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Moravan.
-———aaao——

Kalendář na rok obyčejný

1861. "

Ročník desátý. \

Nákladem Dědictví svatého Cyrilla & Methodía.

Pořadatel:
Ignácvurm.

Hvězdářskoučást udělal:Dr.Florian Šindler,
reditel techniky v Brně.

v Brně.,
V kommissi u Antonina Nitschc.

Tiskem dtdicův R. Rohrera.



Zeláni _
Moravanu na cestu I. P. ISGI.

Drahocenný Moravane!
Láska k vlasti v tobě vane,

Obsahem svým život sladiž,
Mravy synů slávakých Kadiš,

Světlo jasné v lidu plodiš, '
Čtenáře své k ctnosti vodič;

Ncpřátolům na vše vzdory

Prochoď slávské doly hory,
Bohu ke cti konej cestu
Ku vsim & každému městu.

Ignác Vurm.



Leden (měsíc třikrálový) má 3! (mí.

Polsky: Styczeú. Ilirsky: Sečaunj. Slovinsky: Prosijuec. Rusky: Januar.

3 Í 1-5——ú : ' Šluíce . Měsíce i'— 7 1E Š Svátkya slavnosti ÝÉ „_ Ct'l'lěměsíce,
5 > . h d “Pad h „ “Pad židovský kalendář
: : Cirkevní C0 =IC0 od! „ ]]
S Š b.lm.h.lm. b.lm.h.|m.anár "Prsov

] \ tur" novy romuurvz. r. 7.58 4 10 l .2Slřcda Sv. Makaria, poust. 7157 4'11 _" 11 10 256 Posled. čtvrt
' 3 Čtvrtek S. Genovcfy, panny. 7 57 4 11 ráno 10 45 dne 4- ' pátek 0
' 4 Pátek r S. Tila, biskupa. 7 57 412 o 36 11 3 ““od- Imm "mo
, 5 Sobota S Tclesfora, pap. 7 56 4 l3l 1 52 11 29 O NOVÝNČSÍCÚDC

— ll. v pátek 0 4
Neděle pnní v roce. Vstaň a wzmi dit-">=i matku hod. 33 min. ni

Jeígu. Mal. 2. _no.
-— _ ! Prvá čtvrt dm:
€, \'o-děle &. 3 Králů, chw. 7 55 4 i:) 3'13 u 56 19. \? Solgotuo 5

7 Enndělek S. Valentina. Haj. 7 56 4 16 4 31 o 36 "“ 6 ““9-““]
8Utcr' s. Severin. Nor. 7155 417 542 124“ Úg'gčidgeha
9 suma S.Biarcelína.Jul. 7 55 419 6 43 2.28 ;3 3,336;

10 Ctvrlek $. Pavla, poust. 7 55 4 20 7 32 3 28 '

11 Pátek "I' S. Hygina, pap. 7 54 4 21 8 5 4>52 Sl12 Sobota ;S' Arnošla Arkadiaí 7 54 4 22 8731 6 9 dozuaĚÍŠftovĚm'ůT

pravdy.
'. _ ' > , 15 :; _ ,'. _g Ciúmc od Bohachcle 2 po ij. Pána. 5 w. n jsa jm na J_ž očůtek“ bude“_

LUR. 2. gr)" pořldek.

20 Neděle

22 Úterý
23 s_li'eda

'25 Pátek
26 Sobma

24 Ctvrtek S. Thimolhca, bisk. m.

,S' l'olikarpa, bisk.

32 3 14 konúvá.

S. Vicencia, muč. 746 4 37 0 bře činiti nelze.
Zasnoubcní P. Marie. 7'45 4 39 1 518 Bůh Bohem,

744 440 2 7 6 Ílidó lidmi.

% Obrac. sv. Pavla. 7 '
7 42 4.44 4.47 7 22 '““mcm'

ský přewštúm
27 \'ndčlc
_28 Pondělek
29 Úterý
30 Středa
31 Čtvrlek

[

S. Jana Zlatoust. 7 41 4i45 6-12 7 51
:S. Karla Velk. 7 40 4|47 7 35 8 9 __
S. Františka Sal. ? 39 4.49 8 56 8|32 I'oznnmnnim'.2131104“
S. Martiny, panny. 7 38 4 51 10 22 8!4 ŠŠŠĚŽĚOŠat-ŠĚĚ4 52 1140 9.11" "*“
S. Pietra Nolasky. 7 |36

. , . , ., _ 0.

Neděle l. po ZJCV. Páně. když bYl Pan ""'ZÍS “ lmšvončgsjidgemgin..

. . „ Kdo sBohempo

Sl. ne_is.JmenaJcžh. ? 48 4134 l0I59 2 “ tlm'ná tenvšeho do5. '. . . ' " '
21 Pondělek Anezky, pan m 7: 47 4.3) l 20 4 18 BezBohamdo_

43 4 42 2 25 6 47 Vše s Bohem .

Bůh bohat milosh.
" ' ' » —' '. , “* ' Ani otec kde

chcle Dcvtlnlk. (Sep—mgeauna..) lit.-spumr najma temjakoBůhklidcm
dulntký. Mnt. “'U' Bůh tomm lid—

'i

12. IÚÍÍ'Ch. LUK. 2. večer

13 \edčle S. Veroniky. Hil. 753 4|24 8752 7120 Kalendářiidonký.|
N Pondčlek S. Felixe, kněze. 7 53 4'25 9 7 8.31
in Úterý 5. Maury a Britly. 7 52 4 27 9 27 9:36 '2—“=““ ' sm“
16 Slřcda S. \larcclla, pap. 7 51428 9 43 1046
17 Čhrtck S. Antonina, pousl. 7 M 430 9 58 1151 Bez příslovívěk
18 Pátek + S. Pflsky, pan. m. 7 50 4532 10 17 ráno nCproiiveš.
19 Sobota S. Kanula, krále. 7 49 4:33 [O 32 1 O Nel"PHSIOVHW



Únor (měsíc hromnični) má 28 dni.

Polsky: Luty. "irsky: Veljnčn. Slovinsky:Svečnn. Husky: Februar.
r—x—v—u—v

či "5— Slunce Měsícv '0
“E Š Svátky a slavnosti v._ \ ._ _ Čtvrté měsíce, '
NE > , , ' “W=“ ' "*de židovský kalendář.
Š :: arkem. filo! ___ “"Od i d Í 'Íl Í

.=. s h. m. h. m. ||. 3m. |:. lm. ““ l'0 n prs 07

1 Pátek .SJgnacia, biskupa. 7 34 l 54! nhml 9|33 GP 'l 2 Sobota míša-,v. |>. Mur. 7 33 1 56 il 1 91519 3,35; 3,23
Ned. l. po Devil. (Scxagesimav) Slovo Boží )nko š:: bud' 5 mm“

i3 Sťmpn“ l'Uk' 8' _ _ _d-QNcnýmčnlcdneS. Blažeje, biskupa. 7 82 4'57 2*22 iOS 9 ' "h“" " 9
?4Qondětck s. Veroniky. 730 459 3,36 111.2“"j ?“""" "a"“
' 5 Úterý 5. Agathy. Frant. 7 29 5- 0 4144 0 18 '18'': “rota" ":

6 Středa S. Doroty. panny. 7 27 5i ? 5\28 1 26 . i....L 2.3. ......
| 7 Čtvrtek S. Romualda, opata. 7 26 5' 4 O 4 2 38 rlino.

1 8 Pátek JS. Jana z Malby. 7 24 b 5 6 34 3 50 oph.“ ...... 25,' Sobola . Apolonic, p. 7 23 5 7 6 58 5 4 v pandólí o 5
* "————-' *— ' > * _ ' " ** * hod.50min.rino.

Neděle 2. po Don't. :Ouinqungosmav, Slvpy' u
JůriCltd.LUk.18. SIUnce \gtgup'

'.._._.___.— .- ulomamca!ryb()()
1 Neděle S. Scholast., ieptř 7 21 5 9 7:16 6115 VPOUM"“Ile 18- 0
11 Pondělek S. Eufrosiny, panny. 7 19 5 10 730 7 23 3 “od 54 “"" “'

12 Ucrý S. Eulalie, panny. 7 18 5 12 „49 8 3213 Středa *Popclec. S. Kntcř. 716 5 M 8 5 9 37 . .. ,
14Čtvrtek 1-S.Valcntina,knězc. ': 14 5 16 8'21 10 43 W “““"
15 Pátek 1-8. Faustina aJovil. 7 12 5 17 8 38 U 54 H.únon1.Adu-.
16 Sobota 1- S. Julinny, pan. 7 11 5 19 9 _2 ráno "1 „ “513ml"

l

: _" “— *
Neděle 1. postní (Oundragesimae). Pan Ježnš po- |

knušen od dáhta. Mat. . Bůh dal zuby.!
Bůh dal i chleba.

4

1—7Neděle 8. Junalla “ SPÚI. 7 9 5——21 913—0l_| ' Bůh nediv.. gie—,'“* Pondčlekf' .- S. Flaviana Simeon. 7 7 5 22 10 2 4 cko dobré jednom"
19 Uterý 1- S. Mmmctu. Gob. 7 5 5 24 10143 3 5 Člověk“

20 Středa _lřsuchýd s.Euch Š 7 3 5 26 11.45 3151 „ „5033353 33;21 Čttrtck S. Elcona. ": 7 l 5 27 O57 4 38 nevezĚne. .

22 Pátek %Stellcnís. Petra 752o 7 3 5 29 2 16 5 17 Dal uiBahr—ware,23 Sobota 1-8. Petra Dnm. - 6 58 5 30 3 39 548 "mej '““"é' Í
- - » ___? -- ——- _*— Bůh vysoko, ale

Neděle 2 pn5lní (Reminisccrc) Proměna Christa 'id'ÉE'fk'í'm., kdo“
Pána. Hat. 17 koho iidt. . '

24 Neděle S Matěje apost. ' 6 56 533 3—3 6 13 .ojdfgégzýxfzč'ů':
25 Pondělek 1- S. Valburgy, pan. 6 54 5 34 6 30 6 34 BojseBoha,uyď
26 Úurý 'I' S. Alexandra. 6 52 5 35 7 54 6 52 :e "*“ "Clim "“

27 Středa 1- S. Leandra, Disk. 6 50 5 37 9|_28Čtvrtek 7 S. Osvaldo Fokas. 6 48 5 39 10.45
; 

:

1"

00 před účtem
je ukryto, bude ne
kdy všem očito.

21 7115 pan Bůh Vldl.



BÍ'ÚD (mesic puslni) má 31 dní.
Polsky: Mani-c. mraky: Oil-jak. Slovinsky: Sušec. Rusky: Mart.

3—rd'á * _ - Sídlišt: & Měsíce r" "
E, 1% Sválky :: slavnosti 4—_ _ d „_ “ .Čtvrtě měsíce,-_

Ž ; církevni.— ““Od "p" Cho“ “pa žldzvsgrýú“Ž'fí'daf
3 5 h.jm. h Im. b.lm. h. m. a" m "150“

ílpamk -. s. Albina, biskup. sl4eJ 5'40 :ano 3 3 „_P | () um- - - *: 0. e .

2.Suhota + s. Snnpllcm, p. 6 44 5 42 UI 61 s 33 . m 3_v "“;"“
Nedakle 3 pnslní skýchm-nu, Uvuli). P. Jezu, wy- B hOd- 22 ""““

_ mila! ďabclslw'. Luk. H. , "ar' dn
3 „..vl.. S. Kunhuřy! cís. _ 6 42 5 44 1 24 9 (9 . 512233370 ;
4 Bondelck .-l- S. Kuzmura.Adnn. 6 40 5 46 2 31 [O 10 hod. 43 min. ve—'
5 Uterý + S. Eusebia. 6 38 5 47 8 28 11 19 čer. *
6 Středa 1- S. Bedřicha, klóšl. 6 36 5 48 4 al 0 28 ; Prvá čtvrt dne
7 Čtvrtek + s. Tomáše Akv. 6 34 5 50 4 35 1:42 19. v me:-ý o 3
3 Pátek 5. Jana Božího. 632 s 52 5 2 2153 23.1.37 m "'

'. v. ' ' . ' 1 '

9 ohm; . (,er &Muh , 6 O 5:54 5,02 4! 4 řúphu m za
\'vdčř.: !. puslnl (družebná, La-lnrcy P JCŽIS m1— \, ůlcrý o 3 hod.

sylil 5000 mužů Jan 6. _ 21 mill-"č"

lU „d.-;.. S. 40 mučenikn 6 28 5 55 5'38 5 10
u Eelulčlck1-S.Aniely.Hcraklia. 3 26 s 57 5536 s 21 4., 2333333
12 Uterý + s. Řehoře m. 6 24 e 39 s 13 7 as(v) „ ..na.. a...
13 Sjlředa 1- S. Rosiny, pan. 6 22 6 0 6128 8 32 20. o 3 bod. 45 min.

14 Clvrtek + s. anndy, cís. s 20 6 2 6 40 9 41333332"- “*
_ 5 Pátek S. Longina, m. 618 b' 4 7 6 10 49 '
16 Sobota S. Heriberh. b. 6 14 6 5 7134 11 49

_ _ . "a ._

. Neděle 5. postní (smrtelně, Judica). Kdo z vás Kal-nur nout, *

bude mm:2 MNĚ trcslnú?Jun 8.J Firewalďisu..
vl7'-nd(!\- ŠGcrlruJy, p. (: 12 b (5 8-l 7 ráno 23 : „,zbýonfvcá_
18 Bundčlck + S. Eduarda, krale. 6 10 6 8 8 53 O 53 tck velko
l'J Uterý 1- S. Josefa pěstouna. 6 8 6 10 9 32 1 50 "Oční-'
O S_|řcda 1- S. Joachima. 6 6 6 11 10 37 2 28
! Clvrlck 1- S. Bcnediklu. 6 4 6 12 11 49 3 9

„2 Pátek 7buleslné P. Mur. 6 2 6 H 1 10 3 44 Všechy věci n
33 Sobota + s. Olha, Disk. 5 59 6 15 z 32 4lu “s (nebo do „...),
„___„____ _ _; . pln llh na věky. |Émile Lvňlná. P. Ježis na oslici slavně jede do Babpravdu vidi.

__ ;_ Jeruzalómp. Mgl. 21. *" "Égťedafůf' ví
24 *fcdčle S. Gabriele, archa. 5 57 6 17 3 56 4 34 Ptoč které koze rob;

135[_undble'. Zvňcl.anlP MHTÍE 5 55 6 18 5 20 4 Šóhnmkd : . ".d
26 Ulerý 1- S. Emanuela. Iren. 5 53 ("o20 6 51 5 13 "M" žápzilmzopjlgoz

7 gui-ca.. + s. nuperzn. 5 51 G 21 8 14 5 37 v me umim.
28 Ctvrlek '- Zelený člvrlo k. 5 49 6 23 9 40 6 3 Bůh u_enína'hliv,
29 Pátek .? Veliky'p á lek. 5 47 s 2511 : 638 alemm;“ 1 .
:_oSplnila B n i s o |. .. tu.; 5 „13 "531 ráno “_7 14 „„lm“h:mvša'„:g:j

Boží hod v'víikun-Mn. Pun Jelh vslal z mrtvých. *dobPŠŠŽJŽ: Eg

_ _. . MBrJE'mlG'__ __ _- _ ,__ __ L:: : lu'li. .1! Neděle Ichmc Vz-Í'ilwnmnl-| 5:43I slzel O|16| al 3



Duben (měsíc velikonoční) má 30 dní.

Polsky: Kvieclen. llirslsy:Trnvmij. Slovinsky:Mali traven. Rusky: Aprclj .

Š ""'5— __ Slunce Měsíce |-- .7:5 5 - - Čtvrté měsíceS' |
Ě ?; ““le & sa'vnostl vý; západ \'Ý' západ židovský kalendář
_: % cnrkcvm 29= Chad„===—.. &národní přísloví.

5: g h. m. h. Im. h. | m h.\ m. .

1—„„_._.—- _ „„ (9541 629123 9 9
' 2 Uller * “ LS.?Fl'ťnli'Šfl;z'PŽm " 5 99 o 31 2- 610 20 (Fooled. um“

3 Středa S. Richarda, bisk 5 37 6 32 2 39 tl 32 dne 2- V ů'efý 0
140mm; S.lsidora. Ambrož. 594 s 99 9 9 o 49 223“ 3“ "“"““
i 5 Pátek :5' Vinc. Fer. 9 92 9 94 3 27 1 55 ' " '

6 Sobota S. Celestina pap. 5 30 6 36 3 45 3 4,© ““ Ý '“ “ “:
|_ : dno 10. veauodu,

Nemile ! po \'vlikon. P. Jr./"l: \h'tl zavíwnými 39:07“ 2m""“
dveřmi. Jun 21).

,_ frvá čtu-t dne

7 Neda S. Herm. Josefa 528 638 355 4 SJ 1781103533352

8 lfondélclt s. Valerika Albr. 526 6 39 4 20911? _Ú |9 Uterý s. Dcmetria. Mar. E. 5 24 9'41 4 99 9 22 „" 33552214,
10 Středa S. Ezechiela, pror. 5 21 6 43! 4 51 7 31 hod 29 min „
11 Čtvrtek S. Lva l., papeže. 5 19 6 45 5 11 8 40 tu. v
_42Patek ls. Juliu. Sab. muč. 5 17 s 49 5 99 9 49 [
1 Sobota S. Hermenegilda. 5 15 6 48 6 9 10 48 Slunce ustoupí

“ do znameni bglin
. _ . . . „ _, - (8) vsobotu dne

Neda-le“2. po \'clLkOnGUI.Já _lSClllpastyr dvblyJanlU 20 o 3 hod 53mm
rano.

“14 134.19 S. Tiburcia a Val. 5 13 6 49 o 50 ul42 __ _
115Ponděleks. Anastasia. Kres. 511 9 50 7 27 rano Mf “DW '

“16Úterý 5. Turibia, bisltupa. 9 9 651 927 0:23 „..., s„.,„„.„„„..
17 Středa S. Rudolfa. Amcct. 5 7 6 52 9 35 1 6 vclkonocmf
18 Ctvrtek S Apollonia muč. !) 5 6531049 143 2—» ““"" "“
19 Pátek +s. Lva|x ,.papeže 5 9 o 95 o 7 2 12 “33ka
QBSobota S. Anežky. Mar. 5 1 657 1728 234 “_ _ 1_u;

Neděle 3. po Vclikon. blaličko & nvuzřite mno. Jan 16.
„___ ___—___. Chval Boba jak

Nc !vlo S. Anselma, his. 4 59 65 2 51 2 55 “mh"- ._
?Pondělck S. Sotera & Kaja. 4 58 7 1415 3 13 „ve 8972323072192

2909937 5. Vojtěcha, bisk 4'56 7 9 9 40 9 96:6.,..g.._4Středn S. .liíi, ryliřcamuč 4 54 7 ;) 7 3 355 'ChmlBoha rné
5Čtvrtck S. Marka, evangel. 4 52 7 7 8 33 4 311mm“ Jak“ "|:"

29 Pátek 5. KletaaMarcel. 490 7 994 5 913315; 352: " "'
?Sobota S. Anastasia, pap. 4 49 7 911 3 5 51 Kuřátkopije, „'

' ' _ _ k nebi poblltl.
: Neděle 4. po Velikou. Jdu ls tomu. kterýž mno Kdo Pro“ le“

22 pUSIHI'Jan 16 no IUlioln modlitba. . .. laika na
Na » S. Vitaliska muč. 710 rénn GH “ “ "" ' „

29 Pon ěltgk & Petra Věronsk. \ŠEŠ „[ O' O 8 47 zniarznáilgiclllršňudh(ŠOÚlerý S. Kateřiny Sienské. 712 O|37 9|l7 se, k Bohuublrcj se.



Květen (měsíc Marianský) má 31 dní.

Polsky: Maj. Ilirsky: Sviluanj. Slovinsky: Volki traven. Rusky: Mai.
-._

a: “6 _. _ 

Ě Ě S álk l 1i ŠL mafií—g:,Clvrlěměsíce,
E '; 7 y, . s “YM“ .;„hua apud ?“ západ židovský kalendář_ cnrkevm ffi—_ ..
'-' 5 a národní pnslovl.

"' 0 h. Im. h. m. h.| m. h. !m.

1 Středa S. Filipa a Jakoba. 4' 41 7 14 1:1010 31 ' d t

2 Ctvrtck 8. Si mund.Allmnas. 41:99 7 u; 131 1144 cm'; ;: má:8 Pátek + Na ezeníav. kříže. 37 7 [? 1'51 O 55 o 3 hod. 37 mm

4 Sobota 3. Floriana, m. 4|35 719 21 8l 2 1 večer.
N o v ý m 6 a i :

Nr.-(lide5. po W“káz'l'ijj'ňBUST'P'" zac?prosili Otce. :"3 Skaggs:" rlno.

5 Na?".: S. Pia V., papeže. 4 34 721 2 25 3 9 ,Prvi cm: dn
s Bondělek _::(s. Jan'a z Dam. 4 32 7 22 2 47 414 ŽŠ: VSM“ 3.0
7 Úterý a(.S Stanislava, b. 4 31 7 24 2 58 5 20 ' """" '
SSll'eda ?.(Zjev a. Michaela 429 7 26 9 15 6 90 CÚPĚ'ÉÍĚ'ČŽ'

. \ let; v- a' \st „mm 1: 428 727 341 736 ;iPmmmm"
10 Pátek 8. Isidora.Antonína. 4 26 7 28 4 10 8 38 Ground u '

ll Subola ?S. Hamcrta, b. 4 24 7 29 4 59 9 37 dacia; pixio [ ho .31 min

\\uděle 6. po l'uížkonoc—ž. Když přijde ulňšítel. .l. 15... ""o“ Ý

12 Neděle 5. Pankrácia, muč. 423 7 31 5 23 1910 „„ „2.33 „122355
13 Bondělek Sv. Scrvacia, biskup. 4 21 7 32 6 20 ll 7 ců(lI) v úterý a_n?
,14 Uterý s. Bonifácia. m. 4 20 7 93 7|26 „ 43 21 o 4 hod Omin
15 Streda S. Žofne mučen. 419 7 34 8 38 ráno úno
16 Čtvrtek S. Jana Nepom. 4 17 7 36 9 53 0 14

'17 Pátek _s. Brunena, bisk. 4 l6 7 37 n 12 0,38 mm“ “do““18 Sobota LS. Venancia,muč. 4 l5 7 39 O 29 O 59 10 hm. 1. 5m.,
15. SI most

\ , „ _ „( 'l . . . legie.“

lmží lm; swlodusnl. MI.U_l('-llkdo mne. Jan. H. „_ pm:,"ale .*.

NPÚ !( NM). F\'Bť"=d|1šuí 4 14 74 1,48 1 18 l
„Pluhů-,... r n. s\-\._„du=ní. 4 12 741 315 137 Bohu ae modlí,

“ ] Uletý' S. Felixe, kapucina. 4 H 7 42 4 34 l 59-lčerll uedráidf— '
2 Středa .;.Suchý d. 8.Julic- '_._-='4 10 7 43 5 59 2 25 & l'ídonggdxýnlf;
3 Clvrltk SÍDesidex-ia,bisk.(, ; 4 9 7 45 7 25 2 55 dame“:“ ' y
4 Pátek TS“ Johnnny, "% 4 8 7 46 8 40 3 36 Neštěstíučl hle—_

25 Sobota Js. Urbana.Řeh.B;; 4 7 7 47 9 49 4 30 4.7.1309.
, Slza nůboinóhm

Nr'dvle 1. po av. Durhu. Luk. 6. ——Slavnost nej do věčnou“ vane.
svělějši Trmice Buži. Mat. 28 Bohav:ývej,s£m

6 \\dčl S. Filipa Nerej. 4 6 7 48 10'33 5|39 mir Přiilidej27 Pnndělek5. Jana, papeže. 4 5 74911 s “M“; ';ng
29 Úterý 5. Viléma Bedy. 4 4 7501133 alu ““a'ii.230.f..;._\-9 Středa S. Maximina,biskupa. 4 3 7 51 11!65 9 29 tchyně,! rouhqjese

0 Čl-"lh BožíhoTěla 4 3 752 ráno 10 39 "““““
! Púlek 35—Potronilly. pan. 4 2 7 53 011111 49

ne k zemi kane, ale



Červen (měsíc Bozího Těla) má 30 dní.

Polsky: Czerviec. llirsky: Lipnnj. Slovinsky: Hožnik. Rusky: Junij.

0 “U \ ' .

"% Š S “k | , !“ _S__lunc_e_- $%.: Ctvrtě měsíce,
"3 : " V “ s *“"05' * západ "' .apaa židovskýkalendář
: : církevní. Chod Cho“ .. d t .“ L
8 & [b.lm.b.lm.b.lm.b.lm“""'0"p'so'l

1|Sobota IS. Juvencia Fortu. | 4| Ol 7Í55 0|3l| O|57
“"““ “*“"- “'“"— —- _ _ "Í " N o vý m e a t 0

Neděle 2. po sv. Duchu. Clovčk učmll “večch \'e— dne a „ .obom'
likou. Luk. 14. o 2 hod. 44 min.

.;— _-7_____- „ _7 „ - večer.
2 Neděli S. Erazima, m 4 O 7 56 U48 t 567, „„ „". d„
3 Pondčlek S. Klolildy, král. 3 59 7 57 1 3 3 10 15. vsobotu 011
4 Úterý S. Kvirina, mučen. 3 58 7 58 l 23 4 18 hod- 22 min- ve—
5 středa 5. Bonifácia, biskup 3 57 7 58 1 43 5 26 €"
6 Ctvrtek S. Norberta, biskup. 3 57 7 59 2 t2 6 25 '( Ut)Imm dnů 22
7 Pátek + s. Roberta. 3 57 s o 2 49 7 23 51059“ 03 ho
8 Sobota 5. Medarda, bisk. 3 56 8 1 3 35 8 26 € "“"“ " "'

_ —— ___ „ ,_. — Posted. čtvrt

Neděle 3. po sv. Duchu. O ztracené ovci. Luk. 15. :"; :3á_'4g:£ ]
ráno.

9 Neděle 5. Prima a Felicii. 3 56 s 2 Al 9 9 9
10 Pondělek S. Markéty, králov. 3 56 8 3 518 9 4.1 Slunce vstoupi

1Úterý s. Barnabáše, apost. 355 8 3 6 281017110 mmm! raka

12 středa 5. Jana z Fakund. 3 55 s 4 7 45 10 4333333331371?13 Ctvrtek S.AnmnínaPaduansk. 3 55 8 5 9 2 11 4 &večer.Začatc léta.
14 Pátek 1- S. Basiliavelkého. 3 54 S 6 10'17 11 24
15 Sobota S. Víta. Srdce Jež. 3754 8 6 lt 33 11 4!

Neděle 4. po sv. Duchu. l'. Ježiš učil z lodičky Knauf židovský.

zástupy. Luk. 57. acc.-mšů'l'bnmdnz.

16 Neděle 5. Beana. S.Frantis. 354 s 6 alba ráno 25 " CJL,...Í' "a17 Pondélek S. Rajnera, zpěváka. 354 8 7 215 0 4

18 Úlerša S. Marka a Marc. 3 54 8 7 3 36 02419 Střc S. Gervasia a Prat. 3 54 8 7 4 58 0 54 _
'20 Čtvrtek S. Silvera, papeže. 3 54 8 8 G 18 i 28 “1.1.5Newman n'"
' 1 Pátek + S. Aloisia z Gonz. 3 54 8 8 7 30 2 15 Hanzel nadaní!

„2 Sobota S. Pavlina, bisk. 3 54 8 8 _s 33 3—20 “'““ŘŠŽÍŠLÍĚJÍŠJ
Neděle 5. po sv. Duchu. Nebude—li hojnější spra- nel stavi tam 50“

vedlnost vaše. Mat. 5. _.gmťgfim ““P““
23 Neděle 5. Agripiny, muč. 354 8; a 9 1 429 goslednigochfgd

24 P0ndélek 5. Jana křestitelo. 3 54 si 9 9 32 5 49631„,„f,v;;„„3. "25 Úterý 5. Prospera, bisk. 3 55 8. 9 9 57 7 N.. „no.. „„
26 Středa S. Jana a Pavla. 3 55 SI 9 tO 30 8 19*boiný. “8 ""in“

7 Ctvrtek s. Ladislava, krale. 3 55 8' 9 10 36 9 18 hoqovnýv '“ "***Por
zs Pátek rs. Lva ||, pap. 3 ge si 9 tO 53 to 40 “P'ÝVd,„„,.ý „_
29 Sobota Sv. Petra a Fai—vla. 3 06 _8, 9 11 9 H 5_l „ mají „pan.

| Neděle 6. po sv. Duch—u.P. JtŽÍŠ nasytí! 4000 mu
] žův na pt ušti. M.\rk. 8.

::;ŠINedčletramaía' sv. Pavla. | 3:57Iťslslíílíšlh olbs"

Své! svátek aL
pot! ne v pátek, nc

bude [Vůj statek last-w
[



Červenec (měsíc aposlolský) má 31 dní.

Polsky: Lipice. llirsky: Sárpanj. Slovinsky: Mali Serpan. Rusky: .lulij.
__ _L,

; '“. Slunce |
Ž "Š Svátky a slavnosti \„-_ _ _ Čtvrté měsíce,
5 > . . hod západ "nad iidovskýkalendář.

|= : Cll'kCVl'll c === ů Od 1 ř'slo 1.'$ Š h..|mb.lm. =anr npl v

l lfondélek.S.?hcobaldamousl. 3 58 8 8 11:46 "gl
2 Úterý Navšliv. P. Marie. 3 59 8 8 ráno 3 13 0 N o vBý m a „c3 Středa S.BulogiaJ-leliodora. 3 59 8 8 013 417 dno -' PWM"
4 Čtvrlek S. Prokopa, opata. 4 O 8 7 045 5 19 Saga:-wa.“ "'"" „
5 Pátek » s. Cyrilla. Viléma. 4 1 8 6 127 6 18 3. ,.„g „„ dne

6 Sobola s. Isaiáše, pror. 4 2 s s 2! 4 o 57 15. v page" 0' 11. hod min.

Neděle 7. po sv. Duchu. Varujlo se falešných pro— _ řfčfnu d 22. ff. [[ IIB

__ _ A „--ř ____É;ĚI_H.L„_?' _ _ý _ vgondčuoabod.

7 Neděle S. V_il_ibulda,_bisk. 4 3 8 5 44h ŠELwašemu—.".
8 Pondělek S. Kamna, biskupa. 4 4 8 5 17 dne 30. vam-y o
9Úterý s. Aloisie. Cyrilla. 4 5 8 4 49 3 hod. 46 minut-\

10 Středa S. Amalie, kněžny. 4 6 8 4 2 "ma' *
11 Čhrlek S. Pia I., papeže. 4 7 8 4 30

12 Pátek ;- s. JanaGual. Jindř. 4 8 8 3 38 .: Sluší “Wing
13 Sobota S. Eugena. Markel. 4 9 8 9 "na" “(Q) \v pondéh dne 22. o

Neděle 8. po sv. Duchu. Co slyším O tobě '? Vydej
11 hod. 28mín. večer. .

počet! Luk. 16.

14 Neděle S. Karoliny. Bonav. 4 10 87 2 0 29 W židovský.
5 Bondélek Rozeslánl sv. aposl. 4 11 8 l i 58

16 Uterý S.P.MarieKarmclské. 4 12 8 O 2 36 & čen/c. 1 M!- |
17 středa 5. Aleše,žebnika. 4 13 7 59 4 3 ráno l6- » 1223213;
8 Ctvrtek S.Syml'orosy. Arnold. 4 H 7 58 5 mu,

19 Půlck : S. Vincencia 7.P. 4 15 7 57 6 1
20 Sobota S. Eliáše, pror. 4 16 7 56 6 12

Neděle 9. po sv. Duchu. P. anlš plakal mu,-1320.33?

ruzalémem. Luk. 19. Opilí-ú B, - ty oba,“
1 Neděle S. Daniela, pror. 4 17 7 55 3 24 Bůh WN- tl

22 Pondělek s. Mai-l Magdal 4 18 7 54 4 43 ŠŠŠ-“ŠŠŠWŠŽŽŠŽ.
23 [h_ery S. Apollinářo. Libor. 4 19 7 53 5 59 “c“ „Imm new
2-1 Streda S. Christiny, muč. 4 21 7 51 7 13 chudí, mše neopoull..
25 Čtvrtek 5 Jakoba Většího. 4 22 7 50 s 24 Cochudé-undo
26 Pátek .s. Anny, manž. 4 23 7 49 9 33 "“ "žení2433335
27 Sobolu S. Pantaleon" 4 24 7 47 O 39 „ou dobre činiti, po

""— ' " " ' '"“— ' -. . ' b 4 .
Neděle 10. po sv. Dulhu o lariscovi & pubhlu'mow. ""'“55::.:;,:;,f„

Luk 18. tic 5181“-so tráví.' _ * “_ “_“ _*— ole nevypiješ
-8 Neděle S. [unoccncia 1.4 26 7-16 9—52 11 48'50118nepřevňlii

29 Pondčlek s. Marlhy, panny. 4 27 7 45 10 14 o 57 ch "562209'0'34535
30 Úterý S. Abdonu nScneua. 4 28 7 43 10 43 2 3 ryšlllejšihllina P

1 Středa S. Ignácia z Lojoly. 4l29 7|42 II 19 3 5



' Srpen (měsíc poutnícký) má 31 dní.
Polsky:Sicrpieu. llirsky:Kolovoz. Slovinskchliki Scrpan. Rusky:August.

“9 “Š Sluucé- * Měsíce

Ž 5 Svátky a slavnosti '==vý_-'_ * Š.,-__ a (, „Ctvrté'm'ěsíce'

5. > církevní chod zapad chod ! P" Zlduvslíy'kulcndal
2 g h. lm. h. lu.. h.|m. hl m. unarmmpnslmu

1 Čtvrtek S. Petra v okovech. 4 30 7 41 ráno 4'5

2 Pátek Porciunkuly. mr 4 31 7 39 5 250 Ejn;;? ;: :.;e'd:
3 Sobota Nalez. sv. Štěpána. 4 33 7 37 050 5 37 ., 2 hod 0 mm

—F večer.
Neděle 11. po sv. lluvlíu. l). Ježíš uzdrznuje hlu- )Prvi čtvrt dne

.chončmého. Mark. 7. 13 \ '“"Ý “ 8
hod.21 min. ráno.

CÚplnčk dne 20.
4 Neděle S. Dominika, mnich. 4 34 7 35 l 57 6 (7 „ úlcrý „ 0 hod
5 Poudčlek Panny Marie. Sněžné. 4 36 7 34 3 tl 6 48 57 min. večer, '
6 Úterý ProměněníP. Ježíše. 4 37 7 33 4 29 7 14 venca. ccm
7 Středa S. Kajctana, klášt. 4 38 7 3l 5 50 7 35 :“; Šd'gšuef'"
8 Ctvrtek S. Cyriaka &spolum. 4 40 7 29 7 8 7 57 „čen ' ""n'
9 Pátek _S.BOmana, vojáka. 4 42 7 27 8 27 8 14 *

10 Sobota S. Vavřince, muč. 4 43 7 25 9 53 8 37 Slunce „cupu_ , _ do znment panny
Neděle 12. po sv. Durhu. O nnlosrdném Sumarita— (up) „má dne23

noví. Luh. [U. 0 5 hod. 1 min. vinař

ll chůle S. Susany, muč. 4Í45 7 23 11110 9 ' 1 www iidovúý. '12 Pundélck S. Klary, panny. 4 46 7 21 O 30 9 31
„13 Útery S. Hippulila, kněze. 4 48 7 19 1 51 10 8 7- "[ml 1- EM— ,
“14 Středa 1-Eusebia, muč. 4 49 7 18 3 5 10 55

'15 Clvrluk Nanebevzeth Hari“ 4 50 7 16 4 10 rOánoO lloře! pomyslíš—16 Pátek :S. Rocha. Theod. 4 52 715 4 57 Oli, bud' vůle Bou!
17 Schola S. Liberta, muč. 4 53 7 13 5 32 (l)! 9 l'Olmli'ÍÚ—H- |

l'alnli nc Bůh,

Neděle 13. po sv. Durhu. P. Ježíš zhojěl 10 malo-— ““KŽLEOĚŠĚI'PŘ
mucnýr—h. Luk. 17. máhá, tcn vše pře

18 “» l. I S. Heleny, CÍSBřUV. 4 54 7 ll 6 1 2 25 “mý bídě nezoufej,!
|19 Pondělek S. Ludvíka. krále. 4 56 T 9 G 24 3 40 v Boha douJoj.

20 Úterý S. Bernarda, opata. 4 57 7 7 6 44 4 56 BÚĚ'ObmočíuBůh

21 Středa S. Johanny Chant. 4 59 7 5 7 3“ 6 6 u nl'sglekejBožc'„_22 Čtvrtek S. Timothca, muč. 5 O 7 3 7 22 7 17 „o... nczghubl '
:?.3Pátek S. Filipa Bennizni. 5 1 7 1 7 36 8 25 Rady o sebe;

4 Sobota S. Bartoloměje. 5 3 6,59 7 58 9 33 Pán B“" 0 Všeckr.
V Bolm doufcj

Ju sim foukej.
Neděle 14. po sv. Durhu. Žádny nemůže dvěma Bab. ptoquů'

panUm sšnužiti. Malt. 6. jl nitku vede.
* *“ ' “* ' *————" **_'*——— KdoBalmindi!

5 nvm, S. Ludvíka XI., král. 5! 5 6 51 8 17 ID 41 komu! ten dechová
26 Eondčlck S. Samuela Zelir. 6 ?5 8 44 11 50 vítr?
27 Uterý S. Josefa Kulazansk. 5 8 6 03 9 18 O 53 b “_" “"“""Bof_ . u, načten také h
28 S_tredn S. Augustina, bisk. 5| 9 6 51 9 59 l 52 dm '649l035 250 SBohemas
30 Pátek 1S.Růieny Lim. 5713 -6 47 at 34 3 zewpocúvo—u. l

1 Subota S. Rajmunda. 544 6 45 ráno 4 11



Září (měsíc anjelský) má 30 dni.

Polsky: Vnesieň. Ilirsky: Bujau. Slovinsky:Klmovec. husky: Scptombr,

Bt'llLihtf_ 2.2;

_3 ' -=' ' "' Síma“ Měsiée" .
ar'-3 “.g Svátky a slavnosti „_ “ff—___— _Č“"č měsíce,-!
LŽ : církevní ChOd Západ Ch)0d|1.P.d Žido\aký helena“
; a |..|m. ...|m. „m. h.1„. “““"" "M“"
F

' Neděle 15. po sv. Duchu. P. Južiš vzkřhil mrtvého„ .. ' N - měnit

! v “újmu. Luk. :. o antén? " sti—c_du
: , \'Odů'" S! n'. “[ v.n'rlů <ll'ů1 5 15 6 43 0 481 4 41 Ř" "'d- 17.rnln.'
|2liondelek.5. .luslinu něm. 5 16 6 41 z 4! 514 ,*?52 „„ d.„
! 3 Uterý S. Munsvcla, Disk. 5 18 6 39 4 23! 6 37 11 “: středu 0
: 4 s_třuda S. Rosalie, panny. 5 20 6 37 4 45 5 58 hod. 20 min ve“
!| 5 Curlek S. Vavřince Jusl. 5 21 6|35 6 4 6 17 ":"“
' 6 Pátek 5. Zachariáše. 5 23 6133 7 30 s “ „P'gšhei'nlgá
. 7 Sobota 1- S. Bronislavy, p. 5 24 6,30 8 53 7 4 hod. 7 min. ráno.

' 'onled. člvr
. Neděle 16. po “ [ml-hu. SEuŠí-li v sobotu uzdm QW: 27- V Pik“
' \:wmlll' Luk III. 0 7 hOd' 30 mm.
: , ráno.
Š 8 Np„;„='..- F?. »-Naruz. P. M r 5'26 6 281016 7 34
'. 9 Eondělek S. Georgina a spol. 5127 6 26 11 38 al 8 Slunce vsloupl
„|O Uterý s. Pulcherie. Mikul. 5129 6 24 o 52 sim do“mc,-1M“ (&
“11středa 8. Felixe z Reguly. 5 30 6 22 | 59 9 49 .; ';_“'5“',;f"=.25-3g
„12 Ctvrlek s. Guida chudého. 5 32 s 20 2 55 u 1 schon-ine. z'Ě'Ěáteůí
(13 Pátek ,S. Líguriaše, muč. 5 3-1 6 18 3 34 ráno podzlmku.
14 Sobota Puzdviž. sv. kříže. 5 35 6 16 4 5 OlM

_ 1m díí- židonký.
] ňedčle 17. po sv. Duchu. Milnvmi budeš Pána » '

Neděle29
Pondčlek30

svadba

S. Michala nrclqgnj.
S. Jeronyma, uč;círk.

5:45 ráno
5'57 . !a_n 0|575l58

Neděle 19. po sv. Duchu. Královstvl nebeské jako
Mal. 22.

kol:
14 m3

3 36

5. “H Novýr.5625'1
. _—-_- -—-—— 5, „a b a |.

'5 Ne- au SEW . ,na r. F M r 5 36 6 14 4 30 127 „ZŽOÍOŽŠL“119gommek s. ud'mny, nil-es. s[ss 612 450 241 s. „ Půst (lednu-'
:lc Uterý S. Lamberta, biskup. 5 39 6 10 b s 3 54 14- „ Slv. mírem."
18 Středa v.SucI|ýd.s.Tom. “a 340 6 8 5 27 5 2 "" "s'l' '““—"'

119 Clvrlek . Januarin, lnisk. 542 6 6 5 44 6 13 20. „ D::hýýfu'sviv
.20 Patek „S.Euslachiu,m. f, 5 44 6 4 G 4 7 20 25. „ Sl. pulmovi.

21 Sobolu Jsatanouse, ap. a 5 45 6 2 e 21 s 26 25- “?“. “."-_
_ _ “r po ze enym. 

Neděle 18. po SY. Duchu. Dnul'vj, synu, odpouštčjí 27' " 5::::;o Idi. ___mmmmum " ._______.
I?? |“ S. Moricc luk 5“ '__ lo , p osn. 47 6 O 6 47 9 38 H Bůh .
323 Italďčdlek S. Tckly, palmy. 5,48 5 58 7 19 lol“ & ale ':yč. &" rtuť
24 Úterý 5- Gerharda. lluperla. 5 50 5 56 7 57 ll 41 _, “ 0, do "eb"
ma svým s. chofáse uč. Páně. 5 52 5 54 s 29 o 33 fly-g;;ggegpcmm'
29 (lertEk S. JUSlilly. Cypriana 5 54 5 52 9 24 i 16 v TČSI'I.jiní; dv"—
„24 Pátek '.S' Kosmy u Dam. 5 55 5 50 IO 28 2 4 kn h_nehi.

&Sobol. s. Václava, krále č. 5 se 5 47 u 41 2 42 [Sivok-'m... do: ' pck :.
Povérn jen hůlJ

kdo jn—en, lcnlů vůl.
Kdo \étl \! čáry.

o vezme ďibcl
rý.



Říjen (měsíc posvěcení chrámu Páně) má_31 dní.
Polsky:Pazdiernik. llirsky:Listowul. Slovinsky:Koloporsk. Rusky:Oklobr.

23—-. É __ ". Slúuce | Měsíce . . _
3,7; i Svátky a slavnosti „_ ý- Čtvrté měsíce,5 > _ nápad ' západ židovský kalendář
: : církevní. “"Od Cho _. d . -. l

8? 3 h. [m. h. Im. h.| m. h. lm. &naro "' pns OVÍ.

(Úterý S. Remigia, biskupa. 6 59 5 407 215 4 O
2 Středa S. Lcodagra, Disk. 6 1 5 38 3 37 4 2! 9 No v ý ina-Ic

“ 8 Ctvrlek S. Kandida, mučen. 6 2 5 36 4 56 4 41 dne 4- V Pile! 0

4 Pálek -;—s. Frantiska Seraf. o 4 5 34 6 26 5 5 ?;„hfd' 3 mm“
5 Sobota S. Placida, muč. (: 6“ 5 32 7 47b 5 34 )„„g „". dne

. _ 10. čt rz & ll
Nndčle 20. po sv. Duchu. P. Jc-žlš UZdI'ůVll synu hodťclsvmieni..

králnkovn. Jan 4. got.
Uplněk dne 18.

6 'pdďlc 'BVII'ISÍ sv. 1512-9an 6 7 5 30 9 " 6 7 " "l.“ o 7 hod.
7 Eondělek S. Bruna, zakl. řádu. 6 8 5 28 10 34 6 48l ? life3,26 "?:-"l
8 Ulerý s. Briginy, jch 6 16 5 26 u 46 7 43 “' dne„; „bow
9 Středa S. Diviše, biskupa. 6 12 5 24 O 49 8 55 o 11 hod. 0 min.

10 Čtvrtek 8. Franliška Borgiáš. 614 6 22 1 32i10 6 večer
1 Pátek * S. Burkharda,bisk. b 15 5 20 2 5 H 21 Slunce_ vnoupnu

12 Sobota S. Maximiliana, b. 6 16 5 18 2 34 ráno “" “"""" =“"
* (III,) ve středu dne.

23. o ll hod. ósrmin. ráno.

Kalendář žida-ký.

1

Neděle 21. po sv. Duuhu. Král klade počet se
služebníky svými. MaL 18.

13 mele S.Eduarda III. král. 6 17 5 16 2 56 o 35 5-"J"“ ggme
14 Eondčlek s. Kalixla, papeže. * 6 19 5 14 3 13 | 45 “ '
-l5 Ulerý S. TheresieHedvigy. 6 20 5 12 3 30 2 56 KohoBůhchánů
16 Středa S. Havla, zakl. řádu. 6 21 5 10 3 38 4 3 toho zbran neraní.

17 Clvrlck S. Hedvigy, vévodk. b 23 5 8 4 9 4 bit __Hlllcš-liblílu-IIO.J8 Pátek -;- S. Lukáše, evang. 6 25 5 b' 4 29 6 16 39:3.,5'0“ ' “nad
9 Sobota S. Petra z Alkunl. 6 26 5 4 4 52 7 24 ' dildo „ „Mm,

: kleje, zlo vemeno
Neděle 22. po sv. Dnuhu. Sluší—li daň dávati a_tl— acjo.

Sa'ri? Mal. 22. “do do tebe há
, imcnem, ly do něho.

0 'edělo Š'avnos Pns. ul'r. P. 6 28 5 2 5 21 8 3lMChlebďx'c,nepada..
l lfomlělek S. Ven elinu. Feliu. 6 29 5 0 5 57 9 32 chajicl pastýře, io

“ 2 Uterý S. Korduly, panny. 6 30 4 58 6 39 10 3! fis! “l)"- _

3 Středa 5. Sevcrinu. Jana K. 6 ::.-zl4 56 7 19 n 25. lg 3:1"13:364 Člvrtek s. liafacle archanj. 6 34 .: 54 s 18 u 58 ""“'i;.:„:'; 36.32
25 Pátek S. Krispiuu &Kris. 6 35 -l 53 9 26 U 19 >lnc nazývá Slovany

6 Sobota .Evarisia l., pap. 6 37 4 51 10 37 1 g „holubičimnárodem“
* f , náš Komensky, ucvun

sim-Ii od sebe ancho
Neděle 23. po Bv. Duuhu. Kmže klan-3310.so I'. Jcžnši.

Mal, 9.

2—7Red.—jf" STA-SÍJWČĚIL— 6 38 "&'—49ITS—2info
8 Pomlělck- S. Simona a Judy. 6

z nějakého národnlhoi
hlasu. Dále na slovo
isou vzali Ccchovt
“dloho hudobný —

40 .! .IT ráno 2 ()l'nlici jako ryuřaliý

'9 Úterý 8. Zenobia. Naroisa. 614? 4 45 1 9 22: [ZŘÍŠŽÍŠLLŠ'TČ
30 si:—red.. s. Marcella, setnika. 6l43 4 u 226 2 39 „,i '

[Ctvrlek S.Volfganga, bisk. 6.45 4 4? 349 3 8



1473130de (měsíc všech Svatých) má 30 dní.
Polsky: Listopad. Ilit-sky:Studenj. Slovinsky:Listopad. Rusky: Novembr.

-—.:=_

r1.
3 "5 Slunce Měsíce

_ = . . -———- ,
3 “3—3 Svitky a slavnosti * _ “““" _ _ .Čtvrtě měsnce,
E > W" | "P“ vý láIM žldovský kalendář

:: : církevní. Cho“ _“h“ a d _ 1
8 a h. lnu. | 11.[m. 11.1m. ILI m. a n I'O "[ prls OVÍ.

1 Pátek +S|av. vsech Svatých 6 46 4 41 5 14 3 ŽQN .
2 Sobota Všcch věrn. Duš. 6 48 4 39 6,41 3 59 6 :o V? mem

* * * if,-nm
N: dole 24 posv. DULhU.Bouře velika stala se na mori Seč“ ' ""

Mat. 8. _grvú čtvrt dne. 4 _ —- _ v sobotu 0 l

3 Nl't1ťl.t". S. Huberta, biskupa. 35 4 37 8 6 4 36 hod 50 min.ráno

4 Eondětek s. Karla Boromej. * s 51 u 35 9 24 5 28 wtf-231373313
5 Uterý S. Emerichalaclmr. 6 53 H 34 10 34 6 40 13 min. večer.
6 Středa . S. Leonarda, ponsL 6 55 4 32 11 28 7 48 -_"l'oaled. cm
7 Čtvrtek S. Eigelberta, bisk. 6 57 4 30 0 6 9 5 dne 35- Vpondč
8 Pátek 5. Bohumíra, bisk. 6 59 4 28 o 37 10,21 302 rod- 13 ""“
9 Sobota S. Theodora, muč. 7 O 4 273 0 59 11,37 "" '

cht'lc 25. po sv. Duchu. 0 koukolu mezi pšt-nict. Slunce vstoup
Mat. 13 do znamení střel

(,I) v pátek dne 22.
_— - - o 7 hod. 32 minn

10 Pic-důl" S. Ondřeje Avellin. 7 2 4 25 1 18 ráno ráno.
11 Ponděle S. Martina, bisk. 7 3 4 23 1 39 O 46 _ __ ,
12 letý S. Martina,papeže. 7 5 4 22 1 58 1 54 “““? w'
13 Středa S. Stanislava Kostky. 7 7 4 20 215 3 1 4_"“P- 1. “Me“
14 Čtvrtek S. Jukunda.Scrnpion. 7 8 4 19 2 36 4 7 , _ rowenta
15 Pátek 1-S. Leopolda IV. 7 10 4 17 2 55 5 14 chrámu
.16 Sobota 5. Edmunda. Ollll. 7 12 4 15 3 22 6 24

chůlc 26. po sv. Dachu Království nebeské jako zrno Kde Slov-mh.
horů-ičnč. Mal. 13. : ev. ;

_ Iasťsc 11111711:th

17 Nedg-te! s. Řehoře divotvor. 71 4 14 3 56 7 26:22:22'113312 .
18 lfondělelt S. Odona Eugena. 7 15 4 13 4 39 8 24 všem jm“ nesl-dky!
19 Uterý S. Alžběty, kněžny. 7 17 4 12 5 IS 9 20 Z “tiny nebude
20 Středa S. Felixe z Valois. 7 19 4 11 6.12 9 55 “Okol

21 Čtvrtek ObětováníP. Marie. 7 20 4 10 7 17 10 38 „353921333
22 Pátek + S. Cecílie, mučen. 7 22 4 9 8 26 11 12 „ „kumSlov-npltjde.
23 Sobota 5. Elementa, pap. 7 23 4 8 9 39 11 41 kazdý hřeblk pftd

Neděle 27. a poslední po sv. Dmhu. Když uzi-lte ohavnou
ntmsauna.“ quro _
tomu tas Slovan n

1

spuštění. Mat. 24. Néšgagigáetlteen bo
* - . __: “ vytáhne!

24 Noid.: S. Janazkl'íže.l-'tory. 7 25 4 7 10153 0 3 Nedej Bota do-í

*25 ljondělek S. Kateřiny, mučen. 7 26 4 7 ráno 0 24 čim“ té chvíle.“ ':
26 Uterý s. Konrada biskupa. 7 28 4 c o 7 o 45 vm:; ŽÍIŽ' 5'0“
27 Středa S. Virgila, biskupa. 7 29 4 e 1 s 4 16 v „„ 35., Čecha

I * u

28 Čtvrtek s..Scsthem Stépána. 7 30 a 5 2 49 1 26 neopustí,„mm
29 Pátek S. Saturnina, bisk. 7 31 4 5 4 : 1 54 tebe "= “"P“"
_30Sobota ;. Ondřeje, apost. 7 33 4 4 5130 2 26



Prosinec (měsíc vánoční) má 31 dni.“

Polsky:Grudzieů. "irsky: Prosinec. Slovinsky:Grudou. Rusky: Decembr.

3 =*_ _S|Jnčé“ '“ Méšléo— ,
% Š Svátky a slavnosti *= .Čvrtč mčsrce,
s „ , Vf- západ VÝ- aáp-d židovský kalendář
= = Cirkevní $g='g=“ anárodnlí'Ísl I
3 g mlh. m..lh h..lm b.lm. P 'Ov'

Beděle 1. adventní. O posledním soudu. Luk. 21. QNový mě.“:
' dne 2. v pondýlí

1 \edělc s. Eligta, biskupa. ? 34 4 4 6 54 3 u 043 bod-22 mm
2 Pondčlek s. Bibianyp.Aurelie. 7 35 4 3 9 5 4 ) H:; „„ dne
3 Úterý S. Františka Xaver. 7 36 4 2 9 13 5 2 9. v pondeli o 4

4 Středa 1- S. Barbory, panny 7 37 4, 1 10 O 6 4 - hod. 15mimráno.
5 Čtvrtek S.Sabhase. Lucia. 739 4| 010 31 8 ] Úglnékodgeblš
6 Pátek . s Mikuláše,biskup. 740 4 o 11 | 9180 „ Ě „„ "

LSobota, S. Ambrože, bisk. 77414011 24 [O 32 ':- Paslod. c_Etvn'

Neděle. 2. adventní. TDi-zlíjistitun, kterýž prijtti má. :"fozggdeť'gja . . \ečer.
_ 9 N o vý mě nic

sveděle Početí blah. F. Marte. 7 42 4 () „ 42 11142 dne 31 v úteyý
9ljondé|nk s. Leokadic,panny. 743 4 o o 2 ráno gcárhod 0 min,

10 Uterý S. Judithy. Melchind. 745 4 O 020 0'50 ,
ll Středa 1- S. Dumasa, papeže. 7 46 4 O O 39 l 57 '

12 Ctvrlpk S. Synesin. Max. 747 4 O 058 3 3 4108117131112!2303!
13 Pátek i S. Lucie p.., muč. 7 48 4 O 1 25 4 15,rozco (z) „obalu,
14 Sobota S. Spmdlona. 7 49 4 () 1 56 5 18 dne 21. o 8 bod. 352

Neděle Š. adventní. Postnli židt'- z.leruzaléntn kJa min.3 sel. večer. 211

navL Jan 1. “tak zimy. :

?ní—dčte S. Irenea,mučc— “7—50-4 0 235—617“mm ““"“—'
óPondětek S. Adelaidy, císař. 7 5! 4 O 3 €—7 14 tmoánce Lil-hell..

171Úterý S. Lazara z Beth. 7 o'). 4 t 4 :) 7,54
18 Streda 'X'Suchý ||. s..Grac _Š— 7 53 4 1 5 S %27 :

LŠQČtvrtek S. Nemesia. .„ 7 54 4 t 6 I7 9116 let,?avššámfyáijjOPátek ': S.Libcmla.Am '$. 755 4 1 729 945,el '

i21 Sobota ? S. Tomáše, ap. „=, 7 55 4 2 8 43 tO 8 Dokud til den
' * > ' *nebývalo běd, . na

Nec'ěle4. adventní. Léta 1. cfsůství Tiberia. Luk. 3. nů! ?l?nky Shrnutí;___ ___ * genuy
122 rdělo S. Zena. Booty. 7 56 4, 2 9 35 10 “30Naším? ,;,Žfjš

3Pomlčlek S. Viktorie, palmy. 7 56 4 3 lil 9 10 50 predce nedošel. JÚterý *: Adama & Evy. 7 56 4- 3 ráno 11 7 S'Ovákiakořťrl
Í25 třemta NarozmíChrísta t'. 7 57 4! 4 0 28 11 2 to C'iě'ac“ “dak"

- vrtek S.Stěpána prvomusí. 7 7 4' 4 1 46 n 53 „1200 „3:3 .? být!
527Patek + 8. Jana, ap. evang. 7 57 4! 5 3 5 o 23 mnu.

28 Sobota 5. Mlďálek. 7 57 4! 6 4,47 0 59 .É“"'*„','“"1'",f;* _ _ , : , - & van
heděto v oktávě. Narození Pan-I:.P. Jcžtš v chrámě. nnbotnofgvso lo ni

L _ čcmnon.

9 dělo s. Tomáše, arcibisk. "757 4 544 1 491. den, Němcový
ŠO Eondělck S. Davida, krále. 7 57 4 8 6 54 2 O anticenubývá.
:31 Úterý S. Sylvestre, papeže. 7 57 4 9 7 49 4 9 '
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Všem se nelze zachovati,
čili

Ospravedlněni neprávě obviněného kalendáře.

V jistě obci měli sousedé právo,
zadávat uprázdněnou faru. Staříč-ký
pan farář umřel. Nastala tedy doba,
kdy zas svého práva. užíti mohli. Aby
však tak důležitého místa mě nic tobě
síc nezadali, usnesli se všíckni páni
sousedé jednohlasně, že fáru svou
jinému nedají, leč takovému, kteryžby
se jim zaručil, že jim dělávatí
bude počasí, jaké právě budou
žádati; toliž když budou žádat dest,
aby pan farář dal pršet, a když
pěkně, aby velel slunci svítili. Dlouho
to trvalo, a nepřihlásil se žádný.
Uradili se tedy, že to dají do novin.
Poslali to také skutečně do Jasona,
ale bohužel bez vysledku; nehof'íenío
chudák sám při tichém povětří zahy
nul. Tu jim poradil pan syndikus z
města, pán to tuze učený, nebot nosí
pořád nkuláre na nosu, a pomáhá
take někdy pánům na kanceláři epi
sovat Iejstry, a : materšíiny dělává
si posměch, aby to dali do novin ně
meckých, tam že je více intelligence;
t. j. oznámení licitaci, exekučnych
prodejů, vychvalování masti na kuří
oka, prodeje rozdivny'eh zbytečných

pletek zvláště lásky k bližnímu. A tue jim nejlépe poslouží ty nejstarší
noviny tak zvané „Allgemeine Zei
tultg“, ly pry obzvlášt mají oko na
panáčky, a rády si všímajíjejich věcí.
Stalo se tak; ale všecko danno. ——
Jiz počali všiekni málomyslněa, před
zvídajíce, že budou muset od svého
tak důmyslněho , a pro budoucí vše—
obecné dobro tak prOSpěšného požá
davku něco spustit; ale tu jakoby
zakřesal, náhle se rozbřesklo v hlavě
obecního písaře, a tot jest oSoba na
obci důležitá, ano obyčejně jest on

Kalendářnlk. nechci býti,
Ani redaktorství míti.
Jest to úřad cti . chlouby,
Nese věru planá houby

duši slavné raddy; aby se jejich fara
ještě postavila do kalendáře, a sice
hned na první stránku, kde se dle
Knauerova stoletskéhn kalendáře před
povídá: jaké budou časy. Tak nejspíš
velebníěek, který se s tím důležitým
uměním ohirá, na to přijde, a budeli
ferka a si troufat, k nám se přihlásí.
Stalo sel a jak vyborne se povedlo!
Sotva novy' kalendář vyšel, juž za
ním také pan patr pro fáru přišel. Na
otázku: budeli jim moci s tím poča
sím správně vyhověli? [ tof jest
pravá maličkost; odvětil jim, stane se
vám jakkoliv, — ja jsem s pánem
Bohem jedna ruka, vždyt si po la
linsku i po moravskulykame. —- No,
neměl jsem já dobře? ozval se pan
písař !: slavnému výboru; kdyby ne
bylo mne a kalendáře, neměli bychom
takového pána za faráře.

Novy pan farář se přistěhoval,
sousedé odeslali mladšího k pánu fa
ráři, že chtějí mít počasí pěkně, aby
mohli pohodlně zaset. Dobře, odvětil
přívětivě pan farář, souSedě si mohou
jen poručil. — Zaseli dle své vůle.
—- Pak žádali dešf, aby semeno
mohlo vzrost. -— Nemam nic proti
tomu, odpověděl vlídně pan farář. A
pěkné se dalo do deště;_a tak to šlo
při sázení, kopačkách, v ěas žní do—
konale podle vůle panů sousedů. !
nemohli si dosti nachváíit toho vy
bomého nápadu, co jim tak výtečného
a mocného pána faráře zjednal.

Než ale. po žněch nastala jiná.
Tico měli juž všecko v stodolách,
chtěli na pánu faráři trochu deště na
zelí, řepu a jiné, a aby mohli i pod
mítat a přeorávaL Pan farář tomu ne—
odpíral. To však se dověděli jiní , co
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měli ještě na hromádkěch proso,viku
a hrach již jen na rozluštění; ti přišli
k p. faráři, aby ještě !; deštěm po
shověl. Pan farář však, aby se s je
dněma nerozkmotřil, a druhé na sebe
nepopudíl, odpověděl: Vy chcete ještě
pěkné počasí, onino však déšť. Tak
jsme to ale neudělali mezi sebou. A
to zdravý rozum takéL ani nemůže
žádat, aby, když na Petrovo prší,
vedle hned na Pavlova muselo svítit
slunce, & zas hned vedle Pavlového
na Havlovo pršelo. ——To by pravda
těžko šlo! uznávali sousedé. Pročež
dal jim pan farář tu radu, aby se v
hromadě na to uradili, mali pršet,
nebo ne. ——Sousedé se sešli, na po
čali se radit;' avšak s jedné strany
tmavě mračna a z druhé strany pamě
slunce, co! divu, že z nenadaně krů
pobití pěstí, blyskání v očích, hro
mový rachot židlic a stolů, l'učení a
skučení nědavek a lání celou radnicí
otřásalo; — až konečne všickni svla
žení potem a porosení červenýmíkrů
pějemi, počali opět chládnouti, a na
dví se dělice, opět se shodovali jedno
hlasně jedni ]: druhým provolěvejíce
„Když nemá být po naší, nesmí být
ani po vaši; jak to bývalo, at to tak
zas býva. Kdo chceš řiď se budoucně
třeba podle kalendáře, a žádný af
skrz povětří neleze víc na faráře.

A tu máme na bíledni, odkuď
pošlo ono u Slověkův tak oblíbené
pořekadlo: „Kalendář, ne farář.“ A
že tato jednomyslnost všech milých
farníkův obzvláště pana faráře potě
šila; kdoby na tom z laskavých čte
nářův neb posluchačův pochyboval,
-— ten položí za pokutu stříbrný groš
pro kalendářnika.

Proč pro kalendář-nika? tažete
se? ! ty měj jemináčku! což pak si
myslíte, že je tak lehkě býti kalen
dářníkem? Onen pan farář měl pánu
Bohu co děkovat, že se mu to tak
podařilo od jara a přes celé. léto. A
měl na starosti jen jedinou farnost,
a v té Snad jen jednu osadu. A hlel
na podzim 'aký tu přece povstal rě—
mus! jaké lesky a hromobitíí a to
jak jste juž na vrchu pozorovali, ne

z jasného nebe, jenž svým milostným
očkem na ně se usmívalo. ——Jak si
má tedy poradit ubohý kalendář-ník,
když nejen pro jednu farnost, ani
jen pro jeden kraj, nýbrž pro celou
Moravu, Čechy, Slováky aSleziky má
dělat povětří? Tu ty nezapalné
blesky hněvu. a nemotorně rachocení
rozdurděnosti, od jihu a severu , od
východu a od západu proti kalendáři
se hrnou, když jednomu každému
neudělal povětří po chuti. —— Ale
musí on mět tvrdou hlavu, pomyslí
si někdo, že krupobití z tolikerých
mračen mu ji neutlouklo juž na hni
líčku!

Ale co on si z toho ze všeho
dčhí! on, kterýž mračny vládne, a
blesk a hromy rozesílá, jak se mu
líbí. šrštc na něj rachejtlami neli
bosti, nespokojenosti, mrzutosti, br
hlaní, rozdurděnosti, pomluv a hněvu
— všech těch 7 rarášků co nám chuť
na jídlo kazí, Spánek zahánějí, zaži
vaní překážejí a zdraví moi-í, — on
jakoby mě nic tobě nic všecko ze
sebe střcse, jakoby hrach na stěnu
házel. Ato on tak milí braši musí,
síce byste juž dávno neměli žědněho
kalendáře, kdyby vždy zoufalstvím
nad vaší nespokojenosti měl zatřepat
šupinkami. Štěstí však jeho, že má
dobrou kůži, nebo! se juž nejednou
dostal do dobrého přádla! —
Čtěte jen, jaké psani došlo nás ze
Slovenska. To vám nevím sice jistě
povědět, jestli z Mokrého Haje, ze
Senice nebo ze Skalice; ale prali
nás! čtěte:

Přeučený pane kalendářníku!
Nesmííi se člověk juž Spolehnout

ua pěkné povětří, když to i tištěno
stojí; podle čeho teda má se ubohá
pradlena ještě řídit? Zač teda platím?
Na 10ho maje stálo: „teplo, jasno 11
větrno.“ Ja jsem se dala tedy do
pradla pro pány úředníky a důsto'
níky. — Ale aby do toho! — K a
ma ubohá pradlena vyvěšat prádlo,
když se od rána až do Boží noci
dešť jen leje? -— Všakjsem povídala,
když mne 9110 celého odpoledne kuří
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oka pálily. že to není darmo ; ho i
koze jak šly ze stáda, třely seozed ;
a to bývá jisté znamení. Ale jak jsem
neměla dat víc na vaši učenost, než
na hloupou kozu? — Moje sousedka
ta má kalendář z Vídně —- a tam
stojí dešt ! ona se mě vysmala, a pošle
z toho ještě mrzutost. K čemu je mě
to? Prosím tedy, abyste se mě po
druhé řídil podle vídenského povětří.
Zatím se mějte dobře. Já zůstávám

Vaše
Hála Zmoklá.

Nebylibychom tomuto dopisu vě
řili, ale i temnější mlynář se nám
velmi slušně poděkoval za ten vy
datný dest. Pradlenee však musime
podotknout, že jsme nemohli vědět,
žeby ona privá jiného povětří byla
potřebovala — a deštovka snad při
prádle není také k zahození. A po
tom museli jsme brát ohled na důle
žitější věci. My jsme totiž právě ten
krát chteli sázet zemiáky. A jeden
dobry známý co od nás každoročně
3 Moravany odbírá, umínil si toho
dne jíti s celou svou četnou rodinou
na procházku do Kartous! Tudyž
abychom se mu zavděčili bylo nutno,
abychom mu na ten den v kalen
dáři postavili pěkné povětří, čímž
by zajistéi pradlence bylo se vy
hovělo; — ale my za to nemůžem!
Aspoň jsme my měli dobrou vůli!—
Ostatně si to vždycky dobře rozva
žíme, nežli se pro jisté povětří roz—
hodneme. Komu ale natom záleží,
aby pro sebe měl něco zvláštního,
nechat se ve vyplacenám psání pro
sebně na nás obrati, a my mu za
slušnou mzdu milerádi pošleme po—
větří jakékoliv , totiž p o u č e n í,
jakby si to tištěna povětří
pro sebe vyložit měli — —

Žádati ale po nás, by sme se ří
dili podle povětří \'ídcnského jest
neslušné, vždyt my jsme si jinych
pomůcek k dělání povětří pronajali.
A konečně se to přede musí jeden
krát povědět; že totiž všickni ostatní
kalendářovánaschval jinačí povětří
——-—než my — otiskuji; — ale ob

skáčou to! nebo! máme ještě hodnou
zásobu krůpobití, a to na ně — —

Smutné jest to však, že se musí
jeden pl'ed vlastními krajany eSpra
vedlňovat, ano tim smutnější, když i
v Asii uznání a vážnosti docházíme,
jak z následujícího listu vysvltá:

„Na Redakci Moravana v Europě.

Nikdy jsem nedržel na povětří
v kalendáři, nebol-'jsem se na mno
hých mych cestách o tom přesvědčil,
že povětří i v jednom dni mnohokrát
se změní. Abych teda člověčenslvu
prokázal nějakou službu, skupovával
jsem celé sklady kalendářův, které
jsem v moři utopili dával. Jak mne
to však radostně překvapilo, když mě
přitom shonu po kalendář-ích padl
do rukou Morav an, ale do čínské
řečí přeloženy! v němžto jsem ná
sledující povětří četl: dne 1. a. 2.
října krásná, 3. bouřka, lijavec, pak
nepříjemno až do 9. Ach pomyslím
si, tot je z brusu novy kalendář! ten
se snad bude ještě chránit: vodit lidi
s aprilem —- letos chcu cestovat
podle tohoto povětří! A tak se stalo!
Děkuju vám srdečně všecko se vy
plnilo na'vlas. Budoucně budu cesto
vat jen podle tohoto kalendáře, apro
nastávající rok žádám vás 0 10.000
kalendářů. Tím zůstávám

Vaším příznivcem.
Lord Kšenston.

V Kalkuttě dne 24. října 18519!ll

Jaká to nahrada! Co jest pra
dlena proti Lordovi t. j. hraběti?!
Pravda že se zdá, jakobycltom dělali
povětří pro lndiu britanskou; ale to
se tak jen zda. Nebo! my směle mů
žem tvrdit, že všickní lidédohromady
nedovedou nám, jen jedinkou chy
biěku dokázat. My jsme s to ne snad
z celého světa, ani ne z celeho Ra
kouska, nýbrž pouze jen z Moravy
sehnat pro každý den svědka hodno
věrného, který nám osvědčí, že ne
pršíli právě tu, že prší jinde! ———
tak by jsme mohli říci; ale nel &

2
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tím my nejsme spokojeni, ale stojíme
pevně na tom, že my vždycky
pravdu máme. Ačkoliv se i při
znali musíme, že ten pan lord ne
podle 59ho nýbrž podle 57ho kalon—
dáře cestoval! Ale to nás přece ne
vžene v kožuchu do vody, proto že
my vždycky pravdu měl musime.
Jen že nám lide nerozumijou, jak my
to mlníme. Protož chci ku konci vý
klad našeho povětří přiložil, kterýz
má platnost pro k až d o u p ř i
padnosL

Dříve však musím odpovědět ještě
na jeden uštěpačný depis, z čehož
láskavý čtenář ráčí posoudili, co po
řadatel kalendáře všecko polikatí musí.
Tu nám píše kdosi:

Z hor!

Příteli! měl by jste si vzíti vý
sadu (patent) ku stavění hřbitovů.
Věru máte k tomu vlohy! Já aspoň
jsu vám velmi z toho povděčný. Co
jsme my se celý rok napřemýšleli,
kdebychom u nás vzali místečko na
nový hřbitov; nebo jsme velmi chu
dobní ; — tu však otevřu váš kalen
dář a hle! jaký to výborný nápadl
já jsem totiž každý den, na který jste
udal povětří nepravé, naznaine
nal *. —- Tu otevru kalendář; a celý
les samých křížů na mne zírá! sa
mých to křížů! totč výhornél děkuju
vám za to; ale poněvadž my přece
onoho místa v kalendáři pro náš
hřbitov upotřebit nemůžem; víte vy
co? vynechte to předpovídání po
větří na budoucnost zcela z vašeho
kalendáře, a přemluvte k tomu i
ostatní kalendái-níky! Tím ušetříte pa—
píru a černidln; & když potomza ka
lendář přece toli utržíte jako jindy,
tož to ušetřené odtáhuětc a pošlete
ty peníze-nám horákům, my jich lepši
spotřebujcm. A jistě kazdý rozumný
pak řekne, že jste se smoudrým po
radil, když to cele povětří necháte
za pokojem; nebo! bez toho nevite
nic chytrého, t. j. aspoň0 po
větří nic jistého! ——Tím pak sei
nejpěkněji uhnete, a to bez soudu a
advokátů nechvalnému pořknutí, jak

to už i naše děti o vás povídají, že
„kalendář 'e lhát“ Nemyslete ledy
pane kalen ářníku! že jsme my ven
kované ještě tak hloupí, jako Vávra
v loni. Vězte! že i to vaše tajemstvi,
jak to povětří děláte, je už vyzra
zeno; že vy ho sám ani nepíšete,
ale celé to pověrčivé předpovídání že
jste ponechal jednomu z vašich cho
vanců. Ovšem že s tim prozřetelným
napomenutím, aby jen nekladl () vá
nocích silné pal-no, a o svatém Janu
křestiteli uni mnoho sněhu nebo silné
mrazy, " to ostatní aby udal podlé
své chuti Tak! tak milýpanel Všecko
nám to vyzradil náš Filip Všetečka,
klefýu když vás jednou doma nebylo,
u vás o tom se přesvědčit, a na va
šem žákovi za marcipán a za gro!
celé to tajemství pěkně vyloudil. A
my jsme si to juž da'vno taky poví
dali, že ani vy sám tomu nevěříte,
co nám venkovanům o tom povětří i
tištěné za pravdu, či za 40 nových
prodáváte. A tak nepřirovnávaje s
námi zacházíte, jako ošemelmi kar
lařkn, která pošetilým děvčatům karty
klade, a jim o známých i neznámých
ženichách a o budoucím štěstí za
groš toli toho napovídá, že chudinky
celé zbalumutěné, jako pitomé si po
čínají, jako hotové nevěsty se stro
jijou, dveřmi třiskají, i nové hrnce a
talíře jim z rukou padají; — nebot
v každé osekané vrbě ženicha juž k
namluvúm přicházejícího spatřovat se
domýšlejí. — A tak z toho potom
jenom sama skoda a mrzem'. A po
dobně pochodil by i ten hospodář,
jenž by dal co na váš kalendář. Alo
proto nic: „Pravdu si mluvme, apřa
tclě buďme“ My přece Moravana
každoročně jako dobrého přítele s
radostí do domu přijmeme, ne však
pro to zutroleué povětří, nýbrž že
nás upřímněo mnohých užitečných vě
cech poučuje, a i hezky vtipně ol)
veseluje. A naše Anka juž vždycky
napřed vi podle kalendáře, kdy bude
zase v městě jarmark, a tak mne
zbytečnými a nepříjemnými otázkami
juž ani neobtčžhje. Taky si tam může
člověk pořádný všelicos zaznamenat.
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Kdy se běhala stračena? kdy a ko
lik se vyplatilo čeládce? komu se co
zapájčilo? ——Dluhami pak netřeba
kalendáře mazat; to at si pamatuje
každý věřitel sám. A bylaby to také
i hanba, kdyby někdo cizi potom do
něho nahládll Tož abysme jednou
přišli k dobrému konci a tim vasim
povátřím, tož vám ve jménu všech
počestných Horáků povídám, že jste
ju! s tím vašim kumštem —-—na vý
mčnce. Co se teda týka povětrnosti
pozbyl jste juž sousedskáho práva.
Tož teda toho klamnélto předpovídání
na celý Boží rok juz nechtel My
tomu bez toho u nás lépe rozumíme:
jak bude? — Pálijou-Ii nás kuří oka;
nebo stěžuje—lí si babička na suché
dřeni; nemůže-li matka pod komínem
bez pláče ani zelí zamlcbat; a jak ji
pro nic za nic krávy mlékem odsta—
vují; a to si pamatujte, když se z
naší Strakaletuč kouři -—tu jisté víme,
že nastane jiná povčtrnost. Opatřte
se pane kalendářníku! kuřimi okami
a suchým dřenim; vyhoďtczkuchyně
sporokrb, a dejte vařit na ohnisku;
zasobte sc kra'vamí, a pohlížejte ča
stěji třeba na Babí horu, a pak a
větší jistotou budete předpovídat po—
větří. Zatím zůstávejtc :: panem Bo
hem. A těšiloby mne, kdyby vás techto
pár řádků při dobrém zdraví natre
lilo, co se mne týče jsem zdravý

Míša Horský.

Není-li to k smíchu, co nám
tento dobrý přítel z hor píše? Já se
mám opatřit kuřimi okami! On to
tedy ani neví, že každý kalendářnik
inz s kuřlma okama na svět přichází?
On také ani to neví, že po městě
bedlivě se obližívame, a po bolestech
zvlášť z kuřícb ok a ze suchého dření
pocházejících se sháníme a sice je
dině k válí povětří. O! jaká to zpo—
zdilost! Tu nám nemáte ničeho před
stírat. A co se tech kráv týká, to
juz davno víme. Ale těch prostredku
ae nedostává! .ledna neb dvě kra
vičky nevybovijou! Aby se důkladná
pozorování zavésti mohlo, ktomu jest
nám „třeba napoň 20 krav; a rozumi

se i potřebné píce pro ně. 0 které
my, aby se všem požadavkům zadost
učiniti mohlo, láskavá čtenáře —
uctivé prosím. — Mohu tedy ještě
více činiti? Začež i my z vděčnosti
pánům čtenářům na vyplacené pí—
semné otázky, v soukromých do
pisech odpovídati se nabízíme. A aby
každý poznal, že si všeho všímáme,
co by na budoucí povětrnost pouká
zat mohlo; pozorujeme ina psích:
ie, má-li pršet, oni trávu hryzou. Ne
chceme-li však aby pršelo, tu jest
snadná pomoc: —- zavřeine pse do
boudy; anebo vycvíčíme je tak, aby
jen tenkrát trávu hryzli, když právě
dešt potřebujeme. Na zimu však po—
šleme je do Italie ——a dáme si od
tud telegrafovatll — Nuž pravda to
jest snadno dělat povětří. —-—Nikoliv,
tak láskavy čtenář ani myslít nemůže,
nebo! ví, te my povětří máme pří
cbystat ne na jeden den,“ nýbrž na
ce.ly rok! — Tu však jsme u
konce 8 anmolainSem! tu domácí pro—
středky nevyslačují. Dělat povětrnost
pro — rok předešlý —tot jest pouhá
hříčka. Pro budoucí však?! K tomu
jest třeba Filipa i s.lakubem? 0 také
nel tu se musi pěkně opisovat!
proto stojí vždycky: podle Knauemva
kalendáře! Proto Moravan po vSecky
ty leta jen vždycky opisované
Knauerovo povetii míval, — totiž v
kalendáři. Kdoby ještě včil nevěřil,
ze my nejen na 100 roků jako Knauer
nýbrž i na 1000 roků —-—„Dá-li Pán
Bůh!“ povětří udělat nedovedeme —
rozumí se, že jen pro kalendář —
pošle nám bez odkladu za pokutu
stříbrný desítník, a my hotuto hnedle
příslibeným vysvětlením výtečně pře-—
svédčlme,že my vzdycky mame
p ravd u. Tedy ted' poslyšle a uši
do hrsti sebei'le:

Stojí-li v kalendáři jasno neb
slunce avitl -- zatím se však
dešf jen leje, tedy přecepravdu
máme, že slunce sviti: ovSem ze na d
mračnami; konečné přece musí
přestat pršet, . lu spathnieto zase
slunce, kteréž však kalendářnlk již
dříve okem ducha spatřoval. -—Stojí-li

24:
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v kalendáři d ešt, zatím však slunce
jasně svítí; tedy jest zase na bíledni,
že to tak pořad zůstat nemůže: a ka
lendářník juž v popředí vidí , jak St)
mračna stahuji, jak hrom burácí, on
cítí juž dešt a proto postaví jen z
krátka: dest! — Dále se musí také
uvážit, jake jsou rozdíly mezi svět
lem, jasnem, pošmurnosti a nejčer
nější tmou! Nikdy není tak p o
šmourno, abyještě pošmour
něji býti nemohlo; a také nikdytak
jasno, abyzasejasněji býtine
mohlol Stojí—li.tedy v kalendáři po
šm urn o, zatím jest ale jasno, tož
se přece nedá upřít, žeby ještě ja
sněji býti nemohlo, následovnějest
tedy pošmurnol anaOpak:mohlo
by někdy mnohem ještě pošmur
nějibýti— tedy jest jasno! M
je tedy pošmurno nebo jasno! kalen
dář má vždycky pravdu pro sebe!
Tím samým chodem může tic ho a
teplo tolik znamenatjako víchor
a zima; proto že naše větry
proti bouři mořské , nase
zima proti zimě Sibiřské, jcst
tolik jako nic! To jest tedy zhola
jedno: stojí—li v kalendáři „teplo“
nebo „zim a“ — jen když má člo
věk dobrý kožuch! Podobně klade-li
kalendář snih — zatím však prší
dešt; tu jest jen třeba ten deštpřed
slavit si zmrzlý -— a je hned všecko
zase v pořádku. —- Jen ty kroupy
přivádějí jednoho do nesnází; proto
jsme je také nikdy na jistě místo
ncobmezovali, aby nebyl nářek na
nás; protož radíme všem Opatrným i
neopatrným bospodářůmfaby se proti
krůpobytídali pojistit „n spole
ěností proti škodě krůpobytím hro
zící! — .

My tedy máme vždycky pravdu,
at si řekneme tak -— a lebo tak!
Z té příčiny jsme také do letošního
kalendáře žádné povětrnosti neposta
víli —- proto že pro letošní rok po
větrnost z kteréhokoliv předešlého ka
lendáře upotřebit se může! však ale
nesmí se při tom nikoliv zapomenouti
na domácí a vrchu juž uvedené pro
Btředky, a na tak zvané „selské pra

nostikyl“ — Dobřel dobře! pane ka—
lendářníku! však juž vime kolik bilo.
My venkované mame také trochu Fi
lipa, a jsme si z vašich vyšplechcí, co
nám tuto za učené povětří podavate
tolik vyložili: že se vám na povětr—
nost bud' nechtělo studiroval; anebo
že hvězdám nerozumíte. — Tak to
ten náš osvícený svět daleko přivedl;
pořád se učijou, pořád se muěijou, a
kde nic to nic! ještě to, co nám staří
zanechali, zapomenou! K čemu teda
v Brně ta krásná realita s výkon?!

Milí krajané! musíme se vám
přiznat, že jste něco uhodlí, totiž: že
se mně nechtělo studoval na tu pro
žluklou povětrnosl. Devatenáct, pra
víme 19 let, a to jest téměř třetina
života lidského! pilně jsme chodili s
knihami pod paždí do školy, a tu -—
přečasto při nasnem povětří — hrnuly
se blesky a hromobiti, ne z oblak,
ale z učitelské stolice na naši kni
hami olitíženou — kabelu! načež
obyčejně hlavička před školou tak
lehká —. po školy obtížemi & k zemi
skloněné, jakoby na dlážce městské
kámen moudrosti hledala -— k do
movu vrávorávala. ——Což tedy divu,
že se povětří tak klamnému vyhý
báme? — Žebychom však hvězdář
ství nerozuměli, tím byste nám křiv
dili. To jsme juž jako Studenti zvlášť
v prázdninách dobře pochopovali. Což
vám hned dokázali chceme: Tak k.p.
jak mile se mráěek kouře nad hvě
zdou ve Viškově ukázal, juž jsme
věděli, že výborná teletinka nasledo
vatí bude —- a nikdy jsme se ne
zmýlili. — Jak mile se v Brně vla
satice se svým ohromným ohonem
v září plynnových světýlek objevila,
tu jsme s jistotou předpovídali, že se
pod tímto tělesem zdvihnou ze sklepa
mlhy, které neblaze na mozkovici, na
zrak a na nohy působí. — Jak se
nám jen zdaleka objevilo slunce v
Kroměříži, tu jsme juž cítili: že nám
kapsy notně vypálí. — Když jsme se
blížili k Jihlavě, kde měsíc ve dne
v noci svítí, tu jsme se těšili, že pod
jeho záštitou chi-tan nevyscbne pokud
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krejcar v kapse bude. — A : planet
číst: tot dovede lecjaké pobalilice! —

Ale proč jsme přece povětrnost
nepostavili do kalendáře, když si hra
jem na hvezdařeH Inu! povídalijsme
si, že měsíc a hvězdy panují jen v
noci; a dělat povětrnost na noc, kde
každý pořádný člověk má pěkně pod
duchnou si ležet — tot by byla zpo
zdilost spojená s mnohými hříchami,
proto žeby potom noční tuldci tím
bezpečněji mohli hejřit. A ve dne,
když slunce svítí, bez toho každy'
vidí, že je pěkně. O čem juž Matouš
Vodrážka neomylně přesvědčil pana
správčibo. — Pravda to by jste ale rádi
chtěli vědět jak? lnu! mám vás rád,
cobych vam to nepověděl, když to
vím. ——Pan spravili jednoho ríma
kde koho ze vsi nahančl na robotu
dělat seno. Vodrážka, že byl člověk
chytrý, dovolil si kolikrat s pánem
aprdvčim upřímně promluvit. Tož se
ho i tehdá ptal: „Ale uromný pane
spravčí! proč pak tak právě dneska
silíte na to sem?-' „Proto,“ znela
odpověď p. správčiho, „že bude dnes
pěkný den.“ „A to nevím,“ odvětil
\'odrážka, „a jak vy to víte?!“ „Můj
barometr vstoupil vzhůru, a to je
jisté znamení.“ „Ol to je mám lepší
lagrametlf opovažil se odmluvit Vo
drážka. „A jak to ?“ zvědavě tazal
se p. správci. „ a mám holt za kam—
nami mou postel u okénka, a když
se v noci probudím. chytnu jen za
pekýlek po loučí, a ten vystrčim z
okénka ven , a když ho za chvílku
zpatky vtahnn, po tmě omakam, a
jeli mokrý: tož prší, a jeli suchý:
tož neprší! Rozmrzeně se otočit pan
Správci na opatku a odsckl mu: „To
by mě byl řekl každý oseí.“ — Tot
bývalo sice druhdy obyčejné; ale
přece hrubé; to nám každy' přlsvědči.
A my směle ještě dokládame, že
sám pan správčí nebyl velice vplsmě
sběhlý, a že snad nikdy ani nečtl
kroniku světa, síce by se tam byl
dočtl jednoho příběhu, z něhož by
se byl i přesvědčil:že právě jen
osel může smělo předpovídat
budoucí povětrnost. A to je

pravda, zaručená pravda, nebot jsou
ještě lidé, kteří o tom povídají, ano
juž to bylo také snad vícekrát tištěno.

Byl totiž jeden kníže, a ten rad
chodil na hony; aby však někdy ne
zmokl , držel si učeněho hvězdaře,
který mu vždy musel říci, jak bude
dnes celý den. Tak se též jednou
tdzal: jak dnes bude? A on mu a
učenou tváří pravil: „Dnes bude nej
pěknejší den.“ Tož dobře! kníže dal
zatroubil, a hned celé komonstvo a
myslivci, vzácní chrtí a sprostl psi
vydali se na hon do lesa. Jak dora
zili k lesu tu Spatřil kníže jednoho
uhllřc, který a oslem uhlí vezl do
města, a pořád do toho milého zví
řátka nemilosrdně pral tatarem. „Proč
pak to dobytče tak ukrutně trýzníš
člověče?“ promluvil k němu kníže.
„1 co vy víte ,“ odevěděl hrubý
uhli'r, -ja musím se hledět do města
dostat, abych to uhlí prodal, a ještě
před deštěm dom se dostal.“ „A kdo
pali ti povídal, že bude pršet? tázal
se kníže. „lnul tento osel,“ odvětil
uhliř, „nebot před deštěm nechce se
mu nikdy ani z místa.“ Kníže se po—
usmav doložil: „To můžeš bezpečně
zvolna jet, neboť můj hvězdář tomu
musí lépe rozumět.“ Atak se rozjeli.
Když se do nejlepšího honění dali, a
na nic nedbali, co se nad nimi děje,
tu z nenadaně rachot hromu nad je—
jich hlavami zaburácel, a nežli si po
myslili, lil se juž deět tak silně z
oblak, že za chvílku byli promoklí
do nití, a zpáteční cestu nastoupit
museli. Když zase z lesa vyjížděli,
potkali se opět s tím uhlířem juž z
města se vracejícím. Tu k němu při
stoupil dobromyslný kníže a řekl mu:
„Dobře měl tvůj osel! lépe co tomu
rozumi, než můj hvězdář; pojď ke
mně do mého dvoru; osel tvůj bude
u mě místo hvězdaře, a o výživu
tvou se dobře poslal—dm.u Tot byla
pravda smitkal Uhlíři se dobře vedlo;
a osel, když byl v takové milosti,byl
také více všinuín a vdžen. Někteří
mu také namluvili, aby se dal do
studií, kdo ví? že co z něho může
ještě být!? To se líbilo osloví, a
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protož si dal říct. A že se mu do
stalo výborného učitele, brzo dělal
chvalitebne pokroky. Byl tcn učitel
jakýs' chytrý člověk, kterýž i v na
šich slovanských krajinách jest dobře
znám pod jménem HanápigL On se
však vlastně dobře po německu jme
nuje (&ntenjpicgrt, a narodil se v pat
náctém st oleti v německém městečku
Eisleben jmenovaném, a ten ho za
krátký čas naučil řikat :“ a a toi
slabikovat já. Mnozí ho obdivovali, a
štěstí mu přáli pro jeho obzvlástní
vlohy. Ale jako všude i zde nalezlo
ztvrzení starodávné latinské přísloví:
„Scientia odium parit“ t. j. „lezek
prý i oslovi závidí“ Nastalo osočo
vání, žeby se ose'l mohl přeštudovat,
a přijit naposledy i o svou oslovskou
náturu. Osel sice zůstal na svém
místě; ale jeho učitel Hanšpigl byl
ze země vypovězen. ——Bylo však
juž pozdě. Osel se juž naučil říkat:
já ; a tu myslil, že v skutku není nad
něho. Tím však i celé plemeno oslov
ské zpyšnělo; a od těch dob každý
osel chce něčim býti — jenom na
tím, čím právě jest —- oslem.

Tak jsme přišli o hvězdáře,
Pro počasí kalendáře.

Z toho všeho snadno láskavý
čtenáři! sám posoudiš: že ten, kdoby
se domýšlet tak chytrým býti, žeby
sestavil budouci povetmost na' celý
rok, třeba jen na měsíc — ba jen
na jeden týhoden; že je sedmkrát
větší osel nežli onen oslavený osel
ublířův, který jen na jeden den po
větří větřil. —- A podobným jemu stal
by se i onen chudas, kterýby tako
vémuto pověrečněmu bezdůvodněmu
předpovídání věřil. A toby byla pravda,
hezká párku?

Nechme však již žertů a při
držme se pravdy. Naši nábožní a
moudří předkové zabývajice se rol
nictvím a průmyslem , řídili se sice
v mnohých případnostecb

podle zkušeností, jíž mnoholetým po
zorováním nabyli; stanovili však po
větrnoat na celý Boží budoucí rok,
to žádnému z nich ani nenapadlo.
Takováto pošetilost u jiných ná—
rodů povstalá, u našeho národu
mnohem pozděj, a to na před jen ze
zvědavosti průchodu nalezla, a pak
později z navyklosti udomácněla.
Proto se nám to vždy ošklivělo, když
jsme o věci tak nejisté jako jest bu—
douci povětrnost, bezpečnou zprávu
podavati měli. Povětrnost na jistý den
a na jistém místě (a o takovou se
vždy jedná) závisí od přemnohých
okolnosti, kterých my nikdy nevy
skoumáme. A ačkoliv bádání podobná
chvalitebně jest, přece v tom ohledu
nadtušení a zdáníto nepřivedeme.
Toho také neupíráme, že na jistých
místech na několik dní napřed z ji
stých znament změnu povětrnosti udati
lze jest. Tak k. p. prší v jisté kra
jině t. i. až posud vždy pršelo, když
se z toho neb onoho kopce z rána
kouřilo. Dobřel ale jak to může po
řadatel kalendáře vědět, kdyse onen
kopec v mlhu zahalí? Bylo by to
ovšem velmi prospěšně, a ja čtenáře
blravana o to laskavě žádám, aby
nám takovéto svě pozorování a zku
šenosti, které na změnu povětří pro
jistou krajinu vplyv mají, k uveřejnění
oznamovali. —

Konečně upozorňujeme i na ná—
pia, kterýž nad rubrikou o povětr
nosti totiž: „Dáli Pán Bůh“ v Mo
ravanu stával. Kdyby si tohoto čte
náři byli všímali, jistě by nebylo sly
šeli tolik lání na špatné nepřihodná
povětří; ale každý by s odevzdaním
v prozřeteanSt Boží přijal všechno
jak to přichází, bud co zkoušku neb
trest, a oslavoval by Boba Hospodina
nevystížitekiého, kterýž velký, moudrý
a dobrotivý jest; kterýž vysila vy
rčení své na zem, dává snih jako
vlnu: mlhu jako popel Sype, a v ste
zase slovo své, & rozpustí je. aIm
147. 15—18.

Pořadatel Moravana.



Vlaštovinlry k jihu leti,
Přiroda svatvečer světí,

DHmota ji tizi,
Slunečlto se niti.

Zmizela jest nivy krasa,
[ ten lupen převrat hlásá,

Hájek lady strádá,
Den se : noci hada.

Gmimami. za

Čtvero ročních počasů.

Sníh pokrývá horstva témč,
Zavřela se plodná země,

Nivy leží ladem,
Vitr hučí sedem.

Až po tichém, zimním spanku,
Když při lednem opčt vínku

Přihllii se Vesna,
Vše procitne ze sna.

Pak nám lialinky něžné,
Až se ty balvany sněžné

V járlty na rozplynou,
Na venkov pokynou.

Vonných povane vzduch květů,
Prozpěvovat bude v letu,

Lehkým nešen virem,
Skřivan \! poli širém.

V klásku se pak zrnko aslonpl,
Ovoci též květ ustoupí.

V letním párou dnšnim,
Při plesanl slušném.

A tak běží neustále,
An konečně nenadále

Všecko zas umírá
Vůkol všehomira.

Jenom jedna všeho páska,
Stvořitele k tvorům láska,

Bez změny zůstává,
Nikdy nepřestává.

Alois Potěbnlk.

!. ]Joúuliiímé lmúlůu na roli 1861.
Smena Sněm: . . . . 20.
Slebčle S'Dcmítnif . . 27.

530111660moblitbt; !B.3. (35. 29.
?Bamdtla umučcniíB. 3. GI). 7.
$.llotnlečniDřeva. . .13.
!Bomatlo trnowč tomm; ?B.

3.55!- .15.
Dlebčle první poitni . 17.
“Bandito topí :: břehůmm. 22.

„ plátna !B. 3. Gin. !.
., 5 ton 13.8.Gbn8.
. ncibmlfii fm>: ?B

3. Gul) .15.

Summitu7 BoIcftnt3!13.92.22.
Mobile !mčtnó . . . . 24.
Senná čtmtc! . . . . 28.
bob Bojí melilonočni . . 31.

!cbna.
lehne.
lehne.
únota.
února.

února.
února.
února.
břqna.
břqna.

břqno.

břqna
břcgm.
bleano.
Bicana.

Ellrofebné bni . . 6. 7. 8. května.

' Gummi: ncjfm. ěrbcc $.

! žila nebo mftoupcnl gumě. 9. lmčtno.
Lbob Boží fmatobuffnl. .19. lmčtna.

Stojímčtčffi Étoiicc. . . 26. !mčma.
„bob Sojbo těla . . . 30. lmčtna.

Sc ff: . . . . .31.hvčtna.
ěln'mnoft přečiftébo [ťbcc

. Matic . . . . 9. června.

Giamnoftfm. ?lniclňw Brick _
n'.d) 1. „in.

Gianluca SmenalB. !Dtotic 15. gdři.

chbčlc růžencomá . . 6. října.
EllamátlamatalhníbLžB. am. 13. října.
Dbecně poíwčccni dnómu. 20. Hina.
!Bamótla čil'toto hl. 93. m. 27. Him.
':Bamótloodmitl; 51159)le linopab.
55mm nebil: abmtni . . 1. prolincc.
Moiopuft počínaje bn: 7. (ohm, tmě

bo ilfúnota, po 5 tňýobnům a2 bn'L



zá“ Gtcní lalmbářflč.

". Dnomé purinů.
Enard ponni iíou ln !alcnbáři

mírem pro úplnou iiflotu a poboblnoft
gnamcnlmi trojím gnamcnim. 'Dnomé
malém čcrwcuóm třišhm 5nnme=
námi ifcu tahmi bnomé ponni, lbp fait—ú

Malich? tichem mafitóó potratů ařtšdi
fc mufl. — Dumě malým čumim
tříštcm anamcmml iitu tomnčš bnomé
poftnť, na flerčš mafilůď; poh-mů iifti fe

bomoluíe, atc poroučí [: Ghita! fmatou,
nímu fobč učiniti (: imenmitč itn jc
bnnu aa ben bo [Na [: Mimi.—
SDnome'mcltám čctmcnóm lříšem
gnomenaui ifou mipřífnčiffi Dumě pnftni,
Iba; pominno icft i maůtýd) pchmů fc
gt-ršcti i ujmu fobč učiniti a itn iebnnu
ga ben [: mimi.

Ill. Ětmero [udjúdj čilí Rmntemňmwúdj Dní.

!. ibm 20., 22. a 23. února.
2. ibm 22., 24. a 25. května

3. mm 18., 20. a 21. gáři.
4. '.íDnc18., 20. a 21. profmct.

IV. pofmútm') čus mefifmnoční
trmá ob čtwrtě ncbčle rohu! a)
bo fobom inejftnčtějni Irojlce.

EZBtomto pofmótnčm čafc nominac
món irft tajní tatoliďó Haifou, [mémuna:

ťióenčmu Iuěbi 3: fmóů hříchů [ftoufftnč
a úplně fe ruinami čili gpomibati, a mi:
fwětčiffi [má!oft oltářní 6 plamenou po
boánofti (: a ročnícmou touhou přijmutí.

V. Jtorcmni Dnomé.

*.'Bofmátněkošt) (Tempus sacralum),
to uicbšto po gáhmu círl'cmním proml
3cm; jím: mnclilč hlučně trombu—ik,
rich; čili bálu, mřefnč Bublan čili mulíh)
:! těm poboňnč čábam), Nou:

1. “baba abmcntní :: imám;
mámo ční až ho [lamnofti fmatód) tří
králům.

2. (3:16 čtpmcctibmnč poftní čna ::
tóbobm \relitonočni ažbo nebil: promobní.

3. D čtmcru fudněd) čili lmo:
tcmbromúd) rbnub, intoš i m pátet a
m fobotu pomalá to!.

4. ?B: Wrocčer přcb [;Ianmimi
mám,.

5. SRa ben Invalid) apofiolům nas
mtb, Gut-ina a *.'Dřetbobio, ! němuž jiftě
Iněbó tahali! to nátnbč mnm bobro

molně přímí ben úmrtí [m. Cyrilla. 14.
února, :: ben úmrtí [m. mřctbobia, 6. bubnu.

EBIefu(bálu), bubh) (titulů)), \foelilé
bimnbclni bn) :! mffcďu_3úbamq mtřcinč
garáglmu ifou těš neimpcnitui gólem cí
faříhjmi :

!. $cncbni 3 bni abmntui, bn:
22., 23. o 24. proftuce.

2. Šla žBoší bob ménočui, buc 25.
profmce.

3. ma [třebu popdečnou, bn: 13.
února. 

4. Na flow. 31nčflománi$.9)2arie.
5. 330 celó fwotx'; hýbat phb ?Belis

hned.
6. 920 ?Boši bob tvclitonoční.
7. ma Boši bob ímntobuffni.
& ma flamuoít Éošiíyo “Išim
9. Dla Korunní!91mm $.!Dhric.



Ělmi !aImbát-flč. 25

Swnti patronomc' ;,emHTi,

jicbšto památfa flawnč ie fond m formmícb gemíó nan'ebo cííařftmí
žRatouftc'bo.

Gm. Gut-il! :! Metbob, bn: 9. Bře:
ana na Moramč.

Gm. 8031 mcpomuďó, Dne 16. hnčt.
m Gabča.

Gm. !IBáclam, bn: 28. adí—im Čeram
Gm. Cč-těpón, bne 20. frvna m

Ubřidp.
Gta. Eliáš, Dne 20. čcmcncc» Qbot:

watflu.
Gm. moóus, bnc 16. frpna m (Sbor

matflu.
Gm. 3M! Rřcllitel, bnc 24. čel-mna

m Glamonfhl.
Gm. Silii, but I. góří m Ruta:

tanítu.
Gm. Siřt, bm: 24. bufma w Sha:

iinflu.
Gm. Svítí, bn: 19. [\řqna m Rom:

tanHu, to Rraiinftu, m 130
moři, wc Ětútílu a m Genm
nímStudna.

Gm. Michael, bn: 29. gářim baliči.
©m.$cbtoita, tme 15. tšina mcquftu. '
3m. Slabiflaro, bm: 27. čcmnn m

thmibrabflu.
(čtu. Gtaniilam, bn: 7. hvčmam

Šaliči.
6m. Qcopolb, bnc 15. Iiftepaba m

Qolním Řatouífu. „
motion, bn: 4. lmčtna» ©et:
nim Rafouítu.

Gm.

Gm. mtmr, bn: 25. bubnu m 50
nótfhx. _

Gm. žRuprubt, bnc 14. aáři to Gol:
nobynbílu.

Gm. špiribion, bn: 14. pronacetn
mamutím.

6m. $itgil, bm 27. linopaba m
3išnim Eyrolltu.
8ul'tu6, bm l. lihopabam'lttflč.Sm.

VII. Cctopočet nomé Dolin).

9M 1861 po %mmcni *Bána a Gmlitdc nchbo Sešinc thifta ieft rot olwčcíuú,
mající 365 bní.

ERD! tutto icl't :
Db ftmořmi [mčta . . . . 6026
Ob potopy ftyčm 4255
Db čalošcni vřima . . . . 2614
Db 9řar03cni Gbrifta Sněmu . 1861

Sb 51.559Strugaléma . 1792
Sb cííařc Slonflcmtina . 1555
Sb příchobufm.Cyrilla :: SR::

tbobia bo Prai'm čena-[[c
maníh'd) . 998

Db plození )$ra5ftčbo .:rcibiffupftwí 517
Sb totmalqcni2!qu . . . 369

910! tento itn:
Db biltm) na ÉÍIč óořc . 241
Sb [mrti 'cifořc Soieta Il. . . 69
Sb plození žRafoulTěbomocnářftmí 57
Sb nanoupmi cífaře%tantiťl'fa80:

fefa ]. (Dne3. profmcc 1848) 13
Sb umcbcni iagbta čcftčbo bo úřa=

bů a bo funí. . 13
Sb galogcni 'IDěbicttoi [m. Gurilla

a Methobia mBrnč (na bm
im. mito 1850) . . . 11



za GuruMamma

vm. Bnameni oňěgníc čia ňl'ubic měln'tdj.
Směna.

1. bobtopón (Mercurius)
2. Mitanni čili soba (Venus)
3. Bemč B ] mčficcm (Tellus) 5
4. Gnatonoč (Mars) 6

Bnammi. Směna. Bauman
5. Rretomoc Gc 4 měf. (Jupiter)
6. .biabolct a 8 mčf. (Satumus)
?. ??:befffnnta o 8 mčf. (Un-annoů
8. EBoban(Neptun)

!Dřimo tato mafií oběžnicz icft mob:: iimjd, menffiď). pobobaiicid; fe bwčgbóm
$).—12. udílení, to icfi ta! malým ano abónlimč neimenňim bmčgbám, keré prolhám
ohm, be; [;mčgbúřil'ód)balcřoblebů acifeu ani ! fpotřmí. 190qu iid; bylo 54 m9
páttóno, ; nm;; nemaji mnam »qu ani iména, aniz mamutí, ba ani čas iciid;
oběhu není gnóm. !Ragúmaii[: mlanctoibp.

IX. Batmění na [Iuncí :] na měíici.
motu 1861 buh: troie aatmčni na

fluuci a icbno na mčflci. — 'Brmt gou
tmřni na fhmci nhl: [: bm li. (zima (:
nebubt m (Europě mibitelné, hrubé aa:
tmční na Hanci _bnc 8. čcrmcnce tratě na
ublibómc. Xřctí gemini na Ruml 6ch
fc :: nů! pogotomatl bm 31. profincc

obc 3 bob. 19 min. 03 ho 4 bob. 23
min. obpolcbnc.

Satmčni na mčfici gapočm bm 17.
proflncz » 8 bob. 33 mimboftoupm nei:
wětfíibo cbicmu :) 9 bob. 25 min. a
dončeno babe o 10 bob. a 16 min.
poblc brnčnflěbo počtu.

X. Étmeto čúlieň ročním.

Saro počíná bm 20. břqna o 3
bob. 45 min. 4 M. obpotcbnc. —'3ami
romnobtmtoft.

Béto gačiná bn: 20. Emma :: 1
bob. 32 min. 52 [et. obpoutmc. Ulcibdffi
bm, ncítratňí noc.

iBobaimcl aačinů bn: 23. góři o
2 bob. 44 min. 39 fet. ráno. iBobgimni
romnobemwft. “

Sima počíná Dne 21. profincc » 8
bob. 32 min. 3 íd. obpolcbnc. meil-mtm
bm, mibcíffi noc.



A.Stálépoplatkykolkovévčíslerakouském.

PoplatekdleIimořádnů" Úhrnem

tarifypl'lráilu

_Poplntek—dlc.

tarify

j

Iliniorídnt

přirnltnÚhrncm

!.]kr.Jzl.lu.

.:I

'i':

.a \

zl.kr.

kr.

2 4 6
12 30

>""

l

\“;

lllll

B.

provšechnykomunizeměavyměřeníplntllv:právníchlistin,kter-Guoplatydlestupňůvpoměrukceněrostou.

Sllll

|

Škály

; ŠášISl

núNlQ
0-—

IIGNM

72 50

].ŠkálaPoplateklugllfllgzúllÚhrncm

prosměnky_

.|ltr.:|.ltr.|:|.|ltr.

Il.Skálu

proprtvníIiatíny

rarudi'

Poplnlckglam:Úhrnem
zl.!kr.:|.|ltr.zl.

0
'U

přes
I'!

NQÚP
13 19 75 20

ššššššššššššššš
ŠRRGCCŠIŠŠŠŠGŘŠE

aaága

m„

l l l l l I"““'“"“2

_.um."mn—r

áš— “

|llll|““"'“““

ššššgššěššššššššš__mvwwommowH—N

„_mquodoFl“—
;

aga
ŠRRCGGIRŘREŠŠ-E32M

ěš

| | ! | | | | | IHHHNNMM'Qm

QIBISlSl

lllllllllllll

.g;
.f)'

Zvícenet40.000l.mito:tnidých9000zl.upravitiis

lmoudnonhritlmno1:|.25nkt.více,pl'lčemžsemiten,či clménězl.,pokud-liuplných2000nl.

přes20
n40 „100 „son „400 „800

8
% %ššššššžž%

"

Zvícenelll8000:|.mlse:hidfch400||.npravovaúi |mi

do " & =t=_ "

5
10 15 25 50 75

ěšěéššéšššššššg

|IIIIIFNN'ÚGD

&.

NH

=

áššš

&'

lš'ŠŠlĚlSlSl
|llllllll““"amwmqoun

lllllllllll'll
?

Hnmmmávmohw

"„

ěmnuumum;

22

mořúdnonBrakono1zl.25kr.více,pHčem!semifeu,činícíménďl» 400zl.,polůdatiuplno400zl...



728

Nejvyšší císařský rod panující v

Jeho ap. Veličenstvo Frantí
šek Josef I., z Boží milostiCisařHa
kouský, kral Uherský, Český, Lom
bardský, Benátský, Dalmatsk', Chor
vatský, Slavonský, Haličský, ladimir
ský a llirský, markrabě Moravský, atd.,
narodil se dne 18. srpna 1830, za
plnoletého prohlášen dne 1. prosince
1848. Když byl jeho strýc, císař p.
Ferdinand 1., dne 2. prosince1848
v Olomouci korunu složil, a jeho otec,
arcivojvodaFrantiše k Karel trůnu
se odřekl, nastoupil vládu. — Chot
císařepana:ElišbětaAmaliaEu
genia, dcera Jeho k Výsosti Maxi—
miliána Josefa, vojvody v Bavořích, a
Jeji k. Výsosti Ludoviky Viléminý,
nar. 24. prosince 1837, zasnoubena
ve Vídni dne 24. dubna 1854.

Děti Jeho Velič. císaře Pána.

Cís. Výsost, arcivévodkyně G i
sela , narozena dne 12. července, 1856.

B u (1o 1[, císařovic, narozen 21.
srpna 1858.

Gtcni taicnb dříté.

Viv.l'lSlRakouské.
Rodíčové Jeho Velič. císařePána.

FrantišekKarel (Josef),sýn
císařeFrantiška L 011835), naro
z_endne 7. prosince 1802. chol jeho
Zot' ie (Bedřiška, Dorothea, Vilemína)
dcera + krale Ba v o rské ho Maxi
miliana Josefa , nar. 25. ledna 1805,
zasnoubená dne 4. listOpada 1824.
Bratří Jeho Velič. císaře Pána.

F e r d in a n d (Maximilian,Josef),
nar. dne 6. července 1832.

Karel Ludvík, narozen dne
30. července 1833.

Lud vik (Josef, Anton, Viktor),
. narozen dne 3. května 1842.

Bratr a sestra otce Jeho Velič.
císaře Pana.

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, zasnoubená
dne 28. července roku 1817 s král.
princem ohoji Sicilie, LeOpoIdem.

Zpráva o Dědictví ss. Cyrilla a Methodia.
Ba bnůto nafíid) obnomil ftaró m=

přítel Surname ee gonfalúm úiilim nab
míru máfínimň o fdmtmió boj proti fie:
mům ŽBánč: „Io "i Spurl“ Binobití,
iršto není boráši na lobičtu EBcttomu.
utiífi [: mfiat bobból brge :! Giriem *Báuč
po! babe fiamiú mitčgftmí notně; nebot
milionomě měrnúd; tatoliiům ttronji 13:5
uftáni na mobiitbáó, profit: .Dcípobina
o pomoc, tteráj gajifté přijbc m praksi)
čas. Rho m pomišiimě bobč této a by
pcčnoni mpřcbmibó, jal fc pomášíimé obče
Infli naromnaií, ješte btoaiiou neprší a 6
nim celému omčincithiilomu; — tomu
robim, aby pilně přemítal m „'Děii:
nád) cirlctonid) obSDra.$i1ěl;o,"

\

š

ješte ifou obragcm neuftáiód) gópafům
Girhoc [maté s bránami pelelnómi (: taté

múborně mollóbají :: bolquii promin-mít
wúrolu: „Io ili “Burl"

Bc floaomiíla tohoto poíuguiíce „SDč
icpis chutnat/' uplali mnogičtenáři
přimčřtnofi tnibp tě :: proicwili tetě
metejnč bití; ímé 5Dčbictmi naficmu; ic
iiíoě ! uměbomčni tatotirfěmu mocně při:
fpiroó m nárobu naífcm. Remu 3 oubům
ifou fpiío náboětnítomgtěíamateinč a u
míře vřefmčbčuiid mbčl, tomu fc fnab
únoru náš Bambčči latě uaběienim aa lc
toíiel', totiž šimottm [m. íštontiflta
“Borgiáfic. 'Bro rot ptifíti tbnftó po!
fe pro tif! obnirné mopfáni mficbo tobe,
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co fe B BlaboílamenómGattanbtem
a aa iebo čaíůw me mini“ moramfté
bílo. Rniba ta přiibe \: problaffomáui
mne!;o robóla ga „Gmatčbo“ prdmč na
čas a prot—ubí 6 pomoci 93051 mnoho ——
mnoho nowqó úbům, fleřúto lašbx, me
ímé obci a na: [mém ofoli opět nowych

účallnitům útlumu nafiemu corillomctly
bčiílčmu přitáhnou, aby fe npnčini počet
ieitcbbotofu třiaňebefátčbo Lhaní:
núíobil. Ba beíet let ímčbo 5ačáteč=
mbo trmc'mi mgroítlo merimí GC. (St):
tiun :: žDřetbcbiaÍIIŠna befet tific
ňbům :: to bl) po uaffem přefmčbčeníbní
pnfpčwe! fu Damnoni tě bůftoinó, mm,
bo třech let ieiid) počet fc ro3mnošil na
bmabcet tiíic.

Geč na řebitelfhvi unnebo Éčbictmí
ieft, mileróbo bt; mybowěto—
mnem; amífal ! tomu třeba tale ího;
mimmofti :: [nflamébo ftrpcni Ge ftranq
obecenftma, [teréšto Ie [Ilábú biíem 5 to:
torpéd, úbůw, [terišto břime ínab inne:
šimi Inibp ponaučnč m rufou neměli ::
306 ; tafomúdy, tteřišto gábaii potratů ja:
brněifíid), tafomúd) pofrmům, iešto fuc
fou libé boípčli! — Dnino 5ačóteč=
nici me čtení bomolámaii íe mléka, a
těmto gas stromu pro bčti nechutná! —-—
Rho točtičnoft Rupňům wčbčlanol'ii, ialáš
mesi úbami Eebltmi cprillometbobčiflčbo
jet?, nepřebpoiatč romáši, [otma upfe , še
ieft nefnabno móboru úplně ufp olo:
jíti jebnčd; &brubód; :! být! po můíi
tuned), aíáfít 151,3 fe gřetcl mqmc na
2. %. prawibel či ftanom, tterčšte přetno
Rtnftmu gn pominnoft uHábaii lu mgbč
lámání nárnbu navomábati mpbán-áním
uetoliln [piíům náboženfhjd) uóbr'g talé

bčiez, černě-, přhotopiinúdg, řcmeílniďúd)
i rotuiďócb, ia! tobe náš čas — none
boha na tašbém občanu nutně tanja:
buie, aby ic totiz čna! me mňeó muěl'fid,
mčbomofteďp, fterégto bobušel 3.1 třiměi
fííd) [et ani u: iněytu naffcm ; ('a-Fmml)
nebyly! —

Bačátcl fašbó b\imá těštá; :: rrvtoš
není bitvu, še tatč ftrnnoma fpůíobu ro
geíítóni hučí; none febitelfimi na p::
mém befitilcti umflo sápníitl Gnemnlqmi
přefášfami, ježto mňa! čniem ntftmnitia
uapramitl fe mpnafnaši. 313355 tun.-xt m
optmód) [Miťb tale pebpommáno Bylo

ob ctěnčbo ooecenítwa, coš fe tam Rane,
m;; fl tašbx; úb ftanom náležitě wfíimati
bube a pa! peoftfebnicmim „.Dlalu“ w
neuftálc'm ipoieni 6 ©čbictwim fetrtoa.
*Bonfaguiice na tuto bůlešitoft „\'plnfuf'
uepomibčme, že by R 190 tajní úb pro
íebe obbírnti měl; anna! máme aa to, že
je lašbému bmtrftmu (: taábé obci mm;:
bmltelnč potřebná i 5 tě pařim; , ponč
mábš ieft čafopifem eirfemnim nftatečnóm
obhájcem 513mm (Boží »: nárobu uranem.

Éčbictwi [m. (Sgt. :: 211MB.má na
natom památnou literaturu (piíemrrlcmi)
a mcrlč ni tale umění; proto wybt'mů
mtnfne' obrny), iidpšto letos mgfflo čína
třetí. Sta Irófnčm obrubu tomto_ tolbčti
fm. '!Boitčcba, inf lřti fm. Glčpc'ma
trálemice uberífe'bo. Qřefliteli přiftubnie
měbíainó tebbáš Iné; Stébla :: netolif ii=
mid; bncbcmnitb. Dla hrubé ftranč ftojeií
hálcmnti tobičomé fřtčncowi a !motr,
ienš, rříffeí & 'Batíta a [m. Qišoitčdp na
ceftč bo liber [px—umění, :: ti bum mta:
bici, co btšeii lrúloroítč chytalo, totil
tot-unu, gesto ntb. ifou panem. Een! ieft
rmhuam obrubu, iimšto ga rot Hebefán)
fe pcbětuii úbome fbčbictmi naffebo.

ilbpcbom pa! bolúgali, B inlou bota

"míli meL bncbomenftmocgáuometbobčj
[tému $čbictmi ru sboru (: šqboucimq
ro;,lmčtu napomáhá a m inte míře ((náš
fataliďt'; uárob bucbownid; múbob máčí,
iidfáto fe 3 úftamn tabu účafhlih'tm bo:
ftnmá, pcbámáme tuto [eónnm nělolifa
farncfii a počet úbům, iimišto fe fu fond
rotu bemčtapabefótébo mglásalq:

% Qnářid; čeffóď) máme úřům 92,
m mmm 59,15 bolenowě 52, mSRomč
“Bace m Čechách 54,11) Qipnilu 52, to
*Břebmofti241,11) .brubčm Iónci 68,
m aloaořidd; 42, m Sebomnicíd, 84, \ne
mmm 60, m mome'm$ibífomčmče,
cbád; 43, na Šeiftroíf'tcíd; “ Elemont:
půíobcním za. učitele &gíclčbo73, také:
tmě Šrabci 215,15 Dřtcbcmč91, m
%vbůaned; m Getbád; 88, m Dlómčňti
142, to Sluůomeři 70, m Bředamč 44,
» atomem !thtč noh :Dřetuii 171, me
913. Mečiřičí 56, m ?ulči 71, m_Šitbos

řicíd; 66, m Dpam'e'213, m 3%;on
biciď) 48, » Bublinidó přičinčniu:p.
Glopaíitomúm 45, » .RloBGucíd;51, m
_!Ritoticid, 91, me Sloupu 110, to We
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tom! 92,11: Sblbicítb 134 a u Štam
niáq 52.

Bc po.! miniami mafie, pob odpa:
nou 65.613. a Škabobia ifouc pofias

„apt-(ma o minimu fw. Enina :: nemohla.

mmé, miloftí Bojí boinč požívá, a ::
mta $Báru?[: ob něho animrotu bimeta
pabcíátém neobtóbla, toho bůlaacm Hou:

Účty Dědictví sv. Cyrilla a Methodist až do konce roku 1859.

a) ikunu; tofu 1859
EBM, nohách[1:91qu a boplath
1 Rémi burani úpis o .
úloh) ; iimm) a iinč Přím

b) levbáni rotu 1859
DMO 30545 Příim" '

© tancem proftncc 1858 gůgla:
llpifů to tam. m.
% botomofti 1761 gl. 25 tr. !. m. nebo

!Bcfftaé botami! na land rotu i859 .

Mimo iiftlul) tétona penčbidpdwmá
Ečbicttni na Nabi tali icntč guačnou
gúfobu bulb, map a oůragům, !taéšto,
03951; fc obprobalq, přibylo bl) m po:
tlabnici nčfolčt tiííc gl. — Selitoj pat
mnohý pogbčii přilbuplló [potuúb Bt;[nab

r&b [moq hibomnu Miami břitu: wvmňmž
boplnil, činíme gnómo, še \! portabnita bo:
auta:: !t.

Šimotopic fw. illšbčtt) ča 70
mutomani GB!-inamám 6 mamma [ 58

Wai. čifla. EZB[onu—.nám.
,I. rr. ,t. u.

(9320 25 —
— 100 -—

3980 GO./|O _ _
'LDobromabl)23301 5%., 100 —

. 179 89 —— — —

5312 551,0 100 —

— —— 60660 —
1849 49 — ——

7161 54.50 60760 —
6!— h:.

1305.810mm » mála Šibomffé 1 40
30th fw. (Syrian a Wictfpbia ] 5

. 8išabiolu ga. ! 5

ípčiiny fm. mučaútů módmbnidp — 60
Bimotopis fm. Rapilhc'ma l 70
:Dčiepie itn. tatoliďé (Eithne 2 ——
Dbrq [m. Qubmim). . —- 53
Svlaló obrf'qcl [m. Gpril'laažinc:

(bot—ia . . — 5

Dbrag [m. Q'Boitěcba . . — 53
Bimotopis fm. Grantimn Šotg. ] —

©tanowv
Děbictmi [m. Corina a Jitettjobía,

potmtgenč :. f. mor. mínobršitemmím.

llčcl Q&ictušl (to. (Smille aMytí)ctbboia.
fbčbicttní pečuje o gtpclcbcni Iibu “Dt»» *

tamflčlřo, ialěbo náš čce pošabužc;
:) amcbcm mífeftranné, amfíat na &&
tlabč mír; tatolidč, C'mlylončem'm
mficlilé polním.

wroftžcbťo ! bofašcui účeluwm \
i. Gplfomóm a mpbómám'hřb,a

[k: netolito múbtabnč nábošenflócb,nóbl;

wůbcc měběláwact'cb a ! bucbownim po
třebám mčtu non'zóoproblěbaiíácb, gwíámč
bčícplfu , gcměpifu, »vaná ní

mlafti, přitobp, řcmclcla |)th
a t h. 3 ro 46541113an fpifeq ob:
Mena býti má hub obrana, buh uttnqof
mání ptambp učmtc' !atoliďc', iištofc ob
pot infom' botófá.

9331) mati fc Bubou Qčbictmřm tvím,
mc troii tubě:

a) Dbfh'mc' šlmotopm; Gmatód).
b) šplh) po:učně.
c) Gym; góbamné.

2Ěaíopif9 (: mňclijalé [ml; bláně.
, ——D2tgancm$>ěblttmi fm. (En;riHa (: zm:

| tbobia ieft: „.Šlas, čaíopiecirlcumí.“')

') Scliloš milionů tutto tatondň lift mírcmé
gprámbfttanlma mčbicml naííebo přímím,
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&. ptebmtn; umčIedé, !. ». „obrany,
gemltoíbt) či“ mapy a t. h.

5-3
Šetření gáťonietotífťotoůcb.

mii mgbómóní čafoptfůto, ručí), 553

r_nžd;tipů, obragů a t. o. Bubonfe ftótoa
iicí gólem; tíflomí gmmbnč pómómati

Sřígent Sčbictwí.
1 Spoluoubem SDčbícttoíítóti

fe může fagot), Ebo; ga feBe iebenltóte ga

roštu; polozí 10 31. Bf. (105. 50h. :. č.)
2.950 ton'al te'n_m5úflamu 100 ČL

W. (1205 gl. r. i. měmie, pomaáoman
babe ga fpolugatlabatele,—c obbrši
4 mútífh) mčcí mřbictmím mpbanbd)
Abatmo.

3. Rba iebnou na mám; bd 40 gl.

ftř. (42 gl. :. č.), tube tčboš úftamu ípo=
tříbt), a oóbtěí 3 m5

tífto. — Rho 20 al. ftř. (21 31. \. č.)
Dá, ftane fe fpoluoubem 2. tříbq,a
obbrší 2 mýtům. — Rho 10 51. (10 čl.
50 k. r. č.) položí, Babe ípoluou:
bem 3. tříbq, a obbrší 1 mlátit! abarma.

mmm,[>qu„potřebí brnbčzbo neb
třetíbo mqbání nřltete' již, mpbauč lut
Im, [poluúbofoč'lí boftámati nebubou, ná
brš bubo fe probómotí me peoípěd; polic:
bníce SDčbictmí, aby fc nátlabnčjní bíla
mgbúmntimohla.

4. Řehole, bčtanftmí (mi!—v
nato). ofabq, ťnčparug, Hloh),
robino, ípollg, brattftma ntb.
mftupuiíbmoinúfobným přííolm:
tem bo fpolu3aflabateíftmí :: muabřečcní
tříbo

Gpoiífll pa! fe manžel 6 man
geltou [toou to icben tolíto 56:
!Iob olo al. ftř., mpbátoaií Ic iím
mim; im bo úmrtí pmníbo ; nící).

am; úmrtí fpolnúba přm'ío
únamu tomuto tbc 3námoft,3ábaii fc mes
ws. pp. buóowní paíniřomé, oh, úmrtí
talowé pollabnífomi Tbčbíctmí, třetnti
přímo pofftou oanámití róčilí.

<Bobolmčlw ogudmení pifcmnčbo gas
potřebí ieft, m;!olim fboluúb učttceó (mb

a na nči činěné přcptúu—to gobpomípd.
bobřc Bt; bolo, MBI) bo úbome' Íbvltčnč
pobíě famíď; ofab obohatí. wm.

! močffí bůftoinofii mmm, neb fe ilmm
přeftčbotoal.
*Bognamenění 1. Robina fe běh,

polubimčuo fe nett—ati.SDcett; pro:

mbaně, fontu-ll není, obbírati babou
tuíbq,potub'aíit; bíth; oa! itiíďyj
iii imčno nefoucí, netmií »
toboto.

!Bognamenání 2. inhibice mlhou
tot-iš 5 gl. ftř. (5 al. 25 tr. :. č.)
fe neořliimů.
5. Roibčmu moho, boplnčním

mtíaou u moéfíí třibu poftoupítí.
„gaffa-li tuby; !. :. fpoluúb 3. tříbq
! praním 10 gl. ftf. opětně 10 QL Bi.,
flane fe fpoluúbem 2. ttíblp, :: la! bále.

ilmflatfpoluúbauí poftoupltí
ilnému nebotooluie fe.

6. Reální přiftuputicí račiž. imčno
a mífto ptebómání fwčbo, into;
íbiflupltmí a bětanflmí (mitoriat)
:: poflebni pofftu gemmóněnbati.

?. Řašbó lnq, !tetbš ieft úban ibi
bicttoí fm. Gorilla a Smetbobia, Báře na
febe pomiunoft, Buh me ílomnoft, (mb ně:
ltery ben to oltnmě ítoatád; apoftolů (an
tillnažmetbobiahgbotočně floustti
mffí fmatou ga mffeďt) štmé i
mrtmč fpolnúbq botčenčbo Děs
bíctmi; a Bubali libo a možno, i ii:
nou mífí frontou ga obrácení
nótobůto Glomanflúd; ob ie
bnoto círletouí obloučenúd, tte:
rouš pobožnoft iíftč hábó fooluúb co němý
tatolíl [»qu tonutí neopomine.

8. 3emřelí,3altetě učřbomllabet
ISDčbict'míučinil, to! jaro tí, iíjto na [mr

tebIne' poftetí neiménč to ať. ftř. ga febe
bo mčbidmí obtógali, Rówaií fe účaftc
ntjmi outbomníd; míloftí to přebefflém
(?.) čífle imenotoanúď).

Hejbni, jenž bol mnohe! učinit ča
mtttoébo, potub Sho ieft, lníbq be;
oblebu na meliloft hanbu —- otol'ícm
neimčnč105L ftř.- o icbnom mú
tlílu boftlmati m2

9. Gpeómu SDEbicttoí falšo
rilla :: SIRetbobía mob:nábor fe
[támajíeí ; tnčší, lteří(mbmňmč,
hub na Bligh: přebtjmdií.

10. 11iínácb ofoB :: úřabů go,.
Bout—áQčbicuoí ".o. Gut-ina a metbobía
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Barona, a m icbo gamčftnóníicbeng
icbuatclů.

11. mtm fwáaimi fc Etmrt
Ic tn č, a na napěnění ftaroítomo ! ča
ftěíi » Brně, aby, čebo čapotřcbi. m po=
tabu Bral, :: wčtninou blaiů přitamnód,
móbmífůmonólcgid) pro celé $i
bictmi platnóótqbobomal, —28:3:
bot má ptám počet úbům fmócb obtbáz
btiícid) boplniti nebo ( toamnošití, amííat
najma!neš!atoliďámi lnčlimi, (:
háboročně umřeiňuic 5vtómu o čimwfti [roč.

12. Rašbó fpolnúb iběbictmi má
ptám:),píítmuě nómrbx; ímé činili :: přímí
ímá ptoitmamnti botčeněmu mbboru, tte:
ušita při Mód; [btomášbčnidy gamágán
icft, iid; fmčbomitč m úmabu bráti, abl:
aid), pořub potřeb:-w, pmípčn'no (: možno
itfi, fc pdmmatl.

13. 913: Hated) ; poměru
fpoíťomnibo ínab mnitlóďy, cbmolómá fc
! Baroňomi, a m bomnčíc nebonas
učněm mvbowění ! ptiflnnícim c. !. úřa:
bům.

14. Rba témuž wěbidmí oběluic
práce ímé Iitctni neb umělcďé,
obbršina móflomnou ěáboft bouotat
pobič móbomofti, obnírnol'ti a bůlešitcftl
[pifn imap, o čemžnábor uíubel
proncíc.

_ g. 5. ,
Slogefilaní !nčb ;! mnttootúw

um lec! .
D rogefilóni lněb, [pifůwaiíuódy

pžcbmčtům SDEbictmim wqbanúdp ponurá
[: Nábor. Rašbó přlftupuiíci ! mčbictwí
račiž ibmb ognámiti, intou ceftou fc mu
tužby maii pofilati, aneb m ttaém po:

%úboc řitící.

Gummy.

blíčlém bilbtuptttmi ie íoBč Brát! anu
mímli. —
Spagnamcnúni 1. mtawiblcm u

mčci této oftanc, co na lífttu ti
ntčno ieít, je na poutágání liftfu
fwébo rašbí) ípolnnubm btamni tom
miefi :: pp. Within a Groch,
rnibtupců m Gmi, hity:; [ol—ěmus
Skoti má. —— Rbobg mna! dně!
pofítou fnibp fwé boftámati, račii
fe obtátiň franlomanóm liftem na
imcxwmanč fněbřupccttoi.

$o5namenóní 2. %nelifěbavim m
gólešitoned) mčbictmi ím. Gmina ::
žmetbobla Bubtcš poíílám; pobabrws
founa B:. Gufíila, Ratofiu
©?biclmi,profesfora bobr:
(tomi; “filip není; pat butó:
teš činěny m liftcdp frantomamjď;
pob obracím:na &buatba Rat
[Ha, taptana :: [m.Magbaa
(cm;, potlabnila ©!bictmi
ro %: ně.

g. 6.
montér ! tolábnímu řigcní.

1. !!Bldbuimu řigcni fc ponecháni
nabliboti u: icbnání [poltu, hbití nab ga:
Qománilu nařiAgni u propůičmčm potrat;
čení banúdř, aneb mfíeobccmjmi přebpifn
Ranommód), a učně-lí ga rolích:, přiboti
fpotm ob příílnnicibo úřabn určeného ci
fnřflčbo Iomiéíam. “

2. 919961)[: fpolc! togejíti měl, to;
bobne múbor » iminí m buchu bibictmi
fm. (SpriIIa a žDřctbobia, a pot—ůo tom
přcbbčšnou „rámu mvfolémn c. !. mi
ftobršitcll'twí, a fmčum 313.1. mibůftoíněj
ffimu pánu biíhxpoml.

Ěantíňc! Guffíl, tit. Paní.roba, profesím:tbcoíoglcm Šmč, Botana.Duatb Řadit, lepku; u fm. žDlagbaIem)m $mě, ;: o! lební !.
Signál: %uťm, [pitímal na mor. [(q. odpranltelně pro ;ancbbalou mlábtš »

Qmč, 'cbnatel._
Dr. an čin. Qui), bnůowni ípráwce m “BřebnáífteříEiffnomffém.
Dr. eba mupíť, bíftoringmfMotamífó.
zimu %abotfťt), farář \v cJ.Šoťpořcíitid).
mcbřícb Gcíůlcr, tcgan » boboííomcďěmícminářiBiílupflčm» Brně.
Dr. Grant. Qoffď, profeófo:theologiem Qmč.
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Gunther Qaltítooba, trňlat a opat ro ilřojbrabč.
'namo! Rrišfowfťu, lnčg řábu fm. ?luguftiuato_íBrnč.
Žitavě Smotlwb R'ulbg, farář na (Si;tumuto Gabča..
Wtautiů'cf Warňowt'ťv, taplan u ím. Wagbaienqw Étnč.
men.-c tin obbťgatcť, hplon m “Buftoměři.

tall íWď Švoímon, bucbomnifprámccm žthjůmlód).
manucl hrabě ŠDčttlng, Ianownit Dlomcuďtj, bčťanafarářtveŠmňňcniddy.

aaťob Šroóqgl'a, ípititual u QBcrňiÍcřtv Émč.MataŠíří
ll elmflu), teploutncSloup.

rocbqťa, tit. lení. tab-1, gqmuafialni profeůfor tn Brně.
' Iota, gtjmnaíinlni profcofor to $áůjlě Bbftřici.q

Čbuaťb Čmcbl , tit. toní. roba, běhu a farář to gloftítamč.
$ebřid) hrabě

titlcumi; ,
:tomáě Gimecm, farářm Rominč.

alma zatouca, :. !. hulmana: pro Maraton, !nčj

Dr. %t'alltiňď ©ťorpll. farářm Ěučeromč. .
Raul gmřbeť, gnmnaflalniprofeeform $tn5,rcbaltor „.biafu'a čajopifncir

fcmuibn.,
Žlutou Guben-t farář m Qutči.
9113!th ettbcrla, tit. tonj. tata, běhu a farář m gliobřiciďj. 
Sofef Žčfů'f, c. !. nťolni roba a bosorcc nárobnid) filo! na žDtoramč. ,
Qubtm'l' Ěíbl, tonfiftorni roba w Dlomouci i to QSruč, běhu a farář to lljcgbč.

(5. 1247.

'Břcbefflč Renown ponoquíí fc ob c l. m miftobtlitelflmi.

iB žitné. bn: 18. února 1854.

(11. s-)
žDliftobtjitct :

Sojanffnp m. r.
%—

Zlatá zrnka.
Čltánl mysl i rozum osxěcuje,

čítdni bludy života napravuje, čitánl
naučí tě, čehož se varovati & co nů
sledovati máš. Při čtení ne slova ale
bri pravdu milovalisluší. Sv. Isidor.

Kdo mnoho čte a ví, pakli toho
co četl a ví nečinl,prdzdnýa hladový
od plného stolu se vracujc.

Moudrý čtenář neb posluchač rád
slyší všechněch, čte všecko; nepohrdá
ani písmem, ani osobou, ani učením:
u všech bez rozdílu hledá, čehož že
to mu nedostává, spatřuje: nehledí na

to, jak mnoho vi, nýbrž jak mnoho
e\i. _ Hugo.

Ctenl následuj po modlitbě, mo
dlitba po čtení. Sv. Jarolím.

Veliký prospěch pochází ze čtení
a z rozjímání; nebo! čeho nevime,
tomu se čtením učíme, a čemu jsme
se naučili, toho rozjímánlm podržu
jeme. Sv. Isidor.

Od modlitby navracuj se lm
čtení; a opět se k modlitbě navrat
když čtením přcSyccnl povstává.

Sv. Bernard.

3



Čtení litererni.

Kytka za věnec,
jímžto MOBAVU ověnčil veledůstojny' pan professorFrantišek S'ušil

neocenitelnou sbírkou „Moravských písní národních“ dokončenou r. 1859.

Mnozí vážili nž písně sličné
ze zpěvného Brdce národu,
v ušlechtilém tomto závodu

kvítí snesli vůně přerozličrjé;

Ty pak Mistře y píli ustavičně,
ve třicetiletém obchodu
celou slapoval jsi přírodu .

vlasti, doly, hory nebetyčné.

Všude vzácných nan-hal jsi květů,
jimiž nyní věnčíš Moravu,

že se divem krásy stala světu;

růže, ježto po různu se rděly,
na věčnou své matky oslavu

v jediný jsi uvil věnec stkvělý.

* *
&

Ejhle, palác nádherný už stojí,
touha Tvoje, touha otčíny;
drahokamy, zlato, květiny,

vše se v jednom celku ladné pojí.

Jinde tisíc rnk co marně strojí,
Ty jsi vzdělal samojediný;
z každé zpěvné chyže, dědiny

klenotů jsi snášel rukou svojí.

Tobě staviteli slovútněmu
zachtělo se býti dělníkem,

abys chrám dal krásy lidu svemu;

za to na průčelí jmeno Tvoje
nesmrtelným je Ti pomníkem,

věčně proudit budou písní zdroje.

* * .

Plesej, Sláva chrám ten oblíbila,
zpěvem, který z něho zaznívá,
srdce vlasti celé okřívá,

země s nebem se tn políbila;

ano naše píseň přespanilá
slast i po cizině rozllvá,
a tam věnců Slávě dobývá;

spadla rouška, jež ji tváře kryla.

Přijmiž synu oslavené matky
skromnou kytku stkvostný za věnec,

jimž jsi zachoval nám otcův statky;

Tebou národ má, co druhdy tnšil,
proto volá každý vlastenec:

„Nechat žije chlouba naše— Sušil !“

Jan Soukop._—
Velkolepásbírka „národních,

písni moravských“ důst.p.
starostou Sušílem slavně prove
dená a ukončená na sklonku r. 1859
má pro život celého národu našeho
takovou důležitost do sebe, že nemů—
žeme a nesmíme 0p0menouti , aby
chom předešlou báseň několika slovy
nedoplnili. Vidí se nám zajisté „Mo
ravan“ mistem nad jiné příhodnéjšim,

kdežto upozorniti lze a sluší veškerý
národ čcskoslovanský na drahocennou
tuto k o r n n u, kteroužjeden z n ej
álechetnějšich synů podává
své m atc e vlasti; korunu pravíme,
stkvoucl se nesčíslnými drahokámy
netušené krásy a ohně; kompu-, ja
kovouž niž á d n ý národ, pokud nám
známo, posud honositi se nomůže,je—
likož se mu Sušilův nedostává, kteří
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by s takovou sch0pností, obětivosti a
setrvalostí provedli dílo, pro jednot
livce zajisté ohromné. D ev ate
nécte set népěvůzajisté zahrnuto
jest v 8 svazcích, z nichž každý 6
archů velinského papíru ve veliké
osmerce obnáší. Tisk textu i not je

gřekrésný a povéžlme-li, že pisně 0von, ano i o třech sloupcích spolu
s népévy vytištěny jsou, tu zajisté i
cena 80 kr. r. či. za jeden svazek je
mirné. Celé sbírka obsahuje desatero
oddělení a sice: 1) svaté písně a le
gendy, 2) písně dějepravné, 3) mi
lostné, 4) svadebni, 5) žnově, 6) vo
jenské, ?) rodinné , 8) tanečné, 9)
žertovné, 10) smíšené pisně.

Jesti pak rozsáhlé sbirka tato
ovocem neunavené píle a obětivosti
více než třicetileté. Mělotuším
bude dědin po ěíré Moravě tak ne

přístupnšch, chyžek tak nízkých, abynebyly ěhem 30 let neuvítaly spa
nilomyslného pana professors, který
po ktopotné častokráte cestě misto
občerstvení a odpočinku po ničem se
tak velice nepídil, jako po písnič
kách Chudobné chatrě, kdežto se
zpěvy národní ozývaly, byla! mu nej
milejším palácem; tu zajisté prodléval
nejraději ve svém živlu , naslouchaje
celé hodiny rozmanitým zpěvům , až
se mu podařilo nějakou posud mu
neznámou píseň uslyšeti, kterou i hned
s podivuhodnou rychlosti i s népěvem
přenesl na papír, plesaje, le opět o
drahý kamínek přibylo na velkotvtir
nou budovu, které nyní úžasem a
úctou naplňuje vlast i cizinu. Ni
jaké, sebe vybranějši společnost ne
byla a to, na dlouho jej upoutati v
nečinnosti; táhlo jej to neodolatelným
kouzlem tam, kde písně se proudily.
Vysloviltě zajisté ušlechtilou touhu
tuto sam následující Spanilouznělkou:

Což se těším v nejhlubší své duši,
Že žně blaží naše podkrají,
Žila moje ovšem nezrají,

Leč si duše jiných slasti tuší.

Rozkoěných-liž zpěvů tvoje uši
Z polí oněch nepojimají?

Z bouří času jako podtají
Odkazem nás došly po Libuši.

Slyš jen! pojí se v nich rosa s rnannou,
Růže vonné z nich svou sladkost vanou,

Krása s hudbou slaví spolu sňatek.

Z přemilostných zpěvu toho vratek
Blaženosti réjské pro mne kanon,

To! mě žatvy, to! můj celý statek. *)

Ba i takových míst, o kterých
mu praveno, že nijakých písni ne
mají, přece nevyminul, aby prý aspoň
Iiterémí svědomí upokojil a mohl
říci: „Všude jsem h t a nic mi ne
ušlo mou vinou“ e pak tolikaletě
cesty i mnoho obětí peněžitých vy—
méhaly, pochopí každý, kdožkoli aspoň
několik neděl byl cestoval; nad to i
zpěváci a zpěvačky neodešli nikdy
bez odměny; některým dostalo se
darem krásných knížek, chudobnějěím
i peněz na zavlaženou hrdla zpěvem
vypréhlého.

Přese všecky tyto oběti hmotné
bylo p. sběrateli tytýz i a duchovním
odporem bojovati, jaký mu v cestu
kladla jednak zpozdilost, jednak zlo
myslnostmrzkýchodrodilcův, na
které bolestně touží v tato slova:

Jest to cesta, to má putování!
Chodím jen0m svojí krajinou,
Jest mi však jak bych ěel cizinou,

Slze kradmo teče z bledých skréní.

Srdce moje k lidu mému sklání
Pořéde se s léskou jedinou,.
Ale ruce jeho nevínou

V zéjemném se ke mně milování.“J

Ano i venkovní lid sám druhdy
na svého oslavitele s nedůvěrou hleděl:

Ze jsem špehoun, že jsem jejich stanů
Vyšetřit se vydal na zvědy,
Takové! se o mně šeredy

Proslýchaly u mých' u krajanů.

') Viz: „Růže a tmí“ básně od Fr. Sulila
str. 147.

") Tamtéž str. 126.
B*
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Nepikluji; sbírám jenom písne
A chci tebe cizó hany zbavit,

Věnec slávy na hlavu ti vstavit. *)
To však všecko neodstrašilo věr—

ného vlasti syna, aby nepokračoval
v díle velezáslužném , které nyní
štastně žádoucího dosáhlo ukOnčení,
jakkoli želeti jest s p. sběratelem. že
z mnohých prastarých písní, jak se
podobá, ještě z doby předkřesťan—
ské pochodících, toliko kusé zlomky
se zachovaly. Nat-tkát zajisté vším
právem:

Chodím po té vlasti, sbírám písně;
Nalezům však jenom ůlomy,
Tisícleté sklad ten pohromy

Přítlumily korou věčné plísně.

Ach tu vzdychi'tm z celé vnitřní tísně
Na ten osud toužím lakomý,
Že těch skladů zasul vědomí,

Nechav : krásy osnovy jen třisně."')

Nicméně přece nazvati sluší sbírku
tuto potažně úpanu, ano nejúpl—
nější ze všech, jakých kdekoli u
vzdělaných národů stává; jesti
ona čarovná zrcadlo, v nůmžto se
obrátí duch předkův našich, ano zhoz
nost, ostrý vtip a jara mysl celého
národu. Kdokoli do pravdivého toho
zrcadla nahlédne, pozna, jak bohate
od Hospodina nadán jest národ náš
a ze munetřebazevlovati po cizích
světýlkach, an domácí slunce mu tak
jasně svítí. .

Dle toho všeho, co ismeo sbírce
naší napověděli, bylo se pravem ua
diti, že klenot tak pracně dohytý a
vzácný s otevřeným náručím přijat
bude ode všeho národu slovanského.
Avšak pohříchu, již ta okolnost, že
tisk této sbírky od r. 1853 až na
konec r. 1859 se protáhl, patrně
svědčí proti nám. Vazio zajisté vydá
vání jediné za tou příčinou, poněvadž
hned od počátku přeskrovný počet
odhěratelův se přihlásil na Moravě,
ješte pak menší — s bolestí to pra_—

') Růže a trní str. 125.
") Tamtét str. 173.

víme — v probuzené Čechii a na
pobraířenérn Slovensku. Smutné to
zajisté vysvědčení netečnosti národní,
tím smutnější, cim spravedlivější soud
sousední Germania vynesla o pokladu
našem , kte-rým doma se opomíta.
Slyšme na hanbu svou atkvělý úsu—
dek cizozemských Novin: „Sítd
deutsche Musikzeítung“ od r.
1854 v čísle 38, abychom “poznali,
kterak vzdělaný Němec spravedlivě
ocenili umel perel p. Sušilem sebra—
ných. Slova německého referenta mi
u věrném překladu mezi jiným takto:
„2 tohoto podniknutí (vydaní mor"
skych národních písni) máme před
sebou tři první svazky 368 písní :
melodiemi obsahující. Zpravovatel ted
předběžnou o tom podává úvahu,
protože mim tu činiti s dílem, kteréž
z neobyčejné spůsobiloati a podivu
hodné pilnosti vychází. Touto prací
veliká se 'vyplňuje mezera v řetězi
Vindicko- Cesko - Slovanského zpěvn,
tak že odtud překvapující padá na
celitost světlo. -—-—Vydavatel musta
jistó u výtečné míře míli co při ta
kové činnosti nejprospčšnějěí býva,
totiž i smysl pro zvuky přirozené a
hluboký cit, v němž tyto věrný na
lezají ohlas. Nejskvělejí se to jeví při
melodiích; nebo zaznamenání pilní,
již ode mnohých v podobném oboru
šťastné provedené, jest poměrně snad
nější A tu již zde se mi kazda me—
lodie čestným pomníkem věrnosti vy
davatelovy býti; podívat je co svěží
ovoce se vší individualní barvitostí!
-— Upozomiv na celou řadu překrás
ných a ve svém způsobu docela zvlášt
ních, původních melodií, dokladů: „Ne
dočinil bych se konce, chtěl-li bych
vše pozoruhodné vytknouti. Lze brzo
shledali, že se stálý zákon ve všech
těchto zvláštnostech jeví & že tyto
skutečně se mohou zpívati a zpívají
se, což nejdokonalejšim jest důkazem
věrnosti jích zaznamenáni. Mnohým
písním přidáno více melodii ; pisně
pak samy ve mnohých variantech po
dány v poznámkách pod textem. -
Vše jest způsobem nejpřehlednějším !
tak, že teprv při bližiím ohlediní tao
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práci ocenili, z krátká: Vydavatelpra
coval z plna. — Vyjádriv napotom
svá přání, aby text také v německém
překladu podán byl a kritiku tuto za

uhé oznámeni předběžné vydávaje,
mněl p. referent *) takto: „Měl jsem
jen úmysl, pozornost vševh,jeí hudba
a národní poesie zajímá, na toto dílo
obrátili. Nebo takové velezá—
sluzné a náramně práce po
přestálych nesnázích u sbí
ránl nenalezají až posavád
leč skrovné podpory, tak že
jich vydávání : více obtížemi
spojeno, než—lijich připravo
vání. Kéžby se dotčená velmi krásně
a vkusně uSpoí-ádauá sbírce lepšího
dostalo osudul Tolik jisto, až všechny
značnější obory zpěvu národního tak
důkladného naleznou zpyta
tele, jako zpev Moravský na
šel: pak poměrné nám velmi usnad—
něno bude, iej všestranně v pravé
podobe poznali. Avšak snad také s
překvapením shlelláme, jak bídné naše
vědomosti a jak jednostranné naše
úsudlty na tomto poli a o Slovnnslvu
vůbec az posaváde bývaly“ —

Tolik chvály vzdal vzdělaný ci
zinec již prvním třem svazkům, a to
jenom ku kráse a výtečnosti
melodií prohledaje. Co by teprv
nyni soudil o sbírce celé osmym svaz
kem dokončená? Kterakhy mu bylo
chválu zdvojnásobnili, kdyby zlatá báň

poesie naší národní jemu přístupnayla, kdyby uměl česky? _
Budiz nám dovoleno, ještě jeden

výrok o sbírce p. S. zde položili, a
sice z pára vysoce vzdělaného a právě
ilochetného šlechtice Moravského,
který jsa vychováním Němec , přece
rád s lidem našim česky rozprávl a

') Chrynnder.

všeho, co krásné : šlechetná jest, si
všímá. Byv loni upozorněn vysoce
urozený p.slarohrabě E. : S. na vý
tečnou sbírku našich písni moravských,
objednal si je hned ve dvou exem
plářích a píše zasilateli mezi jiným
takto; „Professor Sušil vydobyl si
„Sbírkou pisni moravských“ velikou
zásluhu o zachování národnosti, jeli
kož se ve zpěvech národních nej
vémeji ty nejněžnčjěi zvláštnosti ná
roda skrývají. Professor Sušil zavázal
si podniknulím svym netoliko národo
mile alebrz také všecky vzdělance k
vroucim dikům.“

K těmto neslranným a velečesl—
ným úsudkům o sbírce p. S. netreba
tuším nic doložili, leč vřelé pí'ánl, aby
národ náš aspon lak spravedlivě uměl
ocenili klenotu domácího, jako to činí
vzdělaní — cizinci. Nemělo by ijistó
býti vzdělanec mezi námi, jenžby
sbírce p. Sušilově v knihovně své
čestného nevykázal mista vedle mo
numenlalního slovniku Jungmannova;
nebot poklad, který nesmrtelný tento
genius národu československého vůbec
zůstavil v oboru mluvy podává Mo
ravě prof. S. v oboru národní poesie
a hudby. Doufejme, že zvláště naši
básníci i hudební skladatelé z přebo
haléhn toho zdroje písní našich ná—
rodních pilně vážili budou na oslavu
drahé své vlasti. Končime slovy na—
šeho oslavilele a oslavence:

Velehrade, povstali ze své suti,
Vesna přišla k tvému národu,
Syni tvoji živnou svobodu

Dýchají ted prutem černým l.knutí.

Přesto divd přlbojův již dutl,
Spása Boží v míru průvodu
U nás nyní bó're hospodu,

Slunko zlate vzešlo na klenulí.
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Odkuď pochází nechuť k čtení u lidu našeho?

Předepsané. otázka, nemálo dů
ležitá, nedá. se dle mého náhledu
snadná a jediným toliko pérem —
jediným rozumem zodpovídati.

Mezi příčiny, pro které u lidu
našeho málo chuti ku čtení nacházíme,
kladu ——nepoznání sama sebe.
-— Lidé, prázdni všeliké lásky ]: vlasti
. národu — lidé, jenz ani nevědí,
že sami k jistému národu — co lidové
k jednomu tělu náležejí — jenž ani
nevědí, že jistá část země jest jejich
vlast — lidé, jenž ani neví, ani ne
cítí, co to jest, milovat vlast — ná
rod, řeč, náboženství a literaturu, -—
nedbají přirozeně na to, co před nimi
bylo, — ba nedbají ani o přítomnost,
tím méně, aby se pokusili nahlednouti
do budoucnosti, nám smrtelnikům bez
toho temnou rouškou zastřené.

Kdo nemiluje vlast a národ svůj,
len netouží také zvědět, jaké doby,
jaké osudy potkaly už od šedé sta
rověkosti milovaný národ a vlast. A
když člověk nedbá o to, co selakřka
v jeho vlastním domě událo a děje;
jak vám toužiti má po tom, by zvě
děl, co se dělo a děje u národů ji—

ch?_ _
Člověk takov; vede životsucho—parný , nechápe ůstojnost povolání

svého, nepoznává samého sebe, živ
jsa jen, aby za národnosti jako za
bludičkami se sháněl aneb co kyvadlo
brzy na tu, brzy na onu stranu se
kloně, z místa se přece ani o vlas
nepohnul. ——

Vizme naopak člověka. muže,
jenž v prsou chová lásku k vlasti,
lásku k národu, k jazyku : litera
tuře! -— Milujeme-li někoho, tedy nás
to neuspokojí jej jen povrchně po—
znali — my loučíme zvědětí, co je
za rodáka, má-li jaká příbuzná akde
jsou tito; ba my toužíme věděli více;
věděli chceme jeho stáří, den jeho
narození, jeho mladický věk a t. d.
— A tak je to i s láskou k vlasti,
k národu?

Člověče poznej sebe sám.

Kdo opravdově miluje národ svůj,
ten ustavičně dychtí zvědětí o všem,
co národ tento někdy slavného a
třeba i neslavného vykonal stímroz
dilem, že nad onym se raduje, nad
tímto truchlí; bere totiž navšem vře
lého účastenství, co národ jeho, co
milou vlast jeho potkalo. On rád čte,
rád skoumá živobytí předků svých,
dychtiv je zvěděti o jejich nábožen
ském, průmyslnickém, státním, hospo
dářském živote — a to mu dává vždy
nový podnět a chuti ku čtení — a
následkem toho ku vzdělávání sebe
samého. — Ano člověk takový ne
uspokojí se už potom s vědomostmi
o vlasti a národu svém, on touží se
znati také obyčeje, náboženství .
mravy, hospodářství a průmysl jiných
národů, a tu se mu zase naskytuje
nepřehledné pole k čtení a vlastnímu
vzdělání. — Zvěděv to a ono ze ží
vota vlastního aneb i cizího národu,
obrací pak soudný čtenář to, co četl,
na sebe, k svému vlastnímuprospěchu,
učí se od jiných nábožuosti, Bohu
oddanosti, průmyslu a hospodářství.
— Ze všeho tedy viděti, že jen láska
k vlasti a národu dodává chutikčteni
a k promejšlení -— ba že je počá
teční budíček člověka k životu ná
rodnímu opravdovému a na sucho
paměmu. A nemohou oni, jenz ne
vědí nic o lásce k vlasti a k národu,
také proto přec mít zalíbení \e čtení ?
-— Mohou —- ale na jak dlouho, av
jakém čtení? —

Nez to nepostačuje ukázali jen:
tam vězí chyba a nepřičíniti se spolu
o její odstranění. Přemejšleme tedy,
kterak odstraniti vadu tuto? —— ——

Snad ale necbut ke čtení u lidu
má také základ ve špatném vycho
vání domácím? Ovšem! ——Tu vězí
také velká chybu. — Kdyby naše tak
nazvané krásná pohlaví lépe vzděláno
bylo — ale vím, hříchu toho neseme
sami vinu ——tu by ovšem to u ná
rodu našeho lépe vyhlížela. —Kdyby
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matka. kojenci svému už s mlékem
mdterslry'm také lásku !: vlasti a na
rodu séti nechala — kdyby mu co
dítku na místo nebezpečných a ško
dlivych pověr a povídekostrašidlech,
réděj vyhledala o sv. Cyrillu a Me
thodu, jak přišli na Moravu, jak na
boženství mim přinesli, jak nás lite
ratm'ou obohatili -— kdyby jim vy
kládala o statečnosti našich předků a
osudech vlasti naší k. p. jak od Ta—
tarů hubena byla, kdyby mu řekla,
dítě, ty naležíš k velikému národu,
na jehožto oslavu ty všecek svůj ži—
vot obětovali musíš a t. d.: bylo by
ovšem krůsné semeno do srdce ho
zeno —- dílko by zajisté toužila zvě
děli se vždy více s více omilé vlasti
a národu — a jak mile by se čist
naučila, tu by už sahalo po knihách
dějepravnych. jenž by ho seznámily
s osudy milého národu a vlasti. —
Ale kterak má matka ty a takové
myšlenky rozeňétku svému vštěpo—
vati, nejsa k tomu ani dost mělo
schopna? — Ovšem tuto chybu po
znáváme, chybu, na niž velký podíl
sami máme, že se totiž o vychování
krásné pleti tak mělo starame — a
přece jen matka může nejvice šťastně
i nešťastně působili na budoucí poko
leni. Chceme-li míti Augustiny, třeba
dřív pečovali o Moniky, a protož je
na čase, abychom se o lepší vzdě
laní našich nerozlučných drůželr v
životě postarali. —

Kde tedy uhodime, kde jim lcp—
šího vychování zaopatříme?
Školy, školy, ty musímemít, ale
školy, v nichžto by se zřetel obracel
na veškeré potřebnosti člověka. —

Clověk pozůstéva z těla i z du
cha. ——Jakožto duch nesmrtelný,
stvořen pro věčnost, má se učit né
boženstvi, mů milovat Boha, má mi
lovat bližního, an oba k jednomu cíli
zaměřeno maji. — Ale člověk ma'též
tělo, má též potřebnosti tělesné; svazky
braterské a pokrevenské víži jej užv
tomto životě, i má tedy vzdělán býti
i pro tento život. —

[ jest to velká úloha, svaté po—
voldni všech učitelů a pěstounů mla—
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deže, aby jim lásku k Bohu, kvlasti
nebeské, k zvedeností, však také lásku
k bližnímu a především k těm , jenž
nam obzvláštní povinnost je milovati
káže, k rodičům, představen na, bra
trům, k vlasti, k národu,!ru terěmuž
naležíme, vštépovali. — Ovšem ohle
dneme-li si na naše „venkovské uči
telstvo, tu musime s bolestí pozoro—
vat, že se tento svatý úkol vždy a
všude svědomitě neplní. -— Jsou vy
minky sice — a sice čestné výminky,
nad čímž nemalo se radujeme, že se
mezi naším učitelstvem objevují mn
žové, jimž vzděláni národu a blaho
budoucího pokolení na srdci leží, a
jenž se vší silou a svědomitostí pe
čují o to, by se cit narodni u lidu
probudil. — Však takové příklady"
jsou jen řídké. Myslíme,že nám žádný
nezazli, an tu zase naražíme na chybu
u vzdělání našeho učitelstva. — Mili
učitel dítkám vzdělání dát, musí sobě
jej sám napřed za0patřit! kterak se
o to někteří starají, patrno dost
zřejmě. ——Ovšem i tu je nám zase
bili se v prsa, že sami neseme vinu
na tom, pak-li učitele méně vzdělané
mame. — Za ten_mizerny peníz a
ten tak často omluvený groš — co
má chudák mnohý učitel začíti? —
Je tu on. je tu manželka — jsou tu
dítky, často četná rodina. Všichni
chtějí, by aspon slušné se šatili, hlady
též pojíti nechtějí. Kam tedy napřed
s tym omluveným grošem? — Věru,
člověk by zaplakal nad nerozumem,
platíli se služba pastýřovi s veselým
srdcem, platí se učitelovimnohdykráte
s promlouvénim až hanba. Měl-bych
to snad zatajiti, an taková věc !: ve
liké hanbé před světem nám slouží,
ale jsem přesvědčen, že, mame-lita
kovy nešvar odstraniti, musím je na
před stůj co stůj odkrytí.

Kdo je na tom vinen? Tenlid?l
——0 ne! — Ti jsou vinni, jenž se
o patřičné vzdělání lidu toho nesta
rají, jenž v něm národní ba člově
čenské sebevědomí udusiti usilují; a
to jsou následky slepoty a nevědo
mosti. —
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Ovšem mího příčinu i osvětě
našeho 19. století všelieos předba
zovati — ale jaké osvětě? — Dejte

. li'du pravou, rozumnous náboženstvím
a láskou k vlasti spojenou osvětu, a
uvidíte, že založením & rozmnožením
vzdělanosti spolu i národní blahobyt
u lidu založíte a rozšíříte. — Nechat
je náš lid tím, čím je, at je Slovan
Slovanem, Němec Němcem, Maďar
líad'orem, Vlach Vlaehem; necht ale
ať každý miluje ndrod svůj a vlast
pro zvelebení její al'pracuje, a všichni
Spolu at svorně jako bratří 3 jedno
cenými silami pracují na blaho
bytu mohutně říše Rakouské. Všeliká
národní řevnivost , všeliké přednosti

Čtení líbezné.

jednoho národu před druhým, jenž
jen zášt plodí, všelikó utlačování ni
rodnosti at pomine. Národní cit ale
ať se hodí v prsou lidu, tak jen se
dočkáme vzdělanějšiho pokolení, tak
sáhne každý rád po knize, aby své
vědomosti rozmnožil, svou lásku k
národu svému a též přízeň a smíše—
livost s národy sousedními upevnil, a
blahem svým též blaho jiných zve
lebil a rozšířil. ——

Končím. Chceme-Ii, aby se u
lidu našeho chuí ke čtení, k vzdě—
lání rozšířila, probuďme jeho národní
sebe vědomí, & starejme se, at lid
pozná samého sebe.

Fr. Skopnlik.

Tyjsi Petr!
Úvaha v pravý čas.*)

Slovo toto: „Ty jsi Petr !“ věčné
jest, a proto nemůže po všecky časy
až do skonnni světa dosti uvažováno
býti! „Ty jsi Petrl“ tak mluvte k
hlavě naší, náměstniku Christovu na
zemi! ——Petr jsi ty, celého křesťan
ství základ, hlava, střed víry, ohnisko
světla a pravdy; ajlstarý a nemocný,
a předce základ domu Božího, kterýž
nepřemohou brány pekelně! -— člo
ěk smrtelný, a předeo kámen uhelný,
o němž Spočívá město Boží ! ——člo—
věk narozený ze ženy, a přala: kníže,
pastýř, otec otcův, dědic apoštolův,
větší než Abraham svým arciotcov
stvím, vetší než Melehisedech svým
kněžstvím, větší než Mojžíš svou váž
ností, větší než Samuel svou mocí
soudnou! -— Petr mocí, Christus po
mazěuím, střed všech církvi, hrad
křesranův nedobytelný! Myšlenka tato
z nebe jesti, ač. tělo její ze země;
celé dilo pslr, to_tiž papež, dílo jest

prezí'etelnosti Boží. „Dvě toliko dila
vykonal Bůh, kteréž větší jsou, než
kat. papežství: stvoření a vykoupení,
všecka ostatně díla menší jsou, di
proslulý biskup Orleanský, dr. Du
panloup. Ejhle, co jest u světa
mille, co bláznivé, co potupné, vy
volil Bůh, abychom tím o tajemstvi
ustavičnehn zázraku poučeni byli ——
člověka učinil papežem, jehož žědud
bouře pekelně posud nezlomtla, aniž
nápad všech ďáblův zlomiti může. A
aj! kduby uvěřil, že tohoto —- skálu
pravicí Boží drženou — lide nadutí,
pod zástčrou pokroku (civilisace),
zvrátiti chtějí? mm, v němž upevnil
Petr stolici svou, Řím i Europa Petra
zmařiti se opovažuje? -— Bei íme,
kdyby Petr stolici svou na jiném místě
byl založil, rei, coby bylo z tebe?
Zajisté mysleli sobě Řím bez stolice
Petrovy, šálenosí jest historická. ně
boženská i sociatna (společenská) —

*) V povalivě době naši, když se krutá bouře proti hlavě Církve sv. opět povznesl.,
uzdllo oo nim býti vhodne : nad tmru potřebno přispěti obecenstvu k u ohojenl
myslí o k upevnění národomilůvv důvěte v pomoc Hospodinova, mntstiti v ornvonu
úvahu into, vynořenou : bobomyslně duse Novotneho kněze dn. líh. Cost-nc.
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to mysliti zdravý rozum nedopoušti,
obrazotvornost netrpí; poněvadž dě
jepis se tomu zpírá, starožitnost se
protiví. náboženství tomu odporuje, po
něvadž vědy'a umy křesťanské to ne—
snášejí l — Rim bez Petra jest město
zpušténó, tělo bez duše, trup bez hlavy,
město všeliké okraSy a slávy zbavené,
vdova neplodná! —- Co je basilika
(svatyně) svatého Petra bez stolice
Petrovy? Kdo naplní basiliku. jež ne
smírného prostoru, slávy a velebnosti
plná jest? Kdo jiny' nežli hlava světa
a města, nežli otec váech se syny
svými a a dcerami svými? Rímané
sami nonaplnijou ji. kteroužto sobě
svět celý na své útraty vystavěl, kte
roužto všichni národové svými vítěz
nými znaky ozdobili Basilika Petrova,
kostel ton katol., jest ne pro město
určený, ale pro svět, pro všecky ná
rody! — Rím toliko jeji předsíní a
přístřeším jesti, papež ale sám duší,
životem, světlem a velebností jeho!
-— Coby bylo, ó Římě! tvých sedm
basilik bez papeže? coby bylo těch
365 kostelův tvých, kteréžto ku všem
všech katolíkův ano i pohanův po—
třebám, touhám a žádostem idea ka
tolicismu vybudovala? Kdo jest v ce—
lém světě, jenžhy tehdáž tvá milostivá
léta. svátky tvé světil. ježto hez po—
pežo ani svátkův hys' neměl? Kdoby
na slavnost všech slavnostípozdviho
val rukou k požehnání jménem Chri
stovým městu a světu? Kdoby po
zdvihoval hlasu svého, aby když ne—
besa :: zemč mlčeji, ozíval se nebem
jako hlas Boží? Ted viděli věřících,
viděti však i nevěřících na den veli—
konočný padali nice na zemi, viděti
opřené na žehnajícího náměstka Chri—
stova aaslzené zraky! „Viděl jsem,
vola očitý svědek francouzský G a o mo,
viděl jsem katolíkův, protestantův, An
gíičanúv, Slovanův. Němcův, Fran—
couzův, Amerikánův, viděl jsem ze
všech jazykův a národúv lidí, kteříž
slzeíi, na kolenou leželi jako děti
učenlivé, a kteří od společného otce
všech jako od Christa požehnaní žá
dali a je také přijímali. Bylo! to di
vadlo bnoucí srdcemavzbuzující slzy,

bylo! to divadlo. jež péro vypsali,
jež jazyk vysloviti nemůže. Jeden ten
krátí-. hvl pastýř všech, jedno stádo,
jedno srdce byli jsme všeci a duše
jeílnal't llímané viděli jste vaši slávu
tuto, plnou milosti a pravdy? Apí'edce
pravíte: nechceme, aby kraloval tento
nad námi! Řím bez. stolice Petrovy
byl by samota hrobův; pokoj a ml
čení jeho bylaby jeho smrt; zloře
čenství všech křesťanův stíhalo by ho ;
blesky Páně šlehaly by ho. Svrcho
vanost tato, kteroužto vládne itím ze
stolicePetrovy, ání „nekonečné
města tohoto panování,“ činí Římanův
pány všech věcí, činí je národem
šlechtickým (gentem togatam), a abych
s Apoštolem mluvil: „Papež činí Ří
many lidem dobytým, královským
knčžstvem.“ — ó Rímč, kdybys' ne—
pamétliv čtvrtého přikázání Božího v
Zpupnosti Své naprotiv otci a dobro
dincí svému přinutil ho opustili zemi
a přeplaviti moře, ty sám hylby jsi
ve tmách , on ale předce zůstal by
hlavou sv. Církve a světlem svým na
plňoval by svět bez přestání; ano
kdyby postavil stolici svou na poušti
v Asii aneb v Americe i tam bylaby
s ním Církev všeobecná, jak di sv.
Ambrož: „Kde Petr tam Řím! Rímuž
ne v Hime; neb kde já jsem, tam i

im.“
| zdali potom ltím nepadl by z

nebe slávy své, jako onen zpurny'
anděl, a neplakalby ubohý nad zahy
nutím svým? Zdali i sama Italie ne
hylaby zbavena cti a koruny své,
kterou! se posavád jakožto kněžna
všech zemí stkvěla? Na slovo vzatý
hrabé Rossi, jemužto ná útraty pa
pežské svěřeno patrání po ostatkácb
sv. Cyrilla našeho v starobylém chrámě
sv. Klementa, upřímné to dosvědčuje,
když praví: „Taljan já jsem a ctim
nad míru papeže; neb papežství římské
jediné a to živé knížectví Itu.liejesl..*II

Než zdali i rozum nenutí křesťana
totéž tvrdití o vši daleké, široké Eu—
ropě, že papež ' Římě sídlící Spásou
jest celé EurOpy? ,Co se mne týká,“
vyznal jistý bystromyslný učenec,
,ani si mysleti unum Europe bez
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papeže v Římě stolicí svou májíclhof“
A že pravdu mluvil, a že ji mluvil
jak náboženské tak i politické po
měry orlím zrakem pronikaje, nelze
pochybovati. Europejská zajisté rodina
křesťanská založená jesti na skále
této; zdali teda možna věc, rozbořití
ano zcela zrušili tento náš základ?
Mysleli sobě EurOpu bez papeže, to—
lik jest, jako mysleti sobě královnu
bez kamny, hlavu bez paměti, hmotu
bez ducha! Coby byla Europa bez
papeže jiného, než Eur-eps bez středu,
bez ohniska, v němž se soustředovati
mail paprskově světla, paprskové vzdě
lenosti? Řím zajisté od tolika století
byl a podnes jesti ohniskem věd a
rozumnosti*), jakáž jen podslun
cem jmenována býti může. EurOpa
bez papeže coby byla jiného, než
Eur0pa bez onoho prastarého a ve
lebnébo svazku národův, bez
pokoje národ ností, poněvadžbez
středu pokoje, bez jednoty viry? Eu
ropa bez papeže coby, prosím, byla?
Věřte nic jiného, nežli jeviště náram
ných revolucií jak náboženských tak
politických a mezinárodních, nežlije
viště zaplavené zlořeěeustvím nebes i
země. Aneb domníváte se, že tento
strom, z kořene Jesse pošlý, že tento
ohromný strom papežství, jenž od
osmnácti věkův trvá a zelená se, ne—
má kořeny po celém světě rozšířené,
hluboko do země vpuštěné? Domní
váte se, že tento nesčíslných hlubo—
ky'ch kořenův strom vyvrácen býti
může bez otřesení, smětení a rozru—
šení celé Europy? Jak velikého pře
vratu, jak velikého zmatku byloby se
nám obávati z vykořeněui papežství
ze země římské! Kdyby za našich
dnův, kdežto nevěra po ulicích po—
vykuje, nenábožnost'. huláká, nešle
chetná svoboda, rovnost a bratrství
šílené skoky provozuje, za našich
dnův, kdežto osvěty kvasem epojení
vykřikují: „Roztrheime svazky jejich
a vrzme od sebe jho jejich ,“ kdyby
za těchto našich dnův i papežství od

.) Vit,m sjezdjednot.ht.vBrue.

straněno bylo, papežství, ono vzne
šené zosobnění moci a poslušenství,
kteréž božská prozřetelnost Europě
dala, kdyby i papežství, kteréž jako
zed železná branám pekelným vždy
odolalo, odňato nám bylo: jaké ten
kráte nehody přivedly by návaly bez
vládí (anarchismu) na Europu! Co
byl starý Řím světu, tím se stal u
vyšší míře nový křest. Řím světu
křesťanskému — svazkem všeobec—
ným. Za tou příčinOu Řím nemá se
toliko nazývati městem věčným, ježto
poselství své (missíi) vždy slavně ko
nal; ale přijdou časové, kdežto po
staven bude u jasnější světlo, než
ono jest, ve kterém za našich dnův
stoji papežství jakožto ústav nejvzne
šenější. — Jestit jeden jehlan (pyra
mida) v Egyptě, o kterémž pravi se,
že větší jest, než všecí jehlanové
předpotopní, a že proudům všech vod
potopných a všemu zpuštěni v stavě
byl odolali. Jehlan takovy zajisté je—
stit papežství římské, kteréž od tolika
už návalův potopných zachváceno
bylo, a předce veždy silnější a moc
nější než eny nejen odnlalo jim, ale
irozdrtilo srdce isíly jejich a světu na—
vrátilo pokoj. Kolik trůnův panovni
ckých povyvracovaly,potroskotaly vody
potopou revoluce. kolik uchvátily korun
královských! Stolice Petrova zůstala
na zemi římské cele slavná státi!
Dejž Bůh, aby tam zůstala věčně!
Aj, kdyby papež opustil Europu, kdyby
stanek Petrův s kličemikrálovstvlne
beského někde na poušti americké
postavil, a Europa nemělaby více v
Římě papeže, coby se stalo? Děsím
se toho ne sice jako katolík, ale jako
syn Europy! Nebo vidím, jakoby Bůh
sám od nás se stěhoval, vidím světlo
prchati od nás a tmy a barbarství
obkličovati násl Tehdaž, jako Europa
teď, vysílala by Amerika věrověstův
svých k nám barbarstvím zaslepenym
eur-cpským národům, tehdáž bychom
snad dobré Boží evangelium slzami
smáčeli, zlibali je a zvolali: „Jak
krásné jsou noky zvěstujících pokoj,
zvěstujících dobré věci!“ -—Uděl teda
pokoje, Hospodine, ve duetů našich a
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navždy, abychom, kteflilo se o slo
Iici Petrovu nebojíme, ježto bránype—
kelné přemoci ji nemohou, povždy !

celou katolickou Europou radovali se
mohli, _že máme otce otcův jakoby
Ježíše Christa u prosil-ed nás! —

Z Velehradu.
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mfl'tďni nátobome' flotoaun'tl, ia:
fošto bobu, m níž, jim poneiptm
garmitla bměgba mito (»Ebrittomg,
bmčgba měčně ptambp, fpáfo a
"drog.

Sellliše náboženífe' fpolh; a
cítteroní btattftma pomšbo re too
nafnašnii, ftoletou, pětiftoletou,
febmil'loletou památfu fměbo tt
mám' [Iamnč a bůftojnč oflamiti,
tuby; i já fe nabčjt' foiim, Še i
má btabomilá mlaft, memetá žmo
tama tíňciletou památtu přícbobu
fmúd; apon'tolum ilonmč a bil:
floině togtouší fe motonati a i t
tomu gřetele fmébo obtátiti že ne:
opomine, abl), ořeberon'tm naQBeu
Iebtabě, tomto pofmótne'm[iblu
!Dletbobomu flamuě i bůftoině mp:
fonána bóti mohla; pročež mou
[tromnou otofbn aaiifte' neofloh'i,
alebrš fmou břimnou f ogbobč
chrámu QBelebtabíle'bo, ! te'to ti
ftctlete' ilomnofti fronton toušebu

noftl fe cbojtaiidbo, laflamě oří
l'pčie. Ragby i ten neimenfl'í bátef
6 mběčuofti přijat bube; i těffím
fe, še iat falenbář „motamonf
fe obe mnobótb ©[owanům číta,
ge ob mnobóťb čtenářům má
[b:omná ptofba bube blaho:
íllouně pobpotomána; tou měrou
too; ! tiftcilete' památce můbec
ton'edpng (bránu) qsánč-nawkotamě
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co mlabtfhoé been; cbrámn QBe
lebeabífe'bo , math) to ftatobplé,
mnítři gemnítř ogbobon neločfto
fe [ňatfu manjelfte'mn otrámeně
ffmítí fe bubon: bube ftatobnlá
motta, fmatpně QBelebtabjfá, [)neb
pří gačátfn tíjíciletčbo jubileum
moctt raboftnč groolatí: ble, jat
lráfon (mou přemoh'njí přičiněním
bobtobíncům, mlajteneďócb Eaton:
tino, jařoáto matla mn'edpnp gbobně
been) moje, fmatpnč moramífč!

?! pončmabš úplnon jiftotou
je nabíti jeft, ge to roce 1863
i ; tě nejmenjfí mefníčh; tnoeatoffe'
přemnoljo ctítelůw apon'tolů mo

_ tamíttjd) ". (. Gorilla (\ žmetljobia
Ee fmatpni QBelebtabjfě příputnje;

jlpffím u; napřeb tašbe'bopontnífa
mřeáčejínbo me chrám sZjišeleljenb,
[tó molatí: „io tofj'edjno fe Italo
[pojenómt ňlami bratrům miltjcba
j'efter brabocenmjcb nátobu mo:
ramítěbo?

©tane fe to? ©tane gajině,
nebot gnóm pombččnott fwód; mí=
Iód) ftajanům fe [. (. apofl'tolůtn
Homanjtóm; í nebubet ob niebl
přípuftíno, abl) jíd) aabanbíli na: [

B Eelebrabn.

tobome' němečtí, tteříšto nátlabem
melittjm a [lámon melefhoělon ojla
momalt nebámno j'tolett'v ben na
togení jen poube'bo báfnífa
fměbo Cžcbilleta. (š. !. nábo
šenfhj fonb co toftelní patron bal
ob glájftní tomífe meíifě tp nebo
ftatfp chrámu gbejn'íbo mon'etřítí;
já mfl'at co bnóomní fprámce ač
Eolim jen fám na febe oblágán a
bíinaěton ID Šoba bobeotíme'bo a
m občtomnou pomoc nábošnód;
!atolítůro přebfemgal jfem (obě,
[tarati fe pe'čí co možná nejbotlt
mějn'í, obo E tifíeilete' památce
(bráni QBelebrabjhj objebnáním
měcí !oftelníd) fe [Iušbám Bojím
potřebmšd), optamou četnócb po

bočníd; oltýřům a j. bůftojnč ogbox
ben a ottan'len bpl.

Ba ton příčinou ofmčlnji fe
tnto mou profbu bo talenbáře
Moramana obemgbati. D (5359
tento blaě můj ob náeobu čerto
Hotoenjfébo byl mpjloffan!

Rate! Molitor,
farář %elebtabjhj.

Poznamenáni.

wojemné mlnmání toto negůftalo
blajem molajícíbo na pouíjti; akbrš pro:
ntIIo :: ! občumoj'ti pobnulo memenj la:
tolíďt'j nárob náš, jenž nebopuftí tobo.
abl; je [Iamnoft ttjíclete'bo třejťanftmí toe
mlafti tonda na apnfitčne'm a ga:
nebbančm %elebeabč. 3: wired; ton:
čin boqágejí totiz čnac'nč bart; na opmwu
órómu melebmbfííbo :: pobuutlitoo jeft
bočítati je to „maju/' ja! tn (hubů
tobotoa [Háp—'tna oltář tam; ln [. [.apor
titulům poflební hnůj balíř, an jinbe gas
fl gojebóneogenómana tu práci šatně,

aby néšnou mIaBní rubu jinou ! :qu
třiaňebejátčmu mpjflta bubo:
cenné touďjo meňní! — 213 měnůdj ::
mčítófed; jeftupují je toroueí etitelomč
cpriHometpc—bčjjftímc mjbotq, pátrajiee
po prohřebládj, Item! Bp je bolo ; iejidp
ofoli tafé přifpčtl hl gmelcbeni poftoát
nebo QBelebtabu. IB mnohých fáenoftedj
info o 55,me fnáfíijon je altnnlmj : ta
tomoa bortiwoní, je neige podpbywati
wíce. je bo třetí; let gajImčie je nás EB"
tebe.—.oopít toe ímé bůnojnoni a po nb
[ešitčm leftu.
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$řrb pití lm, MM item fc se na: ; Sturm jíme lubo, ia! lmčroolnčil obpůtcc
řičlon poutuici ob .Drobifftč, ana fe ubi
rolo ru marianflému Gloupu. 36 řlu:
„Sal pal ie ftařmlo na EclcbrabčP“ -—
Dči l! ii Aolin; flyou při mé otógcc a
toa—géniů obročtila Shrbená Lumma:
„R pláči; fldtbámala iícm ob fročlpo
otce, co to tam búmnlq ga voboguofli a
io! tam bylo tcnlrátc tofícďo lrdínč; ale
točil je tam čloročlotoi u frote, ialo bolo
učlbo protobmi Sarmióffotoi, lboš fc
blwal na rogmglim; Gionu Scrufalcm
flébof' 'Doiat bolo nářrlrm nohnčinóm,
icito fc !: mě byla ta! bůwčmč obrátilo,
ponlmcbi má tali fond lnčgcm, bal ifcm
fc i id bo Bonum; utonul poicbnou ro;:
iafnilo fc lo mofli mě gatruběnč, přiml
timb paprfflcl moči: proial bufíi mou a
id gačal přimloumali yboěuč poutníci, 3:
96:1 nebopuíh' momróccni Imaronč mle
btnbflč; alelu-š Le icfl boufáni mé panně,
še bo rotu třianrbcíótébo opět mabčlán
bubo náš Geraldem, ial prorok—mal m
flotčm adlonč “Daniel (g)_ ?! ble! pletu
pomibóni moi: ufhucčňuie fc :: nebube
gabanbmo i botou; fc uřtbo obroóšil po
p'uati pofwdtnofi mífla mlrlyrabílčbo.

počinál proti frálobroorflc'mu rulopiíu,
roibčli jíme ia! ilmi mnou! to podmbuofl
Bral bůftoinoů fmatobofl'ónflou. Mně:
pročbodyom [: toho nemohli bočlati, še fc
hloh; power—noupodmbliroč mlumici telé o
%elcbrabč? 92:5 ml) mime, je oíubcm
promo icl't, pobqříroánn býti; (: both)
lbololim [: obalil proti bůfloinofti QBcle:
bratu, proto ncumčřimc mu, lcčbo nám
botáAal, že mfícdo natě liflimp o Belt.
hrabě iíou pobmršcně a můrlilé dimi po
hání o něm že icft [mónlrnč a še mílidpni
bčjepifcomé,co pofmálnoft Welcbtabu upá

mali, boli bubto (filmů :: clišáboůiloill'vúři
a fobci aneb blupci! —-—Dlmčm mama
ic člnto, ptolhomfhoim cuofl :: ptawba
obpoumll -—

mmm nábošnoflu) nátobu ua
fíem fc motrácela llzfal Baobab, :: lboš
fc měbomi lalolidč mc mlafli amábala
lcfllo fc fronton! mclrbrabflá [lamnoflnon
oybcbou. muže! bolašmcš brečí robácijrt
miro u: nás nenamítá, bolašmc! nabfimi
cirlenmí [roč boinou občtamofh'na opramu
unllolcpébo dyt—dorumclcbrabllčbo.

Údolí sloupské. *)
S obrazem.

Pověz údolíčka přespanilé,
svnlého proč řeky bhholu
do tvého se valí do dolu

ze všech uhlů vlasti naši milé?

' Kde je král, jenz lolik chosy čilé
častovdvd svého u stolu?
proč sem žal i radost pospolu

z důlky duše vodl ušlechliló?

Noc : den to pějl skoly, háje,
otočená skvlld zahrad-,

jakož měla Eva v lůnu roje;

proč as lolkon krásu Bůh zde zmnožil,
jakou slyno naše osada,

proč lu lolik divů rozpoložil?. ..
Slys, co šedovčké skály hučí:

„My jen, my jsme posud svědkové,
kterak mrtví ondy luhové

život obejmuli do náručí;“

,ajhle! rajská růže klenk pučl
v puslatině druhdy hrobová,
nnjelšll co pějí kůrové,

Marii co lady sláva uměl.“ 

*) Bison ulo vydala jc : knížky zvané: „Kyločka zo Sloupu,“ klora'zlo !. 1854 na
světlo vyšlo na oslavu stoleté plmúlky doolavcnl . pooroccni poulnlbo chrtmu
prchl. P. Marie bolestné vo Sloupů; r. 1856 objevila co v druhém rozmnožena: vy
dinl. lldoikoli umbnčjklcb tumoru“ o pouti řečeno i namonitoolocb přírodních
ptmúlnobo kroje toho mbyli udál. nablčdui do

mušličky,“ _hord potud, “ ' .INpalném jíl počtu, nl okladó jen v sakristii oloups .
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Aj, ký div, do “oblak věrných ditek
, kolem Matky dobrě pokleká,
jako věnec : Iibovonných kvítek?

Aj, ký div, ěe pustá hory, lesy
navštěvuje pěutník z daleka,

an tu nebeské mu kynou play?

4: oI
Avšak Máteř Boží slzy roní

u Synáčka svého mrtvoly,
člověk že jej hříchův plápoly

mučí, vraždí letos jako v loni.

Jako umiráčkem trudně zvoní,
nařikává celé údolí,
srdce puká těmi hlahol ,

hříšník lká a pyšnou šíji kloní.

Milost vrabu vypros Matko Páně,
Slyš, jak navždy zlu se odříká,

kalvárská co hlásá na něj stráně.;

hleůjak bolest srdce hříšně trhá,á lítost ráje odmyká,
kteráž Tobě v náručí se vrhá.

* . "
*.

Nuže, vzchop se národe můj drahý,
k stověkému putnj pomníku,
v svátostném se obmej rybníku,

Maria ti sjedná nebes vláhy;

k ní se uteo svými přede vrahy,
věren Bohu, vlasti, vládního;
po takovém jenom chodniku

dojdeš slávy zde i věčná bláhy;

pak i Cyrill, Method : toho zplesá,
moravská když skvele zahrada,

kterou štěpovali pro nebesa.

Dopomož nám toho Matko Boží,
jedna jen at vládne zásada:

Spára kříže at se v lidu množ i.

Jan Souk0p.

sv. Vojtěch.
Ozdoba národu slovanského (23. dubna).

[.

Co se jména ty'čc, znamená toli,
co útěcha vojska, protožeotec
z něho chtěl míti vojáka. Zatím
on vedl vojnu proti modlám. Otec
jeho sloul Slovnik, matka Střezi—
slava, rodičové výborní. Měli 7 synů,
jména jejich jsou: Vojtěch, Sohěbor,
Spitimtr, Pohraslav, Poraj, Jaslav &
Budím. První s, poslední dali ve na
kněžský stav, ostatní zůstali ve stavu
světském. První učitel Vojtěchův Rádia
byl potom i jeho tovaryšem na ce
stách apoštolských. Mladík schopný
byl poslán do vyšších škol v Děvíně
(Magdeburg), kde 10 let se učil pod

dohledem tamnějšího arcibisk. Adal
berta, který si mladého cha tak
zamiloval, že mu na památku při sv.
biřmování své jméno přiložil, proto
se Vojtěch u Němců Adalbert
jmenuje.

Pěkný obyčej spatřujem při ro
dičech Vojtěcha. Ačkoli mnoho synů
měli, předce žádného z nich na křesla
sv. cizumjménem nepojmenovali, ale
ditkám svy'm dali jména. zvlastni řeči
národní srozumitelná. Sám Vojtěch,
zůstal přede jen Vojtěchem, až ho v
cizině jmenovali Adalbert, a Ceši ho
od jakživa jináče nejmenovali, leč
Vojtěch. Kéž bychom se i v tom na:
vrátili k chvalitebněmu obyčeji předku
našich.
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Což nezasluhují—li naše krásná,
libozvučná smyslu plná jména před
nost aspoň u nás? -— Nezní-li k. p.
Vojtěch, Ludmila, a jiná líbezněj,
nezli Albrecht, Florentine a j. Sám
Spasitel, ač všech národů učitelem
byl, přede jméno z národní řeči ži
dovské na sobě nosil: „.ležíšl“ —
Zláště ku přání jest, aby dávali ro
diče dítkám jména ss. blahověstůslo
vanskych; Cyrilla, Methods, Vojtěcha,
aby i tak vděčnost svou za dar víry
na jevo dávali.

Neméně chvály hoden jest Voj
těch i proto, že ačkoli šlechtic, bo
háč a učený byl i předee knězem
se stal.

Pravda sice, že náboženství sa
mému to ani ke cti ani k necti ne
slouží: at jsou kněží šlechtici, boháči
& učenci, nebo synové ze sedlskych
rodin, synové z chatrčů doškovych
pochodilí, a skvělou učeností méně
zářící. Ono samo veždy svou vnitr—
nou cenu a jasnost zachOvá, jako to
jednostejné žížnivěmu, jest-li zlato
skvouci, vonné víno pije z hrníčku
hliněného, či z poháru zlatého nebo
krystálového.

Ale v našich dobách obzláště,
kde svět jen po rozkošech a důstoj
nostcch bažl, jest to krásný příklad,
když bohatý šlechtic vším pohrdne, a
stane se knězem. Za našich dnů, kde
náramně prohnany, jako vitríol ostry
rozum nemilosrdně náboženství a
Církev tupí, a na pranýř posměchu
vystavuje: tu ovšem zapotřebí, aby
mužové skvělou učeností zářící do
stavu kněžského vstupovali, a čest
vědy posvátné proti útokům sester
světáckych hájili dovedli, třeba by s
tim vysoké důchodky spojeny nebyly
a třeba by sobě tím nenávist světa
za odměnu utržilil

Ill.

Vojtěch z učení a z vysokých
škol domů se vrátil co mládenec

květoucí, jako růže krásná v čas
jarní, a proto hned mermomocí od
krajanůjednohlasněza biskupa v
Praze zvolen jest byl. „Chtěj neb ne
chtěj,“ říkali mu křesťané, — vla
stenci, „ty naším biskupem býti mu
síš. Tvojí mravové, tvá učenost, tvé
urozenství výborně se s tím důsto
jenstvím srovnávají. Ty nám bude!
cestu k životu věčnému ukazovati,
my pak jako ovce půjdeme za svým
pastýřemf' ——Vojtěch pohnut a slzy
sobě utřev konečně vůli jich vyplnil
a v úřad biskupský se uvázal. Byl
on vzor biskupa. Důchody na 4
částky rozdělil: jeden díl obětoval na
nové chrámy a oltáře, druhy na kněz
stvo a učitele, třetí chudým, čtvrtý
sobě.

To byl vlastenec svatý! Ačkoli
drahně let v cizině živ byl, přede
se neodnárodnil. Ač mohlv
cizině veliké štěstí udělatí: nicméně
on přec ráděj do své vlasti a k
svému národu přisel, tomuto své síly
a práce obětoval, různokmenné bratry
rodu slovanského po své rozsáhlé
diécezi: Moravany, Slováky, Slezany,
Poláky navštěvoval: jazyk lidu velice
miloval, v tom jazyku slovo Boží ká
zal, učil, těšil, napomínal; známost
výbornéu toho národa i jazyka měl,
lásku k národui k jazyku v srdci
svém choval; nevtíral, netlačil se do
svého povolání, ale čekal, až byl po
volán, on nechodil za lidmi, ale lidé
za ním; on se do svého úřadu ne
vlichotil, nevprosil, nevkoupil ; on byl
vzor biskupa křesťanského , biskupa
- vlastence.

IV.

Nevděkem pohanských kra—
janů donucen byv, též i pro jiné dů—
ležité přlčiny, jichž tuto uvésti po
míjíme (Gfrorer o něm píše: Vojtě
chovi tlouklo v hrudí srdce příliš
slovanské, proto raději uhnul, nežli
by se byl šerhou na _svékrajany státi
měl): odebral se do Ríma (r. 988) a
stal se řeholníkem, v oblíbené
tehdáž řeholi svat. Benedikta. Nebo
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' jeho hrudi vládnnly dvěsealryspn
niló: nahoinost a národnost o nichž
svatý vlastenec mohl též říci: „Každá
půl, každá má moje srdce celé.“

Když pak zase se Čechům po
něm zastesklo (r. 993), poslali depo
tací do Říma, aby jim ho sv. Otec
do ech poslal. Stalo se, avšak vy
prosil sobé u sv. Otce, aby, jestli ho
ani tentokráte neposlechnou, zaso co
missional' z vlasti odejílí směl.

Vzuv sebou do milé země české
první benedyktyny, kteří se v Břez
nově usadili, na perutěch touhy chvá—
tal k milé zemí, ve které jeho druhdy
kolébka stala. Když z jedné hory na
hranicích uzřeli vlast českou, pudli
zbožní řeholníci na zem, alibali půdu
vlasteneckou : plesanim a pláčem
radostným (_r. 996).

Na to svym kraianum vzkázal:
Chtějí-li ho za svého pastýře míti .
ve všem poslouchali? — načež bo
jíco se přísné kázně. vzkázali jemu:
to aby ten pl'ísny mravokarce zůstal
tam kde jest -— to ho nechteji.

I zaradoval se sv. Vojtěch , ze
sv. povinnosti k rodu milému prost

V

Tak jako dříve v Uhl-ích světlo
víry rozlal a prvního krale klesl.
Stěpan a v Ostřihoměpokřeslil (r.
984), tak nyní se odebral do Polska.
a odtud do země p ruské. Kral
polsky Boleslav dal mu na ceStu 30
zbrojných vojáků, jež on brzo zpat
kem poslal. [ kázal jest po městůch
a osadách Evangelium, až vztek po
hanských kněží na se popudil. Je—
dnou nevěda vkročil na pole, poha
nům posvátné, kde nyní stojí město
Fischhuusen n l-.rilovce (Romové .
Tu modlícího se kněz pohanský nej
prv kopím prohnal, ostatní pak šípy
prostřehli, nesčíslnylui ranami zavraž
divše. To se stalo 23. dubna 997.
Jeho tělo knížata klesl. co drahý
poklad vykoupili. a nejprv odpočívalo
v Gnčzdné, a nyní v Praze.

Sv. Vojtěchu se připočítá báseň
anebo píseň, která se podnes zpívá v
Praze a v echách:

Huspodinc pomiluj ny;
Jezu Chrisle pomiluj ny ;
Ty spssc všeho míra (t. ]. ty spasi

leli celého světa)
Spasiz ny i uslyš
Hospodina hlasy naše

jest. a odešel co missionai ——do Daj nám všem Hospodina _ _
Polska. Zizu (t. j. ourodu) a mír (t. 3. palce,)

v zemi. Amen.

Dr. .lau Bílý.

Zlatá. zrnka.
Tehdy toliko mluvili sluší, když

to, což se mluví,“více prospívá, než
mlčení. Sv. Jan Zlaloústy.

Malo prospějí slova beze skut—
kův: cnosf ale beze slov velmi
mnoho. Sv. Vav. Justin.

Nejkratší cesta ll svalosli jest:
všeho se vystříhati, co miluje svět.

Sv. Ignác.

K pozemskemu štěstí přimčšuje
Bůh leckterou hořkostzatou příčinou,
aby se vyhledavalo ono štěstí, iehoito
sladkost neklame. Sv. Augustin.

Víru s láskou, lot víra křesťana;
víra bez lásky, tot víra ďáblova. Kdo
ale nevěří, horší jsou než ďáblové.

Sv. Augustin.



Sen.
Elia měnou r. 18. — učinil item

toófct 'oo [ouícbní traiinn m gúlcšítoíted;
círlcmnč nárobníd). “Bo tříbcnním pat po
bntí na nííflč určeném a fftaftnč nylono
ném pofclftmí, : bnmtímoftí opět natom
coma! item íc bomů, abncb amčftomnl
bratrům imám utčffcnň múflcbd ccftnímč.
913 mčítč 9. . . cíl v 10. bobinácb to noci
Bohumil mů; poňtomflú :: mně ognómcná
pobama icbnčbobinn.3alcfal item nab točftí
touto, je babu mocí moftřití gtrpnutč to
tčíntm pomoau úbn :: ;ommítí fc pohmcm
teplém cclú ugímínb. QBtroE—ímbo iígbt)
boftinflč, ata plna boftí bratu (hrobu)
toótíčnčbo. 3m icbním ftolem nčtolitumú
nčnód) bubcbnitůw brálo,5a brubúm btba
ofob po mčfttanftu oblečených, Anídpi malnb
počct nólcšcl ! potomtům Ubtabamomóm
in! 5 mluton jciíď) panně bolo, gn třetím
pnl ofí „tft bůftoinitům uíaníhácb mořícid)
blažené cbmílc tocnlomfl'c'bo šimota pří bře
:: tomi. 2395! to farní ERčmcí. 11 pro:
ftřcb iígbn ftál tutcčníl čilí bíliat trógnčm'y
nciapnómi rubmí Iulc uftamičnč mbtášc
iícíínt, :: lampu nab nim mifutč bnfnulv
wc mblc buftébo bómu mabnrftčbo. 513ch
:: mcíctott to taštíčlém loutě. && točba,
Št ben páteční a mnební,bloubo přcmómtl
ifcm o příčině gwláfítníbo bobu toboto,
aš item fc, biomy tobě na té mčci boni
nalámato, !oncčně gtowěbčt, Š! fc to flamí
tpoílcbní ben m roce _ mcčct Golma
trům. — QBcčcr Golmftrům! —- bím
lá B pobimcním; nebot iícm míru, cenou
iinúmi mlemóšnúmi (šitím a nát-obatý:
taiícímí [: montčntgxmí ganrptágbnčn, na
to nebyl pamatoíoal: :: tcb uaicbnou, ::
to ponciprm m šíwotč mim, nábobon na
ódy! item fc to hubu mtítlé [polcčnofti
folmcftrotoflc'. mímnč to gamín'mí tall bů
[cšítč boby to šímotč libftém ŽBefclč
mohlo bótí pro to, ltd-í je tonali, mne
nafta! naplňomnlo brůgou toto rouhání fc
melítěmu a fmatému pcmoÍání člomčfa.
?! protož grat—onto! item [c, 3: už [bůta
uticnomcná byla u fonte a mně možno

bylo togtoučití [: o mcfctňmi těmito bra
tu; a fiočtítcli mečem Golmtfttotoa. 3 bo
bíto nčtolít freicarům mnbítaiícímu prům!
Inabu tmou bubcbnifotoi, chIiftm bo motu.

žDinč tepnu pogbčii nafta! pramó
Golmcftrům tocčcr. samotou: i: bo ITUM),
mnfílzni [ml obrátil item ! bob! minulé,
! rotu ftatc'mu mc ftonu [: namágciicímu,
:: přífnč učinil ;potomóní trhu i [mčbomí
(mého. Dtágto fobč činěné bylo mášnč
:: přífuě. mit item neptají! ani ncgnftřcl
tobě; iclitoá ifcm ftúl přcb foubcm boží
tonnočt—oucnofti í ímébo mtaftníbo fročbomí,
ptcb nímj níčcbož utróti [: ncbú. W29
"[info rné točilo [: otolotobo, co bobrčbo
neb glčbo učinit, to bobrčbo ntb glóbu aan
htfll item, netoůťo to přeměn roce, né
brj po cch; Žiwot fwůi. Gio fc tobo po
flcbnčin'íbo tólú, toognatí mufím, nesauií
mato melícf moí! mou; nebot í taboít i
bolcft pominuh) :: marné bnÍobt; Iroílcní
i nnb atraccnóm róicm i nab mutami
očílicomómi. EJBčríTína mnoae l_oúbu po
[ošíl item na to pmnčifií. (Elotočf,
—!atolíl,—t_nčb—nůtobototq—
tolaftcncc; iatb to btaboccnnt')mlncc
neittáfnčiníd) bůftoicnftmi na blamě mé!
Sbalí iícm boftál flíbu fročmu [[ošcnčmu
bo rubní $oba, Girlwc, nároba, tolaftí
a tonpluil pominnofti ob nídy příiatč?—
Bbati ifcní občtomnl na oltáři, touto
čttocrou bmč3bou ogbobcnčnt mňcďn mo-_
bútnoftí budnotoníbo í tčlcínčbo Šimota mě
bo? —- — Gílíj [nnb rnice bobům cigím
floušil ifern, nešli Domácím? — Winc
pečovat o uloicní mlaftníd) Qtíčům, i já
bofh' nešli o utajení bolení a tan oněd),
iíšto profcbné po mně mgtabomalí ruce?—

into :: pobobní fobč činím otá5ln a.
gobpowčbato ic Be [Ison moucí bubto ta=
boftí anebo Zulu, obporučil ifcm Boba
Gírfcm icbo bonton, froůi brabó nárob,
tmou tolaft čeftoílomanitou, rozmetá čio:
toččcnftmo amtántč trpící, í famčbo febc,
obo nám tofícln btašcii bolo tonomč bobč
šimon, to nomčm roce a to: fnu blcbal

' 4
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iíem upotoieni mhííi ro3tonšenč. H[nnl
item. Dřebhío to mffal ani fpc'mi ani
bbění. Io co jfem & ;ři úplném hrční
5 mhfli mhrajel, nyni we had; to nejši
měji ohiemilo fe buchu mému, totiz mě
minulé tčátofti, trpfé altlnenofti, rrotimene
ftnm a bolefti, a tunilo [m; moie. Co
mice nabto, netolifo mé nébtš i bio:) a
fmígeíe mých [polubratrůmz móll'g, ohně,
pomobnč, neúroba, choroby (: nemoce, tone
[icí obdpobotoč glí, & ialáloli imennii fe
neřefti toto, iíchš galnflli n) roce minulém,
tannlt; mi na mhíli a i fpícímu rohnuton
mah; "6D útrpnol'ti. !Zíšim iiftě, je jím
hluboce gallal: „Bože namtat a bei nám
opět požehnání ftálc'ho míru a blaha ímé
ho !“ -— Wa msbochnun' teto těšfh tamen
flatofti pabl ge frbee mého, poloi fe na
mrátil bo bnííe mě, a id Elefl n) h(uholó
flabhi fen, ; něhoš nnij tachocení těšlého
roogn, ani hlas troubu; pontomífé min;!
6 to mně tohtrhnonti.

Sá fpim. %! ai! ——přebc mnou
ftoii naiebnon iahšfl tmet (nať-ec)to rouchn
bělojafnčm iato noroř pabló fnlh a B bra:
bon leboffebon. QI přebce nebhl te hnet,
nebo: tnoář jeho Eshta mlabillteá, [metoncí
a plna _neroinnom.

„Gloměče netobččnó!“ promlnmií lu

mně ftařee iemnhm, ftříbrnhm hlafem,
„heral múšeě ta! ncghošnč (\ 5onfale roo
lati a mobiiti fe tÉohu? QBiceton rotu
tohoto neš fot) iinbh geflal tobě i fpolu=
bratrům nohu: fftěfti a požehnání."

36 fe počbmihnní ln hlafn tomuto
6 úšaíem nemalým a npirám fmhch očí
na pobimné giemeni toto. llgfofti šóbné
necítil iíem, a neohroženou mhíli 6 otóslon
pbrótil fe tnčmu: „Ebo jí?, pane, 6 nimi
mlnm'tti mi přáno?“

Dn bi: „*Bopatři na mne a [[oč.

?lnbčl já jfem roln aaměho, bítě mččnofti.
Siem ftarh iato hnít amlabh iafo chroile
neinotoěíňí. spz: ibn ! matce ímé a ta:
bonnh je nómrat můi, nebot item ! toč
tagu miloíťbněho SBoha mnoho Dobrého
přímí! fnnům lit-Wm“

Sá na to obmětil a řelnnl: „Dbf
pnft pane, tificomč fhnůn) čloroččíchtla:
bon fe bneffního bne toe trapných nato:
fted) na toje ímá, aniž nalegaií útěchu; m
buboucnol'ti, neboť na fmčtč biba melifá
a čafotoč iíon ttorbí a btaaí. S“ neta!

Čtení nomoročni.

tolitero nefltřftí ,
můše?"

?Inbčl roece.' „Qrótloatahi! nenn'č,
_áeptáme to co nefftěl'tím načhmá fe, pro.
iem hhmů fftčflí mnohého? žRot minulh
fmou neútobnoni mice bobtčho přinefeli,
bem, nešli hoinóm požehnáním fmóm.
“Ranč" fe aaiifté opět obtáceti Í$obn,
se frote mehliti fe a nefpoléhati fe na
“tet-rotu [ibflon, ale na toho, ob něhož
poúúseií mnelici baromé bohů.“

Sá na to: „Me, pane, to ineho
náramně! *.Baprffomé flnnečni a H[níměs
tromé mnínffill genu, mhpólili oleni ilntn,
a gůftamili po [obč i na polích neim-o
bněiífíd; dynbě a neúčinné Haf; fotmá ge
mótům naboltač. Drahota n ramnáítoira
nás ; libé i bohhtčata hynou bibon a ne
bortattemJ'

mečí obopomčběl: „ío proto, ahh
Iehl'omhflni učili fe moubrel'ti a opatr
nofti, :: m čaín hojném obllóbati pro čas
nebonatfn, a při febmi tučnód; tramach
abt) pamatomali na febmero thnbhdhielto
náíltbniť'

$toti fíemům těmto namítat ifem
bále to porot-né bůmčře: „Bbaš neílnííič
pofte neheffh! náře! tifíceróch motel, tte:
těš oplatámaii Areálu fhnům, ienš popa:
balí na hmotném boiiffti. Bbaš neborášeií
fn flechn ttoémn l'teífo nefčetnóch rooii

nům, ježto ůmtaačila Irntá malta? Mé
oto běfi fe, bimaiic fe na fpólenifla ofab,
na tohbrancoloaná mma a na [ponnu
frniin, to nichšto lgntil glonm; obboj: a
th fe mracič, obfnbš tě přeb totem !Ban
mhflal, fe [pofoienon máti, info boa bhl
fměbtem bhmat poloie a míru ?“—

SDt'pal anieí: „na jen toute bos
fpohinoma, abh nárobomě fe fmornon a
hratrflon [aílon obiinuali, aby ieben nab
Druhého fe nemhpinal; ale fteine hranou
rened, fe uanámaloJafoš ftoii piáno: „Sa
ante mínročti neabtaňnite a tofíelilh bud).
(Hoon řeči) at dnoóli Garmomaného!
QBáIh) namracnjí Italům galonithm pa:
třičnon moc, ohnotoniice ptátell'tmí mqis'
nórobní. EB talome'm fmhfln bhmaii aa
íifté pramenem bobra a šáboudho po
jehnůnt“

„Spam/' bím ia, „pohíčbnij na dans
bohu (ibn [(omanfteho, na tořenu šimon:

fitčfh'rn naahtoati íe
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jebo bíobů čern: nouge, a blahem mofbóó
ímčšoft bucba jabo“

Unbčl na to blafem ttncblímóm:
„*Břičinu neníčfii fměbo fám nei: nafmřs
bami fxním. Gatanfté moci gibomftód;
i fřeffanffócb ffíbnlům (Ghana) mno:
bámá bnl'íí ironií, m lotlilád; a flamd)
podyoroámá bíaboboti fronic. Gnab bo
:wq: tato naučí mcubrcfti (: “mnam"

Sá prawil bále: „“Bomniše pane,
i na m, iišío m měrná; přcbómaji a pto=
moguií řemene“

?lnbčl mece: ,.Rašbč řemeflo má
gtatč bno, ale nqmcbeni, obrobili, poňni
a toynařili řemeflníci mt blato obrátili
:, nic ncmóiicc íobč alotébo bíla fmébo

aniž je abolonuiuiict. 3.1 Rolí; miímómí
fcběli a prci,-rámců [\oou btnni Irmaíoou
m bu, oni bašili po mgncncnofíi a ftáwě
panům; a oblětali ocen) fíoé m nábbern.
Stedptčlistě počítati to btboftí ímé (: w bui
nofli ímé, bofpobařiti těšilo fc jím. *Bros
če; přínit) na ně nošení toto. Ich naučí
ie počítati, bofpobařiti í n'ttřití, coš iím
aajiftl ! bobrému bubo :: lu blobu pro
ipěic fqnům i mnufům iejídy.“

Sá četl: „*Bnne! popatři na bitu
těd), iiito ; tašek a trofen šiwi ifouf'

Dn mi na to : „Wíčii glam lu přes
boni a bebbáío fu mini; í dyobílí jaro
vocbnbi to na! a bcbbámi (: popoalí
íobě bubcc a pííťače, a buineíh' fwč ne
gnali min). mutt) iciid) obučilí [: prácí
polní a ťoícna itiid; obmofla “deti a
!oříti fc přeb $obeín. Ico mna! upřeblí
[obě bič :! utlaíi fobč lapfu Žebróďou.
3 Íituiír mamotmtenlítoi ímébo, jeli royox
páňnofti fuč. ?Iibíc! moubřciffími Danou
fc, a moubtofti tim bube počátku: ntčfti
buboucibo.“

Sá !oncčučbranit ifem lanbčíomi:
,'Boaří mím, pane, i na pilně a [pra

weblímé, intou bíbu maii: í [_íolotočpečli
mód; bofpobářům ptástmi učinění iioui“

?lnbči pat mece: „5310proto, nebot
[: mnii ftáti bobarómi (: nomómi ftath;
požehnání bráti. $! úíítnol'ti a pitnoíti ie
iícb přibruši [: toynaba a rogum :: nc:
boífatct tento otemče iím oči, alu; míběli
co 51) brubbv nemiběli, abl) fe učili rolní
famí boti pot-rotu :! moubrůd; opram mis
lomnómí. “Bat mabčlámntí bubon í pole
mbálená a autobňoíoatí i plané gemě
fmoje“

„i)řole iciiď) mi a bobíáči břitoe
neíla jim, pat ale metan bubon bo nící)
fcmeno úrobně, mgfuffomatibabna a to,;běa
Iámntí luh) i aabtabq. gtbráfn ímé!
obecním ptácim přibqotoaíí bubon, boo
|“me toůuníně ušíwati, cem) obi-ammonti
a nomč t'tamčii. Goulebí'íto fmócb toffi
mati bubon fobě, a co bobrčboaháfuébo
na nic!; umiběií, neopomenou obráceíi ! 5m:
icbcni a oh'aíe hrabě bomomím) mě."

„Baiii'té ptawim tobě, info na po:
bořelintí notebo boínu nomb [: Rami,
mčtní, pobobluěifíi a pčlnčmi Darábo : tu! i :,
bio:; anouíc této poroftane boinofí mčtní neš
bula tbi) pčcb tim; požehnání nebes a fítěfti

přeboiné t_owoítí [: mqi funí: libífóml.
*Brambn, št im moubčí ničili toboto no
šimati bubou, bagroiumi ale nou3i i bále
ttpčtí bubon.“

?! protož groěftui bratrům [mi)m co
i já ifcm ynaěftomaí tobě: „ afomé nonge
iíou pro člomčla čaíomé blobu antčftiP

'Iu! ptamil an'očl a gmibnul. 2331015
[: Aafíami u penny, iá ptačímu, a bylo
ráno.

Čtení děje-, země- & životopisné.
_—

Eora Karmel.

Karmel, od Arabův zvaný tých jako Horeb, Sinaj'neb Ta
Ma sr Elias, jest jedna z hor bor. Leží mezi ssutinamiCesareje
Bohem navštěvovaných, tedy sva- a Tyru, zátokou jenom jsouc od

4.
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dělena od stará Ptolemaidy (St.
Jean d'Acre), šest míl od Naza
retu a tři d_nicesty od Jerusalemu.
Když se Zidó dělili v zemi za
slíbenou, dostala se část půlnoční
pokolenl Asserovu, rámě východní
vzal Zabulon, na poledních výši
nách osedl Issachar, a pobřeží
strany západní rozráží moře své
vlny. Úpatí Karmelu z této strany
na způsob mysu (předhoří) mocně
se vsouvá v moi-e, jsouc pnnktem
země svaté nejbližším pro pout
níky přibývající z Europy. Hora
Karmel právem nazvána jakoby
světlárnou země svaté.

Na vrcholu teto hory prorok
Eliáš očekával oněch 850 lichých
prorokův od Archaba vyslaných;
zde se mělo zázrakem rozhodnouti,
zdali Jehova čili Baal jest pra
vým Bohem. Na samém hřbetě
hory tedy zřízeno dva oltáře, za
páleno obětí z jednái druhé strany
— zápas počal. Falešní pror0ci
ryčné vznesli hlasy !: modlám,
ale na darmo ——ledvaže však

Eliáš ku svému oltáři přiklcknul
a se ozval, ai! plamen s nebe
spadnuv pohltil nejen oběti.a pa
livo, ale i kámen, na němž oběti
položeno. I káral Hospodin liché
proroky smrti, chvála jeho rozlé
hala se v Israeli — což se dělo

okolo 900 let před narozením
Christa Pána.

L'stupuje do nebe Eliáš spu—
stil Eliseovi plášt svůj,i svou je—
skyni mu zanechal, po Eliseovi
následovala řada prorokův, sv.
Jana předchůdcův. Od ěasův Chri
sta P. usídlili se zde poustevníci
křesťanští, sv. Basilius dal jim
zláštní řebolu. V době křížových

válek přijali poustevníci karmelští
obřad římský a od času sv. Lud—
víka až do Napoleona klášter, na
místě, kde Eliášův oltář stál, zbu
dovaný, otvíral hostinská své po
koje cestujícím bez rozdllu nábo
ženství a národnosti, a to sice
bezplatně, ke cti Boží a proroku
iebo Eliáše, jenž rovně požívá
úcty mezi námi jakož mezi rabíny,
kteří tvrdí, že on neustává zapi
sovali dějiny světa, mezi rabíny
jakož mezi Magy kněži perskými,
kteří za to mají, že Zoroaster,
původce či pořadatel jejich sou
stavy náboženskó, byl učněm vel
kého proroka -— mezi Magy ja.
kož mezi Turky, kteří se domní
vají, že on obýváv rozkošné ease,
úrodné místo na poušti, kde pra
men života klokotá, že tedy Eliáš
nikdy neumřel.

Když Napoleon stanul s voj
skem svým pod hradbami Aker
skými, více nežli 2600 let zazní—
vala chvála na Karmelu; skály
jeho viděly Tita, Ludvíka sv.i
Napoleona. Divnát to věcí Každá
z těchto návštěv přinesla mu ne—
štěstí. Po pádu Jerusalema spu
stošili jej vojáci římští; když kře—
staně zemi sv. Opustili, mahpme
dáni pobili jeho obyvatele; po
porážce Napoleona padli Turci do
tohoto útulku modlitby a lásky blí
ženské, povraždili raněných Fran
couzův, rozehnali řeholníkův, zpo—
vytloukali dveře a okna, tak že
klášter nemohl dále sloužiti za

příbytek lidský; jenom holé zdi
pozůstaly a ty porouchané, jediný
klášterník, který se do Kaill'y byl
utekl, mohl se považovati jako za
strážce dávného kláštera. V roce
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1819 bratr Jan Křestitel, římsa
z rodiny Cassiniovcův, obdržel
od generála karmelitův rozkaz
odebrati se na Karmel, aby se
přesvědčit. v jakém stavu asi se
nachází stánek Boží a zdali mozná

povznésti jej opět z rumův.
Doba zajisté nebyla velkému

podniku hrubé příznivé. Ahdallah
paša spravoval tehdáž Syrii ve
jménu Porty a hluboké nenávist
jeho ku křesťanům podněcována
ještě povstantm Rekův v ten čas
vypuklym. I psal Abdullah sul
tanovi, že hradby Karmelské snad—
noby nepříteli mohly posloužiti za
pevnou oporu, budtež tedy zni
čeny. Povolení přišla, i podko—
páiio zdi a mnich z Říma přibyly
uzřel v krátce ostatky kláštera pra
chem rozmetnné,kter\"ch obnovili
zamýšlel. Od této chvíle Karmel
do konce zpustl. role drive pečli
vě obdělávané zarostly levelem,
dravé ptactvo stopy li ské déle
nevidouc hnízdilo ve zbořeninácb,
někdy vídáno slanův kočujíclch
Arahův, šakalové pelešili se v tro
skach domu kdysi Božího. Tam,
kde od vékův Bldllla hostinnost,
hynuli cestovatelé aneb padali za
kořist loupeživých Beduínův. Bratr
Jan vrátil se do Říma 1821.

Kdokoli navštíví Karmel, neu
bréní se hlubokého pohnutí mysli
a srdce; což teprve pověděli o
bratru Janovi, horllrím tak vrele
pro čest Boží a milujíctm po kře
stansku hlítntho svého! Což po
věděli o mnicha, jehožto úmysly,
v jehozto srdci sa ozývaly mo
dlitby tolika véhův, konané na
tom místě od jeho předchůdcův,
dedicův jeskyně a sukně Eliášovy!

Sama ta spousta, sama ta ticha
divokost bory, ty skály, ty trosky
a olomky zdí Abdallahem rozme—
tanych, přimlouvaly mu je lno—
hlasné: „hlet tot ctl tvého zivo
tal“ I opakoval sobě & pokorou
a tichou nadějí tyto hlasy clihodny
řeholník, spojujíc s nimi jiné po
těchy píné hlasy pro všechny lidi
silou nepatrné, ale věrou mocné
na tomto světě: „Hledejte a na
leznete, klepejtea bude vám ote—
vřeno, modleto se & obdrtltel“
Navšttviv Karmel se starým i-e
holnikem, posledním oním svěd
kém slávy kláštera Karmelského,
o němž jme hore pravili, ze v
Kaitlé meškal, pevné se na vel
kém záměru svém ustanovil, aniž
více od něho upustil. Dav zpráva
z missie své v Římě obdržel po
volení, aby směl podniknouti obrov
ské dílo.

V roce 1826 odebral se do
Carohradu a prostřednictvím vy
slance francouzského doséhl od
sultána Mahmuda lirman, úřední
povolení, že smí znovu vystavěti
klášter na Karmelu. Bez průtahu
odplout s lirmanem do Kailly,i
hylté Svrchovany čas, nemélli
Karmel zhola osirotétí, poslední
jeho strážce, onen stařičký řehol
ník, právč k smrti pracoval. Sám
jediny tedy vystoupil bratr Jan
nd svatou horu, usednuv pak na
úlomek bizantinského sloupu jal
se s tužkou v ruce kresliti plán
nového, všech dřívějších okáza—
lejšího kláštera, plan, jenž poža—
dovalnékladu 350.000frankův. . .

Dokresliv plán a zpočltav
útraty podivný stavitel slezl z hory,
aby na dveře nejbližšího domu
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zaklepal, o sousto chleba k ve
čeři a o nocleh poprosil. Ráno
jal se přemýšleli, kterakby do
sáhl oněch 350.000 zl. k vyko
nání svatého dilo potřebných. Pro
středkův bylo ovšem na výběr—
nebot neměl ani hallře, za to ale
měl počátek všeho velkého —
víru v Boha & silu ducha.

Na cestě, asi 5 hodin od
Karmelu a 3 od Nazarethu, zpo—
zoroval dva mlýny vodou hnané,
ale opuštěné budto následkem vojny
aneb proto, že voda,klerá druhdy
je hnala, náhodou jinam zaměřila.
] jal se hledali vtom okolí vody
a štaslně, nebot usi mtliodlud na
šel zřídlo, které za pomocí levných
útrat dalo se snadno vésti na kola
řečených mlýnův. Tyto mlýny
patřily jisté rodině Drusův, která
však jich, co dědictví po dávných
předcích, prodali se zdráhala, ač
z nich kořistiti neuměla. Bratr

Jan tedy jich požadoval v nájem,
náčelník lé rodiny přistál na tom.
Stala se smlouva v ten smysl, že
důchody z mlýnu se rozdělí na
3 částky, jedna připadne vlastnl—
kovi, a dvě třetiny nájemcům.
Ovšem že bylo třeba aspoň z ná
jemcův: jednoho, jenžby podniku
obětoval svou práci a průmysl a
tím byl bratr Jan, druhého, jenžby
poskytnul potřebných peněz na
správu mlýnu & vodovodu. Na
prvé cestě své na Karmel byl se
bratr Jan oznal s jistým Turkem,
jenž platil v okolí za člověka zá—
možného. ] odebral se k němu a
svěřil se mu s tím, co zamýšlí.
Turek otevřel bečku, nebot jak
v „Tisíc a jedné Noci“ tak až
posud lidé na východě skrývají

své poklady v bečkách, bratr Jan
vzal 9000 frankův, vyznačil na
splátku té půjčky 3. díl zisku, oče
kávaného z mlýnův — a diky
tomuto důložku Turkem poskyt
nutémul prvý základ k uskuteč
nění báječného tohoto předsevzetí
byl položen. O úrocích nikdy ne
bylo řeči a předce 12 let uply
nulo, nežli důchod z mlýnův do
stačil zapraviti půjčku Turkovu.
Kdo tu neustrne nad podivností
prostředkův, kterých Prozřelelnosl
používá k. vyvedení svých úče
lův? Řeholník křestanský žádá
od Turka peněz na zbudování
chrámu a Turek po proslu dává
peníze a důvěřuje se pevně, že
se mu vrátí. Ovšemže obnovení
dávná slávy Karmelské nebylo
pouze otázkou náboženskou, nýbrž
i záležitostí čistelidskoumebo klá—
šter na Karmelu byl hostincem, jenž
přijimal příchozích beze vší od
platy, každému poutníku volno bylo
zaklepati a říci: Bralře! jsem
umdlen a hladent“ a v té chvíli
našel přítulek a pokrm. Každý
chudobný přijde na Karmel po 3
dny v něm meškati a odpočívali
může, načež se propouští opatřen
na dalši cestu. Přibude—li nemo

cen, léčt a ošetřuje se, pokud ne—
vyzdravl.

Svěřiv stavbu vodovodu a

opravu mlýnův sclwpnému muži
pustil se bratr Jan do sveta sbí
rat almužny. Prošel břehy Malá
Asie, ostrovy moře řeckého, blou
dil po ulicích Carohradských, všudy
žebře ve jménu Páně; za 6 mě—
sícův navrátil se 9 20,000 fran
kův, které na prvé potřeby vy
stačili musely. Na slavnost Bo
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žlho Těla, v kterýžto den před 7 lety '
Abdallah byl vyhodil do povětří
poslední zbytky starodávného kláš
tera, položil Jan uhelný kámen
noveho domu Božího. Koncem ro
ku pokladnice vyčerpána, bratr
Jan vydal se na druhou pout, po
Řecku, po Italii a sebrav opět
znamenitou pomoc jal se opi-tata—
věti, v roce 1829 tak pokročil,
že v budově přebývali už možno
bylo. V té době navštívili Kar
mel francouz Lamartine, angličan
Taylor, později maršalek Marmont.
Všichni tito slavní mužové jako
0 závod vychvalují Janovu v před
sevzetí vytrvalost, praktičný ro
zum a líbeznqu v obcování pro—
stoduchost. Clrnáclekrát opustil
svou práci tento pravdivý otec
nového Karmelu, aby sbíral al—
mužny v Jerusalemě, Damašku,
Berýln, Tyře a Sidonč, v Jaíl'e,
Rosettě, Alexandrii & Kahtře, po
Libanu, ve Smyrně.. na Maltě, v
Atenách a Carohrade, v Tunisu i
Tripolisu, Syrskem a Africkem, v
Palermě, Tarentě, Alžíru a Gibral
turu; žebral i v Marokku. všude
znali bratra Jana. Procestovalce—

lou Italii, Korsiku a Sardinii,Špa
nelsko, část Anglie, na této cestě
po 6 let trvající pustil se 1837
do Francie, odkud se 24 října
1838 navrátil na Karmel se znač
nou sumou 230.000 frankův. Ještě
scházela třetina potřebných peněz,
však byl bratr Jan teprve 60lety.
Hned v následujícím roce vydal
se do Carohradu, do Egyptu, vr.
1840 se navrátil. Včervnu 1841
navštívil Rím, aby se představil
Hlavě Církve, pak ješlč jednou
prošel Italii a Francii. Sotva při—
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byv na Karmel musel cpét do Ca
rohradu, Atén a do Alexandrie.

Když opět uzřel svatou ho
l'U' domníval se, že svého klášteru
více neopustí; leč zdálo se, že
v koruně jeho zásluh ještě jedna
scházela. Množství poutníkův a
cestovatelův neustále na Karmel
přibývajících požadovalo nové
stavby, nápady loupeživých Be
duinův a divoké zvěře vnukaly
potřebu otočili a obehnati celou
nstavu pevnou zdí. ] pustil se
neunavený stavitel na poslední
svou cestu do Europy vr. 18-14.
Pokloniv se papeži Gregorovi XVI.
a pojednav o záležitostech Kar
mela s kardinálem, správcem Pro
pagandy, a s generálem sveho
řadu vydal se do Belgie, Holland
ska, do Nemec, kdežto jak lid po
spolitý tak i hlavy korunovaná
k neobyčejnému Bratrovi se cho
vali s úctou velikou a hojnými
dary podporovali dílo věnované
slávě Boží a lásce blíženské.

„Vystupujíc na horu svatou,“
píše Polák Mnuric Mann ve své
l'odróži na Wschód,“ rozjímal
jsem o velebných cestách Prnzře
telnosti. která 'v obnovení kláštera
harmclského tak patrné se jevila.
Dostal se na štít předhořl, na
němž klášter stojl u výši 600 stop
nad mořem, a prošed hradbou
celou budovu otáčejici octnuljsem
se na dosti prostranném dvoře,
odtud pak branou na plasu (tarase)
před samým klášterem rozloženou.
U vrat privítal nás bratr, ale ne
Jan. Stavitel Karmelu skončil svůj
pracovitý život v 72. roce veku
svého. Papežský prielát Mislin byl
jej videl ještě vr. 1848 na Kar
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melu a v cestopisu svém takto
popisuje svou návštěvu: „Oznal
jsem se s bratrem Janem ve Vídni,
kdežto jsem mel štestí posloužiti
mu v některém ohledu. Když
jsme se loučili řekl ke mně bratr
Jan: „Na shledanou tam !“. . .
pozdvihna prst k nebi.

„Leč dříveještě na Karmelu“—
odpovedel jsem.

Sotva žejsem se octnul v kláš
teře žádal jsem viděti bratra Jana,
Slyše, že jest churav, běžel jsem
do jeho celle; odpočíval na lůžku
oblečeny.

„PřicházímVás navštívit, bra
tře Jenet“ volám.

Schepiv se a poznal mne
a zvolal: „O kterak laskav jest
Bůh na bratra Janal Vítám Vás
v Cbristu celym srdcem. Povězte
mne, co dělají mojí dobrodinci?

„Ve Vídni jich více není,
museli se dáti na útěk . . .“

„Na útěkl— Však Pán Bůh
jest spravedliv, to dlouho trvati
nemůžeí“ Rozmlouvali jsme 0 po
litice evropskó,oníž máte co vě—
det, načež vyšel na chvíli avrátil
se s butelkou malagy v ruce.

„Podívejte se !“ řekl ukazujíc
na zapečetěnou zátku.

„Vidím !“ odpověděl jsem
s ůsméchem.

Byla! to butelka s pečetí skle
pu císařského.

„Poslední.'“ pokračoval bratr
Jan. „Rodina císařská, kterou
nech Pán Bůh bíahoslaví, mnoho
dobrého nám prokázala. Vypíjeme
při obede tu butelku na její zdraví.“

„A co tomu řekne hořečku ?“
tázel jsem se.

„Aj co! bude to pak ho

rečka z vděčnosti, a ta ještě ni
koho nezabila.“

Pak mluvě o klášteře dával

jsem mu na jev-o své podlvení.
„Pán Bůh to všecko zrobil

a poctiví lidé l'c opakoval neustále.
O 2 leta pozdeji vzal bratr Jan
náhradu v nebi za svou práci a
pokoru.

Leč bratr Jan, podobně jako
prorok biblický, měl svého Eliséa.
Tím byl onen bratr, jenž nás 11
vrut byl přijal, Karel, rodem Sar
dinan. Bratr Karel jest jako po
kračování bratra Jana a tož tak
věrné, že se zdá, jakoby prvý
ani nebyl umřel. .

Hostinská pokoje nacházejí
se v 1. patře nad branou, odkud
velebná vyhlídka na sousední hory
a moře; 11prostřed jízbaspolečná
pro hosty. Tu všechno snešeno
ku pohodlí evropskychpoutníkův,
dí dotčeny Mauric Mann, v te
kové míře, že jsem se nemálo
podivil, z čehož bratr Karel jako
dítě se těšil, neustále se tázaje:
„Nebude Vám tedy na ničem schá
zeď?“ Při tom jiskřily se oči
jeho jakousi hrdostí podivením na
ším uspokojenou. Jact to mužové!
Obývajíce v chatrných celluíkách
šetří a žebrají, aby cizincům mohli

poskytnouti pohodlí, jemuž v Eu—
ropě byli přivykli! Přízemí kla
štera zaujímají sklady, zásobárny,
kuchyne, laboratoria a lekárna,
v nížto právě pracoval mnich,
jak jsem pozoroval, v íučbě a me—
dicině velmi obeznaly. Celá bu
dova klášterská otočena jest chrá—
mem, tak že zvenku toliko viděti
báůi v prostředku nad ní horujicí.
Před klášterem na plese (terase)
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jest malá zahrada, v prostředkut
stoji pyramida, pod ní složeny
kosti francouzských vojákův zem—
řelých na Karmelu r. 1799. Ne—
mocnice, mlýn koňmi hnaný, stáje,
kůlny, všechno v největším po—
řádku a k tomu vyvedena usilo
váním dvou nuzných klášterských
bratrův!

Kostel vyznačuje se jedno
duchostí, prostotou, čistotou, má
formu basiliky. V hloubi lodi jest
hrob Eliešův. nad ním kruchta a
v této zase pěkný obraz předsta
vující smrt Ludvíka IX. Na ol
teřnlm obraze viděti sochu P.

Marie. V kostele našli jsme i pěkné
řezby, ozdoby mramorové, var—
hany ——nikdoby zajisté se ne
domýslel, že před 30 lety nic zde
nebylo, mimo balvany kamenné
střelným prachem rozmetané.

Z kostela prochází se zrovna
do kláštera, v němž 12 mnichův
6 kněží a 6 bratrův, bydlí. Chodby
v něm jsou jasné, celly skromné
a čisté, veselé, knihůme nejen
výborem kněh ale i rukOpisův
znamenitá. Jeskyně Eliášova dle
ústného podání nachází se pod
velkým oltářem; jiná nad míru
památná, o níž nejdávnějsl kro
niky píšou a „Školou Prorokův“
nazývají, leží na úpatí hory k
straně mořské. Mimo tyto jest na
Karmelu množství jeskyň, ba po
čítá se jich až do 2000. Ticho
na Karmelu a v klášteře panující
má cosi vznešeného , velebného
do sebe, v pocitu jeho není oné
úzkostlivé teslmoty, která na jiných
osemotnělých místech tak bolestně
svírá. Zdá se, jakoby v staro—
věkých těchto sídlech nábožné

rozjímání zastupovalo běh času,
jakby zvon, když na věži zavzni
neohlašovel hodin, nýbrž jenom
modlitby.

Mnoho času strávil jsem na
Karmelu rozmlouvaje s bratrem
Karlem, jenž pravým ohlasem bra—
tra Jana se může nazývali; nebot
tatóž při něm důvěra v Prozře—
telnost, tutéž vytrvalost, obětivost,
uelíčená dobrota srdce. Nad míru

zajímavé příhody nem vykládal
ze svých cest po Europě. Ce—
stovní jeho tobolka zavirala množ—
ství vlastnoručntch podpisův osob
nejvznešenějších a nejslavnějších:
mocnářův, státníkův, vojevůdcův,
umělcův, spisovatelův. Bratr Karel,
obdržev almužen, vždy proslval
o podpis dárce. Mezi jinými utkvěl
mne v paměti podpis francouz
ského romanOptsccFridericha Sou
lié-e,snímž se bratr Karel v jisté
společnosti Pařížské byl setkal.
Na místě otevřev svou písanku bratr
Karel prosí o podpis. Soulié, jak
známo, nebyl zámožný, be dle
příkladu mnohých literátův býval
často bez groše.

„Nepodpíšu se,“ řekl zpurně
a dobývaje z kapsy 2 pětifranky
(4 zlaté),doložilz „Tu mate jeden—
druhého potřebuji na oběd.“

„Bůh zaplat za 5 frankův!
Ale jména svého nesmlte mně
odepřttil“ 

„Žádáte tedy dokonce, abych
napsal, že Frid. Soulié dal 5 fran—
kův?“ ptal se s jakousi nevolí.

„Chci zachovati památku do
brého srdce Vašeho,“ odpověděl
bratr podavaje mu namočené péro.

„Což na tom záleží! Však
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Soulié se nestydí za 5 frankův.“
[ napsal:
Dávám své jméno a pět frankův,
Tož vlastně jen pět franlcův dávám.

Frédéric Soulié.
„Byl jsem všudy,“ vykládal

jedenkráte, „a i tam, kde by nikdo
ani stapy mnicha Karmelitánského
nehledal; jen sobě představte můj
temný hábit na divadle pařížském !“

„Cože na divadle ?“
„Ovšem, na divadle, na de

skach, kde vystupují herci.“
„A jakýmto způsobem?“
„Slyšte! V roce 1844 dne

1. července dávali v Odeoně kon
cert ku prospěchu našeho kláštera.
Hrabě Femig, jenž nejhorlivěji se
mojích záležitostí ujímal, vzal mne
arciže ne do dvorany (sálu), nýbrž,
jak to říkáte, za kulisy. Sede tam
poslouchal jsem líbeznou hudbu a
zpěvy; tu najednou přisloupiv ke
mně hrabě a chapiv mne za ruku
řekl: Pojdte za mnou! I povstane
jdu za ním; vedl mne jakousi
těsnou chodbou mezi plátěnnými
stěnami a považte si! na jednou
se vidím na divadle, u prostřed
tisícerých světel a ovšem i tisí—
cův lidí, avšak jsem jich ani ne
Spatřil, nebol se mi v očích za—
tmělo a hluk zlrhnul se tak strašný,
div že jsem neohluchl. Obecen
stvo totiž tlesliato, ale mně se
zdálo, jakoby se zlí duchové, vi—
douce mnicha na divadle, posmí
vali. Pokloniv se jednou, po druhé
couval jsem v úplném zmatku a
navrátiv se na předešlé místo vy
týkal jsem hraběti že mne tak
podvod!. . . .

„Odpustte, bratře Karle,vy
mlouval se, Vy neznate obecenstva

Pařížského. Chtěl—lijsem u něho
dobře poříditi, musel jsem mu
způsobili „emocii“ !. náhle zatřásti
jeho myslí a srdcem. Pohled na
mnicha, jenž vede život na Kar
melu v tovaryšstvě šakalův, ty
grův a divokých Beduinův, pro
nikl útrobu jeho jako proud elek—
trickýa právě toho mi bylo třeba
ku zdaru zamyšleně sbírky. Od
pustíte mně zajisté, až uhlídáte
výsledek této lsti; ona vydá více
nežli koncert. Franky budou pa—
dali do pokladničky tak hustě,
jako křiky: Bravo! kterými Vás
obsypáváno. . . .“

„I pravdu měl poctivý hrabě,
ale to všechno už nepřekazilo to—
mu, že jsem se jak náleží pole—
kal a zastyděl“ — dodal br. Ka
rel s úsměchem.

I na dvoře krále Pruského
přijali bratra Karla laskaveamezi
dobrodinimi, kterých zde obdržel,
bylo i to, že všech “povozův po
štovských mohl použiti bezplatně.

,.Užíval jsem této značné
výhody a musím se přiznali, že
se mnou všudy zdvořile nakládáno.
Jen jedenkráte v jistém městečku,
jehož jméno jsem zapomněl, žá—
dáno ode mne, nemylim—li se, to
lar a 4 groše poštovného. Byla
to taková maličkost a ostatně tak

přirozená, že jsem na to brzo za
pomněl. O několika let později
musel jsem za jistým řízením ce
stovali do Berytu a přibyv tam
šel jsem složit svou úctu p. Ve
berovi, konsulovi Pruskému.

„Dobře že ke mně přichá—
zíte, bratře Karle“, přivítal mne,
právě jsem hledal příležitost na
Karmel, máme spolu malousprávu.“
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„Jsem žádostivl“ odpověděl
jsem.

„Není-li pravda, že v tom
a tom roce a toho dne, jeda po
pruské pošle do . . ste za
platil tolar a 4 stříbrně groše ?“

„Možná, že jsem lolik za—
platil, ale vždyt jsem jel krajem,
k pruskému panství už nepatřicím.

„Ovšem, ale jel jste po poště
královské, a proto nemělo se od
Vás žádati platu. Za tou příčinou
obdržel jsem rozkaz, abych Vám
peníze vrátil.“

„Přijal jsem onen tolar a 4
groše :: obdvivoval jsem se ne—
málo, že podobné maličkost v dů
chodech státních nezůstala bez

povšimnutí a došla k vědomosti
samého krále. Kterak přísné účty
ti lidé vedou a jak jim čas nato
vystačí !“

Poznal jsem, dokládáMann')
z jeho podivenl, že ctihodný Bratr
sice zná lidi vEuropě, ale nezná
jejich správu státní, ani počet
ůředníkův, sice nehylby se tomu
divil. Co se mne tyče, nic mně
na cestě tak živě nepřipomnělo
poměry naší Europy, jak onen
případ a bezděky sáhl jsem do
kapsy, abych se přesvědčil, zdali
jsem neztratil průvodní list . . .
Zapomněl jsem, že se nacházím
na pomoři Syrském.

Dr. Fr. Škorpili.

Počátky poštovstvi.
Dějepisný nákres od Josefa Wurmn.

Začátky dějepisu poštovního sto
povati můžeme až do nejstarších dob
ělověěenstva, což nám zřejmě do
svědčuje důležitost tohoto ústavu, kte
rýž v nynější své rozsáhlosti nejen
celé soustavy státní, ale všechny třídy
člověěenstva blahonosny'rn svým vly
vem proniká.

Netoliko že poštou myšlenky v
krátké době celým světem dráhu sobě
klestiti, a tim nejvzdálenější kraje v
užší kruhy spojili mohou: než obzlášť
neocenitelný prospěch přináší ústav
poštovský průmyslu, kterýž za ne
šich časů na výši všech zájmů lidských
se vznáší, a jestit vztah pošty ku pru
myslu zajisté tak důležitý, že sobě
nyní ani průmysl bez dobl-e zřízených
pošt, ani tyto bez průmyslu mysliti
nemůžeme. Jedno druhému podnětem,
jedno druhému takřka životem jest.

Prvotní raz poštovstvi ovšem ne
měl dčel, jimž nyni povahou času se
honosí, protož však neméně zajímavé

jest, dějiny tohoto ústavu až do prvot
ních počátků sledovati.

První stopu pravidelné pošty na
cházíme ve zprávách llerodota a Xe
nol'ona, kteří vypravují, kterak král
perský Cyrus okolo roku 540 před
Kristem v rozsáhlých svých zemích
ústav zřídil, kterýž v mnohém ohledu
naším poštám se podobal.

Dle zpráv nadřečeny'ch dějepisců
založil Cyrus na velikých silnicích říše
své zláštní domy, kteréž povždy na
den cesty od sebe vzdáleny byly, a
vnichž zláštní královští úředníci koně
i povozy pohotově držeti museli, by
rozkazy světoborněho velmože až do

')Wann zaujímá poplední místo v hdč
učencův,jimž se podařilo a pomocí Bott
zjednali literatuře polské ráz právě ke
tolicltý. Písemnictví polská vyniká u
jisté v novější dobe smerem církevním;
pročež ho za priklad a následování po
staviti za milou | nulou povinnost po..
hlídáme. Pohdatet.
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nejvzdálenějších uhlů říše co nejrych
leji rozšířeny byti mohly.

POSlOVé,s takovými rozkazy ode
slani s neslýchanou rychlostí museli
ku cíli svému spěchali, tak že jim ani
oddechu dopřáno nebylo a oni netoliko
celou cestu _na koních ztravili, ale i
pokrmů na ořích požívali museli.

Tok k. p. nacházelo se od hlavní
bo města Susy až ku břehům moře
aegeíského sto a jedenáct takovych
denních záslavek. Domy zpomenuté
honosily se zláštní velikostí a velko
lepou skvělostí, tak že perští králové
na svých cestách neosty'chali se, v pa
lácech těchto zastavovali.

Dle příkladu Persil zařídili jakýs
ústav také Řekové, kterýž za účel mčl,
důležité Zpravy rychle roznášeti, avšak
domníváme se, že pozůstával toliko
z pěších poslů, ačkoliv se upřttí neda,
že zprévy těmito čerstvé cíle dochá—
zely, k. p. o vítězství Řeků nad Per
šany u Marathonu |. 490 př. Kr.

Skvělojší příklad vývinu poštov—
ského co ústavu státního zname zdě—
jepísu říše Římské, z oné doby, když
republika začala již klesati, tedy od
roku 30 před Kristem. Tenkráte se
již užívalo pošt ku převážení osob,
listů a zboží rozličného, avšak vý
lučně ve službě státní. Zlaštní naři
zení ustanovovalo právo osob, kteréž
dle své hodností neb svého úřadu
amčlí cestovali po poštách říšských.
Listy směli se toliko ú řad ní roze
silati, aoukrom ým osobám jen ze
zláštnl milostí dovoleno bylo, ústavu
toho používali.

Při převážení daní a jiných pe—
něz byla nařízena větší rychlost.

Ještě rozsáhlejším stal se ústav
poštovský za pozdějších dob cisařsky'ch,
kdež soustředěna moc v Římě poža
dovala rychlejšího spojení a odlehlými
krajinami.

Zláštní zakony vydal císař by
zantynsky Julian (361—363) týkající
se poštovstvi. Zakázáno bylo, aby se
používalo vozů kromě služby, zlášt aby
se na voztch nákladních nedováželo
stnvivo ku skvělým stavbám, kteréž
toho času se nadobyčejně podnikaly.

Dle rychlosti rozdeleny byly pošty
ve lré, totiž v rychlo-pošty, v po
vozní pošty a v pošty kurlrské.

Přísně bylo vyměřeno kolik kaž
dému pocestnému dle jeho stavu koní
přísluší , k. p. pro nejvyšší úředníky
deset, pro nižší devět a t. d. až do
jednoho. ředníkům ze služby pro
pustčným a v nemilost upadlým do
cela určen byl jeden osel, nanejvýš dva.

Dále bylo vyměřeno kolik každy
vůz smí nákladu naložili, tak k. p.
rychlopošta nesměla výše desíti centů
naložili, a běda kola'ři, kteryž by byl
vůz takovy pro větší náklad utvořil.

Kurirové měli kabely kožené za
sebou na koni, tíže kabel techto na—
před 30 liber pozdčji jeden centnyř
nesměla přesahovali. V zákonech po
štovských zopovídá se trýznění koňů,
uchylování se od silnice poštovní, po
žadováuí zpropitného od cestujících,
vynucování dobytka od rolníků ku po
třebám poštovním, jestliže hospodářské
okolnosti toho nedovolují.

Ku přísnému dohledání na pošty
venkovské ustanoveni byli zlaštní do
zorcové, a všem poštám v čelo po
staven byl generalni poštmistr.

Z těchto základních načrtků teh
dejšího poštovství vidíme, k jaké dů
ležitosti & dokonalosti tento ústav
v krátkém čase dospěl. Zde již pa
trněji pozorujeme postup a pravý
vyznam poštovství, jak dalece slou—
žilo potřebám státním. Roku 361 ode—
sláno bylo vojsko po posté z Cařihradu
do krajiny 125 mil vzdálené, kam
v pěti dnech dorazilo, konajíc denně
25 mil.

Když měl kacíř Arius kn svému
ospravedlnění dostavili se v Konstan
tinopoli, doručen mu byl poukazni list
na poštu říšskou.

Hlava sv. Jana křtitele, nalezené
hyvšl v jistém klášteře krajiny Cili
cianské, po poště dovežena byla z Va
lense do Cařihradu.

Ale nedlouho trval ústav v roz
květu; ač je duchaplný a podnikavý
císař Justinian vlastneUpravda (ro
díly Slovan) opravili a zdokonalili se
snažil: nebot tehdáž nastaly neblahé
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a svétobornéčasy stěhování se
národů, a poštovství záhy vzniklé,
v bouřích těchto docela zaniklo.

Nemůžeme pomlčeti o spojení
kupeckém, kteréž již v nepamčtných
dobách stávalo mezi mořem baltickým
a krajinami jihoeuropejskými a tudy!
o cestách, po kterých! se tehdy dra—
hncenný jantar ze zemí pobaltických
dOvázel do Becka. Nemožno nám
Ovšem tvrditi, zdat spojení toto bylo
pravidelné, tolik však jisto, že usta
noveny byly jisté dráhy, jež buďto při
toda sama aneb prospěch kupecký
naznačovaly.

Dle Šafaříkova domnéní ála nej
starší cesta od břehu moře baltického
přes nepoznané země vnitřních krajin
zatatranských, snad po řekách Preglc
a Pripeti; anebo po Visle, Bohu a Pri
peti, anebo naposledy coz neipodob
nější, po západní Dviné (Eridanu neb
Budonu) až k řece Dněpru a od této
přes kraje ode Skythdv podmaněné
až k osadám řeckým na břehu čer
ného moře, jmenovité k Olbii, tam jit
okolo roku 655 př.Kr. zalozené. Toulo
cestou dostávali jantaru Skythové a
jiní Asiaté již v nejstarší době: touto
Cestou se dovážely mimo jantar i ko
žešiny a obilí k Řekům černomorsltým.

Druhá prastará cesta kupecká
táhla se rovinami dnešního Polska
přes Tatry, oudoll Váhu, Panonii až
k moři jáderskému (adriatickému) me
sta Calisia (Kališ), Carrhodunum (ne
daleko Krakova), potem Cel.—mamia
Carnuntum v Panonii byla hlavní sta
noviska na cestě této. Jisto jest, to
již za časů Herodota obchod sjanta
rem touto cestou se provozoval, ja
koz i\dlouhý čas po něm. Po ní se
dostal i onen římský od císaře Nerona
(54—55po Kr—)vyslaný rytíř z města
Carnuntum do končin nad vislanskych
a na nábřeží bultické. Roku 1834
vykopané v podkrají městečka Subinu
blíž Budgošči v Poznansku prastaro
řecké peníze (39 kusů) vydávají jasné
svědectví o vyvažcnt jantaru touto ce—
stouakupeckém obchodu slovanských
Povislanů se vzdálenými národy.

Třetí západní cesta lméřOvala
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přes krajiny německé do Gallie, jme
novité do Masilie. Po ní jantaru okolí
baltického nejprvé po moři a! k ústí
Odry neb Labe, anebo, jak později
do Slesviku se vyvážel & odtud dále
po suché zemi aneb po řekách ať do
Masilie doda'val, kdež od Fcničanův a
Kartagincův kupována do východních
krajin zavážen byl.

Ač, jak již na hořepraveho, cesty
tyto žádného vztahu ku poštovstvíne
měly, sdělili jsme je jen proto, by
ch0in první stopy dráh kupeckých ve
střední EurOpě naznačili; první
pokus o nápodobnění poštovství Per—
ského nalézáme zde roku 218 př.
Kr. v Gallii, neboť tenkráte zařízeno
bylo v zemi této poselství, kteráž zprévy
důležité ve třech hodinách 40 mil
unášela. Od těch časů zmizely všechny
tyto ukázky vbouřích časových ateprv
Karel Veliký znovu se pokusil, zašlé
poštovství vlády římské obnovili, za
loživ třihlavní drahy do ltalie,doŠpa
nělska a do Německa Na tyto taktéž
zanikly rozdělením říše Franské.

Nicméně stával na ústav poštov
ský, kterýž tolikrate jiz se byl ve
prospěch vlád osvědčil, tím nutnejší
potřebou, čím více bouře europejské
se tišily, a čím více zmáhající se
vzdělaností národové ve vzájemné Spol
ky obchodní vstupovaly. Obchod se
vůčihledé zmáhal, a jelikož drteni
vlastních poslů jednotlivým kupcům
se nevyplácelo, hledalo le prostředků,
které: by vadě této odpomohly.

Listy se dávaly cestujícím ob
chodníkům, kteříž je za mírnou od
platu na svých cestách adresátům
odevzdávali.

Ku přijímání a odevzdávání tako
vých listů zavázali se časem zlašt ce
stující řezníci. Ti opatření byli trub-'
kou, kterou svůj příchod a obchod
oznamovali.

To již byl znamenitý pokrok po
štovstvi; kdežto dříve jediné vlady
ku vlastnímu prospěch u, ku
soustředěni své moci, ba mnohdy ku
skoda svých občanů po'sty zaváděly,
začaly nyní osoby soukromé v zále
žitostech so ukrom ých a v roz
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ndšení zpráv se uvazovati, a tím
teprv postaven základ ku budově po
štovství nynějšího, co ústavu světa..
vého, všeobčanskéhol

Francouzský král Ludvík XI. ko
nečně po rozličných pokusech založil
nařízením ode 19. června 1464 po
řádné pošty po celé své říši, a ač je
napřed určil k účelům státním, přec
brzy nahlédl, jaké výhody výplývnli
mohou pro obchod a průmysl, ode
vzdají-li se veškerému obecenstvu.
A hlel průmysl, obchod a hosPodář
ství takovou měrou se začaly zvele
bovati, že očekávání všech bylo pře
vyšeno, a že již syn a nástupce Lud
víkův, Karel Vlll. nahlížel potřebu,
ústav poštovský i pro listy zahraničně
otevřiti. '

Zkvět poštovství francouzského
ovšem byl lákavý pro sousední vlády,
& kramě toho poměry časové poža
dovaly lepší spojení prů myslných
měst.

Německo následovalo příkladu
Francouzska již na začátku Šestnáctého
stoleti. Otevřely se hlavní dráhy mezi
Lipskem, Hamburkem a Nurnberkem
až ku říšským hranicím a za tyto i
dále.

Ačkoliv mezi Německem a Fran
couzkem od 13. století tak nazvaným
„poslem pomořanským" spojení
stávalo, nicméně bylo velmi nepravi—
delné a především ku prospěchu ně
meckých studujících, kteříž francouzské
školy navštěvovali, zařízeno; nyní
však zavedlo se spojení pravidelně
s Pařížem.

Pod knížetem brandenburským Ja
nem Sigmundem (1615) měli poslově
poštovští již své pravidla, a vyznačeni
byli zláštním oděvem. Jakmile přijali
list, museli se bezprodleně na cestu
Vydali,a při návratu potvrzením či pod
pisem adresáton se vykázali. Listy
knížat nosily se ve stříbrných schran
kách. Platu měli čtvrtročně od jedno
ho až do čtyr zlatých mark., akrorně
toho za každou míli příplatku od je
dnoho až ke třem grošům.

Pro vzdálená místa byly určeny
stale taxa za jednotlivé listy k. |).

z Berlína do Kolína na Rýně deset
tolarů. Leta 1516 ustanoven b | od
císaře Maximiliana hrabě Frant. z hurn
a Taxisu za generálního poštmistra
nizozemského, pod tou vímiukou, aby
listy úřední bezplatně mezi Německem
a Nizozemskem převážel.

Pozdější lela 1612 pod Maliašem
a 1618 pod Ferdinandem stalo se po
štovstvi lénem koruny říšské, kteréž
dědičně rodu hrabal Taxisů udělováno
bylo, proti čemuž se však několik
knížat říšských spouzeti začalo, před
slírnjicích, že ono pozdvižení poštov—
stvi za léno říšské se nestalo a do
rozuměnim celé říše. A protož ně
kolik knížat ncpřestalo, pošlu ve vlastní
rcgii udržovali. Bod Taxisů však se
musel za podotčené puštěni pod léno
zavázali ve pořádné, bezplatné vydr
žování poštz Říše od dvoru císarského
do Prahy; z Milána, z Benátek, z Man
toVy až do Bavor a t. d.

Kromě toho musel se starali o
všechny sta l'e t y císarské a vyso
kých úředníků, a to vše bez úhoní
poštám říšským, kteréž roku 1520
mezi sněmem v Nurnberku a Vídni
založeny byly, a pro sebe zlaštni
okršlek tvořily.

Roku 1622 uzavřeli smlouvu zem
ský poštmistr tyrolský Pavel ! Taxisů
z jedné a svobodný pán HanszPaaru
z druhé strany, dle níž tento usta
noven byl za poštinistra nejvyššího
zemi dědičných, totiž Rakous, Uher,
Cech a t. d.. což císař Ferdinand 4.
září 1624 i potvrdil, poděliv rodinu
Paarskou manstvím tímto dědičně.

Avšak Karel Vl. Opět toto privi
legium od rodiny z Paarů odkoupil,
apoštovstvíse stalo regalem statu
rakouského, totiž pravem pano
vnickým našeho mocnarství. První zů—
kon poštovský vydan byl Ferdinarídemll.
13. září 1621.

Předevzali jsme sobě toliko po—
čátky ústavu poštovského odhalili, a
tut jsme cíle svého dosáhli, na další
dějepis pro svou obšírnost více se ne
hodí pro obmezené toto místo. Dlužno
ještě podotknouti, kdy v rozličných
říších Europya ostatních dílech světa
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pošty se zavedly; tak zařídilo je An
glicko roku 1635, Švédsko 1637, Špa
nelsko 1701, Rusko za Petra Velikého
1718, Severní Amerika 1760, Dan
sko 1762.

Spojení s Alrickými pobřežními
městy stalo se v tomto stoleti hlavně
Francouzkem, s Tureckými a Malo—
Asiatskými krajinami v_novějšíjiž době
Rakouskem, s Indií, 'inou a Australii
zláší Anglickem.

Sejmeme-lí pověděné dohromady,
tu! se nám ukáže, že pnštovství vůbec
svůj původ vzalo z příčin dvou: totiž
z potřeb státních, a tu zlašt vo
jenských,a z potřeb obchodních.

Nyní již jest cela zeměkoule opá
sána tisícerými pruhy cest poštovských,
kteréž jako oživující žíly všechna státní
ústrojí,. protékají, všudy blahonosnou
svou úlohu v rozkvětu průmyslu,obcho
du a hospodárstvl, ve vývinu a rozšíření
věd i umění osvědčujíce.

Navejšlmi vynálezy železných drah
a parolodl nabyly í pošty zvětšené
ba neslýchané rychlosti, a snahy všech
vlád čelí k tomu, aby čím dále poš
tovstvi se zvelebovalo, a tím nové
zdroje důchodů státních, jakož blaho
bytu obecenstva se otvíraly.

U nás v Rakousku až posud pošty
daleko nedospěly k takovému rozkvětu,
jako v Anglicku, v Belgii a ve Fran
couzku atd. v Anglicku k. p. nacha
zelo se vloní 11300 pošt, a spojení
mezi těmito jest tak rychlé a rozsaldé,
že tamější pošty po železnicích, po
vozech, po paroloděch a jiným způso
bem denně 32000 míl ujedoul Listů

se v tom roce adresátům odevzdalo
504 miliony.

U nás v Rakousku začalo se
poštovství teprv roku 1851 značně
zmahali. Jak nás úřední zpravy pou
čují odevzdalo se poště roku:

1851 — 31,196.000
1852 — 36,591.8(l0
1853 ——41,711.0lt0
1854 — 46369500
1855 — 51,388300
1856 ——54,185.400
1857 — 58,414.500 & roku:

1858 již přes 62,000000 listů. Jak
koliv značný tento počet jest, přec
daleko zůstává za výsledkem poštov
ství anglického, spolu však ukazuje,
jak dalece se ústav zvelebiti může.
Pomněme, že od roku 1851 se zvy
šoval počet listů ročně asi o 4.'/: mi
lionů, a že bychom tedy sto let mu— ..
seli čekal, než by při stejném postupn
vůní se u nás ročně 504 milionů listů
odevzdalo, aneb jinými slovy: že naše
poštovství o celých sto let za an
glickým pokulhává, beze všeho ohledu
na okolnost tu, že říše naše o 7000
čtver. mít více čítá než Anglicko!
Ještě značněji vysvítá ten rozdíl, po
rovnámeti čísla listů, kteréž v An
glicku a u nás na jednotlivou osobu
připadají. V Anglii padá na jednot
livce 21 listů, u nás toliko í'/,.

Na Moravě bylo poště odevzdáno
listů r. 1857 3,090 400, v Čechach
7,584800, v Rakousku 13.545.200,
v Uhřích 8,001.700 atd. Na Vídeň
samu padá v tom roce 10,411.000
listů. Tyto čísla zajisté patrně svědčí,
jak se během času poštovství vyvinulo,
a jak se rokem každým zmůhů.

K 10001eté památce nalezeni ostatků svato
Klěmentských.

%bččnoli :! mínftní praípčd; náš
šábú, abodjom m příbnbně bobč fl
připomínali, obnovovali a "milí pa=

máttu mužům o ubátoftí onamcnitócb :!
bůlejitódj. R tomu nás powjbujuic pří=
liao Sítaeíitů, hei-i na tejto; 35090 fas
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mčbo ganoušilč muže to uctitoofti měli a
II mgácnč příběh připomínali. SDIojjíČ
po! tatto pěje to pifni [roč: „ikono
meň je na bni ftarčp'pomqfliš na
jeb u ol abbé p otoíení, (potmě [et
přebenlócbmčlů) ota'; fe otce f-měšo,
:: o5uámí tobě; ftatn'id) jmóď; a
pomčbi tobě.“ (V. ln. EIchj. 32. 7.)
$obobnč přiřazuje apofitol fm. 130ml:
„ amntůjte na [ptátoce (můbce,
;: ebftamené, bobtobince)mafie, tteříá
mám mlutoili Homo Éoší, je
jidpjto obcomóní fonte fpotřu:
jic e, núflebnjteš jejid; min).“
(3 Šíb. 13, 7.) 25 u. Bát. paf totéž bi
Gitlero jm. Iatoliďá, jo! to wibčti lče
; ufpořábóní jejího rotu jatoj 't ; ufta
mičnčbo ftřibáni fe "atomů [a [máthL
uno & [mčtóci nám to tom bámaji přítlob,
m,; flmimaiř památřu mušů abčjd ana:
menitóďp. Ia! je flamila pětil'toletá pa
mátto ob aološmi moje—híd)filo! prožitých,
čtorftoletá památka, co je monatqlo hůl)-.
tijfáříttoí, Doletú pamáda namletá EU?:)
battoma :: t. 1). i! [tetá jeft přibobná
bobo ! obnomenř tatotoód; památet? “Bří
bobuá bobo jel't to, by; jeben neb mice
toťů !. př. 100 neb lOOOIet uplynulo
ob tobo čafu, to němž ofobata, jejišto po
mátřo obnotoiti je má, šitou bola, aneb
na něm je ubólo to, co na pamět fi uroo
biti chceme. 933 tom [muflu fe mlutoí o
pamúttóď) toýtočmjcb, ftoletbd; a lOOOIe
ajd). Rbgš tebt) !. př. t. 1761 něco ana
menitčbo fe přibobilo, teho to r. letofjm'm
1861 jen iOOletň památfa oné nbólofti;
přibobiloli je to na r. 861 teho jen tobo
letou památla iOOOÍetá. Infomáto 1000
letá památku nám [lutečnč naletonct při
pábá, totiž pamótla nalegem těla
fm memento [lt-gejm. Gorilla :: !me.
tbobia. llbúloů ta jeftit anamenitá pro
řaěbčbo tatoliďébo fřejťana toůbtc olqlánt
pot pro Morawana. !Broto přiuónime letos
Wotamanům (: tofjem ©[omanům jmeno:
mitč po! jpoluoubům fm. Gorilla :: 5m:
tbobia toto žábu) !obnomení pamótlt) [ton
tollčmentflé. & tomu cíli :: tomi dycinejn
pmě loopratootoati co o [m.Rlémentu to
huráá; tnibód; 3ngnamenéno nalqáme.
Sunni Rtěmeut přijmím ŽRimílónejftarffí
mečijmatómi otci, mrnemnít cpou
Dolů, nerobi! je ; tobičů maneffemjd)%au

ning :: !knttibie na bože eoeliďč (nebem)
w Římě. !Bončtoabš je to fčqanícb, ustře
ftanftód) naučenid; neb míčenícba to nó
bošnód; tnibt'ub melmi čafto utoóbi f(otoa
:! móroh; fmatód) otců a muobt'; fnab
netoí co 69 alum tm anameual, dní o
tom při této příleiitofti nětolila flomo
fe gminiti: Dtcem nqótoá cittem muže,
!ten'; ji Pry emangelium font; buďjomní ne
tolilo gplobil, ale to" ! jid; mnebotoáni h;
telnč přijpčl. Dbcji,i gplogenii tombomóač
bčje fe bročma činitelema: fmatou nás
utan (úftnčipiiemni) (: přillnbem
či šimottm fmatóm; obojího tě; to jiftč
míře círleto ponibuje na mušed), jej Dt
cemi ji [louti mají. R tomu i točci třetí,
ftnrojitnohi, ob cítíme fe pošabuje,
tterou pomohu it; &famo jme'uo D tce
jebou obnóffi. II lobo círlem frontů trojí
tu pomohu m iiftč míře uaIcgá, tomu přec
čel'luéjménthce círlemnibo ubčluje.

Girfem, meibt; šitou ifouc :: mlobo,
nebola nífbú be; mužů totototjď), jenšto
ji budu—umím Gbňftu form plobili, je
mlétem [libů songu) nopáieli, potramou
flows! ?Bo'gtljonahmomalí, a jroatčbo ji
moto přitlabem jim froítili. QBfíem mu.
šům tatomom obmláfjtní úctu [rootá cit
leto ptotagotoati meli. ale megi nimi
(omfíem po apoftoledp) nejmčtní mášnol'ti
je ! mužům oněm, fteří 6 apoftoh; ofoó.
mali, ob nim obrácení bomnea onen pře
brabtj potlab náuh; Gbríftotm; ob aid) příc
jemne. Dtcomě ti apoflolflómi je
gomou. R těm počítají fe fm. Rle'ment
iRimflíy, fm.Squatius mučen nit,
fm. !Bolototp, fm. ?Barnabas, neu
gnómů pifatel Iiftu ! Diogue'
tomi :: bermae.

ŽIB tom fmvflu jeft tebt; fm. Rléa
ment nejftarfji; otců eitt emnídy—
apoftolftóáp Gom po! .butboronč
„105W toe míře umučen :: círfmmč tot;
dpomin bo! ob lnijat oponolffúd; jungle:
tra a 'Barola. 9150 přijetí lřeftu fm. byl
wěrným učebnítem a ípolečnilem ím. apo:
Dolů, jejidúto Yáaaní, jlomo, tnoj'ti a při
tlabo tal mocně na něho půfobilo, :: to!
blubofo bo jabo jrbce fe mtifflt), je ble
Ímčbectroi [m. Sremu jentč go 26 let po
fun-ti jm. npofiolů mu to! jimž Bolt) to on
měti, jaro by je flofjel a mibčl. „me:
meat“ — tn! pifje fw. Sremu! -—„bla»
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bofíammúó apoftoh'i iel'ftčfíňďpátoat “ DB
poté"! po! [m. iBomla gpromágimaí na
apoftdftód; eeftád; :: bol iebo fpolupm
comuitem (tooperator) při tonáni třeftan'

[tódg pmonioiii. 233 epiftole třílipenftóm
čiui fm. 23mm! o ním aniintu to Rap.
4. zo 3. „'Iafčt i tebe piofim, měrný
tomamni, pomábei iim, !tere'i Be mnou
proti—mali m emangetium B R(ěmemem,
(: 6 iinómi pomoenitq koňmi, ieiidúto

iměim jim v: fiiise žimota. “ !Braroi tu,
še Rtěment B nim piaccma! ro mangez
lium :: že init—noiebo napfáno ieít iotuige
ším-ta. to put niob! fm. $aroeí říci,
pončroabš ;nal míru a yml cnoíli, truth; a
botlimoft iebo. 259! gaiiítě aliment jat
jmeno iebo Rlčment (Gimme) ana:
mená, iemny, mtibnó, miloftitoó,
ptito ! timó , Mitanni, fponilň,
unleditiíó, Ib omtmawo,mitumt
toionó te tajnému — pramó[ibmit
Siro! fe iebnolo o to_gmnošeni cti :: [[qu
Boii aneb o fpafeni Blišnibo, bol botou)
mffcďo i šimot nohbiti. QBion fm. !Betr
tuto borlimofi :: ímotoft RIčmentomu, po
[mttil bo ga biftupa. $o [mi-ti fm. $e
tta boíebl Ríemmt na ftoIec iebof') Ilam
fe papežem.

© neitoqěnim tněfftmim bylo ga
onřď; čaíů [pojenč iiftč mučebnictmi.
ho na holici řimftou powonen Bol, o ii
ftotou niob! přebmibnti, še bo [pine po,
ati-ii pomebou na mífto popraionč ! pob
ftoupeni fmrti mučebniďe'. “Eo bobře rolo
bč! [\o. Minicat, ate fmrti Ie nebál, tous
311to frbci into mniď'ni třeftaně toho čafu
po toi-im! mučetmiďč.") (Eo Biftup :: pas
pci pečoionl o to, aby bl: přiflnbu [m.
l.Bcuola tonem mft'eďo učiněn bp! a aby
tuned; Rriftu giftaL Glomem a přitlabem
btebčl Babetta fobč [mřřent toe mit: fititi
(: upemňotoati, obo nifbo fe nafta! ne
mčrmjm strihu Sešiňi. Bulat tobo Japo
třebi, nebo! gui-iii t_ebbáš poboučoroti tře=
ftanům; pro miru ie mučiti a ufmreomali.
aby po! fe póomnlo památka tědptoulň

')Dtánfa, shai in. krémem Equrohřet—ncbo
[mrti ho “Betta toe [ordmn řimtlě Gil-f_m
[: umqal ? aobpomítána bňmotlně » ča—
foviic: _Goriuaik etbob n: točnituV. —m.

")žBq bčiiwairhmlm. obmt. Bílého.—m.

fřtftanfhjitheři co mitřgotnčvnbnmh'uo
těm boii o nepřítelem, mobilit [m. ale
melit mčfto iw. na 7 obbčleni neb otreíů,
uftanomi! to foibim smláffmiboprimou:
tele, není Eo jména (: flintu rteíťauů me

fměm obmobu umučenóďg gasnianienot
2.1! pomftalo to! pane alta marmřůuo
t. i. bčiegprámo 0 Domácí,) mučcolmeitb,
tteré fe me mrolnášbenid; třeítam'x po
oíímč fm. čitámaly. Birátu iejid; melice
šelime.")

monumenó Bol [m. Rlčmem to I&
5nni [lowa Eošlbo a .bofpobin šebnal
práce itbo tahá: fašbobennč fe bláíili mo
bloílušebnici o mučeni toe míře a mít
[m. Žábajice. Mcgi těmito obrácená bola
tatě feftm (if—itom: mania momitiua,
anaš po Iti—fmpanenftml íme [libem )Bo
hu gafmětila. 3 tobo ioibno, že [lib mččnč
čil'toto není nic nomčbo, ielitoš již [m.
Rlěmcnt, a přeb nim fm. Winton ušat
toloměi fmům láganim mnobóď) ihálom
nod; panen tbobromotnčmu [(t—jaxito
boto [(ibu pobnuli a přiměli.

Si'at ialo [m. apeílolomč učit i fm.
mčnient neienom úftm': nótu-3 tatě pifemnč.
Samo ; iebo pfani, tterč pro! te Quint
mim, ie sadaomalom Girtmi :! je me mes
lité mážnofti. “Břičitm ! tomuto Nani
boli nčtteři aorinfnni, tteřišto 5: Lámini
a šáríimofli proti ne'lolita box-limitu a
pořošmjm tnčšim pomnati a milé po

borneni a roatršlu to obci gpůíoJIi. Sal
mile f_e fm. Sile'ment o tom Dogmanutit, xm
pin! jim intošto Mama Git-tme lift
plný láfh) a potom, plná otcoroftúd; nau
čeni a napomenutí. iRáb bod; tn polo

žil celi) ten lip, aby fi bo hitů vřečifti
mobl, než neni tobo gaponřebi, (to po tom
touží, ned; of ft boibe lu fmčmu melebf
němu pánu :; pošábci bo, bo mu gapůičil
tnibu nabepfanou: ,Cfšpiío fmatúdp Dmi
apoftotftódy“ mobnnou ob bůft. » profe
fora GuHiIaatam celý ten lift min*)

')Ia ařto abořetaaa Dionedlma, lin-63
třettaníhot Docela ptičiti uliloroal. —m.

")$rároč ! tiliclete' Damátce [matotíe'mentíte'
opatřit metqaítoušilp b- [tal-ona Guííil
třetí mptáni mgátnébo toho fpiín, htrói
fe mbobi tolifo bo Riinl (: tnibotoeu rod.

bllóomenftm; alebri tale'bomtou hřebu
latolila. Boroš fe to iábne' tieftauf!
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Giuliu; Boží Iona! [m. mčmcnt m
pnbganníd) taimid; tapíád; a to ; příčin,
!tcnjd; netřeba tuto opět mábčtí. Rho
četl 80“qu '), čim! fl může přebíh
mítí ia! a (bc ft tcbbóš fluibn Boží ob.
čittah), ! ialóm nebegpečcnftmím[5qu
nic tali ! ich—uborlimoftí [clním prmní
lřeffaně fóágímalí. Stbnobo bnc, Daně fm.
Rlémen! !: Bábcčlcm fmóm m pobgcmním
cbrámu fc Mili, přít-mb! fc tam iahýfí po
ban [Hedatlc římff'ó. blcbal fmou man
žellu, iíšto mě! to pobqřcní,šc ie třtflan
lou fpolu GÍC by 69! táb amčbčl, co If:
fťanč me [móďy fbronláábčníd; bčíaií; nc
bot "lí o níd; magi pobanq pobimné po
mčftí. “) Dpomášlímoít a amčbamoft
icbo mna! potrcfíal Bůh flepoton, "ctou
raněn 69! m óobbád) mebcncídp bo [bro
mášbční fmatébo. !Remoba fám obejití
mufd [: tmurablt, Pon bt; byl, aby bo mír
meblí. Gm. Rlěmwt, iemuj fc ut—aloft
tato omámila, příneb ! Ginnowí, mohli!
[: nab ním a po mnlonaně moblitbč fc
ctcmřch; očí oflcptnčbo. €: fm. b\ůsou
:: ! úšafcm blcbčl Sirin na [matébo muže,
litrů mu moblítbou fmon ara! namrátíl,
! napnuhim udycm pofioudmí řeč, "ctou
po! utlumit ! němu, mnHábaic m háíloftí
o bánabcd) učení :: náboženftmí Reitan
ffěbo. Iímto gágralcm, tento řečí 0 ml
[oBi Boji přelonán, ZábaI Gifin umě
řib m Sešíne Rrífta, o !řeft ímaló.
Io! fm. 916mm! otcmřel mu mim tř
lcfné anórš i buóonaé olo a ulágaío [:
tu ia! p_obínmc' jíou ccfh; Bolí, po Itc
ród) nás 631011th ! fab! motá (: mobí.
Giftn iía !řcftancín nflu! išc'mu Sešini
mnobo pohanů, tteří ob něho poučení a
„11:55:13an ! fm. Rk'mcntoml přichágiwalí
:: poHclíítí fc bámaíí. to mňa! [!an fc
příčinounomébo pronáfícbomání;

binč bc; 'Bííma imtěbo neobcjbou, tanci
mch; h; fe m lašbénl bami čítámati me.
lební.ípiín Gmatúd; Dtcům apo
fiolftncb. —m.

')18 piícmnictmí naňcm [nab není mm,
!tcrúgbutt procitlcifíím čtenářůmto!
líbilo into [gabiola :: protož nepodmbu
itmc, jc točbomofti o h_talombád; na ná
robu naffctn iíou boftalečncusmíření). _m.

")Baiímoloč » tom milábáno » bčiinád;
mmnáq. _.-_

nebo! ia! míle fc to bomčbčlcílař Simian,
ÍDAÍČAQÍRtěmenta iatí :: ! aapřtní Rrífta
a min; přinutití. ?loněmabš fc mffat [mčbo
(špafilelc obfelncuíí ní!!ctaf nechtěl, Byl
bo wubnanímí poflán bo tautíďěbo (Sber
fondu na půloftrow arím, líná npní ÍRus
fům patří a tbc m r. 1854 stancougí
6 ingličann fpoiímfíc [: s nenapramítdn
nám nepřítelem Gírlmc fm. a gapřiíába
núm fušomattltm Iteífanům minu proti
SRnfům mcbíi :: pcmnoft Gebaílopol nm
mrátili a abořííí. na tomto ofttottm žilo
na oné babě aft 2000 !řcftanů 3 mhfíí
mnpomčgenócb, obfounnúd; ! lámání Io
mcna. 'Iěglá byla tato ptát:, anoš mno
bód) umnříla. aby; fm. Rlěment bo [po
[ečnnfti ieiíd) umzbcn byl,;molalí mfftďní
iebnóm blaíem: „Drobůj aa nác
frontů Rlčmcntc, abndwm bobní
nčínčni bqlí gaflíbcní Rtífton
mód)! lefiíďni aajifíč prabíí po lo
runl mučcbníďě, aby po! ii obbrieli bo
moblítbp :: přímíumn [matébo otce fc po
rcučclí. 3 obnomčbí RIémcnta [na. po
gnámámc blubolou potom icbo, nebe! tal
! gánnpu pramíl: „% pro gáílubg moi!
pnfílá mně !Bóu ! mám, abndp byl úča
ften !on'm ma"id;.“ © mcfclou umí“ ::
[tbcem $obu obbanóm fnál'fel pal fm.
Ríětncnt mffcďn obtížnoíti a fpolutrpitclů
fmód; tění! ! fnánclímoftí (: mph-malem
pomabugmal, mimi ůtrpnofl mai: nab
ními neš nab fcbou,iafo mami otce.?řcic
mice trápila \Dppomčgentům ubobód; při
ncmpflomítclnčm pornu jčgcň, Ita-ou pro
neboftatcf mom; nebylo lg: ubafttí. sMnozí
; třcftanů touto šígní gabgnulč. ©: frbmn
Balení fcmřcnóm motal fm. Mémcnt:
„žDlobIcm: fc ! $ánu Scčíní Rríftu, aby
mngnámačům [móm otcmřel pramcn čet
ftmč moby! 980 [10ch těd; pabnun) na
tolma ímá mroucnč fc ! ?Sánu 980511mo
inI, a lbnj ic mohli! blcbě uabůrn ! nc
bcíům fpatříí na mďgolu !opcc bažanta,
lícní) protnou nohou m gcmi hrabal. 920
tom míftč pal nanI fm. Mčmmt [tu
bánlu černtnč moby, ltcrou jižnící líšeň
fmou- ubofxlí. Icnto gágral pohnul mno
bódp pobanfhýd; bimáh'xm jc moblárnp ímé 51—0
řílnm3c3ífícmífta měřili (:potření“ [: balí.
tím ale fc bnčmcmtogpálíli mm! po:
banmí :: obámaiíccfc, že » chlébpfíibou, ! cí
íaří zalohu„nana mpííctřrmhtímčcité bnx
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pollán tolabař Huíibian, umi guřimč fl
počínal a ukutnč nalíóbaí O !řcftanp,
nebo! mňa! O to ob Rrifm in!) obtrbnouti.
QBiba, že nm neimícc přeloží fm. RIčment
Maa! bo fmóganébo na to!) mofabiti na
moře gamčfti a o tčěfou totmici upcmnčs
nou otolo trh: bo moho mtbnouti, aby
nebylo lac lřcffanům woblcbati tělo jeho.
Io fc |?an 23. linopabu LQ). 101.
Rřcffanč ftoiicc na hřebu mohli bicím
melilóm,6 ohm gamcnúm: „!Bane Sc:
“ffi Rriftc gadyróniš a [pafi]
ho.“ C'šm. Ríčment mm: moíóni toto
ptala! a poncbni florou jeho bola: „QBččnó
Dtčel přiimiš budu: mého/' Ia! bolonal
Roupcncc fw. 'Bm'a, -— Blabomoflná fm.
Rlěmcnt. ilufibian botoolil !řcfťanům blcv
Děti na fmutné to bimablo, nebo! fc bo:
mnimal, z: pnl 3: fltadou Rtifta gapřou.
92:3 &to tom bo manualu pcfclnů núbčic
jeho. .Rřcíťané fmtti fw. partie to: míře
isntč mice [: utmtbimffc nechtěli ob moře
obftoup'rti nát—rámobiili fc tam a proutí
!Bčma Šeba, aby nentcbal tělo fmatč m
blubolofti moí-Ré uh'qtč. ěolma je po
baně ! Qlufibiancm obcmi, obnoupilo moře
na 3000 trolů ob hřebu, a na tom miftč
Po: [m. Mimoni furgon bol bo moby, ípa
třili Emitent přehófnou mramoromou la:
plu a to ni tělo fm. mučobnifa. D tomto
gápařu fc činí gminfa m fnčšmid; bobin
ldd), tmě ! uctčni fm. Rtětnenta fc řilá
maií 23. liftopabn. „'Dal fl oEBanc, obo
blí mučcblnífu [měmu slěmentomito moři
na gpůfob mramoromébo chrámu ob rulou
anbělflbd; gbubotoanébof mcmonomttclnó
Bola rabofi lřcffanů nab talotoňm bimem.
Slyncb chtěli tělo fm. mnabmibnoun' (: |c
bon mittnebolo mňa! lac iim učiniti to,
ooněwabš 58131;uftanotoil, ah; tuo to aj
bo určené ob něho bobo tam gůftalo. mo
gnamne to tom můli Qoši oborní Heitaně

a čaftěii mifto to natofftčmowoli, a ! fm.
&lčmmtu fe tam mobluoali.

28 tomto nikom mořfrt'm gůftalo
tělo fmatébo mučeblnila po 760 let až
bo oné bool), to ltctč na záboft mmm
ma motamftébo bratří (Soria :! žmctbob
cenu na QBtlebrab pobnitli, aby otcům
nanim, ——nárobn čcftoflomanítěmu Brně:
ftomali ctoangclimn to řeči matcřflé. Stů
gaIi pa! břitoc Bugátům a Gbagarům ::
řiacnim Božím [: boíiali bo Gbctíoncfu

na půlol'kouo Stimuli. Bb: fm. Gorm
pološil gónab literatury flomanífč monto
ftito čteno (limo či pifmcna) pro abeccbn
není, pro přímo, fteré po něm imčno (Go
rilila ") obbtžclo. Goo. (Soria Bol té;
ob gaba mqmolcn :: přtbř'qen, aby tělo
fm. mémmta nalegl :: mogbmibí, coš fc
ftalo průtoč přeb lOOOIcto bnc 30. lebna
[. $. 861. Znto hrabě oftath; boh) ialo
odn-tmou moci a fmalóm lougíetn bratrů
©olunrfód). Gmmčment, ltm'; tága! při
miafiíd; apofiolflód; ním. !Bamltm, fiat
fc po 700 letech opět [polupracotonihm
fm. Goriaa :: žDIctboMa na mioíiíd) [lo
manfltjd), ialoj bána! bmbbo [oubělniťem
[m. $ttta a sJ.?amla. Eat fe ubáIo po
můlc ňoáí, proto gatbotoóno tělo [m. 31:
tnenm to moři nj bo čaíů Gorillfhicbl
thath [m. Rlémenta nofili blaboměftomě
není fcbou na totTeď; ceftúd; WWW);a při
nzfli je tali bo Motown.

Stebbo přímí 3 [mati bčíníci oo
běíatl mintci moramffozftotoanftou, totiš:
Gorm, !Dtctbob a mčmcnt. .Rboš Gorm
a žIRetbob lágal, mimi je buď; Rlčmeno
tům, aa ně a ga přebit) none f(omanflč
ořeb tn'mcm ?Boiim orobotoal. Úřcmalou
góqubu tuba má & fm. Rlément o 1166,
nebo! telé on praconml 6 nebo 6 Goril
Icm :! SIRetbobcmo nancm [pofem'. Slunná
a fpramcblitoč bo tebou bolo , obo fm.
.Rlěment přijat Bol bo počtu patronů na
“M“),abqóom bo bůftojnčiidili a mi
maíi. Ěůb bá! že to tofu 1863 l 1000
leté památce GnriUozžlRetbobčiflé o homo
[cním fm. Dice a na mala; biílupů na
ffid; čeRo-flotoanfhád; toho fc mobiimali
bubetnc: Propiliare, quaesumus Domino
nobis famulis luis per sanclomm tue—
rum Cyrilli, Methodii et Clemen
ti a . . . .“

Báflubo mamuta ím. u5nali itočv
romčftotoě není, proto úctu icbo "(žili

') Boni-li litcrh) ho. dudumi momoníenc
bolo fpůfobu tatoroc'bo, iam pogoruicmc
to: Raroílomanltúrb obřabnicb a boboi'lu
ěcbnócb hlibácb aneb_ bmbu bigbolítebo,
:cboš floroaulloolatolicti ©!aboli3c yo "Dal-_
maritu po bnco ušimaii; monaínaguj! fe naíjl
učencigabuiho nama) ::be prato: ga tl
[íc let obiaínili. —-m._

')'Botřebu a dllušnoft _tobo boroobil lon
Iébo rotu _hlabomeft a za ním to“

jiné lotolidc (int). —m.



u Chat bilo-, gall- o Motoplfnl.

to lihu fit—mmm, nom! na toku Ho
ftanílou obráceném, ! úctční mnňawomli
fmatč lon-i iebo. Bylo to první fm.
oftatlo bo train nanid; boncffeno.Učili
přebtů nafiid; tatto je mohlili: „Grootá
Rlčmcnte otobůj 50 MB;" na poctu jeho
ftaměli chrám; a tuple a na pněno jcbo
je in.-ma. Toto taví: [watollěmcntflč (čili
gřlccnino ieiidy) nlaauii nám hopu Go
tillo- Melbobčlm lroh'l. ') 92:3 fm.
tclo .Rlc'mcntomo nemělo gůftotř no EUPo
ranč, po motonant úloge (: práci mělo
býti a bolo to flutly přinefíeno bo hoa
tčbo mčfta — bo mimo, tbc trůnu btob
popcšům, celý Heftanfló [mět a mmm,
nárobo [ouftřcbuic. 9lefli ho tam (Žofín
6 Ellietbobem boj omni cell-u bo Stima
hnali, obo fc tom ofprameblnili přeb [ou
bem fprameblimúm a očimli ob žalob na
ně ob gómiftnifům mobanódp.") Sat mile
fc rognefla poměn, je brna fnčší 3 haiin
flomaufrócl; přicbógeiíbo ímo, nefouce
tělo ho. Elementa, [m. Dtec motion
II. a s ním mnm-č Inčšfhoo a !řeffcmě
řimnti mohli i'un rol'třic o to flamnčm
průmobu io umebli bo chrámu, !!ch ii;
bámno přeb tím ! nclč fm. Rlémenla bol
monomcn. tam břímě Ito. f(ošill, tom
!ol'ti naňcbo. třetího apoftolo :: bobtobince
poctou—oliga hátll'; čna umřel Html—íp:
till to mírně bn: 14. února a pomomón
to chrámě. 315359 fe nalezlo bo toI'n 1863
tělo téhož ímčtce, ttcn'; na 313061:wnprofil
a po! to!;pátrol tělo ím. memento! “Into
milofl nám mor“ a Boh fm. ale.
mente!

emo tato uoocninla na [na. me
mento be; ušitl'u nebolo, učiňmeá fi 3 ni
nčltetó fpofitelnó nančení a pofmětmeě fe
nóflebuiicim Bobomllúm přebíexoaetim: “Die:

') kaple itoatollémmtm tóbnou fe info milí:
řoroe' ob _ilomanilo-cbomámúcb branic_1e
bnóm fmmm o; M_EDZogorou,obrub Geo

(bami b_olu, ! iibu &; ! mim.“)!Big: silou!. 1m. princ :: Melbobiaob
186mm Gluten. múbomon tuto tmou
ll Fold" pobřefílriemcto Mobbó třt
[laul'hiq příhodách me mlamd; nafikb.
interni mncble můj: le minouti' totalit če
lWollomaulfli Beg „cin—míti o koná rodilých
ibobrobiucecb? Ro; bo lolenbc'n'iWoma
un nebolo třeba holím haimům kolmými

netobčl! nátobplm ano?;lům a mboWR 0 ID—WLÍÚ ' ""'

bemHim mozne fl miro, Heron Ito. Rtě
ment tai borlimč lógal, ga Itcrou i šimot
Pmůi obětomd. Žula míru přcb 1000
lety boncflí nn moramu otcům naff'un
(to. Gorill, Melbob a kamení ; — to
icft to nejhrašni :: ncimaácnčini běbictroí
Měly: fe boftalo nám po přehání; nanicb.
Bubme noble roh-ošimimebot mira bc;
ffutlů jeft jalo tělo Beabunt —
m .

ŽB úctitooRi mčime oftath; frontách,
her! 9111; íám cti a ím: 363mm oflmouic.
Sic—ut po! to tošběm Miele, na fašoém
oltáři imenomitč na onom míní, the la
lid; při nlffi fm. ftámá.') 9M roeífčm
(hrubém) oltáři pnl bómaii země from
tobo po obou fhonáó tabemaflu teliquie
ro nábobócb uměle abolomcnód) labilaně.
3 foftipnl fmatotlémenlflúd; icft
malá čáftečh to újqbftčm cbrámn SBánč
blib gmo.

konečně ie učme ob pramici; Pře
ffcmů ia! fe ! floatčmu Dtci papeži tbo
man' máme. 330ml left námčítet .Rrifta
žl.!óno,mibitclnů blame cí.-hoc frontě tato
liďé, Dtcc meňlm'bo třeffanfhoa. Sm.
!Bett En! prmnim papežem, po něm vfiňel
Rlčment. mnam flamně panující fmato
Dle: $iu6 IX. itn iiá 254 nómčllet (Enri
flůlo. .R papeži fe má Heftan cbomcni
tal, into bonne Dítě tu ftočmn Dtci, naco
u; íméno pó pa. t. i. otec poulaňuie. Go
rebo iBůb me 4. přilágani potoučl a 30
powibá, tótó íe neicnom dnu—ání !tčlef
fnčmu Dtci nýbrž tafé ? otci buóomnimu
lu lnč3l lnčgůlo, -— ! papeži. $oblc lo
l;o m6 lřeftan fm. Dtcc ctítč, tuto úctu
nlagnj !oibó and! ng řeči, myš a_popegi,
:: jeho měně, ——o mírně mlamla. Síout
nčltcři bohužel i meči-_!atolílami, aniž to
Homo „papeš“ ——„Dům“ nšímoii ! ne
flunnóm fforómům nepamatujice na to,že
fe tafomómi'neflonúmi šeru; tčgcc prohře
ňuii proti 4. přifógani, je gncuqimoii
Dtce fmčbo, Dice fmatébo papeže. Goni
mo talomč maji půmob ob [onň obboi
mid) [utercmň o beimixň, o čafto obíhají

*) Glo. Cyrilm :; Mdbobiomi flolgšilo 011on
fmalollemcn fe' p_oltář, !mýa [c_bouno
flll, info po nes cinttooil memmcnome :!
bahnitých nčtobňto. _m.



' Gmi bu., gunbo immune.

to obrobilód) měnách, člmj fc boflatečnč
oíptamblňulc obpot mlaflcncdčbofnčjfhna
proti pončmčowůníf) Šín po! d):Cčli luští
hobntjm inncm, pamatuj na 4. přilágani,
cti otce iného, clcc matného lřeffanftmi.

S'Dálc porn—očíSůl; aby bitte fmócb
robičů, otce a math) poflcmhali. Ia! l
mu mámeaofloudiati melcc. Silů
mcš fmčbomitč toýagh icbo, co napr;
porcuči, to pctonči mc iménu ílúnč.
ŽBůli pal a přitom [m. Dla ognamuil
nám není hiflupomc' (: lnčši. RM,; tem;
šóbú a potonči [W.Dttc abychom [: mo
blili, m tě ach oné potřel—č! Ěohn wo
lali; fbnš přilasuje abychom fe pofiíli;
Mj gaba po nás nčiaié almušunřtcw
ic nwblemc, poftmc fc, báze! ímůi na ol
tář obětuimtš , přildgoni círlcnmi ancho
mámaiicc!

chiapomintjme ga lwalčho Dice [:
mobliti. Dn gniiflč fc moblimó au
nás: mu po! fe moblimtimc ga něho;
nebo! potřební: přímlnmn není. 

'lčšló iq! óoiil'lč úřnb toho, ltmi
má fleroň 0 na Hedi), [letu:—flv31m- [nič
toďáblč citlive latelid'č. Romina, icšto nofi
papež,ttoinófohnou tiší naléhá na
blomu lebo . břímě přctčšlé [mršcno na
ramena jeho. SDL—mámimcšmu moblitbou.
oílaguimci um trplé úřobowáni láftou!

.Glomtm ctčmcš, poflrudnimzš, miluimcš
[wotého Otec a ge něho k mobůwcimcš,
ohndn—m tuniďni fc iemi na rcěčnofti (:
ptiiati bnli bo [lámu táhli cb Dtcc nc
bcilého.

Gm. Rlčmcnt poctil :: tougnamcnol
freie none fmou námfltčmou a oflamil pří
tomncfli fmód; ollatlůln. ED'lnifmc teboš
núrob [ioatollémcntfló, imiušto nelhobn u
míře, nefmcrnofl a nábošcnfnoí o- obltšla
ob "úlu *Bettctoq go bmoinčíohn'ó
břid; připočítána hub:! Remu mnoho
bána, ob toho hub: mnoho pošdbáno.
!)lám ;oiiflč ga třenbo opc—flourbňn nato. ,
mnámatel [wm—ím:m nevinně,—a parti;

')Glglnp fm. neuronunamítá obnárobňo
mani, Dein: prawa run.-co i.igulůtu přeb

_ 23clmn usuámaííc; ! bull—u uci-vla malé
nálltrln němého obii ianl řrči inlnfila
m volavl'fvťb ltaiínádi, _ ešte [můi uůmnb
aval :; i: nrputnc ;dortnil neblahá Woo
tc nnlm.

palci fc u Slovanům o hmotná:
fobnňm préwcm mnmúhů icbno.
to u folie (: mčtnd Mno naftě
přidwlno fl ! fm. otci. sBrocuimcz
fmčřomitč ! tomu, mobliteh oni obětí nc
ffctříce, nbnýom boli opět ieben otočíme,
pafcnó ; lleo, intoš bylo 9th tříč—
ccm lul '

Roncčnč přijzniš namítá čtenáři na
togloučcnou icntč leto napomenuti: i'clo!
tuti; t. 1861 ncopomiň telé 30. lcbna
swolnti u) dirúmu ŽBánč:Gmató Rtě
mcntc otobui ga nád, abndiom
hubni učinění byli gallibcni
Gbriflomóq; nebo! téhož tnc nm
5bmihl fm. (Sui-ili loni fmatollčmtndlč
; hlubin mořílód), e třiabmalcdtó liftopúb
bubiš li aš bo tmě ímrti Dnem frontám.

Nalezen! ostatků sv. Klémenla ŘJ')

Stojí svatý Cyril! na chersonské bolo,
erá s bolným Srdcem do černého mol-e;
Slyše ohromného vodstvo děsné jaky
Připomíná sobě, před sedmi io věk-y
Klement papez svatý, mučedlnlk Páně,
Svržen v mo'reklesl s chlumu léto ili-iné.

„Pověz vodo, pověz kde len poklad loži,
Bychjej církvi získal na zrcadlo kněžl;
Chováš—li ho posud ve své pohlubině,
\'ydej ho kam pali-l,Boží do ovalyně ;
Zapřisnhám lebo mol-o Bohem žlvým,
Neproliv se prosbím mojimupěnlivymf'

Neptunova l'íšo zázračně Ge liší
Az vln klidnýchCyril! luto slon slyší:
,.Na krátce jen usnul pod hladinou mojí
Mučeň, před lvdl—ijenž Páně nynl umji;
Od sedmluž věku svulé jeho kouki
Hrobka pod chrámeckem uhel-eným

hostí.

')Na ových eesneh opneMl-HchJel pod
nikl ov. Cyrill . bratrem Iethoalcm med
Roury, bydlivlimi mezi morem černým

. ka.—“pickčm.nalezl kouli sv. Element.nn oalrhv u bn: m!.lil Hanuma (dcer
lonu) na moři černém dne 50. lodni
Gól, tedy pm tíoici lay. (On-opiamu..iw " “' a')



70 Glest bije-, jem!-a smutne

Stával druhdy chrám len na pobllzkém
b'rehu,

Zářil jako hvčzda plavcům vmořském
běhu;

Nyní ovšem dávno v rozvalinách dřímá,
Lid už pozapoměl, jaky klenot třímá.
Privslaň si, když z rána jitl'cnky tvář

blednc,
Dávej pozor, kam si holubička sedne;
Tam, kde cypřiš hlavu smutní.Í kzemi

shybá,
Misto, které slunko ranní nejprv líbá,
Tam, kde immorlclka věčny věnec tvol-i,
Ptáčková se v zpěvu Tvůrci svému kol-í,
Tam, kde bl'cčtan svěží lemuje kříž

zlatý,
Odpočlvá v Pánu Klement mučen svaly.“

Tak se proslovily vody lůně černé,
Cyrill z toho plesá v duši bohovčrné:
„Diky včkověčné budlež Pane tobě,
Nezanecháš déle světce svéhov hrobě;
Pomoz, abycb zdvihl klenot dražší zlata,
Po kterém už dávno prálme církev

svatá.“

Lůna s družstvem slavným z mořevy
slupuje,

Na stříbrném člunu po blankytu pluje;
Miliony světel nebes na oltáři
Ozdobujl večer milostnou svou září,
Noční vělérková šeptajl si v háji,
Květena že vije věnce jako v máji,
Anjelé se nesou k posvátnému hrobu
A jich písnč tichou oslavují dobu;
Cyrill pěje & nimi do mladého rána,
Čeká až se slunka pootevřa brána.

Jitřenka už sbledla, slunce ze sna vstává,
Hrobu Klementovu políbení dává;
Holuběnka bílá opodál už sedl,
Na předrahá místo s úctou svatou hledí;
Plactva sladký zpěv a vůně čerstvých

včncův
Včslí Cyrillovi domov oslavencův.

Ejhle, už ji líbá hrobku mramorovou,
Jež se korunou slkví slavnou, lavl'i—

novou.
'l'l'esoucí—se rakou rákev otevírá.
S posvátnou pak hrůzou na ostatky zírá.
Kolem hlavy zář se zlatoslkvoucl leje,
A : úst mučeníka vůně rájská zeje;

Na osudné kolvi odpočívá ruka,
Hlásá, jaká mučeň podstoupil jest muka.

Viz jak Cyrill slzou kosti svatá rosí
A je v skříni zlaté všude s sebou nosí.
Velehrad náá dávný, Morava ba celá
Před tisíci lety archu tuto zřela;
Na ni apostol nás kalich Páně slaví,
A kde se s ní octne, apostnlská dílo
Přímluvami mučně daří se až mílo.
Proto jemu ke cti Cyril! chrámy světí,
Pod ochranu jeho porouči svých dětí.
A když závist těžká na něj vallbřimě,
Na důkaz své víry skládá archu vŘlměg')
Nasvědčuji jemu kosti papežovy,
Že se neuchytil skály od Petrovy.
A tak Cyrill slávu Klémonlovu množí,
Až s ním zároveň svá kosti v Rimě

složi.")

Jan Sóukop.
_—

Píseň
oslavu sv. Klementa Římskéko.

Pějme, z hloubi srdce pějme
Klementovi svatému,

Veleknězi chválu vzdejmo
Na nebess vzatému;

')Osočeni byvlo v led, jakoby bludy
mezi lidem slovanským strili, vydali so
sv. spostolá nail Cyrill s Method bez

' odkladu do váčndho mm. aby před
náměstkem Christa Pána dokázali prs
vověrnosl. svou i posluánosl k Slotlci
apostolskě. Podnikti pak cesty tá r. 867
nad slnnco 'asněji dovodiváe ryzost svá
víry na han o otravných jich talobnlká.
Zo přinášeli s sebou ostslk sv. lile—
menta, tedy uvítání jsou v Římě zpá—
sobem, jakovým sládka kdy poctěni b —
vsjí královo; sám sv. Otec Adrian
vysel jim se slsvuým průvodem vstl'íe
a! za město. Byl pak v Římě chrám jit
dávno před tím pod:: jménem sv. lítá
menta posvěcený . tu uloáily se ná
boánému lidu nad zlato dratu kosti jo
dnoho z prvních sv. papeááv. (Viz p.
Štulcllv:Zivot svatých Cyrilla a
Hethodia str. 72) “

")Sv. Cyrill semdlen mnohaletou apostol- _
skou práci mezi Slomy, nen-vtáhl sa
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V bouři dívá na úsvitu
Ploula jeho lodička,

Nyní slávy na blankytu
Svitá nám co hvězdička.

Pohan tehdá zuřil krutě
Proti Církve táboru,

Na tisíce v malé lhůtě
Kleslo v obě! úmoru;

Jmena Božích mučeníků
Vrah by mím byl zachvátil,

Klementovi složme dílu:,
Onť jich Církvi navrátil.

V Korintu kdyz hnusné spory
Boucho Páně dělily,

Klement mluvil, tuhé vzdory
V lásky tok se přelily;

Ach i nyní sváry dělí
Dílky téže matky nás,

Pros ó velky smířiteli,
At již padne bludu hrůz.

Z Říma vyhnán mnohou trýzní
V pustý kraj se ubírá,

Lidu průhnoucímu žízní

Zázračný proud otvírá;
Nás téz napoj muži svatý

Vodou zi'ídla Christova,
Kdo ji pije, Bohem znalý

Věčně mlád se uchová.

Dokonalte dráhu časnou
Klement v mořské hlubině,

Korunu tam věčně jasnou
Získal v smrti dolině;

Bůh však mučně vítězného
Nedal vodám k zmaření,

Duše zbožné otce svého
Našli v svatém záření.

Pohrobeno vzácné věno
Tlelo v lůnu ciziny,

Cyrillem pak přenešeno
Do moravské otčiny;

Slavii Tedy vlasti drahá
chmentovu památku,

At nám s nebo dopomáhá
Šíechtit Christa zahrádku.

Jan Soukup.

Zásluhy řádu sv. Františka v Turecku.
Podává Bedřich Chmelíček.

*Ilřemnobo mdcbůícšitód) ubnlofíí bl.
jínntjd) „baleno jeli bomb lmamou
toufjlou němého tajcmftmí. mcicbcu mgá
má příběh je huráá; í nomřjnid; čoíům
nepřítbújí le mčbomcftí mzřcjné aneb jc
ognamujc jwčíu na nímu jmalč promin).
Stati! zajimamt'pd) mójemům ;; šimon ná
robům pomíjí Dějepis mlčtm'm? Sat tři
mě úfublt; mmitají a ubršuji je & fía let
o celých hajinád), (bored), [potečnol'tedj ::
oícbád),neš je najbc bůmtipná blama, Itc
táš je oglcjmí a mpramč jwětío poftamí?
Go to bolo pominu: mc mgbčíaném (?)

více z'ůímn:nn \lonvu, nýbrt vetoupiv
do jukehos kláštera římského ikona!
lv. tivot uůj dne 14. února ]. P. 869
v 42. roce veku svého. Pochovin byl
mu ' chrimč". Klementa.

fmčlčo j'třcbomčlu,o tomaručftmu
Sciíňomu a gas: — jeté to jmelcbení
Qutra, .bufa (: jlnúd) niob, ltcté jinou
lmímoli rodilé nejjtčjti modlili; na nárobp
ímé ! —

Senmč blejt; učitelům :: npoňolům
a [tromnó pitnou [pijomatelům, lteříjto
ltibnč a 5:5 blulu mgbčlámaji a ohlašují
tib, umobice bo ! ipojení, Bómaji přehm
fjcnt; břimc'mim běl fmrtonoínód; a iinfo.
tem Břithjd) mečůw, tal ; že je to hrubém,
třetím loteně na jejich sdíluht) japomínú.
Dleftmqujuli neměbomaft :—fm. Gnríttu,
Wctbobiomi :: Rlémmtu me mtafííď) pram
bimcjí tobe co promítne? — 91 tcb fc
tášemc: „co mi fmět, jal ujnámá činuofl
dibobnódp otcům t(yt-uniífjlc'mům» Ptají
jinúd) turcďtjdp mii-cc : m potvrdí-fu
230W Milt? —
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Rbpš toidnor fe gbmipne talomou
protfofti, že ftřtdm trhů :: bubp tácí,
cbnimé Hipp ie [řišuii na nebi a chute!
grmfh') tůní tacbcteni bromu; tenháte ob
q—ágitetě ubamebo muše "nebem rnróg:
awffa! glienábla fe gačinoii mračna trhat,
fuiáf fe mpíííuie, [lunečřo přítmí fmou
příjemnou hodi, ——a číomčt pobčfenp
opět li molnřii cbtpdmie, dmtč přinóboie
rulou fiopd; ! oprnmám, jento pobčíoín na
přibpthd) :: na toíeď; togbčímú bouře.

?iáílebtp milá :: obbciňm iíou ga
Ioftní. ?lmfíal mnobbp fe iťnlč louií ; Irwe
teplé na boiií'fti, mmoolnmí pohptčm (:
nepřátelé iuj fi pobómnji pramici lu fmí
ření, potoi rotaci fe bo topbtancvtoonpd;
\olaítí a přičiněním občanům obnomuii ie
atroílotnnó mčfía, to cbrámed; [: piie
wbččnpm platem: 'ič SBobn Qmólime,
rolní! obbělómá ; nama gonebbnlč pola
a melcbenó průmpfl změtn'enód; přinání
ušittůro opatrném pobnilmelůmí —

ŽBčtní nemíní tuned; bouři :! m6
Ie! itfí oron'em, fbpž' nepřítel opanomamní
haiinu, nepřenámá na plenění mčfi, na
wppnlomóní ofab, na puiionení mnebo [tat
lu, na 5neuetímání,3en :: panen, ua ob
mátčni miabílům ! Ramiro bo otroctmí:
alebxš tale na neibtnmi bunmní Henot
pptcmou ruinu pápá: na míru fm. obá
toalelftma :: na nátobní fřeífanílé obpčeie.

Smenotoitč fe to fialo 50 čafu tu
ndpďp máte! to iibononmnffúd; minilab.
Slebpío [uromóm Wobamebánům na tom
boni, še úrobnč ltaiinp nanid; miíód) [ou
rmmmpd; p obentímů pob Žeíqnčipo
pobnmnili; cm:—bt)mnemoznč ufúonmli i
vonnou gabrabu lřeftanílč mírp a meni
ob gbošnúd' přeblů gběbčnou Beda panTa
pali, ano mpblabíli. Megitím co ubatní
můbcomč ! Qrabrúmi četp(gáliuppHmpmí
na hmotném boiinti bubon rolní! brá
nili, bóiili neunamenč jiní mušomč ten
nejbmmí Henot nárobní.

Seiid) půíobení bpio otom-m len
tilbč. qu mffeboblulu mnábali bobrí
[imč ípal'llelníbo učení bo prácí nához:
něbo líbu, boufaiice, je ono [n.—pmčafem
fíonófobnó ušita piináňeti babe.

!! iaci iíou to mušotoč? Qbubobní
řeholníci fw. Srantima. Rbpbp nebplo
bpmalo bctčenód; tognenenúd) mužům. jia
notně bp bpli ji!;oflotoanfítí přebtomč

6 „čnlmou“ (turban) eígí obpřeie přijali,
n Mitanni; limot ;nnetbaii. Dia míň!
uffíiowančmu, flančlibp fe bneB
mimča polumčííci, [aloj to řiui gpx-onen
miřllá a obrobila fíletbta,o nígto přibá.
máme tu tonei poiebnání ropůatí ; mb
borníbo Gwřtogom. None mííoftimá
mlába omnem bršimaía ochranou turn
nab tatollfaulí quredu (\ čeho“je obč.
timč pobpotomaín pxoti náfili utrntnčmu.
*Bramba iefue ifou liboílomaní malouffu
gamágóni ! bitům La mnobe' bobtobíní;
ale mn'at při té bůllcbnoíií a Baldi neu
nnroenofií, m lufou; !Uiopametanč ímé
btiííní ůmpnp promáběli; neínabno bp
fe bpip Tebe cbattnčmí flopp mítp Gini
Bomp ro ?Bofnč gmbomalí; tbpbp fian
tímáni nebpll mptrtoaíoít ffefíanům fmou
mlaížní mučeblnldon !troí amlaiomali ::
ilm obítlmoftí (: botllmom ptáme apo:
[tolifou obutí bobároall, Miše fe neípou:
ňtčtí a u míře íetrmati a; bo lonee.

(Ec-šbílou! gnbořddí Heífanlh') ií.
ponoman nebůmltou ! [mčmu fušonmtclí
:: flatodí fe [Tom: neman tutfta
(mta—ot tureďb) ptifkmím. “Intel gailftí
nngpmá me [ml nabutofíl třel'ťana pfem;
:: ubobp Henan ftíimje pob iatmem tiu
redúm, -- a mptplnie fropm uhutnifům
nelibffě nafiábání poimenomnl ie mpgnam
nč „netmotamt“

Rbpbp fe-bpl ílínm neobmqenpm
mídbeetn Hmota bomáeíbo fin! , gniiftí
prcina! Heffauftí pomibomí bplo bp fe
io tom můbee melmí abošním llbu na:

mšbp potratíío. Sato; 'e to má 6 řečí
narobu, mona fe to má 6 mnohem
brnšňím pollabem -— 6 mírou. £pr ie
nilatp nárob eigí neon! ptibriuje, tatpů:
fobí eigí mobutnřiňí mpílm na nři;
oíobní pomaba flabffibo oroffemf fe tomu
na obpot ftamí; ale tonečnč mníí fe přece
pobatL flano ftmtil mnobp nárob'íawt
fmůi, :! nátobní ibn pomíbomí nepto.
bublin fe nim; mice. — Be fe to tatě
tal [ 6 lřeífanflon mírou m iibofíoroanim,
imenomitč me Slamoníí nenalo, bífp bub
tel mnefíenpm fpuům fm. Samanta;
9166611Gnořině buwomenňmo “ce bloubo
a ubamř obpotomalo neptátemňm Evin
bnmebánům, ale !onečnč mufelo přece
nh-utnoftí ieild) mííio ufioupíti. — $ba
tia fe nemohli ťebolníd bo neplepupnpcb
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but :: lcíů obóblltt :! ntb fc pico bran
nice přeítěbomati a toho fc pub blínofíi
ntrutnitům turcdód) gadnálúti? Roli!
po! jim gůíialo lláífterů m Glamouflu,
Gbomamu :! Bofnč gacbomanów? mul
jtbtn lamoítan ncgůíial ncbobóm gran
timánům m fraiccb jibunomatlfřód; Inpo:
tuíímó. !Dhobí) bmufrdtc ! thtrátc gn—
pálcn a gemi :omnóm učiněn jen ga ten
čas to [z po čtou) měn; ncnftálc hmamč
půtfp u) gemid) iíbonummlffůcb tvcblp,
icito ( malnou čáňi !Dhlhrům iu! byh)
pobrebcnp Ilufům, muitnwfíim aš bo
Mamma a Brod: :: btůgu cbtlimíííml
na !Bíbcň.') Šplcli atc řcbolnítpolapm,
ta! ici btg miloírbtnftmi gablli, togícfoll,
aneb co bómalo můbcc m obyčejů na h'xl
přiblli. QD fhulu btůgqplnč iíou gprámp
:) umučení ta! mnobód; ob trmcááboní:
mbcb Iurtů nímrcmúd; febolnífňm!

QD tab! bmupů boícnnów nalcgám
jména mnobbcb, mii ob ncmčřícítb nú
fxlnč uímrmll bglL molu 1520 hp! jiná
Blagci xomačič promhxclaltm,po
flčg i biďuprm, qui fugiens lyrranidem
Turcarum Drino sub mcrsus fuil“ ([ tn;
util'aic ptcb uttutuoftí 1m:
lůna m řece Shino utoptn jen).
Sláímpnitbo :. 1523 Štěpán sn
člč, „snb quo plurimum fmlres Bos—
nenses a Turci: pnssi sunl, omnibus
fere convenlihus solo aequalis“ (pob
něm; btatfi boícnffti mclmt
muobo obSZutlů“Miniuni ]lm
Foto mfícdpnptíáil'tcxo “>ng
HN.)

!R.1526:Iomáš Glatocmlč
biflup „ab inňdelihus occísus“ (ob nc
mřřicicb gamtnšbčn). ?R. 1535 5) a nic!
%lnbmlroml č, biflup„ab infideli
bus occisus“ (ob neměřicíd) gablt). iR.
1579 Mltuláč ugrlnomlč, blflup,
„a Turcis jugulalus“(ob tuth'x flat).
!Bofícbní biith boícníh') Dgtamíc',
branou pon'cl [ml-tí ial'o tom obmrf
nou gptámu „$“" I. ?B. 1859 potrat.
91 in! mem' icft tepnu mnošftmí iinád)
činu“; (mbiílupů) toboto mclqaftouicnčbo

') 351135511Qoneimícz Hemanftm totiž Gra
brong 'Balalůw pob n\ůbcomnmím Sana
Schima ;(omcnámoc Int-zdál

žábchn; blbnn nčl'olita Rolcti nhutcn:
fixní mobamcbánům m občt pnball? —
$omčftná „tutcďá utmmoů" íábá bobu
šcll aš bo nanebo oímiccněbo bcmaw
náctčbo ftnlcti.

Glowůtnf; [lbonomaníló [plfomntcl
ťnřgůtantln'ct Balič, icboštojméno
proflulo ob bcfíti rolí: po (de' Gump!
a jen! byl ogbobou řehole ím. grantlňta,
u3amfcn byl čtpn) mčíiccmtmamčm ml:
gcni m Garaicmu. Dblub bol — ia!
mt [měm unu, umim; mne přeb fmrti
poctil, boflábá, bn Qaříbrabu přcmcyn,
tbc opět brna mčíícc m ítmt'tlplnčm ša
láti flrámll. $řcttplul bolcíN, ncfnágc a
tčlcfné mnm,.ttcrt'š mu na boinč míře
gproncmčttló Dum ?Buma ;půíobil, při:
pramllp robota mlabčbo mnie :) gbtami
a šfmobptí; gcnxřclt but 20. tmětna :.
1857 m 38. roce mnu [mší,vo.

Duchan QBošim naplnění Etan
tlmáni bltbčli íicc ga čaíů pronáncbománi
šiwot fmůi gacbtániti, neihómali ít alt
m tmamód) ntpriítupnéd; lcfícb (\ bordó,
nýbr; m ofamotnčlócb d):utrčid) a oíabád;
mmm, ohm into břímt.: fmbd;
tláfítcni, oíiřclé tfcífanv (\ ímé milé to:
bálo namíítčmomnll, potaimo inu Romo
Bezi bláíalt a na bqpcčnbd) míímb -—
čaftol m (burned) —-—občt nom-sáhnul
hnali.

© ncbcgpcčcníh'oim Limota napomb
na“ Hcífanp ! fiálom nn ímntč mít:, a
jenom tatto poí'tlnlll BmiIofti ňoší meltč
mnogíhni onablúd) :! jiš obpabnulód; fifa;
fm! opět namrádll.

QSráml tal, int lašbb bobrů [lutcl
cbmálu ale ">qu i pctcluou ain't Dubně.
cuje, tomnč'g [ ta! bplg bom libí, jen;
tcnto sdilngnb Hl) m mim! ofočill mii:
nat, info fc mcblo fm. Gotiuoml :! 831:
tbobioml, tot 3: ft gbá, inluby bobrobln
mmč [Iomanfhbcb nárobůw gláíítníbo měli
mnuamcnání :! pomolánl bp“ ! tomu,
útorp, protimcnnmí fnáňcti! —

!Broti tatomčmu nclafťamčmu nfo:
čnmání muíclt [: přebítamcní tábu fran:
timánflčbo ncicbnou bránit! :! botásall
powlbp nemlnuu (mou "wile přcb fou
bnou Balicí $ctrowou. bolavý a mbččm)
lib pobpotmal obranu íwád) bucbomnícb
otcům na im! ilaam'ml mbpomčbčml,
. nlcbzto bm! tuto na utc'qlu l'lobcmc.
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Dbpmattífhoo měna chďčbo tovbalo to
už bnc 10.1cbnal.!13.1712 nátlcbn.
iíti wpímtbčeni, iešto ofmčtlnic člnnoít
ftatcčnpd; ílnbůw *Bánřz „*Botmgnjcmc

pob pfííabon, to: fwčnt ítočbomi, Š' ctlv
bobni otcomč ímnttfffáni nctoltťo npnči
fiibo čnín, anobtš : tebbáš, m;; nan:
[Iamnč frálotofhoi pob ibo tnttfno pobro
bono bylo, non'c ptabčbp, bčbp, toblčc u
nás firmách potřtilt (\ ! míře tinnitu-ta:
tolidé nagpčt ptlmtblt, :: ubřlniícc nám
mífctbm) [mátofti to nt poůlňomalt tatto
fm, Le fbpbp tčdato cttbobnpd; otcům ntc
bolo bómalo, lábnp 5 nás bp ncbpl tft:

(conan, ujal to fam! pon-tění Stunt top:
anémii."

Slnl [to!bcctmíBofňáh'no ani tatto:
„*Bončuoabi mp togllřni gtnrcdód; tmjln
fm: bo Dícln ifmc fc přiftčbomali, itn;
jím: mest Slutty ob ctít). otců potřtčnt
:: na míru římílo latolldon obrácení; pro
to; nemáme ptotl botčcnpm ctít). otcům
nic to nanntatl , nnobrš št ont first gboš
nb, botlímú a cnoftnů jcltd) šlmot, mffe:
mogm'm přičlntnim, ID benníd) a nočntd)
ncínágtd; nám ftoátoftl nbttoroatt [: top
naínaiotoali, a přemnobč ; tarifů, tnttů,
a idnematttů na tatolidon miru obrátili,
mvíměbčnicmc :: i: nás pobnco botlhoč
roebou bolaónicmc prbp toboto pofmát
nt'bo žábu m Qoínč ngílámalo, anjiftč bp
bola tocta po totollctmí m iurcďu "

floto ítotbcchoí iíon tim pobobněim
míře, pončwnbš ob nclnččů podmgcjí,

icnš tp poftqománi gáílnb ftbolnířůto ga
iiftč ndttanni bpll. 3 šli: ai pobneo
ptamá mbččná (díla ro iiboflomanftčm
ltbn ! tábn fm. Srantifffa. Stanunřiííi
lib má řeboíníta mc todle ucthoofti. Stč.
to!!! mit batclo putuje gbošnó ilboftoman
bo mgbáítnčbo d):ámn máuč „na opron
fftčnjc (obpnl'tlp) .Rbpš iícm poneiprm
mlbčl, jat mntonafh; llb na poítočccui
chrámu ímé barp rogltčnčbo brnbu při:

nán'cI ftlábajc je na oltář, nemohl jím
fc tatotočmn mně icfítč boccía ncgnámčs
mu obpčcit bofti nabhottt. Shall; to na.
připomíná mbččnon lánu mtřitíd) ! bn
dmoním, in! it tolifo nr. ftatc' títhoi
nalqámc? a to uíóránčuc' toailčto, aneb
tm fmagcčct ltnomb poloácnb ob d):t
bobnč iam; na oltář !Bánč, gbališ nc:
fmčbčio mčtni lóítt !$an a jeho nun

gcbnífům, in! to btbá ob fatoliďpď; bo:
báčů to! Echo při íBírtácb') proncffcná
flotoa: „86 nit ncbám!“

Geben boftnfh; f_mnttn'lón nm! top
ptmootoal, ic tamčiííi ltb čaftčit ( šlmá
telata (!) „na fmcti nlbom" (občt) pti.
náffí.

Rboš icbnon npnčjífímn biflnpflt'mu

náměftnitoxoi to iBoínč mlábcml a fc:
bláti ; tc' ofabp, m ništo málo! floátolt
ím. blřmotoání nbčlttí bobíal, toftříc na

tonidp přijeli, [patřil icbcn gámošnp _fc:
blál, že ten tůň, nn fterčm touštbnč oče
támaná pomasanp mánč ícbi, ni ítatb a
Wntcbp bol. Sbncb Fotím ;: ftočbo čtlébo
lomnita bolů proto!! ! btflupowtngtc:
čaftnt gofpobtnc! noo moga
rot auta?" (Wcjbůftoinčjn'i!Banel mit:
na mt'bo mmm'ta) “Dobroírbcčnb ná
mčftnil' biflnpftó fc ponímál této proftos
[tbtčnom a pofabit ft na pobančbo mn
l'oňn. Srnbčbo bn: profil tm fnmb nptu
mní) bofňát molcbůftoi. nómřftnita, abp
tobo toníln, jen; ni to! malin topgnačcn
bp! , to nepatrně anamcni ímé bčtlnlfč
nm; a mbččnč lóflp ! němu, intošto
! ítočmn bncbononimu molcpnítpřomi, po
bt'gctt ráčil. ——

Řeholní“ fm. grantima mpgnačnlt
[: a! pome IDStbonotoaníln obgmlán'tní
borlimoftt to ganámóni obraně budaomni
(mám a wc topnčomóni “Toini mlábtše.
ž'DZlabířcbolnícl obbpnmjí nnbia ftoá m
nomogříyném tláfítetc „ad sanctum Bo—
navcnluram Ep “ m SDlotmon; poíilaií
fc al: tatč tašboročnč nčltcři bo Static
bo ropčn'íd) "fol. Sat tořtlon lánon pro
nltnnti jíon ffročmn nátobn, 3 ntboš
a to ttm'm pmmií, íloěbčítčš itjld;6 nn
lihimt obtišnoftmt fpoicm' [naicní po :
lcbltl nátobní literatutn, Itc
ráěbp [nab byla to!! ta! bobatá info nei
mgbčlančmíd) nátobům na gápabě, lbpbp

ilboflowanům ncbplo bómalo, gápaiitt
o 211mm a báittl poboblí, potol a choi

')9. p. na oÍmorou (bromu ?Dánc, na 3611
bomóní noroc' "foto. 91 : ícgnamu notoč
př.[h_lpuitcíd; oubůto SDčbicttot nanicb n—io
tčt. ;: ifou libé admojnčmt obpčeinč měni
obřtitoí a buóomníbo blaba íročbo bbalí,
into ona čúfl nárobn, umíš ft mogolnč
tlc'b toqbciní ropbčlámá.
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llíatl onatní (Europp. Bofcnílá lltcratura
ob 14. ítolcti móbtabnč přílotoůna bola
ob ct. otcůmgrantlfftánůrofnalowč jíou
gáilubp řehole íro. grantlffra o nárob
!Bofcnuó,a tab nám gbůmá itím, potom:
mnoutl [? pomčtůmtamčmi mccbp.

Bosenská šlechta.
SDI: náblcbuDBofňálům ! ble úlcbni

mlurop nachází [: mmoínč ttoií „nárob,“
ačlollto ifou mffiďnl obowatclč gicbnobo
ftbflěbo tobu a mnldul jcbnim jagpltm
(f:bpóm totíš) mluroi. ll třl„nároboroé"
]íou: Íuttl :. i. muíulmanl, lilamltč,
Eatlnícl , iinačc talc' „lrfl'čanl“, Hold
t. 1. mpsnání líntflofatolldčbom Cótbo
mé jináč: „b:lifčanl“ pro togbil ob
ltn'čauů), nebo l mlam.

Sábto icft fflc dna mufulmanflá")
to jen begoml l agomc'. Élcdpta hofm
[lá bola prnmi icnž přijala miru !IRuba:
metonm, po ní pliftouplll ! ní bmofanč,
ltcti iíou pobnce ololo laibc'bo bobatc'bo
bcga neb ago; talčiebna čáftla obccnébo
an přijala lflam. ?Bo mčftcd;ilouuočt
ffibo bilu obpmatclč muíulmanl.

?luíulmanfhoo ID$ofnč gnamcnbtbm ic úlagcm. IoIllo brož gcmč na
fmčtl, ?llbanic (\ Goína (6 óctgcgomi
nou) poRptuií nam přítlab plmcna cu
topcjflc'bo mpgndmaiícíbo míru !Ulabomu
tomu. ale rozbil jen mi 'lllbanlí a
Bofaou: utnoutoml (albančíloroi) lboc
Bcinčmu \: míle, itfl mam tolilo fonna,
lteton přijal abp fc políbil mlábě; muv
fulmanfu'; ?lnlaut M1 přcbc mn'immutant,
potom tcprro mufulman. ou: iBofňál,
ačlolim i on přiial nomon mím ; příčin
gcmnčifficbmatolllo přilnul! ní, gc [: mu
Bala blanmí roštů to ilmotč; pro ni ob:
utnul [: bratrů Md; po lm! a pitial
boala dpi nárobnoft ——Glomau ftal fc
iurlcm. Suant galolculron'i fc tatto ro
gcmí, mnícl učni talc' otpotc ; mífta l
přilclltoíli ! tomu bplo. thtp na roli:

')I'oítílčbo rotu [Biral na glorqmč Boítníhi
tnc; frantimán mubo l almump na toho!.
“!qu a poboítincc pro opufitčnčGlommy
tn Gash-obč. matně pobporo bondmó Ic
ob nclolila rolím: lřcílonftóm bratrům
to Ěurtďu ob hranatou nepofll. počet. p.má..

") Muíulman, m'ubamcbůu.iílamlta jíou ná
;mo wpgnamců ton-pmumoowp.

mlábnc neobchnč to gcmi melilč a
lxáfnč, maiítl m mocl [ml wíledu půbu,
bobatfhpo l panfhni, požitluiíti ; mogolů
600.000 pobbanód; lřcflanů. ale čim
fc prolágal 5bc mam? Eanatiímcm a
úplném ncboítatlcm butbomní iilp. Glo
roanč milou nallončnl ! fanatiímu, ale
dptčjí bptl nabcpnutu' točron. Slim fc (tall
Qoíůóci mčtíiml fnab fanatllp, nešli bpll
fam! arabomč a Iutci. momč toboto
mplpmu min; uobamctomp ich ínab
ieíítč lbrubá příčina Brannému fanatlímu
boímflpcb muíulmanů, (: to buď; rent:
gamma. Bptoncmčtcncc a přemohli! Ban:
[: i btgbělp fanatllem ímé noroč miro,
abp to: flood; oční; ofpramblnil [moic
obfloupcní. QI bofcnříti mufulmanlibncs
litam: iíou poturčcncl,alc ic ifou míru
ptomčnlll l;ntb pfcb nčlollla Bolctími;
ze boli plcblomč ild) lřcflanč, to boblc
pamatuii. Go fc poíub bálo ůtiíh'x to
Borač, pocbagolo roflc ; fanatlímu mu
fulmanilc'bo. Éoítnn'tí mufulmanl nebo:
pountlll lícílanům jalo ataboloč a tolafml
Starci (Dímanl), aby měli ímé mám; a
molnč fc mobilu ! Qobw Staré cbrámq
floro mn'cdnp obollli; málo tbc gůftal
tmp (: to to tončinád; tbc mníuímanů
málo (tato na př. to .bcrctgominč a min
ftcm l m ítmctuí čáfttc Gown; nomódy
ncímčlo fc ftarolti a; t.!851,lbc rolába
rogala Boínu pob fmou tu!“ :! pohotlla
famotoůll tamních muíulmanů. 330 tc'
bobo bplmptoftlcbal SBofnčtbc icft mu:
fulmanů ncimicc, t. i. m ínnbšalu fata:
icroitém a námnidčm 110140—150 tlíic
lřeílanů (60.000 latolllů a 80.000 prac
rooflamnpcb) toíllo jeben cbra'm ptamo
flamnb m ěmaicmu a ttč llan'tctů latoc
lldpd),ltclíšto fc (bránili „mamina prif
milcicml. 215 bo poílcbnicb bob uftlotoall
tito potutčomati Reitano, obnímaiícc itm
bětl a bímlp a nutit: ild) nčlbp ! mnu
lomí.

moira! nctoIllo proti cigím Mt
Qoíňál talpm fanalllcm: $oHabaic fcbc
ga [loup lflamu,oporotbá i onatníml moc
bamcbáap íalošto ncnčtuómi f(ubami pro
tolomóml. Dímanllia (přítomná iura)
icft jim ialo biout,imcnomitč m nomčm
napolo curopciftém [půfobthcrbš fc npnl
po Sťnttďu na tom mam; ffiři. *Bw
minu tnto pollóbaiiBoíňócl sa mamuti
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[Iotr'bo louce (volta (Hiameta),ienšto vtb'
naftane, infmile bioutl (lřeítanč) neb:
mláonou mb muíulmaug; ptamomčmí
Bohnic! mluwí ie fe to ftane, to! fe bo
plui 13. ftoleti ob bebširp (nyni jíme ro
1275. roce bebšinp, letopočtu tuteďe'bo).
Sbim gaimč, že nan'el mam to sem! tus
topeiůě, ua půbč flomanitě,poflební opos
ru proti tlámalu, img bo togbrcuienefítč
:. 1851 bila fe Boína 6 mlábou tu:
reďou ga mabomebauflou míru!!

ale mam, jen; gplobil bobaton
obtaguoft urobit a nomůd; !Bern'nnů,
jen; !Iutl'ům bal bobu flétny bleflntné,
ničeho; nezplobil 1m gemt flowenftč,
to Boínč. 'Bl'ičma ití! nepodmbnč to, že
bud; té min; obpomie přirogenom nm
toauffč. Dlčhtre' gámobb mubnmebanne',
ato mnobošenfhoo a bofonalč usnmíráni
mn'tln, neuimulb fe to $oínč. !Dhmboc

anima potíbtu fe nadpágí to iBoínč (\
ef! banbou ptmočmn mubamebánowt bo:

wíeufle'mu; geufftino gamimií fe teprroě po
fňatlu. Mubamebmtftwo to iBoínč při:
íalo na fe smlán'mí rág, iafčbo nemá ilnbe
na můóobmág miftohatiďú. Stati mech:
tlci boíenn'tl' ptiiali míru mubamebauflou
abl; fe upexonul mpoítamení imeni; iou
ftmoa ftubalui gůfmla gbe aš bo 51851
the; Dmet pana gamebl tefomw tu
teďč.

HB mčl'tcd) a oheíÍcb mlábnull ta
pltánt, lterougto moc bčbuo ípůfobem
bčbičnóm nčtterč ftare' bofenné toblmy;
im učtollfo málo měn nebpío pob moct
"letim této. 3an mčfto Iramnit, the
gi! megít; ten mňa! nittetat Ie nefmřl
mám bo mld gemihSd;a muínlnmni una:
mičnč bo ftíbnll. mat Garajau), blnmuí
obcbobuiďe' mčfto to Eofnč, the legela
ipoíábfa turedá, inuičátl. umíte! toeble
]:mtičárů bnlo m Gorm! jem! ihll memo,
l'tm'š botonce gámifelo ob tapltána, to
tij fpabije, im; měli bčbičnč prámo mon
biratl me immu íultáuomubefátef feblíh's,
za to alelu čas potřebu;[roušm me mom'tč
:: to na fmůi nállab a o určenou bw,
jinou.

Stefan—ábola foui'iama meótlďá m
Gaiu! Foto pobuee. *Bomřlamííibmb ga
panftmí lteífanfte'bo, upevnila íe promčs
nou míru. Cultáui tnrcčtí ::ifbt) bl; ne
bol! ttpťli feubaltímue, tom obpomó

Gren! Mio-, geme- :: leotoplínl.

budyu míábp jeiicb a utvoflufíuů rozta
gům ieiida, tbvbo ie tento feubnliímuc
nebpl fm! pobporcu mubamebauifmu a
tím & mod fulmniře', a to to gemt mhd:
[ml, ťtetčbp nebolo fnabno obránltiptotl
třeílanfře'Gutoprobo fe nebránilo fama.
Síně jen 3ch Boínumciici from! lom-bo
ftmtcgiďčbo (balečnébo) fpoími Blunt:
tem, fultánomč jiš boli gtratilt: subto
gebo ji byli na přebeme'm floleti bobpío
Matoufto anebo bo na vočátlu toboto
mčfu připojím ie ! Erbilu; Žurlům ii
gacbomala ieblnč mecbta Domácí, tterá fe
6 úíiltm pobhoubobmjm bila ga mubo:
mebanftmo nlurlo,bránic při tom mírem
ímou neobmqmou bomáei mot. Studie
lano pouonánoala proti megirům fultauon
mám, tbotoiim cbtčll obmegoroatt neob
totflořt ieií; ale bbboie tatomč přenalp
ba; ! bneb, Ibošbo mubmncbnufhou bros
gllo nebcapcčí. Rboš fe (Šerut Bití, lbg!
fe potom 'Dliloě gbxoibnul proti íultúno
ml, mítnla mfíeda ffkcbta boíenftá ga ful.
tána prott Bitímu &proti Willam.

3:1 neinomčmí bobo Rota fe mot
boíeuftě mecbtp tolábč turcde' nepoboblnou
a obtížnou. 82. 1848 uminila [obč. penml
glomltt il a t. 1851 bommla tento fwůi
gamer, tn! ge ieft metbta bofmftá na to.
meň poftamma jinám monemítům w ilu
reďu afpnbomč obfnančul; befátet, Ieišto
mbbírnli [pabomč ga ilušbu moienitou,
mobírá fe non! ! mtonm námi Rocío a
a bároá fe m náiem, boíenfftí monemltč
paf pobtobent iiou obecnému obmobu.
Elie nad) buď; panně beg přehání itím
inne to mufulmanecb boíenftócbl © ooo:
mšenim Poblišeíi na tuteďé ůřebnih; tal
1an na Reitano!

mág mubamebnnítma m 80h! Mt
infáfi [enhoá btboft beg šímota, tterá je
nčtbo plna optambime' bobrotg, ale ien'tč
čaflěil neibotífi globb. Sebenltáte gpíwal
lb iebnom bmw (bofpobč) [a_miemnčm
tutoltt gpčmeeptl guilda; o Realiem let
!Ulátfu, infobp byl tento latinifem.
*th'man bloubo bonoudml gpčrotm,
tonečuč ale tlumočil a mntrbna gočwtomi
gum giochi—. žDlřč, blágnle! Gum) íta
let turčlli jíme Emmia a uemobli iíme
bo poturčitl, :: to bo ga otamgeni duce
poíntlaítl" — 39h boíii vtíllnbů, ;:
muzobb mufulman 6 mlaftnim nebtgpe
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čenfhnlm ujímal fc třcffana, !tcrlbo ih
balt :! tunnm, a že bo gadptánll. 911:
B brubč Drom; rolí! gíčbo utrpěla táia
(třtffanč pobbaní) ob nltbl

Scbma bo ípatřič, a i bncb pognáš
mufulmana po icbo fpůíobu a mohu; na
cch) [wčt bltbí o jatmnfl tupým opom
imim. ?! bim miru! učfolim ob mouč.
tom noíi gbraň anti ii !bo “uší, pict:
iíou nab míru báglimí; jcbma 3: [: pro
nríc powčň 3: Me““ -crnoborcl
přec branka, mnid'nl fc přcftmni, gnatí
biomu iafobq ga prabrm h;! fiamct (fw
noc noha)! mobnifauoíti není u aid)
šábnč; floru wífrďa itmrfla (: mn'tcbcn
obttob írft m rufou Reifanů. Wcmůlt
[: řictšsbp boli mffebo mgbřlóniprágni;
|cl't iicb mice u-gbčlaniscb nešli lřcffanu ,
mfagrčm mřnč maji molu, tbcšto bo r.
1850 nm,—lo m celí Éofnč ani icbnč

molo pramaflamnč a falnlidč bpln m
bít-něm (tomu. ale mgbčtáni, ftcrr'bog
ůoíl'n'ut muíulman nabómá, itft baronce
otlcmálffč; učí fc tmďé gramatice, naučí
fc formu nabpamčt; ibcvli umřít, ohvoič
1Marabňtinn; iii: tm; n) oboru gala
jiném uršll cutouiftc'm. SRuíntmanoml
:boícnflčmu ncnapabnc abr— ujtl janata
fmčbo matrrfh'bo t. i. [rbftc'bo ! píímu;
pří: po tnrcdu. gnóm toliío bma plot—9
piícmnč člnnofti bofcnítč m mmm, ale
pífmcm turcďóm ani po icbnom ani po
hrubém nic není; ptmn ich flowničcl',
tbc fc obyčejná ((ma írtffá mpllóbaii;
hrubá icft lalogpčm ialínbii Boínafů, [tcři
byl! to Sbnmnč (m .ocrccgomiuř). Stat
fc omn'cm nmgtabuic na nárobui apčmp,
ttm'što fe ! gpímaii ! nami tmoř..

22:51 bahnitém! muíulmano min
anammltějfíi ifou btgomč, potomci ftarč
ftbítc' mem na této „1111.53 nmbomč
byl! ; tobů mcwttdócb; ! oni byli bc:
gumě, itn i: obbtšcl! mámo wnbímti
fultanfh') bcíátd a 'Tongiti gn to o brn:
jinam! imám! na íultánífčm mojí“ Bm
by! boípobáž nirtcrč mcfnicc, a mm)
lng, Hobao objinub, btal ; &' blbiny; bc:
fén! co ívablia. Ba bohům bylo iímov
bobnóď; !mttů (fcblátů), ia! muíulmanů
ta! &třcíťanů, bom mnobo, atc foufcbni
mufulmanl nutili těd) Ecífanffbď; ícbláfů
aby fc jim pobball, a proto iid; ttb mice
ml. Ricíťančtáhl ich! uomiuaii na

fpabo, ncboť tuo pondball fc íafo ga
fultannmp úfcbnih; na pominu ! "hmm,
to; jim Dáma! befátcl, a čafto iid; há:
nili prot! !ovltánům, hrubém bcgům a
janlčórům. Sloni talomód) fpabů není
to warn! mice; bcíátct jim obfmlt, a
mcbiráni jeho hočtmo itl't nyní ncítbtč
nám náitmniťům. magora!, tteři mbglt
fpolu ípabiic, gůnall jal Doll.

“Bmomé [amt říroii, še jim po.
tom! norách třtílauifúd) mrcbttců tvím.
ífócb; mlumi mimi čiftč a háínč po
írbffu, ušímaií fiat—ódyforem iatčj » lit-11
obtmčm pomomígdo. tolifo flow mrcdód;
bonofně bo hh plttou. O nčhctúd) ft
pramí, ]: o urcitou oftrašřtnftí dmnmií
Haré liíNno cb fróťům baírníhjcb a írb:
flbds, mount št jím but—ou ušitrčnc' m
nčfmc'm picmmtu mča'. mii sa to, i:
přiibc čas, the; ani: to pán! lřcíťaníl'ti
bubon ponomatl m Quint a it bnbou
danbítl info iid) ptabčbomč bo ďrámů,

iafšmllc gmitřgi [fi]. 3 bcgům tolifo nit
tch vřtbómaii mc fmncb ptabčbomílódp
tuláci; (to jen famcunód; tmbiífdcb), ježto
ga Hamid) čaíůn) ( rblcgmí mobršctl
mohly. QD celom ale jc mčtífma fu!
tčóto pnfta; bligfo nich tím: but—on;nov
mé, břcmřunč, 6 učhcrómi chalupami
tbcš přcbňmó mas pauítá, opobál po!
po hráním a na román! rogtrouncm; Hou
bomb) fřcíťanům.

Rolníci boícnňti nemaji šábnčbo
ncmomitíbo flatht; a to aut ti, co jim
monemité. QDňcďa půba nákší mcdytč.
$a! fc to Dalo, ici? Mít! biůorldou gá
babou.

Znělky o sv. Klémentu.

1.

Klémeme! Tys zdobou Církve pravou
Vyučen byv Pelra od samého ; 
Nástupcem byl's v úřadě lé! jeho,

Břímo po něm byl jsi Církve hlavou.

Ke Korintským napsav důlku žhavou
Smíříls' šfaslně ducha rozporného.
Odřelmuv pak úřadu se svého,

Palmy došel: Krimikou za výpravou.
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Mučednlku Bom Řím u vděčný
Jako naší svatí vdrověsti

Vystavil již záhy pomník věčný.
Svatí naši s velkou uctivostí
V Římě složili Tvé drahé kosti.

Tam i Cyrill pohroben nás jesti! —

2.

Kde jest pro nás Betlém viry svaté,
Divý pohan -— na Velehrad běží,
Křesťanských ho láká krasa vězí.

Vraždl, loupl, pálí, veze jalél

Ai viz! po cestě tam po lesnaté
Nesou bratři svatl schranku s těží,
V nlžto tělo KIémentovo leží,

By je skryli zrakům sběře klate.

Brzo zvedá se tu kaple nová
V níž se tajně svaté tělo chová:

Nynl zřlťz ni sutiny jenvkolul—
„Stavte kapli u Osvětiman zas!“

Tak zní úcty vděčné dlohojiž hlas —
Pak se zhostí mnohé srdce žalu.

3.

Rád ja sobě v mysli zalétávám
Na Llpůvku známý ua pahOrek.
Zasednuv tam pod stín vonných borek,

S kameny to do řeči se davam.

„Kamenové milí! tak tu lkdvám
„Přesmutný ach !na vás máme vzorek,
Století že minulého zlorek,

Nevěra — že,uškodila zla vám.“

sum tu kostel Klémentova jména,
Cyrill, Method ho tu vystavili,
Když vlast s tělem světce pochodili.

Ach, a nyní! jaká jest to změnal
Žel! to tupé, nevidomé plémě,
Strhlo v rumy stavby drahé téměl

Dr. Bílý.

Návštěva v Krakově a ve Věličee.
Od Frant. llocha, kaplana v Jaroměřiclch.

Úvod.

Stošbt') fl'mbent fe gnjiflč po cell;
to! na tráfnon botu ptágbnin tlflimá,
mnie tu plílelltoll oblebuontlfe po milé
mlofti [roč. Ialomou to nemoci “tus
bentflou bol l pifotcl třebto řáblů talč
nabdpuuti'). !Brnmi robieto tue' bolt omflem
jen na bliglč otoli obmčřenč; nebo! bále
fe obmášitt bránila tepla. -— illoítoátnó
bota .boftonllá, welebm';a ftarollomní)
QDelebtab, pamětibobm';BHQÍOW,
otolt Ětnčulle' čítaiic ob leomoma bále
! Sloupu (: ilná anamenítá mina nah'i
hrabě Mommy; poutala nei břim po:
gornoft mou. “Imaal fe ml meblo into
latomel, čim mice iíem mibčl, tim mimi
touba mguitota to frbet mím nomč ugřitt
mille, nome' obábott troie. aa: Romeo:
nom Sungmannomč čtl ifem poíebnáni
o folnid; bolid; toe !mčtlčce.
Goš obratnoít mou tal togniřilo, le ob

té bobo ifem uftarolčnl vietnamci, Hera!
Bod; fe tom ucjínabnčit bohatí, a tofl'e
očitč oblěbnontl mobil -—$o třecí; leted;
board! tonečně úmon míli to bloubo tou:
iebnl očeli'uoam') Rutet. ER. 1856 na:
(loupil iíem eel'tubo .Rtototoa a bo
!Blltčto o ilun'enom námfl'thootě u
mintl jíem fl 0 lonomóm čtenářem
fbčltti. SDe'lfli eel'lu fám a fám tonatt
bami přiliš bloubamč a nubitočl Glo:
met tolbi leeeo pmmenlte'bo, mtbt báínč
mojom; ofirobo (: nemů'ge tito a bojmp
moftříbatt. Rialto gttóci ceflomúni míleden
půmab fmůj. &;! item nebo tomu mimi
pombččen, fbol milenb přítel můj ER . .
Ge mnou na cem! fe mohol. SDaIeIou
eeftu pčmo tonatl muobo čaíu ulímá, o
protoš jíme galebtt to D. . . . na je
lqnlci a uiíšbell ! pobtatimftčmu !Bo la
itn, ielto monllá ro(ěirhot [m. neitočtřlim
mnošfhoim n á : o b niob fmčtcůtoa fmltlc
maid). Sieně totlá totem, Revellbp tollt
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imaibd) měla 1an moifio. OB poiicbuim
mliiíim uábrašiDímicčimč fcítoupiii iímc
gumu, budpom poučrub fimuic' oubp ua
romuali. u bic, to uámmnobo pcoípčio.
Scbcn poifií; a mimi piimčtimň fuč.
EDI.. . . přibiáfil ít bucb ! nám a po:
ptam ic na cíl ccm; nam obporučii nás
fmémupřítelil'učsiěcmatomiiému
guámc'mu poifiému fpifomatcii uiiíffuic náó
;: cábi mitc'mi bubcmc. .R bcíóté bobině
mehr boragil náš třgccobbcdpuiici pámiť
bo profimuněbouábcaši Rtaiomítčbo.
Stat pogbč ncgbóio fc nám býti fiufíuc',
nabfcc'cuc'bo mel. pána uáficbomati, pro
čcš gůftaii ífmc m ícbuom bofiinci biigc

bráni) Slorióuffé na moc.
ŠDruiyc'bo buc (31. čcnncucc) pHínl

nás mi. ». Gccwatomifó, ia! nám fc:
čcuo o ptám! [iowauiiou lnfiamoíii a ne
iičcuou upřímuoíii. SBřitci můj fioušii
břímcmm [na. wc mcitoicpčm chcú:
mě ašanm; Matic, při ui; jfcm mu
přinubomai. Sia to uáe mci. pán ubon
ftil ínibaním, ttcrc'š přátcifhbm bomoccm
ofiagcno, wóbocnč chutnalo gbčiiwnc
mu účel ccm; není obicbnai a “min bo!
mlumil B otbotuofií iaciuou přiicšitofi bo
QDčiičtp.

Vělička.

“D'třítcčloEčličfn icfi aii půl
brubc' miic ob .Rtaioma mgbáicno. 9čotuč
optóffcni (: ucfuci'itcluúm pornem upoccs
ni, boicii iímc sa píli bull-„včbobinp
bo bofilncc %čiičfic'bo. 280ml jel na
gpřt a pobomct gamcbl nád bo bomuřc
bitch íoiuíd; bniů, u !tcrc'boš in;: .) ua
miitčmmatci (intuici) bolu) ic bříroc o:
biáflti muií. Dbbršemňe míiupm'p iífřct
pqípciíiiiiímcbo bomu !) oruibo úřcbx
vita. 59h! gb: fpoicc'uofi; wxuiic'bo
Ginna, ; pěti oíob pogícfiáwajici, tccré
tc'i ofubuou ccftu bo pobgcmnicb biubin
uafioupiti minim. SDD bcíácč bití. n; fc
Maio, shall 59 umo fc jcfi'tč ncpiibláílí
a paf uapfai fašbó imc'uo a fiam fmůj
bo gápiíui hub:; a obbršci bioubou bilou
foiTiii a urcitou boruidou čaplu. 3 po;
řádu fe mmm fašbi'; 3 nás ofiódpal ta'
lomí obřm na [ch uamicťuouiia [mídpu
59h) bc; tom:. 28: [mětnici iícm fi co
Mít! nechal líbit, nic na ncntčfii icfi roiqb

"
bo fnhtid; bolí: af! 300 hoří: ob bytu
úťcbuiloma mbálcu, a mi; mufcli m
fmčnučm obřmu tom na ulici. Munzi
jícm,šc mfflďni ![uci ga námi pobčbuou!
3aiim to již přiliš obpčcjnč, uci bp [!
mia byl ibo pomminuul.

žmifimlbc fc bolů íjíšbi, jcfiit pro:
flcauuá ioina ua bmc'obbčicná. pcmui
[patřiti lic firm—í6 iiufióm ióbicm,na je:
bošto tomi připramcuá jíou íehia. “Bob
timto moicm icft bluboh'; tmami'; otmor
u5amřcn bmcřmi. EIBhrubě polowici toluč
íioii uprofiřcb 110111),oťoio nřboš íc imb
fcčcm' iábio obmoiáwá a gamotómá.
žluto práci ;afiámaii bma bělouni bčbaiíc
ololo “cupu.

Štabícbuum bo otmoru bylo mi
miru ústa, a proč:; ucbimil ifcm fc, fbnš
bmč ficčnp gc ipoicčnol'ii není, itccc' úgfoft
(mou icn'ič přcb dpmiii mcfciípm bomocem
sataiiti [: iuošiip, pofcbuou gbicbip,a
» ěábup [mčt boiů [icii ucebtčlp. !Bří
tamní: úřcbuíi mebi ic tebi; po [d)obccb,
coš oioffem učco bc'ic tcmá. 369 fcbobů
muícip fcfiupomatmcšii íc octli; ua mííič,
fubp fc ohnoccm fiíšbí.

„Batim co ficčni) obcím), ficoiiii; fc
připramp ! fjcgbu. mnou: Hutů s ro;.
Batumi tabánh) fcbio ua ucinišn'i fcbia a
byl přcb námi bo propníii ípun'tčui,
bm'řc unb nimi fc gamtclp, (: tu poíc
ball ifmc mi) 6 průmobčim c. !. ůřcbui
!cm bo fabia. ěcbio fc pobobd boutabiu,
ioičš fin nás cbiapci bčlánmii 6 tim
togbl'icm, iciua gab I'e můšc fpoic'buouti,
na prom; na přič přibčiam). .bniié fcbi
bo ioicčia jcbcu pobič hrubého. !Bcůmobči
fc » to fiarc'c, tu; fc fpolcčuofi icmotam
ucbontaia , uóbtí upcoíiřcb probiubinp
bršcio

gin banc' guamcm' gmoufcm, bylo
táblo 6 námi tal mimoto mplašcno by
ic bmětc pob námi otcmříti mohli; a na
tom fc boupaia celá fpolcčnofi nab brn
auou propafii. !!Rtág proicl iebnobo lag.
bibo, ibpš boiů pobicbl :! nebylo třeba
připomenouti, bychom fc pcmuč táhla
bršeii. Sá afpoů utržil iícm mugolp ua
rulou co jfcm fc hrát!, naolamšcni nctuuli
jíme ic m pcmc'm patře íolníd) bolu m
hloubce 34 (6911.
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o. Kaple sv. Klementa.

Qočfnmn'c no bom, !ttří fe po
fdpobtd; ubimli balí íímc fc na Icmo to
laplc ím. £lčmcnta, nad; l.!B.1698
rootcíána bolo. Dltář itft floupmni ogbox
bm a po obou [hanácb oltáře nadnám'í
ic íodmfm. &lémcnta a ím. Ctm
nlílnma. Gm. .th'mmt počin—á“ “Bos
láh'uo trčtííi úctu a imčno jeho irít tam
guámřjííi neš to tmied) čcfloiloxoollílów.
Sta gab toe mi)"mu oltáře ich tří; 6 u:
mírajíu'm Gpaňtclem mmm,
pttb ními focba blabonmocnč (Benno
Wario, to:)obtngcnů,iatfm. ?lntonhw
ml SCŠÍWGpobámó. 910 lcmo tool: icft
focba ím. Ruulmtp, been; ubtrm'bo frólc
Boh; a mnngcllo oolítčbo hálc Émila:
toa Cmblhoc'bo, ga iciiš panoroáui po:
čala pu') [: fůl tooatl. “B:-míná fc, Št

ožafnonbcnioBolthamm zábala fi to:toto mono, nim; bo ia! bobáčůul to!
daučáíům mohla ptoípřti. Wa to mbo;
bila ímčtícc libmllomuá gáínubni prům
bo ]cbnč m ubřid; fc naóágtiití folut'
bmč. 313173bo leoioa, fíbclnibo měna
manšrloma prima, btso na to Na bo
S.Břličtoa nechala tam topntl. iu bol íflnb
folui motopán, a to mm onen ptftcn na;
ltgm. Io vrt) [: [. ?B. 1252 přibobllo.
Síná potom proto!, gc bolo íůl rovnala:
gmo ob iatc'bofl paítófc či fcbláta. ímé:
nem QBěllčc, ble něho; mčftcčto Smčllčta
[: gome. — Sldge na tom ilnoto fc bo,
píbm. !!Bfítdo míra! liíiino praítarc', tmě
fc ooíub nacbágeič Bolhó, 3: m m 12.
Dolní fc gb: íůl topolu.

ŽB topic fmatollc'mtntflč na promo
jen bmbb tří; :: poblc nčbo ifou íodm
[m.Sana a 202ml: Magbah'no.
mii mtbobu bo lapicg obou (han iron
brou malé oltáře fc íodmml fm .Raíh
mira (: ho. ístaQtinta © SR::protl
ro(bobn “ blatonibo oltáře Mt tagatclna
Bc [odumú [ro.apofftolů “Betta a ma:
mia. 9133icbnom m)!ícnďu tuple ftoií
těž fotímGlgmunba a Sloganem li.
Irálů pomoct).— Dltáf, fmicno,
foam, tagatclnř, míícdo to gc
foil motcfáno. Slatogcnhw :! jme:
amino Bobo mellčmft'ma tiínře sBiom,

info při ilnod: mláňmíd) otilcgitoftrcb,
bbmaii gb: lonauc' Dušín;ůoit, ptlnicbito

bubclmt [bot- horním gommágt'oifuč mcn'ní.
!Dhufi to boti mcltbnč bimablo, Ibn! to
pobgcmuíd) bolccb tčrbto SiciímčtěiiliDbčt
(: fond a tlfíc bčlnítů píínč ímé pro.
gočmuic Bubu troiicbiučmu. £omq bo
ghe nenapablo latalombo [Im-onionŘíma
a ncpřipomcmxlo ic čtení gabiolo?

b. Komora Michalowičova.

Dbítbmmn'c hrubou !omoru gma
uou &lčmcntflou mem náo průmobčř
bránou na pomlač tomon) 112ldm ! om ( %,
iebmx g třd) mimčtíiíd; oroftmuuofti [ol
nicb bolů, nad; i rebutni bmoranou
“nic. “jen" 24 fábů bloubá, 14 íábů
“holá, 18 fábů topfoto. 'Bo 160 foluíd)
[d)obccb [tnouoili jim na bno ieíi. altro
ftom mto nechal náš průmobči bengál
from obnčm oímitlti :! tu ttprum pře
hoopml Boobimmiul goosoromall jíme
ohromně bilo prntoroltom libfřé. 9M fttopč
roigÍ formou) fwíccn (lunr) neobočcinč
mlltoftl, 18 flfnoiců moíolí) a ohně: to
průměru 5 čmé tronálomč foílgbotomcm'),
na něm! pti ndmíítčtoč mocných bohů

300 ímičct božími, a rogbor tobo nobiu
má ohromná oroflota tato uálršitč oímí
cena. 330 ftranácb moíoh'd) gbi tomuto
této jfou fcbřífp (! úgtč patoláčro gotten
:: latí přiotmnčné, ttcréš bligté průtopo
pojuií. ŘBibčli jíme bčlnífo, je; hub grub
bamofl neb práce ícmto tocbla, to tě m'nth
fc fmóml tabánh; [m i tam iafoíuoato.
ianítc' umím) fc Pmitati, (: opět gttámt.
Ioto hnítáuí fmčtblel, (\ tím pomůalč
lcfluutí Lbi íohtíd) m ro;!ičnod) bomáó,
budpáni Habiro, mám toogů, ()mlgbot fo
lcčcl, na uit-bg fc íůl fmági, to míře na
tigiucc gmlán'tní čhti bojcm.

!Bo nčtoma ftupnřd; přiml jím:
bolu bo mt'nč gnamcnltč lomon; Bidmna
(do, ob níš na ptam tomotn Qroěbot
mičrma fc nacbági. 93 této lomoh mp
boboloáfe senná fill.

c. Komora Císařo Františka !.

M 14. stupňů na botů pum!
ifmc na cbobbu 60 trolů bloubou, lttrč
nás rocbla bo tomoto ciíořc Emunim.
Bb: ich moí! břcnočný60 Rimini Dlouhý
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mén „gtantmlůu moři,“ img bm!
tmomč dmbbo fpoiuít a nab bionbtou
78 ílřcmiců íbotorom ich. 3 mohu pa
tfiti Ig: při oímčtlmí bcugálflóm obnlm
bčlm'h; m bloubcc ialo čctwíl'o ít btm:
jíti. Slo moítč Hou bma folm' pomnifo
ob t. 18I7 na pomátfu námmčmo (i,
faře Emunim (: dpoti icbo Rarolino
Qlugníto poftamcno.

'Bhíftrfíc tomm; měně gnamtuitč,
stbřidm ?luqufta, ciíařowno autorem„
tííalc grantxfft.: goícfa ai. přimo ifmc
opč: bo tomom ciíaťc grantima, o niž
jícm fc iii gmínll.

d. Jezero Přikos.

mamma této lomoto iza iqcro
foInÍ ID lomorátb řRoícto a Emaicr. chcto
má 159 nicmiců bém), 43 mm; a 36
bloubfo. Dia hřebu očcfámall iímc lobfu
ob protěiníbo bfcbu mqi bmonma pro:
magi plomaiící, bo ltcrčšfi celá [poícčuoa
(chto. &;Io nám ictl průtopcm, uab ic:
bošto miegbcm blůfhl [: ; hmTtalů fol
uiďa nápis a bcflo botnilům: „3 b af
EU).“ 553 ptůfopu famčm bolo po
obou hranách togcbnutě (mice. 11 pro;
ftttb nřbo gal'tamila klubka, lomora pro:
těmi gmaná EUZalct bola bulgálflóm
obnčm ofmíccna, co; í'ttaň'uó, alt Spolu
welcbnb půíobllo boicm. 2%; na loBtc to
bílůd) ťoňiíádp ob obnč btugálfh'pbo blcbí,
pobobali jíme fr prám! bucbům,o uicbgto
Daří pohané mřtill, ;: lobuít Gbáron jc
pm hh,- pobgtmui ga iihf) penis na
mččnofl přcmdgí.

Bb! mdml ůřcbníl rovnicím Bbálo
fc při mobndmutí, št fc mffcdo to Umbo
a icítouč iuš hroutí. čtraňuě hučení
roglčbalo fc po tuned) tbobbácb folm'dp
bolů, mího “nbfíi a Unbfíi, a; pa! po
Dlouhé cbroilc botdo unllflo.

Sta břehu tomato mlok: ftoií 3:

foil CHmotcíaná[od?a I'm. Sana DtcporCHM 530 icgcta [pabl pti; icbcna
lrátc moituíló bůnoinit, ale ncutonul, an
moba folul příliš tnbá icřl.

!Bo učtollla fdpobcd; mtm! jíme bo
tomm; <Bigtd, a pa! bo tomm; Gtcin:
bankromo romnč ta! proihanm', jafo
Iomora Smicbalomlčoma. 3bc iíme bd=
sell bo promítl ID nclbolučjífl patro met

bouci, tamní a bfma,bocbom fc o bíue
b'bfom irií pfcfmčbčilt. ímalo to mtb;
bcglou cbmillu, mil! mě: na tuto bo:
pabla.

e. Komora Letov.

.Romoru Ectom 137., [ábů blunt
bon, 7 fíuotou a 7 moíotou, nebolo
mogná mibčti, an prám! [: to ní opta
momolo. útcbm'l nám motorom—01,3:
Gumaro to onen poblminih';mtlmůbtc
milí). jen; [: 6 “Rapolconcm méřiroa! a
a po tti bni mc !Bčličtc blamni moim- _
ftč fiblo 5ařibil, tomotu tuto proměnil '
ro fál :: še búroaní abc bolo bálo !Bfís
!lab (šumaromům náncbujl talc' úbotoč
naffcbo cifořílr'bo bomu, fboš ?Bčličln
nmvfftčmuii. 23.13. QBcllčcani fc po:

boonům ípůíobcm m bolcd) folnid; bami:
maií. Čtít torunnidp ímicnů ; trofhaloo
mé foli bómá točímicmo, bubcbní .th
bomiďí) na gmlůn'tm' pawlači ac foll m9
robené, počne bráti, a pofločná noha
Rrafomianóm a malowlamt mc [móó
nátobm'cb troiccb tantomámútuná
tobni tance. 913fúli tomto jen pro
iebna ; těd; ncjftáfučiffid; očbob folnitb
bolů,totlš obtomuíp tafouffí) orel oblošm
míl'im náťabim tu mobobómání íoli po
třebnóm — mffcdo mimi wfufnč gc
foil ípracománo. QD icbuom wóllcnm
"ou 8“de onnód; panomnífů, ttcříš [olní
bolo namíhimili. SBoolaba 1"th prtuautl
pofláoána, a na iiítčm míftč flvfkti mno
bo ndfobnou o3mčnu.

Golm bolo ifou na tři patra čili
pofdmbí togbčlcnč a maji tetou—črogfá:
bloíti, še cclá íBěličfa pobiopáua jen.
!Bob QBřličlou lcši to! Na hrubé pubs
gtmui tui-Ro,horů [: fmóml d)obbp,pro:
ftrauofami, iqcraml, mětifi icň'tě gaiímů
pronom, m3 mčthčto [amo Qiůb ucho.
mii, bo fc nčtbq tlcnuti fotnídp Dolů ga
čala broutitl.

Steinoměiňi pole, na němž fc ptá
mč ptatomalo, itn icn'tč pro bofté in;—fis
ftupnc'. QD tagbčm tatomčm poll (tft
muoěílmi tomor, cbobcb,fllcptuí, tal št !
Domácí čal'to bloubímaii. Gill [: bub

nutnou: prachem láme, bub motptami
otcfámá. $tácc it to obtiiná. 5D“
nilo, ia! ifmc mibčll, pratuii polonagi,

— 6
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pončmabl při tcfc'mi by jim ptám! folni
ga tomu pnbal a to prý mím! mini
Gud fc počtt mnam pres tlfic. Ru
flrášcní foii polícbuic [: 40 ftatóó loni,
Nač fc m boícdno tonitnč ptcmomámají.
Gaim má to hm! oflepnou afhatl ítíť.

!& na bno botů folníd) můšc fc
po fdmbnb plati Gbobbq jfou mclml číně
bršánp. !Bto mčtírt iinotu "on to tašbé
lumen ponechám; melitáuffč unum; rolní,
» užito nenutí [: pobcpirá. Smlónmíml
houbami mnifá uftamičnč čtfn'pmgbud;
bo íolníd: bolů, ímž Mt můbcc (ntb:),
Ik by jina! folni isdn) [otma ftalcta mb:
"malo, ale ilš bámno by fc bplp muílíp
togpunitl. 3 ,;bramí ncni prý mgbud;
to folnicb bolcd) "labuti, an libi una.:
miřuč m pob cmi pracující, ta! blonbo
llii, jafo lh: na menu: bnblicí. ího
fouťbotinářc mlán'tč má být! folní mgbud;
ptígnímý. Icplota jen na almč to let!
fttjná, tal ic fc práce nemufí platbo
matL

Sbčlfa foluíd: bolí: obuáffí 1500
fábů, Him 500 a bloubta 130. mille
mfícd) íbobnitům pobgcmnícb tm tuned)
třech potrád; čltá fc na 30.000 idbů.
abpbpcbom mii: nálcgltč mitčti chtěli,
uliňfmval néé úřcbuí!, mnm! hubom
pu) alb mific aípoů půl třcti bohům;
bcnnř m boltci: cboNti. 20h; mňa! wi,
but :_a půl třetí bot—im;přctc ntigna;
menttčlfíi co me $3ěičccltft.

930 tan—d) gaptmila ccld ipolcčnnft
3 al. 40 lt. hun). m. .Rmmč tobo fc
bámá ímčtlonoíům něco apropitnčbo.

!priboutc na imčtlo uabigcli nám
Nhlíd togličnč A trpítalomč full íbotomc:
ne' n'Ěd: info fti'gfg, inetu frontám, falus
můře, tůšmcc, íolničh) a i. malířů.—iii,ga
minul lemm') pruh.

9D pobgemuim ílvčtč tomto psanou
jíme, co v rů mpfl a ntunamcná
pracomltoft libffá bolágati
můšt. '!I'c ftcm! tam ímnmo a zlato!
$oromnóme=ll ímčt, im! obówámc 5 o:
mým pobgcnmím, mníímc Babu bíla mgbá;
ti, (\ upotoutl fc přcb icbo fontu-notnou
mcltbnoíti, ze bo ta! ltáínč ! naífcmu
abba-ání gfíbil! ——

!Doptomoblls ml (. čt. bo bolů

pobumuichbeěh fc čiomčl mgbot uliňfo:
O

wem, ic ulfbe ncbqpcčno, přcbcc nččcbo

coš bágní na56mámc, bottle :!mtniti na:
můžu, očetámám tetu) tím fpífl'c, ze mě
omotnčťHemmati bubcč tam, to. ohromná
folni "cumi nnb námi mpní, ale fráíná
blantptná obloba, info báně nab mclcbu
ným bómcm ph'tobim mppíná, tbc Branná
první! na náb jícm [můi netogbhá;
nic úboll 6 miniatzm oknům, B frálnon
móbllbtou na bálomfh') Straton) fc
ptcb námi togpronitá.

Baptamlmfl'e potřeby laloubta m
icbnom ; bomnců QBčllčftód)ubhnll iímc
fc p!nk; po fulnicl tc Rrafmu. 1:5 nám
ttprum bopřáno, poboblnč na mne Bram;
fc oblebnouti, toi bopoltbnc pm týdně
jcti, a námmná prod; nebylo mo ná.

ina [cmo nčfollt mil ob Smlouva
mlbřti ncbctpčnčEntry, ttm' [mou
nefmímou mámou ro tašbčm člomčtu
mgbuguii pobimcni, :: bc; nich by gaiiůč
alá hajma mclml mnobo půmabu [mčbo
stratila. Ena ptam jen baletů tou—lnu,
hitem panwlfla, hitem poluoíti, llcroui
Bina blanmi tela traic Rmtomftčbo
protérá. “Bilba pobít Hluk: 521mm;
bo .Rmtmoa není ffvatnd. %lbčli "mc
miftami lráínwn pfítukl a [cčmmmwňcm
obě jcňtč sumě. Wii: Rretomc, huby
!Biila ptoplísmd, baři pn'; ít glto, cms,
pohnula, mal, fonovř, lm, bramborp, mt:
fm (: to_xllčué brubv omen. 3 jiuófb
frmu ic pub půta plícčná a méně útobuá,
mr ic icu 6 bibou :>er a Žito [: balí.

Krakov.

Rmfotv mppatág mmm pro muni:
fh'oíftaroiltnňd; dnůmů,mčií (: uáb'
[umí,—dopamámicb Ramtb m ptam!
wclrolcvl; aut—nat uvnitř:! icft blutiiftč
ntrownód), ffpinamůd) ulic, mql nimiš
ícm ! tom patřit! hc gti “ning
ílamnč učtbp prabobv. (Bmbit
jim; “Bruta itn gb: btw tagbb bůmJaš
n'; támcn plamenné (: !ašbí) mgrčlaní)
q.Bolát mec tobě o mčílč imčm ochotně
mppramomad a obinfůomatt hub:, patu
jen bem malou gmčbamoít na tobě gpor
garni: a fc bombmcu babe, i: tě btobla
icbo lrálů mimi

Žmčfto čltd pico 40.000 obymatdů
mql nami al 12.000 zit—ů,mii mimi
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cc na pfcbmčhí Ragimiffh'm phbómaií a
mtmerb průmpíl, obcbob i tcmcflnlcmi
mc fmócb rnton moti. DB:; šibam'Boiim
nic ntpoříbíě. Balt—Buš nebola! této bd
fc mSBoMTntomu nbpnomatl gnmóblbm
mgt—člámánimmnfmanům a mčíífáfům
Domácím iognlcm, :: uípořábánim
svmnoíii mc ímpfln cíínhh'atbgáfonům! —
©!nncc mpiílalo palubní ímé povrh ::
nímžcomnlo [i] im neimpěfíi mrcbolp
gámln hólmífc'bo na !Dnmcln, m;; iímc
bo mčfta bami. 13:0 bnnTc! bolo vro
cbc'qu až moc a proto iímc ncihatňi cc:
non fpčdyoli bo bomu nnffcbollbumllčbo
[;offltclc. .boívobpně itbn, Batá to imo,
togmá Motamanh (; Smička)- měla
[tbcčnou raboft, ic po bloubč bobč opět
ngtda haianp. !Birímf il iam poínb,
ia! ír. Il oči rabofH Mami galilp , tbpi
[lpfícla opět gruntu;matcřflč !cčl ímé,
ltctč ili ob ofmnáttěbo tom fměbo nc:
Bpla ganccbla, (: ba Roto gapnmčla. 'Ba
gotniícc togčilcnoít proftc' ítnřem; při pnu
ln mntcuftčbo iagpta, pomiball iímc 11:
2630 nárobní je goiiítč [frywn' boiibo a
ťrófnó bat!

Srnbčbo bnc (1. ftpna) obecbIl
jíme anamcnltofti Rtalomilč. Megi třz
mito prmni miůo gaiímcii iiítotnč čttnč
lonely, iclltošto nejm ímou nábbcton,
nbbú i mnobómlbtjcplínňmi po
tu! tn oBml mpnífoií Gítalo pri) [:
tbpfl m Rtnfomč 72 tunelů, 5 nicbšto
mnm—gigbotmi, jiní fůčclům ímčtflňm
nnotfcbománl iíon. *Břtbcnlciidvaras
lom! a m pfcbmčílicb 37 jtntč oftámá
bobfc gacbowalócb.

.. Biskupský chrám.

gltlháínliň'ímcibobatííi :: pro bi
fhln volně ucigniimamčiňi chrám icít
biflnpíliwmoblc Darčbo sámln trálomftčbo
na bořc QBamzl. !Bclcbnč množné ÍC
Iwatani tato neb malou—cm. (Bo nčlo:
lita [dpobcdy mtmi iímc bo chrámu ftuiícc
pob melhšm mramoromóm cbómn. Bbc
nám bylo Eclati, on prám! pallium bylo
mi!: [matčL SBDulončcmbd) flnšbůda $a:
lid) bopťáno nám tomuto mřtu baloo
nalčmn bílu ítamitclflwi blišííinaňi
pogorntft wřnmad. Go přzbnč bo oči
pqoň ití! lapla nn. etnnlflama, herci

uvtofžhb ímobnč Bolhafmou lmoftnofň
fašbčbo nřiláfá. QRpímčtlomč byl bntb
po ruce, a mppramomal nám, smířen!
mňcdo pamp, še hula tato ob hálc
Gigmnnba I. galošrna, :: eb biilupa
ěcgoětomftčbo l nnnřm'u nábbcton a ne:
mfhbni Iráínn obnomcna byla. Bplťíuab
imcnomom') bmup icbncu nebcgpcčnč nc
motcn o flibll, pam fc ugbramí. i: oprm
mi toho čaín mimi ncpatrncu lnplu ím.
Gtanmnma Gerron flib mnřcfl, počala
fc nemoc lámati a; Dohnal: ic mplččil.
Go ilibil, mimi café (plnil.

Ravin obragcna icft ;:Icgnon uměle .
blínnon mříši; nab oltátcm Mt pana.
cené báň, ftctá na Čtvřcdp[Ionptó bratu
comód) fpočumá. Dlxář jc gčcrmcnčbo
mramoru pracnmán, na něm ob anbčlů
ntícná mtm fm. Gtanínoma. žlnbilc a
roku: iíou ; čiítc'bu mibta. u tohoto
oltář: boří uhamičnč hnědo. Sii; můšc
fešný 100 bnů obpumů girlatl, pam
bxob fm. Groninama nnmfítími :: určen
non pobošnoft maloná.

sa Iaptou [m. etaninoma ich to!
„nauč presbyterium, ltcrč ít jala gmláíftní
malí; tofu! mc mellčm dnámč bóti gbč.
Seniť to proftota Bbřml obrašťllá, bo
níš mpíotíyml vlnami [mřtlo trnitá. 111
mnitf jíou gb! čermnóm atíamitcm po:
taštnc :: mrolňml glatóml páflaml ola
momont'. 3M [lou'n'moii tolito tanomnid
mi'fl ím. QD broucích obpořímaií tam
Hilnp *chbidó, tralomna fw. .bcbmlga
:: tarbinál Bcbřid). Blmlpfh') trůn, italic:
lanomnidč a tagatelna činí oftatní upo:
bn presbyteria.

Dbtnb mtb! nás ptůmcbčí nplt
! blamní bráně, tbc na tmm—čítmnčmc'n
Mně flícpuí hmm fc nomágeií. Into
otcmřd,:: mp mm; bo hrobů;301mm.
ttálc *Balílc'bo.

u proůřcb hmm) iíon but—čtam:
6 onom) lrálc !!!!ablílama IV. a
manganu jcbo G&cillc mcnntp. IČ; tn
mlbčti malou tahvičln burn; iq'íd) Matic
91mm 33mm).

91:1 promo třótc ítoií "item raťem
6 math; lrále SonaIlI. 650bčyTt'bo.3:6
; čemčbo mramoru óbotomcna. u blamp
mlbčti pobnmu Ce glatómi Rtaptami ::
na pobuňcc poglatcnon lomnu, Mín a

meč. u nohou [: [ttíbrni'n poglaccná6



84.

umrlčí blama 6 budto. Snu ratml ffou
glaté pifmeup J. III. S. 6 latluftpm nás
plfem: Quod mortale fuit Joannis
Sobiescíi, Regis Polonia: M. D. Li'
thuaníre, exacto saaculo, postquam
illc Viennam obaidione, Germaniam
imo orbem Christianum, ab immi
nente Turcarum jugo, insigni Victo
ria liberavit, debito in Patrium He—
rocm cultu, pio munere functus, hoc
in Sarcophago recondidit Stanislaus
Augustus Rex 1784. Te Deum ora.—
mus pro mortuo, qui Vivus auos et
cxteros virtute sua. tutatus est. —
SB nábrobuim nápifu tomto nagóma trál
Gtalriflato muguft Suna ěobtfle'bo se:
jménu brbtnou toluftenedíam, jen; u
!Bíbnč obbáfllžnčmee pteb ibem turertbm,
ba tor ert třeftuufhoo gaóomal pteb
otroetmrm, tterómf mu brogll 3flam. EBo
tmě flranč ftofí tameuá ratero muuaelto
lebo i.llltarte Ragimirp.

Dále ro gabu ffou mramor-otoč
ratme, Sofefa tulšete Qontatomftěpmeux
r. 1815 po bltmt u lefla me! mluád;
trh; .balfftrotoa fe utopil a labeufa
Rofetuftčbo r. 1817 m Goluře toe mej:
cuticb zemřelého.

QBoffebffe; trppto roebl náu prů:
mobtí po tupledp, ildpz otolo toftela 17
ptlftammýd) fe nadpági. HB ttdno ifou
nábrobto muobód; polftpd) trálů a o
btilm; “.Bolftagafloušllbd; mušlí. (Shame
ie ble potubtu ptejr'tl a co to aid) gua:
meultčbo poimeuoroutl.

*Brmui tuple „fw. ttíše“ má po!
muito: Ruflmira Sagellaqiebiučbo tufu
porforu worobru, QBlubiflaroa 3agella,
Biftupu Rratoroftčbo , Sunu Goltota, a
brob trále !mlrbula QBlfňomede'bo.

ŠDtubá tuple, očifftomání *Baum)
!Utatle mpgnučufe fe orourombm oltářem
6 obrugem Gpufltele na ttígi, bilo to
f'laroue'bo malíře grant. Barbleróbo. ?Bo
lemě ftrunt oltáře fiofi ; mramoru tur:
rarftčbo mlftruč praeomauá focbu ©al:
motoru. QBpteí-ue' bilo famo floir' ga to,
(bratu uuroffríroitl, bp! tu; nic ilučbo uo
něm nebolo ! mlbtuí.

Iteti tuple přluálešelu!pr prá:
mulde'mu lolleglum, a m hrobce fefi ob:
počlmufí mnogi učenet ropfotbd) fftol .mn
tomftócb.

Čtení brge., „mb a límotovlfné.

(Štrortá tuple, fro. upofftolů '.Betra
a mamla" jen čemóm mramorem obtláo
bána u ufaguje brobm' uáplfq: Glgmrmf
ba III., QBlablflama IV. a Sauu Rafl'
mira, trálů polftórb. ?B brobee poeboroáu
trál QIuguft IL

'Bátá tuple „nu uetmogeti hl. 113.
“marie" feft jebna ; těd; neitráfnčiňidv.
Dltář utouitř 3 řiítčbo ftřibru, íemotam
poslaeeur'), a oůboben moobraóenim ; bis
blldíady ptíbčbů. Grtíbro na oltáři bolo
prý r. 1680 na 50.000 řičfh'nl) tolarů
ceněno. Rráfná uměledá fegbu, focbpfmu:
tócbgčeručbo mramoru tráfflí tapli tuto.
!Dthtná ftředm.jelalbutótorobm _glatem
fílno poglarena.

Šeftá tuple „fw. Soudalma" utrá
roá to brobee fmč biflupo Rratomftčěga:
niarufte'bo u Ronarftčbo.

Gebmá tuple „fw. Barra tttltele"
6 brobrm Satubu Sanita, blftupa Rm
toroflélyo. brobui nápis mpbdmá gaflou:
šeuou podmalu jeho učcuofti. Be fpro:
ftlčte'bo fftubenta rupffluul fe aj, na ftoler
blftupftó. 213 pofub prb ušima rbubolmá
fftubuiirí mlábeč omore ; jeho fftčbroftl.
93) této tupli bbrouli tráloroč políftl po
toptouaué ptlfage ro ffat trálomflb oblé
láni, u pat ! blamuímu oltátl roebent.

Dfurá tapla „fro. Dubřefe“ o
pomuitem trále Suna albertu u biflupa
Gbortuftébo.

EDeroátá„fmatbd) mlábátet"
6 oftattp jejími má pomnih; blftupaguna
©rota, a taftelqua Qílalt. Qrbhrfle'bo.
91) [;robce pocbomc'm blftup Sun !Damel
!IBorouič ; prlmaB tráloloftroí *Bolflčbomo
mátečuó tagatel, a fpolu báfuít proflulp.
llmtel me !Bibnl rotu 1829.

SDefátá taplu „f m. Somáff e
Raut“ 6 tráfmjm obragem fm. třed)
trálů, ua pomuito Eermeuomrumorombmt
blflupa Iomlde'bo a EDtaelefomfle'bo.l

gamma tuple„Wurogeul bt.
413.!Uturta" 3 této tuple webe dyobba
bo trálomfle'bo gámtu, tubp ftuti trálomč
polffti ebobimull , !ch foutronmč pobošf
uoft froou ro chrám! roptouároall. me
meamoromé Ilegátto o tom froěbčí. 3be
jen omni! étčpčma watonfbo, trate
polflebo u nebuleto brob 21mm *Blllďo:
roč, třetí šeru; trále iBlublfluroa Sagella

„znamou tepla ptám! ga blamuim altán



Čau! blín, gema-a ]imtnpifnč.

čem floit ; černého mramďru pamati!
frčí: Bana IIL Gobicítčbo, ic
baštu nagúmá (žlomnnňmo ímou o 5b o b o u
a Gírtcmfm.imám obbnicem. Sta ubot:
nofti teta (Šobčílc'bo togbrtila ft pády: l
moc hmcšignimód; flat-tiun, a nímišto
ubatuó Glowon řtpw íta Ict ic neuítálc
potófal, an oftamí nárobowč curopcih'ti

mc fmatc'm “%“ mohli přítomna mčbpa háínč mmm luby; íe ncfprawabllmě
mptólá [Iomanflčmunátobu ncmgbč
lanoíl! ——“Bob nim se fám; tutečtí
gaian' m atomech, 5 nich; jcbm m gou;
faloíti woufa Fl trhů, :: poblc uřbo pom
nít trčí: Mubala Rorgbuta íBiínlo:
mlďčbo.

SDmanáctáhpla „fw. Rat: fimy"
6 pommfcm bipupa *Bma Golntáta.

ířlnáctá „im. Rofma a CD:::
miána.“ S)!áplíp na tabultód; mm:
moromíyd; připomínají nčtoíit nubů 5 to.
bitu; „Bahia—omítání;gb: pocbomanódy.

Gtmáctá tapla „im. 9330to Hu:
te." Rtáíná řqba na pomním “lomófk
!Roinomítc'bo gomwnic tuni pogotnoft.

*Bamáttá „fw.žmatěic" má bma
pnmnih; :) Girtcm a nátob gaunušihjd;
biftupů Dnbřcic a Sana.

Ccmáctá„'13.2marie Gnčšnč“
má vomnit Gamuclc Macieiomílébo a
btobtu Berman žUIaciciomffčbo,bifhnpů
leomftódi.

ěebmnáctáa pofiebnifapla „ucit
fm! tějn'i ítoiicc“ mpfaguicbmblu
čtwrtč mnngclh; nát: QBIat—mamaSaga:
(ona a biflupa metra Iplidébo.
_ Dla lcmo gn ptcébptctlum itft ob

tá! 6 tammnům řřišcmGpafitelc nan'cbo.
šmatá .bzbmtga mpproma přcb tímto
oltářem [pnu Sinbfldyoml mítěgftmí nab
Sturlaml. *B. Segíě minu [mou šebnaic
ptamlltní: „mgilpnma jeft profba trvá."

b. Klenotnice.

%cbalcb tohoto oltáře Mi „tíc
notnlcc“ manamčna ob Sana Ščefom
flčbo, bimlpa Rralomftčbo. 930 floumód)
přcbcid) natočila fc abc fbt'rfa togličnód)
[!moítnoftí, přlmýtb běl umčlcďbd). RI:
nomlcc tato “villa prý na ncítiíučmíd)
bobád; welltc' občtlna oltář mlaíti; nebo!

pob panománim Sana Rahman, a ga
čafu gbouřcní Roíciufhp mphala 3410
bťimcn ftřibtn (: 320 bříwcu gata. Sou
pcšlmí Gmčbnmč t.1655 il mclml union
bili. Dbncíli obtub rogllčnč památfp bě
iiunč, mnošftmi hrubých !amcnů a pc.

rcl, rogličnócb mění se glata a ;: Milna.
,sttáta fc nebá na pcnčgícb ani

occnlti, ale mgbor tobo předyomúroá flt
notuicc tato itn'tč mnoho brabbcb, fhvoft;
nád; památcf. !Bpwom ic mlbčthnoblt,
muícli iímc iebnobo lnčgc, přtdmmámač:
tlíčů, o to pogábati, itnl [: ntbotnčt flui
bóm ufmolll, a mífcdp pamětnom palm;
moprawowal, coš iímc fpolunamn'tčmor
mattlům dndmu pončmčlti muítlt. !Bomc'
tnčšítmom uátobui ímé řeči gajiflč obrat;
nčiífi jtft m3 na nčmčluč.

!Bamáttp mimgámljm tyto nám
napabíp přcb iinóml:

.olama fm. Gianlflama m glatč
fďmiute, ogbobma 57 brabómi lomem;
značné mtllloftl :: 103 perlami. 8:5 ob.
potu icbna ; nejpčtnčifíicb práci.

.Roftl ím. Bitmunta ro fóróncc
; člněbo glam batomóua hólcm Gig:
munbem [. (šdptánln ftřibmá na gpůíob
monfřtaud pracomána, alt půl hrubého
loftč mpfotá, přecbomámá uproftřtb na
glatém hrubými lomem; mpflábnněm po;
(tarotu čáftl'v hřebů, jimiž “DánSešiě na
třiš byl přiblt.

Cšdytónla mluíu ítamfcďc'bo, na níž
fc přcóomómá blame ím. figlmicma.

thath; ím. !Bácnama m mibrnč
fdgtáncc ogbobcnč 40. blamantami.

!Ruta fm. Gtaninama to fcbtáncc
Břibrně mající pobobu tuhy, na Mí; pr:
ficd) gentium 8 glatůcb průcuů, mcg!

nimi má být! icbcn po fm. Gtaniflaryu.
3106) tříi na tom hlouby , čítá

mnnbo čáftc! 5 bťcma fm. tfiic, na němž
Gpahtcl náš umřel. ngobcn itn 60
brabómi tomu; a 100 vtrhnul. 89!
icbnou maittfcm lm'jat rukách. 33“ Do:
bití Emma 1340 bona! [: Raflmim
?Bdfc'mu. chbáš ceněn 69! na 10.000
buldtů. Qanmit při fmrtl ímé oblágal
ití bifiupftčnm cbtómu.

Rath: na [otct bloubou ; čírlbo
Blata, ttuoni barum! papežmčment XII.
Emmi Bukit, manželce 'llttgufta Ill.

IH monftumcc.Scbna ; uicb alá



gtatá, to bm! Rtibmč, btabbml tomelu;
osbobcuč.

can lnfut (blpuprcb mina na
lnfnla [w.GtanifIama biilupa » Rřlbrnč
fóráucc ogbobcná mnobůmt perlami a
btabbml rameno. -- Dttiháínčin'i (: nej,
[ln—ofmčifíi ieft lltfula Dubřcit Gipftčbo,
biflupa Rtalowflc'bo. 3 monltř muffinu
jcít iambmt pttlaml. $JBoíágmnicít 1032
bmhůml tommy; gnnčuě nelitofti a nfo:
bočcinč háív. !Uřnobo braboccuuófb,
[Imol'tnbdp omán'x. Ěn člomřf nami, čemu
fc má mice blmiti —- [!moftnoíti iciicb,
či mótcčně práci. Bfou mčtňím bilcm
baromc' polnód; !tálů, (: bmupů 8m:
!omllócb. _

3 taíicbů mcn'nid) tfou ncimgáv
učm'í talld; ob Blhmmta Ill. ob blífupa
Golana, a Sofie ; Šraniďůdp. thcnm';
!alid; fm. .bcbmlgb na [třibmč ooftámtt,
ltcrčboš ! napájení cbotócba bibnýd) uší:
mala.

Šcícgmm topí fm. Moria, mučen.
“íta batomal día! Dtto Q“)olcflarooroi
Gorabtčum \: přilcgítofll !orunománl icbo.

!Uhř 6 podamou se Břibmčlpo brátu,
6 oftfím na polomit gtámanóm, památta'
to po gihmmm Qluqnftomt.

f'Bnmčnd) (fonih') otec)-a Hipp tun
uďč po Banu Gobitflčm.

Wáňť Iomuomačnů Gtaniflama
'Bonlntoroflčbo; fóru; a meč SoMa s13m
uiatorofřc'bo.

3D! Ilmotulcc ogbobcnč ifou há,
fnbmí obragl ob wóttčuód; mifhů co; na,
fročbčuie prambč, i: molfla brubbv munio
falamctolito bobatňmím ale taft' ttáínbm
umřuim (: mlhou. —Gt;tám má mlafhuí
lnibonmu, :: :“de 6 mnohými ftan'nnl
gaiimamómi gápiíami. 26 oltářů jeho
iíou mčtn'ím hitem; řcmt'bo mramoru
gbototocné, a Dobře gadpomanč.

c) Archipresbylerálnl chrám.

Dbícbmtmffc blífupífó darům na:
miftimííi' iímc atwiprcobotctálnl na ml:
těm němém, icbmt ; těd) ucilráíučiňíd;
namcb gotidócb. Balogm itn m :. 1226
biíhtpcm Smancm Doron—03cm *.Učábmč
mčšt: mimi ground „Mariánrfá“ 255
Dop moiotá itn mínění m statomč o
celém 33mm, mmm nagówá fc gmonitc,

Čtení bliz-, 3ch- a Shootopifnč.

a má 5 amonům. 9M mnm aůl'támá
bláínb a na tamní ícft fapla fm.$amla
6 obrqcm ot r. 1522.

Ronal itn 236 Rop hloubi; a 116
“holá. Směnu mnifá 28 ohm bo maid
ímatguč. 'LDřá32 oltářů. 9lchnammin
těmi Ici! blamtí oltář, ntiumčlciňí bilo
řqbářitě práce. Bbotomm bol :. 1489
ob QBita ěmoía, icboštq ltsbp fl [lán—9
Guroprinč mam. Dltář má pobobn pov
lice. Beranní mibit ro plaitořqbácb btm:
uáct bob ; šlmota ?B. Štilífť: a M;; je
otcmfe, mcltč fqbp moobraguiicí ani bl.
513.Marie. :) na tomto d):ámč mibčt
mnobo pomnilů') mótcčnúcb (: Mionší
lód; mugů, na nčgto fl nároo polít-I): (blou
bou :! melitóm fcbcmčbomim komínů.

d) Sukenico.

$sz (trámem arcbiprzcbomálnlm
Mt to! ground Eutmicc ob SaŠimira to
!. 1358 m:)ftammá. Gtoli tu co mgácm';
poranil gómošn oftl leomíft' ga čafů
tobog hrdle. QBoftaroma jen na flatu 589:
aantmlllt'm a itn 180 Íoťtů Dlouhá 018
[[irotá; po botátb jíon mdwbo ho 36
ftlcpů. Sci? nciobn'lmčmi ftammi mato:
tom!; 5000 Iibů má to něm mina.
ŽS čas ítomným průmobů bómaío abc
bámanč bálo. 1:8 přccbomámá měilífou
mábu, Iránu; probúmačů & ftlabo toglič
učbo |boii.

Dlámntřmou bmou btaroníď; chrámů
ubřblo nám celého půl bm. “BMW "mc
Im tollro gnammltčm'i min :! obbilp mčfta,
lráínč (abl) ofolo mčíta, obblcbll uni:
vezmu a tim moplnčna bola lhůta none.

530 přátclflčm obřbč ro;!oučill iímc
fc 6 mlícnbm mmm bomtclem, mnoho
náíobnč bity mu mgbároaiíce ga Iallamč
poboftmftmí. Gbmilc, iaft'i ifmc ro icbo
[polcčnofti gttáloilp, gůl'tanou nám to šimč
památce. ?! on fám, to:); jim ho pifenmč
bol zábal bo ml ! popllu „uámmřmp 8m
ťoma a QBčličlp“ miatč blišfl'i pobtobs_...

') Remu šálcšcno, Ifgnámiti fc o břiinami
polítúmmomu tabtmc, aby fl pomnimnul
čmaqlc'bobíla icbmmicb ípiiům goubtomódy;
Iam [: bočtc g mnobcm_mu omi, iemu.
m anfomčaindičcq mbtčuoílipopem
pomnď. —|n.



Člení břit-, atmč- ::

noh a fbobo mošné Bolo totino oblicml,
polčmabš fc ml má mlaftní cognomen-iní
"round a náplně gbnií, píal, je 6 mc:
lilon raboůí ?T,připomíná ont' fbmilcná:
wíl'tčvp nam, lov obcomal GEUIommano

Doslov.
Rmforo 6 mtlilóm počltm [múrb

lráí'línt rbrámů ímčtřio ná bohoíll
Ímíyd) pkblů. ?! o; poíub ýcílif \.Bolat
pro ímou náboguoít můbcc snimi). “18
(bnimrd) polorowal iítm nchřrnou po:
boluoft (\ imotc' taícmnč tltbo. “Broíu';
*Boláf [roč míícl bo chrámu *Bt'ml, Dahl
na mář fwou (\ flánčl [: ?lriímčlčmí
Gnnátoltl Duální, ano jáhnů [ gc fluihuč
obltčcnbtbleůlkům, nqaírbl bo ítolitt,
holub [: Mime nebol blobotc vofloull.
Io! bo l'l mobil to! mno3í ; nan'íd) ob
tobllótb mříllál'ů a bílcm l mtnlownnů
ga přítlnb mill. Ii přlcbágcjíccbo d)!á:
mu 136ml, gatoči tulou na ptíid), to!
ftíšcm flontl má, nfloni fc ttocbu, io! to
wůbtc ptcb lctinfvm fmčtílnm pánem af
mb Mohou bčlámail, pnl íc brbč po
Damíiou :! Dlouhou dmili břimnii omb

_n'tptaií. moubamňm ncípůfobům třmto,
im; Do naflid) mřfl mnitaii 6 promítnut:
flončmtdou cimiliínctCP), mělo b:) fc tága!
obporomati!

3 obpblí nall'lbo mířili iímc na
uámlíli přcb !)?nriánlfóm chrámem 'Bc'mč.
Stu ! mořem le [d:áxímal četní) gáftup
nábošnótb tmm, hrubo flrřl'cc přcb lži:
jem mohlill [: a spíme" o; ho 11 bo:
bin, moon—if: šábnou rospuílilou lůgou
mpttbomáui ; pebognofti fmč.

EZBbřlczli pnl l. čt \Bolála to jeho
nátobním It oil? Dlamntoml uoíi
bilou ft'lTÍ'l,ltcráš " hh: mimi řáillům
but lnofiilcm [: gapíuá aneb učiolou pc
flrobatmmon pentlou samamic :! nab
Nrolóml plátlnhmi aneb míč m nlcb fc
naň; má moíofc' bolo O boblomlaml,
tmaroomobrou tamiíolu 6 tabou fmčtlód;
lnoflilů, a čcmmýml třáínaml ob trhu
aš po pás obíl'itou. Gmrdml obltt po:
3ůftámág bílé bahno na limtl au molli
lů čcmou tlanlcí olomotoanč, mb té;
; lmomomobrčbo [ulna lemon! mílí:
umně. Dvaíuic [: n'ltolbm lošcnóm pá
fm, neb čmmnou zvlněnou pál'lou. 28
jim! nofl tomb :! jen, lbpi notně glam
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mírná Háta! na trh:. blamu ponorná m
tolóm tloboufcm neb čmvmou, lemon
rozdílnou olmmwanou čepici.

ZBolačl'o noíí pcůrobarcmnč [ln—út
lo 6 nabirauon obrubou, ialonfl tuhou
flzlni, bílé gáftčn), tmnmomobrč na to:
lena íábaiin' ímrrbuilo, ltm' n; po oáa
qapíuaií. Slo blan—l noíí bzlon ílotn,
tal wágauou. ie irbm cíp, obočtinl m9
ífimauó, přes lime: wlň. 'Dřn—čam lll':
noíi fí-uu, nóbrš íplcmi rolaío bo itbno:
bo lrzila, oo učíš ro mblli :! tof fmatll
bebbámuou pcnllu mplimíi Dbučrinč
mrbímnií bolt-„) aneb noíoií mu'ulč bom
; mpíolómi onom). — \Bl'láf itíl mtítlíp.
bobtoírbtční), uvlimm'), "zlibomolníp a po
boftinm') -— fauně mlaítuofli, tttrč iš na
gátoblu [Iomanílíycbnárorů (pijí !Bčmí;
Bubu, ttoii, nárobnoíti gabanbuit mt
mnobé ; naílhb tot—ání.—"£cl i: tc'mčl
wchdo to; iícm wlbč' (\ glam omn'tm nc
miirdo, co il'rm ieh'tč mlbltlmobl sním,
ga frátlou bobu :: galnclniw pmq ich .lobo
n'; mnohol—Bla \oglonřcnou pal l'lořftc
*Bolácl! lat učit [ctaňnfló báínit náč:

Polsko, Polskol oslovené země,
Sestru milá mého národu!
anmcnu-Ii na tvou m-hndu

Ostrá bolest jak ten oheň ZŽl: mě.

Slynula jsi druhdy v krajin sněmě,
Skrze nvjcdnoho \évndu
Kfesfnnsha jší sl'ráhla svubndu,

Kdyz se pohon vztek-al přclnolemnč.

Kdei joal bvrla volné správy lvojí?
Ach ml! srdce hořa'm kruly'm puků:
Zlomila ji nepřátelska ruka.

Alo lo ach jeslti! většl muku,
Žc ty pořád mas s Bohem v boji
A v hruď vlastní sáhů! hříšnou zbrojí.

Kdež jest Polsko, kdež jest duch tvůj
zbotný,

Kde jest tvoje mysl křesťanská?
Slrachem třásla se zhéř Manská

Když vlůl praporce lvůj nopřemoiný.

Duch tvůj jesli posud neohroiný,
Však lma na něm slehla pohuuki;
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Neví on že jest krev slovanská,
Zmohl divně blud ho cizoložný.

Povstaň, povstali sličná dčvo ze sne,
S krásné šije odvrz pouta těsná;
Královnám zle sluší u čelesna.

Znej se k sestrámt Přiviň se k nín
s láskm.

Vezmi kříž, zdob hruď svou víry pastou
A zas budeš čarosličnou kráskou.*)

Piaristská residence v Hustopečí.

SdělujeJan Nep. Dundálek.

Dvojictihodný kněz, Antonin So
biehart, rodák z Hustopeče, jsa na
odpočinku v Kloster-Neuburgu v Ra
kousích ——byv předtim farářem ve
sv. \'ítu blíže Vídní: — (+ 31. pros.
1774) psalté do rodního svého mista,
že 1000 zl. nastrádal, ježhy k zbožné—
mu účelu z lásky k otčinč své rád
obětoval tím Způsobem , žeby oněch

, 1000 zl. nu úroky ku podpoře studu
jícího mladíka ztlustnpeče se uložilo.

Toto projevené přání dalo první
podnět, že někteří páni z městské rady
Hustopečské, zláštč pak Frant. Keller,
Se vyjádřili: žeby obecnosti lépe po—
stouženo bylo, kdyby se pobož né
Školy do Hustopeče uvedly. Radu
tu měšťanstvo Hustopečské s pochva
lou & vřelým přáním přijalo, by věc
ta ve skutek uvedena byla. Ctihodný
kněz, dnstav o tom zprávu, pi'ivnlil,
by oněch í0tl0 zl. ktomu účelu obrá
ceno bylo. A když k podobnému cíli
tež Jan Šůller, kanovník Mikulovský,
rodem z Hust0peče, několik tisíc zla—
tých daroval, obec Huslopečská do
brovolnými příspěvky složila 18000 zl.
z jichž úroků by 6 osob duchovních
vydržováno bylo , pl'i těchže školách
v Hustopečí.

Pročež když Hustopečský magi
strát 29. října 1. P. 1755 u vyšších
míst vyjádřil, že s uvážením prOSpč
chu, který pobožné školy pro obecnost
přinášejí, 18.000 zl. od duchovních &
světských dobrodinců poskytnutých
pohromadě má, z jichž úroků by dle

.
zdání 6 duchovních svou výživu mělo:
doslaltč povolení pronesené přání ve
skutek uvésti. Z toho povděčná obec
mestská uzavřela, hy nazatilu úroky
z nadzmínéné jistiny na stavění resi
dence piaristské se obrátily, kojíc se
tou náději, že o stavivoajeho přívoz
nd dobrodinců touž měrou postaráno
bude. Že však llustopečský magistrát
i latinské školy tamo založili obmy'šlel,
jevil i tu nádej, že dobrodincové ještě
jiných 18000 zl. k tomuže účelu po
skytnou.

Při takovémto osvědčování obce
Hustopečské dvorským rcskriptem na
(2. k. moravské Místodržitelstvo dne 6.
listopádu 1756, & svolením kardinála
Troyera biskupu Holomouckého dne 7.
lednu 1757 uvedení piaristů do Hu—
slopeče povoleno bylo. Co se také
ještě toho roku stalo. Předně ubylo
vali se v Šilkovém domě. brzy pak
přestěhovali se do domu Filipp. Ru
dolfa , kde na 10 roků přebývali, ti
pak konečně 7. prosince 1770 do no
vé vystavené residence se přestěho—
vali.

')Z „Rdlt a 'l'rní“ od Fr. Suiila. Ple
ládoucno jest, aby velehnú ba'snč dm
našeho p. starosty do sit—sichkrohův se
roseházely a veškerý národ náš kato
lický bohomyslným duchem svym pro
stnponly. Nemenšt rozšířenosti jako
básně, zasluhují„Církevní Hymny“
od téhož zemanského pěvce na česko
slovanský jazyk v třetím vydání převe

CDC. _Ill.
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Depisern na e. k. moravské mí
stodržitelství osvědčil Hustopečsky'ma
gistrát dne 31. pros. 1756, že k vy—
stavění píarístské residence stavivema
jeho dovozem a též ruční práci na
pomoccn bude.

Základní listina zní v překladu
takto:

Ve jménu nejsvětější a neroz
dílně Trojice!

Když jsme my purkmistr arada
a celá obec Vysoko—knížecího Lich—
tenšleinskébo ochranného města Hu
stopeče v markrabství moravském
zdravě uvážili, kterak to k zvelebení
cti Boží a ku vzniku křestansko-ka
tolické církve poslouží, & kterak to
prospěšno místo, když se mládež v
užitečných uměních a vědách, zlašlě
pak v dobrých mravech, bohabojnosti
a křesťansko—ctnostném životě, k své—
mu a též obecnému dobru jak časné
mu tak věčnému věrně vychovává; a
že i dále jsme seznali, že spasitelný
ústav kleriků regularných chudých
matky Boží pobožných škol k našemu
předsevzetí nejlépe se hodí, jehožto l'e—
holní učet bytně k tomu směřuje, že
udové zmíněného í'ádu mocí slavného
slibu se zavázali nadjmenovanou nauku
hned od prvních písmenných počátků
i při chudé, a jinak vší pomoci prosté
mládeži všemožně pěstovali: proto
vyznáváme moci tohoto nezlomněho
základního listu veřejné. a před každým,
kteraké nadání jsme při zdravém u
vážení etibodným otcům pobožných
škol české provincie pro jich blaho
nosný ústav učinili, a témže otcům
k přijmutí na způsob opravdivě po
dacího instrumentu podali, a po do
sáhnutí nejvyšsího c. k. a knížecího
biskupského svolení s oněmi otci na
následujících nevyvratných punktech
se umluvili, a sice

í. Odevzdáváme otcům pobož—
ných škol na věčné časy a vykazuje
me jim co opravdivě základní jistinu
18.000 rýnských, z kterých otcově
ročně vypadající úroky—5 ze sta—
s 900 rýnskýmí, počítáno na každou
osobu 150 rýnských, ode dvou ze
středu naáí rady ustanovených pánů

komisarů mocí záručního v jich mkou
se nacházejícího instrumentu (úmluva)
počínajíc 1. lednem přítomného roku
1757, čtvrtletně po 225 rýnských proti
kvitanci vybírata obdržet mají. Jestli
žeby se:

2. naší nynější aneb budouci
městské radě a obci líbilo, otcům po
božných škol právě zmíněnou základní
jistinu na 18.000 rýn. v hotovosti do
ručití, bude jim to celý rok napřed
oznámeno, aby otcové času nabyli,
jistinu tu na jisto uložili, kdekoliby
chtěli, aby blahonosné nadání to na
naznačeném počtu žádnou ujmu neu—
trpělo. Prec mají

3. otcové k potřebné kostelní,
klášterské a školní stavbě z nadzmí
něných úroků ročně tolí obrátit, co
z vydržovacího fondu, 150 rýn. na
jednu osobu počítejte, zbyde: na proti
tomu my z ohledu staviva, for a ná—
deníků vše tak zaříditi alibujem, by
stavba co možná urychlena byla. et

4. v přítomném roku jen dvě
duchovní osoby podle úmluvy zde
přebývali budou, mají ony samy mimo
dozorství na stavbu — do čehož se
žáden jiný míchati nemá — přimě—
řený počet mládeže v čtení a psaní
především v pravé křesťanské nauce
a nábožnosti vychovávat. Ode všech
svatých pak tohoto roku 1757 bude
nevyhnutelně zapotřebí, aby řádně
pravému úmyslu dobrodinců toho na—
dání vyhověno bylo, ještě jednu du—
chovní osobu přidati, kteráby nadzmí
něnou mládež ve dvou prvních latin—
ských školách vyučovali započala. ti to
mu cíli

5. přepouštíme otcům nazatím
pro jich obydlí a pro cvičení mládeže
náš měšťanský obecenský dům (obecna
kuchyně nazvaný) a chceme je vše—
potřebny'm nářadím jak pro školu tak
pro iich pohodlné přebývání, jak to
pro duchovní osoby sluší, zaopatříti,
žádné cizí osoby, kteréby jim anebo
mládeži na závadě byly, v domě tom
netrpětí , a také v dobrém, bytelném
stavu, beze vší náhrady od duchovních,
udrželi. Jak medle

7. kollej se školami a s koste
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lem do úplného pořádku přivedena
bude., mají citem-ó proti 900 rýnských
úročuých 6 duchovních vydržovali a
dle c. k. usnešem mládež. v čtení.
psaní. počítáni a také \'u vyssich vů
dtmttlblvťh a! cla syntaxi (4lal. Školu)
závorečne Vyuřovuli.

7. Pro stnvhu koních, kláštera
a škol jako i dle jich stanov potře
bnou zahradu odkazujeme jim uustn
zrovna proti knižeeimu dvoru, které
místo pro vybudování jich ústavu ml
stavitelských znalců za IIO'pnltUtllllČjŠl
radenn a uznáno bylo. A aby

8. jim na tom nyní zmíněném
místě k stavení kostela, kláštera a
škol a té! zahrady potrebné prostory
nechybělo, odkazujeme tem otcům pro
storu 30 sáhů širokou a 80 sáhů dlou
hou , a jsme tuky hotovi v pádu po
poti-ehy k potřebnému zvětšení , jako
i k upravení vodovotlu jim se strany
naší městské rady všepotřebnou po
moc a podpom poskytnout, a ty na
tom místě nyníse nacházející příbytky,
stavební místa, stodoly a zahrady řad
ným stvrzeným kupem od přítomných
majetntků vyměnit, a též při kříži stá
vající stodoly, justlttcby průčelí a prů
hledu kolleje a kostela závadné byly,
náputomné na jiné místo přenést.

Při tom má se stavby té dobře
zkoumaný nákres vyhotovit, s obou
stran schválit a bez důležité příčiny
více neměnit. Jelikož my se

9. se sírany otcův pubožnýeh
Šknl ujislujem, že dle stanov sv. řadu
pokojný, nálmtný, ve školách pilný &
tichý život povedou, a Spolu očeká
váme,“ závazkem povinovaná vděč
nosti za všechny dobrosrdečné do
brodince, zláště pak za blaho a zve
lebení nyní panující vyso koknížecí .las
nosti naši nejmilustivéjší gruntovní
vrchnosti a za celý rod vysokokni
žení Lichtenšteinský,léž za násanaše
potomky, za časné a věčně blaho na
šeho ochranného mesta Hustopeče ve
svatých mešných obétích a jiných mo
dlitbách a pobožnostech toho řádu i
se svou podřízenou mládeží Boha Nej
vyššího prositi budou: tak i my na
proti tomu

10. a závěrečné se zavazujem
se vší pilunstí o tu pečovat, aby jsme
svým časem ješte druhnu jistinu na
IBJOO r_vn. sehnali, hy nad to jiných
6, následovně 12 dttt'hnvmrh "Snb
nndzrniminéhu řádu pitbull-ých škol
vydržuvántt býti lllllllltl, spolu též o
jistinu na vytlrlnvlui stav.-h se. pn
s'turnt cln-eine: lulu! naputmn utcwě
zavázáni liy'l mají. po olnlrh-uétu pu
!i'elnnšin svolení VŠI'I'ky humnniora až
do rlll'ltlfil'tyzávěrečné Vytlčunt.

Na pravý diikuza nezlomná za
chování všeho toho jsme se. my a
celá obec nejen vlastnoručně pude
psnli, nýbrž také naši ohecensltou měst
skou pečet přitiskli.

Tak se stalo v Hustopečí 31.
prosince 1756.

Josef Basner, primator. Ant.
Kotter, městanoata, Matej Limp. Breyer,
mest. radní, Jakob Kar. Dvorský, syn
dil-tus.

Totě základní listina piaristské
residence v Hustopečí. Pri vší Ochot
nosti,jnkou městská obec na jevo
dala, uskutečnění záměru jen dlouhavě
pokračovalo. Nejčelndjši závada byla
Fetlmilclů pruská válka , jez od roku
1756—1763 trvala a na naší vlast
tržně padla. Pročež, uč stavba již ru
ku 1758, 11. srpna započala, pro ne
dostatek staviva protržena po tři roky
byla a leprv r. 1764 Ztli do druhého
p is:-hodí vyhniiny byly, ktoréhuž roku
též za 100" zl. od čejkuvských je
suítů 20.000 cihel pro další stavbu
zakoupeno bylo.

Roku 1765 umluveno se stavi
lehkým mistrem Bmřllským p. Eitel
gruhrem, že za 1900 zl. i s dodáním
potřebného dříví residenci pokryje,
kteréhoi času též ve vlice 2 Zvony
zavčsuny byly, větší ke cti Sv. .lo
sel'a Kalus. , menší ke cti sv. Jana z
Nepomuku. Stavítelšti mistři při resi—
denci tá byli dva bratři, Václav a
Martin rozeni v Hustopečí, rodem hli
hové.

Zet stavba residence po vícero
let se zadržOvala, sluší též pozname—
nati, že obecenské důchody města
Hustopeče a vůbec jeho obyvatelů
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v těch letech téměř na mizinu přišly
pro neúrodnost vlna, která od r. 1763——
1770, lle skrze sedm let více měně.
trvala Pročež vším právem pat. Renal
který toho času v Hustopečí žil 1767
poznamenati mohl: hrad.-s.- (lntiž pro
bídu) zmohly se v té míře-,že nikdo ani
před Svým Bousrdenl nebyl ji—l.——-—
Veliké platy učinily ze sudláků le—
hráky. Vůbec se mnoho platilo. m'
vyjimajlc duehownstvo. V těžkých ča
sieh žili jsme. Toho času byl dům v
městě za 2000—3000. L. P. 1769
piše pst. Benedikt druhý superior
(představený) piaristů v Hustopečí v
domácím protokollu Iaklo: „Základní
jistina sotva na výžiquosob vystačí,
odkud se má co vziti pro stavbu re—
sidenCe? A! se naši potomci docela
nedivčjl, že jsme, aby ústav náš ku
zdaru a konci přiveden byl, pulřtflmu
dohnáni byli dluhy udelali — let
když obyvatele Hnslopvčšll od pěti
roků skrze pet—hybnost vina do la
knvó bídy uvrženi jsou.ie ani řádně
úroky skládali nedovedou, llm méně
aby další odkazy činili“ Slova ta do
stat.-čnb osvěděnjv, proč obec Husto
pečsků dle původního záměru svého
pinňstskou stavbu podporovali l'tt'lIIO—
hlo. Kterak v přesmntném postaveni
residence v těch časích byla, vidno i
z toho, že r. 1769 na 11.306 zl.
dluhů mola, jak tomu domáci zápisky
nadsvčdčuji.

Avšak v té těžké době nespo
menula Hustopečské obec místní školy
piaristskó moiny'm způsobem podporo
vali. Nebo když obecenský dům, jak
jsme na hoře podotkli, nazatim pro
školy upraven byl, vidětatě se měn
sků obec nucena r. 1764 dům u čer
ného orla za 1600 ryn. zakoupili a
pro školy na novo zřídili, antě zml
nčný dům ku pnlřeham vojenským
obrácen byl. Budlei zde též někteří
z dobrodinců zejména na památku u
vedeni:

Již na počátku zmíněno o dvo
j—lctihodném faráři Antoninovi Sobie—
hnrtovi, ktereho když roku 1769 p.
Benedikt, tehdejší superior piaristský
v Hustopečí navštívil v Klosterneu

burgu opět jemu 200 ryn. ku prospe
chu stavby daroval.

Jan Maximilian Šullnr, kanovník
Mikulovsky' (1- 16. srpna l766) hned
k základnímu kapitálu několika tisíci
zlulýrh přispěl, a pak r. 1765 opět
19'10 rýn. tim zpiis'ohem věnoval. by
v Hustopečské residenci dva mladici,
diskunli—la a nltista, ztruvováni byli.

Tyz dobrodinec darmal resi
denci střihmé jídelní nářadi ve váze
108 lulú, v rene UO zl. Posledni
vůli odporněil Huslopeěsky'm piaristům
ne'—kterévz-ane obrazy, svou kniho—
vnu a 12 zeleným suknem potažených
sesll a pohovku.

B. 1763 Hustopečské obec upra
vila vodovod ku prospěchu residence
a zahrady, jehož délka 322 sáhů nb
náši. Voda jest vedena z návršlkPo
pirům z pole , které toho času Janu
Daňkovi patřilo.

R. 1764 pani Veronika Panthe
rova 400 ryn. na mše sv. obětovala,
a pani Eleonora Tišnovská jeden sud
vína v ceně 50 ryn., by za tento dar
100 mši sv. slouženo bylo.

1765 zaslal jistý invalidazKro—
měřlže, jmenem Michael hnbrichovský
residenci 20) zl. Byltě rodem z Hu
slopuče. Toho samého roku věnoval
piaristské residenci Fr. Ant. Koller z
Hustopeče 3000 ryn. na Vydržovánl
7. duchovního tamtéž, který hy v rheto—
rice a poesii vyučoval. Ne! však po—
volcnlk vyučováni lomu uděleno bude,
byla vůle dobrodince, by jeho syn,
Hynek od piaristského řádu z úroků
peněz tech ve študiich vydržovůn a
v jich ústavu také ztravovůn byl až
do rhetoriky závěrečné; napolom mají
úroky až do nadzminčneho času na
stavbu obráceny býti.

Hynek odbýval studia vlít-omě
řlži u piaristů.

' Na den úmrtí hore jmenovaného
Fr. Ant. Kollera má každoročně mše
sv. s hodinkami za mrtvé dle jeho
přání sloužena byti. Zemřel výtečnlk
len 25. ledna 1766 :: byltě, jak si
přál v piaristském hahitu pochován.
Na smrtelné posteli odkázal na novo
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300 zl. na zádušní mše sv. s hodinkami
každého měsíce.

Ondřej Tim právní zástupce v
Brně uložil r. 1765 fundaci, by kaž
dou sobolu v budoucím koslele pia
ristskéni litaniese „Zdrávas Královna“
se odbývaly. Fundaci ta ohnaší 500
ryn. Litanie po prvi-krále se odbý—
valy 21. května 1774. 1765 věnoval
residenci Hustopečské Fr. Hynekllyn
kelmann pachtýř dvoru u ki-izc blíže
Brna ze li'ecli podílů pole užitek tak,
by residence roční daň zpole platila.
Daň ta toho času obnášeíaž zl. 36 kr.

Na žádost městské rady Husto—
pečské 1765 darovaltě kníže Lichten
stein residenci 200 zl. '

Matouš Buháček,farúř Ujezdsky'
odkázal poslední vůlí piarislům 200 zl.
& Vavřín z Popic 50 zl. r. 1767.

1768 Katerina Neslova též 50 zl.
residenci darovala.

Při vyměřování městských obec
ny'ch pastvin blíž Sakvic residence 1769
údílem na 10 měr výsevy obdarována
byla. Toho samého roku Františka,
vdova po Filip. Rudolfovi poslední vůli
2 čVrtě vinohradu „Brunner Satz“
nazvaný odkázala.

Frantiska Rósnerova, která po
celý čas co piaristé v Hustopečí pře
bývali, denně l žejdlík vina k mešnim
obětím věnovala, k témuž samému
účelu 1769 ! čtvrt vinohradu oběto—
vala „Rosenberg“ nazvaný. Umřela
v témž roku 4- května. Nápodobnč
Veronika Silkona darem mešní víno
přinášela.

Po Karlovi Vlčkovi hospodským
_v Němčicich 1769 též 100 zl. věno

váno bylo residenci. '
B. 1770 darovaly Buchlovské

hutě na sklo residenci 910 s'klenných
tabul v ceně 442 zl. 30 kr., za kte
rýž dar 285 mší sv. slouženo bylo.

Nejde zde o to, abych jména
všech dobrodinců vypočetl— zapsány
jsou ony v knize života pro odplatu
věčnou — než chci loliko poukázali
na původ piaristské residence Husto
pečské a spolu též na to, kteraké
obliby a důvěry řád pobežných škol
toho času u našeho lidu požíval. Ná

božnost za toho času v moravských
městech jest patrná, až pak chladnost
na západě rozplizlá se i národu na—
šeho dotknula. l'iarislé bývali povždy
mocnou pákou pravé pobožnosti, kte
ráž však mnoho utrpěla od té doby,
co hříšná převrácenust vychovatelská
větší váhu kladla ve školách městských
na znalost jazyka německého než na
vědomí katolické. Nerozumny'm rodi
čům více záleželo na domčly'ch výho
dách časných než duchovních. Vy
chvalování & přeceňováni 5 c hi lle
r ovských, nad míru nebezpečných
zásad, nemohlo zůstati bez žalostných
následkův v té třídě národu, kteráž
si přivlastňuje vzdělanost. Lichá osvě
ta od západu jdou í, porušila mocně
mravy a seslabila víru v moravských
městech druhdy tak živou a obětivou.
Cetné fundace při farním kostele Hu
swpečskám a těž při piaristské kapli
svědčí o náboženské vroucnosti za
tehdejších časův. Podobá se, že náš
věk v tomto ohledu minulosti se vy
rovnali neli ji dokonce předčíti chce.
Celná zástupy putující na Velehrad
jsoutě Opravdivě radostným a mnoho
slibnym svědectvím ruchu nábožen—
ského mezi ;lidcm moravským, jenž za—
jisté tím srdečněji k Církvi sv. přilne,
čím přirozeněji vychováván bude a
čím něžněji se k jeho řeči učitelstvo
světské i kněžské přiblíží, vedeno
jsouc pravidlem:
Kdož nad zbnjnickon jámou chrám

stavěli hodlá ?
Tot pěstoun, co vědám bez Boha

dítě učí. Fr. Sušil.

Pravil jsem na hoře, že piaristó
do nově v stavené residence se pře
stěhovali. že! i tenkráte ještě mnoho
k depravování bylo, vysvítá ztoho, že
na dostavení kostelaz (krajinské) [pro
vincialni] piaristské kassy od řádu re
sidenci peníze zapůjčeny byly s tim
dodatkem, by piaristská residence Hu
stopečská svým časem je opět řádu
splatila.

Než dále u vypravování pokro
čím, nemohu se nezminiti o slavnosti,
která za příčinou kanonisace hlah.
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Josefa Kalasanského, zakladatele řadu
piaristského v Hustopečíodbývána byla.

Dne '26. února 1767 psaltč teh
dejší piaristský provincialGuido ab An
gelis na p. superioia Hustopečské re
sidence takto:

Velebný p. Superior!
Radostnou & dlouho očekávanou

zprávu mě a celé provincií přineslo
psaní od p. generala, den totižto 16.
července od papeže ustanoven jest
pro slavnou kanonizaci (prohlášení za
svatého) blahoslaveného našeho otce.

Slavnost kanonizace bl. Josefa
Kal. v Hustopečí odbývala se 287,29.
a 30. srpna 1767, ku kteréž slavno—
stí 6 kazatelů pozváno bylo , kteřlžto
v jazyku německém í československém
hlásali slávu sv. Josefa Kal. 27. srpna,
jakožtoo výroční slavnosti téhož sva
tého řečnil p. superior (toho času p.
Benedikt & S. Francisco) vyvolív sobě
za text: „Smích mi učinil Bůh“
(í. Moji. 2í.): slavnou mši sv. slou
žil p. Ignaz Horneš z řádu praemon
stratů, farář Kloboucký. Odpoledne
o 5. hod. měltě p. Superior slavné
nešpory. Na večer o 6 hod. 7 mož
dířů před residencí postavených zara—
chotilo, načež všemi zvony po celou
hodinu zvoněno bylo. Mezitím přístro
jili ozdobné oblouky, a sice jeden u
vchodu do farního kostela Hustopeč
ského, druhý před školami, a třetí
oblouk vystrojil vojenský kaplan je
suíta před svým příbytkem,a mnohý
mi lampami po tři noci cavčtlil.

28. srpna 08. hodinách limo lid
a duchovenstvo shromáždili se v kapli
u sv. Rocha na křtžovčm kepci uHu—
stopeče, kamž se i 10 processí z o—
kolí &všecky řemeslnické pořadky se
svými prápory dostavili. !( 9. hodině
z moždiřů dino znamení, načež celý
ten průvod hnul se do farního kostela
v následujícím pořádku: Předně šly
řemeslnické pořádky se svými pra
pory, počtem 9, pak následovaly pro
cessí též se svými p'raporci. Po těch
kráčelo půl setniny pravidelného voj
ska ve zbrani. Nyní sledovala školní
mládež, v jejíž popředí Otaki: v špa
nělském kroji přistrojeni neslo štít
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(erb) mezi pěti praporcí. Socha sv.
zakladatele s mladi—nečkem nesli du
chovní v dalmatikáeh oděni mezi 6
fakulantami. Na to následovalo Spů
rů duchovních v oroátcch kněžských,
pak jáhen a podjáhen s p. poutííikan
tem Ferd. Honig—em, kanovníkem Mi
kulovským, kterýž v pluviali odío byl.

Ostatky sv. Josefa Kal. byly od
kněží neseny.

Za pontiliknnlem následoval vo
jenský setník s ostatními důstojníky,
slavně městská rada Hustopečskame
souce jako i duchovní rozžalé svíce;
načež opět půl setniny vojska ve zbra—
ni kráčelo. Celý tento průvod uza
víralo velké množství lidu, a příchod
jeho do města opět rány z moždířů
zvěstovaly. Po vejítí do chrámu Páně
zpíváno „Te Deum,“ (Tebe Boha chva
líme). Tamtě bylo německé kázaní a
na náměstí u sochy sv. Trojice slo
vanské; při tomto bylo náměstí pře
plnéno, což jest důkazem, že náš ná
rod od vékův se kocha'val v poslou
chání slova Božího. Slavnou mši sv.
sloužil nadjmenovaný pontifíkant, při

,které vojsko po třikrate vystřelilo.SIav
né nešpory držel odpoledne farář z
Velkých-Němčic.

Oběd byltč přistrojen pro 40
hostů, mezi kterýmiž též vojenský
setník s 5 důstojníky stoloval. Po
čas obědu hrála dvojí vojenska hudba.
U večer divadelní představení, a sla
vnostný oblouk před školami byl až
do 11 hodin osvětlen. 29. srpna, ja
kožto druhého slavnostního dne, držel
kažení p. Filip Sercer, uvodiv slova:
„Kdo.by činil a učil, velký
sloutí bude v království ne
b eském.“ Mši sv. sloužil vojenský
kaplan. O 3 hodinách odpoledne bylo
opět kázaní, které měl p. Sarkander
Silke, kaplan z Vostic. Nešpory od—
býval farář Pauzramský. Na večer
byla divadelní hra,v níž útěk sv.Jo
sefa Kal. z Valemi vyobrazen byl.

30. srpna kázal thodinách p.
Libor Chládek, administrálor v Kou
nicícb — mezi všemi nejvýborněji;———
mši sv. sloužil místní farář a děkan
Hustopečský. Odpoledne řečnil p. Ftant.

'
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Prechler, kaplan v Hustopečí a leh—
dejáí místní farál' odbýval slavné ne—
špory a vedl průvod po námestí, při
kterém průvodu socha sv. Josefa Kal.
byla noscna. Závěr-ek slavnosti té uči
něn byl slavným „Te Doom.“ Na ve
čer prov020vala so divadelní hra.
Všechna divadelní představení provo
zována byla nazvice od školní mlá
deže pod dohledem piaristů. Podobnou
slavnost sotva kdy Hustopeč spatřila?
Podobá se ona slavné mis-ii, kterouž
piaristký řád svou pobožnost a úctu
ku svému sv. zakladateli prokázala
lidu ku vzdělání mocně prospěl.

B. 1768, jak jsem na hoře po
dotkl, ztěloval si p. Benedikt, tehdejší
superior píaritské residence v Husto—
peci, že obyvatelé Hustopečští skrze
pochybnost vína od pěti roků do bídy
uvržeui jsou, že ani řádné úroky sklá
dati nedovedou — rozumí se z ono
ho kapitálu, jen! co základní jistinu
pro residenci byli určili. —-—Totosmutné
postavení doličuje se i na dále tím,
že r. 1770 dne 25. září p. Josef Kat.
a Christiano, kdyže se marnčo řádně
splácení úroků u městskych konšelů
byl domáhal, v průvodu p. Arnošta
na rozkaz piaristského proviiiciala o
becenské radě Hustopečské oznámil:
že residence dluhamí ztížena posa—
vadní počet řeholníků vyživiti nemůže,
a proto že učitelé, jenž, latině vyu
čovali, odvoláni budou, jestli úroky
od r. 1769 splnceny nebudou asplátka
pod'a \y'měru času do všech svatých
pro běžící rok 1770 se nedodrží.
Na žádost p. superiora bylo to vyjá—
dření do prolokollu vloženo. Nad čím
se městská rada nemálo pozastavila
a prosila, by p. províiicial jen strpení
měl, ze všemožné o to pečovann bude,
by tp'álky od r. l769 do sv. Martina
1770 zaproveny byly; rok pak příštím
lednem že též vypořádan bude. Co
když p. provincialovi do Mikulova
oznámeno bylo, nenechal se ve svém
úmyslu zvrátiti. ano daltě p. superin
rovi Huslepečskému rozkaz, hy učí:
telé, kteří snad již na cestě do Hu—
stopočo jsou pro vyučování v latin

ských školách, jak medle tam dorazí,
do Mikulova odesláni byli.

Takovýto rozkaz nemcškal p.
superior Hustopečský městské radě
oznámili , co se také 3. října stalo.
Městský konšcl Karel Kalchor, uslyšcv
toto provincialnl nařízení, rozhorlil se
nad ním a pravil: Žel' mu líto, že p.
provincial slovo městské rady v po
chybnost héře — ohledem výše uda
ných splatních lhůt; — a jestližcby
dlužitelé se splácením úroků nedostali,
tak že městská rada na jednotlivé
údy své splatku tu rozvrhne a zaplatí.
Dále že o to postaráno bude, aby rok
1770 ještě před časem byl zapraven.

Stálliby pak p. provincial přec
na svém a takovou hanbu na Husto
pečské měšťany věčně uvalil: takže
celou základní jistinu zmenší a učitelé,
kteří toho roku nepřijdou, ani hu
doucné přijmout ncminčjí , poněvadž
Hustopcčštl takto zahaiiheni večně by
v haulté zůstali. Pročež že žádají
úsilně p. provinciala, by sobě ty zlé
následky náležité rozvdžil a od svého
prviiějšlho úmyslu upustil.

Takovéto nanešení městské rady
Hustopečské když p. provincial z do
pisu Hustopečského superiora hylzvé
děl, nechalld oznámil: že on není od
toho aby učitelé do Hustopeče přišli,
latině podle obyčeje vyučovali, jen
když městská rada slovu svému do
sv. Martina a též i budoucné řádně
dostojí.

Nicméně Splácení úroků jen : tíží
pokračovalo, tak že p. superior dne
10. ledna 1771 před městským konše
lem Freudenreíchem se bez obalu vy
jádřil, že poněvadž ani r. 1769 6 d
roky v pořádku neni, to musí k tomu
nejhoršímu přijít Na to 19. ledna
bylate celá provinťialoípíarislskát'ada
v Mikulově pohromadě, tam i Husto
pečsky' superior p. Josef Kal. a Chri
sliano pmolán byl. Otcové shromáž
děni potraživše přesmuloý stav resi
dence Hustopečské, slavili ji by útoky
z kapitálu 4 tisíců, jež do Lipníka
piarislakčmu domu dlužíla, spláceti ne
musite — toliko by svým časem za
půjčená jistina řadu opet navracena
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byla. Konečně 29. května 1771 droky
od roku 1769 na dobro městská rada
odvedla. \

První služby Boží v kapli při
pieristská residenci konány byly 8.
pm:. 1770. Tenkráte byly v kapli té
umístěny dva oltáře: hlavní ke cti sv.
Josefa Kul. z příspěvků dobrodinců,
. poboční ke cti blah. Panny Marie.
Třetí oltář byltě zbudován r. 1772 ku
poctě sv. Anny, na němž ostatky sv.
Klementa') muč. k veřejné úctě se cho
val .

! Budižtu mimochodem podotknuto,
že 2 poslední oltáře 12. června 1773
bezbolnou rukou oloupeny byly. Mu
sím již napřed podotknouti, že pů
vodní záměr ohledem stavby residence
& kostela nebyl dnsnen; nebo jak
nyní Spatřuieme Hustopečskoo piarist
lkou residenci, jest to toliko jedna
strana tá, která se prvotně zamýšlela.

Ona měla tvořit velky čtverhran
: uprostřed měl státi kostel s průče
lím na venek. Proč se tak nestalo,
soudný čtenář z posavadního vypra
vování lehko pozná. UkaZem konsi—
storním od 27. října 1770 byla stá
vajíci kupln u piaristů za veřejnou
prohlášenn.Nucházl seVpřízcmí v re
sidenčnim stavení.

K snadnějšímu posouzení mate
riálního Opatření residence sdc-lují
zde účty, kterak protineiulnímu shro—
máždění r. 1771 předloženy byly.

P ř ] j m y .
scuteta—oboli

Ze 8640 'dostává residenci
úroků . . . .345 -— 60

Pro kněze, klerýby grama
tice a syntaxi vyučoval, „
dokud stavbu residence i
a škol se neukončí, ú
roků . . . . 72 -— „

Z fundaci . . . 38 — „
Na mše sv. se sešlo okolo 175 — „
Z pole a vinohladu okolo 80 — ,.

Součet710 — „
') Ct. oo. piaristům sloulí knemaló cti, le

spanilon myslí hu sv. hlémentoví lnuli,
jehotto lid nás jako velikého dobrodince
uctívá . v záslobárh na roveň se sv.
Byl-inom. lethodem staví. -|n.

V y d á n í:
ccutntn—oboli

V residenci žije 6 řeholníků
& na jich výživu sevy
nekládá ročně . .300 -- „

Na oděv . . . 60 — „
Na dva služebně . 35 -— „
Na. lékaře a léky . 10 — „
Na císařské dané . 17 — 44
Na obdélání polí a víno

hradu . . . 18 — „
Na splácení úroků .170 — „
Pro řeholníky, kdyz ee

stuji . . . . 8 — „
Na dříví . . . . 80 — „
Na světlo v domě . 10 — „

Součet 708 ——44
Na knihovnu po 6 roků nebylo

nic vynaloženo, by jen stavba co
možná se urychlila. Nicméně věno
val nebožtík J. Max. Siller, kanovník
Mikulovský knihovně knihy v ceně
80 scutatů z čehož viděti, že byl vrou
cím přítelem posvátná vědy & boho—
mila' osvěty.

Přirostlo:
Paní Eurosina Rósnerova daro—

vala. residenci vinohrad v ceně 70
scutatů.

Úpadek:
Zeměpnnským nařízenímo zmen

šení droků, ubylo residenci 96 scut.
Poznainenání. Vy'kaz ten veden je

v římském čl.—Ie. Scutntum či
scuíatus (nummus) v latině ne
zvany platil dle našeho počkání
2 zl 5 kr., & dělil se na 100
menších penizků —- ohnli — ře—
čených. Tak k. p. 8640 toli co
18.000 zl.
Ahy členář materiální opatření

tehdejší času residence posoudili mohl,
podotýkám že na ty časy byla to
velká drahoía,kdy! míra pšenice stála
2 zl. 6 kr. i žito 2 zl. 12 kr., ječmen
t zl. 9 kr.; oves 1 zl.

Ceny tyto padají do roku 1767
a mohou tedy za poměrné mčřitko
výše uvedených účtů platiti. Tenkráte
musety i daně značné byti, nebo su—
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perior residence platil za svou osobu
4 zl., za každého podřízených 2 zl.
krom jiných dávek, a to po mnoha
leta.

Bylo to 13. listopadu1764kdýž
městský knnšcl, Karel Dvorský p. su—
periorovi oznámil, že městská rada se
na tom usnesla: chudším žákům al—
mulnu udělovati, jestližebý některý

_den v týhodnu spokladnicí ji po měst
ských domoch vybírali chtěli. Nelze
mi zde udntí,s jakým prospěchem ona
sbírka so potkala; než to jisto, že ro—
kem 1774 již přestala, poněvadž žadný
ze žáků toho roku ji více nevybíral.

B. 1777 knihovna piaristská opět
některé knihy darem obdržela po 1
Le0p. Novákovi lokálním Šakvickém.

Čtmt bliz-, gemč- a ztmotopifne.

30. říjnajmenovaného roku ozna
muje piaristský provincial že na ně
kterých místech a také v Hust0peči
3. a 4. latinská třída přestat mají -—
podle Zenučpanského nařízení — a
místo nich čtyry tak zvané normalni
třídy započít. Kterčžto nařízení Hu
stopečský p. superior vykonal. Avšak
r. 1782 městský magistrat p. provin
cialovi na vědomost dává, že hotov
jest 800 zl. v Čtvrtročnlch lllůlacb
předběžně vyplácet na vydržovanípro
fessorů pro 3. a 4 třídu latinskou. Na
bídnuti toto bylo přijato.

(Budoucně dále.)

14 Únor.

Smrt sv. Cyrilla, apoštola.

].

Proč se rmoutiš, zbožný Moravane,
Co ti dnešní smutně včstí zora ?—
V závoj smutku hal se pláň i hora

Po slovenských Tatrách, podél Hané.

Od věčného města věštba vane,
Vane, —-jak když stena mysel chora,
O jednoho že jsi svatovzora

Obohatnul slavný vatikane!

Než proč nad tirnvlast tak trudně kvllí
Proč se raděj k ptesům ncumíli,

Apoštol že Cyrill, skončiv dráhu
Anjely byl nesen v nebes blahu?

A však proto žiři botů žáhy
Církvi naší že byl vzat tak zahy.

2.

V městě svatém, ve klášterní coli
V květu stáří umírá muž mladý
Tčlo zchřadlé beze vší jest vlády

Kolem lůžka zástup stojí bdělý.

Hrad se chora posléz roztetell
Poslední chce jíti na porady,
Bratrovu pak roku hladí

Zsinaté an ústa takto velí:

„Drahý bratře! nevracuj se k máti
Vrať se raděj ku moravské bráti:

Samoten ji douč pravdě Božil“l

Promluviv tak Cyrill —_usnul tiše —
Method drahé těla v hrobě složí

Pak se ku Moravské vrací liše. ——

3.

Smutný Se aj: průvod blíží
\'Řimě k svato klúmentskému chrámu,
Viděli tam Církve hlavu samu

Jak se Za průvodce uponižil

Jaký poklad tuto rakev tíží?
Celé knězstvo římské prospěvň mu
Úctu řídkou, svčtu činí znamu

Jakou mrtvolu v rov popohřiži!

Odpočívej sladce v Christu Pánu
Cyrille náš v Klímcntovč stanu.

Přinesl's ten poklad drahý z moře,
Po boku mu dřímej zbaven hořet

Tvoji duší svatou chova nebe,
Každý Slavan v srdci nosi — T a b el

Dr. Bílý.



Josef hrabě Jelačié Bužimský,
bán chorvatský.

%nbčl fmrti protbágcit [: 110 pm
mailu, učinil práwč na fm. &matbma
1.13.1859 gaňammíčto u: Qábřcbu u
mtlmošc, imš ptoflouul po mffed) rolo:
ftíd) auftdadód; :: rozlitou úctu pošimal
11 [amčbo hmotu díatífc'lyo. 21111nánons
noft mlabařoma, anl lál'la robinofformous
tmě, ani bůmčta :: mbččnoít nátobu nc:
mohlo gacbowati bo běl: na šlmč, —
nemohlo gmčnid můllóofpoblnomu, img
bo pomohl, ia! fc uabřieme, bo jimota
bcgclnnčbo, netlamnébo! —
532113,0 nřmšto řeč wEDIotawanu ffiříme
proto, že íňattcm o mlafti není na tčfne'
floupil ípojcní, moíotč bon'el bůftofnoftl
1111fmčtč; mono! ít na něm talc' napl=
nila prambn u [mrcbomanc' míře; ;: mě;
gíme m úbolí plačcmněm!

5311: 20. máje o bcmátc' bobinč
mnní gagnřl tcftuóm blabolcm melih')

510011fíbdm'bo chrámu čábftbflčbo, poč:
l'miicí 11151111 otoli zolofttroou sprchou o
úmrtí jcbnobo ; ncjgnamenitřiffítb mušů,

ltctpd) gemč cbamatílá !bo srobila: 3c=la &tt' : bána.
stínu! w SBánu to páte! bm 20.

měli: o 12 bobinád), opatřen ímátoftml
umirajicid; po bloubčl těštc' chorobě, jalo
měrný fon Qírtmt tatolidc'.

Sho; 116631131"rofo 1848 a 1849,
těm netřeba Iičíti ;áilubo Sclačlčc bána
o f1oou rolník, o nam momáříhoi, o
\ogncn'mo trůn nancbo nciiaínčjfíibo tí:
íařfk'bo robu.

Soíef hrabě Selačič Qiušimltů, nei'
ftatff' fon barona ist-autům.: Sclačit'c,

nětbciífíbo c. !. pobmatifála, narobm íeft
bnc 10. října 1801 to sBttromarabíně,
the; tatč pnoní bnp shoota [mi-bo má:
mil, a pnvč gárobto citům nátobnícb (:
lófh) wícftenedé bo ftbce jemného přijal.
mm fc !táfné wíobo, icgto fc ga mlabofti
bncb to fonotol icmilo, nálcgttč rogmíti
moblp, poflal ici otec bneb to ofměm tofu
měla 1th bo %ibně, tbci (\pi ncipnoč
přcbftawen neb. tífařigtantlmomi abncb
na to přijat bo rodině atabcmlc Ibm:
Ranní.

9211úftmou tomto tot monital roč:
bomoítmi i cbowánim, 3: fc ftaí oblíben:
ccm jat přebftmocniwí;taf ípolušáh'l. lrplá
rána bottnula [: bo tu bucb to hrubém
roce 1810, 1111mu amici otec milcno
townčš mitoloam') můbcc nátobnítyo moi:
Po cbanoatftébo a bmbbo nomad; gran:
cougům.

ŠDotonam G rozlitou pocbmalou ata:
bcmidó běl) na Ibercftauum, tonoupil bo
cííařítc'bo moiífa, i na! fc 1819. tcbt; m
18. roce ročm íměbo poručíku 11 bm=

gonů m plum barona .Rncšfmicc, míno'
bána doatroatítěbo a firm fročbo ; mota
čim; Bram). Qíbqnoít Sclačičoma m ob;
tománi jat 6 moiáh) to! i 9: foubrubo
gicbuala nm 11151111 nátlonnoít ron'cobccs
non; polámě monltal jalošto budyaplm';
fpolcčmlm bmšfhou. 33h let trámu tatto
přijemnč, 113111111gmnabám' bopabla 155111
tbotoba !. 1825, umrbnuml'fibo qudla
na pokoj ímtti; ;otamil fetfc: a roo
5brawěl, uci tc fm_ému plum ncmobl [:
Dneb namtatiti. Balné bobo tato obje:

?



se (sami ale., země: :: iimotopifní.

mila Báínlctou Bránu: Scíačlčoma
buchu, auf tučně mpměnh; ímé ptniemo.
mal m pčfnód; bát'nid).

.Roncčnč fe mu namrátllo gbmmi
hotela, ;: mobl opět tc plum bo QBíbnč,
tbc ft ftaI ibncb uabporučiťcm. 3D:
bo mvimtnomal gmeralmajot baron Gc:
tamb') pobočníka: brlgábu fwč, l muíd
gíxftatl co talomb mc gBibni, ač fc bo:
íta! plu! icbo bo balíčc.

ERot na to icl ! on ga plutem a
tu fc sačal vřtbcmb šlmot. ghe m sa;
na flošlISeIačič "Halil ímád; příliž,ltcté
[: namnoge pobmť mc mojim win—ali.
!Rofu 1830 fiat (: lapitáúcm m braučr
čárftčm plufu ogulinfťčm, 6 !tcn'pm fc
tall t. 1831 boítal bo Static, tbc fc mu
opět pofbtla přilcšitoft rogffiřiti mčbomofti
ímé pob [prámou ncíznrtclnébo Ram,
!Rabcďčbo. thro leta mámu mc 913m
fl'íd;, ! íta! fc !Rabcďčmu tal milí), 3: bo
ne bneb propnftll; lbg; patiiš přttc obe:
iíti mufcl, mpflomil fe Sťabcch') mcřcjnč,
ze tatomúd; bůftoinítň iato Sclačičc vofnb
mně! a ze tu nřbo uq'lcpyTi uaběie tlabc.

glam-citim fc ! platem bo .btanlcc
nana gb: přilešltoft, abl) 51mm! a Rut:
rem bofágal (mon tvoimftou gbčbíoft.
Gouícbni Sturd bofmffti naiíšbčll sim:
íta na branit: nam, plcníte a btancuiicc.
8 fcbml ic Sdačič B wřmómi fnšinni (\
přtffel bo 80an B nimi přes nun Mu,
tbc matt! půičtu ga opláttu.

Sloh! 1837 ftal fc luaiotemn 48.
přífíbo pluh: a pobočnífem pol. 5broí=
mího brabčtc Billmbctfa, moicuílčbo
mclltclc ro Homanffc'm malmatftu. sb:
utágalSclačlč mimořábnou činnoft, wffcďo
mo fm: icbo run, immomítč blcbčt po;
učlti íe pobtobnč :) fDalmatftu ! o
foníebni Gauč Sjořc, coš fc mu wii:
napotom bobřc bublin. 8?th 1839 bo
Bal pro fmě 3á11nbp,ilcbšto pomčň ! ga
branit: tafouífc' Kubala, [afh'y řáb 36:
nušní) :: to! 1841 učiněn jen pobplu:
tamnímu pmmíbo bánffčbp pluh: , po
(mit! pa! Qilimbnta píulomuifcm a m:

") Řobina Geraint—timmupřnomaía abošnčbo
muidya 'i'tapiílu, icnš mah-m: k bobnoíli
moimítc iencgálilé m Skalouífu' pnoupil
bo nejpřííneim řeholena nacte apob

nifI_meleoblígwujmtt bo [maté gemi, tte:rou) mimi áínc popial.

!iteícm téboš plum. QDčele plum fmčbo
málčil čanřil a Mohuč 6 nepoloinbmi
foufcbp boienítozturedómi, mimíce pat
Samaří“ fc icbo mólcčnoft m bitmč “
“Bcgmigba Dne 9. čcrmmtc 1845.

Sint na to obbršcl tomauberílíp
třiě faffe'bo řábu gáflušnčbo, a bmničáři,
6 'ttmfxmí gacbágcl info otec 6 bčtmi,
balí icmu buífí [ tělem obbauí. ŠIčši
oftatni (Sbarmátí Bačallíobč mášitl jmena
'ebo.

ŽBřintÍ ofubuó toHB48. Sřclooíucc
5 “Batizc inpmá,pnbnula oftatui (EuropouJ
Gbamatflo iGIamonflo Byloili po belííí
čas bag bána; nebylo mnie, fteróšbo m
těěfódg bobád; tobe tofu gallial boftoiuč
miíto toto a; ft naiící ůclačič.

“D:-putna dparwatífá bo %íbuč m):
pramenů profila přebtmnim na ílupníd;
cifařffěbn tn'um, aby ga bána nftanomm
byl Setačič. (Sifaf íšcrbinaub mpmpffd
proflm into a pomípn'llSelačic'c sa gmca
talmaicra, uřfoli! bni na to učinil bo
tainóm tabbou, pobmarnálcm, bršitclcm
obou bánítbd; platů a !omanbuiícim gt
ncráítm m Gbarmatífu i ělamouífu;
mfliubam') gaimč mt momtč pofhlpl
gprámn o této _milofti cííařftc' togwcfc
llla Eašbč [tbcc cbarmatífě, fašbí) 591 bav
tom báti ftatt! &jlmot ga ciíah. “Bo uč:
lolita hned) mrátll fc3clařič bán QŽBI'DRČ,
i byl přliat 6 ncmvnomitclnóm nabífcnřm;
mffubc ie apimalř pííně na [lámu icbo,
mňube bo promágel tib bromoblaíným
„Šimiol“ za; boicl bm 18. april: bo
Búbřcbu.

.bncb po fmčm příiqbu ial fc bálu
filně obpirati hraně uberflč, ftttóš ufllo:
mala Glommy to hálmnftmi uberffčm
pomabačiti, a jejichřeč ; ůřabům, 3:
„101 i & chrámům neprámč mutlačolqola.
Gpoiil fc Bc Grin), !tcři „gatim přiíiů cs
bnimí (! mice rogrbrášbčni ubdili prmé
nešli fc [n'm mohl bofii očbroíiti. 5.130:
gbmišeni erbů přičetli Ilbromé Bónomi,
idolu; on Ím! příčinami Halo fe, še nó:
mnbtm hrany ubcrffc' mybčm 69! patent,
pobít nčboš Stlačič byl (mim B bůfto
icnftmí fmčbo (: obřchwuti fc měl nvm—d;
bobuoítí Mód). Bárcwcň EqI mlaftno:
tučným lifttm cifařfhýmpomalá“ boS'nBBt-w
In, the tcbbů bm'n: mefífal, aby fc ofpta:
mtblnil. Gaim cbatmmffó, umíš fc měl
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bne 5. junia fiiti, aby Bana [(amnč u=

mebl, bol gavotočgen.
ěnčm nicméně Dne 5. Čermna fe

Teneta ban utneben u bobnoft (mou. Ieb
beiíjí nabíjení nárobu neba fe mopjati,
„Bém, „nač ban" bylo je“ obecné beílo.
Selačič bešel pritom řeč ! ínčmotonitům,
naponnnaje jid), aby hájili ínooje nó
tobm' prawa, št ga nč obětuje mfje,i jio
root; aby wěrní gůftali i na: bobtotimě
mu djači jmčmu, lten'pš jidj miluje jalo
[roč bůh), abo oímčbčili [Iamu [múďj pta
otců , Itetómš bylo nejfíabfji pominnollí
[;ójiti mian, miru ! ciíafe. Dojineatoú to
byla řeč , to ništo botoobil a na rojutn
"abl (Sbatmátím potřebu, gadjomati cel o ii
Dialoujla a to nčm narobnoft jmen! —
ŽBanjm budjem přebmíbal a přebpomibal
nabamj řečnitfáe je jebnotlhoé nátobnofti
co jicb m ÍRalouj'lu jeft, beg bůmčenčbo a
Bratrjlčbo ipojení ubtjeti' nemohou a že
můafouífu jjebnocenčm garučes
na jejich buboncnoft, jlátoa i šiloot. $o=
tom je obebtal to čele j'hočle'bo pofelfnoi,
na němž Boli jmenomitč plulomnít Ebeni:
ftein, hrabě glugent, brabč Qubxoil, brabč
Qtamomič, baron %t. Runner a. j. bo
Bnúrulu, abl; tam přeb cením btoorem
protimnifům fmóm jejxnul 6 obličeje latinu.

EIBS'ncbrulu nejpnoé je učebna;
milůebo cil. EBN. aeeitnišetiišrantlmomi
Ratlomi a maneňené djoti jeho, tbej Bol

Přijat melmi přimčtimč, načež bne 19.
iunia mčl ílatoně j!nfjeni, lbej boli při:
tonmi mnidni členomé cííařfte robim; a
nmobo biplomatů tisíc!) bmorů jaloj i
uberfhj miniftr při bmoče cifařflčm, $a:
mel (313563393 čele (bartoatflé be:
putace btšd Ban halnou řeč, na níš tot)
flotoil mámou [roou mómhnonoftí měmoft
a obbaneli nátobu djaematftčbo ! eifař=
jlčmu tobu, čtetou jiš po toliltáte trtoi
[toou oftočbčili. QI too; mulláha! o třím
bčd), čtete'š bomb [nánel narob Gbanoát:
"ó ta! občliml'; a telomnó, flčami 501in
je oči diare i tobu jeho. Ialoměbo Ionce
niťoo je nenabál: sBeotimnici 8elačičotoi

byli poraženi. glejpmč bolo nítanoweno
aby je oba natom; Gbarmáti i llbři po
bobtém jmiříli, fu lteumuč lonci mčlban
ga nčftetú čas jin bo Bibnčďbe je o to

*) Sklomont

mělo iebnati. Gain gatim gůflal bánem
a máti! je ho Gbatmat.

3be nejprmé molonal cenu po Gia:
monftu, rbe bo lib 6 touč borlimofh' jalo
m Gbamatftu uvital; načei Ie obebtal bo
ŽIBibnč.

Sebnc'mi o hnít obou fttan nemělo
jáhoucibo újpčdju. Wm šabat aby je
uberffá miniftetia fxnanci a mojno fpo
jilq 6 raloufhjm to jebno, nač Baumann
přinoupit'x nedjtčl, na tom to_jlomilo je
jebnúni. Salé mášnoíii Ban pojímal tobo
čaju u HBibeňanů, mibčti ; lobo,3e je mu

jam minifter 'Dobblboj pol'tami! ga čeftne
bo firágce a je mu Dne 29. četmna uči=
nili Glomane mibeníjtí pocbobpodjobňotot),
při lteeešto přílejitolii pronejl Selačič toe
řejnč gáíabo ímé: Sabo toče že jeft [prao
meblima, je není nepřitelen núrobu uber
flěbo , ieboš miluje a máji jobč, ale že
jel? obporeu mnem potujům o rogttšení
Uber a ŽRaloufta. „sa bratři, dni mes
me, froobobné a filně Staloujfo! Sláma
mlafti naníl“ Selačič tění! je na iRa'
loujťono němž míjidjni nárobomč Beinébo
ptáma pojitoajíee, ftejnou láíton lnouti
hubou tbobeotiměmu díaři, jen; to otcoms
Ile péči tomnébo prawa mfjem jevům bits
Iain boptitoó.

ERamátim je bo Ghatmat, blebčt
gnoma fmiřiti togjařenč nátoblp, (by) pa!
nledjetné profttebto jeho gůftamalg Be;
projpědm, chopil fe lcnečnč [rbnatou moílí
meče abl) Brani! mian a činí. 3námo,' ge
to to čaji) 35.000 btaničětů, teho jaoro
mojcnflč Stanice, mělčilo to Stalii; pr'eee
mňa! poftamil ban ga nčlolit mčíiců 50000
mušů notoód), 3 nidjšto 10.000 jůftalo
to Glamonflu a nčco to Gbaematflu; a
10.000 ptettočil bne 11. sárí 1848
fám u ?Barašbina četu ŠDraton a objemů!

je na půbč ubetfťč, honba! pre—Hamad, »
níš zoologii účel jwébo přidpobu a mujb
mal lib aby poloinč je gadjomaí.

Ena ním-Ré půbč jpojilfe opčtege
netálem Seicberlem a Rempenem, lteři na
rosbilnód) miRed) ŽD'řurupřebrobili, a na:
měřil jmou bróbu upřimo ! [tbei hajinq
uberffč. Rmama biela Rtbla je nejprroč
u malwaru. gatím je me ílBibni a na
Ubtad) mnelicoc proměnilo. Stebbejni pa
latin uberfhj, mmm naproti bánomi, 36

ha! aby bylo fmloumáno, ;?Ual nepřímo
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!totnu. bůl'loiníci B&nomi necbtčli bo
puftiti, aby ffel na lob, na fterě fe na
blatenflěm íegem mělo fmloutoóní bití.
D nebloulyo na to obelnal fe palatin bo
QBibnč a obetogbal bůhoienňmi ímé bo
mlou cífaře.

Gifař %erbinanb pečuiic o fromnám'
megi (Ebartoóto a Ulm), poflal hraběte
Embeda bo !Befíti jaloěto lomilara cí:
fařflébo, jemně obemgbano fpolu totdpní
lomanbo nab toeffleróm moiflem tollbrádp.
órogna fmrt tohoto generála na uliád;
pentanftód; gničila poflební ftin núběie to
bobrotimč poromnáni. Gtrnna múhřebna
obbršela to Hbród) přewalyu n odn gůftal
B Gbattoán; froúmi iebintj měrná.

Gilař poflal mlaftnoručnó lift Sela'
čičomi, to n'e'mš febtoaluie toffeďt; holt; iebo,
a mgbáno oromolani, ftertjmš obemgbáno
melitelftmi to ubráó měrnému bánomi.
Batim naflebotoalo notoě bouření to famé
233an po úšafné fmrti Bamberlomq nó=

flebotoala broanó fmrt miniftra řatoura.
Init-rana to říčftěm fnčmu, ťteráš fe
grabu! tolóbt; nefpoufítčla a to nóblebeď;
fe fbobotoala o banem, octnula fe to ne=
Beapečeníttol šimota toe !!Bíbni. 589" to
ponejtoíce moflancí _; lraiůto flotoanffód)
toěrní cifaři i tolaftl.

“Důlní přiběhl; ifou čnómt). Selačič
nepolleínuto na bulbu obrátil fe po Eitmě
n !Belenqe ——upřímo na !lBibeň. Iti
bobing po oEbtšenl čprám o bouřích toi

benffnd) ob_ejlal generála Ioborotoiče s
12.000 nměi bo Gbartoat ípáth; aby báiil
tolaff, fam pat 6 27.000 přůabnul Dne
10. řijna ! %íbni, tbc fe fpoiil 6 bratu
Hueererlem. mne 19. přiragil 5 (Sed)
lníše Eminblfógrág, jemuž nnni [měřeno

!omanbo mnebo moiffa.
Dblešent' a bobbmání QBibnč aapoz

čalo, lboš bonla gprátoa že fe Ubrotoč
přiblíženíQBibeňanům na pomoc Dne 30.
oft. ftrbla fe Elttoa u Cdytoecbatu, ban
amitěgil (1 Dne 31. mgbala fe QBibet't. FBán
oEbrěel ga fltvčlě flutlt) fmě toelih') litá
&opolbflěbo řóbu, info; i něco přeb tím
mihi řáb fto. QBlabitm'ra ]. třibo. !Bfaní
toelmi lichotné promagelt; tyto harp

Sloměbo půfobení bol'talo fe 3e=
lačíčotoi, fboš iebo apofit. QBellčenBt-oo,
trial %rantinel 3ofef, na trůn toftoupil
(4. bec. 18480; ípoieuč moiílo ielyo :

(Štern bliez, aemč- a zivotopifnč.

toojffem %lnbiíůgrčgomúm mtrblo b_o
Uber, a tu Bola opět prtoni bittoa 6 Ubn;
u moru, lbeš Selačič přemohl $ert5ela;
mellló počet nepřátelflébo moifta aůftal
na Éoiiffti, bil mrttolM . bil rančnód).
Qola to jebina bittoa bo mqbolmti EBefítě.
Broš fe r. 1849 na iafe anotoa opaloa
malo fmutné bránta málh; to nor—id;, ob:
bršel Gelačič, Herná fe Dne 13. břeana ftal
ga ft'oč gáflubo polním gbroitnift'rmt (ges

nerúlem bětoftřeloo) poručení, aby fe fpo:
iil 6 iišm'nn tooiflem na bolním Dunaji.
genus bola armčba tato na jihu; tětlé
nemoce tramilp ii toíce iefftč nešli [\oi (
málla. Ttřcce mtfalS'elačič činil co mohl.
lBřiběbt)tebbeiňí ifon análu: $ittot; to
ú3emi Č-ajfaflů, i boie to ňóčce.

lBčutol't :! ubatnoft Gbartoalůto
todlčícid; ponejtoice toe fooieni Ge Crlm

brbinflómi oftočbčila Ie teóbáj nab flunce
jaíněji.

Sloni potom po QBelbenotoi blamní
lomanbo čauial batman a lyroóna bittoa
u Iemen'máru lu proípčtbu naffemu fe
ro3bobla, prora5il i ban přeB Dunaj bo
*Bančetoa a boffel Dne 16. frpna bo
Ianeffmárn.

inel—labelmalta fe ítončila, mír na:
Hal; toojffa fe tmátila a Ban fe uboftil
opět megl Gbarmato. Ba ímé gaflubt;
otbočen jeft Ergo na to mel.'m lřišetn
laírěbo žábu SinbřiQotoa, toeltmn Hišem
banomeranfřébo řábu Guelffte'bo, toellótn
třišem parmanflélyo řóbu Ronftantinotoa
i [m. Sití.

9?qu 1850 pojal Goňi braběnt'u
Gtoďau aa (bot, i Byl to maoaieblíd; na

mřoratoč [tamnč 6 nl u přitonmofti ge
rala lila, miniftra Rulmera i imndp
mgnenennd) ofob obbán [ft-ge [mne'bo ars
cibiflupa olomudčbo. C'šlatont; byl při:
(bob jeho 6 (boti bo Babkou. -— Téhož
rotu touhám; iíou toe QBibn't to kófnč
Inige bafne iebo, oóbobeně pobobignou bána.

9%qu1851 ftal femaietnilem 46.plus
lu pěchoty a cííoř ntfh'; voila! mu 6 tolaftnon
mčnqm píanim řób Qlleganbta mčtoflčbo.

Sloni fe ganáflel ban button! bo
uraci fprátoou to gemid) [obč [měřeným

8?qu 1851 loupil pělnú Rate!
„matné mmorq“ nebalelo Babí-elm, Ite
rýž fobč welmi fličn! mtmrojil.

%olu 1853 M93 měla toppulnouti



čtena bčio, mi. a šimotopiínč.

moina mreďá, ftal fe Edu hlamnim meli:
telem obícmačněbo moifía na ť'Dunoii;
amflal ia! mámo, nepřímo ! moiuě ihr
tečné. Iělyoá rotu pogbmišmo ití? [\iffupftmi
Bóbřchflé na bůlloicnflmi arcibíífupílé, a
Gbarmati bčhiii go ímou lamoftatnou ale:
trop-olii blatnně Selačičomi. Seba mocným
mlqmcm mtm“ (Sharm-ili a Glamonci ;
pobřigenofti metropolitp oflřibomílébo.

Sb r. 1856 aačol bán pofionátoati
a dwratoěli; mflcďo úfili o garbomáui
abrami iebo bolo marně. Bend-el tiff: a
llibnč o půlnoci meóiv19. a 20. máie
[. r., našej mc čtmrlel bm 26. můj: po
brobcn ieft mcble bccmffh) [wěannp na
nodu imám m 920mm Tůmorcd).

Ěán Selačič Bol mu5 proftřebnibo
órůl'tu, oni tčlnó ani hubená; tolilo aa
pofltbnl choroba; 1mačnč fe fpobnul; měl
mlaft; černé, Plcre'j info mintc mojich;
blamu icbo na temeni be3mlafou. Čelo
Bolo u něho mqfolé, obrmi filné, oči milé,
ale ťboš fc rogbnímol, oftté; nos poněs
lub mollenutív, úfta malá mgbq ! řečněni
botomá. EDllumil ftcinč bobřc dyarmatfh),
němeďn, ubtrfltg, mlnflp i francoufh), nc:
Bot l;neb ob mlabofli čnnčtffel [: ráb učes

nimiim'm jamlů. Bol muš mncl'h-annč
mabelnnó, melihj přítel umění a mřb,
ochránce cbarwotflě literatury a malihj

„lámání nát-obu.
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_milonmil mlal'tenftébo jawu! a [Tmanííčbo
líbu , msbčláni nárobu polldbal ga nei
mgčfli [mou úlohu. Ekotern'ťmu pollóbajc
ga neipřirosenčifli proftřebel ol'wčnp, nc
námibčl obnárobňotoání, icšto onemctnicí
me jmenu cimiliíace [d)maluii, mniice ga
lubtm boccla jiné admin) nešli ieíl toshi:

Illčrnofl jeho! citlmi
neimícc ugnána tím že mu ubčlcn papa;
fl'ó řáb ©rcgorům.

3211111 [: mufí přičifti billi-\ll“ 5:
3nlo5cna jel'l fpolcčnoft pro nárobni bčie
pie m Bábřtbu, bimablo nárobnt i Spo:
lcčnoft bofpobářílá; ončd) 6000 gl., tte:
ráj iemu na čcl'htou namli íbromášbili

Gbarmatí i Glamonci, bal ! Bártabn pro
„opatření mbom :: farotlů pablýd) mii:
nů m Ubi-úd). ?! taloqu) íluttů itn'tč
mice [»9 ít bolo mqpočifti. ŠIBětcn cifaři,

měren rolal'ti Bol neiblamnčmi pobporou
řiffe nan'í; beílo jeho m neiborílíd) bo
běd) moílomenč, mělo: „&; nebolo ?Ha
toufla, mp homme ie muíeli unooříti. '"
9! io tom byla [páfa míle!

31:50 23:1. ciíař pán fíwělóm Jpů:
fobcm poctil pamáílu Stlačičzabana, an
toslágati ráčil, je ptmní bc'míló plu! na
mam; má ííouti plotem Stlačtčomúm ::
ie bmběci flatu, Bůnomi ubčlemi, přcněftí
le mánabzaím.(913i5:©mčtogor 1859.)

6. Duben.

Úmrtí sv. Methoda, apoštola.

].

Velehradský chrám se otevírá,
Duchovenstvo průvod cestu klestí :
Palmové by světil ratolestí,

Naposled se Method odebírá.

„Pracněo berlu se podepírá,
Palmy svolí, nese s lidem v pěsti:
Skončiv průvod takto smutně vésti:

Dokončená! jest let mojich míra.

Dítky moje! jíž se s Vámi loučím,
Pánu Bohu vás všech odporoučím,

Neuzi'irnt vás více v tomto chrámu!—

l)o třetího dne mne ostříhejte,'
Zesnulého v lásce pochovejtel“—

Lid jen vzliká—Method požehná mul
2.

Leží Method, drží ruce Spiaté,
Rozhostil se Boží klid mu \: tváři,
Hlava sněhobílá tone v záři,

stmo pošeptává slova svaté.

Kolem zírá učně bolem jaté,
Zrak jich na věrném tkví hospodáři.
Vidí Method chloubu Svého stáří

Syny zdárné, ze Slovanů vzaté.

Na jednom z nich okem poprodlévá,
A dí k němu: Tebe za biskupa



102

Volila si bratří svatá kope.“
A zas, ačač hlas již poomdlévá:

„Gorazde můj! ved je věrně k Pánu,
M se octnem všichni v nebes stánul“

3.

S nebes výšin sletěl anjel Páně,
Dotknul rtuma Methodova líce,
Mžikem hasne žití jeho svíce;

Duši již již hostí nebes báně.

Zál- mu bledé osloňuje skráně -
O úmrtí vést se šíří víc a více,
Stíhá se hned lidswa na tisice.

Kdoiby v této nebral podíl vaně?!

Moravěnko! Tvému apoštolu
Vzdávej poclu posvatného bolu!

Ai! tu leží osiřalá bcrla
Prestol Velehradský prázden stojí
Mitra skryta v černém ve závoji -—

Odňata jest Církvi slávské perla!—

4.

Proč tak smutně Velehradské zvony
Na věži dnes Mariánské znějí?
Jak by védély, ie Methodčji

Hrany vyzvanějl jejich klony.

Kláš

Gani bije-, jemi: :! jimntopijnč.

Znějtež zvony! ať se vaše tóny
Po veškeré vlasti rozechvějí,
At sem sezvou vešken národ její

Tobě Methodeji, pro poklony.

Pospěšte sem Slávů zástupovél
Na rakev tu vědci vavřín klaďte
Umělcovi ke cti lyru ladte!

Za biskupa lásky anjelová
Na oltářích kněží! občt vzdejte
Slávsky, řecky, v latině též pčjtel—

.5.

Rozléhá se pohřební již sláva
Chrámu Matky Boží po prostoru.
Svatopluk tu s květem svého dvoru

Methodovi vroucí úctu vzdává.

Obřad svatý nad ním vykonává
Gorazd v čele posvátného sboru,
Žalmy smutné zaznívají s choru,

Srdce lidu pláčem usedává.

S Bohem! Svatý otče Methodéji,
Pastýři a apoštola drahý!

Odpočívej klidně vlasti v lůně!
Z rovu Tvého sladká zeje vůně,

Církev postaví Ti pomník blahý
Vděční žáci 0 Tvých činech pčjíl—

Dr. Bílý.

rZábrdovice
řádu pramonstrátského.

Nástin dějepisný s úvahami, jejž sděluje Dr. Bilý.

QD půmabnč hajinč ! femetmmtjs
djobu ob >Zima Ibn; jfme přefjli bloubo:
táhlou ttibn (bomů) (Beil), (: přefjli
lamenmj moll vřes (žmitamn, ocitáme je
přeb melebntjm djtámem 6 bmojimčji me
průčelí je leílnoucím. totem něboj je to
ho! a na gab rojllóbaji ftambq pronomě

bůmaléba llrijjteta prflmonj'ltálům, tterčš

133%ja fjpitál jlouši mojenftě pojáblt)
Rolloletn, glúfjtč ! jemetu : mlí

.!

djobn lemují [fil.—otf;úmal, m němž Qmo
leji, lejnaté bon) a mjbčlaně paborh; čili
btba, obrubíjmčno lláfjteta „Bau'btbos
mí ce“ pomítalo, nebo menlcwanům ; tě
firem) ob Bílině, Rřtin a t. h. přídjojím,
ležel ten llújjter ga btbami.

gallabatel íoboto lrájnébo j'ldulu
Božího jeji hrabě Sem ; Řloboul,
lten'jj ljo rotu 1200 le cti máteře $oji
nábbcrnč mbftamčti a nabati ráčil;
a jmč ptmni obgmatellj abbrjel ;



Členi bile-, gemčn a šimmpiinč.

opatRmi Ghaboma m (Horácká,r. 1209.
311 prosbám řebolm'd:Bratřipotmrbil Sn
noceng Ill. papež tento nami mmm

; G prwrtí iejid; maigtrwl'ti , totiz bčbiny:
erotice (m;ni Earatice), (Smlowice,

Bóbrbmice a íBorfowano; přiiam iid) aa
romeň pob ochranu notice apofítolltř).
Ienlróte 59! prabontem w lláfftete
Nrnoňt

SID(iůině nabaci, !terá tepnu
r. 1210 požárně mqbotomena a ob hale
chlara !. m 58111!potmqena iel't'ť
umábi [: mnohem mice Ballů, iim bmo
manócb , a flce: 1 brvůr na Gmitamě,
2 pogemh) 6 řetou_Gmitamou, 3 Ieíq:
(Gtalice , Biga, Dbecna choga), bmůr
i)?alomčřice, Bemnim, co ! tomu náležela
a to unedo cti a barem ob bratra trá
[oma, marlbrabčte moratoítčbo Ělabis
Hama. 'Botom náílcbuie, to baromal
Seo 5 3106011! a free: Datel Babrbcmice,
ro ŽBrnčchrám ?. Wade, bitům: Gmi:
nanice, <Břibqílamice, Raben:
tomice, eňlomice, Surfomanq.
Dále fe mppočitámaií na této liftině ba:
romóni iinód) nóbnšnód; niob, téš mófabt;
a [11305on Hamer-a tobo. — Dblebem
oftatnídp ítath'r mnich, bčbin: Sřlob out,
“Dim-il, EB'řeDamlt, u Ramcne, u
Segura, Romalomic, “Drahoňo:
mic, (Ečfltomic,bončbtabic, $a:
bumělit, SIReaileíic,lltčnenit, a
932alum ěř i ( Be bmorcm mBóbrbomiciá
naříbil 9m: abošnó _tím fpůíobem, še parti
ftma ] brubč óotisofle aplobí, těbiti iiď)
babe fun tento; jina! še jid; pani Born
bo ímrti ušimati má, načež Hamem m nm:
ilte! připabnouti mají.
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!& hrubé Kiftinš'), rotu 1211,
píané m Rloboudd), bi tentóš na !Bře
mpfl, ěe icbo bratr, marfbrabč !Blabiflam
baroma! tomu !Iaffteru 3 blqlě pole, celý
tea „Gtalice“, a iifh'; Ius želv ga ob
puntčni fmúd; břicbů, to ti Iiftinč fe u
wóbr těž, běbina 3815“om, tterouš prmni
(bot Emma iij !. 1205 lláfitetu baro
mala.

Into wmďo bálo Ie na tld; hneď),
m;? teto f(aumč [iblo abošnol'tiftřebomčlč
! f(ušbám $oším Bylo gafmčceno. ěmčtil
chrám ten fe cti p. War-ie ». Sinbříd),
arcibiflup (Sueabčníhi,a ! nim maniel
Břflup ptačím, a biflup botnóci, Biobett
olomuďú. Iito tři biffupomě, ia! ftoii
m liftinč, při mčgcnýd; fmiced; proHinali
lašbébo, “>an na ftaffp'fíámeta toho
rufou globčiílou [ábnut

$rámč tebbčš, ia! wypramuie pa=
matná liftina tato, weblí beernltále uber:
itého, náporem malibu [mčticí Enii, fw.
(Eligbčtu, info nemčftu bo memec leboti
ieiimu,lanbbrabětl buringfťému. Rral čefh';
Dtolór |. očelámaí Dceru haíomflnu
Be ímúm tomonílmem na ftatlu pána Ewa
m Řloboucíw. *Břimitamne ii abc n) fo
[wtu a mqčaftomamffe po hólomftu, ga
mebli ii bo 93mm, [beáto ten ben na to
11) neběli bylo ítamnč mqíměcení Hafítera
góbrbomítěbo, lu !terčmuá aboěmi boít'del

Šem gšlobout přitomnoft tal maneQenúQ
boftů [obč byl mmltofll. Io fwčceniftalo
Ie, ia! Iiftina, 5 ni; opifuieme, ubama !.
121 |, neumábčiíc mělíce a bne mšábne'bo.

Od vpádu 'Mongolů do Moravy až do doby husitské

(r. uzlin—1410).
Cěiíne' obbčleni mojl'fa mongolílčbo

mbroiilo fc ; legem' níomúďěbo ! 23mm
mřitrbli ! měnu tai nóble, 3e pramen
ftráci Babrbom ffti jen rgdňqm útčs

realu[mrti unlif) %qpalimne ![óffter po:

')Boček. Cod. dil. H. 5.2
") Cod. d. B., 5 arch. Vindob. Vido

Erben.
') sempio 3115; u artbim. aaa.

[r.—šitífe telem nrěíta a polouffeíi Ie, úto'
lem čmocniti fe brabeb; a mňa! brbinm;
laftelan banlib na čele írbnatč pofóbh) a
cgbrojenčbo mčntanftma mařil úhlu je:
iid). $čba ale 0 bože lihu otolnímu a
miftům neohroženým! Smenomitč malou:
pili a wppóíiíí Billiton;: ňaibtab,

')Boč. c. a. n„ 57.
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tinnom, Qoubtamnil. 913lomčnč
Satof la m') 3:Ětcrnlmďu iid; ; mlafti
moppubil.

Gonna tuto nebobu plcčlali bratří:
tu 5er .na to r. 1262 gamlábla na čelní
melita brabota, kerou ( m Háfitcře fwčm
Úplně pocítili; nebo & nouge mufeli pro:
bati bčbinu Eimólo. SR. 1280 Byl pro
to Málikí-c imom opat a tři bratři, a bí=
bo a nou“ přibótoalo tobě: pořáb míle:
licoc 5 maictnofti ímé probátoali a bafta
momah' muícli. Sticmčnč mnam; toto po=
bromu; fífaftně přcčlall, ta! je & počátfu
XIV. ft., Ivoš m'a San minu 6 Ubn;
web!, moiílúm izba anamenitě pobpon;
[lútati mohli, ač fe jim ga to "pamě obz
měnilo, ftatlp a lib pobbanú nelibilo fu:
šujicc.

Matlbrabě Rate! obemgbalptómo
oďpranné _(ědýrmvogtcl),fláfftcru
na neimúě Hloblimé pánům &
Éoblomic &! nátlonlu XIV. fioleti
a 6 počállem XV. Háňter tento opět na
Blabolaqtu fměm brlcm !lcíal, rtuti Ram
nepoboblnó ga čalů bufxtfhjd) ! nejblubfh'mu
úpablu bofpěl.

%cbubct ob mífta, abodyom něco
abc položili o prúmu (úřabu) Moray:
něm na Girlml (GQitmoogttiL Bc
(Sido-o měla l'tatlů po3cmfh$cbz lubij
fe ftámalo, še laifřupomě boli mplítáni bo
gálcěitoftí, itn-či [: nqbólo fromnátoati [:
G budwtonim úřabcm Mid). 2151; teho
tonedo člé pobečřcní ob budmmmfhoa ob
totótil, pomófiil Raul “lB. obqčti, ieboš
již ftátoalo, aa galon.

ga bob H)?ctotoingůmícbnotlimé lo:
fteli a lláfftero mobliblt; [obč flvčtílé
obránce (abwotati), lttfi přemgalipo
minnoft, [roč bnóotonl fmčřmcc na íoubu
gaftómati. Raul ?B. tubíj mořhml moci
galantní: $iíluoi a opatomé at momoll
tomafnč mně:, a líc: polub možno, ta=
!omě, ttcři to tom bmofhoí, the loftel nc:

“ND. i'copolb $a nema nn fcpfal brama
(bitvabclnitnc) „8 atoílam“, líně ma
aa čelní olobn tohoto rda mlafltnedébo.

(Stati bije, gcmb a ilmotoplfnč.

bo llúfftet leží, íwě běbičnč Rath; mail,
Aa ochrana MĚ!) Db tě bolu; naůltoaii
fc: abmolati, micebomini, befmforcc. !Bo:
minnoft iciid; bola, ! proípčdm fmčřmébo
toftela nebo flafftera problébati; to čas
potřtbo přcb foubem iiď; baftómatl; a
branná lib Billupa nebo opata proti lou
ptgniďóm fouícbům nebo proti nepříteli
můbcc bo pole měni. Dnl téj to ohcíu
iiftčm cirlztonim ptómo [mělitč to:
nali.

Tento úftato, fam to [obč tal loan,
tclnó, bčbcm čaíu ambitu! [: témž! mfíu
bp m Břímě ncíncflteblné. Billupomč flce
maila mqfofčbo pofiatocni mc flatu, na,
lqli cefl a proftřeblů, aby ft těd; cil-few:
uíd; foitů ubránili. ?llc nc tal bobřc
mcbloíeopatům a !lófítctům.$řcbnč
flcc bcmani, jímšto otbrana něiafčbo na,
fftcra fmčřma bola, ttnto úřab ptomčnili
m lino bčbičnč; :! bále [: fnašili, alu;
co minolt možno ušitlu ; mnm táblt
*.'Broto je jim patřila 'Isna polut: tubiš
libi neuftálc ! [oubu pobánčlí, pobbanč
llanterní toi-eli, ob l'láfltera Šabali roboti),
potah, uE—otománím tláfíteře, mógimu pro
moílimcc, toně a plo, ano oíobomali fl i
ptúmomoc nab lomonftmm opatomúm, a
co Bolo neiobtišnčiffi — oni [obč ul'tcmo
motoali mifto - moju), Haré opět Ilú
ffter muitl mobtíomatl. Dbtub přidyáčclo,
že libé pobbanina fiatcíd) tlóíftmtíď) mice

fe Báli pána wojta, nešli tolalj'nibo pána
t. opata ímébo. žRogumi ft, 5: opatomě
tofícliial proti tomu fe Bránili. ?B XII.
ftolcfi bolo &apotřcbí ntipřifnčiffub point
5: Bram) papežů, a nciragnčiffi pobpom
cííařífě, also úftamo círfewni přcb náftlim
a uthotoánim těchto mobtibutbů — totiž
moitů cirtemníd) — Boh; (bráněno a ob
ieiid; útifh'l ofmoboůcnoF')

Sal fftoblltoě Bolo moitfhot' círlcumi
Hán'tcru Bábrbomidému, l;neblc umlbimc.

')Cnpituluia. 802 Clp.13 Blluz. |.

")an'órcr Mg. mrštnřcígiótc Sant lll.Surb, Capital“©
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- Od dob husitských až do doby protestantské
(1423—1500)

(TH—)

Maš hrál Gigmunb mňeďp Rath;
Náfftcm Sóbrbowífčbo bo čúftamp bal,
(; počátlu XV. ftoícti) mama fc omnem
tláíftcr w ftamu přcímumčm. m. 1422
obmotat ftcc mfábcc toto „gaftamománi; ::
mna! ncmčío to šdbnčbo náflcblu. Rtomu
přimo na pomášeni, še Háfftcr ob buňtů
byl zbořen.

Into tlupu) bimolě, [[iícnč mnpra:
mih) fe na Wim-amu t. 1423. Žebbóš
ftáli m čele icbnotn pánům a mužů mna
rawf'fugf), mm a Gianni řimflé obbanqd)
San Betcgnň, biitup clomůďó, 'Břcmcl
tniše opamflq, !Belt ; Šumař, beitman
gemini a žřúclam 3 53311651..Rbpi fe Elis
zil čas ob mile Gigmunba lmcřigé proti
bufitům mópramč uložená: chwmč
Qtčmňe tunim přebciiti nepřótctq ímé, mc:
benim pánů: SDimifíc, HBiltm-inan bvufa
; !Bobčbtab, :: 2 iinód) tábli ípotu bo
Mommy :: m mčfíci čmneuci mqbobpli
tam muobn mift. Icnhátc octnuli fc
přeb Háfftmm prčmonftráfů m Bábrbos
midťb. Abořili toto pnímamé, iim po! nes
nčtmibčnéíiblo tcbolnifů, (: táhli bo
Dlomúďn. 295mm !Břctom:: brat: Rmav
fit: položili ic u melilé file polcmnŘrm
měřiče. !Brcti nim fcbtamňe fc biflup
a páni (tram) háromp pobftbupili ie bits
mou mimi tmavou, tn ništo Bttúta s
obou “ran bula melilú, mitěgfťmi mňa!
tonečnč ! bufltům fe tinnitu. Rromčtiš
mgbata fc, :: mnobo pánů přiffío mgaicti.
mimo to mňaf nqůnalo blnubo m moci
bufttfťě; biflup San 6 nemám moifhm
přitmapií, :: po trátfém boji fe pobbala
Řromčřiš gpět bifhtpomi, a táboři obtábli
bomů bo Gccbf)

Šín tepnu r. 1436 mSíÚÍawě mit
probfáffenó učinit lonec mrašbúm a po:
šárům match: bufntftčbo: tublá není bilou,
je to ta! [mutnčm ftamu [ůncc !(óntcta

') “Balaďó, bf! Ill. hribe XII. čl. 4. 11. 512.

Bábrbomlďí'bo bůfiúmalp až bo t.1440.
111 tcprm opat EDZatči (1441—1450)
gačalg tumů ftamčti tmm) Húntct, a fin:
tečně bo gafc ! minu přimcbl. “IQ mě!
čldňmí Dal: ob Éoba obratnoíti \: mb:
iebnámóni, ta! je fc mu pobařiío, mncch;
ftaih) lláňtcru obcigcnč a pam_nč gafc
číífati, čočeš mu papež Mifuláč V. r.
1450 pomolil, abl; berlu a infulu nofiti
fmčt. (Bo něm gafc [: malin; ínmé nez
bom; :: ncntěftí na !láfítcr Bábrbowílé.
!Báni 5 moubmwicc jim pohabli bčbinu
Dlěmčičfp (u Šloupa; 1446) páni 3:
Bóftňguěbmaltomic íim poh'abli múbomě
mino m těd; Měmčičlád) a iinú ycmnn
iim potreb! ítlcp m Batemana—1). 130 it
ft mi (ptáme obranné) mčí 3341115230ng
mi c: a mňa! matlbrabč Bobo! r.1394
je bat *Bctromi 5 Rramařů. Siří ;
Rramařů měl téš lláthct m góímmč ::
Ěencč 5 $ogfomic ic mu bo !lqntcra
wvlital. 3 tobe pofflq famčflvám,báb!9,
půbonq, [oubv ano i hmc prolití :! po:
šál-\). Siři 5 Rmruař nóftlmx obňaí Hó
fftcru nčlteré (Rath) a pobbanč přifabou
íobř gamágal; ano Ge fmou brušinou mio:
mil fc ai bo pofmátmid) (babala Hófíteta
Báótbomffébo, aapálií bo, opata pobil info
bbuim't a moc tu fořiftiI, a ta! fmatpni
óncctil. *Břimo tal Datum, 3: r. 1509
bylo 2 panftmo ochranné: páni A $te
mnř i &ňogtomic, aj foncčnčííttbiv
nanb I. !. 1539 je navrátil Iobióni 5
anfowic.

213 tal fmutněm flanm octnut fc
Haf"tet Sábrbomfh) w náHonlu XV. Ro:
(eli —- nečtemc neš :) famód) !fimbád; a
obciscngd) ftathíďp, o šalobád; a bůh;—má)
! foubu — ! tomu i Romani inmn Bylo
ibořcnč! — “Inf m hmotném obtct—u
přímí lláfítct na miainu! — Qobušel!
nqni, cm proteftantflé učení [: togffiřoa
mato, gabřrbt i m poruňencft mramní, ::
im bimm bofpělnčiatébopommfcni 3 pá:
bu imago.
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Čtení bije-,nmi- . immune.

Od času novot protestantských až do obležení švédského
0500—1648).

av.)
DD tofu 1506 — 1518 h;! opa=

tem naBóbrbomidd) Dnbřei, (: po něm
nůflcbomalprčlat Sotob(1519-—1537).

Dn Bol přeb tim probontcm pa
ncnftěbo llófítera prčmonfttátel ro Šlehač
Dům, a toto pročoěftmi aš bo fmrti po
btlclJ') Dbhzb p; pravni icpmnh) fe bo.
(tato bo glomč mene, to [z nervi. 590
Rounlďébovnáfítcta přimo 5 anňomic, a
bo žilami Wine [nnb ; Ronnie. 3: prčlát
sůbrbmfhi mipal poměr:; titul: pater
ubbas mami mim: to pod):íčeío obtub,
Ž! řcbolniccm tamčiffim Dáma! & Hamem
fmčbo Bábrbomidébo pt_oBof fn, pro
fprálou bqumni a bofpnbáříton. — má:
ftupcc icbo Gigmunb (1537—42)
byl břím farářem w Snovač SRiÍTL Be
na! 59! Bcčvměbomi líámctnibo moita
Iobiáne 3 Gcméborb Jíšogtotoic smuten:
byl ln ben malby ímé nóčnčn, mrabcm
immomán a &mcčcřabía přec fdpbt) bolů
wybogcn; Družina Zobiaffoma idbla tu
gbrani , ač núgnčnó opat přebít—aromat,
že nemá býti mnm mit gemini. “Brámo
to ochranně nab Máma—cmBábrbomflóm
obcmbal ciíař %crbinanb [. Iobiófii, je:
1:0 mňa! ale ušimáno. Itntóš dfař octnul
ic m pofinatnúd) [line:d; B&Brbomiďúdb
ga opata llrbana (1542—45). chbó
gb: panomala náramnú dguboba; ncbo cín
fař dnčie 100 31. mot. mnpůičiti, mob:
brge! iicb, načež iám pro bma nomóčh;
(nombre) !oupiti nechal na oběto Hamu-ní.
3G náflupcc to úřabč opatftém Gc5a=

. ftióno (1545—48) :. 1547 přefíloicft
promo ochranné Háfítcra toho na pána
QBůchama 3 Sůvatomic,litrů a toho
ůřabu ročně 400 top grcnů oftatnim čte:
nům bonn: ímébo mnie! mgptúccti. amu:

%$. 9m! Magnet m fm tnišcc: „*Ba
Dvalgnč mífto poutní wc Řřtindd) na 11.720:

tam" trotbi, še gw: Rřňnáď; bímamal tě;poutním Nám" pramonerle (W; 25
a_ t. b.) čemu uvítat učení; bengbirtbn 95.
žluva! mmm, obpomie n\c fmtm namt
nitem bile: „RÍIQL invest.-.pbie .?lbtb.
!. SBanb €*. 195.

felt to tem) Býti úřab mincím; cíluábičla
! níš připojená Byla notně partičtal —
Žento opat mnftamčllldfítcmi ]: imo toat,
the móčomó cbmeličct a Boží icčminc!
příprnmoroah; chutné oiran řeholním,
a pobbamjm iciiď), a mňa! jen na míli
m obmobn fmčlc Mid; pimo býti fíenlos
mánc (mntáčmo)

„Bačoíu opata Sana III. (r. 1549—
1558) „zmítal opět ciíaf %nbinanb l. m
Mudd) !lófftcm Babrbcmidébo Be mmm
arcimém. Rodem, a m;; Bratti na moi:
tu Hóntemibo toušiti: mal prámo o
chranně Inbiůffl 5 SBDŠÍNDÍCr. 1550.-—\

gláftupceiebo Ggrill (1558—68)
ganamil 'bčrint;Búnom a gpuňtěně Babu:
mělice u Tambořic na 8 let ga 1700
moramfhjd; Alouini). QBiba pat fc býti
neboftatečnóm ! přemožení 51.531;femňab
fe malici, ro;,paí [: úřabu, :: zil náboěnč
cafaróř m Gumácích. “Bo něm

Raňpar Gadp'ónauct (1568—
1589) tento bp! mótcčnú namítá, a
měl av tom alántní aallbcni, haní moly!
něco ftawčti, l'toavbu řibiti o botončenon
miběti Dn bolončll ob buíitů ffmřató
!!ál'ítet, dptúm l lcnmcnt; -——m giorni
SRítTi,tbc přeb tím byl probofítem, opta
miI Húfítcmí fimuni; obbršeL ob cifalc
Maximilian ll. i opotfh'oíBelimftč
m (Šccbátb, aby s pomocí tobo mclmi
fcmé opatftmí Bábrbomiďé opět obnomtti
mobl. Dn mpuawěl i fotqi bům to
Síblamč , umi nále'get bo Bellina; ta
fplnomocnčn bytu ! tomu ob Romů mo
ratoítóď) m;!lamčl oncn hófnó ftaroom
"5 bům mcblc totizto břimc bominitán
flěbo m $mč, ímž pcíub icl't ohaíou
měna, ač ! iim'nn účelům jiš “unii. —
alt ga nbo čafu mloubila fc melitá [poulia
mromů bo Ilóňtera. má!—15:1mramni, hí

fenó rogpul'tihim učením brottnontflb'm,
mplišila fc [ bo třdno míft poinatnncb.

SBiqup čaiiftč Stanifíam *Bamlom
1115 na tuto pomncnoft [nánoft nach! :!
r. 1589 poblamořímu pfaí, i: tuto ře
holníci, co ; iebnč Bram; bobrébo topíte
měii, mpřillabnóm štmotcmg hrubé fttann
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aale bořcii; (r. 1581) 5:3 Mění a 6:5
láptě (piňc tcnhíi biíhip) lu poborfíeni
mnobúd; tam šlwi byli, a neřábům amó:
[luplů mnobód) [: bopoufltčll (r. 1589)
ptočcš i na námrl) téboj biflupa uiař
wolbu opata r. 1589 m lcbnu lng mě
bomi dlato přebímaatou nepotm'bil: na
čci to bubnu tčboš tofu gmolm opatilms
brož (1589—1597), "míč byl adm:
mcň opatem m gclimč, tbc nebolo 316:
"tnibo přibptlu pro ptčlata a bůóobp
obou gaučem). Ien opat mpnamčl mlýn
m Čimicid). mánupce ©1310“Eatlač
1597 bp! :. 1618 pro přiliš nemaganč
šimobnti ob Girabcmflélyo opata obcím:
men a 1- 1619.

&ncbilt%altcnbuger (1618
—1645) nártu—cc iebo byl r. 1588 to
Dlomúci ob protcftanrílód) robičů nato:
5m, a mna! nřrfc mntďt) přeláčln, ob
tobitclů m ccftu !labenc' ítal fe lalolilem,
mftoupil bo l'lófítcta tn Bdbtbomicidy, tbc
bol mndpomán, potom na Ghabomč, tbc
bol miláčku: múltčnébo opata í'olnlía.

Rtg; m Bábrbomicid; ga opata byl.
5molcn !. 1619: tcnl'rólc 5ůřilo pomftáni
Romů proleftantflód; proti ciíaři %ctbi
nan horni ll., l;nrlimžmu ionu citlive la:
tolidč. Stilo mlabiftmt'; opat ble pomin:
noci [malč ! ciíati přilnul: bržcli bo ob=
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bůicomč a mclqrábcotoč po 9 tnčficů m
tonmatád) jeho ialo mččně, mbbnali ře
bolnih; 3 Hamem, polrabli n) Hóntcřc
mfízďo Rmofip, l'lcnoll) lol'telnl i pcnip;
co to: bula w flántcřc, ro chrámu a m
lonmcntč, mfíeďo nabrali, Rath; apul'loffili
a jala u iinód) llánterů, iidp prot-ali, čimš
gti—neni:Hloba cenu 24.000 gl. přembffo
mala. Iatč l'lóflttt iam byl abořcn, a
leprm fbbš tifalffti mnbráli na 2366 bože,
a nóíleblem tobo Baie cifař %:rbinanb ll.
obňaté Rath; lláfítm'un namracomal, tepna
ob r. 1629 Aačal fc opět lláfltcr Bahr
botnflt'; gotamomati ob ran icmu gulagu
mid). n mna! i; t. 1636 14. čcrmna,
mnpull m Hántdc oheň, a tonroent, fópln,
[li—bolt;mncdo obráceno m rum a popcl.
Gonna počal Ramčti priilat i_r.1642 no
mou prčlaluru: lu nmbli © m čb o na &
bo EUIoranm, boračili ! Brnu, a prčlát,
propunim oftatni bratu) bo Uber a SR:::
lano G 5 bratřínli utell fc bo obragenčbo
Brna, oblub t. 1645 bo QBibnč fc utcll
a tam 1.1iina tčboš rotu Micl.

Db té bolu; opat mmm bra:
bintítčbo u Dlomúcc,fterl'; romnčpřcb
Ěměbq bo Qšma fc uchránil, obbómal aa
abminiflralota „[ p &[ e n č l; o“ llafítcra
Babrbomflibo.

Po švédském obležení až do vyzdviženl kláštera toho

(1645—1784).
(V)

aw; mčfto Samo ob Šwčbů ubat=
nám obboicm ——15. from 1645 gene:
tóla Gouduo a fitubcntům bolo ofmobo
gmo: fdpágeliťfc r. 1646 bratři řebolni
poancnůlpla bo fmébo bomoma gbořenčbo,
a 22. ftpna wgpolili boíawúbníbo pro
bofíta ro giorni Sřífíii'autcncla $lo=
čata (1646—1650) ga ot.-ata [mébm
Italo počal olwnomoroatincipm bofpo
bařffá Tlumení. 21. břqna 1648 mtábli
ptůmonftrdci gafc boJoboto jentě na polo
ipufllébo lláfíttra fmčbo; a mna! téhož
tofu mnpull mor, a bratři- ufltanili fc
přcb nlm ! matce Boal pob ochranu bo
Rhin, ganzcbamffc icnom 2 Inigo:a 2

bratu) laiiln m náma: počin, obtubš
tepnu přcb manoccmi téboj toru gafc bo
lláfflcra [mčbo ifou fc namtótili.

Seba náftupcc Qšobun'n'rDlčniuo
(1650—1678) pobjal [: obnomitj pra
laturu a flamlm lonwcntni ob Gwčbů
[pálenou. QI ble! wóborně umi! bofpo.
bořili; Bobatftn—i Kamera Aaíc počalo ic
Amábati, a cbobilo fcm mncbo jálů bo
"lol tlónrctnidx. s.)fčclmob t. 1652 bolo
gamcbcno m llántcřc tomto učení Eloío.
fiďč, a m říinu 1655 učmi tbcologiďé.
3: "cm melitó fila l'llubuíicíclpmnícla bo:
mm na učení, patrno 5 tobo, co [: gb:
!. 1658 přlbčblo.
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Iobo rotu naftoupilcifaři'eopolbl.
panomóní. .R oflameni iebo naftolení
14. četmence 1658 bola ieft promoóo
mdna na outtatt; opatftmí Sábrbotoiďébo
na tom námčfti přeb lofteleut [lamnoftni
bra, melmi Umělá a mellolepó pob ti=
tnlem: Dialogus super Canticum: Be.
ncdicile."13řitonmá bola loneda fíledýa
gemflá a mnoho tific oilvófnw. Čtubenti
obtítóxoali otebmlnmu a 25 úmobů
(čnttobulci), mg heród) mňedl; tl) přeb
mčtn, o end;; Balm „Qšenebidte (MB)“
gmiůuie, pobnbomali) fe na jarními, a ta!
melebilo moc a flórou ůoši !. p. m;;
ořífflo! merffi„bealte Šofpobíe
na bon; a mniďni pabtblomé:
tebt; přes iemintě fe pobpbomalq malo

umně you; a oabtoh; , o ieben fitubent
meči tim obřilómal úmob o nicí). iBo
bobnč přes iexoiňtě fe ftřibalq moře, me:
lité robi), orušeni rutiřomč a relomé, pla—
nett; a jiné přebmětq. .R tomu mířeni

bubnů a tromvet, tam) 5 mošbiřů, gubba!olif bni ttmaiíci. & poópboroall te oeifíí
libé, ze fmět tomu měřiti bubo, gelu; co
talomčbo Pot) Bolo promoóomlmo. *)

Tento čbošnó opat těš 6 orobofítem
momoříčíhm mobali fe na pon! tčboá
1qu a fice na náš moramíh) fm. Sjo=
min, 5 čeboě patrno, že na tomto na:
hojném muší, fterú ! tomu i učenó byl
a m biftorii mlaíti booře vročtló bljtinmz
fol. wčgelo něeo 3 tobo imámem, Herěmu
aa naffid) bnů řítóme mlaftenectmi.

Dn! obal melice o ohaíu bomu
!Bošibo, čiebnal pro loftel gnamenitou ads
fobu ftřibta foftelnibo (1 melifou fmítilmt,
6 fmicnů, 1 \oelih; lřiš a t. h.) mnobo
fhooftů a Henotň natoupil, a umí tím i
nmobo meíjníd; roud) btaboeenmjd) ob
icbnaL SDáIe togffiřil chróm poutniďó P
EIRarie toe &řtinád).**) EBto toftel
lláfíterni bal tento pečlimó opat 2 mono
nomé r. 1658, a ob !. 1661 počal íta:
mětí flántemi toho!, ia! bo až bo bnefíni:
bo bne tam [patřnieme

')Eoetopiío ll. 3d5tb. 1660110. Fol. 277.281.Dttamnl nonřijllboháíníbo chrámu
poutního m Rřt'maó mia rnibu $. wag
neta: „Wofmatně mino rot Rřtmád; na
Rot moč. Br. 32, a t. b.

Čtení basic-, gemč- :: životopifnč.

!Be ftalobě oohačománo tal rodne
:! ráčnč, ge jiš r. 1669. 27. múie Bolo
fe flatoné fměceni tobo notočbo d'támu ob
lnišete biflupa olomuďébo Rotta & Eid)—
tenfíteinu a prmni ílušbo 2303 na něm
a nemibanou flétnou tonáno. Řoftel ten
aš po bneB ftoií, a ieft íebeng neilráfnči=
find; nan'i mlal'ti motatoffč. tentýž opat
monotoěl 5 toběčnofti ramenná nálarobe!
gallabatelůnt tobo Hamem, lteró té; toto:
[tele u blawnibo oltáře fpatřiti Ise.

“Byl též muž učený a točbeďí). Dn
bol přítelem bůmčtmjm ftatečnélyo obbáice
měfta Érna, jegomito76.Mar t i n a Gtt :
bo nia ; poboorotogl rolafteneďébo běie:
piece$eninu-a (Seeborob, m;; pfal
lnibu: „Mars Moravicus“ a bal nami:
[tnouti m í'řtomnfíli moblitcbni lnibu rob
mmm: „Mario-Filus“ (Gtitcl Marian:
[na) r. 1668.

93h; išfenbeler (1 1683) obbršel
ob ciíafe Qeopolba m Ubi-id) Indům ob:
ňatč probofítwa řebole prcmonftrótfté fm.
Sana tl iw. Riije pro febe a mia
ftupce ímé.

(Engelbert © die! (+ 1712) obor:
šel w Dlomouďu [tatet Science pro
poutní !oftel toe Řřtinádg ob paní ae 35..
[třiglu r. 1702. —- 'Ientúš ugamřel B Wai:
hrabem budwwni pobratómftmo (contra
lernilas).

„ga bob©qu Battlicia (1-1738)
počali prčmoníltóci Bábťbomfítgiidpi bylo

ga _iebočaíu 46 m llóífteře,r. 1728 ha:
měti onen nóbbemó d):óm SB. Wario me
Rřtinóds, hen; tam po bnee toli tifie pout
nífů Do pofxoátnnd) prol'tor floyd) málo!
a poiímá. Gtameno 5 bůebobu nabntébo
ftatlu Seítnectébo. etaloěl l;o Gmina
[hš Damitel QL SRN; a r. 1750 botou:
čen in;! a teprm 131771 pofločcen.

Emto opat giebnal qunobo fond)
meffníd; pro toftel Ilafftetni. %. 1756
měl Hůffter 22. 900 5Lblubů, a 50. 700 gl.
lapitalů.

SBřebpoílební opat Gbriftofot Elita:
nima gemžel toe Rttinóď) (1- 1777).

'Boflebni opat Bóbrbowíró íloul ani.
(bal Watame. ten bal umitřelchrómu
!lúffternibo tou oabobou opatřiti, horů fe
mnčm pobneé flmčie, a ftatečm) mofi přec
Šmitanm Miše lláfíteta moftamčti. !!
m,; onto tofíeďo neih'úfnčíi boftaročno:



Gtmt blize, game; a ihootoplfnl.

Byl Hčfftet ten mtnbmišen 24. Get:
mm 1784.

$t6íat šil nápotom me £řtln6d)
fbe i t. 1818 bm; ímé bulanci! ——
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Ia! pcminul tíáffter, při ieboš
prmnim fmčcení Byla fmatá (Eliěbčta —
:: Iteró pobneB ieft pomnílem abošnoňi
nanid; přeblům mlafteneďód).

Jak to nyní vypadá v chrámu Páně v Zábrdovicích.

(VI).

%amí órám m B&Brbomicíd;„Wa
ncberogeti ?B. ?B. žDřarie, ieft ieben anci
pčtněiííid) tunelů 5 noměmí bobr) mQ'Srnč
a totem Brna. Dn byl mqftgmen na
miftě břiwe'jnibo chrámu, ob Gmčbů t.
1645 téměř Aceía abcřenébo ob opata 1730
buuu'ra Dlenia meAir.1661—1668*)
mebenim miftra ftamitelílebo 5 Éma "Bcnvln
QBimbcrgem nánabem 24.000 51., cb o:
pata poflebniboWiidyaía !)?arame mna!
anamenitč ohromen a m nitru ohófflcn ::
to nutné ufpořábán Buvenfu noh I)!numí
mi bmeřmi na průčelí ípatřiti 8 Mám ta.
menné fm.91uguftinn, Dřorberta a
fm. Smithala, na bože na! focbu math)
iBoěí. wrůčeli te'š o3boBuji 2, bílým ple
chem pokutě me'še; mnidpš jeft 4 gluonů,
liquučně foublaficidg. Gbrám tento byl
3. tmětna 1671 "umně w:;fměcen ob olo:
muďébohíšeteibiffupa .Rarla gťiótenňteinů,
ieft 60 trolů bloubb a 15 [fit-oni.blamm ol:
tář má obrag nanebemgeti 23513. EDřarie,
jeiš malomal mótečnó Mautpertšgíillibně
dabemif; \: prawa je [oďm fm. Žlugu:
Rina u: lemo fm. morbertcgg nichž onen
ieft Banabateí šimota fpolečnébo (fam—=
mnidéýo), tento pa! řehole prčmenluótíte'.

QD pramo a m (emu poble ora:
torií mibčti na Rčnč aUegoride' tvářích)
bčiin ftarqálnrmid) na mo cnoft při
m (u tn \; Naboílammé 53mm) ED'tarie.
ŽB lemu totiě (ibouce ob oltáře blamníbo
le bmc'řim blamnim) miběti příbčf; “Ii. €.
(Eftber 15, 12—19, jal vřifíía' mnxziella
Gftbet le lróíi Hňueromi profit sa ímjant)
ímé, „il lbgš ona mlčela, gbmtbl
alatou berlu, (: poloěll na brbío
ieií a políbil ii,“ a na hrubéftranč

')Sa! počet mb cinem m éře maltu
mwmzmwuwm. Ú '

frál Ěalonwun, ia! přidšáý! něma profit
metla Betbíabt. 9 má on: „36ij
math: má; nebot není flulTne',
aqu) obmrútil tmář tmou (BReg.
119—2m.

213 promo :! m lemu bále ieít 3-1
ftnlic pro !ůropčni Bratří řeholnicí) na
tašbe' ftranč 17: nab ftolicemi ie nápis
na letos na tabulce:„bedte _.bc;
[pobina, nebo bobrí; ieft“ (Salm
146, 1), a m prawa bufetem tebe merííu:
„Éobu nanemu bubiš utěnené a
ogbobně Chrudimi.“

EDřqi těmitn íebabtt) (slalla)ieft na
pobfcqe mramoromó fámen, [teró přiřrómů
webob bo hmm), m níš ifou pomománi
Bratři a přebftameni Húntera tohoto.
QBclmi pobrmtlimó nápis tento proto abc
jen položen, poněmabš už na mnoge cbů:
gou přefeň otřcn (: uš tejto !přcčteniieft

Víximus, qui ante vos fuimus,
prelati et canonici Conventus hujus,
nunc pulvis et ambra et nihil sumus,
hic requiescimus. Fuimus, quod estis;
sumus, quod eritis; precessimus, seque
mini. Orate pro nobis, ut nos omnes
ex pulvere quandoque rcsuscitet ex
celsus supgr gentes Dominus(2.112),
!Bo čefťu: Bili jíme, tteři jíme přeb ŽBámi
boli; preláti a řeholnicí tontnentu tohoto,
rmut pal ifme prod), ftín a nic; Abe ob:
pařim—íme. Qšnli ifme , co mt; ifte; Imai
jíme, to m; bubete; přebemi jíme, tot;
nóflebomati bubete. ŽIRcbIete fe ga 1166,
aby nás vynech; 3 prachu něhy; mali-im
manenenó neb nárobt) ŽBón (Bal. 112).

EIB pramo meble febabel m (buše
jen tagateína; aroma na proti ní m len
mo mramorová udbrobel, tteróě pofíebni
opat ; mbččn'cl'ti mgběíati mele! abožnémn
aaHabateli llófftera tohoto :: ftmi gui tatto:

Exuviaa Leonis Comitis & Klo
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bouk, hujus Ecclesia: Canonicnrum Prá
monslratensiam anno MCCX fundatoris
ter muniíici, quas Michael Morave ah
bas XXXVI. gratiarum memor m gra
titudinis analhcma augusto cx lnculo
ad islhoc monumcnlum lranslulil ao
aaraa vulgaris MDCCLXXXII.

' 'I. v. to řeči materité: Dl'tath)
5 hraběte Suva &lobouďébo, troinófob obě:
timébo gaftabattlc (I. “B. 1210) fronton!
této !anomniďód) prčmonftrófům , iešto
(oíiatřn) 36. opat !Ulidpal Z[Raramc, pa
mčtlim ifa totilmiď) barům přencfl 6 tě=
fnčbo Paulu na bůfag mbčc'uofti pob po:
umi! tento rotu 1782.

EBM: lagatclnq ieft oltář fm. otce
auguftina, na proti němu mlcmo ol:
tóř fro. otce bráti prňmonfttátifé Stor:
berta; bálo m prawo mcbtc oltáře fw.
iluguftína idt tapla ím.91nn», obra; na
oltáři ieiim icft miftromílč bilo malíř:
(tého uměni, obgláfitč blawa fm. Žlnnq,
mattčh; gbošné, pečlimé; ——na proti to
lap“ je obra; fm. Svatbima oba ob
mótcčnébo ?Bintcrbaltera; rozbít oltáře
fm. Sonduma icft lapla bofti profttannó
p. smarie gala poble mgoru obragu
Gyentocbomftébo to $olftu, ia! o
tom aut!;entica přilošrná íročbčí.

'Doflcbní 2 oltáře pob fůrcm přeb
ftamuii to mam [m. Soufa, ro lcmo
fro. pannu $arboru gr. 1820,1821).
330 těchto malbách netu mnoho; pčtnčin'i
jfou obrům pob nimi fm. Ecopolb a
CEmcridy. Bccla pob tůrcm it“ to tčfnčm
mótlcnfu wčšním oltář iatčbo Goa
fitclc a na protiňoší brob.

ŽIRalbqna obmitce (al fresce)
obfašem; ifou mc btoou bloubočnoercomód;
tabulád). ašrmni to blanmi [obicbramoroé
na Henuti přcbftamuie připraroo Iroq
toupmi pololcní Iibifébo ob ?Ibarna až
bo narogcni EB. Marie, ltcró tu Wap: na
blatou [phorum—53mm; obra; tnc preBn
bnterium na tícnbě přcbftatouic připtatoo
tmě fe m nebcfíd) tonalq ! nanebcrogcti
a hrunomání $. Wřaric. EBibčti 2 trůnu
připrarocně pobít pifma (3 Bc . 2, 40);
tě; h'nomč aniclfíli pofpíďpajt oílamiti
háíownu froou, nefoncc ognato fráloroftč:
lorunu, řctčg,purpuromó plant,
těž bubbu na nóftroic mneíiialé promo
Dice.

Čtení bčícc, tam!: a šiwotoptfnč.

$qu to na pobgřmlonilébo rohz,22.
aóři na brn fm. Mauricio, m;; jím: &'
ubíral ga lráínébo iafnébo jitra pob:
3imnibo po bloubé “šířit—č(Beil) a po
moftč přec Gmitamlu ! ctibobuóm mčšim
Hantcra góbrbotoiděbo. Blámnim raci:
tem blížím fc ! bubomúm těmto, a litoft
5mocní fc írbcc mého, fbploli pcmnniti
mufim, že nčiah'p tatomň namn— náloši bo
počtu těd) to neblabúdt bohdá; mogbwis
šenód). 8 ubirám [z bo farnibo ftatocni,
a ctibobuénm p. faráři přcbnóffím profbu
imoii, abl) mi dualu sBánč otmříti ráčií,
bod; bolíčiti ulobl památnofti a oltafu
izba fraianům a mtaftencům mým roy
milým. Gtibobnó Inč; ochotně mi bal ga
orůroobčibo ;ímébo p. laptana 'Bofpč:
(baJtcrúš bncb poípidml Bc mnou bo
háfuč fmatonč, ano i p. farář ga ne
bloubo 1 nám fc přitomarqffil, a mne Ia,
Ramon ochotnoíti pobooromal u mónabu
obragů, a upogornil na to, co tu ioft pa
mátného Rnroftlim ifa, abych na nic nes
gapomtnuí. 'Iu ifme fpolečnč četli a fe:
ftamomali brobomú nápis na mramoru
nab troptou prčmonftráfů; tu četli Iráínú
nabrobni mramor aatlabatelc Hóňtcra p.
3 Rloboutaquš ifmc rofícďo přcčtlimro.
[Tli a problémi: ro3iimali ifmc m bcfibcc
aabra'cni o mčfód) pominulbd), ia! fmčt
fe mění, a ia! to nyní mopaba to: pro:
ftoródh toe ltcrůd) gútrobo abošnód) fonů
fm. ':Ttorbcrtadptoála snčla mnam $a
[pobinu a *.Bannč přoblaboflamenč. 5539
čaftomán bpm ob bofttuněbo p. faráře
ubíral iíem fc bate obtub ! bomomu
fmčmu na tomtom ! milé Rmětnici.

© Bočan, přátele míli, Dilo Žmám
frbcčnč! 91593 ifcm fc bomů wracel, sa
bíbala moí! ma bo ftřcbomělu, a na
florbal ifem m budpu po flófítcřid), a ta!
mne mňclicos napnblo, co ifcm fbt) četl,
“tmel a fám přomáfílel, a obfab tobo
přcmtjmotoóní tuto [ 3ámřrre [mčbo po
icbnam' pobámám Iaftaroúm čtenářům.

mcvřáteíč Hamer-ů přcbbagomali „3 :
ic mnlňi ob prmopočattčnúó
pramibcl žábu a ůftatou fmébo
obcím lili! -—

3ba=li pa! nqnčinid) čaíů Gmropa
pobobná icit puftatlnóm tcbbcmim? Eom
m nětbg pufta [aba bylo, ourobnú pole
fpatřuieme. žRa miftcd) fprofhiď; Qalous



ětem bčies, „mě a čimtopífnč.

pel, here tláfjtetamí najímoli, [potí-ujeme
mujotč mčšc, ítmoftné djrámq, (: lláfftero
moítamené! 21 ta! je líní čajomé metu
n!;nčjfjibo ob nčtbeiní iprofínofti mělu.
ae Háíftu-ům putomámaíí libé ; příčínn
oobošnoíii, pojnámali fe ípolečně,a
naučili Ie anátí neboftath) ímé. 3m po:
mnámalí tebomč, toe fe moničňomalu
potřebu jebnčdj proti hrubým. 92:1 mí=
ftedj tatomód) uíajoíoalí je řemeiínící,
obdjobníci a hamáří. £bošt nerovná, že
llánteromé přlípěli ! gimnofíí
měj'ta njlč a průmqjlomé?

iBmmí [lámat—toč u náB počáter
malí a práce rutou otců ?Bcncbnmjnů
mjbčlámajicid; pole. Brgjtalo rři níd;
bčbim; a mčíta (Třebíč, Bbát, Siojbrab,
stanice), gaflúbalu je na aid) úftamp
líternibo učení Gírfem říjeni jejidj mec
bouci, boblíáela ! pílnoftí jejíd) m tomb
řomám mramů a nábošeufnoí urogen
fimo :: mtcbnofií pobpctomalu ta! bo'
Bře oučínlujicí úfinmtj barv :: obětmi.

Sen múnoě Ítatfů lló'rfteruidj bol
jim ! móšímč točnmoc'm: Ahoj pat mnífjí
proti-(milí mffeďo? Ščalegálí je to uič=
Md; jaté [lumení [!moj'tné, tbo je ftamčl?
Sbališ ne mnifjí? — minim ojbobomalí
fíamiteljhoem nállabnóm měfta í trojím)
menlomjtě, obhíb Brali nátlabu ! tomu?
Bbwlí ne ; bojpcbúřjhoi, hete' jim při
fjetrnofti mit mijuoíu pobůtoalo, neglíoó'
zimě potřebomali? —- mepřótelč jim fpi= _
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tali „batmoštoutů a břemen nás
robu?“ -— Dbiub pat přidjajeli tí bat:
moirouti bo llóntetů? 3b9=-li to neboli
[nnoíoé a btťtl) nátobu? Gummi :: pře=
thnnn nárob, toe tterém u; mice npni
barmozjroutů ! nalegeni neni?! ——Hleb:
čeno nntobu, že tolit lldiíterů tougbtoiěeno?!
Dřqni plati je na učitele nfo! menlomfhjd)
a projeéj'ou) mujohjd) nfo! , !terč něm;
mnifií jbntma opatřonmli!—bo !íóňterů
přijímali l'e bitů) tobíčů, jiš [omí lítat:
nibo umění nemali; a tam wucmičeni
jíoucc m náboženfitoi :: pífmeď) obebitaltj
je te Irbu bomácímu.

Seina djubód; objiámala mdjobu
(: bráni; tlóffterům boítáwalí jíbln opití;
boji poceítm') manefjemj i djubíj nadjágelí
tn lajtamébo přijmutí a obřerftmenizmjni
nowé úftawv pro cbube' m uíčfiád) a
bčbinádj ěebtoton aLmujno je mufeii aa:
nábatL— Seba Bc „Bíbálem botěmóm na
befimonítu [lufjím ob uěbo ttoujili togu:
mem: „je prý to !láíjterádj jííříla
ie netůaeň o nemramnojiH" ——
8 roóíobim je nab bqotou šibála objetí
jfem: „Ba to nyní saje je napeti:
meno fabritamí, ntb. ntb., lteréi
Í! bo těd; tláfjtetů umífiíluP—
Sib ani necefI, gatnfflal :: toulal na ji
nou ftranu, jal bod; 50 byl ufjtlnul. Ia!
jjem fe octnnl mbomomě jmění na ůpotí
Rmčtnice.

' Cerná Hora.

Rbpš je to jižním fonci Qoíníaeíe
po moři přióóaí bo čálímu Rotatjfčbo,
ottoírú je tu ctu přídjojíbobííoabIo !táíné
nab miru pobimubobuéujajíummč. Wot:
Itó blabína umírá abc bolelo bo mnitř
Aemčagabíbajíc bran m Imm. br3o w pra:
too, čbe poble jelenůdj hřebů, taal poblč
mtlebnljdj ojnegentjd; bot, dbá je, jalobt)

m Iabobne'marable jiném uejbolonalejfji
obr—159; přitom; mjebnou pojmoutí (:
opětomatí djtčla. 533 flintu tale po cen
Iém hřebu jabetílčbo moře není geleň ci:

') Rotta:= ltajifitš, hranice.

tronů, olím :: pomerančů i oftatníbo již:
níbo tol'tfmfima uilbt ta! bujná, a mgimč
na Ietč nennawná, jaro jen na celém poúřeší
otolo Ronem matného (Castel-Nuovo),
a boj je 3 této rajílé přebfínč$on 9m
tátfté mftoupí bo tolaftnííjo gálíwu a při:
fíamu Rotáiítěbo, tu je najet-nou míjecbnp
banny promění, bfebo mořfte' obemňab
jíou obnoupemj černými [ičnami obtoms
jhjdj bor, ltete' 6 mm: 4000 i 5000
ftřetoíců náhle bo moře pabají, jen nnaíuč
roji—unixu; a propnfii otagují :: temma

jiná a) bo [amébo léta ínčbem pořetjmají.
$orroči=li je jen boft málo bo mnítř ge
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mě, meči a; topfolé port;,“Toenngně roli:
linfi'mo B uabtšm famenim gópafi, foe

fnčlnm froté paftmifíťata jenom nugnou
móěimn boroěaimu b_obptlu a loaóm pos
[h;tuiia ientě mqnčjffi neúrobné pole po,
tanům, tu fe tale troařnoft libu to po:
binmód; tolecl; obiemuie. (Slotoe'l obroroflé
poftamp, mobútnébo a ftraflnébo,ro cella
ale tráínélyo tá5u, toe hoáři bimolá aůři=
moít,totoúbedy fila a otušenoft, to ie obo:
matel bot a cell; jeho gimotopic; to ja.

gpřu a ntratou froém čachgtnal bopofatoab
tpo apůíobp, [tet-tými jiš iReiům umíme:
nům Byl gnómon m nárobnim*) obětmi
fme'm mamupuie bues jefftě tal, nich; byl
teprma pčeb nebatonem ob ?lraratu přiffel:
na blamč řemenů les 6 omitúm na 5pů=
fob turbanu “ótftm anelao lošefiinou, pto=
ftó lrlapría ro3balenó, třeba bt; mu ftře=
(bálu na nic!; namtglo, molnú, 5 Bilebo
nebo nebiměbo íulna ufíitú labót (bělača),
čenoenóm nirottjm palem opúianó, líh-ole
mobré fooblt) pob telem; utoágané, na no:
bou peftré upletené opánh; a mlněné
botolenice, baremnúmipáffami ololo
lúte! umágané: to ie ftálo občm borana
Abejffibo ro ben mfiebni i toe froátel. 2!
! bemflení malebného el—tagu,neítbc'qinlc
neš ogbtoienoft iebo: oíttó, upnutí), oces
lamp nů! info meč bloulpó (l;anbšar),bmč
bobaté mpllóbaně piftole a muni nařabi
ga opaftem gafirčené, potom na ramenč
bloubató, celé 3 šelem flotoanó a boinč
oabobená tučnice (puffla), bloulpó třerno=
má bóntla 6 malou lultou (čibul'),
mafií a načtfli fáčlo na ftřelimo a na
moai, to je lundus instructus iebo,přes
Pteni fe mifto pláňtč činěné [younč6 řóínčmi

(ftrula)přel;obí, a tuto poftamu boplňuie.
Io ie iii četná bora m nárobo

pifnčm oblebu ia! [ouíebi a fe na brani
eicl) balmatílód) ftplá : melemlaíti naffi
ratou fto u.

D proftranlhoi a libnatofti Černě
born, umebeme íloma Černoborílébo QH:
manaďyu ((Sirlica r.1835): „ančmi

proftranftmi Get-ne'boro neige pt_ifněubati;
přiblišotoaci počet Babe aft bmě ítč čtme=
rečnícl; mil. —- Dbpmatelftmo obnáni aft
iebenhrót fto abmatcet tifit buňi, 5 nidyšto
btoatcet tlfic proti nepříteli bo pole tab:

' to o toi ' ' 'ou Giuliani raob'ma
)?elč in 5113“ lí » *?

Čtení bříza sem!: a šimotopifné.

nouti může. ?Bfiiďni iíou Imene febllos
flomanffélpo ialo ieiid; foufebč to Bofnča
Ercegominč, Ěalmatftu a Eboematftu.

23mm mefnice ifou mčgufi't, úbleb:
ně a gómogné robiíitě panujícího tobu,
5 něho; fe t_olábqla fam napínací Sítěgoš.
llboli “.Rěgučílé tabnouci fe ob aápabu na
tombob pčeů bobina ceftp megi botami
ertac a Gani! na,;roanómi, čini [otlinu
loltolem obtaienou.*13ře6 boru Éanit při:
cbági fe na módiob bo brupébo bolu, the
ieft fibelni mifto mldbplomo (Setinie. $a:
lac po jebno pofdwbi ali 6 tčibceti olnp,
bo čtmerbranu brabbami obegběné na:
bwoči fe čtprmi Iurlám obňatómi běli,
to úbled) brabebnid) ftielni wěše pro obranu
:: frontě tobo iefítě fiolo ardiimanbrlto,
a aíi befet nepatrných bomlů pro fenatorp,
to celé (Semopotíla reíibence. QB loftele
fpočimaji po5ůl'tattq přebpoflebnibo mlabph;
“Betra, lterébo lib mffeobecnč co fmatébo
cti. (Semobotci počitaií obotoatelftmo tě:
bin poblě tučnic, to ieít poblč oabrojenčbo
mušftma, nebot u těchto brbinům není
občanem nej ten, lbo nofi pufltu_ proti
Indům, a ditetesli fobě pompfliti Gerno=

borce beg _Pllml)a 5:5 krveprolití ! Int:
lem, to ii; r3.'ernol;orce nemáte. £a3be'

úífali, ražba fltpč a úžina ftalni po,
fwčccna ie tif tce tem Šimotů termo:
[ft)cl), a roštu tubě jen 6 Sturm gápas,
nebot [ oui ifou poneimice[lowanífú
hero, bratři ifou robem i iaapfem Gerno
borců') a tamní iim iunúgi, ien ze po:
tnrčenci, a saiifte' lat, Getnoborci nes
mqbobpli iebnou blamou tři hnede, lbpbt)
jim port; nepomáhali! —

Doratme nyni pvornofi na nás
bošm) citfěernobotců. Cernoborci toeímčc
ifou lřeftané obřabu mótbobnibo (řeďčbo)
iafo je pofub mětfíi čált natobu ftbftébo
ob neibatončifiibo milu QSopomé Mid),
lteři flnšln, hoši po běblnád; ganamaii, ne
lineji fe ob fproftod) Gernoboreů ničím,
nešli ge umčii čifti liturgiu (emangelium),
oftatně iíou junáci na glófu, to ieít mi):
tečni můbcomé proti Int-tůru, jbouce mčele
bo boje a něitoětfiim počtem blato turedúcl;
fe magnamenámaiiee. 9?th nifbo nepři
čitó (Eernoborcům furoroou gaflepenoft m
talotoe'm šimota gpůíobu, ieftli oni ptám!

')QBQ: 36111151;stannmánťm ac.
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to'toto iebnónineigóflušnčini Ruger
min; froč Habcu. "Domo fe bápdoni Gus
ropa přeb mitfčnóuú polroh; půlmiíice
třáfln, pouiili nárobotcč gápabni dmtte
této mim třefhnfté proti amábaiicímu íe
brognimu nebewečenítroi a teniráte aaiiůč
neboloÍřeitanntnni gáílubonao 3.1:
biieni _Ěurtů. 13 této mtirffé cnofti fm.
loali _Gernoboici aš bo unffrd) čaíů abor
liroofli náboženil'é. 3 nčtolim íe bopoía
mao ani turectroi oni iřeímnflcoi me holicí;
biiinád) negmčniío,přid;t')lil íe cimiliíonoa
nó (?) gávab [inúlílenim ! Žurfoioi :: ob
l'orótil ímé frote ob Gernoborcůlo, nerobi
lem [pláceie iemn ! mííem Siboflomonům
aa šmrnc—letou obranu. “Inf Ic čah) měni,
je noni iebinú to Gurooč třeífanltó hrbi
na Gerncbcrec 5.1neooloinčbo nběblita bo
bor pomagomán iel'í, neřiuli ga poubébo
bimotba :: loupcšulh!

Ennio lac moínočtíili :: ofpratoebln
niti nončlňi portameui Gerné born mqi
Báonbclu :: mňdmbem (Europy. Hterat
mnitřni cit nát—oženili):: promin libeon při
půmobni přirqenoftl nárobu toho jen aa
Qománo, iemi iašbóm ffutfem, hibóm le':
mčř Homem, tr: mňem nlonleni .: iebnáni.
Gani-borec nqnáa netbá o malidmuč ná
mith) a pobpom nauln cirteroni, ale icbo
mira to iii—ba ie to! filmi a ne5mrntná
info to melebnč bon), lteré iíou mu obublím
i odxrauou. QBňcďo řučeni oíu'ou lioflibo,
mfícďo úfaáo přirobni, roííecbno nemění
:: mňedma rabcft, tterá bo potila, pro:
Hána ieft to mofli iebo nenoonoraínóm
mčpomenutim na Boba,!rerč Ie to iašbém
počbrameni, lo hábitu promlumení opaluje.
Seňtč pobotfaouti muíim, še půli info 11
©r6ů můbec to! grolómč u (Šerm—borců
toeImi přiínč Íe aacbomómá. 213cclč Černě
.boře ie of! 200 popů, !teři ifou poblé
frbflibo obřabn ženatí, :: aft 30 mnichů,
lteři ro lláíheřid; po titanu přebúmaii.
Dni ie neliňi ob onatnibo lion ničím,
ifouce rolníci, pofiemci , rybáři nebo ho:
jomnici poble potřebu. Baliftč ien celá
Ram nábošeníhi na ernč ©oře milépe
nagnačen Homo, lterč iii bónmo Rarabšió
o něm byl proneíl: (Sernoborci iíou boni
pobošni, a [wlibn iefítč mice, moby iejid)
budyomenfhoo bolo mabčlaněifíí.

Štol při taiomód) otolnofted) na
' boře není, moima iebinou na Ge:
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tiniu. Bbe ieft tafě tiffárnn, 3 !terč »
minulých letechnčtolil bůlcjitódy pro [rbítou
literaturu tuib na floětlo momo.

“Bc—Iebníhmnibo return obrnexcno
je 1:0th na meimi icbnobucbě „itom—cár:
[ta—i,(terč íe blamnč túl'á vtítmniui ni:
ttcród: ftarúd: obučciů. Gem nálcšl ot
n: i c :: čili oriimám třwřm (\ 3m, imi latě
ID čcílšm biiepiíu na “bieliílamu fc při:
pomma, tě; oíweta č. tomm, l'tcrá fe
bibiřnč magi plemeni; toru—národa, n to
co [matá pominuoft poctěpřiilorri: Rho fr
neoíroeti, tai nepcímeti (too fe ne
pomfii, ten fe nepofměn).—lliq.imáui
tureďl'pd) blato po him-č, herě po! [: na
točit; \int—iwnii, nemůše íe m nnnčímd;
oiolnofled; gamqiri, on to icbinú pornčt
! bránili obraně pro Šcmoborcc icít, keři
[lámu fmou počtem ncpřárelflúd; blamtaa
rirnii. 'Emci ga to přewnňnii ie oboře:
iem tafcřla libošroutífóm, obliyliice Ecr
ftwcu Iren) 6 uoie, iimšto Gema—borce
[\oli ballon. _*Jici i tato ukumoftínab
ii; čaícm přenane, atp.—ňfe mi, že ímčr
nnnčinibo rolarnřeni burz blamně mítu'
milomuó. — irena; 5.1 rodilé prominmi
ifou meluri irbnobucbé: buřto prominilřy
ul'toči na tnredon pilou, (: talomčbo n\fo
Ia Turci róri loiboii a mnemošnč baruií,
anebo ieft čal'třelen, (: ratiii fe pobrobi
brbiníl'ému trefu: na brble nešli ínnb bití
anebo ialémulolim potupncmu trefil: lč=
ÍeÍnčmu, Iren; nime neni \D ušimáni aaa
neliofle' přiloží fe pomašuie.

išřečafto potfámáme fe, gmlóntč to
čnfe nomčiííim to nčmeďbd; nominácb, o
roýičnómi úiubh; o obomalelicb Gcrnč
©oro, herč ie negřibh co pc—ubiDurban),
bo fpolečnofti nárobů cmropfhjó nepiia
flunici, liči. ?Docbágito ate min) 5 brus
se negnalofti :: nemčbomom,
aneb &poblčbo ftranictmi ng nič
le'bo &&Htí. Bino mňa! icft, že ne:
brašenó nárobcl Černohorců to mnobřm
oblebu ie [ibiTtčifíi, nešli tal mnobó třiba
libi ta! gmanébo cimillíoloanébo fročta,
herci ! tomu iefftč nestihla fe bomniroci,
ge ftoií m čele mgbčlanoíti. Ioujmi po
pronomeni jen mňem nárobům (poučné,
nenároift po! ! tureďěmu iarmu jen při:
matně :: neničí.: bo fe proto inbari bona
na moborce, keři poble tonerů popiíů
očitňď) [ročbiů iíou nejméně loupežníci,
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a utrutnici, jelo; nám aimed! nominár
fixní bo moatu cpe.

emoboree pošitna úplně [mr—bobo,
ltetou fi bájí ob milí: Mei frvou proti
mocným nepřátelům. Staletá tento po
měr mtiftí iebo pomine — into rnice
měně mmm iibofíomanffým nárobům
rd; gábnmčimó.

.Ru cbaralterifuíicim ftrůnróm po
moby Gemoborce Hunt -přičifti w b e e n o u.
iBččnč ctí pamdtht bťoin ro boil gafamo
:Ftamoft 5m) pabhiď) a opčmuie čim; ie
1id;,oírbná řeč grolóntě Ie boti obehnofti
iímou ! apčmu o boiíd) o gápafcdp.

Guinee, [;raniee erné boro co !;oft
' přehočimffí, a 69:59 to i úblawni nepří

tel iure! byl, pomažuie fe ya ofobu n e
botlnutelnou, a ujímá to plnémíře
prům poboftinflml. Sati zotročení bo pro—
nebo obqbíi Gmborce nitě tento bona,
polozim protnou rulu neiprmč na prfa,
pae na čelo, ! nebi při tom blebč.Šerm
pal floši obě ruce na ňabra (\ 6 nano:
něnou Maroon četě, a; byl cičinee rolem
přefieí. QBefpoIel počbrmnuji fe mo
borci obqčeinóm „gbramo' neo „pomogi
Sem." *Bo iebnobuóěm přilvitáni pobd
nó fe mincí ble gpůfobu orientálílčbo fó
waačiťml a ob tě ebmííe aodpógife ! nim
co ! neibůwčmčiffim přítelem.

Qiainei není potřeba “tachometr fe
Dlouhé cbmiIe; monafnašiť ic Gernobortc,
aby bo roamlumami ímómi ufiuroičnč [)a
mi!. Wabnmč moptamuie o [;rbinílád) či=
ned; horští) plebl'ů, mbččnoft a Ióffa mla
ftenedd bňne ; Pašbébo florou; gabibó bo
gřqeni RótniboGemč soma bopoměrům
reďúď; :: politiďěbo nulou mffcd; nárobů
to obgoru iebo fe nategoiicírfg.

Gernó „bora nemá moifťa ftálc'bo,
prominut! garganiíomančbo; ale tašbý
jebnotlimec bonofř fe cbrabtofři a muší
lofh'. Gpoiená o těmito tolafhwfbni ne
obmqenó tma ! fmobobnč mlnfti :: 5 ni
fe próntíci nendroil't proti Inrfům činí

borce brbinou.
%óíčem' Ganobotců ieft Leela je:

bnobucbe' :: neberu; bt; fe o něm hribe;
pfáti. Ella omni nožů 0 blišeni fe ne:
přítele [pčdyó amu muáftmo o nelmr'mou
rudými na [mé mífto. Bbroj čáíeši to
banánu, bmou pinoliď; :: 5—6 Wemieů
blahé měnící. Gmúó čupr běl pouzi

Čtení ul.-', geml- . limotopiínč.

mii Gernoborci ien m nejtogbobnčiffibobř.
Enjomníci pofmwí fe rn průínqru to ten
apfrfob, še ien hřeb ieft wibilelnó nepři
teli; ot—ěHit—Ia maii ponameni co mošné
trefě, rřitom mňa! mice Pu přebu ftoiíee.

$a! očefárooii (Mohučblišieíbo fe, po
čtemobočeinčbefe tlr dt ňlnčiflibonepů
teIe.Iurci poftupuii me bmou poufed; ga
[ebou. Sřbqš fc byli na boftřeíem přiblížili,
přlmitá je Břeh Černohorců fmómi [ulla
mi, ; nidyš fe šóbná nechybi cite. Sturd
genem obr,:čein'e'bneb na to útotem, (deb
čemoborfh) poftoupi gpět :: přilétá Žurh)
tatto magi obé tříbtn, Hezčí frčí [m bo
ieiid; ftřebn. Sefítč ofamšif — a krmí
boi, muj proti muži „noční. Četnoborec
muíi 5mitř,iti — jen fmrt ieft pro nebo
gnomením poroie.

erm'r „ňom má wtóbu obmeaenl
monarcbidou. “113bo tofu 1516 moto
númali muzou mb Černou šarm: luišata
fmčtftó, ob tobo mnof rotu přema mlába
ID ruce metropolitní a počíná labs! mla
bo! (bíftupů), tteří moc [mitflou o bu
dmmni [poiomafL Í'ib fám fi Q pcčótfu
Mohou) uvolil: podběii "ala fe bůl'toinoft
mlobqďá m rot—r “JH g 11[U: běbič nou.
13mm tobo roba byl Daniel !Betromió
mčguč (1700). 3 rubu %čguffů pomftali
Gernoborcůmmňborni mlabořomč, ia
toj b:)Ii polárně poílebni brna, meter [.
o :Betr Il., tteři s alibťóm měbíaíem mb
nátobem panowali, flórou iebo menšin,
o ípořábanoft mlal'tl a nabírání Gemoboreů
moubfe pečujíce. %R. 1851 mopuftil po
[lebni mtabnta '.Betr ll. ffíerbetnou buffi
flor-n ro ftáří 39 tori; nóftupee jeho (1.
[ebna 1852) Danie! [. obběli! Durbanu!
moe ob fročgíle'a panuje eo |an a pán
[mobobné (černě bore) a $rb. (Rniq
i Goípobot [[obobne Grnagore i $rba).
3m! Gerné 9m; Stuartem nojemi
cem uflcmomemj řeft bmoubtomú orel 6
bmčma romnama; !níie Bonito roamno
ii! iei torunomamim lwem u pronřeb orla.

Gernoborci Boli fpoienei mafia we
wffed; máltáď; proti Euth'xm :: Bramon
5ům. 3.1 f(ušbo prolúganě :: co nábrabu
ga att-plné gtrútb obbršeti ob Runa roční
penčgitou pobpcrn, na počáttu forma 2090
rublů obnóffeiici, her—ouimno! !!Ril'uláal
až na 40.000 glatbcb menším.

Ena tone: góbobno, abychom pobali
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bálu) nému ožila (sme sm. Gema
bora patřila lflaroflomanífčmu8 l i ::f lu')
iebošlo byanic [: fám apoítol námbům
botólal (mim. 15) almffal mu přibblo
cquatelflma po Eitmč na .Rofomém poli,
bezte (bm 15. čermna 1389) pabllrbíhi
eór 90501: a B ním tale mocně arogfáblč
cííařflroi, oblabuiici Grbflo, Dalmatffo,
čáít albanífa a Macebouie poplatnou
,Dofnu :! Šulbarífo.

“Bo úmoru llamnčbo Grbffa bo ru
Iou apvtomčlód; Iurlům naftala m hail
nód) těd; nefnefuelná libomůle; pročež
nmočl ll'eítoné m goufalítmi útočilítč ble
bnli » nepřiftupnéd) traiinád; bomalótl) a
iimi fe galiouila (Setnó ©0111.

ĚRolu 1697 molen ieft ob nárobu
m Gemni fbtomášbčnčbo ga metropolita
Qaniel *Betrowič Dtčquč, ieiš r. 1700
polu-čti! na to bůfloienflwi ítbíló patriard;
ilríenije IV. Sim počinů (Su-ně .boře
bobů noma, nebo! ga jeho panomóni
meňla gemč tatam ušní image! Be tvarů
flaiici muflon tání, ieilě carowě učinili
fe obrub “hrami ubatnebo, m nároonim
i cítlenmim oblebu přibučnéb o hneue
Černohorců; a ta! uítálona iefl pofřvupnofl
mlabqlú m robin! Stčgučflé, hex-áglnlántč
be'bem poílebnibo milu neímrtelnúdy 36
[lub faře bobvla o Iman mlai't.

Bačátef panománi mlabth “Daniele
byl potoinú, tom mna! 1702 mqlonánn
jen na něm hanebné ;rát—a Be litam;
Iurlů. *Bob góunnlou bůlešitč rogmluml;
mi:; pogmal iei ! lobč memir pana bo
'Bot—gorice,lbeáw bo ial, bo Šaláře umbl
(: uhutnúmi murami flnianil 312an na
mnoboftmnnou šáboft propuftil bo nelib
flú Iuret ga móplatu 600 bulátů.

Sal mile fe wlabqla mtótil bo (Šerut
„bot-l„ mqpomtbčl ibneb ae gemč míledq

') Qomniula ialo bl; G_lo'mane'fe bo nunřiv
"já; bublin! boli přiftebomgll „fl ololo pó
tebojlolen', ulmpuie vrambe rorobnčjífimu
porodním" účem ueftmuuúó billet-tůru,
ge nou (Glomane')p_taobúmalelč Qu
to tna; Glam Sli: ci_Slut, budme iuš aa
bot- prebhjl'lomůq [logmo iefl ; tořene Sl
(bliua, halina blinalá) a; toucomm lr aneb
ur.ialo to; "01.0er lotpr, medúr talíř: alb.
& obialnenl Mám; ;ba' ilou Glaxoanč při;
nebomalq . 5. Dolní aneb ahoj m europe
buy-leti _pyeb Gb_riílem “věnem nemálo při
lbeloSDdljlo reci a literatury če|lollnmanilč
ob iu. Sauberu.
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tureďč umím„ ltetč letu Běhemčtíů [\ng
ufabilq. Io omnem nebála fc 5:5! mílebo
náfíll a prolití tune, immomitč pět broků
Maninomioů obplácelo Eurlům pobobnó
mí ulrulnofmxi, jahiďy onipwti lřeífanům
fobč bomolomali. Wlábei tureďa' ; mčt
"ibn bilu náflluč ieft polřtčna.

vaš tatto (Šem—'s.bora ípromřna
iell fmód) barbanhíd) boílů, bo nidxá mu
fela fe mšbp nabimatimnirřní grábt), obrů:
til mlatqla Daniel mifeďu péči fmou hl
amolebmi gemč, mlábu nab ni ro5nafnč a
obqřele meta. *Bobořený lláfim m Ge
tini jal íe Automaflamčti. © Genálčanq
gadyomáwal boh-č přálell'lwi, ale tainúcl;
plelid: ieiid; beblimč fe moftřibat QBůlaec
uměl na mňeďq litam) búiiti Emou famo
ftatnofl, a Gemin „bora ltala le pob nim
beópečnóm útečiňlčm míled) nenfafmúd; (!
pronúíleoomanúd) Siboflowanůtn.

mom 1711 počal “Betr%ellfá málfu
6 Iurh), i touhle—Dáma!při tom pomoci
rřeltauílóda nůrobů iim pobrobenódy 'Bil
lč přulešitoíti obrátil ruíhj generál bral—č
Gama %labiílamlemió, robem Grb, po
gorncft tatomu na ubamó tmm Gemo
boreů, načež $ett poílal ! nim kaimu)
ieiicb plulomnila EUřilornbomičen hpitóna
Eulaňemioe 6 promolánim,m učmšto rou
gúmal ie ! [polečnému boii proti nephteli
tleffanftma náilebuiídmi llonvu: „Mešto
iímc le ; biftorie náležitě ořefmčbčili, tte
tat ftarobámní není lrálomč, lnišata i iiní
váno-mé neienom tmůli insula Haman
[lému mšbq oblmlánmi cri pošimali, nóbl-3
i mítčmwim ímé gbtaně aš bo nofvra
meblimčbo a lmanílébo fmčbn pobrabeni
po celé Gmropčíe proflamili: pročež llufli
fe na más, abpfle m tomto cb Boba ml;
moleněm čaíe aa přillobem bolčenórb přebtů
[mňeb Daron flómu |eiid) obnomili, fpo
iice le 6 naňim moiltem, a ogbrojiee fe
meímče proti nepříteli boiomali ga míru
a mlafl, ga čel! a flómu, go ímořobu (:
negámifloft ial fmou tafipolomlů imám."

Iota promoláni naleglo rnboftnčbo
oblafu megi brbinílúmi obqwatcli orné
„Šaty, heři proti úblamnimu ne;—řekli
[mému neměli pofub žábuód; iinúcb [po
ienců lromč Ěenátčanů, přátel to melmi
oboietnůdp. Goolel 6 melilomomóm
carem tunám oílamomón left nárobuimi

piínčmi, (: celá Černá bar;.poabmibla fe
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proti Indům. 3 mufeliímá fin) fat
toabčíitl :: četným tooiflem obíabiti 9060:

nii albacčgomimgfabp h; kaiinp ubgóniIi přeb emobotci. Eim nabota me
lilč móbobq milá zoomu pol'tnpuiieí proti
Iurtům, nicméně bal fe S.Bete u SBrutu
obtlíčiti ob nepřátel, coš mělo 50 nóílebet
vnoření poloie , ro němž ani aminů; ne
bylo o Gernobotcidp, proti hernim obrátil
fe brgo cení mate! Siudů.

molu 1712 topilo! fultan ichmeta
policie 6 rodiným moiífem přes 100.000
mušů proti Černé boře. 20100010 500
niel iebral tuned; ímé boiomníh), táhl
Indům naproti :: přemohl ie to náramně
trtoawč Bitmč. moe-6310 ieiid; Bota ta!
rodilá, še powěft ubótoá počet pablód) na
40.000. EBozašeniIutci rogptcbli íe na
mfíedp (kann, :: emoborci 6 plefánim
mrótiíi Ie bomů co Huroni mit' mot.

'Dmč (eta po tom měli etnoborci
aaluíili ob “Indů ftrafínou pomfl'u. ipc
točíhlú mqit Quman (Ěuprilic web! proti
telomítúm borúfňm neméně nej 120.000
mužů mqbtanébo toe—ilia. “Bří mnt' te' [ite
ale mal mm na pomoc málečnou len,
! přitáhl ! fobč 37 přebníď) náčelnífů
černoborítády, B nimiž [nuloumal fe opo
toi, pobámaie iim mómính; přigniwe. ŠJH:
čelníd, barona fe oHamati natáčeli bomů
po poíled), aby fe [bromóšbčni gatím bo:
iotonid tomm, pončtoabš gatořen jen mie.

“Io tbqž fe ftalo, bal toegit mneďb
náčelník;geóbnč ufmttitl a a! tří
ftran mm;! bo Šem! boro, fteró Bola
bea obranců. Stand akutně řábill mečem
i obnčm,a těž ncbc'uono noloč monument;
H&nter Getiílftó fpóllíi. mřno'afhoi Ger
noborců uteflo fe bo Qalmacie, to jeiimá
bršeni to!;o čafu boli $enótčané, mnbáni
iíou mna! Indům, lteří merďq muší“
bubnu, šení; pal bo gaim' mali. 9501:
byla uquI fe to 'ebné Hutní iefmnl. Wm
0 plmč prom! uprilió Geenou ©et-u až
lu pomoů' abtiatiďěmu, ! obtok" febou
přes 2000 gaiatódp.

_ille ili o to! pogbčii (1715) bo
Bnli (Sanoborci, fpomatoxoamfíe fe aatim
ob nebobn [roč, noroébo toítčaftxoi nab
Šarh).

2159 obbržel učiafě nóbrabo 50
Noby t. 1714 utrpené, obebral fe tola
bgťa munici bo ÚMIQJetrmi íBeIile'mu,

Gun! bele-, gemln a llmotopiínč.

mu bo! 160 560113an benign?
! roabóni mcg! neiubatnčiní boiomnífn, a
tu pobpoře pobořelód; přiměřenou fnmu.
Sinou fumu uftanolou eur na opětně
vaamčni rláffteta Getlňfle'bo, ici; nab
to nebal úrorem 500 rublů, toeble barů
mu učiněném na roudnicb a toftelnid)
núbobád).

!IRčlif Gernobotcl ga mlabolo $a
nlele jentč přemnobč boje 6 Intro, o
nicbš gemeubnčil íe 3mlňomati obmqenoů
mífta nebopoufft'e !Doftt na tom, ze si::
(téma“ Černohorci na mětfíím bile mm;!
lnab mnobočetnýml memo mód) nu
přátel, čímž fobč melile' immo gíflall.

Rho; would. po bloubčm :: fla
mnčm panománi mu na fobč nebabeni
tčleíltód) fil, uftanomil ga náftupce fmčbo
Garou ?Betromlče, fwčbo bratromce, iťil
patriarcha &RoigíěGuth pofmčtil ga ars
tlblflupa. Státob 3 úcty ! miloroane'mu
panomnífu íme'mu neobporomal noměmu
tomu pořdblu, a nowí; arelbííhxp Gama
bol mlabqtomt a! bo iebo fmetl pomoc:
uífem \: meřeiuč fprámč, načež t. 1737
naftonpil mlábu totalitním jmenem.

233100001©MM byl mu; wótečnb,
pomalu) tágne' :! bůftojnč. Dbgmláíftč
cbmúli íe při něm měrné 10309 plneni ba:
nebo florou. Dn bp! obuomltelem leD!
bobo četnoboxflč, nerou nominální míti;
ítroimi umele bomebl npemuiti.

óneb na gnčátlu panománi [mčbo
bolo Gamow! brániti fe proti obnowe:
ným náiegbům Iurlů, ltere' mňa! ubatnč
ifou obtášenp 6 bůtllimou gtrátou ne:
přátel. inte Gama máčí! eeíhe bo Hlas
! obbršení peněžité pobpon), :: ob cíía:
fotony žlabčtp fftčbře M1 obbaromán.

glomeátho fe bo Černě .borp amo:
m fl mlabol'a ©ama toe írogumčni 6 ná
robem ga pomocník: toe [ptámě aemfle'
bmttoroce ímébo !maíiliie, ttm'), ob ftb:
ffěbo patriarchu) na arcibiflupfmi poho!
een, ob :. 1750 mlábo scela fe ujal, an
(žeton tu'noll poloine' bm; mě to tichém
úftupu lidma-nim.

!?.Baflliie učinil toulčne opeamn me
mnltřnim gřígeni :: mb! fítaflně boie B
žluto, ttefl jmenovitě). 1756, umrbfíe
fe ' melltou moci na (Semoborce, utrpěli
to nčlolita bitvách gnamenité máty, ješte
fam bobtomabo ai na 40.000 muiů



Čtení Nie-, acml- a limotopifnč.

páčlli. !Rcihffclo Bp ncgpomcnoutl abc
bcbinftc'bo fluttu čcmobocflčpo bohatou:
DlilccSlomauorolčc, nad; tolito fc40 bmbp
obroášil fc magid bo taboca turcdčbo
čítoiícíbo 30.000 mušů, tbcito přcpabl
paifctc to icbo Banu, obtlopcnébo ob
kopci) agů (: bcbů, a 6 učtolifo pfcbnimi
jeho bůítofníh; ici gabil. Dtagpčt pcoíe
tal fc íomanomic baublatcm [ch bom
Indů, a mňa! icnom 6: [[cftl brubp na
mrátil [c-tflopm, trmáccic ; mnobůd) mn.

$a pfíflabcm fcobcb, přcbcbůbců
obcbca! fc těž 2134111ch :. 1752 bo %Rue,
tbcšto ici cacomna ?llšběta bopatč obba
romain. 9241to tona! icíítč bmč ccfrp bo
?RuB, při čcmš mcg! iinbml to fobč copu
mohl, 3: i(fh') počet mlabltů čcmoborftódp
přijat icft bo moicnítpd; úfiaroů “1an
na mpdpomání. $!! 'poílcbnim ítoc'm po
bpti m íku-obrub! cognoual [: ?Bafmic
a gcmfct m biomu 1760. Ba náftupcc
fmčbo omačií mloběbo ftoébo bmtcomcc
$ ctc 0 $ : ttototcEc, ftctó íc nalcgal
při ícbo oíob! a lcmui caccmlť mnm!
bol ubřllti přiměřené Hornu mpcbománi.

130 furt! iBaíllIiomč ípablo bře
mcuo mlábp gnome na mlnbptu (šumu,
ltcn'p uš búmno mu Bp! obmpfl (: ílohou
touto cutou bricl icjí Miše.

muni“ poušití toboto tocttaxotbo
ftomu mčcí, [poilli ic Slucci 6 chótčaup
pcocl Ěnnoboccům, a c. 1768 ! tři Bran
fgličili Gccuou .bocu. mm toho 15qu
(Scruoborcl locliťou uougi o ftřctlmo, mb
iacnácčauč ncpouíítčli Zóbučbo prachu bo
(Eccuč boro. tllc ubatní bocalí uto!
fiftiIi, řcbo fc iim ncboftámalo, na
'Iuccícbmačc pomstu ic co lcmomc' bittoř,
tbc 3000 ccuoborců obbršclo flanouc'
mícčgaxoi noh 60.000 nepřátel. QD tc'
bitroč pouciprm proti Iurtům bcíowal
potonmi ílomlu'; míatpla !Bctcr m:.
tcocoič, !tccb iám. gnamcuí bol ! ieiímu
pcčctí. „Budia Slucfů bola ucímícná. boa
botů l'otiiť mílčp': gálciclo mc 3000fouí,
1300 (tonů, mql nimi; nalqatp [: ítanp
wc.;írů, a mclilód; gáíobád; potrnmuíd) i
málcčuícb. Iuccdpd) blato ufqáno bcg
počtu.

!Rolu 1769 unikala? málfa mql
fultáucma ciíahmnon milou kateřinou U.,
ltccášto mppcamila bo (Smd .bocp tui
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ictc !Doígocutc'bo 6 nompm pcomoláním
! ubatnčmu nárobu.

?R. 1782 gcmřcl totabpta Gama a
na icbo mino naftoupll 3m: 1., ici; men
tcopoUta facíomld'ó Moiiíě !Butnit ga
acciblftupa pofmřtil. 3 Raclocolc obcbcal
fc ttomp mlabol'a bo QBíbnč blcbat po.
moci proti toqítu "obecnému Enabmutu
Quffottiiomč, tmp dmftal fc tc mpábn
bo Gccnč .botp; mono! proíbp icpo bylo
oíípffánp.

EB ncpřítomnoíl'l icbo pouíilMab.
mm ncfcoomofti mgnlflč mcg! náčelníl'p
čccnobornómi tu proípčcbu ítoc'mu, a na
mmí, ialc' fc tolabpto fnoiil obmácitl
ob ímé mmm uduiscnim fe o dai pomoc,
potfolo ii co plné míře. !Dčabmut ropabl
bo (Smd ůocp (: Bc; obporu bonal fc
ai bo Gctinč, iciíi tlún'tcc oloupil a
fpálil. 'Boplcnim cclou ;cm a mam gno
mcnitč mópalně ob colličuócp mimmcátll
fc bomů 6 rozlitou lořmi.

(Bm nalcgl při [cočmnámahu cc
Iou gcm to ncimčcífim gmattu: mnošůmi
tocínlc bolo fpálmo :: obproatctfhoo mcg!fc
bou mímocnčobmábčloíuctům pamě (baň
; plump) na guamcui pobbouftmt IBlabpla
bc. pcobícui hoolal "drobní fbtomášbční
(Rupn'tinu) o 6 cágnou mbmlumnoni
botagomal potfcbu fmomoftl. !Ra to fám
ccfloroal po cclč semi a ncpfátclilc' [tconp
(polu mířil. fIat pobařílo fc mu bc;
coelitc' práce, obnovou! íicbnoccnoft nú
tobu a cogniglti M opět ! obcan! [roo
Bobp fmč. (Sn-nd .boca problému:: icB
ga ímobobnou :: Iurlům baň obepřcuo.
3 jinaf ftal [: ipm bobcobluccm ná
cobu fwébo umebcnim bo Šecné ©ocp
gcmčot, iciicbšto fcmcno bol ptlmcgl
6 [cbou gc ímpcb cell.

?R.1788 mpputlo máíta mesi ?Ra:
'fouífcm :: Iurcdcm, to níš ia! obučciuč
tafc' Get-ná „bora „ic gůčafmila. Břqfto,
jalogto ípoicucc '.Ratoufla, mpgmalo (Sao
uoborcc opětnpm promoiáním bo lomu,
6 ratouítc' pat firmu; poiIáu ! nhn pob
plufomnil %uhíowió, bic icboč uámobu
měla málla býti cocbcna. aby; alc |ob
pcama QButaíomlColoa proti pcmuom
(špugl [: ucgbcřila, měnitlo mcg! nim a
nctcpčlimpmi crnoborci ncbocogumčuí,
ltccc' locblo ! náiihu'pm máfhnpům. !Du
!aíomló máti! fc bo žRatouo, :! Čccno
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borci web" bath? točila fam! o fool.
© nimi pogbmibll fe proti Indům i
DlinTlCane'Jteří, na mčtn'im bíle upublíd
3©ettegomino :: Bohu) na pomqi oíebli,
mim; gacbomámou faumftatnoft honu,
gnóml ííouce pob jmenem tmelů. %oífat
mlmo iebnotllmč bon-l !nomoč fíarmáttp
to cele té rodice nic rogbobnčbo íe neu:
bálo. QD mím iinmoffe'm, rotu 1791
ob aafuíímlů a 1m; gamfenčm,“má:
na ieft oo oue' momoftl Gema .bom ga
prominut turedou, :: obpmatele' jeji ga
pobbauč mpfotč portp.

E)!pnl obnomomall žlutá poful'p
[ml 0 pobrobmí Šem! bon), ale ne 6
lepnim proípčdnm neš fbpfolho b'moc,
neb emoborei :: [poieni s nim! ními
ubntnč potdgell febe četnčini gáílupp
(mód) nepřátel. Boli! npni boeela ob
tágúnl na mlanni íilp. We při tom při
\onem bowebl ubatm'; nárob obolati meo
file:—pmútolům fmbd; nepřátel.

ERofu 1796 obbrieli Gemoborci
flamuč mitčp'noí neb [fabnrífúm mesirem
shrnu Mnbmubem. ?lmffaf te'bol tofu
Mít! mám fe \oqír Wabmub 6 moiítem
mnohem Éilnčiňlm neš břiwe, přehočll
hranice černoborffč a obíabll umeni
m'iíta. 'Iu mlnbpfa Slet: ofobnč mebl
proti němu bo bole btblnp íme, [ ibe
l—ena ten bttma hmamó, me !tere'š ute
pčll Šanci porážtu ge mih-d) nejbě
bubnčin'i. QBegíeMabmub 103in
]eít gniot a blame mu hubem, meble
nebo pablo tu 26 přebnid) náčelnílů tu
tedpcb. Go 'Imhi nepoblo to bltmč,
gabpnnlo na útčfu bitů na řece !Dtoručl
bub pob baniaep ftibaiieid) ie mitčsů;
tl tttři gacbránlli šhvot, togptcbll fe na
růsno. ©: mňerb firem piáno mlabptomi
"tčíti ! to! [Imone'mu tohččfhoí.

mpui, lboš miedo uebqpeřenfhoi,
ftetč Geenoboreům menší thBilD, nťaftnč
bplo obmtáeeno, mobl mlabpfa EBett o
brátil! 5řetel [můifmelepotřebnómmnltb
nim optamám. itého; toru poetřn ich
mlabpto ob rnítébo cum gn mítřgňmíhoč
neb Iurfp řábem aleffanbta ?lčmítčbo,
(: to! na to uftanomll ear “Bonnu, (Šet
nobotcům roční pomoc 1000 bufátů.

mne (Šemoborcůmptignhoóm pro:
tága! fe “Bowieho náítupee na trůnu eu
íte'm, illetianbet !. u toho pobařllo ie

Glen! bila, gemh :: llmotoplfnt

pletu; plnému aublmanbrltom! !lBučetia
ofočitl wlabotu třlmbmlšalobnml. QImífaE
mlabpta *Betr ugnán jen gn ofptamebb
učnčbo, a lžlmó oíočotoatel iebo bo ©!
Btfe poflán.

&go potom gnpletena jen Gel-ná
„bora bo todle! napoleonífůó, fboš obo
matelč hajlat; fotaríre', ttcrá po pábu
republlfp benátfte' išmneougůtn fe bofiala.
ob mlabptp pomoel zábal! proti eigineům
Into mmmóní bplo \otlml láfame' pro
Gernoborce, tteři il; bótono ofo měli na
toto přímoří. !Hfíítamem fotarítóm bolt
bo íobč otemřell fnabnč ipojení 6 m “Tez
fám mgbčlnnóm gópnbem, co; bp mufelo
gniifře' míti bůlešltč a blabobátnč půío
bmí na ieiid) námi (: fpolečenífé tom!.
nutí. altotoš mlat-pta !Bett ochotně fe
ucbopll té plilegitoftl , ! [eftoupil 6 bor
(mód: ro únoru 1806, ono tém; čaíem
ptiftálo míti moiífo, 6 ftetómgto fpo
lečnč ponupomali (Šanoborel proti Gran
tougům.

grancowm \ooiífo přlnuceno ÍCR
po togličuátb ncbobád; množin fe bo pen
mlofti fotarffe', ťbešto ie Ěufoloč a (Štr
nobortl oblehli. SDobbmáni Romea po
hnčomalo Oproípřtbem, poloi mňa! 013%,
n: něm; ptomlncie totatftá grancougům
jen namrácena, učinil mu tone: Gerno
boreům :: emil i). QBlabpfa (Beer, na
ugnánigónub flood) toe mělce proti gran.
tongům, obbtšel ob tata barem bílou
biífupffou čťpld 6 blamantotobm tříšem.

!Blabařem frontougílóm bol ma:
mont, ftetp fegnmo ubamof! (Šetuoboreů
(: mótečnoft mlnbofp Snem, fnašll fe O
ním meiít! m “šíři image!. R tomu !onei
pogmal bo ! íobč pob gáminfou nromnáui
poměrů hraničních, (: lolabota m čeme'm
průmobu ogbroienbcb Geruoborců obebral
íe bo Rotara. Rbpš mefíel ! francous
fle'mu můbci, poflmoila fe te bmeh'm
(náš Gemoborců 6 motašenóml bonbony.
!Rogmluma, tmou mel mlabpfn '.Bm .
*Dlmmomem, íeft pamčtlbobnó. cBleu
bemfíím tága! fe bo generál, nač nosní
0 [ebou tolll ogbroienčbo libu, fbešto fe
ničeho nemá obómntl. „Nebojím fe ani
gbe ani fbefoíim ilnbe,“ obpomčbčl mla
bph, „ale lib nebá mně topjítl íamomč
mu.“ měle tell Matmmt: „ÉBDÍňe
budyoumí oíoba, tatome' nenálexi moc
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fmčtítá; but—teli robili mtm a bobo
"115595" naše; 6 bůftoinoftí oramil rota:
bota: „Obojí moc ití! mi ímčiena ob
[£th 92mm, ia! to ieít u grancougů,
ale u nás ieít gáfonobámá moe při nás
robu. SDotub nárob bnbe qua, poroebu
obojí úfab, a 'prámo toto gawomáwan
Bubu ro wěrní) ion froobobne' míru“."
£an potom !Dtarmont obrátil teč na
!Rufr) into barbara ir afebčomati fc ina.
šil, pramil ! nřrnu rolobota: „313mmge:
nerále, nefábefte na frontoni a [lán—u
neimltffibo nárobu, icboš měr-nim: fouem
lid "em. !Ruíomé nefío'n nařílml nev
přáteli, nóbrš naííimt bratřím! tebuě
S námi mír“ a iebnoho plemene . _ “
Ronečnt rootútal amarmom Gernohoreům
bímotoft a nelibuoft, poučmabš nr přátelům
[móm ntegámaií biomu. *Brotltomu opoal
fe loíabptn: „alanel nárob Gemobornó
ieft Ínblnftů a memento, a bojuje pro
hrabou [mobobu Se nepřátelům imám
uřegámó biolog, ieft proroba, ale on ta!
činí ien frvóm utiíloroateíům, tbelto ná
rob francougm) roeteinč biomu íta! fročmu
gótonnirnu Mti.“ Sato Foton rodice
bottla fe Marmonta, tterý bnřmiwt gmo:
hl: „m bofaronb, míaboto, naaýmata ie
rem! mnífe černou, ob naučím-r ale na
;máua Dube trwomou. Wtor frantougftů
goplami “,t utúše mám, le int nob
room bímol'ou ubatno| .“ %Iaburn ob
pomčbil neobrošenč : „Slovo prám! iábal
ifem fe bořfatt,abn ubatnoft uayTeoímžb
čilo ie prolitomu,přeo ními. mima po:
fmátm') fewer (Shan), celá Gmropa fe třeíe,
a tof obo Ráma Glomanu po celém ímčtč
fe rogbláflín. ane-ll nane obora na
;mána ofííftč (! e r m e n o u, boftane ime'no
froe' gaiiíte' ob trroe, tterouš naffe Palma
obnmi belo francouftá!" ——IoHa onu:
nil mtabotnmtarmonta a nemá!“ íe bo
Getínl.

iBo rel$ čas, eo brzdí stancongomč
obíageuó Stator, ínašiít fe wffemošuč gi
[lati fool rolím na Gernou „boxu, eoi
topí ie inn nitterat nebafilo, “trvali v_roti
ni Turn). 913 bo :. 1813 mníeli Ger
noborel brániti rolník íwou proti neuftá
[i;m útotůtn iebučd) ( brubócb. při čem;
[lmčlc ofmtbčili ítnrobc'n'onč brbtnftmí fmc'.

SDotřene'Do mňa! rotu, to nem;
celá Gmropo pominula proti %poleonomi
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po neňtoftném jeho točení bo Stua, obiu
mito fem abriatiděm motl anglldč [obftnm
tterc' wc ípoiení o Černohorci mělo ube
řlti na Sot—rr.%[aboh feftouptl 6 brblna
mými gáftupo froóml ! bor, a poragim
iebnotlímá íranrougflá obbřlenl, obtííčl!
Rotar po furbe' genet, to zatím lobftmo
angllde' peítamllo fc přeb přiftcnvem. Sne“
náčelnítp čemoborítómi a obpmatell při.
moři totaritébo gamřena ieft [mlourocnm níš
toto prime—řipobbato fe míóbutomt
a p_timtileno ! Gernč bore. Gc
„rprámou :: tour ípoieni políčn bo Špetro
bratu Gama *Blamenač, aby nomó ftát
poítaroil pob ochranu earn Mletfanbro.
.R'u tonrl rotu mibčli íe staneouáome' pti
nuceno poůouptti Ganoborcům Rotaru
pob ímíouroou, našel na nětollta bneó (
lot—mocangllďe' obplulo, ganerbaron'e pro.
mincie totarfte' m rutou rolabptomóó.

Weimteíem'í přání Černohorců gbálo
le wpplněuo; ale blb mčcí neměl moóní.
ěiqb roibenítb pttfoubtt Rotor ! Beo
lbm iebo ntirnořím prámem žRatouitu.

?Dtamč ucbágel fe napotorn tombola
u rnflčbo bmora o mpplaceni ročních 1000
butátů, nibeuód; Černoborrům ob rara
íBawla; ion ieho w:!íanbet nemělšáhne
bo fourttn B brbiufh'nn udrobem, tteró to
icbo wáltád; bol prole'roal nelbram'í farou
nero. Braun poušímal mlabpta potoinód;
bob ! npewnč'ni mnttfnibo pořdbtu; ale
v. 1819 mnie! gnome! iBroittl íe prott
lurtům, tteři opět obnomill fme' mpábp
bo genet. 'Bora'šfo, lufou utrpěli ob Ger
noíxortů, ofblnbtla ieiícb trew na beln'i
čaB,tat ze ga oftatnid) let panománi mlao
boro *Bam Gernoboreůrn potoi boli.

Stoh 1825 boíebl na rniló trůn
po írnrti ?lletíanbromt ear !Dtítuláě trve
Íltč raboíll ubobW Černohorců, itmi
obnoroil otcům m5 roční pobporp peně
šitčn [polu mfferben po to!!! let jím goa
briem') plat roobntl tá3al.

iRotu 1830 gemtel rolobbta $etr
u rovfote'm ftáří, jen:! to porubní d::orll
nárob [roůj Lebnaie a froornoft ! bra
trftou lánu iebnobo ! hrubému na frbee
mu Haba. 'Jtab mrttoolou iebo pHínbaIi
náčelníci r'ernoborňtí 6 rnčnleenrt třiiem
polojenómije fe rbti'tořrnl gaebomati ble
ponebniwůle ímčbo gmččnčlčboboípobáro.

%[aboh $etr !. byl aaitftč nel
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|Tamnřiííí panomníf černoborfhj). !Raíegmnn
při fmčm naftoupeuí gelu! m uejmčtn'im
gnmefu a obpolu Iurfům pobrobmou,
bomebl to už utmebíti gólouni pořábet a
poiiílit íeíí famoímtuoft flročlein'íml mí,
tčgíhoimi nei Iterúfolim jiní; přebdoůbce.
Mno on by Mil! mnohem loíce bol bib
mal uárobu fmt'mu, lbobo ťtmlump bl:
plomatldě nebolo bo obmeguo ro neú
robnč bon) lebo, obloučice bo mnebo
[poieuí ce mgbřlauóm aépabcm. amen
on \oííedpuo rolaftnoíli moubečbo rolabaře
! mútečnčbo moiemůbee, a bucb iebo bol
tomučš ofmíceuó jalo frbtc icbo [[letbetuč
a bobrotime'. !Dmudtra iebo na měn;
pomoci u mbččnčbo nárobn, fteró ii;
čtou) leta po jeho ímttl přijal bo mesi
frontě i oilmouie bo m pííuid; [wádo co
„bmčgbu (Scene bory."

„Ba náůupcc bot fl inet: womolll
bratromce fme'bo Diaboie !Bettomit'e. ím,
pofme'een to $ettobrabč na biflupftmí,
naftoupll noní mlóbu pob jmenem EBdtaII.
a bůíloiuč můoupíl bo filepčji [mčbo přeb
cbůbce. ,

(5 nim gačínd nomá bobo, ieičmzto
gnafem Mt Emba, feguámltl Gernobotte
6 mgbčlanofli emeopflou. & tomu tone!
jal fe nomí) mlabofa přebemffim ilnóm
mábčti přiměřeně opeamp m Dátnim gti:
zeni. Smlántní pččl měnomnl metr II.
opraroám bombd) teft, abo ulebřll mnitfui
tommuuífact a tři (volení ce foufebnimt
mfouíhjmi gemčml. !Bíícmošnč (nalil fe
tooblabltl batbaefh) obyčej temeno!
;: Dlllflp :! namolntl pobbaně ímé, aby
šalobo ímé mpeáífcll na pořábue' foubo.
D modgomání mlábeše flora! fe umábě:
ním nárobuid; mol.

© Intro web! *na: II. ffťaftnč
bolt, o nabita genorub mopmmomatl není
ghe mííln. © !)čalouikm šil n) bobee'm
fwgmgřul, ačlotim nemohl mšbp gabráuiu,
aby Geruoborel na rořiílnldbcb robota:
mód; [mócb nepřetmčotonli ; bibo beanu
toboto Mm, 3 čeho; neiebnou pomftalp
!nomoě polín'lo, heeč mn'nt polašbč Baie
přičinřuímm itnmllow nčbo tombolu)
potupně ifou motomxtáuo.

motu 1837 moíabil cat Mikuláš
mlabofow! roční plat 9000 bnlátů (\ bn
tomal (Seeuoboecům loelilou adfobu obilí.

moe po tom, ga příčinou mpmčřo:

Gtmí Nice, gemb a gimotopifně.

mání branit megl (Sermon .borou :: pfi
mcřim !otarfhým, Dtblo fe půdu) mesi
Gemoborci a tatonflóm \oomcm, !me
na obou fttauád; mělo ga nápebet bůtflls
mě gttátn. mogmin'h; toto mgromnánp
ifou tepen) hl fond roh! 1840, Ibegto
Gemoboeti poftcnplli 8143011qupmb gemč
balero bo promlude fotarflč gafabuiitíbo
ga přiměřenou penčšitou uábmbu.

Stánebfem ueúeobnoftl gemč čono
trpllo obomatelfhoo Gente .boto ob blahu.
monge tato pubila ]e topčtonmubm miz
]eabům na tutedou půbu, aby íobč ulo:
tmm potřebně potraeoo. 3 tě Mířím;
těl nepteílnu fe potouffeti o opet no
máni úrobnbd; tomtu fouíeb:
aid), tterč btubbo nálešelo
! Gun! óoře, aton'a!toe máltád) ob
nl obtršem; bolp. iBlabota melifomoflnč
; mlafluibo imčnl ulcmomalbibl nátobu',
a té; cat amamaě poíílal (Šemoboreům
“tibeč bato na penčgíd; a obilí. Skies
měn! neftačlío to pomocí ton'eobeenému
neboftattu, a mnobo tobin čemoborflód;
moBčbomaío fc bo ©et), tbešto mlíbnč
jíou pfiiato ob tamčin'i mlábo (: morá
3ána ílm nomá iíbla. SID ofubnčm roce
1848 nabíbl (: tombola uličenčmn !Ra
tonim poflati 10.000 mužů na pomoc
prot! nepřátelům Glomanhma, !Dtabarům,
ttetčbošto mňa! nabibnutí bán Selnčlč
nepřiial.

Db rolu1849 počal tombola ebu
ramlti na plíeídp, prohl blebnl ůlewp to
mítue'mim pobuebř. 9m ceftád) lu po.
[epn'enl gbramt ímébo tonnnócb union'ti.
roíl te'š mím, tbešto nab miru mlibnč
plllat bol ob fmatčbo otce, !teeó um bal
letágatl mfíeďo památnoftl nemamnřiníbo
ua íwčtč měna. Sha památtu pobytu
fme'bo navíc! míabpfa mlafheotuřnč lm

báň Gmgtodpetrílčbo cbtámn báfeň te etla citam nekončí“ botoftl, plnou mene:
“mého zápalu.

Webpío zona! pomoct mtabofoml,
nemoc iebo gbornlla fe anamenltč, a 31.
Hina 1851 moment! *Dett II. mecbetnou
fmou bum , male milu fme'bo tolifo 39
let. Sta [mrtttue' pofiell ga nánupee íobč
unanotoil mtabe'bo brateomee íme'bo “Dae
niele, a náčelníci čeeuobotfíeí flibill íplnitl
můli umíraiieibo fmčbo rolet—oho.Dfour
teomčm jmění [mčm učinil mm: 11. po
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flebnl poťíjcnl bílcm mc proípčd; pil:
bujnóó hněda, bílcm wc proípčd; jrmlh').

Gbatohmdllo') tohoto poucbníbo
bud,:otnníbn mlábce nab crnon botou
mohoitá bonatcčnč ; pobončbo moličcni
borlimčbo jeho púíobcni m buchu ohvčn)
:: libíloítl. 3: je mu nepobořilo, je 20
let fmčho panománi nárob patriarchální
úplně nomotnouti ! formám mgbčlančbo
íbčta, tomu nitbo mbubc je bimltl, the
pomodlí, to iofůó ololnoílcd: je nárob
tento nolqá o je! ;molno tatomč pro
měnu) fc bčji. SDoíti, je pelojll gátlab
! melitc'mu biln , icbojto bolonání gůfto:
meno bát muii měťům příjnlmčinim.

%lobola !Bctt ll. nálejcl ! čel
nlimm bo'íníh'nn jlowanflóm, šéfem íía
flononc'bo frbflčbo bájnito (Šimona Wlan
tlnomičc.

Ubáloftl černohorftč ja panemánl
"Danilem ifou flcc bom bohaté, mňa!
je mlčcnim pomíiimc, ícliloj jíeu čtenář:
fhvu ; nomln pončtub gnámc' a po! nc:
hoolijon jcfjtl jábní) ccltt. Wine bol
“ího moplfmáni bijln čcrnohotjlůda pro:
náífimc ! (nehtu ftbcčné pláni: Roš bo
brbinmj nšrobcl tento brge naltjl útěchy;
tom , tbc je jeho ilomnc'mu mlábvtomt
!Bcttoml bodalo přimltimčbo ooboflinltmi
— m ilh'ml! — mloftnč u [lálv círtmc

')!Big '!Dfnltinlla 1. ím. toč. 1850. 033301
bat Winter-Danaroční! 3 a4.€piíům ttdjm
lu khameni pojebnánl tebou:použili.
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ím., ltctouj tatto opťwuic totalidň náš
báinil:

Skála, milí akálo , proč lak stojíš
vzdorne?

Přijdou na té valy, skloněš pi'e'pokorně.
„Jiz len divy příboj dávno do mne

bije,
Ale moje rámě málo toho čije.
Vsechen příboj divy jen prach se mne

omývá,
Tím má hlava jenom lesku ponabyvdť'
Skále, milá skalo, nevzderuj v své

mdlobě,
Přijdou různé blesky, polrou hlavu

tobě.
„Píesemne se mnoho blesků přehrnulo,
Podstalou však mojí ještě nepohnnlo, 
Nejsem já ta skala, která se hned

puka,
Když se jí jen dolkne blesku rázná

ruka.
Christa, skály věčné, síla semnou slojl
Proto se má hulost nikdo ner02pojí.
Blesk, co do mne bije, jenom slřebe

drn,
Kterou na mne aopll starý strůjce

lvůrů.“')

')Velkorych blan! p. Suiilovfch chystá
se druhé opravené vydan ve dvou avu—
elch. meet dm . valnuloulilý p.
ukladalel ku vydání ových nových blan!
v listím "uke příkrou.

Bouře & ticho.

Od Melhodějo Halabaly.

!( tauriekému pohoří
Pěna vln se vall,

Bouře hučí na moři
Hladina se kalí.

Jako zvony zvěstujl
S věže smutné hrany:

Tak i vlny béduji
Vekol na vše strany.

Bčdujl, že kalové
S občlí se blíží,

Tam kde skalnl břchoví
V blubinó so zhllil. !—

Klemenlu již svatému
Kulvu přivázali,

A pak tělu druhému
Vo vlnách hrob dali.

Tu se líeho hluboké
Na vodě hned stalo,

Jen co moře drvoké
Světce v náruč vzalo.

S jasnomndré výšiny
Leu anděl Boží,

Na čelo pak hrdiny
Věnec slávy slotl.
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Čtení zábavné & ná—učné. '

Příčiny chudoby.

„blamni příčinu cbnbobp iíou:
a) vtcmčbomoft. (umět, co ímo:

bobub two: Bail. má fm'bo togumu a
ímé fmnbobnčmid: ! fmčmu proípčz
tbu, ! uštkla fmůd;fpolnblíguícb ::
te cti a flóra! Boží ušímatl.ktera!
míra! boftoif člomčt útolu íwčmu, ícbagcli
It mu potřebné mčbomofti a obmcn'la'li
ímůi tomm mqbtouflti, aby mřbčí, čebo
činit! :: čcbo fc maturanti třeba? QBčba
plobi blahobyt ucltnomu flomút
nbd; učcntů, nbbd i to ncinígffíd;
mtftmád; ') člomččcnftwa. Sle
cbtitc bnmogomati ttctal učenci mbplo
bami fwébo budya člomččcnftmn proípčll
a fobč mqbcm't blabobqt poiiftm, pon:

')58 miličnbtb bobácb a noble togličnopi
ipomčmm, maličnó nupcň mgbclanofii rpbg
'iabuic [: ob li_bu obecnlbg. Rba omlabp
:pobanflmí, iatcá mncblc ucclwl'ti potřeblgg
ípmm'; otto! pmbaiuó, aby farou-ou prat!
mbtonároal? ma panomalo ma nflroí
(ncmolnictml, ólapftmí), Itcrči naundmalo
fcbláfa ga maicmila Datla :: mu togtaao
malo, co má na mlád) [tti a [dani,gbaj-ll
WW ! plubu _ěi! řemeny obrátili mu"
a :. b.; latách mncblc mcbomom uHábglo
mannmi rolnítmi gapominnoh ? 92:1mnam
mgbřláuj DÍDÍJNDGÍIfl mámo tolito nčtttřf
gamme. — tomm! mentoloíré ga.
calo [: rom—ijetía abotoualomatijcpm ga
čaíůmpatrimouiahlió, tun nemel
nicmn přenalo, grunty [: bofpoba'řům bři
piínratn auvtomoaomaní rolníctroi mitm
[m'a—babananala. — Roncčnc rogala café
mbíabb a bahnem patrímouialnt ;a ímé.
úřaromáui nattdřům pomigulo a pán i
ítblét [tali [: Reino cbrámncuómiipot—rm
btlwnli gátonu. sBobl: mile cifařfl'c'nc
umótpá Ic u nd! šábná ofobni obmiilon,
mffclllá pobbanoft a panna nabrolába (feu
balniv,unonpita [matoni gólonů. Db
dxp navrácena la mofpráma &fabia! po.
mbílcu na bobnoítčlcmčdou. mém bů
ngngRJQu—ouj aauial mc [polcčnofti hbitě,
ugucn jia občanem, mania mna! na
nebo_tafe břuicmučibn m::ní mgbčla
nom. “IB tě mířena iatči [: prám.: rocn
tomnnům .poQupuil, má ic ro obdó tu
Miriam: lugbcíamánipřiblíicti.

Ela" [: bubí (bubobou, mb" Iltíá ntb:—bon
a ncboftattp, tvfícm iíou ntflabh). EBříilomL

tagem:tolifo, še i ntšffím ftamům
iaforolnítům, řcmcíínilům a
núbcnitům mpěn'id;wčbomonitřeba
itn. Btcučcní) číowčt ga nalTítb čaíů jen
ílcpcem, taxbí; ; nčbo totifti, a při
milcpííímů“ neubrání [: dwbobč.
%cmčbomcmv obcšctou boafmtp hromy,
toítlim) agclmimp; foutol přemůšc ními,
pomohu! gnhoočcii icbo nim; a mam
tc m bbmč icbo snlqačcji icbo bíth), .
nkbgto mino pobpom mbn'xnaii pro něho
tlgtá bfcmcna. 3 př itoba tcbp mm'
číomčta, abl; přcmbmcl a ímůi xomax
gholonalomm. Qantamulr f:,šc iiftb člo

SCR na! itfftčjinů bamcb, hnůj fc.
blátůmbíubní mcbomoflija pominno
utlábá. iHolnictmí malo _toti; na [cbc il
nou tmářnon. ER'oruometfbfeblat mnu
fe mnobúď; „flag,—amd;přebíubtůro mlbáti
n.m[pčíínůcb nehet—úd;nomot wapiti.
Ibn) mna! bomb! r_olíoublti, cumutu
bhbn aneb ! gdbubc,_potřcbuic [můi to.
um mubroumi a ít rpcbomoflmi obohatiti,

'š nafii pšcblomg nqnali. Sirotci [:
naléhá ga nuncií'lícb caíům na mutt—mann
(omífcm itn bobrou tebou a nitolim hra
báčcm, itbOŽ[c_u ncmolnitům a pob
mančncům upímó), aby fenuvomnli m
bofbobdřítčJcbnotn a [: mpragbnóó
dpmílácb tali ctcufm obiraíi a tatto (tuni
ufubct oni-ili a Itbcc mcdm'li. žRolnictmi
bonalo [: gajiffčbo t_qlei!:: tů mp_[lomúdr
proč:; [: rolní! pum: bn mcbomonř
btůmoílnód; nwbcibc. '

*Jlafíiřemeílníujbaií fc bbti matic.
lání bbalziífí neš ro'lmcí; amífaf_málo není
. nitb bobómúfc in_bra. :!Bětn'ma naíficb
hmcílnirům na naše! bcmuc Hamann
[lup!0u, hranic ic webomonmi neoboba cuic!
pranic [roč umění nttoiffiřuicmmmg hnůj
tqum utopií; ač [: bomnimá mohou
oblúroatl. Minima tu Ecmcnngrp,tte:
izšto pobbmnc nčtogil Ict _mcměn: mbba:
mail ít sa mgbčlauc, pouzmabiíc n'qucm
rmutu uimcďb brmolili, ;: fmcla _pngltjti
moufatou brnbu :: :) mind; nóbogwlřw
[cbfomášnč mlumiti bombou. Dni II]-ll!
pagi-itn) ga nné nato. Io icft bon; ::
mimi mohlimú věci:—131mlbut—ný anulu-_
non mc mamuta cia: tcči. EBmamutí; tale
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to!! a plnou flfíní glata pob palbí bla
bem umřel, pončwóbj ! ni tlíče nalěgti
nemohl, se jí obemřítí neuměl. gleiíoulí
pobobnčHH n i, n an'e polnoítlJe:
meíla a ílná gamčíttnání?
Stati ; nepattnípcb mčeí těší učenec a po:

jíníuie blahobyt fíoůi. QBčbamu utagnie,
ltetat fab! Ise př' n o bn [náge » o b:
manitl : mimoň; pilnom fme' le'pe
obpeobatl. £bo fe gná m přítobč,
těší bmoináíobnč se flood) polnofti; jeho
lrdloa bámú míče mle'ta, [nebe'břemo mice

tepla. !Ulonbrí) číomčt ímé iímnp org:
pečnřil a 6 mčtflím proípčcbem nflába,
mfíedo lacinčií !upnie, be; "Tobyprobámá,
čehožnewčbomee nítbo n eb o táže.

(Šebo tebo třeba 1an čenofloman
Rčmu, abo fe cbubobč ubránil? SBřebnč
teho muíí fe pHčlnití, aby ID pomo.
lání fmčm potřebnou mčbou
monítal. Síň) Babu, ie po mona
legeni tiffn mčba není wíce maietlem
jebnotlímců, nobrš požehnáním mn'ecb,
iímš na bobrč un'ílí neícbágí.

!! gapngení nemčbomom a tom'í
ření mčb ilou'geií blamnč Moto. 933:
male nabbmá mléč pottebnócb pro ší
mot měbomoní Sal“ melice tebo cbobnií

tobíčome', keři nebbaiíee na atolu, fme'
bitro bneb to útlém metu lbmoene' prácí
příbrgnjí, ofptameblůuice fe lícbon Rut
"enom ge an! ieiícb robíče iíó bo molo
nepofílall, aní bčbe! činí a píáel neuměl,
a přebee megbemibo d)!eba pogímall Ste:
ifonli pat nan'e čaío eog'ílnč ob tebbei
ffída? !Bracnžte tebo tobíčome' a; Do
íitbání,5anecbte bítlám febc nočnTímino,
bnbonll nemočmičeno a bucboroní nep
eome'; nííbnne iím pří ieiícb nemlbomom
nebnbe fheet platná, nóbr'g nenmřiíee bo
ušímatl, íirati jei, lDejto bítč cbubobnód)

“Brauna pobobnácomnenh bloubo, polub
to_m_bola haneoufílina m mobč iato " nás
nemčina. tentec'ne me moflil mnobó *Rč'
mec, ge není vše! nčbo, ponča—ab; trapfu
3an franeonm klamné bomučntata byla
a ien bomb malou odn—aboupeamčbo
mabčlání! — i\otí-ební u—čbomoniboh;
bo fe inš toe “a_tmí řemellnidím a u prů
mílnífům maínč eogf'iřiín,moho tealfo
nišňí b_olnpřiiílo hotbopitslnřiífí a [ro
[umítelnčlffí matq'nlilln „.a řeč roončo
mací aíooň ro nčtolita pht—metrů, ia! “

tobe moiabnjí ;átonn. (5m ;Dínieinih [m.1857). —m.
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toblčů axonu! bobfe mnemlčenč, ecftn fot!
ptotleftí ! gámognom a blabobotu.

ma molítím smíšení mna! není
bom. Glowčl nefmí nltbp řící, u; umím
bofti, nýbrž muíí pohačomatl, abo to
čemu fe na mlabn'ícb leted; naučil, negas
pomčl, on mufí ííoč točbomoftl potáb
tomífomatl. „Ba tou příčinou mufí fítato:
mód)íplfů a tu!!) mffímatl, mód)
togumčim a flun'enřin'í mčbeomč mobámaií
ailmí potřebného fmčtla 1! čtenářů tomi;
init. Ia! ! p. tolnít má íí mňímati a
gaopalřití ípiío a čaíoolío ob £oboma to

*Brage wobámane', tten'; íobč o smelebení
boípobářftmí mfkbo obmčtmí newn'ebnídp
gáílub mobobol. QD tomto oblebn půíobí
tafe' blabobatnč ![Rotamíle'nomino. těchto
lge ID taibč obcí aípoň ieben egemplář
nale'gtl, tebo flun'í, abo na polici íta;
eoRotoč labem neleielo, nábti m
ořibobnč bobč meřejnč fe četlo aneb afpoň
po bomech tolmalo. ?Bobobnócb točboo
moítí romtfuií tafe' lalenbářome' a iínč
folio. EBončmábš mňa! člomčf není touto
; chleba giro, nóbr; tatč gc nama Božího,
mobomuie blamnč této potřeb! obe' bl:
bietmí, totiš fw. Sana m “Brage a fm.
Gprínaa *DčetbobčiemÉrnč, ielifoš lnlbp
nábošne'bo a fpoln poučného obíabu
mobamá, pročež platí ieň, aby to tčcbto
bčbletmíd) taiba rabína gaftonpená byla.
&! melebení bofpobářnmí a řemeíel gaří
gnií fe tale' boíoobářflč a řemeílníde' “Tolo
po mlaíteď), into; í rozliční ípoltome' a
monomommnlcbš llbumílomč froolc mld
bomoní a níííenohí nemčbomóm fbča
luií a iid) přítlabem fmóm tn ptebn
pomgbngnií. Ičdato móplobů bncba líb
flebo mnfí fl llb čeftoflomanífó
mň'ímati, na nld) účaří bu'nl oba na ten!
mgbllanom nqnfrnčl, bíbn netfel, opome
šenom megí brnbóml nátobo negůítámal.
flínto bodnímoů po čtení a mgbčlanom
můše monbu') hel; aneb učitel ínabno u
bítet íobč [měřeníydpprobubíti, pouotnielí
iím phbobne' tníbo h čtení a blamnč
lboš fc lnibomna “Toini aneb obeeeniiá
3alo3í.") jiná phčina donboboSoma:

')Qo into a fnibáeb :: E_nfooífeópomčbíno
cita Mamba itn, (tercii iu; beoftonpíla.

“) ".Debicmí Maličlód) womóbá obocnebo po
mnimuurí. —-.m
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b) [lcbá „petulaee a ná
Dobuě bto.

Slemčbomoít (f;obímá rula to ruce
s obmášblirobm blouguřním po alatúd;
bolecb Qaliíonúe , :: mnobó tobál dne
náhle, ínabno :! be; práce abobatnonti
:: jat lib tíl'ároá, glebla bobře jih!
a pití. Into ínaba nafíebo roštu
bbmá příčinou, je mnogi iiftů :: flromm')
rbleb ga mimo roomh'mií :: tatto bo
bíbp nblbalí. Stat !. p. mnobó řemeílnit
námi fe bennč : prácí (mou nefpofoles
nliífím, uah'fá na ne čaío, přemíonmá
manšeífu (mou, abo ! nějalěmu náv
bobučmu obdnbu fmollla. Ia! íe fiá
má třeba ge ftolaře, helčibo atb. pan
bofpobpó, temna čcpct lépe moní, neš te:

meno. Dn [h;ífí, ge fe na té ofabč a na
onnč obci meíeina bmšba na boípobu
obbómatl bube, male fobč mopůiči W
níge na ta! gmané mabhun, &!fmčtóm
přebagomdním [onpeřů ímíycblonečuč gmi
tčgi :: m!;mátl boípobu. .bofpoba mna!
pošabuje nepřebgmibauípd) málo!), on my
pujčnie bále, obřemeni (moji maiemoft a
promóbí mgui nomb šimot, iemuš neto
gmm'. 3 netogumu pnbá potáb bloub a
blonb bo blubů a m učtolila letech ieff
Be ímou maietnoftí botom. Gio noni ga:
čití? Batím obmotnu! ptáci, přlrooťnuí
fnab pití a proto; tře bíbu 6 eelou to
btnou.

'Dhtobó menlomfh') cbnfnit poctlml
fe llmí (mojí hmotnou práci pt! ro!
nlctmt Satím fe boolňuii jebo Ieta a
on mufí íe bonamltl ! obmobu :: itn
non! ; nčbo moiál. Sato moiál prorbágí

mHelilou umí! a přeitt—čbčilatašbó upřímné
tonurp.'9Rálo ieít tčerteříbůlcjiton čtení
nabogpebo a pounučnébo nenguáwaii; a
proto; iefx fe nám tolifo bimili, še ifcu
]tntt obce, the 0 mominád) gnómoni
nemali. oblágáni ilouce tá3ati Íť pobě
bltfůyo, gibům a t._b.,c_o ie me ímětě břit
a Hilf! glni bo dome! naměřil, hot—o
na fu): DC!fe phimbčilje iíou brotrftroa
a bele oiabo, Itetěi o n\úbomém.blníu"
am 0 mebictroi ničeboj nemčbí._ Sat
gulo 'boío'bo přebúmatš ua SUřommevří
lemu; a mobné, [bobo tobáci nani fl ua
twlh to_bofhucíq mífto baremučbo klatbáni
rotou—nn o tom co to nomiuád; Bojí a
louh; nebylo obce Bea "fajn! !nibomnb?
Igor—onebolo robim; bq bebictmí :: Dítěte
beblchoíMatičlúcb _m.

Čtení 366mm! a zed-učně.

fe m čiíičín'im oblnm na nráši to mm:,
pogomie lub mčth') » iebo gábamád; a
mnm ívbč: Safútč to togbíl mea! men.
lomem a měítem? 3be rái tam mu:
čima. žíla mentomč to namábmoč atčšfe'
práce a; bo umblmi :: 5be pouhé togtoife.
?!; tebp mononším uepuibn bomů, tás
běil m mčftě fe o nčinlou [Inšbu nebágetl
bubn- Sat moai, tn! činí. EBo botouauč
[Iušbč mojeuítč ftámá fe [Inšebnílem
mčílíh'ym. 3 iebuč [Iušbo putuie bo brubč,
ráje nim nenalqá, bomů iitl fe Robi,
poučmábj mentomftě mmm; se fcbe [bo
bil,a to! po nčtollf [et potácí fe po uli
cld; mčíta. Nyní 113ft te' ilušbo nafotil
a přemómi opět, iatbo fnooie gb &nllz
mě fftčíti bále promobil. Dn boblá
roftoupltl bo ftamu mougeměoo :: býti
pánem pro febe. Seinoubi fe tebo 6 ebu:
bobnou břmečrou, mime fobč bot :: jen
3 nebo nábenmíf, omffem ';e mčftíhšv. !Ro;
bint) gatim přibůmá, práce úbmvá, ne
moc fe boftami, on není o to, gapramiti
bot, pán bomn meli [ebo uábollogbomu
mobágefi a bíba Mt botomá. Ram non!
fe obrátltl, to gačutl? EB měně nemá
přitelíčl'a, nltbe íoudtu (\ útrpnom nes
nnlqá, : mentome m nobrbnul. ěem
plluáíeií tnté to pábční llbů menlomllčbo
bo mčft mčtfficb, lbe ltlbllříífibo šimobotí
nama boblá. into; ( Rčbomám' bo jiné
mmm ; tři přičínq, lbeš gatim bo bibo
bmoináíobue' ubíhá. Bloláthč me mčtm'cb
mčňed) učme-dbá) brogi gábnba čtlloílo:
roauflčmu libu nejenom na těle, nóbrš
blnmnč na bum. Iam ie mu neláme
cbleb šlmota, tam nemá boftate! [Ioma
zBošibo, šábne' bucbomni 11mm, tom aby
left m uebqpečenmuí, potratitl moí! a
míru, a přibáll fe ! této fitátě bibo čaíná
goufnmmí itn [;ototoo. “Ra mentoroč
[tce mfč nehmon tnlome'mn [ibu táiile'
rogfoííe, a Na! iefl, Ae tnté gbe mnogí
flcpcomě bo gfágo pábčjí a bo uciftčíti
gabíbaii.

*Bobobuč mnogí na menlomř ne:
phbloš'nč It)-“kupujíbo Hamu mangelílčbo
fpole'bnjíee tolifo 1m ímé bole' mh; apři.
činí—ní. $tljbeli mňa! na ně iafáfolim
nemoc be'le tnoaiia' aneb rosmnoltli fe
roblna, bíba íeít tatě botowá. a mna!
[můl [mčbu ptebce neooufkí, a lbobo bo
mn'edo opnfluo, pogůítámá mu přebee



Ětmí zábavou! :: náaučnl.

ůtčcba gc fm. nóbošcnlhoi mopíbmaiící.
% tomto obícbu mobh; bl) obcca úřabp

blabobamč půfoblti, !bobo [: mpřtlo, 1:
kom gbrombrb ůbů, tatc' něiak'bo temeno
aneb iinbd; čafnócb pronttbtů, po! mra
mnčbo cbomim' ! florou manšclučmu ga
potřcbí itn. '.Ba! mbnbcmc fhm'ctt ta!
gbufta nóta fr, i: [: obc: dmbobíuou gn:
plamnjt, 3: bqpcčnoft imčni migi, ze to
ltfid; a na políó fc ftral'fnc' 111on pá
Goji.

Qoncčuř plobí na matkami bíbu
gmo! toblřů, bí tom imám mpřimčřcnčbo
mobomltofti točna ! icjld; gaopattmí po:
bámoti. EDcimc tomu, šcby ilin) rolní!
měl (ona a bwč Mn). Dtct obímpujc
ionu fmčmu boiptlzmu to! gmanú gnmt
ro ceně 4000 gl. t. &. *Bouhoóbš grun
townió pofnoítí hbati ..eimi, ullábá (onu,
obo Swóm ícftrám fplám. Dn bd pro
tagbou btm: 800 gl. upfat; :: fobč po:
iiqtí ta! gmonon máminht ročm'n 10031.
!. ( (šou fc na to ošmi, noma .ncm
gdm pflncfc točno ptbobuč 800 gl. r. &.
92:3 [: gaprami připic a ítuč potřcbuom
flcnhlc nabtcčmá (uma mmčíliua na
600 gf. a běbic bomu není 6 to, po
minnoftcm imám boítáti. !Dtuíí [: tm;
ropblušomotl a pottajíli bo jiné pohroma,
It!!třtšl' blonbo moíctnoftl ímé, (! bibo
jen botomá. <Bobobnč ucměítin otc: muíí
blubp bělatt, vam buh mice npíati bol,
m3 mobomitoft jabo botooluic. Sta této
ccm [: tabu) mlnguie biba bo robin; [be
!omoílnofll potbobící. Go jím: mn'o! tuto
proudu, nechceme řiti, abl; lib četlo:
romanfh')nlčcbo nepobnltal, na
tom Hamé, to nřmš fc probil c.::b M
[mohl,muítupnč [ctrmal a tatto hubnu:
nímu šlmobntí ncproblčbal, nbbrL obo fe
flcpč ch mffcbo togumu n umášmi bo
fmůbnbd; a ltdn'xf; pobaltám' mpountčí,
mit: tvotrmolofti při pomolímt fxním pro:
icmomal a fobč mňcd'o mfítítmmť mo
počítol, co mu ! proípčtbu Nouši oba) fc
míní! onábcm'! při ímé práci a itmtfíuí!
při fmc'mřcmcflcaboťonalomal, a
!bpš “uměním a jinými mancnoítmt po
třebného ímčtía :! pomolánt fmčm nebol,

tcpmw [: na iiftčm mint urobil (: blabo
robimtč, [a!ol ! fmótb fpolublíšníd; "im.
Eldpč brougnčni :: íbánčm' ic po !cbfe'm
štmoblti a gámošnoftl aamábí mmbpcb !u
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' btóm nčbobnbm ancbomoícnóm ia! mami
přímofm.: thři cbttií gbobat
noutt, pabaii bo ofíbcl bábla.
žmuobó to tatomútb btáď; ulotoll mino
bobatítroi bít! šcbtáďou. žBmmi miílo
mc btddp tčcbto gauiimá loterie.

Rbo bo loterie fásí, ptomorňuic
bmbó E00, !tetbš jina! ! ímčmu proípč:
dn: Btámltt mobl. Gbubobnó btáč ibání
btbně penis fmůi na mm, a it!! tomto
man, mnobbpfrátc ccíó ben prámí obía3o=
rodním čiftl (mód:. Rrom ční“ otrábf:
ít totomó bráč o línbobatnř; ípónct. llftc:
mičnd nábčic nc mbbtu, (nabo bobti
či 41 ubobnouti, napnutoít mpflc ptcb
tašfou a málou' [lnoft po mffťaímc'tášcc
mbomoluií mu ípátt :: Irbe! naftámaiíci
prat! pofllniti. infomí) brát moluicíobč
m pomčttí .amt' gámfp, icítlišc mpbrá,
mmági F. ímt'bo móbčlht, ímébo obdaobu,
(: dně tomnčlé íftčíti ga mloío přitáhnout!
[ó.-Í obmášllmč mice, nc; icbo móbčle!
ntb imčni bomolnit, a tim fc mrl—ábo
mímimě bibo a tbubobo. ©61ch bo [o
ttrlc bbmó Ícbfomvflnb :! mvmloumá fu.—ou
britiuoít plámóm: „ŽE—Ha!tmm ;lottric
wňtdo zaplati? !(ncb loloti tomu, m:
ptej: fobl ani jibla ani pití, íbáui tam
groč na iágtu :: to! bubí tělo ímé ::
[mou robinu neboliothm. Infomc' bn;
gamábčii muobbd) hl ípronemčřcezi fc to
úřabč :: !u íabáni na (igi ítatct.

!Bobobm' ftmftl ga [cb-ou táhnou
mffcďo oftamí bw, iídagto profpčcb ob

nábobp gómiímato bra mlattp, tofthy,
obcbob 6: ftátnimi úplío ntb.

toto bn; ubuíuií dt pro ticbou a
[tromnou bomátnoftmrobuguji námšimoft
:: pobpomii lcblompflnoft a jimi blouas
učni. !Brúcc toltťo jcít přhogcnb gbroi,
3 něboš [: mcgbem't bla obot ptciíftí.
Gbubobu to libu neméně ; :)bí

c) "patné mocbo mání. Safc'
mocbomóni tatomó člomčt. $bmáll člo.
mě! fobč gamcbán bc; m;!omóni, fottoa
fc pomocí: nab gmífc. ?Roftcli to lcfc
mql gmiřoto, to!!!; :: mcbmčbt), málo [:
ob nld) limti bubo to zlmotč iměm. Megi
libtm bm mito! !ibflc'mam; na ícbc a
mňa! bómú mlha; mit: nononln ! glčmu
m3 ! bobtčmu, o čemž uno ptcímčbčnic
míra frontů :: íhtffcnolt.

Bb: touto cbamc gřftcl itm'qobtdo
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titl na mbuinoroůuí č'umojll, pilnojli a
praromltojll,5 ulcbš jamojeblnč jámošnojt
mocbobi.

ERoblčejjort potoirml billi; jme Ipra.
comltojli roe'frl,poučmabgjobčropra:
eomitbd; bítlarb laplrál aneb jtarct jllá
bají, ; nčboj je ro jtdři jménu wojhouií.
Ířti přiuájjcjí jebou na jmět jalbj'r 36.
tobe! a pub ! čluuojll, a propagují bo
čilým bobobomťmim jala; & braml.

QBoóomámatel moubrí; mírní to
muto pubn ohlášen, ubbrá jej pm:—mali
a bilč tatto ! pracomitojll me'jli. mlejme
je mnobůd) miftrů, umobbdj bojpobal'ů,
ja! jjou jpolojeui Ge jmímrl totoarujjrml
a ugebnou čelebí, a uařífatl bubou na
jejud; lenojt a nejapnojt ro prdel.

Xoro jmutnč jnámhp najjl bobo
mají jmen příčinu me fjpatuěm mod.—o
wauí. ERobiče :! pčjtouuowe jábnji cb
bird, abl) cell) ben tlcbo jebřlu, nemlu—
mllo, ničím je nqanájjelp, a ubeluii jlm
d;málu,lbo3 je nepobobllmbm jlrojum po.
bobaji.

Irápíll je bít! tafto po 6 Mb
mice let,lteral bube job! voči-lati, přijbeli
ga učňa bo bilmy mijtra aneb bo jluíjbo
bojpobále ? lljtaroičnb lglul : !Bojpřč,rojmaj
nohy a ruce, roglébati je bube na tato
mčm bami, a Milo bube napramitl, co
nerojum robičň polajll. alroto maji roz
biče tim; jroe' san přiměřenéprórina
rmjlatl, jírb eo bomácnojll jme ljnařnčj
jjim a magnbm pojlubám uoorteboroarl,
a jajljte bubon jlm tafomč bítlo pobpoa
rou u robbobbmání cbleba mejbeijjibo.
QD tomto oblebu jeletl jejt,še je robinnč
poměru jborjjují, munbe ob ořeblů gb!
bčuč etnoj'li bonon, je je počet nemam
jeljlíjrb bíle! co to! muogmbe; o bobrr'm
modjoroám' hire! aul řečl btjtl nrmůše.
Rbo lihu črjlojlomaujlému přeje, mují
lbto abroje cbubobl) ble mošnojll jme'
urpámatlmbb ctubobina negarlamlla rolajf,
jijbo rrapoeom tojjedu; bobročlnní únonu)
mobomčtl nemohlo. .Rouec'nč pobrřpmá
blabobot mejbrjjji

d) lajbá neorarool'l. (Shame
tuto uepramojt pojoubltl lolilo je nano,
loljla málob. Ražba eeuojt jen laeluá a
mónojná a nepraroojt příliš brabá. $text
romltojt jimi maje , šerm a beti, lenojt

Gteni gdbaome a era-učně.

mie blahem, jnájjí nímu, nemá pojlele
anl DCIIQ.

Gblipnojt probáui Homera ua"ro5
mínčne'm moři nárujlmojti, pohlcuje jeho
čeíl a jmění, wobí br: po lřimůd) eejtád)
a; na kraj propaftl a nepraruojll, a the
je ulmíjbi pobrbma' jjtčjlí roblmre' a ga

cbmaeuie jrvómi udjleblo aš bo třetího
čtwrtého lolena.

Gtřibmoít _je juoluji ! malem,
a plot—ifmčtou ci abrami, čilojt
jmpjlň, utějjenojt mojle, (but
a jílu ! orácl. Objerílmi a d:!ajt
pohlcuje nrlmíme' jump penčj, bomb a
bojpobářílml, polnojli a lrjo a phbce je
nilbu ueuaíiti. l21jali; pat projpčcb ; ni
podrobí? .Rajbá w bejřmi jlrároená bo
bina navlui člomřla necbutí na celí) beu
a hmčml přeplněná tabule pofagijalow
bel na :er tboeu; jbrami těla je tatto
vlrrrrjji, na to_jmafiloít ro mlábí najle:
buji ljlab ro jláil, juil'la blba je probongí,
nroenčji mjjrdo nárnjimohi, a tonečuč je
[lanej ojralee tupotitb blágm a nejí-ibm
tale' jamomrajeblnit Ilrba potoaba jpo:
jeuá 6 pllnoůi bobomábá nábmiloml
! prdel, poučmabj jl boípobář neb mare
lufou—čbo bčlm'fa jábá, a jej lépe plati,
abo bo jobč garbomal. SBuřiče n—ijatbqo
jašeue ; práce, aby mu uenabčlal ňřobp
a ojtatuírb bčluilů nepolajll. globimee
šíje bmojuájobuč brabofultacuje jobč si.
mola a iejtif merlon přebjtameubrb a joubů
(\ jrbo penije pobltlji lělařoruě a abroo:
láll. Ghorouojt m otčrou neblebi ta!
na Iřrl'laroojl info na bobtom a moanli
roojl lúrlo, kerou jmoje tělo přírubu—aa
ro čem job! ro občmn ujlrorbní, ujcbomá
job! na jtarjjí leta aneb ! bubouti po;

třebě Slábbemojl a podm mobági po:
jlebni grab na jburrčue' a jtamu j me:
mu neotímčřeuě bab—ro,leenjmltfree
jmolr olágalojt jemi pleb jwětem, a mjja!
m tapíe plobi joucbotč. .Rlíbue čtení na
bošubrb a poučmjd; fnčb lb prógbnódj
bobárb, plobi bobtou mojl, broují rojum,
jjletbti jrbce, a rbraní člomih—pteb mnobom
nebegpečenjlroím. Gbáučuí mjjat po blučn

mjd: a mejelbd) jpolrčnol'led), po ran
číruárb, báledj a jlm'nb jabawacb, pobiti
jlnjné a mbbčlel muje,uči manželů: lla:
matt man ela a bien), obtrábarí roblče,
plobl bourací rojbroje , bíbu, blublj a



Ětmlvilami a Mbit.

mtbá ctitele fm! bo tofu! ! mtb-il gd.
bubo. nomen“ tcbn ncptnmolll mcbru
bo bibo :: diabetu).

Scbna fuob ncpramft (bráni Elo.
mčl'u ptcb neučí totiš latomílroi. 3 toto
nrpramoft fc ncbá br; nougc mvllltl. Go
moípřjt lati—mcomtiebo bobatítmi? 3rbo
bomárnoíí pícbítarouic írtm brabiwcblet
to (šgurtč, tmou polimřu anl místí ani
mmnfti, pije webu, ipámá na pilně,
dmbi oflnmčló, nemá přiteličtn,3ije o fn=
moíč info bab a ínáfíí nátomnru bibn,
(: nagimá (mou taromoft natrnofíi. 92c
nílt tcbíp togu? firm mučrbluiícm nr
promítl ímé? Benem blupát, treti: molu
ncnomfltčmomal, min;: fc obbuu' tÍCDÍG:
roofícm.

3 tohoto tratiřtíbo náiíhm pro:
mení: cbubrbn, můšcě tíbč čtftrilnmnnllí)
pamati, co tobě ! lraícni Ilouší! Gi,—učil
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gohil'ltt bnít 150th a mbboíf bdít blbě,
mgrčtámei ft čtením bobxódp tnčb :: fpiíů
na pouti mcgbrmibo gimotn, (:pr nebyl
límcem, im; bo iontu upabá. 21115m;
trmaló a obezřetný m nomrláni [n;—črn,
mami fc nábobnůd; lm a hub hodim)
u gbošnčm mptbcmóni bítct fit—bdí. Slza
rnmmrňnj ímé bolubiči pomalu; ncpms

_mofíml, mláfítč fr mami bciřimríti, mars
notramofti, ntbboloftl u tebe pctclnr'bo
baba a found, auáš toínttn linie, a ctí:
til: firé gábubru nbnnčůuit. 21118pilní),
pmtcmitb, [ht—muk,mírní) u tmoflní) (:
i\mgmn'cě iméno [n'-čm cirtroi anárrbu,
bobubcč tobě útlu mqi nftotnimt nárobp,
:: poiimuic blaltnrftt čaínč, bográmnti
bubcě pro blagtnrfí mččnnu. Brat $%
milí; uárobc náš! “Bíiiiň fc :: EBánEBM;
tt prgcbná! — —— _

Simbera.
___—

Sv. Cyril! & Method po druhé na Moravě

Snivá Luna pluje na nebeské bání,
Tiše koná noční svoje putování;
Proč pak dnes tak jasne jako ry—

by oko
llledí na Moravu s nebe převysoko?
Blaženost jí kvete na stříbrné tváři.
Nikdy ješte takou nerděla se září.
8 touhou nevyslovnou brzo k nebi

zírá,
Brzo na moravské luhy oko v'pírá;
Kdo nám poví, jakých vzácných
„ hostův čeká?
Carokrásné světlo jako zlatá řeku
Rozlévá se rychle po otčině celé,
Nebe dává zemi políbeni vřelé;
Moravanu víčka spánek zntím !!.llží:
Netuší to nikdo, jaky host se blíží.

Slyšte! vlastenecké zvony slavně
zvoní,

A hned zlatý oblak ku zemi se
kloní,

Pořád níž :: níže nad horou se
houpá,

Až puk dvoje vážných postav do
lů stoupá.

Líce jejich obou jako sluace hoří.
Luna se jim a všemi hvězdičkami

koí—í.

Země leží pustáz— sníh a ted ji tíží.,
Nezdobí jí ani jedno kvílko svítí;
Dřímá poloumrtvá, krev jí v zi

lách stydla,
Skřivánek,:ii slavík nema tudy bydla.

Mužové ti jasní padli na kolena,
Polihili půdu. Ajble jaká zmena!
Zem se probudila, zajásaly bory,
Lípy znšuměly, zavoněly bory,
Fiulenky, růže stelou hostům cestu,
Kamkoli se berou, k dědině či k

městu.

Zpěvnó ptactva sbory též se do—
slavili,
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Aby světlých mužův písnílpozdravi y
Kámen, háj i zvěř jim slušnou

poctu vzdává,
Jenom -- člověk líné spí a ne

povstává!
„Zdaž jsme nezbloudili?“ vespo

lek se táží,
Přehluboky trn se do srdce jim

vráží,
Že snad vyhynulo slovanská to

plémě;

„K Velehradu půjdem, první chrám
kde stával,

Tam co Moravan nás zbožně po
slouchával; '

Tam, kde na tisíce pod praporem
kříže

Pokřestěno duší : žebrák, pán i kníže.
Kdežto modly hnusné lidstvo de

sívaly,
Tam jsme první stme pravdy roz

stvali.

Tam též na Moravě první obě!
čistá

Přinešena Bohu prostřednictvím
Christa.

Vizme,v jaké úctěsvatyně se chová,
Ze které jest vysla zora spásy

novál“

Žellež s námi hvězdy, slzy plňtež
moře,

Nenadáli jsme se takového hoře;
Bydlo svatosvate v sulinách tu

stýská,
Slovan ——katolík to slyší — a

přede vyská!
Stinky hříchu, ďáblu přenádhemó

staví,
Tam se duše jeho v kalu kochá,

baví:
Zatim Opuštěný v rumech stánek

Boží

(Stati jábnmnč a ud-učnl.

Duma kvíll v prachu, zarůstá v
něm bloži,

Ustrniž se aspoň přirodo ty nemá,
Když se nevděčníkův plémě k tomu

nemal“

Zaplakaly hory, zaplakaly lesy,
lláj jiř neprovodí milostné své plesy,
05h! žalu zvuk se kprsou tvor

stvu vine,
Bai ze skal tvrdých slzí tok se rine.
Jenom jeden tvor se v prežalostné

chvíli
Nezachvívá: člověk, ani nezakvílíl

llle, ky div se děje!? — Oži
VDjí skály

Pospíchnjí z blízka, posplclmjí z dáli,
Na sebe se kladou, druh se k druhu

pojí,
Až tu stánek boží vdřevnt slávě

stojí.
Země dala zlato, jímž se stavba

kryje,
Stříbro ve třizvony samodek se lije ;
Pilnych včeliček se hemží na tisíce,
Připravují z vosku sněhobílé svíce;
Na oltáři cosi bělostné se kmitá,
Páue chléb to jesti, zlaty klas jej

ehm
Réva přeochotně šlechetnou krev

cedl
K třebě, na kterou Bůh s zalíbe

ním hledí.
Ani mravenečci nezůstali líní,
Libovonná zrna nesou k Páně síni.

A tak svatostánek po tisíci veků
Upraveny stojí, ale — bez člověku!
Misto lidu ptactvo Bohu píseň pěje,
Svétcův duše bolem v hlubinách

se chvěje.
Nebes král se k lidu svému uponížil,
Ach! a nikdo k bodům těm se ne

přiblížil,



Gteni gábaumč o námřnt.

Otcové se svatí modll Hospodinu,
Aby v prchlivosti nemstil hroznou

vinu;
Hotovl se z nova putovati vlidu,
Burcovati spalce z morověho klidu.

Dorazili města za čerstvého rána,
Všecko ještě chrápe: — zamknutá

jest brána.
Obdivuji stavbu budov velkolepou
A pak zlatým křížem na závory

klepou.
Vrátník llhem zpiiý, dlouho ne—

uslyšel,
Klnuv svatým otcům., teprv z bašty

vyšel.
„Kdože klidná město nestydatě

bouři ?“

Soptl chlap a hněvem se mu ústa
kouři.

„Cyrill, Method slove dávné jméno
naše,

Navštiviti chceme milá město nase.

Po tisici letech přišlak tomu chvíle,
Býchom ohledali plody naši pile.
Nehledáme zlata; pouze vaši duši
Léčit chceme z hříchu, jenz jl

Spásu rušl;
Otevřetež města,ukažte nám chrámy
Zdaly stará zbožnost vládne mezi

vámi.“
Vrátnik při tech slovich blbě z

bašty čuměl,
Slyšel — viděl, & přede za mák

nerozuměl.
„Vartel neznám! vás; však dojdu

k starostovi:
U něho se člověk nejdřív rady

dovt“
Nešel — vrávoral jen zdlouhakmi

lost pánu,
Mil-li cizozemcům otevřlti bránu.
Velkomozný pán si moudrou hladí

bradu,
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Ahned povolává celou slavnou radu.
„Cyrill, Method slovou? Zráda,

bájka, temnostl
Těm—liustoupiti má ta naše jemnost?
Sotva ze jsme starych pověr těch

se vzdali,
Nyní bychom znova se jim za

prodali?
Nikoliv, to nemá, nesmi bohdá býti,
Nedáme si naši osvícenost vztti.
Vzhůru tedy! zvoůte na poplach:

těch vrahů
Mečemzeňte dále města ode prahul“

Tak se proslavila bohopnstá lůza:
Proti svatým otcům zuřípekla hrůza.
Rozkošnictví, zlato to! jsou světa

modly ;
Těm se korl otrokové tito podll.
Na bahnisku shnilém celé město

pluje:
]loudrost kříže Páně blázn0vstvim

tam sluje;
Duši jich se nechce zdravé, čerstvé

vody,
Jizto Bůh byl stvořil všecky' pro

národy.
Srdce Cyrillovo jižjiz padá klesá,
Hnusl se mu zeme, touží na ne

besa;
Avšak na bratrovu na prlmluvu

mnohou
Poznovu se dává cestu na trnovou.

Putovali dlouho balsamovým lesem,
Počerstvili duši libým ptactva

lesem,
Na modlitbách přišli louku na

květnntou

A pak zanotili plseň milosvatou.
Aj, co se to v dali jako labut bělá?
Chrámová to vlžka, celá stribro—

stkvělá;
Vůkol u svatyně dědinka se vine,

9



130

Přívětivé našim blehovéstům hyne.
Pod kosatou lípou vládne nástroj

spásy,
Ozdobený čerstvým vínkem sed

mikrásy.
Zaplesali v Pánu svatí npoštolé,
Tusíce, že zdárná lady vzkvétá role.
Tušha nesklemala. Dobrý lidje vítá,
Ze jsou nebešíané, na tváři jim čítá:
Ano, někteří si zrovna zpominají,
Takové že světce na obraze maji.
„Ejble CýriIl — Method !" celá

obec jása,
Každé nemluvhátko slavná jmena

hlásá.

„Vilejtež nám muži velikého Boba!
Dávno po vás prahla půda pře

ubohá;
Víme dobře všichni, že jste bla

hou snahou
Zúrodnili Bohu Moravěnku drahou;
Dlouhých uplynulo na tisíc již roků,
Třeba po starých že modlách sle

pec baží,
Jádro národu však posud Christus

blažl.
Vítejlež nám tedy hosté drazl, milí:
Na Bohu jsme příchod váš si vy

modlili.“

Chvalopíseň v jarním rozplývá se
vánkn,

Slavný průvod kráčí s nimik sva
tostánku.

Devátého Března svatyně se celá
Miloděkým rouchem čisté přiodéla.
Na oltáři vládne Christus s trůnu

lásky,
Na pravici Jeho Mati beze vrásky,
Po boku pak v poutech lilijových

věnců,
lví :e vzácný obraz drahých

oslavenců.

Čtení zábavné a iná-učně.

,.Diký tobe Bože! prOSpévnjísvatl,
Velebnosti doby cele zaujali:
„Diky ToběPane! že jsi v trudné

pouů
Nedal slubům svojim bolem za

hynouu.
Těžce bylo srdce naše skormouceno,
Vidouc místo svaté hnusné po

r.- hrouceno.

Po lrni jsme posud putovali krajem,
_Aj tu první růže, z nižto medy

_ ssajem.
Zije tedy posud zbožnosí.vira stará,
Kvete Cirkev tvoje věčné mladá,

jará.
Zachovej to jádro, žehnej rodu

všemu,
Aby poznal, konal, co jestkspáse

jemu;
Abý kvnsem zdravým čeleď po—

loushnilá

Na duchu se vChristu nove pře
rodila.

A ty Matko Páně, dopomoz nám
toho,

U Boha tvé slovo platí vezdy mnoho,
Tý—Iiza Slovany prosil budešSyne,
Zekvete zas celá jejich domovina,
Povykvete láskou , povykvete

clnostl,
' Chválií bude Tebe zde i na věč

nosti.“ —

Obraz zmizel, zhasnul: zhaslý
hvězdy, luna;

A teď bolným zvukem pláče moje
struna;

Pláče, že jsem ve snách černý
nevdék viděl,

Po prvé jsem se dnes za svůj
národ stýdél.

Za národ svůj, pravím? — Mýlná
vyjádření!

Bobaprázdná chátra národ více není. __



Ětmi jábamnč a ndsučnč.

Chvála Bohu! Národ můj ton
podnes žije,

Skvrna-li jej kalí, jisté že ji smýje.

Hřímá na slovanském věštec na
' Jordáné:

„Vzhůrul připravujle hratííi cestu
,

Svatý Cyrill, Method chystají se
spolu

Po tisíci letech k pozemském: dolu.
Zarovnejtcz jámy; hory hříšných

svárů
Vrztei do propasti - modly do

požáru.
Vsichni , kdož se k slavným bla—

hověstům znáte,
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Avšak Církev, matku jejich za
pírále:

Umyslelež probůh! umýslelež sobě,
Byvás nezapřeli vpřeradostné době.
Vy pak duše vémé,jež jste k Cír-

kvi stálý,
Láskou k Bohu, k vlasti dnem i

nocí plúly:
Chystejte již nyní bohumilých

skvostů,
Býsle potěšilý důstojných těch hostů;
Zdoble chrámy, vijtež věnce sva

tých mravů,
Dřív než Páně den se skloní na

Moravu.

Jan Soukóp.

Strýček Pravdomil.

Git-účetišrambomll ncuftál tnsmlnu
matlec foufebp,abl) lid) rojum ními
til a je npogcmil, co rogběmu
m;“lančmu Elon:Ehl wčbčti
třeba. !Qpllábal jim uj :: počátlu čtení,
pfáni :! mlumcui, obmogomal mn'c obalů,
5: člomčřurčením, jitlm fpolcčnoítl
Dtubbd; , a je určeni jeho ru fpolcčuofti
je!? toho kombo půmobtm. 3 pounftalo
moji ponudjači touba , jměběai, : n je ít
mlal'tnč [polečnoft lltítá, ob
htré iontům) mpmošeuoftl číomřči po:
mftámají, (\ ! ul, into ! uříarčmu ítřebu
jak je šcuou ; ta! info [hmcč'ni paprik;
ob [hmce mpóágcii a [: ínuftřečuíi? 5.80;
řnla o tom ndftcbujicí togmluma.

3mčbamó. w: milá ;. Rrípčm,
pořábe mlumitc o fpoltčnoftl líbili, a
mcmetou [uabu apočináni člomčči ob ni
obmnjujcte [ hlučí: nám, co to Inftnč
pob fvoíečnoůi "bílou mpjltti
[ ! mám :?

!Btambom i !. Můj milé, tá
gm je na mčc mclml bůtcšitou,
ač ncínnbnou ! mološmí. SJřnobt'mu jnab
je to gbáti babe naopaf. „Qngspť tajbčbo
bn: Foto cbobimc na bcíebu aneb bo ípox

Wilo: Salé ;obiny, tatomá obce, jalé obce,
toloml).natob, jod nárobomé, totem
čloměčmnmo|" _m.

lcčnom, pomnfli fi, tttmfhb tet—pBalon:
fnabnč mpfmčttitl,— co icft fpolcč
“oů?" Snu arci chobímámc bo hm:
lcčnofti, toť ale čaíto bómd tnfomá, o
ltttí iiító frontě lítal, je čím čaftčjl il
nawfítčmomnl, tím mám! to ui člow č:
lem bát! fc cítil, L i. tím méně m
ni co Elmo“ giflnl. ?lrclprŠ jínu
bum mb tři pobramabě, řitáme, ;: jen
to ípoltčuoít, a ialě to ípolečnoítl bb:
maji m nebčli obpolebnc m bofpobácb,
obgláfítč jedi pofmiccuí aneb nnmijou'li
íchob132! 341! tu býmá wcíclo, nj [:
jtbtc fměie, a blučno , št ani mlaftuiím
“ozna musim, a plno, a; čnítřj: irben
btubčbo mpbaguief) [afobp tu pro tom—dm)
nebylo míím! 10 ale uciíou ptamé
ípolcčnofti, pončwabš cum fmntí) proti
nim tal' šcbtalf —

')3 bětinflúcb[et pamatujeme fe ná bolení
fi připomínáme, jal iuromč ft (baja při
bobed) a jiných rabomdntóá; počínámulo.
31mm Ibn uběhlo tcnltátc mieli bc; tma
čet mnobbp Innarvúcb, ba — &imnonojnúcb!
Db té bobo mnoha) it to nárobu uoíjem

jitoljlmi gonačilo a m 16 Tii-e u: inte je9
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Blahout. íku na tatomc'tm;
tali fc neptámc. Stali! uš poóopuicm,
ic Rúmati mufí mqi libznl nčlalc' ipou
lcčuoftl bun“ cumi, ble fim' icbcuó brus
Dům pnth'bo icbn obo fpotht, třcbabp
byl ob něj tllcfnč na mile mgbálm, mšbpt
tlibftwo mc ctc' činí icben (porci, int
nás tomu uču [m. nábošmftmi.

*Btambomll. Io máte ptambu;
a icfiltčc mi přiflibitt,3c ncbubctc mafia
při [Iomč [poícčnoft na něintou bromu:
bu, tb: na obecní útulný) fc ii :!
píit; nýbrž št chcete flomo to bráti bu:
"cm ně , pat 6 mám! bic most:of!! ímé

m rpbinácb lřcftanfhid; pilným čitaním

nábojmftúó mu; [1th icmuí a moí!Hltání: bunt znenáhla mííclih'; nt
mtam ]čbnbnó m obcíd) tomtom

úd). — Ru [mátům a prní-fám pomlu
lomaíatmfrútcMimic:rouna„ to
hfťcgtá aábuba (: “roba rom-E116tnbá m
minim. —- Rba máte ! libu nnfícmu
ftbcc, boiuitcš proti dlmccmolabdd-mla
nemam, abl; n_ct!cal hmotne, mmtbal
ftath) amílrdczl jirout mččnňl —

!If fe mulláha“ ípolh; flřibmoíli tv:
mfísd;famolltd), jalo m pHnabnč ima
topič. R a'toěm tobogo naíícbo pygm
mmánf „,in 1: nám bf;úti třtba icmč po
botfnouti, že lg to_řaila 6 čitáuím ucinári.
“Dolágáno totiě, je fc píjauihvi ; mínicc
mbHibí, ia! mile foufcbi ! čaíoviíům (:
! [|:—an fnibám všimnu. mon—im):: ii_uc'
fpiíq iíou ttbb mítčůqou ,braul, iíšto
ic mpřittl blobu tobinucbp a uhumú
aboubce [pafcní libfle'bo, totiž pálcnla
po: ŠL um.

')Bvía to to fřutfu ímntná bobu, lbt)
obecní bůóobp obracely na cbgnft.Ewing
bolo na ginu-umi, ialo aa čaíu emptíté

tmp. Wcjp o trplócb itufícnoftctb 5ačínůje me \ulafliprogcbnhmt ' btm:!; pffc
nice ncřpla prágbna mficíilčbo f_oufolu;
mimina nbncmicbpp. ftarcftůyu 3116mm

cné pqroolánl fméaráguí múbomlci bbčií
mčbomilčnab flchm obtcním. Důúobp

obecni iná fc nepropíicií, ale obracnií
na glepnománl mol, na gatláQání tnibo
mm a t. b. Bobomiiú ofmčta muirá
bo ofab mlaítcncdóťb. 'Bořábtb, iahóčbš
bmbbp nebúmalo, aamábčií 1: m famo
[prámnó db obcích, nárobu nanemu fpnc
ltáiná buboucnofl (: bfmolně mij'to m člo
roččmftmu,_—i m Gírfmt frontě. „Eubb
[átucimeš 1:1“3ni5úít toluilům. „3m
tcbuumeš ímé mramb" fialo fc bcíltm
pro d; [ebíářhm —-m.

Čtení gábamnč (: tui-učně.

:) ípolcčnofii llbfl'č a o jejím mómlnu
trodm pobowořim.

Gartoš. mu mšbpt ui mime,ic
ml: fmvfínč poiatá mm mm; pramá, a
;: piímcua ufmrcuic, bucb atc ogimuic:
:! proto dpcemc [: namábati, abychom
wc fnuyflu bucbomnim či bun'cnmim mffc
podyopm co nám bubctc moudbati.

mrawbomil. Ia! teba;bobřc,
a gačucmc bmb ob gařáttu libBc' ípoz
Iečuoftl, tota ob Moama. sBořub byl
211mmfám, mši! wc fpoltčucíil, lcčbps
(bom hm, mc [polrčnoňt ŽŠDŠÍ, coš ale
by bylo ncbobřt mlumcno, pončmabj ipo
Iečnoftim meat ! omnpmí [obč tmm)
ich mošné. — ?Bramil ale .boípobm:
„*Jtcni bobřc člomřtn být! fa:
motnčmumčiňmci mu pomocni
cl, pobobnou pum,“ a tim určil
člomčta tu ípolcčuofti EBrmui ípolcčnoft
aneb [magctbufícmuíbylo maniclftmi,
ttcrč, galogcně uj m ráji, pnmúfícno bylo
.Rriímn !Bc'mcm5:1 fmdtoít.

3 řctl Bůh bále mírnému tmot
ňwn: „!Jťoíttj a mnogtc ie,“ coš
platilo ! :) člomčtu. 'llbam pat poptat
Emu harm, tmá počala a porobila Rama
a pa! mzda. Sin mám: už hrubou ipo
lcčuofr,totiž, to blau, fpoltt to bun'cnmi
mcái roblčcmi 0 bitů;. ?llc habitu; mno
3le fc, a grůíralp na obce, mice pat
obti bobromabp flcjnébo iagvtn, ftcimbd;
obyčejů (\ napfcb i ůcjnč min; činllp
nátob.

Qartoě. za ni M! 9015thnm:
lcčnofí, !bpš Mame: nórob. Sřúě nás
rob nowanm') !. p. ici! [poltf bo mil.
bun'i, imgto gauíímni: mice uci polgmlci
Gummi; , ačtoum gafc fc rospabámá na
wíce mmlTíd) nótobfů, lmmů nomnnód).
!. p. na Ezin), polfh'), milí), boftnih') atb.

$tambomil.1atich; alcl
[ebc čctnčjffi nátob není icfitč fpolcčuoftí
na fmřtč mimřtffí. Gonicm uniká; ná
robí! mípolel, ——mn'ed; libí bobromabp
mýtném: iebnóm goman č Iomččcn
ftmo, icito itn [polcčnoftt' ncičcmčiííí, :!
mffcďq oftatni ípolcčnom na imčtč bo
[ch gabtůuiid. to jen ta ucimřtffí ic:
bnota,ftcrá ftómá na fmčtč m flutcčnoíti,
patříme" ale na bucbomui ftxántu této
io,—bump,mu bychom na ÍtÍí líc, ancó
na tu icbnotu mcg! nárob9,1cn3 [: gaz



Čtení gábamnl a němčině.

Hábá na budou :: ptambč, mamuti
bychom ji: (Sidem. (Šlorořčcnfhooitft
infobo těícm; citim ialobo bufíi tobo
fpolfu a proto mnichů nárobomé potom
lóroají fc bo círhoc, aby into itn ie
bcu pafkúř na utbi bol icbm mučí.
mc na gtmL (šil-tem jen buncrom' fma
321 tocňkrébo [ibftma; ro ni maií íicbno:
lití fe toffiďni uátobomč.

$a rtoč. „Bod[: mi, je boblc
tuffim, co icft člomřčcuftroo & citim),
ačtolim to ta! bocda monomiti ucmobu.
Git-tetopřítomna! bod)! budjomnimu
Humi, ttcrč tuto gemi oíwřtlujt, a
čloloččcuůmo iíou mmdni libé, mii to
tomto oogcmihm úboli ímou pouť Ionait.
?Doutm'ti pogcmiíti bc'h' fe ob ptmopo:
čáttu na togllc'nč (polu), itn; jíou: man:
šelňma, toblno, obce a ndtobý.
Io iluucc, icbošto paptftomc' pabaií bo
frbcc lašbčbo člomčfa, činí, obo člomč:
čcnfhoo [: mbrobiío Duchomuč, obo [:
nenámllo a [uab ncggiralo, ia! to b\fnoá
meímčtčpřhoyučm či přirobním.
!. o. “ suoiřnt.

EBrambomlI. 9m bobřc mf.
EZBibim, ge jíte mne porognlmčl, mno mo:
[uočtlil iflcto [nnb lépe nešli id bodu! to
691.91 6 těm! ípoíto itfř to, tato too!

bobímc Iamm bo mobo. 111 ft počřuou
bčíatt hubu, mšbo Hitni (: ňítňí, a; it
fnab mit olo ncpoflilmc.

!Dtanšclfrro o, toblno, obec,
nátob, čloroččcnftroo, cíttcw
iíou to buňcmni l'rubo, ltbfhoo m icbuotu
poutaiicí, mju; mřtní a nočtfíi, o; to:
nečuř mcfflcté libítwo to íobč obfnbuii.

Ioť iíou negrllnitclnč Houpo, na lterůd;
moůamma tft buboma "buě ípolcčnoni.
Rašbč učen! paf, Ita-č čelí ptotl icbuomu
ntb hrubému 3 potřebnod) Koupí! těchto,
Rámáft celé fpolcčnom íífobll
toč. lol \oččnč [d\obo, ftrtoml člomč=
čenftmo poftupuic lu přebu; tot onen
tebřít gambitu), po harémínasicí
fc libílmo moímpuic (: fcfiupuie, to! io!
m htígc šimota aucb u mččnépro:
gfctelnoni gnguamcnáno Boii.

B o d: !)!: il. QTlmoítc mclmi ftánlč.
Bbá fe mi ale, ;: mo fproíki Iibč nb
máme přilcšitohi, moíFmouti fe na ten
mimoóňi “palicí řcbřim mboffčbo, a že
mšbn ien aůftoti muíimc pogabu, fool. p.
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; nád můj: půfobiti na celí) nárob,
utřluuli ani na celé člotoččtnftmo? —

*Bmmbomil. EWH)vh'tcíl! umí
gapoticbi, abowom půíobili přímona ntb
nálob, lboš ua onom řebříhlgolubomčm
moíxupowatl dnem:. 92:1 uáxobo půfo.
bímaiiim m[a b on a ti u, (literatura)
t. i. bobrc' hub:; a nomim; a ti, ttcří
bo nid; pilně bopiím'i. (Giorno to čoío
piíu mlumcnč proultá gailftě alf) nám!).
.Na čloroččmftmo fomčuč nepůfobíšábnb
itbnotlimcc, orofl'cm ale rukou),; nidošto
jen flošeuo. — mám ono.; boftatcčuo,
fboš bobřepůíobímc na roblnu a na obec,
coš můšc ta'gbb icbnotllwcc.

modpobll. a tma! to mozná?
*Bratobomil. monřmobš toshi;

jen ůbcm ilřtc' ímé tobim; a obce, iciíito
blabo (: bobto pot—potoroatl má. Sia!
!. p. 11) obcí gamábi fc něco proípčffnčbo,
gřlguie fc tuibátua, brši fc uo
toluo, pomgbuguic [: ! ípoltům
náboieufťóm a boípobář itom,
d?:: [: ptomč fil [cclománt po:
acmlů, d):c galošř tl fc ípofltcl
na čl gólošni Info, fftolla, opat
ttomua, ůftaw poilíťui ici. *)
Io mii: icft občanům lu ptoípčtbu, a
neznámá nám powiunoftAopobporomati;
into; i ; brubč fttauo mffc gamqiti, cobo
obci bolo na fih-bu !. ». pitfo na obecní
účto, fotban, poměry,),galtcbbamání mlá
bcšc, moon a nemčbomofi, Imon a pro

ftopánnoft. QBn'c,coš icft Dobrého, to obc!
pobporomati, a rofíc coš glčbo gamqo
mati, to! froatá pomlnnoft neim
úřabů a přebítawcnótb, nóbl-3 Iašběbo
fmčbomitt'bo občana. Šicímímc to Flábati

')?Ič ftóřím ncpobrbámc a mnobóď; bo cti.
bobpod; pícblád; gbtbčměú pořáblůln ti
mášime; tím to přece Ngnámámc 30 to.
\oinuofl: přimloumaň noučinimn parními,
3: jen nám to boíbobdiftmí, při řcc
mcflcd; :: !. b. notnúd; ormro třeba.
'Broto [: moubřc tlačí na to, obo faabá
ohm_,tašbó :ch obbirat nčiahi tin oo
naučn'ú, gnčboá bt) fe pal íoufebi a řě.
nutnníci atu:.xgmt'boli,co ic ftranoroá bofpo.
bářftroí aneb to oboru řunefcl me hoštč
uowébo oči:, alu; pat o monálqid; !čó
mobli loaíoolel to_3nmuč boroořimati
Tom—čpřil'fm na učo čchi. nom! [: tnc
fpolcčnofli [ibílě ro řábgii poměru,-—
uowč [: Dámail lon: mčci! —m.
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im na úřabo , ale máme ! famo turu
mgtábnouttbílu. !Bšbof nám Bill) proto
bal togum a můli, abocbomto; iz“
pramébo, poptali a tonati. Slcbůnojno
jen řábnůd; obcí, čcfatl na rogfapa ml
cmí úřabní, tbc fe iebná o blabo obecní!

žBocbobll. 'llba, u; pocbopuil; a
dni-ll m obcí bobfc půíobitl, mufim na:
oko fám být! pořábnóm občanem t. 'i.
měrnbmm (\nšclcm, ftatomlmbm otcem,
a pcčlitobm a ptacomihím bofpobá
tem?

sBrawbomtl. 3m: ard ze, po:
němabšJbobo jíte jím nebo! a itn ilmjcb
! ípořábanoftl nabábatl (bra, moblt bt)
mám řící, fat pramí íatlndř „b otto rc,
gb oi fab c fá m!" aneb nčmcc: „gaz
met nap hb pteb bomtm tola
ft nim,“ aneb ial' pramil Rtlftuo 1361:
o farlfcícb, „št mlbčíí břcmno lo
otu blišuibo, ale trám m oh:
tolaftním ucgnamcnaiíf'

ůattoč. amen: ptambu, mm) 3).
moštu. Soft to jainč into flunce, ale
mnohá fouícb tobo ucbbá. Drubůd? bo
pofábe fóra!, fám alt mlahuícb (bob nc:
pagomic. lebo mim mna, ale i uta
3otoati má ia! mami nač .Rubiml,
nebo!flotoa jen pomgbuguií, při
llaboroč ale tábnou a nutřii.

SBranobomll. 2:5 nablíším, še
lbo ifa fám pořábnom občanem. fmíxí
bňm a [roon robim: brii w pořábřu, a
boíoobáříhoí [roč bobřc řibí, uš proípímá
obci; neboť obct pogůftámó umíte robin,
(: fbob'o Iašbá bola pořábnó, tu! by to
pořóbtu bola celá obcc. — maprotl to:
mu fbo [cft nefrootnó to manšzmwí, nc
pcčlhoí) to toblně, ncbbalí) to bomácnofti,
nenaroftlhoó o fmč boípobářftmí, o fmou
wbšimu, Iobio to mtamccb, nc bobřc too:
míšení) mt fwěm Muzik; tm nemůic
to obcl míti mášnoň a platně floroo; ale
on i obci faml ieft na "' to bu, poučf
mb; bátoó onatnhn gib přítlab, mod_m
mámá mc [mády bíttácb ůbp obci muzi
tcčnč, tmě jl nřfho bubon na obtíš,
aneb bofoncc il poušití bubon ! banbě,
potupč a tu poborffení.

Bartoš. mobřclat; alb ob
čan Mt Hlobllmó bm“ to obci,
bobn') občan ale flouši ii fc cti, a můšc
tatč to obecním Mitgltoncd; ušltečnč Ho'

Čtení góbatoné a naučné.

mo promímoiti. & [bčme má o Ito!
bále a Mneme , inf it to 6 icbnotlimd
to obcích, ta! ! o obcemi to nátobu.
Qobtd obec icft nátobu rc cti,
glá pat a ncoofábná tpotupč
(: banbč (: iftobčť —

ELH-ambomlí. Ubobnuí int, milí)
Éarton'i. Rbo íeft fám počcf'mbm obča
mm , a bobro obce pobpotuíc, tbc im
mille; tm pfiípimá hx blobu a tu po:
logmffmínárobu telčbo. Rbobb
tašbb bbal tobo, abo fám bol fpořdbanbm,
a aby obec, to níšto boblí a iciišto jcft
ůbcm, profpíroala mc toffcm bobrčm; ta!
bo bylo to celém nárobu bobřc (: blog:.
iRobot nótob nad ní: iinčbo info icbnota
mnobód) obcí, tal into obec ieft iebnota
toimbd) robin, a tboš obce ifon gacbo:
mall, [pořábaně a oíxoíccnč, monitá i
nátob přínabnou gacboxoalofti, iabtuohí,
ípofóbauoftí, ofročtou a togbčlanofti. Sati
robim), farma obec; latě obcc, tatomb
nátob.

modmbll. m:, bít, mmm ifcm,
i: na tom misí fbowí iafč tegrom, a je
! tomu gapotřebí mošňíbo poftatoeni me
[polcčnom libflé, abo fc čloročf íta! uši:
tcčnům obci :: nárobu, :: noni nablišim,
;: to můžeme ! mo (prom libé, a že to
je mít boccla jcbnobudpá a (oblá.

$: ambomll. moli: můšcfašbb
profpčtl obci, a še to rok bocela icbno
bucbá, ale ořebcc nt ta! hotela lcblá a
fnabl1á. %šbof to roibímc ro g'uvotč, ia!
malo [: ild; ! taloxoč mo! obhoblá.
$roč? “Btoto še ! tomu gapotřcbi ia:
tlfl noční nim; a mlíomabůto.
Glomět obočcim'),icboš nic mgalimá hos
mě icbo ofob ířfo, ttcríp neptá billet
Šltoft mpěffíbo Hmota, icmušto iměna
„o bec, nátob“ ifou imčna lbonclná,
obec lcba určená ! tonm,abo imčním je:
iim fc obobacomal člotočl, uctí; neboydl
tobccnomoflnoín, aby blabo
obce (: nárobu natočí nab toblmt, nnb
[můí gif! a ptoípřdn čtomčftato:
mí; ultbo tuto icbnobucbou tok ucpe:
chapi. (šfbági mu onm bu cb oro ní
grat, icnš icft miloít boží, a !áffa tu
noifemu, co; itn bobrěbo, mccbctnčbo a
fmatčbo; Homem fdyági mu udbošen

to
'%ábohb. ale ia! to se mnou



Ětml gábamnč :: “č'ublč.

ttbío, tal ialoh; mně 51ch Bol ofrou'til!
Wšbot nan'c nábošcnftmi totčš nám na
ítbcc llabc, co int mo nám tuto o po:
minnofted; pořábučboobčana woptamomaí.

% t a to b o m ií. D)?átt ptambu
přítcll, uábošmftmí ft mífcmu itn po.
ttebné, auo jcft gátlabcm mňcbo. Go ifcm
wollábal o bobnc'm občanu, ttm'; blebí
proípimati obu a tím nátobu hočmu, to
jíou im íiná Homo tobo [amčbo učení,
im; láflu ! blijuímu nám Habe na
frbcc. Rbo tuto lágu't blíšnímu mp:
tlábá fi im to!, 3: má to. Štbtáfd pov
bělit almušnou, 0 km tam too; je bon
brč chuti, ubéíati nějalb bobrů flutcr,
obycláfitč too; to!, ;: fc to libé bogmí,
tm! fl břlá poboblnč nábošmftmi, a bí:
lem toga!iii obplatu Dvou. Qáiia
! blíšnimu ncbá fc rosnmnčií (: přirogcnčjl

agutcčnitl, jaro čpůfobcm fmtdpu umcbcn m t | pobpotománim mfffbo, m5 gás
lon Boái mpmábá a má tu proípčcbu
bligníbo flouji, m tobiuč, obci a nárobč.
za! poňupuic člomččmftmo fu přcbu a
[támó fc šimóm tělem Scšíffc Rriíla, jmš
bol něm; icbo [lutcčnám úbtm, a nimi
jcít jeho blamou butbowu'c —

9M bo im). 9m mibímc, ia! it
to roffc bobů bobromabl), a int člomč!
plněním pominnoftl icbuč ——plní xomax).
.blawni tof: M1, aby tašbá pořábnč ga
mřftluání fi toptoolil, to ťtcrčm 59 po!
ptoípčl mim fobč, alt Hu \oncobccxtčnm
bobrčmu, :: mfíc oBamí bubc mu při:

'báno.
mralobomil.1aticfl;coflo

mcm pořábnc'bo ;amčíltnání morogumi
máte, jen tagbb nam, tašbč fcmcilo.
Rašbb i'hno vrofpíwá přtbnř tomu, fbo
iti promočuit, vončmabi mu »DFDIIIÍC
bonatcčnč mbiiwma ga btubc' ron'co
bccnom, pončmabi mobomnie potřebám
blíšnibo. Inf tolnil, gabrabnif pčůuíe
obilí a gclcnlno; ltcjči :: oburonít ftará
fc 0 man: ffntl'hoo; učitel, buchoroní při
blíbá ru mgbčlanofti a motoomámáni; a

mnoho iinbd; Romů roobomnic iiuom
opět potřebám tčlcímpm i bui'l'cmnbm ši
toota toboto. — Stft to 6 rogmanitoni
ftamň prámi ta! info o rogličuoíti ro:
blu. .Rašbá ípofábauá rabína má froůi
gmláňmi proipčd; na .řctcli , ale tašbá
přiipiwá tim fantóm už tu abntu obce
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cctč , Hoshi; nam má fm! zmláů'mí po—
molám', iímšto [loacšímncobccuom Giniho
tato neigfciměmiicft na nam: ůřcb:
nim, buwomnim, učitclftém a
moiutflčm; pomoláui tčóto je“ I
ron'cobcmoftí info f(ouřcno, a proto po

mašoroaío fc toto 11mm; mího ůa Barot)
nefbůlciltčifíí, bq Itcrbcbiábna
gdfouitč fpofčbana' fpoltčnoft moniti fe
nebá. Blcjítarni nárobomč báilll, še tnčli
pomftau ; Elam), moiínomé 5 print:
iah'bofi bobu, :: im kiltb potomfomč
binoali gafc ! tomu [amt'mu flamu při.
poumřuL -—!Bo “id; paf bneb udllcbujc
ftamiiwltclftó anebtoluidb.

!Bartoě. $obobá ít atc, ialoBo
ftaro roluldó fpíffc fe bol toominuí, nqli
rolícďnl oRotni.

*Bunobom il. !D'řátcpončtnb
prambn; afpoů fpíffc nešli Danou, o m:
rád; jíme fe uš boli gminili. cBřičhm to
ho im, še ftam rotníďb pcčujco potřcbo
těleíuč, icuš ačfolfto neifou bůlcšitčmí
uab bud,)oroní, přcbce ncjfpín'c fc oglmaií.
$ch gáfonu přitomxěbo mominuit fc tělo
a jeho potřebu; [1:th neš buňc. 801 ft
umtb'tc malé bítto na pamět. .bncb ob
natočení jeho má tělo [m! potřeba), iimg
fc muft mobomčtí, nemá-Ii [abonoum
ačtolim bum itntč pobřřmuic. QI to tu
platí o lebnotlimti, to platí o tčlcfnód; ::
buntmníd; sálciítoftcd) mfíeobcmč, nebo
gólon gůftanc mšbo a mn'ubo ÚŽ- Sofa
u člomčla icbnotlimcc, to! i u celého
nátobu, ono to čloročřmftmu můbcc too
minulo ít třlefnč potřeby pub budwmní
mi, a tcptm tbog tímto fc mpbomčlo, a
člowččcnftmo třídu! ;moboutnčlo a fc
togmnošllo, počaío o fmbd; bucboumid;
bálciitoftcd; přcmbmtti, — počal topolu
bucba. ——

3 m čb a tob. Sia! tet-o mvt—mito:
lo wn'tďo ftaroo naicbuou?

m t a to b o m i [. *Dlilí; bractm,
nic ucpomftalo naicbnou,a ani 28% ne
ftmořil tento fwčt icbnóm tdgtm, nýbrž,
jat mít:, to i'cfti bobád). .Rbt i: pro:
flora, tam muíi bbti ! čas. a momlno
máni kombo bčic fc tafomísm ípůfobtm,
it to icbnobučffi a potřel—ními vřcb
doágími, a co flošitčiňibo a umělciflibo
icft, — uáncbujt. —- ia! !. ». člotočt
ití! misuamenitčimm honem Éolim ua



136

tomto fwčtč,a pfrbc llwofrn bol trprum
Hrnčbo bnr, protoze navteb mílcdano
nadmftatl fr mufclo, črbo ! isbn šimo
boti bylo gnpottcbi. mapřeb muíila fr
moba ob pemně ;rmč obbčllti, umfrlo
ílunrr frontu, aby roftlhn; mobil; mani
l'atí, a Íbn; m roftllnádp námalo potru:
mo pro šimočidn, pomůalo gmiřcttmo a
napoíleb ítmotrn člomčl pán
a lrál přírobp, tboš uš mnošltmim gmi
řat na genů, mc mobč a m pomětřimos
ftaráno bylo o icbo móšimu. ——21 into

při fhootrni [mětn zanoroal ílnó pořábel,ta! ( při noomlnom ni fr člomřla můbrr
(: irbo tčlrínbd; ibuh'cmnbd; potřeb ::
mobnhxoltí. Slapřcb ftatall fc llbě »
fnooií móšhon, a pnl tcprum o bdlm šl
motnl poboblnofli :: buflrmní gálcšitoftl.
?lno b\,\l čas, rbo člomčt 6 přírobou mus
fll wr'fti boje, obo šimot hnůj odpránil,
(tato to prm o počá teční.

Wábolnb. QI ftrral' to mpílítc,
milý p. fřróčtn?

"Brambomll. 3m: ncbnbctn
ffím ic mobouJbo; l na této míti fc bo
rogunrímr. íBitc, je m;; prwuí llbč byli
mpbnónt & ráir, muícli ga potutu břichu
fmčbo to potu tmáři mobobómatl (obě
chléb fmůi, (: že ! přirobama ně rogbnčs
mená, mgboromala inn, a milu iid; to
rnnobo namabání a práce , ncšlr Ii ímé
můli pobroboll anab přítobou opět trůn
lomali ialo ro ráil. mrfmímr fl prmotnl
arm přebftamomatl into nončňlí: tn role,
tam lůla, opět bál: lrc, tam ttočtourí
nima), ilnbe utčlfrnč bdít, opět ilnbr “,
leuě lubo, nábělně Wtčpnlrc, bográmniicí
olcni, monnč rolnobrabo a mqi minn
tím tlcln' ofabo, člBr' wrfnicc, hočtouci
rnčfta. Io mňa pilná rula libllá tcprnm
mgbčlala po rnnobúd) a nmobbds ftolc
tid) a mčlárb. sBrmotnl ftam naffí grmč
byl bralabná a blwoló: pomidm:
ná ímčílcc rogmanltód) :: nrfmírnč mil:
lánltórl) roBlin a šlmočlcbůw bog labu (\
niobu. chč bola mlabá a bujná, teho
oplómala ohromnou ploblmofií, (: mnbáe
mala gr fcbr tatoroč rofřllnftmo , ie irbo
poaůhath) Mně noni pob jménem „taz
mrnnčbo ublí“ nám ga palimo
flouši, a roblla na pomohu imám šlmos
čldn; tatoroě rorllfoftl, gc fr nyní iím po;
bobnčbo najmětč nmalcgá. .Roftitčdno

ůtenl gábanmč a námětů.

přrbpotopnid) melifánům lem tam fr nn)
lopalo, a naplnilo l mne úšalcm :: po
blmcnínr, lboš ilcm je to brnčnilč mu:
frii') miběl. ?lčl'oliw člomřt o něco
pogbčil won'cl grnlou Bond), nřcbc ga:
jiflč Dámalo iríltč šimočldaům, 6 ltcróml
nebolo rabno íctl'ati fc nrogbroirněmu.
'Dtul'll člomčl pompfliti ua ímon ochranu,
a omni lebo moltoupcnibvl gnilůč trníínr')
gápas 6 ol'tatnhnl tmou), aby je pře
nrobl (\ panfhoí fmčmu pobrobll. <Dílnu)
oralni, ;: “Kbel bol pnftót otoci a Stain
otáčela. aby; ale pogbčil llbflmo fc
rognmoě malo, tn forma orba a pohár:
fl'mi pobámulv nm bohatečuč wóšlmo;
poněwabš orba pro nebofmrcf náftroiů
! ni polřrbnód) pogůftároaln ínab jen na
Flígeni tobo co planě růfllo. Směnu: ga to,
3: nrroní oíabo _llbftma pomnámalo upo
tolů a it!, pro potřebu mob:), :: je ír
šlmilo rybařením, lomem :: bonbou; tc
prum pogbčií, lbg; ně byla gun pončlub
upranoená, mmvlnul ír iimot paftbřill; a
rolnldt'; —- tento (bob pogornicm aípoň
to bčicpllu u toflcd) nárobů. 213 pofub
tl; ncigpogbilcini trnem) llblhoa !. p.člh).
máti, Snbiáni, Gronomé :: prar
obnmalrlč alarmů) šliou na btrbdd) mor:
mid), a promoguií bonbu :! rnbalfimi.
QBclrpba a tuleň, morfh'; pro, patři meri
nrignamrnltčin'í ild) lomo, a boftáwá fc
ob uid) mimino n l bo haiů ilnílíd;.
QBrbou,.bocbom tal řcl'll, šimot robínnn,
patrlartbalni, není;: 1: nic!; iíou
neznámé, občanftňdy gátonů urmaií áá:
bnótb, lraiína irlt nrúrobná a pro glmn
mcltou ro ní ír tali málo balí. — má:
robomr' móffr poňonplmn'i a jiš ro jaa
lénrl'r fpolrčenílčm votáblu Šlmot mrboncí
obiraiíír pallótltmem a orbou.

!Baítóřítwi irft Mít! šlmot loču
ilti (potuluiicífe four :: tam) nebo! aby
pro ímá Bába bofti pice nalqll, nrímčii
na 'rbnom miltě le gbršomati , night;
„nulla na mino Bába pod přebánčii.

') Ěo brnčnllč muírii molny letního čalu
fašbr'mu mlroupiti o iiflčm' tofu :: lom br;
platu probllbatt přehálnr :: bobatg iblrlo
obmaům, maorh'xmmarožitnoní a pr'írobnin
to árnócb. 'Břitbciadícc bo blanmibo mena
maoranm, neonýdnite fc mlaflmci ptam
namfftlmiti tale nam muírg, bo nlgto [:
fnáffeir', a m ni opatrulí moci, iegto Roll
ga pobrmanon. —m.
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Siemaií tatě fiálócb obobh , nóbeš ien

lecintód) na ípčcb goubomnnócb bonb,
hcrě íe lebce gníe bají obne'íii a na ií:
ne'm míml poiramíti Intoím') iimot ine
bou ; wčtífíbo bíln Eikongolome' m
?hii, ; ieiidašto plemena tate' byl! “In:
tati, ieng e.1241 pob můbtem fmmn
Gingiécbanem bo (Emom) wirbli, tuinno:
bo gemí poplenílí,aipatob íp ojenpd;
Gecbů a Motamnnů u .bolomonce a na
ím. óoft b nč') přemošeni boli. wonč:
mabš Bába ímá proti btamóm gíoítatům
i proti iíbfl'ijm nepřiieiům bájiti muíeji,
teho jíou bobři boiomuíci. gabómaií fe
příiowáním bobptla, maií meltá núba
loni, omec, Mí a bomčgíbo. binmni iicb_
bobatfimí činí ale mclbloubi, na ttetůd)
me ípolečnoúl pobnítají :er mětní fe
íwísm ínuíebům. Iatomí; šiioot mebon
i žleabomě (\ ieíítč nčtolit iinbd; hne:
nů afiatttód). —- QDpéfíí finoeň mgbč
lanoftí jen u námořním; pěnují otbn.
&%této zapotřebí uš jate'íi níebloíti, pe
mnbcb a mawa; obpblí, fpolečnč nmln
menód; gáfonů ! pojíntěni ínnietnoíii;

tn ntmphpčtó iafáfuobecnomvílnoft
galiábaií fc oíabp, bčbinp a mčfta, ofns
guií fc mífeiíiafe' iiné potřebí), meboneí
! togmanítóln pobnihnn, čímž, opět wgni
tají mfíelííafí řemeila , obcbobt; a prů:
mw. blawní nátoboioě oebou fe ga
mčfmáwaiící boli ob fiatobámna Ggppt;
čnnc', iícběto řcfa Stůl profttebtem ge:
ml teloun', íama půbn gůrobňuie a l;noií.
Sté; (Šíňane' iíon poíub orbou gnome:
nití, a ieiíd) tííař fám lagbotočnč při
meřeinč flatunoíti pluhem orá, abv to!
poctil Ban: rolnidís. — ?; nan'í pra
oteomč flomanňtí neimíceorboufe
gamřfttnáíoali, ta! ial'o íoníebé aní
91!mel,bpblue wíce io t_tajináeb fewer.
níd; a bomffefuromčm'ígaíe honbou fe
ivpgnamenámaií. Intimó, fpííomatel řím:
[U), :) nřmtíd) píífe, še fe šimíii blan-mě
honbou po icÍíCb dJobice a lešíce na tu:
žid; mebročbid). 5m. ĚDnifác Damnoni Sněm:

tůní [iownnílou ginofi. mirnoft a moč:[anoft aa příflab. afnfí! paf gaíe o Glo:
*)gagtačné bolo gaiífié mitegíitní vraoicíno

najfíd; nab 'Iutarami. 3 mběčnofii! „.
bičce \Bánš punxíí mammané aboiní 5c
mngcb to_nčín tašboročnč na fm. bon' n,
ieuš jen jim ndmaácnčjnim mínem SUM
rianítófu. —m
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maned; mbbámů fwčbectmí, še boli ob
ialgíioa pčůomntelě 0er a bobpth , a
ime'no!Balad; ze mamma tom co
panoš neb oiočát. tali gnóm: Bato
bámnč floivanilé fiomo plni), je',to pat
i němci přijali, přetmořímňe ie m„"Bflng. “
Bitenábióm nfiálenim je libíhoa, napřeb
iaio be; tílc [em tam točniícíbo, přimo
hnutím fi na peumá [ibla a mpBamením
nich a mčfi, přefinlo obhájení šimota
bóti biamním gamříitnánim. Qibé nftálí
ob vtonáíiebomání Me a iinád) tmorům,
(miife mírnčifíímí, índfíenlk
mčiííími, gmptnlína jimot fpole:
čen M, počali ftamtí fe o sálegitoíti
o b e : ne', — mmm; fe meebtilp, bud)
fe (umřít, rogum fe brouíil láfia ! bo.
momu probubila ie mítbcícb,[1omem:
přiňlo na fmčt bíito míru a
» oloie, mgb Hano fn n mramní.
bo un'lecbtční, a náílebtem to:
bo rogmanite' řemeílambdaobp,
průmpíl a rtáíná umění nav:
molili íobč ftánel fmůi m egí
funí; líbílómí. uměbomční
natobní počalo še bubíti a libé Rej.
nůcb mramů atečí moí'hmomali co ieben
cele! ID ubalofted) ínočtobčiilifiód; počínas
iíte fi ialo slámní pronbowč — w moři
čiowččenftma. !( to ueimíce bylo pogo;
tomatina nárobn Eedčm a fínv
Hčm, ienito maii fe ga neimgbělaučiňí
mezi ofintními nárobp pobanííígmi. Dni
neim že gnali mn'elíintn řemeíin a umí:
ní, nejen je pčíiowalí orbu, obtbob :!
prínnvfl, neien še mmoábělí Gamboa Bu
bomb, umím iefl'tč nnnčiiíi [mi-t fe ob;
biwuie; nát—r; oni přimebtí to w voli
tide'm (poípolitěm) :: měbedém “gimotč
tal baleto, ze ptamo římíte' pofub
platí ga :,áflab nní'íebo ftátníbo prámnietwa
a še jejich fpííomaitlé poíub gc mon;
řečnitthí a bafnční me íi'lolád) "iubnjís
cim fe piebtlábají.
_ Ěatto č. 36 ale nčtbc četl, še

?Rímane' bolí míti barbaři, tte-ří jen po:
fábe moinn mebíí a jiné nárobp potla:
čoloali?

?Be a m b o m i [. Máte pončtub
pmmbu, jenom še nennbiišíte mnebo to
!)o příčinu. Ienftáie nebolo iefl'tč gnómo

") 'Bfuoobcem máma římíle'bobol dfnř Ílpratn.
ba (Saitinian) rohem G[oloan. —m_
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rřcftanilmí, ttm' mficďo líbí a nárobp
fbmtřnit, :: into to jcbcu bníícmni fma:
gif mág: , šábnč řcči přcbnoít pťcb bru
bon ncoámaiíc (: proto tntč šáhnou m
opomrgcni (\ pobrbání mumábřiic. 3m:
frátc pomašomal icbm nárob bmbó ga
fmčbo ncpfitclc,a monil še ncpobmaui-li
jel fám, [>th pobmnnřn ob nčbo. ——
Sef! to tu!, info top; ntmgbčlaná (boh
přiibc bobronmbp !. p. m (;oípobč při
muncc aneb na bobech. 11 blmodyů ic to
po bncB, ic fc počnou potploti a tmátl,
abp pognali obaoohlou [ilu flow. wo
bitce finnc [: pal naromnání. Gilnčiífl
pflibc totiš bo mášuofil a panuic uab
ilobiiim, a [labfíi ftmu fe pobbanbm antb
bofontc otrolcm iilnčifíibo. — Go tn
platí o izbnotllmudy , to ga [tarobámua
bčlo [: 6 nárobaml; jcbm potíalal fc B
hrubém a přemohl-li ici, pomašomal po
gn ímou maittnoft. Sint anal 113 nm)
ímčt ! m ucifmobobnčjfíid; 5cmíd) pobbaf
ně a o ttotp, libé, jen; ncpošimall šá
bnčbo práma, (: boli fmpm pánům 6 !&
lem & buffi info sapfáni.

21 505113151, še icfítč po nmcbcni
lfcítanflma pottačomáui toto pob imčntm
„ftamn fn! balníb o" bloubotmctlo
obstán'tč m Hifi nčmcďc', ; ništo [! bo:
ftalo bo haiin Nomanilóď). —-—9lomčiňí
fmět otrok) proměnil m pobbanc', itn;
měli ilflč báwťp a pomhmom ! pánům,
:! oftatct boli ímobobni; (\ ucinoměmi
čas gwn'tl & pobbanoiř ga imf) plat neb
mplup, ta! že "“on přcb prámcm mcřciz
nom mífiďnl líbí, pán ucpá n, fobč
tomní. — Ěómá ui to ta! to gimotč
pofpolitěm, š? Pboš přiibou uqnámí Hbč
bobromabo, gfouifi icben brubřbo na těle
i na budou, icli mu tomm, amb je"
mgbčlančiffí neo bloupčiifi, (\
paf tbvš fc lagbív bogmi, co to brubc'm
Mai, bncb pocbopuie, gač bo má bršet
a ia! ft ! němu cbomatl.

Ěattoě. io i: pmmba, mih)
moštu, tbp'; !. p. nčl'bo cigp přiibc mqi
mio, tu [: bo [;ucb na miedo mfíubo
mpptámáme, oblub ic, čtcliZDEoramflt' *Jtor
mlnp, glambmřsbu a máučně Bira),maiizli
u 11le lnlbómu, (bobimaiili tašboročnč na
fm..©ofh$u a !Bcícbmb, !olit úbům fe m
ofa'oč jeho počítá m obou 'Dčblttmicb.
11mmna mne bobfc obpomibat,tu uš mícc

Gtcm' gdbamuč o odměně.

není nám ago, ale ic ialo náš; parti ale
mmi co m nominád; bpmá, íahmíl'c litera
tura fc 5mábá ancdpccdl to!! nic podm:
piti, tu: bo necháme boti m potoiia
gůftanc nám : Hům

'B r a m b o mil. 9m mibitc; ale
ftaří ncncdpali šábnčbo bpti, icni iim [ml
6513; nábrš [;mb fc bo něj boli, a ímé
moci bo pobmani-li. a to! to činu je:
bcn nárob_€ brubbm, a nnb oftami ob
gmláů'htě 9“ ma ně. Ip pobmanili fl
Roto mffeďno fouícbní nárobp, panomnll
mtb nimi info nab'pobbanpml, (\ nepo:
mašomali yn ďáblů břidp, je to lašbčm
oblcbu potlačomati, iim cqou řeč mnuco
mm! a jim ffimbitl. Neboť, int jfcm uš
pramil, nebolo tcnhátc icíítč Emanfhvi
mámě, ienš nám naříguic fpramcblf
noft hx tašbčmu (\ láffu i tnc:
přátelům. — ?! coš bimu! měl:—\;!i 341
naňid; čaíů na msbor rřcfťanfimí ici'ftč
mnohé uátobni neptamoftl fc promoguií.

Battoě. Muftío to ale přebc
jen ooo fmutnč,fbpš itbcu brubčbo pro:
náilcbomati mobl 6:5 mím, a jm ten,
fbo bol mnam, mčl učialčbo ptáma.

EBra mb omjl. !Bplo to ard
fmntnč, ale u_cpro ?Rt'manp; obor; im
pro cigiucc. fRíman pošímal mffcd; mi):
bob a prám pramčbo (: [mobobne'bo ob:
čana. Bélou ici ganámal proti tašbčmu.
Dn mobI tašbč temeno :: obd)ob pro
mogomati, togbp úřab ganámatl, on bm!
pobílu na mcfcjnpd) gáttšltoftcdo, molíI
ímé gái'tuocc tu fučmu, mop! bóti fám
molm; Homemon bpl občanemga to
ale tafc' měl (atomou ldiht lu ímé mm
a ta! milomal nárob [\oůj, 3: Ebo; na
fta! boi o něltcrpm ncpřitdcm, (mtb tboš
mlal'tl římflc' otočilo ncbcgpcčcnítmí, Bc
mn'cmi bomátíml mbopíí ít gbtaně, (:
neoblošil ii fpíň'c, pohlb míní! mbpla
oímobogcná a bc_gpcčnó. %laíf mu
byla nabo mifcďo, ta mu bola chloubou,
uábčií, mírou, ucfmrttlnoíti;—- Homem,
co mp morognmimámc [Iomtm n &b o 3 e n
ftmí, latolíf,“ to cítil Říman pob
Homem„m | aft, - o !)čan fímil'óf'ďDlaíť
(\ nábošcnítmi bolo nm icbno, ga ní obě:
tomal gimotam ni tetě nady'xgclímou nc:
ímrtclno B*)icn; mu bolo památtou na

*)o'o'mm' magin i: za c_cléímé iimobotí,
cím po ímth bami ro bcícpiíu umění.



Gani gábawnč a nůmčnč.

jabo Rntfqaicng ma tal baletu, še mušc
0 mm 3nflougilč mřnběni bómall po
fmrtl bo počtů ncbcňtanů, actčui ob
Břímcmů tal, jaře mp ctíme nan: fwaté.

233laftlmil. 10 fc mi líbí na
Md), ic mřli tatomou mášuofl ! mužům
o mlaft a nátob 3afou73'ělňm; nefifobilobp
tbpbp to I u néé! ta! bylo, mšbýf mu
šomč talomí il'ou utcjfílccbctnějffí :! nei:
občtimřiní libé.

!mebomil. Io icftemírem
ptamba, nmííal ncggpomčmitc na to,-,:
bil mesi tim, co Říman mpto3umiwal
Homem ,.mlaíť, “ a co mp tim Homem
mptqumímámc, — na to3bíl mcg! mlafti
voba nftou :: mlafritřcfťaníton.
!Bobcm ia! ifmc bo mibčli u lllldllů,
můj: být! malém mlaftcnccm na 3cmi,
fpom ale tafč mditbm ultumílcm a po:
tlačoroattlcm brubód) námbů; on můšt
\: jcbnč ofobč mimčtííi mlaítcncďč rno—ití
6 ucibnnínčm'íml břicbami Barbarhroi fpo
iomati; on můj: imám traianům bígti
anbčlcm, angto ob brubísds nárobů ptomt
bpmá info bábcl. 510 u mlaRcucc tře:
ítanučbo umi mošné a bvmotcná mlc.
!BIaílcncc lřcíťanílú má fit: bbáti obla.
bo ímébo námbu (: ímé mlam, ale bt;
ubh'šmi hrubém, má ftaxati fc :) m3nit,
pomntiícui, mbřláni [ibu íwěbo, o máš
noi fm'bo ja39tn, ímé matcrmiup: ale
nemá ptoto brubpcb potíačmuatt a jim

lřimbitl; a to mne 3 tě příčina, pončs
mabš 3átlab izba činů má býti (pra:
mcbínoíi mnieobccnó a !cfašběmu,
čemuš nás mpučuic třeíťauftmi, jenš po:
banům ard !|:an0 icfftč mámě. *Broto
oni mm 3a mřřitlo [módp činů mia:
ít_cnccftmí, m:; mn'af měřímea má:
ším: ímůi šimot poblc náboje“ Rmi
“Dále, poban při mňem fmčm mian:
ucctml trpí m gtmt pobbané a moh),
ano on je icfftč nepravém imám mlaftc:
nectmóm málcčnóm romuošuic, an3to
třefťanfh; mlaůcnec mšbp » to pcřomati
má, aiu; mnellialě bůítoíuoítt [íbffč ob
pamě ro3bil9 me3i [ibcm [: muromnalp,
pobbanoft fc Humla, (: icbm hrubému
mc mcfcínód) prámefb ital fe temným,
jala; fobč jíme tamní nřcb 80mm a m
dptámu třeffanflém. Římané milomnli
3em fmou, na niž fc 3toblli, řeč, m níš
mlumlli, tal into m9, a měli mrouci
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fnabu, tuto 3m fmou gwcícblti, (ib ímůt
blnóomnč pom3nčíti,fcř ímou přimchi fu
flámč a mášnom; jen 3: mil? to činili
ptoftfebtg nebomolcnómi—
náíilím a neípramcbhwíti, a pob námou
miancneďou mgrosumímali matnou dýmu
bu přcb !wčtzm bc3 chlebu na to to
prami apontol: *Bauc,nc nám, ale Sobě
bubi'; štít a Němci Elšroto bylo jíd) mích
ítcucctmi im poubóm po3lárfcm, a iid;
cnoftí nagwal iah'm přímí) poíu3owatcl
„hlubinnými břitvy.“ Dni nc3ualtirbnotu
Bo šřtma, a proto tatc' nepochopili ic:
bnotu člomččcuftmn, a břeífili
proti ní, neměbčíl, 3: číomččenfh'oo jc
into řetě3 Nošení) 3: člántů info tělo.
Dni mandl, 3: ícft bowolcno, brubčptof
náncbomati pro [lámua ptoípčd; mlaílni.
Dni netuííiíi, um3námnll : : nu !) u ff cz
muž člomčta, a proto trpěliotto
ctmi a u tlífowáuí iebnotlimtůw
i nótobů. — ZDřl tom mffcm ale měli
pro mlafř bobtou mů" (\ Dobré minřnl,
flomcm, Báli na tom (kupni buňcmníbo
mómiuu, iq; jíme 3: 3ačátfu ubalt ga
I'tupc ít nárobní- 'IBlaůcneumífit:
[tnnílé ale ncnu' poubům po3látfcm, nóbl-3
pramóm glatem, jehočim;ncifou
blnFamčbřicha, m'wš ílmčlč tnofti,
poněmabš nepofbó3cii 3 mánmfil :: cttšde
bom, IlŠbtš 3 prnmč lánu) a obřtlmoftl;
a proto ínašcni icbo ncptoípimá jm “&=
rubu icbnomu aucb icbuotlšmóm víc-bálu
na tomto nárobu, nóbrg cclčmu člo
m čč cn fin: u.

Bmčbamp. 2! Item! to, mini
p. nróčtu, celému čloměčcníhvu?

!Btambomil. %)nim 3: na
bnbc gapotťcbl,mam "titanium mno:
bo :) tom mhnvttl. Iatč uš jim to
bmňni řeči o tom fc 3mínili—-=]'Robl
bad; im opatomatl. Item! nárobt) m lřct
[fauifém ímwu uciíou lboítcinc' brobfp,
aneb botoncc íobč obpomč čáíth; člomě:

čznfhva la! pohané mvílíll , uplně ěciíou
šimí l'lbomt' icbnobo těla, a co '3iroč ůbx;
tatč přiipiwaii ! alfu, Item! ale Limě
úb přiípímá ! tclht, po3náte 3 ubaluflí
núflcbujicí. — Stalo í: jet—nouw Římě
3: ními potlačomnm' byl! ob mněííid;,n
ucmoboutc ui to _uáí'tlí bčlc fuáfícti, us

mlumill fc, 3: 3 Říma mmábnru, :: wic:
fc tam mnamtáti. 3 učinili to!, a ufa:
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nm fc tm blistčm pubertu ncbalclo sítím.
iB měftč gpůíobilo “byti ta! muobo pra:
tomitód) fil a tu! melih') man!, 0 bos
mlonmalt [: chbtld, (pahicil) řimíftí,
!teta! mbobč této bolo bp fe obpomocl.
Rvmčnř icbm ; nid) obmášll fc ( Ubu
toslltřenému, a mvptmnomal mu náflcf
bniíd báthotht „*)laiíl'all prů Il jcbuou
onntni úbowč těla na šalubelapmmllí:
nn nl: mbčíá,apřebc Í' pořábc má bo:
bře, mp jen aby ifmt mu ínáňeh; apo:
bámah) poh'mw a nápoic; ou ftrámi |ch
a pro nás nečiní uičcboš. 3 nmlumili
fc, 3: u; mice šaloubtu noušiti ncbubon.
91 to! pfcítaía noha pointu) fuáffeti, tus
fa pobáwatt, úno jmólatmicen nolólati
a co ; tobo pomo? Rba; ialubct po:
tmm ncboítámal, nemohl nic tráwiti, t.
i. iimotní mámu 5 poh-mu wvmahwati,
a oftahu'm ůbímt těla fbělomati, naše;
celé tělo počalo fIábnoutl a dpntamčti.
vaš to fpiflt' ůbp ípoaoromaíi, a wibčli,
še mgborem imám jen fobč [amúm filo:
bčjí, bueb gare gnowa bo práce fc ban),
:: ble! šalonbct gare Doítáwa! ímo“ po
tmmu, šimotní ffťáwa počala m: tělem
obíbatl, a ma': namtátilo fc t Datčmn
gbmmčmu pořábfn. 21 mt bologil, im
to & Bnáml. !IBs) ptamitc, ;: 1m) páuinic
mbčtámc a in: obmác poflnlbonmtn m
dniwámc; jen to pnučtub prawba, sa
to alt 1m) QBám vonpmiem mbšiwu ::
bdwáme móběll'y. Goflpočnetc bc; náš?
Qubctc méně muíet pratomatl? 21 iafou
mýbobn bubetc míti 3 prací fmňd), tbpš
ie nifbc utobbqbete? ——& tbvš iim tal
mlumil bo ftbcc, a phmbi' , že bubnu 5
ieiiď) flhbu mvmoleni ioubní ganáwa:
telé, ttcfibp jldp ptám:! báiili, aby bn:
boucnč neftala fe iim Hanba, namrátm
fc auf: ! přcbcmtóm pomimwítcm í—vům.

“Bocbpbil. 50 byla moubrá řeč
ob toho pána řimllčbo, ale mnáflebujc
čtěte bádaoth), intobv gapotřebl bylo
mc fmčtč roštu; vámi a pwbbauíyda?

9,3: am bomlí. “Io tnn'im uzná:
nebujc, (: tatr' to u! přcflalo. „ga na;
Fld) čníň tuti; w tíííi Uřatonilc'icMašbí;
f wbm pánem, tbpš zaplatí fmč banč,
fond ímé powlnnoiil (\ gáfont) gewomdmá.
$a! žábuí) nemá mu co potončcd. „3
umcbcnčbo příflnbu náúcbnic ale pramba
ta, ze mffidni Ilbc' bobtomabp čluřií ien

(Stem nábawm' :: ndmčuč.

icbnu fpotcčnoft, a tašbf; ic fc má m;:
uafnciitl, aby byl iciím ši mám t. !.
platném :! ušitcčnóm úbcm, a to bčic
íe safe prohřebtcm robim), obu, nárobu,
citim, toš ifou jaru uthučlč ftřcbv (po,
Iečuofti, jalo řeřv, tteu'pni ona tn picbu
fc Smc. Qt ibcmtli bále, tu! ; tobu mí
fchuie, ;: tašbó ; těchto iimňd; úbů má
býti lub pogiwatelcm mnneimcwrtačimm,
aneb pracomatelcm ro ncjífirfíim Ímbfht
Roma, aby mi fašbě gatnčíltnáni neflo
fmůi ušita, —m čmš mlařmč obfagenč
iíou Mitch; pomhmofti ípolcčcnflč,poípo:
lltč. —- Ia! ale tu icbcn úb přiípimú
hrubému a míru—huimcípolet přifpiwaii
! bínbobqtu nárobu; ta! ! icbc !! ná
tob pobporuic bruín'), a mňidnl
wcípolcť při.piwmii tpottotu
:: blahobytu člowččcnftma.

% a : toč. E)!cmoblbp ific nám,
mílí) p. Rajchl, tnl'é učiató přitlab neb
obra; pobati » tom, ftemf iebcn nárob
pobpotuie bmw), tal into ier to ubělul
:) iebnotliwůd; oíobád; 6 přítlabem :: za:
Ionblu a oftamid) úbed; těla?

'EBtam bom ll. SRM) příteli, to
bube trodm tčgfo. chilcpn'í přítlak: a
:>er tobo idt Dějepió mňcobctnó,
ttm') mám tuto mpflábati nclnobu. !Dm
mím ale talit, co [: w frátlofti ř'ci bá.
Stat info na obcí mb m nárobu mšbpicft
něfollf přcbnčifíicb nmgů, ltdi oftatm'm
utaguii ccftu m přcbn, a ga ttcróml co
gn mobftí bmčgbon oítnmí pofluíámaií,
ta! inf! to i to člomččmftmu. 3' ln ifou
nátobp polročílemi aneb gancbbaněiííi ,
pohočllcífíí lícní cel'hl, oftatui fpčdmií
ga nlml. —- *Břtbc mncmi iinómi bíly
fmčta lu přcbn poftoupila w oítnčtč
Gmropa. QIIKŠÍDm 'llnňralil ani
ítn'tč fmčtlo mgbčlmmítinegnbřcflloďlfic
a alf: i ta tepnu ;: ipánfu ptocítuic, (\
» ?lmctlt : [: togebnimá; — hnití
Hume naběhnou! můwtopčRoto
na na polební.10 bitů nábošcnítmi
l'řcífanílč, ienšto gárobhptuni wgbč:
lauoni dporoá wíůnu hučm. !Ulqi cmroi
ptiftóml nárobp gafc 55t a n t o u 3 o m ě
a Mugllčanč ganjímaii ncipřebučiňí
miůo, ta! info ném; Meri (! Šřimanl
DD n'd) mgdaáyii mňeďm; pomíp, ÍCHŠ
bóbaii oftamimi uárobp, -— člow &,
řcnítmtm. Ba nimi pofpícbaiiDlčmci
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:: Glo maat , plíčh'mlícc fc, aby
mclmi mgůftalí pogabu. Scud; moftí
blcbí náflcbnmati, iciid; d):ybám ic m;:
ftřubatl, iicb mčbomoítl :: mpnálqv římš
mu profpčcbu gugittomati. Dítatní ná=
rot—pnemají mpbatm' platuoíti na mé.
bádp tmropcjflěbo člomččcnítwa. 'Amcrita
poípícbá fímabcm ga Gmropoum nebáíc
upřití, je il btw bobouí, a m umobčm
obu—bu ínab ji přcíoná. ——»! tof ušitft

to gřígeuom gáfouu b'čiííííféní, Št
mim; icbní ptcbdx'qtií a brugí náíchuií,
ich: ul cbv'qlífc ui ! gábabu, bmgí iíou w
volební, a opět ilní tcprm u íoódaobn, a
jcbní hrubým flouí ! poívgbugmí, ! po
učení mb mbnmgc. QI mífat ruští) niv
rob, jeho; pomolal mén, bočtá [: mppí:
nění ímbcb mm: a přání, — a boibc
ufluttčuřuí fmnd: E! :: mohutuoftí. Sato
na tabuli má ! sbí) úb ímé pomolání (:
tclhí přifpčtí mníí také; má 0: člomč
čcnf'tmu fašbíw jcbnotlímí) nárnb mpfmmtl
fmou úlohu, turca; um muttnul Jšoípoc
bin. Bubídnl ptcwabu Gmtopčanů uab
on.-mimi udrobp mullúbaií & ltáflfbowní
bódmttou. SBM;pri) íhvofil bílého
řlomřfa ; tříbn, bnčbčb o ; čcrmmčbo
piílu pob íoíuamí fc nadacígeiícíbo,a če r;
nčbo 5 tmamč gcmi na břebád: ich)
Emilu. mal inu utágnl til uglíčfv, amu:
tané líftím palmomóm, a pramil ! nim:
„!BoItc tašbí) blc llboftí, černí; nnnřcb,
paf buřbí), a bílá pobrší, co gbpbe. (S:nuí;

Rozjímání křesťana

Tvůj soud ó Boze, ač je výlov spra
vodnosti,

Přec duha milosti lvé ]: nim se
ráda sklání;

Však Panel já jsem spáchal lolik
nepravosti

Že nemáš práva !: nade mnou se—
slitování.

Hl

mpmolil fi neitčmí nalít. ») nimi byla
hura, motpla (: nič—proto mllfi
mgbčlámat pubu; bučbí;mpbral ft prat,
topí, n'íp, a proto boni, rodiči:: ftňlí;
bílému„lhala tnlba: ta mu mfíc
potní, co mčbčti šábó — Dobré
i gti. -SIato bádmía připiíuicGmtops
čanům (bílé banny) vomotáuí ! mě:
bnmofttm (: oímčtč, icšto fe fíiří policii
mice lníbami, lltcratmom Síně unTat při:
nomí přiíuguic emropffóm nárobum rogllc'uč
oínbp, (: Ec: tatto: Rbpš B mb: fmtšm
byl fotem, pabnum na gcm, ::.—gb“Ig na
fufi), tu!, ;: blama icbo pabm na Gva—
nllp — (\ obmň půdní nórobn tobo;
[tbcc bo 28mm, m ucjmícc gbojnictmí
a státu); břicho bo *Rčmct; ruce bo Stu.
rcl (: Slam:, abp loupili (: gablielí; no
bp pat bo Simmons, nabita nárob ob:
mb ráb flóře (: tautuic. —- *.UIěI po!
při fobé tí; íatan iaroufí tabulhí, a ta
pu; galctčln bo gcmí glomauftócb , aby [:
na ní tlgí hříchu; na účtu; ělomanům
gaplímnalp.

In iíou umň'cm ummpmcnoíti líbflé,
voubč báiln; awifat mioůňoinčiňí úlo
bou a powolčmím Glomauííw bylo by
omiícm botágntí nárobům ímčta,3c Elo:
mčřcítftmu hmc náběic :! ípáfa
icbíučw Gírhní tatottďí.

?! tchĚobcm mílí přátflé! m pří:
iftím ročním, bólí 23115,1,06 ic [blehámc

Fr. Dědek.

na, Veliký pátek?)

0 Hospodine! před trůncm lvé ve
lebnosli

Propadnc trestu moje hh'šnč obco
vání,

Tvá svatost prolivi se mají blaže
mastí,

Ba láska tvá li laskavým být ke mne
brání.

')Zo lehnných spisův Jam anoslnvn Koubka.
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() učiň zadosli své slušné pomslě,
Pane,

A rozdrážděny slzou, co z mých
oči kane,

A! hněvu tvého blesk nad mujl hla
vou vzplane!

Gtcnligóbamtč :: odměně.

Clim původ toho hněvu, ač my zkázu
chyslňl

Leč do jakého, pane! vrhneš hrom
svůj mista,

Jež nebylo by smylo krví Jesu
Krista?

Maloměstské dívek vychováni.
Čtení v besedě.

QBítám QMS! ftbtčnč 91366 mitám
mffedx) fráíné l iemnocitne' bámý! tebe)
panlčfo i pumu). ——Satšpat? prolin:
wgácnč ba'mp! móm=ll paf tc'š mlle ml:
tot l přítomné gbe pány? — a to!!
QBo mlčíte, 23h) neobpmoibáte! anl QD?
líbomtamnč ltáícnhp? .ble! timto mo:
blibpdpom mo, poblami mušilě, mmdní
přítomní abc ftaři páni, ano i mlabí [i
non'l citit fe utažení, a náerblem toho
proftnout bo bot. ale ncborveištobo nebel
QBšbpť bt; fe nám snít po 933“ Pírftalo,
neb jíme fe tohoto háfne'bo mečem fotma
bočlnll,a iíme tafé rábl,iato jlílčlŽBp—
še jíte megl námi.

“Beete ale ani 2131;fráíocltuá pleti!
nepoborn'ite fe fnab nahe mnou, lbg; 50
to QBnil'e posbtameni mecbetnou vomítu
na 93516 íluií, [mčle roufrlu írbeče! dBm
"id) rogbmu, a mírem přítomném abc
pánům poífeptám —- ale na blue, eo
potmčn'fh') !Dlllel 0 měs mpgmbil:

„Proč se upejpdle
Ploché dívčiny?

Proč se ullrejvůle
Jako nevinny?

Vím! já vaše spády,
Že jsle s hochy rády;

Proč se upejpůle,
Ploché dlvčiny?

Znám já všecky vaše
Podvody a lsti,

Jimiž srdce naše
Jemná stí-ela mstí;

Znám! vás milé holky
Znám! i vaše spolky,

Znám jd všecky vaše
Podvody & lsll,
Vždyť vy chodívdte

Jako líčeny,

Námi pohrdále
Jsouc v tom cvičeny;

A když žádný nejde,
Tu vás hrdost přejde,

Tu pal: chodívále,
Hořem skličeny.

llnuka.

ích bpdýom mlíím mgámd ivo;
lečnol'li! b\,\li wgáieumč wptomnáni. „„Sub
ga gub.“ ptami piímo ím. SRám aby
sa to, še ííem fe neprobřeml proti šábnč
fh—anč,Ibn; iíem učinil terč pobít hoffe:
bn [tatoflawnc'bo přílivu-i, jeho; iiílě čaflo
fam! ušímáte: „'Dlnbo ft rlaťme, přátele
anme.“ Eliote—teho ii; nechme; mšbpť
nám nom mice na tom uegálegí; ale »
wčc mnohém bůtlabnčiňi běží.

líčení to icn'tě ta! bánmo; eo iíem
íc iafo běcřo na ten háím'; Qogi íwčt
počal uímímnti; ieftll fe ale ten ttáím';
ímět nímímol Infe' na mne; lobo gpou=
[)e' flro'nnofli neoomím. “Brawn ifenn
wíl'at, že to není ieíl'tč tal báxono. Mio:
by tomu ale měřit nechtěl, táčlg len lg;
flnme' přlieti, (: přeímčbčič íe fám [ beg
breili, toť íc ole togumi, še fagt-ř; na
ímou lavin, ge lá nelbu. 36 iíem hnoji
mčci scela ilft; neb mě o tom [wčbči
lfeftui lift. - ílldyl ten íaufídnin ol'ub
m'), to je gtábce ofhlbnó. Star il ro írbd
muobá fíepče, tterá jemč nemá čepec.—
Emám mám toto Antučlt? — žRačte ie:
nom porušit.

80:93 ta! pro Ill? tobni přiibe umo,
bd bobtá žlRařenfa, táál fc ii: .Rollt aft
tofu fi čltáte? Snu! obpomibágaveifená;
tal oil bwaeet nebo ololo bmaeetl. $a!
hrá , pomibám fl, a poblebnnm na ní,
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gc ftufímoní ncibn m mlád) nítbp gpčt,
ale oípoň o pět Číftí mbjíc. “21 to! to!
po rotu m Inísc bále, aš fc Dnmím nez
nabále. — 511tn mibím, še Makuta
nclbala; nazbyt nemá gn 5ábo ientč ani
jcbnu Daron bmatítfn, ale jen tři ftarč
fftfíáčfí; — ale ble nomčbo počtu. 91 to
nyní ien'tě něco méně platí, ívšbpť ia!
mít:, na tnšbím Ic nmčbo půl míti ——
Wai po! ten tobní lift politbnictc pav
mnto? těší fc *.Uhřtnlp 91 opčtnon
ugarbčloftí boří jí tmářc, (: [tloníwffi bla:
mičlu ofnjdmmč obpomíbó: ?Uřámít tobě:
mat. ——Sto je bobrů, pfídyroálnn ii. ?lle
bubctcli mocí ínnm gnftat boípcbnní?
Baf aft pomcbm boípobářftroí? namítdm.
Dítmím (Enclcbnů Snan: !) in! to půibc,
a_lc 6 pomocí $oši uípnim Št bobřc. —
Gunn po! iíic fc I'fotlllll naučila na bos
mě onmoftčm? —-—Sato bítč nčiln ifcm
fc moblit :: “Bána SBoba gnót. !Bc mol:
pat tali číft, počítat a pfát. “Hit tomu
:! fnfní, mfabit tatto, naučila iicm fc ob
mí Dobri molto; přcbn na Polomtóttn,
pletu pnnčocbo; taíé iícm fc mníila ča:
ftči ooplt matečto. 3 tpolnímn boívor
báříhví přibrgomali mne robiřomč; nebo
tíťámá míti pcčlínn; om: „?mcíli fe [;ol
ta Dobře ptoíobat, ncfmí [: u) boípobáb
(mi nechat prchat.“

Sbobfc! to ion (mfp milá mta:
řcnloé 91k, nmítell po! tale tancomat?
Makuta nabyla ii; trorbn tnrášc, pro
čci 6 očtcm bramóm obpomíbá: mam:
ifcm Glomanta, a ta to faibá botágc.
SDH práci tě; obyčejně gpuvámc , a má
mcli trochu parba), fluiínč “nemáme.——
Sal po! bxámátc? m tatto? w man; ?—
thaň 8110! gbtogila fc žDZnřcnta toto:
mčbo pořluntí, toho na bomč ncgnámc;
ale na 51cm; prflcn, na řcmeiía, na II::
pou bábu, němé lotč, ftřnnit, :! bříčh)
mnobč iinč, co ifun ! [mírbu :: ncminnč.
!Bffcďo má u otce mčbo togmčřcm') čna,
ptotoš talě čítámámc m pčtnód' .íbády,
fatolídí; bíaó, .bmčgbn, *Bofíng !meg,
ťiabomčfta, tl; ?láučné í'ífn) ( ?íomlm) ;
měnu.—Stat to [Iódac'numilá bímto r&b.
metámno to! bómdmalo m Mšbe'm nafiím
mčftě. Sa! to na traiíd) &acbomalócb,
můjcm ípatfít icn'tč. QD túbobuí ic mlh)
bčla [ábnó bona ga ptárl, libč proto po:
blíže“ ga ní mlabí mčnfátí. SB!) jflc flcc

HB

bográía, ale iu: ft nepřcgtáía. QH: máte
přece bolfa [wrcbomanó čna; nebo moba
scela jiná naftámá nám 3:16.

911:„infb ho!, to! pti) fc
ftroi“ řifámají uma; to; ! nonřmím
fnobám gimota obtáccnn potřrbumnlo bp
! inínčíňímn porogmnřní oblíbtnčbo ně
mřdčbo pfiitowí: žUřitben genre“ mus
man benim, t. i. mqi mlh) mnfí má i
člomčt míti. 5Dobrá — tetu) 6 blánu;
aínab moubřc 3íti?! ——.bícblc! namítnc
fnnb nřtbo, mramofárcc, bltňtc bo! při:
tclíčfa oíwítcnúcb čaiů a pohofů. Gol
nemá ou fám, n'; učiatčbo loníčta? 3
own'cm mclcctčnc' [btomášbční

Za dnu našich musí míli každý svého
koníčka,

Bez něho se neobejde, ani žádná pa
nička.

Zvláštního má ale mnohý z Arabských
uz Slepí.

Proto lidé novomodní za ním jsou až.
slepí.

Vždyť kůň jeho šedé barvy vzácné
dlouhé uši má,

K úžasu léž zevlujících krásné „i-a“
zaspívá.

Po ryui'sku hrdina náš na svém koni
sedl,

Obecenstvo osvícené napnuté naň hledí.
Ano ještě mnohem více —-—slyšte jen

jak malinka
Běhá, křičl,všecky shání — volá také

papínka,
Hnedky Minu s Amelínkou vypravuje

z domů,
Při čemž hřímá na děvečky z iasna

tisíc hromů,
Že nemohly hnedky letěl s dílky na

ten špeklákl
Proto na ně poblafuie laké věrný

PakalL

Máš brblna cín) scela otonglil m:
lectčnč ofmču; a pohon: mílomné obc:
ttnfhoo, při bnbínhí a pin'fnlcc ganoti
notnou, praním 5 brnfa nomen tepnou
nncbbn popnoč & ftantougflč vodit pic
ícštnou pífnlčtu, na níš fc tcntottát fotmn
není 3 mčftflbd; hodni na Moravě neb
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m Ěccbád) mice npamatuie. Bnít to bo=
[lomním přetlabu tatto:

Náš lalíčck ncbožlíček
Málo (\ nás dbal,

Podivnou měl píšíalíčku
Nám jí nenechal;

Kde ho rádi uctili,
_Dobi'c mu též platili.
Na své oči div divoucí

Spatřili,
Z kapsy vyndal píšťalíčku,

Oheň rozdělal,
Jak zapískal, všecky šváby

Z domu vyvolal:
Musil švah ze vrátek
Zrovna neb na zpálek,
Potom ílostul čcrvcnoučky

kabátek,
Kdyz zapískal na píšťalka

Po vsi po městě:
Německé hned za ním myši

Byly na cestě:
Musely vandrovat,
Podle jeho tancovat,
S hráze třeba do rybníka

Hopsoval.
(Čelakovský)

Toťjcst píseň! toljsou kousky! kdcby
zůstal našinccl?

Kdyby k nám se neohrútil, s něčím
vzácným cizinec!

Špcktakl ten obecenstvo tak ve
lice těší, —

Že se k tomu valem hrnou Illu
ravci i Češi;

V pozadí — však bez zámyslu při
hlíZejí Slczáci,

Za nimi 12, potutelně pokukují Slováci.

3: ilmelínta :; SDÍinnfltou při ta:
tomčmto [pcltallu na oftrěm powčtří třeba
i bobina lřebnou, to nemá mutínla pra
šábné ítaroftí, šebt; fe útlé běťótla lnoblp
gmblabit, (0361) fc ble jejíbo ugnání jiftč
ftnlo w (blabně bubotvě cbrámowě, lbbbt;
tam ubošútla u ieflíčct pět neb befct mi:
mít mílí) mhbršet, ašbl; bobní fltolácí m;
fpímalí pííníčlu o míloftne'm Scšífl'l'u.
Ealé talomčto pifničn) o m115i,to iale' fc
QSůbčlomčl pobít, ale prý půfobú na iemné
frbcc neminnód; bítel, činí je přemýfllí:
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mimi a gábumčlmómí ii; ob mlabu, co;
maminuiícímu [: mgtoftu :: oftromíipu nes
málo fltobí. Sa to ale muíi dpůma neb
Enina ?lmelince ažDlínce čaftči fpímat onu
notnou pífničtu co na lomebii flpffclq, při
čem; ic i ta múboba, še icíl pífeň bo
flolu QImeíínlaBiD'íínou přiučuií fc tunel,
coš tprůšnč pobt;b[ímofti outlébo h'íla, a
! množení mafie melmí proípímů. Rříá
bělat :: moblít fc, ubo'jůtla muícií Ie luca
toho učit , aj; je hubou mc mol: tím la,
tecbiamen mučit.

ŽBflat mutínla nemá ani (butt bo
té obecné flloíp floě brabottflll) pofilat.
Gema fe tam mobou latí: naučit? R ia
lému Bííbunlutam přiibou? Shola; aípoň
6 tou flomančinou ball těm Dětem poloi;
ale to iíd; učí l;ncb nřmcďq, l;ncb 306
flomančínu Do toho pletou, (: ta! to tíha:
bí: běti ani nemí, čí iíou. 'Bomoflete fi,
mšbot icfltě neumí atti němeďq fc pomo
blít; :! ten latecbiůmuš nmfeíí obřím bra
molit ien po ěelfu. QI tt; moi: tčtí, pra
mí bále moubrá wutínla, maií rodilou
[chopnoft ! němčině: líB ti bom, fc! mid;
íbne, pitím: lot, pultlatfa, pollímtntp to
iím tal iba, jalobl; bolt) robilé nčmlo.
(žaloba, že já fam té němčině mít nero:
čumím , paf bod) je bo té bottentotllě
Hloh; ani ne);oíílalo. 91h: uíůí pán mufí
iím přec: brštt nějalélyo Sahra. QI flun
tečně, risum tcncatís amici t. i. pra
ffnčte bačlon), bíth; cbobí tatě již i ! [rau
cougílé míccbzntmobcc bo lé mgócnč í'ebri.
llboáátta čemu lt tam učejí? trodw plcft
punčocha),a belíomat; a pro lepflí 23“
bunt talě něco francouafh; papoufflomat,
(: oftate! dmtaií lellt, 6 mém.

91 co máme této moubré Raroůlímě
mutincc na to mubtomóní řict? Ebola
50mm na hloubí tofu), ze npnějní mízní
filo! malomčftířúd) 6 obojím iaaqlem icft
! mcínému orálně potřcbněmu mgbčíúní
bíle! ucipříměřeučifíí, není tu na [mém
míftč. 953ml! bt) to není balné fpo
[ečnoflí muíelo příchábct tal, ialofn; ií lu
fločné potu: bráti d)!člí fututrční podmb,
ní 11 mutínll; němčina; gumové prolomí:
tuba to telé tolíl, ialo login; ilbol nčtbo
a něibčlejflím mápnem topí—ili!lomín. $r0=
čcž tato toč altánu obpomíme jal pifttto
pramí. „intimita co šóbátc“ Rbbbt; ale
i tato obpomčb měla lí být nepochopitelnou;



Čtení gábawně (: ná učně..

tm; il móltab proftobucbó pnbámómc m
náflebuiici iifič mflcm ofmíccnóm blamóm
oblíbené pifničce:

„Kdybych já měl,
Co bych jů chtčl,

Co by se mi líbilo;
Hezkou fajku (dýmku)

sečky do ni
To by se z ní kouřiln.“

Sit-93barum tč Wolflé mimi cb:
tr.—Ilit),tu tepnu pcšimá mutinh 5 aid;
prmuč rejlone. maturitu; obroftnii into
tet—ti; na í'ibann, Itáfné jaro tulipány,
tm'mč 5 uidj mbdyúsi ialo ; balffániu o
bojibe břemcc, obratně ifou iai čanirbp,
mlbut jiš dpobili talč i ! Eanjmcifttomi.
Ich i ufjíedjtilemid; práci je 6 d\llii djů:
pali :

Vyrábějí krajky hezké, rukavičky, šmí
seily,

Mřížkovánl čarokrásné, dělají i man—
šetty.

Upravuji kudrlínky, krinoliny řásné,
Z perel zase obrázečky k pláči tuze

krásné.
Z fajl'ullcklů loutky stroji k překva

penl papinha,
Sůvcniry pro někoho, o čemž nevi

mutínka.
Sproslšícb prácí vhospodářstvl lech

jim není třeba,
Nepůidou snad na výdělek hledat

sobě chleba.
Přislríhnout a sešit sukni , kabátek a

košilí,
!( čemu by se takou prácí podaremné

bavily“ —
Tím by o chléb přiváděly jenom

chudých hdg
Kteří k svému obzivení radí ten

groš sklidf.
Chleba upéct, šišky vařit, časně ráno

k prádlu vstal,
Všc to může dobrú tuáleř s děveč

kami podělat.
Nebude snad slečna městská na—

denice z nájmu,
Ale má být společnice vnadná muži

v zájmu.
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QI; tiše příčina; mne hůfnč mžitítě
bccruntq ; učcnúd; Init) učeji je učtnč
mlumit,5 galante—mu bmernljm tcbtp i
francciqfhjm průwomčbim, aby při ofte
meni ncgůl'talq jaro buh; febět. QI bic!
brjmaii přec flcro ale jelo jimi buličtu,
pobáěli jim jenom [[omičio , bneb pren
bem wbmíumnolii, iniciuje fiamlblo na
lolo mlónjič Bqí fpuftil (ch gaiman. llmčii
(\ míled) tvčccdp pomibat, mimo fproflělpo
bofpobářflmí D přítcllád) mqlloujm iiut
mnohá čpamó gprátničia; go níšbp je ne:
[tebčla Šábná ftará babičta. Tím že je
přítelkyni melicc negotobččila, o tom fmčbčí
náfltbuiřci item; a pleticbtpl čemuž jclltč
přidpájtji bitvě fjrůth; :) brášňanfté a Bc
rounflč šenidjq.

Ronečnč 0393 již bhula měfcm ito
Allium! befpimá, nutnými [polu ptáme tu
táwomónt fpohčnollrm. Zu mfloupila
term bo Hloh)ipraltiděmu šimotu. alží
tclinfq, !metřinh) a tctinb; teflelitou po
gornoft ji mčuuji; a ja! mile jpogotomalb
še ffmátnó jinud; třih'át bc ohm ji po:
abra'roil, bwairót 6 bimlou při bcfcbód;
promlumilm i při magůrcc afpoň jebnou
je 6 ni otočil, bnzb jl mfledg ! tomu
ljtěfti minnuji a 50 muitčcneu ji bámaii
t! tim fwěbeniitúm tanmčbčenim fašbému
lomujbq na tom gólešelc : i: Moulin; B
mujcm můj: býti “latině.

Ia! tu flcji bccrťa mřítffá u) plném
nečtu, hi wbómáni na mýtem. Umi plen,
hath-maf, mefiimat; bic pnřiifič molu; f:
Entit, obratně tanči,talč gpimámáme ficc
tu! 3 regiařenébo citu , ale ; bon tonu
5pimá něialou gamilcmanen arii 5 ita;
lianjtč „činohru, ah) ii jiní flljntll', a
nfousleni iinodpomé polomrhvi ii! ll0=
bouin pobali, i mitějnóm po! měnccm
pčmlnni i rojbrceué fwč [rbce na měli;
měl'ům pobali.

PřiSpějte si jinochovél pozdě by jste
nepřišli,

S košem byste ohrabečnlm mt'slo slá
skou ucvyšli.

Jistě toto dnešní čtení pánům všem
jest po chuti;

Takto mnohá vzácná dama v srdečku
si zakulí.

10
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A mi dobře! vždytjev prdvu; také
já jsem při ni.

002 má vše jen pant sliznOut, kdož
jsou muži vinni?

Protož směle vzácné dámy, směle se
jen ozvěte,

A ty milé chotě svoje k stejné porci
pozvěte.

Muž jest hlava, písmo praví:
slabá tato -

Zdaliž muže dobrá paní : vždycky
také za to?

jeli

Na Cyrilla Methoděje , dali jste nám
pěkný ples:

Mravokárné toto čtení sepsal jistě
z venku kněz.

K službám vzácná společnosti
!( povšimnutí: ne však k zlosti -—

Líboli? račte po druhé zas poručil—
zatlm s Bohem! Per. Obdržálek.

mobatet. 913 mnobód; procik
(úd) tolafteneďód) ničítádp nwmmftód; jelo
to Dlefíniti, *D'tejřiči, ŽBroftěicmč, $k
flřici a t. h. amébě je mmolitcbnó obo:
čciptomcjomatibimabla cdjotniďá
(: brubbt; tal unanmě tancčně plein, pře:
tmařematim befcbq mabělámae
tclnč. Dboii fpůfobbitoabelnid;
i bc febni d; góbaw ílouji mčftům těm
fu cti, jelllcš fetam čiftóm mýliofem 061)
čeinč pobpcruji Dobročinná čáúlěl'b,
penis: fe ob točuiicid) bercňmgmřfta ne:
mnnáneii a na nlaterntlnu i na mrawos
cit fe jaiiftě točtfíi oblcb Bere ob Domů
cid) ochotuítůto neš ob-biwabelnid; fpo:
lrčnefti, lterčš itn fmůi učitel na gřeteli
mimaii. QE Eelcbód; [třibámd fe tanec 6
betlamomónim, sněmem a mncbbn B šrr:
tnnmim čtením. Iatcmě icbno befrbni
čtení pobámůmc tuto nilelim ljlofti , ale:
btš ! pomnimnnti! — !chóšimezli
int búmalo to neiebncm nwramjlčm niiílč
brubbt; ; a in! ie točil, jalá aboěnofl a po:
čeftnoft tam jinbtj přebbmala; a jetá li»
ccměrnnfl tam gamtábá nqni, ia! je tam
přeb třitceti let'q Mít č—ncítobčla bcérla
jcbe Sobotní ! na roli pracemnti; a ja!
je tam ta bnům nafiíd) jtočtnibo bitu ien
lu jemnčinimu Iefln [)chi: tu není bimu!
že je bolení Latrubi ninjtlibmiloma. tura:
mnam mnoýěbo jia, ltcréj na none mějte

Gtrnl gdbamnč a námčnl.

přidjdji, bylo to fluttu tatotoč bran, iatéš
je \n nan'em befrbnim čtení mnpijují a
po! přetotácenč nepřirojtnč "Iommi, icšto
mnel ofroicrnó mlába bo moubnjd; lclrii
topramiti fe mpnafnnšuic. QJřeb pobeíáti
leti; mějila mne!;á mějte m nčnieďě řífíi
to pobobntm febctlamuialo neicbno mtfto
čeftomvramftc' aa bnům naňidj. % Sněm:
Cid; totij bonmimalfe tenltót mnobú Initi
ofmicmijm, poněmabš uměl haptu fran
ceuítr) :: flcčna, tteráj fe gnala jenom
to němčině,ncmčla ptáme ftouti tubě
Ianou; both; Bpla na točbomoftcd;flex
lrút bobatnibómaln než ona poíroncenjs
fftěná obrobilta. SB:: trplód) člunem—nd;
aioitějilo tonečnč na nčmedém nárobč přc=
fmčbčcni,še jeft ujitečno Rce, přiučomoti je
cijtjm iajptům ; ale mne! je pramú mpř

[anoíl a ofměta [: mufi 5allábati na mne
tcrfjtinč a pěllcmati pn'rogentjm [přijel—cm.
*Bobolmé přefmčbčcni tuitčji iu'j tatc' to
mvt. měl'lád;, ielitoj

Jazyk materskhy, ten d a n ýBoh em.
Báz i vyraz matky přírody

Nojlmjnějšlm hojnosti jc rohem,
Duchovní jest dárcem ourody;

On jest Cyrillem i Pra—svarohem
Nad chtivými světla národy!

Cizí řeč je římskou lampou v hrobě
Která svitt mrtvým jen a sobě.

Od milostik řeči přirozené
Kterou matka mluví zmilenů,

Svatá láska k vlasli drahocenné
Neni důl svým rodem vzdálená,

Nežli v jednom lůně ze semene
Jednoho -— dvě dílka cplozená;

To pak víte, že bez lásky k vlasti
Základ vyšších cnosll nelze klastil—

Qoňfh; „!Bofel ; “Btabp" gamběčil
je nám bůmofínťjm poiebnčmim o „to
bliročm qumulmi otroci měílflljď) a
,Qňlabowřft“ mppifomal je nim gimtjmi
šamanů Lalnftné nállebln , lteréjtc ml;
djójeii a je temiřuii ; bímčid) úftamuw
a peuřmčuiicid; err! 3.: potočšlimuď; a
petročiítjd; nanid, čafům nebůftcine pěbas
gogům qperimentnmati, ale frontou Po:
minnofti ieiid) iefl brieti je netolile na
gomnáílid; a to blnmnid; jltelád; ale telé
nn meřejmjd; útlumem bimčid) přifnětiraa



Čtení abbatone' a ndnuřuč.

nomú tobučomání řeči gůlona dfařftěbo a
nebati fe mání neímbflem robičůto,
lteřišto mnobbb maii ga atato mffeďo, co
fe bltfftí. R úměra opčtniice fnainou šá
boft, aby fe u molbč bimabelníd; fufůma
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to befebád) bral f(uffnó obíeb na obfnb
mramoučmi :: m fl'uttu mgbčtámatelnq,
obrócíme gřetel na oblíbené betlamo:
mánh; ob Sr. SRubefíe,ieboě (žebranč

! Gpifq peámč ie mbbatp to image.

Památky po Sv. Cyriltu & Methodu v krajích našich.

Gielen), mčba & unu; ílomiti bubon
meífolepou núrobní bamátl'u tiíiciletoul
21h míted) mlaftmfhiď; „Máš), Qtámid)
:: f(ámetád; tonaii fe bůl'toiné přípramt)
! ttficileti cyriltometbobčiítému, ! nčmuši
nana Q")čbicnoi flunnócb barům přinefou.
Gololměl na Dobu pmofřeítanftou me
tolal'ted) nanid) přibominó :: B jimotem
[m. bratrům [oluníhnb foumifi, blušno 3
metebúd; arcbitnům :: pobóni últnébo u
meřeinoft, ! obecné gnómofti umábčti. IB
EUčotnmcmu bubon tutéš „*Bamóth; po [m.
Evian :: žlRetbobu" gaiifté na ímém miftě:

!.

žUtetbobla u fbčbicf) (že.
mem! ob foam of: čtmrť bobtnb mbólí
ční © rábe !, gumě fiblo EUllÍototoo,
jen; pobít frále Dtalara. Wgnnmnú-tč
to mobčšel iebué Bráně utčnenébo úboli,

tábnoucibo fe femetogápabnč bo morato
[te'bo Gtřtboboří , to němž e'tla bann
fmů; půroob bere. Ba totem ©0111;při
putomatt míti blabomčftomt iebuobo par:
ne'bo bne fe .brúblu, toe; ie góftup ftaróď)
Wčoramanům očetámal , prabnoncicb po
flomč Bogtm, ie; tn! bříiemnč přec úfta
abontolífú fe [inu[o.?1č ceftou unamení,
nemohli [m. mušome' pwíbám nafiiď) fto:
maníhjď) praotcůro obolatt. — G[uuečnč
mebro :: namábaroč myučowónibbdptiwbd)

*):Bořabatd SDIormocma ,ftrátoil témeř [cbm
let hoe'bo itom: i ftranibluélm Šimota ro
buebomni iprúmč „u Wetboblbf' npo
mmtu na roamanite' alunenot'ti to ololl
%tntototfém ;quamenánb iíou nebbnou
cim bíímem to buni nnhoílené bolem i
bifami nejtrbečnčmtmia bommýmmaitte !
nebeíům m moblštbúeb. — Stůj bb te po
mgnáfíelb m moblttbúó mgáiemnúfb.

pofludpčům moíílilo fm. (Styrian tal, že
omblem, Heina! na čem. nařem nebobu
tuto přiífočil !metbob a boial beatm mi
lebo tb náručí, bomotámaic fe čctthoč
moby, ieš fe 5e [latnatébo hřebu mbřinuta.
Gm. EUřetbob[máčeí ftnč "ráně a pola:
štt palčimá úfta (Sotiuoma ótabnóm
proubem :: pomatříftl bo ae mblob.
Db těd; bob newofiQaiici ítubúnlu má
ololni lib u frontě úctě, přinábaie ji fílu
le'čimou toe toffed) nebubácb. Db nepaměti
abnbotoáno nab žDZetboblou (tal jeft
ieji něčem) iebnobudpou laphclu , ogbobu

nou obe—agentílmonqď) půmobům této po:točíti.

kámen to Uhřieídg. Gtoptmpo
"tolífé účínofti nalčmii fe telé to Sato:
íficicb, oblíbeném poutniďe'm míftč na
Wčoramč :: to poblígf' ď; Uhřicích. Uhřice
bylo brubbbfomoftatnz fáruoít. 9eqni iíou
info Eliálla přifáfenb bo matttbořic. Stato
ba tot'teličta ubřiďébo, bo nebol fe ithč
přcb nebámnem Gel't'upotoalo po [d)oblád;
bo ;emi (neš íe přeb něfolila roh) babo;
ret obftmnil), Habe fe ob gnaleům gn
praftarou. Iamčiňi lib gběbil po bámnúď;
přebcid; pomčít, že na tom famém míítč
tága! fw. Gotta :: ruce ftoie na tamní,
; nčbofgie mu pob nohami tenhúte tuo
ubrobit. Sleččná moí! mabčtaln tam tone!
(: přecbomómala na něm onen památný W=
men, přiftamimňi bo mógnanmč aa I'tupeň
tu tagateínici. sBeiebuou peti íe potouííeno
onu fítčtbimt na lomem: tom mbplniti,
což fe mth! nifbb nepomebto, pončmabš
fe žňbnóm fpoiiblem floučiti necbtčla. *Bři
poflebui opramč mbtliběn brage cenčmj
[tubeň [m. Gmina 5 cbr—tmu :: nabrabčn

! mdilč šalofttměřitiď; břemžnoul'toííčtou.10
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"I.

Rural Iommi m Rarobthdy laplád)
a chrámem jaro n Dímčtímancmn, n Bis
půmh; a u Hbřic ílámu [m. mnich bla:
bowěftům bláíó, tomnj nepomčbomc?
Rittal ftvlbtjntq u “Břibtjc, u !Bobimina,
me Gpičtádj a n ŽDčbic opontolífč čin
nofti ím. bram'im folunih'pd, noíwčbčuií,

juámo 3 wňtečněho Gmětojorn, & .ňloíu
i ŽDřor. Dlowin. Bc po? i na fin—nn; fe
toriííomdbobčjftě potoční připoutahy a po:
bneB to úfted) mběčněbo (ibn nbrjuií, un:
Ion Bubu: jediné nominfon čtenářům !Dčo:
romana.

Sic !metbobůna n $cvfftljna.
Dinli Iifjňomffě na můrou.—čflpne bilou-.
lrófnon přítobon a mábi ! fohě fojt—o:
ročně nm:—boceflmatclům &pro památ
noft untčleďbd) [tarot—E,jaloj ijon: Řláfím
u Iinňoma a (hrám !Báněwíbní—ramnifu
o jadjomaltj , \oelfolepl) brnb &!erífhjn.
3m (tají u [wřji fil: mobínnó [hfc—mti:

fomó (taxns baccata, _Gibenbannv), ic
mu'j fe tcnto připijnie půloob; Gm. 93h
tbobcmi přimo nvm hvúď) hočcjůu: mě
ilti trojan timto, lbej ít tcnhátc mnoj
ftwí bčlnitům :: jídlem; iatčn [\nbomosa
fajcroaío, ncbnmčřníícidj navnojnoft Rambo
na Dalén! ffaliflu :: \n pochybuji Efron
cíd) monbroít mclmožnčljo pcbnitnnlc.
ŽDÍnš $oši pobábajc múlmmjflnč vracen—„
nih; ! wottwaloni (kopií fc [mč [ndjě
boli a mrcipunm jí ho jcmi, int fc prá
minn—Itiprorockým hlaícm: „Satojcgtčtc
mě kůlů; nahrajte Thom, tot na této nn)
jí'mč 6ch petomj brob!“ — ga nc'clnníjo
quorowáno na ůícc ŽIRctbobomč jin—é
můpulh a nabčim) růft fimuni fifowčbo.
Mo [: ; pcrnnjnítěbo tijn tvčtwičh; bo

Čtmi jábamnč :: .ná'učuč.

pibiti můjc, tění je ; ní 1an je gnome
nitčbojijfn.18 čas lřišomód; bnů, to:;
náš lib je jbojnébo obyčeje to!: o oíeni
nagnočuie mali..hjmi třišfq, [tomimámrdj
noft ! pofvoatnémn flromn ftráj; nebotft
btebí lačno [poh—chán?fonjfa břevna jnčbo
bopioiti na botčcnč lřijh).

Ěrwatofl pelnnjnftébo brabuíonmifi
pebl: bčjnčbo pohání 6 b\,tcfti mambo.
mo tifn 913 pro památný tcn ftrom m9:
Imm, Ivt—jme6610100! i hrob ja ímé. mů
tajcm n\jájcmnofti jaléf hrobu 6: junjun
atomem jen ololnímn libn nfďpnutí iebně
baluje jeho přcb nčtolifa Ich), cm je ga
čnla [onbobnč mněini lamcrmó dwbba na
mí.-gihroutit, ta! je mufda bptivojcbróna,
obr; fc Dolnímu ncntčfti přcbenío. Dna
baínjc (homoprů jc porna mpanflé fópu.

IV.

*.Bomátl'o fmitawító. Gmčto—
jor, jcnj fv o běicpiů mot-omílá melilodj
aónlll) tvurci—nimaa vůbec pro fmůi toč:
beďťj ráj míjemojněbo vojniřmi mnmóbá,
moebl námfměbomofti náflcbmně: 58qu
nám nohpmmománo na Bftvéln Qamtnč
(Sťanícnítcinč) ob ml. pána !aplana .Ra,
relítého, je pct—lemúpcwčbi 80=Ítté maji:
tclhjnč jet—nohoftatťn, ;. 'i' .., tobilé
Emil—manko, gřčnlhjnč, icíítč m minulém
Bolen hoto m mčl'tč Gmitanoád; připátčm
bonvč nijc hlamnibo tonda m ulici na
ten [m. Gorilla (: Evlctbobia rojíwčcománo
fmčtlc ble motu Rarebolébo :: mot—tim)
tunám; h: fw. patronům jlomnnilúm. *Bů
mb toho mnu bol pri; ten, je na tom
míflč, m3 ono Malými hojí, tága! fm.
Got-ili na ceně bo chj [br.—mášběnému
lita cmangclinnn SBánč.

-*.—*_—

Osudy bráčovy.
Obrázek od Anloníun lludika, kněze na Moravě.

l.

Bylo! lo ke konci měsíce srpna,
když jednoho dne n vcčcr jasně osvi
ccny byly okna krásného lclozámkn
v Hr. T., z něhož živý hovor pozva
ných hostů a příjemný zvuk venkov

'skó hudby zazníval. Pro vesnický lid
lulo před zámkem u značném shro
uxáždčný počln nebylo to nic podivného
o překvapujíciho, jelikož každOročnč
o tomto čase se konával takový pics
a se slavlvala taková zábava. Než pro
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cizince pozdního času snad mimojdou—
ciho, hylol' to ovšem divadlo nově,
kteréž toliko dráždilo zvědavost &vše
tečnost jeho. Jest se tedy tomu co
diviti, že jakýsi člověk kráčejc mimo
najednou pozastaviv svých kroků ostře
napínal svých zraků :: pilně nastrko—
val svých uší, aby vidět :: slyšel, eo
so tuto děje? Slyšel hudbu, viděl
světlo a sliny v tanci se kroniících,
však proč, pro jakou příčinu, zůstalo
mu při-ee nezoámo & on potápět se
v egyptských lmach nejistoty veliké.
Nemohu IO déle sdlžeti a chtťje \'šc
důkladně věděli, ldzat se jakdhos ehas—
nika, co to? Tento ale, již od naro
zcní dobrá kopa o k tomu ještě rpr
zut, že není s jinými toho druhu při
puštěn do vybrané společnosti. odsekl
mu zkrátka a úsměšně: ,Slínnjí he- ,
mne!“ —

„„U teho, ty SprOSíákn! ty .
V srpnu budou stínali heranat“ roz
hněvat Sc spravedlivým hněvem eizi
nec. Chudds, eblěl svou zvědavost
slušným nasytiti spůsohem, než ten
nczdara chtel mu hulílm pověsili na
nosl — ze?. pro mladíka byla tato
řeě trochu důtklivd :: jsa h0rké krvi
a nechlčje. žádněho odporu lipěti,za
t'al neznámému lmed týkati a řekl
jemu: „Nač se tedy ptáš—?“ - „Však
ty jsi Sprostakl“ ——

Neschazelo mnoho, & hrdka hy
laby hotova; ale cizinec maje více
rozumu & obávaje sc Sinulnějšleh nů
sledkův, jelikož eheehtot . llcsk od
daremně chásky se ozýval, neříkal
ani slova více, a šel svou eesloudale.
lllaje pak dobrou ještě míli kdomovu
& znamenoje, že na kostelní věži už
desátá odhila, požádal o nocleh jc
dnoho vesničana, !! něhož ještě svi
lili, a obdržel ho také skutečně. Jsou!
to dobří lidó, pOecstně rádi přijímají,
časlujice jich dlc možnosti Pročež ač
hodně pozdě na noc, dala mu přece
hospodyňka nějakou večeři, p'riklerůi
si cizince. stěžoval na nezdvot'itost
onoho vesnického synka. „Aha! už
víme, kdo to je!“ „To je syn zdej—
šího . . . .“ „Bůh ho naprav!“ pra
vili domáci krčice při tom rameny.

149

Spolu vypravovali neznámému, za ja
kou příčinou v zámku muzika brajea
jak to při této švandě chodívá. Zatím
utehlí si k spaní, kdežto vně i vnitř
zamku hodně živo bylo. —

Chceš—Ii pak milý ětenál'i věděli,
kdo to asi ten cizinec? Poznáš ho
lehce po kroii a těch příznacích, kte
réžto měl. Odpolu měl šaty vesnické,
odpolu pak městské, kolem Sebe opá
snný mech, v ruce hůl a vkapse ně
kolik grošů, aby své řemeslo čili ra
ději svůj obchod v sousedních dědi
nách důstojně provozovali mohl. Byl
to . . . . ! Jen žel budiž Bohu, že
pnivě dnes neměl nic černého ani v
pytli ani co lakého před sebou na
provázku hnall Avšak přece byl ve
selé mysli maje núději, že se mu trh
po druhé lépe podaří.

Tento ledy znamenitý muž, je
nmžlo „Franta Ušípak“ řikali, vstanu
ráno :: častovainjsa od štědré gazděny
snídanirkem, ubíral so 5 poděkováním
k domoui.

Než ještě v dědině slyšel cosi
mluvili o včerejším veselí v zámku,
což ale zajisté k radosti nebylo.

Povídali sobě totiž lidé, že včera
pii hudební a taneční beseděv zámku
komnsi prohodli hříeho; len prý až
hrůza řval; všeobecný prý se slrhl
zmatek, při kterém! zase někdo jiný
do hlubokých padl mdlob. Měli prý
ho eo kl'ísili!

Franla tišípllk pilně poslouchá, a
jelikož se mu tato událost zdála pravdě
podobná, proěhy ledy tomu neuvěřil?
Jsa uhc'zpeěen, že tomu skutečně tak,
& přijdu domu přinesl uovinu, že v
Hr. T. na zámku včera komusi pro
hnali břicho, a že následkem toho
jiný zůstal bez sebe.

Zpráva tato hluboce dojala ve—
skere sousedstvo, kteréž vždy něco
nového stýchávalo z úst Franty U.,
kdykoliv se ze světa nevracel.

Ty ale milý čtenáři! co soudíš
o příběhu tomto? Jsili tchkověrným
čili uevčříeím Tomášem? „Něco prý
musi na tom být,“ sic by o tom lidé
nemluvili, & bez větérka nehne se ani
lísteček. —
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A také v pravdě něco hrozného
přihodilo se na zámecké besedě, což
pro své nemilé následky mnoho mr
zutostl Způsobilo. Strašná událost se
tam sběhla, kteráž poděsila přítomné,
zvláště ale dvě srdcí bolestně ranila.

Než podívejmež se do zámku.

Veledobrá to duše! Dobrý to pán,
jenž v zámku přebývá! Neubltži ani
kuřeti, sám málo užije, za to ale ne
chává jiných živu býti. Zaplut mu to
Pán Bůhll

Největší ale jeho radost záleží
vtom, vidi-li ve svém domě hodně
mnoho hostů shromážděných, a pozo—
rujeli, že se bez ostýchánl apřckážky
výborně. baví a radují. Tu cílí ion
radost blahou, jeho srdce v rozkoš—
něm tluče pocitu, jeho oko, jeho tvář,
na nižto vidíš obraz pětašedesátého
již podzimku, skvi se ve světle upřímné
rozkoše, napomáhá a vzbuzuje sám k
radosti a nepozorován jsa mne si
ruce, na důkaz, že je Spokojen.

Obzvláště však bývá v každém
roce jeden den v měsíci srpnu vy
volen, a sice den jména jeho, před
kterými ten večer u něho v zámku
veselá se koná zábava.

Bylo! to 1. 185., když tato be—
seda svou uspořádaností, svým skvo
stem a. výborem hostů všecky ostatní
předešlé daleko předčila.

Již to zastaveníčko po osmé ho
dině večerní od domáct kapely uči
něné labodilo ladnými svými zvuky
přemile sluchu našemu, a s napnutou
poslouchaj íce pozorností těmto hláskům
v tmavé noci, nechtěli jsme ani uvě
řili, žeby vesnice T. takovou poradili
mohla muziku.

Tato ale muzika jest spolu heslem
pro vesnické mládence a panny, pro
muže a ženy, jenžto ve svátečném
oblečeni rouše ze všech stran k zámku
spěchají jako pilně včelky do dle
svého. let to shon! A ta radost, ja
káž září ve tváři vesničanů našich!
Jen žel toho, že národní kroj,
mnoho již utrpěl!

Gtml gábamllč a nil-učni.

Zatím, co obecenstvo se schází
a v zahradě zámecké poněkud se pro
chází, umlkla před okny hudba a ma—
zikanty povoláno na horu do pěkné a
proslranné dvorany (sálu).

Představ sobě milý čtenáři pro
dlouhlý přiměřeně široký čtverhran,
představ sobě velikou, vysokou svět
nici starožilny'mi ozdobenou malbami
a krásnými obrazy, do kteréž se 4.
vysokými okny denní vpoušti světlou
kdežto bílé opony, květné košíčky a
jiné roztomilé maličkosti celku jakousi
kouzelnou dávají půvabnost, a pa—
mátný *) sál, v němžto hrozná se
sběhla událost, objevuje se před zra
kem tvým. I na pohodlí nenitulo za
pomenuto; nebot jsou zde pohovky,
jlmžto náš lid místo „sofy“ říká „jo
sel'y“, kteréž jindy více soustředěny,
dnes pak k stěnám přichýleny byly.
Piano za 300 zl. stojí stranou, jehožto
klávesy, by mohly mluvili, mnohoby
vykládaly o nčžných, růžových prsteč
kách krásolinky rozkošné.

Tento tedy sál vzal obzlášlě dnešního
večera slavnostnou na sebe tvář, mnoho
světel bylo zde rozžato, kteráž se v
zrcadlcch krásně obrážela a lámala.
Musilmnli zasedli do kouta na připra
vené místo, housle, klarinety, trouby
a pantála bas byly pohotové apozvaná
společnost ubírnjtc se na Iioruv slad
kém rozmaru dilem stoji dílem sedí
na „josefkách“ Jet to pěkné shro
mážděni! Město a venkov jsou zde
zastoupeny, ač tuto slavnostvtce „n a
rod ním p | os 0m“ jmenovali můželm.
Neboť domáci pán chce, aby vesnický
lid aspoň jednou v roce se ven!“ a
vyrážet v domě jeho a takto se živě
upamaloval na bývalou svou vrch
no$t Než možná, že mu tato vrchnost
ani na mysl nepřijde, ale dosti, že z
vesnice vidíme tuto mnoho hostů. —

Než jakýsi šuslol, jakýsi ruch a
šepot pozorovali mezi pozvanými. .le
den druhému, sousedka sousedce cosi
tajného povídá do ucha a oči jejich

')Za času vojenského stánu u Olomouce
r. 1853přebývalzdearcivojvoda „Reina-.“
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upřeny jsou na jeden předmětnachá
zející se v sále. Co to? Snad-li ně
jaká růže? Nějaký obraz? Nějaké
slunce anebo hvězda? Anebo jaká
toho příčina, že obzlaště vesničanky
tam pali-í a se usmívají? 0 laskavý
čtenáři! totot platí jedné hvězdě, kte—
ráž z jižných krajů na našem nebi
vzešla, aby po nedlouhěm čase zase
svítit přestala. Tato pozornost přítom—
ných platí jedné spanilé dívce, kteráž
z dalekých končin navštívit přišla
strýce svého.

Budiž nám tedy vítána dcerko
drahá! K tvé oslavě koná se dnešní
beseda! Tys“ slunce v kruhu slav
nostném!

Pán strýček má tuto děvku ve
lice rád, pročež se starěausíluje vše
možně, by jí co možná osladilkratký
čas jejího zde pobytL Pročež uspo
řádal on taky s větším skvostem dnešní
veselí a připravil jí ještě jiné překva
pení. A tuto lásku zasluhuje onaaku—
tečně netoliko pro krásně takřka an—
dětské vlastnosti svě duSe, nýbrž také
pro spanilost a sličnost svého těla.
Sedneli si ale k piauu, a započneli
plně něžných citů nebeskéz neho vy
quovati tóny doprovázejíc svou hru
hláskem slavičím, tu perlí se radostná
slza v oku strýěkově a srdce každého
jiného posluchače houpa se na peru
tích sladké rozkoše.

Ostatni popis této osoby vzácné
ponechávam obrazotvornosti tvě! —
Po krátké chvíli, když musikanti vše
do slušného byli přivedli poradku, za—
klepal kapelmistr *) smyčcem a„polka
mazurka“ nyní oblíbená vehnala mnoho
párů do veselého kruhu. Tančiío se,
až všechno praštelo! Mnoho potu při
tom vycezcno! Rozumí se, že onen
anděl svetla, k jehožto oslavení tato
beSeda učiněna, se v čele tancčníkův
nacházel.

Než najednou umlkne hudba,
mimo nadání rozlítnou se boční dveře,
a div divouci — velekrasné to pře
kvapcnil

') V dědinicb bývl to obyčejně pan učitel
nebo rektor.
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Jako střela mrštili všickni své
oko v onu stranu a významné „Ah,
ah, ah“ táhlo se jako holomaz z úst
divakův, jenžto rychle ku předu se
tlačili.

Co se stalo? Co to a jaké to
divadlo?

lnu, mistrně ruka ctitele Růženky,
chtěje se zavděčiti ještě více své
krásce, slepila dosti obratně a vkusně
obraz průsvitný čili transparent, kte
rýž na vyvýšeném postaven jsa místě
a ozdoben zelenými oblouky a pe—
strými věncemi na obecenstvo hluboký
učinil dojem.

Obraz tento představoval vítěz
nou bránu, jako na způsob, když ci—
sařově, knížata a králové slavný dr
žívají vjezd do města po šťastně skon
čeném boji. Sloupy po bokěch byly
bílunkě jako šatka anebo kararský
mramor, a na oblouku ozdobně se
pnoucím spočívala na aksamitově se
zlatým třepenim podušce hraběcí ko
runa. Dolů bylo viděti květiny roz
manitého druhu, jako nezabudky, ma
cosky, růže a tulipány. U prostřed
pak byl nápis v řeči židovské, kte
rýžto, jak známo, od pravě k levé
čísti se musel. Zní takto:

„Otetecrecdezobenapjenhcz'
„()-„| .....Š L .- ,bm“
Mnoho hlavy lámání tostálo, ob

zláště u venkovského našeho lidu,
nežli se ve smysl těchto tajemných
slov vpraviti lnohl. Druzí však v he
brejském čtení sběhlejší hned si po
mohli z bludiště tohoto, s vyjasněnou
volajice tváří: „Hle, jak je to :“

„Zebnej Pane Bože dcerce této,“
„Aby žila mnohe ještě léto.“

Všeobecný smích co důkaz ra
dostného podívení doprovázel toto
krásně čtení, a dlouhý ještě čas ne—
mohli hostě zapomenouti, jak důmy—
slně a mistrně to navlékl původce to
hoto spanilěbo dila.

Tento však co mílek dovádivý
uschován byl vkouteěku, odkud každé
hnutí, každou změnu ve tváři své
Růženky dobře pozorovali mohl. O
jak plesal v duchuase veselilv myslí,
že dívotvornosti avou se stal prame
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nem tolika radostil Každá žilka vněm
hrála, oko se jiskřilo, a srdce toužila,
by padnouti mohl vněruč — veřejně
pochvaly. Co, veřejně pochvaly? Uvi—
díme loí

Nemoha dělc žádosti svého srdce
odolati, a vyskoěiv ze své skrýše ob
jevil se najednou co nějaká mágieká
bytost ve světle, kterěž svě paprsky
od průsvitu v pravo levo házelo.0všem
pro diváky překvapení nové, viděti
tuto živý obraz a SpOlu onoho stav
něho umělce, jenž povědom jen své
šikovnosti a jist svého vitězství dvorne
strouhal poklony. Bouřlivý strhl se
potlesk doprovázeny“ spolu pokřikem
chaSy před vraty stojící, ze všech
stran voláno hlučně: „Stával Výborně!“
mnozí hosté přicházeli podávajíce mu
pravici & něco pěkného mu říkajice.
Co ale veřejnou pochvalu dovršilo,
byl sladký pohled, Iibezný šepot &
tisknutí ruky od hvězdy Růženky.

Však co se všecko toto dalo,
ranou bylo slyšeti ze strany, kde
musikanti svůj orchester') mčli, bo—
lestné vykřikuutí: „Oul Ou! On!“ a
hned na to, jakoby něco těžkého na
zem padlo.

Blesk nemůže většího učiniti
zmatku, jako onen žalostný nářek.
Hosté nechavse průsvitného obrazu a
obdivovaného reka, střemhlav shrkli
se na místě — hrozného zločinu. V
pravdě, hrozný se zde spáchal sku
tek, jenž úžasem a strachem naplňo
val každé—hol

Viděli totiž, že kdosi jinému pro
bodl břicho a sice tak ukrutně, že i
vnitřnosti bylo spatřili. Hluboké slé—
nánl a smrtelný chrapot patrný po
dával důkaz o nebezpečí velikém. A
k tomu ke všemu ležel ještě jakýsi
člověk na zemi beze všeho hnutí,
beze vši známky života, bez sebe —
ve mdlohach. Ach, hrozné to divadlo!

Přítomni nevěděli hned co činiti,
nebot proměna radosti v zármutek
byla tak náhlé, že na mysli jako po

") Jest misto v divadle, neb na jiném ve
řejném místě, k. p. v site tanečním pro
hudebníky vykdzsné.

. Čtení altánem! a naučné.

minulí byli. Konečně hleděli někteří
probodnutěho, někteřízase omdleněho.
Studená “voda v nádobě se přinesla,
dělaly se obklndky, octem slříkdno
ve lvař & při tom — notně -— bě
dováno. Omdlely'm ale třepali, na něho
volali, chytali ho za nos a za palce,
jako by těžkou měl nemoc, rozepjali
ho a čelo natírali mu vodou.

„Ven s nima, na čerstvý vzduchl“
křičeno z mnohých stran.

Vynesli tedy hosté oba ehnravce
ze sálu, v nětnžto ještě před chvílí
musika a tanec své hody slavily.

Nevrátili se více, nýbrž žalem a
zdrmutkcm pnjulí rozešli se do svých
příbytků.

Takto ona narodni beseda na
začátku slavná a veselé, vzala velmi
smutný konec.

Mohlo hýti asi 12 hodin o půl
noci, když tato vražda v zámku T.
spáchánn byla. A hned ráno nemlu
vilo se v celé dědině o ničem jiném,
nežli o této ohavné vraždě.

lll.

Bylot to právě šest dní před
slavností s vrchu popsané, když ja—
kýsi človíček slušně oblečený, v če
pici & ve fraku a v lesknoucích se bot
kách rychlým chvátal krokem a s
jasnou mysli do vesnice H. maje u
tnmnčjšího pana rektora cosi pořídit.

H. je pěkně vesnice, na rovině,
široká a stavení kamenem krytá, jen
před domy jsou zahrádky, kteréž vět—
ším dilem škaredým pnrkanem obe
hnaní příbytky zacloňují & ce'lku nc
pčkný dávají pohled. Kdyby v nich
se pěstovaly květinky a stromečky,
bylo by to šlechetné, než kopřivy,
blín, bodláčí & mezi tím některá při
sada, prozrazujeli to snad nějakou něž—
nou chnt a krůsocit?

Kostelík s čapatou věži, na kte—
rěž dva toliko zvony, fárka, před
nížto dvě roztomilé zahrádky pravd
to květnice, a škola novovystavenů s
červenými okny & pěknými místnost
mi, nalězají se uprostřed dědiny. Oby
vatelstvo jest v průměru zámožné, !(



jakému nle kmenu náleži, aspoň podle
kroje nepoznáš. Mluví trochu ze ši
roka moravsky.

Tamní pan rekt0r byl v pravém
smyslu toho slova horlivý a svědo
mitý učitel, jenž “ svy'ch školáků
lásku k Bohu výborně spojovali do—
vedl s láskou ku vlasti. Jsa učitelem
křesťanským ncnmlržoval cizí národ
nosti, dobře věda, že míchání řečí ve
školách národníchna velikou jest
ujmu a k nenabytné škodě. ka
tolické mládeži, při kteréž nikoliv
opičúřství a mrtvá pamět nobrž ru—
zuin a srdce Spasitc-lné přinášeli má
ovoce.

On byl ale také spolu výborným
rektorem nn kůře. Znal muziku, cvi
čil jiné a měl mnoho hudebních nů—
strojů, mezi nimiž sobě obzlaště na
jeden hráč čili violu I**)pro jeho vý—
bornost &blabozvučnost pl'emnoho za—
kládal. Nedal—by ho z ruky o všecko
na světě, tím méně by pi'ivolil, aby
ho někomu půjčil. Přišelli kdo na ná
vštěvu, o němžto věděl, že polovičný
toliko znatel hudby, nevěděl jemu a
sobě větši způsobili radosti, jako když
vezma violu do roky na ní s vážnou
tváří nějakou melodii byl zahudal.
Zkrátka řečeno, bráč žil v něm, a on
v hráči.

O této. slabé stránce rektorově
věděli všichni okolní učitelé, ale ne
pokládali mu to za zlé, že on tuk nd
ruživým iest milovníkem hudby. To—
liko chtějíee ho někdy poněkud ška—
dliti, říkával ten nebo onen pi'i dobré
chvíli: „Pane rektor, půjčte niibráčl“
— Na tato slova zahrozil mu pan
rektor, a slovy vesele pronešcnými:
„Vy hujdaláku! zas mne dožiráteř“
odzbrojil úplne protivníka svého.

Než nevíme, jak se to stalo, kte
rakým působením, že vzácny' páně
rektorův hráč přece z domu se do
stal! Snad mu ho někdo odcizil anebo
ukradl? Nikoliv, nobrž na velikou

') Bráě je hudebný nástroj podobný hou
sllm, trochu větší, tlustší, o 4 strnnácli
&jmenuje se taky iináěe „Alto Viola,“
anebo rovno „Violn."
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prosbu :: ustavičně naléhání dal se
pan rektor konečně obměkčiti, a vezmu
s třesoucí rukou a tlukoucím srdcem
violu z hřebíku, podává jí na půjčku,
s důtklivou žádostí, by se ií ien žádná
nestala pohroma. Nelze si to jináče
vysvčlliti, leč že musel u veliké míli
lásce toho, jemužto tuto bolestnou byl
přinesl občt.

Pročež vidime zase onoho člo—
víčka „čepici a ve írúeku čerstvým
běželi krokem nazpět z H. do wes—
nice 'l'. :! pozernjeme, že cosi pro—
dlouhlěbo a baebratého velice Opatrně
v pravici drží. A mčl taky skutečně
\elikon příčinu k opnlmOsti náramně,
jelikož svěřen mu byl poklad, převý
šujicí všecky klenoty svou vzácností.
A Za druhé musel se míli notně na
pozoru, aby se nestal nehodným dů
věry & lásky, jnkuuž o svůj bráč sta
rostlivý pon rektor v srdci svém k
němu cítil.

Kdo je to ale, ten človíček? A
co nese?

Je to \'eselko Čech, horlivý pod
učitcl při škole T. a horlivějši ještě
musikant. Mnohá již léta zastává svůj
úřadeček ku všeobecné pochvale,děti
daly by pro něho svou duši, rodiče
jsou k němu uznali, a jeho předsta—
veni mají ho radi pro jeho pilnost .
šlechetné mravy .lak mile bývá po
škole, ve kteréž každou čtvrthodinky
Svědomilč užívá, jde do své světničky
a cvičí se ve zpěvu a v hudbě. Tu
slyšíme hned troubiti, hned na housle
hráti, hned zase na piano břinkati.
A tak to chodí až do večera s neu
navenou horlivostí, že často starý pan
farář, jen,. na blízku pokojlku podu
čilelova přebývá, proti tomu repce a
na bolení hlavy si stěžuje, ale přece

—tosnáší & trpí, věda, že učenýz nebe
nespadne. Ano kde může, povzbuzuje
ješte, dohání dodávaje chuti, by jen
musiky bedlivě hleděl.

l'rovozovala—li se o výročních
svátcích hudbu v kostele, tu byl on
na svém koniku, a nikdy se nepřiho
dilo, žeby svou úlohu špatně byl vy
vedl. Alo on se taky vždycky ktomu
připravoval maje na mysli, že nale
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žilá příprava chválu rodí a že jaké
dílo, taký plat.

Jsa tedy vroucím milovníkem
hudby neobmcškával žádné slušně
a dovolené příležitosli,kdehysvého
umění provozovali mohl. A taká pří—
ležitost měla se -mu naskylnouli v
krátké době. Neboť v krásném leto
zámku láskavým čtenářům již známem,
konaly se velkolepé přípravy k na
stávajícímu plesu. Umývalo se a či
stilo, krášlilo se a zdobilo, & při tom
taky deptávka učiněnauzdejšího pana
rektora, šlechetnéllo to muže, zdažby
se svou kapelou při slavnosti účinko
vali sobě neobtěžoval. Tento nemaje
ve zvyku odporovati, kde toho třeba
není, ochotně přivolil a hned taky k
dílu ruku svou přiložil.

Bylo to shonu a práce! Nebel
vesnicšlí musikanli nemívají všedního
dne obyčejně mnoho času, aby drželi
„průbu“, & k tomu nechávají se taky
ještě hodně prosili, obztáště, má—li
býti hudba při slavnostně mši a ke
cti a chvále Boží. To si musí rektor
z toho čest dělali, když přijdou a
trochu zatroubí a snad k tomu ještě
——falešněf)

Tedy pan rektor musel se pod
ložiti a musikanty žádali, aby aspoň
dva— neb třikrále před besedou se
sešli a několik valčíku, polek, mazli
rek a lřáslavých ve svomé symfonii
čili souzvuku přednesli. Žádost pana
kapehnislra se svědomitě Splnila, mu
sikanti se vynajíti dávali, k čemuž,
jak mníme, myšlenka na šumící pivo
a některý groš mocnou byla pohnůl—
kou. Výsledek: těchto předběžných
zkoušek byl skvělý , hudba výborná
jakoby hráli andělé a žádný nemusel
se za ni slydéli. V pravdě něco po
divného a veliký zázrak, an druhdy
za mnoho nestojí!

Než mame—li se tomu divili?
Vždyť neobyčejná slavnost — neoby
čejná musikal A k tomu ještě viděli
jsme mezi hudebními nástroji všeli—
cos, což při vesnické hudbě snad

') Ovšem každá výminlta předpokládá pra—
vídlo.

Čtení gdbamné a udančnč.

nikdy se neužívá, jako: fagot, bom
bardon a -— bráč čili viola.

A tento bráč byl právě onen
přeskvoslny' klenot, s nitnžto se pan
rektor z H. půjčuje ho podučiteli zT.
s krvácejícím loučil srdcem. Možná,
že v prorockein svém nadání jakési
naštěstí tušil, kteréž milenou jeho
violu zachvátiti melo!

Podučitel tedy, maje drahou ko—
řist v ruce, spěchal spěšným ale velmi
opalrným krokem k domovu, plesaje
v Srdci nad vítězstvím, jakéž nad pe—
vnou mysli majitele violy byl vy—
dobyl.

Přijda domu a pí-ipomínaje sobě
přísné napomenutí k bedlivému po
zoru pověsil milý hráč na pevný hře
bík do stěny zaražený. Odtud bo
vždycky obezřetně brával, kdykoliv
se chtěl cvičili, a po cvičení jej zase
na hřebík pověsil. A tak to šťastně
chodilo :: hřebíku na hřebík, až po
sléze zabřeskl poslední den a po dnu
poslední večer, kdežto pan Veselka Čech
naposledy vezma z hřebíku hráč se
člveráckou tváří k zámku se ubíral.
Chud'as nebohý, nevěděl, jaká bouře
se nad hlavou jeho vztahuje! Ubožák
netušil, jakému neštěstí kráčj vstříc!

Tak jest to ve svčlčl Clověk se
často ani nenadá, a dravá zvěř naň
své smrtonosné vycenl zuby a jej
roztrhá, jako syna Jákobova! —

Než k věcem, kteréž nyní přijiti
maji, třeba jest veliké přípravy; pro—
čež prosím tebe, laskavý čtenáři, bys
mi poshověl, sám ale všecka srdna—
tost dohromady sebral, by ses tak
velice nezhrozil vida ohavnost spuštění
v zámku T.

[V.

Jako dnes víme se velmi dobře
upamalovati, jak vesele si hosté po
čínali na zámecké besedě. Jídla a pití
do Boha a k tomu ještě -— darmo!
Zaplat mu to Pánl Než musikya tance
ještě více! Rozkošný rozmar, ovšem
ve vší slušnosti, panoval všudy a ve
selý hovor v přestávkách oslazoval
každe sousto a každý doušek. Chuť
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k tanci byla u pozvaných tak veliké,
že děvčata a ženy, nečekaiice tepruv,
až jich mužský k tanci vyzve, jedna
a druhou se vrtěly, a mnohý nemír
ným válčíkem tak se uondil, že byl
mokrý jako myš. Než mámeli ho snad
litovatí? Mámeli s nim útrpnost míli?
Mámeli s ním plakati, když si potom
na záduch stěžuje? „Volenli non lít
ínjuria“ *) říkali staří latináři,av pí'e
kladu to zní: „Valentovi není Jura“
Pročež počinášlí si drahý příteli ve
svých radostech nemírnč,nehěduj pro
Smutné toho nasledky! -—

V samých tedy radostech a sla
stěch ubíhala hodina po hodině jako
stříbrovlasa \Inka v bystréin prou
dečku, až postěZe udeřila dvanáctá, s
nižto, jakoby to učarováno byl-„i,ve
selosl velmi truchlivý vzala obrat.

Nenadarmo řiká lid, že noc je
nepřílelkyně člověka a dvanáctá že
hodina zlých duchů, ve kteréž oni
hanebné své rejdy velmi rádi pro
vádí! —

Stalo se totiž, že po náhle pře
trženčm valčíku a nenadálém obje
vení-se průsvitného obrazu —- což
ovšem uinluveno bylo — panVeselko
vypůjčený hráč na pohovku byl po
ložil. Ovšem chyba to veliká , že ho
nepoloží! na stůl; než nestíhá-lí ohy
čejně přísným trestem neopatrnost
člověka, jenž se proudem rozkoší
Opojiti dáva? Zapomělo se na dané
slavo, vypadl z paměti slib, že se
viola šetřili bude jako vlastní oko a
neobyčejnými událostmi rozum na
prosto pomaten!

0 světe! jak hrozné neštěstí sobě
často strojíváš radovánky svými! Pří
hodilo se, že kdosi při všeobecném
zmatku, smichu a křiku, cbtěje sobě
ulevití a nemoha se déle na nohou
udrželi, vyhledával odpočinutí na po
hovce, & nedivaje se, kde sedá,sce—
lou tíží přisedl milý -— hrač! Vtom
okamženl ozvaly se slrůny hlasem
truchlobolným, hlasem ležícího v po
slednim tažení, nebot půd byl strašný
a pro violu úplně smrtný.___-___

*) L j. ChtIcímu se žádná křivda neděje.
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Žaloz ěv tento dolekl se nemile
ucha p. Čgcha, jenž předvídajc hro
zné neštěstí.jedním skokem se oclnul
u svého hráče.

„Ach! Bože! Můj bráč! Můj
bráčl“ začíná v náranmé své úzkosti
hčdovati Veselko, rukama láme, ve
tváři bledne, v očích dělají se mu
kola, hlava se mu točí, padá a dříve
nežli mu ku pomoci přispěli mohli,
leží ubohý chuďas ve mdlohúch na
zemi! Smutné to zajisté divadlo, pan
proceeplor bez sebe, a hráč na po
hovce docela — porouchaný! Nebo!
ražným přisednutím prorazila kobylka
vrchní plochu, překolila podstavek
uvnitř se nalézající a s velikým ra
cholem vedrala se dírou až do sa
mého břicha nešťastně — violy. Pan
Veselko viděl tuto spoustu, nad kte
rouž do těžké padl mdloby.

Onen pak pán, jenž sobě sladce
odpočinooti chtěl, vskočil sice rychle
na nohy, než bylo již pozdě, vražda
již spácháno. Hanba pro jeho neo
bratnost rozlila mu- růměncc po jeho
tvari, kteráž však brzy zase jako
stěna zhledla. Nevěda čím se omlu
viti, a poznávaje, že jeho vinou ne
šťastná tato příhoda se byla stala,
couval ustavičně nazpět, až konečně
u největší nesnází vyklouznul ven ze
sálu. -—

Na pokřik, za příčinou tohoto
udaje učiněný, dostavil se idmnácí
pán, jenž :: velikou obezřetnosti hned
rozkazy dával, co tuto činiti. Po ně
jakém ale vydatném namáhání bylo
pozorovali, kterak na smrt bledá tvář
omdlenébo pana praeceptora se zase
červená, kterak krev v žilách jeho
zase prudčeji obíhá, kterak otvírá své
oči a ústa, ale aby na novo spustil
nářek a jeremiádu žaloslnou.

„O mne ubohéhoí“ jal se naří—
kati pan Veselko, „co nyni učíním?“
—- „Kterak panu rektoiu hráč na
vrálim ?“ — „Co on řekne, až uvidí
nejdražší svůj klenot v tak bídném
slavč ?“ — „Vždyť na caparty roz—
drcení“ — „Kterak lze to zpraviti?"
— „0 je nešíastný člověk, že jsem
kdy jen hráč na pohovku byl polo
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tilt“ — „O nacpatrnů hlavol“ a tu
se pěstí v čelo udeřil. -—

„„No, noi nebc'dujtetak přílišl“
chlácholili ho z mnohé slrany. „Dá
se to zpravil, a zas bude dobře !““
— „„Stalo se, co nyní všechen pláč
platný ?“ ——„„Ulište se a mejlež
mídčjilw —

Tak a podobně těšili a dodávali
mysli panu Čechovi přalele jeho, až
posléze se přece npokojiti dal. Touto
ale smutnou události vzala narodni
beseda za své, k veliké nechuti do—
mácího pána se hosté vylralili, :: pan
Vcselko vzav brůč notm'w pochramož
dčný pod paždí s těžkým se ubíral
srdcem a nplakaným otemk domovu.
Právě dvanáctá odbila & ponocny' ko—
stel hlídající dával lzihlým troubením
na svém rohu patrné svědectví, že
svědomitě zastává svůj úřad. *)

Podueitel přijala &&svým p. rek
torem ke dveřím a zaklepav na ně
vešel po chvilce do pokojlku sveho.
[ zavěsil hráč na obvyklý hřebík.

Ale jaký to rozdil mezi jindy &
nyní! .lak sladce se jindy nsmívah
viola z hřebíku na milovníka sveho,
však nyni jak škaredě se na něho
sklehila! .Iindy kocliávalo se jeho
srdce v příjemném pocitu přikaždčm
pohledu na tento hudební nástroj, nyní
pak pukalo hořem & žalmu, jak mi
Iitno nan zpomenuto! Jindy kouzelné
z něho vyluzovat zvuky, nyní 7. roz
půraného jeho břicha hrobový vyslu
poval zápach! —

*) Následujict příběh nebude tuloodmisla:
V měsíci dubnu 1855 totiz vlomiíi se
zlodeji s velikou opouiilivoslt nočního
času do komory čili raději do špiiírny
firy Hr. T., která: od kostela sotva 10
kroků vzdálena jest. Komora nalézá se
na předku tak, že kde stojí u kostela,
velice snadno videli moze, kdybynčkdo
ne tam oknem vedrali chtel. A právě v
okno vylámali zlodeji telesnú mH!e,vy—
valili velikánský kámen. a vlezše tam

okradli rozliéno zboží. Itňno otahován
yl onocný, aby se zodpoviclhl, kterak

to ldal . zdaili koho videl? On ale
docela chladné a lakonicky odvětil: „Já
jsem hlídal kostel a ne fóru!“ —- tlle!
jaka Io svědomitost u plneni sveho
tihdul Chnďas, myslim te nutne kde.—i
chrápal! —

(Simi góbomnč a admini.

Potaceje se mezi zdrmuthem :
hrůzou ulehl si konečně pan ech.
A v pravdě ubohý na smrt bledý člo
věk má taky odpočinutí na nejvýš
třeba! Zdažli ale ' nebeští andeló lí—
hezným svým hláskem v sladky' ho
nkolébuli spánek, zdazli ho ve snách
rozličné příšery, bdsi, přízraky &má—
midla nedňsity, Bůh ví a žádný jiný,
jelikož se nikdo neosmělil, pana pod
učitele na to se túzali. Dosti, že jak
mile sluníčko ze svého zlatého vyslu—
pujic lože svým paprskem blcdou jeho
tvilř bylo osvítilo, že hned velmi
čerstvě povstal \i'elé vzdávajc diky
Pánu Bohu, Zo šťastně tuto hroznou
přečkal noc. Nemcskaje dlouhosoblí
kánim vzal na lačný žalůdek porou—
chaný hráč, a pádil a nbihal pryč...

Než tuto popřejmcž sobe neja—
kého oddechu. ——

V.

Asi dvě hodiny cesty od místa,
kde se všecko toto dilo, rozkladů se
úhledné město 0. Všecko tam pěkné
a krásné, jen to se mim tam nelíbí,
že našince přijde do města vidí se
býti inezi cizím lidem, jenž. v nc
srozumilelnó řeči vyhledává
svou slávu. Než toto neninic nového;
vždyt zemský hejtman Žerotín hned
lóla Páni: 16l0, Vede..již Miami na
podivnost tuto. Proč-eznebude
na Škodě, naše vlastenské obecenstvo
zase upozornili na tento ohavný vřed
města 0 . . s přáním, aby sebe po
znalo.

K tomuto tedy městu ubírá Sc s
ehvátdním nešíastný náš Veselko, aby
lékaře vyhledal pro nemocný hráč, a
nzdraveného aby zase navrátili mohl
pravému majiteli jeho. Ovšem ze o
celé b': nehodě nesmel se pan rektor
z lt. ani slovíčka dověděli a že viola
mela se mu opět v tak neporušeném
a nminnčin navrátili slave, jako byli
první naše rodiče Adam a Eva v ráji.
Avšak možná—lito? Možná-li, někomu
rozpairati hříchu a je tak zesílí, aby
žádného nezůstalo švn? Byioby to
učen hezkého? Arci! vojín ukazuje
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s chloubou na jizvy, ježto mu ne
přítel v kruté zafal seči ve tvúi' anebo
na prsa: ale viděti jizvy a bolná
místa na viole, neslouží jí to zajisté
k žádné cti a chvále.

Po nedlouhóm doptávání naleznul,
koho toužebně hledal. |prosil snnžnč,
hy náslrojnik co možná v krátké dobu
a co nejlépe polániany hrač spravil.
Rozumí se samo sebou, že se mu ty
nejkrásnější činily sliby. Ubohý, vzal
marná slova za peníz berny a kojil
se krásnou naději, že takto jeho na—
štěstí pod khelccm zůstane.

Sotva že tři dni vypršely, stala
se již doptávka, jeli viola zpravena?
Ach, 'nclze popsali tu radost, v jakéž
se tuto chvíli koehalo srdce pana pod
učitele! Neboť rozpárany břicll byl
zašít a zalepen, vnitřnosti v pořádku,
kobylka ae hrdč vypínala a natažené
struny čekaly zase toliko na obrat—
nou ruku.

Pro saunou radost, že se zlotři
lého bráčc již jednou zbaví, jenž mu
tolik rámusu byl nadělal, nedíval se
ani tak velice, jeli—to dobře a k ne—
poznání zpraveno. Nobrž zaplativ co
slušného uháněl s hráčem k svému
dobrému pí'íteli do H. aby mu vypůj
čený nástroj hudobný s vřelým dikeln
nazpět odevzdal.

Přišlo mu to, llevílllc proč, po
někud \hod, že žádného nezastal
doma. Pročež zavčsiv violu na hře—
bik, na nčmžto zase visela, jakoby
tam od včkův byla, ubíral se veselou
sobě piskaje notu, k dědině T., kde
mnohá léta učitelský konal ili-ad.

Po několikadenní notně trampotč
byl to zase první den a první noc,
kdežto jeho dušička svatého požívala
pokoje. Avšak o nebesa, ustaňtež již
od prchlivosli své! Ukrulný SOU'll',
proč ho [all-íbolestně: stííiaš'ť

Pan Veselka odpočívá jeále v
teplém loži, a jakysi kluk doklepav
se na něho, přináší mu psání.

„Odkud ?“ táže se.
„Z ll.“ začla odpověd. „Pau

rektor pčknč pozdravuje ,“ dokládá
chlapík, „a posllá několik řádků.“
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Pozvedna se na posteli a čerstvě
rozlomiv pečet čte:

Příleli!

„Jsem pro samou zlostjako bez“
„sebe! Co jste dělal s mojí violou ?“"
„Na první pohled poznal jsem, že“
„jste mně ji porouchal. Tak jest to“
„s tou půjčkou! Můžete zase p'rijltll“
„Já jsem svůj hráč šetřil jako vlastní“
„své oko a prosil jsem vás, byste“
„naň dával pozor, a vy . . . . Tak„
„jste umel zacházeli scizim zbožím ?“
„Musíte se zodpovidat.“

N. N.
rektor.

Ne jináče, nežli jakoby blesk byl
do něho udeřil! Zblednul ve tváři, a
maila zimnice se pokoušela o něho.
Kluk, udivený nad náhlou změnou
pana Čecha, odešel pryč, a po chvíli
ubírá se Veselko sám jako delinquent
do ll., aby se před soudem p. rektora
ze svého zločinu zodpovídal.

Můžeme si pomysíiti, že mu no
bylo dobře kolem srdečka, a vnitřní
jakýsi hlas že mu pravil: „Tys ba
uebny' zrádce lásky a dobroty svého
přítele!“ -— Než nic jiného mu ne
zbývalo, leč ku předu kračeti, chybu
svou uznali a za odpuštění prosili s
dokladem, že to seč bude, všecko
napravL

Jaká byla uvítaná a rozprávka
mezi nimi, nevíme, protože jsme ne
byli svčdkami aniž poslouchali za
dveřmi. Toliko bylo slyšeli: „Zbi'ešil
jsem, zlli'ešill“ —

Konečný vysledek celé této udá
losti byl, že se hráč na novo velice
dobře spravili dal, a staré přátelstvo 
a dobré usrozuměni že touto neho
dou ani nejmenšího neutrpělo. Láska
zůstala nczkalena mezi těmito dvěma
dušemi, ježto sobe častokráte v slad
kém rozmaru připomínaly, jakym změ
nám zde na světě netoliko človek né
hrž i brái'; podroben jest, aže všecko

úplnému porušen: podléhá. A kdžžse vespolek loučili uhirajlce se o
daleké krajiny, i v tomto bolném
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okamženi vmísila upomínka na hrač
do žalostnych slzí slzu radostnou.
Mějtež se dobře, duše mílené, Bůh
budiž s vámi!

Gtml těhotné a nil-učně.

Totof jsou, milý čtenáři, osudy
! hráčovy, ježto zasluhují, aby zazna

menány byly v této knize na budoucí
časy.

Rozjímání poctivého občana.
Což jiného leč nezřízeny' život jednotlivcvdv jest příčinou,

Sže obec bývají neštaatné?

Smutné to byli zkušenosti, jaké
nám přinesl rok 1859. — Strašlivé
mračno vznéšelo se nad naší říší lla
kousknu. — Nikdy mi z paměti ne
vymízí ona doba, když jsem s něko
lika my'mi milými sousedy v truchlí
vém hoveru () událostech v Italii za
brán byl, an tu jeden z drahých přa
tel oznamit nám, že představeného
obce cís. manifest týkající se počátku
vojny ltalské došel. — Nikdy neza
pomenu, jak slova Císaře Pána zvláště
ono znamenité „S pomocí Boží za
Vlast“ na mne a přítomné občany
účinkovala; v nadšení pozdvihli jsme
Své sklenice, a připijelí na zdraví
Jeho Veličenství n na štěstí zbraně
Rakouské, přáli jsme slavného vítěz
ství udatné armádě naši. -—- Ale v
kníže prozřetelnosti jinak bylo psano.
— Hospodin dopustil jinak, než si
naše krátkozrakost přála!

Smutné to byli doby, an nám z
bojiště trnchlivé zpravy přicházeli,
kterak naši bratři udatně pro eelíst—
vost & blaho Bíše krev cedice, mnozí
své kosti na půdě Italské zanechali.
0 jak bolna byla smrt mnnbébo, jenž
s rozdrcenými oudy na bojišti si zpo
mína na své staré rodiče, na své
bratry, na svůj domov a milou vlast,
jež on nikdy více na tomto světě
spatříti neměl! — O jak smutné bylo
to podívání na to množství raněných
hrdinů, jenž verne sloužíce svemu
milovanému Mocnáří, tuto vdrnostkrví
svou Spečetilí. — O nešťastná valka!
kolik tys slzí, kolik vzdecbil, kolik
bolestí a kolik živvtů za oběť požá
dala. — Rány (vé cítíme ještě posud,
a protož nemalou radost apůsnbitnam
druhy' manifest císařský, nímž se nam
oznamovalo, že se nam toužebně zadany

v. Liguori.

pokoj svaty' navrátil. — Obzvláště ra—
dostná byla pro nas slova důstojná
našeho vznešeného Panovnika, když
jsme čtlí: „lahodí srdci Mému,
že pro Mé milované národy
vidím zase poiištčnépožeh na
ní míru, a :jest mi to tím
dražší, poněvadž mi dopřeje_
potřebné klidné chvíle,ahych
celou mou pozornost a péči
nyni bez překážky mohl obě—
tovati prospěšnému rozlu
šteni dané mi úlohy: Vnitřní
blahobyt llnkonskn ;: zevnitřni
moe příhodným rozvinovůnim
bohatýchjeho duševních a hmot
ných ail, jakož i přiměřenými
opravami v zákonodnrstvi a ve
správě trvale znložiti.

A že náš vznešený Mocnař slovu
svému slavně dostál, o t0m nás pře
svědčují mnohé blahodatné Vysvké
nařízení a mnohé započaté i doko
nané už změny ve vnitřních zaleži
tostech říše, kteréž patrně kupevnění
a rozmnoženínárodního blaho
bytu směřují, a mezi tyto blaho
datne opravy čitůme taky nejvyšší
nařízení od 15. července r.
1859strany vyučovací řeči na
gymnasiíc b,a pak novy obecuy'
řád pro města i venkov. — A
o tomto posledním dovol mně milý
Moravane! několik řádků napsali, jež
mezi svůj bohatý sklad, co maly při
Spčvek od sprostéllo venkovana , do
své tobolky ulož, a na cestě své po
širých vlastech ndroda našeho , svým
mily'm čtenářům, a zvláště mým dra—
hym soudruhům, bratrům rolníkům,
na venkově u prostřed krásné přírody
žijícím, zdčliti neopomeň! —



Ětcnl gábamně a námětů.

Blaho obce zakládá se na blahu
rodinném, a blaho státu na blahu obcí.
- Jen ta obec, která, neli všechny
aspoň větší počet, netoliko zámožných
alebrži pořádných &moudrých
občanů počítá; může se šťastnou
nazývali. Jen v té obci, kde občané
prázdni všeho soběctví sp ojen ými
silami přičiňuií se na blahobytu
obecném,na udržení mravůa pořádku
atd. pracovali, jen v té obci jest
blaze Žíli. —

Záležíli obec. z obyvatelů prázd
ných všeho zdravého smyslu a ro
zumu, z obyvatelů kde z každé cha
trčejennerozum a sestra jeho
bída vykouká, kde se žáden o
záležitosti a blahobyt obce nestará,
kde špinavá sobčckost nedovolí ni
čeho, čím by se obec povznesla, kde
nemravy se páchají, kde karbon a
pití na denním pořádku, -— tu ovšem
je to smutno inuzno.

Začněme tedy od rodiny. —
Ohledněmc se blíže na rodinu, již za
šťastnou pokládáme, jaké jsou to pro
středky, nimiž ta neb ona rodina se
blaženou stala, aneb aspon že jí
za takovou lid drží? — Prostředky
jsou mnohé, ale mezi těmi skví se:
mravnost, pracovitost, ho
spodárnost, a páskouvšehoje
společná rodinná láska a ná
božnosL ——Jen v o:- rodině, kde
panuje kázeň a sice moudrá kázeň,
udržuje se taky pořádek; kde mou—
drý otec rozhazuje, kde šlechelná
matka napomíná a k dobrému vzbu
zuje, kde dítky a čeleďpráciorhotně,
rádi a svědomitě konají, kde se vši—
ckni pospolu miluji, kde jeden dru
hému pomáhá, jest zaujištčno štěstí a
blaho rodinne. — Ale v rodině, kde
otec, hospodář sám zlým příkladem
předchází, kde každý co chce dělá,
kde jen zahálku a proklinauí, kde
jen ta zlopověstná kazitelka
mravů a hlahn mnohých ro
din, kořalka, po všech koutech pá
chne, kde nečistota se založila,
ó! tu je po b'lahu rodinném, tu je
sestra bída ve dveřích; — neli do
konce za stolem!
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Velikou tedy zásluhu na blaho
bytu rodinném má hlava rodiny — otec,
a rovněž velkou vinu nese na sobě
hospodář,paklijc rodina ne s ta s t n á.

A teď pokročme o krok dál,ato
k obci, kteráž nic jiného není, než
velká rodina, — A opravdu i v obci
— této velká rodině mnoho,
ba přemnoho na tom záleží, jaká jest
hlava její, jaké jest její předsta—
v e n s ! v o. —

Nalézáli se správa obce v rukou
.mužů, jenž jsou mravů neú—
honuých, rozumu zdravého,
ducha čilého, obětovného,
p'rázdní soběckosti, spravc—
dliví, činní, jimž blaho obce nad
vlastní blaho na srdci leží, tu
ovšem mizí všeliké darebáctví, udr
žnje se mrav a pořádek, a ucta před
zakony, tu se btaho obce rozmáhá, a
každý pořádný člověk rád se pozdrží
v obci takové, an nepořádní zdaleka
se ji strání, včdouce, že tu projejich
špatností půdy nenaleznoo. -—

Ale táž sama obec dostancli se
pod Správu lidí, jimž ani víra ani ná—
boženství svatá nejsou, jímž netoliko
že na mravech nezáleží, ale ještě i
sami zlými příklady k pohoršení
slouží, jenž se o nic nestarají než to
liko o své břicho — jenž jsou
ápinavi podlízaěi, :: jenž nechají ka
ždého páchat co se mu líbi, u nichž
se žádný práva a spravedlnosti ne—
dovolá, jenž se chtěji—zalíbit všem, a
konečně se nezalibí žádnému, jimž
je všecko stejno an se páchá to neb
ono, slovem, jenž jsou nedbalci aještě
něco horšího, o tu se jistě každý po
řádný mnž hledi obce lé vystříhat, a
prostOpášní hejsková lu provádějí své
rejdy, an je to žádný nestíhá, ne
ká're, ale vše se jim promíji. — A
blaho obce i k žalosti všem pořád
nějšim občanům mizí a hyne a sním
i mrav, pořádek & bohalství. —

Zde máte nakreslené dva obrázky.
Dobře se na ně podívejte, ba přál
bych si, aby sobě je jedenkaždý do
paměti vštípil, a dobře je pochopil;
— zvláště tenkrát, když snad jako
volič právomítibude předsta
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venslvo a zastupitele obce
volili. — Tehdá zpomeňte si na
tento obrázek, a rozvažte dobře, kdo
je, jemuž hlas a hlasem svou důvěru
dáváte. Občané, dobře si to roz
važtel Mnoho na tom záleží, koho za
hlavu obce, za představeného vyvo
líte! Ovšem anděla volit nemůžete,
ale volte aspoň člověka, jenž má
kousek zdravého rozumu, člověka,
jenž má trochu náboženství a kousek
poctivého svědomí, a jenž se boji
více Boha než lidí.

Novým obecním řádem pro ven-'
kov bude představeným obcí rozsá
hlejší činnost ve vnitřní , a dílem
í v přeneseném okresu pů—
sobení svěřena. -——Nastává ledy
nutná potřeba, aby představení obce
složili všecku lehkemyslnost, a hletléli
se s úřadovánim v obci seznámili, a
k tomu cíli prospěje jím zajisté pitné
čitání rozličných knih a časopisů, v
nichž 0 záležitostech obecních p_o—
jednáno. -——

Veliká kniha dala by se napsalo
povinnostech, jaké představený obce
na sobě má, ale což by tato kniha
prospěla, kdyby představený obce se
ve svých povinnostech ničeho učítí
nechtel. Ale diky Bohu, staré před
sudky přestávají a osvěta klestí
sobě cestu už i do nejsproslčjší cha
trče. — Věděli, že něco činili smíme,
není ještě všecko. — My musime také
věděti, jak co činiti mame, a proč
to neb ono činíme, jaký prospěch
nám z toho vyplývá atd. _—

Tak k. př. novým obecním řá
dem jest představeným obce vykoná
vání právomocnosti trestní pod jistými
výmtnkami a až do jisté sumy pené
žité, a do ustanoveného času i tre
stání žalářem povoleno. —

Jak tedy má představený ohce
tuto sobe svéi'enou prá vomocnost trestní
vykonávali? má snad malé iveliké
přestupky policejni stejně trestatí, má
snad s temi, jenž nevinně aneb snad
nechte, ne ze zlého úmyslunež
náhodně toliko pochybili , rovně jako
ztomyslníky nakládati?anebmá
snad jednoho jen pro os 0 bní zášt'

Čtení jóbamné o ní:—učně.

za nepatrné přestoupení hned přísně,
a jiného, jenž mnoho vinen jest, že
ale přízni jeho požívá, docela aníne—
trestatí? Tot by bylozneužívání
propůjčené Sobě právo
m o c a OS t i, a táhlo by za sebou bud
trest na takového představeného, aneb
i to, že by obce taková na čas
trestní právomoenostisnad pozbyla.—

Jaké ale prospechy vyplynou :
toho pro obec, když představený obce
právo míli bude , menší přestupky
trestati? —

Jaké? ——takové, jaké vyplývají
z toho, že otec neb hlava rodiny
právo má své neposlušné dítky mírné.
trestati. — Jen kde je kázeň, jetaky
bázeň, je tam mrav a pořádek; jak
by to vyhlížela s p'iřálkem v rodi
nách, Ldyhy otec neb matka nesměli
na svého neposlušného synáčka neb
dcerusku ani rukou sáhnouti, ani prutu
použiti, aneh jej od jídla odkázati?

_á myslim smutně! — Jak by to vy
illželo, kdyby otec mel pokaždý na
svého syna k. př. k představenéum
obce jíti žalovati a tu se vždy 0 po
trestání a pokárání jeho ucházeli? —
Neklesl by tu mrav a pořádek v ro
dinách? — Co myslíte! ——

A rovnež tak jest to v obci
léto velké rodině. — Nemáii před—
stavený v rukou prostředků, by svým
třebas moudrým rozkazům vážnost a
poslušnost ujistil, lu poslouchá jej
kdo chce; a kdo nechce? Na toho
musí představený jíti žalovatikúřadu ;
tu se ovšem takovým neposluchům
náhrada nedá; ——atc kohož to neo
mrzí, máli často se žalobami úřad za
méstknávat? komu není obtížná cesta
2, 3 neb 4 hodiny k úřadu? Pře
hlédne se tedy mnoho přes prsty, a
to neposluchové a kaziči mravů dobře
vědí. a stávají se tím pro podruhé
směli-jší, a z malých přestupků rostou
větší, z přečinů zločiny — a mrav a
pořádek klesá. — Smutná to pravda ! ——

Však ale ted , kde představený
obce menší přestupky právo míti bude
sám lrcstati, ta to nemusí tak nechat
daleko přijití, tu se každé ale již v
zárodku může udusili , jeli jen před
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stavěný muž, jemuž dobré mravy a
pol-ádky na srdci leží. -— Představený
obce zná tak i-ka jednoho každého
v obci, an ví a má povahy lidu, s
nímž mnohé roky žije, jemu je lehko
posouditi, zdáž ten neb onen je vi
nen či nevinen, on vi co,a jaký trest
na toho, a jaký na onoho k jeho na
pravení působiti může atil. ——slovem
představený obce upřímně-Ii chce, —
může mnoho ku blahu obce
pí'i5pěti. —

Veliká taky chyba stávala se při
udělování povolení k muzikám. »—
Zname to! hospodšti, aby jen hodně
nápoje, a všelikě bryndy odbyli, my—
slili jen na to, kdyby co nejčastěji
muzika hrála; ——kde bere mládež
peníze, a že se tu i mrav kazí, na
tom což jim záleženo? Představený
mnohdy nevěděl, že je muzika, až ho
jeho dOmácí třebas s prosbatna obtě
žovali, by jich tam taky odpustil. —

Bylli představený trochu jen o
dobré mravy a pořádek v obci pečliv,
tu se ovšem zlobil , a třebas i šel k
hnspodskému, a vytýkal mu, proč mu
zika hraje, však ten jemu jen s kart
kou v ruce chíacholil, a vykázal se,
že mu úředně povoleno. —

Úřad dal povolení k taneční mu
zicc -— dobře! ——Kdo alelepe může
věděti, jaké následky častěji držené
muziky za sebou táhnou? Nemůže to
nejlépe vědět představený obce? ——
Mladá krev je mladá, když jen hraje
tu si rádu, no to třebas i starý ko
likrát udělá, zakřepčí — inu s pánem
Bohem! ale krepčení stojí peníze, ti
skřipáci za darmo vám ani ncskříp
nou; a což teprv nabereteli si jak
můj nebožtik dčd říkával, několik těch
troubelů., ti se Vám zadarmo taky
nadýmat nebudou! a což teprv ho
spodskýl ten taky jen obcházía pilně
pozoruje, aby někdo z přítomných
hostů žížní nepošel — a to všecko
stojí peníze — a za peníze. Ale od
kuď jich bráti? — O běda obcem,
kde často tancují, tam taky často sly—
šet o krádeži, at už o všem jiném
pomlčlm. —
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Představenýobce má s doro
zumněním duchovního správce
ted' právo k udělování povolenikmu
zikám.-—Krásněji to ustano
veno býti nemohlo. — Oba,
představený obce i duchovní správce
maji se při muzikách oč starati. —
Duchovní správce, aby se tu nemr
hali nejdražší poklady: cnosta
nevinnost, a představený obce, abyse
zbytečně nemrtvilo jm ění,
jenž na jiné důležité potřeby v obci
a rodině často chybí; a ohledem na
to, jistě, že se na to zřetel obrátí,
aby sc_bezpotřebné časté tance ne
drželi. —

Mezi nejhlavnčjší povinnosti před—
staveného, a tu sice nejen samého
představeného, ale i výboru obce jest:
svědomitá péče o jmění obe—
censké. —

.lniění obce je svaté, —
ono jest nedotknutelné, nebot nená
leží toliko žijlclm, alebržtéž
i těm oudům obce, kteří se teprv
příště narodějí. -— Svaté jest takv
proto, že ustanoveno jest k účelům
svatým, totiž: k udržování ústavů ná
boženských, církevních, kostelů, škol,
chudých, nemocnic a jiných důleži
tých ústavů pro obec a společnost
lidskou. Z toho tedy už vyplývá ja
kého lil'íchuse dopouštějí Oni
n o pžedstavení obce , jenž L'OVOlUjÍ,
aby se jmění obce prostopásně mr
halo, jenž dovolují pitky za obecní
peníze. — O ten zastaralý ahl-lány
obyčej, který naproti vši přísnosti, a
na vzdor všem moudrým zákonům se
přec ještě sem tam vmnohých obcích
udržuje,!xolik ten už zlého mezi
našim milým národem netro
pil! ——Bezbožná chtivost napiti se
za cizi groš, nestřldmost,sváry,
hádky, rvačky a soudy, mají častý
zárodek svůj v tom pití za obecní
jmění; — a lážete Se proč? Ne
šťastná přirozenost lidská to už sebou
nese, že i mnohý jinak pořádný a
střídmý člověk, pakli se mu nápoje
opojného předkládá, za nějž on
neplati, sobě o sklink'uvíce do
volí. — No a kdyby i ne, tedy kolik

11
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máte těch zdrželivých? A pak kolik
máta takových, jenž za svůj g'roš do
hospody navejdou, ale jak vidí, že je
pítka za obecní, ó tu se jim leckdo
nevyrovná, a tu pak nadčlaji křiku a
šarvátu až hrůza Boží! — Člověk se
tomu musí podiviti, ba zapíakat by
musel nad tím, jak sem tam ještě se
hospodaří s jměním obce. — Mluv
jim o zakládání knihoven v obci, mluv
jim 0 čtení časopisů, mluv jim o tom
že chrám Páně, že škole jsou vcha
trnem stavu, že učitel trpí nedostatek,
že chudoba v zimě zmrzá a bladem
mře, mluv jim o tom,_ že potřeba je
obecní pozemky zvelebili, cesty opra
vili, střemořadim okrášliti atd., na
všecko není peněz, není času. —
Ale řekni, že mohou jít do heSpody
í vědro nebo víc piva vypíti za obecni,
6 to je hned živý hovor, tupá každý
čas, a máš hned celou hromadu po
spolu. —

Však ale díky Bohu, že tento
ošklivý zvyk už ve více obcích vzal
za své, a že i těch několik obcí,
jenž snad ještě na tak nerozumný ba
hříšný spůsob s jměním obecním za
cházejí, ted' oči otevrou , a to bude
hlavně záležeti na tom, koho si za
hlavu obce, za představeného vyvo
lejí; . protož opakuji: Občané!
volte za představené lidi,
jenž jsou hospodářní, svedo
mití a poctiví. — Kdo neumí se
svým dobře hospodařiti, ten také ne
bude uměli hospodařili i s obecním ;
kdo mrhá jmění svá, mrhati bude i
obecní. — Kdo okrádá sám sebe a
svou rodinu, ten také bude okrádati
obec. — Kdo se sám o své nestará,
ten se Vám nebude ani o obecni slu
rati. — Kdo v domě svém neumi po
řádek udrželi, ten ho neudrží ani v
obci; to sobě jeden každý dobře pa
matujte! ——

Moudrý představený v obci můževelmi mno o přispěti k blahu obce
_ tak jak rozšal'ný hospodář kblahu ro

diny. — U představeného obce jest
však okres činnosti 0 mnohé rozsi
řenějši, než u hlavy rodiny. Oňt má
na sobě mnohem větší těžkosti nežli

Čtení gábawnč :: námbrí.

tento. - .Ieho povolání je svatějsí,
než povolání otce, jemu je více svě
řeno, a taky za více odpovídání míti
bude. — Býti představeným obce není
žádná maličkost, není taky žádná la
hodnost; težké břemeno spočívá na
jeho ramenou; a protož zajisté jeden
každý moudřejší občan uzná toto těžké
postavení představeného, a bude hle
děti jej všemožně podporovali a to
radou i skutkem, a v pravdě, kde má
představený několik takových mužů
po boku, jest jemu o mnoho lehčeji,
tu nepracuje jeden, ale tu se zasazuji
Spojené síly o blaho a rozkvět
obce, a Bůh žehná jejich podnikůma
třebas by se proti takto spojeným
silámdurdiíínepřátele pokroku,
a ti, jimž se po starých nechvalných
obyčejích, jako lzraelitům po hrncích
masných v Egyptě bazi, ničehož nepo
řídí, kde pravda a zákon za základ
se položí. —

lv tomto ohledu nový obecní
řád obcím venkovským dobrodiní po
skytl, že budou moci se svým jměním
svobodněji vládnouti; doufáme. že
obce toto dobrodiní nebudou zneu
žívali, ale Že se se vší silou přičiňu—
jou, jmění své tak Spravovati , jak to
zákon žádá, a jak to na dos pěíé
muže a občany patří & sluší. —- Bez
toho to neblahé udávání účtů k úřa
dům nevedlo k ničemu, než že se tu
úřadům práce přidávala, a mnohé obce
že se tím jen lží a klamův naučili, a
lež nevede k ničemu dobrému, ona!
je matka zlodějství, ona byla první,
jenž na lidské pokolení uvrhla záhu
bu a zkázu. —

Jen s pravdou ven — pravdu si
mluvme, a přátele budme. —- Jen
se vším na světlo! Pak pře
stane podezřívání, výčitky a neláska.
—-Pravda, spravedlnost a
upřímnost nepotřebuji se
sv ětla b áti, jen l'aleš, pokrytstvi
a.sibalstvi hledaji tmy, kde by svá
rejdy provozovali mohly. _

Následujmež tedy našeho vzne
šeného Panovnika, a přispívejmež čim
kde můžeme, jeden každý dle svých
schopností , na založení velkolepá



Čtení jábamnč a ná-učnč.

stavby„Vnitřního blahobytu
Rakouska.“ — Přičiůmese at se
v obcích založí a upcvní blahobyt,
zaniožnost, láska a svornost. —- A
tím se stane, že se také založí bla
hobyt, rozkvět a_síla naší mohutně
říše, tím se upevní láska a svornost
národů žijících pod šíastným žezlem
Jeho Volič. Císaře pána Františka Jo
sefa [. a požívajících v stejná míře
Jeho lásky, a rovnoprávnosti jim mi
lostivě poskytnuté. Důkazem, jak otcov
sky milostivý zeměpán všecky své
národy jako stejně oprávněné dítky
miluje, jest blahonosný zákon, jímžto
se také náš narodni jazyk za vyu
ěo v ac i. na vyšších gymnásiich pro—'
hlásil. O kýž nebes dobrotivý Pán
žehná všem těmto podnikům, a kýž
zmizí všelikě nepřátelství, osočování
a zášť, a nastoupí láska a svomost
bratrská v obcích a pak i mezi ná
rodami. -—

163

Končím tedy má prostá mínění,
zanechávaje obšírnější promluvu o

Hůsohení představeného obce na blaobýt obce, mužům zkušenějším, mou
dřejším. —- A žádám tě, milý Mora
vane! abys na tvé daleké pouti,všem
mým milým a drahým bratrům a se
strám, jenž se mnou spolu radosti
bolnadštěstím neb neštěstím
m i l á h o n á r o d a srdečně sdělují,
mě Srdečné pozdravení přinesl, po—
zdrav též ode mne i těch, jenž po
sud v pohodlné lenosti di'imou, a ano
i těch, jenž proti pokroku a osvětě
se zpouzí ; obojím těmto posledním
zašeptej slova apoštola Páně: „Bra
tři čas jest, abychom ze sna
povstalil“ — Oněmpak prvním:
„Kdo setrvá až do konce,
Bpasen bude.“ ——

A s tím se milý Moravane na
tvé daleké pouti dobře měj. S Bohem!

Fr. Skopalík.

Proslov
u příležitosti besedy nebo divadla ve proapěch raněných vojínů.

Složil:Jan Soukop.

„Vzhůru národové moji statní,
S Bohem za mnou za vlast do boje,

Proti vrahu kvapte přeudatní,
Jenž nám ruší blaho pokoje.“ —

Takto Císař Pan naš chrabrý volá,
Žádný národ jemu neodolá.

Slovan, Maďar, Němec jako bratři
Na obranu velké Austrie

Tnsí meče, na reky jak patři,
Prápor společný se rozvíje;

Každé město, dědina i chyže
l-lrdě junakům svým věnce víže.

„S Bohem! buďtcž sBohem dobrá máti,
S Bohem sestro, děvo inilena,

Také já jdu za. vlast bojovali.“ —
A již žehná synu stařena,

Sestra s modlitbou jej vyprovází,
Milka kytka na klobouk mu sází.

S Bohem putuj dítě moje drahé.
Bojuj statně jako otec tvůj,

Jenžto u výšině žije blahé,
Za vla st že dal krev i život svůj;

Vítězem at pozdravíme tebe,
Padneš-Ii, pak míti budeš nebe.

Ký to rachot rozléhá se v dáli?
Války těžká boure srší blesk,

Meta smrti šípy, pálí —
Tady jásot, onde děsný stesk;

Svantovít*) sam bílém na komoni
Vell našim sborům, šavi-: zvaní.

l naš vojín, slovanské syn matky
V tuhé seči divy provodí,

Háji mužně vlasti drahé statky,
Jako vítěz z bitvy vychodí;

*) Svaníovit byl staroalovaiiallgý Bílh války.
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Vavřinový věnec akraň mu kryje,
Ale : prsou statných krev se lije.

„Ach kéž uzí'íln matku ještě jednou,
Dřív než za otcem se vypravím,

Dřív než líce moje na vždy sblcdnou,
Kéž se v lůnu lasky zotavím !“ —

Tak se modlí rek a bol se tiší,
Morana ') jej míjí, on to slyší.

Ajhle vítěz k domovu se běl-e,
Jinami jsa zdoben čestnými.

„Ach zdaž matka otevře mi dvéře?
Zda! se shledán: s všemi drahými ? —

S těžkým srdcem sebe sám se táže,
Předtucha mu hrozna jazyk váže.

Slunečko se ku lesinam kloní,
Víska klidná kyne zdaleka,

Na kapličce umíraček zvoní,
Vola jaksi děsně na reka;

") lol-ena, bohyně smrti.

Čtení góbamní a ntb—učni.

On, jen! v bitvě net!-asi se, tuší,
e mu skála'padů na ubohou duši.

Slza z tváří bledých se mu perlí,
Orlíma by letěl křídloma,

Zatím perutěmi jsou mu -—berly;
Ubožáku! jaka pohroma! —

Nekvap domů, nebo tvoje rány
Budou novy'm bolem rozedrany.

late!- přelaskava davno dřímá
V rovu rekovného manžela;

Sestru rovněž spánek véčn thi,
Svadla růže, než se zar éla,

[ Tvá milka v lilijovém květu
Právě nyní „s Bohem“ dala světu.

Ach kdoz nahradi mu srdce milé,
_ Kdo mu jizvy : láskou obváže?
Ciňte vy to duše ušlechtilé,

Vlast at slitovnouse prokáže;
Laska učinlivú, štědra ruka
Umírniž mu aspoň krutá muka.

Čtení průmyslové a hospodářské.
Naši řemeslníci.

Myšlenky a úvahy o řemeslníklch

„siemens, gate bnol“ řitároali naffi [
ftaři otcotoé; toffat bobušel, noni toto
přiflomi počíná ialft mocbáseti 5 obyčeje,
nalít [lomanfíti řemeflnid fi málo mohou
na tomto glatém bmx jaflábati; mšbnt
niťoo nemá ani tobo boáibo ftřibra oni

těd; papírů nenabyl, ano mětninč naňcbo
řemejlnictma je i tobo nejpotřebnějíjíbo
ncboftátoú. Soft to měn: politotolmi

bobmj utca t'o npnějfíím tožfu, tbešto je
:) togbělámóni nátobů, o citoilifati a prů
moílu to! mnobo mlutoi a pine.

Smila! čím to jeft? Go iefl příčinou
toboto ftúle je smábaiicibo neboftatlu ře:
mcflnilů nnnltb?

limita [: it'lb na to, tašle je iidj,
čím to, je to! pogabu ga oltatnimi nú
robt; etot'opeiflótni je nalégaii. Síně je
šábmj ; aid; nebube jobč minu přičitah'.

„Snu to notně monólqo, to fabrik;
:: Moja," obpotoi toóm icbm, „to nás
přimebou na miainu. Sá ajpoň nmobu
ga polotoični cenu ptetomati, je jutou to
tt) ftroie moráběiíf

Staňte je brubíbo. Bab mám grown.:
tot obpomi into pnont, aneb pohče ra
men\; letne: „Snu id umím.“

Gbcall [: tooprntoé příčiny bopi
bití, mnfi nafíc řemcfínih; bíije popro
toati. gleiroětííi mina této mflcobccní Qu
bobo a bročici gtújt; leží na temejlnícíd;

fanujdj; icít to Ibofteinolj lu mffemu, co

porognefl na ftupeň, na jatěm je foufeb
jabo nalějá. Qibl'hoo potračuic — notoc'

měla pojabuii nomad; potřeb, :: nam ře:
mcílnici oltátoaji fiála jen těmi Baztánu.
Sat jeho otec, běh a prabčb při práci fl



Šteni průmpflobč a bojpobačjlč.

počínali, tal i on, jal oni ttabiioo neb
bláto bršimali, tal mpíli, je i on je br
šeti maji. D tom nifbp nač řentejlnilne
přempmi neb přemnfjleti nedjce, ja! bo fi
to neb ono to čemefle uínabnil aneb
;lepfjil -— ! tomu ieft přiliš poboblntj;
on mojli, ze jej't bortí na tom, lboš mují
celý boši ben při práci ftáti a je nama
bati tělem — ! čemu pal jefjtč budpa
napinati a blamu fi lámou? —

.,ilngůw! .Ru přebit! ?“ Žije po
hon“ Ěalomč milí-ih) je ga pojiebnid)
bob po celé Gmropč togle'baji; ?lngličane
raboj'ti fi ruce mnou, %rancoujílo olejů
a ?Zčmci je nutí, abl) 50 ojiatniml po
flujaniali. — i! co mp Glomané? Sat
m9 fi počinóme? — ERčlteři jíme tal
bocela poboblni a netečni, še jej't nám
lino, pral) přelročiti, abodjom nablibli,
co ten potřít bnamená. Sini opět mojh
l'uji blamp olnem aueb je přeb bilnu se
galoienóma rulama poftaroí a ioracejíceje
! ímé praci potámuji blamou meči 61159
bručice: „Siftč čaje nic bobrébo!" —
Baioře olno i bméře, bl) notoúm blulem
burcomón nebol a pojimoi neb pojabi je
na jiné obtjčejné niijto, Poe jii po lolita
bejitileti praci jmou tona a pufti je to
bógni boji bo baljj'eljo moraběni, íáui je
bou bowote: „bat, můj otec, můj běb i
ptabčb a Ěůb jam toi, fteii n-fjedjno
přeblon—étal pramoali jaro já, a byli

poctiloč 5 prace rulou jmijd, jimi; proč
bod; já měl nějalč oprarol; to řemejle

" ",wfjal
ono je to bt3o omtgi. "

iBojebnou počíná najíemu řeuxeílnilu
obbčtatelů a jpolu i práce amóiimo ubý
mati, jbóni je po příčině a tu iu [me'
nejmčtfji “tobě ano 5ouíalojti jblebó, še
microblo, je; on tatofta beb móbčllu lop
těší, iefjt'e' o mnobo lacinčjiboftati možno
a je jimi tri; téměř gaplamen jeft. Qib

toiba, je mino potřeb:) jine lacinčjt fi
počiblti pbraničmjmi tl) cigmč pracoeoa
mimi mórobhj, nebbá mice o nanebo ře

mejlnila, tten') nemoba ga tal [tromntí
penig ptacomati, lonečnč botomóm žebrá
lem je „ma

3 toho pattuč mibno, eo blamni
přičinou :bubobp nafjid; řemtfhn'h't; na=

Miná mna! opět nova otqla, totiž:
„Glento, že naňi temejlnici tal
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netečntjmi jfou? !Btoč ji neblebi
ímá řemefla alepjfiti a gholo
naliti?" — R tomu opčt gfuffenoft
nam obpowibá: „ŽBíjebo tobo příčinou
jen 5 zam npatnč modjomómóni,
blamnč ale nebojiatečné webeni
miftrům jmčřenpďp nčenílů, ja
log i baremnč gpůjobb tomatpě
nebo šimota. tqujime, Lenebubefj'lo
bití, přeblešime-li laílame'mu čtenáři obta
sel nanebo řemcflm'la polub učenilem a
totoamjjem jeít.

Gblapec, jenmš nfougeno temejlniletn

je j'táti, btjmó obyčejně (bubáci) robičů jpn.
Dtec jbe ga jiným pomolóním, malta fi
blebi jmé prace a tal ubolnj djlapec jen
ponechán jam (obč. ní) ji bo nemjjio
má, necht bčló co je mu libi; leč tebbó,
top.; 5 negbebnofti něco mpmebe , čim bt)
robičům nfjtobil; tn mu ale na mij'tč
mjítrabn a napomenutí neeba otec d,:millu
bůl na gained) tancomati. Šoó obbpm
jmůj treít puj'tí je bo nome nejbebnoj'ti a
ta! to jbe, aj je čas fflolu namfjtčmoz
mali. -— %e fj'fole djlapee bneble abo
mácui a pal ji nepočinó o nic lépe než
to boma bčlal. 91 jali) tale bim? iboma
je po nirbo neoptó, čemu jeme j'jlole učil,
5ba=li umi čífti neb pjóti a počítati. “Ewě
bl) je tím otec namábal? D to necbt je

, [tai-á učitel; čač bi; pal platil jj'lolněbo?
—- QI ta! je flétna, ie šál twftoupim ge
Hloh), ani těd; nejpotřebnějíjiď) iočbomoíti
nemá, jotwa še ímé jméno pobepjati,
[[oma a člfla činí umi. “Baf mefjló jentč
nějaký čas huma, r&b jia, je je obpomč
jjloln čbaioil, uličnilnje cele bn a mp:

Nabi negbebnojh, až. mu lonečne otec 6
přijnou tmači oůnámi, še muji na ře
mejlo. bocbu je líto tč Imation), jiěmpon
j'lebnim čaje počínal i na je bo pláče. —
„3:96 nam" obpotoi mu otec, „něčim
je mujič aaa, jnab neobceč bát naben
nilem?“ Io tonečnč l;ne Hufem, že pře
ftane platu! a jmelí jíti na řemej'lo.

mřijba ! mijixowi bojíme gólům a
oznámí je. mu, i: je maji tři neb čtou)

roh) učit. Dtec po napomene, aby pelnč
poílondyal a více je on nej'tará. líčen

miba tomnrpjje : mika pracomati mpfli,
še též i on ma ! práci aaíebnouti; mille
bíla! mu stačí, aby [ch bo poloiel
pani,jíš gatimlrucebijti. ilia!
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jeft mu ufoujeno Dětí fe bomácí bčmečlou.
“Baní mu poručí mffe bo ludmně příněftí,
mob:; nanorní, břímí uafjtípatí a fbpě to
mptonal, (tam je djůmou; mufí totíš mas
libo třillouna celé bm) djomatí. menběláflí
něco bobře neb gaplúče-lí miftromo bítč,
již mu lítají poblamh; ob míftrowč a
nčtbp i pan míl'tr nelení přiložítí. iBo
fítčftí=lí je mu nčtbp to ludjpni prócímp:
lonatí a bítč ufpatí, nutil bo bílnp, tbeš
opět tomarniíňín ! pofluje bámó, ob nidjj
gbufta nabómet í fjtčbře políčtů bofiámó.
— QI tal ubobému učením nbčbne to!
(\ wíce, aniž je byl na řemeílo jefjtč po
bímal. Ronečnč btjmú přípufjtěn bo bilnp,
tbej mna! jen nějalé aprómlp bílá aneb
tomnrpffůml ruce bómá. © pc a to eblímč
mu nitbo nic neolóže.$bmóvlinčtbp
pro “patné mnlonanou práci móprojlem
obbařen,řítaji nm tomarpfji: Irp "Uhl,
já tale, lbnš ifem fe učil, mufí:
mal tepčtL"

ajoflebm' to! napabne míftru, je po
třeba jeft, bp učeníl| jeho bo opatomacíd;
bobin ebobil, abp pct; ga mbučenou bo:
ftatí ínobl. — išaffannj čtenář bube ft
fnab nitjílíti, je je tam nějate'bo mabřlání
bocbu boltaue; mňa? jal bp je guiólil!
— Sal boíub opatomací bobínb jařígem;
jím, není ani mozno, aby je to nic!)uče
níl' mgbčlatí mobl. gtepřepínómeďeluemez
lí, že to jen pro učenílp bobrů příležitoft
! [majení'fe a ! tropenínejbebnoftí. Hře:
nící je tam naléjající jíou 5 mělffibo bílu
iamá ganebbaná 'mlóbe) a učiteli jen na
obtíž jjouce, mlrnčjfjtm přenášejí. ——91
oftatnč, čemu je tam učí tí boni? Téměř
ničemu! Rteží již ; bomoma je čífti, pjáti
(: počítati naučili, těd; bómó tofjímáno,
B oftatnimí neabebp fe nedyce učíte! ani
alobíti. — !! pa! ten um; čas? erme
tomu, je djobí na opatomacl bobina; uče=
nílů tamft jen třicet; tl mají mnal!
učení je jen bobina tábně mptósanou.
Roliřcát tebp zmije jebnotiímó přijíti !
mbmolání, bt; četl aneb počítal? Sen to
fmutné jaříčeníi Málo mbají totomč
opatomací bobimjl Dpařomací bobim) bp
mělo acela jina! b'ti antigeny, o čem;
níže obffírnějí fi pogomoříme.

aonečnč celními mifb: ! učenílotoč
taborrí, že má ga mpučenou bohatí. bod;
famou rabojti ani jpáti nemůže a tění fe

Čtenl ptůmpflomč a bojpobúřflč.

jižl napřeb, še bube fmítí mezi tomarpjje,
a že je jbnmí té profletě učeniďč pobba
nofti. Sal míle bcší černé na bílém, že
je tomatpffem fiat, jeR prmní jeho ltatoft
o btjmtu, tteeou ft & l;neb loupí a na
butč, jat bp celtj fmět jebo bpl, ! ní na
úfted; po ulici lí toptračuje. 8 tcjpomene
R, je tomarnfjomč bo bofpobt; a ! „mu
jílóm" cbobímaji, obhabj fe bab pogbč to
nocí aneb aš ! tónu mracímají. Sia noní
též tomatbffem umíní ft ble jebnóní [múdp
brnbů je říbítí a l;neb při prmní příleži
teítí jme' 'přebfetojetí mpmebe. s.Břijba
ptmnč bo Ijofpobp přífebne i bneb megí
ípoluton—arpjjea bá nalití pltoo; jia mna!

pimu nejmptítj 51:39 je opije a ncdní fe:
bou ob [mpeb fameróbů bělatí co djtčíí.
“It bo mobí ; mífta na mífto, a; !onečnč
jpít to!, že nemůže mice na nobou Rání,
je“ nucen boulů fe bát botoe'fti. *Brobw
bin: je ráno mpflí, rbo toi co ga brbinfh';
tnc momebl a moptarouie pneb imám
ananujm, ja! je mčem opil. malbou nen
běli jbe jiš se ímómi gnómómi abomoma,
tteříš jej mebou bo [;ofpobt), lbeš jeft „mu
3íla.“ 3be je mu webe čaje jalo pře-=
beme ; opije je a pa! — alu; prý je aa:
bonbití nebal — eočbajuje peníse bubebc
níh'tm a pimo [mbm lameeóbl'an nalímatí
bámá, a'; fonečnč nemaje mice ani hej
caru ; tóbenní těžce mobělcmt 111sz opět
je bomů \oěftí bómá. QI to! to ebobi taš=
bou nebčli. ŽBDÍÍČACmu není ani na tom
bofti, puflí fe ae jmómi tametábo b= bn;
m latu), heři jej mgbpďp obebtají, a ta!
je ftřtoá, je je ímé mgbp ani na potřebné
fiat ft ufpořítí nemůže.

Eatomtjto jimi mebe mlabý mou:
čenec po belni čas, aj ft gpomene, je mu
té; třeba na cel'to na ólufjenou je tot;
bati. Dpatřen manbromniďou rništou a o
malem na góbedj, jenš obyčejně ne příliš
tučné bómá, toptračuze ft po filnicírobo
mnřni, je naň jiš uwljube čefajl. QIle ja!
je gmtjlíll SBříjba bo mice míli, nífbe
práce ! nalejeni. Sia nemá ani !rejcam,
bp bále ceftomati mohl. 3 probámá ae
febe natfhoo a lonečně í— šebře! Ejlat
je mu přece pontěftí práci boftatí. —
iD'řnobb ft pompflí, je jnab nyní poučen
jfa bofti nemilómí ololnoítmí fe přičiní,
aby ft něco ufpoříl, ča čej bp ft ajpoň

Haut na febe gtíbíl; a mňa! po břichu!
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on jebnó potom to!, jelo toe [roč bomb
toinč. ! fbpš cbce bále ceftotooti neneje o
nic mice jebou, nej jat má přicenomal.

Ronečnč má tobo fmčtem potulotoáni
hojki, totáti je bo ímé otčím) :: pracuje
gb: jeme nějah') čnb; počne pomtjjíleti, bo
ji tej ímé totajtni obnilítč jbuboioal. Sa!
mna! bo tobo? ':Benčj neni o be5 peněg
je Báti miftrem, to možné neni. aní te
prto počne Iitotoati matně rogbágemjď)pe:
nič a orbě je fpoňmofti. Dblibi jibčtoče,
nimi je a fianc fe miftrem. Bacbomané
penigc pabnou na miftrotoftwia na bombu,
a on gačne Šimnofi 6 prógmjma axiomu.—

gbe, [ajlamtj čtenáři, máš obrq
ílomanftébo řemejlnila a fice učenita i
tomarpfje.

!Ruše, je! po! možno na nejjitb ře
meftnicidb pojabotoati, obo iini boli nel
jfutečnč jfou? !Bžbot je aj bofub pto
jtfebtů nebojiómalo, bt) je mjbčlómati
mobli, bt; fi penčt májiti naučili a jid)
! bobrémn wpnaltábali. 91mfja! Doufejme,
je je náš řemejlnichj nato taté glepffi.

Qhoftřebh), jimi:; tobo mošné bocí
(iti, moblp bt; náflebnjici býti:

1. $ořóbn! gňgené opatomaci bo,
btm), to nidjj bp fe nčenici mjbčlámali.
Dpatotoacim bobinám bp mělo bóti mice
čofu měnoméno, nejli je to pofnb běje;
nemělp bt; btjti pouge na jebnu bobimt m
tčmbni obntqent), nébrj me to mošné, i
luští; mečer nejméně bobina bp jim to!
nototna bótt mobla 0 the bp tomu nic
na přeťášřu nebylo, třeba i bm! bobint).
— iBončmabš učenici obyčejně na tři
roh; Do učení přijímáni btjmaji, měla bt)
je učenidá Wola (opatomaci bobtntj) tě;
na tři třibp rogbčliti. SDo pnont ttibp bt)
je přijímali ti, tteři bt; boftntečnč čti“ a
pfátt neuměli, m3 bp je to tomto, into;
i to počitůni, mturonici a ptamopiju top:
učotoali. 233 brube' třibč pat bp fe mna
učotoato gónabům potřebmjd) obecmjcb roč:
bomoj'ti, jaloš jfou net př. filogpot, lučba,
počtářftmi, mčřtcttoi, trefíeni a rejjotoám
a p. EB třetí třibě pat bt, je moblo po:
bručoroati m gminčmjď) jiš přebmčted),
ješto bt) fe hůlešítbmi ol'ájalp, :: minto
to moblo bt) i nřjafč učení btjtiogmláfjta
nitb pianina, jesto ble ololnojti mij'ta
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— bt) toe mitfjt čáfl řemefet jábdtj.')
— mmm, že toho ainoebtnč učeniďé
“toto bt; metmi temejlům ht pomgnefjeni
je pofiouěiltj. llčem'ci, ble nafj'ebo nóblebu
mim) u mečer bt) tu bobinlu mimo bilnu
probteti mobli a bůtočtuiem je to nafje
páni) miftrp, že by to natofjtčmotot'mi
nfolo iiftč přetóšeti netbtčli, núbrj že by
[nab učenitq ! tomu jej'jtč bonucomali;
pončtoobš tajný rogumnt') a [točbomittj ;
nic!; usnati mufi, je to neni lbofteino,
řemejloali je pomgnefe na [epffi Buben
čili nic.

2. Shi bálfjimu mbčláni pánů mi
jtrů a tomatpjjů bp metmipřiípčlt)řóbnč
„průmpftotoe nuly.“- Stora to
lašbém točtfjim miftč neb mčftč by je
onto antibiti průmpjtowó Hloh aa při
tlabem 'Brajjlé. Rašbč mřtjíi mino,
ražbě měfto neb měl'tečto óomá m [obč
_iajiftč čnačntj počet řemejlnitů, ťtet'i by
je bub mečerními aneb nebčlnimi přeb
náfjtami na lepfji Bupeň mlbomofti po
iojne'fti moblt; jáhnů bp iiftě nelitotoal tě
mečemi bobinhj, tbtjš bt; něco ! [mčmu
poučeni flpňeti mobl. — Hijčlámúnim
jrňftá blabobot libit; mgbělantj řemec
[[níf wi job! ja! to té neb oné připab
nofti pomoci, jemu jen mošno 6 cigim
:: jabroničmjtn průmtjflem to jámob fe
pountčti a protoze bofti gnomenite ieft
pOlDDWČ,jej je aboši jem ; djing Baji
[ančbo platiti je muji, můše Iacinčji toli—
robtn mt probátoati, tubiš fnabnč fi obc
bčratetů namebe a bofttgnamenitébo jmění
fi ujpořiti může. “Ráž řemejlm't tofjat ta
towe'bo togbčtáni nemá a může fi je jen
pomoci průmoílotoč "toto opatřitimproto
mibime, jal bůleěité pro nčbo toto jílo
lb jjou.

Snu, co tomu řiláte, btqi přátele!
mui trojanč nafji, jíouce i na menlomč
řemejlnici? Bbaš i it to“ bp fe nebolo
tale průmbjíomá "Iota gařibiti? 9m; o
tom nepodjpbujem. tmm to mějte nepo

') Ena př. » mtftecb, lbe mčtfjina tfaldi jen,
1110pr bp je přebnámt) o tlateotpltmtna
fice bo bobtobna aatočftt. !Jobobnc tu 1!
ntjó inittab, tbc jiná řemejla pretplaboit!
gule těmto want pojorrwtt bp je tpmotgan
inčta; co; mpítím, “_ _bp_fepro treti tribu

baštit-o,!bebp boni ji; jalouji bromum
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chybněnčiatěbo bobtěbo učitele, im; &
ochotu neb ga bofti ftromnou obměnu bp
fc tomu měnomal, lodě 1: mečů: mončos
mati me točbód; o nóul'átb bo řemefeltal
bluoofo fábaiícícb; mimo to máte tam
[nabtéžlétatqléhtnih. budwm
nibo a fnnb na mnobód; mifted; itfitě
jiné m5bělané oiobn, jeto na př. přeb
Romaně tomóren. Ba to mám tu
číme, půibete=li ! nim Bf. šóbofti, Bo též
tve mgbčlúmánl [: mám nápomocni boli,
ze 6 tobofti tuto ! to! bůleěitc'mn bilu
přiloží. QI tal lat) mám bylo možno i m
newclhjd; měfted; průmoflomou “telu fi
gřibiti a to Beg: mnam nátlobu. Gtola
bt) mám porota boftt miftnofti, létat neb
lélátnit bt) mód mohl moučotvati lučbč 0
mm, učitel aneb budwmni měřicttoi,
řrcfleni, rófotoáni, počtům a imitacemilenia,
co ln; [z ! obecnému mgbčldni toaffcmu
bobilo. 91 to! bt; mlze, hrozi ptáteíc,prů
monomá "fota mimi málo (těla. Quito
pořábně 5aři5enou průmoflotoou mob.: Bt;
in:. miftři s tomamni nomfličmotoali;
učenici bo cbobili bo fmýd; opatmoacid)
mono! gicpfíenód; bobin.

thalně co bo icmě nanim řenuíb
nířům gitammltč přifpimalo ! buffemnémn
mběláni, bolo bt) pilně čitáni pouč
nbd; !nčl; iebnaiicid) o točbád; o ně:
niciďy tólaizzcid) fc řemcfeI :: průmoflu
můbcc. Rnibo při mgbělámóni (ibn maii
gnomenitou úlohu. 518 ražbě obci Bo fl
měli blebět řemeílníci na miftč obmotIód)
pitel :: iinůd) aanmelód; stvořit rabčji
řábnou hiibomnu gaříbiti. *Bognenóbln bt)
to wife filo; nemufelo bt; mett'é málolm
požebnou na to Bóti; !ašbú bo blobět čna

čna. prominut o bolpobóřflc'.

po čaíe nčjolbm přifpětotem na tnibtp
jmění milyonmo tognmošomati (: to! Bt;
fc ga nebloubú čas bolti matná fBirla mov
Bromid; fnčl; antibila. Rba bo it to nflu
tcčnilo, tam ned; at jeft obqřelé matení
lněb, jcŠto bo fe loupiti mělo, Bt; fc [nob
pcnige abotečnč 50 lcbaiatčo beatem! nc
ioobagomaio. ——Mimo to 51; měli nam
řcmcilnici fi bleběti geopatřiti čafopiit)
pro Šlmot můbec :: řemcfla gwtúfftč. u
ta! bo tašbč ptůmofloioč Note rnibonma
po botu ftáti měla, ; niž bg řemcílnici i
mimo molu těšiti mohli.

Scfftč iebnou [labemc nan'im leme
llnifům tuto bůlcšitou góleěitoft na frote;
ieft to mic, o nič bp [: ani pfúti :: l;n
mořiti přeftnt nemělo; neb ia! bluboto bo
iimota a řemefeí Mód, máme přitlab na
mnm; togbčlamiq nótobecb. žRcbo, čim fc
porosncílo angliďo? (So bolo francouas
ítúm mótoblům [lamnčbo jména? SRi: ii:
nébo neš ootogncneni řemeílnílů na [:le
fmpeň rogbčlanofli. QI proč Bt; to iu nás
bóti nemohlo a [nab nemělo? — Why
flimc, je bofme jim aft mnoho nečabali.
!Bůlc im, pemnó unii: :: tootrmaloft!
QBšbot nás fama příruba ! tomu obl.-&=
gala, abodmn [a ftali oramómi ptůmoíl:
niti), babou: nám boinoft šelem a uhlí,
nejmčtnl to hitom mprůmoíloměm koště.

ŽUiimo to nám abómnii ieITtě brou
mocné proftřcbiq, jimiž bo i: matcrialni
(hmotné) potřebu) nancljo šimnoftníta gno
menitč alcpriti bolt), a to ifou: [pol
čomúni ic řcmcílnirů ! [polcča
nému moráběni a tonáni fwád;
iemcfel a po! [polečnč „gólošni
Info.“ Nauč. Bino.

Reč
činěné na pátou neděli po zjevení Páně r. 1859 k živnostnikům

Viškovsky' m, aby sobě utvořilitovary š ský spolek.

Nebyl bych se nikdy toho nedůl,
že se dnes na tomto místě, a v tomto
shromáždění octnu. Než ale prozře
telnost Boll vodl člověka po rozlič
ných cestách & rozdílných užívá pro—

„me jak dobre jest, . jůutéčenó, kdy! u.
bývnjl bratří v jednotě.“ Žalm 135, ].

středků k docílení účelův dobrých,
čest a slávu Boží, a štěstí a blate
nost lidskou rOzmnožujlclcb. Totéž
prozřetelnost Hospodinova mne dnes
přivedla sem do této Společnosti 'o.—
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zůstávající z údův jednoho stavu, —
do shromážděni samých řemesl
níků, z nichž někteří již cile svého
došli & mistři jsou, jiní však teprv po
tomto cíli svém toužejí , ještě tova
ryěami jsouce A těmto poslednějším
tovaryšům totiž !: vůli jsem z většího
dilu sem přišel. abych jim něco dů
ležitého, a spolu pro ně vehniužiteč
něho a prospěšného pověděl. A co?
nebudu dlouho okolkovati a povím
zkrátka co na srdci mám. Já jsem
přišel, abych Vás, roztomilí tovaryšil
povzbudil ktomu, a b y ste a e m o 2
nálí všickni vespolek spo
jíli tím cilem, byste u vířekatolická
upevňování, k dobrým křest. mravům
povzbuzováni, a ve vědách kazdemu
statečněmu mistru potřebných vyučo
váni byli; a takovým spůsobem se z
Vás časem rozumní, moudří, rozšaíní
mistřiv pravém křesťanském
s m y 5 l u stali. Proti tomuto krásnému
a vznešenému úmyslu nedá se niče
hož uamitati, a kdo z Vás jen trochu
rozumu má, a dobrého ducha jest,
zajisté radu mou ochotně přijme. Ale
mnohý z Vás by mne říci mohl:
k čemu spolek? vždyt se může kdo
chce i bez spolku sám pro sebe vy
nasnažiti a cvičili, aby se jednou do
brým, moudrým a rozšal'ným mistřem
stal. Dobře má, že můž e; já se ale
ptám, zdali se také každý sám pro
sebe sk u te č n á cvičí, učí a vyna
snažuje státi se jednou dobrým mi
strem, takovým mistrem, jakž si ho
Církev a národ žádá? a odpovídám
směle, že ne; a sice proto, pončvádž
iednotlivcovi schází chuť i pří le—
žitost k tomu; obojí: chut totiž s
příležitost poskytuje jednomu každému
náš spolek. Vemte nový peníz stříbrný
do rukou, kolem něho naleznete slova:
„unitis viribus“ t.j. „spojenými
silami“ ; a hle tato slova obral sobě
nejmilostivější nás císař pán za heslo,
poněvadž přesvědčen jest , že se
všecko nejlépe spojenými sí
lami daří a že co jednotlivci velmi
těžké aneb snad i nemožné jest, snadno
se vyvede a podaří, když se více lidí
k tomu spojí. a každý podle sil svých
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pracuje. Velmi krásně vysvetlil tuto
pravdu Velehradský král Svatopluk pa
mátným a Vám zajisté známým při-—
kladem, jak ty pruty lámali dal sy—
nům svým. Tuto pravdu hlásajiapo
tvrzují kláštery , bratrstva, jednoty
a t. d. Každý může sám pro sebe
svaté livu býti, apřcce jich takmnoho
slnupilo a podnes vstupuje do klá
šterů; každý se může sám pro sebe
modliti, a přece tak mnozí sestupují
se v bratrstva, — každý může sám
pro sebe v dobrých knihách čísti, o
rozličných důležitých předmětech roz
mýšleti, ve víře a dobrých mravech
ae cvičiti, a přece tak mnoho jednot
povždy bývalo a nových podnes po
vstává; ato proto, poněvadž vůbec
známo jest, že jen tam jest vznik a
zdar a prOSpěch, kde jsou spolky,
kde se Spojenými silami pracujel —

A tak jest tomu nejen v du—
chovních věcech, nýbrž i ve všech
jiných. Pohledte na tak rozdílná vy'
tečná díla, kteráž ve světě povstala
— nechci (lt) dávny't'h starých časůa
věků se zabírali, ale chci vám raději
z nového včku několik na pamět
uvésti. Pohledte na železnice,
které tolik povyku einčjt a tak veliký
vpliv na obchod, řemesla, hospodář
ství a na veškerý život mají. — Jak
povstali? vystavěl je jednotlivec?
Nikoliv. Ony povstaly » většího dílu
na akcie t. j. množství lidu se spo
jilo vespolek, každý z nich přispěl
něčim dle možnosti a libosti své, tak
se nahromadil dostatek peněz, a tak
povstaly železnice, dílo to, které ve
likou změnu učinilo ve veškerých po
mčrách společenských. Podobným spů—
sobem povstaly i fabriky. Málo.
která fabrika vystavěna jest a provo
zuje dilo své nákladem jednoho člo
věka; anobrž obyčejně se jich více
spojuje k vystavění a k provozování
obchodu. —

Vůbec se pokládají fabriky, zlást
odřemeslníků, za škodlivé.
Kdyby jen fabrik nebylo, pravívajíře
meslnici, lépe vedlo by se nám. Úko
lem řeči mě není, obšimě tlokazovati,
zdaž fabriky užitečná neb škodlivé



170

jsou. -—- Nechat je kdo pokládá za
užitečné neb škodlivě, jemu k vůli
býti nepřestanou. Fabriky skutečně
jsou a sice u velikém počtu jsou! Co
maji nyní činiti ti, kterým se zdají
býti ke škodě? Po móm přesvědčení
musejíspojenými silami pra
covali proti nim t. j. nepracovali, aby
je snad zničili, aby fabrik neslávalo;
to by byla marná práce; ale onimají
pracovali společně k tomu, aby vedle
nich obstáli, aby ačkoli fabriky jsou,
přece řemeslo své provozovali a z
něho přiměřený užitek láhnouli mohli.
Fabrikanli se spojili proti jednotlivým
řemeslnikům, a proto musejí řemesl—
níci, aby obstáli, se spojili proti l'a
brikantům -— (ne nepřálelskommyslí
— to by nebylo po křesíansku, a
proto by to nemělo lake žádne po
žehnání). A jak? Pánům mistrům to
povídali není můj úkol -— li musejí
sami rozmysleli, jak by to vyvedli;
tovaryšovó ale dosáhnou navedení k
tomu v lovaryšském spolku, který v

. městě nasem zarazili se má.
Tento spolek bude zřizenýlaklo:

On bude míli výbor řídící, a
tento výbor bude pozůstávati: a) z
předsedy, b) z místopředsedy, e) z
tajemníka, d) z učitelů, e) z otceto
varyšů, a f ) z příručníků, kteří ztn
varyšů vyvolení bndou.

Výbor ochranný; jenž
bude poaůslávati ze všech dobrodinců,
kteří jakýmkoli spůsohem: radou, po
učováním, penězi spolek lovaryšský
podporovali budou.

P ř e d 5 e d a , kterýžto povždy
kněz býti musí, bude řídili všecky
duch0vní záležitosti spolku a spolu i
školu, a bude za to své duchovní
vrchnosti zodpovědný. Ostatní záleži
tosti spolku bude vy'bor vyhývali
společně předsedou.

Místopředseda budeřídili
všecky hmotné a ekonOmickó záleli
losti spolku, bude míti a provozovali
kárající moc nad těmi, kleříprolísla
novám jednali budou, 11spoluíprávo,
vzdorující tovaryši ze Spolku vyloučili.

Učitelově budou tovaryšev
rozličných jim potřebných předmě

Gtcnl průmpllowl a bojpobáíjll.

lech: v kreslení, ve zpěvu, vpočtech,
v děje- a zeměpisu a t. d. vyučovali.

Tajemnik bude předsedovik
ruce, a podporovali 'ho v jeho úřadě.

Otec lovaryšůzaslavámísto
skutečného otce; dohlíží na zevnítřní
mravně chování toraryšů ; napomíná
jich, uděluje jim dobrou radu, dn—
mlouvá jim, a udává vzdorující misto
předsedovi.

Příručnici obstarávají roz-—
liěné věci a záležitosti, která jim od
výboru budou odevzdány a svěřeny,
a přednášejí žádosti a prosby svých
spolubratrů výboru.

Do výberu, jakž jste nyní slyšeli
patřejí také učítelově, a ti budou vy
učovali. Kde a jak? To vám zkrátka
hned povím. Každou neděli se sejdeme
po službách Božích ve škole, a tam
se sejdou i pání učitelová, s kterými
jsem již v té věci mluvit, a kteří se
s ochotností usvolili všecko učiniti,
co k prospěchu a užitku vašemu bude.
Každý z nich chce Vám něco před
nášeti; jeden kreslení, druhý počty,
třetí dějepis, čtvrtý zeměpis, přírodo—
pis -— ovšem v takovém rozměm jak
čas postačí a jak toho třeba řemesl—
níkovi za našich časů. Zpěv se také
nezanedbá — nebo zpěv dodává k
práci chuti & zvolebuje, posvěcuje
takřka dílo. Řemeslník, který připráci
své zpívá, dává veselosl svého ducha
najevo; a tak, jako Bůh veselého
dárce miluje — tak téz miluje vese
lého dělníka; a pak zpívající při práci
řemeslník dokazuje zpěvem svým, že
se svým osudem spokojen jest, že
není při práci netrpělivý, nevrlý; nebo
netrpělivost a nevrlosl se obyčejně
objevuje repláním a klením; a kdo
replá a kleje při práci, nemůže se
hbití Bohu a dílo jeho se nemůže da
řilí, na ní nespočívá požehnání Eáuěl —

Vždyť my jSmc chodili do Škole,
bude si snad mnohý : vás myslilí,
nač bychom nyní v našem dospěle_'
ším věku zase se nudili? Já se ae
ptám, jestli se také všemu jako ták
naučil, čeho mu v řemesle třeba?
A odpovídám směle: ze ne. Kněz,
právník, lékař chodí přes 12 roků
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do škol — a když vstoupí do sku
tečného veřejného života, musí se
zase znovu začal učit, a brzo se pře—
svědčí, že ve školách obdržel jen
základ, na kterém má potom v životě
teprv děl stavěli, aby dostavil lo sta
vění, do kterého se dál; t. j. chceli
býti dokonalým rozumným knězem—
advokdtem -— doklorcm a t. d. A
kdožby si myslil, že se ve školách
naučil všecko, a že se později nemají
již nic učili, jest na omylu, a svým
ůřadověním dokazuje, jak klamné a
spolu i škodlivé bylo domění jeho.
A tak jest to také :! řemeslníkem.
Obyčejně chodí každý, kdo od ro—
dičů svych k nějakému řemeslu určen
a ustanoven býva, do farní školy.
Tam se naučí čísti, psálí, počítali —
kdo pilně do školy chodi, pilně se
učí, doma se cvičí, a i potom když
ze školy vystoupí tyto předměty často
opakuje, může se arcif alespon to
nejpotřebnější naučili. Avšak co se
stává obyčejně? Mnozí chodčji ne
dbanlivě do školy, ve škole nedávají
náležitě pozor, doma nic neopakují,
a kdyz jednou ze školy vystoupnou,
na knihy ani se nepodívají. Tak se
stává, že časem i to zapomínají, co
se ve škole naučili. Oni neumějí nic
dobře napsat, nedovedou sobě nic
náležitě spočítali, ano snad ani do—
bře přečíst, a tak jsou ustavičně v
v rukou cizích lidí a zdviSejíve všem
od jiných!

A pak — od řemeslníka se nyní
mnohem více zádě, než číst, psat,
počítati. On má aspoll uměli kreslili,
má něco aspoň měli z íučby; on má
uměli naležitě knihu založili a vésti,
rozličné spisy: konta, kvitance, listy
sholovovati. Nezná-li se vpísemno
stech těchto, musi sobě nechat všecky
tyto věci od jiných lidí shotoviti a
za ně dobře platill; a při tom při
všem ještě mnohdy potřebné tyto pí
semností nedostane tehdáž, kdyz jich
právě nejvíce potřebuje. Není to po—
litovaní hodně postaveni ? Nenili ale
též veliké dobrodiní a štěstí, kdy! ke
všemu tomu může dostati tovaryš na
vedení — když se tomu všemu může
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pohodlně naučili a sice jazylem při
rozeny'm — v materštině, jako se
moudře děje v Pražské průmyslové
škole, kterouž jsme si za příklad zvo—
lili a podle knih od ní vydávaných
se spravovali budeme? Příležitost k
tomu Vám poskytne škola řemesl
nit-kú.

Tato škola se bude každou ne
děli po službách Božích drželi, t. j.
každou neděli se bude nějaký uži—
tečný předmět od některého z pánů
učitelů přednášeti. Co se bude před
nášet, to se Vám vždy napřed poví.
Tato škola bude sice všem otevřená
a každý dd spolku tovaryšskěho bude
mílí právo ji navštěvovali; avšak přece
nebude nucen, všem předmětům se
učili, nýbrž jen těm,kterě bude cheet;
hu kterým bude míti náklonnost ara
dost. Jen když se náboženství bude
přednášeli, bylo by žádoucno, aby se
všichni shromáždili. Důležitost tohoto
předmětu to zajisté vymáhá. Při tom
vas musím upozornili, aby jste setoho
jména „škole“ nelckaIí, nebude to ta
ková škola jako pro děti; bude to
škola pro dospělé mládence a podle
toho bude také uspořádaná, a
učiní se vám dle možnosti pří
j e m n o u.

Oudem lovaryšského spolku může
se stáli každý svobodný katolický lo
varyš jakehokoli řemesla, který kře
sťansky život vede, aneb aspoň bu
doucně křesťansky se chovali pi'islíbi
—-—dobrou pevnou vůli !: řádnému
života apůsobu projeví. Nekřestanský,
prostopášný život se žádnémthterýž
oudem toho spolku bude, trpěli ne
bude a nemůže. Kdo se chce oudem
tohoto spolku stáli, ten se musí na—
před u předsedy ohlásili — a sice
kdy chce. Přijímání těch, kleíi se
ohlásili, díli se bude každou prvním
deli v měsíci.

Každý, kdo do toho spolku při
jat bude, zůstane oudem jeho tak
dlouho, dokavad v městě našem v
praci selrvi, dokavad sám d obro—
volně nevystoupí, aneb z něho ne—
bude vyloučen. Vyloučen bude každý,
kdo se jakékoli znamenitější netrav
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nesli veřejné dopustí, aneb jináhe k
ní svede.

Jako každý spolek musí míti jistá
stanovy, podle kterých se lidové spra
vovali mají, bude také Spolek tova
ryšský své pravidla míti -— a ty jsou
následující :

Oudově tohoto spolku se musiejí
zavázali: 1. Ranní a večerní modlitbu
svou nábožná vykonávali. 2. Každý
den známouanliíonu: pod ochranu
tvou se utíkáme—pakmodlitbu
k sv. Josefovi: prosím tebe a
Bano . . se modlili, k ní „olče
náš“ a „Zdrávas Maria“ a slova:
Sv. Maria -— sv. Josefe! orodujte za
nás! připojili. — 3. Každou neděli a
svátek kázaní a mši sv. mežnáli apn—
lečně nábožná slyšeli a odpoledne se
na sv. požehnání zúčastnili. 4. V ne
děli a ve svátek nd práce se zdržo
vali, naproti tomu ale ve všední den
pilná a svědomitě pracovali. 5. Před
suveným a mistrovi svému příslušnou
čest prokazovali a jemu ve všech
slu š n ý c h věcech volná poslouchali;
ku svýni Spolutovaryšům ale se vlídně
chovali. 6. S učňami dobře a laskavě
zacházeli, je k pořádku a nábožnosti
vésti, při tom však se do prav mistra,
který jejich pravý pán a vychovávalel
jest, se nemichati. 7. Nepočestná ne
mravné domy nenavštěvovali, s ne
mravnými osobami žádnáhn spolku
neměli, a od břešení a klení jakož i
ode všech výslupků se zdržovali.
8. Nočních toulek docela se varovali,
a v určený čas na večer domů při
cházeti. 9. Posty od cirkve sv. usta
novené plniti. íO. Svátost pokání ——
oltářní dle úmyslu kat. cirkve —
možnáli společně přijímali. tl. Chu
dých a nemocných spolubratrů se
laskavě ujlniati a jich dle možnosti pcd—
porevati. í2. Zemřelě spoluůdy k
hrobu doprovoditi a za ně se modlili.

Kdo tyto stanovy přestoupí, bude
napřed v dobrctě :: lásce napomenut,
a kdo neposlechne, ze spolku vy
loučen.

Původcem takovýchto spolků jest
kněz Adolf Kolping, vikai-při
biskupském chrám! v Kolíně. A víte

Gtmi průmtjjlowč a bejpobdřftč

co ho k tomu pohnula tovaryšské
spolky zakládali? Truchlivý polito
vání hodný stav, v němžto tova—
ryší z většího dílu vězijou — pak
mnohonásobně nebezpečenství, kteráž
jim ze všech stran hrozí. A jak pak
on — kněz — ku vědomosti toho
truchlivého stavu tovaryšův přišel?
Co kněz může věděli o poměrech to
varyšů? Kolpíng byl sám tovaryšem, on
sám,jakž vyznává,celá to živobytí to
varyšské zkusil, a proto všecko dobře
seznal. Mohl bych vám mnoho o tomto
dobrodinci a otci vašem vykládali, ale
pro krátkost času chci uvásli jen několik
slov, kteráž v řeči svá, kterouž činilv
Brně, pronesl. „Já jsem byl tovary—
šem a nestydím se za to! já vím, že
každý v slave svém počestný muž
může býti, nechat jest králem, aneb
pohrabáčem! Já jsem byl tovaryšem,
a znám a zkusil jsem celou bídu,
která na tomto slave lpí. Já vím,
jak jest v dílnách , jaká řeči se tam
mluvívaji, jaký morový vzduch tam
věje. A do těchto dílen bývaji posi—
lány 13—ldlclě dílky za učně. O to
by byl zázrak, aby se tam na těle
i na duši nepokazili. Z nich se stá
vaji časem tovaryši , kteří pak to co
slyšeli a na druhých viděli, sami pro
vozují a do největšího nebezpečen
ství tělesného i duševního uvrhují.“
-— Jest to málo slov, ale mnoho jest
v nich obsaženo -— však si o tom
obširněji povíme, až, budeli spolek
tento uveden do života, až ——dáli
pán Bůh — budeme se scházívati.

Největší neštěstí ——dle Kolpin
gova domění -— pro tovaryše jest, že
nejsou, jakž to kdysi bývalo, údami
rodiny ——že jsou z rodiny takřka
vyloučeni a sobě samým zůstaveni.
Jindy patřil tovaryš k rodině mistrově,
en u mistra přebýval, spával, jedl, a
mistr se o něho rovně tak, jak o své
vlastní děti staral. Nyní však jest to
vnryš sám na sebe odkázán, on u
mistra jen pracuje, a ten ho Vypláci,
a pak může dělali co chce — aproto
jest zapotřebí, aby, poněvadž jsou to
vary—ři: rodiny vyloučení —- sami
sobě rodinu utvořili -—aby
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se ve sPolek spojili & časem scházeli,
veSpolek Se radili — k dobrému po—
vzbuzovali, se bavili, veselili, rado
vali, užitečnému poučování naslouchá
vali, vzdělávatelné spisy čilávalia td.:
k tomu ke všemu vám poskytne pH
Iežilost tov. spolek. Vy budete takřka
jedna rodina —bratl'i vespolek,
budete všickni k jednomu cili praco
vali, totiž: aby nábožnosl a cuost,
pracovitost, láska a veselou v Pánu
mezi vámi se uhostily a panovaly.
Vznešený to zajisté cíl! Kdožby :
Vás k němu nechtěl přispěli? Vybu
dete míti příležitost alespoň v neděli
se spolu scházeli, a neco užitečného,
potřebného slyšeli, viděti, promluvili.
Veliké to zajisté dobrodiní! Viďte, že
dosavádnl života spůsob nebyl ku
blahu ani časnému anivčénému? Ne
mějte mně za zlé, když to místo vás
řeknu, jest to pravda, a pročbych to
neřekl, vždyť to Celý svět viilí —
sotva jest po službách Božích, tak
obyčejně jdete do hospody a tam se
mnohdy i nedovolenym spůsobem ba—
víte; kromě hospody jest procházení
aneb navštěvování jiného pohlaví nej
milejší nedělní zábavou; a kam tato
obojí zábava mnohého již zavedla,
když se ji nemírným ——nepořádným
spůsobem oddal, to nepotřebuji Hei—
to beztoho víte; že k ničemu do—
brému, to jest věc jistá. hm N! to
není v pořádku, mladý člověk ten
může a má ten čas nedelni užitečnčji
a lépe vynaložit. A k tomu vám zase
poskytne příležitost krásnou teu tov.
spolek.

Nemyslíte si ale drazn mladíci!
že se budete musil pořád jen učili-—
že nebudete smět nikam chodívali, že
nebudete býval dobrého rozmaru. —
O nikoliv! Všecko bude vám dovo
leno. Vy budete smět také tiu-podu
navštěvovali, bráti, se bavili, veseliti,
ale však jen vsecko v Pánu — po—
řádným křesíanským spůso
bem, tak jak to na kat. tovaryše
sluší, a jak mu. to užitečno jest. My
se nebudeme pořád jen učili ——my
si časem zazpíváme také nějakou
krásnou píseň — něco žertovlébo si
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někdy p0víme ——-se zasmějeme —
v létě půjdeme společné někam do
Boží přírody tant kpnsvátné Mcthodce
u Hrádku aneb do utěšeného svato
janského ddolí opatovického a tam
budeme dobré myslel A tak se roz—
Iičnym spůsobem budeme bnvívali.
My se budeme držet slov sv. Pavla:
radujte so — budte veselí — ale v
Pánu (t. j. tak, abyste Boha, svého
otce neurazili). Kde se Bůh uráží, tam
není pravá veselost, tam se provo
zuje prostopášnost škodlivá a záhubná,
kterouž tak mnohy' v pozdějších letech
trpce Oplakává. Pročež nelekejte, ne
hojte se nic' tobe spolku, ku kterému
vál vybízím. .Iá vás ubezpečuji před
kem, že se vám bude velmi libiti, a
že z toho budete míti veliký užitek!
Kdyby to bylo něco podezřelého, aneb
vám příliš obtížného aneb snad i ne
užitečného, tak bych se neopovážil,
vás veřejné povzbuzovali. Poněvadž
jest však tovaryšský spolek věc velmi
prospěšná, kra'sná, užitečné, proto vás
z pravé křesťanské lásky do něho vo—
lám. Já z toho nebudu míti, leč praci
a snad i mnohé mrzutosti. Avšak žá
dných se nehrozím překážek; nebot
Vám k vůli podniknu,podstoupim sebe
větší nesnáze. Že tyto spolky užitečné
jsou, potvrzeno mnohonásobnou zku
šenosti. Od roku 1848 se náramně
rozmnožily po všech krajeeb a nám-.
dech. A nehodno bylo by, kdyby
právě tovaryšstvo moravsko-slovanské
se neznate ku svému dobruaštěslí! —

Nuže! vyrozumeli jste řeči mé,
poznáváte juž, že nevyhledávám leč
prospěcllů Vašich? -— Doufám, že
jste poch0pili slova má, a že vyzváni
mé nebude bez výsledku -—alebrž že
větší díl z Vás se přihlásí: nebotvím,
že Vám zajisté na tom záleženo jest,
aby jste byli spořádanými kat. tova
ryšami a někdy bodnými, šlechetnými
& moudrými mistry. Čiňte tedy, abych
se v náději mé uesklamal. Uvažte
dnešni řeč mou, poraďte se : pánem
Bohem a se svědomím svým a pak se
přihlaste a seslupujte se ve sbor
tovaryšův katolických ale neod—
kládejte s timto přihlášením dlouho;
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mně by bylo velmi mílo, kdyby jste
se ještě tento týden, aneb nejdyl za
14 dní všichni, kteří chcete, přihlá
sili, aby jsme pak s pomocí Boží
mohli začal. Kdo se přlldásí, bude za
psán — a pak do toho spolku přijat.

A nyní ještě něco. K založení a
zachování tohoto spolku budeme po
třebovali také peníze na světlo, dříví
&jiné potřebné věci; pak bych rád,
aby nemocní ůdOVé od tohoto Spolku
byli podporováni; aby sobě spolek
tento dobré a užitečné knihy zjednal,
noviny držel — čehož jest ku vzdě
lání neyhnulelně třeba. !( tomu všemu
ale potřebujeme -— peníze. Pak by
bylo velice dobře , kdyby jsme měli
svou místnost, kdebychom se scházeli
a bavlvali mohli. — A vy mnoho pe
nez nemáte — nenlli pravda? — Než
ale nelekejte se. — Něco dostaneme
od dobrodinců, kteréž sobě hledali
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budeme — a něco musíte vy sami
dáti; nebude toho mnoho. ——Kazdy
z vás tolik snadno stihne, kolik žá—
dám. Slyšte tedy: při ohlášení složí
každý z vás 30 kr. & pak každomě
sít'-ně 10 kr. &tuk budeme míti zvláštní
pokladnici i svého pokladníka, který
čtvrtročne skládali bude účty. Sklá
dati se budou ty peníze u otce to—
varyšů, který je pokladníkoviode
vzdá.

Povšimnete—li si slov mych upřím
ných a prostoupíli řeč má veškeré
živnostníky v druhé naši Moravě, po
chopijou—li řemeslníci čas svůj: pak
nebude třeba, aby se nastávající vol
nosti řemesei & průmyslu strachovali.
Se vzdělaností Založenéna zá
sadách víry a proniknuté duchem
Církve sv. navrátí se pod střechy ře
meslníkílvopět zlaté dno.

emeslu čest, pokroku zdar!

Dobrá rada lepší než peníze.

Glomččcnftmi, jat nás o něm ktoe
bůmeílnólháře! *Btambomil poučil,
batoh;- fc fnab tafé bobte ptipobobnití
fl'romu, jenš Bt) jaiiftč jbnnul, fbhbl) fc
miimilmámouučení thime a, —
flight) nebo! jatořcněn m jemi (Eithne
ímeté. BImHat ftromu tetě tepla & [mčtla
třeba icft, abl) roli! a emoce přináffcl.
Sídlí; nepřinánetobt) potolcni libflč mnoho
ušitht, tbtjbt) [: nejabřimalo a ">an je
neofmčcomalo bobomilou toaběíanofti apo
fmatnómi měbcmoftmi! Salaš fe firem ;
mobútnód) baluji ftldbá :: toto jdem ra=
tolefti a mětmičfp fe nabíhají; pobobně
Helene icft člomččcnílmi ; melil'ód) nóta:
bům, !teříšto fe tojmčtlvuji to chce, to:
him; :: t. b. thýčet $tambomil bom:
bil, je fc nátobowč romnčš to! jelo ic
bnotlimč alelu) rojejnámaji netotito pebl:
řeči, alcbrš telé pebl: mrawům, perům,
obočcjůw, poble rojličmjd) nátíonnofíi,
temní :: [chci,—není, —- pornem, pebl:
pomohl). Dlárob náš můbcc dymálm
Sóná pro jinou mirnoft, bobroírbcčnoft ::

Nemej v nenávisti těžkého díla ani orby,
kterou! stvořil Nejvylil. Siracb 7, 15.

pratomitoft. llčcmj proteftant baba při
pifomal mbtcčné wlaftnofíi into Šlomo:
nům — jejich rolnidčmu gamčftnáni a
mtaiil, je memu ga t'tarobámnn fe ob
honící; přcbtům přiučomali orbě a mincí
němu bolomání (gereimten. Staré fm.
iBoniíác umúbimal !)tčmcům libílmunftó
ča přítlnb pilnoftí a boípobátítě ítatcčs
nofti. Ella bma [měbhy tyto mohli Bochum
fc obmotatl proti tupttclům nanebo ná
roba, tteřišto nepřcflámaii metýlatl nám,
into Btjdmn nic nebomebti;: fcbeo mfieďa
moubtofí a jpůfoblloít flomaníiá, jeto Bp
pocbájela objinorobótům! Wej toifou hlas
ímé přepiahjd) iebnntlimcům, tteřišto nes
d)!lpaii, to jat! mjáiemně fpojitofti íebnn
halu; B hrubou [toji :: je co fm. mít!) ::
ofmětt) m icbnom nárobu obíaáeno icft,
prnfpimá tonečně celému člomččenftmu ::
je ta Šimotobátná mija mjbělanofli obíhá
& iebné ratoleni bo hrubě! -—

3 bějcpifn bc'i je botájnti , še nárob
ílomaníló ob mčtům byl melihjm mi
[omnílcm a pčftowatclcm orlu;



Gtenl průmqíloioe' :: bofpobářfll.

:: je oftatní núrobomě ob nčbo umění
bofpobóřilč přijímali. 3 bofamúbnilyo ší:
roota Glomam'no modpó3i na bíllj ben,
into bp &il) roe [roč moubrofti bol nóě
nárob popřebnč! rolnictmi pomo
lal a protož ieft frontou potoinnoftí iebo
to pomoláni tomto le 3bolonaloroatia
:polračomatí. !Brotí rolníctroi panomal

jentč nebluono 3óbubm) přebiubel, ia
lobn bylo u eče ft ně, :: jaro bo jiniftm
roomč bolo m3óenčjiii.13otupa ta rovebás
3ela na [ebláln 3 neblabč robotu, jíjto
miloflíroú 3emčpán míjel na tojboďp uči
nil lonec. Síná příčina, pro lterouj fe
blál méně májen bóroal, bola jeho ne
toab član oft. Hafici náš rolnít iu3fe
3nenábla probírá 3e fpánlu blouběbo, ju!
pojnémá, co mu mabílo m počeůnofii a

proto! míbime, ja! je 30 poflebníd; [et
obírá ponaučnijm čtením. Sef-ili 3e
menloroané toe iwi cbmalltebné borlimofti
neodoabnou a fe to3bčlóroatelmjd; lnil; a

čafopifům nefpuftiiou; po! bnbou oiofiem
brjo mqnílatí 3b03nou ojmčtou, a lbo mí,
3baj--li bqo toe rbčbamofled' 3G ními ne
bube polulbóroati mnobtj malouíěntan?
Stolní! náš mjbčláwá fe přirojenúm
fpůjobem, totí3 čítáním ípífům to ho:
3u m i te ln &m materílém ia3nlu [fló
banúdp; lbejto neieben měntál fl ln brá

nám rozlíčnófb měooníofti gadjlqí nejnab:
nou reftou řeči ci3é! Žalomóm [půjm
bem 3ůftótbá m3bčlanoft polopónůío ničit
M nebofiatečná; cm je rolníci fnabno
probírají ! iábru a 3bomácňuiíme cbrámn
ofmčtt). Ěítáním přefměbčuií fe nafii boa
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ípobóřcmč, je uz bnůro nafiid; lu protoo
3orobnibofpobéřiimi blubfiibo učení
jen třeba, nešli bůwalo. Sínbo pofiočos
mala na poli příčinlimů fila tělelnú;
noní mňa! neobejbe le rolní! be3 3nás
moftí přírobnbdl, lučebnbcb a ftrojníďód).
ípojpoba'řftóm notoím'rm ponejwíce při:
llufli 3óíluba, še flotoanfltí rolníci [můi
nomomělt'j úiol pochopili a je toe jpollt)
či Iebnotb bofpobářílé Befiupuji.

Gpolh; bofpobóřflé u3nůmátne ga
melmí bůlejité a přejeme fl, bočlati fe
tobe, až to lajbétn olreiu bubou je pro
bugení a pomčbomí rolníci nčlolíiráte
3a rol jdpá3eti lu porabóm, aš nebube
míníce bea óoípobářflócb litiům ——ba
aj nebube boípobúře, ienj bo fl ne3a£láe
bal na ftato ímňi. — Ia! jeft bra3irol
nici! u; jačnete to ro3fóble' míře bbdtí o
čert lmou, nabnbete pocit) u mfled) mat
nírb Romům, jal tomu chce Gírlero [m. i
[promeblnoftbobrotímébo3emčpóua.lenal
n cti nepřibube !Bám, lbbj fe mbóte
oběma feblílčbo :: lbbš na íebe namlečete
flatů banfióm! ——Q'bcete-ll fl milí men
loroane! ropboboti protnou a trroalou
májnoft, m3bčlároeite, —- poučuite je; ::
paf fe ro3boiní talé blabol—ut 915.55 čafnb.
——Qiůb bobrotlmíj bd %óm toíce dpleba
me3bejflibo; nebot tomu je nelení, tomu
je 3elení. 213 je ctční rolníci! fe3námíte
bolonale 6 blubíiímí mčbomoflmí, palbu
bete talé ujitečnčmími úbami flaíonč řífle
není, to lteréjto lašbtj iebnotlimij člen má
problíbati lu blobu celého těla. gluše na
pteb! : SBobempro Gífaře a pro mlaíi.

—cký.

Členi rozmanité.
ňábel & kalendářnik.

Jako v jedné staré knize se do
člláme, přišel před dávnými časy ďá
bel ke kalendářnlkoví s poníženou
prosbou, aby při uspořádání nového
kalendáře a svátků také na něho ohled
vzal, a jemu k uctívání aspoň jeden
den v roce vykázal. Kalendářník však
nikterak nesvolil k této prosbě, od
volávaje se na rozličné příčiny, pro

které jemu po vůlibýtinemůžc. Předně
pravil, nesluší pamálku ďábla svělíf,
jelikoz to Bůh sám zakázal. Nebo,
stojí psáno: „Jedině Bohu svému se
klančli a jemu sloužili budeš.“ —Za
druhé vzešla by z toho veliká škoda
pro kalendářnike a nakladatele, jakož
i hanba pro kalendář; nebol všichni
dobří katolíci, kteří upllmně pamilku
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svatých a světic Božích ctejí. vzall
by z toho veliké poh0ršení, kdyby se
také ďáblovi v kalendáři úcta vzdá—
vala, a zajisté by přestali kupovali
kalendář, v němž by se mezi jmény
svatých a bl. p. Marie také satanáš
nalezal. -— Za třetí konečně jest proto
již tvá prosba nemožná ku splnění,
poněvadž těch 365 dní v roce ne
stačí pro náramny počet svatých, kte
rýž se k tomu ještě každoročně ruz
množuje, a bez toho již nám na je
den den dvou i třcch světců památka
připadá, _a ačkoliv protestantský ka
lendář pilně sobě katolických svatých
vypůjčuje, předce : nedostatku místa
a prostory nemohou jména všech sva
tých v kalendáři poznamenána byti,
pročež se také na prvního listopadu
za tou příčinoupamátka všech sva
tych společně v církvi svatéslavl.
Při těchto námitkách opustil ďábel s
velikou nevoli kalendářníka. Sotva byl
však uplynul rok , dostavit se opět
ďábel ke ka'lendářnikovi, vzdávaje mu
díky, že mu více dal, než si od něho
byl žádal. Když kalendářník nad tim
svoje podivení projevil, tázaie se, jak
to míní, odpověděl ďábel: Žádal jsem

' od tebe, abys aspoň jeden denvroce
k moji službě v kalendáři ustanovil,
zatím jsem se však přesvědčil, že
všecky neděle a svátky v roce mojí
službě zasvěceny jsou; nebotvtěcbto
dnech zvelebuje lid moje jméno ačiní,
co se mi právě líbí. Nad touto řečí
zděsil se ubohý kalendářník a probi—
raje kalendář svůj, spozorcval, že
všecky neděle a svátky studem zčer
venaly, . od tě doby mají barvu čer
venou v kalendáři.

Ačkoliv bychom tuto ze staré
knihy pochodící povídku bájkou na
zvali mohly, předce obsažené v ní
naučení není bájkcu, nýbrž smutnou
pravdou. Neučí nás zkušenost, že
dnové sváteční a nedělní ke službě
Boží a našemu spasení ustanovení
službou ďábla vynikají a všem hří—
chům bránu odcvírnjí? Nechtíce zde
mluvili o zneuctíváni těchto dnů kup
čením, prodáváním a provozováním
jinych služebných práci v dílnáchprů

Čtcni segmentu.

myslníckých a řemeslnických klademe
toliko několik otázek na čtenáře k
láskavěmu zodpovídání: Kdy se jeví
nejvíce pýcha & nádhernost v oděvu?
Nu které dny hoví lid nejvíce lenosti,
sedě při karbanu s plných džbáncch?
Kdy nalézti lze nejvice opilců & kdy
slyšeli hojných klenl a proklínání, lží,
pumluv a na cti utrháni , necudnych
řeči a zpěvů? Kdy povstává nejvíce
hádek, různic a pranic? V kterých
dnech pravím se provozují nejvíce
nedovolené schůzky ? Vkterých dnech
pravím páchají se nejvíce liříchové.
kteří mezi křesťany ani jmenováni byti
nemají? a t. d. V dnech všedních,
slyším odpověď, ovšem nemají lidé
času ani příležitosti k takovým bří
chům, poněvádž prácemi a starostmi
o čaSny život zaneseni jsou. V dnech
nedělních však nemají těchto překá
žek, a na Boží a církevní přikázání
nedbajíce, páchají hříchy a nepravosti,
jako by tito dnové skutečně k uctí—
vání ďábla ustanoveni byly. Nenilí to
strašná převrácenost v postních dnech
místo pokání a oplakáváníbříchů, ho
věti hrdlu a břicho a nových hříchů
se dopouštěli? Když právě v dny ne
dělní a sváteční Boha hněvámoaurá
žíme, kdežto bychom jeho jméno chvá—
liti, za jeho dobrotu děkovati a ty
dny k spasení duše své trávili měli?
Aneb nejsou to skutečně dnově ďábla,
když pitím, karbanem, necudnym tan
cem a jinými surovostmi jemu slou
žíme? Byl by to div, kdyby Bůh za
tyto urážky v dnech takovych svou
štědrou ruku a požehnání od nás od
vrátil a nový kotlík svého hněvu na
nás vylil? Byl by jaký div, kdyby
Bůh posud splnil slovo své. které
skrze ústa proroka Ezechiele (20,13)
k lidu israclskému takto pronesl:
„Soboty mé poškvrnili náramně: pro

“tož řekl jsem, že vyleji prchlivost
svou na ně na poušti, a zahladím je
docela“ _

-A v skutku! jen tehdáž se na
vrátí blahobyt do rodin a k národům,
jen tehdáž přinese průmysl, obchod,
řemeslo a polnosti požehnání do
všech vrstev člověčenstva, jen tehdáž
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pomine rostoucí chudobina, když dnove'
nedělní a sváteční budou dny Hospo
dina a nikoliv satanáše, když je-opět
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lid křesťanský podle clťkevniho aBo—
libo přikázání ke cti a slávě Boží k
posvěcení a spasení duši světiti bude.

T. imbera.

Jaký kroj tak se stroj
čili

Kdo sám sebe nectí, neni cti hoden.

Každý národ, dokud sobě vážil
svých vlastních národních pokladů,
dotud stál na vrcholu slávy; začal—li
však upovrhovati těmito od otců zdě—
děnými poklady a bažiti po cizotě,
klesala i sláva jeho vždy hloub a bleub,
až konečně přestal býti národem. —

Mezi nejdražší poklady , která
národ od předků svých zdědil, čltáme
zajistémluvu — reč národní.—
Dokud sobě národ řeči svá váži, do
kud ji pěstuje, ji vzdělává , dotud je
schopenby'tinárodem slavným:
opovrhneli však svou matcrštinou,
aneb stydili se za ní — ó tu je po
jeho slávě veta. — Dobre v tom ohledu
pověděno:

Kdo se za svůj národ stydí,
Hoden potupy všech lidi. —

Jen ten, kdo sám sv0u mateřskou
řeč miluje a ctí, má též ústa pro jiné
řeči — pro jiné národnosti. -—Jen
takový národomil je pravým lidumi
lem, který ví a cítí, že co iemu
je svatá je taky i druhému.
-— Onino, jenžto ustavičně o lásce k
národu svému a vlasti pokřikují; ale
proti jiným národnostem nepřátelsky
mluvívajl, nejsou pravi národovci,
oni neprOSplvajl svěmu národu, ale
škodijou, proto že v srdce jeho hřiš
nou zášť vštěpujl. — Docela něco ji
ného jest, pakli národ ve středu svěm
chová muže, jenžto jako stražcové bději
nad jeho svatými poklady národ
num. -—

Což ale je to platno, my žijeme na
světě, a na světě nic netrvá věčně,každá
věc podlěhá změnám časovým,|jeden

každý národ má svou dobu roz
květu, dobu slávy, a —-—dobu
ponížení. -— Ohledněmež se v dě
jepisu: Kde jsou Onino slavní náro
dové?

Co toho byla za příčina? —
Marnivost, nevážnostviry zděděná
a mravů domácích -— balení po ei—
zotách — pejcha — o niž se povídá,
že předchází pád, — a jiné jedovatě
štíry, zahubily blahobyt zašlých ná
rodův. My žijeme na světě, a svět
tlení ani nebem ani peklem, zde ne
přebývá samá dobro, ani samé zlo,
ale oboje pohromadě. ——A jestli juž
v malých rodinách, které jenom
několik oudův počítají, nacházíme
dobré i zlé údy rodiny (jeden otec
a jedna matka zplodí začastě syny,
z nichž jeden pořádný, a jiný prosto
pášný život vede), jakž teprv je to
možná, aby celý národ, tato velká
několik milionů duší, -— údův čítající
rodina, same zdárné syny měla?! —

Nemusíme se tedy tomu divili,
jestli taky mezi našim národem na
jdeme mnohé taková syny, nad nimiž
by matička vlast chutě se do pláče
dala; smutné ale je to na každý pád,
nebo zkušenost nás nčl, že právě
mnozí z těch, jenž zapřeli svou ná
rodnost, pozdějizapřeli těž víru,
a že jak žijí bez národnosti, tak žijí
též bez viry. ——Krásnějinemohltedy
napsati náš výtečný p. prof. Sušil
pod svou podobiznu jako slova tato:

Dvé krásek Spanilých duše mě Ovlád
nuto stánek,

' 12
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Zemská jedna, druhá :: výšiny pošta
nebes;

Církev a vlast ty v mojich sestersky
milují se ňádrech,

Každá půl — každá má moje srdce
celé. ——

Svatá jest mi mluva materská, a
proto že mně svatá a že ji ctím, vá—
žím sobě i jiných národnosti, bud' si
to Němec, bud si to Maďar, Italian,
Francouz a blahomedán aneb kdoko
liv. Jeli to muž, jenž miluje národ
svůj, tu mám pro něho všecku úctu,
takového muže ctím a vážím sobě,
tak jako bratra, ano více, považuju
jej jako strážce — jako obhájce věci
národům svatých, a beru to tak, jako
kdyby to samé činil milému národu a
vlasti mé. -— Odrodilec ale, s bud' si
to už z kteréhokoliv národu, naplní
srdce mě vždy jakousi hořkosti, ja
kýmsi nelíbým pocitem. — Pocit len
ještě mne neopustil a je tomu juž
přes 10 roků od toho času, kdy jsem
při jedné společnosti dovolenými ná
rodními Zpěvy se bavit, a byl zde
přítomen těž jeden Němec, ten po
skončeném zpěvu přistoupil ke mně,
a buď že chtěl líchotit, aneb že sku
tečně byl syn národu německého ne
zdařilý; chválil naše národní zpěvy,
a začal znenáhla hanu kydati na němce,
až se vyjádřil: já jsem rozený němec,
ale nemohu němců ani cítil. — Spa—
trnou nelibosti a opovržením odvrátil
jsem se od toho člověka, an se han
bil za svůj vlastní národ, a nestyděl
se přede mnou takto se vyjádřili. Já
odešel ze společnosti, mrzutý — a na
cestě k domovu ještě jsem si po
vzdechl: 6 má drahá vlasti, kolik ty
máš takých nezdárných synů! —

, ba má i náš národ velmi mnoho
takých nezdarných synů a dcer, jenžto
se stydějí za svůj vlastní rod, za
svou řeč — za svůj kroj. —- Jak
mnohý synek odcházeje z domova.do
světa, bud' jako voják, buď jako že
meslník, s pláčem loučí se s milými
rodičemi, s bratry a známými, asotva
že se ve světě poohledl, zapomíná na
vše, na krásné národní obyčeje, na

Quai rogmanitč.

mateřskou řeč, na mravy, na modlitbu.
— Doma měl v obyčeji denně se
ráno, v poledne i večer, před i po
jídle nábožně modlili; sotva však pře
kročí práh olcovský, zapomíná na
tento nábožný a chvalitebný zvyk, za—
pomíná, že modlitba je první povin
ností našeho náboženství. — Doma
mluvil řečí máteřskou, sotva že ale
podchytne několik slov z němčiny neb
madarčiny, tu je z neho směšný tlam
pač, tu ustavičně plete do své mluvy
samy holt a jo, a myslí při tom že
mluví nobl, — aneb co chvíle se
mu z úst vyrve basama a ištenek, to
aspoň z maďarčiny nejlépe si zapa
matoval. Jak mnohý syn, když od ro
dičů k vojenskému stavu odcházel,
znal čistě psát moravský; ale už v
prvním měsíci pišeli rodičům, je za
plakati nad jeho hlouposti, neb mysli,
aby jeho psani bylo jako od učence,
tu že musí do něho vmtsiti německých
(jež ale žádný němec za své nepo—
zná) slov, a udělá Vám pravopisných
chyb až haňha. —Na místo Holešov-a,
který tisíckráte ve své matorštině
psal, napíše Vám Hollessoí, a přijdeli
na podpis, tu aby Svou velkou uče
nost v němčině (vlastně však svůj
nerozum) ukázal, podpíše se Vám tak,
že Vám to dá lámání hlavy co a kdo
to? —

Znal jsem mnohé dcerky, kte—
réžto, když odcházeli od svých ro
dičů do města do učení neb na službu,
tak tklivě svým rodičům „s Bohem“
dávaly. '— S Pánem Bohem tetičku a
maměnko, Pán Bůh Vám zaplat za
všecko dobré, za Vaše vychovaní a
Pán Bůh Vás tu opatruj. Ale co my
slite za rok — neb za dva? -—Vráce
jící se domů, nebyly to ony dcerky;
juž byste se k nim neznali! Tu už z
latička se stal fotr nebo fotynek, a z
maměnky mutr nebo muty'nka, a na
místo „s Pánem Bohem“ „pfel mi
ine“ a na místě „opatruj Vás Pán
Bůh“ jen „Adie.“ — A co pak my
slíte, že Vám potom taková dcerka
ostatní mateřskou mluvu nezkažcnou
zachovala? —- ó, jste na omylu. Z
úst jejich slyšeti jen o špacírkách a
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o anterhollunkácb, samy' noble, & za
každým desátým slovem aspoň jedno
holt neb jo. —

Znal jsem táž mnohé syny, jenž
odcházejíce od rodičů svých k stavu
jinému , s pláčem odkládali svůj
národní šat, ale vrátivše se za něko
lik let domů, již jím tento pestrý šat,
tento po otcích zděděný kroj nebyl
více tak milým, tu se opičili, obléka
jíce na sebe poloměstský šat. aby za
poměli docela na své předky; bez
toho nebyli to už ani jejich potomci,
a komu nebylo za těžká složili ze
sebe nábožnost . mravnost svých
předků, tomu už ani na kroji tolik
nezáleží. — Však ale když jSem tak
zabloudil v myšlenkách na odkládání
národního kroje, tu zajisté nebude
od místa, pakli o věci té důležité
šířeji promluvím. A poněvadž jsem
h an ák , obmezím se vlastně na to,
co se našebo hanáckého kroje ly'ká,
doufaje, že sobě to i ostatni rodáci
moravští povSímnou. ——

Prolív tomuto Opičeui se, totiž
protiodhazování národního
kroje ozývalo Se už dávno více
hlasův Moravských Novinách, a Hvězda
Holomoucká v roku 1859 na straně
198 v dopisu z Bílovic od Prostějova
horlila též proti tomu, že hanácí v
okolí Prostějova to tak daleko při
vedli, že v celé vsí Sotva je možná
jeden docela honácký oblek pro muž—
ského dostati! —

Dopisovalel onen vykládá, jak za
hanáka oblečený s jedným Soudruhcm
jel přes několik dědin a jak tu vše
liká usadky mu bylo slyšeli, a sice
Stařeček že mluvil: „jak pěkně to
přec bývalo jindá,“ —- zdruhy'ch úst:
„Jak jim to svědčí.“ — Však ale taky
že slyšeli bylo: „Hleďle, hleďte! haj
dalácil to jsou komediantí! hestr
manil“ atd. —-—

A co myslíte, kdo tak vyvolavat
na tyto po hanácku oblečené jezdce?
myslíte že to byli lidí, jenž jaklčZivi
hanaka neviděli? 0 jste na omylu!
— Byli to —- — ale kdo by to vč
říl? — že to byli — sami hanáoi,
jenž svůj národní kroj odloživše,sami
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z toho pestrého kroje, jenž jen čest
dělá hanákům, sí smích tropilí. — A
proto není laky divu , že dopisovatel
ve Hvězdě na tyto urážky rozborlen
odpovídá:

„Vaší otcové byli ledy též haj—
daláci, nosíce pestrý honácký šat?
Koukněte jen na sebe , nejsteli nyní
hajdaláci, v nevkusné hadry se stro
jíce, nejsteli skuteční .komedíanli, an
obleknuvše městské šaty na pány si
hráti chcete. Tím nedokážete, že jsle
ve vzdělanosti pokročilí, když budete
svllkat národní svůj kroj, a s krojem
národní mravy? Věnujte raději zby
tečné peníze, které za drahé a da
rebné ly hadry vyhazujele — na knihy,
časopisy, zakládejte obecne knihovny,
a tak se zušlechlujle. Takto dokážete,
že jste pokročilí; paksmítehrdě
říci „me jeme me!“ nyní ale ne,
nebot nejste Hanáci, nýbrž jen -—
(sil venia verbo) —- opičáci“ -—

Tak píše v rozhořčenosli dopiso
vatel do Hvězdy, a já držím za to,
že lalo rozhořčenosl je na n e j v ý š
spravedlivá. —

Díky Boha, v našem okolí vůkol
llolcšova to ještě tak daleko 8 ha
náckým krojem nepřišlo; ale žel Bohu!
najdeme už taky skoro v každé obci
některého takového írakáře, jenž myslí,
že je snad moudřejší nad jiné, aneb
snad má více peněz, a protož si po
číná po šosácku. — Chyba však lávky!
Prave tim, že svůj národní kroj si
neváží, ukazuje takový člověk měl
kost rozumu; a to i tím, že když mu
Bůh více uštědřil, neví kterak se své
řenou hřivnou zacházeli, nevi načjiné
peníze obraceli — pyšní se chudáka
myslí, že je ve fraku lepším člově
kem, avšak každý moudřejší člověk
ním v duchu pohr'lne, aneb eSpoů jej,
totiž jeho nerozum, lituje. ——

Ci myslíte, že si snad nás ha
náků pro nás kroj osoby u vysoké
důstojnosti postavené, aneb moudří
lidé nevážeji? O, mylile Se! Já bych
Vám sám z vlastního života mohl ně
kolik příkladů uvésti, ale aspoňjedcn: .

Když jsem jako důvěmík pro
nový obecni řád od Jeho Excellecci

í2lol
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p. místodržitele země Moravské po
volán do Brna k poradní komisí v
mém národním hanáckám kroji přišel,
tu mne, a přítomného se mnou vy'
tečného Hubíka, jeden z vysokých
pánů šlechty Moravské takto oslovil:
„To mám nad Vámi radost, že jste
přišli v hanáckém kroji, tak to má
býti, já nemohu ani citit člověka,jenž
se za svůj vlastní kroj stydí, aměst
ský šat oblíká, takový ukazuje jen
nerozum.“ Mohl bych Vám ještě více
toho pověděli; ale nemohu , a dosti
taky máte na tom, když Vám řeknu,
že bych se styděl, ve fraku před
mnohého v důstojenství neb úřadu
postaveného pána, který mne dříve
co banáka znal, předstoupili, tu by se
mi zdálo, že na mne celý světsopo
vrženim hledí, zdálo by se mi, že na
mne každý volá: „Nevděčník! stydí
se za své rodiče, hanba, stydí se za
své bratry, za své soudruhy“ —-Aneb
by se mi zdálo, že mne žádný moudrý
člověk více nezná. —

A tedy mili Hanáci! buďmež hrdí
na náš kroj, hrdí a neopovrhujme jím,
tak jen získáme si vážnost a úctu u
všech moudřejšich lidí, a pakli ně
který blázen na Vás vyvolá: „hej ha
nák s odřenými stehnyt“ o, tu sobě
pomyslete, že je to jen politování
hodný pošetilec, jenž sám cti nemá,
že je to jen bídný uličník, a ten,
oblečte se třebas do aksamitu, taky
na Vás vyvolávat bude! —

„Jaký kroj, tak se stroj,“ — dí
naše pořekadlo, a ja k tomu jen do—
kládám, co jsem už jednou v Mor.
Nov. psal: Koho Pán Bůh stvořil pro
frak, a! si vněm chodí, já ho nehaním.
—- Hanim však jen pitvořeni se, a
haním toho, kdo se za svůj kroj
stydí, — Já si záchovám můj hanácký
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kroj, at se mi pošetileo usměje;
vždyt moudrý dá mi za pravdu! -—
Frak aneb kaput mne moudřejšímne
učiní, to jistě vím. — Proč bych si
tedy nevážil má baleny a svých čer—
venic; no to! — Nechť se šatí, kdo
jak mu libo, ale mne je vždy pro
tivný, když sezHanáka stane pán —
polopán -— ani Hanák ani pán. —
Nechť sobě jiní hledí civilisaci národa
z té strany, že ho z národního kroje
vyslékají, já také civilisaci neuznávám.
-— A protož co mě síly stačí, hle
děti budu k tomu, aby ná! moravský
lid a zvlášť hanáci udrželi se ve svém
národním kroji, a aby raději se vy
zuli ze starých škodlivých zvyků, a
vyslékli zlé nemravy a škodlivě oby—
čeje; ——a raději aby oblékli novo
modní frak pokroku a vědu,
umění a vzdělanosti;
aby podrželi starobilý plášť křesťan
ských mravů a pravé zbožnosti, s
kraikem (obojkem) pevně víry, silné
naděje, a horoucí lásky k Bohu. To!
je krásný starobilý kroj duchovní, a
dejž Bůh aby tento kroj, jakož ikr0j
národní, v našem národu slovanském
nikdy uevyhasL —

A teď s Bohem milý Moravane!
volej na své pouti: llanáci! Slováci!
Valaši! zachovejte' sobě svůj národní
kroj, ienž Vám slouží ke cti,anajdešli
někde někoho, jenž svým národním
krojem pohrdati začin á, zašeptej
mu: Příteli! v tobě ještědřímá
cit národní, a protož probuďse:
a jestliže už ho docela odložil, po
drž aspoň mravy a nábožnost otců
svých. —

A dozlobíli se na tebe kdo pro
článek tento, tož sobě povzdechni:

„Otče odpust jim ; nevědí co
činil“ ——

Fr. Skopalík.

Co nám náloži svatý Mikuláš?
Slovo k rodičům ve jménu ditek

od Jana Soukopa.
_ „Go nám nalezl ím. Milu:

!& a?“ — tatto je tújí robičůn) tiíicc
neminnóď; bítel po celém, meliíčm uaflcm
nútobu fíomanftčm, Ibn; ben řcčméíjo
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fwčtce$ošibo Ie Míši.D můnočnim
"touha, Eten) to nárobu němeďěm pře
mlóbá a obtub talč nj bo mnobód) po:
nčmčenód) mčft municí) fe boltci, umi
menlomfhi náš lib pranic ——go to mna!
[m. '.Utituláč obtbúgi tašbxiut totem pob=
mečet po bomech, aby fe přeímčtčií, JME
bith) fe umí moblit, bůBře-Ii fe učí ::
poibudmii; talomóďp pochválí :: napo
menum M;, 69 &buboucnč bobnómi gů
ftalt), mobiat, aby [! ball; mífu aa olno,
3: jim bo rána naloží. %epobalód) a ne
pobojmid; bčti potěrů, an gatim $a
bmčřmi řtnčq'i řetěpmč čel-ne:)o „'Bt'm ?Bůb
toč uůB chránit.“ 1130an fe pnmatuii,
še u_i ačtolil bni přeb [m. !UZituláffem
boftánmlo fe mi nřialébo iabličta neb
ořin'hl, ltetú prů fe ; togtršeněbo potla
; mogu [m. emunim: motroufil, ttqš to
tiš mčftem ie! ; Rremše , fbe pri) pro
bith) nalupomal. !Dtaíá tato podjoutfa
bola into přebdpůbce “těm—č noci [na. EUN
luláčftč, lteroušto not ifem poneimice to
tabofmč nabčii I'trámil, ani ola nega
bmouřito. „Bůby přebe Dnem ano nětbt;
i o půl noci muíeli robiče ubělat fmčtlo,
abod) fe ga otno pobiroati mohl, 5baš uš
fm. !Učituláč nalošil. qučeinč (mh)bóru;
toalošeno na metihjdy cínomód) mííád),
iicbšto obíab bod) byl ani ga trálomítmi
nemomčnií. Go tu bylo čermmád) iablel,
_;latúď) :: ftřibrnódm oňmů, pernítomúd)
panátů :: dpalonpet, ueiroamanitěifííd) cu
trominet, bamlněnód; berántů G pogtace
mýma robama, ňmeíttomt) tominář 6 ře
btítem, :: Moot) forum ceíébo nat—čtení
ím. '.Dtil'ulúě fám to glatem ornótč 6 bi
flupflou potlacenou čepici na blame, 6
[\omlnřnúmi fouít), m iebué ruce tlatou
berlu, to hrubé (coš owfíem bčtl netábi
maii)—— metlu. Mno ta prošluflá metla
iellloš ptú mobilni bitel 5
p e H a, bula mam) moubrým přlbamtem
nabčíenl fm. Milnlúne; mottem bómala
na bílo obarmená i pogíacem'x, iá pa!
ifem ii přec neměřil :: 6 můrou Bágni
fe otiblišomaí, Myš mi jí otec ! políbeni
pobámaI, bottábaie , šebo to bol maácnó
rat, není bitlám bo nebe pomáhá. bin:
boce ifem fi obbedpl, m,; pobimnú ten
Dáte! otec ga obrágel gaftrčii, chod; iei
mem, na očídp měl. — žilkám ga to, “je
i m; milí čtenáři bofpčli 6 rabofti apo
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mináte těd; přebtašemjd; bob neminne'bo
mlábi a je, palxli robičomč il'te, róbi u;
pobobnúd) mbomónel I'h'oiítoáte fmým bít
!úm. Stuše uminil ifem & přítomnými
řábh) upogorniti má? na nomý, by:
telat) a přeujitečnó bat, iimě
Wfte měli potčnit holicí) bítel 0
[na. Miluláňi. mepomebumás ani!
petnilúřomi, ani ! udrářomi, ač něialč
maté tatomé pocbomlp mlleráb bittčnt
přeii; nerabím toffal, abl) fe iřm mnoho
tatomúd; pamlffů !upomalo, iešto fl tím
fnabno potagi šaloubru. Staré ! fouftrujui
tomi máe nepomaha, abofte nemobagomali
mnoho glatúd) aa bračto, lterč Ie aa
ómili omrgí :: polámou ——ač neifem na
obpor, bone afpoň menffím bittám třeBaB
i panóta 30 nětoli! Inicatů loupili. Gbci
mám porabít fu tráínčiffimu a trtoanli
měiffimu bárta, není [nabno toupite, paloli
ine měně peněb na ne.;bramě volním; a
ničenmé bračto mobali. EIquite bma
gíaté r. č. o pofflete iid; poňtou (me
Íebm) pán t 1). učitel mám mileráb to
tom pofíouái)bo_9rólotoé ótabce
růít. p. Soiefu Grůtlomi, tonůftor:
nímu taiemnífowi tamtéž, ubeite imčno
bitčte &ben jeho narogeni —pal
poííebni pontu u mě:! ——41so uč:
talit málo bní boftanete ponton góllabni
lininu či tiplom mčbictmi 9310-
ličfódy. Sef“ to přeh'úfnú 110le úftaw,
tteró Ie pobobó Děbictwi Ito. Gorilla (:
'Inetljwba ': [m. Sana m “Braga, 6 tim
togbiíem, že toto poflebui úítawt; mohli
maii čeffe'tuibp pro boípělé, Děbiumi
Emaličfód)pal mobůwati bube
tnibq p:o útlou mlábeš [d)wálnč
fepfané a ii pochopitelné. Ba 2 člate'
Doftanebitě riplom :: !ašbípm rolem
nčiatouvpětnou [nišlu af; to mtm-“ení
1650. Gím břime bitč mftoupí, tím wíce
fe mu boftane Init). ŽB tom [půfobu ne
moboulmotroménic ušitečnči
Hibo ga 2 gl. báti bo mintu, neš
Diplom Maličlótb. 113 liftina tato ltdfná
bobi fe ga obra; bo fmčtnicea učiní mám
i bittdm nemlfební taboft :: coš teptw, aš
přiibou tašbúm totem „!níšlo 6 větnými
pomíblami a obrům? (Si potřeba:!i buď;
botagomal, še flunce fwíti a hřeje? po.
třebasti bod; botoobií, Item! fe ušitečmím
čtením broufí rogum :: ffíeóti lebce?
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SDřómgo to, je wňiďni, (boj řóblo Tyto
čtete, bluboce přcftočbčmi ifle o protobě

\.léto. meni Aoiiflč člomčl iolilo
manuálu: !. i. poli-memtělefnóm,
mýlit! “mťůmí' ěáfl. člomčlo,totiš buffa
romnči potřebí má poh-mu Memup,
tlení
dytámv a me ““It—ldd)neiboiněii mil—iii w
bolu-úd; luibády iliomnčš prawba icl'l, „št
čemu člomčl to mlóbi nepřímou, netábm
bolpčlofii tobo fc d)!ipá :: tubiš mailů
profpčd) ; ŠDčbictmi Maličlóď; !onoucit—o
oči biic. ibillo, ltere' ft ID mlabofii ua'
mnabilo přiměřeným ufllcclniióm čtením,
bubon i m bofpllěm měla na Dobré lnise
nolégati ímou útčdm, lbešto bl) iinal ÍD'
lilo po fllznici a mraliad; ro.;lofiecb fe
[búnllp na Bábnbu těla i built.

farm to notoém iinaton tom, lteró
[lomůtnú lnig :: čeflollomanílt'; ipilotoalel
(5 r ů te lbo žimota pomohl, posbralvnieme
noběinou Divison, iterá nafli milé mlá
bcši fmillti bubg na celil ! blašmofii
čelně i měčnč. Cim [;oinčii tento úflam
w núrobu fe nimz, lim mocnčii půfobili
bubon vílami bwč Sbibicmi bofpčlúd),
iimáto ic patrně mibichoím S)?nličhjd)
cella upromuie (\ rači.

Saló to lráfnú buboucnofl olmirá fe
už nyni tomuto notuěmu SDčbicttoí, o lte
tém fe bomibómc, je už přes 5.000 úbů
má ač tepnn rolemlBGO ímévůfobeni po:
čelo. 136 $ůl),]c nebube no Mitte mčfia
ani běblno, ťoebpdmm fe nepotlali 6 bi.
plomcm ŽDialičlúd), lu lterěmu gajifié o
nebloubo le přibtuši též Diplomy corillo=
metlyobčiflc a [motoianflé.

miplom Waličlócl; ic lrúlm': _rqtina,

ie nám mimo Šimě Homo $o3i iš“
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bůmoflně feftomenó na melilčm atdpu. %
první,-colu na mém mgnúfli fe [m. Ra:
rcl Qoromcifló, mnmolcmipatron
těboš únamn, šebnaie bitlám; na lemo
ob něho umábi maila malé běmčátlo ».
učiteli mc mele :: pob timto móíemem
jala :o rapličcc ftoii fm. leoitčd; a fm.
San Snap., pannou—č čcllti. ma proton
ob fm. Roi-la Sáře! G lnibami, licrčbo
tuffim p. učitel píimčtiroč blabi. bath
vob tim we toól'lml'u ftoii míli fl. npo
fltolé llomanmi (Emili (: ElRetbob.
Ena bolnim roba leměm miběti m chrámě
bith; 6 bořicimi [micemi ololo lžtitcle
nice, ani) 6 lněgcm [lib lřeftni
florou! obnomuii; a na pramčm
bolnim tobu llomné prmni přiiis
móni moličlúd). Elliqi oběma po:
fiebnimi cbrógh; moučuíc fm í'ubmila
floélio tonula fto. SIBáclama atrium.
llprohřcb tohoto obt'účlomébo rámce no
píúno jméno biičlc.

Roniime frbečnúm přáním, aby bus
boucnč [m. Emiluláč lo lašbé tobiuč afpoň
po iebuom totoměm biplomu naložil
Elliuobo, přenmobo gaiifiě iefl tobičů,
lteři ln) tuto nepatrnou :! přec pleušiteča
nou oběť imám bitlám přincfii mobli a
měli; boufoimeš, še fe o pomoci XBi—šital
Rane, ano 15: netolilo [m. Mitnlóě Na
plomo SlJialičlód; nnllábali bube, mjbrš i
lmotrowé bo minlu, tobiče :: pňbugui
ua painútln ptmnibo fw. přiii:
mání, při bifmotoáni, o jmeno
minůďy, »:Hlolnid) gloulffád; otb.
barem bómati bubon bltlám bibli—nn;přec
fpcmile'lm „'Dčbictmi %alillódyť' Sbal—
291W!

„Pochválen budiž Ježiš Christus.“

Zbožné ředky své ctiti jest
jednoho kaž ého z nás svatá po
vinnost. A ovinnosti této nejlépe
dostojime, !: yž krásným nBohu mi
1' zvykům, jež nám co drahé a
sEm-změ dědichri zanechali naši cti—

hodnl ředkové, nižádným ŽYůso—bem vy ynouti nedoPuBtime ;— ebrž

všemožnou o to povedeme péči, aby
čím dál tím více zmáhali se mezi
národem našim československým.

Jeden z oněch ušlechtilých zvyků
po otcíoh našich nám dochovaných

jest zajisté onen významu Pilz? pozdrav, jímžto věrni & zbo kato—
líci vespolek eo pozdravuji , buďto
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když otkávají se, anebo když do
příbyt u vcházívají. Pozdravení toto
velevýznanmé, ——jimž nejenom že
žádost činíme slušné uctivosti jeden
k druhému, spolu ale i Spasitele na
šeho ctíme a chválime— pozdravení
toto krásné zni: Pochvúlen bu
diž Ježíš Kristus!“ ——„Až na
věky, Amen“ zní důmyslná od—
pověd.

Za našich osvícených časův však
přichází do obyčeje, že místo onoho
vážného pozdravenl na muohýehmí
stech od rodin některých užívati po
číná. se novomodniho pozdravení:
Dobré jitro! _ dobré poledne! —
dobrý večer! — Sám sudiž knždý,
které z těch pozdraveni větší má
váhu a přednost. Doufám pevně, že
nezmýlim se, tvrdě, ono že pozdra
vení přednost zvláštní má míti pi-edc
všemi, kteréž za účel má velebítí
našeho Božského Vykupitele. A po
zdraveni toto katolické nejenom že
má místo. míti v chatrný-ch ehyžích
u lidu sprostého, ale ono stejnou
měrou oprávněno jest, aby ozývalo
se v palácích knížat a králů. Nebo
podivu hodna jest jeho moc,což nej
lépe dosvědčuje příběh, jenž tuto na
sledu'e:

red několika lety měl jsem
i'iležitost sejíti se s obstárlým juž
upcem, jenž počal mí, když jsme

do stínu libodeehé lípy se byli usa—
dili, mezi jiným takto vypravovati:
„Byl jsem mlád ještč počítaje teprv
jar sedmnácte, když bylo mi za l'i
činou obchodních záležitostí vy ati
se na rozkaz otcův do vzdáleného
od nás města. Rozžehnav se tedy s
rodiči drahými vydal jsem se, do
vůle Boží sebe i celé jmění své ode
vzdav, na dalekou cestu. Mys! mla
distvá nehrozívá se obyčejné žádného

nebezpečí — tak i já bez nehod?'nějaké uraziv cesty za několikmí ,
octnul 'sem se před večerem v ne
velké os ůdce, kteráž ležela před
lesem. Na ežitě tu na těle se zotavív
uminjl jsem si dále jíti, té jsa na
děje, že v brzku pře'du les a za
nedlouho že uvítám o bran mo.

lsa'

lého městečka, kdež přenocovatijsem
hodlal. Avšak naděje moje pevná
byla sklamánn; nebo les nebyl tak
mal', jak mi praveno bylo na ho
spo ě, nýbrž několik hodin cesty
táhl se a za dne dosti tmavý ačemý
jsa, tim huavějším sůl se a černěj
ším za soumraku večemího. Pro mne
však bylo to něco obyčejného, nebo
juž vícekratc za trnové noci bylo mi
dlonhopustým jíti lesem a bázeň
nikdy nebývala společníci mou. Ne
bot matka má vždy říkávalo mim
dětem, že nic nestane se nám bez
vaté vůle Toho, jenž sídlí tam nad
hvězdami, abychom jen vždy vJeho'
mocnou ochranu pevně se důvěřo
vali, nebo kdo doufá v Něho, ten
že nebude opuštěn. I já. tedy do
vůle Boží se odevzdav bral jsem se
lesem. Mohl jsem býti asi v polou
lesa, tu zdálo se mi, jakoby někdo
na roti mně kráčel; krok jeho byl
tie ", ostražitý — myslíl jsem, že to
též cestovatel něj ", jenž mi snad
nedůvěřuje. Nic 'zlého netuše, bral
jsem se .dále a zdání mé stalo se
skutečností, nebot netrvalo dlouho a
já stál naproti obru, jenž v pravé
ruce padnou držel hůl. Nečekajc
dlouho na jeho pozdravcni oslovil
jsem jej obyčejn'm tehdáž pozdra
vením: Pocb'vá en budiž Ježíš
Kristus. Ale 'ak odívil jsem se,
když nean' do B&Gněco nesro—
zumitedlného 'lJruče, žádné mi nedá
val odpovědi. Předce však vypravil
ze sebe tato slova: Znám vás mlaf
diku a vím také, jaký je účel vaší
cesty; vždyt jste ve svédobrosrdeč—
nosti v hos odě tam za lesem tuze
otevřeně m uvil; úmysl mů' byl olou
piti vás, & kd by snad ráníti se
vám bylo napa 10, to byla by má
„babrová“ vás maličko byla pohla
dila. Než vaše z hluboka srdce 
chodící pozdravení na jiné privcsfo
mne myšlenky. Propouštím vas, jste
svobodení“ — Mezi tou řeči ovšem
hrůza neobyčejná opanovala mne vi—
doucího před sebou chlapa- s holi
ohromnou. Než co by napočítati se.
mohlo !, 2, _3, 4, 5, zmizel-neznámý
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dárce svobody za silnými kmeny v
lese černém. Tu te rva oddechnul
jsem sobě a odpově ěl sám si na
vlastni pozdravcní své: „Až na
věky — budiž pochválen Ježíš
Kristus.“ S vděčností srdečnou vz o—
mlnal jsem tu na druhou mi m u,
kteráž nám dítkám s takou vždy
úctou nejenom na rty, alebrž i do
srdce kladla ono vznešené zdra
venl: „Pochválen bud' Ježíš
Kristus.“ -—--

Ukončiv povstal starý kupec a
ubíral sc lipovým stromořadim ku
svému příbytku. Jů. pak dlouho ještě
rozvažoval jsem na mysli onen do
jem, jaký naše pozdraven! velebné:

Šaul togmonuč.

„Pochvalen budiž Ježíš Kri—

stus“ na onoho lupličc bylo způsobilo, že tak dobré 0 a výnosného
lupu odřekl se, darovav kupci mla—
dému ůplnou svobodu. S olu uvažo
val jsem, jaký pokla dochovaji
ditkám svým rodiči, když náležitěa
jak to otec naš nebeský pomučl,
vzdělávají dítky své, vštěpujiee "im
hned z mládí ne'outlejěíbovpovo ná
srdéčkn bázeň Šoži &.dávajice jim
takto na ruku, jak by v budoucím
životě nejjistěji & nejlépe kráčeti
mohli po cestách, kteréž vedou k
nadhvězdně říši -— do vlasti ne—
beské. -—-——— ——

A. Jiroš.

Pijavice
1. Karel Přípita měl to neštěstí

jak říkával, že má.ženu nehogpodyň,tak že ani jich dvou sam "ch alupa
vyživiti nemůže: proto a se všeho
toli neminulo, že již ani oma nejí
davá., ale u Vycoudilů hlad žížni
zahánl. A přece mu sfzu'áještě brblár
vala; tož so On dopálil, chalu upro—
dal, aby každý na svou u živ
býti mohl. K rozdělení majetku úža,
du nepotřebovali; neboť byli oba
svoml manželé, když si on jeětě
domů někdy donesl lejdlíček ona
půlkou nepohrdlu a když On si za,
pálil, i ona si chutě zabavěila. Jen
to nehoapodářstvi jich rOZVedlo, ale
dobře se rozdělili, ona pobrala kde
co mohla, a on eklidil, co ona ne
dopadla. Ji při'ali ochotně dobří řá—
tele, a on mys te že se ztratil“ 0
ne, a kdyby se byl i ztratil; dobri
lidé byli b ho náledí, vždyt on byl
člověk do rotiako. O tom vědí
všickni co k Vycoudllům chodili;
nebot kdyby si ani č u ne
byli dali nalít, bylli tam Přípita.,
žádný se suchou neodešel; nebot
každému on rád dával při ijetí. A
proto ho také Vycoudilo '451,to ho
nejlíp znali , do chaloupky k sobě

vzali, v nemoci palčivé, na niž on
tak velice trpěl, ochotně obsluhovali;
ano i bakouna mu pomohli zabit,
jitrnic nadělali, mastné řádně vy
škvařili, & šrůtky pověsili do ko
mlna, jen na neštěstí měl tento silný
průvan, tak že se těch ěrůtek více
sesehlo nežli uhudilo. Ale to by.věe
nic nebylo ěkodilo! Ale ubohému
Přípitovi i koženice se seschly, při
čemž zvlášť kapsa tak se acvrkla,
že z ní ani vindry nebylo lze do—
stati. To zvlášt Vycoudilových ne
těšilo. Když ale jeětě Karel na ne
svědomitost 'ejich u zlých lidí ai
stěžoval, přišllo 'im to k uším a to,
Vycoudilových Opálilo tak, že Pří
pitovi až na dno vyeouzenému za
vystoupenou dali. A on? No — šel
bez velké obtíže, a. včil chodi jako
pán; nebo nemá se oč starat. Jest
ale uctivý a ke každému velmi dů
věrný, kde mu z nedojipk navařili
:; chuti pojí, & kam se zv ' t večer
vklouzl, bez okolku se ubytuje s
celým svým ncřádem, chtčljsem říci
nářadím, jenom domů otcovského
jako očistec a otec jako-zlého ducha
se ětití a. zdaleka se mu vyhýbá.!—
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2. Vasek Mokrordd stal se záhy \
sirotkem. Byl dobrý hoch abezmála
byloby mu srdce bolesti na. sto kusů
se roztrhlo, kdyby krů ěj dobré na—
deje totiž tisic rýnskýcn stříbra dě—
dictví toho moi'e bolů nebyla. zmír
nila. Jak se pánem vůle své a 1000
zlatých stal, dávné moře hořkosti
vedeno potůčkem blahé naděje změ
nilo se v jezero sladkosti. Hoch byl
Sličný, penize měl , pročež mnohé
očko na se vahil. mnohý se s ním
vroucně skamaradil. Kde on býval,
tu bývalo i veselo někdy i hlučno,
& to tak dlouho trvalo, až zdroj
střlbrozvuký pukl, a pak i Vašíček
umlkL Od té doby stal se povážli

vějšim, jak to i také úřad veřejšii,jcjž zastával, na něm požadoval. ěl
on obsto'nou živnost, stravu měl u

dne a yt, a 20 zl. služného, zče
ož se mohl šatit, při tom i nadě'i,

že časem v důstojnost pána své o
postoupí; on byl totiž: u vrátného
písařem. Nyni tedy nemaje více sta
rosti o statky pomijejici, počal si
všimati zkvétajlclho průmyslu a
hospodářství. Zbytečnýeh výloh
se vehni štitil. Tak k. p. o košile
nedbal, neb si povídal, že i kabát
neni-li děravý dostatečně nahotu těla

řikryje; ale přece skrz zlé huby
hneček u krku a náramky na ru

kou bylo vídati. Světničku gvouneo
tápěl, ale dříví sobě vykázané zpe
něžil, a pak čtvrtkou neb půl zej
dličkem žaludek si zalitil, tak ne
musil aspoň snášet kamnového puchu.
Byl také velký ctitel osvěty a po
kroku, protož se mu častěj svltivalo
v rozkroku. Když mu pan neb pani
domlouvali, proč více na sebe ne
dbá., jak to bude dále s nim vypá
dat, mudrckou přesvědčeností je od
býval: Včil toho nepotřebuju, a až
se oženlm: — žena všecko donese.
— O milé děvčátka! kéžby jste
ho sn jen jedna poznala, snadby
jste celé noci přemýšlením nespala
—-jak by jste se za Vašíčka upří
mného provdala? — Já ho vim ——
ale vám ho nepovím!
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3. Kuba Zmoklý jel do města
s obilím, a ma'e trh dobrý, chtěl si
také udělat do rý dem Bylo ale ten
kratc velké paruo, následovně i su
eho až se prášilo. Hlavni tedy tou
žebnost Kubova byla, spláchnout z
huby prach, & navL'tžit vyschlé již
trochu hrdlo. Navlažoval pomaloučk ,
navlažoval tolik, že se mu moho
juž z hlavy kouřiti tak,jak se někdy
po hoduém lijavci kouř-lva z Děv
čich Hradů u Mikulova..Ale snadna
neštěstí se to u Kuby nestalo. Když
11večeru ještě s jinými sousedy jel
domů, potkali se s těžkým vozota
jem; a že tento vyhnout nechtěl,
Kuba maje hlavu snad těžší nežli
celý onen nákladní vůz,a proto také
i víc kuraže nežli mzumu, zaklnuv

rovnými). nohama skočil přes řebříny olů, chtěje snad ěstl ukázat
vozkovi kam mu má vy nout, sklesl
při tom ale na kolena, a chtěje se
vztýčiti, — nemohl. Sousedé ho na
vůz naložili, a když přijeli domů,
museli mu rezfczat botu, a tu se
mu jedna noha kolibala jako hruška
na stromě, a druhou nemohl zpří
miti; nebot i ta byla vyvrtnuta v
koleně. ——Po pěti měsících bolest—
ného odpočivání, Kuba se o třech
vláči, a vyhýbá juž z daleka třebai
trakačuikovi. A nerád slyšl o tom
dobrém dni, co se ro něho snad
na vždycky tak nedo I'e skončil! —

4. Puntiček jest malinka věc
a. sám o sobě není téměř nic; ale
on ukazuje mnoho v řeči, že je
konec, a. v počtách, sta. Mikeš
Puntíček se nad takovou malicher
ností rozdurdil, a nechce jen něco
ukazovati, ale on sám chce něčim
býti. Víte tenkrát, kdyz všeci na»
jedenkrát jako ze sna procitli, aby
na moudré si hrali, jak kazdý sluha
chtěl být pánem, 'ak iddný gardista
nechtěl býti nem, i Puntíček
chtěl se tu něčim znamenitým uči
niti, protož nechal pluhu, hodil bi
čem, a padil hned naprotiv k Neli
valům. Kalival jest dobrý poctil
hned na první pohled on poznako—
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lik má kdo v komoře aneb \'kapse;
proto hned ho vzal do praxe. Na
černou tabulku na zdi zavěšenouJií
lou křídou každodenně Puntičkovi
čárky psal, a inkoust od llm'mťtše
do plccháče, Mikšovi naléval. untí
ček ale tak jest zabrán v tyto štu
die, že místo aby také psal, on in—
koustem bílým clíi'tán prolíval, až
na. konci každodenní dlouhé hodiny,
včeci druzí to viděli: jak Puntičck
zabrán v rozmnožování jednotek tak
se povžd zpletl, že z plechúčeudč—
Ial práz nou nullu, z huby prázd
nou nullu a ubohá kapsa zůstala také
tak rázdninkou, jako matka všech
próz ných null; zato ale hlava u .

Čími rogthunitč.

takovéto studii byla ovždy takpře
plněná, že jak se ntiček jen ze
dveří hnul, tíhotou hlavního puntíku
se z kopečka pi'ešínul, až veliké
znameni vykřiknutí s dvěma čárami
na horu představoval. Dlouho pan
počtái- Nalíval s ním útrpnost měl,
když ale konečně viděl., že Ptmtiček
na sta již ani neukazuje, udelal
mím puntílc velký, — to jest konec

řeči, a propustil ho s tim vysvědče—ním, že vi i, že mu Puntíček v po
štách juž ani za jednu čárku oe
stoji, že je a zůstane puntičkem, že
jest ničema & na konci; — snad
řeči? o nikoliv, ale na konci hu
men! -—

Veliká nehoda.
Vaškul víš 20 na komoře
Mame hosta pána tchoi'e?

Komín nam juž uklidil,
Komoru též navštívil.

„Strela jasná okovana
Uvidíš ho ještě z rána,
? Máš-li jenom truhlici

Na tu mlsnou opic-i.“

Truhlice se nastražila,
Chulným masem opatřila.

Všecko se pak stišiío,
Na ráno se těšilo. —

Vašek je muž dokonalý
Jak žok štíhlý — nevšak malý,

Každé jeho rameno
Koňské snese břemeno.

Ruce: ty jsou obdival
Jako v hamrách kladiva.

Prsty jemné jako cevy
Okůrky jsou bídné plevy.

Nohy řádné jako sloupy
V nich 58 tlukou ječné kroupy.

Kdo mu hledí na líce ——

-.Mul -——zříí soka měsíce.

Celá jeho pozitura
Pravěkóho značí túra. —

Jak se mile počal den,
Juž byl Vaša z jizby ven.

Ku sklapnulé skočí truhle, _
„Alia hrachu! mám tě tuhle!

Za škodu cos učinil,
Dáš nám svojí kožku včil.“

Zdvihna truhlu rukou jemnou,
Cítí lehkost nepříjemnou.

Podezřivě prohlíží, ——
Jak to v truhle vyhlíží?

S mrzutosti tu však vidí,
S tclmřem že jen posměch sklidí.

Nebylo tam tchoře víc,
A masíčka také nic. -—

„Napéíím těl počkej kůže!
Uvidíš co Vaša mříže!“

Hned zas truíilu přistrojíl,
Víko tíží ozhrojil.

„Včjl jak přijdeš do truhlice —
Budou z tebe jitrnicel“

Sotva nastal nový den
Vše se hrne z jízeb ven;
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By zastihli zlého škůdce; —
Vašek ovšem! byl zas vůdce,

Pantatinck opodál,
Pajmama jde o krok dál.

Vašek ale pln kuraže
Bárce pro měch běžel káže,

Vždyť jak značil pohyby,
Neměl více pochyby;

Ze má lehoře škůdce zlého,
Zo si zpraví čapku z něho.

Barka jak mčch nnstrčí, —
Z truhly to jen zahrčí.

Tu hned Vaša pln kuráže
Různě tchořem o zeď háže. —

Jednou— dvakrát! — tu puk měcb!—
Panimámě ušcl dech! — -—

Z měchu vypad kocour známy —
Miláček to oanímámy.
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Pantáta se otočil,
Mrtvola by nezočil.

Nezamňoural kocour vice,
thyl' mel puklé s hlavou plíce. —

Vaša jak se ulekl.
Ku kováři utekl. —

Máma jak se probírala,
Poručenslvl na se vzala:

„Macourka mi sedí-ele,
Pečínku mit budete,

Památku tež já bych mčla;“
Soucitné tuk slova zněla,

„Dám si kůZku vydelat,
Rukavnik z ní udělat.“

Když se na zloděje postihne
Pravý však se vinník zastíhne:

Tu se potom velmi často stává —
Že se pravý 7.10de oplakáva! — —

Komu kukačka kuká?

Ze obecný lid často do Soudu se
pouští zlehka a v něm svůj poslední
groš pozbývá, smutnou jest zkušeností.
Proto davno již vykvclln v hlavě lidu
slovanského pořekadlo, jehož by si
národ náš více měl všínmli: „Lepší
hubené porovnání než tučný
so u d.“ Že vlastně právníci z lehko
myslnych soudů tčžcji, ukazuje se
lidu v povídkách i obrazech. Tak
jsme viděli ku př. obraz, na ni.-mz
vymalování jsou dva soupeři, jenž se
o krávu soudčji. Jeden z nich drzl
krávu za rohy & druhý za ocas,
kdežto právník pohodlně sedí u ve
mena a krávu dojl. Podobně odbýval
se v jednom městě sond, při němž
před soud pohuany trefně výhody
soudu v krátké povídce líčil. Příleži
105t k tomu se udala následovně:
Když se totiž v ustanovenou hodinu,
zalobm'k a obžalovaný a obou zasla—
vateló na soudně síni byli sešli, ptal

se zastavatel žalobnika, co to vlastně
jen! za soud, an tomu a onomn udání
nerozumí. sz-alovany skočil t.tlo do
řeči řka: „Pánové, dovolte, & ji po
vím, co to je za soud.“ Obdržcv po
voleni k mluvení, pokračoval takto:

Byli dva sedláci. Seljeden ?.nich l
do zahrady a uložil se " plotu , aby
si zdřimnul. Nevěděl však, že z druhé
už strany za plotem jeho soused po
dřimáva. Leželi a podřimávali ledy
oba vedle sebe a nevědouce o sobě.
Na jedenkrdte přiletěla kukačkn, pa
sadic se na strom nad nimi počala
kukati. Dobrá! zvolal sedlák později
přišly, dvanáctkrát mi zakukala, budu
tedy 12 let živ. Tobě nekukala, ozve
Su rychle sedlák z druhé strany, ale
mi kukala, a já budu l2let živ. Tobě
nekukala ale mi kukala, praví zas
prvni, & tak od slova k slovu čliusta
vičně_dal a dál, až se chytli, anotně
se p0pra|i a poškodili. Povstal ztoho

l
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soud, který půl druhého roku trval a
(300 zl. stříbra stál. Při posledním pře
líčení zastávatel jejich mluvil k nim
takto: Milí lidičci. musím vam říci,
že oba máte pravdu i nepravdu. Vy
máte pravdu, řekl prvnímu, a Vy jste
v bludě, řekl druhému. A zas dru—
hému vy máte pravdu, a prvnimu,
vy jste v bíudč. Sedlákům konečně
nemohoucím tu řeč pochopiti, řekl:
Oba jste v bludě. Ta kukačka neku—
kala ani jednomu ani druhému zVůs,
ona kukala mi. Vy jste pozbyli peníze
a já je mám v kapse. Při těchto slo
vích nastal všeobecný smích vsoudní
síni a trval po celou hodinu.

Uznejte ledy milí krajané svatou
pravdivost této povídky a než nějaký
soud začnete, rozvažte dobře, budeli
vám ku prospěchu sloužiti, a komu
při něm kukačka kukati bude! —
Nebudeteli míti nadeje na kukaní,
raději v dobrotě i s malou obětí se
spravte, smíí'te sc, snášeiice se ve
spolek v lásce, a tak naplníte zakon

Čtení roamanití.

Christa Panu. Jest to tedy nekře—
sťanské řeč a smutná. známka vzděla—
nosti. kdyz mnohý zarputilec nechtě
slyšeti0 porovnání v dobroté,
říka: „Nepoddm se, a kdy
bych pukl jak žalud, celý
svůj grunt vynalo tím na
to, a dům to advokňtům.“Po
dobně smutnou známkou nevzděla
nosti a podle mysle jest, kdyz vinník
nechce podali ruky tomu, kterého
urazil ani ho předejití, aby u soudu
svého práva nehledal, nýbrž surově
odvetí: „Nechť mně žaluje, necht
mne da zavříti, však želař není pro
pse, ale pro lidi.“ Pročež ještě je
dnou volam: „Krajanií mějte rozum,
rozhojňujte se ve víře svaté a vzdě—
lanosti křesťanské a podotknuté vý—
běžky lichého života pominou samy
sebou k Vašemu proapěchu. Vězte
drazí rodáci! že mírumilovných Slo
vanův docela nedůstojno jest svňřiti a
hašteřiti se.

T. Šimbera.

Drobnůstky.

Pět drobnůstek od Aloisie
Dremla.

1. Stary Bozlívka, dobře známý
zloděj, vida sedláka za prodaného
vola peníze počítati, bedlivě pozoro
val, kam si tento peníze uschová.
Sedlák jsa v důmění, že si ho nikdo
nevšímá, otočiv bankovky niti, zastr
čil je za svou vysokou beranicí. Sotva
se to stalo , vydal se ihned na zpá
teční cestu k domovu. Rozlívka, který
až posud na celém trhu nic nebyl
ulovit, Seč mu nohy stačeji Spěchal,
aby hezký kus cesty předešel sedláka.
l'u však nedaleko rozkošného haječku
na silnici stonaje a běduje, se pro
sebně blíží k sedlákevi , aby byl tak
mnoholaskav a mu zapnul o nohy

roepjaté kamaše, an pry mu není
možná sám se pro pi'enesmírnou bo
lest zapnoutí. ítehrosrdečný sedlák
klekna na zem zapíná kamaše. Schy
tralý však šibal levou rukou se mu
podepíraje o rameno, pravou z bera
nice mu vybrav peníze, poděkoval se
a zmizel ihned v lesíku. Sotva sedlák
poněkud odešel, rychlým krokem se
opět vrací Rozlivka do města, kdežto
odpoledge__hyl ještě trh na loketní

zbožílí Chasník jeden si právě koupildvě k ztovice na koženky, a maje je
přes rameno viseti, smlouval s kra—
mářkou knoflíky. Tlačenice byla ve—
liká. Bozlívka zády se honem posta
viv za chasnika, přišil si pevněkozlo
více na kabát a. rychle se otočil, tak
že chasníkovi kozlevice z ramena
uklouzly a křik se strhl po zloději.
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S tváří cele nevinou blíží se zloděj k
okradenému, plísně mu domlouvaje,
že v takové tlačenici sobě tak neo
patrně počíná a nakoupené zbožl tak
špatně ukrývá, an není jist, aby ne—
byl okraden, konečně dokládal: „Trou
bo! podívej se na mne; poněvadž
jsem věděl, že zlodějové schytrale na
neopatrné chodívaj'l, proto jsem si
své kozlovice ke kabátu přišil, kdy
bys byl taktéž učinil, nebylby ti zlo
děj mohl tvé ukradnouti.“ — Šumot
byl veliký, všecko se shánělo po zlo
ději, ktery ukradl kozluvice, Rozllvka
na oko též; tu však vidl chudáka u
jedné boudy hořce plakati: „Co ti
je?“ táže se zloděj. „Aehl již celý
rok jsem sloužil, abych si mohl kou
piti nově boty, a dnes, kde jsem si
je koupil, a tuhle přes ruku viseti měl,
ztrhl se křik, že honějl zloděje, já
běžel za ním, dostal se do tlačenice,
a boty mě jsou tytam. Až ted přijda
d0mů, budou záda nebohy,nebot otec
můj jest tuze přímý.“ „Jsi přede jen
hloupý kluk,“ vece zloděj, „že se po
zloději sháníš. To ti povídám, at' se
mi z tohomlsta nehneš. dokud ne—
přijdu Zase k tobě.“ Chlapec čeká
hodinu, čeká dvě, čeka tři. Již se
smrkávalo; tu se žene Rozlivkasno
vými botami. dávaje chlapci poučení,
aby hned se uklidil, & budoucně na
zloděje více nelroubil. qukojenou
myslí béře se hoch domů, však právě
tu od Sousedova synka byl nařknut,
že mu ukradl v městě koupené boty.
Chlapec pláče, chlapec so vymlouvá,
nic naplat, má veřejně ve škole do—
stati pardus, na výstrahu svého zlo—
dějstvi. Teprv k úpěnlivyln Prosbám
svoleno, aby chlapec se sháněl po
své." dobrodinci. l poštěstilo se mu
skutečně na blízkém trhu s ním se
setkali. A když mu vypravoval svou
nehodu, zloděj ho odbyl těmi slovy:
„Ovšem , že boty byly ukradenyl“ a
na to dal do noh.

2. VeLhotce právě se zdržovali ci 
káni. Sousedstvo náramně nařlkalo,
že není ani jednoho dne, aby nebyla
nějaká krádež; ano dokládalí, ře prý
cikánky i před očima kradou, kde to
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ani člověk by se domýšleti nemohl.
Každý věděl mnoho ze zkušenosti vy
pravovali o šibalství cikánek. Pově
řečnost zvýšila moc těchto tak strašli
vých osob. Jedině kmotr Kocánda
vrtěl hlavou, dokládaje, to že jest
věcí naprosto nemožnou, aby ho do
vedla která cikánka před jeho očima
okrásti. Tol' že jest jistým důkazem
sprostáctvl, kdoby se dal od tak ni
čemnych osob ošiditi. Tak bylo vso—
botu v tak nazvaná hromadě obecní
rokováno. V neděli odpoledne sedí
kmotr Kacánda samoten doma, čta v
životě Christa Pána, manželka a ostatní
chasa byla v kostele na kiestanském
cvičení. Mimo nadání zavltá ve svět
nici stará cikánka. „Pozdrav vás Bůh,
:ozmilý sousedel“ jme se cikánka
mluvili, „těší mne srdečně, žel vás
samotného dama nalézám. Ta mladá
chasa dělá si z nás bez toho je—ipo
směch, a tím velice lli'eŠÍ. Vlteli pak,
odkud my vlastně pocházlme ?“ „O,
vim předob“e,“ vece Kocánda, „jste
líná zlodějská pakáž, která bádáním a
mámenlm lid šidí. Ano povídá se, že
prý i před očima člověka umíte okrá—
dali, & že znáte více nežli chlébjtsti;
však a mně svymi Sejdy nic nevyří
-itc. Tu máte dvěře, táhněte, odkuď
jste přišla.“ —-—Cikánlza se omlouvá,
a prosí, aby jl jen dovolil, coby mu
své ospravedlnění přednesla; pak že
hned půjde po svých. „Máte Boží
pravdu,“ dl babízua, „ty obyčejném
lačky, které se za cikánky vydávají,
jimi však nejsou, kradou, lhou, pod—
váději, a mají takovou omamujlcl
hubu, že to jest příslovím, že má
hubu jako cikánka. Než to jest špi
nou, která nenl hodná, aby je zem
nosila, a budou ty a takové lilleny
míti před Bohem těžké zodpovídání,
že zlodějstvím a bampejskym životem
hanobí ctihodné jméno cikánů. Cikáni
pocházejí z té zemi, v kteréž Panna
Maria se svým dčtátkem byla na útěku,
a poněvadž tenkrátc sejedna z našich
předkyň proti P. Marii prohřešila, a
jí nechtěla v žižni napájeti , proto
nyní nás ta klatba stíhá, že! musíme
tak dlouho po světě putovali, doka
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vádž nebude poutěmi nnšemi la ne
šťastná naše matka z očistce vysvo
bozena. Tu se podívejte, že nejsemz
obyčejného druhu cikánek, vždyt vi—
dite ten veliký kříž na mém krku ví
seli, a tu se podívejte na mé tlusté
v rámci modlitby.“ A skutečné ba—
bísna takovou výmluvností o vecech
náboženských rozmlouvela, že Kocánda
již v srdci litoval, že proti cikánům
tak křivy úsudek pronesl. Cikánka
sedla za stůl, Kocánda oko z ní ne
spustil. Rozmlouvalo se dlouho; Ko
cánda jí dal do Syta najístí se a vy—
provázel ji ven, opatrně zavra dveře.
Asi za čtvrt hodiny přišla žena jeho
domů, a Kocanda vypravuje svou roz
mluvu. „Neohtadla nás?“ vece sta
rostlivě ženužka. Rozhnčvanč odpo
vídá muž: „Co pak jsem taková trutn
bela, jako ostatní, abych se před
svýma očima nechal okrásti? Vždyť
ti povídám, že cikánka u stolu se
děla a ani se nehnulaf“ „l tot se
hned musim pod lavici podívatí,“ dí
žena, „máml tam své nové v pátek
na trhu koupené střevíce, jsouli ještě
tam?“ Než misto nových střeviců
byly tam toliko staré, roztrhané křápy,
a cikánka právě lu, kde ji Kocánda
nejvíce očima svýma stíhal , nohama
pod lavicí kradla, stare střevíce zzula,
nové si obula, a zúmyslnč s Kocán
dou hodně zajímavý hovor vedla, aby
neznamenal, co pod stolem se děje.
Vidouc uleknutá Zena křápy na cimpr
campr roztrhané dula se do výčitek,
řkouc: „Tys ale přede jen vařbuchta,
dáváš se s cikánknu do řeči , a ho
nosís se svou . patrnoslí, a necháš se
od ní okrástí !“ — Od té doby bylo
dlouho přislovím, pakli někdo byl od
jiného ošálen: „[ tot jsou Kocándovy
střevícel“

3. Na horách blíže české Tře
bová jest kapla P. Marie spomocnice,
a lázně. Na tyto hory letního času
přemnoho poutníků zavítává. Nábožní
ctitelové mariánští před kaplou pod
krásným stromem jednoho dne se
dlce, požívali svůj suchý chleb, aby
pak s obnovenou horlivostí v lesích

Drobnůfttp.

se rozlíhající chválu Matky Boží pěti
mohli. Mezi tím, co na sedánku svém
zbožnou tichostí požívali pokrmu, na—
jednou se vyskytl u nich jakýsispan
štilý švihák, který divně se kroulě a
z vysoka si vyšlapuje, brzy knyrypod
nosem si kroutil. brzy s nádhernou
opovržeností na tlupu sprostaků dolů
hleděl, brzy s cizozemskymi slovy
_kolem sebe házeje jakysi ráz učenosti
a blesk nadohyčejné moudrosti sobě
dodával. Když již. dosli dlouho tak si
byl počínal, :: z poutníků předc siho
nikdo nechtěl všímali, ani jeho mou
drost obdivovali, zůstal unjednou státi
vzal jednomu chasniku Slaměný klo
bouk *: hlavy, vsadil mu svůj najelio
hlavu, sám pak maje slnmčný klokouk
na hlavě opět silnými kroky si vy
kračoval. Když i to nic nechtělo pro
spěti, vracel chasnikovi Slaměný, a
vzal si opět svůj klobouk. Ale chas—
ník mu trefně odsekl: „Domníval jsem
se, to mi ten klobouk již zcela ne
cháte, nebot věru se sláma pro vaší
hlavu lépe hodí, nežli pro mou.!“
Naduty' švihák pi'i všeobecném smíchu
poutníků v lese zmizel.

4. Pri generalni visilaci táznl se
ve škole nejdůstojnějši p. biskup také
skolniho učitele, vysvětlil—lí školním
dílkám také někdy sv. evangelium?
„Vaše biskupská milosti! račlež od
pustiti,“ odpovídá učitel, „nejen kaž
dou sobotu, nýbrž i častěji za týden
nechávám dítky v této knize života
věčného čísti, a pak jim vše obšírně
vysvětlují, jak to tu v denníku mém
bez toho zaznamenáno stojí. Protož
také mívám sv. evangelium vždy na
nejprvnějšim místě státi, abych ihned
po něm sálmouli mohl.“ „Nuže do
bře,“ vecc'p. biskup, „ukažte dítkáni
evangelium o mládenci v Naim,avy
ptávejte se na celý ten příběh suče—
ním víry a mravů“ — Učitel hledá
a hledá, nevčda, na kterou neděli
ono vzkříšení mládence v Naim při
padá. V spěšnčm přemítání vypadl z
evangelium škys (nejhlavnčjší trumf
při hře karet, „tarok“ nnzvany'ch. „[
šlakovity' škyse! již dvě léta jsem tě
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hledal, & nemohl jsem tě nikde na
lézti,“ vece učitel, „a dnes pro ostudu
mi musíš z evangelium vypadnoutil“

5. Když p. biskup Jan Michael
von Seiler jednou generální visilaci
držel, ptal se : obyčejnou přívěti—
vosll dítěte: „Pověz mi milé dně!
kde jes! Bůh? a dám li krásné ja
blko za odměnu.“ Než dítě dlouho se
nerozmejšlelo, & odpovídalo: „Pověz
ty mi, kde Boba není, a dám li pak
dvě jablka.“ -—

Klín klínem vyrazili sluší.
Přísloví.

Rbpě patriot-eba Dioe totál-, na němž
fio bmacet let peatonal, bp! bobotomil,
položil ob hřebu a; na ohni iebo moflet,
po něm; bp mffelilá smiřota poboblnč
boň fe boftati mobln. 8 gapočalo topre
meni iid) bo lotábu. ŠIBellě mno5ftwi gmi
řátel bylo již přemo. Ronečnč homo žába

i na ofic, ienž iai mile ! mofttu při:
floupil, garagito fe řetl gloemu: „Int
neprogřeleblntjm já nebubn, ialo ti brugi.
mřime nej íe obtoášim na neoftef tomu.
pili, mufim mčořti, lbo iei flamčl, ieli
bofti begpečnó, lom mne lotáb ponefe, co
Be mnou Bube fe biti. io mne mufiě mi
co neiiafněji bolásoti a nab mfielifou po=
ópbnon topfmčllitl, iina! ani nohou ne:
ona.“ „Ge—,“ obpoiočběl gloe, flon, mel=
bloub, být, tůň o mnoho jinód; tebe mit:
fiid) a dppllemida gmiřot na mé floroo
bolo, :: fimuni přefilo, len to bloupálu
opomošuieě fe podm-ornou á t_oliplomaii?
sms fe, nemob mi mice na oči.“

SBobobeníhoi přehnenene' není, ml;
Him, tčšlo lpocbopeni. Dřoe jeflil [ánl

Sešič gelfluc. Media je Gielen. iDiofiel,
po němž fe mdpági bo aedm, (Sidem to:
tíž, ifou gietoenč peatobp Boží :: milofti
nebeflé. Dna amiřátla, iteráš na Homo
Sioeomo mffla bo foráňu, ifou míticbni tře:
ffanč, jen; utočřimffe to nellmnnč flomo
Bobo-členila, [tegefmJřďtmíili
bo Girlme. u onomu uffálu pobobaii f_e
toffiďni, ienj oblebem na Gil-teto, ieii
učeni, :: Bošfičlpo gallabatele wšbp mčgi to
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pomponoflecb, a gábaii nomód) :: nomóď)
bůtoobů. tuhým mňa! podypbilh'im to!
br :; milí) čtenáři gaboft neučinič. motá:
šecli iim febe iaíněinimi milost) nčialou
protnou fotolidčbo nábojenftmi, meabp ii
to pompbnoh bráti Eubou, :: nemohouu
iii ani topo nejmenfíibo co namitati, úto

čintč [n.—ébeton ! pofničebu amtjptománi.
Inlód) Iibičel otoíl'em nepřebčláč, nepře
ftoěbčič, ieliloš toůle ieiid; alá iefi, mi
je nechtějí báli přeběhli, přefmčbčili.

Sigua opouláni mnelifómi náručimoflmi
ani podiopit nemohou, aebp rbo moblbóti
nábogměm, “lemelnpm, monnúm. $eoče5
bo 56pr o pratobád) i_t_o.nábošenfimi 6
nimi nebáloei fe, točbo již napřeb, še bps
jen [lámu mlátil; :: nenili li možno ie

iid) ufilěpačnljm fe mgbnouii řečem, nei
fnabnčii fe iid; abpbeč lotipnou obpomčbí
a meřeinqm gapanbenim. Dia bůra; flůj
ieš ro leicíinim EDioratoanu umeni přis
bčbp ae šimota.

.*lB mčflč Re. popsán bp! na
fmatebni bofilnu mu, nařičlú milie los
máříh). Megi born; bylo mnoho mlabilů.
Elia l'lolp íe preftřeio a iiblo bpla přine
fiena. _aneboiice 50 ítolp přáli fobč me
[polel bobte'lyo dputnáni, ieben to potočbět
po nčmedp, iim) i po francougílp, šábnp
5 aid: ani nepompnil na moblitbu. Sen
onen [tařičttj mille, břitoe nej fe poínoil
íepial ruce :: moblil fe ! !Bobu. 550bylo
olofieui oněm míobóm beiflům ten to
očid), a [olma še poiebli něco, ial fe ie
ben ; nid; mlutoiti ! miftrotoi: „*Bratoba
u toáe panuje aj bofatoáb la ftará moba,
ble níš fe mufi mffecpno l'o Domě mafiem
mobliti. " „QBfiecbno," obmece poloinč
mifle, „tofiecbno fe ll) mém Domě nemo:
biimá.“ „on nejíte ani pánem me fmčm
iolafinim bomč,“ nabírá mlabii lotoáře.
„% proč ne ?" obpotoibá tento bále, „mám
lm! peáíátla, a iebinč to, boj fe jim po
?tu pobámá, nemobíimaii fe, nebo jfou
to páni ble nome' mop/'

2. EIB lrálomílém měli! ©! . . fe
bčl l'neg 28 6 mnobpmi bůftoiniip
to lioftinci u občbn. Seben ; nicb, cbteje
iobě fluid) & lněge itopiti, ptamil: „mi

mno ieft mi melebnó pane, je ačtolim
beim! 9060 pojímán, přece nefial iÍie fe
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MW:5230me“ $.llačežobpotoi buúomni: „Be
ifem ia, přiiimaje Bobačlotoěfa to nei:
fmčtčiňi fmátofti oltól'ni, nefial fe jeme
ňobem, tomu žábmá tožnmnó nebube fe
bimiti, bobře mlha, že obmežemj tmor, a
tim Mt tažbo člomčl, nemůže fe fióti ne
obmežennm tmůrcem- 2:0 mi mna! flux
tečně bimné přidpáži, že m9 pane, jenž
lažbl'; ben botočži požiroóte malo, až po:
[ub neftal ifte fe rodem.“

3. Ěutton, neiftarffi žaiiftč lntoliďt)
než na fiebnocenúd)Rated) leeriďnd; —
čítá bežmóla 97 let -— linou obětomnofti
a fílecbetnofti proflul i :: iinoměrců tal,
že mu bomoIeno bylo na mffed) parnid;
lobčd; a želežnieid; bežplatně fe přemažeti.
8ebnobo bne lonal balefou ceftu niob
prateli) na loni. Silin tonat, ifa flabt'; a
fl'tbanó fflefl na ceně a ponel. Eutton
mžma feblo a užbu přiibe tell) uhmáce
nó bo jebnobo [;oftmi naplněnělw lžofnnce.
.Dofté boptómaji fe miíoionaře, item! !
tal pobimnemn přiffel Iroii. Qiutton iim
unptamoroal ímé bobrobružftroi. llntěpačnú
metbobiftfló tažatel, nemoba opomenouti
Girlem, iaf obyčej mimal, na pofmčd)
mně!“ a potupiti, přiftonpiml %uttonomi,
ufmčnnč fe iei téže: „*Břiteli, řetnčte mi,

žbaž jfte tomu bomábln bal tale poflebni
pomažúni?“ (EDietbobiftě,ial žnómo, ani
tuto [mótoft nemaii). sBi—itonmife ban bo

blatitébo ímidyn, napnuté očetámajice ob
ponoří), nebo žnaii Buttona, že neráb
lomu žůftátoá co blužen. Elliifaionař obrů:
tito fe lu tažateli, bi: „wobužel nel po:
mpílete íobč pónomé, ta potmora ftala fc
jefítě přeb fmrti Wetbobiftou? _blafitó
ímicb rožlčbal fe po boftinei, a pan'íDie
tlpobiftflb lažatel potichu fe men mnlrabl.

4. mcbówno ieli na želežnieitři [tu
buiiei. lee [roč monbtoíti žapočali fobč'
tožbomot o náboženftmi amratonofti. *Bo

blouběm rouhání a bobapta'žbnéni Donni
bčni ptamil jeben ž nim: „sa fe prani
čeho neboiim na fmčtě, aniž left nn treba,
čebožfe ftracbomati. Šalda," mece žertotoně
bále, „bábla nebojím fe, ž te iebnobudžě
příčiny, že žábnébo není, a Boba, tobo
nedžónaam ža poloiem, a ža to i Žiůb mi
hama polní, nemam fe teba; ničebož co
boli.“ QI tal fe bomnímali toto thtódě

Embnůftlp.

blahu), že fe člomět nemufi ani Ěoba
ani bábla bati, abl) fmitem profiel. 213
tcm'ž obběleni febčl tah; ]eben obftatló
profit; měňtan, a bofti bloubo pofloucbaie
o opomržcním a utaienóm l;nčroem těd;

bobaptážbnód) řeči, tonečnč nemali ímou
bal na imo. Sal mile to ti brbinomč
neměl-n žpožoromali, mfficbni talřta na
iebnou mrbll fc otažlon na měntana:
„912in přitelečln, čebožpal top fe boiite?“
.bnčmiml obfelne íim tážanň: „Boba fe
boiim, a tuned; libi, tteři fe SBoba nes
boieii." 3 pojal naiebnon mned) těd; to:
tiřů “rady, nebo wíce ani neeelli

5. 590 QBibně přióážimá, ia! ťaž
bémn točbomo, ntnobo mlábilů ž tomto:
toa, abl) fe tam naučili nčjalěnmřemeflu.
*Bo nčtolifa letedy mraceii fe opět co to
mamffi neb miftři bo fmč bomotoinq,
toužíte na [mou rutu žapočati temeflo.
smimo fmébo řemefla naučeji fe tam i
hodn: němeďp, obučeji fe mňa! obpčeinč
fm. náboženftmi. znama to čafto fmižel :

tčmi libičto žwláfitč pro budwmnibo. SBůb,
ímčoomi, Sidem, žporoěb, lóžám' ifou iim
malidnrnofti icn neo tt) frrofté tomto:
mam). Ste žpoměbi jíti maií ža melilč
febe fniženi. Ražani nepotřebuji, ielilož
to, col—qto aid) flpffeli, iiž bánmo žapoo
menuli, bo foftela len tal nim; fi tolt6=
ieii, abq libé neřetli, že ifou nčiněni nes
žnaboži, a aby fuab :) ímé oblonpnil'l;
nepřimi.

Sebenž mind) beiítň, ob femefla
lrejčí, přiífeb přeb nčtolita rotama bo
[roč otčím), měl'tečta 8m., nfabil fe tam
co min: a počal praeomatl. Ella omni
pobleb bolo miběti na něm, že bámal me
mcltim mčftě. 933 cbůžt bělal brobnč mila!
čerftmé from, blanm nalil žbůru, jalobt;
tužby [;mčžbářftmi ftubomal, ž počátlu ne:
mobl ani o žábmim promlumit, nebo! fe
ítame'l, že mateřfftinu bocela žapotnnčl, a
tal fi počínal, aby libé řetli, že umí
brožnč nčmeďo a je melmi učeným. SDo
!oftela dwbimal, l'bpž iini již bomu mi,
[lowem toe mffcm "\ počínal co nomo
mobni fročtlonoé. Sal mile fe obežnómil
6 matelflon řeči, — blamu mel bobton,
ža tpben uměl opět nwtamflo ——mqlla:
bamal co byl žlufil a nežtuf[, ja! to neb
ono to fmltě wbpóbó, nemobli fe boni



Drobnůítfv.

nat—_iwitiblonpofti a apogbilofti mód) Ira:
ianů, itatč o núbošenftmi, o ;poměpi
jem tom něco wgneíjenčbo probobil. Be
fám ! Sprámč Soči nedjobímal, bá fe
mniliti. Io mne bogtoěbel fe tamnčjfji
budjomni, bůftojnó, šertomnó, Dobročinná,
fpolu pat i přijnó muž, a přemtjíjleí,
jatbo tomu hejčimu biomu 'narotonol.
Wábobou fefjel je 6 ním jebnobo čaíu na
ulici a boje je O nun bo bomoru mÍnc
míli napřeb o [boftejntjdj mčced) , až to—
nečnč gatočit budjomni to5ptámfu na nó
bošenftmí, Ioftel ntb. „*BřítelL“ ře" fa
rář, „ptáme mi napábá, je i tot; jíte le
tos nebo! u melilonočni apomčbi, co jíte
oft utčl ga bůlešitou příčinu? arejči ftamč
fe jatobq hj! utajen, Ijťoč obmčti: „86
btjd) r&b vříftoupil ! ftolu $Bůnč, ale
břime ! apoměbi jiti a čitati: „Sá bíbntj
břiíjnít“ to učiniti nejjem G to, to po
llábám 3.1 melilě íebe míšení. Seftliše bů
lefjitčjni nemáte přičino, obpotoí přátelíh;
p. farář, lteróbtj wás ob jpowčbi Bbr:
gomala, této přebuejjenč přetášce té je
lebce obpomoci. Štefnčte to gpoměbi to:
líto: „Sá ptjfímj, nabutí) hejčí. “ šlomo
to Be míjí optombimofti řečeno, ubobilo
bo široébo; lrejči je gangbčl :: gomoílit,
a obdjágeje poba! mlčh) :qu jinému fa:
ráři na gnomeni, je je napramí. Do té
dnoiíe nejen pilně foftel namfjtěmoroal,
ale i u gpoměblnice a ftolu !Bánč bylo
jej čofto miběti.

6. SDun Glotua, gnomenittj cit-temní
učenec ;: j'třebnibo \“Děfll ítřetl na fmód;
ceftád) jebnou [ebláfa, nn prámě Lun-řeči!
o tiel, aj je to ! nebi onulo, še mu jeho
toolci nedjtčlt, jal fám fi Šábal, tábuouti.
Bbrosilt je núboěntj tento muj tatoměmu
bobaptáčbnčmu tlení, jen! je trátftjmi mno!
jabrntjmi f(omt; toubače napramiti a jemu
tento 310311198aofjtliwiti. 3 prani! mu:
„!Bfiteli, pomašte jen fmou hloupoft ::
apogbiloít. Což nemqfíite “tab, je jmtjm
!(cnim a blořečenim tooth) íme' [ táhnutí

přinutite? Wemiteli je ftoji piáno: "Re:
roqmeŠ jména řlšošiíjo nobormo! Sřbo
bere jméno $oší nabatmo,břef[i, “ Lábntj
bžijíni! nemeibe to frálcmfhoi nebojtéljo
(Ejhle, totu'm [půjobem mqbámůte je to
nebcgpečenftmí toččnétjo ;obuumtíf' — C
mgbotemit. u nemeli n [\(ajem bnčtncm
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ubufjentjm obpomibá [et—IH: „!Bane, coje
mám bo to!;o, co máte mně 5be eo ldi
satí o petic a měčněm satraeeni! Sejm
Qšůt; ujoubil, mne jpojtti, COŠ Be; po
djpbq již mpni točběti ntuíi, an jeít míje
točboucí, bubu nemqíjnutelnč jpoíen; nftan
nomilIi míjet mne 3atmtiti, nic mi ne=
pomůše ani íebe lepfíi jebnáni a touáni
bofmjd) flutfů. Go tebt) na tom, !(nuli
čili nie ?" žmuš Bojí potojnč jej too:
fledjmno potračomal to bomloumáui bále:
„!Uřih') příteli, jeli tomu tal, jat pra:
mite, proč jebete na ímé pole, obujte jej
obrčlat, proč je ftaráte 0 Dobré femme.
proč je bněmáte na toto smířáth. llj'ta
nomiíli 93115, obr) jíte [etoB 5 bojmjd; 3m
fe rnbomal, a to 3.2qu _mómo, nebo její
mneměboucí, (tom je, jejeteli čili nic,
otáteli nebo neoráte, jevu-li mám molci
po můli nebo ne. “Balli mňa! &lt; ufta
nomil, obujte nit nejili, gaiit'te' ničeboá
newemtete 5 pole jméljo, :: třebae jíte je
bol lrmomtjd) mojolů práci na rulou bo
bělnl. Blum to jebenfráte,tomtte fe ibneb
bomů, nemsbčtáwejte pole — :: ařtoliw
newim, co fBůb mám letou! uíoubil, nic
méně más ujinfujt, še ani nebla _\ pole
jméíjo neftlibite. “mějte tebtj: &*ůb ufta
nami! čloměfa a nůflebcmnč i más jen
tenháte [p.tl'tti, !bqj iebo [matú játou
botonale totjolníte, a jen teulróte gatrn
titi, m); Eobnprčqbnó šiwot 03 bo jmtti
pomebete.

Iento Šnonteuitó bůtaj feblátu ote.
mřel oči, a nebolo bo ob te' bol-b [It,
"cti, ronbotvá floma 5 áft prenáfjeti.

.__.—

ŽB ?lmfterbnmč mnii móboruó pro
ftřebel proti lenofti. Qeuodm haji bo újlč
bot—řeujamřené jmčtničtw, ttej tolitojcbuo
pcmbfjenčjíji mil'to fe malej—1.530 této
fmčtm'čft; teče moon :: nemůže item! býti
obí'tmnčna, jebinč pumpou 5M fteiici.
meebceďi tebtj [enodp toe mobě je utopiti,
mufí pnmpotooti.

Sia'a tufu mtjje. ŽB fetoenn'
?(ntetice bn! preňbent, ienš to břimětfíid)
leted; lrejřim btjmat :: mrdsni futím, jen!
5 tomoře timto bobnoftářem fe flat. “libo
bolágaí, je fe 50 fmůj prtončjíji řemeíl
niďó ttmn neítqbi a je řemefln fmčmu

13
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ro3uměl, poílaI [ubi tolaftníxulou Apolo
menou lopatlu na uhlí prefibentomí ba
rem; aby mu nulla! totěš bológal, poflal
mu preftbent barem mlaflní rulon ulíitt';
labbt a fpoblp. ——Ěo ifou iinačl d)!at
píci tamějfíí řemeflniti neš u 1166!

25000! u náB tali bube lépe, až
Bubou řemeílnici bbaleifíi froěbo rogbě
lání.

„memlm newim, ia! to toppabne/
bořefomal lmott QBalenta, l'bpš mnómaie
; (atolu, oči fl oípale prortíral, „newim,
newim, ja! to bál bubeJ' „?l co ie mám
lmotřeP" tágal fe po foutrpně lmotr 933g
šrólel. „Snu iíem nemocný.“ „QI co pat
mám [d)ágiP" „Bnu to ěábm'; lagebnil
nempgpptuie tu mou nemoc. $a! [! tepnu
bneble fpim; a in! mftann potáb jim.“

Goníeb QBafBucbta onemocněl, a
těžce onemocněl, tošbpt fn taté iná poflal
pro labebnita. Bagebníl fc po mpptámal.
„Go pal ie mám ?“ „Dio co ia mím,
m,; nm to umíte.“ „Sat pat ípite?"
„žilo tool fpim, ja! to mohu toěoět, mm
na gnačtp nebo na bol" „86 mpllím
tolikrát le aa noc probubite ?„ „Snu
lebnou, lbpš mě gačne ten pafludm pró
[lat přeb o!nama." „tmou chuťna iíblo ?"
„(So je o to.“ „ERáte jišeůP“ ,.Cfšloro
wšbpdpf' „Silicite dpn! bo práce ?“ „8 to
nemám ani cboutečlp."

Snášel Rnebloblt onemocněl tal ná
ramně, še too; iii počal otřítoat, nemobl
ani mlou ! hubě. Slapornčll tebp létat,
abl; bo broa bršell a ieben mu iift báv
toal. Rbpš bo tebp pogbtoíbli a jeben po
trmíl, „nie po tom," namítal nemocná,
„ieben bei a bma mně bámeite.“

Bartoň QBfíemurób čafně 5 ráno
tolell ; panftěbo leía na tameně borec,
tai ie pob nim opóbal ptiiba pal ! faře,
tu naň aaroolal p. farář: „Gain Bars

_toni, aale ffi ten borec brapo platil, je
iR'G ta! čafně 5 rána ! němu přimůolf'
„QI melebmi pane, ia ifem l;o nulla."
„Go to muíelo bpt jenom ga olla, je ta

lotoó bor gtratll; má; po tebz co naleagenou toe: tuto ležet, ia bo ob! fím, tona!
fe ti flufině nalegnč negttatil"

BDtanůNn..

Sebm malačíló mlabit potloulaie le
fmčtem Ee; polu, Bol ob brába gabrjen a
úřabu obemabón. Rbpš po toga! pan lan
celářífó bo miflednx a tága! fe [;o: čim
fe limi? obpoměběl pronoírbečně: gentiu
tami a aelím.

“Ban lancelářfló obiel na nělolit
bni bo Emila; lbpš fe mňa! namótil,
fblebal ! melité íme Boleni, že mu byla
znamenitá čáít' peněa utrabena. ©trbl fe
pompl a po globěii fe pátralo, toífat
mámě. Zu bomlouroal pan lontrollot
pánu lanceláffl'čmu: „Go pa! mám to
nenapablo, abl) iíle fl tp peníge na ten
čas u mne uídnániIP“ Qlle po účinlu
alá tabu. “Bo něiale'm čafe obiel aale pan
lontrolIor, a nešli fe namrótil, bol tale
iato břitu pan lanceláříló gpeněg co boma
mcpat, oloupen. Učinil talě potopí, ale
míle bplo marně. En přiftoupil gas pan
lancelótítú ! panu !ontrolloromi o přátel
ftou bonxlumou: „Go pal mám to nena
pablo, abl; ifle fi tt; penige na ten čas
u mně ufcbrónilP“

moceftnó přineb na noc bo [;oípobp,
je neměl groč ga nocleh, mníelfi lehnout
ien na [;olou aent “Bleu ft toffat to noci
ob těd) co leželi na tlamě, 3 flčbla při
táhl, a pob [ebe naftlal. Stano !pr Ie
probubil a fe protopomal, šaloltnóm pra
mil blafem: „Sen na třed) flěblód) iíem
ležel a jfem celá ia! polamanó, co tepm
muíeli ti nboai mtmát, co lešeli na celé
otópce'H

Ušitel bnnčdě gabrabp. £“

étubent. žlle ítróčtu! 2m, máte /- (;
tal mírou gabrabu, a mimo nělterč
uíQlě iablonč nemibět abe Šábnebo fit-o
momil

Seblól. Go pal moli Bet gabraba
pro ftrome? QI bbe (lbe, fam) bed; id
pófítěl potom Ioně, frame, prafnta, bebed)
měl ta_be [home?

Gtuben t. QBaffekajina ie přec
náramně fmntná; já bpď; abc bloubo ne
mpbršel.

eeblól. QI proč? ©et ie naffa
óana Iráíuúl



Q)"bnňnh).

Štubcnt. Eprotošcnemibčt to „i
těm poli nim ani [tromečh !.

Goblin. .bn, Ba měro. ne! %
„Qilció“ floiiió bmč,moc, na„řamhídrť.
máte telé plot plazmu. tmel,.:a tc hl:-.
maió nome (míč dlÍiibtf, a to: „Globúm
řád)“ ftoiiió brou topolc, lm; frúífiijó ttló
Imiiuo lolcm bo lola; na! jich tam gas
fobií: můj flařěčel.

étuo. 21k.pomoildc,latě a, trůn).
a „bobo mafieJraiinn nahota. fontu..
mol: ražbě ccfio Dán) ninnč oioocnč
Brown, a šatů...ušiiel.„b9.b9flc ; to!)o
měli!

ěcbl. Bio, mimo, to: temo tmě—
norogomitc. Dni 116111..přcioáěiió boft
omoce bo Šalomoun Bábečáci .a Slamáci,
:: bohům: tah) mc měle omornbbe (tbc)
bc oni diobóci [: a těm pobito! Ím:
bednu: jich,. občialc šebtálama'. 91 nám
ib: tah; o ně!

bouřil. Hl: to Bed; ráb mčbčl,
proč točí lebi -o náB banácidy poioíbaié,
3: íme—lolioni! DI přec "oto iontům
mňeďéd; bibinůd), mimo nefolet'ošbmků
ololo goíalečnqbo !Droftiiotoa, napracoió
:: uabgbíašiio [: info ton botctel.

Gino. 913tom [: mámbčíc Him—a;.
mb Ivoš m1) [v. (latine mimo [ebc ale i
o Bóbeřólnja Glomátq, ohm: ; nici)
mobila“ gebrálo .pčflománim oioomód).
lin—mů, .nemůicte 5 t lenimi, :: co [: &
más mimi ie bancbnú lei!

' lh „vL/“...
Gebláf přineb na iiřab a otcmřcm

biotin !ancelářcďhii .a! aid; oft Čm'tf
bobimp mlčtq,..bnm např—cblřcftanllč oo-.
Boromeui.

.Ranceláříló. gin (moch—ian,tri-,
těm nás, to pal btm: r&b?

Gc—bldl. Ci tenise.
Ranní. Gm..-n obligací?a

in! muobc?
Gehl. mew; měl brož fin, tof!

Bcď; měl.

Ra.n.ce_1. 9m u; mňirltc Manuals
mufitc ! tomomitmtemvtsi rolet.

Gólů! [hit-mvúumč ;oli 10 minut. '
Ranní. 92u_..tmoď)účhi—mám. iá

mám iit “to_Jilcmul?
Gobi. il bebe Tic (Měle obci tal

bobtč!

i

_—

i
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Kancel. to ne, pro memoí tor)
íám fi muíitc gaiíti.

Gobi. (50 udacm fe fikci—nic). G
bei to mofi od, toš to moíi bet. (obc
ibe; 50 d)!bili mrátiro [: ítoii auf: mlčfo
u bmeři).

Ranní. Iebp pojbtt bál! (53391
botoioi mu mňedmo, a bó mu amigo).

Gehl“ (obcbágimlčlo).
Ran c. (_mrgutó irouidům poutem).

_ !Ru Imodúčlu, bčtuiu imám Aapořiynou,
běluiu SIBám!

Gobi“ (iii u bmeři). ©et m
mátc gač! Sřóbo [: fialo. © “Pánem
Bobem!

L

EIBeliIč Iřimbi) galuiií nát-ob [lomen
ífá ob [ouícbnócb ©ermanům, nebo! tonu
cotoc'mo mu náboěcníttoi náfulim, ílibáno
jeho blabotořfiům, prolčmáno iebo trmc.
— ikona! brna: „platil mčmcc fpá
cbané bqrrámi. — Sus totiž prcncftil

. mniwě ccftu Qutroioi, ícnš obtomnou ránu
gaínbil nárobu fměmu, aništo nebošút
po tři točit) ltmóci! — .ijřidpu metla
bówá m gópčli!

sMin-nimi“ :: Galicia (Elara,
jtni ia! yiámo, boni bobnou porci 5m
wébo to,;umu- libíh'bo :: prafxiďébo gnám'
llti mlábl, moiábřil fe icbnou o ae,-„i
mi) (: ieiid; mpřáidóó náííebomuč: „iiiuě
lomamčftmi Sešiffcloo prómě ta! přitbási
info ořechomú Drom; čim mícc owoce
tmto přinál'íí, tim mice bo ffelmt; ni
šcii, tim mice hm'no bo něbo bágtiif'

SÍNĚ .fc jcbnou larbináia :)řuía
tágaii, col—l;[oubil o vrwnim přtmralu
imucougffém lotiš o tcmoluci? obpomč
běl: onen :řcmrat přidmi mi ialo
Missa dc Requiem,.sine Gloria , sin.:
CrmlO, Iongum ON.-norium, cl in line
nulla lyonedictio, (t. i. mííc černá,
505 Gloria, be; Rnbo, 6 Hrubém ořěr
lománim a fu lonci [\q pošrbnám).

Wa čcmi šiic to 1000 miflionům
„libi. %egniomdi blouboft a imómoíť

šimon libftčbo itbuo o btubóm 33 rolů,
to iid) pomře Iašbúd) .33 rolím bo 1000
milliom'no; a náflcbowně roštů to!

11%"
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33.300 000, lašbň ben 83.000, fašbou
bobina 3450, fašbou minutu 57. Stolní
to [;Ic přcbmět ! čafičjfíimu fpafonofnčmu
roýimáni o buboutnofti !

Giíať Rare! V., onen romlřomnld
min; lřcftanfič, mgběíal iašboročnč toiil
fondům, Roli! fe m abcccbč pifmcn na:
(péči, o to po ražbě io tom miftč, ícbojto
iméno gačinalo cc' pifmmem m pořóblu
nóflcbuiicim; aa tou příčinou bal mnam;
folie! talomó pognamenať nabc bmeřmi
piímcncm gačátcčnim se glam ulitóm.

blamni oltář u miloftbnýd; ferm:
to bámorffčm !Uinióomč očbobm icfi mi:
firnč móbčianúm obragcm přetftamuiícim:
fnčti 'Bůna Seči ffe 6 iřišc. EZB:
boiimaměm [lupeni niob Biic nápabnč na
oči gbařilú pobobigna flomútnčbo tmořl
telo malin), imš ftBe famčbo mpobrmil,
an topiimá přebit ; togbtáíanč mmm,
ufřiicmaněbo Gbrifia — Bpm posóbón
o mpímčtleni ibci, jafáš mu tanula na
mimi u wppobobňolvůni fmčm; obpotvč:
běl malíř 3603116pohnuté: „Scbcnťašbó
číowčl mbiie snimi m [tbťomášnč mia:
bofti [roč ncicbeu bfcbif m “Bém aC'špne
little fmčbo, a protoi fiufiimc fiáři afpoň
itbinó břebil ; těla Scbo mpňati.“

9:8 nčltctód) hailnáď) pominnen ie
lašbó oter, iemnš fc narobibitě, mciměnu
bitčtc, bneb m prmnim roce po jeho na:
to_geni, wpfabiti 6 boh-úd; omotnid) fitčx
pům, (: to na fmém pogtmhi, mmáli ale
tafébo, ťcbl; na obecni tcfič and) Ibelollm
iinbc'na poli obce ímé. ?prpmli ; m;:
fágenúd; firemnim icbm nebo brubó, po:
minnm ic, mqbpnuló bofabiti nomóm. 213
nčitcróď; haiinád) je opět Šenióům ulo
šmo, ah; po fmatbč topo tofu mpfabili
12 ffičpům, !teré potom B manšctlou
fpolcčně opatruii. IBóborm'; to aaiifič pro
fit'cbd, [&qu tmčpóřfimi m [ibu bubiti!
Sbališ bp fc toto i u nás nemohlo
mot'fii?

933 “Draftu Bplo bofawábc w obp:

čcil, št při lašběm [cmináři učitdfhýd)
četatclům i gabrabu morufíomůd; ftromůw
aallábali , abp fc tal bubouci učitelé
obecného libit m Úcbbámnimoi bolonale

'A'Drobmifilp.

cmičiti mohli. !Bončmabě fc nařígcni toto
mimi proípčfínóm Býti ulágalo: opano
mcno, aBp iu Iašbč bčbinfté "tak můbcc
motufíomd gabraba přibána Bola. Bojim
přitlab to náfícbomčmi bobnpl

!Reitočtm a begpodmbp i mibrašffi
!niba na fmětč nalqá fc m (;Íanmim
chrámě mčfia miofhop. 8: to „im. (Ewan
gelium“ob Statnlic matinlinowč,
mami *Bctra IBclilébo cbrámu tomuto
barowanč. zato !niba wóii cent a 60
liber, a broon film'nb mužům třeba, aBp
ji 5 mifta na mifto při loficlnicb obřa
bed; přcncíli. Scií mcqba, oháfflcna gla
tómi řcgbami, brabpmi lomem; apctlami,
ftoji 1,200. 000 mblům frř.

mcjmčtffi dprám celého lžeítanl'lčbo
fměta ieft dnům fm. metra na iRimč; ga
nim núfkbuii: 2. chróm fm. Stain to
!Bctrobrabč ruffim; 3. Naivní (ptám ID
Miláně; 4. (prám fm. “Baroloto ikun: ,
5. Dianin (moíicia) fm. Šofie m Caři
brabč, půmobně co (bráni fřcftanfló ml;
fiamcnó; 6. blamni cpi-6m wc Slunná;
7. chróm [. žBatoIn to Bonbónč; 8. ÚL
dnům m Rolinč (R'oln); 9. blamni dnům
to Gpiřc (Spamy 10. dprám fm. Gtč
pána mc QBibni. Go bo mpfotofti ale
(prám ím. Štěpána gauiimú deti mifio ,
mimgěfii totizto itft dnům [m. sBehn to
mírně, 50 ním nóíiebuic miinficr (dnům)
m Ghafeburlu G přempfol'ou mč'ai, a pa!
přid;63i měše na dyámu fm. tčplma.

Rui! Dtolar ll., lbqš web! togu
bobnou moinu G Siubolfem na profiamc
ném moramflém poli, obral ga Mio:
„mrcha a 93ubčiomice,“ an iRubolf ga
tim mi! ga bcílo mpgnamná floma:
„Gbriftuc mim. " Dtofnr u) bitmě abl;
nu! bibnč gróbou Miton; ; mčbic a 9211
bolf 5ůftal mitčgem. (Sbrilhic :: iRim bu
biš i nafiim mitěgoplobnpm [;cíIcm.

115mm fefflěbo!arbim'lla Gtaniílama

©0110přemioumali m půfič,a | 39
Qowáni šimola pošiwa! pohanům36 muči
fficb. Stab! tafotoč obporomai mňa! lia
řcčtl vášně : „!Bíáno icft“ mlumiÍ: „Gti
otce i mailu, aby! bloubo žito bp! m
umi." Boba mám po více, Girhm ba
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maltu: Dnen meli pomíjedmč je pofliti.
Into určuje půft u) iiftč bui, na určitou
bohu. iBojíufjnofti djci ctiti matlu, abbdj
prám! bloubo šití) bijí na jemi.

9tcnámlbim přeftupnmáni náboji—nitě,
pramit lbíjfl láramč jalpo mlmoš pro:
trííantfhj! točblajnému hraběti, Gta!
bcrgomi, jehož bolo přejmčbčeni mmo
toratnč bo lůna Git-hoc lat. přimcbto.
„3 id nim opomtbnii,“ obmccc filedntmj
hrabě, „tojbtjt bud) nebo! mufcl ft lu la:
tolichoí natomccti, [but-\n moií pícblowč
bo ncbplí jrábnč opuliili ; nebol prot:
jlonl jičmajici jc latoíílem nepřcl'tupuir,
ale namraci [: tolilo bo lůna flarč fw.
Girton přemráccuoftí přzbtům opuntčučx'

V jistém městečku pruském ozná
mcn byl postorovi příchod krále Fri—
dricha \'clfého. Pastor ihned posadiv
so 11 stůl. vzal bibli i začal pilně
Mali. — Hrál v skutku došel k nému,
a tú ol se ho, v jaké by to knizctak
pilně čítal? ——Cítám v bibli odpově
děl otázaný! Přečítám tu knihu aSpoň
dvakráte za rok. —- Král vzav bibli
do ruky, přebíral se v ní chvíli, a
navrátil ji opět, chvúlc pilnost pn
stora. — Po roku přejíidéjo Fridrich
tady, vešel opět k pastorovi. A ten
opět pospíšil ke stolu a do bibli. Král
se ho ptal Opětné či celou knihu přo
čital? Ano celou milostivý králi! —
A zda co nového v ní se nachází?
Nic nového milostivý králi! vždy to
též slovo Boží ve své věčné čistotě,
jako před tím. — Tož Sobě mohu to
nové opětně vzíti, co jscm před ro
kem byl tu vložil, řekl král, vyňavši
před očima pastora slotolarovou pou—
kázku z biblí. Domyslcli Se můžem,
jak strnul pastor, že netoliko _péknč
sumy se pozbavil, not i lich | svou
horlivost na jevo dal.

Sirlludson Love vAnglicku
vydal „historii zajetí Napoleonova na
Svaté Heleně.“ Dílo toto vzbuzuje ve
likou pozornost u obecenstva zvláště
svy'mi novymi- dáty o Napoleonovi,
z nichž my zde jen toto uvádíme:
„Když se Napoleon ze dne na don

197

slabší cítil, žádal sohá duchovního
lékaře, a sice nějakého, jak on pra
vil, náležitého učeného a ostrovtip
ného bohoslovce, s kterýmž by všecky
hlubokosti náboženství proskoumat
mohl. Sám Voltair, povědél on,
žádal o potěchu náboženství před svou
smrtí, a tak bych zajisté i já nalezl
potěšení v obcování s mužem, jenž
by mi dodal chuti k zábavám nábo
ženským, a učinil mna pobožného.“
Dilo toto mnoho světla poskytuje k
dějinám nováím, . zvlašlé ďobře po
učuje o rázu dotčeného císaře.

V měs. Aug. r. 1706 navštívil
cár Peter Veliký archimandritu v
Kiové. Po obědě nesl jadcn obstarný
mnich vzácná vina pro všech hostův,
a přijdu před cára, z pomateuosli
nebo ze slabosli, pustil celou nádobu
: číšcmi sklennymi na zem. Cár
B oter v známé prchlivosti své vy—
skočí, a už byla pěst zdvihnuta, aby
odplatila nešikovnost služebníka. Sla
řeček ale upamatuje se rychle a pro
mluv: jasným hlasem: „ne po kap
kách, ale celými proudy , jako tento
nápoj na zemi, vylévá Hospodin po
žehnání na cára mého“ Tato ducha
přítomnost odzbrojila hněv dobrosr
(lcčného cára; slzavyma očima objal
mnicha a jmenoval ho arcltimandritetn
kláštera Parosscku.

Volmi chvalilobné a nemálo pro—
spěšné jest naléhání na navštěvování
škol; avšak neuváděli spolu spisův
ponaučných v rodiny, připadá mi jako
onen otec rolník, jenž maje synův
vice, nechal jo vyučilí se řemeslům.
Nopot0m poslal je do světa na zkuse
nuu a navrátivším se domů podal jim
nástroje kmetské (rolmcké), aby vzdé
lávali rolí. Mimo jinych také důvodem
tímto vtipným účinkoval kdosi v pro—
spěch Dcdicttí sv. Cyrilla aMethoda.
Jen měl ještě doložili, že marné jest
snažení sebe horlivéjší proti náruži
vostem lidu našeho, nepodámeli mu
nevinnou zábavu, jakož jest čítáni
dobrych katolických knih.
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Na prvním slavném sjezdu „Je
dnot katolických na Moravě“ stěžo
váno si na skrčky, kteřížto proto ne
chteji přiúčnstnovati jednotam, aby
nemuseli do pokladnice přispívali ně
kterým krejcarkem. Na to chopil se
jistý řečník slova řka: Bratři! kdyby
vám někdo řekl, že proto nechce do
jednoty kat. vstoupili, že by musel
platit, tož mu povězte, aby jen do
schůzek jednot kat. chodil, ze tam
peněz dostane. Po male přestávce, v
nižto se napnutosf a veselosl jevila,
pokračoval řečník: Vyložtc to lidem
takovým takto: Budeli chodil do je
dnoty kal. nebude moci v tu dobu v
krěm'ách a palirnách trčeli a tamto
peníze ulráceti a prohrávali, které
vám v kapsi ostanon, jakobyjste jich
ve schůzce byli dostali. Nedáli se
vtip tento prospěšné obrátili na Inno
hoslibnú Dědictví sv. Cyrilla a Me
thoda v Brně a sv. Jana v Praze?

Za křížek na stěně visutý , jenž
si byl iistý zbožný lékař za šťastně
uzdravení od svého patienta vymínil,
nabízel milovník uměleckých výtvo
rův znamenitou cenu. Bohabojný Ié—
kař zamilnul však prospěchem slovy
památnými: Co pak jsem Jidáš, abych
odprodal Pána sveho?

Ostrovlipný dějepisec vyličiv dě.
jiny takuřka všech národův, nechal
mnoho Iistův svého díla nepopsaných.
Když pak se ho taznli, co by to mělo
znamenati, odvětil památné: Onylisty
jsou pro národ slovanský, jemuž při
nálezí budoucnost. — Jaka naše buc
douenost bude, onen prorok nepřed
pověděl. Illy však mame přesvědčení,
to nebude slavná nebudeli katolická;
vždyť Slávové jsme.

Jak soudite o latince a švaba
chu? lúzali se muže vzdělaností sly
noucíbo. „Kniha slovanská Švabachem
tištěna“ odpovědel učenec „přichází
mi jako israelítká stojící na egyptském
břehu rudého moře, ana v otrockém
oděvu a sluzebni:—Iivraji svých lyra.
nův žalostně spinů ruce proti sestře

wrebnůfthj.

na protějším břehu v krásném šatu zí
skané svobody sobě vykračujici.“

Chrám sv. Petra v Římě nazvat
sluší chrámem papežův, svatyní Církve,
nejzdařilejší budovou lidem Bohu vzde
lanou, ohniskem myšlenky, jejíz pa
prskové pronikají svět, hrobem Sprost—
ného rybáře, k němuž zajisté pra
veno: „Ty jsi Petr nnaté skále vzdě
lám Církev svou, a brány pekelně
nepřemohou ji.“ Mat. t6, 18.

Kněz katolický a kazatel prote
stantský potkali se na procházce s
židovským rabbinem. „Ail“ zvolal
pojednou protestant vtipný, „tak jsme
se sešli tři přívrženci rozličných na
boženství. Kdo z nás má však pravdu ?“
,l„Vyvedu vás : nejistoty,“ přejal
mu rahbín řeč, „„bnd'lo se Mesiáš
ještě. nezjevil aneb už skutečně na
světpřišel. Nepřišelliještě, mam pravdu
já. Vlčlilli se však v osobě Ježíše
Nazarelskébo, lot případů právo ka
tolikovi. Co se vás protestantův ty'kě,
jste v bludu, at si Mesiáš přišel, čiline.“

Mladík, ač výstupných mravův,
šetřil svědomitě štípených napomenutí
svých rodičův každodenním uctíváním
pnnncnské matky marianskou modlit
hou. Procházeje se jednou v libém
hájlčku, pocítil neobyčejný hlad. Tu
se pojednou vyskytla milostná paní,
nuhízcjic mu chutných pokrmův —
však z tak ohyzdných a neřestnou
žížalou (hmyz) poli—zlých nádob, že
se mu jídla znechutily. Když pak pra
vila „vem a jez“ netknuv se ničehož
řekl: krmě tvé zdaji se býti lahodné;
avšak se mi příčí pro ohyzdnosl na—
dob. „Tak i modlitby lvů,“ přejala
řeč podivná paní, „jsou o sobě dobré
a velebně; tve srdce však jest ne
bislé a protož se mi nelíbijou lvě
modlitbyl“ — Paní zmiznula. Mladík
pak všímavý vycídil srdce pokěním.—

Schopný ač chudý chlapík vstou
pil & zlatníkovi do učení. Skoro však
v umění předčil (vynikal) nad místra.
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Kdysi přišel do dílně bohatý šlech—
tic a přinesl sebou kus zlata a drahé
kameny, a zakázal z něho sobě kří
žek. Mistr svěřil tak vzácnou praci
bezpečnému učňovi, jenž pracuje, ro
zumoval sšm u sebe takto: Obětovalli
bohatec svému Pa'nu Ch:-istu tolik
zlata a kamenův, neměl bych ja za
chudobnounkou vdovou v sv. evan
gelium, .lemu nepatrnou obět přidali?
Spočítav předkem mzdu za zhotovení
kříže , šel a vypůjčil si tolik peněz,
kolik za vytvoření křížku dostati dou
fal, koupil zlata, je! ku kříži přidal !
— Ncžli měli býti “v křížek vsazeny
kameny, dostavil se šlechtic, odvážit
kříž. Než nápadná převaha kříže nad
kov dříve podaný vzbudila v něm
podezření, že učeň odjal zlata, kovu
nešlechetndhu pl'imísiv. Takto si vy
kládal zakaznik kříže při vážení ne—
shodu a ohni-il se na učeníka,jen£ se

Poutě Velehradské l.' l'.
Snowman abc tt; Čechie !lct'ni ! mrbíitbč"ómat QBtlcbrabls
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však ospravedlnil statečně: „Bůh jest
můj svědek,“ takto hovořil, „že jsem
bez viny. Vida vás pane obětovali
našemu spasiteli tolik, přirazil jsem
svou mzdu k oběti vaši, abych se stal
účastnym skutku vašeho“ Udiveny
šlechetný šlechtic, pojav učně za vlast
ntho, ustanovil ho po smrti svym dě
dičem.

Mimo italianské a francouzské
vysoké školy nejstarší jsou slovenske;
nebo krakovské založeny byly r. 1347
a pražské r. 1348. Vysoké školy vl
denské založené teprv 1365. Vcelém
Německu není ani jedné university,
ktera by byla starší nezli krakovské
a pražská. Od r. 1777, když ještě na
všech universitách europskych jazyk
latinsky byl jazykem vyučovacím, už
na universitě krakovské jazyk polský
jakozto vyučovací byl zmeden.

1859.

3 twúq vblat Glormnům íluncc ioqblcjtío notně,
Sbme'b\pčjb neitvčtijid; na obgoru memo třcltannwu.

EU?.im-ti ic poimcnomat? náš to (Em-iii a !Uictbob

130mm jůftanc čáflubou jebnotn
[matotlcmentítč m ?Bmč. je tatolilům 5
cctč !Dloramij protivník: a obnomito nv
bc.-bami čujomómi garofth') dpobnit — tn
ŽBcchrabu poímátuému. 530 rotu tři a
lícbcíátčljo romifi je a pomoci woěi
[!ch tato ! brobu ím. ŽUřcttjobia m Hi
rclou ccfíu, jelitoš je hl poutuílůn. uw
ratgíhjm tetě ctitelome' cpritlomctbobčimí
; chy i ; bratrftébo slomcnjla mc mal=
mid; gdftupcó příbrušiiou! ŽB ialčm roa
mčtu a a iatou flétnou fe pcbojnofti
melebrubftč mnfanámaji, o tom ftujtej
m Waterman nčttcú jprámu na pamóítu
:: nn bůlnj, je [: uárcb ndč ! čílciffimu
Šimon: cirlcmuímu probujuj :.

9 print mellolepc' pouti mdcbmtjtč
a$řtf0btl napíatpruftórolní! nemame:

Gtibobnč budjomcnftmo nanebo bv
lan-Stu připramilo nám bobu, o niánšto
pci-db jemi je řeč mqi námi, na ncžto
nejapomcnemcbofmrti.18 [obotu přcb
Entita). Irojici tomto a námi totij vím
hičjům — na pofmátnrj QDelebrab. ale
to náG poutnitů byla, ke; ptčtu, — na
tijícc (: bá=li 23115 je nám bočíati při
jítibo rotu, obámánie [:, je šóben nebubc
(bal jůftati boma mc tuned) ofolnid) fór
nofted). Ia! je nám tam líbL'o, tot jim:
na hrobě jm. EDIctbobia huti pohnutí, —

! talmué rotččnofti jamájali fl nás najit
p.): budjcmni otcomě. Sthč pofúb gnčii

m uniq; naífíd; [ibcjnč blabolt; gluonů,
jcnš nás na QBeÍcbrabč witch), jat ijmc

přiměje“ m ncpřcbtcbnčm jáftnpn, icHtč
pořát) je » frbcid; naftu; ojómaii, tu
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cin) bom a mboíti, jal inu: přeltnčomnli
prom; té mcícbuč hoolvnč. Sto byla [tato
nofil & nafiim mužům přibnli fc na 933c=
lcbtnbě Mili nčlttřl iini lnčši. (Edou noc
ifme gpiwali, Šnhm; řilnli a fe lnoblili
aj bo rána. D páté bota prmó „humrů,
ml lidjó n na to 5:16 spímnuá a pořáb
plní) foftcl _;pčmu. 9m :: febnli bobinúd)
cbíemil [: un fagnttlnici p. (aplaus “lůl'
font, přct“ brnbon řečnil “Bamlnmíh; p.
farář, načcš [Íonšil 6 čclnon rřiflubon
mníocebůfloinó ;; ntcifně; náo ; i\ře
tema. Dobrú, nábogut) tento (tahal,
jeho; celé ololi milnic info otce; fboš při—
ftonpií ! oltáři, bueb mne polili) fly;
nebo! ob učím vofm, št ifnle fe boítnll
na Qťdcbmb. Dn 3m) vííemně mimo.-||
mel. pp. a ti gas mnbigeíi něco na bobo
na %cítbrabč! Dbpoícbnc měl nohou;
a [Iomnč pošcbnání : ammonti mol. 3).
3. 933mm 5 23mm. !Botom činil loučení
p. fnplnn vřebmonílú. E)!uoim „ahoj-li
íhld) Gmnh') h) vp. l'aónlelc téboš hne
wic ofmitil aneb gtašďi člowčf na %::
[ebrabč bbaleiffi bajtoá íloma *Bošibo, tal
nám ! [rtci "to, co ropnárnli, itbcn
l'ágnčji neš brubó. QBUidwi (ři Iičili 56=
Unín) nonid) mdihjd) nroíftoíům, moni
lníi nám bofamabni nerobi! ! nim a bo
ragomalmal bůůoinú je vlo tatolíh) nno

ram_ftě pofmátnó !Belebtab! — 23 fá
gani tafč připomínáno nnffiď; ním!)úd) ro:
tělům, ttcřč prolénmli trám gn mlaffbra
hou n lnllčbo Gifnřc. $a -— pouť mit:
brabfiou pobnim ifmeg \včtfííbo biíu $a
nonproncni poloic :: utončtní mám) nlrutnč,
!tcrá'í mnřiln nnl'fc font; a ncbqpcčm
íhoím bro3ila gcmčpónu.

Éíqffeli iímc, še tafě 3: Bbounffčlm
celého běfanftmí [: dmftnii na Smola
hrab. Iatto 0 pomocí Řeší Bubu: přichá
&" icbno ofcIí ga hrubém ! bro'Bu 502:
tboborcu, abs) [p(alilo Nabi) n očiíítiío fc
; bómnélm ncmbčln ! [.f. blabowčůům—
ai hm cclá Émomtoa »ch tmáři iciid)
oípramcblněná a připrmocnú ! tifícletč
památce.

fDma fbori; bubcbni fprotoóyli naffc
měrou mriIIo-mctbobčiffé ccfton im !oftelc,
(\ menhrč pobošnofii měli ifutc fpořábnné
tnblč fnifm, to_mnnlo ;, Brněnftébo mě
biclm' ob r. (štulcc. *Bro ll), fufi;
poumilůw ro ŠDěbictmi ncjfou, opatřili

“Boutř Welebrabílě

n'alTi mel. páni n Sčurlartn m :Brnč
glóntní fnišcčtu, m ništo wífem) pčlničh;
a potřebné luoblitbv a litanie obíaimq
ifmu, int ifmc it );otřebomali.*)

'Dtnlm wellolepú pon! coriuomtetboa
renta goříbila fe sololi alobonďébo a
fice 5 příčin čnícmód), aby S:)ofpobin to=
tiš vomuíti ničil ttptc aft—uffmou bínmu
Girhuc fm. a po! na poběfotoáni 3n vo
Ioj. 233: móbornč „.Ypmčgbč“ ficií aoiiftě
o pouti Sťlobouďč tatto:

„Qboš nqná pohromu, iii na míní!
uaíh (uvalila poílební xoálfa? mafie moc:
uóřfhví přel'tólo gniinč brosnou gtoumu;
neš bůh; lomem nárobůlu ratoufhim , le
[pojenómi [ilnmi obmotili ncbqptčí, če
n\Hcd; Bran na nás [: řitíci!

mník mřornma alám ncíín gnnř=
nou čáfi oběti, (terči pobít; me [mrtv
nofné objetí Imai. 91k lm; nešelimc
máti) tč, ločboncc, še Glo—mani, pomšbq
jícnu unifiínčmi pot—perou řil'fe, Anfíoušc
nlbo Nihon nynóni!

.blomos mnícčnl) jiš uticúl, nnnfính)
mír \ůšommn fmčtíem ogařnjcmlnftinane.

Hřcniliš |ch naffi pominnoní, fmíítmo
[;oucimn mbúmnti bin) 50 neocenitelný
bar fmatěbo peřeje?

*lBibílne, Item! celá ?(nftric wrčč
nád) Arnlů měbó lu blnufqtu nebcffěmn;
coš bilou, je i nás udnoátiía touha,!ořclč
none bin) přebít—Šitípřtb tríurcm ašofpoz
binomúm?

To! bylo příčinou naífi pouti 933!
chrnbfťc'. -— aby; n'úe náš miíomanú,
mclcbůftoinó p. běhu poprmč mutual,
putomntil tomu poímútnčntu minu, tu
fc frbcc rajbčbo Intolifa 6 tnlomou nutne
uoRi chopilo nmnlěnh) této, je cb tě
bobo itbinóm beflcm mncd) ročmlum flat
[: *).Bclcbmb! %šbqf to M3136 cítil, že
Ímomtonuu fmatčifíibo mina [)!cbali nclqc
unbc ftan') mclcbmb! Inm, lrc něm)
[loati nani blabogmčítcomé, Gorm (: iDřca
tbob, ítomným otcům nafflm Homo $o3i
blófali, tam fc nyni obrátilo graft; a
mafie none.

*) Rnigtčh) tě llabrpinnč: „930110ng tu
5%. Gur. a DRM." iuš le toqprobalo
přes 5000 a mini! probáma fc o 12
íctin. DbBtrc—Iiic mňa! 100 monitů tam
i: 25 tm'žcčd nábamtem.



'Boutč wetcotabftč.

0,13 jalou bnótíiooní ocetátoaíi
ifmc bcu 13. fípna, [tonjč nás měl rou:
gmati ua milou tcftu.

(čemu) fc real—řeflla tciiuicc nat:
měftcčhm anonim, tbc fbo ie dmflal, (u)
Ie gúřnl'tnií na ioóloiui tout bobuiuiíčm.

Int iílnc po tuni iwatč :: "cílí [;o
bínád) tóuo ovuítííí non: uičftcčfo,wcbeni
ifoucc ioclcbůll. p. tíhnou: (: toufífl. m—
roit Siřitu %ibou.

Sim—ím, aboli ftp tal fimuni) pnl:
mob ; Rlobout [: ubíral , nemíní , gbaš
lbl) líbqnčiffí půlnoční) to ůbolí nanuu!

Síle coš [: bimitc, bia3i lraianč,
iošbut ííuic putoíonll na SBI—dobrat),wštut
jíme pili pííiiě cmíUo-mctboběiflé!

Wa telé uaífi toftč rřibrnšoioalí fo
luční mětfii i mmm [(\ort; poutníh'ig
otoÍi líoboudčbo, t.tl' i: průiuob čim bálo
tím mice rom.

91mm lán-mě čtenáře uubítí klon:
Dóm popiíoioánim cefto; iebínč vot—otfnu,
še prwní uoctct; ifme oršelí to <„isolel'iov
mísící), ftt'g jímo [n;li fmčbh) boiímamé
poboftiuiioftí Gloioanítí. Gotioi) bom
3ílo proccfi to uiiíta, au iiš bobui Glo:
nosící SBoIoííoioíčtí modúsolí poutnítůni
tol'třic, G pmmou „ím-limoíti Io píci—dm:
iitt, !bo mice poutiiítil přiimt pob ftřccbu
Imm. (BIH) iím gat—lít [\qrříttot-nou
iiflušnoft!

D půl čtmttč botinč ráno gliiibilt)
itáG líbí pouti; bubcbni, :: lulu—n itu
uěčlo pat—rno po semi roibřcftlo, nbimli
jím: fc ; voboftimtébo to!;o "lift-\ ! —
QBclcbrabn.

Sanit to Bioíámuí pocit, lícní; po
iimó čloročh, Iróčeiítíbo io rtolí míl't
bíftoridu aiiautciiitów, auch pntřicíbo na
pitbmčtu památní-! Tu aioibomčmu ofu
ani to ucintpnttučmi ololutft neiijbc!
Saki touha, jetá budytitoolí poiímó topilo
ětomano totolíto, olíšícibo ic ! míftu
lol fioatému, jatoš icft nás :!:“cícbtnb!
Sněmu ítáíu, tašbou brubu poutní! o
úctou mitá, nebot na těchto aři ač iuttmf
pře: očité fmčbh) bob miniihjd) pro tmě
nátob tal múgnanmádj!

Romčnč nás ieiftě icbim' némríii
rčliío obc mina nam toubt; 91mm: om,
song iii nám to bylo Bli3to, mb icntč bas
lclo, ale lbgbbdwm bolí moblí na rud;
tód; pcrutčd) přeíttčtí pofícbni tuto pře
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luštit, tai (\\) ncjtočtííi ||ch přání bylo
mophično.

9 in! ííaiouě to [\qu otamšoní
M3 mnlnó piůioob uůčugřcíftvatč niííto!
18 uoirořtňitu pořáhlu, čpímniicc piíoň:
„“Břll'tup Motani—ufo přiflup bliic“ mírou:
pili jím: bo %elebtabu; tbtš 6 četnúm
proutím nád wítaí u:. p. iarůř QBdc:
biotin).

Dtolo ofíuc' bobinu octnuli ifme it
to: moltolcpčiu dirámn'Bánč. žištýoumoíl'e
ltátlou pobošnoft ! [n\atúm bratřím,
molno nótu bolo, čas aš ! hrubě mní
[ioatč mupiniti 5Ioiiuiánim pamětníci;
tokiácuofti chrámu toboto, a royuónlcnim
o oíubu tobo mina inlošínátobu n-íncbo.

Dostánt Mah; poutak) Í0d)i) íabromč
[m. Gorilla (\ Wctboba. ÍBbččnč iíme
_womčli bwččnctčbo umřlcc Maxa, hm);
timto pomnittm fm. ?lpontolů fám [obč
nciífmčlomí volani! uttoořií, břtowaíiiímc
to írbci iooíoloiuuflnému mocnáři ("$—orti
nanboíoi |., tla-133 "třbron riifu otcíoíeí,
aby iocttolcpé tilo pro točí-né čoío Glo:
umnůni rolouflóm to *Bmy co bůh;, při:
dmlnoíti (oho ! llúnťlull nárobu andp:
mňno bylo.

woleftnč je mít! gojiftč botllo, šeita
tomto iuíftě činuoftí [m. bratři tolilo po
[traími oítóřomé iiíu měuoioáui jíou, (:
iobíuč to uuiiruilo [\oltli tuni, št jim
alcípaň bopřáuo, pob gánlitou bínbofh;
meni- tobičh) gjoší fo octuouti, pobioiišto
odpmuouboiownli pro miru io udi-obu nanem.

Sťooi _;mčbmooft tiene ufoicna bola
to bímvníín loftcíc, dmótaíi iímc lu oné
tapíi, !tcráfí iouftaločua icft na utíflč,
tbc; pti) prmui třoftanlh; oltář na Emo
tawč fc fhučl. gleiijafui G(omauc uab
tím, to nyní ufípníě! Roúífqm diléivem,

cbobuičlom, promítnutím ob
Mommuů uiqí Aelcnínamí gas

bol'tali jíme [: !titiíbltbiič

leloupinie přes pral), — o 2303:!
noba ftrnula, olo [: gafíčilo! Cbtočjícíč fc
iiftn mimomolnč Hemala: Motomo! nc
mbččná EDtoromo! Rom [: pobita 115mm
ímá! gwcbncm oto, o nom) šat! 8an
Atomoftm; úlmčd) na tuto vuni—tu, m —
info broaici prft prosřctcíuofti umbččněmu

nátobu gůftal to ěbqtd mam; Bómalč
mporunemp mně gc žalmů batoh—otom
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— „o poctě dprámu .Dofpobiuomal“
!Bčro mt fe d)!učic -— pepř, obftup noho,
uetbá mifto roítoátuč sueuctiti bučtoem
nab Inoi Imm! —

thtl jíem mníli umoluiti, a proto
fpčcbal item meu to přitom; frontů dnům,
neb „ieu tato gůl'tc'uoá negměnčuóf'

„D mčtoioě bómní, jalo noc toůtol
inne ležící. 8 traiiuo, mnelitč [lámp i
hanby obrnu“ $a! fi obbedgmuo octnul
iíem fe na intimně, a bloubtl olem po
malebném úboli. “bud, uu'ii fe ponořil to
ti; bobp, Pop ua miftč tomto uárob !Uto
tomító fi abubomal poutní! ftoč [páfp (:
[roč flómo!

abc přeb tifici lén; fe ffměío tura

moromč paláce, the paprílowi: [[uuečui fe
obrúšeh; na stanici; bóuíď) dytámomnd;
!be učtbp fc ro3lčbal blur bloom lráloto
fugu; —- tam upui ble! bul'tú lec totitá
lořenp to gánabo bówalébo me'fta, a roč
treut togebuauč tonórp tichou piíeů ííumt
o bómale' ílámč!

“Břeh ro;!milcuou buni obietoilp fe
dibobnč poftamo Mojmíra, matftiílatoa i
Gmatopluta, a to aáři uabueóeftč po
ftoótuě ftinp (Smith a !!)tetbobia!

D Bulo to háínč íněnj! Šla! ieu
ftařee o tůiowčm mětu iinošftém, to! jen
uárobomil třeítaufh'; o trůfupd) bot—ad)
mlafti [uiti můše! —

3 niebo oiouguřni iebiuč ulue wi)
tmati mohl blan gmouů, toolaiici pout
nilt) lu IáSaui a na mellou tuni bonton.

!Boněmabš uáě utilorocuu'; p. bčtau
po blouúč ceftč, iii bp! téměř celou pěnh)
toptoual, lu přebíem/gatému létání uc—
ídwpna fe cítil, potěffil nás mel. p. ín
růř QBelebmbftň ač ucpfíptaloeuě, přec
Irdfuou a bůtlliioou řeči, na niž uótlc
bomata apimaud mffe fioatá orgánu ua=
íiim melesaíloušihým pantjtem budyoroniui.

voílebnč afi o půl třetí bršáno bylo
ho. pošebuáui 6 litauii ! [manim Btax
tiun. abpš mífa! tonedpuo ii; fe ! ob=
ebobupřipramomato.tu neunbále nás
přelmapil miabt) fuěg, oEiemirofíi fe
na t.tgatolnč, bo nám Maat 'na toglou
čenou. Sati: to Bola meat “libem rabol't,
a iatč to lúgáni, iahi múílebet!—- Rašbó
přitomnó gaiifté bluóoto to [rbci “utrpí
íloma unbííenčbo ta3atele, *ieboš řeč ftouti

' může utinromfhim biíein řečnietmi. Ragby

"Bonu EIBeIebmbfřé.

fe ptal. too ten mtabú pauáčet ieft, ob
rub přinel, mona! nebolo (ge fe boptoti
iméua, jen tolil jíem pogbčii gafleebl, še
jen to pan taplan ; Ruuotoic.

QSobušel Bolo procefi při mítinku

Lloftela přehonpeno filuóm [iiameenu
coš mělo ga uóflebet, je muobó roběčuč
oto ! nebi gměbal , au poémě celá traj
69! [ušomáu neboftattent toobp.

Rěšbp moblitbp uaffe, ješ Ie u po
pele [m. EDIetboba ! nebi minulo, tutto
niroě moílmóun 6919, též 61; [ iiui 21720
rawaué „ga přittabem uafíim fpčdyali na
!Belebrab, mohli buffe ieiicb něčim [fli
čeut) touhou ! uebi Ie obraceii! -—

Scribe oblaíu, iatč obliby u_aóola
pout “_lBelebt-abítá,giemuo ; toho, je the
tbo ii; přcbtem ie tění na přiífti léta ::
stání ua památní) tot 1863, neb u nád
mice poutě IBelebrabítě negauifnouP'

lu bptbont mohli Mít! monábatl
o pouti Motoomeeitč, :Raibrabné, Roto.
čaul'te', Milotidč, Qiteučide', Qomčide'tub.;
aton'at toífebo bobtčbo Babiš bo třetice;
pročeš fe pogaftamitue toltto pti pouti
pobuttuute' ; betauátu SBoglowtdčbo (u
Eubačomte), o uiito talbó toto fi ptes
čiftt neoótčšui:

Sinotuě fašběbo wětučbo tatolila
ua 9Rormoč to mufelo Bolet, ropě o
f(aroučiu ?Belebmbě ani toli uemčbčl (ib
uáč ŽDZoramífó co [Ttolui Dítě 0 !Bařiši,
a mnohém méně icntč :: těd), tteti to
mifto oilmoiti, topí tam gnameui uaHebo
*IBptoupeui, — frontů tři; — ua com
buři pobauitém \ottóčili, a tam pnoui
SDIoramau třteui [matúm očifítěu :: ! ši
motu roěčuému ufpůfoben byl. Emma toe
[eflamuěl %elebmbe přemiloftuý! obpuít
lihu, tlení na [mou minou, ale nepřigui
móm daim mlqmem ! tobě uctečuě fe
dyotoal! pomofti, „šepat i mám frontám
oflamencům C235. Gorifíoroi (: Metbobomi
to!, [\a mnohém bůře ie meblo. Dilem
(:prqu tatomou přebbůgtu ob íeBe
oomalili, hitem abychom to uaííid)
Rtaítiplnúd; čafed), !me na naííi
ro(aft, nam eittero, ueiočftu Rrifla Se
jiffe, tat boluč'botitnii, abpdyom na pt
fou uan'id) floatpd'; Dtců fool poftřšomali,

aieiid; mocnou přimhuou :: Bobo [ooč
Vmp_góbalt, a t'atč lib náš o blišici Ie ti

ficiletč památce Mohu nafiló apofftolů
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na žDIoramu umlbom'ul, ——proto iíme
» nam hornaté lraiincc po tři přtbcmč
ncbčlc na tu ŽBclcbrabítcu pon! fc při
ptamomaíi, píinč obfašmč to potu.—311081
! SG. avontolům Gur. :: SEM!). fc učili;
gpčwóci nutí-cb mc Note, (: potom wm
bčli obpnlcbnc po pošrbuáni to fofielc
oflatni lib. Shui ic přiblišil bm (m;,
jíti uftanommó, totiž l4. „záři —- čafuč
ráno po míti fmntí 3: mífcd; fnmofti pob
můbcomftmim íwúd) tudponmid) „rámců
a při obřilúmúni litanie ! (%$. Gur. ::
Qnetbob. ifmc (cílu nanonpili. !!) Quito:
mlád; !Bitinífti [: Mili (! Ramm
flúmi — m 92t3beniciín fe ! nám vří
boli tamními farníci.1Biebnom průmnbu
[poieni mi iímc přec III). Élob, přeů
mčfto bpimaiíce pííeň ! *Bannč Švřarii:
Iifíttrát post—tamním: “Ict-c ntb. , při
čem; ná! shrnu—agua bubba Qšoitomítá.
QD Btobč a wěmnicíd; mffcdmuvlnami
mvblišclo, a (oba: hmc mi, obtmífab (ib
m mellbd) gáfmpcd; fc ! mim přibámal,
třeba by mu to ani ognámmo uebgío.
QD óamťltídv, tbc iímc nbčbmali, pfir
baln fc ! nám protcii 3 'Báuonm —
.Dmčowmi bmbf; bm na btubé flušbz;
!Boši na welebrab přímí. 3 .bamřlc
iímc mi lng pfíirge ai ! nujmptch ©er
biif, tbc iímc ; hrubě mam) tam 6 při
mými poutním fcnli Ic Gcfšlamičíuílůmi,
“Bromobomffíwmi, *Bqlowflíuui, Yíaotílúmí,
Bubařomílbmi, Shlblďómi :: Ořcrvom
ítbmi. !Bl'cb 11b. .ůrabimčm iímc cclů
ptůmob bo poíábm vřímrbtl třl bubebui
fborp: unpttb "Hugh-wifi), potom “Boi
fowffí), (\ pofícbni Glamičíufh') 2391 to
litímimů, urpřrbícbuf) gál'tuv, poblcb mcl
tolarů, tor; bubnu; prndmtlh), bubba
mňcd) třcd) fborů .;awgnčla :! prom) ua
cboud; .brnblíffífňd; loítclitb gablabolilg.
“Rapřcb u proftřcb bwou lnříí mf! Iti;
“Boglomfhípan farář, olTntui hubom"
Rmo pob můbccm mclcbůíloiuímt pancm
Ntancm filo u proftřcb gáůupu (Sein
IIb. Drabín't —-nam trojité měna bylo
na notách, ohm mifabt; ottmřené, me
bmcřítb na ulicíd; wffabt) pvčbami bi:
mód — mcg! nimi.; jíme mibřli mnohé
"třetí :: "gc mvíčmati. i)!cbpl to prů
mob, tbc [[ti bm a bmn, ale po celé
clíamc' ňlnící, ia! ňitnťd jen, a přebcc
nebylo mošné přcbni a gabní tom: na
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icbuou fpatmi, to! 3: picbui iii byli \:
šclcguicc, :: btugi tcptmn na (štarc'm
%]?řftl. Dbtub mšbv wčtfíi pučbamofi a
čančiift bylo bcptámám', btw:“ ji; tam
bubtmc? SBrámč gapabniici flulm ga
naroncbg Gucblom Ít gačalo potápčti —
EN); jím: [pattili cit uchbc vnímáni
uavlcb icíítč íhmtcal ogářenčbáně dnámn
“Bánd %cícbtabmbo, izba ftlcdm. lebo
ohm — oftatm etolí — coš mn'ccbuo w
příicmuč fotltuč ul'cbumáno icft, (mito
wichbuv mom) gabučclp, a nás ; ba:
lela icíftč uvítala. In tem; iftc tm; [mati
apon'tolowč uamábamč práce nan'cboípa:
[cui lonall? lu u) této traiiutc 9131;ch
nnammi fc prorbáscli? „abc teba unvui
note: blítupib) pro '.URomwaup byl po.

ftammíp? 913 těd; (\ pobobubcb augmen
fdd) pobřiimč wptrbl nad poblcb na bič:
šicí [: sáíhtp fmátcčnč občnb. Sčbo to
byl? Bylo to malebné bufbmmíhvo
welebrnbnč, ftm' 6: ímímul famifaml
mim láflamč m Mitch) mýma, nás boii
mawon řeči přlmitalo.

Ram uapřcb poblcbuout? na me!:
l'olcpé newim bównlébo Hdh'tera? neb
na wčšc ! mbl fc pnoucí? ucb na HD
ufolo mnm [: helmicí? Stubai! jíme
\uffcbo bát, (\ ubírali iímc fc tu chrámu
!Báuř. Šuf alt (atomů gánnp, tnlomč
umošňmi ic tmu mmmuá? — Sá oni
faul ncpůibu, ptawit lcbcn —- ah) mě
tam uqatlačfll. s)řcboitc fc uit. — Sc
to chrám “Bánč ——icmuš pobobnčbo na
unni !UIomwě ncnalquctc. (Břest 8000
nát! tam bylo, :: přcbce ":pr naplnění).
iDvprmvomat Tvém milí tminui, co a
in! tmu unnecbno it, to bod) 11:pr 6
tím to! brgz) botou), a ! tomu ic po:
třeba ii; mětífi mihi). Eltapluimííc na:
[dblč profton; [umtpnč mclcbtabíh' a
ulíonlwííc fc fmřta Gpaiitcli m gleiímč:
třiňí šmátcfti oltářní, poobrótlll iímc fc
mňidpui ! oíwčtlcné tazatclnici, na
uišto [: cbicmil Incl. p. !Binc. Gehl-it,
abminmtátot ; mptina , boicmuóm flo
mrm obproííuic fc [m. bíabowčflům, št
lib mommíh'; tepnu (etno Sačíuá jim
fpláccti bámnč blubp úctu; na uuftě tomto.
Rtáíná bpla to řeč, itn; mpwobiii ;
nabfícut'bc ítbtc, tftbd pomubačíhva
if(a. !an jíme fc moblili litanie :: ubě
ímo ím. pošcbnóui.
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560 !tátfčlu obpořintu obftnpowali
taiimíd gpcwčbnice w tatomčm počtu,
;: iid) přiífttbo bn: fc ftotu !Dc'mč pti
Bonvito pfeš 2000! — „me 15. gáti
tafuč rano učiněn pofíudpačftmu \\\\')tlab
\\ fm. \ůšcnct \\ \\mašománo \\ n\oblltbč
\vůbtt, \\ačcg E\;Ia gpíwana. D 7. babi:
nad) tosfíwal p. taplan !Bojtomíhi po:
bnutliwř \\ d\walitcbnč [ímč iBoši m
ranním tágaui. *Bat náfltbomala opět
“simona \nffc [\vató. “Do té ptifl'h; \\owč
průmobp, itbcn totiž ; .Dračomitabrnbn
ob Ranní: hruď—“Má).

D půl bcfótč ia! fc opět fásatl a
btlhmě oíubb %clcbrabu ragbitatl bor
((\ví) a \vbmluwnp p. farář *Baglmvim;
“Bo tom přiftanpll ! l;!nmnímu oltáři
bůft. ». bčtan ablíopcn jia přinubujicim
fučšítrvtm, a občtomal občt \\owogátonní
pttbcwtíim ga [totmoucmtbo otce (Strlwc
hnaní, \\a jeho; ftaroftliwou blmvu fo
nma paptšítá ttoináfubnou tiší přlíčbá
m powášlhnč babě této. QBcHIm; pattib
n\obltt fc Bc [\vóml bncbnmnímt paftůřt
ga icbnotu \\nifebo \\árobn \\ \vitc, ga
flmvnč \\áftnpcc fm. (Svrina a *Dtctbobla
ga potní \\ ciíatc pána, \\ tonečnt tatc'
ga abat \\wtmoftc'bo ©ěbictmi, icšto po:
\\aučnómt tuibami [\U\')\\\i tal blog: a
ípaíttcluč půfobi \v oíabád: \\amdp.

5qu patnáctého „na \\a íBclcbmt—č
b\,\! gaiiítc' \vtlcbm') a f(mvnó. Glomátt
\v celém otoli briclt gafwčmn') i\vátct a
pobít ímčbtctmi ftatcůw \\cbplo mcíwaz
tpnt \\aííí ob srnfícní flántna \\ltbq to:
tu llbftma \\a lcbm ben pobromabě. 18
!oftelc byla ob famód) lotoubmičct tma ! —

Bdmčttou bojímawé flamnoftiu b\,\lo
obpolebnc [lan—ně „Te dcum," po
\\řmšto ujal [eflowa a bamalg fagatelnp:
„6 QJDbem," rágm') ttčnít, \) taplan
Emalit. $obnutí \\) llbítnm \ budnmtn:
ftnm bomtnilo fc, (buš [: sačalt tučňowé
b\vou bimíi Ioučiti, jebni abwábčiicc
ímé forum; .brabiíftěm bn bornatčbo
walaěíla, btngi ! Brnu a Gřcclamč.

iBontč chlcbrabflč.

Ra yvettbcui ílawnofti přtfptlo tč
boš bnc 25 tněgům ptitonuwfti a úča:
ftmftwimf'

& gámčrce bnbteš ientč připomtnuta
ítmva [\'bečnó, iímišto fc p. farář Belt:
brabfló 6 poutnítami 'qulomfhšmi \n
„Dlafn“ loučil:

(Síně fc pnmřcna bo \nablitcb QBa:
fftd; me!. pánomč! itn; iflt Ubu fmčmu
tat \vgácnč [;on bucbomní připmmili na
QBclcbtabč, račte; bomntiti, [>ch oílomil
owtčh; walk, tterěš fc path) apotxmům
\\cbeítúdp pojimah) \n dnámu mém:
„?Sontniti \\cfčctní, \vffchBám,
co „tc gb: bolt, pttiu 5 cclíbo
[\bce. alu) 'Dtatta miloftbcn:
ftwi a ůtočii'ítč \vn'cd; b\bnůcb
imám mocným otobamáním
\\ 6 orobowáním fw. Gptilla
\\ Mctbobla \\ Épna fmčbo
wyptoítla, izba; !Bám ht
blahu čafnt'mn a fpaícni měř
nčmn tftba icftl“

Raul EDIřolltot,ímá
máma \\ boiímambd) tšcbto bu

cbownid; (mlčenicb (n\tísláó) a mcltotc
půd) pobošnofltgb, ihnlš batlhvě bncbo,
\vtníhno lib nás tu flnmnoftt (princ-mc
boběiité\\\ tftan'ebc fatčm roce
připramuie, bonn; tatč \\cibůnojnčiil'imu
pánu \vpílancowl pnpešftčmu wc !Bibnl
! “nim, ttcnjšto \\eopamtnul fmt nsnáni
\\ pocbwdlcni piírmnč proiábřht \\ tom,
to fc \\a ŽBchlyra'oč bčic ! rosnnwicui
fw. mm; m \\árobn tlowaníl'čm a ! \\tuv
šení jabo íwagln B tRimem.

Salitos pat úcta [\vatottcmcntítá m
iebno [ptpmda s šimotcm [m. Gorilla \\
*chtbobiaieít ft nabití, ;: tlíiclctí
oftatfům [\v. .Rlčmmtn tate' tomino bnbc
\\a památném ?Bdcbtabč. 3m ňůb!
a pošebneiš mnelitěmu pnbnih'mi, icšto
webe ! regmnoimni flámn Sbaši \\ ! nó
bošcnflému prozaučení lihu nanebo (prino
mctbobčiflčbo.

&;
*?
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Výroční trhové na Moravě.
Dle nejvyšších nuruenl llt'odlnývujíic lrlamó nikdy v nedůli . \: nálet, ntbri v den

pre-Icházcjicí ntbo nalít-dující.
Archlcbqv (okr. Žďánalíf), !. ' oul. pl'ed

Fnb . Sub. Den před liln trh na dol-., 2.
v nul. pred. .. F||. .: luk, 3. ' oul před
n. Bachem. J_rn ptcd lm: nh nll dub)-lek.
4. ' nul. pred ". Gunnun. Juoluu.

AuSOV(Anne, oh. \Iullran, I. na Fil .
Jak, 2. I'll li'jďm, 3. n- 'I'umJšc Ap. Tf
dní m: htduu stredu.

Bánov (olar. Uh. Blud ). l. ' oul. po suo—
dopustí. !. v ani. po ". Pctru . ťulu,
3. v out pu porduleuí ". lhle, 4. v
out. po lv. Lucii. Tlh nl dub. pletí Ital.—
dj'm ročním trhu—m.

Bah-lov (ukr. libí ). I. v pondělí |). .Ilmn
lI-ul. 2 ' puml po uocbcu. P. Marie,
3 na ". Barboru. '

Bouzov (ulít. Litani). I. v pondělí pl'ccl
Fuh. | vb., 2. th—upmul. po Vclíhonoci,
3 ' pcud. pred Muri 81-311, 4. ' pand. pred
ILŠun. . Judou. 'Inlnna Icn . nn plni
kabinu ltlcdu.

Bfronn Ulm-n, clu:- Uma-Ai). !. n
obnio sv l'ulu, 2. ' pand. po 4. neděli
Vall., 3. v pon. pu sv. Anně, 4. ' poutí.
po ". Ll'opoldu. Trhy nn |.l'ui lvu den
před rýroc. trhy.

Bťrgúlůl (lluml rm'slo. "Ines Ilymar ). ].
ru popclcc. 2. v pand. po khune nul,
3. v pand. po sv. Malí Magcl. 4. v pand.
po ulnéloúnl P. Marie. Koňský | clulíylů
trh luidý jnrmuri. Trh týdnu u rn přízi
haldou sltedu.

Biskupowltv (okr llrolm-irký),!. nn “.na
leje ' umím,-2. na sv. Petra | I'u.. 3. v
oul. po " liurlol.. 4. v mu. po n'. Hulu.

Blk-ň \'dkt \Gruu-Bilru-h', [. ' oul. po
"mm, 2. v out. preci Ycll , 3. v nul. po
number:. P. Marie. 4. ' uul. po " Frllnl.
S., 5. ve Čtvrt. plc" Vánoci. Týhuclní írh
laldf Grr-Ici. Dolu-ldi lrh pred Rudým
\ýruó. trhem.

llllyůlm Osm. (okr. \'cl. Mcuticiý),jnr
mul dne 25. črrvenrc.

Blígška \'nernká (ukr. Tunnnwk').|.
v pand. po ". Apollonií, i. v pon . po
". Fil. n hloh., 3. ' pand. po nr. Imm
Ncpom., 4. ' nad. po ". Barloí.. & '
pand. po lv. ím. & ludt. Dobuči lrll
'o Rudé dopoledne.

""i—Route (Liepilr.nkr. Budejotň. [ \'pnn.
pu Bot. \lloup., 2. v 2. pon. po n'. Ili
chnln. 3. nn ". Lou-ří,4. na den u. anr.
Tjhocl. ut Rudý čhrlek.

Blansko. 1. v pond. po n'. Jum- Ulit., ?.
\ pond. plní ". .“an Trhy nl vlnu: !.
v plmd. po naucbewtoupcnl, 2. v pon. po
av. „slouží.

Blud-Inn (Luučic. okr. Zilla—how,), ], '
oul. chladu.., ?. ve člVl'l.po Vdclnvé, 3.

Š' on!. po nv. Nikulin,
Uobrovů Dolo! 'Bobran. okr. Novoměst).

!. 1 out. plení ". Jiřím. ?. voul. před n.
liunol., 3. v oul. před vlcmiSv..4. voni.

treti ". Tomasem Doh. trh v pon. predulcíým výročním Irllful.
Dobrou! llornl (okr. Novomén), l. ' out.

po 3. král., i. ' pand po ". Vim. 3. '
pond. po ". Inn. Dob. trhy: [. ' pand.
po 3 král, puk nu osmlní ruční trhy.

"ojklhlto (okr. Uh. Brod.), !. v pondělí
pred mnopull. není, 2 ' pand po Bot.
Tel:-, 3 ve čtv. po sr Vui.. 4. v poud.
po " Divili."cd haldým jlrmlrlemlrlr
un dob;!cl . nn obiíí. Vclk. líh. lrhy: !.
ve Nui. led Vlnocí. 2. ve clvrl. pred
Velkou. ďahrký trh lutclý tun. v posle;
líh. lrll hlídá pondeli.

"druhům. (otf. ,.d'ululý), 1. v pan. prod
But. vsiuup., 2 první poutí po ". !arl.

Banku-Icq I. ' puml. po ned damn. 1.
' pcm1. po " Vím. B. ' pand. pred nv.
Vid-vem. 4. ' pand. po Rnlcl'.Vcll6lyh.
lrhy vo čhrl prod Velkou, nulou! nilk.
| Vnnori. Hamu trhové ve čtvrtek před
tuldy'm jura-ukonu 'l'ýhud. líh luuý člvrl.

Brno. (Bruna), !. ' pond. red popclcem.
2. třetí pnml. po Sv. Duc u. 3. v pond.
prní nama. I'. Huríe. 4. ' pand. pred po
letím I'. Marie. Klid! trva “ dal. svúliy
(: lrc-lela rwvyjímaiíc. Obcbo-luítům jlou ll'i
.Ini phtd utillcm pnmho lýdnůhlolůho
lrhu, lolil čtvrtek. pile! . sobota i vy—
kíialum .. prodaji .II' in grouo povoleny
lllnml trh na vlnu: ] out. v červnu,
který iná 8 dni. Trh n. vlnu: !. v sob.
pletí sv, Trojici. 2. ten den před poč-emu
l'. 'llaric. Komu trhové: !. první pand. '
posle, 2. první pond. po mr. I'. Inf. Trhy
nu dob.: ui dni pred hadím ročním lr
hcm pred méncm, lom: “ am , patek
. lob_ v \ýalnlch, kal. roční lrluy predcha
lcjl. Týdenní trhy hidan lueclu | pitek.

Brno uhré (Autunu), ! ve ru. Vc
llkonocl, ?. to su. ed Ill. III" , 3. M:
"P. před". Šin : nil-ld, Inn"!! dní.

Brod ['Iu-ruk; (Capricorn-Brod),!. v out,
teď 8 much, 8. \'0 tun po rmnné med.;

v cm!. 0 6. ned. nů.. 4. ' om. Po
promen. (. r. Piu-. b. ' on! po lv, QM
| Judč. Doh. trh před kald.rnčnlmlrlícm,
Týdni ld; inhlý člunek.

Brodek. (Prodliu. otr. ]“ muj), ]. ' out.
l'fll hrom., 2. v On!. 4 nur. I'. Inne,
. v onlerý po ". .“lbfíf.

Brink-c (Pímiu. okr. 1th f, !. ten den po
nmém roce, 2. ten den po ". Cyní. |
Mah. 3. m ". Ful. | Jak., 4. lm dm

lcd navštiv. ?. Burle. 5. len den po Au
jeln Slrltcl, & len den před všnni Sval
Přední írlr den před knhlým jam:

Brumov (okr. Klub.), !. druhý poml. po 3
krllrch, 2. druhý pond. po EV.F||. a Jak,
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3. v out. po ev. Jenu křtít., !. v pon. po
sv. Vdclavu. Doh. trhy: 1., 2. a 4. v sob.
před každým trhem výr. a 3. v pund. po
sv. Janu křtít. Týb. trh Itatdý out.

Brunsell' (Braunseifen), 1. 7 out. Vellton.,
2. ve utředupřed nanch'. ll..3.v oud.po
nv. August., C. v pon. po očetl F.Mprio.
Trhové. hoůbtl: 1. v out. elkon., 2.0pon.
po sv. August. Dub)-tu trh v pand. po sv.
Au ustinn. Týh. trh haldou středu & sob.

But erk (Brauueberg), !. v pátek před
hemm-d., 2. € buterý přcd nanebeuéu
P. Ihr., 3. v out. po sv. Kateřině.

Ill-edn“ (Lnndenburg),!. na lv. Jiří, 2. v
úterýponor. I'. II. Trh nn vlnu: Lane 5,čer
vue., 2. d. 23. zdřl. Týh. trh kaidý čtvrt.

Březová (Brann, okr. Stihnu), l. v pond.
před ohrdc. sv. Pavla, 2. v pon. po unlez.

.v. hříte, 3. vIond. po pouty/(Luv. |x|-uo,4. v pond. přo Lucii, b. v poud. po ev.
Dlarhytd. Velcí trhové: 1. před hvdl. ned.
2. v sob. před nar. Pinč. Trhové na vlnu
a na koně v out. před hadím \'ýr.trhom.

Bučovice, [. v ou. po nod. masop. 2. v
pon. před Sv. tich., B. v pampřed Bart.,
4. v pand. po ev. Řím. : Jude. Koňský |

dobré! trh ten den po ročním trhu. Trhhel. ý etmek.
lludůjmloe lloravsltó (Ilithrísch-Budwitz),

!. v out. po 8. krállch, 2. v out. před Bo
tím ntoupeulm. 8. v out. po ev. Jiljl, 4.
v out. po sv. lhvlu. Doh. trh na den před
haldým výr. trhem. Týh'. trh hntdý čtvrt.,

otom dva velicí trhové ve čtvrt. před
dnocl : na „tmy čtvrtek.

lludlůov (Bnulrch), !. na svi-teho Filippo
a Jakuba, 2. v p0n. po nar. P. Marie,
ne u. Ondřeje. Vellté trhy: 1. vaob: ted
hvčtuon ned., 2. na sv. Tom. A . T vd
na len . nl szl haldou sob. rh ne v na
: jure . nn podzim po ostřihdnt ovc! po
2. sob. Trh na lrood . un jiný dob.v sob.
ted lwdt. ned. Tyan! trh haldou lobolu.

llutllšov Budischm, okr. Třebichý), na lv.
Ondř. V ký týdn! trh : m den ev. Tom.
||). | v pod. ' pllir'n m temdui.

Buchlov (okr. End.), l. ' Out.po ohrd

c'ent rv. sila, 2. 7 out. .ro ev. Cyr. aMeth., 3. ' out. po Boi. dle, 4. ' Out.
předev. Sim. & Jndou. Dobytčl trh hddý
pohd. před ročním trhem.

Byniřloo (v Now/om.Jihl.)j, ]. v pond. po
ev. Jiří, 2. v pand. po ev. Juh.. 3. v on.

o sv. Ludmt'le, (. ve etředn po av- lvl.
. v pon. po sv. Dorotě. Veliké tíhu-hy:

1. 1! out. před Velikou., 2. v out. před yl.
Snt. Trh na len a přtli v o'l'ld. pó lv.
llnvle. Trh na lrone : jiný obyt. ten den
před haldým jarmark. Týhodnl trh každý
out. & pdtek.

Bysti'lce (pod Hart.), ]. pml 'čtvrt.vpost.
2. ne rv. Fil. : Jak., 3. vout. předrv.!rljt,
4. na av. Václavu. Koňčtl . dobyt. trhové:
1. v sob. před prvním jarmark., 2., 8. a
4. ten den před jenu. Týh. trh _hldé out.

Bystřice Hrubá u Olomouce (Gran-Wi

1

__
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eternitr, !. na av. lletdje, 2. ' pond. po
rv. Filip. a Jakubu, 3. u ey. Burtol., 4.
na ". Ondřeje.

Bzenec (Bisem), 1. ' pond. po oh. sv. 3.
hrdlo, 2. v třetí on. v poste, 3. \! pond.
po Janu hřtiL, i v popd. o sv. Vid-vd,
tu hohšti : dobyt.trhovčďrýdnltrh hidý
pond. a čtvrtek.

('ltt'opin (okr. KromčřJ. l. v pon. podruhé
vned. Velk., 2. na Jiljnho. 3. na ev. llavla.

('n-lavice (okr. Třebíč.,kraj dildem), výr.
u dol-. trh; 1. \! out. po svéstov.P.erle.
2- v out. pl'ctl nanebenetlm P. Marie.
orná Ilom. I. na sv. Jonem, 2. v out.
před Fab. . eb. 3. na ev. Vevřinče, d.

, v out. před ev. llnvlem. Týh. trh tui. n'tř.
('crvemi Vodu (R wnuor), |. v pond.

před Fubidnem a cbaetidnem, ?. v pond.
po Fil. n Jak., 3. v pon. před roresldntm
apo, l. v pon. před potvdc. chrdmd. Do

byt. tra-; i. ve čtvrt. po středopoatí. 2.ve stř u před rel. čtvrt., 8. ve čtvrt. po
posv. chrdm'd. Týh. trh haldou středu.

Čejkovice (okr. llndonln), [. v pond. po
av. Marku. 2. v pond. po ev. Kunigundé.
m na ňou: !. dne 16. mdjo, 2. v pond.
po ev. Vdcl. '

Dačice, I. ve čtvrt. po druhů ned. port. 2.
' out. vo Vavřinci, 3. \! out. our. Frant.
Ser., 4. v out. po ev. Illhuf., . v out. před
t-stoupcn. Páně. Přednl trhy: ten den řed
hald. jarm. Dobyt. trhy: I. lřoll etl v
posté. 2. druhý pon. po ". Vav., 3. druhý
pou. po sv. Frant. Ser., 4. na druhý pan
po av. Mihul. Pult prv/nt etřodu ' kulatém
mapu.-i.Týh. trh haldou sobotu.

Dalcšlcc (okr. llrotov.), 1. na putndtltu ov.
Pavle, 2. na sv. Leo old_.Týh.trh hithř.

DumboHco (okr. Z dneký), 1. v poud. po
Boi.. vetoup.. 2. v pon. po ev. Idrt. Týh.
a dobytčí trhy ve ítředu ode etř. popel.
a do Volhou.

Doubravice (okr. Blenecký). ]. v on. po
ev. Feb. 0 Šob., 2. \! out. evatod. .vpon.
po ev. Bartol., 4. ne Šim. . Judu. Konekd
a dob. trh v tob. řed held. výr. trhem.

Doubrdnlln (okr. lahev.), 1. ne don rv.
Fab. a Šeb.. 2. na sv. Jana křtít.8.v pan.

o povýšeni ". křlie 4. na av. Ondřeje.
ohm trhové: l. v pond. po emrt. nedeli,

!. v pon. po vstoup. Find, 3. v pon. po
en elu Struct. Týh. trh held. středu.

Dob ln (okr. Tišňov). ]. na den navřuvent
P. Merle, 2. v pon. po proměndnl P. Chri
sta, 8. na sv. Itnvla, 4. na den lldďaleh.

Dčdlcc (okr. Vlikowlý). Trh každý poud.
Dlouhá lfoučku (llntcr-l.nngendorl',olrree

Unčom) !. v etř. před Velkou., 2. v pon.
po sv. ňnrtol.. B. \! pond. před ". Mikul.,
4. v pond. po rv. Trojici.

Dobromčllco (okr. Hejma.). ]. na eleři,
2. v pond. před Porciunkul. 3. na N.On—
dřeje. Týhodnl trh hldý čtvrtek.

Dom—im (Dlmstadt), 1. první pondělí v
poutě, 9. dne 28. .řtjnn. Trh nl \qu Itj.
tntlje. Trh haldou eobotn.
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Dmholonše (okr. uran.), 1. na ".Valent.,
2. dne 25. dubna. 3. v out. po sv. Vivi-.,
4. dne 21.prosince. Týhod. trh haldě out.

Drnoholce (Ddrnholz),1. vpon. po 3. králich.
2. Vpon. p. kýchavn. nad.. 3. v port. 0 třetí
ned. Veil.. 4. \“ pqn. po sv. Burto , 5. v
pon. ted Brigitďrhhoúshýw soh. předprv.
jarm. ýhlrlthatd. sll'cdu. 'l'rhurč nndobyl.
Lve střed.p03 hrál .2. ve sttcd.po treti ned.
postní, 3. Vout. po trcllned. tel., 4. \; out. po
sv. Bartolom., 5 v out. r Brigitě.

Dřevohosllco (okr. "her. Brod.). |. druhé
out. po bromn., 2. \' out. po sv. Filipu n
hl., 3. ' out. p'l'ed nar. P. hl.. 4. druhý
out. po všech Srní-th. Trh nn vlnu: !. v
pond. po av. Jiti, 2. \' pond. po sv. Václ.
líoňrhý . dobytčí trh: \' pon. p'red hald.

trhem vlněním. -Ty'hodnt trh ve čtvrtek.Dub (v o r. Olomouch.), l. \' pondelt ted
obrdcenlm rr. Pmln, 2. v pond. pi-c sv.
Jon., 3. v pond. prod sv. Jan. křtít, 4. v
pond. pred sv. Mart.

Dunajovice Iloml (()ber-Dan0\\'itz,toltr0l
Znoj.),1 .nl sv. Marka Ev., 2. na pov. SVJtHlo.

Dunajovice llolui (Unter-Danuta, okres
Eškol.), 1. v pond. po sv. Jiljí. ?. v pon.
po ". Lucií.

Dvorec (Hof), ]. v pond. po sr. Trojici, 2.
v pon. před vb. Svat. Týdni trh lmt. pát

Dvorce (Hodein, v Milt. okr.). týhod. trh
hrdý čtvrtek.

Frenštát tl'rnnhstndt), 1. v out. po novém

roce, 2. ' out. Io prov. nod., 3. vout. porv. Janu křtít., . v out. po sv. VáchTrhý
hoňsh. a doh.: ]. v pon. po nov.r0ce.2.
v port. po provodni ned., 3. v pon. po sv.
Janu křtil., 4. V pond. po sv. Václavu.

Fryštát (Freistadt, okr. Holt,—kov.),]. druhé
pond. po Jméno Jetíi, 2. v pond. po nn
nobevrtoup. Páně, 3. v pond. po sv. Jiljí.
L v pond. po av. Mikuláši. Velké týhod.
trhy: 1. v pond. po hvdtné neděli. 2. v
pond. po sv. Petru tt antu. 3. v pond.
po ". Václnvu.

Frydland, u Olomouce, !. na sv. Josefa,
2. v out. svatodusnt, 3. ' pond. pred rv..
Matoušem. 4. na av. Tomus.
laldý pátek.

Frydland (okr. llistechý),|. na „Jiří. 2.
\- pond. po sv. Petru a I'av., 3. v pond.
po nv. Motoušt. Trh dob. pred roč. trhy.

Fulnek, [. v pond. pl-ed sv. Fab. a Šob.,
?. v out. ptcd květ. ned., 3. v pond. po
navštiv. I'. llaric, !. v pon. po nv. Frant.
Ser., 5. v pon. po .v. Barboře. Trh m len
| prní nu katdý \ýr. tt Iýhod. trh. Koňšll
. dobyt. trhové: !. v out. plod květ. nod.
?. v pond. po sv. Frant. Ser. Trh nn vlnu
dne 1. června | 6. října. Týh. trh hat. sob.

(ioldšleln, I. v pand. po smrtné ned., 2.
nn sv. Linharta, 3. nn den sv. Matoul.Tý
hodní trh htdf ond. n pitek.

Guntramovice cit; Gunlrovlce (Guatem
dorl', okres Libnrsky'). !. v pon. po lých.
ned. spolu trh nu koně. 2. v pand. po
Bnrtol. | trhem na rody.

Ty'hod. lrh
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llnoullcc (Gnadlefsdorl, okr. ZnojemJ, trh
každou sobotu.

Ilodouin ((íoding), 1. v první pand. ' po
sté, 2. \“ pond. po RH: ned„ 3. ' out. v
týdn! sv. \'avř., 4. \“ pond. pred rv. Šim.
a Jud. h'or'tštt n dobyt. trh: 1. vprvní pon.
v posté, 2. v p0nd. po sv. Šim. n Jude.
Trh na vlnu: !. v out. po Bol. Tele, 2. v
uut. před Vánoci. Týd. trh hald. stredu.

Iloleňm, 1. v středop., 2. v out. po Boi.
Téle, 3. \“ out. po av. Anně. d. druhý out.
po av. Vúcl., 5. ve čtvrt po sv. Lucií, n
na těchto 8 dni týh. trh. Trh na ten, na
prizi . vlnu o týhod. trzích hatd. stredu.
Dohyt. trh vo čtvrtek pred valným trhem.

llolotttottc Ultnůu). l. v pond. po ned. '
okt. sv. 3 rdlů, 2. v pon. po sv. Jiří, 3.
třetí pon. po sv.Jana kttit., 4. druhý pon.
po sr. Michulu. Velké týdnl trhy ten den
před každým ročním trhem. Trhy na ten
na szi před jarl-mr. & o jarmarcichunhé
Raid. stredu . 00h. o obyčejných trztch.
Trhy na dno: 1. ve stí-edu po av. Duchu,
2. ten den red \'š. Str-t. Trh na koně a
dob. vtdy dnt pred koldým jumorhom.
Obyčejné. týdnt trhy ve stredu . sobotu.

Iloslčradlce (Hosterlitr, okr. Krumlov.),1.
v out. po !. nod. po devitn., 2. \! out. po
hi'iiovd nod., 4. na ll. Magdal., 4. nn rv.
Ludm., 5. na sv. Kotor. Podnou-li pnl tyto
tři \'ýr. trhy na noh., ned. neb pon., drtí
se v nnstdvajtct out. Týdut trh Ital. pon.

Iloslim (Ilosting okr. Buděj.), ]. v první
pon. po sv. 3 hrálich, !. v pon. po smrt“
ned., 3. v pond. po ev. Fil. a Jakubu, ;4.
v pond. po sv. Much-ht. Trh na len, plni.
\trm hond . dobyt. v sob. prod hal.;arm.

llrndok (Erdber , okres lamel.), ročnl trb
nu sv. Jakuba Gli.

llt'atlišlě (Ilrndisch), I. druhé out. pl'odmn—
sopustni nod , 2. v out. po třetí ned.chlr.
3. v out. po av. Marketa. 4. ' out. 0 na
rozen! P. Mario, 5. \! out. po “. lůrtiné.
Přední trhy: ]. v druhé pon. před masop.
ned., 2. v pand. po treti ned. velk., 3. v
pond. po nnncbcn. P. Marie. Trh na Ion
.n szi o předních trrích, tdi ve att-edu a
v sob. po celý rok. Trh na vlnu 0 před
ních trzích. Koňbtl trhové lrtttdý pon. Trh

nc dob. Šak týhod. trb ve “ted. to v sob.llranlco. ( 'eisskirch), ]. dne 24. hře:., 2.
v pond. po ". Jakub. Start., :). v ooL o
sv. Mich-l.. 4. v out. po sv. Barboře. 'lcb
na vlnu: 1. v pon. první po av. Janu N.,
2. v první pon. po sv. Mich. Přední trhy
v sob. pred těmito 4 iurm., na mtmr.. P.
Marie, v sob. před sv. Lucií. Trh na ten,
pttri, vlnu, hoit. . dob. na den předu. trhů.

Hrozenkov (olr. Brod.), 1. ' out. po rv.
Cyr. . lietb., 2. v out. po sv. Urb., 3. v
out. po nnnehevzetl P. Marie. Týhod. trh
haldý čtvrtek.

Hrušov-ny (Grurbach, ohrcs Jaroslav/ský).
1. dne 2. ed., 2. na IV. Fil. . Juh., 3. na
sv. Vuh, 4. na sv. Martina. Týhodnt trh
každou robotu. ' '
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llulm. !. 1 out. pl'cd sv. Fnb. . Šel: , 2.
! pmnt. po sv. Troj-u. 3. v pand. po sv.
"titulu -l. ' ant. po av. "nula, na dobyt.
uh tru clcu luly jarmark. Trh týhod. ul
ohm: ' uut. hlt-Ii týden. _

"novú nému-lsti(Drnttchh-use.okr.Btom),
l. ' pand. po sv. .lnunltlnršttli. B.Vpon.
pthl Vella., !. ' [\DmI. po ". Mich.: 4. V
po:-d. po ". l_ucil. Íýhndnl trh hnul. sob.

llunlcnpcčo (Alhpill), !. ve čtvrt. plul sv.
Prokop., 2. vo Cur. pred tn. hiko-l.,3.vo
čtv. plout rts pnntcením. Velké týlu. tah,-:
1. ve čtvrt. pred hrnmn., 2. na :o! čtvrt,
3. pred Bot.. Tel, 4. plc.-al \'únoct. Pt'cdnt
trh ten den před Intl jlrm. Koňský : dub.
trh httttlý čtvrt., potom dolqtťi trhové v
pand. v out. : \e stř ' lwitl. tóuulni lt
prilmzint u oclchnlnl, lt lt prach-jl nkopov.
. \cpt-ového dobytka Trh nl \Inu: [. ve
ntt. po Il. Tělo, 2. .en don plod sv. llavl.

[lu—topu!- (ukr. Hranický), ] ' ont. ollro
mnie, 1. ' autory po u. Fil. a nh., 3.
' out. po sv. Vavřinci, 4. ' out. po vlech
Sut'cb. Trhmó týhuulnlkiel, c:\rtch.

"“\leer (okr. Buton), |. na postní stř.
po sv. Duchu. 2. na sv. Mmtin.

lvančlro (Vančicc, l-lihcnscluin), ]. v pon.
Ill-UDP.,2 ' co po ". Urh., 3. v poml.
[cl-ul nanch. . ll., & \e čtu. po sv. rů
teuci, 5. print pnn. ' adr. llnh. trh ptcrl
hald. trhem výr. Týh. trh v out. . v pát.

Jnntál čili anov (Juhannlsthal,okr. Sim
henlty'), !. na sv. Jirí, 2. \: pond. pred
noru. ?. Mar., 3. na »V. Tum. np. Veliký
tídnl trh ' out. str-lod.

Jaroměřice (Jammětitzl. l. na sv Valent.,

2. v první out. |m Angole Moriči ív pon.pl'fd llm dobytčí trh), Zl. Ilit sv. h nrhctu,
4. nn ". Blut. Ev., 5. ml sv. Martina. Tr
IIM'Č nn lone » jmšl nlohytoh drtí sc ten
den před jarm totiž.: !$. února, 12. čer
veucc, 21. till . 10. Ii.—'t0pmlu.Trhové
líh. od H. :.de al do I. tluhnn hal. sob.

Jnroulmlco (loslm-ilz), !. v pon. po Bol.
T.. 1. v pon. po sv.?ul'ťl'thrhlml. out.

Jedovnice (okr. Blah). [. \: pompollrom.,
2. ' pand. po brló noci., 3. v pon. o .v.
Trojici, 4. v pon. po ". Vdclnvn. óňsltý
n tluhytčl trh v pomléll o kaldery jnrm.
Týhod. trh hnitle pon. ďuldý týročnt trh
po 8 dnl so pmul v prod-ji ! v honpl.

Jemnice (Juotnžtz),l. nn ". Apolcnu, 2.
v pon. o ttctt nett. Vcllc., 8. v pon. po
Bol. Té :, 4. nn rv. Jak., 5. na sv. Mich.,
6. v portal. po sr. IlmlI—cjr.Trh na hou! :
dob. ten den ptcd Ital.. jurm., potom prrnt
out. v hid. me.. Tfh. trh kal. out.n rob.

Jevíčko (Gowttnh), !- v pon. po dcrltn,
?. ' on. po _4. ned. Velk., 3. v pon. po

Barta ., 4. v pon. ned av. n.m. 'l'rh nnlen a szl hnidy !. po celý rok. Trh
na dobyt. hldý outer.

Juliovka (hui.—pili.okr. Znojcm.),ročntn
.lohytči trhové: !. ' out. po ". llubjl, 2.
druhý pon. po n'. luk., 3. v pon. po nar.
P. Mario, 4. v prvnl panvl mlventnt.

Výróčnl trhové na Moravě.

Jihlavu (lglaul, [. ve čtvrt. po lv. Matcil.
2. ve čhrt. před sv. Juu. Int-t.,3. \: Ctvr.
po av. Liolmilc, 4. ve čtvrt. po av. Hater.
Trh na vlnu: [. ve čtvrt. pred Pctronil.,
2. ve čtvrt. prut sv. Vorlilou. Přední trh
pred vi. 4 jarmnriy. Trh na len . prtti:
l. ten rlt'll pleti sv. Jan. křtil. '). ten den
prctl ". Kntct'. Trh no koně I dohyt. pred
Intl. iurmurh. Týt. trh hald. aut. | snb.

Jlmrnmov (lngrowitz, okr. Hmmm.), !. v
pouclcli po mutt-baru. Pinč, 2. v pon. po
povýš. n'. khlc. \'clict trhové: ]. v pon.
po smrtmt nul , ?.. v pon. pletl ". Tom.
ap. llohytčl trh po nlnchevstoup. Páně.

.lll'irt: (Iritz, okr. Kruml), !. v out. po amrt.
nul. 2.v t'tt.po w. Vuvl'.,3. v út. polu. hjnu.

."čin Nutí (Ncutilschcin), I. ve stl'. ptctl
obrácen. sv. Pav., ?. \'c att-. plod av. Ilu
chom, 3. ve :tl'. .. sv. Vat—I'..4. ve all.
pred sv. Šim. | Lal. Trh nn honů u dob.
ve dny trhů výrob. Trh nn len . pflxijnko
ty'b. trh hultl. sobotu. Trh na \Inu: pnnl
powl. v (en-nu : druhý pon. v listopadu.

Jlčm Star? (Alltitschcin),]. v pon. po drutcbné nec .. 2. v pon. po sv.Petr. | Pav.,
3. v poml. pred av. Vlci. Koňský | dob.
trh v tytét dny.

.Ilvovů (Glcbau, okr. Stahl).), ]. ve středu
.rell Botlm vstoup., 2. ten den před ur.
lnrlolom. Trh týhodnl latdý pondélch.

Knmcnlrc Sour. „tíhl—v.),1. 7 out. with.,2. na ". ak. Včt), 3. na sv. Vicl., Lun
sv. Šim. :: Jud., 5. nl lv. Tom. np. lloh.
trhové ten den plod hald. jum.

Kartouny (u Bral), dob."h |. \“m.po km'..trh
Brnénsk. \: blauwž. vpon. po Trnj., 3. vpon.
pu sv. Vttcl.,4.tlt. ohon. trh. Brann—.v pro!.

Kounic-o Ilolni, . na sv. FDT).» Šeh, ?.
na den sv. .lmel'u, 3. na nr. Flor., 4. na
sv. Janu l$l-tit., 5. ' pond. pn ". Felix"
Adnuk., 6. v out. před ". h'mter.Padne-||
l., 2,3. neb Ljnrutma pit., iohmed., clrtt sc
vph'chh. ond. Trh na ohylt heidi čtvtek.

Kountco l omi. [. 10. dubna, 2. 14. čer
vonca, 3. 3 rtjm, 4. 9. llntop. Podnou-li
trh. dni na sob.. ned. ncb uétclt, budou
se den ot0m drlett.

Kelč (lí ča), I. v out. tr.—tln'. !lntéj, ?.
v pond. po ". F||. u li., 3. v pand. po
ouha. ". kttle, 4. ' out po navlt. P.
arte, 5. v pourl po sv. Ali. Týh. lrh ve

čtvrtek v Rudém témhl.
Klobouky (v oh. Huntop.), !. v pon. po sv.

TrojicI,2.vpon.po Vam,. .v rm. v posté. 4.
ve ltr. po s.Yt1cl.,5.n.s.llarh, rhna uln.k.pon.

Klobouky (v okr. Uh. BfOtllIt), 1. \: out.
po ohrac. lv. anl, 8. ' out. po velk., 8.
u den ". Jak., 4. na den sv. Jiljí, 5. '
ou_t.po poulednt ned. svatod. Veliký trh v
poml. pred nur. P. Christa. Trh na ulohyt.
ten den před klid. jarmnrk. Duh. trh kni.
pand. po telý půst. Trh obyčejný ha!-lu
atlcdu po celý rok.

Knlnlce (Knichitl, ohr. Boskovský), ]. 15.
červ., 2. T. Hjol. Velká týdn! trhy: !. v
pand. [m !t'- Markétě. ? ' pand. [m u.



Výroční trhové nn Mornrd.

Frau! Ser. Roční trh . dob. \! pand. po
_sv. Mlknlňii. '

Rojetín, !. v out po třetí ord. velik.,2.v
out. pc.a'v. \latuuši, B. \! out. po sv. Ihr
tina. 4. v ont. po sv. Fuh. n Šeh. Trh
dobytčí v pon před kn'tl jarmark. Týd.
“trh Rudou středu.

Kokory (okr. l'i'er), \ýrořni | doh. trhy:
[. clmhí pon. po sv. 3 králicli, ').. v pon.
po druhé net! \'elk. , 3. v pon. po sv. PeL
. Pu., !. \“ phn. po sv. Frant. Ser.

“unie: (akrů Ulom) !. r pnnd. po nar.
I'. ilurie, 2. " outerý po .v Murt. lllavni
trhové, 1. ve stř před velik, 2. ve střed.
při-.dvinocí. .Dohytdí trh ve středu před
velkou. a ve středu před \'ůnocl.

Koryčany (okr. Kyjov.), ' úterý po nov.
roce. 2. v úterý po hlle ned., 3 v liter.
po sv Trojici. 4. v úterý po rv. Vavřinci
Týhod. trh haldou středu. Dohytčí trh v
pon. před každým \ýrocnim trhem.

Kostelec (okres Huml). [. v Out po druhé
ned. celk., 2. na sv- \'wř1 3. v out. po
nanehentonpeni Pánů. 'l'rh na obilí haldě
onL po celý rok.

Króllu' (okr. Prostá). 1. v pand.po pro
vodnt ned., 2. v pand. po sv. Jiljí.

Krásno (okr Meni), I. nn av. Jíří, 2. ne
sv. Varín Týdni trh každý pátek.

Kroměříž (Kremaíer), !. druhý pon. v po
st!, 2. v on. po čtvrté ned. velkou., 3.
\“ 5 peruť po rv. Duchu, 4. 1; out. před
n'. Matouhem, 5. v out. po nv. Lucii, 6.v
out. po sv. Domin. Přední trhy 1.v4.eoh.
po sv. Duchu, 2. v den po šv. Mel. 3. v
den před sv. Lucii. Trh na ten e přlzi
kud. týd. trh_ Trh nu vlnu ve rtř. po 4.
ned. velk. Trh nu kone . dob. 8 dnípřed
výrořmmi trhv. Týh. trh kal. sob.

Krumbrrkv \Křívahora), !. \! out. velk.,
2. na sv. . nejd., 3. v pond. řed av.
Mtb. Trh Itohchý . dobytčí ten en před
hatdým jarla.

Krumlov (Mnhrisch-Kromnm!. v pon. po
hromníc. 2. v pon. po sv. Filip. n hk., 3.

v pon. poJomiunkuli, 4. v pon. po av.Berline. V . týh. trhy: 1. en zel. čtv., 2.
ten den po lv. Tom. op. Trh ne len . nn
přízí: !. v pon. před av. Cyr. . M., 2. ne
rv. Annu, 3. ne rv. Hm. Týh.trh htdtv.

Křenová (Krcinnu,okr. heh.), !. " pond.
po velk., 2. 24. června, 8. v pon. po ev.

im. ! Jude.
KÍ'ÉGIIIOI (okr. VeIIt. Much), ]. ' out.

před sv. Feb., 2. ten den před lv. Joo.,
3. v out. před P. llnr. mě!., 4. ' out.
před rr. lhtqltoňshý . dob. trh předInt.
roč. trhem; trh na vlnu ten den po lv.
Pet | Pulu, lýdní trh kaldý pitek.

Kunovice (okr. Halama), 1. v pond. po
Iíromn1 2. " pand. po bílened... 8. dne
4. červ., 4. v out. před ne:-el. P. linie,
týh. trh bed. pand.

Kuwait, 1. dne 2. [ul.,—2.v ompř.vl.8v.
trh na vlnu 1. ne J. Křttt, . neaneL
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Kuřim (Gul—ein,okr. Tilt), I. v po nd. po
sv. Fab. u " eb., 2. v pond. po sv. Jiří
3. na sv. ". Majd, 4. \ pond. po všech
Sv. spolu i trhy na dobytek.

Kvasice (okr. Kramář-.), I. v porad. před
hromn., 2. na druhý pon. po velik., 3. na
sv. Vite. ; když ten srát. na ned. připadne,
\- pund. na to se odloit', 4. v poml. před
ned. adventní.

Kyjov (Gaye), !. v out. před květ. ned., ?.
v out. svetod., 3. v out po sr. enjeln St.,
4. prvni out. \! ndvente, 5. ve čtvrtek po
hmmm; trhové hoůšti: !. ve čtv. po smrt.
ned., 2. ve čtv. před sv. Duchem. Přitom
také ten den před kntdým jarm. trh na
koně : dobyt.; týh. trh kaldý out. n pat.

Lanžhot [. v úterý před cv. Duchem, 2.
v out. po lv. Bartol.. 3. \! out. po všech
Svat. 'I'rh na doh. před výročným. Kdy!
všech Sv. v pon. připndne, bývd doh. trh
tnlie v outerý.

Louka iWiese) !. Beete pon. po vel. 2. v
pomí. po jmenu P. Merle, 3. v pond. po
ev. Martině.

lít-duke (Eisgrub), !. v out. po av. 8 král.,
2. v pon. po 4„ nod. velit., 8. v pon. po
sv. Jiljí, 4. po první ned. ndvem; týthh
lutdou středu.

Letovice !. v pond. po ned. kýchavne, 2.
po sv. Pot. . Pev.. 8. v pon. po sv. Jilji
4. v pon. po lv. Ilut Vel. týh. trhavé,
I. ve středu před velk., 2. ve středu pře:
uv. Duch., 3. ve rtř. před Ven. 'I'rhý Itoňd
aké: ]. v pon. po druhé ned. post., 2. 
pon. před jarm. sv.Pet. . Pev., 3 ' ponv
před nv. Jiljí, 4. v pon. po jeho. sv..1lurt_
Přední trh den před hl. jenu., trhy nn.
\'lntt'. !. v out. před neíoz. sv. lit-tte, 2.7
out. po pevybení nv. kříle.

Lhotu hrozne (okr. Sutta.) 1 v 4 out.
\ poaté, 2. ve 4. ent. po velikou., 3. V2.
cut. po nur. P. Marie, 4. v 1. out v adv.

Libora (tichou), 1. v pon. po jmenu Jef...
2. v pon. před Rognte, 3. na sv. Jakuba
vm., 4. ne sv. Mart, 5. nn sv. Jos. před
hud. roč. trh Ill dobyt., vlnu, přízi a len.

blbiny nemec. (Deutch-lichen), 1. v pon.
po sv. Valent., 2. v pon. po vstOup. Páně,
3. v pond. po naneh P. Blur., 4. v pon.
před vi. Sv. 'l'rh na koně n dobyt: !. v
rob. před 1. ročním trh., 2. dne 2. list. n
padne-li na ned., dne 31. říjnu; týhodní
trh ltlldý čtvrtek.

Lipnilr (Leipnilt),1. v out. po obr-.".Pu,
2. ve čtv. po ned. dražeb., 8. ve čtv. po
B. Tele, 4. druhý Out. po rv. Jak. a Ano!,
6. v out. před vt. Svet. Přední trhy ten
den před kn. jarm. ne len, přízi. vína a
dob. Koh. trh: ladu týdnv. tout: od stl'.
v 2. ned. postní .: do pátku v phšt. týd.
2. druhý týden po druhé ned. postní po
dva týd. od stř. ei do druhého pat.; týd.
trh v pand.

u v (okr. Quita.) ]. v pon. po vi. Sr..
druhý pon. po Velkou.

Uptil (okr. Vnetín),l. v ent. po novém
14
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roce, 2. na den sv. Jiří, 3. v'out. po IV.
Pet. .: Pav., 4. 1! out. po sv. Vác. . spolu
i trhy na doh teh. Trh rýh. hnidý ouL

L'št-t't mch Liš tn (Mitch), !. v pon. po sv.
Fab. u Šcb.. 2. v pon. po Bot. vstoupení
3. v pon. po sv. Jiljí, 4 \“ pond. po sv.
Martině, tylt. trh luzd. pond.

Liu-učím: (Krum. oh ), l. v 4. pon. v postě,
2. v pon. po sv. l'et. n Pul., 3. v pond.
před sv Mat, 4. r 2. 11011pred sv. Lucii.

Lllou—l (Linum), I. v out. po obrácení n'.
I'm-lu, 2. v ouL po antrtnémcd. 3. \' Out.
před sv. Jím. lil-cit., 4. v out, před " lliclt ,
5. na sv. Mikuláše. PřEdui trhy vsob.přctl
těmi janu.; trh na len . Pl'lll mt ohyčcj.
mt'nt n týh. trhy. línůihy . dob. tthdnt
před kun,; týdn! trhmé hal. pon .tptheh.

Lomnice (uhr. Tišnov.), ]. dne 7. ledna
2- v pond. po drutehné ned., 3. v pand.
pu sv. lnnoc., 4. v pon. po “' llmlc,té£
trh nu dobyt.; týh. trh ve středu.

Loštice (ukr. Tábor.), 1. v outerý po sv 3
hnil, 2. v pon. po Jmhha, 3. v outcrýpo
sv. Pet. : Pav., 4. v outcrý před vl. Sv.

Llslct: (okr. lt'uuStJ !. v out.. po llromn.,
2. na sv. .lih', 3. \' aut. po nunebcu. I'.
Mur, (. \' out. po av. Leop. Před ltattl.
junn. jest hoň. . dobyl. trh, a ten den;-o
jarm. trh na vlnu; týlt. lrh hažd. sobotu.

Jlalcnotlce (okres Nlpaj), ]. \: pand po
sv. \'ulent., 2. v pon. po 4. ned. \el. :S.
v pon. Po nv. lil. Maid., 4. v pon. po av.
“it-lam. trh hatd. čtt'rteh.

.lletllov (ledluu, ohr. lidi.), ]. v out. po
sv. Janu Evnng.,2. dne druhého čert cure.
3. dne 21. uit-t.

llčltiu Nania, oltr. Židl.).1. \' out. po sv.
nrh., 2. v out. po „sv. Frnut.S.. 3.druhý

out. po sv. Mihuldši: líh. trh html střed.
]lči'l'n (Woloin, ohr. Vel. Hucl—.) !. na sv.

nt. ap, 2. na sv- Sever. Dobytí-t trhy \
out. před velhon., před sv. Duvh. a po
početí I'. Mario.

.“clcřtčVQMóskh(Walnchisch-Meneritscht.
]. \! out. po av. 3 kmh 2. \“ out. po sv.
Trojici. 3. v out. po ". Bnrtol. 4 v out.
po sv. Moulin., 5. v nul. pred Inet. ueol ;
trh na vlnu: ]. 1! out. před sv. Juu. N.,2.
v out. po ". Teretii. Doh. trh ten den
před haidým jurm.: t_v'll.trh hald. pand.

)lczri'ič \'t-Ilui (Gross-Meseritach), !. \—
out. po ". Fab. n Sch.. 2. v out. po htlé
ned., 3. v out. po ov. Prohopn, 4. v out.

o n'. Mnxnril., 5. \: nul. po sv. Umm-ji.
\'clhd trhy týh : I. na \elhý pátek., 2. na
sv. Tom. np. ř'řcdut trh před hat. trl|;trh
na len, přízi. kone tt jmý dobyt, ten den
před hal. jarm.: týdní trh hnid. stř. a pát.

lllkltlov (Niholshurpl. 1. \“ ouhpo sv. Full.
u Šob., 2. 7 out. po druleb. ned.,3v out.
m—ntodu'sní,4. v out. po sv. hlurheté. 5. v
outer. po "ancbcvteti l'. Muris, 6. po sv.
Václava, 7. v out. po ". Martinu. ['t-ední
trhy: 1. čtyry dní před prv. jarla., 2. ohm

hdni před druhým. 3. čtyry dnt před srd
9531393313915 tgmať-“nýdob.

\'ýročnt trhové na Morave. \

Mikulovice (Nihlovitz),uhr. Znojma.), Lun
lv. Joh., 2. na nv. Martin-. 3. v pon. po
.v. 3 hrál. týhodnt trh hatdý čtt'rtch.

Miroslav (lliulitz.oltr.ltrum.).l.nuv.l-'Ior.
2 na sv. Jiljí, 3. v out. po pamatcc dulic

Mírov (Slut-nu, ohr. Moholn), ]. v pon. po
hilé ned.. 2 v pon. po Porciuuh. 3. v pol.
po ". nu. . Jud.

Mish-li, 1. na tučný čtvrtek.. 2. nu ul. čtu.
3. na čtvr. po Boi. Tělo. 4. nu ". Jah.
vetš. Knllsltý : dobytčí trh ve ctvrtehpřrd
sv. Tomíci. Dohytči trh ve. čtvrtek před
\šmui Svat.: týh. trh huld. čtsrteh.

llutli'lcc (Modritz, oh. 8m). 1. druhý on.
po sv. 3 hrál., ?. druhý pon. po ". or.
3. druhý pon. po sv. Bart.. 4. dne 3. hju.

Mohelnice (Maglia-). !. pon. po Lned. po
dcvttuthu, 2. v pon. po hřuOvd ned. po
pon. po mror.. I'. Alu1 4. v pand. po uv.
Mart. Velký týh. trh v pand. po naneb.
I'. Mu. Trh týh. haldou sobot. Dn hott
she trhy: ve čtvrt. pred hřliovon ned., :
vc čtvrt. před sv. hlurlinem.

Mob:-Ino (nhr. Namen), l. ' out. svato
clus., 2. no sv. Haloun.

Morkovice (uhr.deth, ]. v pon.pred
xv. Janem hřtit..2. \“ pand. po on.l'Jlar.
Veth. trhy; v pond. prod \'clhonocl . vo
středu pl't'tl winner.

Mrákolln (chr. Telčshý). !. v tnalop. out.
2. v pdtoh po sv. Fil. u Jakubu, 3 na av.
Annu, 4. nn n'. Vdchna. Dub)-těl trh ten
drn, co trh roční.

„sullbořlrc (oltr. llrotom). I. v pond po
nutne.-nt". htite, 2. v out po ". Jiljí,

Námašl. u Olomouce, !. v pond. po lmo
vnbit, 2. to čtvrt. před ". .Inn. hřt., 3.ve
stredu po sv. Bartul., 4. mt sv. Murt. Týh.
tfhmo haldou středu.

Náměšť, u Brna, 1. ' out. po 2. ned. po
u-Ih., 2. v out po “. ned. po ". Trojici,

3. v out. po první ned. Ko ov. Nnrtinad.v out. po novém roce. oůuhý . dobytčí
trh ten den před hadím jormnr. Týh. trh
haldou sobotu.

annjt'tllt', !. V out. po htomntc. 2. 7 out.
po sv. Janu Nep., 3. v out. po nv. Bartol.,
( ' out. po vi- Svat. Trhové nn ten .
přtzi den před hnld. jarm. Trh na dobyt.
ten den po kud. jorm.

Nedt'čdito. 1. ' out. po smrtné ned., 9. '
out. po nv. lhrltčté. 3. ' out. po n.liljl,
4. \'e čtu-tek po Brnenshémjum.,přcdpo
čet. P. Marie. Týh. trh hald. sobotu.

Xěmčlce, u Brnu. !. "nt out. po nov
roce. 2. v nut. před slim Telem.

Nčnlčict'. u Olomouce. l. v pon. po hvůt.
ned. 2, v nnt. po Burtol.

Němccltě tnkr. Not-mu), 1. 'doc 7. mdjo
2. dne 11. mt. "obyt. trh na oba. jnrm.

Nivnici-. ]. v-drnhý pon. postní. 2. druhý
on. po 1301..Tele, 3. v pon. po nar. I'.

E., 4. druhý pon. po sv. Ilut-Gině. Doby-t.
trh 0 holdem \ýr. trhu.

Nosislav. (Nassim. okr. ZidL), ]. out. po
53. Lago 14353.,2. \ cut. jo sv. Elar-m6
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Nuvi Vm (Xendorf, chr. Golf.), 1. ' dnt.
po ov. Fuet. do Prut., !. v om. po nu
nohcnru P. Harte. 8. ' out. po ". Hi
huldšt. Trh dobytčí red jlrm.

Nové Město (Reusu-gu), !. ve medu po
Ilromn.. 2. ve cti-edu po lv. Duchu1 3. vc
ltřcdu před n- luh.. 4. \'c it?.po “.Frant.,
5. ve čtvr. po or. Ondrvii. l'nk hrdý den
před jarm. huňahý | dobytčí trh.

Ohrumkostrl (v Znojemsku) !. dne 26.
brum. ?. dne 20. Srpnl hu sv. Bernarda.
Depolcdné trh na dobnek.

Olhromicc (Wolframu, okr. Hmmm ]. na
obru-. sv. Pula. 2. \' out. po ". Trojici,
3_ n. av Michal..

Olešná (okr. Blanc.,ročnl hh dnr 22. čer.
Olešnice (Octo) 1. v pon. po Boli rstunp.,

2. v pon. po sv. Vit-li 'l'rh na vlnu v out.
po “. Hart. Koňské trhy: !. v pon. před
n:. F-h. : cb.,2.rpon pu Boann vstanp.,
3 v pund. po n. Vdclnvu, 4. v pompl—ed
at'. Iartinem. Týh. trh kat. pond.

"lek—orla (Olkon'tl, oh. Zn.), 1. 111den
mam. l'. llnr., dne 2. červ.; pripadne—li
tento orálek na sob , tedy to- poud. po
n'm, '.2.\' on. po rv. Rorbu.

Otomouc (&mutz), atd jako na rlrnnč 207.
() tov (okr. Tuma) |. \' pond po n.

lnu latí:., 2. nn ". Ondrej. Doh u kon.
trh na rohu iarm.

Osoblaha (llotxonplolú. ]. \“ Imm! po
ohrlrrní u. Pu., :! v pon. po dmt. ned.,
3. r pand. po “. Janu khit., 4. \ pand.
před havou. I'. llnr., 5. v pon. po sr. Hi
lnldki. 'I'rh na lrn . na phri, n týh. trh
hal. pit. “nhl-ký | dnbyl. trh hatd. jnrm.

I).—ln'nny (alu. kant.), !. v pon. po uvez.
ned.. 2. v pnnd. po sv. .hnu křtil., 3. \
pond. před n. l-hnlrm.

tlu'rnvn mor. (Ustrau, hl.nhr.,v Novo-Jih
hr.), I. ten den po nov. roce, 2. nl sv.
ltut.. 8. \e alledu pred rrtonp. Páne, 4. v
pon. po Port—hmlt.. & nn sv. Malonšr. 6. J
v pon. plod ". Pocítil. Dob. . honshýtrh

I'cd hui. jarm. Trh un len, 'Htí . vlnu:
. v noh. po rv. Fil. | Jak., 2. v sob. o

". Iichilu. Velké týthhy: ] v out.pred
Vin., 2. v out: pred velit. Týh. trh kntdu
lahntu, nn černo tvé? mac outerý | ru.

(Introh (Osu-u). !. v outer; prod mnop.
neděli. 2. druhý potud. po ". Roboti, 3.
the poud. po sv. Ducha, 4. \“ pand. pred
hodomi. Týh. trh hat. pátek o ten den před
uni. jim. trh na honé . nu dnhytck.

(t.troučloo (Schwanltirch, okru lrcn—
dicťhýx'víroč. trhy: 1. ' pondéll po ".
Nauru (15. lednu), 2. \“ pon. po Bot. Této,
3. v pon. po nur. E..., 4. na den sv. lhrh.

(lm-Mimonyaíyjov. okr.). !. v oulcrf p'rcd
rr. Anton. Pad., 2. v out. po sr. Malou-i,
doh. trh pred výročním.

Otaslavice (oltr. Pro-L).,]. ' out. před sv.
Int.. 2. 1 out. prod ov. Lidl, 3. v outer!
před ". lich. Trh .. dob. ' pand. prod
lutdým jnrmirh .

mm (Pamiť "Aa m ma.&-.v

\

I

_ m
out. před nimi. P.,-Ile, $. 7 Fond. po
lv. Likud Bv. Trh u. len, lei,vlnl, 
ne | doh. údy o jam.

Pouzdrnny (Pannu. okru lihuh, 1. '
pnnd. po hrot-n.. 2. \! pand. po 4. nad.
\'clkan., 3. v pond. pred ". Petrem .
Pul., 4. v pond. pred cv. Jiljhn.

Plumlov, ]. ' out. po pool. ned. mnaop.,
z. v out. po B. Tělo, 8. pool. out. m. nh.

Podiv-Lu (Hostel, okr. Me.). 1. u ohrdc.
sv. Pav., ?. na ". Fil. . hk., 3. ' out.
před n'. l'ctr. : Prví.. 4. nu sv.JúJBL.
5. \“ out. pred ". Mich., 6. u nv. Katal.,
jenlihy ale i., 2., 4., | 6. jar. n- sob.ncb
na ned. prip'ldl, dm se pmu out. Trh u.
hand: !. nn obrňccnl rv. Pur., 2. no lv.
Kaler. Týhodnl trh haldě pnndčli.

Pohořelice (Pnlulitz. okr. lidi.), ]. v out.
po “. Hut., 2. v out. po nulu. sv. true,
3. v out. po n'. Jak. vůli., 4. ' out. po
„. Franliihu Seraf., 5. v oni. po u. On
dřeji, Týhndul trh každé outerý.

I'olrhrndlrr, ]. doc 26. dnu. 2. dne 13.
listopadu.

l'olrůcwlre (okr. Hrad.),i. Ill obrlc. ".
Pavlu. ?. v pand. pred ". Janem Hradl—
tt—Icm.3. druhý pand. po nr. Václ.

Potštát (Badcnslldl), !. ve středu po netL
dtut., 2. v out. Svltodoi., 3.na ".lt-tel.,
4. ve čtv. po sv. Burtol. Trh na left,r mi.,
lacné n doh. ten den před kazdym rum.
Trh na vlnu ve pti-ed.po vyrýt. ujme.
Trh obyčejný haldou robotu.

Pozlodc (ohr. Bmd.)_l. v pand. po ned.
nimi., 2. v pond. po ". Petru . l'nvln,3.
v pnnd. po ponícení cín-takéto. 4.vpoa.
po n'. líal.

['o/.ořlc (okr. SluúovJ, !. ' pnnd.pkd
sv. Fab. a \ ph.. 2. v ma'.. Suicidal., 3. w
out. po pnsvícenl. 4. v pon. po sv. ()ndhjL

Plumlov (Pralin, okr. lidi.). I. v pon. pt.
sv. Duchem, 2. :- pand. pred ". Vav., 3.
v pnml. po srv. .!an

Prostějov (hmmm), 1. ' out. po středo
pn<ti. 2. v mm pred ntmpcnl l'ňnč, 3. v
pum Merck po nnncbcneu P. Marie. 4.
nun-drnhýútereh po vic-ch sval clul'řelní
trhy pred hud. jura. Trhy m co | přízi:

]. v pon. po mdop.. 9. v San. pred ".Abdon., 3. v pon. před ". ím. . Jud.,4.
v pon. pred putoun P. Ill. Doh. | kob
shd trhy: !. ' pnud. pred Ill'etlup., 2.
predposl. úterý pred unuebeucu Páně., 8.
plcdpttsl. out. \! srp.. (. předpon. outcrý
predsv.Šin. oluiTýthh hid. pon.. čtv.

Prooloměřlco ( l'rcsmcntl), ]. v pond. po
květ. nod., 2. v pand. po n'. Jiljl, 8. u.
sv. Tomále np.

Přerov |F|-muk !. ' ont. po smrtné ncd_,
!. v out. po vstoup. Plné, 3. v ont. po
sv. Vuh, 4. 1 out. po rl. S\3l. Trh pred
kam. jnrm. Týhndnl trh v aut. | pátch._

Phbor (Fníberg), !. v pon. pred hrama.,
2. v pon. red ". FiL | Jak., 3. ' pand.
pred ". adult. 'l'rh koňský n dobyt. |. '
ocud.po arm; “$! 8. v pongL" u,

14*
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Vttu. & v pand. po mroz P. Marie, 4. v
pon. po lv. Murt. 'l'rh obyčejný kn. it.

Rnčlce. 1. v out. vol. 2. ten den po sv. art.
Radlmiř (Rotbmuhl u Svitavy), 1. dne %.

července . padne-ll v ned., tedy následu—
jicnho dho 2. v pon. rod posvícením clsnr.

Radoslln (okr. Volit.Elea-r.). 1. dne 14.
února. 2. dne 7. máje, 3. dne 3. Njna, 4.
dne 16. pros. Trb ha!. sob.

Rouchovany (okr. Hrotov.), 1. ve středu
pl'ed velikou., 2. ve střed. po sv. Tue, 3.
ve středu po sv. Jiljl, 4. ve etl-. pred vů
noci. lt'on'lslny'trh prod kud. jnrm.

nouslnov (Hounsnitz,okr. Slov.). !. v pon.
po sv. Jos.. 2. v pon. po ". 'hojíci, 3.
v pand. po lv. Bart., 4. v pond. po av.
Frant. Týlrod. trh htdý out. . pátek.

Rejbrnd neb anhrndy (Borgem), Lon den
nv. Benedikta, dne 21. březen, 2. ne den
av. anr. dno IO. srpna, 3. na sv. Tomů
be np. dne 21. prosince.
iůe nová (Ncureusch, okr. Telecký), 1.
druhy čtv. po velkou., 2. v out. po sv.Pet.
n Pul., 3. v out. po av. Voršilc, 4.v out.
po porýčent nv. hrne. Trh dobytčí lcndcn

_ pred kntd. jarm. Týbodní trh hnitlý pon.
Ride stará [Altman—h.okr. Tel.), 1. na sv.

Josefa dne 19. březnu, 2. na sv. Víta, 3.
na sv. Havla.

noketnlec (okr. TřobJ, l. v 2. střed. po
". 3 hrdl., 2. ve etl-.po ned. Miserikord.
3. ve str. po lv. Pct. & Pev., 4. ve sti-cd.
po n. FrnnL Ser.

Rosice, ]. vo etl. po nov. roce, 2. ve att
po sv. Jiří, 8. ve su. po ev. Anne, 4. v
pon. po ". Ihvlu. Íýhod. trh Lat. střed.

Rožnov (Ronan), l. vo stř. před Hromn.,
2. ve str. prod av. Jonem křtít.1 3. ve srl-.
před ev. Annou, 4. ten den prod vš. Sv.
Dobym trhy ten den pl'ed htdým jnrm.
Týhodný trh hidou sob.

Ilosvald (Rudoltice, okr. (hub.), 1. v pon.
o sv. Jak., 2. v pon. po sv. Sim. n Jnd.
rh na vlnu: l. na sv. Jos., 2. v pon. po

4. ned. velk. Na len a přízi trh kot. out.
R mnl'ov (Rómentodt), !. v pon. pred sv.

uch... 2. na navi. P. Marie, 3. v pon. pl'.
ov. Mich., 4. v pon. pred sv.Mart.,5. druhý
pon. po novém roce. Týh. trh hot.sob.

Slth'lčill (okr. Brod.), |. v pondeli pred
ohréc. sv. Pavla, 2. v pond. po sv. Vojt.,
3. v pon. před sv. Petr. a Pavla &. v pon.

red av. Vacl., 5. v pon. před av. Mart.,
Brn dobyli-i trhy na druhý : čtvrtý jnrm.
Trhy na vlnu: ]. na av. Vojt.,2. na sv. COC.

Slavkov (Austerlitz), ]. v pon. po obrác.
lv. Pavla, 2.4! pond. po 2. ned. velk,
3. v pond. po sv. Jak. věta. 4. v pand.
po rv. Mntoa'si, 5. v pon. po sv. Alibeté.
Koňský & dobyl. trh na sv. Helena:-. Trhy
líh. kotdý outerelt n pátek.

Hlav/nulu! (Zl-bingo), !. \! pond. po sv. 3
kral., 2. pond. po smrt. ned., 3. v pon.
po sv. Trojici, 4. na sv. Matouše, 5. na
sv. Allb. Velke týthhy: 1. na zel. čtvrt.,
3. v pond. pred rv. Duch., 3. na av Tom.

Výroční trhovid no Ionvč.

ep. Trh dobytčí v sobot. před hid. jim.
o : poutku prvniho postnlho týdně n
na sv. Mart. od 14 do l4 dní. 'l'rh líh.
kai. pon. Trhy na vlnu: 1. ' pand. před
sv. Petr. a Pavl., 2. v pond. po sv. Václ.

Slušovice. roční a dobyt. trhy: 14. dubna,
25. srpna, 27. Hjnn. 21. listopad..

Sovinec- (Eulenberg. okr. Bme. I.posled.
pon. před sv. Mat., 2. prvni stredu po sv.
Ducha, 3. posled. out. po sv. (lndr.

Spálov (Sponnu, okr. nm.), 1. nn sv.Ji'rí,
2. na sv. Šim. . Judo. Dobytci trh kazdý
roční trh. _

Staré (Stare. okr. heh.), l. v nule po
lrom., 2. na sv. Kong. 3. blunt; . na

sv. Jil-t. 4. nn u. Jak. vůli., 5. ten den
po narození ?. Marie.

Stará Rlše (místo na sv. Tomáše) dne 19.
března, na sv. Josefa.

Staré Brno. viz: Brno oter-d.
Staré město (Alu-ladil, 1. v pand. pred

masopusl. pand., 2. v pond. po av. Jiří,
3. v pond. po sv. Anně, 4. na av. Kotel-.
Tfh. trh Raid. out.

Stonařov (Stannem, obr. libi.), ]. v první
pon. po hmm., ').. v prv. pon. po sv. Pct.
n Pav., 3. v první pon. po sv. Vúcl. Dob.
trhy o inr., týh. lrb kud. sob.

Slrochuticc (Rnurenhruok,okr. Znoj.)., ].
v om. \cllum„ ?. na nv. Bcrtol.

Strait-k (ukr. Bysth), ]. ten denpl'edzvést.
I'. Mor., 2. ten den před na nebe net.
I'. \latr. "obyt. trll pH.-tlklidým jim.

Slráinlce, l. v out. po gubernie,? v ont.
pl'ed av. Duchem, 3. v out. po navštiv. P.
\lar., 3. ve 2. out. po vyzdvucnlsttl-ite,
5. v out. po uhěl. I'. Mar. 'l'ýh. trh hid.
stl'. Trh nn dob. v pan. pl'ed jim.

hlhlhy (Su-ulet, okr. Zdoun.). 1. ' out.
pred papcl. stř., 2. v onl. velikou., 3. V
out. po sv. Bartol., 4. v out. po sv. [lm-.
Dob. trh o každém jnrru.

Hludcuít (Sludein, okr. Tebe.), [. na sv.
.Iuna Nep., 2. na sv. Matouše. Vol. trhy:
]. \“ pand. po kvét. ned., 2. vlpond.pkd
\iuocl. Doh. trh 0 jarno.

Svitávka (okr. Boska, 1. v pon. po no
vem roce, 2. v p'ond. po'ev. .llH,8. v_pon.
po sv. Vori-., 4. \! Pond. po av. Bayle.
Dob. trh v out. po každém jarm.

Stitm'MZwittan). l. v omi. po hromn.,2.
\! pon. po oust. P. arie, 3. v pon. pr.
av. Jiljiln, 4. v pond. pred av. Mart. Velcí
týlu. trhové: ]. v poml. po sv. Jiří, 2. v
pand. po sv. llavlu. Trh na lon . p'rizi
knid. poo. 'I'rh na vlnu ten (:er po nn
lel.. ev. lilie a drn rtúuled. čtvrt., 2. ve
čtvrt. po sv. .lrlji n na tři čtvt.,nn to hon.
trhové kat.. pond. po celý půstu: do kv..
ned. Týh. trh katal. pon. . pát.

Šafov (okr. VranovJ, ]. v onL po sv.Cyr.
a Meth., ?. na ". Vita, 8. na 8\. Bar.
4. na 58. llnvlu. Dob. trh .plcd kai. journ.

_ Týdni .tl'h Ital. pitch.
Saturn (Schultau, okr. Znoj ), 1... den »V.

Fnb a Šob., pripad. ale ten svátek v nb.
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nebo v pon, ledy se jarm. budouci out.
drtí, 2. v out Svatod, 3. na “ Matouše,
4. v out..po sv. Mar-LTrh na Iona pHúv

_ sob. po sv. Mars. Trh lýhodui k.ú. pon.
Flmbnk (Schildbergx, !. v p(md. masop.,

2. po u. Prok., 3. v pond. po sv. Alžb.
\'elké trhy: !. ve středu pred venom, 2.
\e ur. pred velk. Koně" & dohyL trhové:
!. druhou sob. v posm, 2. v pumpa came

_ ned. velkou, 3. na ". Allbčlu.
h'lnpnnlce (okr. Brněnsk), !. lnu pon.po

velk., 2.1 pon. po nancbetz. P. ihr., 3.
_ \“ poml. po_Hnanicích.

Stčpúuov (Step-nun., okr. Jevickj), !. v
out. po 3 tr., 2. ' mu. po [lednu-du, 3. v
nul. po nanébon. P. N., 4. v out. po vš.

_ Sul. 'l'rh na dob. v pon. picd uhem výr.
sumbug. ! \; out. po brown., 2. \- out.

po Velikou., 3. v out. po sv. Vau.. 4 \“
oul. po sv. Havla. Dob. : harfu trhové:
I. po olmic. cv. Pr.-l.. 2. v pon. pl'cd sv.

_Van. 'I'jh. trh každý pond. : pátek.
hillary (Schiltorn, ulu. \'ranJ. I. 12h)out.

po sv. Jih, 2. \ ml. pu nanel.. I'. Marie,
3. v oul. po nur-u.. Úrisll I' . 4. \“ uul.
po sv. Al'bčlo. Dob. . komu wh. pred

_ iltdým jamy.
Slnmbuqultuhmojii-J, l.\c»ll'€du plcd

vslonp. l'anů, záhy ve diodu pu sv. \larl.
Nambr-rt (Schaub-g.. |. na obrácení sv.

Pavla, z.. \“ pand; po kult. und., 3. v půl.
po Bot. těle, 4. dlť—husrpna. 5. na av.
lhala. Koňské : dobyt. trhy: !. \! poloh
pl'cd prvu. jaru., '.'. \ poml. po h'ůL ned.

. 'l'ýh. ul: kat. sli-can . sobotu.
Svábeniro (okr. Viškuhl.. l. ! pand. ma—

aopu., 3. ml Alí puud. po Sv. Duchu,
3. \: pou-l. po ». lir—h.

Tclč. !. v unL po .v. Pavlu, 2. v oui. po
dnaebné ned. 3. v uul svmcrduš.,4. v
out. po sv. Anjclu Suma , 5. v nm. po sv.
Harl. Ymi. trh na _zt-Lčtu:. — Dolu-L trh
pl'cd Ind. jana. Trh lýlwd. luu'.. oul. Trh
u. vlnu ]. v (ul. na sv. Fil. .| Jak, 2. v
nul. po sv. Havle. Trh un dob. vnul. učin
km každého roku : poh kazdý-chMdni.

Tišůlw (Tišnovic), 1. v pond. pred Ilrom.,
2. v pand. o sv. IGI. 1 Jak., 3. po na
nebeu. If. of., 4. ' pond pred sv. lile
ment. Týh. trh llald. pond. | dva trhy
nn dnu: !. \! pand. po ov. Ilodudu, 2.
v pand., po sv. Tero-ii. nabyla trhy v
out. po každémjm.

Tišllu (okr. KujeL), 1. v out.
pěst., 2. \“ outer. po sv hnu
“Anýouter. měsíce H(jun.

Tlumačov (okr- Nopaj., v Hrad. kr.), l. v
pand. po 3 ler-il., 2. 3. pond. po velko-—
noci, 3 .: sV. Jiljí. 4. na sv. Havla.

Tevačov (ToMlschnu),!. lni den po nov.
roce, 2. v oulcr. .vdkonocm'. 3 v ,ouler.
nvalod., 4. \" out. po av. Vicl. Týhod. trh
\! out. v Md. týdnu.

Trachtin (Tn-chl.,okr. [lu-m.), 1. vpood.
o sv. Trojici. 2. ' und. Po sv. Barlol.,

g. v pond. pred ". dl'.

o 9. Jun.
feat., 3. V
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Trus“ ka (Tymau, olu. Třebom), l. v iní
pond. v posle. 2. na sv. Jiří, 3. na sv.
Jak., 4. v den mu:.: po na:-or.. P. Marie,
5. na sv. \lik.

Troskotovice (Treskoňc, okr. líhni), 1.
v pand. po IIlé ned. velikou., 2. v pond.
po narex. P. Marie. .

Tršice (okr. Lis—en),1. v ouLpo Jména
chlš'c, 2. ve siru-d. po sv. hon Nap., 3.
ve středu po naraz. P. \laric, 4. “stredu
po sv. Harl.

Třcblů 1. r sútdoPosti, 2. na W. Bux-lol.
Veliky lrh na av. Annu. Koňský : dobyt.
trh ron den před kat. jm., pak v ooler.
pred sv Moisiem a \! outer. po vi. Svat.
Týt.. ul. kudý pond.

Třebová \lomv-ká (]hhricch—Trůbau),l.v
pond. po 2hé ned. poslan. 2. \! ond. po
sv. Tm) , 3x pop. po sv. Rocha, . v pon.

g_osv. an. Ser, 5. \“pandpo n.Lucii.rh na koně a cl.-b. ve čtvrt. před inlm
a 415m jarm. Tj'hodui lrh každou sobotu.

Třešť (Tr-ruch). ]. 3“ pond. v poutě, 2. v
pond. po w. Prokopu, 3. ' pond. w.
Fran! Sor. Dobyt. trh na trh výr. rv?
wůni a dobylčl lrlv v ponddlí po ". 3
kr llitll. 'l'ýhod. lrll knzd. 80k.

Tvrdonice (Tuunu, okres Inv.), '. v
pon-!. pu dražeb. ned., 2. na av.?dltouěc.

[ lion-čin—(Auerschín. okres lluslop.), 1. v
pand. pu 3 hil., 2. v pand. po BV.TPO
pri, ;;. v pond. po sv. Franfiíů- Týhnd.
trh)- Iumlj oul. :: panel:.

[*něow c_llnočm, Nlihrioclu-Netraudl), ]. v
oul. po Jména .lt-law, 2. Žhý oul. ' máji,
3. \ 23h) uul. po sv. I'cL & PIV., 4. iní
oul. \' u.“u'i,5. \ oul. pred lv. Marlin., 6.
'.ďhý oul. \ bromu. Velke: týla. trhy: 1. ve
člvrl. před vánoci, 2. in 101.13!er Týbod.
trhové v out. 4 v pátek.

Vani-irc. vin: hmc—ice.
Vojmgalicc (okr lis-umi.),!. vo cm;. hd

Indi. ned.. 2. \ out. po nanohevzell Fan.
Uru-ic, &. ten den před ss. Tomu.

Vojsnnovieo (Ivanovice,Eywanovic), !. v
neu oui. |.u Hromnicích,2. voni. amd..
3. v deo po ». Vavřinci, 4. v on!. před
sv. Mikul. h'uíuské :: dobyt. trhy ve „rodu
po kaldera valném lrbu (jam) Týdenní
Uh kladou sli—edu.

Vcelku (ok—'.Stráž-n.). 1. v out. po Hrom.,
2. v J. "teď. po velikou., 3. ' on!. po
n. Mau mju., &. v out. po .v. im. .
Indra.Trh. koňsk. | dobytčí hídf pond.

Veseli novo“-(okr. Zdar-.), l. v oul. po tv.
“artem, 2. no nv. Václav. Hlavni týdn!
trh v out. prod květ. ned., &' our. po sv.
Loop. 'I'rll ou dobytek nroveůnočm'mtrh.

Veseli staré. !. ' oul. po květní: neděli,
2. to střed. po sv. Trojici, 3 4lý oul. před
sv. Anjel. Suite., 4. 2113"oul. ' adventu.
Trh na dobyl. ten den před kud. jar-m.

Vlolrnico dolni (Unter- Wislcmin, okr.
Hill.), 1. v om po sv. 3 kril., 2. v out
po sv. Cyr. a Method., & na sul. Filip

\
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. Juh , 4. na sv. Jehub. , 5. na n'. 51-—
lonle. 6. ' ond. po lv. Ondrejí.

\'lndíulnv (o r. Th.-bič.), ]. \? čtvrt. před
Inet. ned., 2. ve ('n-rt. před Hu. ned., 8.
ve čtvrt. před ". Baloun-m, 4. ve curl.
před sv. Tomio. Doh. trh. 0 ta'-ch 4 jnrm.

Vlachovlco, |. v cm. po hrom., :. 3" m.

F0 sv. Fil. & Jak., 8. v uul. po nuneheucu. „unie. 4. 2hý úl. po sv. llatlu. \' drn
řed tím trh nl dobyt. T)"h. trh hat. 50h.

V nulla [W08Ulz,okr. \hlle, !. v
pondeli po Balín: Tele, '). dlí pondeli

o sv. Matouši, 3. \" pondělí pred \šenri
fatými.

\'mcm. (okr. Kyjov.), ]. \e sti-edu po \e—
lik, ').. na net. Prokopa. 3. v oulcrý po
\'leth Svatých.

Vranov (Frain), I. na popeleini a-ředn,?.
na lvnt. Floridna. 3. ne u. Annu. 4. v

nnd. po oerc. sv. Pavla, 5. na Dušičky.
Trh nn kane v—aob.před ohníc. sv. Pet.
Dob. trhy: 1. v sobotu po sv. Anna. 2.
v sob. po sn'. Michale, 3. ten den před
všemi Swat mi.

\'rnlčnín (hrutllng. okr. Jan.), I. na den
". Fab. ! Šeb., 2. v out. po květ. nedeli,
3. v out. po lv. Markétě, 4. v mu. po ".
Jiljí, 5. ' out. po ". Kateřině. Trh hofí—
shý . dobytčí před katdfrn jnrm.

Vsetin, !. v out. po Hromn., 2. v Out. o
lv. Fil. . Jak.. 3. len den po promenrní
Christo P., 4. nn-u. Lnkíío lávu. Velke
líh. trhy: 1. na tel. čtvrtek, 2. v pond.
před sv. Vlci., 3. na av. Tomdle Ap. Trh
dobyt. před hrdým jarmark trh na obilí
haldou aohotu.

Vadín dolni. ]. 1!out. po u.)íatčji, 2. ve
ntředn před sr. Duch., 3. v out. po naraz.
P. Marie. Trh na dobytek před katd. roč.
trhem. Týh. . dobyta trhy ve středu ode
stř. popoleční ní do \'elhon.

\'lškov \Wischeu), ]. v pand. po 3 hrdí.,
2. ve nřcdu po w. Cyril. u Method., 3. v
pond. po av. Fil. n Jak., 4. v pand. po
n. Markétě, 5. v pand. po povýlení n'.
křtu, 6. v ned. po viech Svatých. Trhy
na koně . ob. 8 dní před kud. jerm.
Tjh. trhy hid. out. n noh.

\'yzmíee. ]. nn 2hy nur. po sw. Shuttle-b,
2. 2hý out. po velhonoci, 3. 2bý out. po
sv. Pot. & Pav., 4. ve střed. . ve Ctvrtek

řed ponícením, 5. 7 out. po \'ioch Svat.
)ol'qL trhové v pond. před každým jarm.

\'elicí týhod. trhové: l. v outer. o nat.
Duchu, 2- \' out. po sv. Vav-ř. T od. trh

I'oznnmenúnl. Poradnu-li knlendnro tohoto

Výročnítrhmé na ““an . __ .

hald. outer. V poslé iont hid. outer. trh
na dobytek.

ZAbi-ell (lloheru-hdt). !. 2. ledna, 2. vpon.
po But. Tel:—.3. ten den po lv. Bnrtol.,
4. na sv. Voršilu. Trh na honů & dobyt:
]. ! pnnd. po nedeli poutní, 2. fothPO
Bot. Tělo, 3. v pand. po nr. Bartol., 4. \!
poml. po sv. \'Oršile.

tdounky (Zdounek, okr. Emmet). ]. v
pnnd. po Boi. Vstoupení, 2. v pond. po
.". art.

Zlín. 1. na sv. Matěje, 2. v pond. po pro
rodní neděli, 3. ve střed. pu sv. Duchu,
4. ' ouL po "rap, 5. v pond. o narox.
P. Marie, 6, na sv. Barboru. Velt. týhod.
trhy \' pond. svalodulní. '

Znojmu (Zn-im). I. na ov. Dorota, 2. 7
out. pu kýchevnů ned., 13. na av. Jil-l, .
na sv. Jana Int., 5. ve čtvrtek po naraz. .
\lar., 6. na sv. Ši'n. " Judn. ?. ve čtvrt.
pred počelím P. llarie. Kdyby nv. Doroty.
Jilího, Mne hh. neb Šim. a Judy připadlo
na pátek, drží na výroční trh \! aut. na
tn. Oh čejný trh vldy před výročním
trhem. 'rh na len & přír.! !. nn ". ím.
:: Jud., 2. v sob. před Qhou ned. advent.
& někdy i o předním trhu. Trhy na vlnu:
t. ten den před sv. Jon. lm.. 2. před ev.

im. ! Jud., nekdy IGI 0 předmm Irbu
Trh na koně a na doh. ten den před vý
roč. trhem. Trh. týdni hald. tohoto.

Ždánice (Steinitz, okr. Mj.), 1. v pond.

BĚBOUm vntonp., ?. ' pond. před sv.
Ždár (Soar), 1. v out. po nov. roce. 2. v

out. před středoponírn, 8. 7 out. po "it.
Trojici, 4. ' out. po uv. Bnrtol., b. ' out.
před lv. Mart. Dnbytčí trhové v pondeíí
před hatd. jnrm. Trh na kone uroven :
trhem nn hovezí dobytek.

Zelcínm \Schelemu, okr. Tel.), 1. nl cut.
Mntéje, 2. \' pand. po u. Trojici , 3. ve
čtvrt. Po av. Vecl., 4. nl ". Tomále lp.
Duhyt. trh ten den před kud. jlrm. Trh
obyčejný haldou středu.

Žeravice, !. v poml. mapu-t., 2. vpond.
v km. dnech, 3. v poml. po nv. Anně. 4.
ten den po ". líntclz Trh kom. . dobyL
první den a den po IV. Kateříne.

Zldloehovlte (Seelowitz), 1. ' outer. po
obrácení n'. Pull, 2. ' on!. 0 ". Víte,
3. na sv. Šhn. a Judy. Iíclyl a a ten srát.
v ned. pripadne, drtí se jum. v pand.,
4. v out. po lv. Vnrh'nci.

záleií na tom, aby se odhiratelům jeho vie—
lírnnnó hrdým rokem důkladneji vyhoroío. Ohledem na trhy výroční “deme tudy!
mnm prednoatenmu všech těch ohcí, jejich: trhy by mm! v nečem berchyhno
nebyly, aby mi opravu lanku/6 nel-ti ráčiln, jako: le jit letos bylo stnlo od nelle
rfch obcí, je! Opravy bývalých omylů \' trzích svých do tiskárny byly tesloíy. Bo
:umí se, ze dopismé tito musejí frunknw'mt hýn. Tak oe "mne. te katdýmrolem
Into důlním stránka knlcnddřův v „Morovnnn“ nnšem v úplnější ryzonti se objev:,
čehoi hohntcl n dopouud vc mnohých hníendáhch postrádáme. Nrnéjíl “není páni
etarostove a \'jhornici obecni enld ochotné ve prospěch obci ných této ucu'te ie
dooti noří zadost učiní. Ignác \'nrm.

dnrbmuí spuhcu ' mor. ale:. mhmuovč pro
;mdhdou lol-Mel v Brač. pořadatelhhodůřv.
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Výroční trhové v Slézsku.
Albrechllce (Olbendorf), [. \ poml po

3 Král ——.2 na Filip. | Jakub. — 3.
pand. po Nanchen. I'. \Inr. -—4. na Šim.
: Jud. — 'l'rk konsk. \\ dob.: [. ve sti-.
pred ned. květ. —- 2. ve středu po Jak.
\\ Anně. — 3. \: sll'edu po 2. pond. v
l'ljnn. — Týh. lrh kal. stredu.

\njrlsků Ilorn (EngelgberQJ.1. \ pond.
před Obric. Pula. ——2. ml. poml. po
Anně. — 3. \! pond. před \šcmi Sul.

Benešov (Beam-h) !. na !. pon. \! posté.
— 2. \ úlet. po Pet \\ PM. — 3. \ pon.

pec! Jiljim. -— 4. \ uler. po Kalt—i. —ýcl Ifll kul. středu.
Bllů \orln (Weissuasser), !. \ pand po

ned. smrl. „ 2. v 4. ponul. Velik. -- 'š.v
pon. po všech Sval.. - Týd.!rh lm: čtvrt.

Bllovicv \\Vngslnrll), ] druhý čtvrt. \ posl.
-— 2. na .Iilji. ——3. na “titul. ——Dobyt.
trh 1. ": Ehrlck před Botím Valonp. —
2. Prrm čtvrtek po Boi. Tčlc. — Velký
lýh. lrl\ na zclen. čtvrt. _ I\':\t. €:!er \rh
lýh. \\ na obilí.

Bllsko (Belic), ! v poml. po '3. ned. p05l.
—-.2 \ pond. po .lnnu Krasl. — 3. dne
15. záři. — 4. na líhni. —-Trh nn \'lnu:
1. dne 22. kvélnn. — 2. dne lí). řijna. —
Trh dobyt.: !. \! pond. pn ". Trojici. —
?. nn Jana Křest. -— 3. na lak. — Onno
15. září.

llohumlu (Orlerherg), I. na ,hlelgnmlu. -—
2. v panel. po 2. nad. Vrhlr. -- 3%.na
Navšuv. P. \lario. —- 4. \\a- “ivlmln. —
Hlavni lýh. trh)-: Vu \lředu před Vclik.,
před sv. Duchem \\ před Vánoci. — Koh.
0 dob. uh pred hat. \'ýr. trhem.

Brnlllnl (Fri-\\llentlml), ]. v puml. po nov.
roce. —- 2. v pand. po 2. ned. posl. -—
3. v pondělí po .lih. —- 4? v pondělí po
)lnrkyló. —- 5. \ pom! pu indian. —
'l'ý.h trh haldý \\lorok. — Dob.lr|\:1.
\! úterý po .liH. - 2. v úterý po sv.
\laninn.

Cikmantl (Zuckmanlel), I. na \lnléje. -—
2. v pond. po 6. ned. Vclik. - 3. na
Matouše. — 4.1“ Ondreje. — Týh. lrh
kn. středu \\ sobolu.

["I'eiwnld (Frehvaldan), [. \“den po umém
roce. dne 2. lwlnn 2. na SV. „105ng dne
19. bm.. 3 na s\. Jana líh-SL, dnt“ 24.
červ. — 4. na sv. Michala, dne 29. září.

l'rÍEdberg, !. v pand. \\msop. —- 2. \;
mor. velikou. — 3. na Navšltr. P. Har.
-— 4.1! ond. po Heolvice.

'")I' '.,dtk vrandéll po 3 hrál. -— . \Sande" proda scfcm. — 3. Vpomlř!pu
til. \\ Jak. — 4. \ pond. pled Janem
Křen. — 5. nl sv. Jakub.-\. — 6. \ poud.
po lichalu. — 7. \ pand. plc-d kateři
\ou. —-Trh na koně, vlnu . dobyt. dva

dní před Int. výr. trh. - Týh. trh hid.
poml \\ pitek.

F šla! (Freistaat), I. nn Obrlc. Pula,——
\ pond. po ned. velik., -— 3. nn Bar

lol. -—4. :- Ším \\ Jud. — 5. ve lindu
po Velík, - Trh nn \Inn \! den ed
Šim. \\ Jnd. —- Týh. trh každý \'rlcre.

Ilrablnn. !. na Zasnoubenl P. Ital-lo. —
:.). dne 16. března. — 3. dne 16. května
4. dne 2. čenence. — 5. v pondělí po
Naroz P. \hrie. ——6. nn im. :\ Judu.

llrndec(Grn1).\ý.roč | dobyl. lrhy:1.v
anal. před 1. květnem. 2. v pond. po
ot.Tč1e.—— 3. na Jakuba. — 4.v

pond. p Michala. — 5. no mlnďizh.
anlunkovJ. v pand. po Obrác. Pula,

—- 2. v pondělí po Jak. apost. — 3. v

p_plmLhpokŠim. a .Iud. — 4. v pondělí pok. — 5. \ pond. po prv. ned.
Vclik. -- Týh. lrh každý úlcrek.

.In\',oruik !. pand. a \ úlet. po ohráconí
I'mla. —2. na b\lipa \\ JnLnba. — 3.
na Jakuba. — 4. na imonn a Judu. -—
hon .\ dob. trh na všecky \'ýr. trhy. -
Týhonl trh kal. úler. na obilí. nlnvné
věcí slňmn, dh'\í al. d.

Kuhl—“(Nice (hónigsberg), !. v pondělí po
nedeli \Iruieb. — 2. \ pand. po cv. Tro
jici. — 3. nn 5\. Vavřince. ——4. na h'.\
rel—inu. -— 5. v pand. před V1lcnt. —'l'rl\
\\1 dob 4 \ln\\: 1. na F||. . Jak. 2.
n. V.icl.\\:\. -—Tjh. trh kaid. pand.

krnov (.l'igerndorl'), 1. v pand. pn neděli
hýclmmé. -— 2. \! pond. po 6. nod. vclik.
— iš. pand. po navšt. I'. Mar. —- (. \!
poml. po nnroz. P. Mar. — 5. \! and.
po „hm. P. lat-ic. —-Keni a dob. trh l.v
pou-I po ned. Inet. ?. \! ponal. pm
\lnrkglů clne 13. čenence. — 3. v pand.
pn B\rlol. — 4. v pomlůlí před liknl.

Odry ((hlrnu), I. v pond. preol 3 hrály.—
2. \ pond. pu ned. provodné. — 3. v
poml. pred Jim-m. —-4. v poml. po po
\ýš. s\. KHie. — Duhy. lrhl. v pond.
po necl. prmml — 2 \- pnml. po povýš.
sv. lihu-. ——'I'ýh. hh kul. pand.

“pm. \Troppnll),| . dne 1. února po 8.
.h" — 2. chu—l. Inf-hm po 14 clnl. —3.
dne 1.5rpnn po 8 dni. — 4. dne 1. |i
slnp. po l4. clnl. Vel. dob. trhy: ]. 8
\In\ po nv. Tra). — 2.Hd\|ípolnnu Křest.

—IL 8 dní po lak. »— 4. 8 dní po nu
rozem ?. nar. 'l'nlnna \inu: ]. dne li.
ln-člnn — “„ dne 29. září. — h'aidýlrrá
8 dni. —- T)“h lrh kal., sli-\dn : robot

“ \íce (Tropplouiln. 1. r\ui ondélek
P: Boi. 2. po |'\ilichnl'š. ——3.
po ulculnilm.Ie

Skočov. I. \'c člvrlek po derilmkn. ?. \
den po Botlm Vstonp. — 3. na \lanlina:
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padne-Ii v sobotu neb v ned.. odlolí se
na budoucí ůlerek. — 4. na Bnrtol. —
Velic. lýlnod. trh: 1. ve čtvrtek před Vůn.
— 2. Ve člvnek před Valik. -- 3. ve
čtvrt. po Bot. Tele. — 4. ve čtvrlck po
Michalu. -— Dob. trh v den před kat.
výr. n velk. lýhod. trhem.

Stichovice, ]. na 4. úlerck po nov. roce.
— 2. v ale:. po Valik. -— 3. v úlet. před
Jan. Křen. — 4. v úler. před Hedvikou.

Strumtň (Sclm'nrzwasscr), !. na Jiřího.-—
2. na Michala. — 3. v pond. po Jakub.
— 4. v ůlcr. po nov. roce. — Dob. trh.
v den před kai. výr. trhem. ——Týh. trh
knidý pátek.

Těšín (Teschen), l. v den po "mm. —-2.
v úlet. svalodušnl. — 3. v pondělí před
llařl Mngd. — 4. po natoz. P. Marie. —

Výroťnl trhové v Sletu-lin.

I'J. na Ondřeje. _ Týh. lrln kai. středu a
sobotu. — Trh na vlnu: ]. dne 28. květ.
- 2. dne 2. řijna. — Dob. Irh lmtd. půl.

Padne-li však na Lenden svatek, odlou
se na budoucí sobotu.

\'illna (Weidvnau), !. v pondělí po umém
roce. ——2. \ poml. po ned kHi. — 3.
na Vavřince. 4. \“ pond. po Fram.Sc
nl. _ Týh lrh. kai. pand.

Vilkov (Wigsladll), ]. na Vilu. 7—2. ve
BIÍ'ed. před Havlem. — l'ýll. trh: 1. ve
čh'. před llrom. — 2. v pondělí po 3.
ned. Velik. — 3. na rozesl.npnsI.-—-4. v
den před Lucii velký trh.

Vrbno (Wílrbenllnal),I. v pond.před Hmm.
— 2. v pand. po Janu Křeslil. — 3. v
pond. po Michala. — 4. druhů pond. přod
Velikou. — Týh. u'h kald. pond.
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Výroční trhové v Čechách.
NB. Výroční trhy nn svátky padající odbýtaji ea né.—.:cdnjwtho,míntnůíaké předcháze

jícího všedního dne. '

Abel-tun)“ (Abenhamk v pondělipoď—ttríé
neděli svatodušni.

Anlen-Irů llorn (Eng.—Hmm).výroční:
dobytčí trhy ty pondělky: l. po Látnre,
2. po sv. Trojici, 3. po n'. AnjrluSlrižr-i,
4. v první v Advenln.

Arnoltice (Arnsdorn, ty pondělky: 1. po
lnlé ned. 2. po navštiv P. Marie, 3. po
av. Václavu.

Alní(A-ch), výroční n dobytčí trhy ty
pondělky: ]. po ned lunar-e, 2. po sv.
Trojici, 3. před sr Jiljim, 4. před sv.
Ondřejem; každou sobotu týhodní trh,

Auditor. lemon. Auplre, Allenby,
_Iunti. multi. Autori—vvi:ou.

linkov und Jizerou (Backofnu),í.
vpond.podmhé nad. adventní. 2. v, pond
po ev. Fnbianu : Šebestíann, 3. r pond. po
smrtelné ned., 4. druhé pand. po Veliko
noci. 5. tu střetlo před Božím Tělem, 6.
v pond. po sv. Markétě , 7. ". pond. po
ev. Bertolaméji, 8. tu stí-edu po sv. Fren
tiškn Seraf.

gonna“ dolni (Bautzen),! po nel.
Vavřinci. 2. v první neděli \" postě, 3,
ve čtvrtek po lvntém Duchu. 4. ve čtvrt.
po nan—01..P. Marie. lemdní trhy každý
čtvrtvk po voly rok.

"lůrlulu Hrirringení prmí pon, \“zářinel.
po st. Anjelu str-,'

anorow (Bm-on), |. na sv. Matéjo,2_
sv. Jiří, 3, na sv. Jiljí. 4. na "harm-.:::;
P. “tu-ír.

Bečov (Peterlmn), ty pondělky: !. před
Velikonori, 2. po sv. llnvln. 3. před Vá
noccmt.

Bechyně (Bu-hyn), 1. v pultů. pojmem:
Ježíše, 2. ten den po sv. Petru & Pavlu,
3. na Dušičky. Tuhy tin dobytek a vše
lilu': zboií v oulcrý po celý rok čtyry
krát. totiž: dmhý out. v postě. r onu—rý
velikonoční, v out. po naneheu. P. Ne
rie. v outerý po sv. Urbnnu, kdyby měl
pcslední na swtodnšm out. padnouli, tady
příští outer-ý. Vsem ríeim obchodníkům
:! řemeslníkům dovoleno jest své zboží
veřejně prodávali. Outeri po sr. Fil. a
Jakuba, pak po sv. Vňclnvu jsou pouze
pro domácí ustanaveny. 

Bělá (Weiaswasaerl t) pondělky: í, prwí
v postě. 2. před nanrbetstonp. Páně, 3.
druhý po ". Markétě, 4. po pm'jšení sv.
kříže, 5. ve diodu před sv. Kateřinou, _6.
na sv. Tomiie apostoln; každou středu
týdenní trh.

Bělčice. výroční a trhy na dríbytrk: 1.
na sv. Josefa, 2. vden po naraz. P. Marie,

3. v pond. po sv. Petru . Pavlu, %. nn
ur. '\lartinn.

Bělohrad, !. ve čtvrtek po sv. Petra a
Pavlu, 2. tí: čtvrtek po narození Panny
Marie, 3. v om. po av. línvín; týdní
trhy každý outerek.

"Pilotka (NruhenatekJ výroční : trhy
na dobytek ty pondělky: 1. nedeli
Okníí, 2. po Bozlm Tete, 3. sv. Heil
“njdnlené, 4. před narozením ?. Marin,
5. po uv. Martinu.

Ilona-tov (Benesrzhln), 1. na den obrěf.
sv. Pavla, 2. na sv. Josefa pěstouna, 3.
na sv. Flltppa a Jakuba, 4. ne str. Antonína
Pad., 5. na sv. Annu, 6. na sv. Matouše,
7. na sv. Rat-tele Arch ., 8. n- "ev. On
dřcje npoat. První :| třetí trvl' 8 dní.
Připadne'li některý : ních na sobotu,
drží se »“ následujivi pondělí. *

Benciov (Bauen), ty pondělky: 1. před
krčtnou nedělí, 2. před nanehevetonpeuím
Páně, 3. po nam. P. Blade-.

nene-lot u Kaplice-. 1. \! outerý vc—
likonoční; 2. na sv. Jak., 3 na svatou
Tamil.

Beroun, 1. \; pond. po jménu P. Ježíše,
2. třetí ponděli v postě, 3. v pond. po
nedělí .lnhilnlo, 4. ve čtvrtek po sv. Pro
kopu, 5. v pondělí po stétí sv, Jana
lít-tit., 6. \ poud. po ev. Slanina; v ou
terý a ve čtvrtek týh. trhy.

Bernardina-, I. ve čtvrtek po sv. kla
téji, 2. ve čtvrtek před Knntate, 3. na
sv. Prokopa; týttoduí trhy: ve čtvrtek
před wíiíronoci, ve čtu-tek pred vánocemi.

Bezdružice-. (Waseda), !. dm: 4. květ.,
2. cincačcrvna, 3. vpond.pu ev.Václlw.

Bělín-e (Bilin). [. \' ptnld. postní, 2. ve
čtvrtek po Božím Tele, 3. ve str. po sv.
Bartoloměji. 4. un ov. “art—innbisk. Kai
dou sobotu týdenní trh.

nlilce, 1. dne 4. února. 2. v pond. pred
sv. Fíorianem, 3. \! pand. pred p_ovýš.
sv. Kříže, 4. v pund. po sw Martinu.

Blaina, !. na sv. Fehienu . Sebastiana,
2. druhy" čtvrtek v pusté, 3. ten den fm
zvěstování P. Marie, 4. I'll sv. Víta. 5.
ten den po nenehevzetí P; Ierie, 6. v
pond. po sv. Jarolíma, 7. ten čWrtek
pred !. nedělí adventní, 8. ve čtvrtek
pred av.!ntoušenl IIna av. Tom-isokoňský
. dobytčí trh. Každý čtVrlelt po celý
rok trhy na obilí : dobytek.

Blovice, 1. ve středu před kv. nšdčlf, 2
na sv. )larkétn, 3. ve stí-edu po sv. Jiljí.
4. ve středu prod vlemi Svetými.



218

llllany (Flobert), výroční trh na koně .
dobytek: :. první model: v poste, 2. ve
středu po sv. Trojici, 3. v pond. po sv.
Jarolím . 4. v pond. po početí P. Marie.

Bohdaneč. výročnía dobytřl trhy: 1 ve
středu plod vstoupením Pinč. po 8 dní.
2. v den Rolesl. sv. Apostolů.3. ve středu
po Bartoloméji, 4. v pon-I. po sv.
Havlu. po 8 dní. 5. ve “h=do ptr-d sv.
Martinem, po 8 dní; I'll příú v pand.
\. po třech Králích, 2. po Hromnicich, 3
po sv. Josefu. 4. po rv. Vítu. Každou
středu trh na obilí.

Bochov (But—han).výroční a dobytčí luby:
1. v pondělí po sv. Jm, 2. v pond. po
sv. Jakubu, 3. na av. [\ln—halu,4. voatery
pred Adamem a Evou.

Boleslav mlndů (.lungbunzlau).ty ou
terky: Lpo 3Krállch, z.pl'ed sv.-Dun-hem,
3. před av. Bnrtolom.. 4. po sv. Havla.

Dole-II“! darů (Altbunzlnu), [. tu sttedu
po smrtelné nedeli. 2. pcslednl středu v
srpnu , 3. ve stredu před sv. Havlem, 4.
na den sv. Jana Evang.

Ilon- (Hnid), výroční. dobytčí a koňské trhy
ty outorky: l. po Oknli, 2. po ev. Dnu-hu,
3. po sv. Michalu, 4.pt'ed sv. Mikulášem;
obilní trhy hnidy outerek, na koně a ho
vezl dobytek klidy' outerek od sv. Jiří až
do sv. Havln.

norek. .llrlrov (Górkau),typondělky:
I. po neděli Lštnre, 2. před sv. Janem
KHiteIcm. 3. před sv. BurtoIOmřjem . ot.
na av. Šimona n .ludu.

Borohrádek, t. ve střetluvstrednpoctí,
2. na sv. Františka Seraf; kaidy oaterý
tyhodní trh.

Borotín, l.v pond. po nedeli Rognte,2.
ve čtvrtek po Božím Tele., 8.na sv. Pro—
kopa, 4. na sv. Annu, 5. na povýšení sv.
litíie, 6. ve čtvrtek pre—tluv. Havlem, 7.
ve čtvrtek po stterlopostí.

Borová (Buran),výrogui trhy ty čtvrtky:
1. po av. Fabiana a Sebestiann. 2. po ne
děl. Onasimodog., 3. po Boi. Tele, 4. po
tuto:. P. Marie. Trhy nn dobytek ty ou
ter-ky: l. po první neděli postní, 2. po
thore, 3. po Judikn, 4. na sv. l'omn'í-e
apost. Týhodnl trh každý pátek.

Borovany (Forbes) 1. v pondělípo na
nebe!/IL Pinč. 2. na sw. Lukáše IH. ríjna

Boiejov, I. na sv. Anna, 2. na av. Leo
polda; kaidon sti-odn ty'bodni trlr.

Bou Ilan- (Gotteygabh v poml. po ng
Anně . pred nv. Simonem a .ludou.

Brando-lu, 1. v onterý před Hromníeemi,
2. po Volikonoci, 3. po sv. Trojici, 4. po
ev. Vavtinei, &. po sv. Václavu, 6. po
av. Alžbětě.

Ill-nude" nad Orlloí, výročnítrhy s
předcházejlclmi trhy na koně & bovčzí
dobytek vo čtvrtky : !. před popolm'mí atte—

Vy'ročnl trhové v Čechách.

doo, 2. před sv Markem, 3. plod role
aliním sv. lpostolů, 4. před rv. lhvlem
5. před štědrým dnem. Týh. trh kaidý
čtvrtek na len : potravu.

lil-ezoter- 1. v pondělí po první neděli 
postní, 2. v pond. po kvetné neděli, 3. v
outery avatodušnl, 4. v pond. před nv.
Mati Najdalenou, 5. ve čtvrtek po sv.
Bartol., 6. ten den po Duňíčluich, 7. v

ondčlí po sv, Mikuláši.
n ezna (Priesen) !. v pondělípo sv. Re

hoti, 2. po nanebevxetí P. Marie, 3. po av.
Michala; tydenni trh kaldý outerý.

Ill-od d'a—ký (Bmeisch-Brod), ty pon
dělky: t. po neděli Judika, 2. po av.Tro
jici. 3. před sv. Havlem. Dobytčí trhy:
]. v pondeli po první neděli postal, 2. po
sv. Petru : Pavlu. 3. v pondelí po lv.

imonu & .lnde.
“rod něma-old. (Deutm-hhrod),ty ou—

terky : i. druhý out. po av. trech krn'L2. drn
hý v postě. 3. po nalezení .W. Kříže. 4.
pří-d sv. Janem Kh—stitelem. 5. po povy
šení sv. ktíie. 6. po sv. Františka Seraf.
(_Tretí a pátý bývají nejslavnější). Trhy nn
dobytek ty Outerky: l. po Hromuiclrh, 2.
čtvrtý v posté, 3. před Velikonoct, 4. po av.
Trojici1 5. po sv.Prokopu, 6. po sv. \'nvtin
ci, 7. po nv. Martinu , 9. před Vánoremi.

|||-od železný (Eirenbrod), Lpí—edposlední
masop. outerelt, :. před av. Vítem, 3. po
av. Václavu, vesmét po Fl dní.

"rodeo. l. v rnnsop. pondělí, 2. v svato
dušnt onu-rý, 3. v pond. po av. Frant. Ser.
4. po Vánocích.

Deanny (Braunau), [. v poud. po ned
Snag., ?. v outerý natoduiní, 3. vpond.
před natoz. P. Marie, 4. v pond. po neděli
ndv. Každý čtvrtek trh na pl'lzi, knidou
ochotu trh na plátno.

llrruznuy, I. v poml. po 3 Králích, 2. po
sv. Gotthnrdu, 11. na sv. Víta. 4. v pond.
po IV. Václavu.

lluoluw (Butakan), ]. dne 21. května, 2.
dne 17. rijna.

Budějovice- (Bndweis) ty pondělky: !.
po 3 Kra'lírlr, 2. po Božuu Tělo, 3. po
naroz. P. Marie, 4. na sv. Martino, vesměs
po l-t dni, totiž 8 dní před a 8 dni po
jmenovaném dnu. Týbmlni trh knídý pá
tek, každý čtvrtek trh na koně, hovězí a
jiný tlohylelt.

lludůnuy (lludňan)l.d.dubna,2. ve stí-edu
po naroz. P. Marie, 3. na sv. Vorkilu.

Budyně (Budín), I. v outerý po Hromni
rírh, 2. v out. po sv. Antonínu Pad., 3. \
poml. po Marii Sněžné, 4. out. po av.
Vorlem, 5. po 51. Krišpinu.

llukovako. ! na sv. Vojtěcha,2. na sv.
Mati Majdalenn, 3. na av. Havla.

lluitrnvloc (Puschwitz),výroční. dobytčí
trhy-' !. v outery plod av. Duchem. 2 v
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out. po jmenu P. Mario, 3.ve čtvrtek před
n'. Kateřinou.

Bydžov (Neuhidschow),výročnl: dobytčí
trhy: l. v druhou středu postní. 2. v onterý
po noíodušnít-h nvůlrírh, 3. na den sv.
Jiljí, 4. \! aula-rý pit-d sv lluvlem, 5.
na sv. Tomáše bist.: !; outcrý týhodní
trhy na ohili.

llyslrů (Bistrnu), vírou-ni . dobyt-““itrhy
!. ve středu po Soptungraimn, 2. vesth—du
po Quasimodogrniti. ll. dm: 4. upne, 4.
ve středu po uv. Malou-ši, 5. vestrculn po
sv. Undřf'ji.

Nyni-Ice. 1. dne 24. února. ?. dne 23.
dubna, 3. dne 29. srpnu. 4. dne 28. hjnn,
5. dne 20. prosince.

Bydlí-ice \ovů, ty střetly; !. po Remi
nisu—re, 2. po Látare. 3. po Miworikordia.
(, po sv. Duchu. 5. v pund. po sv. Petru
a Pavlu, 6. \! poncl. pu sv. Michala. 7. na
". Kateřinu s osmidenní lhůtou na rtu—
Iičné zboží . dobytek. Týdenní trh na
obilí . dob;-tell haldou stiodu.

Cerekve:— Dolní. ty pondělky: l. po sv.
Josefu, 2. po sv.Jnhubn, 3. po sv. Havla,
4. po sv. Lucii.

Cerekve llotni. !. v postnístředu.2.
na ev. Markétu, 3. na sv. Mnnrice dne 22.
ztíží, 4. na sv. Linhartd 6. list0pado.

Ccrelno !ovů, I.pnnl stí-eduv po.-tě,
2. na sv. Matěje.

(“o-l'homme. l. na sv. Matěje. 2. na lv.
Vojtěchu, 3. nl sv. Víta. 4. na sv_VárInvn.

Cerhovice, ly čtvrtky: l. dmhývpostě.
2. čtvrtý po \'cliltnnuri, 3. před sv. Pctrem
: Pavlem, 4. po sv. Václavu. Kaidý un

'lcr)" lýhodnl trh.
I'únlnt. ty pondělky: l. v postě. 2. po

ned. Jubilote, 3. po ov. Petnt :: Pavlu, 4.
po nnnchevutí P. Morie, *.'t.ve čtvrtek po
sv. Litlmilc, [; v pond. po sv.Kav-ln. Trhy
mt rozličný dobytek: !. den po sw. Petru
: Pavlu, 2. den po naneheuetí P. Marie.
pak každou středu a pátek po 3 Králich,
po Reminíar. : Jubilalc.

Čnotnlot Ico, l. ten den před3Hrály, 2.
na sv. Vilu. olun . club)-win: trhem, 3. na
sv. Maří .llnjulnlenn, 4. den po mm:. F.
Marin.

“et—Intro. \ýroť'm' & dobytčí trhy: l. na
ohrárení sv. Pavla, 2. v pátek před um
íodušnl neděli, 3. na sv. Vollgangn, 4. třetí

_den po Šim. a Jude.
(Čelákovice, týrořni & tlolnylčitrhy ty

outerlq: [. po sv. 3 lt'rJIu-h, 2. po netl.
Rantnlc. 3. po sv. Anjt-In Strážci, 4. po

_ ov. lin—lu.
('el'mun (Leukersdorl), tv pondělky: !.

po sv. llavln. 2. po uv. Mikuláši, 3, po—
__rch-í \! měsíci květnu.
('crnoiin. 1. \! pond. po IÍrotnnínit'h.2.

no sv. Jiří, 3. na sv, Michala. Trhy nn
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dobytek od ". ltří |! do lv. Michal-haldě
pondělí.

Černovice, l. v pond.plod mnebentonp.
Páně. 2. v poutí. před Božím Tělem. 3. ve
středu před povýšením lv. lít-lie.

Č'vntin, I. v pond. před uancbovsloupeoím
Páně, 2. v pand. po sv. Petru . Pavlu,:l.

_ dne 3 listop. I'ýb. trh každou středu.
('htů, l. v outerý před Vclikonocí, 2. na

lv. Vita, 3. na av. Annu. 4. na lv. Kateřinu.
Chabařovice (Karhitz),výroční. dobytčí

trhy ty pondělky : [. druhý poutní, ?. druhý
po Velikonocí, 3. poslední po ov. Duchu,
4. první v nrpnu. vidy po tri dni : tolika
dnt na dobytek. Ve středu po celý rok
týhodní trh.

(1101. (Eger), ty pondělky: [. druhý po
neděli Reminiscere, 2. po Boilm Tělo, 3.
po sv. Matouši. Tj'hodní trh kaidou středu
a sobotu. Trhy na dobytek první “řadu
každého měsíce. '

lejnov. |. na obrlrcní sv. Pavla,2. na
sv. Filipa a Jakuba, 3. don po av. Petru
& Pavlu. 4. na av. Martin;. Týhodol trhy
ty pondělky: [. po 3 Krait—h, 2. první v
postí-. 3. v sti-mlopostí.. 4. po květné ned.,
5. druhý po Velikou., 6. po sv. Duchu, ?.
po uv. Václavu, 8. \! nulerý po Vánocích.

Chlum Rrůlovoký čili Kinžbcrg(líd
nigsberg). 'l. \! pond. po třetí nrd. poutní,
2. na nv. Vita. 3. v pond. přcd av. Vit—lano,
4. druhé pond. \! Advontč.

Chlumec. výroční & dobytčí trhy: 1. v
pond. po Obl'ůrcni sv. Pavla, 2. první out.
vpustě, 3. ve středu po sv. Havle. 4. ve
stredu po početí P. Marie. 5.vo středu po
Kanton—. Každý čtvrtek týhodnl trh.

l'hoceň, l. nn obriceni sv. Pavla, 2. na
velikonočni autemk, 3. na ". Nari Magd.,
4. v den po ev. Václavu, viccky . omi
dcnni svobodou; druhý a třetí : mladým
jarmarkem. Ráno v clen výročních trhů trh
na dobytek. Ty'hodní trh lutidý pitek.

('Iuoltlce, l. v pond. po 3 Krilich, 2. v
onto-rý po av. Filipu I Jakubu, 3. ve středu
po nv. VáclaVu.

Chomutov (líomotau), ty pondělky: 1. v
pond. po ned. Bernini-core 2. po sv. Filipu a
Jakubu, 3. po navit. Panny Marie,. ujde-li
se ten den . pondělim po Petru & Pavla,
v pondělí na tu, 4. po av. Michala, 5. po
sv. \Inrtinu biskupu.

Chotěboř. !. \! poutí.druhý postní týden,
2. v pondělí čtvrtý postní týden, 3. v pon
děli šestý postní týden, 4. v outerý po
sv. Duchu, 5. v pondělí po sv. Jakubu,
6. na den sv. Felixe muč.. 7. v pond. po
sv. Lukáši. 8. v pondělí po av. Martinu.
Kaidou středu lýh. trh.

('hotulice, trhy na dobytek: [. dne 13
června. 2. dno I7. i'ljnl.

Clu-alf. l. ten den po sv. 3 Krillch. ..
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ve čtvrtek po h'étné neděli. trvá 8 dni,
3. ve čtvrtek před sv. Janem Nep., 4. ve
čtvrtek po sv. Markétě, trvá 8 dní. 5. ve
čtvrtek po sv.Angnet„ 6. před Havlem.

Chi-ústav. (Krnunnt, ty pondělky: !.
přod masop. nedělí. 2. pied sv.Jancm It'řt.
3. před sv. Vavřincem, 4. před sv. Havlem.
5. po dmhé nedřli adv. 'n'-hodni trhy
drží se každou stredu.

Chroustovice, ty čtvrtky: l. po obišla
vání P. Marie, 2. před sv. Filipem n .la
lmhem. 3. před sr. \'nvřincem, 4. na den
sv. Kateřiny.

Chřibská (Kreibitz), l v pond tři ned.
před sv. Duchem, padne—Ii ale Děčínský trh
na ten samý den, tedy o týden dříve. 2.
v pond. po sv. Michnlu, 3. první pondělí
v odvetné. Týdnt trh lmidon středu

Chrudimi, 1. dmhó pond. v postě, 2. ve
středu po nalacní sv. Kříže, 3. den po
ounebcvz. P. Marie, 4. na sv. Barboru. 5.
\! pond. po sv. Frant. Seraf. Padne-li 3
neb 4. trh na sobotu. odbývá se přtští
pondělí. Trhy na koně: :. v první postní
pond., 2. třetí postní poud., 3. vpond. po
smrtelné neděli, 4. v pond. před nv. Duchem,
5. na sv. Prokopa, 6. v pond. před nanehe
"Clim P. Morie, 7, v pondělí před sv.
Front. Seraf., 8. v poud. před n'. Barbo—
rou. Týhodnl trh každorí sobotu.

Chudenice. l. druhou středu v postě.
2. na sv. Filipa a Jnludm, 3. na sv. Havla,
4. na sv. Kateřinu. Týhodni trhy na přízi:
1. druhý pátek \! postě. 2. první pátek v
adventč.

Chvalšiny (Kalsrhing), 1. na první post
sobotu, 2. na den vstoupení Páně, 3. \
uedéli po sv. ani'mci, 4. na sv. Havla.

Chýie (í'hit-srh), výroí—ni:| dobytčí trhy:
l. na sv. Josefa, 2. ve čtvrtek po druhé
neděli velikonoční, 3. v pond. po 16. čer-
velmi, 4. v pond. po narouni P. Marie, 5.
na sv. Mart-inn. Každý onterý trh nn oluilí.

„ulice, 1. na den sv. Skolastiky, 2. v
pond. po Kant, 3. na sv.Vita, 4. v outerý
po nv. Jakubu, 5. den před sv. Michelem,
6. na av. Lucii. Koňské trhy: 1. ve středu
po sv. 3 Krůlích, 2. ve středu po Jubil.,
3. ve středu před sv. Jakubem, 4. ve středu
po pevýšení sv. Kříže, 5. ve středu po
sv. Martina. _

Doubravice-. výroční &dobytčí trhy ty
středy: I. po Knntnte, 2. po sv. Bartol.,
5. po av. Václavu, 4. po všech Svatých,

Danpov (Duppan), í. ve čtvrtek po sv.
Michnln. 2. v pond. po Okolí., 3. dne 17.
května, 4. v pond. po ". Alžbětě. Dva
trhy na dobytek drží se druhého všedního
dne po jar-parcích.

Dnvle, ]. dne“.července,padne-linano
botu drií se příští pondělí, 2. ve středu
po av. Raíacli.
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Děčín (Tatar—ben).ty pondělky: 1. vprvnf
po novém roce, 2. po av. Filipu ! Jakubu,
3. po nanebovzeti P. Marie, 4. poslední v
říjnu, vždy po dva dni. Týhodni trh na
příri, obilí a potravní věci každé pondělí
a středu.

Běžel-ice, t. 5. dubna, 2. 16. srpna, 3.
2. prosince; každou středu trh na obilí a
od sv. Josefa až do sv. Martina trhy na
dobyt-ch.

lleitllu, l._un sv. Vojtěcha,2. na sv.Jana
Křt., 3. nn_5v. Jakubu, 4. na av. Bertol.,
5, na sv. Simona : Judo, ti. na sv. Bar.
boru. Trhy: !. v onterý před Vánocemi,
2. v outery pred Velikbnocí, Týhodní trhy
na dobytek od sv. Josefa až do konce
října knidon ctí-edn. Padne-lt na středu
nějnký nvátck, nedrží se tůdný trh.

lilvllov, výroční&dobytčítrhy ty čtvrtky:
|. na tumý, 2. na zelený, 3. před ov. Ví
tem, 4. před w. Bartolomějem, 5. před
sv. Martinem, 6. před Vánocemi.

Dobřany, výroční n dobytčítrhy ty pon
dělky: |. po Berniniscere, 2. po Brandi,
3. po naraz. P. Marie, 4. na sv.bliltnlúše.

lbobřn, 1. ve čtvrtek po popeleční slředé.
2. v pondělí po av. Trojici, 3. na den sv.
Michala, 4. na dušičky, 5. na sv. Tomáše.

!Iobmilrn. !. ten den po sv. Jiří po
8 dni. 2. den po sv.Duehu, 3.posv. Jiljí
po 8 dni. 4. den po sv. Václavu, 5. v
outerý po sv. Matěji. zároveň trh na koně.
". v ontery po Quasimodogcnití : koňským
trhem, Trhy na dobytek: 1. den po sv.
Trojici. 2. v onterý po sv. Iimlu. 3. den
po obr-úr. n.?nvla. It'nzdý outcry týhodní
trh mi len, přízi, obilí a jiné.

Iloluy [Hirsr-hherg). !. ve stredu po oči
šťování Panny Marie, 2. na sv. Filipa rt
Jnknlm, 3. v pand. po sv. Jilii, 4. v pon
děli po obětování P. Moric.

Domain. t_v outer-ky: 1. před květnon
neděli. 2. na swtodušní, 3. po sv. Bartol.,
4. v pond. před sv. Havlem; hnidy outcrý
trh na dobytek.

nun-nine:— (Tella). !. vo sti-edupo rv.
Dorotě. 2. na av. Antonina. 3. v pondělí
po sv. Anjelu Strážci, 4. druhý čtvrtek po
sv. Martinu. Tyhodní e dobytčí trb vždy
ve čtvrtek po celý rok.

Dub Ceský (Bóhm.Aicha), ty outcrhy:
!. před Velikonocí, 2. před sv. Duchem,
3. po sv. Bartolomójí, 4. před sv. Havlem,
5. v první pondělí po adventě.

Duba (Donba), 1. na sv. Josefa, 2. v out.
po sv. Petru n Pavlu, 3. v pond. po sv.
Hurt-», 4. druhé pond. v adventč.

llnehcov (Dux), I. ve středu po [. ned.
pastel, 2. na sv. Víta, 3. na av. Bartolo
měžv, 4. v pond. před všemi Svatými.

Dvnřlltě Dolni (Unterboid),!. vonterý
po sv. Duchu, 2. na den sv. Michala.
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Dvořiště llorni (Oberhaídr,!. na sv.
Josefa, 2. v rvaíod. out.. 3. na ".Mieh.,
4. na av. Jura Ev. Týh. trhy kaid. středu
od !. května až do posledniho záři.

Dvory Sově—(Berthet), 1. na den obrár.
sv. Pavla, 2. ve čtvrtek před .Indikn, 3.
na sv. Annu, 4. na sv. Matěje, 5. na sv.
Simona : Judu. Týh. trh každý onterek
na obilí & rorličný dobytek.

Dvůr Králové (Konígínhol),výroční:
předcházejícími trhy dobytčími: l. v ou—
terý před Hromníremí, 2. před kvétnou
nedělí, 3. před av. Duchem. 4. před ev.
Markétou, 5. před av. Matoušem, 6. před
věcmi Svatýmí, 7. před sv. Tomášem; týh.
trhy na obilí & přízi v out. a v sobotu.

I'Zrtčnlec (Seestadtl), výroční a trhy na
dobytek: l. v pond. po Remínisc., 2. na
av. Bartoloměje, 3. na sv. Barborn,ltaždý
čtvrtek týh. trh.

Frldlond (tel lllirnv), 1. nn ned.Rogen-.,
2. ' pond. po av. Bortel., 3. v pond. po
e\'.Šim. &Jude, vždy 8 dní spolu :; trhem
na dobytek; trh týhodnl každe pand., na
obilí kazdý pátek,

Georgewalde. (vkrajiLitoměřicka!. Na
!. pond. po nalez. sv. kříže. — 2. Na 1
pond. po av. anjelu strážci. Každý i'm—rek.
týdnl trh na přízi.

Icabry (Habera), dobytčítrhy: !. ve středu
po jmenu Jeiít, 2. ve čtvrtek v postě, 3.
ve čtvrtek v středopoutí, 4. ve středu před
Velíkonori, 5. ve středu před a\'.Duchcm,
6. v outery' po uv. Janu Iti-tit., 7, po sv.
Jakubu, 8. dne 15. srpna, 9. ve čtvrtek
po povýšení sv. Kříže, 10. ve středu po
nv. Lukáši, ". ve čtvrtek po sv. í'rlixi,
12. ve čtvrtek před Vánocemi.

[Iain—pach, [. v pondělí masopustní, 2.
dne 2, května, 3. v pond. p_onavštívení
I'. Marie, 4. v pond. po sv. Sim. a .lndč.

"art:-taniec. 1. na den sv. Vitóln, to
jest dne 28. dubna, 2. rm av. Kateřinu;
tj—hodní trhy na dobytek a rozlíí—ne včrl
každý pátek.

“oslava tHasslan), ty pondělky: l. po
sv. Jiří, 2. po íR, červenci, 3. po třetí
neděli v říjnu.

"ldd—. ly pondělky: 1. po sv. \'rtu, 2.
po nam-hetzetí P. Marie. 3. po sv. Václavu.

[Geralt—c, 1. na sv. Eleonoru 2l. února,
2. na sv. Antonina Pad., 3. na sv. Teklu
15. září, Každý ]. čtvrtek v určil-í trh
na doltyteh, vlnu, přízí n lcn.

llcřmoníuv REčulec, trhy výročmaua
dobytek ty pnndčlky: 1. po ,imcnu Jetíš,
2. po první neděli po Velikonoci. 3. po ev.
Medal-du, 4. po M.Bartol., 5. na ten den
po všech Svatých.

lllinolm, výroční trhy a předcházejícími
trhy na dobytek ty středy: !. první po
".Apoleně, 2. první po sv. Víta, 3.pr\ni
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po av. Bartolomůjí, 4. první po n.Lukáši
5. první po Vclíkonoci.

llodlrovieo (Libennu), ty pondělky: 1.
po nedeli Lžítare, 2. po ev. Vavřinci, 3.
po sv. Mntouií.

llollce, ty pondělky: 1. po jmenu Juliš,
2. druhý po Velikonocí, 3. po povýšení
nv. Kříže, 4. po av. Míkulaši.

Hořepník, 1. na sv. -Blcicje, 2. na sv.
Michala. 3. na sv. Martina biskupa.

"oi-Ice, ty čtvrtky : 1. po sv. třech Krállch,
2. před květnoa nedělí, 3. před Regale, 4.
po av. Prolmpu, 5. před sv. Bartolomějem,
6. v outer-ý před sr. Martinem ; den před tím
se drží vždy trh na dobytek. Trhy nn obilí
každý čtvrtek.

"oi-leo Gloria.). Svobodný trh na Barto
loměje. Trhy nn chléb: 1. den před neucho
vstoupením Páně, 2. na sv. Martin, 3. na sv.
Tomáše.

Hořovice, výroční: dobytčí trhy, 1. dne
lt. února, 2. v out. před nanebevstoupením
Páně, 3. na sv. Jakuba : osmidenní lhůtou,
4. na povýšeninv. Kříže, 5. dne 29. listopadu.
Trhy na krámahhé zboží: i. v sobotu před
kv. nedělí, 2. vsobotu předvánocemi: tý
hodnl trh každou sobotu.

lloro Březová |Bírkenberg),tj-hodnítrh
každé pondělí.

uora Ito-ová, (Amsehclberg),!. dne 9.
února na den sv. Apoleny, 2.vpon. sva—
todnš., 3. d. 12. září na d. av. Fabiana,
4. 17. pmsinee.

llora “rů-ná (Schonberg),1. první
pondělí v postě, 2. v nnlerý před veliko
nocí, 3. den po svat. Janu Nep., 4. von
tcrý před sv. Duchem.5. den po nanebeuetí
?. Marie, 6. na sv. Kateřinu, ?. voutery'
před vánocemi. '

Ilora hutní! (Battenberg),výr., koňské
:! dobytčí trhy: 1. první pondělí postní, 2.
v pond. po Knntute. 3. den po Božím Těle,
4. v pondělí pu sv. Nat-iii, 5. v pondělí
po nv. Martinu.

llora uv. natcHny (hntharinaherg),1.
dne 2. července. 2. v poud. před sv. Barto
lomějem. 3. v pondělí před ev._Havlem.

Horažďovice, !. v onterý před Sep
lnngesima, 2. v outerý před květnou ncdčh,
3. ve čtvrtek před sv. Petrema Pavlem 4.
v den Pon-ínnkulí, 5. v outcrý před svatým
lhvlem, 6. na svatou Barboru. Každý on
tereh trhy na dobytek.

norky (Bergen-idu).1. ve středopOsti,2. na
sv. Jakuba; tj'hodni trhy: l. masopustní
pand., 2. ve. _středu |m velikOnocí, 3. na sv.
Víta, 4. na Simona :! Jndn.

llory !tnšpanlté (Bergreíehensteín),1.
ve středu po středOpostí, 2. v nnterý po po—
výšzní sv. Kříže, 3. ve čtu-tell po Božím
Tele, 4. v pond. před sv. Mikulašem.

llory Matky linii (Be'rgatadtlU.LP.),



222 Výroční trhové v Čechách.

i. \! prvnl pondělí v postů, 2. dne 16. ' llrndlřitď- (Grudlitu), I. v pond. po sv.
upne.

Hontouňdlootau), 1. ve středupřed mun—
pustotn. 2. ve středu před velikonocl, 3. na
". luna Křtitele, 4. na lv. Jakubu, 5. na

imonn . Judu, 6. ve středu před vánocemi.
Týhodní trhy haldou rtředu no ohili apolni
plodiny, | na roxličnýdobytek. Trh na koná
od ned. lnvoltlvit až do Božího Těla.

lla-“nné (Arnuu),trhyvýročníu dobytčí
ty pondělky: !. po lv. Dorotě, 2. pou.
Trojicí, 3. před jmenem Panny Mane, 4.
po vlech Svatých; každý outerclt a ochotu
týh. trh nu hov. dobytek.

"ozubnice, 'l. v pomlělípo 3 Králích,
2. na av. Matěje. 3. na den .v. Jiří na
vlnu, 4. v pondělí po sv. Proltopu, 5. ve
ltředu před natoz. P. Marie, 6. ve středu

uv. Václavu, každou ltředu týh. trh.
lloit'lta (Gutdorl'), ty outerky: 1. poSe

xagcsima, 2. po Kantate, 3. na ivatodušuí.
4. po uanelwvzetl P. Marie., 5. po jmenu
?. Marie, 6. před av. Kateřinou.

lloiltfc Střelecká (Stnhlhostitz),l.
první čtvrtek v měsíci hřclnu. 2. dne 12.
května, 3. dne 26. září, 4. dne 12. pro.—\.

lir-dec Jindřichův (Neubau),!. \
prvn! pondělí v posté.. 2. \' outerý pu
Elaudi, 3. \"ponděli po nanuhevz. ". Marie,
4. v pondělí po IV. Havlu; trhy na do
bytelt : 1. ve utředu vtřetinl týdnu v postě,
2. ve středu po Juditu. 3. ve středu pátý
týden po Velikonoci, 4. v pand. po sv.
Trojici, 5. ve středu po sv. Várlavn, 6.
ve středu po ". Kateřině; týlmdni trhy
luždou středu a sobotu.

Ill-oder lirůlově (Kóniggrátz).ty nu—
terlty: 1. po 3 Králích. 2. po neděli Ite—
rniníu-cro čilí druhý \“ postě. 3. po sv.
Trojicí, 4. po nlroz. P. Marie, po knide
8 dni. Koňlké . dobytčí trhy: l.v pon-'
dělí po ov. Fabiana . Sch. 2. Out. po ne.
Rominiar., 3. ve středu v pašijový týden
4. \'estředu po křížových duerh. 5. v pondělí
po ov. Trojici. 6. den před naroz F.Mnrie.

lir—dec Nový (Nmkóniggráu), 1. v pon
děl! po av. Juun Kit.. 2. v pond. po nv.
Ondřeji. Každý outerek týhodní trh.

llrl'ldelr (Grotllu), l. po nedělí .Iuhilnte,
2. ledmý týden po nvatodu'suírh li'ilt'ÍCh.
3. v pond. po IV.Burtolom., 4. v pondělí
před lv. Martinem. Týh. trh každý pátek.

llrůdelr Nový (Ncuhrndeh),!. ve středu
po Velhonoci, 2. v pond. po nanebevzetí
P. Marie, 3. nu dcu Moudrosti-, každé
pondělí týlu. trh.

uradtltě (Můnchengrňu),výročníapřed
rhhejíclmi trhy dohytčtmi ty čtvrtky: !.
tučný, 2. třetí po Velikonnci, 3. poBoiím
Tčle, 4. po proměněni Pinč, 5. po “.Vš—
cluvn, 6. před sv. Martinem. ?. před Vú
loot. línídý čtvrtek trh na obilí.

'

Janu llřt.. 2. druhé pond. po n'. Michala
arch. Týh. trh každou ití-edu | sobotu.

llrndy Nové (Gr-nen). 1. v pondělipo
neděli Látare, 2. na sv. Rlntouše. 3. v pon.
dell po první adventnlnedéli. Každé pond.
trh na dobytek.

II:-nb (Klontergrab), 1. v pond. po navští
venl P. Ztlnrie. 2. na rv. Filipa a Jakuba,
3. osm dní po pozdvižení sv.Kříže, 4. na
sv. Ondřeje apostola.

llronuv. ty outerlty: l. po třechKrállch,
2. po n' Josefu. 3. po sv. Bartolomčjí,
4. před všemi Svatí-mí.

llronnětín (Lin-humana).1.
po 1. květnu, 2.
Maria.

Humpolce. t_vstředy: [. po sv. Filipu
| Jah., 2. po n'. Adolfu., 3. po pozdvižení
n. Kříž.—.4. po .tv. IClvmsntn. Týdni trh
každou středu -—na dobyli-lt ;: pothu.

lll'u'ky (Adamsl'reiln-it), l. v pondělí po
rozeslání svatých Aportolů, 2. v—pondélí

_po n'. ltal'nelu.
lllluinl'c. l. na sv. Filipu & Julmlra, 2_

na sv. Lukáše. Ty'hodnl trh každou sobotu
na nbili u hovčli dobytek. mezi nimiž i
4 hlavní trhy na qu-ltorluirLd zlmii: !. \!
masopustní (robotu, 2. na ln'ětnou nedeli,
"J. v sobotu po Buiim 'l'ele, 4. v sobotu
přl'll \'t'mori.

llutč „ti-ibn" tSillnerln-ra).l. třetina
délí pUVcliltnnoi-i. 2. mr sv. Michala arch.

Jablonné (Gulu-lt, ty pondělky: 1. po
"f(tlttn., 2. čtyry neděle. po Vt'lilmnori, 3. po
M'. Janu Kit. 4. po nnmzrui P. Marie, 5.
po ". Kateřině. I'rhy na \lnn: 1. dne
8. května, 2. dne 4. říjnu.

\' pondčll
v pondělí po jmenu P.

'.lablonuc (tinlrlouz), ty pondělky: i.
před Volikonori. 2. před sv. Dur—hem,3.
před 7 bratry, 4. před n'. Bartolomějem.
fr. pri-ni \' říjnu, 6. přl'd sv. Alihětou.
Týh. trh každý outerý a pátek na obilí..
přiri. len . jiné věci.

Jůchymtůl, Jáchymovtlourhimstlnl),ty
pondělky: [. po Ilrorunirirh, 2. třrti \!
dullmr. 3. po 5\'. Markétě, 4. čtvrtý \' ruč
D'ICI tan. _

Jankov, |. na sv. llchořr, 2. den po sv.
Janu Nep.. 3. drn po sv. Petru a Pavlu.
4. na sv.!lartolom., 5. na sv. Martina high.

Janou-Ice, [. dne 24. února. 2- dne 31.
května. 3. dne 13. táří, 4. duo IS. prosinec.

Janovice. ty autorky: 1. po třetí nedělí
postní, 2. před sv. Janem Iti-tit., 3. po
jmenu I'. Moria, 4. před sv. Martinem.

Janovice, !. na_sv.Josefa, !. na sv. Jana
Křt.. 3. na sv. Simona a Judu. Týdenui
trh ltltdý pondčlek.

Janovice Uhlíř-ků (Iíolnljanowitz),1.
v pond. v středopostí, 2. ' out. po Veli—
konoci, 3. na den nv. Víta, 4. v pondčlt
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před lv. lhřt blogu!.,5. ' pond. oAnjeiu
sum, 6. v pond. před nv. lluv em.

Jaroměř. I. druhý den po ev. 3 itre'ltch,
2. ve čtvrtek po ev. Duchu, 3. v onterý
před ". Bartolom., 4. den po nv. llnvlu,
pldne-li který na neděli neb svátek, drží
na o týden pondeji. Ty'h. trh kezdý pátek.

Jeleni llorni. ]. na net. Jorefu, 2_ '
onterý před ev. Duchem. 3. ne „Jakub,
4. ne ". Kolonie, 5. v outerý před litur
tinem, 6. v pond.
Týb. trh nl obiii kntdý outerý.

Jeníkov větrný (Windiech-Jeniknu), ].
den po W. 3 Kriiich, 2. v pondeli po ".
Jenn NCP.,3. ne emhknbml. druhe pon—
deli po neneneu. P. Mnrie., 5. H: ne ev.
Martina; týdn! trh kntdý čtvrtek.

Jenikov, (Goitscit-lenikau), ty rtředy: |.
(\ očišfowini P. Hide. 2. po :véstovdni

;. Marie. 3. před ". lenem Nep., 4.přcd
Božím Tčlem, 5. po |\'. llnrltčtč, 6. po
n'. \'dclnw. Týdni trh katdon středu.

Jesenice (lochnitzi. Výročnt e dobytčí
trhy: !. v pondeli před \'elikonuci, 2. ve
středu před ev. Duchem, 3. v pond. po
". Šimonu : lodě, 4. v poud před Vánoci.

.llčin ((iitschin), ty pondělky: ]. první po
liromnictch, 2. po .inbiiete, 3. po rr. .In
kubu. 4. před sv. iilviern. Tri: un ohili
keidé pondělí.

Jilemnice (Startcnbnob), iy pondělky: ].
po jmenu .lt-lite, 2. před Velikonoet1 3.
před sv. Ducherr, 4. před sv. Jakubem.
5. před n'. Divišem, trvá 8 dní!, 6. před
Vánocemi. Týlt. triu na obilí, potrevn1
přízi . plátno knidou středu.

Jllové (Eninui. výroční n dobytčí trh:
první pondělí v listop., připadne-lína sva
tek, tcdy následující všední den.

Jilovi (linie), I. v pand. po 3 Králíci-. 2.
v pondělí pu anim Tele , fi. nn sv. Va
vřince, 4. na sv. Lukáše, 5. v poml. před
uv. Kateřinou, ty'il. trhy: I. ve středupred
Velikounci, 2. mr sv. 'lonuite.

JIndřichoúcv (lleinrícltsgrun),|. v rund.
plod sv. Janem Kn., 2. v pand. přc-i sv.
"uvlem

Jirkov vi: Bort-k.
Jiřetín "oi't'jši (Ubergeorgcntlwl),typou—

délky: 1. na masop., 2. po sv. Jiti. Li.
po narozeni P. "nimi po všech Svatých.
Týhodm' lrlt kaidý patek.

Jiřelitt Dolni (Niedergcmgcnlimit. ? na
sv. Vojtěcha, 2. \: pond. po Bum.. icic,
3. v pouti. přud sv. Matouše—m, 4. na av.
Mikuláše.

Jistebnice. ty poudčlky: |. po sv. 3
Krditch, 2. na sv. Matěje, 3. po května
nedeli, 4. po \'elrkonoci. 5. po svatoduš.
svitcich, 6. na sv. Nuit Magdalenu, 7. ne
w. Bnrtol., konskč : dobytčí trhy po 8
dni; 8. v pond. po ev. Matěji, 9. v pand.

před Adamem . Evou.
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po viech Svetýcb. Trhy nl dobytek kntdú
pond. od uv. 3Krild et do nenebeVaLPind.

Josel'ov čili Pleny (Josef-ladu. rýročnLe
předcházejícími trhy na koně chov—čudo
hytek ty outerky: ]. po :vdotovdntPenny
Marie, 2. po ". M_urkčté,8. po rv. Vic
iuvu, 4. po počet! P. Marie: tyto trhy
trvají velmee po tři dni; týdnl trh klždd
pondčli . čtvrtek.

Kačerov (Gonengrun), 'l. v pond. po ".
Petru . Pavlu, z. po er. Šim. | lodě.

Kacav, 1. ne nalezení ev. it'řtte, 2. ne av.
i'r-trn | Pavia, 3. ne narození P. [ler-ie,
4. mt rv. Merlina. Týdnt trhy: ]. den po
Hromnictch. 2. v pátek před kvétnou ne'—
déit, 3. den po .v. Mich-iu , 4. v pitek
|||-ed čtvrtou nedeil adventnt.

Kldal't (ih-den), výroční, koňské . dobyl—č.
trhy: 1. v pond. po ludikn, 2. pon/„lena
kit., 3. po povýšeni rv. Iti-tie, 4. po ev.
Bnrboře, kntdý trvá tři dni.

Knmberk. !. na av. Jil-t, 2. na nalezeni
sv. It'řtíe.

Kamenice, 1. první pátek v portů, 2. v
pát. velikou., 3. na sv. llařillngdulenn,tý
den po nt, 4. ve čtvrtek po nenebevrtoup.
Plné. po ui dni, 5. den po .v. Vicievn
pu 4 dní, 6. ' pand. po všech Svnty'cit,
po 4 dni. Týdnt trhy katdó poane kond,
luovezl dobytek | rozličné jiné eboti.

Kamenice českú (Bohmirch—Kenmilz)ty
pondělky: I, pred rv. Duchem, 2. o
Porcinnkuli, 3. před uv. Havlem. Týho ni
trh kudy outcrý.

Kamenice trhová. výroční . dobytčí trhy
ty čtvrtky: 1. třetí poutní, 2. pátý v portů,
3. ne :elený. 4. po ". ProkOpn, 5. po
nuror.. P. liiurie. ti. po všech Svatých, 7.
po početí I'. Enric.

Kamýk (Knmnik), !. na sv. Aloisie dne
2i. červnu. 2. na sv. Jakuba 25. července,
lt, nn sv. Františka Seraf. dne 4. říjnu.

Kulik (Gang), výroční trhy:-1. ve čtvrtek
»ch kvetnou neděli, 2. v out. před ".
bnrlmm, 3. v ontcry' před sv. Bertoiotnč
jem, 4. ve čtvrtek pu ev. ilavlc. Na do
llytrk: [. ve čtvrtek po nur-oz. P. Marie,
3. ve Ctvrlek před jmenem P. Jeltie, 3.
před rv. Markem, 4. ve čtvrtek po ev.
ituteřinč

Kaplice, ]. v pond. mnsnpustni. 2. Ill ev.
Prokop-, 3. ne sv. imonn . Judn. 'l'y'dní
triu kutdon sobotu.

Karlovy \'ary (Kuisbed), [. nen středu
v dubnu, ?. první středu v nndstci rijnu.
Trhy na kond : jiny dobytek posiednipon
deli v červnu, katdý čtvrtek týh. trh.

Kasejovice, výroční . trhy na koně |
inc—vel!dobytek !. den po sv. 3 Krdlich.
2. ' out. po pruvodnt neděli, 3. na uv.
Jakub-, 4. den po ". liijt, 5. ne “.Vor
šíln. Týdni trh na dobytek kudy kva
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tembrovy pitek, ve středu před inlenym
čtvrtinu—pak každý půLli. do všech Svat.

Italovlwg první čtvrtek po Hromnicích,
mFílipa .. Jakuba, ve čtvrtek po Vavřinci.

Kouřim. výroční koňské a dobytčí trhy
ty pondělky: 1. po novém rose. 2. po
kvčmó neděli, 3. před ev. Duchem, 4. na
sv. Maří Magd., 5. po narození P. Marie,
6. o sv. Kateřině.

Kdyně Nové (Ncugcdaín),!. v pond.
po IV. 3 Iirůlích, 2. pond. po Velíkonoci,
3. na sv. Bartoloměje, 4. na sv. Ondřeje.
Tydnt a dobytčí trhy od 2. poutního týdnu
a do _sv. Martina každý pátek.

lllrchenblrk (v Chlebskémkraji) výr.
. dobyt. trh ve 4. pond. vbi-emu . v říjnu.
Doby-t.trhy kai.. 4. pond. ve všech měsících.

“latinu, ty pondělky: !. po obrác. sv.
Pavla, 2. po sv. Vilu, 3. po sv. Václavu.

Kladruby (Kladno), 1. ve středupřed
kvetnou nedělí, 2. v pondělí po Božím 'l'éle.
3. na sv. Jakuba, 4. na sv. Matouše.

“laterec (Klosterle),výročnía dobytčí
trhy ty pondělky: 1. před Hromniremí, 2.
před sv. Johannou král., 3. před w.Bar
toloníéjem, 4. před lv. Martinem. Přípu
dne-li na ten den svátek, odbývá se trh o
osm dní dříve.. Týhodni trh každou středu.

lllatovy. ty outerky: před ohra'c. sv.
Pavla, 2. .po neděli Kantate, 3. po sv. líi
líanu, 4. po sv. Jiljí, 5. po sv. Kateřině.

lllcnči (Klentsch), !. na sv. Matěje, 2.
v utery? po av. Trojici, 3. na av. Luu-ii.
'“"an trhy po celý půst.

“lomintChlomm),ty pondělky: Lpo llrorn—
nících, 2. v třetí měsíce května, 3. po
?. Marii Sněžné, 4. před \šemi Svntýtui,
tyh. trh každé pond.

[Sněžolnosli (Fůrsteubrnt'h), výroční &
dobytčí trhy_ ty pondělky: 1. druhý po sv.
Fabianu a Sebastiano, 2. druhý v postě,
3. po Velíkonori, 4. před navštíví-nim P.
Marie, 5. před nanehevzetím P. Marie, 6.
po jmenu P. Marie.

Ruin nový (Neuknin),1. v posledníma
sopustní čtvrtek, 2. po krétní: nudí-lí, 3.
na sV. Víta, 4. ve čtvrtek po av. \'avřinei,
5. na sv. Ludmilu, 6. na ". Vendelína, ?.
na sv. Barhonl.

[hulí-lec, [. na sv. Filipa a Jakuba, 2.
na av. Vavřinec. 3. na sv. Ondřeje,

Kolin nový (Neukolín).výroční a pied
chíuejicimí dvoudenním trhy na dobytí-k :
1. v pond. po poslední mesopustní neděli,
2. v pond. po svátostech, 3. na sv. Au
tenina Pad., 4. v pondělí po sv. Bartolom.,
5. na sv. Františka Seraf., 6. v pond. po
IV. Ondřeji. Ty'dní trhy ve středu a v pátek.

lloloveč (Kolautscheu),1. v onterý Veli
konoční, 2. na sv. Jana Křt., 3. v pond.
před sv. Havlem; týhodni trhy: 1. druhé
pand. po Vclíkonocí a po sv. Martinu.

Výroční trhové \- Cechach.

unpldl lm, l. vestredupo Velikou.,2.1“ na
Prokopa, 3. ve středu před mtr. P. Marie
4. ve středu pred početím P. Marie.

Ilona-lec, [. ve čtvrtek po jmenu P. .le
říše, 2. po sv. Matouši.

Kostelec černý (Schwarzkostclcc).l.
v pond. po nedeli Rognte, 2. na sv. Jana
lt'řt.,3. Ve čtvrt. před sluvn. onjelítv sm' ' 4.
na av.hlích. archdnj. 5. ve čtvrt. před všemi
Sv. 6. v pon. před poč. P.!llar. Pokaždé spolu
také trhy na dobytek.

Kostelec nad Labem (Elhehosteletz),
výroční, koňské a dobytčí trhy: 1. v pon
děli po av. Matěji, 2. ve čtvrtek před na
lenním av. Iti—tie, 3. na av. Vita, 4. na
sv. Jakuba. 5. na povýšení sv. Kříže,
6. na ŠímaJudu. and. sobotu týhodni trh.

Ko-tclee nad Orlici, výročnía pred..
ehtízcjicimí trhy na koně . hovězí dobytek :
l. na sv. Dnrotn, 2. ve čtvrtek před květ—
nou nedělí, 3. v pond. po nanebt-vatoup.
Páně, 4. na sv. Bartoloměje, 5. na sv.
harla Bor. Trh týh. každý čtvrtek.

Kozlany, 1. ve čtvrtek po Velikonoá, 2.
ve. čtvrtek po sv. Duchu, 3. na sv. Vavřince
clne 10. arpnn, 4. na sv. Matouše.

Králíky (Grultrh), I. večtvrt. předHromn.
2. ZM?čtvrt. po Velikou., 3, ve čtvrt. po sv.
Anně, 4. po av. Luk. I'ýdnl trh každý pou
Připadne—lí na puudčlclt switch., týdui trh
odbývá se v últ'ry.

Bordovice, výroční,koňské&dobytčítrhy:
I ve čtvrtek pi't'ťl zvčátováním I'. Marie,
2. v pondělí pl'ud sv. Petrem a Pavlem,
3. v puntlčlí pi'ed nanírbevr.. P. Marie, 4
tun čtvrtek pi'cd sv. Havlem.

Its—alovicc nad Labem čilíDolno
Kralovice, ]. tu středu před nv. .liljíín, 2.
tu středu po všech Svatych,

Kralupy, l. v out. po Velíkonoci.2. ve
středu před naraz. P. Marie. Týdni trh
“: středu na rozlií'm': potravy.

Králův \“lěotcc (Iíúnigsnladtl),trhy vý
roční a na havěti dobytek ty pondělky:
\. po sv. 3 Králich, 2. po ansiínodogc
nití, 3. po Božím Tčlc, 4. na sv. Bartol.
Týdni trhy na Olllll po roly rok v pátek.

[tra-ulice (liraslitn), [. den po sv. Janu
Křt., 2. 2hí': pond. po av. Mít-hulit. Trhy
na dobyt. 3.5třcdu každ. druhého měsíce.

Krásné doly (Srhůnthal), I. ve.čtvrtek
před sv. Václavem. Týdní trh každou sobotu.

llřineo, 1. na tučný čtvrtí-kn ty čtvrtky:
2. po sv. Duchu, 3. po av. Bartoloínčjí,
4. po av. Kateřině.

Nřivnoudov, na pondělkypo sv. Jiří :
Jiljí. Týdní trh knidý pond.

Krucemhnrelt, lírucburek(Kreuzbcrk),
výroční a dobytčí trhy ty pondělky: i:
před Hromnicemí, 2. po nant'bevrloupem
Páně, 3. po ov. Václavu, 4. na av. lhto
l'inu. Každý čtvrtek týhodni trh.



Výroční trhovd v Ceehleh.

Krumlov český (Bohmisch-Krumau),1.
ve čtvrtek po atředopostl, 2. ve čtvrtek
po Božím Tele, 3. v pond. před sv. Havlem.
Padne-li nv. Havla na pondčlek, odbývá le
trh 0 týden dříve; 4. na av- Kateřinu. Trhy
Itl dobytek od sv. Jiří až do n.llavln každou
středu; tyhodni trhy každou středu . sobot.

Krupka (Graupen),ty pondělky: t.před
“Sv. Duchem, 2. před sv. VácllVem.

Krýry (Kríegern),výroční : dobytčítrhy:
]. ve středu po ned. Látare, 2. ve čtvrtek
po nedělí Kamal-e,3. ve čtvrtek po potdvi
žení multi—lie,4. na “.Bohumira 8. listop.

Ilumink (K6nígseck).ty pondělky: l.
po Hromníelch, 2. po Miserikordia, 3. po
sv. nlntouší, 4. na dušičky. Trhy týdní !
dobytčí každý čtvrtek.

Hillův—rt, Kušvrda, !. o sv. Jiří, 2. a
IV. Michalu arch., 3. 15. prosince.

Huřivody (Hdhnerwnsser). výroční trhy
na dobytek: !. v pond. po Velikonoci, 2.
v pond. po Sv. Duchu, 3. na sv. Jana
ili-l., 4. v pondělí po nanebevz. ?. Marie.
5. v pond. po sv. Havle, 6. v out. před
sv. Tamášem aport. Každou atředu tyh.
trh nn dobytek a ronlíčnč krúmské zboží.

Kynžvart (Koníglwart), výročnídobytčí
& koňské trhy: !. na av. Josela, 2. v pond.
po ar.!llerltétě, 3. v pond. po všech Sva
tych. Trh na obilí každý čtvrtek.

Ludikronn (Landshron),1. v outerý
po 3 Králích, 2. v out. po ned. Judika,
3. na svatodušuí outery, 4. na ". Maří
Magdalenu, 5. v outery po IV. Matouše

Ledeč, [. v outcrý po nedeli Septuagesima,
2. den před nanebevatoup. Páně, 3. den
před sv. Maří Magdalenou. 4. v outery po
sv. Jiljí, 5. ve čtvrtek před lv. Havlem.

Leekov. 1. dne 19. března, 2. dne 4. červ.,
3. dne 6. září, 4. v první pon. vadventě.

Levin, na av. Matouše Eveng.
Lhenice (Elheníu), [. na av. Fabiana n

estiana, 2. na sv. Jiljí, týh. trh každou
středu. Trh na přízí nn IV. Linharta.

Libáň, v colerý po sv. M&lčji,po s_v.Tro
jící. po IV. Bartoloméjí . po IV. Simonu
. Sudé. Tydenoí trh každý outcrý.

Liberce (Reichenberg),ty pondělky: [.
po bílé neděli. 2. před sv. Vítem po 8
dní, 3. po naraz. P. Marie po 8 dni, 4.
Vpond. e v outerý po Stí neděli v říjnu.
5. v pond. & v outcrý před první nedělí
ndventni. Trhy na vlnu: !. v autery a
ve středu po Sv. Duchu, 2. v outery : ve
utředu po ". Michale. Trhy na dobytek:
v sobotu před bílou neděli, v sobotu 8 dní
před [.nedéll adventní. Týdnl trhy každé
pondělí a čtvrtek.

Libice, !. vpondělipo jmenu Pána Ježíše,
2. na popela-ční středu, 3. v pond. po nv.
Janu Nep., 4. vpond. po ".h-okapu, 5. v
pond. po nanebevz. P. Marie, 6. na av. Havla.
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Liblín. ty pondělky: [. po I.ltaro, 2. po
ev. Filipu : Jakubu, 3. před Boi. Tělem,
4. po sv. Jiljí, 5. před sv. Martinem.

Libochovice. 1. v utředopostí.2. ten den
před nancbevat. Páně, 3. na av.Bartolom.
4. ve ati-edn po sv. Václavu. tu ctí—edupo
sv. Martinu._ Kaidou středo tyh. trh.

Lichitein (Liebenstein), !. v pand. po
navtt. P. Marie, 2. v pondělí před první
nedělí adventní.

Lípa čechrá (Bohmiach-Leipa),1. večtvr
tek po sv. Markétě, 2. ve čtvrtek po IV.
Martinu, oba po 8 dni. Připadne—lí IV.
Markéty neb nv. Martína na čtvrtek, nčne
trh téhož dne. Trhy na dobytek: ty
středy: !. po ntředopoatí,2.po Božím Tčle,
3. po IV. Bartoloměji. 4. po ev. Martinu,
každý trvá 2 dní,

Lipnice, výroční koňské &hovězí trhy:
[. v pond. po lv. 3Krúlích, 2. po Judika,
3. po sv. Petru : Pavlu, 4. před ov. Ha
vlem, 5. po nv. Martinu, 6. před Vánocemi.
Trhy na vlnu: !. na sv. Florilna, 2. v
pond. po sv. Havlu. Trhy na dobytek:
1. každý pond.od8. ledna až do 9.listop.
Týdní trhy katdy pátek po celý rok.

Lilav. 1. na velkonoční outery, 2. na rv.
Bartoloměje, 3. na sv. Ondřeje. Týhodní
trh ve čtvrtek.

Liteň, !. na čtvrtý pondělek po novém
roce, 2. ve ntředn před Sv. Duchem, 3, na
uv. Mai-íMagd., 4. ve středu před sv.Vúclav.,
5. na sv. Alibětu,též vždy trh na d.)yt.

Litoměřice (Leitneritx), ty pood. 1. po
Sexageaima, 2. po Kantate, 3. po naneb.
P. Marie, 4. po rv. Katcřínč. Týdní trh
v sobotu a v outery.

Litomyšle 1. dne 27. lednana sv. Chrisost.
— 2. dne 7. květ. na av. Stanísl. — 3. dne 5.
září na ty. VikL— 4. dne 6. lístop.na rv.
LeonardL— Kdyby nektery : těchto trhů
připadl na pátek. na sobotu. na neděli nebo
rvát., odloii se na příští úterek. Trh dobytčí
jest v pon. před trhem výr. ;padne—livýmč.
trh na pon._je trh doh. vpát. před výr. trhem.

Liter-barley (Lauterbach) výroční &do
bytčí trhy: |. na sv. Jana IířL, 2. první
pond. po růžencovč slavnosti.

Litvinov (Oberleutensdorl'), i. ve středu
po kvétné neděli, 2. na sv. Maří Magda
lena, 3. na sv. Michala, 4. v pond. po
všech Svatých.

Lochovice. 1. na sv. Jiří, 2. na av. Ma—
těje, 3. na sv. Leopolda. 4. den před sv.
Janem Křtitelem.

Loket (Ellbogeo),[. na zelenýčtvrtek, trh
na chléb, 2. dne 1. května, 3. na sv.Mar
tina bísk., 4. Ve čtvrtek před Vánocemi,
pouze na chléb.

Lomnice, 1. na sv. Jiří, 2. na sv. Jana
lířt., 3. na IV. Michala.

Lomnice., í. druhý čtvrtek poutní, 2. ve
15
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Evi-tek před av. ll. Magdalenou, 3. před
lv. Šimonem a Judou. Hlavní trhy na
dobytá: a jiné věci 1. 8 dní po vstoup.
Pinč, 2. ve čtvrtek po Bol. Tčle, Týdní
trhy každý čtvrtek.

Louny. Výroční. dobytčítrhy: 1. v pond.
a nisledujlcí dni před tučným čtvrtkem,
2. v pond. a v outerý pred nnnclzcvrtoup.
Pinč, 3. ve ati-edu po natoz. P. Marie po
8 dní, 4. ve středu a ve čtvrtek po av.
Šimonu a .ludč.

Louňovice, ty čtvrtky: [. pird sv. 3
Krall, 2. před av. Řehořem, 3. před sv.
Vojtěchem, 4. na av. Víta, 5. na sv. Maří
Magdalenu, 6. ve čtvrtek plod av. Barto
lomějem, 7. před av. Václavem, 8. na av.
Lukáše, 9. na av. Barboru.

Lovosice (Lobosic), [. den po I.ltare,
2. po av. 'h'ojici a dobytčí trhy: 1. v
pondělí po neděli Ltítare, 2. den po av.
Trojici, 3. den po naraz. P. Marie.

Lubenec (Lubeníc), výroční a dobytčí
trhy: 1. 2hý pond. po Hromoicích. 2. ve
otředu před av. Václavem.

Lukavice ve středu po rv. Jiří. Týh.
trh každou atředu.

linie, !. ve att-ednpřed nalezen. av. kříže..
2. ten den po av. Petru a Pavlu, 3. ve
ati-edu pI-ed povýš. av. kříže, 4. dne 4.
liatopada.

Lyon, 1. ' pond. po av. Filipu a Jakubu,
2. ' pand. po atčtí ov. Jana. Týhodní
tůy každou sobotu.

Malečov. ty onterky : 1. předsv. Matějem,
2. před nanebevat. Páně, quířed sv. Máří
Magdalenou, 4. před natoz. ?. Marie, 5.
před rv. Martinem biskupem.

Manetin, 1. v pondělí po nedčliSengo
aíma, 2. druhý pond. po Velikonoc.—i,3.
na av. Vita, 4. na av. "Matouše, 5. nn nv.
Barboru.

Floriovtce. !. dne 14. února, 2. dne 18.
října.

Mniťov (Moschau), 1. první neděli v postě,
2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na den na
rození P. Marie. 4. v neděli po všech
Svatých, kaidý trvá 8 dni. Trhy na vlnu:
!. první pa'tek po sv. Jiří. 2. druhý pátek

0 av. Jiljí. Týhodni trhy každý pátek.
M dčnce (Kupl'erberg), 1. v pond. po av.

Vítu. 2. v pond. po av. Matouši.
Mědčin (Niedsrhín), !. den před nancbe—

uctím P. Marie, 2. na sv. Simona a Judu,
3. osm dní před av. Martinem.

Mělník, výroční,dobytčí a koňské trhy ty
čtvrtky: 1. po sv. 3 Králich, 2. po druhé
postní neděli, 3. v pond. po rv. Filipu a
Jakubu, trvá 8 dní. 4. v pondělí po av.
Petru a Pavla, 5. ve čtvrtek po nanebe—
vzetí P. llarie, 6. po sv. Havlu, 7. na av.
Ondřeje apost. po 8 dní. Týhodní trh
každý on erý.

Výroční ottovo ' Cechach.

Her-kun, !. v pond. po av. Trojicí, 2.
na av. Vavrince, 3. na av. Martina.

učotečko České \FriedlánderNenstadtl),
Ty pondělky: 1. po sv. 3. Králicb, 2. po av.
Josefu, 3. 14 dnipoSv. Ducha,-I.pojménu
P. Marie. 5. po avatém Martinu.

“četa Nové nad Metují (Neuatadt),
výroční & dobytčí trhy: !. na av. Anežku,
2. na sv. Jít-í. 3. na av. Jan:: a Pavla, 4.
na den povýtení av. kříže. Týdní trh na
přin & obilí každou středu a sobotu.

Měkov (Einsiedl), ty pondělky: 1, druhé po
Velikonoc—i,2, po ov. Janu lířt.,3.pted rv.
Havlem.

Mýto (Mouth), 1. v pond- po první neděli
po V0lllt0l10tťi.,2. v outerý po av. Trojici,
3. na sv. Matouše.

Mýío Vynoké (Hohenmauth),1. první
čtvrtek v posté, 2. v outerý po av. Filipu
a Jakubu, 3. v outerý po av. Petru a
Pavlu, 4. v outerý po nanebonetí P. Ma
fie, 5. v outerý po av. Františku Ser., 6. v
outerý před sv. [.azarcm. Dobytčí trhy: !.
\! pond. po kvčtnó neděli,2.v pond. pted
av. FílípemaJakubem, 3. v pond. po av.
Petru a Pavlu, 4. v pond. po nanebevzeti
P. Marie, 5. v pondělí před sv. Františkem
Seraf., 6. v pond. před sv. Lazarem.

Mezlmnati. 1. na av. Dorotu, 2. na av.
Floriana, 3. na sv. Mikuláše.

Mikulov (Níklaaberg), na av.Jakuba,dne
23. července.

Mllčin, l. na sv. Stanislava, 2. na densv.
Jana Kn., 3. 4. června, 4. na den av..|in
dticha, 5. dne !& červenec, 6. na den naro
zeni ?. Marie, 7. na dušičky.

Mtlcčov (Míleachau), výroční a dobytčí
trhy: !. den před arch. Gabrielem, 2. v.
pond. po sv. Anteníou Pad., 3.vPond. po
pozdvížení sv. Kříže, 4. v pond. před na
rozením Pinč.

Miletín, í. tu etl-edu po sv. Jiří, 2. tu
utředu po svatém Lukáši; každou att-edu
týhodni obilní trh.

Milín, 1. v maaopuslni pondělí, 2. na av.
Ondřeje.

Milevsko (Mňhlhauaen),!. na sv.Joaefa,
2. v pondčli po lv. Trojirí, 3. na svatou
Markétu, 4. v pondělí po jménu ?. Marie,
5. na av. Voriílu; týdni trhy na doby—
tek, obilí a potravu každý čtvrtek.

Mimoň (Níemea), 1. první pátek v postě.
2. v pondělí po av. Trojici, 3. v_pondělí po
av. Matěji, 4. v pondělí po sv. Sim. a lodě.

Mirotice, (vPíseckémkraji) 1.ve středupo
ned. Lňtare, 2. na sv. Fil. a Jak., 3. v pood.
pred av. Pet. a Pavlem, 4. v pondělí po av.
Jiljí, 5. v pond. před av. Martinem. Týdni
trhy na hovězí dobytek, obilí, dříví. len.
atd: 1. v outorý před velíkonocí, 2. v
out. pred vánoci, takto ale každou atledll
po celý rok.



Výroční trhové ' Čoehieh.

Mírov vil.Friedl—nd.
Mirovice, l. na den obrácení sv. Pavla,

2. v ponděli po Látare, 3. na av. Vojtěcha
4. ve středu před Božím Tělem, 5. na av.
Prokopa, 6. na den Marie Snčíné, ?. den
po narození Panny Marie, 8. v pondělí
před av. Havlem, 9. na den obětování
Panny Marie.

Mlóttrov (Wichrttidtl), 1.23. dubna 2.
dne 30. listopadu.

lllluovtce, I. v pondělípo jménuPána
Ježíše. 2. v outerý po Velikonoci, 3. v
outerý po IV. Vítu, 4. v outerý po av.
Kateřině.

Mnichovice, ty středy: po nanebewtou
pení Páně, 2. před Božím Tělem, 3. před
narozením P. Marie, 4. na av. Martina
biskupa. Hlavní trhy na dobytek, obilí n '
roalične věci: 1. na tučný čtvrtek, 2. na
zelený čtvrtek, 3.nn sv. Jakuba apost., 4.
ve čtvrtek po av. Viclnvn, 5. naav.Fran
tiika Xav., 6. den předštědrým večerem;
lýhodní trh kaidý čtvrtek.

Mníšek, (. na av. Fabiana a Šob., 2. na '
sv. Josefa, 3. na av. Filipa a Jakuba, 4.
dne 2. srpna, 5. dne 24. nrpnn, 6. dne
24. října.

Elo-t (BdíUďÝt-očnía trhy nndobytckú.
v pondělí po Okolí, 2. v onterý svntodušni,
3. na av. Jiljí, 4. v pond. po sv. Bnrkhardu.

Flier: (Kombana), výroční a trhy na do—
bytek: !. v pond. po neděli Okuli, 2. den
před nanebevstoupením Pinč, 3. dne 2.
října.

Ilieno. (v Boleslavskémkraji) ty středy: 1.
ve atředupo jménu .leiise. _. 2. po av. Fil. a 1
Jak., 3. ve atředu před ov. Václ. —- 4. po sv.
Martinu. HlaVnítýdenní trh Ve rtředu po sv.
Josefu &ve středu po navštívení P. Marie. —
Týhodní trh každé pondělí.

Munolfaj (Smečna), 1. den po nv. Voj- ,
techn. 2. den po sv. Mtchaln. *

Matějov, (Muttersdorl'),dne 24. srpna;
týhodni trh každý čtvrtek.

Načeradec, výročnía dobytčí trhy: 1.
první outerý v maaopuatě, 2. v outerý po '
květné neděli. 3. v outerý po avatodu'snich
avátcich, 4. ve středu po av. Jakubu, 5.
ve středu po jménu P. Marie. 6. na av.
Teresii, 7. v outerý před vánocemi.

Nadějkov (Nadčjkau), výročnín dobytčí
trhy: 1. v outerý po av. Rudolfu, 2. na
den rv. Štěpána (2. srpna). 3. v pond.
před trvat. Terezii, 4. v pondělí před av.
Kateřinou.

Nůclaoll, 1. poslední čtvrtek předpantem.
2. na av. Víta, 3. na sv. Martina biskupa.
Každý čtvrtek týhodní trh.

Kalevi-lay (Nurnberg), výročnía dobč.
trhy: 1. ve čtvrtek před první postní ne
děli, 2. ve čtvrtek po av. Norbertu, 3. ve
čtvrtek po ov. anlu.

\
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Sečtynyévýročnl ! trhy na koněahovčaí
dobytek, 1 první pondělív poctě, 2. v pon,
před nanebevxetim Panny Marie, 3.11: rv.
Jakuba, 4. v pondeli po svatém Michala,
5, v pondělí po všech Svatých.

Neni-ko, Nýnko(Kenem),[. vpondělípo
nanebevot. Páně, 2. v. pondělí po naro
není Panny Marie.

Nehvizdy (Gronsnebvird), výroční a do—
bytčí trhy též na koně a víno, [.ve čtvr
tek po nalezení av. kříie, 2. druhý čtvr
tek po povýi.rv. kříže, každý trvi 8. dní.

Nechanice, 1. v pondělí před av. Ma
tějem, 2. v poudělí před Svatým Duchem,
3. ve čtvrtek před nanebevzetím P. Ma—
rie, 4. v pondělí před rv. Violana, 5.
v pondělí před první nedělí adventní.

Nepomuk, !. den po Hromnieích,2. ve
|tř. po .Iubilite, 3. ve rtředu po av. Janu
lířt., 4. ve atředu po rv. Matonší, 5. ve
atřcdu po av. Barboře; každou středu od
Hromnic až do av. Jona Křtit. týhodní trh.

řNepomyil (Pomeisl), 1. v pondělí před
narozením P. Marie, 2. na av. Mikulčic;
trhy na dobytek 8, dní trvající: 1. na
Remin.. 2. na sv. Víta.

Netollce, výročnía trhy na koně aho
včzí dobytek: 1. v pondělí po Hromnicích,
2. na sv. Jana [(i-t., 3. druhý pond. po na
nobevreti P. Marie, 4. na sv. Michala.
Velké trhy na koně a hovězí dobytek: !.
v outerý velikonoční, 2. v outerý svato—
dušni; tyhodní trh na obilí a hovězí do
bytek kařdó pondělí po celý rok.

NBCVořI », výroční atrhy na dobytek: 1.
dne 4. března, 2. dno 17. května, 3. dne
27. srpna, 4. dne 16. října.

Nenutil-cheat, 1. druhé pondělipo veli
konori. 2. v pondělí po pozdvížení rva
tého křlie.

Neu-topo“ 1. den po av. 3 Krilích, 2.
den po Hromnicích, 3. na nv. Marka evan—
gelisty. 4. v pand. po Boiim Těla. Tý
hodní trh. každý čtvrtek po celý půst.

Neveklov, !. dne 3. února, 2. v outerý
svntodušní, 3. dne 3. srpua, 4. dne 29.
aářL

Nevděky (Neudcck),ty pondělky: Lpřed
květnou neděli, 2, po nv. .“tchalu, 3.před
všemi Svatýtni.

Nymburk., Viccmilov, ty středy: [. vo
středoposti, 2. po av. Janu Křt., 3. po po
výšeni rv. kříže.

uleůnlce (Giouhúbelt, ty pondělky: 1.
před VeliltonOct', 2. před Sv. Duchem, 3.
po sv. Maří Magdaleně, 4. po av. Barto
loměji, 5. po av. anlu; týhodní trh každý
čtvrtek na přízi, plátno, obilí a všelikó
krůmsko' zboží.

Oloví (BIeíntadt), ]. v pondělí po Regata.
2. druhů pondělí před lv. Michalem.

Ondřejov, I. to rtředuphid ;v.Blaiejem, 2.
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that!-edn před sv. Vojtěchem, 3. naden sv.
Petronily, 4. na den ev. Markety, 5. ve
středu před po ením sv. kříže, 6. ve
středu před ev. bimonem & Jndou. Kdyby _
3. neb 4. výroční trh na sobotu, na ne
děli aneb na nějaký jiný evátek padl, drží
se tu středu před tím.

opatov (Abtsdorl), [. na černý čtvrtek, ;
2. v pondělí před Sv. Duchem, 3. ve čtvr
tek po Marii Suěiné, 4. druhý čtVrtek po
početí P. Marie. ,

Opočno, 1. na sv. Marka dne 25. dubna
2. na sv. Mikuláše dne 6. pro-inne. Trhy na
koně : rozličný dobytek, jako! i jiné zboií :
1. na obrác. ev. Pavla dne 25. ledna, 2.
na svatého Řehoře dne í2. březnu, 3. v
pátek před nv. Jiřím. Trhy na vlnu: 1. na
sv. Petra a Pavla dne 28. června, 2. na
stétí sv. Jana dne 29. srpna. Trhy týhodní
na obilí . kulinářské zboži každý pátek.

Osečno (Ošie), ty pondělky: ]. po čtvr—
té postní neděli, 2. po ev. Vito, 3. po
třetí neděli v říjnu, 4. před sv. Tomášem.

Outrov (ScltlackeuWerth), !. v pond. po
Septuegeeima, 2. v pondělí před uv. lla
vlem; trlí týhodní každé pondělí.

Oudllce (Eidlitz), výročníndobytčítrhy:
!. ve čtvrtek po smrtelné nedělí, 2. v
pondělí po narození Panny Marie, 3. v
pondělí po ev. Kateřině; při každém vý
ročním trhu jest lpolu trh na dob., jako!
každý čtvrtek týbodní trh na obilí, palivo
& potravní násobí.

Ounošt (Unhošt), 1. den po novém ro
ce, 2. na sv. Josefa, 3. den po sv. Petru
a Pavlu, 4. ve středu po sv. Františku
Seraf., 5. v pondělí po sv. Martinu.

Oupic—e (Eípcl), 1. na Hromnice, 2. vou
terý po sv. Jakubu V., 3. v euterý po
svatém Jiljí, 4. v outcrý po sv. Martinu.
Týdenní trhy, 1. v out. před velíkonod,
2. \! out. před svatodušnimi svátky, 3. v
out. před sv. Havlem, 4. v outerý před
vánocemi.

ousoby (Pollerskirchen), l. v pondělípo
Hromnicích, ?. dne 22. července, 3. dne
29. října. Každý pondčleh trh na dobytek
& obilí.

0m“ nad Labi.—.nl (Aussig), výroční
í dobytčí t_rhy ty pondělky: 1. po sv.
Fabianu a Sebestianu, 2. čtvrtý před Vc
Iíkonoví. 3. po sv. Markétě. 4. po sv.
Bartolomčji a 5. po av. Mnrtinn.

(Ducti nad orlici (Wildenschwert),
výroční trhy a předcházejícími dobytčimi:
1. v ont. po etředopostí, 2. na sv. Víta,
3. na sv. Jakuba, 4. v ont. po narození
Penny Marie, 5. na sv. Martina. Každou
sobotu trh na len, přízi, plátno & vlnu.

ID:-ití (Auer-ha), í. pátou středu postní, 2.
na sv. Jang Křtitele 3.na sv. Bartoloměje,
A. na sv. Simone a Judo.

Výroční trhové v Čechich.

Outerý (Neuutarkt), 1. třetípond. vpustě
2. pond. po květ. ned., 3. na sv. Jana
Křt., 4. ve čtvrt. před ev. Havlem, 6. v
sob. před A||. a Evon.

Pacov, [. v pondělí po nedělilínntnte, 2.
na sv. Annu, 3. v pondělí před ev. Havlem,
4. na sv. Barboru. 'l'ýbodní trhy od stře
d0postí už do začátku adventu na koně,
hovězí dobytek, obilí, vlnu atd.

Paka Nové (Neupaka), 1. v outerý po
jmenu P. Ježíše, 2. v outerý po neděli
Regale, 3. v outerý po Božím Tele, 4. na
sv. Vavřince, 5. v outerý po sv. Matem—ši.
Každý úterek týlíodnt trh na obilí, veřivo
: vielilté potravní věci.

Pardubice, I. ve středupo Hromnicícb,
2. v pond. v křížovém týdnu, 3. na av.
Viktorína, 4. v eutcrý po početí P. Marie.
Trhy na dobytek: !. v pond. před Hrom—
nieemi, 2. v pond. před křížovou neděli,
3. v pond. před ev. Viktorioem, 4. vpond.
před početím Panny Marie. Týhodní trh
každý pátek.

Pecka (Peckau), výroční,koňské : do
bytčí trhy: l. V pond. po IV. 3 Krůlích,
2. v pond. po SV. Duchu. Týbodní trh
každou středu.

Pečky (Petechkau), !. v pond. po jmenu
P. Ježíše, 2. na sv. Jana Nep.. 3. na sv.
Vavřince, 4. v pond. před ev. Martinem.

Pelhřimov (Pilgram)ty outerky: 1. po
novém roce, 2. po středopoetl, 3. po Bo
iim Tele, 4. po sv. Bartoloměji. 5. po sv,
ŠimOnu & Jude. Trhy na dobytek každou

—středu postní, pak i. sobotu po křížové
neděli, 2. v sobotu po ev. Trojici, 3. v
sobotu po ev. Prokopu, 4. v sobotu po
povýšení ev. kříže. Trby na kouč každé
pond. před výročním trhem. Týhodni lrb
kaidOu sobotu.

Pernink (Báringen), první pond. měsíce
září aneb po svátku Aniela Sušice.!

Petrovice (Pcterswnlde),!. v pond. 14
dní před Sv. Duchem, 2. v pond. 14 dní
před císařským posvícením.

Pilníkov, 1. v outcrý velikonoční,2. na
sv. Víta, 3. na sv. Šimona : Jodu.

Puck. 1. třetíčtvrtek v postě, 2.voutcrý
po IV. Trojici, 3. na av. M, Magdalenu, 4.
na den povýš. sv. kříže, 5. na av. Alžbětu,

Piieli. tý pondělky: 1. první v postě, 2.
po nenebevx. Panny Marie, 3. po povýšeni
ev. kříže, 4. po všech Svatých.

Planá (Planv Chlebsk.kraji), 1. na ev.Tom.
Akv., 2. v úterý po kvétné ned. — 3. v
pond. po nancbevrtoup. Páně. V pondělí
na dobytek a v sobotu na obilí.

Planá llorni 1. druhounedělipo Hrom
nicích, 2. 2hou nedělipovelikouoci, 3. na
.v. Markétu. 4. na sv. Michala; týh. trh.
každý outerý.

Plaňmny, 1.neumí-“.bianá: Šel:option.;



Výroční trhovt v Čechieh.

:. na av. Mntčjo, 3. v ovatoduiní pond.,
4. na av. Jakuba.

Plank—.c, ty čtvrtky: 1. po Quasím. po
8 dní, 2. po roeealání ev. apost.. 3. po
povýšení av. kříže po 3 dni, 4. po av.
Havlu, padue—li lv. Havla ve čtvrtek, ten
oamý den; týhodni trhy: ]. na velký pá—
tek, 2. na av. Tomáše, a od sv. Josefa a!
po nv. Havlu na rozlíčný dobytek každou
sobotu.

Platan (Platten), ty pondělky: 1. před Sv.
Duchem, 2. po Sv. Duchu, 3. po sv. Va
vřinci.

Plzenec, výroční a dobytčí trhy: 1. v
pondělí po Hromnicích, 2. ve středu po
sv. Vojt., 3. v pondělí po nnnebeveetí
Panny Marie, 4. ve atíedu po sv. Havla.

Plzeň (Pilsen), výroční o dobytčí i koň—
ské trhy ty pondělky: [. po Remíniavcre,
2. po av. Petru a Pavlu, 3. po sv. Bar.
toloměji, 4. po ev. Martinu. Trh na vlnu
drží na zároveň s trhem Petro—Pavelakýma
trvá plných 8 dní. Týhodní trhové ve
středu a v sobotu.

Počátky, ty pondělky: [. po jménu P.
Ježíše, 2. po nanebevstoupcní Páně, 3. po
ev. Františku Ser.

Poděbrady, výročnía dobytčí trhy ty
pondělky: !. po sv. Josefa, 2. před ov.
Markétou . 3. po povýšení av. kí-íte,
4. na av. Havla; každou nobotu ty'bodní
trh.

Pudl-rady, výroční a trhy na dtoně .
hovězí dobytek: !. druhý Oulerý před av.
Bartolomějem, 2. v outerý po av. mono
a lodě.

Podhořany (Podersam),výroční & do
bytčí trhy ty středy: i. po Velikonoci, 2.
před av. Havlem, 3. před Vánocemi. Tý
dní trh každý pátek.

Ptnduaoltly, týdní trh v outerý a ve
čtvrtek.

Podoly Bilé (V\'ai5apodol),l. na Hrom
nice, 2. na ev. Filipa a Jakuba, 3. na av.
M. Magdalenu, 4. na sv. Václava.

Police, !. v pond. po nedělí Kantáte. 2.
na sv. Prokopa, 3. na sv. Bernarda; pa
dnou-lí aledva poaled. trhy na sobotu, drží
se v pond. : osmiden. svobodným prode
jem kramářsltóho zboží, koni a bovčz. do
bytka. Týbod. trh každou středu na plá
tno, přízi a obilí Všeho druhn.

Poličany. 1. v pondělípo sv. 3. Krůtích,
2. třetí pa'tek v postě, 3. v pondělí po
ov. Filipu a Jakubu, 4. na sv. Jana Kit.,
5. na av. Bartoloměje, 6. na av. imona
& Judo; týhodní trlt kaldy' čtvrtek.

Polička. !. v pondělí po sv. 3 lírůíich.
2. třetí čtvrtek postní, 3. v outerý pi'ed
avntým Jiřím, 4. ve čtvrtek před ev. Janem
tm., 5. ve čtvrtek před av. Bartolomějem,
6.v onL před nv. Šin. . Jndou.
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Poleít, (Pollin). !. no IV. Markétu, 2. na
dušičky.

Polna, !. ve ati-edupo av. Matěji, 2. po
sv. Filipu a Jakubu, 3. po rv. Vito, 4. po
av. Václavu.

Pořlčí Spálené, (Brennporíčen)9 'l.
na sv. Josefa, 2. ve čtvrtek po Sv. Duchu,
3. v pondčlí po sv. Bartoloměji, 4. v druhé
pondělí po av. Martinu.

Postoloprty (Postelberg),výročnítrhy:
]. v pond. před Velikonocí, 2. v pond.
po ov. Trojici , 3. den po nanebevzeti P.
Marie, 4. na av. Ondřeje ap.; týhodni trh
každou středu.

Poatnplcc, 1. dne 30. května, 2. dne 5.
září, 3. dne 16. října, 4.dne 20. listopadu.

Praha, 15. březnana star. náměstí;_ 12.
května na maloatranak. náměstí a na Stčp.
náměstí; 11. června na mal. nám.; 24. září
na atarom. nám.; 2. prosince na starom.
náměstí —- vždy 14 dní.

Prachatice, 1. ve čtvrtekpo ov.Biri
lích, 2. den po sv. Jakuba, 3. na av. hla
těje; týbodní trhy na dobytek a obilí každý
čtvrtek, ; nicbito hlavni jsou ve čtvrtek
po sv. Matěji a po av. Vojtěchu.

Prčice, výroční . dobytčí trhy: 1. v ma
sopustní pond., 2. v pond. po av. Vilu. 3.
po nanebevzetl Panny Marie, 4. na sv. Ší
mona a .ludu.

Proaeč, výroční a dobytčí trhy: 1. ve
čtvrtek po av. Jiří, 2. v pond. před sv.
Maří Magdalenon, 3. v pond. před av. Te—
resií, 4. v poadělí pred svlton Kateři
non. Dobytčl trhy odbývají se před po
lednem.

Protivín, Lun velkonočnípond., 2. na av.
Prokopa, 3. na sv. Havla.

Přelouč. [. v outerý po neděli Jndika,
2. ten den po navštívení P. llaríe, 3. na
proměnění Cbrlata Pána, 4. na sv. Kateřinu;
trh na dobytek vždy 6. června.

Přeotlce, 1. vpondčlí po nanehevstoupení
Páně,!2. po Božím Těle, 3. po av. Vavíín
ci, 4. po ev. Krišpínn; týhodní trhy na
potravní věci: 1. na zelený čtvrtek, 2. na
sv. Tomáše: pak od začátku postu až k
av. Martinu každý čtvrtek.

Přlblolava, ! v postní sobotu, 2. třetí
pondělí po Velkonoci, 3. v pondělí po av.
Petru a anln, 4. po narození Panny Ma
rie, 5. po sv. Ondřejí.

Příbram, 1. v pond. po Hromnících,2.
po Velikonoci, 3. na sv. Jana mumie, 4.
na sv. Jiljí, 5. na sv. Línharta anebvpon
dělí na to.

Přibuzy (Frůhbuaa), v pond. po av. Bar—
toloměji.

Přidali (Príethal), 1. na den av. Vavřince,
2. v neděli po sv. Jiří; každou středu tý
hodní . dobytčí trhy.

Při-očnice (Primo), trhy výroční' na
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dobytek: [. v pond. před nanehavat. Pinč,
2. v pand. po lv. Bartoloměji. V tómdní
před adventní nedělí je po 6 dni trh na
len; týhodní trh každou sobotu.

llůhl, !. v pátek po av. Joseíu, 2. na ava—
tou Trojici po 8 dní, 3. na svatého Barto—
loměje, 4. na avat. Martina po 8 dní-, tý.
hodni trh každou atředu.

Rabkteln (Rabenatcin), !. druhou středu
po sv. Jiří, 2. ve čtvrtek před av. Vác
lavem.

lladoulov (Graber),výroční trhy: 1. na
av, Valentina “. unora, z. na sv. Víta 15.
června, 3. na av. Michala 29. září, 4. na
dušičky 3. l'utopada.

Radnice, !. v pond. po Judika, 2. po na—
nebevatonpeni Pinč, 3. po Božím Tčle, 4.
po narození P. Marie, 5. po Lukáši. Zvlá
štní trhy: !. na zelený čtvrtek, 2. na av.
Tomáše apost.; trh na dobytek a obilí
každý čtvrtek.

nadomyll, i na avatéhoMatouše.
Rodooicc, výroční a trhy na koněa ho

vězí dobytek: 1. vpondělí po neděli Lálarc
2. na svatého Bartoloměje, 3. v pondělí
po avató Kateřině.

Radyně (Richenburg), výroční trhy na
dobytek: ]. ve čtvrtek po Božím 'l'čle,
2. dne 27. arpna, 3. dne 27. listopadu.

Rakovnik (nakonic), 1. ve čtvrtekpo
nominis., 2. ve středu po Hantňte, 3. na
rozeslání av. apoatolů, 4. na av. Ludmilu,
5. na den av. Linharta; ty'hodní trh na
den av. Tomáše.

"stoje, !. ' suché dni před svatýmMa
tějem, 2. v pondělí před Velkonocí, 3. ve
středu po Nanebevstoupení Páně, 4.v pon
děli před Vánocemi.

Ratibořice. 1. v atřadopoatí,2. na av.
Jakuba; týdni trhy: 1. na masopustní ou
terý, 2. ve středu po Velkonoci, 3. po av.
Vitu, 4. na sv. imona a Judu.

Roudnice, (v Litoměř.kraji) 1. prvníčtvrt.
v postě, 2 prostřední čtvrt. v poatě, 3. v pon.
po kvčt. ned. 4. na den nalea. av. kříže, 5.
ve čtvrtek po nanebevatoupení Páně, 6.
v ponděli po Božím Tčle, 7. na sv. Maří
Magdalenu, 8. ve čtvrtek po av. Jiljí, 9.
ve čtvrtek po av. Václavu, 10. ve čtvrtek
po av. Martinu, ll. na den av. Tomáše;
týh, dní trhy každé autory a na obilí kač
dý čtvrtek.

lleclaatelo Dolni (Unterreichenatein),!.
na sv. Šebestiána, 2. na sv. Vojtěcha, 3.
na sv. Jiljí, 4. na av. Linharta.

Ročov Romi, městy-a,v pond. poavčn:
P. Marie, v pond. po Janu Křt., v outerý
po Františku Seraf., v outerý po početí P.
Marie. _

Rochlice, ty pondělky: !. po velikonocn.
2. po av. Prokopa, 3. po nauebeva. P.!ll.
4. po cla. posvícení. Týdní trh každý čtvrt.

Výročaí ehm v Cechach.

Rokycany, 1. v pondělípo av.Fauatina,
2. po av. Torpesu, 3. po av. tčpdnu pa
peži, 4. po sv. Františka Seraf., 5. po
první neděli adventní.

Rorkytnice, !. na sv. Matěje, 2. na av.
Markétu, 3. na duiičky. Pouti: !. na avat.
.Ioaeía, 2. v oktávu Boiiho Těla; týhodni
trh každé pondělí.

Ronov, i. ve čtvrtek před Velikonocí,2.
před Sv. Duchem, 3. před Vánocemi, a
padne-li na ten den štědrý večer, drží se
trh 0 týden dříve.

Ronov (Rouspcrg), 1. na sv. Filipa a .la—
kuba, 2. v pond. po av. Petru a Pavlu, 3.
v pond. po narození P. Marie po 8 dni.

Rovensko, výroční a dobytčí trhy: 1.
na av. th“ Krále, 2. na sv. Josefa, 8. na
ovat. Vojtěcha, 4._ na sv. Víta, 5. na sv.
Michala, 6. na av. Martina.

Rožďalovice, výročnía trhy na koně a
dobytek: [. ve čtvrtek po třetí neděli po
3 Krtílich, 2. po Judika, 3. v outerý před
nanebovstoup. Půuč, 4. ve čtvrtek po av.
Markétě, 5. po ovat. Vavřinci, 6. po av.
Havlu, 7. po avat. Martinu, 8. v auchém
tidnem před Vánocemi. Týhodní trh každý
čtvrtek.

Rožmberk, 1. na av. Fabiana a Šobo
atiána, 2. na sv. Vojtěcha, 3. v poml. před
av. Václavem; trh na chíeb na av.!tliku—
late; týhodní trhy katdou sobotu

Rožnnltal [Rusentbalgtna av.Filipa :
Jakuba,2. na sv. Jakuba dne 25. června
týhodnl trh katdou středu.

Roi-ultal, l. v pondělípo Judi'u, 2.na
av. Filipa a Jakuba. 3. vpond. po Božím
Tělo. 4. na ovat. VnVřince, 5. v pondělí
před svatým Václavem.

Rumburk, 1. v pond. po obrácení av.
Pavla. 2. po svatoduáních svátcích, 3. před
av. Bartolomějem, 4. po av. Havin; tý
hodní trh každou středu.

Rychnov (Reichen), l. na av. Bartolo
měje, 2. na sv. Michala.

Rychnov (Reichenau),výroční a trhy na
dobytek: i. ve středu po Jména Jezíč. 2.
na den nalezeni av. kříže, 3. na av. Pro—
kopa, 4. na_avat. Matouše, 5. na sv. Lucii.

Rychnov (?eský, 1. v pondělípo Boiim
Těla, 2. na svatého Ondřeje; každou středu
týdní trh.

Rychnov Nový (Neureichenau),výroční
a dobytčí trhy: 1. v pand. po Hromnicích,
2. po av. Filipu a Jakubu, 3. před nane
bovzetím P. Marie, 4. po av. Martina;
týhodní trh každe pond. na plátno, přízi
a potravm věci.
ečlce červa-iná, (Rothtačic).i. na
av. Jiří, 2. v outer-ý po nanohovstoupení
Panč, 3. na av. Šimona a Juda, 4. na av.

„Kateřinu.
Rcčlco lisa-Movin (Kardalřačic),
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1. na IV. Joeel'e. 2. na sv. Vavřince. 3.
na av. klatouše, 4. ne lv. Martína; trh u

vdobytek keždy outerek.
Rev-lice, I. v poed. po sv. Matěji, 2. ve

středu před Božím Tělem, 3. před sv.
„ llevlem.

Ilič—muy, 1. Ve čtvrtek po svatém Matěji.,
2. ne sv. Zikmunda, 3. ve čtvrtek po sv.
Prokopu, 4. ve čtvrtek po ev. Bartoloměji,
5. v pond. po sv. Viícanu, 6. ve čtvrtek
po ev. Martinu, 7. v pond. před štědrým
večerem; tyh. trh každou sobotu.

Setinná, l. v pondeli po jmenu Pána Je
žíše. 2. po svatém Janu Křtiteli, 3. po
av. Bertolome'jí, 4. po svet. Huvlu; týdoí
trh každé pondělí.

Sand—\n (Snndau), l. v pond. po neděli
Reminiscerc, 2. po Sv. Duchu, 3. po ovat.
Michala Arch., 4. po druhé neděli adventní,
týhodnl trh na obilí každOu sobotu.

Sázava, 1. dne28. dubna,2.dne 2. Iistop.
Seč. výroční . trhy na koně i hovězí do

bytek : osmideouím I'rejunkem: 1. ve čtvr
tek po ev. Vilu, 2. v pond. po ev. Jiljí,
3. na sv. Martina bisk. Na obilí, vařívo,
vlnu . přízí: 1. v outerý v postě, 2. v
outcrý před rtředopoatím, 3. v outorý po
Judika.

Sedlec, í. v pond. po jmenu P. Ježíše,
2. na sv. Jiří, 3. na Pia papeže, 4. na av.
Michala arch., 5. na sv. Alibětu.

Sedlice, 1. ve středu po čtvrté postníne.
dělí, 2. v pond. po ni-iavétčjší Trojicí, 3.
ve středu po navštívení P. Marie, 4. na
sv. Bartoloměje, 5. na sv. Michnla, 6. ne

__sv. Martina bisk.
Balič—ny, [. ve středu před Velkonocí,

2. ve středu Sv. Duchem, 3. den před
sv. Petrem . Pavlem, 4. Ve středu před
sv. Havlem, 5. den po sv. \lertinu, 6.
ve středu před Vinecemí. Ty'hodni trh
každou středu; tak nazvaná kocanda, totiž
trhy na leo & plátno: i. ocni dní před sv.
Petrem a Pavlem, 2. osm dní před sv.
Martinem.

Sedlo Staré (Altsattel),[. v out. po ev.
Jenn Nep., 2. v pond. po tv. Václavu, 3.
ve středu před av. Martinem.

Semile, 1. v pond. v středopostí. 2. po
křížové neděli 4. června, 3. před svet.
Janem Ilit., 4. po sv. Jiljí, 5. před ev.
Havlem. &. před IV. Ondřejem. Tyhodní
trh každý pátek.

Senožaty, l. na lv. Hitu, 2. na av. Voj—
těch, 3. na sv. Petronillu, 4. na sv. Na.
touše, 5. dne 21. prom; každý pátek trh
na dobytek.

Sezemice, [. Ve čtvrtek po jmenu P.
Ježíše, 2. Ve středu před kvdtnou nedělí,
3. \! pond. po ev. Trojici, 4. na sv. Bert.,
5. na sv. Šimona : Jude; tyhodní trh
kudy čtvrtek.
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Skalice, 1. na av. Metčje, 2—na bv. Jana
Nep., 3. na lv. Vavřinec, 4. v polld. před
sv. Kateřigton.

Skalice Ceská čilíVelká, výroční:
trhy na dobytek: ]. ve středu po ev. Fi
lípu e Jakubu, 2. po ev.Vevřinci, 3. v ou
t:ry po sv. Františku Ser., 4. po av. Jiljí,
Týh. trh na obilí, přízi . potravní věcí
každý outerek.

Skuč. [. první outerý v postě, 2. v outerý
Svatodušní, 3. na povýšení ev. kříie, 4.
na sv. Lucii. Trhy na koně ehovčzí do
bytek: 1. na den sv. Karla Vel., 2. na
první outerý postní, 3. v pátek plv-d květ
nou nedělí, 4. ne proměnění Christa Pána,
5. na sv. Martina bisk. 6. na sv. Lucii.

Slany (Schlen), I. na sv. Filipa a Jakub.
2. na uv. \lat0uše po 8 dní, 3. na den
obětování P. Marie. Trhy ee dobytek; 1.
v pond. po Lhtare, 2. na den pramčnční
Christa Pána.

Slavětín, 1. ve středu před květuon uo
dčlí, 2. po ev. lgndcíu, 3. před IV. V&—
davem, 4. ve nředn po obětování P.
Merle.

Slavkov (Schlaggemveld), 1. V pond. po
neděli Septuageeime, 2. po jmenu P. Marie.

Smidary, 1. v outery po sv. Dorotě, 2.
v pond. po IV. Stanislaw, 3. na sv. Je—
koba Většího, 4. ve čtvrtek'po narození
P. Marie, 5. na sv. Lukáše. Každou robotu
trh nn obilí. .

Smiřice. 1. ve středu po Hromeících, &
před sv. Jiřím, 3. před Jubilůto. 4. před
sv. Bartolomějem, 5. před ev. Motopneu,
Každou středu týhodní trh

Smrlovka (Morchenstern), i. ve otředu
po sv. Josefu, 2. po ev. Marku, 3. před
všemi Svatými. Týhodní trh každou středu.

Sobě-inv. i. v pond. po obrůceuíev.Pa—
vla aneb v pond. před Hromnicemi, 2.
před svatodušoími svátky, 3. po povýšení
ev. kříle, 4. před sv. Kateřinou. Trhy na
koně o den dříve, trhy nu hovězí dobytek
od druhého pondělí v postě a! do poe
dčlke po lvetd Trojici každé pondělí.

Sobotka, 1. ve čtvrtek po 3 lir.. 2. ne
velkouoční out., 3. na sv.Megd., 4. ne lv.
Bert., 5. na sv. Michala, 6. na sv. Kete
řinu. Tyhodní trh každou robotu.

Sokolov (Falkenau), 1. v poud.před Sv.
Duchem, 2. po IV. Jekubu Včt., 3. n. ev.
Michale; trhy ne dobytek každé 3. pend.
v každém měnící.

Solnice, ]. ne masopustní pond., 2. na
sv. Jenn Křtitele, 3. na sv. Jiljí, 4. na
sv. Ším. . Judu; týhodní trh každe pon.
dělí.

Sovinlun, !. ve čtvrtek před Hromni
cemi, 2. v outerý před sv. Václavem;
týhodni trh na obilí & dobytek každý
čtvrtek
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Grantovy. 1. v outery po novém roce,
2. po av. Františku Serafinakem; ty'hodní
trh každé pond.

Stárkov (Starkstadt), výroční &trhy na
dobytek: !. v pond. po jménu P. Jeiíše,
2. před Sv. Duchem, 3. po av. Voršila.
Připadne-li sv. Voršily na pondělí, drží se
trh toho samého dne, a druhý den na to
dobytčí trh; lýhodní trh na přízi aplátno
každou sobotu.

Diody (Stash), l. v out. po llromnícich,
2. na av. Jiří, 3. ve atředu po sv. Michala,
4. v outerý před av. Martinem. Připadne—
li evatojirakýtrh na nedělineb svátek,od
loži ae na příští outerek.

Strakonice, 1. ve čtvrtekpostředoposti.
2. v out. po nanebentonpcni Páně, 3. na
sv. Anon, 4. na den sv. im. a Judu.

Bernice-i Nové, město, (Neustrašic), 1.
ve čtvrtek před květnou nedělí, 2. v
onterý před nanobevatoupením Pinč, 3.
Ve čtvrtek před navštívením Panny Marie.

Stráž (Neustadtl), 1. v pond. před sv. Ja
nem Kit., 2. na av. Kateřinu; každý on
terek trh na dobytek.

strčí (Platz), !. v pondělí po smrtelné
neděli, 2. ve čtvrtek po Božím Tele, 3.
na sv. Bartoloměje, 4. na sv. Lucii; trh
na dobytek každý pondčlek.

Btn-ůže (Wartenberg), výroční a dobytčí
trhy: !. v druhé poni po Velikonoci, 2.
po rozeslání sv. apOs., 3. před sv. Havlem,
4. po av. Martinu; týhodní trh: 1. ve
středu před Vclikonocí, 2. před Vinocemi.

Strážov (Brown). 1. ve čtvrtek po sv.
Matěji, 2. po sv. Jiří, 3. po av. .lnhubn,
4. po av. Martinu.

Strmilov (fremles), !. den po novém
roce, 2. druhé pond. v poutě. 3. čtvrté
pond. po Velikonoci, 4. v pand. po Božím
Tele, 5. na sv. Jiljí, 6. na av. Havla, 7.
den po rv. Ondřejí; trhy na dobytek kai-'
dé pond. od 1. května až do 31. října.
Trhy na obilí každé pondělí.

Stříbro (Mia), výročnía dobytčí trhy:
1. v pond. po av. 3. Krilích, 2. po veliko
noci. 3. po av. Vavřinci, 4. po av. Havla.

Stropnice (Stropnic), na avatodušníou
terý; každý onterelt trh na dobytek.

Strunkovlcc, 1. v ond. po nejsvětější
Trojici, 2. na sv. avřince, 3. na sv.
Františka Sen; týhodní trhy vždy v
na .

Sukdol, v onterý před av. Havlem, 2. v
onterý před sv. Tomášem apost.

Buniperlr (Soonenberg), !. dne 1. květ
na, 2. na sv. Michala.

lupí lion (Geieraberg),výročnía trhy
na dobytek: !. po Svatém Duchu, 2. po
svaté Markétě, 3. po ev. Matěji, 4. po
obětování Panny Marie; trh týhodm' na
obilí každé pondělí.

vymeni trhové v Cechach.

Inktec (Schdttenhoíen„ [. ' pond. po 3
Králích, 2. \! outerý avatodušní, 3. na av.
Rocha, 4. na sv. Františka Ser., trhy na
dobytek od hvětné neděle si do ev. Marti
na; každý pondělok a pátek po celý rok
trhy na obilí.

Světlá, 1. v outerý po sv. 3. Kralich. 2.
na sv. Vojtěcha, 3. na av. BartolOmčje, 4.
na sv. Michala.

Sviny (Schtveinif'), !. den po av. Trojicí,
2. v neděli po nanebevzetl Panny Marie.
Padne—li na ten den trh v Lišovč, drží
se o tři dni dříve. 3. na sv. Františka
Serafinského.

Svojanov, výroční a dobytčítrhy, kteréžto
poslední drží ae před polednem: !. nama.
a0pnstnl nuterok, 2. ve avi-tek ve květnou
neděli, 3. ve středu před nanebevatoapenim
Páně, 4. na av. Maří Magdalenu, 5. ve
čtvrtek před Bv. Tomášem.

Svr-útku, [. v pond. po sv. Fab. aŠeboat..
2. po velikonocí, 3. na sv. Prokopa, 4.

_ ve středu po av. Martinu.
Senbnch, 1. v pondělí po nerlčlilíantate.

2. druhé ponděli po av. Petru a Pavlu, 3
druhů pondělí po jménu P. Marie, 4.dru
he pondělí po všech Svatých; trhy na

\ dobytek každý první čtvrtek v měsíci.
Senbnch, 1. v pond. po prannedčlivelio

konočni, 2. v outerý po av. Janu Křtit., 3.
druhý pond. po jménu P. lll., Ldruhy ou—

_ terý po všech Svatých.
Senfelrl, l. v pond. před sv. Bart., 2- v
\ pond. po sv. Maninu bisk.
Senlind. 1. druh! pondělipo sv. Jana h'řtit.,
„ 2. v ponděli před první adventní nedeli.
Senllnrln, 1. v pondělí po 3. Králích, 2.

druhé pamlělí po:—velikonocí, 3. v pondělí
., před ev. M. Magdalenou.
Slrglewnlde, l. na Velkonočníouterý,2.

v pondeli po sv. Markétě, 3. v pood. po
po av. Františka. Ser. Ty'hodní trh každý

__ patek.
Skvorec. výroční a dobytčí trhy: l. v

outerý před veliltonocí, 2. před sv. Havl.,
__3. před vúnooí.
Sluknov (Schlukenau), !. v pond. po ne—

děli Okuli, 2. po nanebevatoupení Pinč, 3.
po av. Vavřinci, 4. po sv. Matouši; pa
dne-li av. Vavřince neb Matouše v pond.
drží se trh ten samý den; týhodni trhy
každý čtvrtek, na zelený čtvrtek a ve
čtvrtky v adventě přichňaivají cizi kra—

_ máři a řemeslníci.
Stčknn (Stecken),!. vonterýpo iní neděli
_ Vpoatě. 2 v out. předsv. Jiljí,3.na ".Teklu.
Stčpůnov. 1. na av. Vojtěcha, 2. na av.

Bartoloměje. 3. v Oulerý před sv. Havlem;
trhy na všelíky' dobytek po celý půst

_ každou středu.
Stěti (Wcgatadtel),výuční trhy na dobytek:

druhý čtvrtek po Velikonoci. 2. ve
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čtvrtek před ov. Vavřiooem, 3. před ev.
_ Havlem, 4. po početí P. Marie.
Útoky (Steckon), l. na sv.Jooeí'a,2. na sv.
_ Vite, 3. na sv. Vevřince, 4. na všecky Svaté.
Sval-centu), výroční a trhy na koně a

dobytek: !. v pond. po jmeno Ježíše, 2.
po 8. květnu, připadne-li svitek, tedy v
outerý, a padne-li 8. května v pondělí, 0
týden pozděj, 3. v pondělí po ev. Bertol.,
padne-lí sv. Bart. na pondělí, tedy přišli

_ pondělí.
Bvihov, 1. v pondělí po neděli Linate, 2.

na sv. Víta, 3. v pondeli po sv. Václava,
4. v pondělí po ov. Lucii, každou středu
týhodni trh. _

Tábor, 1. na sv. Rehoře, 2. na sv. Urbana,
3. na proměněni Christa P. 4 na av. Ha
vle, 5. na sv. Ondřeje; padne-li některý
: těchto trhů na sobotu aneb jiný židnv.
ský svátek, drii se příští středu.

Tachov čili Dřevůov (Techno),1. v
pondělí po jménu P. Jeiíšr, 2. na velký
pátek, 3. v pondělí po Božím Tčle; trhy
týdni každou středu a pátek.

Teplá (Tepl), trhyna koně a jiný doby
tek: ]. ve středu před Hromnicemi, 2.
před \'elkonocí, 3. po Julíilete, 4. po ev.
liilianu, 5. na sv. Jiljí, 6. ve středu před
císařským posvícením, 7. ve středu před
Vúnocí; trh na obilí koidou středu.

Teplice (Teplic), 1. v pond. po sv. 3
Král., 2. po av. Janu líh.. 3. po sv. Jiljí,
4. po ev. Havlu; hlavní týhodni trhy v
outerý koídeho tehodne a týdni trhy kni
dodeonč. První hlavni týhodní trh v kei—
dénl měsíci je spolu trh na dobytek.

Tepllcc (Weckelsdorí'), 1. v outerý po
jmenu P. Ježíše, 2. po nonebevatoupeni
Páne', 3. po nanehevzeti P. llarie, 4. po
všech Svatých; týh. trhy každý outerý
na plátno, přízí : len.

Ten-lin (Themienstadt), l. v pond.po
sv. 3 Krůlích, 2. první pond. po veliko
noci, 3. ve čtvrtek po sv. Petru | Pavlu,
4. v pond. po sv. Václavu.

Tejan lloriův (Bischofsteiníc),!. v ou
tery před Hromnicemi, 2. před svatým
Petrem & Pavlem, 3. po povýšeoí Sv.
kříže; týhodní trh na obilí každou sobotu
po celý rok. i

TIP-_Iunad Vltavou, (Moldnutejn),1.
dne 8. května, 2. dne 25. červenec, 3.
dne 21. září, 4. dne 25. liatOpadu, trhy
pro poutníky dne 19. března a 15. čer
vna; týdní trhy na potravní věci každou
středu po celý rok.

Tejuoc llrocllový (Hrachovteiníc),!.
na den sv. Matěje, 2. ve čtvrtek čtvrtého
tehodnepo velíkonoci, 3. nam/. Jena Křtít.
4. den po ev. lllichalo, 5. na lv. Tomáše;
trhy na dobytek o druhém trhu ten samý
den, o čtyrech ostatních den před tím
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'l'cjnlco bol-otců (Blbeteínie),1. v
pond. po 3. lírňlich, 2. po kvčtné neděli,
3. po .—\ "um Křtiteli, 4. po iv. Víc
lavu. “

Tej-nee Panenská (Jnngferteinic),1.
v pond. před Hromnicerni, 2. po sv. Jiří,
3. před oaroz. Panny Marie. Na sobotu při
padlý trh drží se příští pondělí.

Toužetín (Theising),1. na zelený čtvr
tek, 2. dne 2. května. 3. druhů ponděli
po Sv. Duchu, 4. ve čtvrtek po nurolení
P. Marie, 5. ve čtvrtek po ev. Martinu,
6. ve čtvrtek před Vánocemi; . druhým,
třetím a čtvrtým trhem jsou trhy na do
bytek upojeoy; týhodní trh každý čtvrtek.

Trn-Ice (Tiírmic), 1. v outerý po Veliko
noci, 2. v ponděli po Rogate, 3. po svatém
Michalu,_4. po početí Panny Marie.

Turnov, !. ve středu po otředopoetí,2.
před svatým Janem Křtitelem, 3. po sv.
Jiljí, 4. po 'Boiím Tčle, 5. před promě
něním Christo Piton, 6. před všemi Sve
tými.

Třebechovice (Hohenhruck),výročnía
dobytčí trhy: 1. ve středu po obriconí
sv. Pavla, padne-li ale středa na svátek,
drží se trh v příští středu. 2. na promě
nění Christa Pina, 3. na sv. Kateřinanž
dý čtvrtek týhodní trh.

Třcbclicc, 1. v robotu po rtředopostí,
2. v aktivu sv. Petra a Pavla, 3. na av.
Františku Ser.

Třebenice, výročnítrhy nu dobytek: l.
ten den po llromnicích, 2. na sv. Jiří, 3.
na sv. Jakuba, 4. den po všech Svatých.

Třeboň (Witííngan), !. nn svetého Filí
pa a Jakuba. 2. na sv. Jiljí, 3. Ill sv.
Tomáše.

Třebova ('e-ká (Bóbm.Truhau),I. na
sv. Matěje, 2. v outerý po Vstoupení Páně,
3. na sv. Vavřince, 4. ne lv. Mntouie.
Trh na obilí každý čtvrtek.

Trutnov (Trauteneu), výroční a trhy na
dobytek: 1. v pondělí po obrácení sv. Pa—
vla, 2. po sv. Josefu. 3. ve čtvrtek před
Sv. Duchem. 4. v pond. po nv. Jakubu,
5. po av. Michelu, 6. po av. Alžbětě. Vle
cky trhy, : výmínkou svatoduintho trhu,
drží se první pondělek, na který to slo
vnost padá, jinák následující pondelok ':
:; trhem na sv.Jouefa a sv. Alžbětu povole
ným na koně & hovězí dobytek; pak
lí-by trh na koně o sv. Joscío o Chru
di skýrn stejně padl, drží se v Trutnově
na pondčlek před tím; mimo ty je“
každé pondělí a čtvrtek týhodní trh na
obilí, přízi a plitno.

Tuiuov, výroční :: trby na dobytek: ].
druhý čtvrtek po Velkonoci, 2. první čtvr
tek po Božím Tele, 3. první čtvrtek po
sv. Františku Seraf., 4. v pondělí po po
četí Panny Marie.
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Týniltč, výroční trhy na dobytek: [. před
nejev. Trojicí, 2. na av. Vavřince. 3. na
sv. Tomáše, 4. velký týhodnl trh v pond.
po květné neděli. Týhodnl trh každý pon
délek.

Utviun (Uíttwa), 1. v pondeli po ev. Vltu,
2. po ev. Michala.

Valeč (Welč) , výroční trhy a ne do—
bytek: l. v pondělí po ev. 3 Králich, 2.
Ve středu po rv. Michalu.

Vambeřlce. !. pátý čtvrtek v postě, 2.
na svatou Annu, 3. na svatou Barboru.
Keždó pondělí týhodnl trh na dobytek,
vlnu & přízí.

Veieiiů, 1. na svatého Josefa, 2. v ou
tery avutoduinl, 3. v pond. po.evatčm
Havlu. 

Velhartice, !. na zelený čtvrtek,2. ve
čtvrtek po nanehovstoupení Páně, 3. na av.
Maří Magdalenu, 4. den po dušíčkách.

Velvary, !. v pondělí po zjevení sv.
Michala dne 8. května, 2. ve středu po
evatém Petru & Pavlu, 3. ve středu po ev.
Bertolomčji, 4. na av. Šimona a ludu, 5.
na ev. Martinu biak

Verveřlce (Wernetadtl), [. na sv. Vojtě—
a, 2. na av. Vavřince, 3. na sv. Ondřeje,

4. v pondělí před ev. Havlem. Týhodní
trh každý uuterek.

Veleii nad. Lužnicí, i. ve středopostí,
2. ve středu po uauebevStoupení Paně, 3.
na sv. Prokopa. 4. ve středu po sv. Fran
tiiku Seraf., trhy na vlnn: 1. ve čtvrtek
po ev. Filipu a Jnkubu, 2. ve čtvrtek po
.v. Jiljí. Trh na dobytek od Velhonoci až
do Sv. Ducha každý čtvrtek.

Veeeii nad Cidlinou (Hochweeeli),
1. na av. Matěje na vše: ko zboží adoby
tak, 2. na sv. Vojtěcha na plátno a příai,
3. na sv. Jan Křt. na všelijaké zboží a

dobytek, 4. v outerý po av. Vavřinci na
zboží a dobytek.. 5. na sv. Michala., 6. na
av. Martina na přízi : plátno.

Vejprty. 1. v pond. po Božím Tělo, 2.v
pond. po narození P. Marie.

Vllditein, 1. v pondělí po ev. Janu Křti
teli, 2. v pondělí po ev. Michalu. Od bře
zna až do října každe poslední pondělí v
měsíci doh. tr.h

Vilimov, !. první čtvrtek v postě, 2. po
letnicícb, 3. na ev. Vavřince, 4. ve čtvr

po ev. Martinu.
Vile—lice (Wilomíc), !. v pondělí po

ivatém Jiří, 2. před mty'm Havlem.
Vimberk (Winterberg), 1. na avůho

Prokopa, 2 na sv. Bartoloměje, 3. na sv.
Martina.

Vlachovo Březí (Willi-ohbirken),!.
na av. Apolináře, 2. na av. Ludmilu, 3.
na av. Mikuláše, po každe : osmidennlm
frejuukcm.

Violin, |. v pondělípřed Velikouoci,2.

Výročnínam ' Ceehioh.

v euterý před nlnehevatoupením Pinč
3. v pondělí před Sv. Duchem, 4. veobo—
tu po sv. Jiljí. 5. v masopustní pondělí,
6. ne dušičky, 7. v druhé pondeli před
naroz.Chrísta Pána. Týdní trh každ.sohotu.

Vltavice Dolni (Unter-Wuldau),1. na
obrácení sv. Pavla, 2. v neděli po ev.
Janu Kit. Týllodnl trh každý outerek.

Vodňany, výroční a trhy na koně a ho
včz. dobytek: [. třetí outerý v postě, 2.
v outerý před svet, Janem Nepomucltým,
3. na den rozeslání sv. npostolů, 4. ten
den po narození Panny Marie, 5. na eva
tou Barboru. Každý outerek trh na obilí
& potravní věci.

Vol-ry. (Willem), 1. ve čtvrtek před
květnou nedělí, 2. na sv. Mikuláše.

Voiině, 1. na den obrácení ev. Pavla, 2.
v pond. po nanebevst. Páně. 3. v outerý
po nanebevz. Panny Marie, trvá 8 dní, 4.
v pond. po všech Svatých 3 dni.

Votice, 1. ve čtvrtek před kvemou neděli,
2. ve středu v křížovóm temdni, 3. ten
den po navštívení Panny Marie, 4. na ev.
Vavřince, 5. po naroz. P. Marie, 6. na
sv. Františka Ser., 7. ne ev. Petra a A1
kantnry (19. října), 8. před ev. Tomášem
apoatolem.

Vožice Mladá (Jungwoiic), výroční
trby na dobytek a rozličné zboží: 1. v
auterý po uv. Petru & Pavlu, 2. po zvěsto—
vání Panny Marie, 3. po sv. Vojtěchu, 4.
po nanebevstOupenl Páně, 5. po Božím Tčle,
6. po nnnebevlotl Panny Marie, 7. po ev.
lllatouši, 8. po sv. Linhartu.

Vrana, 1. dne 21. března, 2. na sv. Jana
Křtitele, 3. druhý den po sv. Matouši.
Mnló trhy: i. ve čtvrtek po ". Filipu a
Jakubu, 2. den po n'. Bartolomčji, 3. ve
čtvrlek před av. Lukášem. 4. ve čtvrtek
po sv. Barboře.

Vr-utek (Rudígls trhy vymění : na do
bytek: 1. ve středu před ltvčtnou nedělí,
2. ve čtvrtek po sv. Janu Křtiteli, 3. ve
čtvrtek po sv. Bartolouněji, 4. ve čtvrtek
před početím Panny Marie. Každý outerek
trh na obilí.

\'rnjt (Freiheit), !. v outerý po přenešenl
sv. Václava, 2. po Božím Tele, 3. po na
rození Panny Marie, 4. první Outerek v
adventu. _

Vrch av. Sebestinn- (Sebastiansberg),
[. v pondělí po sv. Trojicí, 2. první
ponděli po neděli po sv. Havlu.

Vrchlabi (Hohenolbe), 1. den po av.
Matěji, 2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. den
po Vavřinci, 4. na sv. Kateřinu. Týhodnl
trhy vldy v outerý a v sobotu na rozličné
obilí a vařivo.

Všeruby (Neumarkt), !. ve čtvrtek po
nedeli Kantate, 2. ve čtvrtek po Božím
me. Trhnaobille dobytek každou středu.
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Vitaminy (Vier-u), 1. na av. Blažeje,
po 8 dní, 2. na ev. Markétu, 3. na sv.
Filipa a Jakuba. 4. na sv. Michala, po 8
dní. 5. na av. Mikuláše.

Vyui Brod (Hohenlurth),í. Svobodný
trh na rv, Bartoloměje: trhy na chléb:
1. na IV. Matěje, 2. na sv. Josefa, 3. na
zelený čtvrtek, 4. v pondělí po sv. Tro

šici, 5. na sv. M. Magdalenu, 6. na av.imona a Judu, 7. na sv. Tomáše; týho
dní trh každý pondelok | dobytčírn trhem
na letních měsíců.

Wyaolré (Hochatadt), !. v pondělípo Qua
aimodogenití. 2. v pondělí po sv. imonu
a lodě. Týhodní trh každou aohotu.

Záblatí. !. na sv.Floriana. 2. na etetiav.
Jana, 3. na av. Ondřeje.

Zacléř (Schatzler), 1. v outerý po avatn..
dušnich evitcích, 2. na sv. Martina; trhy
týhodoi v outerý a pátek.

Zahrádka, !. ten čtvrtek po atředopoatí,
2. na sv. Víta, 3. ten pondčlek před av.
Bartolomějem, 4. na av. Havla, 5. na av.
Ondřeje; v outerý každého týdne trh na
dobytek.

zámootí (Friedberg), na av. Anno; týh.
trh na dobytek a na obilí každý onterek.

Eilean-ky, 1. v pondeli po Hromnielch,
2. po av. Filipn a Jnkubu, 3. ve středu
po ev. Prokopu 4. v pondělí po nanehe—
vzetí ?. Marie. 5. ve ltředu po av. Vác—
lavu, 6. ve středu po všech Svatých; trh
týhodni každou ati-edu.

zbil-ov, 1. ' outerý velikonoční, 2. na
sv. Bartoloměje, 3. na av. Kateřinn.

Zbraslav (Konigsaal),1. dne 4. dubna,
2. v pondělí po av. Janu Nepom., 3. po
jménu Panny Marie, 4. po sv. arch. Rafa.

Ebra—lavice, 1. v outerý předHrom
nicemí, 2. po nedělí Judika, po 8 dní, 3.

po Sv. Duchu, 4. po navštívení Panny. arie, 5. v pond. po av. Vavřinci, 6. ve
středu po av. Václavu, 7. na sv. Kateřinu,
trvá 8 dní, 8. na sv. Tomáše apostola.

Zdlolavloe, výroční trhy na ronličnókra
mářské zboží a spolu trhy na dobytek:
!. ve čtvrtek před llromnicemi. 2. ve
atředopoati. 3. po nalezení av. kříže, 4.
den před Božím Tělem, 5. ve čtvrtek po
ev. Markétě. 6. po povýšeni sv. kříže, 7.
den po av. Barboře.

Zetvlcc (Zeltving), !. druhý pood. po
Velikonoci, 2. v pondělí před sv. Marti—
nem; trh na chléb každý outerek.

Zlonice. !. první pand. v postě, 2. na
sv. Vojtěcha, 3. na sv. Ondřeje, 4. na
nanebevtetí Panny Marie. Druhý & třetí
"Vč 8 dní, trh každý ondějek.

Zruč, 1. na av.Dorotu oe 6.únon.3- ".
proměnění Christa P.; trhy: v outerý před
zeleným čtvrtkem. v outerý před Vinou—mi
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Zvykov, výroční trhy v pend.: 1. po av.
Valentino, 2. po Božím Tele. 3. po pový
iení nr. ' "že, 4. po av. Alžbětě; trhy
ty'hodn. l..! obilí, len, přízí a rozličné po—
travní věci každou středu.

Žamberg (Senftenberg),1. ' outerý po
novém roce, 2. po letnícich, 3. po pový
iení svatého kříže; hllvnl týhodní trhy
na všecko zboží v pondělí před Veliko
nocí, před Sv. Duchem & před Vánocemi

_ každé pondělí a čtvrtek trhy na obilí.
Zandava (Sandau), 1. v pondělípo jméno

?. Ježíše, 2. třetí v postě, 3. po av. An
tonínu, 4. před av. Václavem; týhodní trh

_ každé pondělí.
Zetec (Seu), !. v pond. před obric. ev.

Pavla, 2. ve čtvrtek po neděli Okolí, 3. v
vpood. před Sv. Duchem, 4. v pond. před

_ natoz. P. Marie, 5. vpond.před av. Kateřin.
Zd'ůr (Saar), l. v pand po novém roce,

2. před středOpoatím, po nejav.Trojicí, 3. _
před IV. Bartolomějem, 4. před sv. Mar—

__tinem.
Zetor-ili, 1. ve čtvrtek po jméno P. _Ježíie,

2. na evatoduini enterý, 3. na W.Simona
_ a Judu.

Zeleznlcc (Eisenstadíl), !. ve středu po
jménu Pána J., 2. v pondělí po sv. Jana
Nep., 3. ve středu po narození P. Marie;

_ trh na obilí každou středu.
Zeleznů Ruda (Eisenstein),trbyna obilí

: dobytek: [. ve velikonoční outerý, 2.
na sv. Vendelína dne 20. října. Mel-liby
poslednějil trh na sobotu neb nedeli pa

_ dnouti, odbývá ee v pondělí na to.
Zlhle (Scheles), !. v out. po sv. Jiří, 2.
_ v outerý po av. Václavu.

Zirovnlce, výroční a dobytčítrhy: !. v
pondělí po svatých Š Králích, 2. po svet.
Filipu a Jakubu, 3. po svatém Jiljí; trhy
nn dobytek každých čtrnáct dní od dru
hého outerka po av. Matěji až do av.

_ Havla.
Zia-ec (Šurc), !. v outerý před sv. Fi

lipem a Jakubem, 2. v outer-ý po av.Bar
\ tolowéji.

Zlielice, 1. ve středu před sv. Jiřím, 2.
v pond. po všech Svatých, po každé 8
dní; 3. na sv. Víta, 4. v pond. po naro—

_ zeni P. Marie, každou středu trh na obilí.
Zleby, 1. den po sv. 3 Krúlích, 2. den

po navštívení P. Marie, 8. den po všech
Svatých; týhodni trh den před vtemi

_ Svatými.
Zlntice (Lutic), 1. vouterý Velikonoční,

2. v outerý svatodušní, 3. v pond. před
_ av. Bert., 4. na sv. imona a ledu:.

Zumllerlt, výroční a dobyt. trhy ve
čtvrtky: 1. před Hrom., 2. před ". Ví—
tem, 3. před naneb. Panny M., 4. před
všemi Svatými.
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Arad, na neděli Judika, 11. července, 19.

upne, 4. listopadu, 2 dni před tím velký
trh na dobytek.

Asod, \! Pešt. stol., na vstoupení Páně, 20.
arpna,11. list0pada a dva dní před tím
velký trh na dobytek.

Bpjn, v Bač. stol., 24. dub., 22. července,
21. záři a 6. pros. a den před tím trh na
dobytek. .

Búmoc, v Nitran. stol., 6. ledna, 24. dub.,
na Sv. Ducha, 24. srpna, 29. niti a 11.
listopada.

Bánovce, ' trenč. atol., prvni neděli po 3
králleh, na neděli Sexageslma, 24. dubna,
nn neděli sv. Trojice, na sv. Jana lil-t., na
nanebevzeti P. Marie, 29. lrpna, na im.
: .iudn, na av. Lucii.

Bnrdčjov, v Šariš. stol., 22. února, na ned.
Sexages., 24. června. i. záři, 21. pros. ::
5 dní před tim trh na dobytek.

BMovee, v hont. atol., na ned. Sexageaima,
na neděli kvétnou, na neděli Rogue, na
avatěho Vavrince, 11. listopadu.

Beckov, \! trend. stol., na sv. Rehol-e, na
den nalezeni av. lit-lze, 26. srpna, 24. li
stopadn.

Běla, v Spiši, 22. ledna, na neděli Regale,
15. července, 21. září, na sv. Tomáše, v
pond. pI-ed advent. a 2 dní před ttm trh
na dobytek.

Bělnůe, v treně. atol.. 24. února, 1. května,
24. června, na proměněni Christa Pána, 3.
září, na Simona a .lndu.

Biče, v trenč. stol., v pondělí po obrácení
av. Pavla, po av. Filipu a Jakubu, Swato
duěnl, po povýšeni av. lil-uo , po všech
Svatých.

Bobrovec Veliký, v lipt. stol., na ned.
invok., 16. května, 1. září, 19. Iistop.

Dodhúnovce, v šat-iš. stol., 17. ledna, 5.
února, 25. dubna, 25. července, 28. srpna,
21. l'ljna, 23. listo adu.

Března, na neděli 'tare, tn stredu pred
ev. Duchem, 16. srpna, 30. listopadu. Vý
kladnl i na dobytek apolo se drttvaji.

Dřezová, v nitr. stol, v pondělí po třech
Krůlich, v pond. pI-ed popelcem, na zelený
čtvrtek, v pondělí pred Sv. Duchem, v
pondělí před av. Janem KH., v ponděli
po sv. Štěpánu Králi, po sv. Matouši. po
Emor. Výkladni i na dobytek spolu se
drtlvajl.

Budín, !. března, 27. června, 14. lái'i, 30
listopada. _

Byeii'ice Báňská, 25. ledna, 7. května,
30. listopadu.

Bystřice Považská, 6. ledna, v ponděli
po květné neděli, na svatou Trojici, 10.
srpna, na sv. Matouše v září.

Cachiiee. 24. února, na neděli Bagate. na
sv. Ladislava, na stětl ovat. Jana. na sv.
Voršila, na svatého Toman.

na Slovensku.
Chiěinice, na sv. Fabiána . Šebestiána,

na sv- Josefa, na neděli Nigel-lk., na sv.
Jana Kttitele, na sv. Bartoloměje, na sv.

_ Ilatla.
('tvriek, ve Spiši, na av. Ducha, 28. Hjna.
Darmoiy. 6. ledna, 2. února, na nadělí

Lhtare, 1. května, 24. června, 20. srpna,
20. těl-l, 1. listopadu.

Debrecín, 17. ledna, na sv.Antonlnapoust.,
24. dubna, 15. srpna, na sv. Diviše, adva
dní před tím trh na dobytek.

Děiva, v zvol. “ul., 25. dubna, ?4. června,
24. zal-i, 24. listOpada a vldy den před
tim trh na dobytek.

Dobronlva, na sval. Pavla poust., na Sv.
Ducha, v pondělí po sv. Trojici, na sv.
Matouše, na sv. Barboru, vždy den před
tím trh na dobytek.

Dobšinn, 2. února, 12. května, 1. srpna,
8. prosince.

Dubnice. 24. února, na neděli Quadmod.,
na sv. Jakuba, na sv. Michala.

l'ilcliovo, 6. února, 25. května, 21. srpna
a 19. iistopada.

ijšiali (Galgncz), 25. ledna', na neděli
Látal-e, 1. května, na Svat. Ducha, 29.
června, 10. arpna. 22. záři, 1. listopadu.

Gaiary viz Jagary.
Galanta, na Sv. Ducha, 20. srpna.
Gemer (Sajo-Gonwr), 14. února. v outerý

pted Velikonoct, 3. července, 17. prosince
a vidy předešlý den na dobytek.

Hanúšovce. šarit. stal., 6. ledna, 14. du
bna, na sealěnl Ducha Sr., 27. zát-l, l.
lisl0pada.

lloiič, na obrácenl sv. Pavla, v out. po
Ouasimod., v out. po llliserik., na fore
slánl av. apostolil, v outerý po 20. srpnu,
16. l'tjna, ll. listopada.

Hrabuůice (Kaposztalalva), 25. ledna, 1.
května, 4. Hina.

lit-mene, 6. února, 25. března, na neděli
Rogate, 29. červ., 14. září, 1. listopadu,
v pondeli pred narozeni Chríata Pána.

llyby, v pondělí po obracení sv. Pavla, na
zvěstov. P. Marie, na den Bottho Těla, v
pondeli po sv. Egido, 1. listopnda.

Ilava, na sv. Dorota, na zvěstování Panny
Matic, na vstoupenl P., na Boll Tělo, na
av. Mat—iMagdalenu, ]. listopadu.

Jagnry, Gajary, v prešp. atol., na neděli
Latare, na Boží Tělo, na početí Panny
Marie, na povýšenl sval. little, v pondělí
po sv. Zolií, 1. listopadu.

Jeišma, na sv. Apollon.. 27. dubna, na
sv. Jana [(l-t., na sv. Egid., na av. Altb.

Kapušany (Kapi),v sm. atol, l2.btezna.
Kečkt'lnči, 12. března, 10. května: 10.

srpna, 26. září, 25. lisIOpada a dva dni
před tím vegké trhy na dobytek.

Kemiur, pl'i Bodrogu, 20. února, 21.
brezna, na sv. Marketu, na prom. Christa
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Pana. na sv. Bartoloméje, na povýšenlsv.
little, 25. listopadu.

Kežmark, na neděli lnvokavit, první ne
deti po sv. Trojici, 3. května, 14. záři,

Klášter, v Turci, 9. ledna. v pondeli po
Sv. Duchu, v neděli po sv. Hichalu, na
sv. Mikuláše.

Komárno. při Dunaji, ]. května, 29. čer
vna, 4. řijna, 30. listopada.

Komjatlee. neb Komjaty, 15. červ., 26.
srpna, 19. liatopada, třetí neděli adventní.

Košlte, na sv. Fabiána a Šebestiána, 1.
května, na den Boalho Těla, 15. srpna, na
sv. Kateř.

Kostolany, nitr. stol., na neděli květnou,
na vatoupcnl Pane. na sv. Vavřince, na
av. Matěje.

Kremnlce. 5. května, 2. arpna, ve čtvrtek
po av. ich.

Krupina (Karpi'en), na av. Dorolu, na
lučinou neděli, na neděli Exandi, na av.
Petra a Pavla, na av. Bartoloměje, na Ši
mona a Indii, tu nedeli před Vánoci a
vady 3 dni před tim trh na dobytek.

Kubín Dolni. v Oravé, na neděli Benge
aima, na neděli Palm., na sv.Jana Křtitele,
na narozenl Panny Marie, na aval. Ali
betu, vady násled. pondělí a kaldý oute
reh od sv. Kateřiny a! do května! nedele
trh na dobytek.

Kysela čili Gyna, na neděli lnvokavit, na
neděli Latare, první ned. po av. Trojici,
]. září, 21. Hjna.

“Opoltlštat. na neděli Okuii, na neděli
Eaaudi, na neděli před av. Duchem, 13.
července a 21. září.

Leváry Vel. (Gross-Schutzen),vprešpfatol.,
v pond. po 3 Král., na av. ehoře, v pen.
po nedeli Regale, před sv. Jakub., před
sv. Matouš., o sv. Vavř., po av. Martinu.

Levice. na 3 rále, v pond. po Judika, na
den Buuho Tein, 25. července, 29. září.

Levoče, 1. ledna, na ned. Judika, 2. čer
vence, 16. řljna.

leova (Lublau), v Spiši, na ned. Sex., na
ned. Palm., na ned. Eaandi, 2. července,
na neber-zeti Panny Marie, na ned. ,to av.
Havlu. na av. Mikuláše.

Llčencc na av. Valentina, na av. Stani
slava, 2. července, na povýšeni av. líříie,
na av. Juditu.

Luběiová, 2. února, 1. května, 22. čer-—
vence, 29. láH.

Makov, na ned. Judik'l, 24. června, 19.
srpna a 19. listopada.

Malé Topolčany, 6. ledna, 22. t.zuna
!. live!., 24. června,2d.arpnaa25.:list0p.

Malý Varadiu, 17. břeana, na aci. čtvr—
tek, _15. června, 1. am, 5. listopadu, 25.
proamce.

Matějovec—. v Spiši, 6. :února, 8. června,
6. a na, 19. iiatop.

Mich ovce, v zempL atol., '2. února, na
ned. Palm., 8 května, 13. června, 15.
arpna, 15. října, 21. prosince.
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Hijavu, v nitr. atol., ve att-edu po obrácení
av. Pavla, po av. Josefu, po Sv. Duchu,
po av. Jakubu, po naroz. P. llarie, po
Sint. a Jude, po sv. Mikuláši a vždy v
řcdošlý outerý tri.: na dobytek.

!“ ákovee, 16. února, na vstoupení Pinč,
na sv. Samuele, 18. října, 16. pros.

Močonak, 23. ledna, 29. března, na av.
Ladislava, na sv. Bartoloměje, na sval.
Voršila, na sv. Klementa a 3 dni předtim
trh na dobytek.

Modrá, 2. února, na ned. matrik„ 24.03"
vna, na ned. po av. Banoloměji na av.
Matouše, ". listopad:.

Moravce, v lékov. stol., v oulerý před
odištovsinim Panny Marie, před kvétnou
nedeli, před av. Jil-(m, před av. Petrem a
Pavlem, před sv. Jakubem, před sv. lii
chalem, před všemi Svatými, před sv.T0m.

Moravce Velk., 2. července.
)Iošon (Wieselburg), 13. července, 5. října,

na ned. po av. Františku. _
Mošav-ee, v Turci, na av. Fabiana a lebn

atiana, na av. Stanislava, na av. Trojici,
na prom. Cbrisla Pa'na, na sv. Matouše.
1. listopada, vždy v pond.trb na dobytek.
Ve středu výkladní jarmarky. Přes celý
pali půst v out. a ve středu trh na obilí.

Naměslo, v Orav.. v pond. po první ne
deli po 3 Krdltch, na sv. Řehoře, na av.
Lucii.

Německa I.lpee, 25. ledna, 24. dubna,
24. června, 21. září, 21. prosince.

Németi, v honl. atol., na jmeno P. Jetlia,
na ned. Latare, 23. dubna, na sv. Trojici,
6. nrpna, [. listopada.

Nereďhašz., 10. ledna, 26. května, 8. září,
13. prosince.

Nitra, 10. ledna, na ned. Oknli, na den
Božího Těla, 2. července, 28. Hjna. 21.
proaince.

Nova Bělá, v Spiši, 2. února, v pon. ava
todušní, 19. listopadu.

Nová Ves, v Spiši, 26. února, na nanebe
vzeu Panny Marie. 11. listopada.

Nové Město nad Iiyauci, v pand. před av.
Dorotou, vo atředu po popelečni atřodč,
v pond. po av. Jiří, před av. Jakubem,
před Kalist., 14. října.

Nové Město na Váhu, ' pond. po Septua—
gesima, po Reminiscere, po \'elilmnoci,
na avatoduinl pond, po av. Trojici, po
sv. Prokopu, po naroaenl P. Marie, poav.
Michala, po všech Svatých, před Vánoci.

Nové Zámky, 14. února, na kvetnonned.,
první ned. po av. Trojicí, na av. Klementa,
na sv. Lucii.

Dajan), Inak“lemon nedš, v ned. po av.tina u oav.teann o .
muzlin. ' p p ' p "

Ostřihom, 2. února, 12. břema, 25. květ.,
22. července.

Danny, gom. atol., 14. února, ?. května,
13. července, 10. srpna, 30. Iialop.

Papa, 2. února, 25. března, na av. Trojici,
2. července, 15. arpna, 8. září, 8. pros.
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Parkan, 28. dubna, 24. upne, 28. rijna,
15 prosince.

Pešť, na sv. Joael'a, na av. Medarda, na
den sieti sv. Jana, na av. Leopolda.

Pezynelr, 6. února„ v onterý velkonoční,
v omerý nvalodušuí, 22. července, na sv.
Augusta, na av. Frant., 5. listop.

Plešivec, v gem. atol., 22. února, 10. dub.,
17. “H.

Pleůovcc, v avol. stol., 12. breana, 12.
července, 1. října, 29. prosince a vldy
pred tiun trh na dobytek.

Podhradí, v Gemeru,35. ledna, 10. srpna,
30. listopadu.

Foden-ec, v Spili, na obi-ic. av. Pavla,
na ned. Jubilan, \“ pond. po ev. Trojicí,
' pond. pred navllivenlm Panny Marie,
' pnnd. prod Šim. a Judou.

Pograd. v SPIN, v pátek po ned. Judita,1 října a 6. prosince.
Potok, 7. lil-ezna,na nod. Exaudi, 29. čer

an, 10. srpna, .. pranic.
Pouchov, v pondělí po novém roce, po

Velikonoci, po ned. Enudi, po av. Marku,
po pavilon! av. KHIe, po vlech Svatých
a vidí ve ccm. plod Um výkladní . trh
na dobytek.

Právne NMČ, na ned. Bomiaiacere,
na sv. Jakuba, na ned. po atm av. Jana,
na sv. Ener., na "Jorane a týdenpřed
tím trh na dobytek.

Pravno Slovenaké na ned. po av. Re
hori, na ned. Rogue, 24. července, na
ned po n'. Havlu, vidy čtvrtý den před
tím bodné trhy na dobytek.

Predmir. na neděli Quasimodo ., v pand.
po sv. Jana Init., člwlou ut . adventní.

Prešov, 27. ledna, na av. Trojici,10.orpna,
14. niti, 30. Iiatop.

Prešpurk, na av. Fabiána a iebeet., n
ned. Laure, na vatoupenl Pinč, 2. čer—
vence, IO. arpnn, na sv. Michala, na ".
Lucii . den před tím trh na dob.

Privide. \! nitr. stol., 20. ledna, 19. března,
3. hama, 10. srpna, na den povýšení av.
Kme, na sv. Lukáše.

Pruské, 12. března, 24. dubna, 24. června,
11. srpna, 19. listop.

Puchov v. Pont-nov.
Pnkauec, v nedeli Septuag., na ned. de

vllník na av. .liH., na nevblh'eal P. Marie,
na av. Egidía, na av. Mikuláše.

Ráb, ve stredu po kvélné ned., ve "rodu
pred Boann Telem, 22. července, 8. zal-l,
19. lialop.

Radošovce, nitr. stol., 6. ledna, 3. května,
na ned. Enaudi, 26. června, 2. července,
14. zlin.

I'lndvln. na sv. Stanislava, třetí nod. po av.
Trojicí, mi naraz. P. Marie, 30. listop.

Rajec, v pond. po sv. let., po sv. Jiří,po
av. .ofii, po smí sv. Jana, po av. Vol—
iile, po av. Mikuláši.

Balkova, na obrac. av. Pavla, na nalezení
". Klín, na av. Šlópdna krále, na av.
Lucii.

Výr-odmlrhmé na Slovenku.

Elevace Vellká, v genu. atol., na av. 10
sefa, 13. června, na av. laloule, 16. pro
sím—e: vzd, den plod lin trh na dobyl.

Rimavská bobola. 6. ledna, na květinou
ned., 15. května, na av. lukem, na accu
sv. Jana, na av. Voršila.

Rožembork, LiPIOV.,7. ledna, 19. března,
na vslollp. Páně, 29. nm, 1.proeince. nad
to ještě od 3 Kralů af. do Velitonoci
každý čtvrtek trhy na dobytek

Sabinov. 24. února, 24. dubna, 24.Cervna,
na pov. ev. Khte, 7. proa.

Sarvúů. v Békešslcé atol., na ". Matěje,
zvlášť na dobytek, na av. Jana Ilut., na
av. Lukáše, na av. Tomáše.

Soberhleby, (hlib), v hom. atol., na obra
ceni sv. Pavla, na sv. Filipa 8 Jak., na
sv. Jana Kn., na Hud., na povýšen! sv.
Killa, na av. Kateřinu.

Begadjn, na sv. lili, at.čmonce,1o.rijn-,
(j.-| „SH, vždycky ne počinů V pon.

Sono, (Wartberg), v prešp. "ul., 6. ledna,
na nod. krčmou, na av. Urbana, 13. n'"
16. hjna, den před tím trh “ dobytek.

Senice, \! pond. . nedeli Okali, u ned.
Miaorik., na ne . po Bolínn Tolo, ' pond.
pred rozeslán: sv. apoltoln, na ". Angu
aliaa, druhý pand. po av. Mich-lu, na av.
Altbčlu, na av. Tom.

Serdahely, (Slřodibu'), v Sila aneb Čalo
kezy, na den sv. Pry-ky, aa ". Ladí-I.,
2. července, 11. liatop.

Sereď, v nilr. atol., 2. února, 15. května,
24. června, 15. rijna.

Sjelnlee. v lipl. atol., 2. února, aa nedali
Okuli,1. tmu.. %. července, 2. Map.
| od 1. ledna al do Velikouoci trh na
dobytek.

Skalice, druhý den po Hron-iniciál, v oa—
terý po nad. Reminiscera, \! out. po nad.
Kaple, 2. července, na av. Jakuba., na
narozeni ?. Marie, 1. Iiaupada, 13. pro-.
a den před tím trh na dobytek.

Slovenskú Llpče. 6. ledna, na ned. Sep
langesim., nn ". Ducha, na av. Jakuba.,
4. man.

Sobota Spišská, 6. ledna, 24. dubna, na
sv. Bartoloměje, !. Iiatop.

Sobollštč, v nilr. atol., na av. "aleje, v
pand. velikonoční, na naneben. P. Marie,
na av. lalouie, na sv. Lukáše, na poco“
P. Mar-ic. '

Saby. při Joli, 24. února, 24. března, 19.
ivana, 4. srpna, 22. nn, 3. listop.. trhy
na dobytek.

Šahy, v hl. atol., 15. m:., 15. arpna,
21. září, 5. listopadu.

nndorl', ' pand. pn nei Palm.. v outerý
svatoduini, na Bartol., na av. Luk.

Šaryš, na ned. Lu'lare, na rozeslání sv. op.,
15. srp., ". lialop., vady Ve all-edu.

arlull , ve středu po jmenu P. Ježíše,“
ned. eminiscere, ve all-edu před Veliko
nocí, ve all-edu I'ed av. Duch., 21. nm,
ve středu pred tnocl a 3 dni pred lÍm
trh na dobytek.
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Šabtjn. na obracení sv. Pavla, na sv. Jo
nol'a, na sv. Stanislava , nn prom. am.—.n
Pinguin povýšeni sv. little, na sv. Havla,
na ". Ondreje, \'idy v následující atředn

_ a toho dne trh na dobytek.
Soproů. v outerý po nedbli lnvok., 1.

Evita-', ?. srpna, 19. listup.
ŠuvnleeJtazde suché dni,: vady v pon

dčll před mu trh nn dobytek.
Stará anů, v outerý po 3 Krúlich, po

nzdóli Judih, po vštuupenl Plné, po nv.
Janu Krt., po nancbeneu P. Marie,po sv.
lichnln, po sv. Budíně,. vždy den před
tím trh na dobytek i haldou uobotn zna-»
menitý trh na obilí.

Stara Ven. \; Spiši , na neděli Palm., 29.
června, 4. iijna, 8. prosince.

Staré, v znmpl. stol., 22. lednn.24.čcrvna,
26. července, 28. :dH, 30. liatep.

Staré llrudy (Uherske),6. ledna.511mm,
2. srpna, 21. září, 28. října, a vzaly den
před tmu trh na dobytek.

Stí-edn. při Vihti., 2. února, 15. května. 24.
června, 15 srpna.

Stupava. v prcip. stol., aa zelený čtvrtek,
1. kvót-na, 25. července, 20. srpna, C. lí
ntop-, 21. prosince.

Bubny. n:: 3 líra'le, 24. dubna, na sv.
Zolií, 25. červenec, 8. J.;ill, clvn týdny po

.. SV. „ld-III.;
banny, \"nitr. ml., 25. ledna, 1. tvem,

10. lřrrna, ?. líttop., s trhy nn dobytek.Sv. !( i.. při Ilrone, ten týden po Ilrmu—
nících. po sv. Jih. na sv. .Iann htutcli, po
naneheueu P. Marie, po sv. Michala a po
obťtovául Panny Marie; \'idy v pond. trh
nailohytck & v (u:tcrý trh výklad.

Sv. Martin. !! Turhí, 24. únoru, na zclcný
čtvrtek, \! pond. l'ed Sv. Duchem. na sv.
Vavřince, na sv. Bartoloměje, na sv. Mat
tina. Nad to na vlnu 25. a 26. května a
28. i 26. ::lH.

Sv. Mikuláš. v Líptovč, na neděli Reuni
niscerc, nn ned. Emudí, 24. srpna, na sv.
Mikulik.

'l'ěkov, (Enrs),na nedělí lnvoknvítma vstou
pcni P., 8. září, 11. lislupudu.

Tv-lcšvár. nn neděli Iluninisrerm na Sv.
Ducha, na neděli před sv. 'lmicm, 6.
prosince podle ntareho knlendú v.

Teplice. v trcnč. stol., 19. luh-.mn., 29.
červnu, 2. září, 7. prosince a den před
tím trh na dobytek.

TON1)0p0l(5ubotícn), v Banátč, nn \'stou—
penl I'. podle slaného hnlcndúuu 6. pros.
;. velkými trhy na dobytek.

Tíaoscc, 17. ledna, 19. lučtna, nn n'. Va
t-i-incv, na sv. Emcr.

Tokny, 25. března, 21. čc-rrna, %. Čer
vence, 2'. září, 26. října. 21. pro:.

Trcltčln, 2. února. \- ponděli po nedeli
.ludikn, na sv. huchn, L'. ůmcncc, nn sv.
Petra v chovech, na povýšeni sv. Kine,
nn svnt. Lukáše. na sv. Ondřeje a přes
celý půst ' pondeli trh na dobytek.

Trnava, 11. ledna, a 16., 22. a 27. únon
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19. a 21. dubna. 14. a 19. šerm., % a
31. enhance, 30. srpna a 4. zdřl, 18. l
23. i-tinn, 6. a 11. pro..

Truovoc. v Lip., na sv. Nateje, na Sv. Dn—
cha, na sv. Vavřince, lin-la a Lucii.

Trnka-a, v Otavě, v pond. po sv.Dorot6.
v out. ivatndulnt. un sv. Jiří, 16. červen
ce, na den o nanebeuel P. Iaric, v
pand. po nv. Latina.

Tuum„ v Turci, 5. ledna, na Sv. Duch,
tn nv. Kinetic

Tvrdošín, v Onvó, v pond. po obracel
sv. Pavle,]. hana, an povýhal n.ll't
te, v pand. po witch Svatých.

Ungvúr (Uh—m,25. ledna, an ned. Peha.,
7. hvetnn, 25. července, 20. all-L

Vacov, ve sltedu před hrat. nod., 2. červ.
16. října. ten týden před Vino-i, . voli.
trhy na doh.

Verya, v trenč. stol., v pond. po ov. hb.
a eb., po Lntnrc, po nv. Trojiei, po nv.
Ilan-km, po natoz. P. Inde, po první
ned. adventní a tridy před tun ve attach
trh na dob.

Velka, v Split, 28. ledna, v ont. po květ.
neděli. 6. června., 1. října.

\'clkě_'l'opolčnn , na av. Antonína, na
sv. llchote, 6. větu, v pand. po av.
Trojici, na sv. Magdalenu, na sv. Bami,
na sv. &touše, na sv. Leopolda.

velky \'nrndiu, 6. lednu. nn Bott Teto,
:? července, [. zil—í,4. Hjnn.

Vesprym, 6. ledna, na av. Řehoře, na "
Flurinnn. 10. srpna, na nuon. P. Marie,
6 pm:—inet:

Vrnblnny. n:- ncd. Slug.. Hindi., 1.
srpna, 25, listopadu, Bl. prosince.

Vrbové, v,;nitr. rlnl., tm den po novém
roce a před ním trh na dnb., v pond. po
Seng., na neděli Palm., po h'nnta'te; pte
clešlé pátky trh na dob., téi 16. června,
22. července , 14. niti, 11. listop. a údy
před tím trh na dobytek.

Vrbova-, v nilr. stol , v pond. před těmito
dny, totiž pred ohra'c. nv. Pavla, předlu
flilm, před Kuntňte, plod nv. Janem Ill-t.,
pl'cd neral.. P. Marie, a v pond. po vieeh
Svatých.

Zemplín, (š. února.
Zemplín. 4. ledna, na av. latéje, 30. li—

strpada.
Zvolen. 12. ledna na dobytek, na av. la

teje, na zelený čtvrtek, na Boll Těla, 14.
znh', na sv. Alžbeta jen na dobytek, nn

_ sr. Tntuášr.
Zaltrokreky, \ nilr._stnl., nn zelený čtvt

tck, vc sttnlu |||-ed v:;toupcním Páně, '
cuterý ptcd Botlnt Tělem, na povýi. av.
hrite. v pnnd. po av. Zolli.

Žt-rnmke, \“ pand. po sv. Fabiana n Šo
_ bestinmx, po av. Trojici, po sv. Jakuba.
lelm, \- pondčll po sv. Darotc' 10. dalt

nn, nn swat. Filipa a Jakuba, na Gott
Tělo, na svntého Šllpůna krále, na pový—
šen: sutého Ill-tte, un swat Havla, na
"at. Lucii.
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Na straně 2 jost: Zelání Moravanu na cestu báseůa pak ní do strany 16 obyčejný čer

vený kelcudil' nn obyčejný rok 1861. východ a západ slunce i mčswo, ctvrte jeho. li
dovshý kalendá!- o národní přísloví.

('íeni kalendářské.
Od struny 17—28. Všem se nelle zachovati čili ospravedlněn! nepráve obviněného

kalendáre. Čtvero ročních počesův, báseň od Al. Potehníkn. Pohyblivé svátky. Dnové postní.
Čtvero suchých dní. Posvátný čas velikonoční. Noremni dnové. Svatí patronovi: zemšti.
Letopočet nové doby. meení obelnic. Zatmění na slunci . nu měsíci. Čtvero částek
ročních. Šknly kolkovní. Rod císařský.

Členi Iltererni.
Od str. 23—10. Zpráva. Moravské národnl plano od ]. Soukopa. Odkuď pochhí

nechuť kn čtení u lidu našeho od Fr. Skopalilta. Zlatá zrnka.

Členi úvalué.
Od str. 40—52. Ty jsi Petr. Illaa :. Velehradu. Údolí sloupské, báseň od ]. Sou

kopl : obrázkem. Sv. Vojtech od drn. Biloho. Novoroční sen.

Členi děje-. země- a životopisné.
Od str. 51—121. Horn Karmel od dra. Fr. Škorpiln. Počátlwvé poštovstvi od Joa.

Vurnta. Tiaícletí svetohlementaké. Nalezení oetatltiív sv. Klementa Rimskóho. báseň | pi
tch na oslavu jeho od J. SoukoPn. Zásluhy Frentiškinův v Turecku od H. Chmelíčlta.
Znelkv o sv. Klementa od drn. Bílého. Návštěva v Krakově : vo Veličco od Fr. Hoch..
Piarietsků residence v Hustopeči od ]. Dundňlka. Úmrtí sv. Cyrilln, báseň. Jeločic. bán
chorvatský. Smrt ov. Methodie : kluler Zubrdovský od dra. Bílého. Cernd hora. Boni-o
. ticho, bineň od ll. Holub-ly.

(Stem zábavné & nenene.
Od str. 122—164. Příčiny chudoby od T. Šimbery. Za tisíc let od J. Soukopa.

Strýček Prnvdmnil od Fr. Dedlta. Na veliký pitek. báseit od Koubka. Malomestske divek
vychováni od P. Obdrttilke. Památky po ev. Cyrillu a Methodiovi v krajlch našich. Oaudy
hráčovy od Ant. Dndílta. Rozjímání poctivého občana od Fr. Skopalika. l'roslov beaodm
od J. Soukopa. _ _

(Siem prluttvelove & houpoilái-ske'.
Od str. 154—175. Naši řemeslníci. Reč k tovaryiům iivnoetnickým. Dobrá rada

lepši net peníze. _("íem rozmanité.
oa str. 175—187. Dihel . kelend-iřník oa T. Šimbery. Jaký kroj nk so ntroj od

Skapolilto. Co nám noloii sv. Mikuláš od Soukopa. Pochvala-n bud' Jem Christus od A.
Jirobo. Pijavice od Per. Obdržálka. Veliki nehoda od téhož. Komu kukaůln kuhln od
Šimher .

Y Členi drobné. .
Od str. 188—206. Drobnůstky : poutě Velehrudské.

Výroční trhové.
Od lll'. 205—240.

Chyby tisku.
Na etl-eno 121 v hisni „Bouře e ticho" má státi místo hlohoví — břehové, . nu

str. 192 na posledním hidltu místo nemohli -— nemohl.

„.W——


