž posud ku blahu člověčenstva za
stával. Bývalí dosaváde konáním po—
vinností stavu lékařského tak zaujat,
že vychování dltck takořka zcela na
choti a paní jeho spočívalo; nyní
však, když obá mladíci k velkému
jeho potěšeni stav lékařský sobě vy
volili. venoval všechny volné chvllc
mnoholctým dřadovánlm nabyté zku
šenosti své toliko jim, a takto přispěl
k potřebnému jich vzdělání.

Již odbylí mladíci posledni zkou
šku šťastně, a za doktory v lékarstvl
povýšeni byli, když se paní lékařova
z lázal, za příčinou ochablého sveho
zdravi navštívených, s Ludmilou
Zcela uzdravena navrátila. Potěšena
jsouc šťastně odbyly'mi přísnými zkou—
škami syna i chovance svého, neme
škala doplnili štěstí Janovo. Neboť
nebylo ji tajno, s jakou oddaností lnula
dcera její ke spanílomyslnému jino
chovi. ] tento již najednou se pro
zradil, že vřele miluje ušlechtilou pannu
Ludmilu. Potkal -li se zraky je
jich, bylo patrně vi čti, že divka klopl
milovdeké jasné oči svoje, a Jano
nebyl s to, ab bez pohnull a bez
zardění jediné s ovíčko k ní promlu
vil. Paní lékařová znala dobře každý
pocit mladistvých těch duší; vedela,
že se milují, a protož nebránila dee
rušrc, když se jí s tajemstvím svým
Svéřda.

lpan lékař žehnal zasnouben
cům, když Jano veda Ludmilu za
roku byl jej žádal o svolení ku sňatku

Guntiaábmč.

svému. „Vždyť jsem si vezdy myslí—
val vduchu, že zvás dětí bude hezký
párek! Žehnám vás, hud'te štastny'mi
a r-adostí naší jako posud.“

Oči šťastných zasnoubenců se za
rosily, a ohá neměli slov pro blaženost
srdci svých; vřelé políbvnl otcovo za
světila lásku jejich.

u téhož oltáře, kde byla de
mila poncjprv uzřela milence svého,
na se vroucně s okem k obrazu Panny
Marie pozdviženy'm modlil, vyžádala
si s nim sezclánu býti. Po radostném
sňatku chystal se mladý lékař na ce—
stu do otčiny své, aby potěšil tetu i
milou sestru svoji, a je buď vzal k
sobě, hud hojnou podporou pojistil
budoucnost jejich. l'řišedšího s chotí
mladistvou a sličnou uvítali rodáci s
velikou “radostí na kraji dědiny ho
očekávajlce. Jenom leta Rozárka
s Ankou nebyly přítomny. Neboť
tato chystala se k chodu těžkému ale
milému, majíc na den příchodu štast
ného bratra svého Se synem staro—
stovým sdavky. Mladá pnnl lékai'ová
způsobila nevěstě mnoho radosti ne

—ostýchajic se srdečné účastnosti mlti
mezi vyžádanými svatkami. Po svadbě
však odjela, zanechavši nevěstě zna
menité vém), s chotěm drahym do
blízkého městečka ku říteli otce své
ho. Každý chválil v ídnou, mladou
pani, kdo ji jen viděl, a radoval se
ze štěstí Janova. Rozárka ale ti
blažená Anna padly- na kolena svá
a dékovaly Bohu, jonž tak podivně
kroky naše řídí a obrací všeliky zá
rmutek v radosL Modlitbu svou nej
vroucněisí skončily téhož dne slovy:
„Bůh se staral!“

Frant. Elinkáč.
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B á .s n o.

Kaple sv. Jakuba 'u Ivančic.
Pomněuka na posvěcení téže kaply.

Od Jana Soukopa, kněze církevního ve Sloupč.

1. Květ.

Za pradávných časů, kdežto Boží
chválu

V srdci milé vlastí utěšeně plála,
\'znášival se chramcc jako holubice
Na horách, jež venčí zholnč Ivančice.
Býval chloubou kroje, rozkoší byl

města,
Vedla k němu vczdy ušlapmů cesta;
Korunoval horu, ltraišlil vonné sady,
Jako král si vodil mezi vinohrady.
Svatý Jakub Větší, mučedlníkl'ánč,
Oblíbil si bydlo na chlumu lé stráně,
A tam lišil těžké pracovníků vzdechy,
Nikdo neodešel odtud bez útěchy.
Zvonek chrámu toho zval je milým

hlasem,
By se občerstvili pobožnosti kvasem.
Sum-a vižka z dálky kynula všem

vzhůru,
Aby ti, jenz zemskou vzdělávali kůru,
Nezanedbávali nejpřednější služby,
Časté ku blankytu vysílali tužby.
Aj & Pán jim žehnal; réva, klasy,

stromy
Zásobily hojně sklepy, sýpky, domy.
A když metla Boží hrozivaía lidu,
Tauílo došel vinník žádoucího klidu.
S důvěrou kdo k stánku Jakubovu

přišel,
Hospodin vždy prosbu milostivě slyšel.
A tak blažil národ kostelíček svatý,
Milosti mu potok odtud i'inul zlaty,
Navlažoval nivy, osvěžoval háje,
Ivančice kvetly jako v Iůnu ráje.
Ach kéž by byl nikdy nepodlehl

zlobě,
Jež ho zachvátila v nevěreeké

doběl

2. Bouře.

Kaboní s; nebo od západu,
Dusny' vichor letí lrrajinou,

(čirá noc se žene s družinou,
Zkázu vésti církevnímu sadu.

Břitké tisicery'ch bleskův meče
Chrli peklo proti Sionu,
Bot'í stánky svatých úkonů,

Do níroclví muíkn, dlllty vleče.

Hradlm za hradbou se v rumy íjtí,
kaelník tn strojí zúhubu,
líčila svatému též Jakubu —

I on klesne jako zvadlé kvltl.

Bohopustů luza špičák pádný
Do posvátné nutí budovy,
A kdyz ocel službu vypoví,

Prachcm páchá zločin velezrádný.

Lúmej, linie, lámej stánek Boží,
Nezlomíš však Jeho- pravici,
Sobě“ vlastní chysláš hranici,

A pak zhoi-íš jako suché hloží.

Běda! Bouře divá zkázu nese
Na město a sadův plodiny;
Tak Bůh s nebes žhavé výšiny

Svatokrádež stíhá, kraj se třese.

Lid se koje na sutinách drahých,
Oplakává milou budovu,
Trucbli jako vlastním na rovu:

„Kdy, ach kdy nám vsíaneš :
rumů nahýcht“

3. Obnova.

Dvanáctá již odbilo
Za májové noci,

Kvitka snem se sklonila,
Černé vládnou moci.

Odpočívá sad i les,
Ticho jako v hrobě,

Jenom v Nových Ilut-ach ples
Slyšet v pozdní době.
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Kdo tak zpívá vesele,
An svět dřímá celý?

Jsou-liž to snad anjelé,
Co se rozepěli?

Posvif, Iuno, posvit nám,
Co se to tam bčlá?

Koho bika pustý chram,
Čí to noha směla?

Ajhle,zliožných panen sbor
Odřekl se spánku,

Do Nových tam chvatá llor
Za nočního vánku.

Ruce něžné ochotně
Nesou kámen, krovy,

A jich pílí klopotnč
Vzrůstá chrámee nový.

Měsíček jich s stříbrnou
Prováziva tváří,

A když pozbyl jasnost svou,
Hvězdičky jim záři.

Slyšte pisně líbezné
Při posvátném díle,

Sbory duchů vítězné
Pčjí s nimi mile.

Svatý Jakub s výšiny
Hledí s hvězdné říše,

Ve zlaté pak listiny
Jména panen piše.

A tou jejich ochotou
Chrámec z rumů vstává,

Katolickou Jednotou
Vše se vykonává.

4. Posvěcení *).

Přiletčla bílá holubice,
Tiše sedla na vrch zelený,

Zii-ána rozkošné Ivančice,
Libuje si stánek milený ;

Před věky tu také obývala,
Od té doby vždy sem ton-.“:ivala.

.) Vykonalo to ; velikou slávou dne 29. července
1853důstojným pánem l'avlchuřenon,
místním farářem . děkanem. Smlřnýpo
pi: této slavnosti viz v „Blaeu, Buopinu
církevním“ 1858, číslo 32, a v „Uprav—
ukých Novinách“ téhož roku a města.

EBófnč.

Tčšila se na předrahé tváře,
Jež ji druhdy denně vítaly;

' Ach, jen slunka rdi se tatéž záře,.
Lid pak zhltly časův přívaly.

Avšak dřevní oheň zbožné lásky
V potomstvu týž hárá beze vrasky.

Chramec Jakubův je holuběnka,
Jež se leskne v čacké lepotě,

K němuž zbožná naše Moravěnka
Vysílá své dílky v ochotě,

Aby slavnou dobu posvěcení
Spolek bratři slavil v roznícent.

Ajble běloskvoucich panen řada
Kráčí zelenými pod věnci,

Za ní Církve svaté, vlasti vnada —
Knězstvo, Methodovi stoupenci,

A pak mračna lidu táhnou vzhůru,
Mocný zpěv se vznáší k nebes kůru.

Tísíccrých srdcí věnec živý
Svatostánek vůni ovívá,

A tok řeči svaté předůlklivý
Věnec nebes rosou zalivu ;*)

Manna s hůry na zem padá hojná,
Okříva jl každá duše bohabojná.

Štola kazatele skví se zlatem,
Oběti i prací panen ctných,

Zbavilyt se šperku v žáru svatém
Na ozdobu služeb velebných ;

Bůh jim dražší klenot za to chystá,
Jenžlo kráslit bude choti Christa.

„Pokrop Hospodine, posvět s výše
Ghrámec apostolu vzdělaný,

Pohled pro zásluhy pro Ježíše
Mílostivě s nebes dvorany,

Aby svatý Jakub v novém stanu
Přijal národ mocnou pod ochranu.“

Tak se modlí knězstvo i lid spolu,
Tak zní prosba první oběti,

Jakub svatý stoupá s oblak dolů,
A s nim milost Páně v zápětí.

A lid všechen chválu Boží hlásá,
Radosti že vlast se pozaířásá.

') Slavnostníhtml člnll (ldlt. . Jan Bíl '. doktor
v bohosloví . duchovní ip voe v Pře šita-“í \:Timovm
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5. Cypřiš na rov Tomáše
Procházky *).

POSpěš, posvátná Tebe chol, náš bra
tře Tomáši,

!( sňatku volá — chrámec, k
výkonu služby Boží.

Ty's vyvolalze sutin Jakubův stan
přestarodůvný;

Aj 5 "or vládne Nových kra
ska & touha Tvojel

Hosté již z dalekých končin jdou;
ejhle družičky

Z myrty pletou vínek Tobě i
milce Tvojí.

Oltář již hárá ohněm, již žertva se
chystá,

Zástup připravený příchodu Tvé
ho čeká.

Ach zdali pálivá smírné lid bez kněze
žerlvy?

Svadba-li nastává dnes choti bez
ženicha?

Kvěltež, kvělto se mnou ubohou, neb
zhaslo mi slunko,

Tvář chotě přespanilou zakryla
zlá Morane.

Zvadli rtové cudní, nebudou mých
libati llcl,

Před sňatkem blaženým zříte mč
náhle vdovou.

Plačte družičky se mnou a na rov
své včnoe uložte,

Tam v loži chladném spi nád
hera vlasti drahé.

.Iá pak 8 her zelených budu hlásali

(imenoProcházky,Pomn em zbožným věčně 'l'o
máši budu.

Rov jeho nezvratnou s výšin budu
hlídali láskou,

Až nás Pán sňatkem v blankytu
slávy spojí.

') Věhlllný kněz tento ::.-.qu' Pánu co li.-plan v
Ivo_nčlclch dne 8. červnu IE.-38,maje nquřod
nlj , o vzkříšeníkopl Svata . JI
kutvařské.dAviak ?h'žhl ned se lhvnoattpo. není ot.-taveníji budovy posvátné, pokle
ratp bobomjalpl duše jeho tolik lat prim; Po
vuhu do lepitho Mu pououpil slavení první
mie uuu! ' novém"suinka nonůvčruějlímu
přítelitvému,důatojnému pinu profeno
rovl Buitlovl, euro-tori Dědictví nn
Íebo Mornvnkého. NGBIMCIDI'Eshluky Pro
rhkzkovy o Církevi vim ,apúny jsou ' kni
n "V?“h' tinítcrýcb ardu'rh Clu-tato[ rodomltůpo Klro 0 ln! _ ; jich podivl v popředis-an tommMorane.
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Křesťan jsem.

Křesťanjsem ! Když druhdy máteř moje
Mne co dítko světu zrodila,

Ode skvrny u křestného zdroje
Christova mne Milost ohmyla.

Pod korouhví kříže Bohu slouiim,
Jako dítko Jeho po Nčm toužím.

Velekněz mne čelo dospělému
Kř iž m e m svatým vážně pomazat,

Proti tělu, světu, ďáblu zlomu
Mužnč boj0vat mne zavázal,

Bych se svůdci jako úhoř hladký
Vymknul, když onjed mi skýtá sladký.

A když slaboch —v boji svatém coul'ám,
Hřlehem když mne raní pekla moc:

Jako Jidáš sobě nepozoulám,
K lékaři se hlásím o pomoc ;

K nohoum Páně za Marií kraůím.
Slzou bolu tčzkou vinu zmáčim.

K oltáři pak noha má se blíži
Plna viry, lásky, nadeje;

Pán můj v chlébě k duši mésenlži
Utroha se úctou rozchvčje!

S nižádným bych nezaměnil skvostem
U oltáře býti Jeho hostem!

A však nejen duši pro olavu
Pán můj poklad ten nám věnoval;

Církvi Svoji věčnou na oslavu
Za svatou se obě! daroval;

Ať nůž obětní se poodložl,
Obětisám Beránek jest Boží!

Celým srdem kochům Církev svatou,
Jeho chol, svou máteř, vůdkyni;

." On svěřil milost přebohatou,
Duchu Svému její svatyni;

Tudyž jako dítko v matky klínu
Tiše odpočivám v jejím stínu.

Korunou pak péče její jesti,
Ze chce dítky dobře opatřit;

Proto za svatými chce nás vosti,
Bychom slávu Boží mohli popatřit.

Páska lásky a o čistcem nús pojí,
Dušlm věrným úleva se stroji.

Věřím, že můj Vykupitel žije
Jeho svaté slovo nezklame;
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Jeho moc se v temnost hrobů vryje,
Tělo vazby smrti rozláme.

.Mrtvívstaňtc !“ začnehlftSnazníti,
Milýčky své opět budem zřítí.

Ab ch právem křesťanem smelslouti,
cpřatel já žádných nechci mít;

Nechce moje srdce pomstu kouti,
Na obrat chci všecko odpustit,

By mi Bůh mou velkou slevil vinu
Vinníkům svým odpouštím zlých činů.

Jesu Christe, moje věčná spása,
Síto má a moje důvěra!

Mého žití nedostíhlá kraso,
Tobě dčkuj tvorstvo veškero,

Tobě žit chci po života dobu,
Tobě věrným zůstat chci až k hrobu!

Dr. Jan Bílý.

Boděnice. *)

Národní slovinská povést.

Bije dvanáct u půlnoční době.
Vsudc tma a ticho jako v hrobě.
Na kopečku uprostřed dvou stromů
limitů světlo z jednoho jen domu.

Cože svit ten v černé noci značí,
Jenž se tamto v oné chýši zračí?
Nemocný-li v lůžku hořce kvílí,
Jemuž zdravý ku pomoci pill?

Kmit ten pózdni nehlásí: bol strasti,
Ale věsti pramen hojné slasti.
Narodilo se tam pacholalko,
Rodičův svých ' drahé jediňátko.

Než ajl vizte, jaké to tři ženy
V hilá roncha divně zahaleny
Pospíchají do světlé té chýše,
Kde jen radost, kde jen rozkoš dýše.

_—

') Roděnichterét Slovincinazývajíllo
jonice, jsou báječné ženy, kteréž prý
po narození dítěte k němu v noci pI-i—
chdnívait, &jeho budoucí osud ustnno
vují (odkud i Sudice sluji). Jedna z nich
praví: „To z nebo bude.“ Druhá topo
pírd, I ustanovuje něco jiného. Ale jen
výrok třetí je rozhozdný. U nás tomu
také říkají: Novorozenci planetu čísti.

Báfnč.

„Slyšte, jaké vašemu ted synku
Losy kladem do dlužného vínku“
Takto pravi děsné rodčnice'
Zasednouce ke zdi na stolice.

„Ač se toho srdce vaše leku,
Prece los ten pacholíčka čeká:
Výcedí co vojín v krutém boji
Junáckou krev v poli pro vlast svoji“

„„Nezahynet syn ten v líté sedí,“
Vece druhů ve prorocké reci,
„Neslavné co orúč v hojném potu
Vzdělávat on bude zemskou hmotu.“

„„Ne tak! ne tak! moje sestro mile,“
Hned se třetí na to rozhorlila,
„„Nedojde on silných mužských roků,
Utopt se náhle v řičném toku.“

Řeknuvše to hrůzné roděnice
Bleskorychle zinizly ze světnice.
Roditelůln tkví ta slova v duši,
A co kámen srdce jejich kruši.

Růžové to není poupě v sedě,
Co tam zkvítá v jarní libovnadě.
Pacholíčck jest to roztomilý,
Tělem Sličný, mravem ušlechtilý.

Černý havran chýší obletuje,
Vezdy smutně kolem pokrakuje;
Černá péče roditele wird,
An jich oko na tvář syna zírá.

„Co se, otce, nulu oko tvoje,
Pozírú-li na ta líce moje?
Pročže, máti, slzy ronivůte,
Kdykoliv se na mne podíváte?

„Nemá-li mtm slza rosit líce,
Zpomcncm-li vésti roděnice,
Že prý m'thle dt'íve mužských roků
Utopíš se bídnó v řičném toku.

Osyka se chvěje v chi-estném lese,
Víc se mladík nad tou vésti třese;
K zpovědníku běží toužit strasti,
Jež naň zeje hrozné ze prepasti.

Nebojiž se, kněz dí., anjel strážce
A Maria ochrání tě v lásce.
Po první jen na zvon chrámu ráně
Hned si klekna t'tkej „Anjel Páně.“
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Ne to blankyt se zas vyjasňuje,
Okem hocha radost probleskuje.
Vezdy číně knězova dle slova _
Statnou víru ve svých prsou chová.

Bino pramen, tekou říčná toky,
Plynou dnes-é, minou drahne roky,
Doubek útlý vyrůstá v dub silný,
Z pacholíčkn stal se jinach žilný.

Zanes, synu, v mlýn tu míru žita,
By mis opět manna v chlehě skrytá
Občerstviía v těchto drahých čaSech,
Až chléb nový v zlatých vzejde klasech.

Syn hned činí, co mu otec kůže,
Břímě těžké na svá bedra váže,
A s tou těrchou lučinami kráčí,
An pot hojný líce jeho smáčí.

Bouři vítr, hučí řeka divá,
Most se nad ní s praskem pozachvívá.
Avšak jinoch neleka' se matné,
Ano po něm chce již kráčet statné.

Než tu s věže rány zvonů hlučí,
Slovo kněze hned mu v mysli zvučí,
Složi pytel a po první ráně
Klekna na břeh říká „Anjel Páně.“

Bouří vitr, hučí řeka divá,
.5 co jinoch pomoc nebes vzývá,
Rítí mostsc s hronmým v řeku hlukem,
Jež ho dále s děsným žene zvukem.

Bouří vitr, hučí “reka divá,
Hrůzny' z víru hlas se poozývú:
„Osudnú ted vypršela chvíle,
Avšak smrtnlk štastná zniknul cíle.“

Trne jinoch, strachem sotva dýše,
An ta slova z tajné vnímá říše,
Až pak v srdci radbst jemu vzplanc,
A co perla slza v oko kane.

„O jakblah jsem, že dle knčzské rady
l_VIatkuctil jsem čisté libovnady,
Ze jsem vzýval anjela též strážce;
Teď mne v divné ochránili lásce.“

Matěj Procházka.
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Štědrý večer.

Stčdrý večer jest se na zem schýlil,
Každý spěchal, zimou domů pilil.
Sníh se metl, prudký vichr val,
V denních stromek ozářený stál.

Tu se smutně pacholátko béře,
Pláče, hledá otevřené dvoře.
Polonahé, uprášené sněhem,
Unavená celodenním během;
Po tvái'i'mu kanon horké slzy,
Mrazem však mu pi'imrzaji brzy. —
Takto ulrápené smutně ohlíží,
Kdykoliv se pode okna blití,
Na světýlka na vánočním strOmku,
Jichžto iasnost vidí v každém domku.
Hledá dveře, zavříto však všude.
Ach jak se nmou ubožúlkcm bude,
Praví dítko u žalostném lkání,
Jež však přehlušuje včtru vání.
Klepá znova slabou zkřehlou ruku,
Kdož jc slyší —- všudy zpěvu, hluku!
Nu ručinky zkřehlé sobě dýchá,
Vzdyehá, pláče, a" pak dále Spíchů.
Bože, Bože, na té nebes bání,
Uslyš, usjyš moje trapné lkáni!
Nemám píátel, nemám otce, matky,
Jaké budou vánoční mé svátky“
Každé dítko z dárků radost jeví,
Ale o mnč \“ světě žádný neví,
Jenom Ty, můj Otče s nebes výše,
Nakloh srdce lidí z této chýše! ——
Smiluj se, již údy moje mrznoult—
V tom tu u chatrče dvirku vranou.
„Pojď sem ubožátko, pojd' jen dále,“
„Vždy! již čekám celý večer stále.“
„Každý rok já osvěcuji stromek,“
„Zdažby někdo navštívil můj domek,“
„Až pak dnes mi zrovna samo nebe“
,Na mou prosbu, synku, dalo tebe.“
Takto vítá vdova hosta svého,
V náruč jímá hocha omrzlého.
„Zas mám synka; po žalosli veta !“
„Můj mi zemřel právě dnes tí'i léta.“
„Zahojí se rázem rány dvoje,“
„Přijmu já ho jako dítě svoje."l
l hned synka zhřála, nasytila,
Stromeček mu jasně osvítila.
Oblekla ho v šaty po svém synku,
V lůžko položila k odpočinku.

.Když pak v noci snila v libém Spánku,
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Viděla se v krásném nebes stánku.
Žebračka již nebylo v tom loži,
Zjevilt se jí večír sám Syn Boží,
Ktery'z pravil: „Vězte moji milí,
Co jste nejmenšímu učinili,
Mne jste učinili, mne jste emi.“

V. Novotný.

Koleda maličkých žáků.
Všichni.

Dnes k nám přijde Ježíšek;
Co as my mu dáme?
Dáme my mu jablíčka,
Oříšky, a králíčka,
Všecky hračky, co máme,
JeZískovi dáme.

Chlapci.

Já mám malý bubínek,
A pěkný vozíček;
To já mu dám milerád,
Bude-li jen chtít si hrát,
Všecko, všecko, chci mu dát,
I svůj oltáříček.

Děvčátko.

Já mám pěkné hrníčky,
Bendlíčky a míSy,
Uvařím mu kašičku,
Upeku mu kůčičku,
Ustelu mu postýlku,
Ježíšku hajní si.

Všiekni.

Přijď k nám, přijdk nám Ježíšku,
My tě radi mame,
Srdečko i dušíčku,
Tatíčka i malíčku,
Dědečka i babičku,
V ochránu Ti dáme.

V. Novotný.

Kvítka z oboru pověsti a
pověry.

(Tomu Šimbera, faru! Kominický)

[. Bez.

Na venkově mnohou mean
Krašlí vonné kl'oví bezu;

V lidu našem v zemi vůkol
Trojnásobný mívá úkol.
Když nás milý květen vítá,
Proti kouzlům pomocskýtá;
Kde se větev z neho vztyčí,
Tam prý llklad kouzla ničí.
Ve vonném když stojí květu,
Potřebí ho jenom špetu;
A kdo stůnč na líhotu,
Pozdruví se po něm v potu.
V podzim z něho radost jeví
Na venkověšvarné děvy,
Z kozínck si jídlo strojí,
O něž hlavně mládež stojí.

2. Kopřiva & bodlák.

Kopřiva se trudnč nití,
K hodláku pak stranou zhliží
llkouc: „Můjdruhu vezdy věrný,
Osud nás je hrozně perný;
Oba tu svou kletbu známe,
Na níž trpce naříkdme;
Kdybys neměl ostrých zubů,
Jistě bych šla s tebou k snubu!

Bo'dlák praví družce svojí:
„Žehů tvych se víc lid bojí;
Zbraň však nic nám nespomahá,
Zloba lidská na nás Suha.
Beze všeho provinční
Často ůpím ve vězení.
Skot a brav kdyz jinak zdravý
Na bolavce očervaví,
Na šíji mi kamen kladou,
A6 v tom nejsem žadnou vadou.

Kopřiva mu bolnč veee:
„Osud tvůj jest lepší přece;
Mně se hlava srpem stínů,
Ač se vina nezpomíná!
Ukrutného tak nás kříže
Na tom svete svírá tíže;
Nedostatek krasy, jmění
Jest to naše provinění,
Pro něž nám svět v kruté zlobd
Muky strojí v každé době.

3. lázeň

Svatojanské koření
(Thorý zlehka necení;
'l. ůročníka, ze šišvoři
Léčivou si lázeň tvoří;
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Devatera vršky stromů
S dobrou čákou dává k tomu;
Třikrát smy'vá svoje tělo,
Na ujmy-li ochoi-clo.—

Pro duši jest jiná lázeň,
Nazýváse Boží bázeň;
Vodí lidi ku moudrosti
Kladouc pevný základ cnosti.

4. .Iordnnka.

Spěchá stařec dosti hbitě
!( proudu z jitra na úsvitě;
Slunce právě u východu
Proudící se žehná vodu;
Pak ji s sebou v jménu Páně
Domů nese ve svém džbáně;
Slůně-li kdo na ubytí,
Jordánku mu dává k pití,
!( tomu měří choré tělo,
Aby opět ozdravělo.

Christovo jen pokřestěni
Vodě dalo posvěcení;
Od svateho Jeho křestu
Jordánka nám klestí cestu
Do krajiny nadbvčzdnaté
Smyvšihříchy Christem siíaté;
Proudílat se v hojném toku
Z raněného Páně boku.
Jordánka jen tato blahá
Křestanům vždy jesti! drahá!

5. Navmt mléko.

„Navi-at mléko“ mnohostojí,
Kraviěka-li málo dojí.
„Mléko se ji po něm vrátí,“
Smělc tvrdí sprostá máti.
Kdeže„Navraí milost“květe,

Hřích-li těžký tebe hněte,
Na křestu jen v duši vchází!
Dojde-li však hříšně zkázy,
Po nevině navždy veta,
Nevráti se cnosti léta.
Aj, tož pilně musíš bdíti,
V srdci by's to rajské kvííí
Choval duši na okrasu
V klamněm toho světa kvasu.
Zdoben rouchem nevinnosti
chdeš v nebi do radosti.

6. Prostřclcucc.

Pro střelen ec červenavý
Přimícbá se do úpravy;

Tou se skot, když rcjdy tropí,
Na první den pastvy kropí;
Rychle po tom pokropení
Zimní srst skot v jnmí mění;
Neni zbraně zapotřebí
!( ráně, po níž skot se šklebí.

Rychlé ze hříšněho snění
Spasonosné probuzení
Nový život duši dává,
Což. se jenom v Církvi stává,
Když se člověk v kajicnosti
Ve svátosti hříchův zhostí;
Slzami když rány myie,
Jichzto hřích mu v duši ryje.

?. Hybi šupka.

Lidé tobě křivdu činí,
Pakli tebe lživé viní,
Že se Tvůrce báli nechceš,
O půlnoci v domích řebceš,
Zlému duchu čest že vzdáváš,
Jdoucí pcniz přivoláváš ;
Žc prý Jidáš tvym jc dražbou.
Jemuž klamnou hovís' službou.
Pověz lidem bez okolků,
S ďáblem že máš klamných spolků;
Jasně vidět z tvého shonu,
Že jen myslíš na mamonul

Mnohý křesťan nad Jidáše
Proti Bohu nevděk páše;
Za peníze duši prodá,
Zlému duchu srdce oddá;
Nedbá Boží na oslavu,
Mamoně jen sklání hlavní

8.Čertikus, pryskyřice a šťovík).
Čertíkus jde skotuk duhu;
Na zeleném roste luhu,
Přidává se do směsice
Ze šíovíka, z pryskyřice.
V pastvě tučné skot pry chrání
Od smrtnélío nadouváni.

Horší zkázu duši kujc,
Kdo se pyšně v světě dujc,
S Bohem padá do odboje,
Ničí věčně blaho svoje ;

') Těchto trě rostlin by'vá lékem proti na
dmnti skotu, : sluhové čilí pastýři mi
vají pryskyřici nachystauou v mošné v
kuličkách, jichžto skotu dávají., kdy! se
dmouti počíná.
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Protivíl' se Pán Bůh zdoru
Nevdéčny'ch a pyšných tvorů,
Jejich drzost strašně drtí
Ncštěstím a hroznou smrtí.

9. Zebřičelt.

Vítejž žebříčku můj skrovny!
Ktery'z lék jest tobě rovný?
Ničíš bolest, neduh bojíš,
Pokorně přec všudy stojíš.

Zebříček a jeho krása
Všem nám onen žebřík hlásá,
.Iejž byl Jakob ve. snách uhhdal,
KLabanovi strýci když se bral.
Břímě cesty s nčho spadlo,
An byl hleděl na divadlo
Anjelův, jenž s nebes výše
Sestoupnlí v zemské říše.
Po i'chříku vstupuj vhůru
K unjelskému v nebi kůru;
Pomoc Boží se ti zbliží,
Znul'alost když duši tlzí ;
Přijde anjel, duši zhojí,
l_(onec bude tíži tvoji,
Zalust se ti v radost změní,
Při tom vroucném k nebi zrení.

IO. llliznik.

Hliznik jesti! bez nádhery
Jako kvítek málokterý;
0 Bamotě místa pustá
lt' zrostu svému voli zhusta.
Pokorně se Bohu sklání
Kouáje své povolání;
Zkaznnosná prudkost hlízy
U dubytčat před ním mizí.

Jenom pyšný člověk myslí:
„Od Boha jsem neodvísly'U
Po rozkoších světa shání,
Nedbá na sve povolání.
Marná rozkoš brzy zhyne,
Bez zásluhy svět mu mine,
Až se octne na věčnosti,
Pykat bude mamivosti!

ll. Lipa kvetoucí.

V plném, lípo, stojíš květu,
Krásu jevíš všemu světu;
Tyme větví nebetyčné
Divadlo nam plodí sličné;
Vážně stojíc na výsluní
Květen: šířiš libou vůni.

Snad máš blahé povědomí,
e jsi králem mezi stromy?

„Králem sluji a Slovanů,
V květu svém že chovám manu,
Kteráž včelám pokrm skýtá,
Když se jaro s letem vítá;
Pro léčivost přebohatou
Nazývá! mne Slovan svatou;
Květ můj chorým síly dáva,
Zdrojem zdraví se jim stává
Tvůrce mi dal také vnadu;
Zdohimf stavby letohradů ;
Clovčk cítí život novy',
Ve stínu-li mém si hovi.
Budiž Bohu ve všem sláva,
Jenž nám hojnost darův dává.

12. Šišvoři.

Mnohýpatří na šišvořl,
Díkem se mu v duchu kořt ;
Lépe se mu po něm daří,
Na lázeň-li si ho svah'.
Že však má též jistou vadu,
Malou cenu na ně kladu;
Nevollí si k zrostu nivy;
Z cizčho se tuku živí.
\'rbu mrzkým lupem trápí,
D0 hlavy jí vliská drápy.

Zhoubnči věru nad šišvoří
Člověčenstvopadouch moří,
Na cize-li na mozoly
Ve světě živ býti volí.
Lidu chystá těžkou muku,
Na statek mu zdvihá ruku,
Zaplrá své vlastní vlohy,
Odvrací se od úlohy,
Již mu dává zákon svaly,
A tak jestií třikrát klatý.

13. Orliček.

Orliček jest všudy známý,
Býval právem chválen námi;
Dobrým lékem vdómčbyvá,
Skot a brav když nemoc mívá.
Vrškem klidně k nebi zirá,
Květ svůj slunci otevírá;
Tím se Tvůrci svému sklání,
Že jej před tmou smrti chraní.

Zaleí, duše, nad oblaky,
Zenon-li se bludův mraky;
Tam,kde'sluoce pravdy svítí,
Nemožno ti ve tmách mí'iti ;
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Zanech klamnou marnost lidu,
Bůh tí sešle pramen klidu,
Rozplancš se rajskou slastí
V nadpozemské nebes vlasti.

14. Svatojansky' zvoneěek.
Pot si s čela panna stírá,
Po lučínách očkem zírá,
Hledátjedno z léčních kvítků
U dobytka majic hlídku.
Matky Boží v nebe vzetí
Jestií slavnost, kterou světí
Zvonek sluhy nebes Pána,
Proslulého v Církvi Jána.
Po Janově po odchodu
U velikém světa svodu
Zvonek jeho posud hlásá,
V čem jest všeho lidu spása.
Jako jazyk Páně sluhy
Vyty'ká nám velké dluhy;
Hříšným velí, by se kulí.
P yšným, by se Boha báli,
Zdvlhů k nebi naši tužbu
Kletbou stíhá světa službu.
Pomni, duše, na přírodu
V nebezpečném k hříchu svodu,
Také ona má své zvony,
Jimiž srdce k Bohu kloní.

15. Balšínek.
Rychlým spěchá krokem synek
Mateřísvé na balšínek;
Lék jí hledá od bolestí
An jí smrt již odchod včstí;
V domácnosti lichčm kruhu
Léčí matku od neduhu;
Po tvářích ji vděčně hladí,
Života jí hořkost síadi.
Máteř v bolné smrti muce
Na hlavu mu klade vuca,
Prosí Boha smilovani,
Aby vylil požehnání
Sirotkovi na útrobu.
Až se octne v chladném hrobu.
Vděčnost dáva ditkáín vnady
Ve světě jim, staví hrady.
Po smrti pak k nebes městu
Bezpečnnu jim razí cestu.

16. Jetelinkn čtyrlistá.
Jetelinko moje drahá,
Minuta-lit doba blahá,
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Ze nám zřídka luhy zdobíš,
Po skromnu mim štěstí robíš?
Štěstím vládneš, lid to praví,
Neodlučse od Moravy!
Pověz, co chceš na smíření,
Ohrátíš-li k nám své zření?
„Zavírá mi lid své sady,
Jak bych' byla beze vnady;
Cizota jej více blaží,
Po rostlinách cizích boží.
Odvracím se od nevdčku,
Klerýž vládne v tomto věku.“

Slyš to, lide na Moravě,
Co ti praví v týkavč
Jetelínka o svědomí!
o koz Sc tvůj nevdčk zlomíl
Pěstuj v Církvi život pravý,
Nebel“ na se cízé mraVy;
Milujřeč'svou, vlast a krále,
Opět šťasten budeš stále!

17. Navrátlm & obrátkn.

Navrátko. ty skromné kvílko,
Tebe vítá každé dítko;
Vůně tvá jde na nebesa,
Nad tebou i anjel plesa.
Zacheus tvou sladkost cítil,
Ont nám světlem vzorným svítil,
Nadzemskč iu tvoje vnady
Valné zdnhí nebes sady.
Světák však tě nemiluje,
Padouch tebou poví-huje,
Proto tratí Boží přízeň,
Strojí sobě věčnou trýzeň.
Známt však přece mnohou duši,
Jenž tč slaví jak se sluší;
Nedbá na trn, na bodláčí,
Po horách a stráních kráčí,
By te v kytce zdobné měla,
Na Božího slavnost Těla.
Pomní, duše, v roznícení
Na navrátku při svěcení,
Cizého že chtivost stalku
Do strašných tě vede zmatků;
Pokladův té vyšších zbaví,
V bídákův tě řadu staví.
Obrácení obmeškané
Zdrojem věčných muk se stane.
Pomni často na obrátku,
Udus'v srdci hříšnou látku.
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18. Pětiprsíkn.

Nese dítko rostlin hrSlku,
Mezinimipětiprstku,
Ku svěcení do kostela
Na Božího slavnost Těla;
Slyšelof jest doma matku,
Svěcená že slouží statku,
Uschraněnd v čisté stáji
Před zloději skoty hájí.

Kéžby lidem lékem byla,
Od zlého je odvrátila,
Pětiprstové kdyžlupy
Zdařenými zovou kupy!

19. Jalovec n posed.

„Srdce se mi nezahojí,
Kravička mi špatně dojl;
Nevím sobě rady více
Proti čarám kouzelnice.
Kráva se mi plaší, točí,
Při dojení jak mne zočl.
Porad, dobrá stará máti,
Co pak mám tě krávě děti,
Aby zdvořííejší byla
A svých rcjdů netropíla ?“
„„Z veliké své zkušenosti
Poradím tl 8 ochotností;
Bude dojit kráva tvoje,
Posedu dej do nápoje,
Jalovec strě do hnojiště,
Škody pak se neboj příště.
Kouzelnice, špatná žena,
Tím jest navžd zapuzena.
Kdyby chtěla škodnou byti,
Musila by počet míli,
Na jaloveí kolik zrnek,
Bytby jich byl třeba hrnek;
V počtech sobě nelibuje,
Proto : domu odstuj'uie.

20. Divizna & úročník.

D ivizně se máte? koří,
Bezpečný si lěk z ní tvoří;
Četnou drůbež odclwvávd,
Divizně že úctu vzdává,
HOSPOdái' pak při svém jmění
Uročník si více cení;
Skot když slábne ve svém kroku,
Nesáhá kůň po obroku,
Lék mu strojí od úroků;

Wim,

Úroěníkem podkuřuje,
Pohodného zarmucuje!

21. Panny Marie kolínko.

Častou činí matka zmínku
Marianskem o kolínko;
Léční sílu zvelebuje,
Kterou s k o t u poskytuje.
Zvědnvě se táže dílko:
„Kleraké pak jest to kvitko ?l—
„„Uvidiš je na zahradě
v plné kráse, v plné vnadě,
Ukáži ho ráda tobě
V nedaleké letní době.“ —
„KolínkempročPannysluje,
Proč se jinak nejmenuje?“ —
„„Když se Panna modíívala,
Posvěcení zemi dala—,
Koleno kde kíeeívalo,
'l'am to kvítko vyrůstalo.
Mivejž tedy, milé dítko,
V pamětí to vzácné kvítko;
Třikrát za den slyšíš zvonit,
Kdy se k zemi musíš klanu.“—
„Vítaná mi úpomínko
Marianske na kolínkoí“
Vděčně dítě odvětilo,
Matce ruku pollbilo.

22. Bílá toliía.

Drahé panny! Mnoho víte
Povídatio tolitě;
Tolitn všem vám je milá
Ze má kvítka přespanila!
Beřte si z ní naučení
Při každém k ní pohlíženi.
Bílým květem buďtevenosti
Nebesíanům ku radosti!
Květ se větrů, mrazů bojí,
V prudkém živlu neobstojí!
V slabším nad květ křehkém tčle
Víc se bojte nepřítele,
Jenž vám stroji zkázu směle!
Pakli svůdník k vám se béře,
Závírejte srdce dveře,
Vynaložte všechnu bdělost,
By vám nevzal duše bělost;
Tat ves vřadí v nebes dvoru
K čístoskvelych panen sboru,
Byste nové písně pěíy,
Beránkovu slávu zřeíy
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!$. Kopetník (kopejšnik).

Na prvního ročnč máje
Obchodl máf svoje stáje;
Tříkrálovou vodou kropí
Prahy, podlahy a stropy,
Aby zlá moc ustoupila
Statkům v chlovích neškodilo.
Kouzelnice—li přec škodí,
Kopotník dá do té vody.
Cary, kouzla zapuzujc,
An brav i skot pokropujc;
Aby bravy pomoc mely,
Totéž činí sloní-a bdčly',
V kapelník vždy dověruje,
Kouzelník když zkázu kuju.
Tak se sprostnost v lidu icví,
O Bohu-Ii mnoho neví.

21. Tis.

Na Stěpana po obědě
Chodí slnuha po koledč,
Z domu k domu s tiscm chodí,
Na brav mnohou taku plodí.
Mater v domě olvea'rolís

Ráda by moc bravu měla;
Zdvílíá zraky, co tis vésti,
Značí-lí jí v roce štěstí?
Pupencúv co sčítat stačí;
Tolik selat se jí značí ;
,Kaidé zrnko vésti sele!
Čeledi své tVrdí směle.
„„Dejž lo Pán Bůh!““ slouha praví
„A! se množí v doměbmw/yl“

25. Spořeček.

„Na světě jsou smutné časy,“
Takto zhusta znějí hlasy;
„Málo zásob, žádná lvice,
Příliš draho, málo práce,
Obchod vázne, všecko hyne,
Smutná doba všem nám kyne !“

Člověče, proč víníš časy?
Chyt se raděj za své vlasyí
Od poškvrny Očisf dusí, ,
Bohu dávcjž., co Mn sluší;
Každou placi' jako křesťan
S Bohem začni, : Bohem

přestaň;
Tak jen dojdeš požehnání
U Boha a smílovůní.
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Pracuj vezdy s mnobou pílí,
Bůh li žehná v každou chvíli;
Zby'ralosti odstraň vadu,
Z přírody ber sobě radu;
Pohled vážně na spoří-ček,
\'štěpuj ho vždy do srdcček,
Do srdečck nevíůa'lek,
Tím se zmnot. v světě statek.
Bídu sám si kaidy koje
S p o 'r o č e !: kdo nepěstujcl

26. Vlčí leku.

Krutý neduh svírd krávu,
Odstrkujc dobrou trávu!
„Vlčí íčko chuí jí spraví,“
Stařenka mi vážně praví.
Kétby to i pravdou bylo;
Hříchův by se umcnsílo.
Na nynější patře bídu
Radí-j lék bych strojil v lidu.
Lidé "mu a klnou zhusta,
Lékem bych jim natřel ústa;
Chlipným opět očí, uší,
Aby neškvrníli duši;
Takby duše ozdravěla.
Více chuti k Bohu měla!

27. Bří-čínu.

Břcčtan skotu krev že čistí,
Zkušený nám rolník jíslí;
„Tvůrci díky vroucně vzdává,
ze mu hojnost lékbv dává.

Pomni,duše, při břcčtánu,
Co ty dluží.—';nebes Pánu,
V drahé Christa Pána krvi.
Zmyly byly tvoje mrvy.
Hlediž povždy býti čistá,
Pak se staneš chotí Christa.
Ponmi také při břečlánu
Žt' zde není tobě slňnu;
Všechno v svi-lé rychlo vadne.
Jak los Boží komu padne.
Jonáš prorok toho zkusil,
Sc stím-m Se loučut nnusfl.
Kterýz jemu břečlnn skýlnl,
Nepokoj když duši zmítal.

28. Poolražec.

Ozh'n'vka když koně souží
l'o podražci rolníkloutí,

11
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Na zeleném pastvy luhu
Kone léčí od neduhu. _
l_šohwzclže jeho snaha
Casnčho jen hledí blaha;
Ku věčnosti neprohledá,
K nebi zrakův nepozveda!
Skotu přednost v domě dává,
Prahych dít ek zanedbává;
S k ola, chrám jSOuna pozadí;
Zrůsta mu z nich plemč hodí,
Na sebe sám bič si plete,
Nádí-j z ditek nevykvčte. —
K Bohu přec mi-j srdce vděčné,
Milujsrdcem statky věčné!

29. Heřmánek.

Nemocny dbá na b e ř m a n e k,
Strojít jemu lehký spánek,
Naval krve z hlavy svodl
Zřejmou čilost v žilách plodí.
Účinkové jeho blazí
Zdraví chrání od nákazl,
Clevčk nezná ceny jeho,
Nohou často pošlupe ho.
Jestit tedy na btlednt,
Že nám všechno rychle zvšední,
Co se hojně u mís množí,
Vo přírodě plodnč Boží.
Všemocnosti na zázraky
Neohraci lid své zraky;
Bohu cti a chvály nedá,
Málo rukou k nebi zvedá,
Úrodné kdyz zemské nivy
Tělo jeho chlebem živí.

30. Rozumrýn.

Rozmarynem člověkzdobí
V životě svém slavné doby;
Větší nežli každé kvití
Půvab must tento míti.
Jsou-li p t e sy, ra d o vánky
Panna jim si krášlí spánky;
Sebe menšl bystrý klouček
Dává si ho za klobouček. —
Nemenši jest jeho služba
0 svadbš, když jary družba
Do kostela průvod řídí,
Jak to často každy vidí.
Take jistou znamku dává,
Kdyžse někdopochovává.
Stů n e-li kdo na holení,
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Tomu skýtá ulevcnt.
V lete, v zimě zelená se
Ve stejné vždy voní kráse,
H 0 z m a r ý n mii všecky cnotlti
l'roto jest tak ve vážnosti.

31. Konvalinka.

Po kvétimich, ditč, ziraš,
lionvalinku pilně sbiráš,
Pověz, nač pak v tuto chvíli
Hledáš kvítko s takou pili?
„Konvalinka moc má květu,
Věncček z ní krásny spletu;
Božímu dni na oslavu.
Ovčnůit si hodlám hlavu.“ —

Uslys, ditč, meho hlasu,
Svojí duší na okrasu
Pčstujv srdci enostl kviti,
Budeš Bohu věnce víti.
Srdce tvé jest Božím sadem,
Nikdy nemá ležet ladem,
Cnoslnů duše bez úhony
Květ jest v sadě Božím vonny';
Každá most je kvítko drahe,
Nesouc tobe štěstí pravé;
C-110 st Bůh věncem slávy zdobí
Tu si nasad' do útroby!

32. Lilek.

Na spmlilem v lese brdč
Nosí lilek hlavu hrdč;
Ovoce však čarolmisné
Není lidem příliš spásné!
Kdo mu věří, toho šidí,
Oklamalt již mnoho lidí;
U velikém u blouznění
Plodí závrať, bolné snění.

Často klame, co se blyštl,
Ku zlému jen hlavu tříští ;
V srdce často jedy leje,
Na človeka co se směje.
Nad lilek víc jedu chová
Líhovina kořelková;
Příšera ta do své tlamy
Luznymi lid svádí klamy;
Kdo ji pije, ten se šidí,
Jak to jasně kazdý vidi;
V zkúzonosném hříchu snění
ZŽÍI'Ř zdravi, čest i jmění,
V rodině vždy hubí štěstí,
Do pekla jen cestu klestí.
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33. Laskavec.

Známa, panno, lidem ln věc,
Že si chodi'sna laskavec;
Víc než každoa jinou trávou
l'linu moc-isjeho slávou;
Za ňadra ji hledíš spravit? —
Ca,-hopak se Snažíš zbavit.?
„Znáš-li jeho tajne síly?
Přidružiť se ke mně niily';
Šfava z něho divně vuni,
Srdce milka k milcc kloní“

Ches-li v světe mil ka míti,
Lásky vence jemu víti,
Mohu hned by'f tobě radou,
Koho ctít máš lásky vnadou.
Ten! má v moci zem i nebe,
V lásce věrné má i tebe;
Z vysin nebes na zem stoupií,
Duši tvou Svou krví koupil;
Nad vše tela krašší tělo
Na kříži jen pro tě pnčlo.
Slunce p'red Níin jasnost stratí,
Toho sluší milovali!
Miluji věrně Jesu Christa,
On ti v nebi slávu chystá.

3-1. Přiíržníli o smetli.

Příroda má ve svém jmění
l'řitrtník a léčné smční;
V životě kdo bolest cití,
Jistý lék z nich může míti.

Lékem duši mi lest bývá,
Kteroužkrestnísvat nstvlivá;
Duše křtčna hned se změní
Ku Božímu Zalíbení.
Nevinnost jí skvělá zdobí
Od svatého křeslu doby;
Peuta zlá oní přetrhuje,
KřtěnccBožím synem sluje.
Pomní křestní na okrůsu,
U klamavém k hříchu hlasu;
Nechtěj skvrníf, co Buh zťzistil,
By's si věčný žívot zjistil.

35. Í'ložuíček a belli-nik.

„Bedrník vždy tuží zdraví,
S úlotníčkem život smat-í,“
Trpíeí tak máteř praví !

V neznámé nám smrti době

Bude naše lůzko v hrobě.
Blaze každý odpočine,
Kdo se v světě s hříchem mine;
Smrt mu zjedná spánek tichý,
Jehož neskýtá svet lichý;
Spánek v radost se mu změní
O posledním hlasny znění;
Vstane! s tělem oslavenym,
Přidruží se k vyvoleným,
Jeho spása bude jistá,
Uslyšíí' pak slova Christa:
„lililaekové Otce mého
Do ráje jdem nebeského!“

30. Plíenik, játernik a bukvice.

Koho neduh prsní tíží,
Opět se mu pomoc blíží,
Ze země když pl ícník puči,
Zkušenost jak vůbec učí.
Játernik vždy chorým milý
S bukvici též dodá síly! —

Duše v tísni odumírú
Přetežký-li hřích jí svírá,
Cítí bolest, boduv tíseň,
V uších zní jí strašná píseň:
„Veta Boží po milosti
Zhyneš ve své nepravostií“
Zoufalosti mista nedej,
U Je žíše pomoc hledej;
Zas tva duše bude čistá,
Každému! On léky chystá.
Přístup k trunu smilování,
Našeho slyš domlouvání:
„Pojďte ke mně bídni v spěchu,
Naleznete u mne técbul“
V postu, zpovědi & plácí
Tebe Svojí krví zmáčí,
Pak tě vezme očištěnou
Do ovčince na ramenou!

31. Panny Marie slzičky.

V přírodě nám všechna krása,
Maria, tvou bolest hlásá,
Jež ti od kolébky !( hrobu
Doléhala na útrobu.
Haste kvítko v plné vnadč
Na poli i na zahradě;
V horách tež si oblibuje,
„Marianskou slzou“ sluje.
Nesmíme jak velké mot-e“"
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Musilo by'f tvoje hoře!
l'o horách-li okem slídhn,
Hojnost tvojích slzí vidím.
Slzu kdyz jsi nronila,
Hned se v kvi tko proměnila;
To mim tvrdi v letní době
V nevinnosti knidě tobě,
Ktcrěž u slzieck dltvá
Jí si ruěky, očky zniy'vi.
Slzí víc by's vyeedila,
Kdyhy's posud s námi byla;
Syn tvůj krev Svou prolildartno,
Lid zus běží v hi'ichův jarmo,
Nevděkem se odplucuje,
Církvi, vlasti zradu koje.

38. Vouuý šíp.

K šipku každý rád se kloní,
U cesty když lihě voní;
Matka dítě zastavila,
!( šipku když. s nim dorazila,
„Vis-Ii, odkud ta jest vůně?
Maria když v čistém líní"
Jedináěka pěstovala:
Jeho plenky ráda prala,
Nu Šípku je snšívala,
A tak jemu vůni dala.
Nespusf se, mé dítě, Christa,
Tak tvá duše bude čistá;
Jako v sadě Božím kvítí
Libou vůní bude míti.

39. Máječek I").

Druhy své máj krásou předčí,
O tom svět i Církev svědčí;
Opouštir svět ouzké krovy,
Venku vítá život nový;
Ktery'ž tvoří Bolí rámč
V přírodě v tom velkém chrámě.
Marii ěcst Církev vzdává,
Máj jí k úctě ponechává;
Z kvití, jež nám v májí kvete
lfunnč zdobné věnce plete;
Ucta Panně Iibovonnú -—
„Máju vka“ se v ehrámích koná.

') Háječek, tuhémájovniček jest dro
bná rostlinka, květe v ma'-ji a bývá ilo—
brým lékem proti béhavce, nebo když
si tuna ublill.

Ečjnč.

Máj i chory'm pomoc skýtá,
Nemocný jej vroucně vítá.
Po mz'tječku každy' touží,

_Koho krutý průjem sonií.

40. Veronika.

Veronika pr5u hojí,
Nůdějl se chorý kojí,
Rostlinu lu hledá pilně,
By se zléčíl neomylně.

V e ro n i k a, jméno biahé,
Křesťanoví vezdy draho.,
Vede duši _po té cestě,
Kteroužkonal Christus v městě,
Když Jej židé proti právu
Krutě vedli na popravu.
Co'Mu ("-iní kali lití,
Veronika v duši cítí.
Horké nad Ním slzy cedi,
An'elé to v nebi vedi,
\'í oue okrvácenóho,
Padova Mu roucha svého,
Aby v slrašně pro svět mdlobě
Krvo'vou tvář utřel Sohč,
Za tu službu na odměnu
Učinil Pán s mnohem změnu;
Tvář Svou na něm vyobrazil;
Jak lnu svět & hřích ji zkazil,
Duše t'fil'tjak VerOnika,
l_(dyž blud, bída v l_ídu vzniká.
Stědrá obět rouchem by'vi,
Která! Chrislu tváře smývá.

41. Podvečirka.

Podvečírko, proč se skrýváš,
O samotě ráda bývúš?
V podvečer proč vkvětěstojíš,
Snad Sc slunka tuze bojíš?
„Chráním já se od nehody;
l'rndkost slunce květu škodí;
Květ-li slunci ncrozvinu,
Ve svém rodě nepominuf'

Povrhuj též, panno, světem,
Ty! jsi v Církvi něžným květem;
Cnost a svět jsou proti sobě,
Zkusíš toho v každé době.
Chraň se hlůčné veřejnosti,
Nastává-li boj tvé cností.
Bůh tí dodá síly v boji,
Jenž tí jistou zkázu strojí.



12. Benrškn.

Bezvrška si skromně vodí,
Noduzivcům radost plodí;
K zemi kloní hlavu svoji,
Bany, zánět rychle hojí.
Bozvrška téz pyšným praví,
Aby změnili své mravy,
Pokoruy'mí aby byli,
A se Bohu zalihíli;
Připomíná hrob jím lmaxý,
Kde se červy s tělem baví.

43. Iladi kořen.

V tuhém s bolavkamí hojí
Hadí kořen rány hojí;
Dobrý lék se z něho tvoří.
Jed když údy těla moří.

Víc než tělo hřilkou zbroní
Padouch duši hříchemraní;
Smrlnym jedem duší škodí,
Kdo se v bahně hříchu brodí.
Přímá mysl na pokání
Před jedem nás hříchu chrání.
Kaj se, pokud milost kyne,
Sic lvů duše v hříšlch zhyne!

4-1. Samnritánkn & roScčka'.

Dvanáct let se žen a trápí,
Cítí jisté smrtí drápy;
Důvěrně se k Pánu blíží,
Na podolek roucha zhlíží.
„O já budu zdrávo přece,
Kdybych se ho dolkla,“ veee.
Ježíš viru jeji tušil.
A hned krvotok jl zrušil.

Z toho světa po odchodu
Hlodi Pán ted' na přírodu;
Dava léky v hojném toku
Proti mocí krvoloku.
Samaritáokou nám sluje
Bosllína, v níž důvčhlje
S krvotokem každe žena.
Doufal, že se slane zmčno.

Po Samaritánky boku
Lékem proti krvoloku
Bosečka všem známá bývá,
Chorým sílu lední vlivů,
Prudkost krve rychle slaví,
Zkušené jak tvrdí hlavy.
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45. Nebos klíč.

Brzké jara vzácné dítko
Jeslil' léčnl žluté kvílko;
Na bařinách v dubnu stojí,
Neduh prsní. kasol hojí;
Jeho květ nás pozdravuje,
„Nebos klíčem“ v lidusluje.

Jiné známf já kvltkův druhy,
Klerěž zdobí nebes luhy;
Modlitba, když nemá vadu,
Klíčem bývá od pokladů,
Jichžlo Bůh Svým věrným chystá
Je-li duše jejich čistá.
Modllvej se v zanícení
Bez hřišuého přetváření:
V uzdu jlmej svoje chtíče.
Tok li zrostou nebes klíče.

46. Vel-hmm.

Verbuna má zlášlnost svoji,
Pohlavl že mívádvojí;
„Samička &samec“ sluje.
Lázeň z ní se připravuje,
Mužským modrá pomoc

skýtá,
Žlutou však jen ženská vítá;
Jedna druhou doplňuje,
Každá moc svou rozvínuje.

Snubu obraz v ni se \'idí
Jakož tvrdí mnoho lidí.
Tam Se tužl snuhu páska,
Kde je věrnost, svornost, láska.
Kde se zášť a svar jen hostí,
Kořísli má ďábel dosti
Pomnina to při verhuně,
Pčsluj lásku ve svém lůně;
Blahýln budeš vezdy slouti.
Na manželské svojí poutí.

41. Putříčka n růžek jeleni.

Máslo v domě mnoho stojí,
Na prodej ho matka slroií:
Přírodě v tom mnoho dluží,
Jelení ho růžek luží,
Eutřička mu vnady dáva,
Cim se snáze odprodat-á.

Ještě více, malko. sluší
Bdíti nad svých dítek duší;
Pokud měkké srdce mají,
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Na matčina slovo dbají,
Jako máslo berou mravy,
Jakož moudrý Sirach pravi.
Pčstuj u nich dobrou kameň,
Vštěpuj v srdce Boží bázeň,
Zuejž přec jejich povolaní,
Najít „zdobit nebes stany!

Na hrobě otcové.

Nuž dřimej klidně sladký sen,
Ty, otče druhý, v hrobě,
Až nový věčné slávy dou
Se rozednl zas tobě.

Ja zatim vděčně na hrob tvůj
Chci sázet jaré kvítky,
A pěstit je, jak ty jsi kdys
Nás pěstil svoje dílky.

Ach kvítí moje za jara
Vždy Opět krásně zkvete:
'l'o srdce však se nezbudi
Mně nejmilejší v světě.

Vladimir Šťastný. ')

Jarní.

Bude jaro, bude,
Přivede je Vesna.
Krasna kvítka opět
Probudí se ze snu.

Nebude se více
Chladný snížek mésti,
Ale hory, doly

'Jarem budou kvésti.

Bude jaro, bude,
Moravěnka vstane,
A po vlasti celé
Jaro krásné vzplane.

Vladimir Šťastný.

') Jest to decký syn taby bohužel zemřelé
ho spisovatele výborných článků o bo—
apodařství (Lék proti zlým časům) v
našem Moravanu vloni a letos poda
ných. R.

S&fač.

Sněženka.

Kde jsi, kvítku, vzal tu něhu,
An jen dliváš v zimy sněhu ?
Z čistých lístků zelenounkých
Zirá k nebi v přebčlounkých
Barvacb jemný zvonuček
Jako skromný věneček.

„Z sněhu ssaji něžnost svoji,
Sníh mne chrání, teplem kojí,
O slunéčku tajně hlásá:
Odtud že má všecka krása.
A ta blaha naděje
Zelenim mne oděje.

0 ty kvítku pFESpanilý,
Jak jsi srdci mému milý!
V tobě moje oko zavdý
Slastné tyto čítá pravdy:
V strasti doufcj, pevně stůj,
Těchy nabude duch tvůj.

Jindřich Dvořak.

Svatý Gunther.

(Lege-mdaod llethodčjo Halaboly)

Slunce nad horami k západu se kloní,
Břetislav nu kníže v hustém leSe

honL
Pod kopity koňů půda vůkol duní,
A zbraň lovců jasně září na výsluní.
V háji hučí: „hurá!“; v háji zvuky

rohů
Všudý znějí. Utíká zvěř do brlohu:
Utíká však marně. Vyplašena zbouští
Bloudí sem i tam, apsi se za ní pouští.
Bázlivý ten zajíc na útěk se dává,
A psů zlostna tlupa za ním poštěkává.
Onde plachá srnka dolů lesempádí;
Už ji obstupují lovci kamarádi.
Majice ji v kole hlučně pokřikují,
Až i hory doly vůkol obživujt.
Tu však z nenadání smrtonosnú střela
Jako ražný hrom ji mezi plece vjela.
Srnka poraněné běží chvilku dale,
Rudou krví stepu barví, slábne stále,
Až posléze do zelené trávy pada,
A tam v bujném květu život jeji zvedá.
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\ Cose toto dalo, jede k n [ Z0 stranou.
Oči jeho jasně jako hvězdy plattnu,
Jako hvězdy družky na nebeské bání.
Věhlasně mu čelo zlatá p'rilba chrání,
Na mohutných plecech ve" stříbrném

touli
Hrkaií mu šípy, po šíji an plouly
V kadeřích mu vlasy plavé. Aj tu zočí
Jel ena stát plané stráně na úbočí.
Ostrohama koně hodnul mezi boky,
Než, hle! kůň se Spina, nazpět řídí

skoky.
Kníže krotí uzdou neposlušné zvíře,
Ačkoli se boěí. Po jelcnu míře
Kopím sáhodlonhym spustil náhle ruku,
A v tom jelen zmizel heze všeho hluku.
„Podivné to věru zvířel“ šep

tal kníže
Skokcm za ním pádiv houštím blíž a

! blíže.

Parohy své zlaté jelen na zad tlačí,
A pak rychle běží, co mu běhy stačí.
Uhybají větve sem tam na dvě strany
An mu za patami skáče koník vraný.
„Hurál husáhi“ křičí lovec bez

úlevy,
Jak je vzdálen od družiny, sám už neví.
Neslyší ní lovcův hluk ni rohů znení,
V každém okamtcni krajina se mění,
Vše ubíhá vzad. Aj,jelenunavený
Po lučině chvátá, bělounké kde stěny
Skromné chytky stály, tam se poza

staví,
U dveří ho stařec hladě tak mu

. pravi:
„Cože takto spěcháš? Co pak se

ti stalo?“
Zvíře kratkou hlavu na klín jemu dato.
Kníže oba vida podivil se tomu,
Dolů hnedle skočiv přípjal koně k

stromu,
A pak pošcd blíže poklonil se kmetu.
Spatřiv lovce nedaleko jelen plachý
Cely bázní trnul, dal se v útěk strachy.
Pod úbočím skály jasný pramen řine,
Bublá mezi kvítím, jako had se vine;
Přiklusav tam jelen v bujném, rych

lém skoku
Prudkou žízeň hasil v chladném vody

toku.

„BůhTy žehnej, knížat“ svě
tecvltalhosta,
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„Budiž vítán do mé chyžky, ač je
sprostá“

Kníže posud mlčel, ale bystré oči
Po tom vážném kmetu ustavičně točí.
Mlčí, ——-náhle jemu do náručí klesá,
Líbá jej a pláče, na srdci mu plesa.
„„Otčel“ vzdychal kníže, padne na

kolena,
„„Nyní jest má vřelá touha vyplněna.
Nože! nedli více, dejž mi požehnání,
Abych Bohu, vlasti sloužil bez ustání. ““
Slunce zapadalo; -—růžové se záře
Hojně leje na ctihodné mužův tváře.
Hned si kníže sednul vedle pouste—

vníka,
Svého kmotra, a pak taký hovor

. vzniká:
„Jako zlatá slunce zašlo za Šumavu,“
Pravil svatý Gunther, „tak já

šedou hlavu
K hrobu zítra skloním, plně vůliBoži;
Vždy a všudy Páně sláva at se množí!
Vrať se tedy honem do Prahy, můj

synu,
A rci Severovi, smrti že užkynu,
Aby spěchal ke mně rychle za svítání,
S útěchou mi ncsa Boží smil0vání.“—
Kníže hořce plakal. Bozloučiv se :;

kmetem
lí Vyšehradu pádil bystrym orla

letem.

Ráno modré nebe panensky se rdělo,
lí lesu hlubokému dvě an mužův epělo.
Byl to Břetislav a bisku p zlaté

P r a h y.
S vaty Gunther majena rtech úsměv

blah

Hosty vítá, an se na dub podepírá,
Na dub skálopevný jako jeho víra.
Potom pravi tiše: „S Bobem milí
_ bratří!
Zijtc svorně, jak se na křesťany patři,
_ŽíjteBohu, vlasti; a tyBř etislave,
Stíte Ceské země, haj co svaté,

pravé!
Cinem dokaž slovo jako Slovan

z b o 2 n y,
Na Moravě založ Rajhrad velemožný.
Předvídám už v duchu, jak tam pra

vdu hájí,
Moravany všechny jak tam vedou k

rájil“
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Na to svatý Gunther'zhůru k nebi
' ztrá,

An se duše jeho k Pánu odebírá. ——

Písně o svatém Cyrillu a Me
thodiovi.

!. Chvalozpěv dne 9. března.

(Zplvu' se jako: „Moravu, Horava, Hora
vičko milá !“)

Jaderského moře čarokrasné břehy,
Severních též pasem vekovité sněhy,

Znají,Cy rille Tvé s M'etho
dějem jméno,

Které v Církvi celé slavně byva
ctěno.

Moravo, ty zláště, vlasti naše milá,
V nich, co mi lcech svojich sobě's

zalíbila;
At tvé jemnocitné

trudí,
Vzpomenouc si na ně rozplesáš

se v hrudi.

srdce bolest

Nebeská však radost plane z tvojlch
tváří,

Slunce plným bleskem nad tebou se
září,

V oběhu kdy ročním svatek zas
se vrátí,

V který cti se tvoji apoštoló
svatL

Jarní slunce trhů vazby mlh a ledů,
Proto ze spánku již hlavu popozvedu;

Z pestrých vesna barev přístroji
mi řasu,

Nevěsta jak k svadhě přiodím se
v krasu!

Jakby země nyni tajno promlouvala,
Aby z nitra jí se kvitka proklouvala;

Kvítka růžnobarvé, očka matky
země,

Jimiž na nás zlrá, na to svoje
plémě.

Tak, Vy Svatí bratři, jaro k nám
jste vnesli;

denč.

Kdyžjste pokřestili rod na! bi'l
cham skleslýl

Pohanstva tmy prclnly s hříchem
svym & bludem

Basilose kvítl cnostt Vaším
trudem.

Do Moravy přišli z Grécia jste ladné,
Pod Vaším tu krokem země naše

mladne;
S Klémentovým tělem 'zchn

dill jste celou,
Stráž jste nad dušemi mívali vždy

bdčl0u.

“Tam kde Ba do št Zvedá svoje vážné
týmč,

A kde v Brně Petrov svaté nese
meé;
předrodne

Hana
Všude lid Vás vítal slavným „I-lo—siannal“

Kde se rozprostírá

Slovanské by kvésti mohly vědou
kmeny,

Vnuknutím jste nebes vynašli jim
čteny;

Přeloživše do nich Písmo pílí
strohou,

O vzdělanost máte zásluhu zas
mnobou.

Vy'květové zdární zvrhlé dalekosti
Kořeny se u nás stali budoucnosti.

Z nich se vypry'štila Moravanům
spása,

Evangelium se jejich posud
hlásal

Přemoh' rod náš zlobu, zase přišel
k sobě,

Po stuletém spánku prosit v pravé
době.

Do cizych již luhů Slovan neza
' bloudí,
Uctasvatých bratři do srdcí

se proudí.

0 \'y svatí otcův našich křeslitele,
Orodujte v nebi za svůj národ vřele!



Bdfnř.

Po tísícilatém darů Vaších zmaru
Přivodte vlast naší k žádoucimu

zdaru.

Dr. Jan Bílý.

ll. Loučení.

Na východu hasne
Jitřenka už bledá,
An se slavně zvedá

Z moi-e slunce jasné.

Na břehu tam stoji
Chyžka () samotě, -—
Jenom ve chobotč

Vlna s vlnou brojí.

Nyní pres práh kročt
Mátei' a dva bratři, —
Smutně vůknl patří, —

Oči v slzách močí.

Nad nimi se sklání
Lípa vonná, tichá;
Dnes však bolnč vzdychá

V ranním větru vání.

„S Boheml“ matka praví,
Se syny se loučí;
Bohu odporoučí

Jejich život, zdraví.

,.S Bohem, děti míli!
„CvičteMoravany,
„Aby bez vši hany

„Bohu, vlasti žili.“

C yrill těší včrou
Matku v bolném stavu;
A hned na Moravu

S Methodom se berou.
Method Halabala

Ill.

Co jste přišli Moravané
Co iste přišli slyšeli?

Chcete—lí snad nevídané
Věci tuto viděti?
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Proto, aihle, jsme se tady
V počtu valném skupili,

Bychom obraz plný vnady
Z časů slavných rozvili. ———

Ajhta, tamto co se kmitto?
_ Vychází tam dennicc?
Ci se v zemi Bulhar chytlo,

A nám hoří hranice?

Vzhůru! chrabt'í Moravané,
Volte ohni braniti!

Bohům chrámy věnované
Nelenujta chrániti.

A tož valné davy lidu
S ozbroicnou pravicí

!( uchránění v zemi klidu
Ženou se až k hranici.

Na hranici úžas nový, -
V Bulharsku vše vkliduje.

Co se stalo? kdo nám poví?
Všecko proč se raduje?

Slunce vzešlo nad vše jasné,
Vláda tmy se řltl v rum;

Slunce viry samospasné
Svítí bratrům Bulharům.

Vidouce to Moravané
Spolu s bratry plesají,

Milosti té nebem dané
Vroucně sobě želajl.

Rastislav král veleslavný
S lidem též se roztoulil,

Bvl by národ libomravný
!( blahu rád mu posloužil.

Rychle vyslal posly čilé
K vroucně lidu žádosti,

By sli přivést bratry milé
K Moravanův radosti.

Slyšíce to bratří svatí
Pozvání hned přijali,

Z Boha láskou k lidu jati,
Na cestu se vydali.

Ajhle tamto z nenadání
Na moravských hranicích,
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ltozlěhě se požehnání
Bískupův se jevicich.

„Slava Bohu na výsosti
Pokoj svatý lidiim všem

Kořlcim se Velcbnosli,
Ježto řídí nebe, Zem.“

Hogavěnka zaplesala,
Ze jí vzešla'slunce zal-;

Z útrob vroucně zavolala:
„Penc, obnov země tvář.

A již v prachu tisíc lidí
Na kolenou viděti,

Tak jen slusuo jim se vidí,
Slo'va spásy slyšeli.

Medosludky proud se leje
Z posvátných úst Cyrilla,

Slova hrůzy Methoděje
V srdce všech se zaryla.

Volání tu jednohlasně
K nebesům až slyšeli

„Dejte vody, vody spasně
Ať se duch náš posvělif'

Takto zbožní Moravané
Prosl o křest spasení.

Bratří žní tě požehnaně
Radují se nadšení.

Avšak ne tak lehkovažně
K dílu rukou vztahují,

Opatrně, spolu rázně
K obratu lid spravují.

„Trojjcdnoho kdo chce zřítí
Boha kdysi v nebesích,

Bohův jiných nesmí míti,
Nesmí je ctít v tělesíchl

Proti tomu plěmě jaré,
Hned se jalo zpouzeti,

S Bohem novým že chce staré
V stejně úctě držeti.

Nemeskul víc Method rázn'y',
Blízke modle srazil vaz.

A hle národ zloby prázný
Kruté pomsty vydal hlas.

Kamení a tisic holt,
Stcrě pčstč zaťuté

Svědčí zpupné o nevoli
Hbité, k pomstě proklatě.

Method ale v jasně záři
Hledí na ně vítězně

Brzo vztčk jich mizí s tváři
An k nim voce líbezné:

„Zlé jsem zpáchal zabiv blíže,
Jez jste ctili s vroucnoati;

Nechť však vstane, jestli může
Nechť mne trestá z mrzkosti.

Zástup trnc, & se leká,
Vůkol ticho hrobová,

Nebo! každý trapné čeká
Jak se pomstí bohové.

Method ale v této chvíli
Modlu hnusnou rozlámal,

„Oilpusf Otče! lid už kvilí,
V bozích že se oklamal.

„Odpustl'e nám I"' vroucně prosí,
K bratřím ruce vztahuje;

Udčlte nám nebes rosy
Váš hlas necht nas spravuje.

Tedy Method s bratrem milým
Balsam v srdce jejich lil,

Bezděky pak zprovinilým
Křesťan vinu v duši smyl.

Od té chvíle praotcově
V světle Christa chodili,

Za nimi těž rodičové
Nas své děti vodili.

V dědictví tom stůjme stále,
Byt svět jak chtěl krákoral,

Bratří, ani o krok dále,
Celý svět byt vrávoral.

Otce naše přesvědčili
Christa Pána sluhové

Hledte tedy, bychom byly
V nebi jejich druhově.
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Vyproste nám, bratří svatí,
Věrnost s pevnou stálosti

Bychom láskou v Christu spíntí
Došli věčné radosti.

Peregrin Obdržálek.

IV.

Nad Soluni vycházi
Hvězda nevídané krásy.

Ku Slovanům provází
Apostoly věčné. spásy;

A kde ona prodleva,
Zlaté světlo rozlévá.

Cyrill, Method : ochotou
Chůpaji se iczla kříže,

Aby jeho jasnotou
Ozářili města, chyže;

Tuší hojnou drodu
Ve slovanském národu.

O kyž nám též zasvítá —
Moravanům hvězda jasná,

Kýž k nám také zavítá
Pravda Boží samospasnd;

P'rjďle, svalí bratři, k nám,
Otevřte nám nebes chrám.

Ajhle jitřenka se skví
Na Moravském Velehradě,

Jako nad Betlemem tkví,
Lid se diví její vnade;

Všude hlásá zvučný ples:
„Slunko vzejde ještě

dnes“

„Na Moravě úkol náš,“
Tak nám hvězdou Bůh sám

káže,
„Jdeme spasit národ vaš,

An jej bludův řetěz váže;
Neaeme vám : východu

Synů Božích svobodu.“

„Nože slyšte Páně hlas,“
VybízejiSoluňané,

„Zlatý nastal nyní čas
'Pro vás milí Moravané-,

Pomine již. smrti sen,
Christus věčný skýtá den.“
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Od té doby milostné
Slunko v chrámích, školách

září,
Prchly chmůry žalostné,

Občt smírné na oltáři
Vůnl dýchá líbeznou,

Vlévá silu vítěznou.

Od tisíc již od roků
Na nebcslch spolu dlíle,

A nám z rajských potoků
Vláhu hojnou donášítc;

Ach. & Vaše oseni
Přec se málo Zelení.

Moravského Sionu
Hradby., jež jste zbudovali,

Vzaly věkem dhonu,
Rumy se jen zachovaly;

Zpustošen lkň Boží sad
Staroslavny' V el e h r a d.

Přispějte nám a vyšiny,
At jcj znova vystavíme,

V srdci drahé otčiny
Ztracený ráj pozdravíme,

V nčmžto Christus vévodí,
Slunko věčně vychodí.

Jan Soukup.

V. Devátého března.

1.

Byl čas — kdy vlasti naší kraj —
jen bludův kryly ledy;
a zkvítaf kdy měl jara máj,
jen snčh se bělal blcdy'.

Tu věštce svaté seslal Bůh
co nebeská dvě světla; —
a vlasti vanul jarý duch
a jarem celá- zkvetla.

A taktéž po dnešní až den
ti nasi patronove
nám plaší kruté zimy sen,
a jaro nesou nové.
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11.

Až chrámové nám zvony dnes
se slavné rozvclcbl,
lu spojim : nimi v duši ples
& ruce sepnu ll nebi.

A zvonů hlas až rozplyne
se po Moravě celé:
lu se mnou k nebi polinc
vlasl na modlitbě vřelé.

A modlitba co vonný dy'm
se vzueso v nebes bání: _
n Cyrill, Method dílknm svým
své sešlou požehnání.

Členi mamanitě.

Ach kéžby krásný maj tu byl,
co kvlli nám přináší :
jak rád bych skvostné věnce vil
Vám, palronové naši!

A kdybych uměl s slavlkem
ly rajské pisně půli:
puk písni svou bych učil zem
k Vám prosebné dnes spěli.

Než máje kvíli neroste
ni slavík pěje v sadu;
lož fialky jen pieproslé,
Vám z háje v ollál' hladu.

Vladimir Šťastny.

Čtení rozmanité.
Oprava kostela v Dolních Dubňanech.

(Jan Šmigmnlor.)

Wosličnómi ypůfobo royfliřuic fe
kálowl'lmí Éoší ua gcmi Euto [: t95HÍ=
řuic obromnou obětiwofti lřeftaufhjd) mě
roměftů, lteii opuftimífc bomom ímůi bo
logbálcuúd) Íončin ameriďúd), oufirálflód),
aftmfhád) i afriďúd; bolpidmii, obo lib
m blubcď) pobtoušenó lo omčincc thi:
fiůto umcfli mohli. Salé horlimofti, jeté
motmalofii a iolč lwělimofti „potřebí
umqlonómáni to! mfuabnčbo bila! “Brin
čcš 6 úšafcm čitc'uoáme gnóm; misiio—
nóřílél „8 nic!) fe přclwčbčuicmc, ia! te'šs
l'ó jeli útol, rogl'iiřoroati h'álomflmi Žlogí
to oněch haiinódil — Weg ale mnobt—o:
Írán není menl'íi úlohou, miru ímotou
upeioňomoli m uoffiď; fmiinútb. Wima!
goiiftě, že 3“ romižnje [: uábošcnfimi
fmatě bláfáuim promo a mtmoů nábo
šculhich, mbučomáuim bítef. molonámániui
pofmálnúd) obžabů, yaflábónim moí, to:
flelů a !. b. 3: to míle uchmbnč iefi ::
melifé obřtimofti, mntrmalofti a trpěli:
mofti „potřebuje, přifmčbči laěbá, hož

ienom trodm ro buchu nnučiffíbo čolu
mnm. Solo to traiinád) gáinořfhýd; to“
litráte nejílmělcifli nábčie přidpčqiua amor
tupofti :: nmbčtem obouvatelftma, ta! něj
i m nanid) traiináó i febe lepííifnašcní,
napomenutí :: lomičománi to nic fc obrací
Icnoflí, nelobčfcni, robotn'cuim a bcyboš
nofti (Miou. Qui—quo: toho umábí
nám fašbobeuui člunenol'l. qsročeš i u
nás melilěbo fcbe gopiráni, obromné tt=
pělimofti a horliwofli potřebí ieft u toy:
Hiroko-iníholoml'tmí3ošibo.91i.p.3o=
fet Satoši, herni go: ob tofu 1827
—-37 budpomui spadlou geopalřomnl, umá=
bi me goril'fim bomáciui protololu nes.
fmitně oběti, "mich abc přinál'lcti muíeí
u noutonómáni fioébo bncbomnibo úřobu.
(Gimli liftomm; fit. 18—14). (Bom pro
borlimoft nábošculton melice proná
f(ebomán, neuftál přec u ímé auiclíic'
inny. Sabo přičiněním fc mnoho, mimi
nmobo fialo pro amelebcni. nábošuoftí. i
cbrám nom; i: měl čbc neměli; coš ale
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bíítm izba oben:bem ga faráře kn Yate
m i :, bílem tupoftí, nebbaloflí a glaníyns
není nepřiífíc ! rovnat—fu aúbuucímu. —
Enifatcl této gpx-dm; přifíčbomam [: 30.
líftcpntn 1855 co budu—umipomocní! bo
SDu bň a n [blttal abejňí farní nbmub m
mibíbnčifíím Hamu. íšarnoft tato ;očítm
la tebbáš m [cí—čpřec 2700 bííffí, anec
měla ieuom icbcn loftelíčef, umíš tclífo
pro 400 líbí ftaměn Ehl. Sin—mě této
brcpuč matt, Bp! té; melícc bpuftló apn
pufamý pci—chic ic mice Ařicenině, nešli
fiáííhí_©o[vobinomíí. S]Svímámice 6 ma
lóm cfc'nlcm [\\ph info robócníní
tupeclé íllabiňtě. Sefítě u) l;nrífím a
ííebegpcčněmímDawn fc nad;á3cla Nola
:: farní ftamcní. 133 iebínté ÍÍÍDÍII!
[mčmicí pro 80 rčtí tmm mtanmvmč

muíí jid; 230 jaře [lanečlů ftínčmúd;
wpučmáíío byti. Dletloubo po mém vří
dwbu ln nocí 6 6. na ?. [cbua 1856
ípabl me íífohtí fmčmíci trám B tuíem
“ropu a ptctaaíí 2 prwní lamice. $%qu
to ncíítčííí íe bylo fíalo webu:, mohlo
30 bětd, učitel i Gc mam: to taledgelou
čabit báli. ?íčtolim to nemění fe přqui:
balí nemohlo, pončmabš tepnu rotu 1848
byl nomú Drop bámán, place left to bů
lag'ůošftě progřetcblnoíli,lmáš [\ti mb
ším—tem maličfód), a to tím mice, pani:
mal—3fe na bůře čafto d,;obímalo, [1er
ctmírůnímí anmíróním bméi'i čaftěii stř—'n'
[c'm búmaí, a přec ucfpabl, až 30 tid)č
noci. — Bami 069in izft m pobobném
mbqpečném :: bibném ftamu a porot-á
fe mít: mínwpalně, nešli budmtnnimu bí)
tu. Sat to managera m Stabiňfomi—
cíd; mí.; mlat—man 1858 ílr. 5G. —
30 tou příčinou ji; po muobé roh; Má:

máno a rotomáíw fttmux cpramq l_oíícla,
Woll) :: fan). (Saitek-in búmalutéš mífcf
liiafé lomííe; ale nepřímo [: nikl—q! já
banému múflcbfu. Gudmu rohu 1856 a
57 bylo miběli na gařálfu mana 1857
to fenclc jeňlč mčlfhd) pumu. Sa! to
muíelo tail-ě citliwc' írbcc Balení, aut
„mnclilč-mn miftu, lbclto fc .Do
fpobin patrným nějahjm gpůio
bem 5icmuic, náleží čcl't; neiwíce
mňa! míftu ,tomu, na harém; [:
naďyágí nelímčlčiní IěIo fBána
Sešiňc Cbríflo nanebonaňtelc;
nebo! !ráíněii a Hnmnčii [: bo
iifta uegiemuje 58115num.“
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alifatcl tohoto udpnpim ie příbotnčs
bo ohmšilu promlumíl ! ciabnílům n.:
ten na ncbemmí 213mm) Marie 1857
o brubíjd) [lušbádp Qioáid) (u přilešitníti,
m;; konal o památce Dobré, nemu; faja
bí; po fobě pnutí—botimůše) m náílebuiicí
flllofl: „2153Gbrífta [I)rouíágbění! “buš
byl mailem-ěl nfoln, jeft na ní i po ímrti
ta! bloubo ším, bohwc'íb [: w ui učí
him; 9300.: análí, Sabo 230311011 wúlí
plníti, robičů [mód] poílunup báli, botas
mábe fc m ní mnemu učí, co; jcft lo
h'áíilcuí jejíd) rum, měrou a udbošuoíti.
wobobnč jfou lí, icnš obnomují aneb
ílaroí !cflcl, lat tloubo jimi, botamáb
w tom tofu—Icmíra [: roynnošuje, poboč
ncft fe roauícuie -— jiou po flutli tal
bloubo jimi, bcl'amób fe m lonele bláíá
[lomo Qšcší, přííhíbujc [mátoftmí, bota=
máb ») nění snímoucení najbou útčdm ::
pochyb oílmí Alllílmlí rabi) bod).?qejí; bo
faívár. fe na něm mfíe Děíe, co; flnuáí
! Šimon: měčněmul tiší-učes 3551; mňíďni,
abc přítomní í nepřltnmní, nebeite ie
mólíti mfklíhimi námítlami, mncliialy'mí
;přcbíubtp; ncbcite fc múliíi mfíeliťtjm
Hradnm a tla—jmen bá5ní. 8m: a pro:
fu, a Eube imám bána! Ěeite [: bo
ftambq nomébo foflela :: učiníte íobě i
[ívúm potomtům bobrou památní! 9kři=
tejto, že to není wčcí naučnou. „Sřbvš
mobli jiní a iiné proč pal Il; ne',
?lugnítiml" Dobrá můlc a [mm-non
přemůše mih—do.“

?láfleblem tohoto pomabugeni a tim
mice, poučwabě i tebbcil'lí ». p. iarář,
Stare! Skuteční), o flamční Hloh), fan)
alonela byl borlil, obebmli fc poflcmcí
obccní ! c. !. pánu fpramčimu, Ecopol
bu Rtaibífomi, bo babulina, apřcbs
míli mu profbu (trůnu loítcla. Imm
medyemú, o wii: bobré pečující pán,
muflcdgl ie (silami a Hibil, še ble ímé
mošnofti u mimyšňíbo úřabu pobporu
mnmdbati tube. Slcjmpčňí C.I. řebitelftmo
mfíed) robínúd; ftalfů balo hubnou Io
ftelni problehuouti a myfldnú c. [. ingí

nur 3 “Mileně piíntclc loboto článlu gimp!
10. liflnpaba 1857 o trpělimnít (: uii

měním, že na iaře mňa potřebné fc íta:
nc. “žluť23. břqua 1858 i jím; 'uíšinýr
gimbně o flmu foílcla [: přcíměbřil,
byl ob p. standing Elšogla, gebnídée
bo míftta ; &nbonína 21. čcmna 1858
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mníláni gebníci, heři loňel fprnloili, alu;
meelrále nepnlal, n pilíře felmuui šelest;
froégali. as:: celá čaB opramomóni loftcla
fe lonall; flušlu; gšogi m mobičlom
flém chrómu *Bóuč, toulá hudbonmi pa
ftóřon—é iegbimali.

Ronal gbeiňi má nyní notnou při:
jemnou pofmámici, notně ohm :: bměře
:: ieíl muitti čemuž tof opramen, št lag:
má, fboš » něm přeb tim búmal, unui
příjemně boiat búmá. 91 tot goflulee
gaiifle' lášbú loítel, nel'ot: „Go není
mneble“ (ptá fe lm. San Blato
úftú), co není na tomto miftč we,
lité, co tu není pobimu [;obné?
Stůl gbeini ieft gaiiftč mnohem
mlácnčjfíi a libe5nějfíí,(ne3 lóábú
jiný) a [mitilna gbeini (plenty
"nie ražbou jinou), jaloš mčbí,
lboě olejem u míře pomogáni
qufíe ob nebubů fproftěni „on.
3 id_nčmta tato icft mnohem lep
fíi :: bolelo potřebnčini. inelmt
ne roudm, nýbrž miloírbenftmímó
to fobč ummtenč . „Sbet & lůš
lo mnohem můbotnčini onobo,
na němž mrtmici porušení; lešel; neboť
to pífmed; Qoáílóď; obpočimati
iefl nab mffelilé lože přijem
učiní."

aleš „bobrů počátel, polotpice
bíla.“ 28. p. bilou, Raul (Ecel),
on,; byl 18. bubua 1858 nnučifíilyo w.
nfarále, Sana !Berničla, umábčltoe
dnům (: to bnd;omní fprámu, porogbu,
Joma! ofabulh) gbeiífí lopmmeni loftela a
tflntoeui fan; i filolp. Sebo otcomflá
a bůragná floma probubilo iebno lebce.
Martin i'Jlaba Byl prmnim, ltmjj
po bmou hned) bonell 20 31. B!. na
opramutonda. „Dbllabln ifou ob:
pchin,“ ia! prom pořelablo. HB. .
San *Betničel použil tohoto baru“a
přebere“ ofabnílům, m,; ii; loflel ob
gebnih'x byl opr.-amen, potřel—u obnomení
oltářů, lřefh'telnice, laaatelm) a t. b.

Io fe ftalo 22. ftpua 1858, a jí;
25. l. m. boieli pp. Soíef ©erBel a
San QSobmang ŽBibnč, alu, mne to
foftele obnomili. Dive: mniebuala G ní i
o 313 gl. ftř. promin! 50 bmo oltáře
(: hgatelnu. Sta fbirlu lidma peněa bylo
uloěeno ob obce laěbému čtmrlnilu 2 glatč

Glen! neumite.

a óalupnílomi 40 lt. ftř., pončwabč
„[lepičla po „nečlu Home a tim
Myto činu.“ kromě toho baromali ».

!qurtiu Snitřúb, půlláníf,20 gl., p.
Sotub Qiřečina, bofpobító 10 51.,
umíš & [orbu fm. Sana iRepomu
de'l;o uproítřeb bčbiup _no ímé útratu
obnomitihal, (: žlnna mancneroma
2 ól. ftř. na obnomeni mnitřnibo ná
bntlu lofteluibo.

„Go fe bli, to fe mbli.“ “Břeh
30 roll; bylo to toftele oltúřlp goliďč ::
na těd) fotím práce řqbářílě. DbJe' bo:
Bi) legát) to loftiuci pol)á5ene'. <Bouč
mabg na nic!; práce řegbáříta Bula melmi
reálná, mniebnala obce 5 p. 523061110:
nem bn npramu 19an o 400 at. (tř.
3Iout to pobobignl)fm. Suetonia, ?ln
up, Soieta, íDřatie, Z[Benbelinn,
Gloriana, ťucie (: bůh;. — SQ 8.
lebna 1859 bylo ptmni bmč ! tabofti
mnobóm bomešenq ; QBíbně. Dnalnid;
6 bube botowo během tohoto letu a to
mffe jen potřel—nepro oftafu bonn: Bo
šibo. inch „lbošbq poúnbomal, še
Dům 5803: fmatť; iefl, o nčmš fe
čte: „*)la bum Imul přifluffi from
tol'tl“ —— alm 92, 5)$Rownč3 lat:
„Gmatút ieft obrům Ěmůi blmný
me [promeblnoflif' (Šalm 64,5.6.)
(Eos i apoftol San bofwčbčuie,
je mibčl mčíto fmaté:„913ibčl
“em," bi, „mčfto fmqtč, Setufa
lem nomó feftupuiici 6 nebe ob
Boba, připramenó ialo neměftu
olráňlenou muší ímčmeu“ („Biem.
21, 2) — ŽDřarmommaně oltáře a la
aatelna ob Sofcía Gerbla, a ala
bahromč ladu; bmou anielů (: 8 fmatúd;
6 poalacenóm toudum ob Sana Qšob
mana, přelmnpuii lajbe'bo přitbogibo.
Rtomč toho Bull) bo loflela rotu 1858
baromúun bmč lorouluoe aómčlem zum
Seftřábomé, ob přímé jeji. žRolu 1857
lm! přičiněním m. p. faráře Sturla
Ronečuébo, loupen noloó plumial, ::
rol přeb tim uomq umíráčel 69V, libr.
těšh; o obta5e1n fro. 93mm atdmniela
a ím. 91mm;o nápiíem: „Silným wo
lám, mrtmóm plóčuf'. iSofmčcmbyl
to Dlomouci ob Seba lnišece arcibiflup
[lč EDNlofti lanblrabčle Bůtftenberga 23.
lmčtna 1856.



členi amoniti.

Eo ifou amino, Ituri fe Italo Běúcm
4 folii ololo SDubůanflébo loliela. Dole:
bem fan; :: molo bola na Šůbol't nonči=
ffibo n:. p. farářc otcowflou péči naňcbo
neitůftoinčiífibo pana biflupa (Excel. bra:
Bite Ěaaf'gotídw, potřeba oprom na
těchto ftamcnid) neimočfíimu :. !. mifto:
briitelfnoi prot—imfena :! o l'labobot čemž
pcčufici toldba morali—lla optámnila t. !.
haifh) úřab b\abimíh; ! problcbnnli
třd)to hubou). 31. čermnce roln 1858
bylo uftauomcno přifnč, 34: telu 1859
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nomá fara a 1860 fl'fola pofiamcnn hiti
mufi, coš tali obec ga potřebně ugnala.

Ia! fe bočlal pifatel této gpraroo
bčbem 4 rolů boflatoeni prronibo loflcla
na Elliotatoč le cti [m. oattonů gcmflóq
ro Wabifltoroicitb,- bo !tetéboš 26.
čcrtocnte 1858 barman iel't bol [)latoni
051113fm. Gorilla (\ ŽlJietbobia,
mii. *Dioratoflé nominn č. 63 lir. 250,
51—1858; opi-atol)foftela m i):ibňa
ned) (: jifté uábčje na notnou faru a
film—ln.Qciš ílBHemobouci, abl) fe míle bí:
lo [Scbo f(ámčalu [pafenibufíimeřidQ

1. Scelené pozemky v Záhlinicich.
(Frant.Skopallk, rolník v Zúbliniclch

ŽB minulém točnihi nafíebo milého
Moramana to článln „D [celománi
poacnilů“ vřiflibil ifcm, še ralli fc
ftaftněbo ulončeni lidmi posemlu m
nam toci ocitáme, še máčenom čtená
řům SDIoraroana tuto taboftnou a bůlcšiz
tou ubaloft íbčtim.

?! bůh; Bohu, an botčcnň článcl
lonflébo !Roramana čtete, :: 16 tento 110:
m; riflí, je nano fccleni ncien promoc
no, ale i ob miloftimč mlábo potmqeno
a [dnoólcno — a (bandi, a touěitc-Ii
tuto celou ubaloft a běl; icjigwčočti, čtete
Elam! tmto, to němž Elam ccló mými

mboto flamnébo pobnifnuti wyprawo
mati opci. —

Sc mambo, 3: mňeďo to floto toč
bi ni čtenáři „.boípobářítocb Slo
min" —9ioioin pro polní bofpobóťebů
legitodh na ltcré i náš mili'; Snowman
už. po tmě léta polní boípobářc upogor:
ůotoala lterč flagonó .bofpobářftó
(šnolcčnoft to Cícďpód), pob reralci
na [lowo mgatélm %clcučcnčbo p. wra.

R o b o m a mobámá, lterútbšto motoin
nibnčl atd) a tubúj ročně 52 archů
mothági, a přcbplatni cena ion 3 gl.
15 lt. tal. čifla obnóffi. —- .bofpobáři,
přeprattc fc! Iu maličfoíl přece inab
uboípcbařite, a toiřlc, ncbubctc to!;o [ito
mati. —- Napiffte bo mnitř pfani ímé

jméno, obobli a poflební pontu, přiložte
pat penise a na abrefn: „Glamnč
.bofpobářfrc' Gpolcčnofii miha
5: iii. 799—1L" a máte mfic ga
řigcnof' ——

Iřebaé teho je o nafiem fcelotoóni
maíi biiflabnou sněmofi čtenáři Qofpo
bářllúd) 9Zoioin a pa! i obotoatclě otol

:přcce mam aa to, je to icfftč mnou
bilita čtenáři Morawana gambččim. —
Elio, a ti! jim; mámo co tab pifíi, ti,
Doufám, mně laflamč obpuni. iDTam-li
som teho pomibati aneb o příčinách a
pobnullaďg, imš nás tu fcclowáni po.
bnulo? Bolo 51; to obnimé. — 23:3
toho ale roi lašbý, je l)!Cmni příčina,
ienš náo nutila mníliti o fccloioóni, Bola
wcllá rogbrobcnoft půbo. 'ŽFJffal ale na
mógimc lcďbe iemě točtffi ročbtobenoft, a
přece na [celcni [: tal malo mqili; ano
pomašuie fe to 5a nemožné. — il:
mošné je mňc, mohloli fe to ftáti unás,
pročbi; fc to nemohlo i jinbc fiati? 3m
a_i ufloupnc baltoqclá trotbofíiinofl, (:
lpění na narůst) gronládp, poh-ola a mčbč
bofrohúřfli samotných: ni lmbe mošné l
mimi roční a onom; při polním bofpo
tařfh-oi potnilati ; ač fcclcni poócmlů
mufí 6:3 obpotu iiti to pfťbll, nebo!
na togtonílomané pogcmnolli tčělo jen
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inte optamo přec—jemná; netřeba
l'oljííábali. '

gc jnačná čaft obomateíů naíji ne:
patrné benim) jme obhbení a milou gó
bamu toe čtení rojtičntjd) nábojnocb i
boučaodj Init; má, netřeba ani novom:
tati, fice bn ! nám nojamítali „.bojoox
bařfle' Blowing me 3, *Boícl 3
!Brabo me 2, a zum-mm Stomis
no me 2 mútifcldj; paf „.fplao“ čafos
pio citletone; a taté bos nenafjeí ta!
lebce ptibottu, toe boo ueípatřil 'ÍDiplos

mo obou Ěčbiclmí; no a co pra:
mí peřefablo? „Stbo čte, bočto je."
_ Salé tem) jinač, nej je u mio, toe
je na čtení ta! mnobo brěi, unufeli jíme
je i bočílti, infou bobroton bo boío
fccleni pogcmtů. — ?! poněmabj o čem
jíme čili, o tom jfme i ročmloumali:
bubij "ti na rojum, jat 51; je u nás
íceleni pojemfů proiočíli mohlo. i( třeu
bat jíme Ape-nmncbůměřomali o núnn'bem
tim přebemňemi je motafiti, rojbirala je
nicméně mě: a bůlejitoít tato tatořta
lačnobennč. 'čl mi!e=li, ja! to je na obcí?
8Není ani mošno ani potřebí; [\o l;neb
mčc [ebe bůlešitějňi íe meřejnč přebe
mh'emi toAblúfila; boji na tom, jali ně:
toli! foufebů íiebnoceno; tu je pafínabno
bobr-i mčc rojnlři; ten má bratra, onen
“mah-a, ten čas tmodjačla, jiný ftničla,
a opět jiné Dobrého přítele; a tu ten
mnimětlnje tomu. onen onomu, a máte
a-poíjtolq bojpobařjle'bo poho
tu. — %! ta! a nejinač to filo \: nás;
a bříme nej je bůlejitoft ta toe meřejnon
potahu rogala, měoělo je nj, roli! bube
blajů pro, a folii proti [celománL

23910! to tnfílm lo bubnu rotu 1857,
tou; je ponejpno m obecním íbromajbčni

ro přlbothx p. přebfmwene'bo obce,o jces
lomání pojemtň mlnmilo, a ročcta
mňeílrannč mojmětlotoola je. Doporníci
boli owffem tahy, nieco nepatrném počin;
ta! je "993 je h'atičtů úmturoa,
týlajlci le íceleni pojemfů, napfala,
pobepjalo ji 13 pnllanitů, l čimrllánit
a 9 poojebuitú, 1 mlynář a l [;ojnots=
jh). -— ?tepotepfali je jen 3 5 půllanis
tů a 3 5 poblebmtů, poh—mice 5 těchto
mňa! řetla, je oni proti [celowáni neijou,
ale še pobpie 60 nepotřebný ngnauoaji;

proč,

(Simi rogmanitě.

a hrubá poíomice, toš jen 3, ření ěe lu
fcclení nepřiQoupnou. —

Sa! jíme liftinu tuto to tulon mě
li, tu o mboíti jíme cbmátali ! naffemu
milomančmu (. !. panu otrejne'mu a tra
jinjte'mnrabomi, p. ů-rant. gnome
t o m i, s nimi jíme už přcb tim nefo
Iilcát tabu Bram; jceleni pojemlů měli.
— “Fén tata uiiítit nás, je 11516míje
mojně pobpotomati bubo, a florou jmě
mu me [lamně boftal. —

<Břecemíjal pro mnohé ololičnofti
je fceleni, lotij prác: lúlajici je toho,
nemobla břime a'; no jan Dotčene'bo rotu
japočnonti. — Salim obec mojemila jmůj
úminet tale fwemu mellémn přlčninci,
woíolorobčmu p. btabčti ae
Gtoďau, jenj u nás jme 1103th má,
a RGÍCAÍGte'j borlimčbo té měci pobpo
rowatele me mníoce učněm bral—edm p.
infjpettorn, Sann Qieblomi. — GJBán
brabč nejen je toto přebfemjelí dnoalil,
ale i tale nám!) občanů, here půoo ou
jim, a me tito jemu obftoupi, hej blouv
bibo rojmýnleni přijal, mojabřiro je při
tom: „Sá obftnpuji %óm ;ga
*lBafje botíji [roč lepíjí půblž
jen proto, je fccleni pojemln
je t mfíaobecnémn profpěóu, a
je je tím bít Dobrú přítlab pro
celou Moravou; a jnab i pro
celou cifařítou řím." Globo
tato mtmoil ! nám, mojotorotnj pan
btabč tebbúš, too; ofobne 6 panem in
fjpertorem Bieblem ! nám boje!, a
mefihré polnofň ja! je [celené míti chcem,
profíel a jblebL ——„Ba tato bobtobini
jíme je jemu [rbečnč pobělotoali. _
“Bří [mem nbiqbu ob noo pžiflibil nám
pan hrabě, ;: nám pojilo fme'bo polefné

bo a nčenčljo ěemčměřiče,pana Grant.
belma, !lttf) na to natom.: bned; !
nam gamiml, a tu je práce tato bůleji
ta otojícul napřeb jen na mapě gapoča
(a. — SID-řimemíjat, nej mfíe utončeno
bolo, mofíli po hrocha! mfjiďni [ouieoe'
na pole, bn je jim tuto jen ta! na abaf
231Wulájaio, jat molle to robilo bubon,
a jatóm fmčrem položeno býti maji. -—

In ncmobn čamlčeti, bod) májemjm
čtenářům g]řommana fpoln neíbělil uha
lolii, ieně při tomto mjdgobu [oufebftma
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na pole [: “bála, :: na níš teb četlo toe
ípoíečnofti gpominta fe bčic.

Sal to týmů, nli tl, imš neimice
pro ítelcní bcrlili, to přebu, a ga nimi
to gabu [: ul'l'rnli oni, ienš both) orpor
nlci neboli, vře: řano mb nowotnmi, ia!
tomu řifaii, blamu froutčii; toš mtgi lě=
mi gnbnimi řel'l jeben [ouiebz „%črt :,
3: to bubo promebcno"; ——“Ra
to bi hrubý: „*Remufí to Mit;
top,; m:; nebubcm duši, to3 to
nebubť — *)ta to bi mu prmuí:
„mroíím tě, uš rabůi iidp ntcb,
batmo fe but—oč mr3cl, bubon
tě mobit pořát, až to bubc.' ——
920 to fc oblibli, a 3.1 nimi irc icbm,
icuš o ícelcm neimic berli! ; tn fe nímáli
konec?, :: tm to těm bmonm tc'b četlo
čpominú, čcmuš fe míld'ui \oefele ča
fměieme.

?! tců 9135111 mufl'm powřbřt, ia!
jíme íobř při noííí práci (při fcclomáuí)
vočinall. *)leipnvc' totig fc obměřil ua
!D'čapč,při čemž ifme fe ucimitc fatafltu
min; ob roh: 1830 bršeli, muoabajití
hts pole pro pána hraběte. Dn toti;
obftoupil itbnotlimům briitclům pustnutí:
59 iim 710 [] m nimi, a obbršcl to
lit m 168 čálticb, hctč omncw po fte=
(zní to itbuu čáít fcíabili íe. —

91 to! inf fc mčběla hranice mcg
vonnými a fcblflňmi put-mh), rotou—ulo

fc o to, the mail pobfctniq ímé uomi
pobito míti; icít iíd) u mio 12 (: itiid)
moudra přcb íccltnim čítala 51 jim a
1074 g —— Na to jim při fcalmmini
přirofllo ; hominitálnicb pnítmiíh, 3 magi
:: Ctít 9 ilteta 4563, tebp občbo bolo
60 jiter a 1530 C]. -— Dbmčfilo fe
tebt) oto uč m [. tříbč m iebnom hlín
25 iitct (: 800 U; — w II. třibč 16
jim, to III. 8 filtr, a wc W. 11 iitet
730 D

E: tobo mpmčřili fc pobili; pro
pobfcbnil'o, m |. třibč pro inšbébo 6514 mě:
řict, m !| 4 mčtiu, m III. 2 měřit-:, a
to: IV. ít boítalo icbnomu mít:, hrubě:
mu mc'uč, jal tottš nm blc archu min)
patřilo.

Sal jíme boli o oobícbuiío botowi,
tu ft obmčřili icfftě pobili; pro boípobn
:: pro mlonáic (pro tagbčbo m izbuom
luft), a po! pro jrbiučbočuortnifa; mu.
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to měl břimc 13 iitct, 728 C! m 32
čanicíds, teE bona! 14 iitcr 306 D u—
pěti pobíh'd) čili luíub. QI teň gunali
balónům iciicb [polcčuá \or'snlčm obná:
“do 358 iiter :| 3:30 D, přironlo ilm
učilebfcm [tcleui 12 iitct a 713 D,
tcbo občbo bolo 365 jim 1063 D. —
Gclá této tobmřm toshi-lila fe tař int :!
pobfeoniřů na 4 tříbq, 'a momčřiliff po:
him, m |. tříbč pro fnibčbo v,!ánila na
20%. měřitc, m II. na 20 mřřic, m III.
na 183/4 mčřicc, :: me IV. na 5 měřlc.

Rbpš mto čtvrt; pobily bolo mo:
měřeno,přihočilo fc ! číflowáui. „30'
Enlo [: (aby to I. tříbč, a tu i: bneb na
mibli'giíim pobít: na mapě uopíalo čufto
1., na mcblchTi pobil 2., atalog bo 16.
— m ale fe mělo čiihp gualueuati
btubá tříba; to mífntu; unIo po
pořdbtu, ale tnciblišnimu pobilu m ].
bal íe ncibátifa m ll. thbř, a i ucilcp:
nímu pobil“ to [. bal fe ncibotifí pobil
na II. třibč a nacpat. ——30! bolt obě
třibg botoun), tu [: přciílo bo půbp III.
třibp; m ano to nen'lo po potúbtu, ale
sbalsli ie němuž: lod ]. a H. ttibp bor:
ní a ů'patučini, bal fc! nřnm all!.
tříbo ucilcpíl'i, a nacpat; a ta! to tos
ucčuč filo! mc [V. třlbč půbo. Itó
mih! icíítč ntbola tclá půlláuilom pa
lřici můmčm to_gtřlnm; gbómalo ithč
llčlolit iitcr m půt—čtribu V., tu fc mila!
im napínla na mapu čína, tbc fc !:
flctc'mu loíu cbobujín můmčra mpmčři,
coš ic teptm po Iofománi ftalo.

Sat to me 6 číflomáuim u pilná:
m'fů, pobobnř to No 11 pobíebnih'l, itn
še u těchto bola ítcjuřiiipůbo, a proto;
čifla mc n\ííub čtořcrb třibád) pořátmč
ob !. a; bo 12. po íobč Mši, lolaímč
mňa! po púllámcid) má Bíle 17. čtu—rt:
Iáuil, a pobícbmtí ob 18. nš ho 29.—
.boípotilčbo (: mhmái'ům pobil jim! to:
líto gnčátcřuími píímcup na mapě na:
ptačcnu. —

!( to! bolo mffcdmo botomo, a but
27. října přúročilo ff ! lofomání ——
“Iobo but boicli ! nám tmě milou—oui)
mqíoccctčuňpán roba i'šlcbtnct (:
melcgailoušilí)pan iuifpcltot "©itbl.
Q'Jífrdmo íouícbmoo bolo pohromabě, (\
tašbému ítbcc ucobočejuě tloutlo.—— \Bán
mon jal fc iábrnou řcči, mpíwřtlowati

12
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utility mpplxjnvajicí ;: [cclmi pogcmlů, ::
loncčifč tágal fc, má=li ibn to proti to:
mu, abl; to přcbncfl! ffi! bvlo licbo
ialo mc hrobě; lagtý—nřcfámal, 3ba3 lbo
pomfmnc. - 3 pumila! přec klam, :!
trám [\qt tnn'cd) bůmobů řcfl, št on hi
[celcuí ucpřiftoupnt. Wm“ raha mclmi
laflamč :! libunuluč jsi přebmloumal,
(\ tuna! to málo pomohlo, aš uětbo na:
mrbl, alu; iobč obpůrtt mnbml pobilbeg
tagmi loiu, Iten'; ít mu libi, nab čimg,
its—.);oftamí bpli [poloiclii_. mpbrol fi lo:
měně los čino II., a tu pelročilioílami
! loiománi. *Dan tuba n\ílnl řcfl: „m'a
mptábm los čilln Il., potáhne ; nemo;
mbof lm ic u; nb onoho Maroku.“—
91 ble bimuá to wic, m,; mnidui los
mytábli, sílila! lod čiflo ll. newýtášm,
tai ic Dlltll, img fl im mvwolil, hil:
„QBibitc, 3: tttt 106 ml ob 580:
po parřlll" — D celémtomto ie:
hnáni gali—gu[: proti—lol, a mnwolill [:
ročnímu: blaiu 5 proflřtblu gnmtmuilů
tři plnomocníci, abl; mtr imo bál: pm
mcbli :: nlmučili, vlucnmcnílmi pro ně
[: pořábuč obc mih-cb pottpfnlo. —

!)ícš nlc háfuč tcto uíittnnmli
nen-šlo ienfé tmati; ucbof fiála po
ugawřnui tohoto blnbvplnbnčbo jcbnání
pumila! gaír proti fcclnmánitcn, imš na
wůli mřl ucjlrrfii 106 fobč mgbmti, ::
přin—ábilna fmut firmu: jemi jrbnnlju
přibugnóbo ímčbo; :: tim brod, vební—cm
mini jíouc: ob ololnid) nepřátel patro:
fu, nmnbč mrčutofli námi ínbč a 359“
čué 11mm; gpůíubili. 9! ač jíme 6 nimi
lailmvč lu imířmi ím, ilccblčli :: lom m
jcbcu tu brnln') Huila, aš mělčli, še nilbc
nic ncpořiblli, tn rrpnn ! mbníli míli
(mou umíhupuofl sudulll. — mm; fcmnel

Elba. 22751.

23mmbťt !. l. m. Gtattballcrci.

"Doc bob: !. f. žDřiniflcrium bec
Smicm bm mil btm Ettal bom 18.
Simi 1858, 3. 3495, 2m. 3. bic in her
Genuiube Bablmie frcimii'lig 311 C—člnnbc
gelvmmmc Buíammmlcgung fčimmtlidict
?Ruftifah nnb TomiuifnlsúŠlrniibflfiďc auG
hřbetem Wůďňdplm bez"í'aubwlulmt bt:
[tětigl unb mid; cruiňibtigel, bet (člunům
bc bic bebřtblch ?lmrlemumg film: bic

Gani rogmauitě.

“sídlo, in! to oui, :! míl'cci ii ; ohli,
img bo CÍAÍÚlmátů [: tdbiplclou, mlus
míli, 3: jejich pobili) iíou bonTi, mpmča
nill 6 nimi bmá polnimiilcmni [01:11th
otec :: inu, ímé nomč pobili; ga joint;
:: tim ie flnnčila tomm, itjíbcš fonte
nninn bmá lomí [obč mitoušcbnčji přáli ;
teť) iíou sni: přátclc', a čeho galuii na
tu), jm; i: ! této gpouřc uamebli. -—
!Bůl) iim crpufli, ucwčbčllt, co řlui. -—

Dblebcm na l;noieui půbr) tost—Hitiiímc
mcg: ícbr bucb na inřc tofu 1858 jr
bm! a to IV. imf pole, tbc na jcbuobo
rasta-o píillc'mila po !) měřit mimikou)
jcbnnm nnrlo; pončmabá ale tp tomto
roňbřlmi učlbo mice, linii méně ítmč br:
gcbnol'li stratil, ttbl) [: mmmnáni na
peuřgid; botililo; tbc mém“—posbvl m3
nabyl, tal pnučšilou nábmbn bo fpollo'
mé pohabuicc, :: 3 této [: gui: uabrm
bilo tomu, jm; mit: pogbql a méně
nabyl. —

Ile protolollu ob 27. řijna mm
1857 bylo nflmmwcim, ge icbcn lngbi')
gůflauc m ugiináni ímé flnrc' brgcbnuíli
03 to lom: ůáři tofu 1858. 22:10! alt
bin—bpo Enid; íc nvmč pobili) mimi-tilt),
a oř llmtí'd) bršitclů malí a lmníili;
im faul, lb: Milé polní úroba ulllgcna
nutt—pln,muírlo fc na louce scifi, bn ina
him řijna pnčlnti; to n-flnt uš ncpůíc
bilo ani mimcnfl'i mtčutofli, mfírďo íílo
m bobtčm pořát—lu. — “21ípíč m3 m;:
Má ůřcbm potmrgmi llníl'ebo fcclcni nám
bo mh; fc baftalo, měli jim: už rolí:
ble nowč btšebnofti rogbčlmé. Iota roi;
loft' t. !. i'iřcbni pohursmi naflcbo fw
lomání poli Gběluii tuto laflnmým čtená
říun automatic boilmuněz

Číflo 22751.
DD (. !. m. mifiobršitclílmi.

513391116:. !. miniflaium mnilra
teitclem ob 18. čemma 1858, čína 3495.
EU?.1811. ícelmi mcíl'tmjd) mflilálnid, a
bcminilólnid) pnlncíti m obci Bábliniďě
bobromvlnč ulhltcčnčnč 3 mqěiííd) obletů
3mcicbomání ymč polmrtilo, :! mne o=
prómniio, aqu) obcí tělo liřcbm' učnáni
tabule blabobamibo pobnifnuli, lltrč fc
m bohém poroylmčui mlaňnim adimům
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im riótigcn Šančnbniffe ibret Snterefíen
mit Ginbelligfeit buttbgeiůbrte fcgmcnntle
!Uhňregeí betonu! gu gcbcn.

SBon bidet buben anetlcnnunq fee:
id) bic Genuinbe But angencbmm %iňzn
fdmfl in Renntniň.

$růnn am 19. QIuguft 1858.
mcr Gtanbaltct:

Quinniny m. |).
?ln tie Gemini—c gablcnib gu „Účin—

ben bee Gemeinbe=$orftaube6 bníelbft.

Ěblwli taboft nab timto mnfofčm
úřebnim potmqenim naňebo fcclcmdni u:
obcí melitá, a tatořfa mňcobemá: coš
teprm byla to raboft pro mne! — 91 to
tím mice, an fc toto mnfolé c. !. mini:
tteriólni pohnueni ftalu m ben 18. čet-mna,
ben to pro mne to! bulqttn, ben to mčbo
namyni! — “Ibm tento tm; ob ktomu
Buh: mi tmojnáfobnč památná :: hmm).

giro. 9557.

Sb“ bob: !. !. Winifterium bee
311mm bat au! SInIaf; m gcncbmigten
Hommaííativnc - ?lftee btt Giannina Ba:
Wenig,-"Eqirf ©0Hefóan, mit btm [\n—lyon
thaiíc mm 18. 8nni !. 3. 3. 3495,
fůr gut Sírtnubirung ber Qiďlgungen
ftattgcíunbeucn “2011er tie (Sicbůlgrmz
freibeit mit bem řemerlen gušufůígren ge:
mbt, bai; bic bcňnitine Q&mčbrung ber
erůbrcnfrcibcit fiber etneucrtca Gřnn
fdmilcn ber politifďpen Btbšrbc ben Ibeil—
babu-n erfclgcn mirb.

955mm man bas !. !. &gitfcamt
in .Rennmiij fest.

brnbiíd; am 31. Sluguft 1858.
Elk ben !. !. Řrticbauptmann:

zatím:? m. p.
SR:. 3594 pol.

bimon mirb bic Giannina Sableniu
betftšinbigel.

&. !. Ěegidaamt .boUcídmu am 9.
chtcmbcr 1858.

©et !. !. Qanbzegnimermb:
aidytncc m. p.

33cm Gemeinbca$orftanbz in Bablcnib.
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(proípčóům) fmorně ptotncblo, na mčhns
moí! bal.

D tomto mnfolěm ugnóní búwčun
obci příiemnou mčbomoít.

23 $tnč Dne 19. frpna 1858.

“mihal—jisti :

' Quiana) v. r.
Dbti gablinide, ! ruloum „mna,

| wma,.: obce tamtéž.

9m, ale mnfofé c. !. miniftcrnmo
mnitra tím mčtf'i průcbcb fcelomání ron
gcmlů aiebnalo, :: promebmi této gólešis
tuni wfnatgnilo, ráčilo lnífamč náe ob
patřičně tan; při mnmčnčni pogcmlů o
fmobobiti. :) čemš nám Hamm) c. !. Ymi:
fn) úřab nóílcbomnou „rámu [oílamč
pobah

Gíílo 9557.
!Bníorč c. !. miniftcrftmo mnilta

gpřičint; potchnčbn promcbcni [ccleni
posemlů u: obcí Bábliniďě, na chcíu .Do
[enomfh'm mnfohjm nálcčem ob 18. čemna
!. t. č. 3495, ničilo prominutí platům
při mómčnč maietfům lu fccíeni přebít
mptě 6 nm pobotfnutím uběliti, še ur:
čilého prominutí platím: těd) účaflnifům
boftane fe po cbnomcném čnltočeniúřabu
poliliďébo.

O čem? c. !. ohcínimu ůřabu toč
bnmoít Ít búmá.

ŽB .br—mimi bm 31. írpna 1858.
Ba c. !. hajílébo:

IUČOÍ v. p.

Š. 3594. pol.
10 je bómá obci Báblinidč na bo

roaumčuou.
G. ! olníni útab w boleffnroč bn:

9. gáři 1858.
G. !. roba u íoubu gunflčbo:

wic-Inner v. p.

*Břcbftamenčmu obce Bábliníďě.

l2*



180

'Iu teho máte bůlo3, ia! nane mis
[vítiwó mlába II;—nemožněie Bard :: pe,
čnie :) poh-ot a melebeui tolnittmi, inf
uinarůnie, aby; íe icelcní pr3emh'l co uei=

.nwáuěii tařilo; na nas ien galešt,na uáe
pralelé rolníci, uchu—ití ie nvram, iidfgto
čna nač na me pošabme, a uelpěri na
nauúd; you!—1m; m'a—nt nám 23111) proto
bal regula; mihne! ěctuó [tn-i, heró
fe 3e- íme hrám) muřinont nefun; ale
ifme rv3umn| tmou-mě “Boii, fimořeni.
bndwm vonvoláni [mému boftali, bottom
o blabo nelen fme', ale míč i blišnicb
[múdh i baletód) potoxufů pečomali, bn:
d)om:— ale toci IWDÍITEbůítnině pomoláni
čloměta! -— $( 130103 uedněime 3alopá=
mati břimnu nám Bobem fmeřenon, ale
tčjme ii, by ie nám něm; mboítné po:
datech; obe “Béma, a po3móni lu měčně
rat—ofti bcftalo. —— !)!uše ten; přátelé
rolníci, a mňiďni vnášení čteuaři Emma:
mana, pomčběl fem QBám, co ble mě
fprol'mofli ifem poměbčt chtěl o honem

2. Obecní & Školní knihámy.
(Frant. Skopalík, rolntk'v ZáhlinicíchJ

Sebna 3 neibůle'íiteifíid) 3n_c'nnel',ble
níš m3bělnnoft nárobni pqnati mošav,
iíou be,; vbporu fnibn .! Inibárnq.
— '.Břcbftamte [obč člmvčh, pilného čte:
náře; ja!-': to rnboft S ním mlnmiti!
Bmiňte fe iemu o tom :: onom, bneb
na mne má obpomčb na iqgtu :: ialé
iíou iebc čern), jatá [an)ta čafto pobtá=
má mu na rtech! -— QI přebftamte fi

3afe neměbomce, ienš ničebo nečte, [>qu
3! neumi aneb še nedyce, a umibite, iahi
to fřiš B talomómi (: jim pobobnúmi

libmí! SDobře uvniabřil fe iebcnlrót :: to
prámě tebbáš, Ibn! fe o 3mnfíení učí:
telfte'bo platu to nnffi mlafti iebnalo, ie:
ben :. !. úřebnil Ha: „%šbl) po:
3nám čloměla, ttetó něco čte, 0
6 tnfomómi ieft taboft úřebnč
jebnati, tuť nem dm šóbné 06s
tiše; tbešto těm, co ničeho ne=
čtou, třebas celého půl bne to
mufim bo blamq cpótř, :: vře:
ce nemohu tu Eonci přiiif.“ —

Se prmba, že není pramibla be3

Čtení to3manitč.

[celománt — Ici in!? White-íi dmti 30
námi? — “IBibim QBáG to budm; :!
mnoběbc chuti boft, u iínébo malo, a u
nětobo bolonce nic. — Baše! wšbqf ši:
jem na fmčtč — a nebylo ienrč měci,
ba nebulo čtou—Eta,ienš ln) felibilmfínn!
Sen !mělimoft, Dobre—tu(: fbnmímdni; i
ti 3atmr3elci fe pobaii! Učení tamene, bt)
iei ocel nero3brobila. — QI tte, přátelé,
nebubete moci prom3it, pomohou 23cm
[lamni :. !. úřabome', a nafíe mníote
miloůimá mlába. —— 3111) 2351111gebn'ei!
Sen všude!! — 92.1 toner nmabnn ie=
mě [ leplTunu objaíněnimčci bma men-h;,
ia! totiž u nás přeD ícelenim V,

I Line; a pobíebh; totiě ieiid) polnoft ro3=
touífmvána bpla; a ia! to teb po íce:
lení bupábó. — Bat to mibite na těchto
bmou tabultád), bylo to a ie B malou
móminlou u mned). — Rtetá ftrana ie
imám lépe libi? —

') Emi; tabulht na_přímí ftrúnce.

mómính). i me3i libmi, ien3 činí neumč=
ii, naibeme čafto pořábné libi, muse 3nnr
menitě — ale ja! tito ními tobo čelí,
3e fe čifti nenaučili! — 91 naproti tomu

3afe naiheme čafto [ me3i mbčlanómi
čtenáři něm; ničemu, na nej ti, ienš
čtení 3amrbuji, prftem uta3uíi, neš toto
iínn ien řibté mgmíntv; — lnibq
:: čtení aiu-mou přec 3állabem m3bčla—

nofti, a w3bčtanoft 3átínbem blobu ná
tobnibo! ——mej, in! 69 r&b mnobú po
m3bělanofti quptia mlat—itnebo panenta,
aneb too jiná tmou milou 3ábamn m

čtení blebal :: nále3al, ale lbe m3iti pci
nč3 na lnibp? Sřnibn ném přece Bubnů
3abatnw bówati nebube :: nemů3e! —
Ici, přátelé, pobleb'te na nápiě, ieiá
článct tento nefe, a bomtipite fe, toe po!
rabi; náIe3ti.

Dbecni :: "tolní !nibútnj).
totišlnibórnl; :gapňični, u; En;íe
měl:; při tašbé obci a Note, Ba ch,-oň
při tašbé faře nalé3ati. Sint, co není
mo3ná iebnotlimci, ponoří fe fpolečnnm
ftlám,a „Gpolečnými filami“ ie
bcalo nanebo bobrotimébo Giíaře (Bém,
a je to teba), a má blití i bcflcm na:
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nm, ieboš čas náš 5:3 toho na nás
pošabuie. —

Din-adm fc tabu ! IBám, IT!:cbetni
!ibunúlotvé :: bobtob'mci čtomečenfhva, a
tbc icn trochu můžete, :: něialú malym
na lib máte, melebnibuďpomní pnftóřomě,
„rolní učitelnmé, přebftameni obci, a mů:
bec přátelé Iíbu! poftareitc fe (\ to, aby
fe u nás mami a obecní lnibárnu ga:
Kábulu, 5 nichž bt) fe lnibt; ba letonó
přífpěmčl půičomali ; pchxfte [: ien o to,
a shoří fe !Bám to, gbaří jiftě, :: Bubctc
mít ratoftg toho, in! HDpo čtení [: [l;—iní.—

Go řábh; tuto pinu, máme iiš pře:
tc míče tnibáren tu není milé ŽDtoramě;
mšbgf máme i hibárnu u nás na ga.
blinicid), m .Ěanč, lu Elamu:
čomč :: ŽUZalennmicid), a to iz“
im na Bličtu; .: Rog mi, neš tuto řábh;
člfti Eubete, folií nám iid) jentě přtrofte!
-— Sen the fc nacbógí uětbo, ienš bt; fe
plození tnibvmen ujal, to iel't B (dílnu
(\ borlimofti, tož to ib: nab pomqnleni;
Domuftcte jen tu není nepatrné bčbinč,
tbc ifem fám podm—omni, into 6 ční:
bárnou půibe — a in! to iba! —$eprm
jíme aačali, & máme uj na 140 roaliča
nád; tnib; bcgtá to gáíoba, :: SBM) mí,
fotil iid) iel'ítě přiroftc. mobrobince fBůf)
mabuguie, ani číomčt fe nenabá čte. 2!
to), přáttlě mgbčlanofti a prawé címčtt)
lřeítanítč, přátelé pcholu (: mčbu, bo:
Brobinci čtomččmftma, toš a chuti bo to:
50, "lodí to u nás a iinbc, proč bu [:
to famě nebařilo i Bam? 8m (ditu.

mqtrmaíoft a občtonmoft, :: ton: chBáut
boti. Ruta !Bčmčnení [háccna, :: po

,ebnóní 8th f: m;!eie ; ntb: na Na
„optobné ínašcni QBanc.

91 protož bňmčruimc fe m naffe
malebné mlaftenflě bqumenftmo, še tal
ia! na mnobc uj mčtfí'mn mqi ním po=
Ital-ala fe o galošcní filolníd; lnibc'mn,
ta! že přítlnbcm tímto pomčbuyno i
oftatní melcbně budpot'ocnl'tmo mnemošnou
péči :) nárobni wybčláni mnnaloši. —
Řraínú to titul! QI pobočnč bůměfuime
fe i m none ctčnč Nolni nčitclftmo, š:
ga timto tráfnóm přitlabem i oni mne
nwšnou péči :: blahobyt fmčřcnců fmód;
fc ftarati, :: jim bobtě :: užitečné ná
blebp o točbětanofti mntčpomati bubnu.
%! co; 9139 oltatni přátelé? 603. 1539

,

Čtení rozmanité.

níeóetni Iibumitotvé ? Qoufalíte, že i
931) negalošite ruce, ale be lbo a čím

můšete, napomábad bubcte lu rumištní
nábošcnítmi, umění a měbq, (: tim i
blatya nátobnibo. —

Sat půíoči na lib čtení bobtód)
Init), mám již na [m bůfcqů; :! já bych
QBám moly! & mlaftni 5tuffcnofti iebcn
tatomó přitlab pobati, při němš jftesti
trod_>u'len citlimi, bt; 9135111[[51; na lice tal
info mně muftcupiív; ale (bei pro tmm:
románů to5ličnqd; bůmčnct rabčii mtčcti.

Go iíou tebt;obecni “letni lni
bárnu? Sa! hubom ie aaíošiti měli? —
Dtágh) tyto iíou omfíem tvčtffímu počtu
mášenúd) ctcnářů Moravanu gnóm) ::
jaíuq; přtce mih! bubon ': tatami, jimž
obpomčbi na tuto otáatt) gbqtcčnq nebubou;
:: ! tvůti těmto poílebnim obpomibdm.

Dbacni :: filolní tnibárnt)
iíou fbirh; rogličuód; Init), lnib ušitačnódt,
núbošnód), poučnýcha mmmnč gábamnúd; ,
— tnilm tuto iebnaii fe buh 3: imčnÍ
obecního, nebo3 přiípěmlů bo:
btobinců, .: uloží [: obvčeinčučiňte
Íe, .: fptáwu nab nimi má malebná
budu—tuni pnftqť, nebo na jabo mix
ftč pán učitel, anet—fbo fe tobo ui:
me. 3 lnibárnq půičuii [: tnibn, emírem
nilolíw ga barum, ale ga nepatrný pří
[pětvet, iam Ranomami tnibámu tm;
měren ieft , :: přiípčml ten opět
na čaloupcní nomód; lnib určen iel't.
11 nás, n na bulínč, jat mi and:
mo, plati [: 1 trámu: aa túbcn; to ie

maličtoít, še menni ani Bótinemnše. 920,
na.: tuto maličtoft, gn ten nepatrnq při:
[pěmď boftancte mppůičit lntbu,1enjunal
třebas talit glatqd) Bojí; a již 51; QBám
ge fmčbo toupiti čafto nemožné bulu. —
203 inf, přátelé! QBiteJi uš, co iíou
hibárnn? 9Ieni=tito bobra pomoclu
točniření mtbčlanoftiw — Itbt) ien
6 chuti bo aallúbani jící), bobte femme,
občtuite nčlolil Init) nebo nčlolit klientů,
nčtolit člatód; ——jat tbo můšetc, a fneft:
!nibt; bobromabp; naluptc nomódp, fe
ftatvte ftanoum pro tnibdrnu, :: aačnětc
půjčomat, a líb náš [\nbe člftl a tubě:
lamati fe, a tnibárm) poutku owoce,
a 181) bubetc miti raboft — rnboft i
na ftionlu [měbo šiwnta! — QI pt_otoš,
milí; Emoratoanc , !bdolito přtjbcč po
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mlaůcd) nanitb; píci fc: „tmm \:
!Báe ui “rolní tnibárunP“ 0 the
fc ti irfflč obpomi: „Wcmámcl“ tam
multi: „Rníbátnp, tnibárnn! tu
[! ian blcbtc galoáiti, anne mi
lou a ušltečnou gábamn. a pou
čení ; nid) čerpalil“ 25111;beíg,
nbp blue tmůi pnbl múrobnon půtn. —

Into iciftč přinábóm „ftancmn
nafií hnibáran' ftm' na ccbulcc
motifflčnt) a bo tašbč lnibx) půjčené mie:
ptnt; ifcu.

Obecní školní knihovna v Za
hlinicícb.

Šašbó tbc ft fnilm mnpůíči, přifnč
[: Lamaguic:

1. 9161;hlibu neuffpinil, ncrcgtrbnl,
ale co možná uffctřil a DM! čjftuu na
mání. iRošh) neimí [: _;abvbat, nýbrž
fouilcm papíru ;námfu fl určíat, tbc
činí rřeftgl.

2. Šábnó mimi fníbu jinému půi=
lit, ga fnibu butt ftút ten, ieuš fl il
mnpůičit.

3. &&qu lnibu ghatil aneb rogtrbal,
bnbc pominnomán saam tnibomnč ča:
piatit.

.L Tření! hibn můše fl utibčle,
bmě nerřlc, mětífi neibélc Etnu) nc
bčle pobršcti; Nr.—tošbabe him; po tomto
čníe :) namráceni fniln; upcminán.

5. 3a mqpůičcni plati fe E—nř1 31.
t. ř. na cd tof, aneb 5a 1 meniíi tni=.
bu ga 8 bm icbnu fctinu (1 húcat no—
má), za 14 bní b_mč íetim), ga mřtní

tnibn aa 14 bni 2 :: ga ! měiíc 5 iu
tin. ——i\obtši-fl fl lnibu běle, tm) ča
tašbó fúbtn bmč fotím; připlatí; pro dm:
bcbnřiífi fc půičuic aa polomični cenu.

6. knih:; fc mbpůičuii :! na5pátel
přiiiumiíražbou ncbčli :: talbb
[mútct obpolebnc po moblmí(po
požehnání).

mann—:; paním :. 1857. íme
poftcbnibo popíáni libll 1.185? ief't po:
čet oEtgwatelftma to iebnotlimúd) tnmnnitb
maid; aft náilebuiici: ERntouíto pob
Enii počítá l,697.130 bum, “Kalous
flv nab Gn3i716.904;Golnovtab
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143.025; Štbrffo 1,07o.747; Ro
tutanb 332.593; Ěrainflo 457328;
sIšř-inwři 539.423; Int-oliie aQSora
nrlberg 373.263- Čuba; 4,.720313;
Emunim l,878.806; Glcnfou'í. 497;
galič Ačpabní 1,590215; balič
mócbobní 3,021.901; c..Bul'umiun
462.;242 malinacic 415.832; 53mm
bart“„M, 866.396,21tnútíl'o2,306.658;
llbtt) (a rice íprómni o[\|vob,58ubax*—cňr
m3 17652115 imma-ih; 1,355.659;
Šoprcůíft; 1,818.864; Qcííidnl, 349. 241;
ŽBdfmŽB-irabíh) ], 557 010.,) [umouz
8,146.993: šrbflč mviwnbfimi6 $:
mcěftnm Eban—item1,53'.. 251; Sbor:
malíře a ©lnmoníf0 865.403; Ge:
bmibrabflo 2,180.l21:2330jznflč po:
megi 1,066.272.

Sa! „sněmu, bpío při paviáni [ibu
r. 1850— 51 i r.1857 učiněn tetě na:
tifňdó íqnam bol—91h,5 něho; pobámmne
ncibůlešitěiňi bota:

*Bři poílcbnim popíáni napočítáno
m alfu 3,539.647 loni, me:,inimi 81.071
hřebců, 1,425.103 tliícu, 1,450.0BO ma:
(ad,)ů :: 585.393 hříbat až bo 3 let. Im,
ob pnílcbnibo popíání přibylo 309.763
loni. “BL—čeltuni moicníhjd), ati 72.000
fnfů, iv tom není nbíašen.

©oměgibnbcbqth r.1857 napočis
tám—Ill. 902 61,11),6,621. 742 trám),
3263497 Indii a 4,730.476 tcÍot aš
bo 3 let; bobtomabn 14,727.623 hnít)
a tam; :: 4,317.039 luíů wic: ntgli rom
1850—01.

3: tento počet bomčyibo tabulta
ucpoftačuiel ;aogatřcní řiffc imcnomilě
mafem, ian rou—ně;tn! gnómo into poli
tomóni ()nbnn, nifaíim icnproto, š: přiibc
ročně mne!;o pcnčb 5.1 bobu,—tc! na main

5 ERahuG bo cigoscmíťn, nýbrž, bhmně
proto, je fc dyománi tobnth m Sintcuífn
poíub tal nemiumyo, ia! bl) ble poma
lm půbn mohlo. Sen—Ha! i na tom ubit:
bu nátobni bnfpobářflmi a blahobyt po:
bncnábla .: flite poh-očnic, ití! gwíóňtě
Potčflitulné.

'Bři mňcd) gb: umebcnuds t—rngíd;
Minuta icít Stan—nflu „wíce méně vaéíi
tuni. !. i. bowoy, netřeba icít mčlfíi,
nešli mému, přebytek

Slicménč mna! i m tom oblet—u
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motaauic poítcbní popfáni pan-tu) pohof.
wřirůftef 4 milionů bomřtibo bobotfa
tofíebo bulbu jen pramenitá; icft mna!
též na pratoém vomčru 6 přirůftfem oči);
matclfttoa, 5 čehož (se [oubiti, ;: i má:
šitouoft alfu [tcinom kolem ft tntábá,
Bmláňtě mqi nitnimi :: Dřtbními třibami
oquatelftma rocntotoftébo, feblftébo.

Brood.1857tmpočitr'mol7,084.702',
itn o 283 "3" mice neš r. 1850—51.
Rog _gaptantenáno icfítě o 670.129 htíů
méně, než r. 1850—51, coš ic mííat
nepoftatué, pončmabš tato gmiřata, ich—š
'( ptafata při 'přebpoílebuim [ečtcni Bula
im m cellu ubc'nta, :: tem) 11:13: určitě
počty rotomtmt.

?llcpřotoébo bobotla mfía! t. 1857
napočítáno 8,279 764 info, tebt; .tfi o
770.000 až870.000 toicenežr.1850—51 .

Wit-méně muíi ic pořáb iefitč mno=
bo mepřomčbo bobotfa bomášet, a pročež
je co mimča rřótí, ah; Ie (bom—iní me
přomébo bobotfa rosmoblo tal, nh; moi
bomčlo aÍefvoň footřcbč bomúd.

(thihon plodmntjblamttčleff)dnů
mň maminkám). “Blechacbrůmu'ím.Marfa
to ?Benátlád; obnófíí 486 čttoer. fábů,
metropole Řolínflč 694,1atebralgCč—iv
cnffé 750, chrámu [m. 'Bctra n: 90:
[ognč 791,01) “Dominikutamté3833,
latebralt; m Mihtftcru 854, [no.Ctb
pána toe ?Bíbni 860, Nou-c Dame
to *Bařígi 1458, [\D. Sana to Bates
ranu 1590, [m.Šofie to Garbtm
bu 1597, fatebraít; to ?lntrottpúd)
1600.01). Sgóla to 58otto brabč
1805, latebr. toefšlounci 1687, fm.
!Bcttouia toQBologně 1694, fw.“liamta
to ? onbnuč1780, [m.EBnrolato mím!
2222, htcbralt) to i)?iláuč 2570 afro.
Qwitt! m “Břímě 3750 čttotrcčniďt Libri.

9:8 (Europě íc natáčí 2,820. 370
šít—ů; přiibe tabu ! jih na 96-53 oh,:
tontclů. mcimíce šibů íeft toe %rcmtfurtu
tt. EU?. (1 šib na 1655 ohm.) :: to
.bdfo .bomburlu (1 Šib na 23.15 oboru.)
miméuč toe Šmébftu :: E)?orloéšífu (] gib
na 6003 34 ohm). ), to Gictlii (1 "jit—na
4308.46 domu).) a to Belgii (1 šib na
3448 40 oboru.) 2? Břatouílu pňibe 1
šita na 42.66 obrnu., toe %mncouilu na
487.05, m QInglidu na 763 56 ohm.
ŽBfíed) ěibů na četní fc počítá tomntjm

(smat togmanitě.

počtem 5——6 milionů, čili 038% ml:
Dferčbo obmoatclfhoa.

*Ban tbcobor % a u e r, hůl. “pw
učlífú to'nful a bircltot boluo:-m!ou[1ébo
cítomptuibo úftatou :: bratr icbo pan
Sgnác Slinuer, Santé: to žUřabtibč, 5m
lošili to *Baffti při tamní šioowffé obcí
pro mččtté čnft; bobrořitmé nabnti
10.000 31. na pam-itn, še tobiče ieiid)
to mčítě tomto něm; bobltli. 3 ůroh't
iiftim) této fc maií tašboročnč pobporoo
matž chybi obce této.

Belem fe bobómá ročnč to Šín:
gliďu 52.000.000 centů, mc *.'írancii
10,000000, to Selgii 14,000.000 to
to thuíht 6,500.000, mašmffu 5,800.000,
to Station““ 4,900.,000 to: Čmčbftu
1,800. 000, to SBamorftu 350 000. m
Gaim 250000, Garbiuífu 250.000,
to oftatnidn EBíaffíd) 450. 000, to Crn:
nčlítu 120.,000 m Brunňmiďu 110.000,
to $ortugalftu 80,000 mc Šum—arím
60.000 centů.

Dloma fc bobómó tv ?[ttgliďu
1,000000 centů, to !lšryfht 200.000,
10 'ERafoufttt130,000 (to čechách 17.000)
to Žlutnnmiďu 80,000 centů.

(Rc ípollu němcdúd; I'tútňm)
patři nyní 35 famoftatnócb oubům, a
ftce 31 monarchií a 4 [mofaobnů mčflo;
pousta) mentctóď; těd) temi obuáni
11.438 čtm. mil fe 46 miliony obmo
tctům. Gpoícl ten učiněn íel't rot QBibni
bn: 8. čmotta 1815, a ttnhóte přiftous

pilo ! němu 35 náma) mottnrcbiqúd; ::
4 mčftn ítoobobna; but 26. čermna
1817 přiiat ieft bo fpottu icmě ieben
ftat monarcbiďt), (: ftcc Ianblrabftmi be
fobombnrflč. 9.1830 wumčnčno itft
čápabni tocitométoobftmí [uctmlmtífě aa
toěmobftmí limburffé; [. 1825 momřcla
vanuiícirobim: [aíoagotbaiflá,[1847
pololettí anbaltotlčtbwflě; [. 1849
mtčlčua ifou tnišechoí bobcugoUerflá to
řiňi pmfbu. Dubomč npněifíi ifou:
1) dfaříttvi raft—nné a ruce B lomnnimi
5emč|ui čeffou, motamífou, Beatou, ra:
lonflou pob a nab Cnší,iatc6ur[1ou, tt;
rolítou torutanífon, “tůrflon, lraiinílou,
přimoříl'ou —- mimi—6 3.580 čtm. nt.
[: 13 mil. obmoattlům. 2) Rrálomfttoí
prané o prominenti: f(qfou,btaniborflu,
pomořílou, faflou, mefifálítou, ponínflou
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a 6 notoč nabohšmi lnilzctmimi bobtn
).olltrílómi — mimča 3.389 řtto. mil.
I': 13 mil. olttpt'oatclům. 3) Rtólomflmi
bamorflč, 1,388 čim. m. 6: 4,541.000
oboto; 4) Itálotontoi M16, 272 čtw.
m. Gc 2,056 000 oboru.; 5) hálo'tvflmi
můrtcmbcrílč,35-103čtro.ut. "1.670 000
ohm.; 6) holomfttoí banototrltě, 700
čtto. tn. Gc 1,820,000 oboru. 'ŠDálc
náílcbuiicí mclloměmobftmí a fm: 7)
babcnflě, 278'3 čtto. ln. 6 1,315000
oboum; 8) befobarmftarffě, 153 čtm.
m. o 836.000 obotoatelůto; 9) mcr
llcnburíloámčřinflč, 2.1.1 čtm. m. 6
39.200 oleum.; 10) ntcllenl—urllo : flřc
lid'ě, 491/2 čtm. m. 6 99,600 ohm.;
11) olbenl—urflč,115 čtm. m. 6287000
oboru.; 12) luccmburflé o točna—chranit“
lítal—urnám hatí-ici ! Ellimemi, 87 čho.
m. G: 405.500 oboru.; 13) 1an - mú
matom'íenanlé, 67 Elm. m. Be 263.700
oboru. — 14) Rutfňrfhoi befo:faíclílé,
174 čim. m. 6: 736,400 oboto. — 5051:
le nátlebuiici toc'wobftmi, (: 5ks: 15)
nalotoflč, 85"z čtm. m. G: 432.000
tomu.; 16) Enmflmidč. 67 čím. m. Ge
269.900 obou; 17) bolfltúttflěalaum=
burílě, patřící kůli bůnflo'mu, 174 čm.
m. G: 573.000 ohm—.'; 18) foto - mei—
ningflě a bilblmrgbaullě, 4531, čtto. m.
G 165.500 ohm.; 19) Info . Polna-lo:
gotlpoiflě, 36 čho. m. 6 1509000591194
20) faloaftarobrabfll, 24 03013.m. G
133.200 ohm.; 21)'anl;nlto-bcímoflé ::
lotbcnile', 28 'l. čtto. m. o 114.850
oboru.; 22) oubalto-bcmburflč, 15 čtw.
m. 6 53.480 obgto. —- Dále nóflebuiící
lnišcctm', (! na: 23)liorítc' (betmolbfl'é),
20V, čím. m. 6 105.500 obotv; 24)
fóaumlurlodlppflě, 8 čím. m. 6 29.850
obuv.; 25) nuůfcbltiďě a teno-labem
[telu-ebenorfflč (\ 26) rcuB=grciďč, bo
bnmabt) 28 čím. m. G 119.600 oboru.;
27) fótoartburlosmbolftabflč 17% čtto.
m. a 69.000 olovo.; 28) [d)maqbudo
fotbal-oboum, 15V; čtto. m. a 61.480
dom.; 29) toalbedé, 2111, čtm.. m. 6
56140 oboru.; 30) liótenftcinllé,3 čtm.
m.6 7.200 ol—oto;31) [anbbmbíhoi befoa
l;nmburflé, 5 čtto. nt. 6 24 940 oboru. —
Qontčnčfroobobnónima, :: líce: 32) .gam
burf, 6'1, číro. tu. G 217.000 ohm.; 33)
Emulfurt nab Mohanem, l'l. čmmu. 6
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84,000 oóom.; 34) $tema, čtm. 3%
m. 6 89.000 ohm.; 35) $ulome:
(i'ůl'tď), 6 čtto. tn. :! 54.000 obom.

(D [tot-Lenčin cifnři (šou
lo uqu oroi moprawuic „Monileur rlé
la Flotle'“ nállcbuiici: Gifař to Šóníů,
%auftin 'l. (Gottlouquc) narobil fc r.
1789 na oftromě S'Domingo. ?R. 1803
súčaftnil fc to omítání ttegrít proti
Etancougům 0 (tel le post-iii pol-očuil'em
prcflbenta Qioocm. Bom to proftbcnfttoi
bnnrba plulomnilcm immotoán, učiněn
icft ob Gun-ina brigábuim generáltm
(\ ob ?Ricbč bitoilíinim generálem. line
1. Eřcgna 1847 tomoolen ga pteůbťlliů
a hne 26. from 1819 bal fc ga cifat'i
problúftt. %ouftin není člotořl obočeintí;
30 fprótot) iobo učinil lib icbo gtmntenitc'
pohon), (: iebo žitoobtyti, ici ob ielpo
nepřátel čofto lměfluóm činěno bolo a
co _5ločinné moličománo, gamíró to íobč
ncicbett bt'tlaů ntobočcinč filatbemofli.
Gottlouqut bol otto! franccuílěbo ofm
bnifn, ieboš total—dě neiobnou lmtatoč
(topo po foBč gancdml na hoóři mlatě
bo černocha. Eminulo mnoho let — ;
otroh ftal Ic cilař -— ibn; oíabnil
admin|. Scbnolto bne mibčl ftarec :ifaře
bo bomtt fmc'bo tocbáteti a mullil, ic
přiďyógi, alto fe pomnil ga polořomlmi
otrola. throl fc ale pobitoil, Roš 8m:
ftiu l. ! noboum icbo rabl a gmolnl:
„EBřeb mámi, pane můi, ncifem cifař
baitflš), ifcm otrol íš'auftin, ioboš. fftčfti
itn tobo fc neboftómó, alan bo want r&
mě obeimulo, a bolle přijal bart), tlení
rni bt; mňa r&b poctil a bm, šimota toa:
[febo ollabil.

sutí) franconflít šurnůl umefciňuic
móbomó proftictwl, ial lúm tmrbi, proti
bně (poloftnici, [udyc'mu lámání). sBrna
(třeba! tento góleší to loupeli na noho.
!me mobč, iiš fe ! této lonoclí poušiic,
nedpó fc mafia po tři bobim; něco hol:
tu ielcnotočbo :: begílyo. 230 2 neb 3
hned) přefiane bna úplně.

':Důleših) pro 11ch boloobqnč too:
nálq iefl 101mnm) Dottollop. Soft
to ftroi, icboš pomoci může togetnati
ludyařla mice potažené i čerfttoé. Gella
tomi oonofloou icft melmi ictnobnóč.
8:11 to [třinla ialčlolito weliloftl, u
tonitř opatřena arcabtcm » tnumém ublu
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poftaweněm. Dia milu iíon btm ! tři
otmorl), bo nidaš Ie mice Ge “pici bo
tunitř flřinh; fttči. 91.1 pohranni [těně
ifou opět malé chrom, tterúml [: ho
ftřinn; nobliši. Gmčtlo, ieš průblebnofti
meicc bo ftřině přiibe, opírá fe o gtcáblo
a tim [půfobeiu ognřuie fípičlu meicc,
ta! že Ie ražbě fhnrna me mcici nebo
jeho him) mnitřet ;řeimě tnsqnati tá.
Denoflept; fe iii i u mio m SRi-age "
Hempiřů čbctomuii.

('Broč dwbi latoIici na pouf?)
Blowing _*H.EB.3. přincm) náflebuiici uhá
[oft ge Brači—Ra, [tet-á i čtenůřftmu nane
50 EU?:—ramenapreípěňna [\óti utúše, ma
to! obfefncuti [(ufii tupičům pofmátuébo
putowčmi. — Gtařičtá felfa itáčcla ie:
bnobo bne mclmi “opotnč na mgfnfou
boru Eli; mčftečl'a SR.; paditiía fe 5bůru
! [lamněmn chrámu poutuiďénm, herúš
bom tonmcwal :: ialo trál nitofo bolelo

tnémobil celému _traii. „Stam pat Babičl'o,
hm?“ oromil ii na pottanou niqflimec,
uEiraje fe B bart) bo miftečia m úboli,
Pauli meče: int trcčer přichóěňval to bav
fpohp, abl) fe me [polečnofti přátelffé při
ftience mina pomprqil. zmufime bološiti,
ze tento pán fe počítal mqi melilé bucbt),
heři fwou ofmícencft boltigomati dptčii tus
penim mffebo, co Ie %s.—l).:a [matébo ná
bošeufiwi njčc. 92.1 tiiicirát uš nabal biis
toe poutnitůui blupátů, še Ie iim chcepro
nic za nic (ta! totiš on mpflil) mpfmpo:
mati na mpfetou boru cenou, !tcráš mc:

bIe'mqílimámp metla. „Stam pal, fam
babičin? otágaí fe nábošné ftehim).—
..„3nu na botu bo tol'tela “Dan:
ně Marii“ — cbmětila ftařenta.—
„Žol'n“ bimil fe mpílimec," ceš nemáte
boma Chrámu. [bel—tme“Barum !Dhrii ro
wuěě uctiti mohla jala tabu na bože?
Nač pat fem tebt) běháte?-— Gproftičfá
Zena [mší-ilo mubrlanta ob blamp aš !
patě a měbouc Dobře, še pán muflimec má
fmůj [flep (\ w něm bojnoft mina, mifto
obpomčbi pofiamita mu náflebujíci otc'qhi:
„„EIi, coš pat mt) nemáte bon mi
na me inlaftnim H[epč, tterěbo
fe můžete boma na hoře tal bo=
bře napít into bole to boípobě;
proč pal tebt; běháte taibébo
bne botů na mino?"“— Sia tuto
proftintou, utonul trefnou otáčlu oftalmty

čtení romantik

[Iimec obpotnib biušen. 93h fpohčnofti
přátetflě chutnalo mu mino lépe nei bo.
ma; pobobně ttmblitbn me fpolcčnofti ná;

603mm buni (: am miítě 563mm profici:
wenčm Qumáwá a proípimá lépe neš
bcma. —

($a m felicie). ?Dmnšomalo bt; fe
ga npučiiiibo přeabtvořilčbo metu ga motiv
inu brubott a namitěhuon, hmm; nebo
bo m3ácnč|fíi [polečnofti přiffel tn průmobu
pía Ž! přec nmcgi (( prc'nvč ti, ltcři [:
nici meči ofwiceuce počitaii, neofíódmii
íc i bo bomu Šošibc Be pít) přicbágeti,
čcboibb fi ani m bimable, ani u: pořá—
bnčm boftiuci nebomotili.91ed;ticc Miše
roibirati přičim; anáfíebtqtafoméboto me:
uctimáni botun .Doípnbinoma, pobotótáme
tolito, še přebftmteni chrámů mibimaii Ie
nucem; ua branád; (brámomnid) cebule při:
Biieti6 nápiíem: „mřlfně fe pingu:
ie, obi) íe píi bo !ofieía € fcbou
nebrali“ ma přiloř tomuto gátaěu,
!tcrčbo bt) lašbó mběiancc, netcisii tre:
ftan, fám ob [ebe fictřiti měl, přimebl
přec iiflt') pán 6 febou ph bo l'oftela ::
to me melírem měřič. Snan farář mami)
co [pm-lite! pro pořábeť n pobcšncft Mid:
ni, ofoímč jal fe mpbůnčti uepomoianěbo
toho bafta a hpi ii nebo! čtmernobó pán
po bobrém nic říci, mntábt mu ffpančlfou
něl'olll' ran, obi; ceftu lu bmcřím rpdieii
naf el In mITal maictnit Mim) nemálo
ie rqhvofil na faráře, mptófaie mu bru
boft a beiptámi taiomebo iebuc'mi.„mewc
bu, mih) punc, obmětil farář pctoinč,
mufim ga nbpufftěni profit, mibim, še
jíem cbpbil;nebo! rám) tt) náleželi)
mlaftnč pán omi tobe píci, pončo
toabš pes fám neumi přečíúi gd:
tagu na bmeřiď; chrómu přibi
tébo". _ Baiiftě mčl fmatou prambu.

33 S?

(Salé náílehtq má [ieptc'mim foftele ?)
Dia bráně órámu "Báně w mabftatě
Dělo nínab ftcii pofub núíícbuiici [pnfnteí
né napomenutí: Rba me chrámu “Báli
iTeptá uhábá l.) "Išánn 80511 pominnot
úctu. 2. ?Iniejům rabon. 3. Duffičiámv
očiftcipomoc. 4.231i3niluu pobcgnoft :
pomium') bobrů přitlab a 5. propabí
očiftei, ltecóš ble „učení fw. ?luguftina,
Gbmfoftoma a iinúd) otcům cirfemmd;
mfkďa trápení toboto fmčta přequuie.
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(Toto napomenutí nenfobito t-o :anim ani
u učo). 2253.R. 3.

(Nevěřím teč tomu, co mtaftnim
otom mibim). ?ióbošněbo a oftromtipiiébo
Inigo'črantifita Winona uamfitimit
icbnou bgimató jabo fonbrub to: fiubiid).
-— 21k fpotcřnofli na počtu bafta topo
obtomašbcěnějat fc nquořihí bofi ua
uróšfu fročbo bonitete (bmáftati nmčrou
a nqnatvošl'hoimbtubu miblišfiibo. „Sá/'
ta! pramil meteinč, „rořřiul icnom
tomu, co mibim. Qioba mfiaf uc
mibim, tcbb naň "zločinu." —
Bpfimbrubň tnčg optat fc ho na to
tomněš mcřcinč: „23mm mit—ět ifto

ti už [můi rodinu očima fmťz
ma?“ — 2111mna! bit—ec nemohl při:
fmčbčiti :: fe 3m1tčel,botošit náš tnčg:
„Yin tcbp to5umn roafíebo oči:
ma nemibime, bomotitc nám po
dmbomati, 3: tognm máta“ —
a mficobecnó poímčd; firtpt ít nab [mí—=
„mým nqnabobm.

913. R. 3.

Gpolcřuoft bobrůd) přátel ccfioma
la 3$laníta to étoupa. Seana
niob pro froůi mtip a pro fmou bobros
mpítnoft toficobemč móšmó, ieni nerab
baletů cem; Ionat: tága! [: fpolcčm'fůio
Mód), jat battfo icft ; Btanfta bo
Stoupa; a bofiat obpomčb,ic tolito
bobinu cent). Čti, a 1D ccftč gafti
bnut je bent, ta! že muícti pob tonau'y
mi [ttomp Eclat, a; bem přejbe; a tim
fc (tato, je boragiti teprmo po 12 bo:
biocid; bo ěloupa. Db lé boh), tbpi i:
bo too pta, bolelo-ti 3 Btanfta bo
Stoupa, řitaroa: „“I-Dennm;; a
to muíi člotočl bot—řeiit!"

!& fpotcčuofli pobaroat iiftí; Rax-ť;
pc'm mlat—ěa audit: žimě [[cčně bmičef
6 faunou, a pramil: „!Btoíim 23.16, bejt: Fl
popr, páli!" — G[cčna bncb byla [;o
toma 6 oopomčbi:„mobrébo mam"—
Gtató pán pat mášnč botošit: „351mm při
tom nepamatomat na foto, ale na QBaBI"

(Étatotoitč přotmapcni). Swobo
bm) pan, http; pro ímtu msornou bo=
[pobatimoft batcto nitoto pomčítm') bot
bohat icbnobo bm 20 libor tctecioo ma
to ob fročbo bohatého přitetc o tabul
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tou: „'Boíitam mám půl tdctc mčcta
sabitéboE“ — emobobnb pán, motto,
co t—ubeo tatomóm muašftmim tetecibo
bčtat , bpt Donem botom, a pompflit:
„?li, tu mobu laciná bar nbětafE“ a
bncb potowici baru 'oEbršenébo poiiat
fmóm přibugnóm bo měna. mtubébo bn:
nami-ati! fc poícl 5 mčfia a botučil mu
tmě piani. Gmobobiló pauotcmřctprmni
a čtt: „'Bam, točna ifem poílal 20 ti:
bet totecibo, libra 5.: 20 trůcarů, bčtá
4 31. rat čiíta. — Dtemřet hrubé 'pfani
(! čti: „*Diitó příteli, bčhlicmc mám 5-1
poítanou pcčeň, amfht proiimc icfftč
o půl titanu) a bwě uošh), tteré tc
čtvrtce náleží.“ —- "šmol'obnó pa“ ie
gbrogit a (tn—bilmlčto po fmětnici. In
fc ogioat pofet: „“Bano, butt! byla “pm
má cena bo mifta, proto prolim o
bmoináíobnů vtatt“ —

aim pán manict rá'o iibat bmnč
tonfct bomčiibo; a tofiat icbo brabá po:
tomics icfilč tabffi; a topfotito ii přimo
gtánfni rbut na boloč3i měr-ta mafo co:
tě, našli [: pan manžet namrátit. Schan čao
fc to Ramatoočtotittůte po fobč;a tímto:
tim ptiii'ct bomů, plat fe po maíe, a
pofašbé boftal ga obpoměb: „Dt—tma ifem
5 luďmnč, a točta mi bo init-lat" ——
Roncčnč mu topo bolo uš mnobo, apro=
to po této obpcměbi bottom otciořct Žť'
mlíko úl'ta, a miběl icfflč loufh; mafa
magi guby. 8 motal: „Mi, to in to
točtai“ —

Womobouc fc jiš ropmtumiti, pra:
mita: „žiRušičtu, obpuft mi; ia [loď)—i:
mám, 3: muž a _žcna iíou icbuo tělo,
a proto iíem mpftita, iimati ia mafo, ja
to bp'ů ti; po iebt !“

llmřct manger gamošnó; žena bton
po abrábala fc tři; mu na brob pofias
míti. 913 ípotcčnofli mtnmiii námi o
genrřctčm mnšomi, a immo; nic!) tous
trpnč probohit: „Hbobó muj bopoíub
nemá ani fmčbo Risti“ ——Emmi
mna! pramit: „'Io mni možno! Dot
poiub má fmůi třiš na šimčt" —

*Baničta flpfíic o tom, ši: muší
čafio o paničtád) batoaii togtičue“ měci
bo tifl'u, pramila: „D Popbpd; já to
Baton bota péro pršet; i(: body tobo o
muiid; napfata!' —— !Břitomnó manžet
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bncb But botou) Ha; „Milá imunit), co
na tom, št nemůžeš péra brict; jen Ibn;
bbB uměla, iawl ímni btšet; to bl; byl
ncilcpfh' mtip2" ——“Burrian bueb atm:
měbčla: „Sun, sBím QBůb tašběmu něco
bámá; iebnoum péro, a iiněmu mu“

('Dtobnůflh).) Sim; gpllpnl')
Tura! [t;—č!m fnwárnč a fouřiL In
mnoupit SR:! a pofcrnč ufabií fe bo
Youth. Intel pobrbliwčfe fwčbo mú
ňenébn, pobufífami :! Poberci opatřeného
febabía, pohlížel, a ; ohm mnie! fi na
ubobébo ?Reta. lltasomal totiš na víc
a mýágal třídami, abl; m olamšeni
řcll, abali tan pes ici! tfeffan nebo
mobamebůn? — Bře! Annie uc5c5=
tečna“ obpnmčbi, mášuč :! dyvtřc ob:
poměbčl: „?Uh) Heitaně máme bnce pú:
te! a tubiš půft, a proto mčc ta
fnabno :! rpdvle há fe tu!;obnouti. meiš

přinéfíi foufe! mafa (: bob _píoml;
nemame-Ii bo, muíim wmnati, še ieft
lřeftan; kšeft:Ii bo mffaf, pal mb:
čnáč n;, še ieft mobamebán." -—

bofpobář mal—il[e 8 manželku še
:bomá mnoho bufi, 5 nidň bold “roba
mnplúmá. *Dhmšclta obpnrmvaía cbmoíú
mající fc na potřebnoft peřím, fábla a.
t. b. 2161; to Ičpc pochopila, rogpomžbčl
ii to manšeí tatto „Éci fl řict, milá
manželka, :: mupočítei fi to fama. !Rimo
omfa :: jinčbo frmu, co iii buh) fpotřzs
hmatu), potřebuii 4 buh) ! úplnému
“vytvareni2 mil-h; turlnnč. 3 těd)
4 bufi iímc iebnu fněbli a tři prchala

Čtení roamanitč.

ífi $a 20 AI. t. ř. vrámč aa tom, cv
ta turhmč ftáIa. It; tři buh; buh; tem;
manmn 3.1 barmo u im ta Bula pta:
cena, co ifmc fnčbli.“ — ?Dřmúclta mč=
(a Duch Dobrou tabu robotomč řfouc:
„llbčícimcš tet—\;buboucnč nacpal. 'Brmé
iíme jet-nu ínčbli :: tři ifmc prchali;
nnni tabu fníme tři (! probámc ienom
icbnu, bodu—mšůbně Wabi) neměli.“

Gbubobní) pobbtnb po bami čas
trpěl welifou nougi, & mufel gruól'ati
fraiičh; chleba omzínébo. 3 jící icben=
lrátc 5 tonda, cm pan farář mqibtočřmi
ironii fan; poftámnl a na líbí 3 tonda
ibouci fe bímaí. “Bot—hru!) fe přcb nim
mftamil :: gačal řičeti into tůň: „bibis
bibibi'P' — „Wo/' ptal fc pan farář,
„co pal ie EZB—im,čtomčče?" —— flintu

brul; ímumč fi obthnum obpomčběl:
„Sun, QBclebm')mnm, iím famó má,
a proto uš baru na ích: pomabu lvů:
iron !“ -— „Gbnbáčtu,“ pramil pan fa:
tůř B úfmčmtm, „pofflcte fl fe mně, (&
fmám bám míru šita !" ——$obbm6
bafta! šita, a už neřibaí mice.

SJřlabí) ubliř hnal fe famfi nahvop
:: 35mm. Qičšel meble cihelnu, fbešto
ciblář ptamč 05:56qu „análcnou pec.
Gibíářt, ,Ram pdf tal 35mm, tmotfc
ubliři?“ — llbliř: „R nbmotátomi bo
měftal“ — Giblář: „Go pa! tam
máte ga pořigmou? — llblíř: „Sun,
ibn šalomat. mambii fe mi Tlul, a už
i: 8 bní m bami, :: mm na tátu ucptos
míumií !“
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-V-ýročni trhové na Moravě.
Dle nejvyšších nařízení neodlrýwji se trhove nikdy v neděli a ve svátek, nel—nt\! den

předchuejici nebo následující.
Arthlebm (okr. Žďúuský), 1. v. Out. před

Fab. a Šeb. Den před tím trh na dob, 2.
v Out. před :. F||. : Jak., 3. v out. před
sv. Bachem, den před tím trh na dobytek,
4. v out. před sv. Šimon. n Jndnn.

Auaov (Aunt—e, okr. Bohem.), 1. n:. Fd. &
Jak., 2. na .liljlho, 3. na Tomáše Ap. l'y'
dni trh každou středu.

Bánov (okr. Uh. Brod.), 1. v out. po stře
dopostt, 2. \ ouL po xv Petru a Pmln,
3. v. out. po poulviieni sv. kříie, 4. \'
out. po sv. Luu—ii.Trh na dob. pred kai.
dým roi-nim trhem.

Batelov (okr. JihU, 1. v pond. po Janu
křtil., 2. v pond. po nanebevz. I'. Marie,
3. nu sv. Barboru.

Bouzov (okr. Litovel.), [. v. pondělí před
Fab. a Sch., 2. třetí pond. po Vclikonoci,
3. \“ pond. před Blah Magal., 4. v pond. před
". Sim. : Judou. Trh na len nana přízi
každou středu.

Beroun (Bern,; okres Dvou-cký), 1. na
obrac. sv. Pavla, 2. \' pond. po 4. ned.
Velh., 3. vpon. po sv. Anne, 4. \! pond.
po sv. LeOpoldu. Trhy na přízi ten den
před výroč. trhy.

Borgů.“ (lloml mesto,okres. Ryman, |.
na popelec, ?. \! pond. po křížové ned.,
3. v pond. po sv. Maří \Iagd., 4. v. pond.
po obětováni P. Marie. koňský & dobytčí
trh katdy' jarmark. Trh týdn! a na pi'tti
kaidou středu.'

Biukupiee (okr. Ilrotovický), !. na sv. Mu
téje \- únoru. 2- na sv. Petra a PM., 3. v
out. po sv. Bartol., 4. \; out. po utulku-lu.

nlleů velká (Gross-Bíteš), I. v out. po
Hrom., 2. v. out. před Velk., 3. v out. po
rmnehevz. P. Marie. 4. v out. po av. Frant.
S.. 5. ve čtvrt. před Vánoci. Týhodni trh
každý (čtvrtek. Dobytči trh před každým
vy'roč. trhem.

Bilyško 0000" (okr. Vel. Mezáíekýkjnr
mark dne 25. července.

Bityška Veverská (okr. Tišňovský), !.
\! pond. po av. Apollonii, 2. v poud. po
sv. F||. a Jakob., 3. v pond. po sv. Janu
Nepom., 4. v pand. po IV. Bartot. 5. v
pond. po sv. Šim. & Jude. Dohytči trh
pokaide dopoledne.

"Iiůkovice (Lisptu, okr.Budéjov.),1. v. pon.
po Bot. vstoup., 2. v 2. pond. po av. Dli
chatu, 3. na sv. Lucii, 4. na den sv. Vavř.
Týhod. trh kaidy' čtvrt.

Blansko, 1. \“ pond. po sv. Janu křtít., 2.
v pond. před av. Mart. Trhy na \luu: 1.
v pond. po naneheutoupcní., 2. v pond. po
sv. “atuu'si.

Blučina (hadic, okr. Zidlochou), 1. v
out. svatoduě., 2. ve čtvrt. po Václave, 3.
v out. po av. Mikuláši.

Bobrow'l Dolnl (Bobl-eu, okr. NovomčnL),

1. v out. před sv. .liřtm, ?. v out. před sv.
Bartol., 3. v out. před všemi Sv., 4. v out.

před sv. Tomašcm. Dob trh v pond. předutdým výročním trhem.
Bohrovi- Hnrni (okr. Nm'omť-stJ, Lv. out.

po 3. krát.. 2. v pmul. po sv. Vue, 3. v
pond. po av. Mort. Dub. trhy : 1. \' pond.
po 3 král., pak na ostatní roční trhy.

Bojkovice (okr. líh. Brod.), 1. v. pond.
před masopusL nod., 2. v pund. po 802.
I'd-Ie. 3. ve čtv. po sv. Vavř.. 4. v pond.
po sv. Disiši. Před každým junnarkem trh
na dobytek a na olnh'. Velk. týh. trhy: 1.
ve čtvrt. před Vánoci, 2. ve čtvrt. před
Vetkon. Koňský trh kaidý čtvrt. \“ posté;
ty'l.. trh kazde pondeli.

nošovlce (okr. Zďánský), ]. v pond. před
Boi. vstoup., 2. první pond. po sv. Hart.

Boskovice, 1. v. pond. po ned. devitn., 2.
v pond. po sv. Vrlu, 3. v pond. před sv.
Václavem. 4. v pond. po lt'uteř. Velké týh.
trhy ve čtvrt. před Velkou.. svatod. svátk
a Vánoci. hoh'su' trhu.! ve čtvrtek před
katdym jarmarkem. Týhod. trh každý čtvrt.

Brno, (Brann), 1. \; pond. před popelcem,
2. třetí pond. po Sv. Duchu. 3. v. pond.
před naroz. P. Marie, 4. v pond. před po—
četjm P. Marie. Kazdy trvá 14 dní, svátky
a neděle nevyjímajíc. Uhehodnikhm jsou tři
dní před začátkem prvniho týdne každého
trhu. totiž.: čtvrtek. patek & sobota k Vy
kládání a prodaji all' in grosso povoleny.
Hlavní trh na vlnu: [. out. v červenci,
který trvá & dm. Trh na vlnu : 1. v. sob.
před sv. Trojicí, 2. ten den před početím
I'. Marie. Kongu trhové: !. první pond. v
posté, 2. první pond. po nar.P. Har. Trhy
na dob.: tři dní před každým ročmm tr
hem před městem., totiž: ve čtvrt, pátek
& sob. v týdntch, jenz roční trhy předchů
zcjr. Týdenní trhy každou středu a pátek.

Brno staré (Altbrdnn), ]. ve stř. po Ve
hhonoci1 2. ve stř. před Mař. \Iagd., 3. ve
stř. před sv. Šim. a Jud. Kudy trvá 8an.

Brod Uherský (Ungurisch-Brod),]. v out.
po 3 králieh, 2. ve čtvrt. po smrtne ned.,
3. v out. po 6 ned. velk., 4, v out. po
promen. Chr. Pána, 5. v out. po sv. Sim.
a lodě. Doh. trh před kaid. ročním trhem.
Týdni trh každý čtvrtek.

Brodek, (Prodlitz okr. hostů.), 1. v. ouL
před hrom., 2. v out. před nar. P. Horie,
3. v outerý po sv. Althetč.

Brtnice (Pirnitn, okr. Jim.), 1. ten den po
novém roce, 2. ten den po nv. Cyril. :
Meth. 3. na sv. F||. : Jak., 4. ten den
před navštiv. P. “unie, 5. ten den poAn
jelo Strážci, 6. ten den před vizemi Svat.
Přední trh den před každým jarm.

Brumov (okr. h'lob.) 1. druhy“ pond. po 3
holích, 2. druhý pond. po ov. Fil. : .hl1
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3. v out. po rv. Janu křtít., 4. v pon. po
sv. Václavu. Dob. trhy: i., 2. a 4. v sob.
před každým trhem výr. & 3. v pond. po
sv. Janu křtil. Týh. trh kaidý out.

Drunscif (Braunseiíon), 1. v out. Velkou.,
2. ve středu před naneb. P. M., 3. v pon. po
sv. August., 4. v Pon. po početí P. illaric.
Trhové houští: 1. vouL Vclkon., 2.vP0n.
po sv. August. Dobylčí lrh v pond.po sv.
Augustina. Týh. trh. hotdou středu a sob.

Blitttšltcrk (Bruunsberg), 1. v pátek před
květ. ned., 2. v ontcrj' před nanebevz.
P. Nar., 3. v out. pn sv. Kateřině.

Břeclava (Lundenburg), l. na sv. Jiří, 2.
na sv. Barlol. Trh na vlnu: !. dne 5. čer
vna. 2. d. 23. nil-i. Týh. trh každý čtvrt.

Březoui (Brusno, okr. Svitav.), !. v pond.
před obrác. sv. Pavla, 2. vpon. po nalez.
av. kříže, 3. v pond. po pozdviž. sv. kříte,
4. v pand. před Lucii, 5. v pon-!. po sv.
Markyte. Velcí trhové: 1. před kvet. ned.
2. v sob. před nar. Páně.. Trhové na vlnu
& na koně vout. před každým výr. trhem.

Bučovice, 1. v pond. po ned. masop. 2. v
pon. před Sv. Duch., 3. v nn. před Bart.,
4. v pond. po sv. Šim. a ude. Koňský a
dobytčí trh ten den po ročním trhu. Trh
kazdý čtvrtek.

Dtldaovice Moravske (Máhrisch-Budwic),
1. \! out. po 3 knílich, 2. v nul. pred 80
zim vstoupenim, 3. v out. po sv. Jiljí, 4.
v out. po sv. Havla. Doh. trh na den před
katdým výr. trhem. Týli. trh kazdý čtvrt.,
potom dva velirl trhové ve čtvrt. před
Vánoci n na zelený čtvrtek.

Budišov (Haut—ch), 1. na svatého Filíppn
& Jakuba, 2. v pon po nar. l'. Mane, 3.
na sv. Ondřeje. Velké trhy: !. v sob. před
kvélnou ned., 2. na sv. Tum. Ap. Trhové
na len : na přízi katdou mh. Trh na vlnu
zjara : na podzim po ostříhání ovrl po
2 sob. Trh nu koně a na jiný doh. vsoh.
před květ. ned. Týdui trh hnidou sobotu.

Budišov (Budischau, okr. Třebický), na sv.
Ondř. Veliký týdn! trhy: na den sv. Tom.
ap. & v pon. v pašiovem témdni.

Buchlovice (okr. Hrad.), l. v ont. po olmi
cení sv. Pavla, 2. \! oul. po sv. Cyr. &
Metla., 3. v out. po Bot. Tele, 4. v out.
před av. Sim. a Jkdou. Ilohytči trh každý
pand. před ročním trhem.

Bystřice (v Novom. Jil-í.), !. v pond. po
ev. Jiří, 2. v pond. po sv. Jak., 3. v pon.
po sv. Ludmile, 4. ve středu po sv. Ilavl.
5. v pon. po sv. Dorotě. Veliké týh. trhy:
[. v out. před Velikon., ?. v oul. před vš.
Svat. Trh na len a přízi v pond. po sv.
Havle. Trh na koně a jiný dobyl. ten den
před každým jarmark. Týhodni trh katdý
out. a patek.

B_VBlřice ( od Host.), ]. první čtvrt. v post.
2. na sv. Fil. n Jak., 3. v out. přcd sv. Jiljí,
4. na sv. Václava. lt'oništi . dobyt. trhové:
!. v sob. před prvním jarmark., 2.. 3. a
4. ten den před jarm. 'l'y'h. trh kazde out.

Bystřice llrubů u Olomouce(Gross-Wi—
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sti-nic), 1. na 1v. Mateje, 2. v pond. po
sv. Filip. : Jakubu, 3. na iV. Bartol., 4
na sv. Ondřeje.

Bzenec (Bisem), 1' v poml. po okt. nv. 3
králů, 2. v třetí pon. v posté, 3. v pand.
po Janu křtil., 4. \! pond. po sv. Václave,
tet konšli n dob. trhové. Týdnl trh katdý
pond. a čtvrtek.

Chropin (okr. Kroméř.), 1. v pon. po druhé
ned. Vella., 2. na Jiljllio, 3. na sv. llavla.
nslavico (okr. Třebtč., kraj Jihlavu), výr.
: dob. trh: 1. v úterý po zvěstov. P. Marie.

_2. v úterý před nanebevzetím P. Marie.
('ernn llorn., ]. na sv. Josefa, 2. \! out.

před Fab. : Šob., 3. na sv. Vavřince, 4.
_ v out. před sv. llavlein. Týh. trh kat. stř.

('erveuá Voda (Rothwasser), l. v pond.
před ř'aliii'mem u Sebastiánem. 2. v pond
po Fil. : Jak., 3. v pon. před roleslánim
tip., 4. v pon. před posvéc. chrámů. Do
byt. trhy: 1. ve čtvrt. po středoposti. 2.
ve středu přcd zel. čtvrt., 3. ve čtvrt. po
posv. chrámů. Týh. trh každou středu.

('cjkovice (okr. Hodonin), 1. v pond. po
SV. Marku, 2. v pond. po sv. itunegundč.
Trh na vlnu: !. dne 16. máje. 2. v pond.
po sv. Václ.

Dačice, !. ve čtvrt po druhé ned. post., 2
v oui. po Vavřinci, 3. v out. po sv. Frant.
Ser., 4. v out. po sv. Mikul., 5. v out. před
vstoupen. Páně.—Přední trhy: ten den před
katd. jenu. [leh,-t. trhy: 1. třetí středu v
posté, 2. druhý pon. po sv. Vav., 3. druhý
pon. po sv. Frant. Ser., 4. na druhý pon.
po sv. Miknl. Pak rvní středu v každém
mesici. Týhod. trh atdOu sobotu.

Dalešice (okr. Hrotov.), [. na památkusv.
Pavlu, 2. na .W.Leopold. Týll. trh lt'tidou stř.

Dambořice (okres Zcíiinský), [. v pond. po
llot. v>|oup., 2. v pon. po sv. Flirt. Týh.
a dobytčí trhy ve středu ode stř. papel.
at do Vclkon.

Doubravice (okr. Blanc-cký).l. vpon. po
sv. Fali. a eh., 2. v out. svatod. 3. Vpon.
po sv. Bartol., 4. na Sim. a Judu. Konská
3 dob. trhy v sob. před kud. výr. trhem

Douhrnvpik (nkr. TIŠÍIUVJ,i. na den lv.
Fab. & Seb., 2. na sv. Jana křtil., 3. v pon.
po povýšeni nv. kříže, 4. na sv. Ondřeje.
lt'oiiští trhové: 1. v pond. po smrt. neděli,
2. v pon. po vstoup. Páně, 3. v pon. po
nnjelu Strážci. Týh. trh. hald. středu.

Dublin (okr. TišnOv.), ]. na den navtllvení
P. Marie, 2. v pon. po proměněni F.Chri
ste, 3. na sv. llavla, 4. na den Mláďatek.

Dědice (okr. Viškovský). Trh každý pond.
Dlouhá Loučka (Unter-Langendorl',okres

Uničov.), [. v stř. před Velkou., 2. v pon.
po sv. Bartol, 3. v pond. před sv. Mikul.,
4. v pand. po av. Trojici.

Dobromólice (okr. Kojetín), i. na sv.Jiři,
2 v pand. před Porciunhul., 3. na "x(ln
dřeje. Týhodni trh každý čtvrtek.

Dome.—štát (Domstadt), 1. první pond. v
posté, 2. dne 28. řijna. Trh nn vlnu 16.
máje. Trh haldou aobolu.
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Drairolollše' (okr. Uran.). 1. na ov.Vulenl„
2. dne 25. dubna. 1. v out. po sv. le'..
4. dne 2l.prosincc. Týhod. trh každe out.

Drnollolccwuruholz), ]. v pon.pofl.hrálich,
2. v pompohýchnmé ned., 3.\' On.po třetí
ned. Vclk. 4 v pand. po sv. arlol, 5. v
pon. před Brigil. Trh kom-ký v sob. pro.-rlprv.
jarm. Till. uh katd. slředu. Trhouénadohyt.
]. vemtedu po 3 hrál. 2. \'e slrcd. polřelíned.
poalnl. 3. v ouhpoltetí ned- \'elih. 4. v oul. po
av. Bártolum. .). \- mu!. v Brigitě.

DÍ'QVOMBNN: (okr. Uher. Brod.), i. druhé
oni. po hromn , 2. v ouL po sv. Filipu a
Jak.. 3. v onl. před nanP. Mario, 4.clruhý
onl. po všech Sutých. Trh na \lun: !. v
pond po sv. Jiří, 2. v pond. po sv. Václ.
Koňský n dobyla lrh: v pond. před hai.
trhem výročním. Týhorlm' lrh \c. čtvrtek.

Duh (v okr. Olomouc—k.). ]. v pond. prod
obrácením sv. Pavla, 2. v pbnd. pred sv.
Jos... 3. v poml. před sv. Jan. hhil., 5. v
poml. pred sv. Mun.

Dunajovice Ilorni (Oher-Danowiu,ohrcs
Zno' ). l. na sv,MnrhaEv.! na ||0\'.S\'. kh'ic.

Dunn oviec Dolní (Untor-Dnnovilz,okres
Nikol), ]. \' pond. po sv. Jiljí, 2. v pon.
po sv. Lucii.

Dvorec (lloD, !. v pond. po sv. Trojici, ?.
v pon. pred vi. Sval. Týdní trh. hat. pil.

Dvorce (Hondu, v' Mik. ohr.), lýhod. trh
hutný člvrtek.

Philšldt (Frnukslndl). ]. v out. po nmem
roce. 2. \' on!. po prm odni ned., 3.v out. po
"Janu. křtil.. 4. v out. po sv. Vit-l. Trhy
honsh. n dob.: !. ' ponal. po nos.rocc, 2.
v pon. po prot-odn! ned. 3. v pon pom.

_Jnnn hrliL, 4. v pon. po sv. Václm u.
I'ryšlál (Freislarll. okr. Holešov), !. druhů

pand. po .Ime'uu Jcžiš, 2. v pond. po nn—
nehevsloup. Princ, 3. \' poud. po n. Jiljí,
4. v pond. po sv. Uihulnii. \cllé lýl'od.
trhy: ]. v pond. do ln-člnó nedeli, 2. v
pond. po ov. Petru a Paulu, 3. v pond.
po sr. Wáclaw.

Prsdlnnd, u Olomouce. ]. na sv. Josefa.
2. v out. n'atodušm., 3. v pond, plu-d sv.
Matoušen, 4. na sv. Tomáše. Tíhod. lrh
hnidy“ patek.

l'rydlnnd (okr. listu—ký), 1. na sv. Jiří,2.
\" pond. po sv. Petru a Pav.. 3. v pand.

_po sv. Malouší. Trh doh. pred roč. lrhy.
lullll'k, ]. v pond. před sv. Fab :! Sch.,

2. v om. před lnu. ned., 3. w pond. po
navštiv. I'. Marie. 4. v pon vo sv. Frant.
Sar.. 5. \' on. po sv.!hrhote. Trh na led
: prin na nuly“ výr. a líhod. lrh. Roínísu
a dob)—1.trhové: 1. v out. pred luél. nrd..
2. \! pond. po sv. Frant. Ser. Trh na \Inn
dne I.Cervna a (3.Hjna.T3'h. trh hat. sob.

“aldik—in, 1. \“ pond. po smnné ned.. 2.
nn sv. Linhurm. 3. na den sv. Matouš. Tý
hodni lrh hntdý pand. a pátek.

Guntramovice čili(itmdrov ice (Gamers
dorf, okres Líha-ský), !. v pon. po kých.
ned. spolu trh na koně, 2. v pond. po
Bortel. : trhem na sudy.

191

llnoulico (Gnadlmdorl', okr. Znojma.), trh
haldou sobotu.

I.lodoniu (Goding), 1. v první poud. v po
sté, I. v pond. po lm'i. ncd., 3. v out. v
lýdni sv. \'nř., 4. v poud. pred sv. Sim.
a Jud. Koně“ a dob. lrh: 1. v první pon.
v poslů, 2. v pand. po sv. Šim. ! Jude.
Trh nu vlnu: 1. v out. po 1301. Tele, 2. v
ouL před Vánoci. Týd. lr'b. hald. středu.

Holešov; |. v strednp . 2. v Out. po Bot.
Tele, 3, \' out. po sv. Anně, 4. druhý out.
po sv. \'a'rl., 5. “: furl. po sv. Lucii, :
na léchlo 8 dní lýhod. Irh. Trh na len, na
přízi a víno o lýhod. trzích hald. slředu.
llohyL lrh rc čh—rlekp'rcd valným lrhcm.

"olomouc (Ulmnll), 1. v pand po ned. v
old. sv. 23králů, 2. v pon. po sv. .h'rL 3.
třetí pon. po sv.Janu khiL, 4. druhý pon.
po sv. Jlíclmln. Velké lýdni trhy ten den
před každým roi—nimtrhem. Trhy na_ lena
na prizi před jnrmar. a () jarmarcíchJake
hutd. středu a soh. o obyčejných lrn'ch.
Trhy nn vlnu: 1. ve siredu po sv. Duchu,
2. ten den pred vš. Swat. Trh na koně 8
dob. vzdy !$ dní před Rudým jarmnrkem.
Obyčejné ljdm Irhy ve středu a sobotu.

"oslí—radice (Haslerliu, okr. Krumlov.), 1.
v out. po !. ned. po deriln. 2. v ouL po
hh'lovc neděli, 4. na hl. Magdal., 4. na sv.
l.udru., 5. na av. Kaler. I'aduou-Ii pakty-lo
ui \jr. lrhy na soh, ned. ncb. pon., drží
se \—nastávající om. Týdní lrh kai. pond.

"09le (llóslmg.okr. Buděj.), !. v prml
pon. po sv. 3 hrálIch, ?. v pon. po smrt.
ned.. 3. v pond. po sv. F||. & Jakubu, 4
v pond. po sv. Michal-a. Trh na len, plni,
\lnu, koně 0 dob. v sob. před kat. jaru).

llmdek (Ertlhcrg. okres Joma.), roční trh
na sv. Jakuba \člš.

"rndišlě (Hrmlisth), 1. druhé oul. předmo
SUPUeIDÍned., 2. v om. po l'rell ned. velk.
3. v om. po s\.llarhelé, 4. v om. po na
rození I'. Marie, 5. v out. po sv. Martine.
l'řcdm lrhy: ]. v druhé pon. před masoP.
ned., 2. v pand po uren ned. velk.. 3. \!
pond. po nam-bon. I'. Marie. Trh na len
a phzi o předních lrzicb, lé! ve středu a
v sob. po celý rok. Trh na vlnu 0 před
nich lrxích. hoůhli lrhové hnidy" pon. Trh
un dob., pak ljhod. trh ve středu a voob.

llranltc (\Veisskírch), 1. dne 24. břez..,2.
v pond. po n. Jnhubč Stari., 3. voul. po
iv. Michal., 4. \' out. po sv. Barboře. Trh
nn \qu: ]. v pon. první po sv. Janu N.,
2. v pnni pond. po sv. Mich. Přední lrhy
v sob. pred lčruílo 4 jarm., na noroz.Pan.
Marie. v sob. přcd sv. Lucii. Trh na len,
přízí, \Inu, Ron. a doh. na den predu. lrhů.

Hrozenkov (okr. Brod.). 1. v oul. po n'.
.Cyr. :: Mah., ?. \' oul. po sv. Urh., 3. v
cm. po neneheuelí P. Marie. Týhod. trh
knidý chuck.

Hrušovany (Grusbach.okres hrabla-ský),
]. dne 2. led., 2. na sv. Fil. & Jak., 3. na
sv. Vavl'., 4. na IV. Marlin.. Týhodnl Ith
kaidou sobotu.
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Hulín. l. \! out. před sv. Fab. n Šebest.. 2.
v poml. po. av. Trojici. 3. v pond. po av.
llartol., 4. v cut. pn av. llavlu. na dobýt.
trh ten den kdy jarmark. Trh týhod. na
obíll: v out. kntdý týden.

llnzovi nemec—kú(Deutschhuusr, okr. Štern.).
1. \“ pand. po ".Jnnu Krestitelí 2. v pend.
pít-d Velk., 3. v pund. po H'. Mich.: 4. \
poud.po sv. Lucií. Týhodnl trh Imaiden sol-.

Ilustopcč1-(Auspic), [. ve. čtvrtek pred av,
Prokop., 2. ve čtvr. před sv. Nikod., 3. ve
čtv. před cis. pcsvlcmum. Velké týh. trhy:
1. ve čtvrt. před hrontn., 2. na zel. čtvrt.,
3. před Boi. Tél., 4. před Vánoci. Předni
trh ten den před kazí.. jnrm- Kohl—'kýadol).
trh každý čtvrt., potom (|0h)lčř trhové v
pand., v out. A ve ati-. \“ knld témdni &
přihnúni 'a odehnáni, & k prodeji skopov.
& vepřového dobytka. Trh n.: vlnu: !. ve
stř. po ll. Tčltr, 2. ten den před |. Havl.

llustopoč (okr. Hranický), 1. v out po Hro—
mnic., 2. v outerý po sv. Fil. a Jak., 3.
v oul, po sv. Vavřinci, -l. v out. po všech
Svatých. Trhové týhodnl každý čtvrtek.

llt'i-zdllce (okr. [hrom/.), 1. na postní stř.
po Sr. Duchu, 2. nn sv. Dianin.

Ivančice (Vančice, Eibenschitz), [. v pond.
maeop., 2. ' pond. po lv. Urh.,3. v pond.
před naneb. P. N.. 4. ve čtvrt. pn sv. rů
ienci, 5. první poml. v adv. Dob. trh před
kaid. trhem výr. Týh. trh. v on!. a v pát.

Jantál čili Jntlov (Johnnnisthnl,okr.Ším
bersltý), ]. na sv. Jiří, 2. \! pand. před
naraz. P. Mgr., 3. na sv. Tom. ap. Veliký
týdnl lrh v out. avntod.

Jaroměřice (Jaromeric), I. na sv. Valent.,
2. v první out. po Angelo Meríči (v pond.
před tím dohytčl trh), 3. na sv. Marketu.
4. na sv. lllot. Ev., 5. na sv- Merlina. Tr“
horo vm kane a jinši dobýt. dfh se ten
den před jnrm. totiž.: 13. únor-\, 12. čer
vence, 21. zlih' : lt). listopadu. Trhové
týh. od 14. září nt do 1. dubna kai. sob.

Jaroslavice (Joslowic), ]. v pon. po Bot.
T.. 2. v pon. po sr. VarhTýb. trh. kaid. úter.

Jedovnice (okr. Blum), !. v. pon. pollmm.,
2. v pand. po bíle ned., 3. v pond. po sv.
Trojici, 4. v pon. po sv. Václava. Koňský
a dobytčí trh \! pond. po katdém iarm.
Týhod. trh. kazde pon. katdý výroční trh
po 8 dní se povol. v prodaji a \! koupí.

Jemnice (hlunic), l. na sv. Apolemg 2.
v pon. po treo ned. Vclk., 3. v pan. po
Boi. Tele, 4. na sv. Jak., 5. na sv. Mich.,
& V pond. po ". Ondřeji. Trh na koně :!
dob. ten ten před kai. jnrm.. potom první
ouL \' hald. měs. Týh. trh kai. oul.nsob.

Jevíčko (Gewíc), ]. v pon. po dcvllnlku.
2 v pon. po 4. ued. Velk., 3. v pon. po
Bartol., 4. v pon. před av. Kotel-, 'l'rh na
len : přixi kntdý out. po celý rok. Trh
na dobyt. k.údý Outer.

Jevtšotirc (Jaispic, okr. Znojem,), ročnía
dobytčí trhové: ]. v out. po sv. Mntéji,2.
druhý pon. po sv. Jak., 3. v pon. po nar.
P. Marie, 4. v první pond. adventnl.

Výroční trhové na Mol-Ivě.

Jihlava (Iglau), I. ve čtvrt. po lv. Matěji,
2. ve čtvrt._ před sv. Jan. ití-t. 3. ve čtvrt.
po sv. Lidmile, 4. ve čtvrt. po sv. Kateř
Trh na vlnu: [. ve čtvrt. před Petroníl.,
2. ve čtvrt před sv. Voršlloín. Přednl trh
před vb. 4 jurluerky. Trh nu len napřízí:
]. ten den před sv. Jm. křtít., 2. ten den
před av. hateř. Trh nu kone a dolnprřed
kaid. jarmark. Týh. trh kat. out. . snb.

Jimramov (Ingrowíc, okr. Nov/nm.), 1. \!
pond. po nutnehust. Páně, 2. v pand. po
povýš. sr. kříže. Velid trhové: !. v pon.
po sunrtné ned., 2. v pon. před sv. Tom.
ap. llnhýtči trh po nnnebewloup. Páně.

Jiřice (lríc, okr. Kruml.), |. v. out. po smrt.
ned. 12.\“ nL po sv. Vavř. 3. v út. po 24.hjnu.

Jiřín N0\'y(NeI|tin=cllei||), |. ve středu před
obrácením sv.Pav.. 2. ve stř. před Sv. Dn
chem, 3. ve stř. po sv. Vat-ř., 4. ve středu
před nv. Šim. n Jnd. 'I'rlt na kane a dob.
ve dny trhů výroč. Trh na len a přízi jako
týh. trh kazd. soh. Trh na vlnu: první
pand. v červnu a druhý pou. v listopadu.

Jlčiu Star)“ (Alltítschtún), !. v pon. po dru
tebne ned., 2.Vpon. po sv. Petru : Pav.,
3. v pond. před sv. Václ. Koňský & dob.
trh v tytéž dny.

Jivot'ů (Gíebmt,okr. Šternb.), [. ve středu

Ried Božím vstoup., 2. ten den před ".arlolom. Trh týhodni ketdý pondelok.
Kamenice (okr. Jihlav.), l. v out. velik.,

2. na av. Jak. Včtš., 3. na av. Vúcl., 4. n.
sv. Šlm. : Jud., 5. na sv. Tom. ap. Dob.
trhové ten den před kaid. jarm. '

Kartousuu Brna),dobyt.trh |. vút.pokoů.trh.
Bmčnsk. v březn.,2.v pou.poTroj.,3.Vpon.
po sv. Vacl., 4. út. po kod. trh. Broéosk. v pros.

Kounice Dolní, [. na sv. Fab. a Šeb., 2.
na den sv. Jesel'a, 3. mt sv. Flor., 4. na
sv. Jana křtít.. 5. v poud. po sv. Felíxu
Adank., 6. v out. před av. Knteř. Padne-li
l., 2., 3.. neb 4. jarm. na pát., sob. neb
ned, drží se ' přicházející pouti.

Kounice Ilorui. l. 10. dubna, 2.14. čer
vence. 3. 3. řijna, 4. 9. listopad. Padnou-li
trh. dni na sob., ned. neb svátek, budou
se den potom držeti.

Kelč (Kelče), l. v out. před ".hlatejem. 2.
v pond. po av. Fil. a Jak, 3. v pond. po
pozdní. sv. khie, 4. v out. po navst. P.
Horie, 5. \! pond. po sv. Ali. Týh. trh ve
čtvrtek v kaidem temdni.

Klobouky (v ok. "u:—top.), I. \! pond. po
av. Trojici, 2. v pen. po Vavř., 3. v pon.
v posté, 4. ve stř. po sv. Václavu.

Klobouky (v okr. Uh. Brodsk.), 1. v out.
po obrác. av. Pavl., 2. v out. po velk., 3.
na den u. Jak., 4. na den sv. Jiljí, 5. \!
out. po pesledni ned. svntod. Veliký trh \!
pODIl. přml nnr. P. Christa. Trh na dobýt.
ten den před katd. jarmark. Dob. trh kat.
pond. po celý půst. Trh obyčejný kud.
středu po celý rok.

Knínice (lt'níelííc, okr. Boskovskýl, 1. 15.
červ., 2. T. října. Velke týdm trhy: ]. v
pond. po sv. lat-Ute, 2. v pond. po ov.



Výročnítrhové u lot-ui.

Front. Ser. Roční trh ! dob. v pond. po
lv. Mikului.

Kojetín.. !. v out. po třetí ned. velik., 2. v
out. po nv. Metouii, 3. vout. po ev. Mer
tinll, 4. v out. po lv. Fab. . Šeb. Trh
dobytčí v pon. před hid. jarmark. Týd.
trh katdou utledu.

Kokory (okr. Her.), výroční . dob. trhy:
1. druhý pon. po nv. ':l krúlích, 2. v pon.
po druhé ned. velk., 3. v on. po ev. Pet.
| Pev, 4. v pon. po sv. brent. Ser.

Konlee (okr. 0lom.) l. v pond. po nar.
P. Marie, 2. v outerý po IV. Mart. Hlavní
trhové, !. ve stř. před velilt., 2. ve střed.
před vdnocí. Dobytčí trh ve středu před
velkon. . ve ntředu před vánocl.

Koryčany (okr. Kyjov.), v úterý po nov.
rece, 2. v úterý po bílé ned., 3. v úterý
po sv. Trojici, 4. v úterý po sv. Vavřinci.
Týhod. trh kaidon středu. Dobytči trh v
pon. před katdým výročním trhem.

Kostelec (okr. Pluml.), l. v out. po druhé
ned. velk., 2. na tv. Vavř., 3. v out. po
nanebevntoupení Páně. Trh na obilí Rudé
mu. po celý rok.

Krúllce (okr. l'ro:tčj.), !. v pond. po pro
vodnl ned., 2. v pond. po IV. Jiljí.

Krásno (oltr. Mezek), 1. na sv. .Iíři,2. na
lv. anř. Týdní trh kaldý pátek.

Kromeříž (Kremsier), l. druhý pon. vpo

ltč, 2. v'pon. po čtvrté ned. velkon., 3.v 5. pon . po sv. Duchu, 4. v out. před
rv. Matoušem, 5. v ont. po nv. Lucii, 6. 1

out. poď. Domin. Přední trhy 1. v 4. sob.po nv. uchu, 2. v den po ev. lht. 3. v
den před ev. Lucii. 'h'h na len a přízi
hid. týh. trh. Trh na vlnu ve rtř. po 4.
ned. velk. Trh ne koně . dob. 8an před
Výročními trhy. Týh. trh ku. sob.

Kmmherky (h'lívd hord). !. v out. velk.,
2. na sv. ll. Hajd, 3. v pond. před ev.
Alib. Trh hoůlký . dobytčí ten den před
klidým jarm.

Krumlov (Dláhrinch-Kromeu)!. v pon. po
hromnie. 2.v pon. po sv. Filip. : Jak., 3.

v pon. po porcinnkulí, 4. v pon. po lv.llurtind. Ve . týh. trhy: 1. ne zel. čtv., 2.
ten den po lv: Tom. lp. Trh ne len . na
přízi: 1. v pon. před ev. Cyr. a M., 2. na
sv. Annu, 3. na rv. Mart. Týh. trh hel. čtv.

Křenová (Kronen, okr. Web.), 1. ' pand.
p_o velk., 2. 24. června, 3. v pon. po sv.
Sint. . Jude.

Křižanov (okr. Valli. Mezek), l. v out.
před ". Fab., 2. ten den před av. Jon.,
3. v ont. před P. Mar. mě!., 4. v eut.
před lv. Kat. Koňský adob. trh před hl.
roc. trhem; trh na vlnu ten den po ev.
Pet. | Pavlu, týdni trh kazdý pitek.

Kunovice (okr. Holešov), !. v poud. po
Hromn., 2. v pond. po bílé ned., 3. dne
4. červ., 4. v out. před neroz. P. Morie,
týh. trh kud. pond.

Kunetůl, 1. dne 2. led., 2. v pon. př. vt. Sv.
trh na vlnu !. ne ]. Kttil.. 2. u nv. Vid.
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Kuřim (Gurein, okr. Tim), i. v pond. po
". Fab. . eb., 2. v pond. po sv. Jiří,
3. na uv. lll. Md., 4. r pond. po vtech
Sv. npolu i trhy ne dobytek.

Kvnslee (okr. Ill-omen), !. v pond. před
hromn., 2. na druhý pon. po velik., 3. ne
ov. Vác., kdy! ten rvát. na ned. připndne,
v pond. na to ne odloží, 4. v pond. před
ned. ndventní.

Kyjov (Gaya), !. v out. před květ. ned..2.
v out. ovatod., 3. v out. po av. njelu St.,
4. první aut. v ldventó, 5. ve čtvrtek po
hmmm; trhové kontu: ]. ve čtv. po nmrt.
ned., 2. ve čtv. před ev. Duchem. Při tom
také terf den před kaidfm jermar. trh I'll
kone :: dobyt.; týlu. trh hidý out. . pit.

Louka (Wien), ]. tento pon. po vel., 2. v
pond.op0 jmenu P. Muie, 3. v pond. po
av. Martine.

Lednice (Eisgruh), 1. v out, po uv.3 kril.,
2. v pon. po 4. ned. velk.. 3. v pon. po
nv. Jiljí, 4. po první ned. adven; týh. trh
haldou utředu.

Letovice [. v pond. po ned. kých-vne, 2.
po nv. Pet. . Pav., 3. v pon. po ev. Jiljí,
4. v pond. po lv. Mart. Vel. lýh. trhové:
1. ve etl-edu před velk., 2. ve utředu před
av. Duch., 3. ve otř. před ván. Trhy koň
elté: l. v pon. po druhé ned. port., 2. v
pon. před jarm. ev. l'eL . Pev., 3. v pon.
před rv. Jilji, 4. v pon. po jarm. ".Mert.
Přední trh den před kol. jarm., trhy nl
vlnu: ]. v ouL před nalcz. lv. křue, 2. 1
out. po povyšeni sv. křite.

Lhota "toulá (okr. Strání.) 1. v 4. out.
v poste, 2. ve 4. ent. po velikou., 3. v 2.
aut. po nar. P. Marie, 4. v 1. out. v ndv.

leovn (Liebm), !. v pon. po jmenu let..,
2. v pon. před Regale, 3. I'll "...I-lub
vétř., 4. na rv. Mart., 5. ne ev. Joo. před
hnízd.roč. trh nn dobyt., vlnu, lei . len.

Liblny němec. (Dentech-Liebau), 1. v pon.
po nv. Valent., ?. v pon. o vetonp. Plne,
3. v pond. po nnneb. P. ar., 4. v pon.
před vl. Sv. Trh na koně | dobyt: l. v
sob. před i. ročním trh., 2. dne 2. list. :
padne-li na ned., dne 31. října: týhodní
trh haldý čtvrtek.

Lipuik (Leipnik), !. v out.po obr. lv. Pu.,
2. ve čtv. po ned. dmleb., 3. ve čtv. po
8. Tele, 4. druhý ont. po ov. Jak.- Anne,

5. v ouL řed vi. Svet. Přední trhř tenden před nl. jar-ma. na len, příui, v na 1
dob. Koň. trh: 1. dva týdny, totit: od stř.
v 2. ned. postní až do pátku v přllL týd.
2. druhý týden po druhé ned. poutní po
dva týd. od stř. .: do druhého pít.; týd.
trh v pond.

Lipov (okr. Stran) 1. v pon. po vi. Sv.,
2. druhý pon. po velkou.

Liptál (okr. Vsetín), 1. v out. po novém
roce, 2. na den sv. Jiří, 3. v out. po u.,
Pet. & Pav., 4. v out. po lv. Vic. nepolu
i trhy na dobytek. Trh týh. kazdý out.

Líšeň neb Učila (LG-ch), 1. vpou. po sv.
Feb. . Šeb., 2._v pon. po Bot. vstoupem

18
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3. v pon. po ev. Jiljí., 4. v pond. po av.Martine; tý !. trh kud. pond.
Litenčice (Krum.ok.), ]. v4.pon. v poste,

2. v pon. po sv. Pet. tt Povl., & v pond.
před ev. Mat., 4. v 2. pon. před sv. Lucii.

Litovel (Linou), l. v out. po obráceni sv.
Pavla, 2. v out po umrtne ned. 3. v out.
před sv. .iln. Křeet., 4„ v ouL před av. Mich.,
5. na sv. Mikuláše. Přední trhy v sob. před
těmi jat-m.; trh na len a přízi no obyčej.
roční & týh. trhy. Koňaky & dob. tthdni
před jarm.; týdn! trhové kot. pon. a útek.

Lomnice (okr. Tišnov.), 1. dne 7. ednn,
2. v pond. po druiebné ned., 3._v pond.
po av. lnnoc., 4. v pon. po av. Havle, tez
trh na dobyt. týh. trh ve středu.

Loštice (okr. Tišňov.), !. v úterý po sv. 3
hrál., 2. v co. o .ludilm, 3. v úterý po
IV. Pet. : av., . v úterý před Vš. sv.

Llsice (okr. limit.) 1.- v out. po Hromn.,
2. na sv. Jiří, 3. v ont. po nanebvz. P
Diar., 4. v out. po sv. Leop. Před každ.
Jam. jest hoů. :: dobyt. trh, aten den po
jarm. trh nl vlnu; týh. trh haid. sobotu.

Malenovice (okr. Mapaj.), 1. v poml. po
ev. Valent., 2. v pon. po 4. ned. vel., 3.
v pon. po ev. ll. Hajd., 4. y pon. po sv.
Václava, trh hald. čtvrtek.

Medlov (lledlau, okr. lidi.), 1. v oot. po
av. Janu Evang., 2. dne druhého červenec,
3. duo 21. láři,

Měnín (Měnín, okr. Zidl.), l. v cut. po sv.
llarlt., 2. v out. o sv. Front S., 3. druhý
not. po ev. Miltn ihi—ty'h. trh katd. střed.

Měřin (Wolein, okr. \iel. Mezek) !. na av.
Ilut. np., 2. na av. Sever. Dobytci trhy v
out. před velkou.. před av. Duch. : po
početí P. Marie.

MmřičValnšsltů (Wainchisch-lleseritsch),
]. ' out. po ov. 3 král., 2. v out. po sv.
Trojici, 3. v out. po av. Bartol., 4 \! Out.
po sv. Martin., 5. v out. před květ. ped.;
trh na vino: i. v out. před lv. Jan. N., 2.
v out. po av. Terezii. Dob. trh ten den
před haldým iarm.; ty'h. trh ltatd. pond.

Mezel'ič Velká (Gross - Meseritsch),l. v
out. po ev. Feb. : Šel), 2. v out. po bilo
ned., 3. v out. po rv. Prokopu, 4 v out.

0 tř. llumil., 5. v ont. po uv. Ondřeji.
elite trhy týh.: ]. na velký pitek, 2. na

ov. 'l'om. np. Předm trh před ital. trh.;trh
na len, přízi, koně a jiny dobyt., ten den
před kat. jaru.; týdn! trh hid. att. a át.

Mikulov (Nikolaburg), 1. v outpo av. ab.
. eb., 2. v oot. po dmzeb. ned.,3.vout.
avatodulnt, 4. v cut. po sv. Markétě., 5. v
outer. po nanebevzeti P. Marie, 6. o sv.
Václavu. 7. v out. po av. Martinu. ední
trhy: !. čtyry dní před prv. jarm., 2. osm
dni před druhým. 3. čtyry dni před sed
my'm; trh na koně . rozličný doh.

uikuiot'ice (Nikloviu,okr. Znojem), [. na
ov. Jak., 2. na sv. Martina, 3. v pon. po
sv. 3 hrál., ty'hodm' trh každý čtvrtek.

Miroslav (Misliu, okr.Brom.),1.ha “.Hor.
2.110 lv. Jiljí, 3. v mm po památce duiič.

Výroční trhové no Horus.

Mirov (Murau, ohr. Nobela), l. v pon. po

bilo ned., 2. vlpon. po Porciunlt. 3. v pon.po av. Šim. : nd.
Mistek, i. na tučný čtvrt.., 2.nazel. čtvrt.,

3. na čtvrt. po Boi. Tele, 4. na ov. Jak.
véthloůsltý a dobytčí trh ve čtvrtek před
ov. Tomáš. Dobytči trh ve čtvrtek před
všemi Svat.; tyh. trh Raid. čter

Modřice (hlodat, ok. Em.), ]. druhý on.
po sv. 3 ludi., 2. druhý pon. po sv. l'Elor.
3. druhý pon. po ov. Bort., 4. dne 3. řijn.

Mohelnice (Maglia), 1. pon. po Lurd. po
devimlku, 2. v pon. po křížové ned. po

plan. po naroz. P. llar., 4. v pond. po av.art. Velky týh. trh v pond. po oaneb.
l'. Har. Trh. ty'h. každou sobot. Dva koň
ské trhy: ve čtvrt před křížovou ned., I
ve čtvrt. před sv. Martinem.

Mohelno (ohr. Námest). i. v out. mlo—
duň., 2. na sv. Matouše.

Morkovice (okr. ŽdánskJ, i. v pon. před
sv. Janem it!-tit., 2. v pond. po nar. P.!hr.
Velke trhy: v pond. před velkonoci . ve
atředo před vánoci.

Mn'tlmiin (okr. Tclčsltý), ]. v masop. out.
2. v pátek pt) sv. Fil. a Jakubu, 3. nl ov.
Annu, 4. na sv. Václava. Dobytčl trh ten
den, co trh roční.

Myslibořice (okr. HrotovJ, 1. v pond. po
nalezení av. it!-tie, 2. v out. po sv. Jiljí.

Nůměšt, u Olomouce, !. v pond. po lnvo
cabit, 2. ve ctvrt. před av. Jan. ltřt., 3. ve
středu po nv. Bartoi., 4. na sv. Mm Tyh.
trhové kaidon ltředn.

Náměšť. n Brna, 1. v out. po 2'ned. po
velk., 2. v ont. po 14. ned. po sv. Trojici,
3. v out. po první ned. o ".Martiné, 4.
v out. po novém roce. oůský :: dobytčí
trh ten den před Imidým jarmar. Týh. trh
haldou sobotu.

Napajedlc, 1. v out. po hromníc.,2. vont.
po ov. Janu Nep., 3. v Out. po av.BlrtoL,
4. v out. po vi. Svat. Trhové na len .
szi den před hald. jarm. Trh na dobyt.
ten den po luld. jarm.

Nedvědice, l. v out. po nmrtné ned., 2. v
om. po av. Markétě, 3. v ont. po IV. Jiljt,
4. ve čtvrt. po Brněnském jam., předpo
čet. P. Marie. 'l'ýh. trh hald. sobotu.

Němčice, u Brna, 1. První outer. po nov.
roce. 2. 9 out. před Bollm Telem.

Němčice, n Olomouce, 1. v pon. po kvót.
ned, 2. v out. po Bartol.

Německé (okr. Novom.), 1. dne 7. main,
2. dne 11. září. Dobyt. trh na oba jarm.

Nosislova (Nusolau, okr. Zidl.), 1. out. po
sv. Jana křtít, 2. v out. po sv. Martino.

Nová Ves (Neudorf, okr. Oro-.), !. v out.
po av. Frant. de Pani., 2. v ont. po na
nebeneu ?. Marie, 3. v out. po av. hli
ltuláši. Trh dobytčí před jarm.

Now“ Město (Neustadtl), i. ve středu po
Hromn., 2. ve středu po ov. Duchrg 3. ve
stř. před sv. Jak., 4. ve stř. po nv. Frant.,
5. ve čtyr. o rv. Ondřeji. Pult lmld. den
před jam. odlity - dobyt. trh.



Výroční trhové na lot—uve.

Obnmkoeíel (v Znojemsku)]. dne 26.
března. 2. dne 20. rrpna ne ".Bernorda.
Dopoledne trh na dobytek.

Olbmmiee (Wollramitz,okr. KrumlJ 1. na
obr—dc.sv. Pavla, 2. v Oul. po sv. Trojici,
3. na ov. Michala.

Olešná (okr. Blan.), roční trh dne 22. čer.
lllešnlte (Cela) l. v pon. o Boli valcu.,

2. v pon. po sv. Václ. Trg na vlnu \ out.
po av. Iíart._ lt'onsbé trhy: ]. v pond. pí'ed
sv. Fab. : Sch.,2.v ond.poBotímuloup.;
3.v cnd. po sv. Vííc ovu, 4. v poml. pred
rv. art. Týln. trh knz. pond.

Oleksovice (Olkoviu, okr. Zn.), ]. na“den
navštiv. P. Mar.. dne 2. červ.; pripadne-li
tento svátek na sob., tedy ten pond. po
něm, 2. v pond. po sv. Rochu.

Olomouc (Olmutz), etd.jako na straně 191.

Opatov (okr. Třebíč.) 1. v pond. po sv.anu Iti-tit.; 2. na av. Ondřejnobyt. akon.
rh na oba jorm.

Osoblaha (Hottenplou), [. v pond. po
obrácení lv. Pav., 2.vp0nd. po ním!.ned.,
3. v pon. po sv. .Innu ltl'tiL, 4. v pond.

pred nnroz. P. Her.; 5.v pon. po sv. hliuláši. Trh na len & na přízi, & týlu. trh
lm. de Koňský a dobyt. trh kam. jam.

Oslavany (okr. lvanč.), ]. v pon. po květ.
ned., 2. v pond. po sv. Janu k'ríit., 3. v
pon. pred ov. Havlem.

(Iehova mor. (Osu-nu.,llahr, v Novo-lic.
ltr.), 1. ten den po novém rece, 2. na ov.
Mat., 3. ve stí'. před vsíoup. Páně, 4'. v
pon. po Porciunb., 5. na sv. Matouše, B.
v pon. před ".Cecilií. Dob. a koňský trh
pred hel. jarm. Trh na len, ph'rj a vlnu:
]. v rob. po ov. Fil. . Jak. , 2. v sob. o
ov. líiclmlu. Velke týh. trhy: l.v out. pred
ván., 2. v out. před vclik. Týh. Lrb Raid.
ochotu, na čem. zver kazde ouL :: str.

Ostroh (Ostrnu), l. v úterý pred mesep.
neděli, 2. druhý pond. po sv. Řehoři., 3.
Sté poud. po ov. Duchu, 4. \- pond. pred
hgdami. Týb.írb ItaLpdteh . ten den před
kaz. jarm. trh na koně a ne dobytek.

ostrovačíce (Schwankirclr, okr. lvnn—
čicltý), výroc. trhy: !. v poud. po .v.
Nauru (15. ledna), 2. v p0n. po Bot.Telc,
3. v pon. po nar. P. Mar., 4. na den sv.Barb.

Oovéíímnnš; (h'yjov obr.), 1. v ont. predov. Anton ad., 2. v ouí. po lv. Matouii,
dob. trh pred výročním.

Otaslavice (okr. host.). í. cut. p'red ov.
list., 2. v out. pred ov. Lucií. 3. v outerý

ed ov. Mich. Trh na dob. ' pond. pred
ldým jarmarkcm.

Paskov (I'askau), 1. na den ov. Jil-í, ').. v
out. pred natoz. P. Marie, 3. v pond. po
ov. Lukáši Ev. Trh na len, přízi, vlnu, ko
ně | dobytek vždy 0 jarm.

Ponzdrany (Faust-am, olu. Mikul), 1. v
pon. po hromu,. 2. v pond. po 4. ned.
velkon., 3. v poml. pred lv. Petrem a
Pavl., 4. v pond. před sv. Jiljím.

Plumlov, 1. v out. po posl. nad. mil-op.,
2. v out, po 8. Těla, 3. pool. out. ln- zdí-í.
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Podivín (Kostel,okr. Btw.), !. no obrde.
av. Pav., 2. na sv. Fil. . Jak., 3. v out.
pr. rv. Eetr. | Paví., 4. no rv. hk. veta.,
5. v out. před sv. Mich., 6. ne ov. Kotel-..
jestliby ale 1., 2., 4. o 6. jar. no mbmeb
nn ned. připadl, drtí se příští out. Trh ne
koně: ]. na obrácení lv. Pul., 2. no IT.
Kaler. Ty'hodní lrb iaidó pondělí.

Pohořelice (Pohrlitz,okr. lidí.), 1. vom.
po sv. MBL,2. v ouL po nalei. ". "Me,
3. v out. po sv. Jak. veti., 4. v out. po
sv. Františku Seraf., 5. v out. po av. On
d'reji. Týhodní trh hald. out.

Polehmdicc, 1. dne 26. Cenn., 2. dnel3.
listopadu.

Polešovice (okr. Hrad.), ]. na obrdc. rv.
Pavlu, 2. v pond. pi-ed sv. Janem lítosti
telcm. 3. druhý pond. po av. Ved.

Potštát (Bodenstadt), 1. ve středu po ned.
drui., 2. v out. Svatoduš., 3. na sv.Katel'..
4. ve čtv. po sv. Bnrtol. Trh na lempmi,
koně 0 dob. ten den před hatdým jean.
Trh na vlnu ve střed. po vyvýl. w.bl'íio.
Trh obyčejný haldou sobotu.

Pozlovice (olu'. Brod.). 1. v poud. po ned.
drot., 2. v pond. po IV. Petra a Plvlu,3.
v pond. po posvícení císařském. 4. vpon.
po ov. Kat.

Pozořice (okr. Slavkov.), 1. v pond. pred
av. Fab. | eb., 2. v out. Svatodui., 3. v
out. po posvícení, 4.vpon. po ov.0ndí'eji.

Pravlov (Pralin, okr. 2ídl.), ]. v pon. pt.
sv. Duchem, 2. v pond. pl'ed ov. Vav., 8.
v pend. po sv. Hlad.

Prostějov (Proasnitz), 1. v out. po ottedo
posli, 2. v out. pred vstoupení Plné 3. v
první Merck po nanebcvzeíí ?. Blu-ie. 4.
na druhý úterelt po všech svatých. Přední
lrhy pi-cd katd. jarm. Trhy nn len spí-lei:
!. v pon. po středop., 2. v pon.pled lv.
Abdon., 3. v pon. pl'cd ov. Sim. and., 4.
v pon. pred poceum P. Mar. Dob. . koe
ské trhy: [. v pond. pred stredop., 2.
predposl. úterý pred nenebevot. Pánů, 3.
předposl: out. v sr , 4. predposl. outorý
předsv.Sim.nJud. ýh.trhhzd. pon. učtvrt.

Prosíoměříee (Proma-it:), l. v ond. po
kvéL ned., 2., v pond. po IV. Jiljí, 3. na
sv. Tomáše ap.

Přerov (Prereu), 1. v out. po rmrtne ned.,
2. v out. po vsíoup. Pane, 3. v out. po
nv. Vovr., 4. v out. po vl. Svat. Trh pred
hud. jarm. Týhodní trh v out. & pátek.

Příbor (Freiberg), ]. v pen. pl'ed bromu
2. v pon. před nv. Fil. & Jak., 3. v pond.
pred sv. Hedvik. Trh koňský : dob.: [. v
pond. po smríné ned., 2. v pond. po sv.
Víta, 3. v pond. po naroz. P. Marie, 4. v
pon. po IV. Mart. Trn obyčejný kal. půl.

Račice, 1. v out. vel. “Atenden pouhllarl.
lladimiř (Rolhmůhl u Svitavy), !. dne 25.

července a padne-li v ned., tedy následu
jiciho dne.2. Vpond.pl-ed posvícením char.

llndoslin (okr. Velk.Nuer), 1. dne 14.
února, 2. dne 7. máje, 3. dne 3. října, 4.
dne 16. prot. Trb hu. rob.

13.
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Rouchovany (okr. hotov.), !. ve středu
prod velikou., 2. ve úřed. po ". Vlté, 3.
ve středu o sv. Jiljí, 4. ve stř. před vá
noci. Kon-tý trh před hald. jarm.

Rominov (Ran-sníte, okr. Slov.). ]. v pon.
po ". Jos., 2. v pon. po sv. Trojici, 3.
v pond. po sv. But., 4. v pond. po. sv.
ant. Týhod. trh hnidý out. | pátek.

Rejhmd neb Rajhrad; (RaigemLI. na den
lv. Benedikta, dne 21. března, 2. na den
". Vuř. dne 10. srpnu, 3. na ". Tomá
te ap. dne 21. prmincn.

Říše nova (,Ncureunch,okr. Telecký), !.
druhý čtv. po velkon., 2. ' out. po av. Pet.
. Pavl., 3. 1! out. po nv. Voršile, 4. vout.
po povýlení ". křída. Trh dobytčí ten den
před katd. jarm. Týhodnl trh každý pon.

Říše stará (Altreuncb,okr. Tel.), 1. na sv.
Josefa dne 19. břetna, 2. na sv. Víta, 3.
na IV. Havla.

Rokemlce (okr. Th.-b.), ]. v 2. ssl-ed. po
". 3 král., 2. ve etl-. po ned. Miseriltord.
3. ve stř. po sv. Pet. . Pav., 4. ve střed.
po ". Frant. Ser.

Rosice, 1. ve stř. po nov. roce, 1. ve nr
po IV. Jiří. 3. ve etl-. po sv. Anne, 4. v
pon. po ". Havlu. Týhod. trh kai.. střed.

Rožnov (Rolnau), !. ve m. před Hromn.,
2. ve stř. před sv. Janem křtít., 3. ve stř.
před av. Annon, 4„ ten den před vt. Sv.
Dobytčí trhy ten den před Rudým jarm.
Týhodný trh hatdon sob.

nonvald (Rudoltice, okr. Osob). 1. v pon
0 av. Jak., 2. v pon. po av. Sim. : .lud
rh na vlnu: 1. na ". Jon., 2. v pon. po

4. ned. velk. Na len . lei trh kat. aut.
Rymarov (Bdmentadt) 1. ' on. před-v.

Duch., 2. na navi. P. Marie, s. v pon. př.
". Mich.,4. v pon. před ".Mnrt., č.drubý
pon. po novém roce. Týh. trh hal.. sob.

Slnvlčln (okr. Brod.), 1. v pondělí před
obrdc. ". Pavla. 2. v pond. po av. Vojt.,
3. v pon. před ev. Petr. &Pul., 4. v on.

řed sv. Václ., 5. v pon. pred sv. art.,
vn dob ( tyhy na druhý . čtvrtý jarm.

Trhynlv nu: l. ne ". Vojtěch..2.na sv. Cec_
Slavkov (Aunerliu), 1. v pon. po obrác.

". Pavla, 2. v pond. po 2. ned. velk.,
3. ' pond. po sv. Jak. větě. 4. v pond.
o ". Matouěi,6. v pon. po ov. Altbété.
omhý : dobyt. trh nu sv. Matouce. Trhy

tfh. každý outerek : pátek.
Slavonlce (Zlabinga), !. ' pond. po sv. 3

tru.. 2. v pond. po smrt. ned., 3. v pon.
po ". Trojici, 4. nn sv. Matouše, 5. na
". Allb. Velké týh. trhy: l. na nel. čtvrt.,
2. v pond. před sv. Duch., 3. na ".Tom.
up. Trh dobytčí v sobot. před hald. jarm.
. :. poutku prvního poutního týdně n!.
nu ". Mart. od 14 do 14 dní. Trh rýh.
hl. pou. Trhy na vlnu: l. ' pond. před
". Petr. | PM]., 2. v pond. po nv. Vúcl.

Slušovice, roční . dobyt. trhy: 14. dubna,
95. upne, 27. říjnu, 24. liltopudl.

Sovince (Eulenburg,okr. Ryn), 1. pollod.

Výroční thovd nn Hor-vč.

on. před nv. Ilut., 2. první otředu po ".
uchu, 3. palců. out. po ". Ondř.

Spálov (Sponau.okr. uran.) ]. na lv. It",
2. na sv. im. . .ludu. Dobytčí trh hid!
roční trh.

Stol-č (Stare. okr. Třeb.). !. v outerý po
llrom.. 2. na ". Kuneg. 3. březnu: 3. hl
". JiH. 4. na ". Jak. větí.. 5. ten den
p.o narození P. Moric.

Stará lttše (mllto na ". Tomáše) dne 19.
bl'ema, na ". Josefa.

Stare limo, viz: Brno staré.
Staré město (Alta-dt). I. ' pond. před

mnopust. pond., 2. v poml. po ". .liH.
3. ' pond. po ". Anně. 4. na ". Hutař.
Týh. trh hald. out.

Stonařov (Stanuern, oltr. 1th.). l. v první
pon. po hrom., 2. v prv. pon. po sv. Pet.

& Pav., 3. v první pon. po sv. Václ. Dob.trhy o jar.. lýb. trh hm . sob.
Strnrhotiee (Ranlenbruck, okr. Znnj.). 1.

' out. velkou.. 2. na av. Bnrtol.
Stražek (okr. Bystln). !. ten den předtvé-t.

P Mar., 2. ten den před na nebe net.
P. Mar. Dobyt. trh před každým jnrm.

Stráinlco, !. v out. po ev. Dorotě,2. vout.

Ered sv. Duchem, 3. v out, po navštiv. P.ar., 3. ve 2. out. po výzdvíleni sv.břile,
5. v out. ro obót. P. Mar. Týh. trh hald.
stř. Trh na dob. v pon. pred jarm.

Stňlky (Střílek, okr. Zdoun.), [. v out.
před popel. stř., 2. v out. velikon., 3. '
out. po ". Bnrtol.. 4. ' out. po av. Hu.
Dob. trh o každém jlrrn.

Studená (Stodein, okr. Teloc.), 1. ne ".
Jan- Nep., 2. na ". Matouše. Vel. trhy:
1. v pond. po het. ned., 2. v pond. před
vánoci. Dob. trh 0 jarm.

Svitávka (okr. Bosh), !. v pon. po'no
vém roce, 2. ' pond. po ". JiH,3.vpon.
po sv. VIVÍ'., 4. v ond. po ov. Hula.
Dob. trh v out. po aldém jnrm.

Svitani (Zwitluu),l. ' pond. po hmmm,:t.
v pon. po navšt. P. Marie, 3. v pon. př.
sv. liljim, 4. ' pond. před uv. Mart. Velcí
rýh. trhové: I. v ond. o ". Jiří, 2. v

ppnd. po nv. Hav u. Tr na len . přízitd. pon. Trh I'll vlnu ten čtvrt. po nl
lcn. sv. kříio . du násled. čtvrt., 2. ve
čtvrt. po nv. .liljt . nn tři čtvt., na to hon.
trhové hal. pond. po Celý půstu! dohét.
ned. Týh. trh hald. pon. . pát..

Šatov (olu'. Vranov), l. 7 out. po 67. Cyr.
. Meth., 2. na sv. Víta, 3. na sv. Bar.,
4. na sv. Havla. Dob. trh před kal. jarm.
Týdnl trh hal. pátek.
tmm (Schauau, okr. Znoj.), !. na densv.

Fab. | Šeh., případ. ale ten svátek v sob.
nebo v pon., tedy se jarm. budoucí out.
drtí, 2. v om. Svatod.. 3. na sv. Matoute,
(.v out. po sv. Mart. Trh na len & přízi '

_ noh. po sv. Mart. Trh týhodnl katpon.
Slmberk (Schildbe ), l. ' pona. mauop.,

2. o sv. Fmi., [š. ' pond. po ". Alžb.
Vellió trhy: 1. ve cti-edu před Vánoci., 2.
ve nr. plod voll. Kout! : dobyt. trhovó:



Výročnítrhovču luna.

1. druhou rob. v posté, 2.vpou. po čtvrté
ned. velkon, 3. na ". čtu.

Šlapanice (oh. BmeniL), !. třetí pon. po
velk., 2. v pon. po nanohm P. llar., 3

__vpand. po liromnicích.
híěpůnov (Step-nm, okr. leviciýL 1.v

out. po 3 kr., 2. v out. po Medardu. 3. v
out. po nanehevz. P. I., 4. v out. po vb.
Svat. Trh nn dob. v pon. pred trhem výr.

Šternberg, '. v out. po hromn.. 2. v Out.
po velikon., 3. v out. po ". Vavr., 4. v
out. po .v. Havlu. Dob. ! ioňbtí trhové:
]. po obrlc. sv. Prví., 2. v pon. pred ".
VBVÍ'.Týh. trh kaldý pand. a pátek.

Štítary (Schiltern, oh. Vran.), ]. “Zhýout.
po sv. Jiří, 2. v out. po neni). P. linie,
3. v out. po uaror. Christa P.. 4. v out.
po nv. Allhčtč. Dob. : tomu trh. pred
kazdýnl jnrm.

Šlrnmberxwkr. Novojič),tve .tí'edupred
vstoup. Punč. 'lhý ve ití-edu po av. Hart.

Šumberk (Schatzberg), 1. na obrácení rv.
Pavla, 2. v pond. po kvót. ned., 3. v pát.
po Bol. Tele, 4. itého srpna, 5. na sv.
Havla. Koňské : dobyt. trhy: ]. v pátek
pl'ed prvn. jarm., 2. v pond. po kvet.ned.
Týh. trh kal. attedu & sobotu.

Švábenice (okr. Vítkov.), i. v pond. mn
oopunt, 2. na Mý poud. po Sv. Duchu,
3. v pond. po ". llřch.

Telč. \. v Oul. po rv. Pavlu, 2. 7 out. po
drulehné ned., 3. v nul. ovatodub., 4. '
out. po lv. Anjelu Strút., 5. v out. po rv.
llart. Vel. trh na tel. čtvrt. —- Dnhyt. trh
pred kal.. jurm. Trh týhod. hi.. out. Trh
nn vlnu l. v out. po av. F||. . Jak., 2. 7
out. po rv. Havle. Trh nn dolu.- out. učát—
kem každého roku . pult katdých 14 dní.

Tišnov (Tiinovic), ]. v pond. pred "mm,
2. v p0nd. po ". Fil. . Jak., 3. po na
uebevl. P. llar., 4. v pond. pred ov. i(le
ment. Týh. trh hald. pand. a drn trhy
na vlnu: 1. v pond. po sv. Mednrdu, 2.
v pood. po nv. Tereaii. Dobytčí trhy v
out. po kudem jarm.

'l'lůlin (okr. Kojot), i. v out. po ". Jos.
en., 2. v outer. po av. Janu ití-est., 3. v

'llý outer. mč-íco hlína.
Tlumačov (okr. Napaj., v. Hrad. kr.), ]. v

pond. po 3 kril., 2. 3. nd. po velko
noci, 3. na sv- Jiljí, 4. na sV. lllvla.

Tovačov (Tohiuchau), !. iní den po nov.
roco, 2. v ouler. velhonočni, 3. v outer.
svníod., 4. v ouL po av. Václ. Týhnd. trh
v out. v katd. týdnu.

Trachiiu (Tracht, olu. HustopJ, 1. vpond.
po rv. Trojicí, 2. v ond. po rv. Barlol.,
3. v nd. pred av. ndř.

Trnov a (Tymau, okr. Třebom), !. v lní
pond. v posté, 2. na sv. Jiří, 3. na sv.
Jak., 4. v den všední po natoz. P. Ilaric,
5. na av. liik.

Troskoioucc Treskavic, okr. klikni), l
v pond. po tte' ned. velikon., 2. v pond.
po natoz. ?. Mario.
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Tršice (okr. Uno.), ]. v out. po Jmeno
Jelíto, 2. ve Md. po lv. llnu Nap., 3.
ve stí-edn po nEI'OI. P. Horie, 4. vo atredu
po sv. Hart.

Třebíč. 1. v uuedoportí, 2 nl av. Butol.
Veliký trh na sv. Annu. Koňský . dobyt.
trh ten den před kal. jarm., pak ' outer.
pí-ed sv. Aloisicm a v outer. po vl. Sut.
'l'y'h. trh katdý pand.

Třebová Horavaká (láhrirch-Trůhau), ]. v
pond. po 2hč ned. poutní, 2. v poud. po
av. Troj., 3.v pon. po sv. Rocha, 4.v pou.
po sv. Frant. Ser., 5. v pond. po av. Lucii.
Trh na koně & doh. ve čtvrt. pred Iním
& 4tý|n jnrm. Týhodni trh haldou robotu.

Třešť (Trio.-sch),1. M poud. v poutě, 2. v
pond. po sv. Prokopa, 3. v poud. po ".
Frant. Ser. Dobyt. trh nn trh výr. 4. V!
roční a dobytčí trh v pondělí po lv. 8
králich Týhod. trh kud. pátek.

Tvrdonice (Tumitr, okres Břeclav.), !. v
pand. po druieb. nad., 2. na anlatoule.

Uherčice (Auerschita, okres Hutton). ]. v
pond. po 3 hrál., 2. v pouti. po ov. Tro
jici, 3. v pond. po rv. Frantith. Týhod
trhy katdý out. | itek.

Unčov (Hunčov. "lunch-Neustadt), !. v
out. po jménu letne, 2. 2hý out. v máji,
3. v 2hý out. po sv. Pot. | Pav., 4. iní
out v “H, 5. v out. red IV. Martin., 6.
2hý out v híezuu. Vel č týh. trhy: !. vo
čtvrt. pred vinocí, 2. I'll rel. čtvrt. “rý—hod.
trhové v out. | v pátek.

\'ančlm. viz: Ivančice.

Vejmysllm (okr. Kruml.),]. ve čtv-rt.Redkvót. ned., 2. v out. po nanebenetí n.
llnrie, 3. ten den před uv. Tomil.

Vejvanovice (lv-novice,Emnovic), 1. Y
třetí out. po Hromnicích, 2.v out. svatod..
3. v den po rv. Vavřinci, 4. v out. pred
av. líikul. Konalo :: dobyt. trhy ve "rodu
po každém Valném trhu (jaru.) Týdenní
trh: haldou středu.

Velká (okr. Suiza.), 1. v out. po ílromn.,
2. v 3. střed. po velikon., 3. v out. po
rv. llarí Maid., 4. v out. po av. Šim. |
Jude. Trh. koňak. & dobytčí katdý pond.

Veseli nové (okr. Zda), 1. v out. po ".
Iarlétč, 2. na sv. Václn. Hlavní týdní
trh v out. prod květ. ned, 3. voutpo ".
Leno. Trh na dobytek uroven : ročním trh..

Veseli staré, !. v out. po kvótné neděli,
2. ve střed. po sv. Trojici, 3. 4tý out. pl'ed
ov. Anjel. Stráže., 4. 2llý out. v adventu.
Trh na dobyt ten den před keid. jnrm.

Wslrnlce dolni (Unter - Wisternitz, okr.
llik.). !. v nul. po sv. 3 král., 2. v out.
po av. Cyr. a llclhod., 3. na ovat. Filip.
0 Jak., 4. na sv. Jakub., 5. na sv. Ila
toušo. 6. v pand. po sv. Ondřeji.

Vladislav (okr. Třebíč.), 1. ve čtvrt. před
květ. ned., 2. ve čtvrt. pred Ill-il. ned., 3.
ve člvrt. pred iv. líntouBem, 4. ve čtvrt.
pred ar. Tomáš. Dob. trh. o těch 4 jarm.

Vlachovice, !. v out. po hrom., 2. 3“ út.
po sy. Fil. . Jik., 3.v out.po nanobovzotí
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P. Marie, 4. 2hý út. po sv. llavlu, v den
před tím trh na dobyt. Týh. trh kai. noh.

Vlasatice (Westin, okr. MíkuL), l. v
pondělí po Bol. Tele, 2. Btí pondělí
po sv. lletouši, 3. v pondělí před všemi
Svatými.

Vracov (okr. Kyjov.), 1. ve. středu po ve—
lik., 2. na svat. ProkOpa, 3. v outerý po
všech Svatých.

Vranov (Frein), 1. na papeleční středu,2.
na svet. Floriána, 3. na sv. Annu, 4. v
pond. po ohrác. rv. Pavla, 5. na Dušičky.
Trh na koně v sob. před obrdc. sv. Pav.
Dob. trhy: 1. v sobotu po av. Anně, 2.
v sob. po ". Michale, 3. ten den před
všemi Svatými.

Vraíčnin (Frattíng, ohr. lem.), l. na den
sv. Fab. & eb., 2. v Out. po květ. neděli,
3. v Out. po sv. Markétě, 4, v out. po sv.
Jiljí. 5. v out. po sv. Kateřině. Trh kon
ský a dobytčí před každým jarm.

Vsetin, [. V Out. po Hromn., 2. v out. po
ev. Fil. & Jak., 3. ten den po proměnění
Christo P., 4. na sv. Lukáše Evan. Velké
týh. trhy: !. na zel. čtvrtek, 2. v pond.
před sv. Vdcl., 3. na av. Tantdše Ap. Trh
dobyt. před kudým jarmark., trh na obilí
haldou eobotn.

Vsetin dolni, ]. v out. po rv."ntěji,2. ve
středu před sv. Duch., 3. v out. po na:-oz.
P. llarie. Trh na dobytek před kal. roč.
trhem. Týh. :: dobytčí trhy ve středu ode
stř. páneleční nl do velkon.

Vlčkov (Winchau), [. v ond. po 3 král.,

2. ve středu li.—9ev. Cy '. a Method., 3. vpend. po sv. ||. a Jak., 4. v pond. po
sv. Markétě, 5. v pond. o povýšení av.
Ill-lie, 6. v pond. po vtec Svatých. Trhy
na koně : dob. 8 dní před hid. jar-m.
Týh. trhy held. out. a sob.

Vymvloo, 1. na 2hý out. po sv. 3 hrálícb,
2. 2hý out. po velkonocí, 3. 2hý out. po
uv. Pot. a Pav., 4. ve střed. a ve čtVrtek
před penvícením, 5. v out. po všech Svat.
Dobýt. trhové v pond. před kaldým jarm.
Velící týhod. trhové: 1. v outer. po svut.
Duchu, 2. v Out. po ev. Vavř. Týhod. trh
hald. outer. V poutě jest kud. outer. trh
na dobytek.

Zábřeh (Hohenstadt), 1. 2. ledna, 2. Vpon
po Bol. Tele, 3. ten den po sv. Bartol

Výroční trhové a. nor-wa.

4. na av. Voriilu. Trh nl koně : dobyt.:
l. v ond. po neděli postní, 2. vpond. po
Boi. ele, 3. v pand. po av. Bnrtol., 4. 11

and. po sv. Voršile.
Z ounky (Zdounck, okr. Emmi-ř.), !. v

pond. po Boz. Vstoupení, 2. v pond. po
sv. Mart.

Zlin, í. na sv. Matěje, 2. v pond. po pro
vodní neděli, 3. ve sti-ed. po rv. Duchu,
4. v out. po škap., 5. v pond. po naraz.
P. Marie-, 6. na sv. Barboru. Velk. týhod.
trhy v pond. svatodušnl.

Znojmo (Znním), l. na sv. DOrolu, 2. '
out. po kýchavné ned., 3. na sv. Jiří, 4.
na av. Jana křt., 5. y čtvrtek po neror.. P.
llnr., 6. na sv. Šim. a .ludu, 7. ve čtvrt.
před početím P. Marie. Kdyby av. Doroty,
.liřihp, Janů 1m. neb Šim. & Judy připadlo
na pátek, drží se výroční trh v out. na
to. Obyčejný trh vždy před výročním
trhem. Trh nn len n p'nzi !. na sv. Šim.
a Jud., 2. v sob. před 2hou ned. advent.
& někdy i o předním trhu. Trhy nn vlnu:
]. ten den před av. Jan. křt., 2. před ".
Šim. & Jud., někdy též o předním trhu.
Trh na koně a na dob. ten den před vý
roč. trhem. Trh. týdní každ. sobotu.

Zdtnim (Steinitz, okr. m.), 1. v pond.
před Botím vrtoup., 2. v pond. před rv.
Bartol.

Zdňr (Scar), l. v ent. po nov. roce, 2. ví
out. před středOpostim, 3. v out. po ovat.
Trojicí, 4. v out. po rv. Bartol., 5, v out.
před sv. Mart. Dobytčí trhové v pondel
před Raid. jarm. Trh na koně taroveň :
trhem na hovězí dobytek.

Zeleínva (Scheletau, okr. Tel.), 1. na svat
Matěje, 2. v pond. po av. Trojici, 3. ve
čtvrt. po lv. Václ., 4. na rv. Tomáše Ip.
Dobýt. trh ten den před hald. jarm. Trh
obyčejný haldou středu.

Žeravice. 1. v pond. malovat.; 2. v pond.
v křtí. dnech, 3. v pond. po rv. Anně.4.
ten den po sv. Kateř. Trh Irons. : doby-t.
první den a den po sv. Kateřině.

Židlochovice (Seelovitz), 1. v Outer. po
obrácení .v. Pavla, 2. v out. po ev. vne,
3. na sv. Šim. & Judy. lídyl ale ten svět.
v ned. připadne, drtí se jarm. v pond.,
4. v out. po sv. Vavřinci.

Poznamenůni. Pořadoteli kalendáře tohoto odletí na tom, aby se odbíratelům jeho vic
stra'lnč haldým rokem důkladnějí výhovčlo. Ohlcdem na trhy výroční ldd-íme tudy!
vážená přednostenrtva všech těch obcí, jejich! trhy by snad v něčem bezchybné
nebyly, aby mi upravu laskavé zaslati ničilo, jakoi se ji! leto: bylo stalo od někte
rých obcí, je! Opravy bývalých omylů v trzích svých“do tiskárny byly zaslaly. Ro
zumí se., že dopinové tito musejí l'rnttkovětni býti. Tak se stane, že kaldy'm rohem
tato důležitá stránka knlendářův v „Morat'auu“ našem v úplnější ryzosti se objeví,
čeho! bohuíeí at doposud ve mnohých kníendářích postrádáme. Nynější válenípdni
starostové . výborníci obecní snad ochotně. ve prospěch obcí svých této uctivé tá
doatí nail zadort učiní.

Ignác. Vurm,
duchovní lprivce ' mor. lla.. octu—nov!pro

undůřa.nnodtmlon mu./.la!v Brně, pořodltol hl



Výroční trhové v Slézsku.
Albrechtice (Olbersdorf), 1. v pod. po

3 Král. .. 2. na Filip. a Jakub. -— 3. v
pond. po Nanebevz. P. Mar. — 4. na Šim.
| Jud. — Trh koňak. : dob.: 1. ve etl-.
pred ned. květ. — 2. Ve středu po Jak.
a Anne. —- 3. ve středu po 2. pand. v
říjnu. — Týd. trh hai. ntfedu.

Anjelské Hora (Engelsberg), l. ' pod.
pred Obric. evla. — 2. na 1. pond. po
Anně. — 3. v pond. pl'ed všemi Svat..

Benešov (Beniacl|). 1. na !. pon. ' posté
——2. v úter. po PeL : Pav. — 3. Vpon.

i-ed liljlm. — 4. v úter. po Kaler. —
yd. trh hi. stredu.

Bili! “'odn (Wei-summer), !. \! pond. po
ned. smrt. — 2. v 4- poud. Vclik. 3. v
pon. po viech Svat. — Týd trh kaz. čtvrt.

Blltwlre (Wagetadt), !. druhý čtvrt v pout.
— 2. na Jiljí. ——3. na Mikul. —- Dobyt.
trh 1. ve čtu-tek pred Bottm Vstoup. —
2. Pran čtvrtek po Bol, Télc. —- Velký
týlu. trh na :elen. čtvrt. — Kat. čtvrt. trh
rýh. a na obill.

Bllsko (Belic), 1. v nad. po 2. ned. post.
— 2. v pond. po anu Ill-eat. — 3. dne
15. :áh. — 4. na llihnl. -- Trh nl vlnu:
[. dne 22. května. -— 2. dne 10. října.—
Trh dobyt.: ]. v pond. po av. Trojici —
2. DI lana Křest. -— 3. na luk. — 4. dne
15. IČH.

Bohnmln (Oderberg) l. na Adelgundu. —
2. v pond. po 2. ned. Velik. — 3. na
Navštiv. P. Marie. — 4. na Michala. —
Hlavní týh. trhy: Ve středu pred Velik.
pred ev. Duchem . před Vánoci. ——Koň.
| dob. trh pred Ital. výr. trhem.

Bruntal (Reudenthul), ]. v pond. po nov.
roce. _— 2. v pand. po 2. ned. post. -——
3. v pondeli po Ji'rl. _—4. v ondeli po
Harkyté. — 5. ' pond. po artinn. —
Ty'h. trh každý úterek. — Dob. trh: 1.
v úterý po Jirí. — 2. v úterý po ev.
Martinu.

uklnanll (Zuckrnantel), !. na Matěje. —
2. v pond. po 6. ned. Velik. — 3. na
Matouše. — 4. na Ondreje. — Týh. trh
hat. středu | robotu.

freiwnld (Freiwaldau), l. v denpo novém
roce, dne 2. ledna, 2. na sv. Josefa, dne
19. břez., 3. na sv. Jana Ill-eat., dne 24.
červ. — 4. na sv. Michala, dne 29. n'řt.

Friedhelm, ]. v pond. maaOp. — 2. \!
úter. velikou. — 3. na Navštiv. P. Har.
— 4. v pond. po Hedvice.

Frydek, 1. v ponděli po 3. Král. -— 2. \!

%Ondčll pl-ed Josefem. — 3. v pond. poll. a Jak. — 4. v pond. před Janem
Křest. — 5. na sv. Jakuba. — 6. vpond.
po Dichalu. —- 7. v pond. před Kateři
nou. — Trh na koně, vlnu . dobyt. dva

dní před ku. výr. trh. — Týh. trh hi
pand. : pitek.

l'ryštnt (Freistndt), l. na Obnle. Pula. —
2. v pand. po ned. velik. — 3. na Bar—
tol. — 4. na Šim. : Jud. — 5. ve llÍ'Cdll
go Veitla. — Trh na vlnu v den před
Sim. a Jud. —- Týh. trh každý ůterelr.

llrnbina. ]. na Zamoubenl P. Marie. —
2. dne 16. brana. — 3. dno 16. května.
4. dne 2. července. — 5. v pondělí po
Narot. P. Marie. — 6. ln Šim. . Judu.

Hradec (Graz), Výroč. a dobyt. trhy: 1. v
pond. pred 1. květnem. ?. v pond. po
Bol. Tele. — 3. na Jakuba. —- 4. v
poud. po Michala. — 5. na mlaďa'thl.

Jablunkov, l. v pond. po Obric. Pavla.
—- 2. v pondéll po Jak. npbnt. 3. v
pand. po Šim. : Jud. — 4. v pondělí po
Fil. : Jah. -— 5. \! pond. po prv. ned.
Velilt. — Týh. trh každý útereh.

Javornik. ]. pond. | ' úter. po obrácen!
Pavla. — 2. na Filipa a Jakuba. —- 3.
ne Jakuba. -— 4. na Šimona : Judu. —
Koň. : dob. trh na všechy výr. trhy. ——
Týhod. trh kai. ůter. na obilí., stravné
včel, alimu, dl'lvl & t. d.

Klinliovlce (Kdniguberg), !. v pondělí po
nedeli druleb. — 2. \! pond. po lv. 'I'ro
jici. -— 3. na av. Vavřince. — 4. na lín
tořinn. — 5. v poud. pred Valent. -—Trh
na dob. a vlnu: 1. na F||. & Jak. — 2.
na Václava. ——Týh. trh kud. pond.

Krnov (Jágerndorl'J. ]. v pond. po nedeli
kýchavuč. _—2. v pond. po 6. ned. velit.
— 3. pond. po navšt. P. Har. — 4. '
pond. po nuoz. P. Mar. — 5. v poud.
po obéL P. Marie. -— Koh. a dob. trh 1. '

oad. po ned. květ. — 2. ' pond. po
arkyté dne 13. července. _—3. v pond.
o Bartol. — 4. v pondeli pl'cd lliltul.

0 r_v (Dana). ]. v pond. Inled 3 Krúly.
|). v pond. po ned. provodné. —- 3. v

vond. před Janem. -—4. v Bond. po povýš. ev. lít-tte. — Dobyt. tr 1. v pond.
po ned. provod. — 2. v pond. po povy'i.
uv. KHte. —- Týh. trh hal. pond.

Opava (Treppuu), !. dne 1. února po 8.
dnt. —- 2. dne 1. května po 14 dní. —3.
dne 1. srpnu po 8 dní. — 4. dne !. li—
ltOp. po 14 dní. — Vel. dob. trhy: l. 8
dní po sv. Troj. -— 2. 8 dntpo Janu lít-est.
— 3. 8 dní po Jak. — 4. 8 dnl po na
rození P. Mar. —|1'rh na vlnu: 1. dne 6.
května. — 2. dne 29. mil-t. — Každý uv.
8 dní. — Týh. trh kaz. etl-edu : nebot.

Opavice (Trapplowiu), 1. první pondélelt
po Boi.. Tele. — 2. po Michala. — 3.
po dovttmku.

Skočov, 1. ve čtvrtek po devítnílm. 2. v
den po Boi-m Vstonp. — 3. ne Umim:
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padne—Iiv cobotu neb v ned., odlolt ne
na budoucí ůterel. — 4. m Bnrtol. —
Veil. týhod. trh: 1. ve čtvrtek před Ván.
— 2. Ve čtvrtek před Velik. — 3. ve
čtvrt. po Bol. 'l'čle. — 4. ve čtvrtek po
Michala. -—Dob. trh v den před ht.
výr. . velk. týhod. trhem.

Htřebovlcc, I. na 4. ůterek po nov. roce.
— 2. ' úter. po VeIiL — 3. ' úler. před
len Křest. — 4. ' úter. před llcdviiOu.

Strumeín (Schwenwnnor) 1. na Jirího. —
2. ne lícbnla. — 3. v pond. po Jakub.
— 4. v úter. po nov. roce. — Dob. trh.
v den před kal. výr. trhem. -— 'l'ýh. trh.
hldý pátek.

Tčůin (Telchen) 1. v den po Hrom. — 2.
' úlet. mtodulnt. —-3. v pondělí před
Ilit Ilegd. — 4. po nul-o:. P. Marie. —

Výročnítrhovč u Sluch.

5. nl Ondřeje. ——Tilt. trh hl. etl-edn |
robotu. — Trb na vlnn: 1. dne 28. lvčt.
_ 2. dne 2. Hjna. — Dob. trh kud. pil.
Padne-Ii vhl na ten den svitek, odlou
se na budoucí sobotu.

Vidna (Weidenau) !. v pondeli po novém
roce. —- 2. v pond. po ned. lil—lt.— 3.
na Vavh'nce. — 4. v pond. po Frant. Se
rul. — Týh. trh. lol. pond..

Vllkov (Wišnadl) !. na Víla. — 2. uati-ed. pře lluvlem. -— Týh. trh: 1. ve
čtv. před Hrom. — 2. v ponděli po 3.
nod. Velik. — 3. na road.-pant. —4. v
den před anit velký trh.

Vrbno (Wurbenthnl) !. v cm!. předHrom.
——2. v pond. Janu ředit. — 3. '

genů. po liebe u. — 4. druhé pond.pledelitou. — Týh. trh hid. poud.
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Výroční trhové v Čechách.
NB. Výroční trlty na svitky padající odbývají u následujícího, místně také phdchiee—

jit-ího všedního dne.

Abcrtany (Abertltnm),v pondčltpočtvrtů
neděli nvtttoduítní.

Anjelnků llora tEngelhnua),výroční.
dobytčí trhy ty pondělky: l. po Látaro,
2. po ev. Trojici, 3. po sv.Anjt'luStriici,
4. v první v Adventu.

Arnoltice (Amedorf),ty pondělky: !. po
bílé ned. 2. po navštiv. P. Marie, 3. po
ov. Václavu.

Ah (Mch), výroční . dobytčí trhy ty
pandéíky: ]. po ned. hit-re, 2. po ",
Trojici. 3. před ev. Jiljím. 4. před av.
Ondřejem; každou robotu týkodní trh.

Audllrr. Annou. Auplee, Alu-oby,
Aun-tí.Autti. Auterý ví: o..

linkov nad .lt-ero- fBackoícn).1.
vpond.podmh6 nod. ndventní. 2. v. pond.
po IV. Fubíttnn . Šebeftianu, 3. vpond. po
omrtolnů ned., 4. druhů pand. po Veliko—
nocí. 5. to středu před Božím Tělem, 6.
v pond. po lv. lorkéte, ?. v. pond. po
ev. Bortolontčjí, 8. tu stredu po lv. Fron
tilku Ser-f.

Bousov dolni (Benton), l. po ovat.
Vavřinci, 2. v první neděli v poctě, 3,
ve čtvrtek po uvalení Duchu, 4. ve čtvrt.
po natoz. P. Marie. Týhodní trhy každý
čtvrtek po celý rok.

llůrlnlr (Blrríngen) prvnípond.vr£l'íneb
po ". Anjelu str.

Bavorov (Banu), l. na sv. llntčje, !.
sv. Jiří , 3. na ". Jiljí, 4. nn obětování
P. Marie.

Brťov (Feuchnu), ty pondělky: !. před
Velíkonod, 2. po ov. llavlu. 3. před Vi
nocomí.

Bechyně (Bechyn), !. ' pond. pojménu
Ježíše, 2. ten den po tv. Petru | Pavlu,
3. ne Dušičky. Trhy no dobytek'n vše
likó zboží v outerý po celý rok čtyry..
krůt, totiž: druhý out. v poste. v outerý
velikonoční, v out. po nonebevz. P. hh
rio. v ontorý po ev. Urbonu, (kdyby měl
poslední no avatodušní out. podnouti, tedy
příští onu-rý. Všem cizím obchodníkům
. řemeslníkům dovoleno jen své zboií
veřejně prodúnti. Outerý po IV. Fit. .
Jokubn, pak po IV. Václavu jooo pouze
pro domácí natanoveny.

llčllt ÍWCÍIIWICI). ty pondělky: 1.první
v postě. !. před nnnebevatoup. Páně, 3.
druhý po lv. Ilrkétě, 4. po povýšení uv.
kříie, 5. ve otředu před nv. Iíoteřinon, 6.
na sv. Tonišo opoatoltt; každou středu
týdenní trh.

Bělčlcc, výroční. trhy nn dobytek: !.
na uv. louh, 2. vden ponurou. P. llnrio,

3. v pond. po IV. Petru | Pavlu, (. nn
lv. Martma.

Bělohrad, [. ve čtvrtekpo .v, Petru .
Pavlu, 2. ve čtvrtek po narození Penny
Morie, 3- ' nut. po ". Havlu; týdni
trhy každý autorek.

llcnůtk. (Neubenalek.)výroční . trhy
na dobytek ty pondělky: 1. po nedeli
Okuli, 2. po Božím Tele, 3. po ev. líoři
Nejdelcnč, 4. před narozením P. Marie,
5. po sv. Martinu.

Benešov (Benescbau), [. na den obrúc.
sv. Pavla, 2. na IV. Josefa pěstouna, 3.
ne sv. Filippo o Jnkuba, 4. na IV. Antaníno
Pad, 5. no ev. Annu, 6. na .v. Matoosn,
7. no nv. Rehek Arch., 8. na av. On..
dřejo upon. První . třetí trvá 8 dní.
Připadne-li některý z nich nn sobotu,
drží It: v následující pondclí.

lleneiov (Benno), ty pondělky:] před
květnou nedělí, 2. před nonebevttOupenírn
Pinč, 3. po nor-oe. P. llnrie.

Benekov . Kopltce, 1. v outerýve
likonoční; 2. na lv. Jak., 3 no svatou
Tereaii.

Demon, !. v pond. po jmčnn P. Jomo,
?. třetí pondělí v postě, 3. v pond. po
neděli Jubilate, 4. ve čtvrtek po IV. Pro
kopu, 5. v ponděli po utétí IV, Jona
Kittl., 6. v pand. po uv. Mutina: v ou
terý n Ve čtvrtek týh. trhy.

Bernal-dice, !. ve čtvrtek po ov. Mn
teji, 2. ve čtvrtek před Kantate, 3. no
". Prokopa; týhodní trhy: ve čtvrtek
před velikonocí, ve čtvrtek pred vánocemi.

Bezdružice (Weteritz), t. dne 4. květ.,
2. dne 6.červno, 3 vpond. po IV.Victovu.

Bělín. (Bůh). 1. v pond. pontní, 2. ve
čtvrtek po Božím Tele, 3. Ve att. po IV.
Bortoloroóji, 4. nn ov. Hot-tin- bisk. Ka!
don sobotu týdenní trh.

Btitee, :. dno 4. února. 2. v pond. pred
ev. Florinnem, 3. v pond. pred povýů.
lv. Kříže, 4. v pond. po ev. Ilrtinu.

Blatna. 1. no lv. Fabiano n Šebeetinnn,
2. druhý čtvrtek v posté, 3. ten den po
zvěstování P. Marie, 4. na sv. Víta. 5.
ten den po nanebevzeíí P. Marie, 6. v
pand. po sv. Jarolíma, 7. ten čtvrtek
před !. nedělí adventní, 8. ve čtvrtek
pred ".Metoušern . ne .v. Tomášekoňský
: dobytčí trh. Každý čtvrtek po celý
rok trhy na obilí o dobytek.

lllovlre, 1. ve středu před kv. nedělí 2.
na sv. Markétu, 3. ve středu po nv. Jiljí,
!. ve Iti-edn před všemi Svotými.
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Blinny (Flóltau),výroční trh na kon! |
dobytek: 1. první pondělí v posté. 2. ve
středu po IV. Trojici, 3. v pand. po av.
Jarolíma . 4. v pand. po početí P. Marie.

Bohdaneč, výročníadobytčítrhy: 1. ve
středu před vstoupením Páně. po 8 dní.
2. v den Rozesl. av. Apostolll,3. ve středu
po Bartoloměji, 4. v pond. po av.
Havla, po 8 dní. 5. ve alřcdu před iw.
Martinem, po 8 dní; na přízi v pond.
1. po třech Králícb, 2. po Hromnicích, 3
po sv. Josefu, 4. po rv. Vítu. Každou
etřcdu trh na obilí.

Bochov (Buchau),výroční a dobytčí trhy:
1, v pondělí po sv. Jiří. 2. v pond. po
sv. Jakubu, 3. na av. Mínhnla, 4. v outerý
před Adamem a Evou.

Boleslav mladá (Jnnqbnnzlaul.ty ou
terky : 1. po 3Krůlích, 2. před sv. Duchem,
3. pred av. Bnrtolom., 4. po av. llavlu.

Boleslav stavů (Altbonzlau),1.tn středn
po smrtelné neděli, 2. poslední att-edu v
grpnu , 3. ve alt—edupřed ev. llavlem, 4.
na den sv. Jana Evana.

Bor (Haiti). výroční, dobytčí akodaké trhy
ty outerky: 1. po Okolí, 2. po sv. Ducha,
3. po sv. Michala, G.pl-ed uv. Mikulášem;
obilní trhy každý onterek. nn koně :: ho
vězí dobytek každý outerek od sv. Jiří až
do av. Ilavla.

Borek. .llrlmv (Górknu),ty pondělky:
[. po neděli Lžtare. 2. před av. lanem
Křtitelem , 3. před sv. Bartolomějem , 4.
na sv. imona a Judu.

Borohrádek, 1. ve ctí-edu\“suedopoatí.
2. na sv. Františka Semi; každý outerý
ty'hodní trh.

Borotín. í.v pond. po neděli Rognte,2.
ve čtvrtek po Božím Tele, 3. na sv. Pro
kopa, 4. na av. Annu, 5. na povýšení sv.
Kříže, 6. ve čtvrtek před av. Havlem, 7.
ve čtvrtek po atředopoatt.

Borová (Baran),výroční trhy ty čtvrtky:
1. po av. Fabiano n Sebestiano, 2.po ne—
děl. Quauimodog , 3. po Boi. Tčle, 4.—po
narož. P. Marie. Trhy nn dobytek ty ou
terky: ]. po první neděli postní, 2. po
Látarc, 3. po Judika, 4. na sv. Tomáše
apost. Týhodni trh každý pátek.

Borovany (Forbea) I. v pondčlípo na
nebevat. Páně, 2. na sv. Lukáše 18. Hjna.

Božejov, 1. na av. Annu.,2. na av. Leo.
polda; každou středu týhodni trh.

Boží Dar (Gotteggab),v pond. po av.
Anně a před SV. Simonem & Judou.

Brandeis. 1. v outery' pi-ed Hromnicomi,
2. po Velíkonoci, 3. po sv. Trojicí, 4. po
sv. Vavřinci, 5. po av. Václavu, 6. po
av. Alžbětě.

Ill-andel- nad Orlici., výročnítrhy :
předcházejícími trhy na koně a hovězí
dobytek ve čtvrtky: 1. před popoleční stře—

Výroční ehm v Cechach.

don, 2. před av. Markem, 8. před role
alňním av. apoatolů, 4. před sv. Havlem
5. před štědrým dnem. Týk. trh každý
čtvrtek na len a potravu.

Březnice i. v ponděli po první neděli
postní, 2. \! pond. po květně neděli, 3. v
outcrý avatodušní, 4. v pond. před ev.
Maří Majdalenon, 5. ve čtvrtek po IV.
Bartol., 6. ten den po Duiičkích, 7. v
pondělí po ev. Mikuláši.

Březno (Priesen) !. v pondělípo av. Be
hoři, 2. po nanebevaeti P. Marie, 3. po rv.
Michelin; týdenní trh každý outerý.

Brod ('esltý (Bóbmiach-Brod), ty pon—
dělky: 1. po neděli Judika, 2. po ".Tro—
jící, 3. před av. llavlem. Dobytčí trhy:
!. v pondělí po první nedali postní. 2. po
sv. Petru a Pavlu, 3. v pondelí po rv.
Šimonu a ludč.

lla-url Německý. (Deuter-.hbrod).t_vou
terky : [. druhý out. po nv. trech krůl.2, drn.
hý v posté. 3. po nalezení sv. Kříže. 4.
před av. lanem Křestitelem. 5. po pový—
šení sv. kříže. 6. po av. Františku Seraf.
(Tí-cti a pátý bývají nejslavnější). Trhy na
dobytek ty autorky: !. po Hromnicích, 2.
čtvrtý v posté, 3. před Velikonocí,4.po av.
Trojici, 5. po sv. Prokopa, 6. po ev.Vavřin—
ci, ?. po sv. Martinu , 8. před Vánocemi.

Brod železný (Eisenbrod),I.předposlední
maaop. autorek., 2. před av. Vítem, 3. po
av. Václavu, vesmes po 8 dní.

Ill-oder, !. v maaop. pondělí, 2. v avalo—
dušní outcrý, 3. v pond. po ".Frant Ser.
4. po Vánocích. _

Brunov (Braunau), 1. v pond. po ned
Seng_, 2. v outerý avatodušmí, 3. vpoad.
před naraz. F.Marie. 4. v pond. po neděli
adv. Každý čtvrtek trh na plíží, každou
aobotu trh na plátno.

Brož—ny, !. v pond. po 3 Krélính. 2. po
sv. Gottharda, 3. na sv. Víta, 2. v pond.
po Bv. Václavu.

Buelmv (Butzkau), 1. dne 24. května, 2.
dne 17. října.

Budějovice (Budweia) ty pondělky: !.
po 3 Iíra'lich, 2. po Božím Těle, 3. po
nnroa. P. Marie, 4. na sv. Martina, Vesměs
po 14 dní, totiž 8 dní před a 8 dní po
jmenovaném dnu. Týbodní trh každý pé
tek, každý čtvrtek trh na kane, hovězí a
jiný dobytek.

Budňany (Budňan)1.4.dubna,2. ve středu
po naroz. P. Marie., 3. na sv. Voršilu.

Budyně (Bodin), 1. v outerý po Hromni
cích, 2. v out. po sv.Antonínn Pad., 3. v
pand. po Marii Snežne, 4. out. po ".
Václavu, 5. po sv. Krišpinu.

Bukov-ko, ! na sv. Vojtěcha,2. na av.
Maří Majdalenu, 3. na av Havla.

Bořkovice (Puechwitz),výročnía dobytčí
trhy: 1. v outerý před av. Dncltem, 2. v
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out. po jmenu P. Marie, 3. ve čtvrtek před
sv. Kateřinou.

Bydžov (Neuhidschow),výroční a dobytčí
trhy: 1. ' druhou středu postní. 2. v outerý
po avatodušních tvatcíth. 3. na den sv.
Jiljí, 4. ' outerý před sv. Huvlcm, 5.
na av. Tomáše hhh.: v nuterý tyhodnl
trhy na obilí.

Bych-ů (Bistren), výroční e dobytčí trhy
1. ve středu po Septnagesimn, 2. ve středu
po Quasimodogeniíi, 3. dne 4. srpna, 4.
ve středu po tv. Mntouší, 5. ve středu po
av. Ondřeji.

Bystřice, !. dne 24. února, 2. dne 23.
dubna, 3. dne 29. srpna, 4. dne 28. Mna',
5. dne 20. proaínce.

nyní-tc:- Not'ů. ty ntřcdy: i. po Remi—
níacere, 2. po Linate, 3. po Minoríkordía,
4. po av. Duchu, 5. v pond. po xv. Petru
a Perlu, 6. v pond. po ev. Mít—halu.7. na
sv. Kateřinu | osmidenní lhůtou na roz
ličné zboží a dobytek. Týdenní trh na
obilí a dobytek každou středu.

('a-roliva: Dolní. ty pondělky: l. poav.
Josefu, 2. po nv. Jakubu, 3. po sv. Havlu,
4. po tv. Lucii.

Cerekve llol'ni, l. v poutnístředu,2.
na av. Markétu, 3. na gv. Maurice dne 22.
září. 4. na tv. Linharta 6. listopnda.

Cerekve \'ovů. tprvní atledu' postě,
2. na av. Matěje.

Cerhonice. [. na av. Matěje, 2. na av.
Vojtěcha, 3. na sv.Víta, 4. na "„Václav-a.

Cerhovice, ty čtvrtky: [. druhyv postě,
2. čtvrtý po Velíkonoci. 3. před tv. Petrem
a Pavlem, 4. po sv. Vtírlnvu. Každý ou-_
tery' týhodnl trh
ústav., ty pondělky: !. v postě, 2. po
ned. .luhilate, 3. po av. Petra a Pavlu, 4.
po nanebevzetí P. Marie, 5. ve čtvrtek po
nv. Lidmila, 6. v pond. po av. Havla. Trhy
na rotlíčný dobytek: !. den po sv. Petru
a Pavlu, 2, den po nanebevtctí P. Marie,
pak každou “kde a pátek po 3 líre'lích,
po Reminitr. a anilate.

Častolovice, 1. ten den předBKrňIy,:.
na sv. Vítn, oba . dobytčim trhem, 3. na
sv. Maří llajdnlenu, !. den po naraz. P,

nc.
Čechtice, výročnía dobytčítrhy: !. na

ohricení sv. Pavla, 2. v pátek před lVa—
todttšni neděli, 3. na sv. Volfganga, 4. třetí

v den po Sim. a lodě.
Celbltovlce, výroční & dobytčítrhy ty

outcrhy: ]. po sv. 3 Krtílich, 2. po ned.
Kantate. 3. po ov. Anjelu Strážci, 4. po
lv. llavlu.

'er-uta (Imkmdorí), ty pondělky:l.
po sv. Havlu, 2. po uv. Mikuláši, 3. po

_ slední v měsíci květnu.
Ccmolln, 1. v pond. po Hromnicích,2.

na av. Jiří, & III tv. lichalo. Trhy na
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dobytek od av Jiří ní do sv. Michala každé
pondělí.

d'a-root ico, l. v pond. před nanebovatonp.
Páně, 2. ' pond. před Božím Tělem, 3. vo

_ středu před povýšením sv. Kříže.
(Teotin, i. v pond. před nonebevetoupcním

Páně., 2 v pond. po sv. Petra a Pavla, 3.
_ dne 3. liatop. Týh. trh každou středu.
("htů.. [. ' onterý před Velílmnocí, 2. na

sv. Víta, 3. na av. Annu, 4. na sv. Kateřinu,
Chabařovice (línrbitz),výročnía dobytčí

trhy ty pondělky: !. druhý postní, 2. druhý
po Vcíikonocí, 3. poslední po sv. Dat-hu,
4. první v trpnu, vždy po tři dní a tolikéi
dm na dobytí-lt. Ve středu po celý rolt
týhodni trh.

('lteb (Eger), ty pondělky: 1. druhý po
neděli Reminiscerc, 2. po Božím Téle, 3.
po nv. Hatouši. Tyhodni trh haldou středu
a sobotu. Trhy nn dobytek první otledu
každého měsíce.

Chejnov, :. na obrácenísv. anln, 2. na
sv. Filipa a Jakuba, 3. dun po sv. Petru
a Pavlu, 4. na av. Martina. Tyhodní trhy
ty pondělky: 1. po 3 Krulich, 2. první v
poatě, 3. v středoposti, 4. po kvčtm'- nvd.,
5. druhý po Velikou., 6. po av. Duchu, 7.
po av. Virlavu, 8. v outery po Vánocích.

Cltlnm Královský čilí Kínžherg(líč—
nígsberg), 1. v pond. po třetí ned. poatní,
2. na sv. Víta, 3. v pond. před sv. Václavem,
4. druhé pond. v Adventě.

Chlumec, výroční . dobytčítrhy: 1. v
pond. po obrácení sv. Pavla, 2. první out.
vpostč, 3. ve středu po sv. llavle. 4. ve
středu po početí P. Marie. 5. ve středu po
Knntatc. Každý čtvrtek týbodm' trh.

Choceň, l. na obrácení av. Pavla, 2. na
velikonoční onterclt, 3. na sv. Maří Maga.,
4. v den po st. Václavu, všechy a osmi
denní nahodou; drnhy' tt třetí s mladým
jarmarkem. Ráno v den výročních trhu trh
na dobytek. Týhodnl trh hnidy patek.

!Jholtlce, ]. v pond. po 3 lírítlích, 2. v
nula-rý po sv. Filipu a Jakubu, 3. ve středu
po sv. Václavu.

Chomutov (Komotnu),ty pondělky: 1. '
pond. po ned. Reminiscere 2. po av. Filipa a
Jakubu, 3. po nuvšt. Panny Marie, a nejde-lí
se ten den o pondělím po Petru & Pavlu,
v pondělí na to, 4. po sv. Míchalu, 5. po
sv. Martinu biahupu.

Chotěboř, !. v pond.druhýpostní týden.
2. v pondělí čtvrtý postní týden, 3. v pon
dělí šestý postní týden, 4. v outery po
sv. Duchu, 5. v pondělí po sv. Jakubu,
6. na den sv. Felin- muč., 7. v pond. po
lv. Lukáši. 8. v pondělí po av. Martinu.
Každou středu týh. trh.

(hot-úlu, trhy na dobyteh_!. dne 11)
června, 2. dne t7. října. '

Clara-(', I. ten den po ". 3 Králícb, 2—
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ve čtvrtek po kvetne neděli. trvi 8 dní,
3. ve čtvrtek před ev. Janem Rep., 4. ve
čtvrtek po lv. Markétě, trvá 8 dní. 5. ve
čtvrtek po rv. August., 6. před Havlem.

Christina (Kraunu't, ty pondělky: !.
před masop. nedělí, 2. před rv. Janem Křt..
3. před nr. Vavřincem, 4. před av. Havlem,
5. po druhé nedeli ndv. Týhodní trhy
driíee každou středu.

Chrountovlce, ty čtvrtky: !. po očišťo
vání P. Marie. 2. před uv. Filipem a Je
kuhem. 3. před ev. Vavřincetn, 4. na den
lv. Kateřiny.

Chřibská (Krcibite), I. v pond. tři ned.
před ev. Duchem, padne—li nlo Děčíneký trh
na ten samý den. tedy o týden dříve. 2.
v pond. po sv. ilinhnlu, 3. první pondělí
v ndventd. Týdní trh každou středu.

Chrudim, !. druhi pond. v poutě, 2. ve
rtředu po nalezení ev. Kříže, 8. den po
nanebm. P. Marie. 4. na av. Berhoru. 5.
v pond. po lv. Frant. Ser-í. Pndne—li 3.
neb 4. trh na sobotu. odhývň » příští
pondělí. Trhy na kone: [. v první postní
pond., 2. třetí postní pond., 3. vpond. po
smrtelné neděli, 4. v pond. před lv. Duchem,
5. na IV. Prokopa, 6. vpond.před nenehe—
mtím P. Marie, 7, v pondělí před lv.
Front, Seraf.. 8. v pand. před IV. Barbo—
rou. Týhodní trh knřdou sobotu.

Chudenlee. !. druh'ou ntředn v postě,
2. na sv. Filipa . Jaknba, 3..na ev.řlnvla,
4. na sv. Kotel-inu. Týhodní trhy ne přízi:
í. druhý pátek v postě. 2.. první pitek v
edventč.

(“hvalllny (Kalndting), 1. ne první post.
sobotu, 2. ne den vstoupení Pinč, 3. v
neděli po ". Vavřinci, 4. na av. Hula.

Chile (Chielcb), výroční : dobytčí trhy:
l. na av. Josefa, 2. ve čtvrtek po druhé
neděli velikonoční, 3. v pund. po 16. čer
venci, 4. v pond. po narození P. Marie. 5.
na ".Martinn. Každý outerý trh na obilí.

nauce, 1. na den sv. Skolastiky, 2. v
pond. po Hunt., 3. na ".Vita. 4. vouterý
po av. Jakubu, 5. den před ev. Michalem,
6. na sv. Lucii. Koňské trhy: 1. ve středu
po W. 3 Krélich, 2. ve středu po Inbit.,
3. ve středu před sv. Jakubem. 4. ve utředu
po povýšení sv. Kříže, 5. ve otředu po
lv. Martinu.

Doubravka. výročníe dobytčítrhy ty
středy: 1. po Kantate, 2. po sv. Bnrtol.,
3. po av. VáclaVu, 4. po všech Svatých,

Doupov (Duppnu), I. ve čtvrtek po sv.
Michalu, 2. v pond. po Okolí. 3. dne 17.
května, 4. ' pand. po sv. Alžbětě. Dva
trhyna dobytek drží na druhého všedmho
ned po jermarcích.

Davle, 1.dne ít. července.pedne-Iina 30
botu, drží se příští pondělí, 2. ve středu
po rv. Raf-eh.

Výroční trbovb v Čechách.

Děčín (Tetnrhen), ty pondělky: 1. v první
po novém roce, 2. po w.?ilipn | Jaknhu,
3. po nanebenetí P. Marie, 4. pollední v
říjnu, vždy po dva dni. Týhodni trh na
přízi. obilí . potravní věci knidó ponddlí
& sti-edu.

Děženíce. !. 5. dubnu,!. 16. srpna, 8.
2. proeince; každou středu trh na obilí a
od ". Josefa ní do rv. Martine trhy na
dobytek.

"alina, ]. ne ". Vojtěch.,2. na"Jan
lířL, 3. na sv. Jakuba, 4. na av. Bel-toi.,
5. ne av. lmonn :: Judo, 6. na sv. Ber
born. Trhy: 1. v outerý před Vánocemi,
2. v outerý před Velikonocí, Týhodní trhy
na dobytek od rv. lorel'n II do konce
řijna každou středu. Padne—Ii na středu
nějaky“ svátek, nedrží se žádný trh.

"Krnov. výroční. dobytčítrhy ty čtvrtky:
1. ne tučný, 2. na lelený, 8. před rv.“—
tem. 4. před ". Bartolomějem, 5. před
ev. Martinem, 6. před Vlnocemi.
obi-any. výroční e dobytčítrhy ty pon.
délky: 1. po Reminiacere, 2. po Exnudi,
3. po neral.. P. lhrie, 4. ne "Jím-lilo.

"obi-il. 1. ve čtvrtek po popeločuí otředč.
2. v pondělí po ". Trojici, 8. ne den sv.
Michala. 4. na dušičky. 5- na sv. Tomáše.

Dobr-nika, í. ten den po sv. Jiří po
8 dní. 2. den po N.Durhu, 3.po ". Jiljí
po 8 dní, 4. den po sv. Václavu. 5. '
outerý po rv. Matěji, úroveň trh na koně.
6. v outerý po Ouasimodogeniti | koňským
trhem. Trhy _na dobytek: 1. den po ev.
Trojici, 2. v outerý pe uv. anlu. 3. den
po obrác. ".anln. Knidý outer-ýtýhodní
trh na len. přízi, obilí | jiné.

"okny (Hirachbergt. 1. ve středu po očí
šíování Panny Marie, 2. na sv. Filipa :
Jakuba, 3. v pond. po sv. Jiljí, L v pon
dělí po obětování P. Marie.

nomnb'n, ty outerky: 1. před květinou
nedělí. 2. na Ivetoduřní, 3. po sv. Bartol.,
4. v pond. před av. Havlem; kudy outerý
trh na dobytek.

Domažlice Claus). 1. ve středupo nv.
Dorotě. 2. na sv. Antonín.. 8. v pondělí
po sv. Anjeln Strážci. 4. druhý čtwrtek po
av. Martinu. Týhodní . dobytčí trh vždy
ve čtvrtek po celý rok.

Duh ('enlly' (Bóhm.Aichn), ty outerky:
!. před Vclikonocí, 2. před av. Duchem,
3. po ev. Bartoloměji, 4. před nv. Havlem,
5. v první pondělí po adrentě.

llubů (Doubn), !. na sv. Josefa, 2. vout.
po sv. Petru n Pavlu, 3. v pond. po ev.
Havla, 4. druhů pond. v adventě.

Duchcov (Do:), 1. Ve středu po 1. ned.
poutní, 2. na sv. Víta, 3. I'll lv. Bartolo
mčje, 4. v pond. před všemi Svetými.

Dvořiltč Dolní (Unterhaid),t. vouterý
po lv. Duchu, 2. ne den ". Michale.
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Dvořiltč llorni (Oberheid).i. na ".
louh., 2. v entod. out.. 3. n. ".Iich.,
4. ne lv. hne Ev. Týh. trhy kaid. ití-edu
od 1. května a do poalcdnlho září.

Dvory Nové (Neuhol'), 1. na den ohráe.
rv. Pavlu 2. ve čtvrtek před Judikn, 3.
|_“ IV. Annu, 4. na sv. Matěje, 5. na sv.
Simona . Judo. Týh. trh každý outerek
na obilí . rozličný dobytek.

Dvůr Iiralově (h'óniginhoD.víročnl :
předcházejícími trhy dobytčímí: 1. v on
tery' před Hromnícemi, 2. před kvétnou
neděli, 3. před ev. Duchem. !. před sv.
Markétou, 5. před sv. Matouiem, 6. před
všemi Svatýmí. 7. před rv. Tomášem; týh.
trhy na obilí a přízí v ouL . v sobotu.

Ervčnlco (Seestadll). výroční . trhy na
dobytek: i. v pond. po Reminisc., 2. na
lv. Bartoloměje, 3. na rv. Barboru, každý
čtvrtek týh. trh.

Fridianti (tet litat-), 1.na ned.Rogate,
2. \“ pond. po ev. BartoL, 3. v pond. po
lv. Šim. aJudé, vždy 8 dni spolu .! trhem
na dobytek; trh týhodni kaidé pond., na
obilí každý pátek.

Georgowalde.. (vkrajiLítomčřick)!. Na
!. pand. po nalez. sv. křlše. — 2. Na ],
pond. po sv. anjelu strážci. Každý úterek
týdnl trh na příli.

llabry (Habem),dobytčítrhy: 1, ve středu
po jmenu Jeilš, 2. ve čtvrtek v postě, 3.
ve čtvrtek v středopoatl, 4. ve středu před
Velikonori, 5. ve středu předev. Duchem,
6. v outerý po sv. Janu tří-tit., 7. po av.
Jakubu. &. dne 15. srpna, 9. ve čtvrtek
po povýšeni sv. Kříže. to. ve středu po
ev. Lukáši, 11. ve čtvrtek po sv. Felixi,
12. ve čtvrtek před Vánocemi.

[Iain—pach, [. v pondělímuopustnl. 2.
dne 2. května. 3. v pond. po navštívení
P. Marie, 4. v pond. po av. Šim. . Jude.

Hartmanice, !. nu den sv. Vitůls, to
jest dne 28. dubna, 2. na lv. Kateřinu;
týhodnl trhy na dobytek . rozličné věcí
každý pitek.

"a.lova (Han-lan), ty pondělky: [. po
lv. Jiří. 2. po 18. červenci, 3. po třetí
neděli v říjnu.

Hajda. ty pondělky: !. po ev. Vito, 2.
po nenebcneti P. Marie. 3. po sv. Václavu.

lleralec, i. na sv. Eleonoru21. února,
2. na sv. Antonín. Pad., 3. ne nv. Teklu
15. září, Každý !. čtvrtclt v měsíci trh
na dobytek, vlnu. přízí . len.

Heřmanův Nič-tec, trhy výročí-italie
dobytek ty pondělky: !. po jmenu Ježiš,
2. po první neděli po Velikonoci, 3. po sv.
Medardn, 4. po sv.Bnrtol., 5. na ten den
po všech Sntýrh.

Illinlko. výroční trhy a předchizejícími
trhy nn dobytek ty středy: 1. první po
".Apolenč, 2. první po ". Vite, tmel
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po ".BartoIOměji, 4. první po lv. Lukilí,
5. první po Velikonoci.

llodkot'ice (Libenm), ty pondělky: 1.
po neděli Lilian, 2. po lv. Vavřinci, 3.
po IV. ltlalouií.

lloiicc. ty pondělky: 1. po jmeno Jeiii,
2. druhý po Velíkonoci, 3. po povýšení
IV. Křlže. 4. po av. Mikuláši.

llui-epnllt, 1. na av. Blažeje, 2. na IV.
Michal.. 3. na sv, Mutina biskupa.

Hořice. ty čtvrtky: [. po ". třech Krůliclt.
2. před květnou nedělí, 3. před Rogate, !.
po sv. Prokopu, 5. před |v- Bartolomějem,
6. v outerý pred av. Martinem; den pled tim
se drží vždy trh na dobytek. Trhy mobíll
každý čtvrtek.

lloi'ice Moritz). Svobodný trh ne Barto
loměje. Trhy na chléb: 1. den před nanehe—
Vntoupcnim Páně, 2. na av. Martína, 3. na sv.
Tomáše.

"oi-ovine, výroční. dobytčítrhy.1. dne
11. února, 2. v out. Před nanehewtoupcním
Pinč., 3. na sv. Jakubal osmidenní lhůtou,
4. na povýšenisv. lil-lie, 5. dne 29. listopadu.
Trhy na krámu-ské zboží: i. v sobotu před
kv. neděli, 2. vsobotu před vánocemi: ty'
bodní trh každou sobotu.

llora Březová iBírkenberg),týhodnitrh
každé pondělí.

llora Ronova. (Arnachelberg),!. dne 9.
únom na den sv. Apoleny, 2.vpou. ova
todui., 3. d. 12. září na d. sv. Fabiana.
4. 17. prosince.

[lor- llrůlnů (Schónberg),!. první
pondělí v postě, 2. v outery' pl-ed veliko
nocí, 3. den po svet. Janu Nap., 4. von
terý před IV. Duchem, 5 den po nanebewetl
P. Marie, 6. ne ev. Kotel-inu, 7. routery
před vinocemí.

llora lintnů (Kntmberg),výr., kodekd
: dobytčí trhy: !. první pondělí poutní, 2.
v pand. po Kantete, 3. den po Boiim Tel:.
4. v pondělí po av. Matěji, 5. v pondeli
po lv. Martinu.

llora ". Kateřiny (Katharinnberg),1.
dne 2. červenec, 2. v poud. před ". Burto—
lomčjem, 3. v pondělí pl-ed rv. Hei/lem.

Horažďovice, 1. v outerý před Sep
tuageeíma, 2. v outerý před květnou neděli,
3. ve čtvrtek před sv. Petrema Pavlem 4.
v den Porcíunltuli, 5. ' outcrý před svatým
Havlem., 6. na svatou Barboru. Každý ou
terek trhy na dobytek.

llorlty (Bergstadtl), 1. ve středopostí,2. ne
sv. Jakuba; týhodni trhy: 1. maaopuntm
pond., 2. Ve středu po velikonoci, 3. na sv.
Víta. 4. na Šimona . Judu.

llory llaipmlté (Bergreicbemtein),!.
ve středu po suedoposll, 2. v outerý po po
výšeni sv. Iti-lie, 3. ve čtvrtek 0 Božím
Ti.-lo, 4. v pond. před sv. Mikuleňem.

Ilor' Matky Boží (BerptedtlU.|..F.).
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1. v první pondělí v postě, 2. dne 16.
srpna.

lla-tonů (Hoatau),!. ve středupředmaso
puatem, 2. ve středu před velíkonocí, 3. na
sv. Jana Ki'títcle, 4. na sv. Jakuba. 5. na
Šimona . Judu, 6. ve středu před vánocemi.
Týhodni trhy každou středu na obilí : polní
plodiny, : na rozličný dobytek. Trh na koně
od ned. lnvoluvít až do Božího Těla.

IIo-tinne' (Amuu), trhyvýroční e dobytčí
ty pondělky: i. po sv. Domtč, 2. po nv.
Trojici. 3. před jmenem Panny Marie, 4.
po všech Svatých; každý autorek :! sobotu
týh. trh na hov. dobytek.

llontonnlce,'1. v pondělípo 3 Králírh,
2. na sv. Matěje, 3. na den sv. Jiří na
vlnu, 4. v pondělí po sv. Proholiu, 5. ve
středu před natoz. ?. Marie, 6. ve středu
po sv. Václavu, každou středu týh. trh.

llolťlm (Gnatdorf), ty outerky: 1. po Se—
ngesíma, 2. po Kuntale, 3. na svaloduimi.
4. po nnnebeneti ?. Marie, 5. po jmenu
P. Marie, 6. před av. Kateřinou.

lloitiee Střelecká (Strahlhostítz),1.
první čtvrtek v měnící březnu, 2. dne 12.
května. 3. dne 26. září, 4. 'dne l2. pros.

Ill-.doc .llndřlclnův (Neuhaus),1. v
první pondělí v postě, 2. v outerý po
Enudi, 3. vpondčll po nancbevz. ?. Marie,
4. v pondělí po sv. llarlu; trby na do
lnytck : 1. ve středu vtřetím týdnu v postě,
2. ve středu po ludike. 3. ve středu pátý
týden po Velikonocí, 4. v pond. po sv.
Trojicí. 5. ve středu po ev. Václavu, 6.
ve středu po av. Kateřině; týhodní trhy
kaidou středu a sobotu.

llndcc Králové (Kúníggrtiu),ty ou
terky: 1. po 3 Králích. 2. po neděli Be
miniscere čili druhý v postě, 3. po sv.
Trojicí, 4. po nnroz. P. Marie, po každé
8 dni. Koňské & dobytčí trhy: LVpon
dělí po ev. Fabianu e Šeb. 2. out. po ned.
Remínisc., 3. ve etl-edu v pašijevý týden,
4. ve ntředu po křížových dnech, 5. v pondělí
po ev. Trojici, 6. den před nnroz P. Marie.

|||-atlet Nový (Neuhóniggrůtz),!. v pon
dělí po ev. Janu líh.. 2. v pond. po ev.
Ondřeji. Každý outcrek týhodní trh.

"115ko (Grottau), 1. po neděli lubilate,
2. lcdmy' týden po svetodušnlch svátcích,
3. v pond. po sv.Bertolom., 4. v pondělí
před av. Martinem. Týh. trh každý pátek.

lll'ůůl'lt Not'ý (Ncuhradek),1. ve středu
po Velkonoci, 2. v pond. po nnnebevxctí
P. Marie, 3. na den Moudrosti; každé
pondělí týh. trh.

[lrndlitč (Můnehengátz),výroční: před
cházejícími trhy dohytčimi ty čtvrtky: 1.
tui—ný,2. třetí po Velíkonocí, 3. po Božím
Tčle, 4. po proměněniPňnč, 5. po sv.Va'—
elavu, 6. před ev. Martinem. 7. před Vá
noci. Každý čtvrtek trh na obilí.

Výroční trhové v Čechieh.

llratllltč (Gndlitx), !. v pond. po ".
Janu Křt.. 2. druhů poad. po ". Michnlu
arch. Týh. trh každou ntředu . eobotu.

lir-dy Nové (Guinea). [. v pondělípo
neděliLetnrc, 2. na sv. Matouše. 3. v pon
děli po první adventnlnedělí. Každé pond.
trh na dobytek.

ll.-ob (Klostergrab), 1. v pond. po navští
vení P. Marie, 2. ne sv. Filipa a Jakuba.
3. osm dní po pozdvižení ev. Kříže, 4. na
sv. Ondřeje apostola.

"toner, ty outerlíy: 1. po třechKrálwh,
2. po sv. Josefu, 3. po nv. Bartoloměji,
4. před všemi Svatými.

llroznčlin (Lichtenstndt), 1. v pondělí
po [. květnu, 2. v pondělí po jmenu P.
Marie.

Iluntpolec, ty středy: !. po sv. Filipu
: Jak., 2. po sv. Adolfu, 3. po po:-.dríženl
sv. Kříže, 4. po sv. Klementu. Týdní trh
každou středu— na dobytek a potravu.

Hůrky (Ademsl'reiheit), l. v pondělí po
rozeslání svatých Apostolů, 2. v pondělí
po sv. Rafaelu.

Husinec. [. na sv. Filipa a Jakuba. 2.
na av. Lukdie. Týhodní trh knidou robotu
na obilí a hovězí dobytek, mezi nimiž l
4 hlavní trhy na obchodnické zboží: i. v
mempustnl sobotu, 2. na ht'čtnou neděli,
3. v sobotu po Božím Tělo, 4. v eobotn
před Vánoci.

llutě Stříbrní (Silberberg),[. třetlné
děll poVelíkonorí, 2. na sv. Michala arch.

Jablonné (Gabel), ty pondělky: [. po
llromn., 2. čtyry neděle po Velíkonorí, 3. po
ev. Janu Krt., 4. po narození P. Morie, '5.
po ev. Kateřině. Trhy na rlnu: 1. dne
8. května, 2. dne 4. října.

Jablonec (Gablem), ty pondělky: 1.
před Velikonocí. 2. před nv- Duchem. 3.
před 7 bratry. 4. před ev. Bartolomějem,
5. první v říjnu, 6. před IV. Alibi—tou.
'l'ýh. trh každý outerý | pitek ne obilí,
přízi, len : jiné věci.

Jiu—hymnu. Jáchymov (Joachimsthal),ty
pondělky: !. po Hromnícíeh, 2. třetí v
dubnu. 3. po sv. Markétě, 4. čtvrtý v mé
nící září.

Jankov, l. na av. Řehoře, 2. den po ev.
Janu Ncp., 3. den po av. Petru n Pavlu.
4. na av,Bartolorn., 5. na sv. Martine biak.

Jnnovlee, 1. dne 24. enom. 2. dne 31.
května. 3. dne 13. září, 4. dne 13. prosince.

Jnnovlce, ty outerhy: 1. po třetí neděli
postní, 2. před sv. Janem Kítit., 3. po
jmenu P. Marie, 4. před sv. Martinem.

Janovice-. 1. na,sv. Josefa, 2. na av.Jenn
Křt. 3. na ev. Simona e Judo. Týdenní
trh každý pondčlek.

Janovice Uhlířské (Kohljanowita),1.
v pond. v středOpostí, 2. v out. po Velí
k0nocí, 3. na den ev. Víte, 4. v pondělí
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před n.lhří Magd. 5. v pand. po Anjeln
Strani, 6. v pond. před ev. Havlem.

Jaroměř. [. druhýden po IV. 3 Krúlích,
2. ve čtvrtek po ev. Duchu, 3. v outerý
před sv. Bartolom., 4. den po sv. Havla,
pndne—lí který na neděli neb svátek, drží
se o týden později. Tyh. trh každý pátek.

Jeleni Ilomi, !. na sv. Josefa,2. v
outerý před sv. Duchem, 3. na av. Jakub-,
4. na sv. Matouše, 5. v outerý před Mar
tinem, 6. v pond. před Adamem & Evou.
Týb. trh nn obilí knždý ouíerý.

Jeníkov větrný (Windíscb-Jenikan),!.
den po sv. 3 Králích, 2. v pondělí po tv.
Jenn Nep., 3. na av. Jakuba, 4. druhé pon
deli po nnnebevr.. P. Marie, 5. trh na sv.
Mutinn; týdní trh každý čtvrtek.

Jeníkov, (Goltsch-Jenikau),ty středy: [.
po očičtování P. Marie, 2. po zvěstování
P. Marie, 3. před ev. Janem Nep., 4. před
Božím Tělem, 5. po tv. Markétě, 6. po
sv. Václava. Týdní trh klídou středu.

.le-enlco (Jechnitz). Výročnín dobytčí
trhy: 1. v pondělí před Vellkonocl, 2. ve
středu před sv. Duchem, 3. v pond. po
nv. Simonu n .Iudč, 4. v pond. před Vánoci.

.llčín (Gítschin), ty pondělky: !. první po
Hromnícich, 2. po Jubilatn, 3. po av. Jakubu,
4. před ev. Havlem. Trh nn obilí každé
pondělí.

Jilemnice (Starkenbncb),ty pondělky:
!. po jmenu Ježíše, 2. před Velikonocí,
3. před ev. Duchem. 4. před IV.Jakubem,
6. před sv. Divišem, trvá 8 dni, 6. před
Vinocemi. Týh.. trh nn obilí, potravu,
přízi . plátno lutdou středu.

.lllové (Eulnu), výroční : dobytčí trh;
první pondělí vlistop., připndne—Iína lvi—
telt, tedy nieledující všední den.

.lllovi (Eule), 1. v pond. po 3 Králich,
2. v pondělí po Boiim Těla, 3. na N.VI
vřínec, 4. na sv. Lukáše, 5. v pand. před
lv. Kateřinou; týb. trhy: !. ve otředupřed
Velikonoci, 2. na sv. Tomáše.

.llndi-lchuviee (Heinrichagrůn),!. v
pond. před sv. lanem Iířt., 2. v pond. před
nv. Havlem.

Jirkov vi: norek.
Jiřetín lloi-ejli (Obergeorgmthnl),ty

pondělky: [. na masop., 2. po lv. Jiří, 3.
po narození P. Marie, 4. po všech Svatých.
Týhoduí trh každý pátek.

Jiřetín Dolni (Nicdergeorgenthnl),I. na
sv. Vojtěcha, 2. v pond. po Božím Tčle,
3. v pand. před av. Matoušem, 4. na sv.
Mikuláše.

.llntebnlee. ty pondělky: !. po ev. 3
lín'lích, 2. na lv. Matěje, 3. po květné
neděli, 4. po Velikonocí., 5. po evntodui.
nvitcícln, 6. na sv. Maří Magdalenu, 7. na
lv. Bnrtol., koňskó : dobytčí trhy po 8
dní; 8. v pond. po ov. Matěji, 9 v pond.
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po všech Svntých. Trhy nn dobytek hide
pond. od rv. 3 Krčín ní do nmebewt. Páni—_

Jouel'ov čili Plesy (Joneístldt), výroční s
předcházejícími trhy na kouč . hovězí do—
bytek ty outerky: 1. po zvěstování Panny
Marie, 2. po sv. Markétě, _3. po ev. Vic
lnvu, 4. po početí ?. Marie; tyto trhy
trvají vesměs po tři dni; týdní trb každé
pondělí a čtvrtek.

Kačerov (Goasengriiú. !. v pond.po sv.
Petru'l Pavlu, 2. po sv. im. | Lidé.

Kacav, 1. na nalezení sv. Kříže, 2. na ev.
Petro a Pavla, 3. na narození P. Morie,
4. na nv.Martína. Týdní trhy: !. den po
Hromnirích, 2. v pátek před květnou ne
dělí, 3. den po sv. Mir—halu,(. v pitek
před čtvrtou neděli adventní.

Kadaň (Knaden),vy'roční,koňské n dobytčí
trhy: 1. v pond. po Judiha, 2. po sv.Jlnu
Křt., 3. po povýšení sv. Kříže, 4. po nv.
Barboře, každý trvá tři dni.

Kamberlt, (. na sv. Jiří, 2. ne nalezení
sv. Kříže.

Kamenlce, [. první pátek v poutě,2. v
pát. velikou. 3. ne sv. MaříMagdalenu, tý
den po ní, 4. ve čtvrtek po nnnebevntoup.
Pinč, po tři dni, 5. den po av. Václavu
po 4 dni, 6. v pond. po všech Svatých,
po 4 dni. Týdni trhy každé pond. na koně,
hovězí dobytek n rozličné jine zboií.

Komenlce řecká (Bóhmísch—Kamniu)
ty pondělky: i. před sv. Duchem, 2. po
Porcinnkuli, 3. před av. Havlem. Týhodní
trh každý outerý.

Kamenice trhová, výroční: dobytčí
trhy ty čtvrtky: 1. třetí postní, 2. pátý v
poutě, 3_nn zelený, 4. po sv. Prokopu, 5.
po narot. P. Marie, 6. po všech Svatých,
7. po početí P. Marie.

Kamýk (Kamnik), I. na av. Aloisie dne
21. června, 2. ne sv. Jakuba 25. července,
3. na sv. Františka Seraf. dne 4. října.

Kaňk (Gang), výroční trhy: 1. ve čtvrtek
před květnou neděli, 2. v out. před lv.
Dur-bem, 3. v outerý před lv. Bartolomě
jem, 4. ve čtu-tek po sv. Havle. N- do.
bytek: [. ve čtvrtek po natoz. P. Morie,
2. ve čtvrtek před jmenem P. Ježíše, 3.
před sv. Mirkem, 4. ve čtvrtek po ov.
Ktteřiuě.

Kaplice, [. v pond. maeopnstní, 2. na
sv- Prokopa, 3. na sv. 'monn : .Iudu.
Týdní trh každou sobotu.

Karlovy Vary (Karlsbnd),1. třetístředu
v dubnu, 2. první středu v měsíci říjnu.
Trhy na koně . jiný dobytek poslední pon

.dčlí v červnu, každý čtvrtek týh. trh.
Kasejovice, výroční . trhy na koně n

hovězí dobytek í. den po sv. 3 Krilich,
2. v out. po provodni neděli, 3. na av.
Jakuba, 4. den po tv. Jiljí, 5. na sv. Vor
iiln. Týduí trh nn dobytek hnidy kn—
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tembrový pitek, ve středu před zeleným
čtvrtkcm, pak klidy pa't.až do všech Svat.

ltatovice. první čtvrtek po Hromnlcích,
na Filipa a Jakuba, ve čtvrtek po Vavřinci.

[koni-im, výroční koňské ! dobytčí trhy
ty poedělky: 1. po novém roce. 2. po
květnč neděli, 3. před av. Duchem. 4. na
". Maří Magd., 5. po narození P. Marie,
6. o sv. Kateřině.

Mdyuě Nově (Neugedcín),1. ' pond.
po sv. 3 Krúlich, 2. pand. po Velikonoci,
3. na sv. Bartoloměje, 4. na sv. Ondřeje.
Týdní & dobytčí trhy od Zpoatního tydnu
až do sv. Martina každý pátek.

Rtrcheubtrk (v Chlebukémkraji) výr.
a dobyt, trh ve 4. pond. v bl'cmu a v říjnu.
Dobyt.trhy kai. 4. pond. ve všech mě.-zlach.

ltlarlno. ty pondělky: l. po obrác. sv.
Pavla, 2. po sv. Víta, 3. po sv. Václavu.

Kladruby (Kladrau), 1. ve středupřed
kvétnon neděli, 2. vpouděli po Božím I'éle..
3. na sv. Jakuba, 4. na sv. Matouše.

lilůilcrcc (Klóstcrle),výročnía dobytčí
trhy ty pondělky: |. před Hromnicemi, 2.
před av. Johannou král., 3. před av. Bar—
tolomějem, 4 před rv. Martinem. Pripa—
dne-li na ten den ava'tck, odbývá se trh 0
Osm dní dříve. fýhodni trh každou středu.

Klatovy, ty outerky: před obrác. sv.
Pavla, 2, po nedeli Kantlte, 3. po sv. Ki—
liann, 4. po sv. Jiljí, 5. po av. Kateřině.

litr-oči (Klentnch), 1. na av. Matěje, 2.
\! outerý po ev. Trojicí, 3. na ev. Lucii.
Týdni trhy po celý půst

lllorniniChlomín).ty pondělky:[.po Hrom
nicích, 2. v třetí měsíce května, 3. po
P. Marií Sněžné, 4. před viemi Sutýmí,
tyh. trh koláč pond.

Rnčžomogti (Fůretenbrnck),výroční :
dohytčí trhy_ty pondělky: !. dmbypo av.
Fabiano . Sebutíanu, 2. druhý v postů,
3. po Velikenoci, 4. před navštívením P.
Marie, 5. před nanebenetím P. Narie, 6.
po jmenu ?. Marie.

ltntn nový (Ncuknin),1. v poeledníma
lopuatnl čtvrtek, 2. po kvčtnč neděli, 3.
na av. Víta. 4. ve čtvrtek po ev. Vavřinci,
5. na av. Ludmilu, 6. “na av. Vendelína, 1,
na ev. Barboru.

llolňnec. l. na sv. Filipa a Jakuba, 2
lta av. Vavřince, 3. na av. Ondřeje.

Kolin novy' (Neukolin). výroční . před—
chieejícími dvoudenni i trhy na dobytek :
1. v pond. po poslední masopustní neděli,
2. v pond. po svátostech, 3. na av. An
tonina Pad.. 4. v pondělí po av.Bartclom.,
5. na av. Františka Seraf., 6. v pond. pq
av. Ondřeji. Tydni trhy ve středu a v patek.

llolovcč (Kolautschen),!. v outery Veli
konoční, 2. na av. Jana líit., 3. v pond.
před sv. Havlem; týhodni trhy: 1. druhé
poud. po Vclikouoct a po „. Martinu.

Výročníumo v Ceehdeh.

Kopidlno, i. veItředupo Velikou.,2.na".
ProkOpa. 3. ve středu před nar. P. Marie,
4. ve středu před početím P. Marie.

Kostelce, 1 ve čtvrtek po jmenu P.)o
ii'ae. 2. po av. Matouši.

Rudolec černý (Schwankoatelec).l.
\! pond. po nedeli Rogue, 2. na sv. Jana
Křt.,3. Ve čtvrt. před alavn. anjelllv atrií. 4.
na ",klírh. archanj. 5.ve čtvrt. před všemi
Sv. 6. v pon. “predpoč. F.Mar. Pokaždé lpolu
také trhy na dobytek.

lto-telcc nad Labem: (Elbekoatrletx),
výroční, koňské a dobytčí trhy: 1. v pon
deli po av. Matěji, 2. Ve čtvrtek před nl
len—ním ev. Kříže, 3. na av. Vita, 4. na
av. Jakuba, 5. na vay'aení av. Kříže,
6. na Sim. &Judn. Kaid. eobotu tyhodní trh

Rontelev nad orlici, výroční; před
cházejícími trhy na koně a hovězí dobytek:
l. na av.Dorotu, 2_ ve čtvrtek předkvet
nou neděli, 3. v pond. po nanebevetoup.
Páně, 4. na sv. Bartoloměje, 5. na av.
Karla Bor. Trh ty'h, kaidý čtvnck.

Kozlany, 1. ve čtvrtek po Velnlmnoci.2.
ve čtvrtek po av. Duchu, 3. na sv. Vavřince
dne 10. srpna, 4. na sv. Matouše.

Králíky (Grulich),1.veřtvrt.před"mm.
2. 2hý Čtvrt. po Vclíkon.. 3, ve čtvrt. po sv.
Anně, 4. po av. Luk. Tydnitrhkaidý pon.
Pripadne-li na ponděli-.ltrvátek, týdní trh
odbývá se v úterý.

It ralovlce, výroční,koňské. dobytčítrhy:
i. ve čtvrtek před avéstovríním P. Marie,
2. v pondělí před av. Petrem a Pavlem,
3. v pondělí před nanebcvv. P. Marie, 4.
ten čtvrtek před sv. Havlem.

llralovlr—o nad Labem čilíDolno
líralovire, !. tu středu před rv. Jiljím, 2.
tu ati-edn po všech Svatých

Kralupy, 1. v cut. po Velikonoei,2. ve
ati-edu před natoz. P. Marie. Týdní trh
ve středu na rozličné pomwy.

Králův neutec (není;-man). trhyvy
roční . nn hovězí dobytek ty pondělky:
1. po av. 3 Králích, 2. po Quarimodoge
nití, 8. po Božím Tělc, 4. na av. Bartol.
Týdní trhy na obilí po celý rok v pátek.

ltrasllre (Grr-elite),[. den po av. Janu
Kit., 2. 2bé pond. po av. Michala. Trhy
na dobyt. 3. Středa klid. druhého měsíce.

Ill-anne! doly (Schóntbal), 1. ve čtvrtek
před av. Václavem. Tydní trh každou sobotu.

lti'luec, !. na tučnýčtvrtek a ty čtvrtky:
2. po sv. Duchu, 3. po ev. Bartoloméji,
4. po av. Kateřině.

ltřlveontlov, na pondělkypo av. Jiří a
Jiljí. Týdní trh každý pond.

lla-uccmborck, Krucburck(Krcneberk),
výroční a dobytčí trhy ty pondělky: 1.
před Kramnicemi. 2. po nanehcvatoupení
Pánů, 3. po av. Václavu, 4. na av. Kato
řinu. Každý čtvrtek tyhodní trh.
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Krumlov čitelný (Bohmisrh-Krumau),!.
ve čtvrtek po atřchposu. 2. ve čtvrtek
po Bodin lee. 3. v pood. před sv. Havlem.
Padne-li av. Havla nn pondčlek, odbývá ae
trh 0 týden dříve; 4. na av. Keteřinu. Trhy
na dobytek od av.Jiří.až do sv. llavla každou
středu ; týhndol trhy každou atředu a sobot.

Krupka (Graupen). ty pondělky: 1.před
Sv. Duchem, 2. před av. Václavem.

litím-y (Krícgem),výroční n dobytčí trhy:
!. ve středu po ned. Látare, 2. ve čtvrtek
po nedělilísntete, 3. ve čtvrtek po pordví
icníar.křiic. 4. na av.Bohumira 8. “etap.

lin—link (i(óoigseek)1 ty. pondělky: !.
po Hmmnlclch. 2. po Miserikordia, 3. po
uv. Matouii. 4. na dušičky. Trhy tydni :
dobytčí každý čtvrtek.

lil-nivou. Kušvrda.1. o sv. Jiří, 2. 0
av. Michala arch.. 3. 15. prosince.

Hui-ivody (Hůhncrwauer), výroční trhy
aa dobytek: !. v pood. po Velikonoc-i, 2.
v pond. po Sv. Duchu, 3. ne ". lana
Kit., 4. v pondeli po nanebevz. P. Marie.
5. v pood. po av. Havla. 6. v out. před
sv. Tomášem npoat. Každou středu týh.
trh na dobytek : rozličné krámké zboži.

Kynžvart (Kóaigsvvart),výroční dobytčí
a koňské trhy : i. na av. Jou—.la.2. v pond.
po n.llarkčtč, 3. v pood. po všech Sve
tých. Trh na obill každý čtvrtek.

Lautuluoun (hndakrom, !. v outerý
po 3 Hnilich, 2. v ont. po ned. .lurlilul1
3. na atatoduilli nuterý, 4. na av. .“uři
Magdalenu. 5. v outerý po av. Hatouiu'.

Ledeč, !. v outcrý po nedeliSeptuagraima,
2. den před naneherstoup. Páně, 3. den
před sv. Maří Magdalenou, 4. v outerý po
sv. Jiljí, 5. ve čtvrtek před av. Havlem.

[.c-kov., !. dne 19. března, 2. dne i. červ.,
3. dne 6. září, 4. v první pon. vadvcnld.

Levin, na sv. Matouše Eveng. ,
Lhenice (Elhenitz), !. na av. Fabiana a

Sebestian, 2. na sv. Jiljí, týh. trh každou
atředu. Trh na přízi na sv. Linharta.

Libáň, v outerý po av.Hatějr, poav.Tro
jici, po nv. Bartoloměji a po av. imonu
a Judč. Týdenní trh každý ontorý.

Liberec (Reichenberg),ty pondělky: ].
po bdé neděli. 2. před sv. Vítem po 8
dal, 3. po naraz. P. Marie po 8 dni, 4.
vpond. . v outerý po 3“ neděli v říjnu.
5. v pood. a v outerý před první neděli
adventní. Trhy na vlnu: 1. v outerý a
ve atředu po Sv. Duchu, 2. v outerý a ve
středu po av. Michele. Trhy na dobytek :
v sobotu před bilou neděli, v sobotu 8 dní
před i. neděli adventní. Týdní trhy každé
pondělí a čtvrtek.

Libice, !. v poodhlipo jmenu Pána Ježíše,
2. na popeleční středu, 3. v pood. po av.
Jano Rep., 4. v pood. po av. Prokopa. 5. v
pood. po nauehen. P. Marie, 6. na av. Havla.
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Liblín, ty pondělky: !. po Litare. 2. po
sv. Filipu a Jakubu, 3. před Boi. Tělem,
4. po av. Jile. 5. před av. Martinem.

Libochovice. !. v atředoporti.2. ten den
před nanebevat. Pinč. 3. na ".Bartolom.
4. ve středu po av. Václavu. tn středu pt:
sv. Martinu. Každou atředn týh. trh.

Liebltein (Liebenatein),!. v pond. po
navit. P. Marie. 2. v pondělí před první
neděli adventní.

Lipa čeliti (Bohmisch-Leipa),i. vočtvr
tek po av. Markétě, 2. ve čtvrtek po av.
Martinu. ohe po 8 dni. Připadne—Ii sv.
Markéty neb sv. Martin. na čtvrtek, začne
trh téhož dne. Trhy na dobytek: ty
středy: !. po středOpoatt',2. po Božím Téle,
3. po sv. Bartoloměji. 4. po av. Martinu,
každý má 2 dni.

Lipnice, výroční koňake': hovězí trhy:
!. ' pood. po av. 3 Kralieh. 2. po Judike,
3. po av. Petru . Pavlu, 4. před av. Ha
vlem, 5. po sv. Martinu, 6. před Vánocemi.
Trhy na vlnu: !. na av. Floriana, 2. v
pood. po av. llavlu. Trhy na dobytek:
!. každý pond.od 8. ledna ai do 9.liatop.
Týdnů trhy kaldý pátek po celý rok.

Lišov. [. na velkonoční onterý, 2. na sv.
Bartoloměje, 3. na sv. Ondřeje. Týhodni
trh ve čtvrtek.

Liteň, [. na čtvrtý ponddlek po novém
race. 2. ve středu před Sv.Duc:hem, 3. na
sv. MaříMagd., 4. ve atředu před ".Vóclav.,
5. na av. Alžbětu,téividy trh na dobyt.

Litoměřice (Leitmeriul. ty pood. i. po
Sexagesima, 2. po Kantate, 3. po naoeb.
P. Marie. 4. po av. Kateřině. Týdní trh
v sobotu a v outerý.

Litomyšle !. dne 27. lednana av.Chrisost.
— 2. dne ?. květ. naav. Stanisl. —-3. dne 5.
záři na cv. Vikt. — 4. dne 6. Iistop. na sv.
Leonarda. — Kdyby některý z těchto trhů
připadl na pátek. na sobotu. na neděli nebo
svět., odloií se na přlšti úterek. Trh dobytčí
iest v pon. před trhem výr. ;padne-li výroč
trh na pon.,je trh dob. vpát. před výr. trhem.

Litol—bavily (_Lnutcrbnrh) výročnl a do
bytčl trhy: i. na sv. Jana Křt., 2. první
pood. po_růíencovč slavnosti.

Litvinov (Uherlcutensdorl'), [. ve středu
po květné neděli, 2 na av. Maří ilegde.
Irou, 3. na av. \lichala, 4. v pand. po
všech Svatých.

Lochovice, !. na sv. Jiří. 2. na av. lla
téje, 3. na av. Leopolda. 4. den před ".
Janem Křtitolum.

Loket (Ellhogdn), i. na zelený čtvrtek1 trh
na chléb, 2. dne l.kvčtnn, 3. na Sv Mar
tina biela., 4. ve čtvrtek před Vánocemi,
pouze na chléb.

Lomnice. ]. na av. Jiří, 2. na av. Jana
Kit., 8. na ". Michala.

Lomnice. [. druhý čtvrtek postní, 2. ve
14
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čtvrtek před ". M. Magdalenou, 3. před
sv. Simonem n Judou. říluvní trhy na
dobytek . jiné věcí 1. 8 dní po vatOup.
Pinč, 2. ve čtvrtek po Boi. Tělo. Týdní
trhy každý čtvrtek.

Louny, výroční : dobytčítrhy: l. v pond.
o následující dní před tučným čtvrtkem,
2. v poud. u v outerý pred nanebevstoup.
Pinč, 3. ve středu po nuot. ?. Marie po
8 dní, 4. ve etl-edu a ve čtvrtek po av.
Šimona : Judč.

Louňovice, ty čtvrtky: !. předsv. 3
Králi, 2. před sv. Řehořem, 3. před u.
Vojtěchem, 4. na sv. Víta, 5. na tv. Maří
Magdalenu, 6. Ve čtvrtek před av. Burto
méjem, 7. před nv. Václavem, 8. na sv.
Lukáše. 9. na av. Barboru.

Lovanlco (Lobou'c), t._ den po Lhtare,
2. po av. Trojici . dobytčí trhy: 1, v
pondělí po neděli Laure, 2. den po ev.
Trojici, 3. den po naraz. P. Marie.

Lubenec (Lubenic), výroční n dobytčí
trhy: 1. Zhý pood. po Hromuících. 2. ve
středu před av. Viclavem.

Lukavice ve atředu po rv. Jíří. Týh.
trh knidon středu.

Luže, 1. ve středu před nalezen. sv. kříže,
2. ten den po sv. Petru : Pavlu, 3. ve
středu před povýš. nv. kříže, 4. dne 4.
listopadu.

Lyu., 1. v pond. po nv. Filipu . Jakubu,
2. v pond. po atětí lv. Jana. Týhodní
trhy každou sobotu.

Malečov, ty autorky: 1. předsv. Matějem,
2. před nanebevst.. Páně, 3. před sv. Máří
Magdalenou, 4. před naraz. P. Marie, 5.
před ov. Martinem biskupem.

Bla-letim. !. v pondeli po neděliSexage
eima. 2. druhý pand. po Velíkonoci, 3.
na sv. Víta, 4. na IV. Matouše, 5. na sv.
Barboru.

llnriovice, Ldne 14. února,2. dne18.
října.

Mašťov (Maschau), 1. první neděli v postě.
2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na den na
rození I'. Marie, 4. v neděli po \šecb
Svatých, každý trvá 8 dní. Trhy na vlnu:
!. první pátek po sv. Jiří. 2. druhý pátek

o sv. Jiljí. 'l'ýhodní trhy každý pátek.
ll děnec (líupferberg), 1. v pond. po sv.

Vítu. 2. v p0nd. po nv. Matouš-á.
Mědčin (Niednchin), !. den před nnnehe—

vzetim P. Marie, 2. na av. Šimona uludu,
3. oam dní před ". Martinem.

Mělník, výroční,dobytčí : koňské trhy ty
čtvrtky: 1. po sv. 3 Králích, 2. po druhé
poutní neděli, 3. v pond. po sv. Filipu a
Jakubu, trvá 8 dní. 4. v pondělí po av.
Petru tt Pavlu, 5. ve čtvrtek po nanebe—
nett P. Marie, 6. po av. anlu, 7. na rv.
Ondřeje apost. po 8 dní. Týhodní trh
každý outerý.

Výroční hbo. v Čechách.

Merklín, !. v pond. po ov. Trojici, 2.
na sv. Vavřince, 3. na sv. Martina.

“čeleď—Ito (“o-ké (FriedlánderNeoutadtD,
Ty pondělky: 1. po sv. 3. Králích, 2. po av.
Josefu, 3. 14 dní po Sv. Duchu, 4. po jménu
P. Marie, 5. po svatém Martinu.

„čelo \'ové nad Metují (Neustadt),
výroční u dobytčí trhy: ]. na av. Anežku,
2_ na sv. Jiří. 3. na sv. Jana a Pavla, 4.
na den povýšení rv. kříže. Týdní trh na
přízí : obilí každou středu a sobotu.

Něšov (Eíutíedl),ty pondělky: í. druhé po
Velíkonoci, 2. po sv. Janu Krt., 3. před av.
Havlem. .

Mýto (Mouth), [. v pond. po první neděli
po velikonoc-,i, 2. v outerý po sv. Trojicí,
3. na sv. Matouše.

Mýto Vysoké (Hohenmauth),í. pnní
čtvrtek v poutě, 2. v outerý po sv.Filípu
: Jakubu, 3. v outerý po av. Petru :
Pavlu, 4. v outerý po na-ebevzetí [Mu
rie, 5. v outcrý po av. Františku Ser., 6. v
outery'- před av. Lazarem. Dobytčí trhy: !.
v pond. po kvétne' neděli. 2. v pond. před
ev. Filipemnlakubem, 3. v pond. po iv.
Petru : Pavlu. 4. v pond. pounnebevzetí
P. Marie, 5. v ponděli před ev.Franti'altem
Seraf., 6. v pond, před sv. Loun-cm.

neumí.-ti. 1. no ov. Dorotu, 2. Dl ov.
Florinno, 3. na sv Mikuláše.

Mikulov (Nikluberg),nn "Jakuba,dne
23. července.

Mllčin, 1. na av. Stanislava, 2. na densv.
Janu líh.. 3. 4 června, 4. na den “„lín
dřicha, 5. dne 15. červenec, 6. na den uro
zcni P. Marie, 7. na dušičky.

Milešov (Milenchau), výroční . dobytčí
trhy: í. den před arch Gabrielem. 2. %
pond. po av. AntOnínu Pad., 3.vpond. po
pozdvužení sv. Kříže, 4. v pood. před na
rozením Pinč.

Miletín, 1. to středu po sv. Jiří, 2. tu
středu po svatém Lukňět; každou středu
týhoduí obilní trh.

Milín, 1. v ntaoOpustnipondělí, 2. na av.
' Ondřeje.
lllleulto (Můhlhauten),1. na sv.Joseí'a,

2. v pondělí po rv. Trojici, 3. na svatou
Markétu, 4. v pondělí po jménu ?. Marie,
5, na av. Voršílu; týdní trhy nn doby
tek, obilí . potravu každý čtvrtek.

Mimoň (Niemet), 1. první pátek v poctě.
2. v pondělí po sv. Trojici, 3. v pondělí po
rv. ítlatéjí,4. v pondělí po av. itn. aJudč.

„||-once, (vPíseckémkraji) 1. ve středupo
ned. Liítare, 2, na sv. Fil. a luk., 3.v pond.
před sv.Pet. aPavlem, 4. vpondčlí po av:
Jiljí, 5. v pond. před tv. Martinem. Týdm
trhy na hovězí dobytek, obílí, dí-ivt, len.
atd: 1. v outerý před velikonocí, 2. v
out. před vúnocí, takto ale každou středu
po celý rok.



vymeni khovóv Cum

ilia-ov vizFrlodlauul.
BÍI'OVIQU, !. na den obrácení sv. Pavla,

2. v pondělí po Litera. 3. na ov. Vojtěcha
4. ve etl-edu před Boiím Tělem, 5 na av.
Prokop., 6. na den Marie Strand, 7. den
po nnroeení Panny Mnríe, 8. v pondělí
před ev. Hartlem, 9. na den obětování
Panny Marie.

Nllůtltov (Wichsuídtl), !. 23. dubna 2.
dne 30. líetopadn.

Mlomvice, 1. v pondělípo jménu Pána
Ježíše. 2. v outery' po Velikonoci, 3. v
outerý pn ev. Vítu, 4. v outery' po tv.
Kateřině.

Mnichovice. ty etředy: po nenebevetou
pení Pinč, 2. před Božím Tělem, 3. před
narozením P. Marie, 4. na sv. Martina
biskupa. Hlavní trhy nl dobytek. obilí a

'totlíčnč věcí: 1. na tučný čtvrtek. 2. na
zelený čtvrtek, 3.nu sv. Jakuba apost., 4.
Ve čtvrtek po ev. Václavu, 5. na sv.Frln
tiike Xav., 6. den předštědrým večerem;
týhodní trh kudy čtvrtek.

]Ilnlielt, [. nn ev. Fabiana a Šeb., 2. na
sv. Joneh.. ?. nn sv. Filipa . Jakuba, 4.
dne 2. srpna., 5. dne 24. srpna, 6. dne
24. října. _

Flo-t (Bt-n:).výroční | trhy na dobytek: 1.
v pondělí po Okolí, 2. v outerý avatodusni,
3. na av. .lilji, 4. v pond. po ev. Burkhardn.

Mšec (Kornhaus), výroční : trhy na do—
bytek: :. v pond. po nedělí Okuli, 2. den
před nanehevnOupením Páně, 3. duo 2.
října.

Mieno. (v Boleslat'skémkraji) ty ntřcdy: 1.
ve středu po jménu Ježíše. „. 2. po ev. Fil. :|
Jak., 3. ve středu před sv. Václ. — 4. po sv.
Martinu. Hlavnitýdennítrh ve středupo sv.
Josefa a ve středu po navštívení P. Marie.—
Týhodni trh každé pondělí.

Munclqu (Smečnn),[. den po sv. Voj
těchu, 2, den po sv. Michala.

Mulčjov, (Mutterndorl'),dne 24. srpna;
ty'hodni trh každý čtvrtek.

Načeradec, výroční: dobytčí trhy: !.
prvnl outerý v masopuatě, 2. v outerý po
květnó neděli, 3. v outerý po avetoduímich
evitcích, 4. ve středu po lv. Jakubu, 5.
ve středu po jmenu P. Marie, 6. na av.
Tete-ii, 7. v outorý před vánocemi.

Nadějkov (Nadejkau), výročnía dobytčí
trhy: 1. v onterý po av. Rudolfu. 2. na
den ev. Štěpána (2. upne), 3. v pand.
před ovat. Teresií, 4. v pondělí před ev.
Kateřinou.

Náchod, 1. poulednl čtvrtek předpoctem.
2. na av. Víte, 3. na sv. Martina bhhupl.
Každý čtvrtek týhodní trh.

nuevrky (Nunbergt. výroční| době.
trhy: 1. ve čtvrtek před první postní ne
dělí, 2. ve čtvrtek po ev. Norberta, 3. ve
čtvrtek po sv. Havlu.
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Nečtyny, výroční i trhy na koněahovčzl
dobytek. 1. první pondělí v postě, 2. v pon.
před nanebemlím Panny Merle, 3. na sv.
Jakuba, 4. v pondělí po svatém Michala.
5. v pondělí po všech Svatých.

! ejlřnlto, Nýrsko(Neuern), 1. v pondělípo
nenebevet. Páně, 2. v. pondělí po naro—
1ení Panny Marie.

Nehvizdy (Grosenehvíxd), výroční . do—
bytčí trhy téí na koně a vlnn, [. ve čtvr
tek po nalezení sv. kříže, 2. druhý čtvr
tek po povýlsv. kříže, každý trvá 8. dní.

Nechanice, 1. v pondělí předev. Ma
tějem. 2. v pondělí před Svatým Duchem,
3. ve čtvrtek před nanehevzetím P. Ma
rie, 4. v pondeli před ". Václavem, 5.
v pondělí před první neděli adventní.

Nepomuk, 1. den po Hromnících,2. ve
atř. po Jubíláte, 3. ve etředu po ev. .lanu
Křt., 4. ve středu po nv. Metonši, 5. ve
středu po av. Blrboře; každou středu od
Hromnic až do av. Jane KřtíL týhodní trh.

Nepomyil (Pomeísl), 1. v pondělí před _
narozením P. Marie, 2. mt ev. Miku 'e;
trhy na dobytek 8, dni trvející: l.„ne
Remín., 2. na sv. Víta.

Netolice, výroční| trhy na koně eho
včzí dobytek: 1. v pondeli pollromnicich,
2. na nv. Jana Křt., 3. druhý pond. po nn
nebeveetí P. Marie, 4. na sv. Michala..
Velke trhy na koně a hovětí dobytek: 1.
v outery' velikonoční, 2. v outerý .evato—
dušní; tyhodní trh na obilí . hovězí do
bytek každé pondělí po celý rok.

Netvořice, výroční atrhy na' dobytek: !.
dne 4. března, 2. dne 17. května, 3. dne
27. srpna, 4. dne 16, října.

Neuklrellen, !. druhé pondělípo velí
koncíri, 2. v pondělí po pozdvižení eva
lelto kříže.

Neustupov. ]. den po sv. 3. lírálteh, 2.
den po Hromnících, 3. na ev. Marka even
gelísty. 4. \“ pond. po Božím Tele. Tý
hodni trh, každý čtvrtek po celý půst.

Neveklov, 1. dne 3. února., 2. v outer-ý
svatodušní, 3. dne 3. srpna, 4. dne 29.
září.

Nandčky (Neudeck), ty pondělky.::. před
květnou neděli, 2. po av. NiChaltt, 3. před
všemi Svatými.

Nymburk, Vícemilov. ty středy: &. ve
utředopoatí, 2. po ev. Janu Křt., 3. po po
vy'iuni ev. kříže. '

Olelnlce (Gicssht'tbel),ty pondělky: !.
před Velikonocí, 2. před Sv. Duchem, 3.
po sv, Maří Magdaleně. 4. po av. Berto—
lomějí, 5. po av. llavlu; týhotlní trh každý
čtvrtek na přízi, plátno, obilí : vieliké
krámake zboží.

uloví (Bleistadtl, !. v pendčlí po Regale.
2. druh? pondělí před av. Michalem.

ondřejot. 1.tu středupřed".Bleiejem, 2.
14“
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tn stí-edn před sv. Vojtěchem, 3. na den sv.
Petroníly, 4. na den av. Markéty, 5. ve
středu ph—d pov'i ím _av. kříže, 6. ve
ati-edupřed sv. mann a .lndou. Kdyby
3. neb 4. výroční trh na sobotu, na ne—
děli aneb na nějaký jiný ava'tek padl, drží
se tu středu předtím.

opatov Abtadmí), !. na černý čtvrtek,
2. v pondělí před SV. Duchem, 3. ve čtvr
tek po Marií Sněžné, 4. druhy čtvrtek po
početí P. Marila
počno, [. na av. Marka dne 25. dubna,
2. na sv. Mikuláše dne 6. prosince. Trhy na
koně &rozličný dobytek, jakož i jiné zboží :
l. na obrác._ sv. Pavla dne 25. ledna, 2.
na svatého Iti-hoře dne 12. března, 3. v
pátek před av. Jiřím. Trhy na vlnu; 'I. na
sv. Petra a Pavla dne 28. června, 2. na
dětí sv. Jana dne 29. srpna. Tuhy týhodnl
na obilí a kramátské aboii každý pátek.

(Meč-no (Ošicí, ty pondělky: ]. po čtvr
té pOstní neděli, 2. po sv. Vítu, 3. po
třetí neděli v říjnu, 4. před “.Tomabc'm.

ostrov (Schleckenwerth), 1. v pond. po
Septuageaima.. !. v pondělí před ov. Ha
vlem; 'trh týhodní každé pondělí.

Oudllce (Eidtítn, výročníadobytčítrhy:
1. Ve čtvrtek po smrtelné neděli, 2. v
pondělí po narození Panny Marie, 3. v
pondělí po av. Kateřině; při každém vý
ročním trhu jest spolu trh'na dob., jakož
každý čtvrtek týhodní trh na obilí, palivo
n potravní an'aoby.

(lunch (Unhošt), 1. den po novém ro
ce, 2. na sv. Josefa, 3. den po sv. Petru
a Pavla, 4. ve středu po av. Františku
Seraf., 5 v pondělí po sv. Martinu.

Oupíce (Eipel), !. na Hmmnicc,2. von
lerý po sv. Jakubu V., 3. v outery po
avatém Jiljí, 4. v outerý po av. Martinu.
Týdenní trhy, 1. v out. před velikonocí,
2. v out. před avatodušnimí svátky, 3. v
out. před av. Havlem, 4. v ontery před
vánOcemi.

ouaoby (Pollerskirchen), 1. v pondělípo
Hromnicích, 2. dne 22. července, 3. dne
28. října. Každý pondělek trh na dobytek
a obilí.

(lu-u nad Labem (Aussig),výroční
idobytčí trhy ty pondělky: 1. po nv.
Fabianu . Šebestíanu, z. čtvrtý před Ve
likonoci, 3. po sv. Markétě. 4. po av.
Bartolomějí, a 5. po av. Martinu.

(lu-tí nad orlici (Wildensr—hwert),
výroční trhy : předcházejícími dobytčímí:
1. v out. po atředopoatí, 2. na av. Víta,
3. na sv. Jakuba, 4. v ont. po narození
Panny Marie, 5. na av. Martína. Každou
sobotu trh na len, přízi, plátno a vínu.

Ouiti (Auscha), í. pátou středu poutní,2.
na av. Jana Křtitele,3.na ".Bartoloméja,
.. na IV. Šimona a Juda.

Výroční trhové v Čechdeh.

Outerý (Neumarkt), 1. třetípond. v postě
2. poííd. po květ. nad., 3. na av. .lana
Křt., 4. ve čtvrt. před av. Havlem, 5. v
sob. před Ad. 3 Evou.

Pacov. [. v pondělí po ncdčlílíantate, 2.
na av. Annu, 3. v pondeli před sv. Havlem,
4. na av. Barboru. Ty'hodní trhy od stře—
dopoatí až do začátku adventu na koně,
hovězí dobytek, obilí, vlnu atd.

Paka Nové (Neupaka), [. v nutrrý po
jníenu P. Ježíše, 2. v outery' po nedělí
Rogate, 3. v outerý po Božím Tele, 4. na
sv. Vavřince, &. v outerý po av. Matouši.
Každý úterek týhodní trh na obilí, val-ivo
a všeliké potravní věcí.

PardubICe, 1. ve středu po Hmmnících,
2. v pond. v křížovém týdnu, 3. na av.
Viktorína, 4. v outerý po početí ?. Marie..
Trhy na dobytek: 1. v pond. před Hrom—
nicemí. 2. v prod. před křížovou neděli,
3. v pond. předev. Víktorínem, 4. v pond.
před počettm Panny Marie. Týhodní trb
každý pátek.

Pecka (Peckau), výroční,koňské a do
bytčí trhy: 1. v pond. polav. 3 Iírálích,
2. v pond. po Sv. Duchu. Tyhodní trh
každou středu.

Pečky (Petachkau), [. v pond. po jmenu
P. Ježíše, 2. na av. Jana Nep.. 3. na sv.
Vavřince, 4. v pond. před av. Martinem.

Pelhřimov (Pilgram)ty outer-ky:1. po
novém roce, 2. po atředopoatí. 3. po Bo
žím Tele, 4. po sv. Bartoloměji. 5. po av.
Šimona a Judě. Trhy na dobytek každou
středu postní, pak !. sobotu po křížová
neděli. 2. v sobotu po av. Trojici, 3. v
sobotu po av. Prokopa, 4. v aobotu po
povýšení av. kříže. Trhy na koně každé
pond. před výročním trhem. Týhodní trh
každou sobotu.

Pernink (Bšríngen), první pand. měsíce
září aneb po svátku Aniela Strážce.

Petrovice (Pctersvvalde),!. v pond. “
dní před Sv. Duchem, 2. v pond. 14 dní
před císařským posvícením.

Pilníkov. 1. \! outerý velikonoční,2. na
sv. Víta, 3. na av. Simona a Judu.

Pinek, 1. třetí čtvrtek v postě, 2.v outery
po sv. Trojiri, 3. na sv. M, Magdalenu, 4.
na den pový'a. sv. kříže, 5. na sv. Alžbětu,

Pneu. ty pondělky: 1. první v postě, 2.
po nanebeva. Panny Marie, 3. po povýšení.
av. kříže, 4. po všech Svatých.

Planá (PlanvChlehsk.kraji), 1. nasv. Tom.
Akv., 2. v úterý po květné ned. — 3. v
pood. po nanebevstonp. Páně. V pondělí
na dobytek a v sobotu na obilí.

Planá. llorni í. druhounedělipoHrom.
nících, 2. 2hon neděli po velikonoci, 3. na
av. Markétu, 4. na sv.“ Michala; týh. trh
každý onterý.

Finů-ny, !. na av.Fabiana: Šobutiana,



Vyroční trhové v Čechách.

2. ||| rv. Matěje, 3. v rvatoduiní pond.,
4. na sv. Jakuba.

Plank—e, ty čtvrtky: 1. po Ounsim. po
8 dní1 2. po rozeslání ". apost.. 3. po
povýšení sv. kříže po 3 dni, 4. po av.
Havlu, padne-lí sv. Havla ve čtvrtek, ten
samý den; týhodní trhy: ]. na velký pá
tek, 2. na sv. Tomáše, : od sv. Josefa až
po av. Havla na rozličný dobytek každou
sobotu. ,

Platn. (Platten),ty pondělky: 1. předSv.
Duchem, 2. po Sv. Duchu, 3. po av. Va
vi'inci.

Plzenec, výročnía dobytčí trhy: 1. v
pondělí po Hromniricln, 2. ve středu po
sv. Vojt., 3. v pondělí po nunebevzctí
Panny Marie, 4. ve středu po sv. Havlu.

Plzeň (I'ilsen), výroční | dobytčí i koň—
ské trhy ty pondělky: 1. po Reminiscere,
2. po sv. Petru a Pavlu, 3. po lv. ar
tolOmčji., 4. po sv. Martinu. Trh na vlnu
drží se zároveň | trhem Petro—Parelnlry'wna
trvá plných 8 dní. Ty'hodní trhové ve
středu a v sobotu.

Počátky. ty pondělky: 1. po jménu P.
Jenže, 2. po nanebevstoupení Páně, 3. po
ov. Františku Ser.

Poděbrady, výroční&dobytčí trhy ty
portdčlky: [. po sv. Josefu, 2. před ev.
Markétou , 3. po povýšení sv. kříže,
4. na sv. Havla; každou sobotu týhodni
trh.

Podle:—auly, výroční a trhy na kcnč n
hovězí dobytek: i. druhý onterý před av.
Bartolomějem, 2. v outcrý po av. Stmonttr
a Jndě.

Podhořany (Podernm), výroční a do—
bytčí trhy ty středy: 1. po Vcííkonoci. 2.
před sv. Havlem, 3. před Vánocemi. Tý
dní trh každý pátek.

Podmokly. týdní trh v outorý a ve
čtvrtek.

Podoly Bilé (Weisspodol),1. naHrom
nice. 2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na sv.
M. Magdalenu, 4. na sv. Václava.

police. 1. v pond. po neděli Kantáte, 2.
na sv. Prokopa, 3. na sv. Bernarda; pa—
dnou-lí aledva poaled. trhy na sobotu, drží
ne v pand. : osmiden. svobodným prode
jem kramářského zbožt, koní &hot-čz. do
bytka. Týhod. trh každou středu na plá
tno, přízi a obilí všeho druhu.

Pollčany. 1. v pondělí po sv. 3. Králich,
2. třetí pátek v poctě, 3. v pondělí po
sv. Filipu | Jakuhn, 4. na sv. Jan;! Kit.,
5. na sv. Bartoloměje, 6. na av. Simona
: Judu; tyhodní tr.h každý čtvrtek.

Polička.. 1. v pondělí po sv. 3 Králích.
2. třetí čtvrtek postní, 3. v outerý před
ivatým Jiřím. 4. ve čtvrtek před av. Janem
Krt., 5. ve čtvrtek před ". Bartol0mčjem, _
6.v cut. před lv. Sim. : Judou. I

213

Poloň, (Pollin). !. na av. Markétu, 2. n.
dušičky.

Polna. 1. ve středu po sv. Mntčji, 2. po
av. Filipu tt Jakubu, 3. po sv. Vitu, 4, po
uv. Václavu.

Poříčí Spálené, (Brennporičen), i,
na sv. Josefa. 2. ve čtvrtek po Sv. Duchu,
3. v pondělí po sv. BartoIOmčjí, 4. v druhé
pandčli po sv. Martinu.

Postoloprty (Postelbcrg),výročnítrhy:
1. v pond. před Velíkonocí, 2. v pond.
po sv. Trojicí, 3. den po nanehcvzctí P.
Marie, 4. na sv. Ondřeje ap.; týhodní trh
každou středu.

Pontupíce, !. dne 30. května. 2. dne 5.
září. 3. dne 16. října, 4. dne 20. listopadu.

Praha, 15. březnana star. náměstí;_ 12.
května na muloetranslr. náměstia na Sté-p.
námestí; ".dervna nn mal. nám.; 24. září
na starou). nám.; 2. prosince na stnrorn.
námi-stí — vždy íd dni. 

Prachatice, 1. ve čtvrtekpo ". Stíni
lích, 2. den po rv. Jakubu., 3. na sv. hla
téje; týbodnl trhy na dobytek . obilí každý
čtvrtek, : níchžto hlavní jeou ve čtvrtek
po sv. Matěji . po sv. Vojtěcha.

Pri-Ice, výroční a dobytčí trhy: l. v me
sopustní pond., 2. v pond. po sv. Vitu, 3.
po nanchevzetí Panny Marie., 4. na ". t
ruona . Juda.

Proseč, výroční . dobytčí trhy: 1. ve
čtvrtek po nv. Jiří, 2. v poud. před sv.
Maří Magdalenou, 3. v pond. před sv. Te
rccíí, 4. v pondělí před ztratou Kateří
nou. Dobytčí trhy odbývají se před po
lednem.

Protivín, 1. na velko-ročnípond., 2. na lv.
Prokopa, 3. na sv. Havin.

Přelouč. 1. v outerý po neděli Judikl,
2. ten den po navštívení P. Marie, 3. na
promění—niChrista Pána, 4. na sv. Kateřinu;
trh na dobytek vždy 6. června.

Přestice, 1. vpondčlí po nanebevrtoupení
Páně, 2. po Božím Tčle. 3. po lv. Vavřín
ci, 4. po sv. líríšpinu; tyhodní trhy na
potravní věcí: 1. na zelený čtvrtek, 2. na
sv. Tomáše: pak od začátku poctu a! !:
sv. Martinu každý čtvrtek.

Přím-lava. ! v poatní sobotu. 2. třetí
pondělí po Velkonoci, 3. v pondělí po sv.
Petru & Pavlu, 4. po narození Panny Mn.
fie, 5. po IV. Ondřeji.

Příbram. 1. \! pond. po Hmmnicích, 2.
po_Vehkonoci, 3. na sv. Jana Křtitele, 4.
na sv. Jiljí, 5. na lv. Unharta anebvpon
dělí na to.

l'řibnzy (Frůhbnss),v poutí. po lv. Bar
tolomčji.

l'i-ídoli (Prietheí), 1. na den lv. Vavřince,
2. v neděli po sv. Jiří; každou ltředn tý
hodní | dobytčí trhy. _

Při-očnice (Priama), trhy výročnínn
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dobytek: 1. v pond. před nanebmt. Páně,
2. v pond. po nv. Bartoloměji. V témdni
před adventní neděli je po 6 dní trh na
len; týhodní trh každou sobotu.

Rábí, [. v pátek po av. Joseín, 2. na ava
tou Trojici po 8 dni, 3. na svatého Barto
loměje, 4. na ovat. Martina po 8 dni; tý
hodni trh každou středu.

Robitein (Rahmstein), [. druhou středu
po sv. Jiří, 2. ve čtvrtek před sv. Vác
lavem.

lladoniov (Graber), výroční trhy: 1. na
av, Valentina 14. unora. 2. na sv. Víta 15.
června, 3. na sv. Michala 29. září, 4. na
dušičky 3. listopadu.

Radnice, !. v pond. po Judika, 2. pona—
nebevstoupení Páně, 3. po Božím Tělo. 4.
po narození ?. Marie, 5. po Lukáši. Zvla
štní trhy: !. na zrlený čtvrtek, 2. na sv.
Tomáše faposL; trh na dobytek . obilí
každý čtvrtek.

Rndomyil, 1 na svatého Matouše.
Radonice, výroční . trhy na koněa ho—

vězí dobytek: 1. vpondělí po neděli Latare
2. na svatého Bartoloměje, 3, v pondělí
po svaté Kateřině.

Radyně (Bichenbnrg), výroční trhy na
dobytek: 1. ve čtvrtek po Božím Tele,
2. dne 27. srpna, 3. dne 27. listOpada.

nakotnik (Hakonin), 1. ve čtvrtek po
nominis., 2. ve středu po Kantáte, 3. na
rozeslání sv. apostolů, 4. na sv- Ludmilu,
5. na den sv. Linharta; týhodní trh na
den sv. Tomáše.,

natruc, !. v suché dní před avutým Ma
tějem, 2. v pondělí před Vrlkonocí, 3. ve
středu po nanehevutoupení Páně, 4. v pon
dčíí před Vánocemi.

Ratibořice, [. v atí'edopoatí,2. na av.
Jakuba; týdní trhy: 1. na maaopustníou
terý, 2. ve středu po Velkonoci, 3. po sv.
Vítu, 4. na av. Šímona a Judu.

Rondnlce, (vLitomčl'.kraji) .. prvníčtvrt.
v postě, 2 prostředníčtvrt. v posté, 3. vpon.
po květ. ned. 4. na den nalez. nv. kříže, 5.
ve čtvrtek po nnnobevstoupení Páně, 6.
v pondělí po Božím Těla., 7. na sv. Maří
Magdalenu, 8. ve čtvrtek po sv. Jiljí, 9,
ve čtvrtek po av. Václavu, 10. ve čtvrtek
po av. Martinu, 11. na den sv. Tomáše;
týh. dní trhy' každé outerý . na obilí kai
dý čtvrtek.

llccllsteln Dolni (Unterreichenstein),1.
na sv. Šebestiána, 2. na sv. Vojtěcha, 3.
na sv. Jiljí, 4. na sv. Linhart..

Ročov llorni, městys,v pond. pozvěst.
?. Marie, v pond. po Janu Kit.. v outerý
po Františku Seraf., v onterý po početí P.
Marie.

nochllce, tý ponděiky: [. po velikonocí.
2. po sv. Prokopu, 3. po nauebevz. P. M.
4. po cíl. posvícení. Týdní trh každý čtvrt.

Výroční trhovů v Cochlch.

Rolnyonny, !. v pondělí po av. Fanatinn,
2. po av. Torpesn, 3. po "„Štěpánu pa
peži, 4. po sv. Františka Seraf., 5. po
první neděli adventní.

Rokytnice, 1. na av. Matěje, 2. na av.
Markétu, 3. na dušičky. Pouti: !. narvat.
loleía. 2. v oktůvn Božího Těla; týhodni
trh každé pondělí.

Ronov, 1. ve čtvrtek před Velikouocí, 2.
před Sv. Duchem. 3. před Vánocemi, .
padne-lí na ten den štědrý večer, drží se
trh 0 týden dříve.

Ronov (Rom—peru).1. na sv. Filipa a .la
kuha, 2. v pand. po sv. Petru . Pavlu, 3.
v pond- po narození P. Marie po 8 dní.

Rovcnolto, výroční a dobytčí trhy: l.
na sv. tři Krále , 2. na sv. Josefa, 3. na
swat. Vojtěcha, 4. na sv. Víta, 5. na sv.
Michala, 6. na av. Martinu.

Rožďalovice, výročnía trhy na koně a
dobytek: i. ve čtvrtek po třetí neděli po
3 Krdlich. 2. po Judika, 3. v outerý před
nanebevstoup. Páně, 4. ve čh'rtck po IV,
Markétě., 5. po avat. Vavřinci, 6. po av.
]lavlu, 7. po lvat. Martinu, 8. v suchém
tidnem před Vánocemi. Týhodni trh katdý
čtvrtek.

Rožmberk, [. na sv. Fabiana . Šebe—
stiána, 2. na sv. Vojtěcha, 3. vpond. před
av. Václavem; trh na chleb na sv. Miku
láše; týhndni trhy každou sobotu.

Rožmltnl. (Rosenthal), l. na sv. Filipa a
Jakuba. 2. na sv. Jakuba dne 25. června;
týhodní trh každou středu.

*Rožmltol, 1. v pondeli po Juditin, 2. na
sv. Filipa a Jakuba, 3. v pond. po Boiíln
Tčle, 4. na aval. Vavřinre, š. v pondělí
před svatým Václavem.

Rnanbnru, 1. v pond. po obrácení sv.
Pavla, 2. po avatodušnich avitcteh, 3. před
sv. Bartolomějem, 4. po av. Havlu; tý
hodní trh každou středu.

Rychnov (Reichon), [. na av. Bartolo
měje, 2. na sv. Michala.

Rychnov (Reichenau),výroční . trhy na
dobytek: i. ve středu po Jméno Ježíš, 2.
na den nalezení sv. kříže, 3. na sv. Pro
kOpa, 4. M_svat. Matouše, 5. na av. Lucii.

Rychnov (“o-ký, ]. v pondělípo Božím
Tele, 2.na svatého Ondřeje; každou středu
týdní trh.

Rychnov !ový (Neureíchenaul,výroční
a dobytčí trhy: 1. v pand. po Hromnicích,
2. po uv. Filipu . Jakubu, 3. před míní:
hevzetim P. Marie, 4. po av. Martinu;
týhodní trh každe pand. na plátno, přízí

v a potravní věci. .
Bořice červená. [Rotbřccčic).!. na

av. Jiří, 2. v outerý po nanebevstoupení
Páně, 3. na av. Šimona a lindu, 4. na av.
Kateřinu.Řečice “ud-lov (Kardaštečie),
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1. na av. Josefa, 2. na sv. Vavřince, 3.
na sv. Matouše, 4. na av. Martina; trh na
dobytek každý ooterek.
cvok—e, 1. v pond. po lv. Matěji, 2. ve
středu před Božím Télem, 3. před sv.

_ Havlem.
lllčany, 1. ve čtvrtek po svatém Matěji,

2. na av. Zikmunda, 3. Ve čtvrtek po av.
Prokopu. 4. ve čtvrtek po av. Bartoloměji,
3. \“ pond. po av. Václavu, 6. ve čtvrtek
po sv. Martinu, 7. v pond. před štědrým
večerem; týh. trh každou sobotu.

ana-ua. !. v pondělí po jmenu Pána .le
žíše. 2, po rvnlém Janu Křtiteli, 3. po
rv. Bartoloměji. 4. po svat. Ilavlu; týdni
trh každé pondělí.

Sandat'a (Sudan), !. v pond. po neděli
Hr.-minimem. 2. po Sv. Duchu, 3. po svet.
Michale Arch., 4. po druhé neděli adventní,
týhodní trh na obilí každou sobotu.

Sázava, !. dne28. dubna,!duo 2. listop.
Seč, výroční a trhy na koně i hovězí do

bytek ; oamidennímlrejunkem: 'I. ve čtvr
tek po sv. Vrin, 2. v pond_ po sv. Jiljí,
3. na uv. Martína bisk. Na obilí, vai—ivo,
vlnu a přili: 1. v outerý v postě. 2. v
outerý před středOposlim, 3. v outerý po
Jodika.

Sedlec, 1.1 pond. po jmenu P. Ješaše,
2. na av. Jiří, 3. na Pia papeže, 4. naar.
Michala arch., 5. na sv. Alžbětu.

Sedlice, 1. ve středu po čtvrté postní ne
děli, 2. v pond. po neisvetčjšl Trojici, 3.
ve středu po navštívení P. Marie, 4. na
av. Bartoloměje, 5. na sv. Michala, 6. na
sv. Martina bisk.

Sedlčany, ,. ve středu před Vclkonocí,
2. ve středu před Sv. Duchem, 3. den před
sv. Petrem a Pavlem, 4. ve středu před
sv. Havlem, 5. den po av. Martinu, 6.
ve středu před VánOCemi. 'l'y'hodnl trh
každou středu; tak nazvaná kocanda, totíi
trhy na len a plátno: !. osm dní před sv.
Petrem a Pavlem, 2 osm dní před sv.
Martinem.

Sedlo Staré (Altaattel),!. v out. po av.
Janu Nep., 2. v pond. po cv. Václavu, 3.
ve středu před sv. Martinem.

Semlle, !. v .poud. v středOpostí,2. po
křížové neděli 4. čcnm, 3. před ovat.
Janem Křt., 4. po sv. Jiljí. 5. před sv.
Havlem, 6. před av. Ondřejem. Týhodni
trh každý pitek.

Senožaty, l. na sv. Hátu, 2. na av. Voj
těcha, 3. na sv. Pctronillu. 4. na sv. Ma
touše, 5. dne 27. pros.; každý pátek trh
na dobytek,

Beze-aloe, !. ve čtvrtek po jmenu P.
Ježíše, 2. ve středu před květnou neděli,
3. v pond. po ev. Trojici, 4. na av. Bart.,
5. na av. Šimona a Judo; týhodnl trh
kudy čtvrtek.
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Skalice, !. na av. Matěje,2. na av.Jana
Nep., 3, na sv. Vavřince, 4. \! pand. před
sv. Kateřipou.

Skalice Ceska čilivelka, výroční.
trhy na dobytek: ]. ve středu po av. Fí
lipu a lakubu, 2. po sv. Vavřinci, 3. v ou
tcry' po av. Františku Ser., 4. po av. Jiljí.
Týh. trh na obilí, přízi a potravní věci
každý autorek.

Skoč. “l. první outery v postě, 2. v outcrý
avatodušní, 3. na povýšení av. kříže, 4.
na sv. Lucii. Trhy na koně a hovězí do
bytek: 1. na den av. Karla Vel., 2. na
první outerý postní, 3.1! pátek před květ—
nou neděli, 4. na proměněni Christa Pina,
5. na Sv. Martina bísk.. 6. na sv. Lucii.

Slany (Schlnn), 1. na ". Filipa a Jakuba
2. na sv. Matouše po 8 dní, 3. na den
obětova'ní P. Marie. Trhy na dobytek: ].
v pond. po Latare, 2. na den proměnění
Christa Pina.

Slavětín, !. ve středu před květnou ne.
deli, 2. po av. Ignacio, 3. před sv. Vi—
clavem, 4. ve cti-edu po občtoviní P.
Marie.

Blankou! (Schlaggenwald). 1. v pond. po
neděli Septuagesima, 2. po jmena P. Marie.

Smidary, 1. v outerý po av. Dorotě, 2.
v pond. po sv. Stanislaw, '3. na av. .la
kuba Většího, 4. ve čtVrtek po narození
P. Marie, 5. na sv. Lukáše. Každou sobotu
trh na obilí.

Smiřice; 1. ve atředu po Hromnicích, 2.
před sv. Jiřím. 3. před Jubilútc. 4. před
av. Bartolomějem, 5. před av. blatou'setn
Iinždou středu týhodnl trh

Smržovka (Morehenstern), !. ve etl-edu
po av. Josefu, 2., po av. Marku, 3. před
všemi Svatými. Týhodni trh každou středu.

Soběolav, i. v pond. po obráceniav.Pa
vla aneb v pond. před Hromnicarni, 2.
před avatodušnimí nitky, 3. po povýšen.
nv. kříže, 4. před av. Kateřinou. Trhy na
koně o den dříve. trhy na hověztldobytek
od druhého pondělí v postě až do pon
dělka po avaté Trojici každé ponděli.

Sobotka. !. ve čtvrtek po 3 Kr.. 2. na
velkonočnl out.., 3. na n.lllagd., 4. na av.
Bart., 5. na sv. Michala, 6. na av. Kate
řinu. Týhodni trh každou sobotu.

Sokolov (Falken-u). 1. v pond.před Sv.
Duchem, 2. po sv. Jakubu Včt., 3 na av.
Michala; trhy na dobytek každé 3. pand.
v každém měsíci.

Solnice, 1. na masopustní pand., 2. na
sv. Jana Křtitele, 3. na av. Jiljí, 4. na
av. Ším. a Judu; ty'hodni trh kaidč pon
dělí.

Sovinka, 1. ve čtvrtek před Hromni
cemi, 2. \! outer-ý před sv. Václavem;
tj'hodni trh na obilí a dobytek každý
čtvrtek.
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Stalinovy. 1. v outerý po novém roce,
2. po av. Františku Serafmském; týhodní
trh každé pond.

Stárkov 'Starketadt), výročnía trhy na
dobytek: !. v pond. po jménu P. Ježíše,
2. před Sv. Duchem, 3. po av. Voršile.
Připadne-li sv. Voršily na pondělí, drží se
trh toho samého dne, a druhý den na to
dobytčí trh; týhodni trh na přízi aplitno
katdoo sobotu.

Diody (Stash), 1. v out. po Hromnicích,
2. na sv. Jiří, 3. ve středu po av. Michalu,
4. v outerý před av. Martinem. Připadne
li avatojíraký trh na neděli neh svůtek,od—
loží se na příští outerek.

Strakonice. 1. ve čtvrtek poatře-lopoatí,
2. v out. po nanehevatoupení Páně. 3. na
av. Annu. 4. na den sv. Šim. . Judu.

Struieci Nové, město, (Neustratic), 1.
ve čtvrtek před květnou nedělí, 2. v
Duh-rý před nanehevatoupenim Páně, 3.
ve čtvrtek před navštívenlm Panny Marie.

Stráž (Neustadtli, 1. v pond. před ev. .la—
nem líh., 2. na av. Kateřinu; každý oo
terek trh na dobytek.

Stráž (Platz), 1. v ponděli po smrtelné
neděli, 2. ve čtvrteh po Božím Těle, 3.
na sv. Bartoloměje, 4. na av. Lucii; trh
na dohytek každý pondčlek.

Str-ůže thrtenhrg), výroční a dobytčí
trhy: [. v druhé pond. po Velikonoci, 2.
po rozealini ev. epos., 3. před av. Havlem,
4. po av. Martinu; týhodni trh: 1. ve
středu před Velikonocí,2. před Vánocemi.

!trůžuv (Droaau). [. ve čtvrtek po av.
Matěji, 2. po sv. Jiří, 3. po av. Jakubu,
4. po av. Martinu.

Strmilov (Tremlea), 1. den po novém
roce, 2. druhé pond. v poatč, 3. čtvrté
pand. po velikonooi. 4. v pond. po Božím
Tele, 5. na av. Jiljí, 6. na sv. Havla. 7.
den po av. Ondřeji; trhy na dobytek kai
dé pond. od 1. května až do 3l. října.
Trhy na obilí každé pondělí.

Stříbro (Mies), výroční a dobytčí trhy:
1. v pond. po ev. 3.lírilích, 2. po veliko
noci. 3. po av. Vavřinci, 4. po av. Havlu.

Stropnice (Stropnict. na evatoduiniou
terý; kaidý Outerek trh na dobytek.

Itmnkovlcc. 1. v pond. po nejsvětější
Trojicí, 2. na sv. Vavřince, 3. na av.
Františka Ber.: týhodní trhy vtdy v
outerý.

Inlulol, v outerý před sv. Havlem,2. v
outerý před av. TOmáiem apest.

Guniperk (Sonnenberg), 1. dne 1. květ
na, 2. na av. Michala.

Iupi llorn (Geiersberg),výročnía trhy
na dobytek: 1. po Svatém Duchu, 2. po
autě Markétě, 3. po av. Matěji, 4. po
obětaviní Panny Marie; trh týhodni na
obilí katdó pondčlL

Výroční trhové v Cechách.

Bullet: (Schůuenhoíen), i. v pond. po 3
Krilích, 2. v outerý aVatodušní, 3. na sv.
Rocha, 4. na av. Františka Ser., trhy na
dobytek od květné neděle až do rv. Marti
na; každý pondčlek a pátek po celý rok
trhy na obilí.

Světlá, 1. v oaterý po sv. 3. Krúlícli. 2.
na av. Vojtěcha, 3. na sv. Bartoloměje, 4.
na sv. Michala.

Sviny (Schweinir), !. den po av. Trojici.
2. v neděli po nancbevzetí Panny Marie.
Padne-Ii na ten den trh v Lišovč, drží
se o tři dni dříve, 3. na ev. Františka
Serafinského.

Svojanov, výroční adobytčítrhy, ktereito
poslední drží se před polednem: !. na ma..
aopustm outerek, 2. ve čtvr' v_kve kvčmou
neděli, 3. ve středu před nanebevatoupenim
Páně, 4. na sv. Maří Magdalenu, 5. ve
čtvrtek před sv. Tamňšcm.

uve-útku, 1. v pond. po av. Fab. aŠebest..
2. po vclikonoci, 3. na av. Prokopa, 4.

_ ve středu po av. Martinu.
Sternbach, !. v pondělí po neděli Kantúte.

2. druhé pondčlí po tv. Petru a Pavlu, 3
druhé ponděli po jménu P. Marie, Ldru
hč pOndělí po všech Svatých; trhy na

_ dobytek každý první čtvrtek v měsíci.
Senbnch, i. v pand. po první nedělívelí

lionoční, 2. v outerý po sv. Janu Křtit., 3.
druhy pond. po jménu P. M., 4. druhý on

_ tcrý po vínech Svatých.
Senfeld. l. v pond. před av. Bart., 2. v
_ pond. po av. Martinu bíak.
Senllnd, 1. druhé pondělípo av. Janu lířtít.,
_ 2. v pondělí před první adventní nedělí.
Uenltnda, !. v pondělí po 3. hrdlích, 2.

druhé pandí-lí po velikonoci, 3. v pondeli
_ přcd av. hl. Magdalenou.
Slrglewulde, 1. na velkonočníOuterý,2.

v pondělí po sv. Markétě. 3. v pand. po
po sv. Františku. Ser. Týhodní trh každý

_, patek.
Skvorec, výroční a dobytčí trhy: I. v

onterý před velikonocí, 2. před av. Havl.,
__ 3. před vánoci.
Sluknov (Schlukcnau), !. v pond. po ne

dělí Okuli, 2. po nanebevstoapeni Páně, 3.
po av. Vavřinci, 4. po av. Matouši; pa
dne-li sv. Vavřince neli Matouše v pond.
drží se trh ten samý den; týhodnl trhy
každý čtvrtek, na zelený čtvrtek tt vo
čtvrtky v adventč přicháaívaji ri ' kra

\ měří a řemeslníci.
Ulč-luna (Stecken),1. vouterý po iní nedělí
_ v postě. 2 v out. před sv. Jiljí, 3. na sv.TekIu.
Štěpánov. 1. na av. Vojtěcha, 2. na av.

Bartoloměje. 3. v outerý před av. Havlem;
trhy na vseliký _dobytek po celý půst

\ každou středu.
Stětí (Wegatidtel), výroční trhy na dobytek:

1. druhý čtvrtek po Velikonoci, 2. ve
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čtvrtek před sr. Vavřincem, 3. před sv.
Havlem, 4. po početí?. Marie.

Činky (Stecken), [. na svJosef:, 2. na sv.
Víta, 3. na sv. Vavhnce, 4. na všeckySvaté.

Švorcental, výročnía trh) na koně a
dobytek. ' l. v pond. po jmeno Ježíše, 2.
po 8. květnu, připadne-Ii svatek, tedy v
outerý, a padne-li 8. května v pondčlt, o
týden poadčj, 3. v pondělí po sr. Bartol.,
padne-li sv. Bart. na pondělí, tedy přišli
ponděll

Švihov, l. v pondělí po nedělí Látaro, 2.
na av. Vita, 3. v pondělí pn sv. Václatu,
4. v ponděli po sv. Lucii, každou středu
týhodnl trb.

Tibor, 1. na IV.Hehoře,zna sv Urbana,
3. na promčnčnlChristn P. 4 na sv. Ha
vla, 5. na av Ondřeje; padne-li některý
z těchto trhů nn sobotu aneb jiný lidov
aký svátek, drží se příští středu.

Tecl-ov čili Dřevňov (Tachau),l v
pondělí po jménu P. Ježíše, 2. na velký
pátek, 3. v pondělí po Božím Tele; trhy
týdul každou atředu a pitek.

'l'eplů (Tepl), trhy na koně a jiný doby
tek: !. ve ati-edu před Hromniremi, 2.
před \'rlkonocl, 3. po Juhilate, 4. po lv.
Kilianu, 5. na av. Jiljí, 6. ve středu před
rlsařským posvícením, ?. ve atředu před
Vánoci; trh na obill kddou středu.

Teplice (Teplic), ]. v pond. po sv. 3
Král., 2. po av. Janu Kit., 3. po sv. Jiljí,
4. po av. Havla; hlavní týhodnl trhy v
outerý každého téhodne a týdní trhy kai
dodenně. Prvni hlavni týhodnl trh v kai
dém měsíci je spolu trh na dobytek.

'I'cptlce (Weckelsdorn, 1. v outery' po
jménu P. Ježíše, 2. po nanebevstoupenl
Páně, 3. po nanehcvzeti P. lil-ne, 4. po
všech Svatýrh; týh. trhy každý outerý
na plátno, přízi a len.

'l'era-atn (Theresienstadt), 1. v pand. po
sv. 3 Krállch, 2. prvm pond. po veliko—
noci, 3. ve čtvrtek po sv. Petru a Pavlu,
4. v pond. po sv. Václavu.

'l'ejn lloria'av (erhoťsteinir) . i. v ou
terý před Hromnicomi, 2. před svatým
Petrem a Pavlem, 3. po povýšení nv.
kříže; týhodnl trh na obilí kaidon sobotu
po celý rok.

'l'ejn nad Vltavou, (Moldautejn),!
dne 8. 'května. 2. dne 25. července, 3.
dne 21. uiií, 4. dne 25. listopadu, trhy
pro poutníky dne 19. břeuna a 15. čer
vna; týdni trhy na potravní věci každou
středu po celý rok.

'l'ejnec llrochový (Hrachovteiic), l
na den av. Matěje. 2. ve čtvrtek čtvrtého
téhodno po velikonoci, 3. na-"„lana Křtit.
4. den po uv. Michalu, 5. na sv. Tomáše;
trhy na dobytek o druhem trhn ten samý
den, o čtyrech odamleh den před tím
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Telnice Lab-Irů (Elbeteinic),1. v
pand. po 3. Krallch, 2. po květné neděli,
3. po sv. Jana Křtiteli, 4. po av. Vác
lavu.

Tejniee l'anenqlrůflungfcrteinic), !
v pand. před Hromuicemi, 2. po av. Jiří,
3. před naroz. Panny Marie. Na aobotu při

"padlý trh drží se přůli pandí-Ii.
'Tunieain (Thoising),[. na zelený čtvr

tek, 2. dne 2. května. 3. druhé pondělí
po Sv. Dnchu, 4. ve čtvrtek po narození
P. Marie, 5. *e čtvrtek po av. Martinu.
6. ve čtvrtek před Vánocemi; a druhým,
třetlm 'a čtvrtým trhem jsou trhy na do
bytek spojeny; týhodni trh každý čtvrtek.

'l'rmlce (Túrmic), 1. v outerý po Veliko
n0ri, 2. v pondělípo Rogate, 3. po avatém
Michalu, 4, po početí Panny Marie.

'l'nrnov, 1. ve středu po středopostí, 2.
před svatým Janem Křtitelem. 3. po sv.
Jiljí, 4. po Bollm Tele, 5. před promě
ně im Christa Pána. 6. před všemi Sva
tými.

Třebechovice (Hohenhruck),výrobnía
dobytčí trhy: 1. ve středu po obrácení
sv. Pavla, padne-Ii ale středa na svátek,
drží se trh v prim středu, 2. na prome
není Christa Pána, 3. na av. Kateřinu, ka
ždý čtvrtek týhodnl trh.

Třebešice, !. v robotu po středopoati,
2. v oktávu sv. Petra | Pavla, 3. na sv.
Františka Scr.

Třebenice, výročnítrhy na dobytek: !.
ten den po llromnicich, 2. na sv. Jiří, 3.
na av. Jak iba. 4. den po všech Svatých.

Třeboň (Wittingau), 1. na svatého Fili
pa ! Jakuba. 2. na av. Jiljí, 3. na sv.
Tomiše. _

Trebova ('e-ků (Bohm.Trubau),1. na
av. Matěje, 2. v outerý po vstoupení Páně,
3. na av. Vavřinec, 4. na sv. Matouše.
Trh na obilí každý čtvrtek.

Trutnov (Trautenau), výroční a trhy na
dobytek: 1. v pondělí po ohrárenl av. Pa
vla, 2. po sv. Josefu. 3. ve čtvrtek před
Sv- Duchem, 4. v pond. po av. Jakubu,
5. po av. Nirhalu, 6. po av. Alžbětě. Vie..
cky trhy, . výminkou avatoduinlho trhu,
drží se první pnudelek, na který ta ala
moat padá, jinák následující pondélek i
:: trhem na "„Maria a sv. Alžbětu povole
ným nn koně a hovězí dobytek; pak
li-by trh na konci 0 sv. Jolelu | Chru
dimským stejne padl. drží se v Trutnově
na pondělek před tím; mimo ty jest
každé pondělí a čtvrtek týbodni trh na
obill, přiai a platno.

'l'niltov, výroční a trhy na dobytek: 1.
druhý čtvrtek po Velkonoci, 2. první čtvr
tek po Boítrn Tělo, 3. první čtvrtek po
rv. Františku Ser-at, 4. v pondělí pn po
čet! Panny Marie.
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Týniitč, výroční trhy na dobytek: !. před
nejsv. Trojicí, 2. na sv. Vavřince. 3. na
av. Tolnnie, 4. velký týhodni trh v pond.
po květoó neděli. Tj-hodní trh každý pon
délek.

Utvlna (Uittwai, I. v pondeliponv. Vitu.
2. po av. Michalu.

Valeč (Walč) , výroční trhy a na do
bytek: ]. v pondělí po sv. 3 Králícb, 2.
se utředu po sv. Michala.

Fantini-Ice. 1. pátý čtvrtek v postě, 2.
na svatou Annu, 3. na svatou Barboru.
Každé. pondělí týhodnl trh na dobytek,
vlnu a přiaí.

Veleštír, !. na svatého Josefa, 2. v o"
terý natodušní, 3. v pond. po svatém
Havlu.

Velhartice, 1. na zelenýčtvrtek, 2. ve
čtvrtek po nanebeVatoupenírane, 3. na ".
Maří Magdalenu, 4. den po dušičkácln.

Velvary, !. v pondeli po zjevení sv.
Michala dne tt. května, 2. ve středu po
avatent Petru a Pavlu, 3. ve středu po sv.
Bartoloměji. 4. na sv. Šimona a Juda, 5.
na sv. Martina bisk.

Verneřice (Wrmatadtl), !. na av. Vojtě
cha, 2. na av. Vavřince, 3.'na av. Ondřeje,
4. v pondělí před av. Havlem. Týhodnl
trh každý outer-ek.

Veleli nad Lužnicí, 1. vestředopostí,
2. ve středu po oanebevatoupenl Pňnč, 3.
na sv. Prokopa. 4. ve středu po sv. Fran
tiškn Seraf., trhy na vlnu: 1. ve čtvrtek
po sv. Filipu a Jakubu, 2. ve čtvrtek po
sv. Jiljí. Trh—na dobytek od Vclkonoci .nt
do Sv. Ducha každý čtvrtek.

Veselí nad Cidlinou (HOchweseli),
!. na sv. Matěje na všecko aboií a doby
tek, 2. na sv. Vojtěcha na plátno a přiti,
3. na sv. Jana Iti-t. na všelijaké aboii a
dobytek, 4. v outerý po sv. Vavřinci na
zboží a dobytek, 5. na sv. Michala, 6. na
sv. Martina na přízi a plátno.

Vejprty, 1. v pond. po Božím Tělo, 2. v
pond. po narození P. Marie.

Vildšteln, 'l. v pondělí po sv. Janu Křti—
telí, 2. v pondělí po sv. Michala. Od bře
zna až do řijna každe poslednl pondělí v
měsíci dob. trlty'.

Vllimot, 1. první čtvrtek v postě, 2. po
letnicich, 3. na sv. Vavřince, 4. ve čtvr—
tek po av. Martinu.

Vile-nice (Wilomic), !. v pondělí po
lvatém Jiří, 2. před svatým Havlem.

I'imberk (Winterberg), 1. na svatého
Prokopa, 2. na sv. Bartoloměje, 3. na sv.
Martina.

Vlachovo Březí (“]tllíscbbirken),!.
na sv. Apolináře, 2. na sv. Ludmilu, 3.
na sv. Mikuláše, po kaidé : osmidenním
frejunkem.

[. v pondělí před Velikonoci, 2.
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v outerý před nanebevstoupcnim Páně
3. v pondělí před Sv. Duchem, 4. v sobo—
tu po sv. Jiljí. 5. v masopustní pondělí,
6. na dušičky, 7. v druhé. pondělí před
naroz_Chriata Pána, 'l'ýdai trh každaobotu.

Vltavice Dolni tUnter-Wuldau),l. na
obrácení av. Pavla, 2. v neděli po av.
Janu lt'řt. Týhodni trh každý outerek.

l'odňauy, výročnía trhy na koně a bo
vez.. dobytek: 1. třetí outerj' v postě, 2.
v Outery' před svat. Janem Nepomuckým,
3. na den rozeslání av. npostolů, 4. ten
den po narození Panny Marie, 5. na lva
tou Barboru. Každý Outerelt trh na obilí
a potravní veci.

Volna-y. (Willem), !. ve čtvrtek před
květoou neděli, 2. na sv. Mikuláše.

Vnitně, l. na den obrňemt sv. Pavla, z.
v pond. po nanebevst. Páně, 3. v outer-ý
po nanebevz. Panny Marie, trvá 8 dní, 4.
v pond. po všech Svatých 3 dní.

Votice, 1. ve čtvrtek předkvětnou neděli,
2. ve středu v křižovem tčmdni, 3. ten
den po navštívení Panny Marie, 4. na av.
VavřinCe, 5. po uarot. P. Marie, 6. na
sv. Františka Ser., 7. na sv. Petra a Al
kantary (19. října), 8. před sv. Tomášem
apostolem.

Vožice Mindů (Jungwužic), výroční
trhy na dobytek a rozličné zboii: !. v
uuterý po av. Petru a Pavlu, 2. po zvěsto
váoi Panny Marie, 3. po sv. Vojtěchu, 4.
po nanebevstoupení Páně,. 5. po Božím Téle.
ti. po nanebevzcti Panny Marie, 7. po av'
Blatouši, 8. po lv. Linhartu.

Vrana, [. dne 21. března, 2. na sv. Jana
Křtitele, 3. druhý den po sv. blatou'si.
Malé trhy: i. ve čtvrtek po sv. Filipu a
Jakubu, 2. den po sv. Bartoloměji. 3. ve
čtvrtek před sv. Lukášem, 4. ve čtvrtek
po av. Barboře.

Vroutek (Hudig), trhy výroční a na do
bytek: !. ve atředu před květnou neděli,
2. ve čtvrtek po av. Janu Křtitelí, 3. ve
čtvrtek po sv. Bartoloměji, 4. ve čtvrtek
před početím Panny Marie. Každý outerek
trh na obilí.

Vrajt (Freiheit), 1. v onterý po přenešeni
sv. Václava, 2. po Božím 'l'ěle, 3. po na
rozeni Panny Marie, 4. první outerak v
adventu.

Vrch av. Šebeatian- (Sebastiansberg),
!. v pondělí po sv. Trojici, 2. první
pondělí po neděli po sv. Havla.

Vrchlabi -(Hohenelbe). ]. den po sv.
Matěji, 2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. den
po Vavřinci, 4. na sv. Kateřinu. Týhodní
trhy vždy v outory' a v sobotu na rozličné
obilí : vařivo.

“emby (Nenmarkt),!. vo čtvrtek po
nedeli Kantate, 2. ve čtvrtek po Božím
'l'ěle. Trh na obill a dobytek každou střetlo.
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“omby (Vicfau), t. na av. Blažeje,
po 8 dni, 2. na sv. Markétu. 3. na sv.
Filipa a Jakuba. 4. na rv. Michala, po 8
dní, 5. na av. Mikuláše.

Vini Brod (Holicnl'orth),l Svobodný
trh na sv. Bartoloměje: trhy rm chléh:
1. na av. lllatéje, 2. na sv. Josefa. 3. na
zelený čtvrtek, 4. v ponděli po sv. Tro

gel, 5. na sv. M. Magdalena., 6. na sv.irnona a Judu. 7. na sv. Tomáše; týlu)
dni trh každý poudčlek a dohytčtm trhem
na letních měsíců

Wylokě (llorlutadt), [. v pondělí po Qua—
límodogeniti. 2. v ponděli po av. Simonu
a lude. Týhodnl trh každou sobotu.

Zůblnti. l. na sv. Mariana. 2. na ntetínv.
Jana, 3. na av. Ondřeje.

Zaclěř (Schatzlery [. v outery po svato
duintcb svátcích. 2. na av. Martina; trhy
týhodnl \! enter? a pátek.

Zahrádka. l. ten čtvrtek poltředopostl,
2. na sv. Víta, 3. ten pondčlelt před sv.
Bartolomějem. 4. na av. Havla, 5. na sv.
Ondřeje; v outers každého tydne trh na
dobytek.

mámo-ti (Friedherg). na sv. Anon; rýh.
trh na dobytek a na obilí každý onterek.

Zůunulry. I. v pondelipo llrornnicirh,
2. po sv. Filipu a Jakubu, 3. ve středu
po sv. Prokopa 4. v ponděli po nanebe
vnti P. Marie. 5. ve středu po se. Vir
lovu, 6. ve středu po všech Svatých-„trh
týhodní každou středu.

Zhu-ov, !. v outerý velikonoční, 2. na
av. Bartoloměje. 3. na sv. Kateřinu.

Ebra-lov tllónigsaal), 1. dne 1. dubna.,
2. v ponděli po sv. .lnnn Nepom., 3. po
jménu Panny Mane, 4. po sv. arch. Bala.

Zbraslavice, 1. v outerý před Hrom—
nicemi, 2. po nedělí Judika, po 8 dní, 3.

o Sv. Duchu, 4. po navštívení Panny
. arie, 5. v pond. po sv. Vevh'nci. 6. ve
atředu po sv. Václavu, 7. na sv. Kateřinu,
trvi 8 dni, 8. na sv. Tomáše upoutala.

Zdlolavu'e, vy'mčni trhy na rozličnékra—
mařske zboží a spolu trhy na dobytek:
!. ve čtvrtek před llromnicemi, 2. ve
středoposti, 3. po nalezeni av. kříže, 4.
den před Božím Tělem, 5. ve čtvrtek po
ev Markétě. 6. po povýšeni sv. kříže, 7.
den po ev. Barboře.

lavice (Zettving), i. druhý pond_po
Velikonori. 2. v pondělí před sv Marti
nem; trh na chlčlv každý outerck.

Zlonice. ! prvni pond. v postě, 2. na
sv. Vojtěcha. 3. na sv. Ondřeie, 4. na
nanebcvteti Panny Marie. Druhý a treti
trvá 8 dní. trh každý pondčlelt.

Zruč. !. na ev.Dorotu dne 6.února, 2. na
proměněni G||-teta P.; trhy: v outerý pred
zeleným čtvrt-kem,v onterý před Vánocemi
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Zvylmv, výroční trhy v pond.: !. po ev.
Valentino., 2. po Božím Tele. 3. po pový
šenl av. Hide, 4. po av. Alžbětě; trhy
týhodni na obilí, len, přízi & rozličné po
travní věci každou středu.
anulu—nr (Sennenberg), 1. v outerý po
novém roce, 2. po letnicich. 3. po pový
šeni svatého kříže; hlavní týhodni trhy
na všecko zboži v ponděli před Veliko
nu-i. před Sv. Duchem a před Vánocemi

_ každé ponděli a čtvrtek trhy na obilí.
'landnva (Sandau), l. v pondělipo jménu

?. Jeiišcu ?. třetí v postě, 3. po sv. Aa
tonidu, 4. před sv. Václavem; ty'hodnl trh

_ každé ponděli.
Zatec (Sant), l. v pond. před obrňc. ev.

Pavla.. 2. ve čtvrtek po neděli Okuli, 3. v
Vpond. před Sv. Duchem, 4. v pond. pred

_,naroz.P. Marie, 5. vpond. před lv. Kateřin.
'ld't'u- (Saar), !. v pond. po novém roce,

2. před atředopoatim, po nejsv.Trojiri, 3.
před ev. Bartolomějem., 4. před av. Nar

_ tinem.
Zebrůk, !. ve čtvrtek po jménuP. Ježíše,

2. na svatodušni outer-ý, 3. na sv. Šimona
_ a Judu.

Zelezna-e (Eisenatudtl),!. ve etí'cdu po
jménu Pána L, 2. v pondělí po av. Janu
Nap., 3. ve středu po narození P. Marie;
trh na obill každou středu.

Železná Ruda (Eiscnstvin),trhyna“obilí
a dobytek: 1. ve velikonoční outcrý, 2.
na sv. Vendelína dne 20. řijna. lél-liby
posledně-jší trh na robotu neb neděli pa—

_ dnouti, odbývá se v pondělí na to.
Zlhle (Scheles), [. \! out. po sv. Jiří, 2.
_ v onterý po av. Vůťlan.

Zl.-ovalna, vyručm : dobytčítrhy: [. v
pondeli po svatých 3 Králtch, 2. po avat.
Filipu a Jakubu, 3. po svatém Jiljí; trhy
na dobytek každých čtrnáct dm od drn—
hého outcrkn po av. Eatčji až do BV.
Ilavla.

žila-ec (Šurc), l. v outery před sv. F|
lipem a Jakubem, 2. v outery po rv. Bar

_ tolomC-ji.
Zlžellce, ]. ve středu před“ sv. .lii'im, 2.

v pond. po všech Svatých, po každé 8
dnt; 3. na sv. Víta, 4. v pond. po naro—
zeni P. Marie, každou středu trb nl obilí.

Žleby, 1. den po sv. 3 Králich, 2. den
po navštivent I'. \lnric, 3. den po všech
Svatých; ty'bodnr trh den před všemi

_ Svatymi. _
Zlntlcc (Lutic). 1. vontery Velikonoční,

2. v outery' avatodušnt1 3. v pond. před
_ev. Bart., 4. na av. Šimona a Judo.

anberk, výroční & dobyt. trhy ve
čtvrtky: 1. před Hrom.. 2, před ev. Vt
tem1 3. před neneb. Penny M.. 4. před
všemi Svntými.
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Výroční trhové na Slovensku.
Arad. na neděli Judika, 11. července, 19.

srpna, 4. listopadu, 2 dní před lnu velký
trh na dobytek.

Auod, v Pešt. atol., nu vstoupení Pane, 20.
srpna, 11. liatopada a dva dni před tim
trh na dobytek.

Daja. v Bac, stol, 24. dub., 22. července.
21. září a 6. proa. a den před tím trh na
dobytek.

Bojnice, v. Nitran. atol., 6. ledna, 24. dub.,
na Sv. Ducha, 24. srpna, 29. za" a ll.
listopada.

Bánovce, v trenč. stol., první neděli po 3
krdllch, na neděli Sexageaima, 24. dubna
na nedeli sv. Trojice, na sv. Jana Ill-t., na
naneb'evzetl P. Marie, 29. srpna, na Šim.
a Judu, na av. Lucii.

Bardejov, v šaria. stol., 22. února,na ned.
Sexagea., 24. června, l. all-l, 2l. proa. a
5 dní před tim trh na dobytek.

Rálovce, v Imnt. stol., na ned. Sexagesima,
na neděli kvétnoa, na neděli Rogate, na
svatého Vavřince, ll. listoPada.

Beckov. v trenč. atol,. na sv. Řehole, na
den nalezeni sv. krize, 26. srpna, 24. li
stopatla.

Běla, v Spiši, 22. ledna, na nedeli Rogate,
15. července, 21. září, na av. Tomáše, v
pond. pl'ed advent. & 2 dni před tím trh
na dobytek.

[li—luštit. v trenč. atol., 21. února, !. května,
24. června, na proměnění Christa Pána, 3.
zm, na Šimona :: .ludu.

Biče, v trenč. stol., v ponděli po obraceni
Sv. Pavla, po sv. Filipu a Jakulm, Svuto
duinl, po povýšeni sv. krize, po všech
Svatých.

Bobl-ovec Veliký. v Iipl. atol., na ned.
Invok., 16 května, !. tah, 19. listop.

llodhanovee. \? šariš stal., 17. ledna, 5.
února, 25. dubna, 25. července, 28. srpna,
21. rijna, 23. listopadu.

Březno. na nedeli Latare, tn stredu pred
av. Duchem, 16. arpna, 30. liatopada, VýJ
kladnl i na dobytek apolu ae drživají.

Březová. v nitr. atol., v pondeli po tl'eob
Krállch, v pond. před po elcem, na zelený
čtvrtek, v poudell pret Sv. Duchem, v
pondeli před av. .lanem lt'řt., v pondělí
po av. Štěpánu lit-ali, po sv. latoušl, po
Enter. Výkladni i na dobytek spolu se
drtlvajl.

Budín, !. března, 27. června, 14. záři, 30.
listo ada.

Bystl' ec Báňská, &'). ledna, 7. května,
30. liatopada.

Bysche Považská. 6. ledna, v pondeli
po kvétné nedeli, na avaton Trojici, 10.
srpna, na av. Matouše v sál-t.

()achlice. 2—1.února, na neděli Bog-ata, na
sv. Ladislava, na atču svat. Jana, na av.
Voriiltt, na svatého Tomáše.

Cbtčlnlce, na av. Fabiána a Sebastiana,
na sv. .loael'a, na neděli Miserik., na sv.
Jana Křtitele, na sv. Bartoloměje, na av.

_ llavla.
('hrlek. ve Spiši, na av. Ducha, 28. Hjna.
Dumoly, 6. ledna, 2. února. ns nedeli

Latare, 1. května, 24. června, 20. srpna,
20. sál-i, 1. listopadu.

Debrecín. 17. ledna, na sv. Antonína poust.,
24. dubna, 15. srpna, na sv. Diviše, : dva
dni před tím trh na dobytek.

Delta. v zvol. atol., 25. dubna, 24. června,
24. zari, 2-1. liato ada a vtdy den před
tím trh na tlobyte .

Dobronlvn, na ovat. Pavla poust., na Sv.
Ducha, v pondeli pt) sv. Trojici, na sv.
Matouše, na st. Barboru, vždy den před
tim trh nu dobytek.

Dobšina. 2. února, 12. května, 1. srpna,
8. prosince.

Dubnice. 24. února, na neděli Quaaimod.,
na sv. Jakuba, na sv. Michala.

Filckovo, 6. února, 25. května, 24. srpna
a 19. listopadu.

Frtuštnli (Galgocs), 25. ledna, na neděli
nature, !. května, na Svat. Ducha, 29.
června, 10. srpna, 22. zát-i, l. listopada;

Gaiu; vizJagary.Gn auta. na Sv. Ducha, 20. srpna.
Gemer (Suja-60mm). 14. února, V outer;

pl'ed Velikonocl, 3. července, 17. prosince
& vtdy předešlý den na dobytek.

"anůt'mvcm šariš. atol., 6. ledna, 14. do
bna, na sealant Ducha Sv., 27. září, |.
listopada.

llollč. na obraceni sv. Pavla, v out. po
Ouaaimod., v out. po Miner-ik., na rose
slanl av. apoalolů, v outerý po 20. srpna,
l6. rijna, lt. liat0pada.

llrabttšlce (liápoaztalalva), 25. ledna, [.
května, 4. lůna.

llttnsene, 6. února, 25. lat-ezna, na neděli
Rngate, 29. červ., 14. září, 1. listopadu,
v ponděli pred narozen. Christa Pána.

Hybs, v ondeli po obraceni sv. Pavla, na
zteotov B. Marie, na den Bolího Těla, v
pondeli po av. Egidu, 1. Iistnpada.

Ilava. na av. Dorotu, na zvěstování Panny
Marie, na vstoupení P., na Bott Telo, na
sv. llařl Magdalenu, 1. liat0pada.

Jagary, Gajary, v prcšp. atol., na neděli
lttt'tare, na Botl Tolo, na početí Panny
llarie, a_a ovýienl svat. lil-ne, v pondeli
po av. Zo i,l. lisl0pada.

Jeli—lava, na av. Apollon., 27. dubna, na
sv. Jana KH., na av. Egid., na av. Alžb,

Ku uůany (Kapi), v bars. atol., 12. lil-ezna.
!( Lcmét, 12. bl'eana, 10. května, 10.

arpna, 26. zal'i, 25. listopada a dva dni
pre-! atm velke trhy na dobytek.

Kereetur, pri Botlrogu, 21). únon, 21.
března, na av. Marketu, na prom. Christa



Výroční trhové na Slovenku.

Pána, rm sv. Bartoloměje, na povýšení av.
Khtc, 25. liatopada.

Keintnrk. na neděli lnvohavit, prvnt ne
děli po av. Trojici, 3. května, 14. zal-l.,
13. prca.

Klášter. v Turci, 9. ledna, v pondeli po
Sv. Duchu, v neděli po sv. Elehalu, na
av. Mikuláše.

Komárno. ph“Dunaji, 1. května, 29. čer
ma, 4. října, 30. listopada.

Kontjntlcc. neb Komjaty. 15. červ., 26.
srpna, 19. listopad-, třett neděli adventní.

Košice, na sv. Fabiána a Šebestiána, ].
hvetna, na den Božího Těla, 15. srpna, na
sv. Kaler.

Koslolnny. nitr. stal., na neděli hvětnou,
na vstoupení Pane, na sv. Vavřince, na
av. Matěje.

Kremnice. 5. května, 2. srpna, ve čtvrtek
po sv. Mich. .

Krupina (lt'arpfen), na av. Dorotu, na
hvetnou nedeli, na neděli Exaudí, na sv.
Petra a Pavla, na sv. Bartoloměje, na Ši
mona a Judu, tn nedeli před Vánoci :
vždy 3 dní před tím trh na dobytek.

Kubín Dolni. v Oravě, na nedai Seaage
alma, na neděli Palm., na sv. Jana Křtitele,
na narození Panny Marie, na sval. All
bčtu, vady nialed. pondeli : hnidy“ oute
relr od sv. Kateřiny a: do Ivane nedele
trh na dobytek.

Kysek čili Gyna, na neděli lnvoltavit, na
neděli Latare, první ned. po av. Trojici,
1. září, 21. října.

Leopoldštat. na neděli Okuli, na neděli
Eaaudi, na neděli pred sv. Duchem, 13.
července n 2l. zal-t.

Levitry Vel. (Gross-Schulzem,v prešp. atol.,
v pond. po 3 hrál., na av. Řehoře. v pou.
po nedeli Rogate, pred av. Jakub., pred
av. Matoub., po sv. Vavř., po av. Martinu.

Levice. na 3 Krále. v pand. po Judika, na
den Bottho 'l'éla, 25. července, 29. zát-l.

Levoče, [. ledna, na ned. .lndilta. 2. čer
vence, 16. října.

leova ĚLublau),v Spiši, na ned. Sex., naned. Pa m., na ned. Exaudi, 2. červenec,
na nebeVzetl Panny larie, na ned po sv.
l-lavltt, na av. Mikuláše.

Llčenec. na av. Valentina., na av. Stani—
alava, 2. července, na povýšeni sv. Krize,
na sv, Juditu.

Lubčlovů. 2. února, !.
vence, 29. za't-t.

Mol-ov, na net!. Judika, 21. denne. l9.
& na a 19. list0pada.

Ma č Topolčany. 6. ledna, 22. brezna,
1. ln'ét., 24. června, 24. arpna a25. listop.

Malý Varadin. 17. března, na tel. čtvr
tek, 15. června, !. zát-|, 5. listopadu, 25.
produce.

Matějovec. v Sptii, 6. února, 8. června,
6. s na, 19. liatop.

Micha ovce. v zempl. atol., 2. února, na
ned. Palm., 8. května, 13. června, 15.
srpna, 15. rijna, 21. prosince.

května, 22. čer
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Mijava. v nitr. atol., ve středu po obraceni
sv. Pavla, po av. Josefu, po Sv. Duchu,
Po av. Jakubu, po naraz. P. Marie, po
Šim. a Indii, po av. .tlilmlní a vždy v
předešlý cuterý trh na dobytek.

Miškovec, 16. února. na vatoupeni Plné,
na sv. Sanuele, (8. října, 16. pros.

Močonn-li. 28. ledna, 29. března, na sv.
Ladislava, na sv. Bartoloměje, na aval.
Vortilu, na sv. Klétnenta a 3 dní před tím
trh na dobytek.

'llodrit. ?. února, na ned. Miaerik., 24.čer
tna,_na ned. po,sv. BartolOmčji, na sv.
Mamuše, ll. listOpada.

Moravce. v tékor. stol., v onterý pred
očistovanlm Panny Marie, pl-ed ltvčtnou
nedélt, pred av. .liHm, pred av. Petrem a
Pavlem, pred av. Jakubem, pred av. Mi
chaltm, pH.-d vic-mi Svatými, př. sv. Tom.

Moravce Vella.. 2. července.
Mošon (Wieaelburg), 13. července, íhjna,

na ned. po sv. Františka.
Mošovce. v Turci, na av. Fabiana a Seba

atiana, na av. Stanislava, na sv. Trojici,
na prom. Christa Pána, na sv. Matouše,
!. listopadl, \'tdy vpond. trh na dobytek.
ve all-edu výkladní jarmarlty. Pl'ea celý
pal: půst v out. a ve att-edu trh na obilí.

Naměsto. v Orav., v pond. po první ne
deli po“3 líra'ltch, na sv. Řehoře, na av.
Lucii.

Němečtí! Llpče. 25. ledna, 2-L dubna,
24. června, 2l. aa'h', žl. proaince.

Nómell. v hont. atol., na jmeno P. .leušc,
na ned. Látarc, 23. dubna, na av. Trojici,
6. s na, 1. listopadu.

Nére “z. 10. ledna, 26. května, 8. září,
13. prosince.

Nitra. 10. ledna, na ned. Okuli, na den
Božího Těla. 2. července, 28. h'jna, 21.
prosinec.

Nová Bělá. v Spiši, 2. února, v pon. ava
todušní, 19. listopadu.

Nová Ves. v Spiši, 26. února, na nanebe
vzetí Panny Marie. 11. listopadu.

N0\č Město nad Kysuci, v pond. před av.
Dorotou, ve atředn po po clečni strede,
v pand. po av. Jil—l,pre av. Jakubem,
pred Kolin., H. hjna.

Noví: Město na Váhu, v pand. po Septua
gesima, po Reminiscerc, po Velikonoci,
na svatodušnl pond., po sv. Trajici., po
sv. Prokopa., po narození P. Marie, po av.
Michala, po všech Svatých, před Vánoci.

Nové Zámky. 14. února, na lwétnon ned.,
první ned. po av. Trojici, na av. Klementa,
na sv. anii.

Osljttny. na kvétnon ned., v ned. po av.
Ftlipu a Jakubu, po av. Stépůnu, po av.
lliknláši.

Osthom, 2. unora, 12. března,25. květ.,
22. července.

Ožďnlty. gem. stal., 14. února, ?. května,
13. července, 10. srpna. 30. Itatop.

Papa. 2. února, 25. března, na av. Trojici,
2. července. 15. srpna, 8. “H. 8. prca.
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Parkan. 23. dubna, 24. srpna, 28. října,
15. prosince. \

Pešť, na av. Josefu, na av. Metlarda, na
den atěti sv. Jana, na sv- Leopolda.

Pezynek, 6. února, v outerý velkonočnl,
v outarý svatodušnl, 22. července, na av.
Augusta, na sv. Frant., 5. Iistop.

Plešivec. v gem. atol., 22. února,10. dub.,
17. nití.

I'Icůovte, v lVol. atol., 12. března, 12.
červenec, !. Hjna, 29. prosince a vidy
před tím trh na dobytek.

Podhradí, v Gemera, 25. ledna, 10. erpna,
30. listopmla.

Podollnec. v Spiši, na obrác. sv. Pavla,
na ned. Jubilate, v pond. po sv. Trojici,
v poud. pred narštlvením Panny Marie,
v pnnd. pt-eil Sim. a Jedou.

Poprad. v Spiši, v pátek po ned. '.ludíka,
15. rijna a 6. prosince.

Potok. 7. března, na ned.Exaudi, 29. čer
vna, 10. srpna, B. proaiu. 

Pon—tov. v pondělí po novém roce, po
Velikonoci, po ned. Exaudi, po sv.blnrku.
po povýšení av. liríte, po všech Svatých
a vždy ve čtvrt před tím výkladní & trh
na dobytek.

Právno Německé, na ned. Reminiscere,
na sv. Jakuba, ua ned. po neu sv. Jana,
na sr.Emer., ua sv.'l'nmaše a týden před
tlm trh na dobytek.

Prut-no Slovenské na ned. po sv. Rev
hol-i, na ned. Rngate, 24. července, na
ned. po ". Havlu, vidy čtvrtý den před
tím bodné trhy na dobytek.

Předmil'. na nedelltluasímodox., v pond.
po sv. Jana It'řtit, čhrtou ned. adventní.

Prešov. 27.|edua, na sv Trojici, 10. srpna,
14. mih, 30. listop.

Prešpurek. na sv. Fabiána a Šebest, na
nod. Latare, na vstoupení Pane, 2. čer
vence, 10. srpna, na. sv. Michala, na sv.
Lucií a den před the trh nn dob.

Privide, v nitr. atol., 20. ledna., 19.bl*cr.uu,
3. května, 10. srpna, na den povýšeni av.
Khie, na sv. Lukáše.

Pruské, 12. hlezna, 24. dubna, 24. června,
11. upne, IQ. listop.

Puchov viz Pouchor.
Peltonen., v neděli Septuag., na ned. de

' vltnik na av. „lití, nn navštívení P. Marie,
na av. Egidia, na sv. Mikuláše.

Báb, ve atl'edu po květné ned., ve středu
pred Božím Tělem, 22. červenec, 8. zát-i,
19. liatop.

Radošovce, uitr. stol., 6. ledna, 3. května,
na ned. Exaudi, 26. června, 2. července,
14. zát-i.

Radvnn, na W.Stauislava, třetí ned. po sv.
Trojici, na natoz. P. Marie, 30. Iialop.

aneežv pond. po sv. Mat.,po sv.Jítí, poav olií, po ale“ sv. Jana po sv. Vor
štle, po av. Mikuláši.

Balkova, na obute. sv. Pavla, na nalezeni
av. lil-ite, na av. Štěpána krále, na av.
Lucii.
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Revúca- Veliká. v gem. atol., na av. .lo
sefa, 13. června, na av. Matouše, 16.pro
since a vtdy den před tim trh na dobyt.

Rimavská Sobota, 6. ledna, na kvétnou
ned., 15. května, na av. Markétu, na ateti
sv. Jana, na sv. Voršilu.

Roiemberk. Liptov.,7. ledna, 19. btelna,
na vstoup. Páně, 29. září 1. prosince, nad
to ještý od 3 Králů a! do Veliknuoei
každý čtvrtek trhy na dobytek.

Sabinov. 24. února, 24. dubna,24. června,
na pov. sv It!—lze,?. proa.

San-aš. v Békešshé stol., na sv. Matěje,
zvla'í-t na dobytek, na sv. Jana KHiL, na
av. Lukáše, na sv. Tomáše.

Seborhleby. (lilib), v liont. stol., na obrá
cení av. Pavla, na sv. Filipa a Jak., na
sv. Jana lil-t., na Magd., nu povýšeui sv.
little, na sv. ltatet-inu.

Sega-diu. nn sv.Jii-t, 31. čcrvence,10. Hjn ,
30. zal-t, vždycky se počíná v pon.

Sone. (Wai-them). v prešp. stol., 6. ledna,
na ned. kvétnou, na sv. Urbana, 13. září,
18. rijna, den před tím trh na dobytek.

Senice. v pond. po nedeli Ukulí, na ned.
"Eset-ih., na ned. po Božím Tele, v pond.
pted rozeslání av. apostolů, na av. Augu
stina, druhý pond. po sv. Michala,“ av.
Allbčtu, na av. Tom.

Serdahely, (Socctište), v Situ aneb Čalo
kezy, na den sv. Pry-sky, na sv. Ladisl.,
2. července, 11. listop.

Suur. v nitr. stol., 2. února, 15. května,
24. června, 15. rijna.

Sjclnlce, v lipt. stol., 2. února, na neděli
Ukuh', !. května, 25. červenec, 2. lístop.
a od 1. ledna ai do Velikonoc! trh na
dobytek.

Skaut-I'.. druhý den po Hromnicích, v ou
tcrý po'ned lleminisccre, v out. po ned.
Rogalc, 2. červenec, u.: sv. Jakuba, na
narozeni P. Marie, 1. listopadu, 13. prov.
a den před tím trh na dobytek.

Slovenskú Lipec, 6. ledna na ned. Sep—
tuagesim, na sv. Ducha, na sv. Jakuba,
4. “rijna. .

Sobota S išnká, 6. ledna, 24. dubna, na
sv. Bai-to omčje, 1. listop.

Sobotišlě. v nitr. stol., na sv. Matěje, v
pond. velikonoční, na nuncbev. P. Marie,
na av. Matouše, na sv. Lukáše, na početí
P. Marie.

Sally, při Joli, 24. února, 24. března, 19.
května, 4. srpna, 22. září, 3.liatop. : trhy
no dobytek.

Šaty, v tel. stol., 15. května, 15. srpna.
21. adí-t, &. listopada.
udorf. v pond. po ned. Palm., v outerý

svatodušní, na Bartol., na sv. Luk.
Šaryš. nl ned. Lau.-ne,na roteslánl sv. ap.,

15. arp , ll. listop., vždy ve stredu.
Šarluhy, ve středu po jmenu P.Jetlae, na

ned. Reminiseere, ve středu pled Veliko
noci, ve att-edu před sv. Duch., 21. zát—i,
ve středu před Vánoci a 3 dní před tím
trh na dobytek.
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Šašlin. na obrácenl IV. Pavla, na gy, jo
ael'a, na av. Stanialava, na prom. Christa
Panama povýšeni sv. lil-Ile, na sv, "Byl.,
na sv. Ondreje, vždy ' nasledujici středu
a toho dne trh na dobytek.
oproň, v outerý po neděli lnvok., ].
Ivaně, 7. lrpna, 19. listop.

Šťávnltaltatdé suché dní, a vzdy v pon—
děli pred tlm trh na dobytek.

Shirt! Tura. v oaterý po 3 Krulich, poq
nedeli .ludika, po větoupeni Páně, po sv.
Jana Krt., po nanebenetl P. Marie, do sv.
Michala, po sv. Kateřině,a vědy den před
um trh na dobytek i haldou sobotu zna
menitý trh na obilí.

Stará Ves. v Spiši , na neděli Palm. , 29.
cervna, 4. rijna, 8. prosince.

Stare, v zempl. atol., 22. ledna, 24.6ervnn,
26. července, 28. zát-l, 30. lístep.

Staré Hrad) (Uherské),6. ledna.5.května,
2. srpna, 21. září, 28. října, a vždy den
před Um trh na dobytek.

Středa. ph“ Věbu, 2. února, 15. května, 25.
června, 15. srpna.

Stupava. v prešp. atol., na zelený čtwteh.
1. ln'etna, 25. července, 20. Irpna, 6. li
atop., 21. presíncc.

8 inn), na 3 Krále, 24. dubna, na sv.
olii. 25. červenec, 8. zil-l, dva týdny po

av. Michala.
Šnrany, v nitr. stol., 25. ledna, 1. května,

10. srpna, 2. listop, : trhy na dobytek.
SV. Kříž, pl'i llroně, ten týden po llrom

nících. po sv. Jil-l. po uv. Janu lll-titeli, po
aanebewaetl P. Marie, po nv. Michalu a po
obětování Panny Marie; vědy v pond. trh
na dobytek a v outerý trh výklad.

Sv. Martin. v Turbi. 24. února, ua zelony'
čtvrtek , ' pond. před Sv. Duchem, nn sv.
Vavřince, na sv. Bartoloměje, na sv. Mur
tina. Nad to na vlnu 25. a 26. května a
25. i26. zari.

Sv. Mikuláš. \“ Líptové , na neděli Remí
niseere, na ued. Exuudi, 24. srpna, naar.
Mikuláše.

Těkav. (Para),na nedeli lnvokatitma vstou
peni P., 8. září, 11. hstopuda. '

Temešvár, na neděli Reminiscerc, na Sv.
Ducha, na neděli pred sv. llichulem, 6.
prosince podle stareho kalendáře.

Teplice. v trenč. stol., 19. března, 29.
června, 2. zal-i, 7. prosince a den před
tím trh na dobytek.

Terezy-opel (Subotice), v Banúté. na vstou
pení P. podle utarého kalendáře. 6. prca.
: velkými trhy na dobytek.

“savec, 17. ledna, 19. května, na u. Va
vřince, na sv. Emer.

Tal-"ny, 25. března, 24. června, 26. čer
vence, 22. till, 26. Hjna, 21. pros.

Trencin, 2. února, v pondělí po neděli
Judiha, na sv. Ducha, 2. července, na sv.
Petra \! okovech, na povýšení sv. Kine,
na aval.. Lukiie. na av. Ondřeje a ,phl
celý půal v pomlěli trh na dobytek. 

Trnava, 11. ledna, a 16., 22. a 27. února
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19. a 21. dubna, 14. a 19. červa., 26. a
31. července, 30. srpna a 4. zil-l, 18. a
23. října, 6. a 11. pros.

Tmovec. v Lip., na av. Matěje, na Sv. Du
cha, na sv. Vavřince, Havla aLucii.

Trutenna. v Oravě, v pond. po uv. Dorotě,
v out. natodušnl, na sv. Jířl, 16. červen
ce, na den po nanebenetl P. Marie, v
pond. po sv. Martinu.

Tttntty. v Turci, 5. ledna, mc Sv. Ducha,
na _sv. Emericha.

T\fdošill. v Omre, \! pand. po obrácenl
sv. Pavla, ]. května, na povýšeni av. Kti
te, v pond, po všech Svatých.

ngvar, (Uhvúr), 25. ledna, na ned. Palm.,
7. května, 25. července, 29. září.

Vnenv. ve středu pred květ ned., 2. červ.
16. h'jna, ten týden před Věnocl, . velk.
trhy na dob.

Vary". v trenč. atol., v pond. po sv. Fab.
a Seb., po Latare, po sv. Trojici., po sv.
Markétě, po naroz. P. 'llarie, po první
ned. adventní a vzdy před tím ve studu
trh nn doh.

deá. v Spiši, 25. ledna, v out. po květ.
neděli, 6. čennn, [. Hjna.

Velké Topolčaltš'. na av. Antonina, nasv. Řehoře, 6. větna, v pand. po ní.
Trojici, na sv. Magdalenu, na sv. Bartol.,
na sv. Matouše, na sv. Leopolda.

Velký Varadin. 6. ledna, na Bott Tělo,
2. července, ]. aáH. 4, října.

Vesprym. 6. ledna, na sv. Řehoře, na av.
Floriana, 10. srpna, na naraz. I'. Marie,
6. prosince.

\'rablany, na ned. Seng., Miaerik, 1.
srpna, 25. listopad-, 21. prosince.

Vrbové. \! nitr. stol., ten den po novém
roce a před ním trh na dob., v pond. po
Seung., na neděli Palm., po Kantáte; pre—
deslě pátky trh na dob., tě! 16. ěerma,
22. července, 14. září, 11. liswp. a vědy
před tím trh na dobytek.

\'rbot'ce. v nitr. stoL, v pond. před těmito
dny, tout pred chrám. sv. Pavla, pred .lu—
dika, pred Kantáte, před sv. Janem lm.,
pred naroz. P. Marie, a v pand. po všech
Svatých.

Zempliu, 6. února.
Zanplin, 4. ledna, na sv. Matěje.,30. h

atopada.
Zvolen. 12. ledna na dobytek, na sv. lla—

těje, na zelený čtvrtek, na Bou Tělo, 14.
zát-i, na sv. AlLbetu jen nadobytek, na

_ sv. Tomáše. .
Zabrolireky, v niti-.atol., na zelený čtvr

tek, ve all-edu před vatonpenlm Páně, v
outerý pred Boilm Tělem, na povýš. sv.

_ Kříže, v pand. po rv. olii.
Zea-novice, v pond. po sv. Fabiano : Še
_ bestianu, po av. Trojici, po sv. Jakubu.

Zilina, v pondělí po av. Dorotě, 10. dub
na, na ovat. Filipa a Jakuba, na Bott
Tělo, na svatého Štěpána hrdle, na pový—
šeni svateho lít-tie, na nat. Havla, na
aval. Lucii.



obsall.
Od sírany ]. al do strany 16 jen! oh čejný červený kalendá! na pleulupný rok 1860:

východ a “pul slunce, člmé měsíce a to lčné pripominky.

Členi kalendáhke.
Od strany 17—32. Zidovaký kalendář. Pamětní dnové. Dnové postní. — Čtvero au

chých dní. — Lelopianó známky. — Posvátný čna velikono'čnl.— Noremnl dnovó.— Svatl
patronovó zemští. — Čtvero částek ročních. — Zatmění na slunci a na měsíci. — Lem—
počel nové doby. — Znamení obéznic člli hludic vetších— Škály pro všecky korunní ze
mé.— Nové peníze.—- Nejvyšší císařský rod panující !! l-íšlBakouaké.— Zpráva o Dědictví
SS. Cyrilla a Methodia. ——Církevní časopinectvl. — Pauonové rozličných řemesel, porad
kův . tivnosu rozmanilých.

('n-m žlvotoplsné.
[. Viktor Šlosnr nr. 33. — ll. Josef Voráč str. 37.

("lcni děje- a zeměpisné.
Jak to vypadalo u mého “dečka, od Nikolou-a str. 38. ——Dárek av. llikuláiesu'.42.

-— Bratrstvo au—ídmoauve lamolli Tvarolenskó nr. 41. —- Zádmha str. 47.—- Z pastýřské
ho listu alt. 38. —- Vranov, od Dra. Bílého str. 49.

Členi naučné.
Su'ýček Pravdomil, od Fr. Dédka nr. (50.

Členi z hoapodál'utvi.
Lék proli zlým &aům, od 1- .l. Šťastného alr. 69. _

Členi zábavné.
Vesnický pastýř, od Em. Salulnka str. 91. — Poustevník Theodul, od Loop. Urbana.

str. 104. ——Osudy řemeslníka, od Jana Scukupa. slr. Ill. — Zbol'ený kostel, od Ant. Du
dlka 134. ——Bůh se staral, od Fr. Klinháčo str. 140. —

B a a u č.

Kapli "Jakuba " Ivančic. od Jana Soukupa str. 151.——III-cafonjsem, od Dra. Bl
lého air. 153. — Bodénice. od Matěje Prochálky str. 154. — Štědrý večer. od Václ. No-_
volneho m. 155; —_-líoleda maličkých iákův, od lého: str. 156.— lívltka : oboru pověst.
a pověr, od Tom. Simbel-y str. 156. — Na hrobě olcovč a Jarní, od Vladimira Slaalného
str. 166.- Snuenka. od Jind. thiha at:. 166.— Sv. Guníhcr,od Meth.Halabaly s!r.166.
Plano oSS. Cyrillu alllelhodiu, od Dra. Jana Bílého l., Melk. Halabaly Il., Sur. Obdrulka
Ill., Jana Soukupa IV., Vladimíra Šlastného V. at:. 108. —

Člen: rozmanité.
Oprava kostelu v Dolníchlbnhnauech, od Šmígmalora str. 172. — Scelcne pozemky

\! Záhllnieích, od Fr. ko alík; at:. 175. ——Obecní a školní kršhllrny, tý! air. 180. —
Drobmčky au. 183.

Výročnl trhové.
Na Moravě. v Čechách a na Slovenakn. -— 188._m—


