
Moravan.
Kalendář na rok Obyčejný

1862.
Ročník jedenáw

Nákladem dědictví sv. Cyrilla a Methodia.

Pořadatel:Ignátvurm
Hvězdářskou část vzdělal:Dr-Florian Šindler,

ředitel techniky v Brně.
\

'v PměV komissi u ntonína Řitsche.
Tiskem dědicův R. Rohrera.



K novému roku 1862.

Zdaliž láska. nešepoce
Všemu světa stvořeni?

Chvalme Boha. v hovém roce

V povděčném se koření.

Mnohý skončil dráhu žití
V době roku zašlého,

' V jarem věku musil jíti
.K soudu Boha věčného.

Posud mi však jíti břánil;
_ Ač jsem byl strom neplodný,
Od zlého mne mocně chránil,

Když svět lákal podvodný.

Zo. lásku tu v novém roce,
Dá—liPan Bůh milosti,

Bohat chci být na ovoce
V skálopevné stálosti.

Malou tedy v Církvi chvili
,Zachovej strom jalový,

Dočekáš se, Bože milý!
Žítí mého obnovy.

Slyš, o Bože smilováni,
Nyni co já slibuji,

Milost dej, ať do skonáni
Věrné slib sš'ůj splňují.



Polsky: Styczeú. Ilirsky: Sečanj. Slovinsky:

Leden (měsíc'třkrálový) má 31 dní.

Prosijuec. Rusky:Januar.

iš“„Š— — "s'i'ůricě"m]íěsfcěV"
% % Svátky a slavnost: „_ západ vý; úpa d Ctvrtč měsíce

; :: církevní ' Chadh===ci£=== &národnípřísloví.S Š b.lmh .in.. b.lm. b.lm.

: 1 „da rm-.ýrok__Obřez.P. 7158 4110 8|28 5129
2 Ctvrtek S. Gcnmcty, panny. 7:57 4 11 ráno večer , Prv'á čtvrt dne_
3 Pátek 1 s. Tita, biskupa. 7,57 4 u 9 25 81 0 g;“řefyuhod— „ _ mm. večer.
4 bobota S. 'l'elesfor a, pap. 7,57 4112 9 45 9 22

_ , 7. Ú 1 ěk d 16.
Neděle první v roce. Vstaňa vezmi dltě | matku 1© „opč':„,„,_'1,e3h_

\— jeho. Mal. 2 min. ráno.
i5 edělo s. Telesfora,pap “ 736 111370“ 610365 Posled- “v"
,s ondčlek 3 Králů,Zjew 7 56 4 151025 „;„1 *.',"ĚŽŽ'dÍ'ŽŠÝ-ÍÍĚ
| 7 Uterý Š. Severma Nor 7|56 4 16 10 43 ráno ráno.
| 8 Středa S. Marcelina Jul. 7 55 4 1-7 11 3 0 5019 Novýměsíc dne.
1,9 Ctvrtek S. Pavla, poust. 7 55 4 19 11 27 2 0 30. ve čtvrtek_o'

:10 Pátek + S. Hygina, pap. 7 55 4 20 11 56 3 6 35 “Od' 56 "““
„11Sobota S. Arnošta Arkadia. 7 54 4 21 O|31 4. 7 ' "o“
. . . SI 1

Neděle 1. po Zlcv. Daně. Když byl Pán Ježíš ve “mágů-0313757
. 12.1(310011. LUk. 2 m ve čtvrtek dnc20

_--4---—— _. „-— „__—___ --- ___-- .. -—.».---_-_—-_-.. _ ledna o 7hod.6min.

IŽFšcděle S. Veroniky Hil. 7 54 4122 1 15 Š' 5 47 aek. ráno.'13 Pondělek S. Felixe, kněze. 7 53 4 24 1 54 til 1
14 Úterý S. Maury a Britty. 7 53 4 25 2 55 6 34
515Středa S. Marcella, pap. 7 52 4 27 4 4 7 16
;16 Ctvrtok S. Antonína, poust. 7 51 4128 5 16 7 47 ; —
;17 Pátek T S. Prisky, pan. m. 7 51 4!3 6 29 814 Llnil'e pán Bůh

šlSwSobota S. Kanuta, krále. 750 4_':32 7144 8.37 kůře,tjšstli ne mera3 ———-—___._.- zcm, e y provaz m

1 Nadélo 2. po chv. Páně. () svadhé \ Kano (nalil. 3153331552223
[ Jan. 2- vším telem vLádno.Je chle a ho

219\\'cdčle Sl m) < „ncnajpžíš 7 49 4 33 8+58 8 57 nčji, alzemluv stří

20 Pondělek S, Fa iana a Šeb. 7 48 4 34 10:16 9 13 dmčiíl-k' (a!;21Úterý S. Anežky pan. m. 7 47 4 134 9 37 “ ““""" .0'
22 Středa S. Vincencía, muč. 7 46 4 37 ráno 9 58 Vámřrkgšdzcí' po
323Čt\ rtek Zasnoubení P.. Marie. 7 45 4 39 Q 50 10 _27 řeči pomát člověka.

i“24Pátek S. Thimothea,bisk. 7 44 440 2 9 10 58 Jaké srdce, “l—
25 Sobota Bbrác. sv. Pavla. 7 43 442 3 251142|k0výcgigggikčmím \

Neděle 3. po Zjev. Páně. () uzdravení malo- to '“gl'úg'fvfxmm

mocného.Mat.8.nej|éRe10d|=“dšš-č 1: t -'

'eděle S. Polikarpa, bisk. 7|42 4 44 4 43 O 41 nak 14:57:1221.321
*Š7PPondělek 8. Jana Zlatoust. 7141 4 45 5 37 1 49 ním. _iza Úte s. Karla Velk. 4 47 e 23 3 3! ' _!ff'ochgevžtnf

*29 Středa 5. Františka Sal. 7 39 4 49 o 57 4 24 3321533"“" PL "“

30 Čtvrtek S. Martiny, panny. 7 38l 4 51 7 25 5 42 Zlejesgkdyija[31 Pátek + s. Petra zNolasky 7 36 4 52 7 50 6 58 zyk pred rozumemubíhá.



Únor (měsíc hromniční) má 28 'dní.

Polsky: Luty. "irsky: Voljača. Slovinsky:Svcčan. Rusky:Februar.

Š . _ TÉ ' Slunce Měsíce
% “3 Svátky a slavnosti *=.====vy_á ! vý_ á d Čtvrtč měsíce
Ž : _ církevní clodlz—_pm $!; anárodntpřísloví
S 3 h._Im. h. Im. h-|m.h.|m.

1|Sobota S.!gnacia,biskupa.| 7134 4|54| suo s 13
“ . anú čtvrt dne

Nedčlofl. ponevPáne. .ležís“hmm vuoi—kou„mtm-il \le & 9' hl:; “;;-wh:
večer.

2 chélr 07mm. v. M. 7 33 4!56 830 922
3 Pondělek s. Blažěíe, biskupa. 7 32 455 8 48 10 32 .933329133;
4 Úterý S. Veroniky. 7 30 4; 59 9 9 11 41 12 min. \ečer. +
5 Středa S. Agathy. Frant. 7 29 5 O 9 28 ráno
6 Čtvrtek S. Doroty, panny. 7 27 5 2 9 56 O51 _Z'ío “ěl“ “XL
7 Pátek ; s. Romualda, op. 7 26 5 410 30 1 55 ;“3 „„ ;;,men;
BSobota S. Jana z Mathy. , 7 24_ 5_ 5 11 19 2752 \ečer. '

v . aNovýmésícdnel
Mdělo 5. po Zpet-' Pánů. 1) [tlumí-n; \t'lltz—D'. \ln“ '."4 128dv pátek o “no 56min. večer.

9 Noděle— S. Apolonie, p. 7 23 5 7 11 45 3 49
1 Pondělek S. Scholast. iept. 721 5 9 042 424 s; ,.
11 Úterý S. Eufrosiný, panny. 7 19 5 10 1 45 5 8 do „mgr.-37513;
12 Středa S. Eulalic, panny. 7 18 5 12 2 56 5 46 V Uterý dne 18 0 9
13 tvrtek S. Kateřiny. 7 16 5 14 4 11 6 17 1102.37 '"" 1 "k
14 Pátek s. Valentino,. kně. 7 14 5 16 5 26 _6 40 “* " l

15 Sobota Sl. Faustinu a Jovit. 712 5 17 G 44_ 7 3 Více ho" od ja

Neděle Dcvítník. (Scotungosimaý llt.>=1m1l“íf'„ajina/c 'yk'vgššllgggkšnfgi'
dčlmky. M21. 20. re, krom černétvaře

130? cdělc S. Juliany, pan. '7 11 5 19 7 56 7 32 ' Zléllčgojfšňm'co „ondělek S. Juliana & spol. 7 9 5 21 9 22 7 45 mu chce, musí sly
18 Úterý S. Flaviana. Simeona. 7 7 5 22 10 39 8 6 še“ C0se mu nechco.l

19 Středa S. Munsveta. Gabina. 7 5 5|24 11 56 8 30 !( .ehzldk (med? 30
20 Čtvrtek 5. Eucharia, bisk. 7 3 5 26 ráno 9 3 13 "* "' Y ' “

1 Pátek S. Eleona. .7 1 5 27 1 16 9 40 Umétivčasmlčeti
; 2 Sobota Sldlení 8. Petra. 7 3 5 29 2 26 10 30 není leda „mem

. _ Jez_ koláč sc hři-.

Ned. 1. po Devlt. (Seng—Simac). Slovo Boží jako bndrzielržzžlxzdšubzy'l
semeno. Luk. 8 pravdu stojí.

;23vq S letra Dam. 6158 530 3 32 11 38 Pro 16“ 80 ne
:24llondcl54laokS. Matěe apost. 6.56 5 33 417 O 51 “39153“ "“ "be
Š25Úterý S., Val urgy, pan. 6 54 534 4 55 2 7 " 'Rd? se kaidýml
26 Středa 5. Alexandla. 6 52 5 35 5 27 3 23 slovem uráží, nechl

27 Čtvrtek S. Leandra, bisk. 6 50 5 37 5 50 4 38 mezi lidi nevrátili-';
28 Pátek ;s. Osvam'a. Fokasa. &48 5 39 _s 12 5 50 .. vofgšgkmggdhlggfě
| váznou.

Sůl na chleb,

a: :hleb na sůl 5%V .



Březen (měsíc postní) má 31 dní.

Polsky: Maru-.c. Ilirsky: Ožujn'k. Slovinsky: Sušec. Rusky: Mart.

Sidii-c"—“Měsíce _ , "

ll , - " ___—.::: ===-== Čtvrtc IIICSÍCC

l

!

nmesičci

Svllk & slavnosll , ,
* Y vy- západ VY“ západ

církevní. * Ch0d chod —
a národní příslov'.

Denvtémd., h. | m. ||. | m. h. | m.

.h.

:
q.

Fl
Sobota + S. Albina, biskup. 6!46| 5I40| 6í34|

\'wdf—m',). pw hc,-vn. thlinqllagusnum ;. Sic-pý u
U w "l < „ (51

, < " " = D O

Jcriclm Luk. 18. „hod. 27 min. ve
- * 'čer.

2 >..„141.- s. Sim licia, p. 6 44 5 42 6'53 8 13 .

3 Ppndčlek , s. 16.61.6433cís. 6 42 5 44 762 9 216 ' 951133333133
4 Uterý 1- S. Kazimíra. Adria. 6 40 5 46 7,36 10 23 min. „na '
5 Středa "[ Popelec.S.Euschin. 6 38 5 17 7 57 11 40 _'
6 Člvrlek S. Bedřichu, klášt. 6 36 5 48 8130 ráno 4G Poaled- “"
7 Pálck s. Tomáše Akv. 6 34 5 50 9 4 0 39 31%šdvbgofrg'w

| 8 Snbota + S. Janu Božího. 6 32 5 52 9,36 1 38 „čer
_Šu—aieih-i_ postní (Uuudragčšiiíia.) Pan Ježiš pu N 6 1 d

koušcn od ďábla. Mat. 4. © ovým ' c "30. v nedělí o 8
hod 52 min.ráno.

%9 Muir-“iu Sv. CyriÍlÍa- 6616077" —é—36ršu5íio 32| 2 15 SI;:0 Pondčlck + 8.40771íčeníků 6 28 5 55 u 28 3 1 ““ “'““P

!11 Úterý + s. Amen, Hnraklia. 6 26 5,57 0 36 3 2 “%,-')"Q'Z'ÉLSŽQ'QZZ| ' 
12 Středa T Suchýd. Řeh. ===. 6 24 5 39 i 48 4 13 20. o 9 hod. 43min
„'13Člvrts—k js Rusiny, p. „ 622 6 o „3 5 439%,sek. večer- Za
*|4 Pátek 7 s. Malhildy, % 620 6 2 4 21 5 2"mak ji'?
41—5480623 _L>'_ [""gi'm' _ (Ž 6 18 6 4 5 36 5 24 Nechť neposlou

336010726) slm (Kuniniscelc :. Prom—naChrista chá,kdo na mm, :
Pánr,_ “at. 17_ „ tel-zovat jiným ne

__ _.. „__-_-_ _---___.- -- __ _, . .-. ___- _překáií.

16 Neděle 8. Hcrilwrtu,h. 6 15 6 5658 Š 441 “M |th "fi;
417 Pondělck 1- S. Jana Sarkandra. 6 12 6 6 8 20 6 9 ÍPŠÍCnejmie'lO'l'ře
LISÚlcry' + S. Eduardu, krále 6 10 6 8 9|38 6 33 Neicrluj. s kým;
19 Středa 1- S..!oicia pěstouna. 6 8 6101l| O 7 6jsi nerostl
90 Čtvrtek jj S. Joachima. 6 614 rám 7 41 6 'Em“ “čápů"
21 Pátek ' S. Benedikta. 6 4 6 12 017 8 27 34532306? o ní!
22 Sobota 1- S. Oklaviana. 6 2 6 14 1,27 9 33' Laskavé slovoi

646th .. po:—“m:(íq'cnmnň, 0qu P. Jclrs \y- najdeWim“ “Cho
mila! dabc-lství. Luk. '1 1. Pokorná slovo

, _ ; hněv ukrocujc.

23 I\cděle s. Otha. bisk. 5 59 6,'51 2 (GI10 42 ' P“ "h““ “—
_24Bondélek Gabriele amhnnj. 5 57 6'17 2 57111

kousne,vlídnč-li pro
Ic.. 50 mluvíš.

I25 'tcrý včslmá__1__1í,I).Maxis. 5 55 6 18 Vlídnonřečí více
26 Slředg 1- S Emanuela, Iren, 6 20 3 55 2 27 zíikáš nežli sečí.

27 Ctvrtek _1-S. Rupcrla. ř5'51 6.21 3 ( m gd? dvar'rtnluvg':

;28 Pátek '" S. Guntrama. 5'49 .6:'23 4!!48 & Kc.;u'šmfauggf
'29 SObOÍa ". S. Eusmchiň. 5'47 611)25 Ovurej, &požádán ne

l\' vdrlv 4“ pumu „mm-1.1.6, [.n—tam). Ježíše na- Odeplřvlárohatouom
WU! 5000 "'"“- h" 5- ku kulovauiodpověď.

30V, Wh- s. Jana Klimáka 5 45 ,9 J"“ "P“"bůhf' d , „b d 
LBNPondčh-k 1- S. Amose. | bl ŠŽŽŠI 8:17 „savy "ký Oh “"



Duben (měsíc velikonoční) má 30 dní.
Polsky: Kwieciel'l. llirsky: Travallj. Slovinsky: Mali traven. Rusky: Aprelj.

_.a—.-_-.

_; *; "šli—líče—_Wíl'éšl'eí "
$ 3 Svátky a slavnosti ,., __ ='T"=_== Čtvrté měsíce,
E > , , (Red západ vhy-d západ
% 5 “"M"“ = „L.:—. anárodnípřísloví.

= Q h. lm. h. ]m. h. m. h. | m

lůlerý + s. Huga biskupa. 5 41 6 29 6 0 9'27

2 Středa + S. Františka 7.P. 5 39 6 31 3330 lO!29 ,Prvú cun dne3 Ctvrtek s. BiellaTda, llisk. 5 37. 6 ale 531226 7. v pondělí 6
4 Pátek 'X'S. Isidora Ambrož. 5 34 6:33 7447 ráno , “má-19 ""“"-?
0 Sobota S. Vinc Fer. 5 32 6l34 8 21 0321 “&'—Úplněk„ne „É

Neděle 5. postní (smrtelná, Judica). Kdo z"vás V P0_'ndčlÍ0 4 h.?
bude mne z hříchu trestali ? Jan 8. _4 ""““ "če" |

. “' l

6 Neděle + s. Celestinap'lp 530 6:36 9 27 053 “““ “"( . 1

7 Eondělek + s. Herm. Josefa, 5 28 6|36 to 21 l 38 ánehgd vepon'ifflí
8 Uterý 1- S. Valerika Albr. 5 26 6' 39 11 30 1 10 "*"“
9 Středa T S. DemetriaMar. E. 5 24 6 41 0 4m 39 N

10 Čtvrtek 1“S. Ezechiela pror. 5 21 6 43' i 55) Ž Alle dn: vg). ": čolci;
tl Patek ž7bolestné P. Marie. 5 19 6 45 3 1.2 3 26, 0,0 hOÚ-23 mini
12 Sobota + s Julia “Snb. muč. 5 17 6 46 427 3__!_J ""o 5

Neděle květná. P Ježiš na oslici slavně jede do Slunce “mup“

Jeruzalellln. Milt. 21 do8 znamenld :?y'ka', , , v nc či dne'

13 Neděle S Hermenegilda 5 15 6 48 5 55 4 8 20 ?>9 hod 39 min-:
14 Pondělek + s. Tiburcia a Val 513 6 49 7 13 4 32 "*"“ l
15 Úterý 1'-S. Anastasia. Krese. 5 H 6 50 8 3:3 5 0 ,
IG Středa 1- S. Turibia, biskupa. 5 9 6 51 9 56 5 36 "" “"IÝ špalek
17 Ctvrtck Zelený tvrtek 5 7 6 52 11 7 6 20 “"'YN';"','.„„„„ „mj
18 Pátek Velilgý pátek. 5 5 6 53lráno 7 17 Ill-ivýhřebík.
19 Sobota 'X'Bílá gghota. 5 3 6 55 Oltl 8 31 memu“ ubeki

_, . ' nespáll—lí, aspoň u
Bom hod \'UllkUIIOČIlÍ. Páll Ježiš vstal z mrtvých. špinl.

M ,k. 16. V hlavě mlat, vl.
& __ f _ ___ jazyku cep: koho

20 Neděle Neděle velikonomí. 5; 1 6 57 o 54 9 47 “h““mv'oh“ "'"“
“21 [Ponděle-t POndělek velikonolni 4i59 659 1 27 10 — "m Nikdo „ „umí
22 Uterý S. Sotera & Kaja. 4458 7 l 1 59 O 16 klevetnlka,qrúdkaž-Í
23 Streda S. Vojtěcha, Disk. 4 56 7 4 2 23 ! 31.4dý míjí úkladnika '
24 Čtvrtek S. Jiří. rytířeamuč. 4 54 7 5 2 43 2 27 “ D““ “""" """
25 Pátek S. Marka, evangel. 4 52 7 7 3 3 3 51 “m 35.5.33 tm./.
26 Sobota _ š. Kletaa Marcel. 4 50 7 8 3 23 4 59 rati, na; po domrcl:' "_“ “' ' “*_*“ """ kl bl \

Neděle 1. po Velikou. l" Ježíš vSel zavřenými ephdo Íf'lÍe...pred

l dvehni Jan 20 . t.čbýouhhillló0 tobě u| „___ jlll ch

27 Neděle S. Anastasia, pap. 4Š49 7[ 9 3 '43 (si 5 Jak mluvlšo ci
28 Pondčlek S. Vitalíska, mm“ 4347 7|10 4 5 7„4 “C," “Slyšíš také 0

29 Úterý S. Petra_Veronsk. 4l4'5 7'114'348l20rwclláló tech blavl30 Streda S. Kateřlny Sienské. „443 7.ii2 5 9419 na na by se nulla-,*
__Í 7.„_ čova kukla nehodila.

("'Á:



([

Polsky: Maj. Ilirsky: Svihanj. Slovinsky:

Květen (měsíc Mariansky') má 31 dní.
Velki traven. Rusky: Maj.

'Š „MĚ—— .-7__--__*- _ASIunce Měsíce _m = \ '
Ě ?. Svátky a slavnosti 4 L J á d vý_ zd .d * Ctvrtě měsme,
: : církevní ; ! pa \ chod_P__ a národnipřislovi.

==: 3 ' h. lm. h. lm. h.| m. h_ lm.

1 Čtvrtek s. Filipa a Jakoba. 4|4| 7 14 5 42I1016
2 Pátek " S.Sigmund. Alban. 4'39 7 16 6 11 10 43 ,Prvá čtvrt dne
3 Sobota Nalezen. sv. kříže. 4437 7 17 7 21 u 45 7. ve stredu () 4. hod. 30 m. ráno

Nardi-iv“'( pu XX,-hmm !". 1M jší—L'.gvňaljl dobrý. Jan 10. ČI./Úplněk dne 14.
v út_erý o 0 bod,

4 \'ťdť-Ěr S. Floriana, m. 4'35 7 19 8 11 ráno _6 mm. "no.
5 Pondělek S. Pia V., papeže. 4 3-1 7 21 917 O 8 ůřosled “V"
6 Útkterý S. Jana z Dumasku. 4 32 7 22 10 25 O 40 dne 20 ' "“Ě'Ý
7 Středa S Stanislava, bisk. 4 31 7 24 11 36 1 4 oe: hOd 45 min
8 Čtvrtek Zjev. sv. Michala. 4 29 7 26 O 48 1 27 V "
9 Palek S. Řehoře Nazian. 4 28 7 27 2 3 147 9 N “ VÝ "' č 9 'c

10 Sobota Š Isidora. Antonína. 4 26 7 28 3 21 2 6 233303321:

\ťliůlc L'. pu Veliki—Jimi. Maličko & neuzi-íle mne. “čen
J a 16. lu ! i

l , * n Í _ _ drť). Žnamntfnti= bwisižoglg—! Ncnir'h. S. Mamerla h. 4 24 7 29 4 42 2 32 ,c (lIhesWedu dp
12 gondelekrs. Pankráciš, muč. 4 23 7 31 6 3 2 57 33.20"“"“" 36 """“
13 Ulerý Sv. Servacia, biskup. 4 21 7 32 7 27 3 32 .
14 Středa S. Bonifácia. m 4 20 7 33 8 45 4 8 Šij vdovo široké
15 Clvrtek S. Žofie mučen. 4 19 7 34 9 58! 5 O'NHVL budeš míli

216Pátek 4 5. Jana Ncpom. 4 17 7 36 10 49 6 u "=* m:“guúk'm
!17 Sobota S. Brunona, bisk. 4 16 7 37 11 29 7261“ „ “p?i"mššů'wš

' Neděle: 4. po Vchknnm:i. Jdu k tomu kterýž. mac repaLidská mluv,

; poslal. Jam 16. mořská vlna. &

' : ld Čiň ty,co máš,a:
18 Nťďěh S. Venancia nmč. 4 15 7 39 ráno 8 45 ' ineeh Pluvm' co!
19 Pondělek s. Isa. Petr'a Cólcst. 4 14 7 40 o 2 10 3 Ch“5370142253434
20 Úterý S. Bernardina Sien. 4 12 7 410 27 11 20 nečinili,je“ aminů-;
21 Streda S. Felixe, kapucina. 4 11 7 42 O48 0315“ ""h“
22 Ctvrtek S. Julio pan„ muč_ 4 10 7 431 9 „ŽŠ ě Pes štěká, ale
23 Pátek i S. Desideria, hisk. 4 9 7 45 1 29 2 49 m tzi1343111321143;utrestů,;
24 Sobota S Johnnny, manž. 4 8 7 46 1 48 3 57 * Sám"V'" Plc'ká4

_ 4 . _ _ Sliby — chyby.

bnx-“déle_._ pu \fcllknnml'l. Budete-li mu prosili Otce. králklělouhý jazyk,. un. 16. "ne'
Připovědíti jesi

! _ 4 k , 1 |

;25 Nt'déle S. Urbana Řeh. 4 7 7 47 2 11 M5251;y "„ Spniti
„.;-26Bondělek s. Filipa Nercj. ..:; 4 6 7 48 2 34 6'13 ““i“ ““*“

'28 Středa S. Viléma. Bed ' 4 \ Pan—fm'llbovó &. __ y. 4 7 50 3 42 8 10 ienšu shbové za ne
:29 (A\Ttek '\znu Dt\5luupcl11_ Př.: 4 3 7 51 4 13 8 4:8Jmnoho “ojí'
;30 Pátek 't S. Petronilly. pan. 4 3 752 5' 2 931
ři Sobota S. Ferd. 41 2 7 53 GI 3 10 11



Červen (měsíc Božího Těla) má 30 dní.
Polsky: Czerwiec. Ilirsky: Lipanj. Slovinsky: Iložnik. Rusky: .luuli.

- f; “g ' slímce lllčšlce " " *
»? “33 Svátkya slavnosti === =T==== Člvríě měsíce
E > “" západ “3 zúpa , „
:_- = církevní C'md “Md :: národní pnsloví.

% s h. Im. h. ' m. ll. : m. lh. | m.

Neděle (5,po Velikonooi. Když prijdu nlěsilol. .l lí). ); Prvá čtvrt dne
_. 5. ve čtvrtek 0 5

1 Neděle S. Juvencia. Forum. 4 O 7 55 7l 6 10'43 “Od-49 "" "“"-l2 Pondčlok S. Erazima, m. 4 O 7 56 8 [411 7 U | ak d 1
3 Úterý 3. Klotildy, král. 3 59 7 57 9 23 u 31 v Žůrek 0 73.031
4 Středa S. Kvirina, mučen. 3 58 7 58 10 34 ll 51 23 min. rano. '

5 Ctvrtek _S.Bonifácia, biskup. 3 57 7 58 11 47 ráno C P 1 d

6 Pátek ' s. Norberta, bisk. 3 57 7 59 o 59 Ol 9 „1913 ;e 53,13;7 Sobota S. Roberta. 3 57 8 O 2l20 O 31 4 hod. 2.1.1.,ráno)

lioží hod svalodušní. Miluio—likdo mno. Jan. N. na NOVÝmčsícdnei'
27. v pútclt 0.7'

8 Šeíělo Ned. Svatodušní. ? 3 56 8—1 335 O 55 233. 59 ""n' ""

10 Úterý ;. Markéty, králov. 3 55 8 3 6 18 1 58 Slunce vstoupí.
11 Středa Suchý d. 5. Bar. _Š 3 55 8 3 7 31 2 42 do “mezi Nika;
12 Cívrtek . Jana z Fak. .=, 3 55 8 4 8 35 3 44 f)?lo Míca o;; "met
13 Pátek „_S. Antonína P. % 3 55 8 5 9 “ll 5 1 „ber_začáteklétaf
14750bota ' S. Basilin Velk. „3 3 54 8 6 10 1 6|2O

Neděle 1. po sv. Úuclm. Luk.—BT'n—Slívíosl me|- pm." pan, ko

svčlějšl Trojice Boží. Mat. 28. zich_cliámt;zlztímslo
? __ ___“ vo Jem ep _. .

15 _Neděle 5. Víta. Srdce Jež. 3 54 8 6 m 28 7 39 „", EiffááhžceĚŠJ-ĚF
16 Pondčlek S. Benna. S. Frantis. 3 54 8 6 10|52 9 0 Tech slov (sli-l

17 Úterý S. Rajnera, zpěváka. 3 54 g 7 HM 10 1; 322.73; 13213 se18 třed . ar a Mar-. 3 "4 71133112 - ' 4
19 Jívrle ĚOŽH'IO“něm. (, 3 g-l 8 7 ll 54 O 39 alibuůdoatonzůeksg.
20 Pátek 'l S. Silvera, papeže. 3 54 8 8 rá_no 1 47 táhneš: i topůrkallto.

21'Sobota S. Aloisia zGonz. 3 54 8 8 Oi18 2 55d hž'ÝCh'H"new|1 '— A! ___I ' '-- ,—;—."— c . „

Neděle 2. po. sv. lnu,-hu. 161036? UČlI'lll vcvon vc- ý Podobiznapýchy;i 00. „u . - . jest páv; o něm sei
_____ ___ __ _ ____ _ _ ___ praví: Páv má krá—Š

22 Neda“ g. Pavliaa, bisk. 3 54 8; s o 38' 4 5 ŽlLdÉJ-ÍŘÍkilg 0523
23 Pondělek b. Agrlpmy, muč. 3 54 8, 8 l 8 5 7 bclský- Anebo i m.-;
24 Úterý S. Jana křestilele. 3 54 Sl 9 l 42 6 4 to: Páv ma _půl'íjako!

25 Středa S. Prospera, bisk. 3 55 8; 9 2 27 6 55 ;"flěl .kr0_kkiakozlo-'
26 Ctvrtek S, Jana a Pavla. 3 55 8“ 9 3 59 7 31 "* 31:23:83 333
27 Pátek ' s. Ladislava, krále. 3 5:3 8 9 3 57 8 „ ch,. .... jednom dřevě,:
28 Sobota ' S. Lva ll., pap. 3 56 8 9 4 58 8 47 rostou. .

_ -—-— __ —--———v—-——-—-——— Není dudka bez

leélc 3. po sv. Diu-lm. (l/.lll|('l'|l0" o. .in. .nh, l7l. š:“llgllgv " h"“P“el' z p C y.
_- ---.- Dokud b lk alš'

2—9? míří—. Sv. Pelra &Pavla. I 3 56 8 9| 6' 6' 9 15 v hodnosti, b;! Šlo;30 Pon'dčlck Památka sv. Pavla. 357 8 8 7 14 9 38 *“ “""moudfo'“



Červenec (měsíc apostolský) má 31 dní.

Polsky: Lipice. Ilirsky: Sárpnnj. Slminsky: Mali Sol—pan.Rusky: Julji_

Ě "š Slunce Měsíce
.g; 3 Svátky a slavnosti T „„ , Čtvrté mčsicc
: > ' chod západ cl od lupnd . ' „. .= : elrkevnt „==-= _;===____„ a narodni prlslow.
Š a b.lm. b.lm. b.lm. b.lm.

1 Úterý 5. Theobalda, poust. 3|58 & 8 9 29 9 57
2 Středa Navštiv. P. Marie. 3 59 8 8 9 34 1049 39Prvá čtvrt dm—
3 Čtvrtek $.Eulogia.Heliodora. 3 59 8 8 to 49 1035 4- v Pátek, 0 11
4 Pátek ' S. Prokópa, opata. 4 O 8 7 O' ] 10 59 _ :"" 76 ""n' ""
5 Sobota 5. Cyrilla; Viléma. 4; l 8 6 1.13 11 23 , ,"

“Neděle4. po sv. Dudtu. F. Ježíš učí z lodičkv *" & UNP“ df'c “(
zástupy. Luk. 5. J Ztilmmtienk.gežerfh

GNCďěTe S. lsaiáše, pror. 4 2 8 6 2 36 tll54 “ POS'ed- “V"
7 Pondčlek s. Vilibalda, bisk. 4 3 8 5 3 52 ráno “3.184 gová'řk
&Úterý 5. Kiliana, biskupa. 4 4 s 5 5 7 cm Seče? ' """
9 Středa S. Aloisie. Cyrilla. 4 5 8 4 6 21 124 ,

10 Čtvrtek S. Amalie, kněžny. 4 6 8 4 7 10 2:33 9 13023? “SUF
11 Pátek " s. Pia 1., papeže. 4 7 8 4 7 53 359 310373; 33:32
12 Sobota S.JanaGual. Jindř. 4 8 8 3 8 27 5! 9 ráno..

Neda? 5. po sv. |)u t-llll. Nebude-li ltrjllttl'sl'spra- Slunce „mup
vndlntlst \'tlšv. Mat. 5. do znameníLvan)

* _ __ __ ve středu doc 23. o
13 han" S. Eugena. Market. 4 9 8. 3 8 44 6 3 * hOd'58 "'i" "“““
14 Pondčlck S. Karoliny. Bonav. 4 10 8 2 9 15 8 1
_15Úterý Rozeslání sv. apost. 4 11 8 l 9 38 9 8 “d“ P'ijde Pýf!
16 Středa S.P.Maric Karmelské 4 12 8 o 9 59 10 22 i?:;„“i:if,f„:“ “' "">
17 Čtvrtek S. Aleše, žebráka. 4 13 7 59 10 19 11 33 . Napyišabo čeká;
18 Pátek " S.Symforosy. Am. _4 14 7 58 1 42 0 41 důlek, &na kl'npnéhOi
19 Sobota 5. Vincenciaz P. 4 45 7 57 44 9 l 54 ků'e'f- 1,_ Í \ ,_ Lellmn!kousku,

Ixedělc b. po Sv. Duchu. P. Ježíš nasytil 4000 mu— lchleba nemám. ;

žův na poušti. Mark. 8. úbt Ns" ';HChubřheg'i_ ' v tlsl , a IC o

90 Beděle s. Eliáše, pror. 4 19 7 56 44143 2 58 P'*"'p.š„č . d
21 Pondčlek 9. Daniela, pror. 4 17 7 55 ráno 3 43 „ paty)ho, ŠŠŠ; “?
22 Úterý Š. Maří Magdal. 4 18 7 54 O 22 4 50 "10 inký Pánl'
23 střetla s. Apollitláře. Libor. 4 19 7 53 o 54 5 26 * “?"“ ““"“ * 'o
24 Ctvrtek S. Christiny, nluč. 4 21 7. 51 1 4 6 10 bo 'pžfcphzn'na ulicl
25 Pátek “i“s. Jakoba Většího. 4 22 7 90 2 5 6 45 &hadry v truhlici. '
2680b0ta S. Anny, manž. 4 23 7 49 3|56 7 17 Šlechlic ! vře-

Neděle 7. po sv. Duchu. Varujtc se falešných pro- ;:5;g.'2„;1:3_f;:g„j4

roků. Mat. 7. apot'llzts'liemseopásal.„

27 šndě'" S. Pantaleona. 4 26 7,47 4 52 7 55 chodí:'214yno'l:;'ll?::j

23 Sondčlek S. _Innocencia [. 4 27 7'46 6' 17 8 2 I' je“ vl.“iCh*" “"2 terý s. Mal-th , ann . 4 28 7l45 737 8 24 "' o“ "
39 středa s. 494034 Estel. 4 28 743 s 36 s 52 dla ŠÉĚÉŠTŠĚŽĚ;
31 Ctvrtek S. Ignácia z Lojoly. 4 29 7542 9 51 9 10 “Mělo-'



Srpen (měsíc poutnický) má 31 dni.

Polsky:Sierpiců. llirsky:Kolovoz. SlovinškyNeliki Scrpnn. Rusky:August.

33 'Š Slunce Měsíce

2 “Š Svátky a slavnosti \'ý- M_ý; _ - ČlVFlě "lčSÍCG
5 > ». . » 4.04 “P“" chod “P“" . : d ' " 1 '= : cnkeun : (' == =__ anaro mprls OVI.

Ě Š h. lm. h. m. h.|1m. h. m.1 Pátek í S. Petra v okov. 4l30 7411 9 29
2 Sobota Po:-aiunkuly Alf. 4 31 733301'020 957 DP:-vá čtvrt dnq

Neděle 8. po sv. Duuhu. Co slysim o tobě ! \ ydoj abdť2nštilšflr:no€
počet. Luk. 16 ,

3 » děk Naloz. sv. Štěpána. 4 33 7 37 4|35 10 31 \ 9541353013103:
4 Pondčlck S. Dominika, mnich. 4 34 7 35 2 51 11 15 59 min. večer. '
5 Úterý Panny Mario Sněžné. 4 36 7 34 3 59 ráno „„ ;
6 Středa Proměnění P. Ježišo. 4 37 7 33 5 4 o 40 “gnoes'lid-„čngggg
7 Ctvrtek S. Kajolana, klášt. 4 38 7 EN 5 46 1 27 „ 10 hod 54mm
8 Pátek 7 S.“Cyriaka a spolu: 4 40 7 29 6 25 2 43 ráno.

9 Sobota S.Romana, vojáka. 4| 42 _7__2_7if? 43 © No vy mč 3,c?

Neděle 9. 'po sv. Duchu. P. Ježíš plakal nad Je— “402% ; F?“dé'fžruzalémcm. Luk. 19. , 3440 o 45 mm"

10 Nvdělo S. Vavřince, IIIUČ. 4 43 7 25 7 15 5 25 Slunce vstoupi
ll Pondělok S. Susany, muč. 4 45 7 23 7 41 6 43 do znamení panny;

12 Útery S. Klary, panny. 4 46 7 21 8 4 7 55 (WW-Thom ““ 23'
13 středa 5. Hippolyta, kněze. 4 46 719 s 24 9 u ““““ 57'" ""“.
14 Ctvrtek S. Eusebia, muč. 4 49 7 18 8 49 102 Nčjlepši způsob
15 Pátek NanebevzetiP.i\larie. 4 50 7 16 9 10 11 32 “* Pyšnčho “dba“

1—6Sobota S. Rocha. Thood. 4 52 7_ l_5 9 41 O 43 "'e "C:Štoýmmnb

Neděle 10. po sv. Duchu. O tariscovi &publikánoxi. “““?lfgfťšxrmíj
Luk. 18. čátek !

17 Nťdčiň S. Liberta, muč. 4 53 7 13 10 20 1 45 „„ MY“"""" “ne'
18 [fondčlek S. Heleny, CÍStIřUV. 4 54 711 il 2 2 41 Rozum kralujeI
19 Úterý S. Ludvíka krále. 4 56 7 9 u 39 3 36 & mířeien pamatuje-:

20 Středa S. Bernarda, opata. 4 57 7 7 ráno 4 5 l k Ok0 Nell" daší21 Ctvrtek S. Johanny Chant. 4 59 7 5 0 37 4 453213, " "'Y' je“
22 Pátek 7 S. Timothea, muč. 5 O 7 3 1 44 5 18 Moře neunese,

23 Sobota S. Filipa Bennizzi. 5 1 6 1 2 50 5 47 00 fgwfl "mw" ]|CS rozum na!
Na dělo 11. po sv. DUChU. P. Ježiš uzdravule hhi— rozum.

ChOněmého. Mark. 7. Každý _Žije O
svém urně (Jak ro—

24 Neděle S. Bartoloměje. 5 3 6'59 4 1 6 9 lllmíi- _
25 Pondělek s. |.udv1ka xu, král. 5 5 6 57 5 13 630 „„ “'gg'nfoaufrgl;
126 Úterý 8. Samuela Zefir. 5; 7 6 55 6 26 6i48 „myšky. 
i27 Středa S. Josefa Kalazansk. 5 8 6 53 7 35 Rozum jest ro-'
i28 Čtvrtek S. Augustina, bisk. 5 9 6 51 8 58 7%-741.:"d'“kého “ “'P
29 Pátek _ T 5. Jana stčtí. 5:11 6 49 10 12 81| 19“““'ší'f,2„„„mů_
30 SObOta S. Růženy Lllll. 5.13 647 11. 70 8134 mekjakojnrní snétek:

| Neděle 12 po sv. Duchu O milosrdném Samaritu [0063212323321]

U_ llU\l Lllk. 40. _ V ;; čttyl-ideálzinngbgí_ „ . - - & omu 11 ze c o
3||Nodelo IS. Raimunda. | DIHI 6|4ol 0|40| 9|16 doĚekai. i



Září (měsíc anjelský) má 30 dní.

Polsky:Wrzesieú'. Ilirsky: Bajan. Slovinsky:Kimovcc. Rusky:Septembr

l

Ě É Slunce Měsíce
3: 3 Svátky a slavnosti _— .. ' Čtvrté měsíce
5 > _ \)- západ \Y- západ
: : clrkevm \ “ho“ _____ Cho“ tanárodní přísloví.

25 8 h. lm. h. im. ||. | m. h.| m

! Pondélek S. Jiljí, poustev. 5 15 6 43 1l49 lOl 6
2 terý S. Justina, Vilém. 5 16 6 41 2 55 11113 ppm čtvrt dne
3 Středa S. Mansveta, bisk. 5 18 6 39 3 42 ráno 1- V PPndÍ" 022!
4 Čtvrtek S. Rosalie, panny. 5 20 6 37 4 21 O 29 hod“ 22 """“ “'

5 Pátek TS. Vavřince Just. 5 21 6 35 4 52 4% 'To'650bota s. Zachariáše. 5 23 6 33 518 3 4 Mplnék dne 8—
., ' __ ve středu 0 9 hod.

Neděle 13. po sv. Duchu. P. Jožla zholll 10 malo-w 3 min. ráno.
mocných. Luk. 17. .., GPosled. čtvrt,

7 Neděle Slav. sv. anjelů stráž 5 24 6 30 5 41 4'22 "" 16- * ““";
8 'Pondčlet Slnv. Naroz. P. Mar. 5 26 6 28 6 6 5 35 fášolma' 2.8“mm':
9 Uterý S. Georgina a spol. 5 27 6 26 6 27 6 50 . |

10 Středa 5. Pulcheríe. Mikul. 5 29 6 24 6 50 7 3 91:03; „minc
11 Čtvrtek S. Felixe z Reguly. 5 30 6 22 7 12 9 12 OT:)hodte; .::.:
12 Pátek “FS. Guida chudého. 5 32 G 20 7 42 10 25 večer.
13 Sobota 5. Liguriaše, muč. 5 34 '6 18 8!18 „ 31

Neděle 14. po cv. Duchu. Žádný nemůže dvěma Sluncg _vstouptŠ
pánům sloužiti. Mat. o. eogr;,';f*"g,::';áfůgg

. 8 h d. 12 mi . 29

114 hedělo Slav. Jména P. Mar. 5 35 6 16 8 57 O 29 sek.oráno. Zacatek-„
lo Bondělek s. Nikodema, muč. 5 36 6 14 9 31 1 27 podzlmku
16 Uterý S. Ludmily, kněž česk. 5 38 6 12 10'26 1 57
17 Středa 'X'Suchý d.s.Lam _Š' 5 39 6 10 H 9 2 4 Myslprojde všu
18 Čtvrtek S. Tomáše z Vill. „o 5 40 6 8 ráno 3 16 (IY
19Pátek i—s. Januaria, b. 73 5 42 6 6 032 3 |. Domů“ ch'éPa
_20.Sobota t s.Eustaohia,m. ;; 5 44 6 4 1 41 4 10 &lt;-“_"" ""“"" '""
' Neděle 15. po sv. Duchu. P. Ježíš vzkřísil mrtvéhó Budči rozumem

v Najmu. Luk. ?. _ než ?Dolgomrel'fáokya?
* \. ů '( k . J. l

21 Neděle, 5. Matouše, ap. 545 6 2 2 54 4 33 ŠŠLÍnaRaĚbovŠeŠolĚĚ
22 Bondělek S. Morice, plukovn. 5 47 6 O 4 5 4 54 rozumůvv-linýZ."IŽY
!23 Úterý S. Tekly, panny. 5 48 5 58 5 20 5 13 “web " “'WYChz
24 Středa 5. Gerharda. Ruperta. 5 50 5 56 6 37 537" "“ na.. „+
725Čtvrtek S chofáše uč Pá č 5 ' ' ' Rozum" s „!
| '. _ . . n . 52 O 34 7 50 6 4 sou nespolcll._ '
26 Pátek T S. Justmy. Cypría 5 54 5 52 v.“ 10 6 38 Bradunečmímu-I
„27 Sobota 8. Kosmy a Dam. 5 55 5 50 10 27 7.16 “'“-„„ moudrosuš

' Neděle 16. po sv. Duchu. Sluší-ili v sobotu uzdra— POČÉŠÍk-dý ;, . ., ' OU l' ne 0—;

a tomu? Luk; 14. , * dléhá přihodí., hPr &

ŽŠ Neděle S. \Íáclava, kníž. (*. 5 56 5 47 lí 40 SI 4 dechasTeÍu 2:34:15,
Eondýlek S. Michala archanj. 557 5 45 O 50 9 to stojí, a na blnanech;

l30 Utery S. Jeronyma,uč. círk. 5l58 5 42 l 39 10 19 mm- '
i .

vez, hloupému dolotl
(vylot).Moudrémn Mpa-“j



Říjen (měsíc posvěcení chrámů Páně) má 31 dní.
Polsky:Pazclzicrnik. “irsky: Listopad. Slovinsky:Kolopcrsk. Rusky:Oktobr.

_:_Š "E Slunce Měsíce Č* -= S - _2; - ' '=,“"=='= =“ . tvt' ! měsíce
É 3 nitky a : wnostn “_ západ vy- lzúpad ' . “: ; církevní. “"“" gg:___ a narodnipnsloví.
Š Š ||. [m. h. Im. h. m. h. Im.

1 bllřutla S. Rmnigia, biskupa. 6 59 5 40 2 "22 |1i32 _ ,

2 Ctvrtok S.- Leodugra, hislc. 6 1 5 38 2 55 I'ÍUIO * UHM! * "ng 7

3 Pátek » s. Kandia, mučen. 6' 2 5136 3 21 050 33:33 $"“"
4 Sobota S. Franllška Seraf. 6 4 5,34 3 44 “2 8 G ' '

ČH.tit'Ít! ti. po sv. „want ?),-ŠLAHLhodn l'a'mzt Bohu, Snzstlsfť'oč za:.a..-„_ tekoo hod.-184
—"'—__————""*“"*"—' “_ ' min. VOČCI'. !

5 .\mlčlo Slavnost uv. l'ůŽt'Ilt't“. 63 6 5 32 „ 9 3 21 .
6 Ífondčlek S. Placida, muč. 6; 7 5 30 J 31 4 35 9312 ?; „malá:
7 Uterý S. Bruna, zakl. řádu 6) 8 5 28 4 49 5 45 o 8 hotl. 42 min.
8 Středa S. Brigitty, iopl. 6310 5 26 5 18 6 58 ráno.
9 Ctvrlck S. Diviše, biskupa. 6ít2 584 543 8 7 ;)„ ú , d

IO Pátek S. Františka Borg. 6'14 5 22 6 17 9 16 36:20 č::„í-tekn:
11 Sobota S. Burkhm'da, bisk. 6 N') 5 20 6 54 10 18 0 hod. 50 min.

, , - : ráno.
Nutlťlv |“Š. |d: .W. Duchu. Dunk—j,synu, ottpouátc'-|í

<? toht': hřt't'hnvé. Wm. 9. Slunce vstoupí
""""——"— “"""—' "“",— _ _ ,' * ' | Í :!

J?i\'q.l„|.- S. Mammut-ana, h. () t6 5%18 „40 11 16 Žůňnemzšcrm: £.:
!lB tfontlčlek S. Eduarda lll., král. 6 17 5'16 8318 O _7 23. o 4 hod. 33 m.
;M Uterý S. Kalixta, papeže. 6 I9 5 14 9 21 0 34 4 "k- "05"
Štř)Stí-edu S. Teresie, panny. 6 20 5 12 10'18 1 12
316 Čtvrtek 3. Havla, zakl. řádu. 6 21 5 10 11 24 1 45 _ Nachytréhomyk
317Pátek ; S. Hedvigy, vév. 6 23 5 8 ráno 2 9 "" “33533 "tak
't8 Sobota S. Lukáše, evang. 6 “25 5 6 0\34 2 33 dum, „J,„m„be “1

Nodělo 19. po sv. Duchu. Království nebeské jako méhtíiennenmoudm
svadba. Mat. 22. kdo mnoho ví, ale

. _ _ z , ten, kdo ví, co třeba.

|91\6dňle hlavnosllřos. chr. P. 626 5\ 4 1'43 2 5 Bláto bez hro
20 Eondňlck 9. Petra z Alkant. 6 “28 5 2 2 56 3 15 hitv, " blázen bez
221Utcrý S. Vendelína. Fetio. 629 5 O 4 9 3 39 “"“ ti —. , b Il
22 Středa S; Korduly, panny. &% 4 38 0:32 4 4 sm, „m? :olrĚLFI'ÝCh
23 Ctvrtck S. Severina. Jana K. 632 \4 06 6 47 4 34 Umělost světlo,

24 Pátek t S. Rafaele arch. 6'34 4 54 8 8 5 QT neumělos'vtma
25 Sobota S. Krispina a Kris. 635 4 53 925 5 55 Dlecg'xzxíčrimseilůz

Neděle 20. po Sv. Duchu. l'. Ježíš uzďmvil syna “MPÚ é ( št“' , , m n V 8

: kl'állkovu.Jnn.-1. : okrasu . „ “eště“
26 Noděle s. Evarista [., pap. 637 4 51 10 38 7| 4 “'““"č- .
27 Bondělek S..$abiny, mučen. 6:38 4 49 lt 35 8 916m£íínámosf m
28 Uterý S. Simona a Judy. 6i40 4 47 O 19 9 24 Učil; nó vševě
29 Středa S. Zenobia. Narcisa. 6i42 4 45 O 57 [O 41 dtm, “činím “5 bo
30 Ctvrtek S. Mau—cella,setníka. 6 43 4 44 1 25 11 57 háče'i'ě „660 má“
31 Pátek » s. Volfganga,bisk. .645 442 1 49 ráno „„ „„Poho„„



LlBtOpad (měsíc všech Svatých) má 30 dní.
Polsky: Listopad. llirs.: Studen j. SlUYÍllka:Listopad. Rusky:Novemhr.

Q .

„3 '; Slunce Měsíce
E “3 \ Svátkya slavnostiT*; =7—'=== Čtvrté mě.> ' V — S ' .

Š : církevm chod západ chod západ “nár dn' „11%Q * ====a= .) 1 r \.
Q , Q 11.Ind h. Im. .h lm. h.| m. P IS OVI

Hat,-„:.. HavasoaďxSvníul: ] 6|46| 4l41| 2|13| 1|11
\.'t 7117: „. \ Ú ! 61: d ,

l 41. 'po 6; : I'm-nu. Král klauh- [mů—[ „— vepčrvrlek 31013.

2 “I'/' —-“-“v cum! \th 1% 55 min. večer.; „ Všech vě d š.\ r, . rn. u 6 48 4 39 2

Ž Gond'ělck S. Huberta, biskupa. 6 50 4 37 2 23 Š 224339057381140144433.3
lýry s. Kalla Boromej. 6 51 4 35 3 21 4 44 0 7 604. 17. m.

2 Žireťak S. Emericha. Zachar. 6 53 4 34 3 44 5 53 večervr . . .
751310: S. Léona-da, PUU.S_l. 6 55 4 32 4 lo 7 5 GN 0 vý mé sícngelberla,blak. 6 57 4 30 4 54 8 8 d" 21 V vilek
8\Sobota s. Bohumíra, bisk. 6 59 4 28 5 36 9 5 “Z "“ 20 "'
, - _ _ ve er.

""“" “5.5 I'" “' [*i."4_1;;' 721115231!dui; (iáxutn (I'-dll) gšgrva iwi? dne*. ' >L ' v p te o 11

9 *. S Theodora m hod 7 "' ""“, . . uč. 7 o 4
10 Ponáělek S. Ondřeje ,AvcllirL 7l 2 4 Ž; 3 10 9 59 Sl
11Úlerý S M (_ __ 6 10 31 unce vstoupí
[12 _ arma, blak. 7 _3 4 23 8 6 11 9 do znameni střelce

Élřed'a 5. Martina, papeže. 7 5 4 22 9=12 11 43 (ih „bom dne 2213 tvrtek S. Stanislava Kostky. 7 7 4 20 lO|17 O 10 o Š had. 14 m. 53 s.

:; gášeic * SILJukunda. Scrap. 7 8 4 19 IIĚ24 0 35 ve 01“0 0 a b. e 'Opolda IV. 740 417 ráno 056 Lepší neuk, než.

\ 'J 1 __ » ' nedouk.: ('t t“ 1. [m M. Michl:, Kx-Íý'ccMam-1057 ]) [při-<“ B" muky nen

16 Ř Mm q , ' " '“) ““čNeděle S. chořc divolvor. 7 12 čCdlnlk— mu—

;; gondčlek S. Odoua Eugena, 7 13 ŽÍŽ ?ŽÍ : 1133čedlnlílcí'zumao cvi
: _týrý S. Alžběty, knčzny. 7 15 4 13 3 1 2 1 čením brousí.

.Š9 btredn S. Felixe z Valois. 7 17 4 12 4 9 ' syté bricho ne'
i__oČtvrtek Obětování P. Marie 7 19 4 11 . z 28 ““"“ '“ “““
.21 Páltčk \ S Cec'r \ 4 5 :..36 3 4 „eli slepýmije
'22 S na, mučen. 7 20 4 10 6 06 3 43 anOký(šilhuvý) králi. obota Š. Klementa, pap, 7 22 4 9 8 12 4 36 jest

Neděle 2.1, po sv. Duchu. Když uzřífe (? - \ . , menhctcnl cesta k u
Mm. 24. nmnost Sp'15t*'"'- stďí'líniha za mistra

23 Yedčlc s Edmunda o * * JB. 1“ '* ' . hn. 7 23 Y „leden mnich,

Š'; Eťgdělek Š. Janaz kříže. Flory. 7 25 4 ? 13 ?g ? 42 Ti? 7332414;knih"|:

! Ill .

||26 Sii-ga , S Ěa'e'mY, mučen. 7 26 4 7 10 56 .8 23 Když neumíš :e
27 Čtvrtěk S Vonríidabbiškupa. 7 28 4 61127 9 44 '"“Šf'l "“"“ “““"rgla, 18 u a 7 . ,. pov so.

:28 Pátek , S. Sosthcna Šůp. 7 33 4 ?) [(1)04 „ 2 všudedome'dm
Í29Í50b0laŠ Salurninabisk.18 ránomanejlépe.'' ___9 7 31 4 5 O 41 O|12 Jak o domacim
; . hřmí tak o celó_\la

% Nťdf'lr“ 1. B(IVUHŠUL U [USIQ'ÚIIÚŠI SUUdU šil "2862153133311 g::
330|'\(- i =!, IS Ond' _ va: Túhřifjcstknždé, ' „a 4 .<_ . mju! aposL 7' . . mu mezncií '; ' | '33l 4, 4' 1! 2' í[25 ný utéšísšglá;?::i.



Prosinec (měsíc vánoční) má 31 dni.

Polsky:Grudzieň. [lir-sky:Prosinec. Slovinsky:Gruden. Rusky: Decembr.

:? - Í; ' " „______* "smísí wM-ěc—íze—
% w Svátky aslavnosti „ , == Čvrtě měsíce
E : “' vy- západ , ',
: : církevní „& „i_hií== anárodnípríslovt.

3 = . h- . ||. m. . m. .

1 lfondělek S. Eligia, biskupa. 34 4 1 25 2 36 %
2 Uterý S. Bibiany p. Aurelie. 35 3 l 49 3 43 QÚplnčk dno 63
3 Středa %—S. Františka Xav. 36 2 2 17 4 54 _\ _" 'Obo'“ 0 “Od-;
4 Ctvrtek S. Barbory, panny. 37 1 2 52 6 (ÍIL 44 "" “"““ '

5 Pátek + S. Sabbase Lucia. 7 39 0 3 32 6 58 GPosled' „vní
6 Sobota S. Mikuláše.biskup. . 7 40 O 4, 5 7 53 dne 14. ' gadéli1„..,. , 11 h d. 8 ..
Neděle 2. adventní. Ty—lijsi ten, kterýž prijit! ina. fám, o m;

Mitt. 11. , ' QNový městě

7 Fodělc 8. Ambrože, bisk. 41 4 o 4 59 8 26 ?; 321713033?8' ndélck )očotíhlah.P.Muric. 42 4 O 5 58 9 9 mm _9

, 9 Uterý S. Leokadie, panny. , 43 4 0 7 1 9 46 ' _ d 
';10Středa S. Judithy. Melchiad. 45 4 0 8 6 O 16 g? raněn?
iii Ctvrtck 1- S. Damasa, papeže. 7 46 4 O 9 15 10 39 hoŽl.50 „, ráno;
.12 Pátek + S. Synesia. Max. 7 47 \4 O 10 19 11 1 [

13|SOb0ta S. Lucio plLĚHŠL_ 7 48 4 0 11 26 1—132 Slunce „stoupá,

Neděle 3. adventní. Posiali židé zýlcruzaléma k Ja- ggžgga'z'tl'; 3:22:
. 6 »novi, Jan. 1. děti cln-.r 22. o 2 h.

*— *"'"— “"—*“" 6 ' . 43 sek. ráno.,
-14t<edčle s. Spiridiona. Na 4 0 ráno 11 39 "““ ,
its Pondělek s. Irenea, mučen. 7 50 4 o o 48 o 40 „, man„ „„-
'16 Úterý 5. Adelaidy, císař-. : 51 4 0 1 36 O 26 lepši hostina. _ 5
17 Středa 'X'Suchý d. 5. L&Z. _š 7 52 4 l 3 8 0 55 Chval elzlnu,alcí
18 Čtvrtek 8- Graciana, b. „=, 7 53 4 1 4 25 1 32 zůs'ášg “3353 při-:
19 Pátek * S. Nemesia. “s 7 54 4 1 5 43 2 1' činy nehledej jiné,
20 Sobota + S.Liberata.Am. „Ž 7 55 4 1 6 52 3 16 „činy,

—' "' _ “* _ , _ , Kde se kdo :ro-j
Neděle t. naivi'nlní. Léta ]. císarstu Titana. (u, tam sei hodí. 

Kde sosna vzro

L) _- \ [Mk] 3 , stla, tam ona iklzúana:Š, 1 Neděle S. Tomáše, ap. 7 55 4! 2 7 59 4 34 V enim na r
,22 Eondělek S. Zena. Beaty. 7 56 45 2 8 47 5 54 “MŠH'JIÉĚMĚŠŽŽ
;23 Uterý S. Viktorie, panny. 7 56 4- 3 9 27 7 16 dému nejmilejší, .“

z24 Středa í- Adama a Evy. 7 56 41 3 9 56 8 39 mně má. ' _
?25 Čtvrtek Narození Christa P. 7 57 4| 3 1019 9 57 _ Kafdšmgěáokm.-,
5:26Pátek “%Štěpůna prvom. 7 57 4| 4 10 44 11 14 “'Je g;“ své ' krvi
“27 Sobota S. Jana, ap. evang. 7 57 41 5 11 8 ráno wbojnje,„o .vůj ná_'

'. . * _ rod nemiluje.
hodélc v oktávě. Narození Páně. P. Ježiš v chrámu. Bodeji „ohoni-,

Luk. 2. ' kdy více:i neůýiízlliíúmi,' ' ' že núro ni v 011“

,28 'eděle s. Mlaďátek. 7 57 4 6'1128 022 oblivárgmbmrmaf
29 Bondělek S. Tomáše, arcibisk. 7 57 4 7 11 55 1 35 prmago, udaji čes?
30 Uterý S. Davida, krále. 7 57 4 8 0 19 2 44 tvým Popemm

7 57 4 9 0 53 3 52 Smrť pro vlasť

Fl Středa S. Sylvestra, papeže.
milá & pochvalné.



Počet křesťanský.
2 ledna !. Šebat.
1. února 1. Adar.
3. března 1. Veadar.

13. „ Půst Esther.
17. ,. Suěan Purím.

1. dubna 1. Nisam.
15. „ Začátek svátků velkon.*
16. „ Druhy svátek-*
21_ » Sedmý svátek.*
22_ „ Konec svátků \elkonoč—l“

1_ května 1 Isak
18, „ Lítg bemner.
30. dubna 1. Sivan

4- června Slavnost letnic—f“

& „ Druhý svátek.*
29: „ ]. Thamuz

Čtení kalendářské

Přehled židovského kalendáře na rok 1862.

Dle počtu židovského 5621—5622,

Počet tidovsky'.

15. červenc- Půst dobytí chrámu.

' Počet křesťanský.
28- červeno. í. Ab.

15

Počet židovský.

5 srpna Půst spalení chrámu—*
27- „ 1- Elul
25- září Nový rok 5623.
26- „ Druhy svatek novoroční-*
28" ríjna Půst Gedaliah.

4- „ Slavnost smíření-“"
9, „ Slavíust pod zelenými“

10_ „ Druhý svátek.?
15_ , Slavnost palmová
16. „ Konec slavn. pod zel.*
17. „ Radost ze zákona-*
25- „ ]- Marchesvan
23. listopad, 1. Kislev.
17_ prosince Posvěcení chrámu

l- Tebeth23. „

Po znam en &n í- _Slavnosti hvězdičkou **znamenané u Židů přísně se světí.

I. Pohyblivé svátky na. rok 1862.

Jmena Ježíše

Památka modlit.P.J.Ch.

Popeleční středa
Památka trnové koru

ny P. J. Ch. . 7.
Neděle první postní . 9.
Památka kopí a h'reb. P. 14.

„ plátnaP.J.Cb. 21.
5 ran P.-J.Ch. 28.

.r :: nejdražší krve
P. J. Ch.

Slavnost 7 bolestné BI.
_P. .. _ . . 11.

Neděle května . . 13.
Zelený čtvrtek . . 17.
Hod Boží velikonoční 20.
Prosební dni. 26. 27. 28.

. 19. ledna.
Neděle Devítnik . 16. února.

18. února.
Památka umuč. P.J.Ch. 25. února.

5 března.

března.
března.
března.
bře7na.
března.

. 6. dubna.

dubna.
dubna.
dubna.
dubna
května.

Na nebe vstoupení Páně .
Hod Boží svatodušní . 8.
Nejsvětější Trojíce . 15.
Hod Božího těla . . 19.
Slavnost nejsv. Srdce P.

Ježíše . . 27.
Slavnost přečistého srdce

| P. Marie. . 29.
' Slavnost sv.Anjelůvstráž

ných 7.
Slavnost Jmena P. Marie 14.
Neděle růžencová .
Památka materství bl. P.M. 12.
Obecně posvěcení chrámu 19.
Památka čistoty bl. P. M. 26.
Památka ochrany bl. P. M. 9.
První neděle adventní . 30.

29. května.
června.
června.
června.

června.

června.

zářL
zářL

a.řqna.
řUna.
řUna.
řUna.
hstop.
hstop.

Masopust počínaje dne 7. ledna, trvá
do 4. března.



16 Čtení kalendářské.

ll. \Dnomé ponní.

TDnoíoc' pofíní iion ro lalcnbáří
nafl'cní pro úplnou iiftotn a pohoblnoft
plamenáni trojím gnamenim. 'Dnomé
malém čermenóm lříšlcm gnome
naní iiou taloioí bnomé uofíni, loo lašbt')
latoliďí') lřcitan mafttód) polnů gbršeíí
fc níufí. — SDnoioéníalóm četným
lříštem anamenaní iion rotoněš bnomé
poflní, na fterěě mamutí) poh'mů iíftí íc

bomoluic, ale porouči fe Gítlmí floatou
nímu fobč učiniti (\ imenomitě jen je:
bnou „ ben bo fota fenaiíftí.—
ÍDnoměmelíóm čcríoenóm tříšcm
&namenaní jíon ncjpřífněiííí onoíoě poítní,
fbu pomínno jefti method) polrmů fc
gbršetí i uimn tobě učiniti a ien iebnou
ga ben fe naiífíí.

Ill. (Šíma-o hutnící) čití tiumtcmůronniď) Dní.

1. ŠDnc 12., M. a 15. břqna.
2. 1m 11., 13. a 14. čermna

3. iDne 17., 19. a 20. gáří.
4. Que 17., 19. a 20. proůnce.

lV. ]Joíínútm') čas metíňonoční

moč: ob čtmrtč neběle poftní aš
bo íobott) Weiíměíěifií Iroilce.

EIB tomto poímámém čafe pomínno
toán icft ražbu; laíolíďí) lřeftan,froéínn na

řičeněmn lnčgí 5: fmód) hříchů ílronffenč
a úplně ic toognatí čili gpomíbatí, a nei:
fmětčiflí fmátoft oltářní 6 plemennou po
bošnofíí a 6 ročníccnou touhou přiimonti.

V. Horemni Dnomé.

Posvátné doby (Tempus sacratum),
v nichžto po zákonu církevním zapo
vězeny jsou všeliké hlučné krntochvílo,
plesy čili bály, veřejné hudby čili mu
siky a těm podohnč zábavy, jsou:

1.Doha adventní &svátky
váno ční až do slavnosti svatých
tl'í Králův.

2. Celý čtyrycetidenní postní čas
a tyhoden velikonoční už do neděle
provodnL

3. O čtveru suchých čili
kvntembrovych dnech, jakož i v pá
tek a v sobotu po celý rok.

4. Ve svatvečer pl'ed hlavními
svátky.

5. Na den svatých apostolův na
šich, Cyrilla a Methodia, !: němuž jistě
každý katolík v národě našem dobro- |

volně přidá den úmrtí sv. Cyrilla, 14.
února, aden úmrtí sv. Methodia,6.dubna.

Plesy (bály), hudby (musiky),
všeliké divadelní hry a všecky zábavy
veřejné zakázány jsou též nejvyššími
zákony císařskými:

1. Poslední 3 dni adventní, dne
22., 23. a 24. prosince.

2. Na Boží hod vánoční, dne 25.
prosince.

3. Na středu pepelečnou, dne 13.
března.

4. Na slav. Zvěstování P. Marie.
5. Po celý svaly týden před Veli

konocL
6. Na Boží hod velikonoční.
7. Na Boží hod svatodušní.
8. Na slavnost Božího Těla.
9. Na slavnost Narození P. Marie.
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LSmati patro'nomé óemnti,
itgbšto památfa fIatonč fe fond to forunm'ď; gemíd) nafTebo ct'fařfttoí

ŽRafouffébo.

SiňCyrilla Method, dne 9. bře
zna na Moravě.

Sv. Jan Nepomucký,
květnav Čechách. .

Sv. Václav, dne 28. září v Če—
cbach.

dne 16.

Sv. Štěpán, dne 20.. srpna v
Uhřich.

Sv. Eliáš, dne 20. července v Chorvatsku
Sv. Rochas, dne 16. srpna v Chorvatsku.
Sv. Jan Křestitel, 'dne 24. červ.

v Slavonsku.
Sv.Jiljl, dne i. záři v Koru—

tansku.
.Sv.Jířl, dne 23. dubna v Kra-_

'insku.
osef, dne 19. březnav Koru

tanskn, v Krajinsku, v Po
moří, ve týrsku av Sever
nímTyrolsku.

Sv.

Sv. Michael, dne 29. září v Ha
liči.
Hedvika, dne 15.
Slezsku.

Ladislav, dne 27. červnav
Sedmihradsku.
Stanislav, dne 7. květnav
Haliči.
Leopold, dns 15.1istopadav
Dolním Rakousku.

Florian, dne4. květnav Hor
ním Rakousku.
Marek, dne 25. dubna v Be
natsku.

Ruprecht, dne 14. _zářívSol—nohradsku.
Spiridion, dne 14. prosince
v Dalmatsku.
Virgil, dne 27.1istopadav
Jižním Tyrolsku.

Justus, dnel. list0p.v Terstě.

Sv. října ve

Sv.

Sv.

Sv.

Sv.

Sv.

Sv.

Sv.

Sv.

Sv.

VII. Eetopočet nomé Dolin.
Sto! 1862 po Statogeni $óna a Gpaftteic naňclyo Sešífic Gbrifta ieft to! oopčcínó

maiící 365 bni.

iko! tento ieft:
Db fttooření fmčta .
Db potopí; fmčta
Db galošení Stima . . .
Sb Sloučení Gbrifta SBána .
Db gtágt) Setugatěma . .
Db cílaře Ronftantina . . .

:DDpříchobufm.Gotifla a Slíže:
tbobia bo traiin čcftosflo
toanmid) . 999

Db Nošení $rašftěbo arcibiffupůmi 518
Do monument amerik) ._ . . 370

6027
4256
2615
1862
1793
1556

lRo! tento jeft:
Db Bittm) na Qiílé bože . 242
Db fmrti cífaře Sofefa. II. 70
Sb galošmimafouítébo mocnářftmi 58
Sb naftoupení cííařeffumtiflfa So

fefa I. (Dne 3. profince 1848) 14
Db utocbení jagala čeítébo bo úřa:

bů (: bo filol. . . 14
Sb aabšení Qěbichbt fm. Gorilla 14

a žUtctBobia to Brně (na ben
fm. %ita 1850) . . . . 12
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vm. Bnameni oóěgnic čili btubic mětífidj.
Směna. gnomeni. Směna. Bantumi.

í. ?Dobropán(Mercurius) 5. Rtaiomoc Bc 4 měj. (Jupiter) „.
2. Řtáfoponi čili Babo(Venus) 6. ólobolct B 8 měj. (Saturnus) '“
3. gcmě o 1 mčjicem (Tellus) 5 7. Webcjftanta 68 měj. (Uranus)©
4. Smrtonoo (Mars) d 8. %oban (Neptun). na

Ethno toto mčtni oběžnice jcft mnoho jintjd) mcnfjicb, pobobojicíd) je bwčgbám
9.—12. melitofti, to jeji tal maltjm ono gbónlimč nejmenffím bmčjbám, ttcrč profhjm
elem, be; [;mčjbóřfltjd; boleřoblebů nejfou ani ! fpatřcni. 'Bojub iid) bylo 54 mi):
pátráno, 5 nidjš nemaji mfjedjnt) pofub ani jméno, aniž prameni, ba ani čas jejidj
oběhu není gnóm. majúmoji fe SBlanetoibt).

IX. Butměni na Hana a na měííci.
Roku 1862 bude troje zatmění Třetí 21. prosince bude viditelné je—

na slunci a dvoje na měsíci. Ze nom ve jednom dilu Asie. — Prvé
všech těchto zatmění bude možná je- zatmění na měsíci připadne dne 12.
nom to druhé na měsíci vnašich června, druhé u nás viditelné
krajinách pozorovatí.—Prve zatmění 6. prosince začne o 6'/, hod. ráno a
na slunci udá. se dne 27. června od setrva až do 10'/,. Pozorováno bude
5. do 10. hod. ráno a bude viditelné v západní části Europy ana východě
v nepatrné části Afriky a Australie. v Americe. U nás zapadne měsíc v
Druhé 21. listopadu také neuvidíme. úplném zatmění.

Nejvysši cisarský rod panujici Vna Rakouské.
' Jeho ap. Veličenstvo Franti- : zen dne 7. prosince 1802. Chof jeho

šek Josef 1., z Boží milostiCisařRa— Žofie (Bedřiška, Dorothea, Vilemína)
kouský, král Uherský, Český, Lom- dcera + krale Bavorského Maxi
bardský, Benátský, Dalmatský, Chor- miliana Josefa, nar. 25. ledna 1805,
vatsky, Slavonský, Haličský, Vladimir— zasnoubena dne 4. listopadu 1824.

Skýialllimkýá malilgaběMONÍ—fvskgóaldoBratří Jeho Velič. císaře Pána.naroi se ne . srpna , za . . ..
plnoletého prohlášen dne 1. prosince nar di: r6d1333318131331“logem
1848. Když byl jeho strýc, císař p. ' ' '
Ferdinand 1., dne 2.prosince1848 Karel Ludvík, narozen dne
v Olomouci _korunu složil, a jeho otec, 30- července 1833
arcivojvodaFrantišek Karel trůnu Ludvík (Josef, Anton,Viktor),
se odřekl, nastoupil vládu. — Chot . narozen dne 3. května 1842.
císařepanaz'ElišbětaAmaliaEu- .
genia, dcera Jeho k. VýsostiMaxi- Bratr & sestra otce Jeho Volič.
miliana Josefa vojvody v Bavořích a ., ,
Jeji k. Výsosti Ludovíky Vilemíny, Císař“ Pana
nar. 24. prosince 1837, zasnoubena: Ferdinand I., Dobrotivý,
ve Vídni dne 24- dubna 1854- bývalý císař Rakouský, narozen dne

Děti Jeho Velič. císaře Pána. 19. dubna 1793. Zasnouben s, Marií
Cís. Výsost, arcivévodkyně Gi- Annou, dcerou 1-krale Sardinského,

sela , narozena dne 12.července 1856. Viktora Emanuela, narozenou dne 19.
B u d o 1f, císařovic, narozen 21. zdří 1803, ve Vídni dne 27. února 1831.

"P"“ 1858- Maria Klementina, naroze
;Rodičové Jeho Volič. císaře Pána. na dne 1. března 1798, zasnoubena

Fra ntiš ek Karel (Josef), syn dne 28. července roku 1817 s kral.
»císařeFrantiška I. (+ 1835), naro- princem obojí Sicílie, Leopoldem.
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Zpráva o Dědictví ss. “Cyrilla &Methodia.
Když na mapu zeměvid), 'kte

rouž veliký učenec-|- afařík vydal,se
podíváme, pojímá nás jakási národná
hrdost a radost taková, že se v po
hledě na velikost našeho národu tím
těšiváme, řkouce: „Hle, tak veliký
jest národ náš !“ — A tak jest ve
skutku'; — veliký jest národ nás. Ale
pouhá a holá toliko radost z něja
ké velikosti, při kteréž my účinného
podílu nemáme, jest vždy studená a
neužitečná; ano sama velikost, necht
by jakkoli náramna byla, nač jest, pakli
k užitku, ani k okrase neslouží? -—
Co prospěje strom jakkoli veliký, si
roký a vysoký bez ovoce? On jen
svým stínem a svými haluzemi jiným
menším strdmům a'květinám světlo
odejímá ,a u zrůstu jim překáží. —
Tak jest i s národy a jejich velikostí.
Tak by bylo i s velikostí našeho ná
rodu, kdyby jsme na to nemysleli,že
nám ta velikost jeho i veliké povin—
nosti ukládá. Než kterak my těmto
povinnostem zadost činíme? ——Každý
národ jest mravní osoba čili veliká
obec aneb rodina. Ten Soudce nej
vyšší bude počet žádati, “nejen od
jednotlivých lidí a osob, ale i od ce
lých národův: jak své místo v pořadí
národův a v běhu století vyplnili?
Veliký národ má zajisté veliké síly a
moci v sobě, veliké a mnohé pro
středky, kteréž ku zdokonalení života,

-ku zvelebení věd a umění, ku rozší
řeni osvěty a mravnosti. slovem ku
své ačlověčenstva slávě obrátiti může.
A čím my Slované se můžeme posud
vykázati? Malý národ egyptský vy
značil se uměním a nesmrtelnou krá
sostavbou; malý národ židovský za
choval člověčenstvu u prostřed tmy
pohanské světlo pravé víry, vydal z lů—
na svého prorokův, až i samého- světla
Vykupitele; — národ í'ecký daroval
lidskému pokolení nejvýtečnější vzory
krásy, moudrosti a vzdělanosti; —
národ římský zanechal světu výborné
zákony a práva, zanechal příklady

*.?"Y a zmužilosti na velikém počtu

jeho hrdin, vitězův & panovníkův;
novější národové Angličanův, Fran
couzův, Vlachův, Španělův, Němcův,
jakkoli na mnoze uškodili, nicméně
znamenité dary a příSpěvky do po
kladnice člověčenské slávy donesli!
A co my Slované? — Nezapirám to—
ho, že už i nás národ výborné muže
daroval světu i Církvi, a znamenité
zásluhy má 0 svět a Církev křesťan
skou. Kdo ví, co by z Europy bylo,
kdyby za času vpádův mongolských
do Europy v naší Moravě nebyl po—
vstal Jaroslav a u sv. Hostýna Tata.
rům nebyl položil meze jejich suro—
vosti ? — Kdo zná, jak to tehdáž v Eu
ropě vypadalo; musí uznati, že Slá
vové tehdáž zúrodnili půdu krví svou
pro novou zvedenost. ——Proti Tur
kům, kteříž po století byli úhlavní ne
přátelé svatého kříže a křesťanské
osvěty, jediné Slované s hrdinským
Sobieským u Vídně se postavili, a
konec učinili jejich choutkám, zpusto
šif a poturčif západnou Europu! Ju
náětí Jíhoslované (Charváti, Srbové,
Bosňáci, ernohorcá a Bulhári) čtyry
diouhé věky neustále zápasili se zbě
silým Mohamedánem. Proti zbujnělé
přemoci vojenské Napoleona jedině
slovanské Rusko bylo určeno od pro
zřetelnosti, aby tam vypadla zbraň
z rukou nepřemožným armádám to
hoto svetoborce! — Avšak to ještě
všecko jest málo, maličko u poměru
k velikému Slovanstvu, & nepřátelé
naši porád. nám vyčítají, že prý se
posud ničím nemůžeme vykázati, čím
bychom byli prospěli.— Ale co, kd ž
nám v tom celý svět vadil? — e
byl národ náš tak holubičí, myslili,
že je stvořen k otročení a k poro

Než, co činíme my
v naší malé Moravě, k oslaveni na
šebo národa?—Národ se nedá osla
viti, leč skrze Církev, a proto jako
Jaroslav a Sobieský zabáněli nepřá
tele Církve, totéž i my Slované na
Moravě činiti neopomijíme. — Touha
vlastenecká má nejslavnější zástupce
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v katolickém duchovenstvo. Velebné
duchovenstvo na Moravě, téměř co
jeden muž, plane svatou ochotností,
oslavili národ skrze katolickou Cír
kev, a nikoliv jináče. Odtud i jeho
zbraně k odstranění nepřátel, a sice:
Jednoty katolické, Dědictví svatého
Cyrilla a Methodia a spolek modli
tebný svatého Cyrilla a Methodia k
přímluvěza odtržené od Církve schís
matiky.

Co do jednot: Všelijak se spi
lalo Jednotám. Ze je to jednota vje—
dnotě, církev v církvi! ——Druhý ro—
zumkoval: že máme velikou jednotu,
k níž patřímevšeci. k atolická
Církev — třetí: že se tím dělá
rozkolnictví, pěstuje duch pýchy a na—
dutosti duchové _— čtvrtý: že to
smutná věc, kde už se musejí činiti
jednoty katolíkův pro katolickou víru
-— pátý opět: že to zkušenost nej
lépe rozsoudila. Dobrý strom nese
ovoce dobré ; a kdo chce zvěděti
jaké, at přijde do Brna a uvidí.

Dědictví sv. Cyrilla a Methodža,
Aby pak lid živěji a vděčněji se ve'ždy
mohl na to upamatovaíi, ky'm zaštípen
byl do utěšené zahrady Církve sv.:
zbudilit jsou duchovní vůdcové jeho
ústav, jenž posvěcen jest jménem ve
likých apoštolův slovanských svat.
Cyrilla a Methodia.

Toto Dědictví. naše za 11 let čítá
přes 11000 spoluúdův, — a knihy,
jím vydávané slynou zvláštnou vý
borností. Patrné zajisté požehnání
Boží na Dědictví tom spočívá. A timto
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Dédictvím hledí duchovenstvo povznesti
národ náš na vznešený stupeň osvěty
a slávy, a knihami tuto vydávanými
hledí zbuditi pozornost východných
Slovanův, od nás odštípeuých. Kdyby
u nás vanul duch velkotvárnějši, tu
bychom zarazili ústav všeslovanský
ku př. na Velehradě, to j. dali by
chom tam kněze ze všech kmenův
slovanských, ati by se tam vzdělávali
ovšem v duchu katolickém ve všech
vědách, a pak odtud by vycházely
knihy katolické ve všech nářečích
slovanských, dila učená, jako od Hau
rinův, díla asketická, jako od Re
demptoriatův, díla zábavná, jako od
Mechitaristův. Též i pro missionářství
bylby takový ústav velmi žádoucí.
Dokud takového ústavu nemáme: Dě
dictví svatého Cyrillaa Iethodia musí
nahraditi nedostatek jeho; musíme
vydávati knihy, jimiž by pozornost
našich bratří na východě upoutána
byla, aby pravdu katolickou zamilo
vali, oči otevřely & k Církvi přilnuli,
schisma dávné v nenávist berouce.
Nejsou to zajisté přepiaté sanguinické
naděje, v nichžto se kocbáme, nébrž
upřímné přání, kteréž že se vyplnili
musí,nikterak nepochybujeme. Histo—
ricko-politické listy sice praví, že prý
schisma ruské v Asii koncesvého
dojde: a však i my z Europy naň

' útoky činiti musíme, pokud nám možno,
sice neučinili jsme zadost povinnosti
své, pečovali o slávu a spásu národa
svého. Nuže vizmež, vjakém stavu
jest pokladnice našeho Dědictví.

Účty Dědictví sv. Cyrillft a. Methodja až do konce roku 1860.

a) s.Bříjnu;rotu 1860.
Q'Btíabn nomód) fpoíuoubů :: bopíattq
Hrob; 5 iiftintj a jiné přijmu .

b) ŽBtjbáni rotu 1860

Dildo čiftijdj příjmů

, Sionccm profmce 1859 gbpío:
hpiíů m tonm. m.

EZB betotuofti

!Ben'tctá Ijotomoů na fond rotu 1860

gl. h:. t. č.
14599 77

. 3987 61

“Dobromabíj 18587 38

12265 585/10

6321 795/10

60760 —
7161 EMP/.o

74243 34



22 Zpráva oDědictví sv

Emimo iifttntj této na pcnčgiďj djomá
fbčbictmi na Maltě telé icfjtč gnačnou
jófobu hill), map a obragům, ttcréjto,
tbnbu fe obprobaln, hříbata 51) n) pos
Habnici nčlolil tiííc gl. — Sdílej po!
mnohý pojbčii příftoupíltj ípoluúb bujnab
táb ímou tnibomnu fpijt) Mime mpfjítjmi
Doplnil, ognamuicme, je u poilabnito bo
ftati lac: jl. b:.
Šimotopie fm. žttjbčttj ,a . _ 70
SButomaníGBrifta tBánaBmappnu 1 58
Iidjomořjfě miBfie . . . 1 50

Za dvanáct rokův svého trvání
podělilo Dědictví ss. Cyrilla a Metho—
dia svoje účastníky touto dlouhou řa
dou spisův, uměleckých výtvorův a
jedenáctým ročníkem „M0 r a v a n a.“
Takovým spůsobem přibylo a uzrálo
na stromu národného písemnictví (li
teratury) hezká zásoba zdravého a
chutného ovoce, jímžto se občerstvu
je a živí duch milého lidu českoslo
vanského. Přičiněním našeho ústavu
dostalo se do jedenácti tisíc rodin
pěes osmdesát tisic kněh, sto tisíc vý
tiskův kalendáře a přes padesát tisíc
zeměvidův (map) a větších & menších
obrazův. To jest veliká zásluha, kte—
rouž si Dědictví o utvrzení čtenářův
ve svaté víře a orozmnožení posvát—
ných vědomostí vnašich zanedbaných
vlastích zjednalo.

Nepřízni celého dvoustoletí na
sazoval strom národně literatury málo
květu a přinášel přiliš skromného ovo
ce, tak že katolické čtení juž z včt
šího dílu bylo v rodinách slovanských
vyhynulo. Lid náš nemaje zábavy
v knihách, mimoděk oddával se náru
živostem a co by byl měl prospívati
jak věkemtak moudrostí, klesat ve mra
vopočestnosti, ve vzdělaností pořád
hloub a hloub. Dědictvím se tudyž
šťastně nahrazují, co bylo vinou ne
blahých poměrův časových v národě
našem zanedbáno. Mezery, ježto v
národní literatuře za dvě sta let se
byly naskytly, naplňuje se opět. Za
dlouhých večerů zimních a dobou ne
dělní začínají rozšafní otcové opět
zasedati u prostřed svých rodin a před
čítávají domácím z kněh Dědictvím vy—

. Cyrilla a Methodia.

sog. íšlamic :) matce Šibomjtč 1 40
Bimot jm. Gorilla :: Wtcthobia 1 5
čabiolu ga. . . . . . . 1 58
mčiintj fn). mučenitů mtjdwbníd) — 60
Šimotopíá jm. Stapijttána 1 70
©ějcpi6 fm. tatoliďé Girton 2 —
Dbtag fm. Stubmillt) . . . . — 53
Malti obrágct jm. Gutiuaoilltcs

tbobia . . . . . . — 5
Dům; jm. iBojtčdja . . . . — 53
Bímotopis jm. %rantifjto žBorg. 1 —

gimot bl. Sana Eartanbta. . 1 50

dávaných. Děti, čeládka a starostlivě
matky naslouchají slovům hospodáře
vým, v krčmách a v palírnách nebývá
juž tak hlučno jako jindy, klevet ubý—
vá, nocné toulky se přetrhnji bez ná—
sítí a království Boží se v osadách
v té míře zmáhá, v jakáž počet udův
Dědictví Cyrillomethodéjského vzrůstá!

V dědinách i ve městech začíná
se jeviti pomocí Dědictví našeho do
cela nový život; nebot v rodinách a
v besedách činijou se výklady o ži
votě veliké trpítelky sv. Alžběty, o
horlivosti světcův FrantiškavBorgia a
Kapistrana, o zásluhách apostolův na
šich, o Palestine, o válce židovské a
o missiách v Tichomoří. Korunou pak
všech spisův, jimiž nás obmyslilo Dě
dictví jsou ovšem Dějiny Církve
katolické, v nichžto se vyličuje
dvoutisícletý boj bran pekelných proti
skále Petrově, — z nichžto vysvítá
vítězství Pravdy věčné i na budoucí
časy.-— Zároveň s jedenáctým roční
kem Máravana vydal se na cestu k mi
lým rodákům životopis blahoslaveného
Jana Sarkandra. Vzácná kniha tato
skládá se ze dvou částí. Prvá část
jest klíčem k druhé, jest světlem, kte
rýmž se druhá objasňuje, jest sko
řápkou, kterouž rozlouštit třeba, aby
se čtenář dopídil jádra. Čím tvrdší
skořoupka bývá, tím sladčeji jádro
chutnává. Radíme tudyž čtenářům ži
votopisu Sarkandrova, aby kdruhému
dílu, k druhé části té knihy nepři
stupovali, dokud by prvou polovici
nebyli dobře pochopili. Prvý díl knihy
Sarkandrovy zasluhuje tím bedlivějšího
povšimnutí, poněvadž v ní dvěsta let
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života či dějin vlasti Moravská jsou
vylíčeny. Jsou to právě ty dvě sta let,
v nichžto v národě českoslounském
temnota se světlem sápasila na život
a na smrt. Doba blahoslaveného Sar-—
kandra souvisí těsno s dobou sv. Ka
pistrana, jehožto velezajímavy živo
topis si zajisté každy čtenář životo
pisu Sarltandrova znovu přečte, aby
se v mysli — v duši jeho utvořil
celek. Neboť oba životopisy patí'ijou
do hromady, jeden doplňuje druhy.
Z obou životopisův vysvítá, že národ
českoslovansky, jenž za časův Kapi
atranovýoh a Sarkandrovych z á : r a č

ně se vymknul z tenat bludů husit
ských a luterských, povolan jest ku
velikému dlllu, totiž ku smířováníSlo
vanův schismatíckych na východě se
stolicí sv. Petra. Z té příčiny pravili
jsme v úvodu letošní zprávy, že sklá
dáme velikou naději v jednoty kato
lické sv. Klementa, v modlitebně spolky
a v Dědictví sv. Cyrilla a Methodia.
Z toho vidno, kam Dědictví naše smě
řuje, jaké povahy jest,' a jakých
zásluh si jeho bohomyslní rozšířit.
v atelé o jednotu Církve svaté zjed
návají.

©tanowt)
Děbíclmí [m. Gorilla a Memento,

pohvrgeně c. !. mot. míftobtšitelftmim.

, g. 1.

llčel Ščbicttoá i'm.a(Smille aMetctvbb
Sbčbicttni pečuje :) gmielebeni libu SR 0,

\ awfl £Ijo, jatébo nač čas pošabuže;
» webem mjjeflrannč, amjj'at na 5á=
llabč mir » tatolictč, ; vyloučením
toffelilč bolitiltj.

52
vtoůí'ebťt) t! btoíašent účelutotboo.

t. epijomáui a mpbámáni tnčb, a
ftce netoltto mtjbtabnč nábošenjttjdj, ntjbtš_
můbec msbčlámacíd; a ! bucbonmím po:
třebám metu nan'ebo proble'bajícícb, smláfjtč
bčjeblju , jemčptju, pognáni
mlaftt, příruba, řemefel a nebo
at. b. 3 u) gabamnbdj fptfed) bbs
jajena btjtt má bub obrana, bab utmrgo:
mání brambtj llčftttč !atoliďe', iištoíe oba
po: (atomtj botíjta.

SBtjbómatt fe babou bčbietmim hribe
me trojí tabč:

a) Dbt'fime' šimotoptítj Gwattjdj.
b) ěptío poučné.
c) Gptftj gabawne'.

2 Šafopifo a wfjeltjalč na:, běžné.

— Deganemibčbtetmí [něm—ina a Slne
tbobia jeli: „.btae, čafopisdetemní.")

3. "Biebmčttj umělede', !. ». obtagtj,
jemčmibtj čtli mapa; a t. b.

_ 5. 3. ,
©etřent gaťonúw tifťotnnd).

ZBři wtjbamáni čafnptfůtv, ťnčlj, běš
ntjdj liftů, obtagů a t. b. bubnuje Ráma:
jící gólem; tiftomé gemrubně jacbomamati.

5.4 .
3ří3ení Sčbícttoí.

1. Cšpoiuoubem i)!bictmi ítdti
je může fašbtj, lboj ga jebe jebenttáte ga

mšbtj potají 10 si. ftř.(105l.50tr. :. č.)
2. Rba mfj'at tému; úftamu 100 at.

ftř. (105 31., r. č.) měnuie, powašomán
babega fpolugaliabatele, a abbršt
4 mátijttj měci Qčbictmím mbbaníjd)
gbarma.

3. Ebo jebnou na mšbtj bá 40 gl.
ftř. (32 jl. r. č.), bube tčboš úftamu [ po
luoubem |. tříbtj, a obbrší3 mj

') Selito, mtjborntj tento fatalidtj lift mfjelile'
gptámtj Demitra Dčbictmí nafiebo břináífí,
a na něj činěné břebtámhj ;obbomíbá.
bobřc btj btjto, l'btjbtj bo ňbomč jpolečne
pobté farníd; oíab obbírali. _m.
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tina). — .Rbo 20 51. ftř. (21 51. r. č.)
bá, ftane fe fooluoubem 2. tříbo,a
oBbršt 2 motiflt). — &bo 10 51. (10 čl.
50 ře. r. č.) pološi, babe fpquou:
bem 3. tříbo, a obbrši 1 mátifl abarma.

Qbobt)Bolo„potřebí brubčbo neb
třetího mobc'minčttetě iiš mobane' Int
Im, fpoluúbotoé ii bonátoati nebubou, nás
Brš bubefe probámati toe ptoípčcb potla:
bníce SDčbícton', aby fe nátlabnčmí bíla
wobámati mohla.

4. Řehole, bčtanftmí (míra:
daty), ofabo, !nčbótno, fftolo,
to Dino, hollo, Brattftm a ntb.
toftupuiíbmoináfoonóm ořífpčnv
lem bo fpoIn5aHabatelfttoí a tonabřečené
tříbo.

Gpoiídt par fe manžel 0 man
šeltou ímou m ieben tolito &&,
lIab o 10 31. fič., mbbámaií fe jim
lnibt) ien bo úmrtí ptmníbo ; nicí).

2151) úmrtí fpoluúbq přimo
úftatou tomuto me gnómon, gábaií fe toe:
IeB. pp. buebotoní paůóřomé, aby úmtti
talomé potlabníloloi mčbictmí, třebat i
přímo pofftou ognámiti ničili.

*Bobobne'bo omámení pííemněbo ga:
potřebj ieft, fbotolito ípquúb nčIteró 61115
! močfíi bůftojnofti monitl, neb feiinam
přeftčíyowat.
$o5namenúní1.8%obinafe béře,

oohxbiméno ie nettatt'. SDcert; ;; r o;
mbané, fonůdt není, obbírati bubon
fnibomoťub šijí; bíth) pa! ieiiq,iiné
již jméno neíoucí, nemaii prám
toboto.

!Bognamenóni 2. “Bolotoice to!!abu
totiz 5 at. flř. (5 31. 25 tr. r. č.)
fe nepřijímá.

5. Rašběmu toolno, boplnčnim
mrIabu u možní tříbu poftoupiti.
3af|1e=li tubtň !. o. fpolnúb 3. tříbo
! prmním 10 51. ftř. opětně 10 čl. ftř.,
ftane fe ípoluúbem 2. ttíbo, a ta! bále.

21mm!íp quúbftmí poftoupiti
iinému nebotooluie fe.

6. Rašbó přiftupulíct' račiž jmén o
a mino přebýmóní froěbo, ialoš
ibiftupfttoí a bčfanftroí (mifariat)
a poflební pofftu gelotubnčubatt.

7. Rašbá řnčg, ltetóš ieft úbem mě
bictmt'. fto. Gorilla a žUřetbobia, Báře na

febe povinnop, 5115m flamnoft, bab uč
ltetú ben to oltamč floatád) apoftolů Goc
tillaažl'Retbobia!ašbotočnč íloušiti
mffi ítoaton ga mfffeďomu i
mtttoé ipoluúbo. botčenébo Děs
bicttoí; a buoezlt libo :: možno, i, ii:
nou mffí ítoatou ga obrácení
nárobůto Glomanftód) ob ie
bnoto círtemni obloučenúd), Ite
touš oobošnoft jiftč lašbó fpoluúb co měrná
tatolít fpolu lonati neopomine. .

8. 3emčelí,3a tteté učtborollabel
libčbicttoi učinil, ta! info ti, jišto na [mr
teblné pofteli neiměnč 10 51. 1113.34: feoe,
bo Dčbicttoi obtáaali, ftówaii fe účaftn
námi buóomníd) milonů to přebefílčm
(7) čier imenomanod)

Rašbó, jen; Bol mtlabet učinil ga
mrtxočbo, pořubŽim ieft, bibo be;
obíebu na meliloů rollam — otoffem
nejméně10 5Lftf. — po jebnom má:
tiítu boftčnoati má.

9. Gprómu 'Dčbictroi fmťšo
tilIa (: Wřetbobia webemóbot, fe.
ftámaiící ; tužší, tteříbub m$rnč
bub na blígfu přeoómaii.

10.11iinňd) ofob a' úřabů ga
ftoupá SDčbictmí [m. Gorilla (: Metbobia
ftatona, a to jeho gamčftuóniieben ;
iebnatelů.

11. 58365“ febágítoó ie čtwrt'
[etnč, a na tooamáni ítatoftomo i ča
ftčii m Ětně, am„ čeho gapotřebí, to pos
ťabu Beat, a mčtninou blafů přítomných
móbotnítůmo nálegíd; pro ceIč Qi:
biettoí platnód) roabobomal._—!Bů=
Bot má práwo počet úbůto fmód; obcbó=
geiicíd) boplniti nebo i togmnošíti, amffa!
neiina!neštatoliclámi tnčšími,
tašboročnč utoeřejňuie gotáwu o činuofti fmč.

12. Rašbó fpoluúb :Dčbicttoi má
prámo,pífemnč nátotbt; ímé činiti apřóní
ímá proiemoloati botčenému náboru, tte
róšto při ímód) fbtomášběníd; gamógán
jet?, jid; fmčbomitč to útoabu bráti, a ble
aid), potub potřebno, profpčffno a možno
ieft, fe gadwmatt

13. 28e fporeď; & poměru
fooIfonmíbo ínab můnitlód), obmolótoú fe

ftaroftomi, a m bomnčle nebofta:

šečněm mobotoěni ! přifluňícím c.t. úžasům.



čtenou).

14. Rho témuž Sbčbicttoi obětní:
práce ftoé Iitcrni nch umělcctč,
ohbršina móflounou šóboft bonorar
pobít móbornofti, obfftrnoňi a bůlcšitofti
ípifu fmébo, o čem; móbor ufubct
proucíe

$. 5.

Slogeítláut ťněb a tobttoorůto
umělechyd).

D rogcftltnt !nčh, foiíůtoajtnúď)
přcbmčtům: Sbčbictmim roubených .*poftará
fe totibor. Ralbó přiftupuiici ! fiDčbicttoi
račiž ihneb ognámitt, iatou ceftou fc mu
tnibt) maii pofilati, aneb to ttcrém po:
bligtčm tnčhtupccttoí ic fobč bráti ga:
mými. -—
Shan—emendat l. !Bratoiblcm u

točci této oftauc, co na liňlu tis
ntčno icfl, že na poutágánt Iiítru
[měhotašbbípoiuoub to hiamni font.
misiiu p. intonina %itfdn
lnčhtupců to' $rnč, !nilm fobč mt)
Bttati má. -"—' Rbobo tomi! dytčt
pofí tou hribe ímé boftámati, rači;
fc ohrátiti franfotoanúm liftcm na
imcnomanč lnčhřupccttoi.

Výbor
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'Dognatncnóni—L'. mflclifč. bonita to
gálcšitolled) Děbictmi fw." Gorilla &
Wcthobta hubtcš pofildno pobabus
íou na čr. Guffila, ftarottu
5Dčbicttoi,profccíora bobo
flomi; gáíilto penčg oa! bub
tcš činěno to liftcch ftanlomantich
pob abtcefouna (žbuarba Qut
litn, taplana u ím. žDtagba
teno, potlabniln-Qčbtctmi
to Brně.

5 6.
%omčr ? tolábutmu řigcnt. _

1. QBIábnimu řigeni fc ponechátoá
nahlíbati to icbnáni fpoltu, Ahbitinab 5m
cbománim nařigeni u propůičcnčm potter?
genů banóch, aneb mffeobecnómi přcbptfo
ftanomnódp, a ugná-li ga potřebu, přibati
fpolfu ob přifluniciho úřabu určeného ci
íařílčbo lomioíara.

2. Rhein; f_cfpolcl rogcifti mě!, to;
hobnc totibor o iměni m buchu Dřbicttoi
fm. Gorilla a žmethobia, a pool: o tom
přebhčšnou óprámu mofolému c. !. mis
ftobršitelfttoí, a fročmu 513.1. ncibůftoinčia
flimu pánu biflupotoi.

řídící.

František Sušil, tit. kons. rada, professor theologie v Brně, starosta.
Eduard Karlík, kaplan u sv. Magdalenyv Brně, pokladník.
Ignát Vurm, spiritual v mor. slez.

v Brně,jednatel.
ochranitclně pro zanedbalou mládež

Dr. '.lan Ev. Bílý. farář v Předklášteří Tišnovském.
Jan Faborský, farář v Pohořelicích.
Bedřich Geissler, regens v bohosloveckém semináři biskupském v Brně.
Dr. Frant. Hošek, professor theologie v Brně.
Karel Kandus, lil. kons. rada, děkan a farář v Cvrčovicích.
Gunther Kallivoda, prelat a opat v Rajhradě.
Pavel Křižkovský, kněz řádu sv. Augustina v Brně.
Beneš Method Kulda, tit. kons, rada, vikař a farář na Chlumu v Čechách
Karel Molitor, farář na Velehradě.
František Maršovský, direktor v ústavu pro hluchoněmé v Brně.
Peregrin Oddržalek, kaplan v Pustoměři.
František Poimon, duchovní správce v Mašůvkách. ..
Emanuel hrabě Pótting, kanovník Olomoucký, děkan a farář ve Sva

benicích.
Jakob Prochazka, Spiritual u Voršilek v Brně.
Matěj Prochazka, tiL kons, rada, gymnasialní professor v Brně.
Jiří Slota, gymnasialní professor v Báňské Bystřici.
Jany Soukop, kaplan ve Sloupě.
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Eduard Stuchlý, tit kons. rada, děkan . farář v Noaialavě.
Bedřich _hrabě Sylva—Tarouca kněz církevní.
Tomáš Simbel-a, farář v Keiníně.
Arnošt Sirek, relat a opat v Nové Říši.
Dr. Fragntišek korpik, farář v Kučerová.
Karel Smidek, gymnasiální professor v Brně, redaktor „Hlasu“, časopiau

církevního.
Anton Sybert, farář v Lulči.
Robert Suderla, tit. kons. rada, děkan a farář v Modřicích.
Josef Těšili, tit. kons. rada, farář v Telči, bývalý c.k. školní rada.
Ludvik Tidl, čestný kanovník Brněnský, arciknéz, děkan a farář v Újezdě.

C. 1247.

Předešlé stanovy potvrzeny jsou od 0. k. m. místodržitelství.

Stranu rozesýlání (expedice) stala se za příkladem Dědictví svatoján
ského taková oprava, že ustanoveno jest troje knihkupectví ku odebírání kněh
na základě přiložené cedulkya podle pravidel na opáčné straně vytknutých.
Knihkupectví tato jsou: Nitše v Brně, Grosse v Olomúci a ivnáč v Praze.
Každému údovi volno knihy u toho kněhkupce vyzdvíbnouti, kterýž jest nej
blíiší.

lgn. Wurm.
jednatel.

Obřady korunovační.

mejbůlešítčjfjí a téměř jebinou to'e'cí,
lterou nám aa trátlébo ttmání příneíítol
toužebně očeláwontj jnčm čejhj, jejt to
ruuomoce 3. 2m. najjebo cíjoře go tráíe
Šeflébo. ERčtterě lífto ojmalo je jít: proti
ní, je prtj mnobo ftátí bube; než mu při
tom bíebíme na jinou fttóufu. Rorunomace
jeft mjájemná, Girtmí jm. požehnané pájta
mejí panomnílem a nárobem, mojuání
mito ujnání ptám a froobob. Selíloj cí=
fař pán šóboft a přání jebnoblajné neojítj
jjeí, a ga tou příčinou 5G nebíoubo, ja!
pemuě Doufáme, ! nám jomítá, nebube
ob mífto, tboj lrátee mopífjeme [[amntj

mjejb hóíům bo jemč Gere wůbec a boití-obo gioldfjt, bolbomdn :: obřobt) lo
ruuotooční, ja! je bálo ga bob mínuítjcb.

štát, jenj je tu lotunotoaeí bo biom
níbo mčjla !!táíoxoftmíGejíébo ubírá, bneb
na bronícíd), lbeš onbo ptmní ptífobu
Mdboli, ob nejmočfjíbo jemjtčbo jubí to
čele jíníjd) mjnefjeníjd) bobnoftátů a po,
jlaneů uwítón :! ě meltou jlótoon po celé

ceně boptomájen bíjwó. břmčníbčlswlj
fjín omčnčujíeícb btubbo to! jíomnč fíblo
čejtbd) Itálií ojnamuje ořídjob jebo bo
513mm). ětarofto měna SB::ajjtébo pobámů
mu t'ííče mčftjfé, pofloncotoč g(Ěed), Elko
ronn) a Gle'gjla jej mítojí,'o již 6 melí
lou nábberou pobobuje je flamnojlníprů
mob ojbobeníjmí o přeplněnými ulicemi
l'u tráíomfle'mu brobu. ?Raboítnč zvolání
obecenftmo, grouty trub, blabol bubnů .a
mošné blajo „mňedjnčdj amonů mítaji no
mébo íráíe Gedjů. Irojí [přejení tóbne
hojná pomoj, přeb nímž na loni jebe
jemjhj motfjálel 6 obnošemjm mečem;
přeb ním tří berolbotoč (blófnící) to jím
noftném občmu. 9M .bz-občanech očelámd
jej gemjftj putlrobí to čele jemonmoo o
ojíotoí jej ble Barobómnébo poboní řeči
čejlou, u) tterč ltd! talč bčluje. ©!er
6 1100511,ubírá fe bo Rerojíamněíjo djrámu
jm. ŽBíta. 11 \odjobu jej pojbtotouje
lnějítmo o prímafem trálotoftmí Šeflčbo o
atcibijtupem Dlomúďtjm. Bo ftaučenčm
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„Ič boha chtoálime“ bo řrálomfřéhohra:
bu káčí, čímž flamnoft prmního bue ie
ulončuie;

Ella bruhh ben íhromašbuii fe mh:
flaneotoé gemř me fnčmomnč ! holbotoání.
Ba tou příčinou přichági nomh řrál bo
fin! ínémomniařečí čeflou oflomuie četné
fhromáěběné gáttupce nárobní, i bámá
ubegpečení, še aemi (hee otcem bhtí. Sto
řbhš pomšbčl, ognamuie mu urlrabí lrás
lomflmi Geflého, še přítomni gáftupcomé
uárobní ie fhromášbili ga příčinou holbos
mání fmému lráli. &'Rabotinčna to pogbra
mnie lrál přítomné a flibuie, „še míle
moánč ! ulehčení gemč přiípimati thee;
into ale ob přítomnéhoaahupitelthm há
ieni prám a fprameblnofii, blahobht
tolaftí, a upemnéní trůnu bůmčrnč oče
lámá, tal í on přiílibuie měrné plnění
pominnoflí panomniďhch, a ímobobu, 5bé
bčné mhíabh a primilegia ílatoně Btor=
guief' ilia to purřrabi gemílh bále řečí
čeflou břřuie me imenu fhromájbéného
fnčmu „ga nomé garučeni tohfab a prám
lrálomňmi čeflého, profe Boha ga filaftné
panománi nomého řrále. ZDřime ale, nešli
šábá ga botoolení, abh přítomní! fllábáni
bébičného flíbu, co; flotoe holbomáuím,
připufítéui bhli, iefité iebnou &. 2m. při=
pomíná a bůtllimč šábá, abh pamčtlím
baného flíbu abčbčná práma a mhfabh
lorunh Gené proti mňem útolům háiiti
nilbh neopomínul.“ 'EBo ulončené řeči
íllábaií Gefii čelit), mčmci nčmeďh při=
fahu měrnofti a pofluffnofti nomému lráli
a náhupcům ieho, libaiíce mu rulu.Iím
fe řončí holbomání. — 9.729 ale gmláfítní
llabeme máhu na mhřon ten geomou pří:
čin. $řebnř roitume, le ble ftarobámniho
molu mfieďo íe mlumí řečí čeílou, a to
iett negmratnhm bůlačem oprámnéní na:
Weho iaghla; ga brnhé fe lorunč (ženě,
garučuií mfírďa gběbčná práma a toh
iabh, řterá ie poiabuii ! řábné famo
fprátoč a fmégálonofii gemč.

Třetího bneg rána ognamuie obemffab
íe oghmaiieí hubba příchob flamného bne.
žméfltanflé fborh a moienflé plulh táhnou
lu hrabu. $rofiorh brabčanflé fe přes
plňuií. gleimhčffi ůřábomé gemňtí ob:
náffeii ; hrabu bo fmato=18áclamílé laple
na čertoenhch polntáříeh obgnalh lráloioflé.
% přcbu lbe ucitohoffi marfíálel 6 berlou

a čcílhm lmem :: gemfhí pífař 6 šeglem.
$oíiamimffe llenotp na oltáři řečené laplr,
ibou aale bo hrabu a očelátoaií 6 oftatnim
gemánfimem řrále. Bmon fm. Bířmunbá
molá 6 mčše dprámomé notoého řrále a
očnamuie bolelo můlol máinhm hlafem
hobinu, pro celé lrálototttoi nielebůlešitou.
Rrál opoufiti iii 6 meliřou, flnmnofii lo
runoioační gcelá přiměřenou flámou řrá
lotoflon fiň, obřlopen gemanfttoem a mel
moši ;emířhmi,aibe přec prmní a Druhů
bmůr gámeďh po eefté čermenhm a bílým
fulnem mplošené, pob balbáchinem bo
metropolitního chrámu, toe ob bátonhch
bob lráloioéĚefíti fe řorunomámali lotu
nou fmatého QBácflatoa. 3mulotoé hubbh,
hlahol bubnů a hlaíp libflé to iebinh fe
poií fougmul, promolámaiíce flámu. 11
mchobu „chrámoíoe'ho umitán primáfem řrá=
lomfímííšeflého líbá lříš 6 ofiatlh ímathch,
:: boprotoágen bhmá bo laple ímatosůács
flamfřé. Rrále gbe oblilaií to občm her
melínomh meči tím, co i arcibiflup to řáplí
fm. Bilmunbá roucho meflní na febe béře.

žD'řůšeme fe tebh meči tim poohléb
nouti po chrámě a promlumiti řrátce o
mhgnámu naftámáiící flamnoftise mfiemi
6 ní [poienhmi obřabh.

EZBhlamní lobi chrámomé, m pratoo
a m letoo ob hlatoního oltáře, gřibena iíou
lefleni bílem pro ínčmomnilo a lrálomílé
bmořanính, bilem pro iiné manefíené ofobh.
Beňení tn ialoš i ném) řoňelní ob pob
lahp aš lu llenutí ob bméři až ! hlem
nimu oltáři galrhth ifou fulnem čermenhm
a bílhm. II hlamního oltáře lge mimo
pomhffené mifto na Branř evífítolní pro
arcibiílupa !Brašílého miběti bmoii trůn,
ieben naproti oltáři nélolil lrolů ob
ftupňů jeho, Druhů na hraně evangelia
naproti onomu !nížetesarcibífřupá. 913preb—
bhteríum, lteré probloušeno ieft a 6 bo
tčenhm lefiením tohlatoni lobi fe [poiuie,
m promo a m letoo ifou íebabla pro bu
dhomenůum a bmořaninfttoo, lteré při lo
runománi nčiálou práci neb ůřab tohto
námá.

!bhchom u mhpfání ílamnofti toru:
nomáční fe negbrjomalí, promlumíme ii)
o mhanamu obřabů. Ěáftlh řorunomace
ifou: ]. nomh řrál přiflibuie, še co řas
tolicltí pánomnrl fmčbomitč chcemlábařiti.
Eliáflebuie 2. moblítba B litauíi o zrnech
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Gmatycb; 3. pomagání fmatym olejem
latedyumenů; 4. anály bůftoienfttoi trá
lotoilé ie pobámaii; 5. rogličué moblitby
a řonečnř 6. ftřeb mfii .boyuílušby, mfie
fmatá. ——Set lorunotpace obřabem to

Girlmi řatoliďč gbomácnčlym, maiici pů=
mob tp gářouč ftarém, tbc iič prmui lrál
jibomffy Gaal pomatánim ga lrále byl
powyfien (1. Rrál. X. 1), coš i 6 iebo
náůupci fe bčlo (2. Rrál. II. 4; V. 3;
3 král. I. 39). blubořy ieR zaiiňč my
anam celébo obřabu. S)?otoy !rál ftlábá
flib obpotoibaie na mnobé otágly flo
mem „cyci“. i'itanie mfiecb Gioatycb bo=
plněny ifou formulemi na mylon při
tomny fe watabuiicimi; při moblitbč fa=
mě po! řrál přeb oltářem na gemi tleči.
Siš u) ftarčm gálonč neimyčn'i lněši,pro
toci a řrálomé pomagáni bymali olejem
a ta! i u nás pomagán bymá řrál na
prato! ruce, na prfou aneb meči rameny,
6 proíbou, aby ?Bůb ílušebnita fmébo
naplnil Duchem fmatym, tař aby pognal,
co ieft ! blabu mlafti, a co ga praroé
ugnal, mocnou pramici mylonati ufilotpal.
Rráli připáíá fe meč, aby iim ble prá>

' toa prambu bájil a begprámi treftal;lnč
čem fc mu pobámá, coš mygnačuie, že íe
nemá 5 pofimy tafiti leč ! yáieni práwa
a neminnotti po můlt Éoši a ! blayu
pobbanyd). Stor—una,iařo matořinomy toč:
nec mocněyo mitčge, na blamě tnižeci ieft
agamenim mgnefienofti a nebotřnutelnofti.
Beglo ieů berla paůyřítá, upomínaiici
panomniřa na l'ráínou pominnoft, že má
nároby mobiti Iaifatoč, měrnč a pečlimě,
begpečnč iicy oůřibati obe mňi nářa5y, na
bobrou paftmu i pro buffi i pro tělo je
mobiti, a royž Dotřeba táže, 'i šimot froůi
aa nárob obětomati. iBrůen my,;namu
námá gaínoubeni 6 nátobem a BGirhoi,
tterou aby be mffi pečlimofti a láflou
(bránil, bůtřlimč fe mu na frbce tla'oe.
SRÍBflé iablto a na něm řři'g ieft mu na=
pomenutim, še ieft řřeftanftym panomni
lem, apofítolfřym frálem. Sntyronifaci,
neboli flamnym boíebnutim na trůn, Rámá
le .flutečnym panomnilem gemř, še ale
ob biflupa ! trůnu ie měfti bámá, toč
přeb celym fročtem .fe přignámá, še pas
unie „3 milotii $o3i.“ — Iot trátty
obfab mňed) mobliteb. 3 tobo patrno,
ia! ctibobny ieft obřab tento, bojimatoym

;půfobem bláíaie, še\i řrál ieft, flušebni
tem onobo krále nab řráli, ienš trůny
rogbáwá; še i ou 6 bágni aftracbemfpac
feni ímé myblebáipati má, a proto milofti
SBoši t řábnému plnění pominnofti pře;
těgtycb gapotřebi má.

mamratme fe bo fmato-%áclams
ífé laply, řbe jíme cely prům—ob opatřili.
Rrál již ieft- občn tráloioítym roucbem.
8 přimági arcibiflup ; gminčné iaply, mobli
fe nab trálem bratinřou moblitbu, a již
mfiidmi fe pobybuii ! blanmimu oltáři.
913 přebu ibou btoa alolyté 6 rogšbatymi
imicemi po oboii ftranč umbele, ga nimi
oftatni budyomenftmo, infulomaui prelás
tomé lrálomftmi Geifěyo,mšby měrná tas
pitola metropolit. chrámu fw. ŽBita, pri
mas lrálomftmi Ěeftěyo íe fioymi aoíia
ftenty, meči nimiž arcibiílup Dlomúďy,
čtyři faráři sBrašífti, nefouci oftatty lwa:
tycy, fotem nid) pájata 6 podobnčmi; po
nicl) !rálomfhi bmůr ga pášaty, fflecbta
ble bůftoienftmi. 918 čele yobnoftářům
5emftyd). ieiidpš úřaby bymaly bčbičně,
fráči čeíty berolb :: bma filmyticomě, ne
fouci gemíle' toroubwe (Q obragem [m.
%ácílama na iebné, a erby loruny čeílě,
t. i. (Šecb, *.'Uloramy a Glegfta ua brubč
ftraně'), a jiní čtyři yobnoítáři, ne ouci
bma foubřy mina ! občtománi. ůlřeb
trálem famym nefou na čermenycb pol:
fftářicb ftorcbu imenomani melmošomé Jua
ly řrálomfté bůftoinotii: gesto, řičífé ia:
bllo a iorunu; ga nimi ibe gemíťy mar=
fiálet B obnášenym mečem fm. gBácílama;
pa! lrál fám mégi bmčma biflupp: řolem
něbg a ga nim poílancomé ; žlRoramy,
; Gul) a ge quffu a bmorftě Dámy.
Erouby a bubny umuuii,a tlenutim cbrá:
momym roaléyá ie boiimamy gpčw: „©ible,
poíylóm anběla fměyo 'řtery-tě přebebágeti
a chrániti bube potošbp, oftřibei a flya
ylaíu ieyo, (\ nepřítelem bubu nepřátelům
tvym a fušuiicicb tebe bubu fušomati, a
přebiyáyeti tebe bube anbčl mini.“ Rbpš
bucbotoenftmo a panftmo na ímá mifta,
iařoi trál ! trůnu, přeb oltářem pofta
meněmu, fe byli obebrali, obrací íe pri
mas a mohli fe nab !rálem. !Bo té ga
iebá u proftřeb oltáře 6 tmáři ! libu
obrácenou. zu přiroáběii brna aofiftuiici
biflupotoé lrále B trůnu řeftupňům oltáře,
; nidyá ieben oflomi primafa arcibiířupa
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nafícbomně: ,.!Rcibůftoinh'ffi Dtčc! Gma
ta matt, Girtcto !atolidó, 3m, aboftc
přítomnčbomciiaínčifhbo cíiařcžRatouftébo,
na bobnoft trate Gcílčbo potobíícněbo, to:
runomati-ráčil.“ !Brimas fc taje: „meme
liš ici ga bobnčbo a profpěffněbo této bůs
fteinofti?" Dbpotoěb: „imo i mime i
měříme, že on icft bobcn a proípěífcn
(Eirhowošia tu fprámětobotowoman“
gta toto froěbectroí bí primacz „QSobu
bito !“ a_pontaguie (ble pontiticale ro
manum) „na bůlcšitoft a bůftoinoft na.
!omffé bobnofti 6 icbnč, na těstě pomins
nofti a meliíou oLpt—měbnoftrřcb ?Bobcm
6 brubě ftrant), a imcnuic mlaftncfti, ii:
miz tašbó tról bonofiti fc má, iatog ifou:
bobaboinoft, míře tatoliďč obbonoft a měr:

.noů, ! ílužcbnítům círtctonim mašnoít (\
úcta, tc mffcm pobbanóm a ! celému ná:
robn forameblnoft a bobrotimoít.“ Hron:
čim napomínúni toto, obrací fc primaů
! oltáři, mniďni Helaii ; na pal na ftraně
ctbangclia vaba na tvář a polořnic fe
tatto gpůfobcm melemógnamnóm přcbŽBífcs
moboucítn, ptcb nímž tolcna i ncbcfítanů
fc "tančit, a trma tatto po celé litanie
o mficcbGmatód), ! icitcbá !onci arcibiffup
pomftama, a a berlou to lemici, pramici
lrólc ptcb Ěobcm fc potořimffibo po tři:
bát: šcbná Horor;: „21593 flušebntfa fměbo
91. ??., jen; ga tralc torunomán býti má,
pošebnatt rdčil;" „21qu ici poácbnati a
poímětiti ráčil ;“ „rum ici tobůl'toinofti
mlábatflě fíliti róčil;“ ! čemu mfiidmi
přítomní blafitě přiíměbčuií oo třitratc
opatuiicc: „Iě profime, nílbo nás!“ a
tněšftmo ípoln šcbná trálc. s.Bouto-.:čcnócb
lttaniid) pomftamá mu ge gentě “ tlačí,
potnb ocrfttnlc a moblitbq fc nemotonait.
s„Bo tě boprouoósen bměma biftnpt; na:
mací fc ! trůnu, ltcró ieft přeb oltářem.
Gož lboš fc bblo ftalo, .počíná fc metla
mffc fmata. *Bo cpifftotc ibc primaB i
na, promógcni fmámi aéfiftcntt), ? oltáři.
arcibiflup toftupuic naboru, trál ;,ůítótoá
to bolt. 3 obrací fc_lněmn arcibiftup
6 náflebniicimi otagtami: „$bcze floaté
rotu), ob tatoliďtýd) pěcbtůto gběběnč, fe
bršcti a ftutto fpramcblimómj ii icroiti?"
Dbpotoěb: „(Sbct!"—„Gbce6$obcrn tobě
fmčřcnč balomftmt poblc _íprameblnofti
otcům ítoód) ípratvotoati a báitti?“ Db:

.potočb: „Seč babu . pomoci Boží a'

mňccb mně pobbanúd), chci .a .I'libnii měrně
tobo gadwmatix' Zatobpowěběm, ibc po
ftupntd; ! oltářt, a na poflcbni pottctna,
to ruce obřabuiícibo arcibiftupaípratocbls
noft a mírumilomnoít můbec,3wláfít bat o—
chranu a úctu Girton a jejím flušcbnílům
přifabá, poloáe při ílomcdn \ „R tomu
mně bopomóbci Šůb a toto ftoatě Ěoší
cmangclinm“ obě ruce na otcwřenou bábu
cmqngclit. .bneb na to přiftupnjc nei
tobbíít marffófct a přcbčitá ob %crbinaw
ba IL obnomcnám gcmítbm řábctn [hor
3cnou přifabu. Strč! ílotoo ga flomcm pc
něm ii ocafuic. Dna &ní: „*Běiíabamc
%obu mňemoboucinm, Skarii, btídmn
prior—počátečním nepommrnčně iBonně a
ŽDtatccÉoši a roficm ěmatóm na toto fm.
cmangclium, še fc cbccmc tatoliďě miro
petoně přibrácti,. prámo ftatně říbiti, a
ftamům při móíabád; 318. nafíím pra:
běbctn išcrbinanbcm IL/ ob 24. tmětna
1627 a íšcrbinanbcm Ill. ob 21. břcgna
1642, napoflcbo ob . . . . potchnócb
a bobřc nabonýd) gaďfotoati, tatč 5 trás
lomftuoí ničcboš neutratiti, nóbrš ípífíc
blc nafíi mošnolti ie ntnošiti a fíititi, a
tofíe učiniti, co mu ílougi tu proíořcbu a
fláwě, jatoá nám Ěůb pomoaiš, bíabo:
flamcná, ob břícbu prmnibo nepofitmrnc za
'žRobičta 23o3i Watta a m'feďni GwatiJ'
!Běi ílomcdy: „iatoš Báb . . .“ opětně
Habe obě ruce na ctoangclium a líbá lřt'š
B oftatlo ematácb. Rboj byl mu pžcb
Sbohem to tone plnili ptifltbil, mnproííuic
arcibtítup na ?Bobu, „icni tol'fcďa na,
lotofnoi říbi ob mětúm.: pošcbnání, moc
a mír, witěgftmi nab nepřáteli), flórou a
fítaftně panowáni, miru ilbrabatnotou,
trpělitooít ibamibomu a monbroft Galo
mounomu; tou ncbeflon abraní abl) pře:
mobl tvffeďo ncptátelq ttišc, "IBC $axr.:
naňcbo Sciífíe .Erifta, ienš moci ímatc'bo
m3: pctlo ůničil a co mitěg na ?nebc
mftonpil; to němž ich toffcďo tottěgftmt;
Dn ieft fláwa poničených, šimot a fpaía
nárobůto.“ Stejnou měrow mobli fe a
šcbnaii trate i oba aůfiftuiíci btflupotoč,
mqprofíuiícc mu bart) ncbcflč ! řábnčtnu
panomání. SBo utončcně moblitbě arci.
biítup fcbě maje llcčicíbo trate ímatótn

olciěm tatedpmenů na prawěmrameně
a na príou tnoblc fe: „aby Qucb ftoatb
na blaton jabo boinč ooiclpnániamnm
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ráčil, a gnomcm'm mibitclnc'bo olcic nc: :
roibitclnůd) miloftlůčaftna ici učinil, tal f
aby to, co ! blobu ict't, nctolilo pognal, ;
ale i m'ltulcl umcfti a proti ncipramu ?
blilotim báiiti ufilomalf' !Bomagaučmu Š
Iráli pobámá pal primas bo run) mcč !
fm. QBácilama, ttcrtiš břitva bol pošcbnal, *
„obr, itm prámo Miu, bciprómt trcftal, *
Gírlcro bránil, mbowo a iirotl'r; iaftámal, :
ncpřátclb potřcl", i páiá ici ololo bcbcr, !
umóběic mu na pamět, ic ©matí nc mc:
čcm, ale měrou mítěsili. *Brňcn též po- ;
šcbnanů iafnubuic blamu ftátn (\ lrálc i
gcmč B Girtmi, aby iato icft blamou
tráloroftwi, boli „;áňtitou třcitanftma a
míru; filancn mc práci a bobató u míře.“

- c5lo bo pramicc a řičilc' iablto bo lc:
mice lráli pobótoaic, bi arcibiilup bále,
„obo touto bcrlou ipramcblnofti gbošuč
(bránil, bcgbošné babnal, bloubící na pra:
n\ou ccft'u přiwcbl, llcilé abl) pogbtoibo
mal, pnfinč rcgpttilil, poníicně potoůfiil
po přitlabu bcrlt) Domu Satoboma, Sc:
iífic Rrifta, icnš nóo icbíci roc ftinu imrti
wbmcbl na imčtlo min).“ — 8išnc5d>á=
ai nomc'mu tráli nic, lcč !oruna. 3 béfc
torcbni poftóř, iatošto primas lrólomftroí
Ěcitčbo, uárobni tcn iťmoít, šcbná ici (:
llabc na lrúlcmilou blatou, (: 6 nim _i
arcibiihtp Dlomúďó', oáitrii a aáftupcc
martrabftmi Moramilébo, po! i aGfi= |
ftuiici biifup a ncimqčfil purfrabi. Gmč- '
titcl bí bůlcšitá florou: „!Břiimiš torunu
lrálctoftmi, ltcron't na blamu Emou tla:
bou tncc bi|fupůto, ač ncbobnóda," a ořcic
„(rbp, ialo oni co paittiřomé bufii panuii
ro lrálcmftmi išoším abc na gcmi u nmitř
nab bufirmi, tal on bol obbáiccm obc
mficdt protimcnftmi, ici ic Girlmi běií, a
lrólomftmi Éobcm ntu iměfcnébo ipra:
moroatclcm 5cnsnitř, to! aby flómon to
runomán blití gailoušil na roččnofti.“ —
28 hálomitc' roucho oběnébo, inch) bů:
Boinofti ímé briícíbo lrálc, B oofroátuau
torunou ilo. QBácllatoa na blamč, mcbc
ardbiifup primaě Šciló a arcibiitup Slo,
můďó na trůn na ftraně cmangclia a
flamnč ici intbroniiuii, mogómaiícc ici,
„abn gauial a pobršcl Bobem mu tmě:
řcnó trůn, ltcrti bofub orámcm běbictwí
to bršcní měl.“ QIuiabim ici, tončt' itom:
„Wa tomto trůnu trdlotoftčm utrorgcnta
tv hólomitwí na mččnoiti B ícbou panu,

Dbřabt) lo'runotoačni.

lodní račiž,Ii ubčlttt Stůl Irálům (: !Báu
pánům, Sešíč erftuBJ' !Bo té přlftou:
btm (: blubocc ic potlonlm gcmilb put:
trabí na itolct icbícímu Itáli, raboftnám'
blafcm to řeči čcilé mngómó zrnech; při
tomně, řta: „iBoibtnc a přtgnámcimc ic
! naíicmu forunoroančmu hráli o bčbičnč:
mu, ncimtloftímřifiímu vám!“ a 6 info
tcm mfiicbnt přítomni třilrótc promoláo
mail hlučně: „Gluma ťorunomanému

; lraltancimtloftiméifiimu bčbtčnémupánul"
Gc roiicd) diol-ů miíi ic blabol bubnů .:
blue trub to raboftnč tl) pouto. 8 ne:

' mcfilá purtrabt a ga nim rofitd)ní ftaroo
. mě ( poilancowč fpčcbaií ! trůnu, a ic

bcnlašbti břímc potlctnum, bmouma prftq
botótó ic torunt) m přcbu nab čclcm frólc.
!Bo tom primas trálomftmí, ftoic na pra
mici trůnu, mclcbnbm gauotuic blaicm:
„Tč %oba dimáltmc! óubba to chrámu,
mcnlu pal btmční běl, ftřclba mficbo moi:
ita i mčfitanflód) fbotůto, blut bubnům
a pronilamb blue polnícb trub, mclcbnó
blabol miicd) 3monů ftomčšttč “Brolin
ognamuig balclóm rolaftcm, že na ftolcc
trálůro (Scitócb boicbl nomó frál. 913(hráz
mě toglébá fc ilamná bubba, moblitbo a
plcíánt mftupuii ! ncbi, po měl'tč a mla
ftcd; raboftni 5am5níuoaii blaiomč, poitti
fc to icbno přání: Ena tnnobá léta! —
Strál itš ic torunomón. (iná-ll být Ira
lomna icíitě lornnomána, přltoábí ii trál
přcb arctbiitupa a profi ici, aby & it to:
runomati ráčil. 8' bčic ic po! rclli obřab
6 malými měnami, info iimc ftručnč too:
pialt. Dbočcinč ic ale torunoroacc há:
lon—nt; na iinó bcn obří—SM.) ——ŠBo „Te
Deum“ (: přtiluffné moblitbě ibc arcibi
ilup na iroůi ftolcc na ftranč cptfitolnia
potračuic tnc mfil fmatě. Rrálmbctogbam
šcčlo :: říoflě iablto těm, iimš bršcní itd)
ooblc úřabu přiilnfií, pollclá na připra
mcné přcb trůncm llctátto; při cmangc,
lium opět roi'tana, brií ic to rutou (: pal
líbá cmangcltum. Rho; to „Credo“ ga
tognítoaií mc gpčmu ilotoa: „QI mtělcn icft
; SDucba fmatébo a' t.b.,“ přebi'tupuic Bc
imou bcrlou ncitotisfič bofmiftr (: topmo
látoá imcna těd), icnš bncs ga rytíře
floroně maii blití raioroónt; tito přitlclaii
přcb trůncm hólc, (: tři ráno na levé
rámě mcčcm imatoďBácilamihim činí 3 nic!)
rytířc torunt) (Ecitč.—'£Bočínó obětování.
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král opět tc ftupňům oltáře přiftupuic,
aby obětoval bo tutou tocíclnčgc bma
chleby, btoa foubto mina a paní; glattj
bo ftříbrnč, ttomu cíli volám abotomcné
ucíbobo. Rboš procfocc gačiuú, obtlóbá
há! formu, na gnomcní potom, a'oří
pogbmtbománi fuónčjí íc práporo :: říeító
meč. Dělo a mono oblaňuíí fmatou
dpmíli. mši přijímání přiiimá trál Ičlo
$áuč, oblošim molo bůnoinohi ímé. Scn'tě
icbuou je mohli atcibiftup ga požehnání
a ňtoftnč panomóní. špatní obřab fc
loučí, arcipoftóřomé 3 God; a 5 gRo
tamt) ici šebnáji, a třetí roboftnč „Sal
ve“ 6 mčši (: brabcb ottoirá btnou
címu fc obcccnftum ptíftup ! profic
tóm gámcďtjm, obo mibčli nomčbo po:
nomuita a frote. *Baíhanními bmcřml
bili oltáře fw. Sana Step. modpóaí to čet
nčm průmobn ftaloům. 3. ?R. cňat a trál,
obtíopen iía tílíci a tifící taboftnč iáfa=
iíct'ď; bimátů, pogbtamowůn fqmánčnim
tuned) zvonům a btmčním běl, a Iráčí
po ccňč čmocnobíltjm fulncm naložené,
občn tondpcm Itálňm Čcflýcbmjbobcn to

runou fm. řlBácílama :: říěftbmi Hmota;
bo hrobu. Sal mile fc 59! 8. 2m. há!
we fmócb tomnatád) octnul, objemuie je
na pamlanu ono!;o nábmotí, lterč [eft'na
proti loftclu fmato-SEBítflěmu, mimočffi
pollabníl gemini a rogbačuic na míjcďo
fttano památné glaté a ftříbmč peníac
moai (ib, co gatím fulno, ltcróm ftčno
djtámomč :: ccfta po ttetě Itó! hráče!,
ptihoto bylo, imobobnč totiňi bimáh't fe
ponedyá. ScftIij-x již toto poffqtujc mefclé
pobímání, icffti' lcpffi bimablo ohnivá fe
patu u roBeIni měj: na tom faměm bmořc.
Stam fc [potí-uje umělcďo monamčné a
nahoře čcfttjm hmm oltcífjlcnč Mimi, ::
;: btoou titan; nčbo ptóntí [: mino bílé
a čcrmné, a (51:61) 5 nčbo fc fooou.
Rlobouh) gaftátoaií mífto nábob. 113W“
obecná roboft :: blur Ioltolcm po celé
Sinaje. Bočan: a bubbo není louce. '—
óámčrct torunomační flaumoňi číníjtá
Iommi nooo, u něboš pofloncomč ; (Sed),
3 Motown a ;: Glégffa ifou přítomní a
ímé čcftnč flušbo molonámaii.

Proslov
v besedě dne 9. března.

Dnes světí Morava plcsající
svátek svých Apoštolů a Blaho
věstů S. S.. Cyrilla a Methodia.
Ve krásném věnci zásluh Jejich,
kterýmž jich ozdobuje v d ě čné
potomstvo, stkví se, co zářná
hvězda, a skvostný drahokam ta
vlastnost, že oni vynalezše az
buku (písmena) a přeloživšePís
mo sv. a knihy bohoslužebné do

mi učenci a spisovateli
v literatuře slovanské. S jakou
radosti a posvátnou chloubou mo
hou pohlížeti blažení duchové
tito se sídel svojich nadzemských
vidouce, kterak se na. půdě jimi
vzdělané, potem jejich zvlažené
strom literatury slovanské po
veškerých zvůrách širodálné Slá

vie blahodárně rozvíjí. Vrchol
jeho zdobí náš „Ca s o pis k a
tolické ho duchoy en stva.“
Po boku jeho daří se a po vla
stech zaznívá „H1 a s“, který své

| Bohu a vlastimilé hlaholy vydá
vaje vždy větší ryzosti slohu
a důkladností obsahu nabývá.
Vedle něho roznáší spásu po vla

; stech slovanských: „B la hov ěst,“
řeči slovanské, stalit se p r v n í Jak krásné a vítané jsou ruce

podávající v tak ušlechtilé úpravě
tiskovéblahé zv ěsty sv.
evangelia pokoje !“ Jazyk sv. Cy
rylla-Methoda, Václava, Vojtěcha
a Sarkandra dochází nové cti a
slávy svrchované.

Ai! jaký to utěšený zjev!
Dále vidím dařiti se na naší Lípě
slovanské časopisectvo vy—
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chovatelsk ě!„Sborník“a
Hradecký„Ško ln i k“jsou chlou
ba učitclství a písemnictví na
šeho, jimžto. „N áro dní s l o—
ve n s k ý učitel“ našeho mi
lého přítele Jiřího,*) jenž co sta—
tečný rytíř bojuje, tam ze slo
venské Virginie(Baňská Bystřice)
přátelsky ruce podává, nechtěje,
aby se, co Bůh spojil, rozdvojilozráduě!

A jaký to čarovný pohled
na strom naší literatury v tu
stranu, kde časopisectvo n ovi—
nářské větve & o'dnože své
vyhání?

Tu by člověk s podivem
své oči na tom nechal ! Tu „C a s“,_
tam „N ár 0 dní listy“ a vše—
liké podpory hodný „P 0 z o r“,
z Olomúce krásně zářící„II věz
da“, rázně zápas vedoucí se zá
vistníky cti a řeči naší„Bolesla—

_van“—— „Obrazy života“ a t. d.
LTot od nového roku Boží úroda
na stromu našem, na Lípě vonné
n á d ě j n ěh o Slovanstva.

„Nelze vonné Lípě dubem býti,
Ta jak Bůh chtěl,větve své rozkládá,
Posud mnohý listek zrádné žádá.

Vypůjčenou tvářnost na se vzít! “
Co by byla města a mě—

;t “čka naše bez lidu ven—
kovského? Kdyby Hanák,
Slovák, Valach, Horák nedová
“želi do měst obilí, a dobytek, krmi—
vo a vařivo, co pak bychom si

počali, my měštáci?Ahle! za to,
že ten náš milý lid venkovský
v potu tváři chléb jim vydělává,
a mozoly svými vypěstované vý
robky k ústům zmlsalým na pro
dej přináší: za to ve městách

') J ířlušlota. l

.Presler.

styděli se mnozí za řeč lidu ven—
kovského, výhost jí dali“ v bese—
dách a salónech, ani ve chrámech
jí nebývalo slyšeti, leč při něja
kém kázaníčku ranním pro. lid
služebný, ba=—-—tuto řeč Cyrillo
Methodějskou všelijak tupili a
h_vzdili!

Snad to budoucně díti se ne
bude, města a městečka naše ne—
budou se styděti, budou si vážiti
řeči a jazyku, ve kterém po nej
pr v po vlasti naší před 1_0001e—
tím hlásali sv. evangelium Chri—
stovo ss. Cyrill a Method!

Občané měst našich nebudou
se příčitihluboce promyšleným zá
konům o vychování dítek vjazyku
ma t e řs k é m na školách našich.
Ci to posud za rozkoš klásti bu
dou, když syn, dcera přišedše do—
mů ze školy ciz é,jak k nim pro
mluví otec aneb matka v řeči 5 v ě,
od nich se odvrátí, potutelně se
ušklíbne,domnívajíc se býti nad
hloupé rodiče mnohem chytřejšími
a vzdělanějšími." Či to je slast pro
rodiče s t a r é, když jim vzdělaný
ale cizinou nadutý syna dcera
jen polohubou odpovidáa k usta
vičnému mlčení odsuzuje?—Da—
leko budiž to od nás! Kd o se
be nectí, ne ní cti hoden.
Pěstovat řeč a literaturu svoji po—
vinni jsme své cti, svému národu,
sobě jako rodičům, sobě jako ú
ředníkům toho lidu, z je ho ž
m o z o l ů žijeme, povinni jsme
to drahé památce těch- slavných
mužů, jimž Morava věnuje 9..bře
zna j e d e 11den slavný &posvátný,

Sláva našim ss. Apoštolům!
Sláva vlasti ! -—

' " * Dr.“ Bílý.
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Máme putovati? a kam?
Ponaučná ú_vaha a náležité povzbuzení v pravý čas.

Tu Vám podávěm, milí rodáci!
jeden verš (jednu sloku) z oné pře
krásné písně věhlasného pěvce a o
slavovatele sv. našich Apoštolů, Cy
rilla a Methodia, složené od velebného
|). J. Soukopa, která již z tisicerých
úst poutníkův zaznívajíc, na ducho
vých perulích povzněši sc ktrůnu ne—
beskému.

Předloživ Vám mnoho významně
slova ta k rozumněmu uvážení, a k
nábožnému rozjímání, mohl bych ihned
péro odložili, s tou pevnou nadějí, že
každý, kdo pravdy v nemnohých těch
slovích zahrnuté pozná a uzná, musí
chtě nechtě pro poutě Velehrad—
ské roznítiti se, a nemůže-li sám do
Betléma slovanského putovali,
aspoň druh ch k nim vzbuzovati ne
opomine. elikož však každá nová
myšlénka, třeba sebe vznešenější a
spravedlnější, s mnohým na tomto
světě potkavů se odporem, a teprv
po krutém zůpasení vítězíc, si zje
dněva uznaní: nebude zajisté divu,
když i poutě Velehradské, jsoucí něco
nového, vrazí na silný odpor, a bo
jovati se bude proti nim způsobem
rozlíčným a zbraní všelijakou. Jest
nam zastavatelům poutíVelehradských
za'istě již nyní potýkali se s nepří
te em hlavně trojího druhu: s jízlivou
zlomslností, se zarytými před
sud ani, s hrubou nevědpmi

Zdrav bud' Velehrade hvězda skvoucí,
Slovanský naš Betléme,

Zde Pán zjevil se nam všemohoucí,
Jehož obraz v srdci neseme;

Tady první obět čista k Bohu
Vznášela se za nás nad oblohu;

Odtud' po tisíc již po roků
Ze svátostných pijem potoků.

toslí a neblahou netečdoslí, nevší—
mavostí, o níž platí a povždy platiti
budou slova pravdy věčné: „Že nejsi
ani studený ani horký, vyvrhnu tě z
úst svých.“ Nebude tedy od místa,
pro tuto novou myšlenku slova se
uchopiti, ji všestranně odůvodnili, a
byí'bychom i toho prvniho nepřítele,
(zlomyslnost míním) , přemoci nedo—
vedli, doufáme aspoň nad předsud
ky, nadnetědomostí a neteč
n 0 st í slavili vítězství.

Co svět světem a lidé lidmi.
po všecky známé věky konávaly se
poutě něbožně , to plnou měrou do—
svědčují dějiny člověčenstva, aniž kdy
se podaří novomodní historické
škole pravdu tuto v pochybnost uvésti.
Každý národ pohanský honosil a ho
nosí se misty posvatnými, jež) b_vpfa
hud drahocenným pomníkem slavných
činů předků dávných, buď hlavným
sídlem bůžků smýšlených.

Na takových místech obyčejně
vystaveni byli chrámové nádherní a
skvostní, tam obrácívali národové po
hanšlí v radostných i žalostných do
bách zraky svoje, a daleké vážívali
cesty, aby přinášejíce oběti krvavé,
hněv bohů svých ukrotili, a prosbami
snažnými a vzýváním mnohým, na
klonnost jejich ziskajíce, potřebné po
moci od nich sobě vyžádali. Nemí

_níme všechna taková. pohanským nů—
3
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rodům posvátná místa. zde p0pisovati,
a jejich tam konané poutě vylíčiti, k
tomu nám schází í dostatečných po
můcek i času: mlčením však nemů
žeme opomenouti, co v tom ohledu
napsal náš slavný, milovaný dějepisec
Fr. Palacký o našich předcích po
hanských. Čteme zajistě v jeho dčji
nách, dílu [. st. 210:

„Cím někdy Arkona i Radhošťu
severných Slovanů, tím bezpochyby
u Čechů byl „svatý Vyšehrad,“ hla—
vním totiž sídlem náboženským v
zemí, s předními chrámy, obrazy a
kněžími modlářskými . . . V předsíni
staveno na odiv, cokoli měl národ
drahého a vzácného, nebo celý národ
musel po všech krajinách ji
sté peplatky dávati ke hlav
nímu chrámu. Kromě toho však
bývali také chrámové zvláštní v ka
ždém hradu čili v hlavním sídle ka
ždého kraje, o kteréžto krajané to
liko sami péči vedli. . .“

„Avšak modlářství ne k samým
toliko chrámům vázano bylo ; ano celá
země byla plna takových hor, skal,
pramenů, řek, lesů istromů, které po
kládány světější nad jiné, jelikož ne
prostřednou přítomností božskou za
svěcené. Také oheň vůbec za svatý
jmín. Na taková místa chodí—
val starý nábožnýSlovan, zvlá
štně v soumraku, nose Bohům vobět
krmě, v čelo se bije a hlásajek nim
slova pobožná.“

Z těchto slov zřejmě vysvítá, že
i předkové naši pohanští ve své vlasti
měli místa posvátná, na která v ji
stých dobách konali poutě nábožné.

Když napotom budova pohanství
ošklivého se zhroutila, a na jeho zři
ceninách vzdělán byl velkolepý chrám
křesťanství, když pohanští národové
jeden po druhém přijavše blahonosné
světlo víry Kristovy, uvedeni byli v
lůno Církve svaté: tu veškerá spo
lečnost lidská jinou na se vzala tvář
nosť; národové poznavše jediného a
pravého Boha, jemu toliko se klanili
a jedinou pravou Bohočlověkem na
dřevě kříže vykonanou a Církvi ode
vzdanou obět konali. Chrámové po

hanští budto docela zničení, aneb ku
křesťanským službám zřízení a při
ozdobeni; místa druhdy národům po
svátná buďto docela zevšedněla, aneb
jejich sláva v novém. křesťa n
ském rouše obnovena. Brzy se vy
skytla místa zvláštním působením Bo
žím vyznačena, místa oslavená
kroky prvních věrověstů aneb posvě
cena krví ahrobkamisvatýchmu
čenníků; hory i údolí proslavily se v
krátkém čase slavnými křesťanskými
skutky a byly ozdobeny chrámy nád
hernými. Což divu, že křesťané kta
kovým místům brali útočiště své v
rozhodných dobách života svého, da
leké poutě konajlce na místa tato po
svátná, aby líbali zemi svatou, kde
Spasitel světa vykonal dílo spasení
člověčenstva, aby sobě vyprosili na
přímluvu Rodičky Boží, na orodování
svatých a. vyvolených oslavenců bo
žích potřebných duchovních itěles
ných milostí, slovem, křesťané puto
vávali, a putují až posud.

Poutě jsou tedy výjev (událost)
světodějinný, u všech národů oby
čejný, to již nahlíží každý. Méně však
známá bude toho úkazu příčina. Po
kusíme se nyní 0 rozluštění této otáz
ky, o vysvětlení toho děje.

V čem všichni národové sou
hlasí, co jim takřka přirozené, to již

.napi'ed můžeme považovati za prav
divé, aneb aspoň za takové, v čem
se pravda skrývá, byťby během času
smýšlenkami lidskými zatemněna byla.
Žádámeli tedy pravou příčinu poutí
nalézti, třeba nám ji hledali v hloubí
přirozenosti člověcké. Člověk ví se
býti dle ducha itěla odvislým od vyšsí
nad něho bytosti — od Boha, uznává,
že duch jeho jest nesmrtelný, jelikož
se nese k cílům nesmrtelným , mile
rád se přesvědčuje, že svět tento vi
ditelný nemůže býti posledním cílem
jeho života, proto považuje se jen
za cizince — za hostě na této zemi,
a život svůj pozemský pokládá jen
za pouť velikou; člověk rád pozvédá
očí svých k horám, tam jemu mile
dlítí, tam vzdálen jsa hluku světského,
cítí se býti úplně svým, to jest svo
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hodným a hlížejí vlasti své pravé,
neheskě.

K tomu přidejme, že každý ne
toliko se cítí odvíslým od Boha ale i
od jiných lidí, k nimž jest upoután
svazkem nerozvižitelným. Proto jej
táhne cosi tajného do společnosti ji
ných lidí, aby uprostřed nich se vzdě
lal, těšil a s nimi slast a strasť sdí
lel. Každý touží poznati země a kra
jiny vzdáleně, národy tam bydlící,je
jich mravy a. obyčeje, a proto rád
cestuje — putuje. Nuže zde máme
klíč k oné veliké hádance, to jest je—
diná a pravá příčina onoho světodě
jinného úkazu; —- poutí nábožných.

Poutě jsouť vznešená poesie ná
rodů, jsou! výkvět jejich zbožného
ducha a jistě znamení, že náred,jenž
mocně lne k poutím, schopný jest
všeho vznešeného, že touží po pra
vém vzdělání, že miluje i vzdálené
neznámé bratry a srdce své otvírá
všemu ušlechtilěmu a krásnému. Jeho
životní síla není ještě zlomena su
choparným rozumárstvím, ná
boženství mocně provívá všechny po
měry společenské, duch takového ná
roda neotročí zemi toliko a její po
kladům, což vše ukazuje na národ
zdravý, silný, nepokažený, nádějeplný,
a takový iestit národ náš Moravský,
vůbec Slovanský.

Uvažujíce poutě z toho jediného
pravého stanoviska, uznati musíme
jejich prospěšnost ba i nutnost, aniž
bude kdo moci proti nim co namítati,
aniž kdo dovede násilným spůsohem
je potlačiti aneb zapověděti. Kdoby
se o to chtěl s výsledkem pokusiti;
muselby dříve člověku vzítí rozum,
toužící po pravdě, vůli konající dobro,
a cit milující krásu; muselby zloupití
národ všelikého náboženství, cožby
však bylo hrozně bezpráví na světě,
a národ by se zajistě svrhl v stádo
divoké zvěře, kde by bylo ustavičně
loupení a zabíjení. Kdo, prosím, by
se odvážil, stati takým zlosynem?

Pravilí jsme, že jak u pohanských
tak iu křesťanských národů, potká
váme se s poutěmi, to však nám nyní
doložiti dlužno : Jak vysoko stoji kře

sťanství nad pohanstvím, tak vysoko
stojí poutě křesťanské nad pohanský
mi. Ovšem nesmíme pohanství pova
žovati, jakoby v něm nic pravdivého
nenalézalo se, to by byl omyl veliký,
nebezpečný, vždyť i v jejich náho
ženských soustavách potkáváme se s
zříceninami prazjevení božího, jen že
čím dále odstoupovalo od tohoto pra
mene, tím více se zatemňovaly zá
kladné pravdy smýšlenkami lidskými,
tak že nyní věru zapotřebí jest ducha
Champollionova, aby kdo v tomto
bloudíšti hájek a smýšlenek lidských
světla se domakal. To však jednomu
každému věděti jest třeba , že kře
sťanství a jmenovitě křesťanství kato
lické jestiť to jediné náboženství, jenž
všem požádavkům člověckým vyho
vuje, žádný přirozený cit a přiroze
nou potřebu násilně neudusuje, ale
jim jen pravý směr vyměřujíc je činí
zdrojem pravého blaha lidského. Tak
í poutě, jelikož se zakládají v přiro
zeností lidské, Církev sv. nezapově
děla; ale jen o to úsilovnou vedla a
vede péčí, aby při poutích všecko po
hanské bylo vyloučeno, všechny po
věry odstraněny, a všelikým možným
neslušnostem se předešlo.

Co nyní následovati bude, musí
se rozuměti toliko o poutích katoli
ckých, dobře řízených a porádně ve
dených, a ty jsou bez ostychání, to
můžemetvrdit,hlavní pákou pra
vého duchovního vzděláníná
roda. Neboť poutě takové konají se
na místa v pravdě posvátná; kde ná
rod zakousil a zakousi očivídmo zvlá—
štní ochraný boží, odkud mu zasvítlo
světlo pravě víry, odkuď se mu do
stalo toho nejdražšího po otcích zdě
děnéhopokladu, kde se oslavují
slavněskutkypředků dávných,
kde se cítí takřka svědkem všech
těch vzácných,hohumilýchskutků.
Taková místa neobyčejným spůsobem
působí na přítomné. Každý i ten nej
starší neznnboh musí se otřásti ve
vnitru svém, bývá přístupnější pravdě
a to tím více, jelikož bývají zde usta—
noveni hlásatelé slova božího, kteří
mocně vládnou slovem na kazatelnici,

3—
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v zpovědlníci, a dovedou tímto me
čem na obě strany ostrým proniknouti
až do hloubí duši lidské.

A když slovem řečníkovýmuchvá
ceno jest celé shromáždění, zdaliž to
nemusí blahodatně působiti i na je—
dnotlivé? Vidouce tu andělskou po
božnost mnohých, slyšice ty chvá
lozpěvy nevinných dítek, ato hluboké
vzdychání kajících hříšníků, kdo tu
bude moci odolati návalu citů na
srdce jeho dorážejících. Jestli tu se
neoblomí pýcha, hněv, nenávist, |a
komství, smilstvo, obžerství atd., kde,
prosím, bude se to moci státi? Dále
chrámové poutní jsou aneb aspoň mají
býti vzorem vši krásy, oko poutníkovo
nemá se urážeti nijakou nejápností;
celek i jeho částky se nalezajívdpl—
ném ladu (harmonii). Sochy, obrazy,
malba, vůbec vše, s čím se oko pout
níkovo potkává, at jest v plné míře
krásné a slušně. ,

Zde jest nashromážděno, co má
národ vzácného adrahého. Spatřenim
všeho toho zdaliž se mocně nevzdě
lává a nešlechtí krásocit poutníků?
Není pochybnosti, nebo majíce takový
vznešený vzor před očima, nebudou
napotom míti zalíbení v ohrazích a
sochách nesličných, řeklbych směš
ných, kdyby se ními svatý předmět
nepředstavoval: ale zatouží, něco po
dobného a krásného míti i ve své do
mácnosti, obci i vlastním fárním ko
stele._

Ze tak spravované a na takých
mistech konané poutě jsou hlavním“
prostředkem pravé osvěty národní,
kdoby ještě pochyboval, a že proti
takovým poutím nemůže žádný co na
mítati, toho jsme jistí; chyba (leč) by
byl prost všelikého vznešeného citu,
všeliké nad zvířecnost horující my
šlenky, plaze se co slepejš po zemi
.: živ jsa toliko pro své břicho. Ta
kým břichopaskům jsou ovšem vše
liké poutě trn v očích a oni se ne
mohou dosti naláti na ně. K čemu
prý ta zahálka, nech at se každý
modlí doma, Bůh jest všudy, poutě
jsou pozůstatky z pověrečného stře—
dověku, a co já. vím, co všecko tito

světlonoši nekřičí! Co my jim na to
odpovíme? Krátce toto: O vy hrozní
lidumilové devatenáctého století! Do
bytčeti, pravda! přejete odpočinku, a
člověk podle obrazu božího stvořený
má se jen ustavičně mozoliti, od rána
až do večera a přes celý boží rok
shrben býti k tě hrudě zemské, čili
má hledati svého duchovního vzdělání
a povyražení v krčmácha palírnách?!
Že Bůh na každém místě a že se k
němu všude máme a můžeme modliti,
ví, milí páni z rozumovn, každé dítě.
Ono však ví ještě i něco více, ví,
že Bůh taky ohzvláštním spůsobeln
bydlí na nebesích, a že na zemi jsou
místa posvátna, bezprostředním půso
bením božím vyznačena, kde všemo—
houcí Pán otvírá. štědřeji než kde
jinde lidu poklady svých milostí. Proč
se to stává, to my věděti nemůžeme,
poněvadž jest to tajemstvi pro obme
zeného člověka nevystížitelné, a má
se to s timto tajemstvím nejinak nežli
s následujícím v přírodě. Síly přírodní
jsou na každém místě, mělyby tedy
všudy stejně působiti, a přec jsou na
zemi jistá místa pověstná pro své
uzdravujíoí vody, kam na tisíce a ti—
síce lidů každý rok putovává, hleda
jíce a nabývajíce ztraceného zdraví.
Konečně zdá se, že neznáte ani za
mak letopisy člověčenstva, tvrdíce o
poutích, že jsou pozůstatky ze stře
dověku.

Odrážíce takto jedovaté šípy na
šich nepřátelů, můžeme již směle jich
ve vlastním jejich ležení napadnouti,
a dovoleno nám bude se jich tázati:
Proč vy chodíte každodenně do spo
lečnosti a t. d.?

Avšak tažme se jich ještě dále:
Proč tak časté činíváte vycházky na
venkov, vždyt můžete se doma najísti
a napíti, vždyLbez toho máte doma
co duše ráčí? O vy nespravedliví!
Mrvu v oku bratra svého vidíte, a
břevno v oku svém neznamenáte?
Nemýlte se. 1 vy konáte poutě, jen
že v jiném smyslu, a z jiných příčin.
Vy při těchto vašich poutích sobě ho
více v měkých kočářích z dlouhé
chvíle dřímáte aneb letky chytáte; lid
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nábožný pěšky v dešti 3 blátě se tr—
máceje, vzdělává se duchovně modlit-—
bou a písněmi. Vy se zastavujete jen
ve skvostných hostincích, kde jest
všeho na výběr pro vaše labužnictví;
přejte poutníkům toho kousek suchého
chleba, co si byli z domu vzali, a
toho hltu občerstvujiei vody, již dlaní
čerpají z nejbližšího potůčku.

Dobře zpravované poutě majíi
to dobré do sebe, — ačkoliv jest to
jen něco mimotního, vedlejšího, že
lidé, kteříby snad po celý svůj věk
nebyli poznali ani to nejbližší osadu,
——nebo na drahé cestování se jim
nedostává ani času ani prostředků—
vidouce na svých poutích krásně
upravené dědiny, skvostná města, ne
betýčné hory, ourodné roviny, cvičí
se tall lehkým spůsobem v zeměpisu;
učíce se znati cizí mravy, kroje a
obyčeje, nabývají vědomosti národo
pisné; spatříce rozumné obdělávání
polí a louk, rozličné užitečné nástroje
hospodářské, povzbuzeni bývají, tyto
opravy v polním hospodářství i doma
zaváděti, a potkávajíce se na cestě s
mnohými dějepisnými památkami chutě
dostávají, obzor svých dějepisných
znalostí rozšířili, se v dějepisu své
vlasti lépe vzdělati. Nuže vy odpor
níci poutí, jenž o zvelebení a rozši
ření pouze těchto věd borlíte ase za
sazujete, znamenáte, kam my směřu
jeme? Kýž by jste se vzdali všech
předsudků a všeliké nespravedlnosti
proti poutím a stali se s námi jejich
zástavatelami!

Má-li se to tak s pontěmi, při
nášejí-li tak mnoho dobrého, budeme
pro ně horliti, a rádi se připojíme k
poutníkům: „alel“ (Vidíte přátelé milí,
jak těžký boj jest nám bojovali s
těmi nepřátely poutí). Byíby byla
pravda sebe jasnější byíbychom jim
sebe více důvodů pro ni přednesli;
vždy ještě přijdou s nějakým koníč
kem osedlaným s oným uštěpačným
slovíčkem: Ale . . ,) ale táží se nás,
jenž jsme svého vítězství jistí: kde se
konají poutě, kteréby tak mnoho do—
bréhb, vzdělávatelného a užitečného
poskytovaly? Chvála Bohu, již vás

máme tam, kde jsme vás míti sobě
žádali, již se nám z rukou nevyba
vite! My máme takové poutě, které
všem požádavkům dobře zrízených
poutí zadost činí, ony se konají na
Velehradě. Pamatujtesi slovo nám
dané, že i vy sami poutě takové ko
nati budete.

My vás sobě vážíme co lidí po
ctivých, ienž slovo daně nerušivají, a
proto se ve vás nadějeme, že přijdete
sami a přesvědčíte se, že pravdu pra
vime vám. Přijďte tedy na Velehrad
a vizte! Především rcete, které místo
na Moravě pro zbožného Slovanu
jest světější, které slavnější nad Ve
lehrad? Nenazývá se Velehrad vším
právem slovanským Betlěmem? Ne
vzešlo nám odtud světlo pravého zje
vení Božího? Nebyli jsme my Slo
vané zde duchovně zrozeni pro Kri—
sta? A co více? Sem v tyto kraje
přišli skoro před tisíci lety slavní apo
štolové slovanští, dva bratři solunšti
sv. Cyrill a. Method, největší dobro-
dincové národa našeho. Pročež:

Klekni hríšná noho na kolena;
Neb jest půda tato posvěcena
Kroky Cyrilla a Methoda,
Líbejtež ji rtové národa.

Ano posvěcena jest půda tato potem
sv. Apoštolů, ceděnym při jejich mno
hětěžké práci apoštolské, posvěcena ta;
ké slzami prolévanými pro blaho našich
předků. Kdo přijde na Velehrad jest
s to ubránili se těmto, utěšeným pra
vdám a upomínkám slavným? Kdo se
mimovolně nevmyslí v onu dobu, když
sv. Cyrill a. Method po nesčíslných
přestály'ch nesnázích přišedše na Vo
lehrad ku knížeti Rostislavovi zapo
čali hlásali sv. Evangelium? 0 byla
to krásná, velkolepá doba v dějepisu
velei'íše naší Moravské, mínim dobu po
křesťanění dalekosáhlé Moravy, uve-.
dení našich pohanských předkůvlůno
Církve sv.! Sotva se ujali sv. Cyrill
a Method díla apoštolského, jaká tn
nenadálá změna! Bůh žehnalúsilovná
práce jejich, a za krátký čas, dříve
nežli se toho nadáli sv. blahověstové.
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videla se veleříše naše býti křesťan
skoa! Ze všech končin Moravy hrnuli
se zástupové na Velehrad, aby sly—
šeli na své vlastní uši slovo života
věčného z úst medotekoucích nových
Apoštolů, aby viděli na své vlastní
oči vznešené služby katolické.

Moravané ponejprv zaslechli ve
své milé mateřštině srozumitelná, ve
liká, tajemství plná slova: „Tak Bůh
miloval svět, že Syna svého jednoro
zeného dal, aby každý, kdož věří v
něho nezahynul ale měl život věčný;“
a na těchto slovích rozehřálo se i
srdce jejich, že uvěřili v Ježíše, Syna
Božího, Jenž sstoupil s nebe, aby
pravdu přinesl člověčenstvu, a lidstvo
smířil s Bohem, a kteří uvěřili, dali
se pokřesliti na odpuštění hříchů.Tak
každým dnem se množil počet pravo
věřících, rostla Církev, vždyt kteří

_přicházeli z Velehradu co křesťané,
stali se spolu tolikerými apoštoly pro
Krista v rodině i obcisvé. Bludypo
hanské jako mlha před vycházejícím
sluncem mízely, mravy se šlechtily a
modly kácely. Tam na Radhošti nebe
týčněm, kde dříve stávala modla boha
Radogosta, zaskvěl se vítězoslavný
kříž na znamení, že Kristus již iSlo—
vany k sobě potáhl', jakož byl sám
předpověděl: „Když povýšen budu
potáhnu všechno za sebou.“ U Brna
na Špielberku (špičkách), kde dříve
se přinášívaly krvavě oběti hromo
vládci Perunovi, vystaven byl chrám
katolický, v němž konána byla jediná
a pravá obět nového zákona, a na
Velehradě v chrámě Matky Páně vy
učovali se křesťané v pravdě Boží,
vysvěcovali se mladíci na kněžství,
aby nimi šířeng bylo království Boží
po Moravě, v Cechách a na Sloven
sku — ve velkodiócesi cyrillo-metho
dějské! -—

Přijdetež sem a vizte. Po tisíci
letech z nova se valí tisíce a tisíce
nábožných poutníků v čele majíce
svých duchovních pastýřů, a prozpě
vujíce líbezné písně ke chváleaslávě
trojjediného Boha , k oslavě Rodičky
boží, k uctění sv. Apoštolů, úpěnlivě
prosíce o milost, o smílování, () za—

chování Církve sv. a náměstka Pe
trova, o potřebné časné statky, aby
jsouce nimi zaopatření tím horlivěji
vyhledávati mohli statků nebeských.
Přijdětež sem a vizte!

Zde naleznete kněze, jenž se
stal Esdrášem Moravským, vyvoliv
sobě za úkol života svého obnovení
a ozdobení svatyně Velehradské, jenž
láme chleb života poutníkům na ka
zatelně, v zpovědlníci i při oltáři s
ochotou a obětivostí nevídanou. Zde
naleznete i v okolí kněží nadšených
duchem Cyrillomethodějským, jenž vy
volivše sobě za vzor těchto sv. Apo
štolů a přislíbivšc v jejich duchu pra
covati na národu polidědičněm; velmi
rádi se propůjčují k službám poutní
kům slovem i skutkem'. A co mám
říci o samé svatyni, o tom nádher
ném pomníku zbožného ducha předků
našich? Kdo uvažuje dějiny člově
čenstva netoliko co dílo svobody lid—
ské, ale ico dílo moudrého řízení
božího, nemůže se ubrániti te my—
šjénky, že prozřetelností boží se nám
Cechoslovanům zachoval tak velkolepý
chrám, ne sice ve své dřívější slávě
a ozdobě, ale jen proto, aby nám
potomkům dána byla příležitost úctu
k našim Apoštolům nejen slovem ale
i skutkem dokázali. To se Stane, když
každý Slovan dle síly své přispěje
dárkem na ten cíl a konec, aby tato
svatyně, tento stánek Boží opět se za
skvěl v své dřevnější slávě a stal se
ozdobou naších vlastí.

Nuže tedy Moravané, drazí kra
jané, chopme se toho tak chvaliteb
ného díla, přispívejme, seč jsme, na
opravu chrámu Velehradského. 0 tento
bohumilý skutek neprosí nás smrtelný
člověk, alebrž o to nás žádají nej—
větší dobrodincové národa našeho, o
to nás žádají velicí oslavenci a mocní
orodovníci na nebi, sv. Cyrill a Me
thod, naši duchovní Otcové, oto prosí
naše matka, chrám Velehradský, nebo
jej musíme považovati za matku všech
chrámů katolických v echách, na
Slovensku i na Moravě. Kdožby k tak
vznešeným, tak vzácným prosbám za
cpal uši svých, kdoby zavřel před tě—
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mito na duchovní statky tak bohatými
prositeli ruku svou? Věřte, že každý
dárek na chrám Velehradský věno
vaný vám přinese úroky nejhojnější.
Znám vás Moravané, jak vysoce sobě
vážíte otců svých, jak velice ctíte
matku svou, a pročež se pevně na
dějím, že co vděční synové, co štědré
dcery rádi, ochotně a štědře otevřete
své pokladnice k úctění svých Otců a
k ozdobě své matky, aby každý, při
jda léta Páně 1863ho, k tisícileté pa
mátce příchodu sv. Apoštolů na Vele
hrad s chloubou křesťana hodnou říci
mohl: „Ejhle totě i dílo mě!“
A pak když okrášlíme chrám Vele
hradský co nevěstu ženichu svému k
radostnému jubileum, stanou se poutě
Velehradské vzorem všech poutí, a
budou zajisté mocnou pákou pravého
vzdělání a hojným zdrojem blaha ná
rodu slovanského. .

Přátelé milí, nevím důstojnějil
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skončiti toto pojednání, než slovy zná
mého nám již pěvce:

'Hříma na slovanském věstec na Jor
dáně:

„Vzhůru ! připravujte bratři cestu Páně!
Svatý Cyrill, Method chystají se spolu
Po tisící létech k pozemskému dolu.
Zarovnejtež jámy; hory hříšnýchsvárů
Vrztež do propasti, modly do požáru.
Všichni, kdož se k svatým blahově—

stům znáte,
Avšak Církev, matku jejich zapíráte:
Usmysletež pro Bůhl usmysletež sobě,
By vás nezapřeli v přeradostné době.
Vy "pak, duše věrné, iež jste k Církvi

stály,
Láskou k Bohu, k vlasti dnem i nocí

plály:
Chystejtež již nyní bohumily'ch skvostů,
Byste potěšili důstojných těch hostů;
Zdobte chrámy, vijtež věnce svatých

mravů,
Dřív než Páně den se skloní na Moravu.

" Josef Vykydal.

Svatý Klement Římský.
Na pahorky slunce paprsky své lije,
Rudý žár se něžně v ruském Dněstru myje,
Noční stíny rostou, mračno zpupné zírá,
Roucho tmavošedé vůkol rozprostírá:
Zlaté paprsky s ním slabý souboj vedou,
V spěchu zanechaly zář po sobě bledou.
Však i ta už mizí; vážné v čiré noci
Leží město Cherson, sídlo římské mocí.—
V tmavé chladné chýži stařec chorý sedí.
Mírné oko jasně v tmavou dáli hledí,
Šediny jen skoupě v týle se mu vinou,
Slabým vánkem hnané hnedky v chomáč

splynou,
Pouhý vzhled naň srdci city tajné vtírá,
Záhy duch ožije — roste svatá víra.
Viz to Klement papež věrný Krista sluha, *
Zbožnosí jeho skví se jako nebes duha.
On jest pravým otcem všech křesíanů v

ímé.
Vlahou nebes mité vzchází spásy símě.
Tu však Trajan vladař strašné mctá hledy,
Na Klementa padnou jak severně ledy;
Kříže milovníky svatý muž že plodí,
To mu po čas celý dobu strasti rodí.
Z Říma zlostně vyhnán po moři se plaví,
V Chersonesu vážně kříže spásu slaví: ,
Tak už mnohé léto ve vyhnanství tráví,
V šerém lůně kryje Cherso n zbožných davy;
V rudných báních zctrou poslední své síly
Jenom noc podává lidu poklid milý. —

Hory nebetyčné kolem pnou se města,
Planinou se pustou k moři vine cesta,
Po ní křesťan mnohý k smrti se bral tíše,
Jehož duch se vznesl k Pánu nebes říše.
Poklad vzácný země v nitru líbé kryješ,
Roucho poskvrněné svatou krví myješ,
Však ty nelakotíš, zpět dáš, co jsi vzala;
Neboť krůpěj každá, kterou chtivě ssála
Bojovníků Páně, semenem se stane,
V nichž co žhavý plamen láska svatá plane.
Tamtéž Klement od trampot si odpočívá,
S kahánce zář lije v pokoji se sivá.
Půlnoc uplyne — aj, v stálém trvá bdění,
Jaká tui starost krade jemu snění?
Viz jak těžká slza něžná vít-ka svírá.
Sladkou upomínku v čistou hrud' mu vtírá;
Hned vše zapomene, čím se ondy trápi
Jako stín večerní, když se z Lethe napil.
V rudných báních křesíaň břímě práci nesl,
Až posléze horkem, žížní zemdlen klesl:
Tu se anjel zjeví perutéma třese,
Vroucná prosba muže hojný zdar už nese;
Ještě k ncbcs tvůrci modlitba z úst plyne
Bublajíc už voda ze skály se řine:
Zapudí proud čerstvý věrných sluhů žižeň,
Spásy kříž si získá nevěřících přízeň.
Na ten zázrak právě Klement v duchu zírá
Svaté ruce k dítkům Bohu rozprostírá,
Neví stařec, Trajan po pomstě že prahne,
Zázrak na hlavu že strašné mračno stahne.
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Jako lev když divy'm pudem rozdrážděný,
Zvířat král obratným lovcem přemožený,
V zad se choulí, vine o zem sebou bije
A pod strašná víčka leklé oči kryje:
Právě tak se Traian v směšné zlobě tváří
Divný zjev že záhy jeho záměr maří. —
K měknoucí teď zemi hustá mlha touží,
Blankytem se Lůna v bleděm lesku plouží:
Tu se Klement zdvihne k oknu spěšné kročí,
Snad na černém moři divné zjevy zoči?
S loďkou zrak se potká jak tajemnou nocí,
Vlny mořské dělí náramnou svou mocí,
Jekotný slyš klokot v citně ucho bije
S hřmotným splyne smíchem, který v loďce

žije.
Loď na kotvích stojí, vojínů sběř čírá
Zpupně na pobřeží s lomozem se sbírá;
Libý úsměv hraje muži ctněmu v tváři
Na ní veškerá cnost v plném lesku září.
Palma vítězství mu náruč rozestírá,
Tak že stařec záhy touhou po ní zmírá.
On se vroucně modlí, oko slzy roní,
Plesá — vzdychá — touhou k zemi hlavu

kloní,
On se vroucně modlí, aby obstál v boji,
A se šťastně vznesl k věčné spásy zdroji;
Modlitba se čistá k nebes trůnu vine,
Jak když po bylině ranní rosa lyne. —
Do chýže už padí zpumých katg davy,
Římskou lůzu značí zřejmějejich hw;
Jako líté šelmy na starce se vrhli,
Křížek jemu chudý s prsou hrubě strhli.
Ničemné si žervy s mučenníkem tropí,
Zvířecí tu divost smutně najde stopy.
O šeredný blude, to tvá velesláva,
Že na muže mdlěho pádiš jak zvěř dravá?
Noc už křídla schýlí, jitro v blankyt pluje,

ervánek se vlídně luhem roztahuje;
Kam tak rychle spícháš městský lide z rána,
Tak že sotva stačí široká ti brána?
Dochází už v spěchu mořské na pobřeží,
Zuřivost kde krutá líbou tichost střeží.
Z nitra moře valně svěžný vzduch se víří,
Díváků se davy každou chvílí šíří:
Na zemi muž klečí — bolně lid naň zirá
Klement nenaříká -— očí neutírá,
Výjev smutný v hrudi divné city budí,
Přísným na to okem patří nebes sudi.
Však už ruch se tiší, hýbání jen tiché
Časem bolné duní, vzdýchání to liché
Sychravým tu hlasem počne sběře vůdce:
„Trajan potřít velí náboženství škůdce;
Na odpor se muž ten slavným bohům staví
Kouzelnou svou mocí svádí lidí davy.
Do moře ho vrhnout zbožný císař káže,
Mocných bohů slib jej k tomu činu váže.“
Svatý muž však klečí maje ruce spiaté,

sta pohybují k modlitbě se svaté;
Přívětivou tváří vůkol sebe patří,
Svatá láska hledá spolek drahých bratří.
V jasném, v zbožném oku záře svatá pravi,
Láska k Pánu Bohu vítězství že slaví.
Tu se v středu množství hlučný povyk strhne.
Už se spolek zbožných k prsou starce vrhne.
Up'ěnlivě hledí, hruď se bolně ouží,
An se pochopové nepřátelstvím souží.

čiam ávažné.

Z Klementových úst se svatá slova linou,
Chladivá co rosa v srdce bratří plynou.
„Bratři milí! toho srdce mě se leka,
Že snad také na vás hoře velká čeká.
Zmužte se, aj všichni, setřte slzy vřelé,
Mocná Boží ruka potře nepřítele;
Byt by vrazila strast krutým na vás tokem,
Vizte že nad vámi Pán bdí libým okem.
Se Sionu sešle Bůh anjele strážce,
Nadchne duchem svatým, posilní vás v lásce,
Perutěma zhladí z čela pot plynoucí,
V libou slast obrátí nářek váš horoucí ;
Jako nebes hromy hněvem božím hnané,
K vyvrácení bludův horlivost ať vzplane,
Vězte že tak Církev jsouc dnes slabé robě,
V máti blahodějnou vzroste v krátké době.“
Ne tak rychle rosu suchá tráva ssáje,
Jako bratří hruď, ta slova přijímaje.
Slabotou ach poután Klement už umdlévá,
Přede k milosti boží slovy se prolévá:
„Bože věčná spáso mého žití zdroji,
Příjmiž skrovně sbory pod ochranu svoji;
Vůdcem buď jim jistým, dejjim pravdy světla,
Níž by v pravé cnosti vůně zkvětla:
Ty mne voláš Pane, ochotně já spěchám,
Vejdu záhy vejdu k libým nebes těchám.“
V smutném bolu slunce šípy světla háže,

'Kímská luza starci ruce na zad váže.
Jako vojín bodrý hotoví se k boji,
Tak se svatý Klement k mučenictví strojí.
Naposled se otec k prsoum bratří vine,
Zrosená tvář slzou „s Bohem“ drahým kyne.
Vojínů sběř stojí jak před božím divem,
Chvěje se co stíny palmy v moři sivém.
Náčelník však soptí, proklíná a zuří,
Jak když v tmavém luhu hromu třesky buři.
Dlouhou chvíli soptí, laje v divokostí
Mocný strach se do všech, co jsou kolem hosti
„Baby a ni muži“ z jeho úst se řine,
Však už zas se dobří, zpupně milost kyne —
Jestliže pak pouto jeho šíji spíná, .
Klement v nadšenosti na něj zapomíná.
On jen hlavu zdvíhá, oko k nebi zvedá,
Tamo Krista Pána vroucím srdcem hledá.
Okamžení hrozné, pomož velký Bože,
Moře Klementovi chystá vlhké lože;
Bouřlivě už oběť v propast hroznou nese
Hned se 'zavře hned zas tlama rozevře se;
Nade hvozdem hustým mrak se šedý staví,
Všechen obzor mžikem čírá temnost zplavi;
Krvavým tu vesmír plápolem se vaří
Jak když žhavý plamen chýši špatnou maří.
Lesův temena se v roušku hustou halí
Pěna morská v hloubi klokotem se kalí:
Vychřice tu letí, v divém tanci víří
Trudné zhouby'sled se dál a dále šíří;
Z ostra vlny mořské vychor silný oře,
Až se v zpouře mocné divoké pne moře. —
Pomalu však slábne, — viděti jen pěny,
Jakže vůkol břehů lemují skal stěny
Jenom vlna ještě vlnu stíhá tíše,
Líbezný an vánek k tomu volně dýše.
Nad šerou se zemi svatý pokoj složil '
Svatý Klem ent sladcev mořskémlůně dožil.
V přehlubokěm pláči spolek stojí bratři,
Po otci svém teskní, do vln mořských patří;
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lloře z uctivosti obět chovat vaha,
Klementa tak nazpět zbožným bratrům dava.
S byliny jak slunce nebe's rosu myje,
Tak už hyne slza, radost v tvář se lije.
Bistrě oko zírá divy na pobřeží,
Klementovo tělo anjel Páně střeží;
Perutěma třese prstem k nebi kyne,
Klementova duše k těcham věčným plyne.
Tělo krasu chová, Bůh jej za chram volí,
Až se zelquají vůkol hory doly.
Mnohokrát už večer s dnem se měří vlídně
“S nebes bání slunce na zem zíra klidně:
Na tom svatém místě zhůru k nebi pne se
Chrám božího sluhy v hustém čemém lcsc.
Zasvitnul už s nebes výšiny den hlahý,
Svatý mudřec Cyrill, apoštol nás drahý,
Přišed do líorsůny po Klementu pátrá,
llethoda se touha spojí s touhou bratra.
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Až zdar hojný venčí svatých bratří snahu,
Jejich zrak už hledá k ostatkům těm dráhu.
Slza bratřím dikův horká vyplynula,
Neb ta svatá kořist srdcem jejím hnula.
Radost \“ tvář se lije, četných plodů simě
V ruce Otce kladou svatí bratři v llímě.

Ignát Janoušek.

Pozn. Důst. p. starosta Fr. Sušil popsal
život sv. Klementa a položil do knihy: Spisy
sv. otcův apostolských.“ Důležitéknihy
této vyšlo vydaní třetí a žádoucno jest, aby
se ve všech domech pilně čítala, jelikož se
listy sv. otcův apostolských za prastarýclhčasův
křesťanských ve chrámích téměř s takovou
vážností čitávali, jako za dnův našich sv.
evangelium a epištole. _m.

__ ___—

JCyrillo-Methodějská visitace
čili

návštěva po

Bnánuj jeft jajifté tofjem čtenářům
žDlotamana obyčej círlemnů, ble něhož je
obbtjmaji lajboročně ob bb. pp. bělanů a
olrejnid) fjtolbojorců loftelne'afjtolně mi=
jitaci. QBifttace jnamená to ílomanjté
řeči nani namfj'těmu můbec, volant pal
namj'jtěmu, jejijto účelem jeft problíbla.
Into mtjročni mifitace lonají pani běla
nomě toe jménu nejmočňíbo lněje m bios
-ceft — biílupa, anšto jlrje ně djcelaibo:
ročně naboti měbomofti o tom, to jalěm
ftatou je ob $oba a ob ím. Dtce mu
íměřená bioceje nadjáji, jeftli míle to po:
řablu jeft, jeftli ro lofteláď) a fjlolád; fe
pomlnnofti fměbomitě lonaji a t. b. 2161)
ale bijhtp talč jam ojobně a očitč je :)
tofjem přefměbčií, namíjtěmuje fašbó to!
nělolil bělanjftjd) olrejů toe ímé biocefi, a
tatoma námfjtčma je nagtjwá bijlupjlá
aneb generální mifitace, ltetá ble roj:
jablofti bioeeje to jetnotlimtjd) járnoíted)
aft to 10 Ie'ted; íe spaluje. Seft palige=
netalni mifitace nam gnómů, jelitoj je i
ga jimota naffebo něloliltáte jiš obbtjmala
téměř to lajbě jarnofti a při té přílejitofti
jíme mfíiďni biftupa jmébo miběli a ob

. něbo biřmománi boli. žDlót pal Žmorama
— nafje mlaft brabá — bma biffupo a
bmě btoceíe, 'Dlom'ouďou a Žirněnftou;
a ttetť) tatoliďtj Motown bt; to netoč:

1000 letech.
. „Připravujte cestu.“

běl, je. Blomouci jeji nimi arcibijlu:
pem Šebřid) lanbbrabě %ůrftcnberg a to
SBrně biíluoem QIntonín *Ilrnofit hrabě je
Gájafjgotjwů? Siro pat ale bol prnmim
bijtupem na Slint—tmě?Rho ptmni otčinu
najít co biífup procbasel a mifuomámal?
íDoujám, je to naíji bobě (pramíntz m
nafji bobě, jeliloj o bobě minulé je to
bobujel říci nemůže) není jebiněbo Glo
mana, ba není ani bitěte, lteré Bt) ne:
měbělo obpoměběti na tuto otájlu: ,Go:
till a ilJletbobJ' ?lno tito bma imati
bratři procbájeíi a miňtomámalimelebioceft
jugou, lteráš objabomala netolilo najfi
žDlotamu, _alebrš tafe' celé ©!omenjlo,
Glcgjlo i Geilou jemi ob r. 863 aj bo
r. 885. “Bo jmtti žllletbobia jmatébo ři=
bil ftábo EUloratoflé němechj aGlomanům
nepřijnimt') bijfup $icbing 6 Gorojbem, ro=
biltjm žlJiotamanem, mocbonmncem a mi:
láčlem jmatébo ŽlJletbobia. Do I. 973.
byla !Dloratoa přitotělena ! bijlupfttoi $raš=
[tému to t. pat 1063 jřibila je gláfjtni
biocefe Moramjlá 6 bifřupjhjm fiblem
m Dlomouci; to t. 1863 bubetebtj 800:
leta pamatta gaíošeni biílupfttoi Dio:
mouďébo. *Brnmim bijlupem to Dlomouci
bol San [. 5 $řewnoma. Ba paftóřo=
mání 59. Biftupa bola Dlomouďá bio=
ceje ga arcibiocefi pomýfjena a tebbejffi
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“biftup autoníu Iheobot hrahč RoHotebo
fe Ital urmním arcibifťupem Dlomouďhm.
ŽB tom roce 1777 hhla na šáboft cíf'a=
řorom; Marie Ieregic ob fm. Dtce !Bia
Vl. biocefe Eruěuftá gřígeua a prmuím
hiftupem hruěuffhm Matěj hrahě ,t Gho=
riuffhch. mhuěíňí ueibůftoinčiffí míč pan
hiflup hručufttj Žlutouín ?lruofit ieň iiš
6. a raftóřuie to Šruě ob' r.1842. Dlo:
mouďh po! žid—tich iS-ílrfteuherg ieft to
poftoupuofti 64. btftupem, co atdhiflup
ale 6. a pauuie ob r. 1853. Ea! má
žUtorauoa ob r. 1777 gafe 2 hiílupo,
tábuě to nóůuree prmuích hiítupů
žUtoratofhžch Guriúa a Wtethobia. Qoše
řib, Auran—ui a gachotoei je mnohá léta
nábu fmému %oramftému! Gm. Shrine
a žUtethobe orotujte ga ně a beite jim
bucha fmého!

Ioíit biffupů iiž to ponupu čafu
\oifttomaío uhuěiffí Moramu, ttěrášto ieň
orofíem jenom čáftí TDófóbÍě melebíocefe
chriHo-methobčifté. “letová ' ace [oi
"uvítá fe uapřeb oguómí na t míftech,
tterá hifrup uarotTthoiti hobtó, obu fe tam
přiměřeně a íluffuě přípramo ! jeho umí:
tání činiti mohlh.

llčelem tohoto člául'u ieft, mám brečí
robáci! oguámiti, že to t. 1863 más na:
toffttmí rrmuí meItomoramíth ftařičlh hi:
ftup rváč iUtethob i B Gurillem. Dni
přichágimaii ftce tašboročuě 9. _hřegua,
tterhžto ben fe obe tužší a ob měřících
fatolífů flomauflóeh 5melehuie a oflarouie.

tofu ttiaffebefótém toffat připábá
lOOOIetá památta urumího přichobu těchto
bmou hratrů ! naňemu čeffofloroauítému
nárobu, připóbá 1000Ietá pamótfa po:
třeítauřuí uaffeho. Iatomó mámě ua:
mátfa ie mufi nolófftnhm & melebůftoi
mým gpůfohem flamiti, ielifož, to šábá
mgueňeuoft (: bůlešitolt ieií. iRobot —
tóšu fe — co fe mohlo pro nás bůleši'
těiffího přihobiti uab to, co íe ftalo přeb
1000 lett; přiňlhmi ua Moravou hra=
tremi Ghriúem a žUřethobemW Sui nás
uroebli bo otočíme Řrinoma, utoebli uáB
megi uótoth mabčlaué, cimiliíomaue' a
fteině oprát'oučné; oui fe ftaIi nanimi
Dtci. Dni mohou říci nám, co fm. $a:
mel uapíal .Rorintffhm: „Qš'utbhfte 10.000
pčftouuů měli: to Řtiftu toffa! ue=
mnoho (máte) Dtců. Žmh to Rtiftu

Sešiňi flrge emangelium ifme gulo
bili más; mu ifme fe otcomfth fta
tali o _fpaíení buffi maffidyť'

$oHeftaučuí uofíeho uárobu ieů ga
iifté ubáloft, fterá nemá, uefmítohhhuouti
5 paměti nafií, iefl to ubáíoft, ieiíšto pa:
mátta fe má čaíem ohuomomati. Eato
tohmto čaíem tal hube to! 1863. !Břís
Hub, ia! fe tatomá pamótta Hami, uám
balí přeb uřfolita letu Stčmci, You) to
žUřohuči a me Eulbč f(amili iebeuóctiňiz
letou památt'u potřeftančuí (mého fm:
fm. ňouifáce. $iífupotoč maeís a MMS,
Patbiuaí atcihiffup prašffh, biífup !Uřos
hučfhš, 913. %Brfter, EB, Qamqau guadehili
památfu tu ílatouofti přiměřeuúmi řečmi.
?I tbc ieft !Dtohuč flom'auflh., tbe uaňc
%ulta? Rbe tho ivřethóbomo fit—Io?abc
hube hřeb řu flameui 1000Ietěho iuhilea
Patoliďo=flomauítěho?— ma 213eIehrabč.
D %elehtabe, uomftaň ; rumů [totich a
rabui te (: plefej; uehot umibíč mhtglém
čafe 3áftuph hobrhch tatoíiďóch ělotoam'mv,
lteří to r. 1863 ob tohdhobu a gápabu
putomati hubou ! tohč, cht) co mbččut
funomě bčtoroali Dtci ga tOOOletč mi
Iofti a bath, ohatoláfft po! ga bar míru,
lterou tága! otcům uaffim a (brge ně i
nám — umu a žmethob. !( tbe po!
ieft tento SIBeIehrab? tOOOletá fmatá tra
bice (úftní pohání) oratoř, je tam, tbc
frálomffe' mčno „brat—im lejt, tom že ftá!
fíatouó bruhbh ?Belehmb, híatruí fíblo
řt'fíe ?Bcllomommffé. ŽBeIehtab tento hh!
ob nepřátelů. mhmráceu a ;hořen a ne:
gůftalo ; učho nic from Háfftera (: běs
bitu), Iterá jméno to pobtšeía po buefíui
ben, m níšto fatařuie horlimh uáč Ra:
re! Molitor. Seft tam ptoňtaunh a
meíehuh chrám aDáuč, tterh hhchom ua:
amati mohli matfou toffech oftatuich for
ftelů me tolaftíd) naffích.

QI tam tebh to té melfoíepč Baftlice
QBeIehrabftč bubemeo pomoci Bojí flamiti
nafíe iuhileum, tam chceme putomati, tam
Gmina (: Methobia po 1000 letechuctiti
a iim bčtomati. 213 tomto přebíemgetí ne:
báme fe móliti. Goa teuto ro! 1863 fe
Míši, pročež molám iato bruhbh San na
uouffti motal: „'Břiptamuite 'ceftu"
ěíomané! připramuite fe tu flatonoňt
lOOOIetě, tGmiHoáUřethobčifte'mu jubileu.
Tášeli fe tbo co a ja?, — iafě přípravu
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je maji činiti ! tomu? obpotoibátn: při:
prato přcbcmfjim febc, očifit ftbcc froě,
obnoio fc budnm,
tbob pognal co bitč itoé. Into připtatoa
fc nejlépe loná íloze poutě %elcbrabflě a
flqc fmatě mifsie B nimifpoieně. Róšbu
to bolo mošné, abl) jefitč přeb r.1863
le ! miíoiám %elebtabfhm boftatoili mfii=
(bili latolici netolito 5 Motani), alcbq
telé ; Četl), gc Glejfla a 5 milého étos
mcnfta!

Sále pramim a n—olóm:$řipratouite
chránit), očift'te iid) ob prqdm ftoletébo,
obnotouitc toffeďo — neiprmě niatlu,
totiš fmatnni QBelebrabflou, potom jeji
btm; -— lofteto fárni. Sion uš mfieďu
připrntoeno lu ílcmnofli? Siou to lajbém
jodu) aneb obra; fm. Gorillaažmetbobia?
Giňte připramo to robinódjmbtjfemram
l'čtftanfhj bo aid) namrátil, obo fe tonid)
obnotoilt) ftarobároné obočeie ratoliďoz
flomanflě, obo je gadioroáioalo %ošllá a
citlctoni přitógani, SDo rotu třiafiebeíá:
tébo at neni to thyódp, na ElJlotatoč, toe

obo tě Gori“ a Ellu

(63mm a na (žlomenílu ani iebiněofabo,
lteróš bo fe nemohla toulágati molnilni
bomnou. Stareimeš fe ieten' lajbó tt)
oboru ítoc'm o romiřcni bobnjd; latoli:
dtjd) lnil; a floatébo čteni, icšto tuofl i

rogum oímčcuie, blubt; šimota uapmmuie,
a čehož je maromati a co uáílcbotoati
máš, tě naučí (Gm. 81ibot).'l'at je při»
prdtome, aby, až fm. Gotta a žlJletljob
ptiibou, nás poanali, obi) niobli říci, že
fc octnuIi moji fmtjmi! ©Ioioanč tatolici!
připramuitc ceftu ! %elebrabu, putuitc
tam jefltč přeb r. 1863 scanned;ftran,
pilně namfitčmuite lolěblu naneljo po=
lřcftančni, iterá ieft fpolu brobcmnafjebo
otce Ellictbobia. “letmé připramt; čiňmcš,
abodyom ftařičltjcb biflupů naíjid) Gorilla
a Ellietbobia,buš po 1000letcd)uá8 nať
mfititoiiou, flamnč utoitati a uctili, [polu

pal i boufati tnobli, že S námi ípolo=
icni bubon při generální roiiitnci to r.
Godin tiíicini ofmifttjm ffebefátom
třetitk

Napomenuti SS. Cyrilla a Methodia
před tisicletou pamáktou.

„Obětí chvály uctčn bývám.“ To nejmilejší, stezka jest kterouž
najdeme spásu naši, Jesu Christa, velekněze obětí našich. Sv. hlem.

Lide nds! slýs otcův hlasu uprimného,
— — Bůh nás vyslal z kraje nad

hvězdného.'
Ve tmách nepravosti palřilijsmetebe,
A ten pohled bolný znechutil nam

nebe,
Vzdali jsme se ledy vší té vzácné

slasti,
Abys nepad věčné hrůzy do propasti.
Nevyhasla láska po tisíci letech;
Nuže vlasti draha! skvěj se v nových

květech,
Otevřít nám srdce — pastýřům svým

věrným,
Nedej sluchu pekla nájemníkům čer

ným.

Qibe náš! Qcíet mčřůro přeÍro, co
jíme tě splobili to ©11de Gio., co jíme
tč gafnoubili o Girhoi latoliďou. %árobe

flomanfló! tiflc [et uplynulo m šimotě
ttoém,m běiinád) tmtjd; bo moře roěčnofti
ob té bobo, co jim je ftali otcnmi
tmónii a to co rocífel'e s námi to já:
maje! fonomfttj. Sici, co je mffcďo ůbčbio
ga ten čas nabe blamou tmou, mlum, co
jf! čtufil 50 ílafti 0 3a ftrqfti 3G ti|ic
rolůro! It) neobpomibáě, in_lčiě, neumíš
mollábati o přebcid), nemič co je bálo
přeb tebou!? <Bročnejopiíomal'c boluibo
tmébo šimota, co tě mífeďo pottalo, aby:
chom nemufell mo tobě připomínati nui
nuloft tmou a muttjlati boleftntjm írbcem,

Že se Boha vzdávaš, slarým modlům
koříš,

A že vrahům duše jako slepý dvoříš.

?látobe náš, to fe'o octnul na roj
brani broěljo tifictcti. Iobč tone nomó
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5050, přeb tebou fe otemírá proftot čaíu
„grafem libflóm neboníbló, roucbemtainóm
“Sůftbló, balení a nepronilamou mlbou
tabulemi. žRci nárobe flomnnfló! čebo ie
nabějie, čebo íe leláš m této nome bobě,

co ti ílibuie, _čím brogí nomó tento čaB?
mešli Melte—čís hranice ftarěbo tificletí,
pogaftam fe nárobe brabó! ogři fe m gab
im přeb a bůmoílné učiň úmabt) nab
ceftou pofamób učiněnou, nab měl:; pře:
ěitómi a božitómi i nab buboucnoňí
tmou, lterouš měčná progřetelnoft přeb
tmóm stolem tmnmou oponou gaftřela.
llmaž, co ieft 5 tebe, co bube ; tebe.

Uš tomu fforo tifice let, co jíme,
pro čeíf $oží a 5 lóílt) l tobě lolěbfu
šimota nafiebo, čarolráfnó náš robnó hai,
fmětloílamnou hrabou nalil otčinu, uei=
bražfíí pollab frbee nanebo — robičům
nafiicb opuftimffe, ! šábofti tmébo měblaf
něbo a brbiune'bo panomníla a otce ERG

tiílama 6 gólonent božím m iebně, B ofu=
tím lřeftnóm m hrubě ruce m 'íli na
ffitolou, bolelou otcomflou genu mou (:
přineíli tobě emangelíum poloíe a milofti,
přiueíli míru a ípaíení. inuše, nátobe
brabó, lteral ft opatromal po mffeďt, to
čaío, lteral ili fíetřil nebeífe'bo llénotu
toboto? Bbalíš ifi lbt) pofub B mběčuoftí
fpoměl na tt) melile' obětí, ialtjdp nás
ftála buffe má?!

Rbpš ifi bol uflpffel, že 11on none,
prácemi apofftolfhimi umblene', botllt) fe
tmě mlafti mele amátně, opoufitělift měfta
i běbinb, a fmatou toubou i rabofti ne:
fen, pofoídwl jfi € font; i.bceramifmómi
m úfttett) nám, na hranicích ímoií řiffe
talto fe tógaie:

„Kam pak Vy tak pospícháte,
Svatí Boží mužové,
Či k nám šťastným zavílále,
Jako věrověslové?“

„Jste-lit Vy, jichž světoznámé
Skutky pověst velebí,
Cili jiných čekat máme
Z řeckého tam ponebí?“

QI přiiimal a mital ifi nátz nárobe
milá na lošbém míftě B mlíbnofti, upříms
noftí, ien tobě přitoaenou, tmě melilofti,
tmě unlecluilé, jemné pomabt) bůftojnou.

Rřimóu, .Doftón a Říp moiafnilo čela
ímá, mlbou pobanftmí a mobloflušbt) Ao
balená, oni nomou angelenalofečerftmoůí,
gapIeíalo m útrobád) fmóeb a gabučelt)
blubolóm oobnutím. 2! co teprm bálo fe
m bufTi, m ftřebu moci tmě a flómt) —
me QBelebrabě přeoobimném, melepa
mátněrn? ©íblu tomuto melilébo budm
?Ratiflamoma m tom olamšeni nebolo ii
náč, neš plamci, jenž po mice &rafímýď)
tmamóď) noced) na moři roččeřeněmbouří
amítán bum (: mífeďt) bum) fmtti gluftm,
ípatří najebnou iebnu, bmě nebi mice
bměsb, megi mralt) černými fe obiemimfíícb,
(\ br5lé mpiaíněni nebe, brglé utiffení 3mě=
ftuiíeícb. ——%elebrab tonul ne m moři
fmětel bonoucícb, ale to pletu citům nei
utěffeněifft'd), neiílaftněiffld) i B ltálem
imám i 6 libem holým. Bbošná, ne 8 bi
molou ftřefftěnoftí, alebtš 6 bětinnou
útlofti bobům fmóm obbanó, tmě moíl,
tmůi tichá, iemnó mmm, tmůi bomb me
felň bud), tmó přímětimoft a frbečnoft,
tmá ! přídmím láflamoft a poboůinnoň,
tmá gpůfobiloft, amebenoft a uměloff, hod
šimota oofpolitěbo, občanftébo 5ří5enoft,
to mfíe naplňomalo nás pemnou bůmětou
a flablou noběií m bobatou šatmu, m
flmělě omoce úfili nafiebo. 10 míle uji:
fftomalo nás, že na tobě nebube smažená
brabá lrem Šeránloma, še bubeš přiná=
ffeti uším) lrálomftmí ňošíbo, že bubeč
ptamóm a mgácnóm běbictmím bofpobiz
nomóm, raboftí a cbloubou lllřišomane'bo,
brabocenuou perlou m trnomě lotuně Sebe.

' ?! negllamali jíme fe. It) ifi pognal
to ten ben tmůi, co tobě ieft ! poloii,
to ift upoíledň blaíu bošíbo a negative-bil
ftbce fměbo přeb nim. 2lpofftolům :: uči
telům 23obem tobě 'poílanócb negabliel,
neulfišomal ift, nebonil'B ie 5 měfta bo
měfta, ale otmíral iím příboth ímé, a
febaie u nobou ieiiď) uaílěcbal ifi mou=
brofti ieiicb, naflédml ilomům iDuclm ímo:
te'bo, lteróš mlumil útlý ieiid). ?lno, ná;
tobe brabó, řeči naňe flablě bolt) brblu
tmému, flabffi nab meb úftům tmóm;
nebot ti ;měftomalt) poloj, směftomalt)
bobré mčci; neboť bylo mutt) tmě přiro
5ené, 5mufo mateřílé, oaměna 'tmé něšné
ílomanfté buffe. EBoučennámi bůllabně a
iafně, a miba není můli neoficmetnou,
nafie fnašeninegqfftně, none účelu čifté a
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ítoatč, utočřil jíi učení bojítěmn, nměřil
prawbám gjementjm, ntoěřtl to Bobaprav
ročbo, 'oíobněbo, trojjebiněbo, íhoořitčle,
moťupitele a pbímčtitele čloměčenítma.
QBira tn ozářila tě ímětlem nabptitoge=
mím, otemřela ti ímčtn nitbt) přeb tím
netufíené, neíltjdyane'; ona tě aaímčtiía to
tajeml'tloí, a obehola ti pratobo, jiój po:
ítibnouti nemůže rogum jjemením bojím,
nautou třeítanítou neoímieentj. Seman-o
gbtojům ímattjcb, boítrtjcb, toččnč čerítmtjd)
milofti a útčdm bojí, pramébo blaba a
šimota moprtjíítilo íe se ítálp samotou
prabnoueí buííi mě na pouííti pobanítma,
to úbolí íljí a ímrti. 8 aby brabá tato

perla nebola ti wíce monoána, abq'e jiít
byl ípaíeni íme'bo, íptďjal jít ! nám 6
bčtinnou bůměrou :! profil nás o toěčné,
nestoratné rutojemítmí, o ffeít ímattj.
Sorbanem íe tentrát ftala tašbá teta,
tašbá boítřtna, !ašbá ítubně, lašbtj pra
mínet to utěííenbd; Iubádj abolinád) holící).
Saté to otoualujíci bimablo! Math; 6 ne
mlutoňátfo u príou, toeIební tmetotoé u
proftřeb tonutům mblobu jejicb pobpomjí
Cid), maji gtatoblamem a tmentem obční,
lib to obecném, wetcběm roucbu, tofíe po:
ípotn :: toebIe íebe be; rogbílu pabalo
nící, abt) přijalo obmotí brubébo nato:
genů, abt) přijalo obnomení fbudja ímas
tébo. gtebe jáíalo togtoííi a nímímalo íe
blantotnou tmáří ímon, amutomč raboítní
blaženýdy bucbůw pějice pííeň mítčjoílas
mnou tojlímali ílaít po měčnljd) netoneč
nijeb proftorádj nebeíhjcb, (Sbtiítuů Eon
bojí ílamil notoě mgtříííeni toe Glotoan:
ítton! — ?! l'bo totjlíčiti m ítamč jeítit,
co íe bálo tebbáš to útrobád) ttobdj, nás
tobe gbošntj? G[oííeli jíme tentrát libo:
poučné pčtoí tmě:

Stěhuje se od nás krutá zima,
Jaro stařenu tu vymítá,
Osnovu ji všechnu rozplítá,
A již samo za ni vládu třímá.

Kvítí, ježto vůni libou dýmá,
Milostné jiz všady zavítá,
Ptactvo z daleka k mtm přilítá
A svým zpěvem srdce čilé jímá.

%[aít holt proměnila íe to gabrabn
boji, toe minici ímatou, nab níš mgeíílo

ílunce pratoé oítočtt), ílunce pramébo,
čaínébo i měčněbo blaba; born a pabtbh;
tmě proměnilo íe to ímatonč boží a to
ííbla nebeíhji; mne!, a bufíe tmá — pro=
měnila íe to nebe.

mej co máme říci o íobě, jišto jíme
íe ítali "QC mtloít negaílonjenon nábo:
bami mnmoíení itánč a blabomčítf) tnnjxni,
jišto jíme íe Bali náítroji ípaíení tmébo?
lwé odíotné a raboítné přijati emange=
linm thiítoma, nárobe gbošnó! tmůj ímattj
třeít, to rncblé 5mábáni je to írbci troém
trólomíttoi miloíti a ílámo bojí, btjlot i
pro nás balííámem abojujícím mííeďo bo:
Ieíti a ráno, jidjj gtiblem ítan íe apo:
[ítolomání u tebe přijaté. 3 aapomělit
jíme na gatoítné flat) přeílabté robičh)
nnííí, jimiž ímáčela líce nafíe mopromá
5ejic nás bo cigíbo, fíirébo íměta, 3ebna=
jíe a propouíítějie nás 6 filnon toiBoba
bůmčrou a obbanoíti; gapoměli jíme na
tějtoíti a protimenítmi, jicbš nám galon:
fíeti btjlo “na oeítácb balehjdj, nebejpeče a
hubu vlnách; gapomčli na útort) (: mnoš=
ítmí ímigelům, jimiš í'tibati nás nepřeítá
toala globa ítbce jámiftnébo, ne čeít boší
ale íwůj tolaítní gift (: ílótou přeb očima
majícibo, nařitajíc a pobeóřitoajíc nás 5
nemčrnoíh', 5 toglolntctwí, gtacířítmi,
protože jíme ti ne cigtjm, tobě neítogumi=
telntjm, ale tmtjm mlaítnim, 'přirogenbm,
Domácím jagotem, jatš na prawé apo:
íítoIt) ílníjí, čtoěítotoati můli boží, oro
5pčmomali B tebou_ ílámu .boípobinotoi a
amelebomalt jméno jebo ímaté; sapomčli
jíme na třimbt) a nhutenítmí, jatéš ob:
čímíáíítč já žmetbobiué ínáííeti jíem_mu=
íel; &apomčli jíme na mííe, coš nám 5ne=
tinabňotoalo n togbotčomalo práce apofítol=
íté be; tobo truííné a teplé, a B ooloja
nou utěííenon moíli ![abli jíme íe bo
brobům nafíid), jíouce tobo ílablěbo ímčs
bomí, je jíme bobrů, 5bošntj, weliltj a
ílamntj giítali nárob thiítn, tě jíouce
nabčje, je írbce nárobu toboto plápolati
nepřeftane ítoattjm obnčm prawbt), toírt)
:: Iáítp, že je ítane penmon obrubou a
pamejou ©ionn třeítanítébo, cirtme Gbris
ítototí, ípočt'mající na ítále nepobnutč, na
nbelném tamenu nepobtotatněm, je íe ítane
nábberou a otraíou trálotofhoi bojibo.

mlonbo bolo! tal, nátobe brabtj!
Grbce tmoje bořelo po $obu a po nebi,



46 Čtení úvažnó.

a míloft boší rogboiňomala fe m tobě.
žlRoc míru a láilt) plobila ge fonům a
bcer ttoód; btbint) cnofií o botonaloftí
lřeítaníté; moc min; a láftu opaíomala
tě mečem íprameblnofti a mebla iei n)
rulou tmtid) ! ocbraně fmatěbo běbietroí
Gbriftoma, hrabou Irmí iebo muloupenébo,
po němž íábala Irmi libítou glalená rula
ulrutnébo neioěrce, fmeřepěbo mobloilubt).
ŽDloubo bolet tal. Díení nafíe fmatéf©á=
gelo a llíčilo íe o ítoěšeítí rogtomilou (:
bojně potrotoífí uměním boším autobnělě
ními; tmoie, ;eleňalo fe melenaběině. meč
nemobl tobo íne'fti měčnó protimní! boší,
měčm') nepřítel prambt) a fmětla, měční)
admiftnil a total) čloměia, lniše temnoftí,
i neobpočinul, poiub nemoflíbilpřílešitofti

! gmaření požehnání bošíbo, ! 5níčení
plobn apontolflébo úfilí nafiebo. %ůbcm
toč twoii, nárobe nefltaftnt'), upablí m blue
bolí) aimničm') fen, to němš ga příčinou
rogpáleně obtagottoornoft't blougníli m řečid)
i flutcícb, 6 bucbem, účelem ao gólonem
citltoe boši, 6 pobftatou nafiebo imatébo
náboženftmi fe nefromnámoiiciď). Batím co
tito [polí,pnnlí dptámoioě í filolo. Sib mí
ba íluth a mramo přemrácené,atratíl míle.
lilou ! učitelům fmóm bůwěru a lánu, a
ghatim tuto: nenámiběti, opomtbomatim;
poufítětí iiď) počal.

ibábel použil boroucněbo omámeni
toboto ftrášcům Gionu těeftanflěbo a ne:
ipoloienoít libu měřícíbo obrátil ! pro:
ípěcbu ímému. Dn ímebl nětteré a obral
je fobě ga náftroi petelnúd) úmoílům holicí).
QI tito oroňem togumu iíouce bofttébo,
bucba ofttomtípnébo ano i frbee a Šímota
bofti neiibonnébo, ale mnílí brbě, moíolé,

5pupné &namenitě gaftámalí nomó,báblem
jim fmčřenu úlol robeíímaiice tal bloubo
femeno titanic, trbaiice tal bloubo na
íulni ueéňímaně, celifttoé Gbrifta $áno,
už ji rogtrball na tuto, borffí iiouce bis
mód) lišilatomtád) šolbnéřům, loft) o ee=
lou fufni metamfiicb; tal bloubo tmali
na iebnotě fřeftauíte', už ji to,;ertoolí,
třičiee, co btbla měli, iební Bópab, brugí
!Bócbob, iební iRim, btuaí *Brabo, iebni
talid), btugí Iábor, iební Suter, bru5í
pal .buo. %! co činili můbcowé tito hnojí,
učení a aófabt) ímé pěftí a mečem baiicí,
tos i tt) činil, nárobe nefitaftnú, neboť
ifl byl jimi potřentěnó. anowé tmojí

poblou5ení mobouce aboším, běbietmím
frontám otcům fmtieb, měrou, námi tobě
přineílenou, ínabno mlábnouti pob bla:
mou iebnou pratočbo uáměma thífiowa
:: náftupce “Betta ímotěbo, bábalí fe, po
týlali fe o něj, lašbó pro febe iei bobó=
toaiice, fašbó na ímé ftraně prambu neo
molnou míti šábaiíce. 3 tobo powftolo
boie a mállo lrmaioé; otec fe btobil to
hwí fonoioě, bratr m hmí bratrotoě;
fmatouě boší bolt) loupent), praněno, too=
wraeománo; čeit a íláma boží, čeft (:
flórou tmoie, núrobe nefitaftnó! bola přeb
celým imětem polálena, gobamenaa plobo
budu: tme'bo ttoé mgáenéípiio tificletě pílnoůi

tmě Acuóano a amařenp. ěnanlímé to
bopuíitěníěpraioeblíme'bo! -— 23 omčincí
(Sbrit'totoě netolilo blabomí tolei mrbalife
na omce, ale otoce farm) proměnilo fe me
mlčíce iebna btubou bámící! — .chilotw
ftmí togběleně proti fobě gpufilo, měfto a
Dům proti fobě toabělenó neoftál, togpabl
fe. 'lBelílá floatoně „boípobínoma to

.Cžlotoanftmu bola momrácena tolaftnimi
font), bomo a ulice Seruíalema iloman=
flébo ogómolb íe pláčem a lmílením. Sebou
ratoleít ga btubou obfitěpomala fe ob win:
nebo hnene.

Rozdrobenost ku velkému clli
Nepřivedla nikdy člověka,
Ni se bál kdo toho velreka,

Jenž v bojovné ztratil ruce chvíli;

Co od středu života se chýlí,
Do náručí smrti utěká;
Byt to byla lípa slovékú,

I in vichor vyvrátiti pill:

Tak i oni, již křest od nás vzali,
V nichž jsme plamen víry rozžehli,

Žili blaze, až se rozervali ,

A ted, Bože! — ach! ted' osamolě
Bloudl sem tam, jako poběhll,

A mřou bídně v službě, hanbě, psotě.

řŘíme fmato, měfto meleflatoněthoi
mučennítůto gbtoeeně, cítlme fmatč měčná

núbbero, gříblo ípóít), brabbo min) nes
pobtoratnó mtabům, roěčnc'í círlme ftálo,
žŘíme! Db tebe fe obettoalo frbce nátobu
tobo ílomnébo, ob nás S tebou [loučes
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něbo, fjebnoeeněbo, lterčš brubbt) B tato:
roou ! tobě přimiňotoalo je laíiou, lterěš
brubbp tal plato lu prabům, ! chrámům,
! jroattjm, ! prabům tmojím. QBlníee,tte:
rou jíme fjtipili móbornou, na 3emi tmě
tučně, úrobné, narobe nefjtaftnó, fám jfí
mpbubil, fám ro poufjt obratit nerobččně
a jrabně. u cos měl, co más tebatobo?
Dtemři bějint; fmě, lrroarmjm pérem na<
píaně a čti; roget'tři obraj fmůj a mia,.
bojpobin obtábl praroici fmou, tterouš
brjel nab tebou; anběl í'trójce opuftil tebe
a jůflaroil tě mňelitě bíbě anefjtěftí. (&=
ai míra, cigi buď; a mram pobmanilq tě
pob moc jmou ulrutnou. 'gienámiíí bra:
trfla, jalobtjc nebpl oblojen u prfou jebně
mattp, laeířftroa narobni a nábošenjta,
nepteftámají jato rat rojejirati tmě, [bpfi
tal melitě, ta! mocně, tat fmatě tělo, a
učinilo tě běíntjm přítlabem, t'traffnou
móftrabou nejmornofti ímětu celému.

Rrutě rám) ftíbají tě je toffed) í'tran.
Siárobomě cijí [přifábali je proti tobě,
abp tě učinili pobnošem nob fmócb a po
měfllí ti na fjijí jarmo jlujebnofti. Dlous
píti djtěli tě 5 nejbrašfjid) políabůro ja=
gola, pomabp, přebnoftí a enoftí tmócb
narobntjdj, jato tě oloupili 5 min; a ftas
rád) mratoůro nabošntjd). Rráíně lubo a
báje tíooje to brobitom, bonn; pat tméro
jamp umrlčí proměnití cbtěli, ro nicbj fe
neměla ojtjroati ni pifeň ni moblítba ilo:
manjlá, jebina to útěcha bujje tioě utrá=
peně. (žunomě trooji gačalí uš roěn'ati
bath) ímé na 113er babploníťě jato brubbt)
Seremiáč, a toušiti po brobed) otcům
froódj, nebot jim mraboroě marnipotrbali
[tr-unu, obňali i poflebni uaběji. QBlajtní
tmojí jpnomě ftpběli je ja ímou trew, a
jajpt přirogemj, a to obrobiloí'ti bibně
probátoali tě ga glato, 50 profpědjtj čafuě
anebo aa liebou oílonu djmált; a jíarop
pojemftě. Ilj bolo iveta po tobě. iebbáš
mobl pěti bójníí:

Vítej dešti, vítej roso milá,
S tebou po ty smutné nečasy
V nejvnitřnějším nitru souhlasí

Utroba to moje roztoužilá.

Bolest se v mé duši rozvodnila,
Hoře s hořem pořád zápasí,

Slzy duši slouží v opasy,
V zlaté spony — lítání zasmušilá.

A tak pláči, tak má duše kvilí,
Brzoli se k mému národu

Pravá blahosf s nebes polí schýlí.

Stoná lid, bol jeho nehne žádným,
Každý množí jeho nehodu

A syn vlastníjest mu vrahem zrádným!

3 ml) plalali jíme nab tebou , na:
robe utrápená, aniž; bylo co to ftaroě po:
těíllti néé, jaro náběje tD bojí progřetel=
nojt a boujani to, je me fjtole utrpení
j'taneč je moubřejfjím, je bíba natorátí !
otci fpna atraceněbo. Eliaběje nafje jen 5
čafttp je fplnitt). Umíráče! tmůj, jímš cíčí
(baja gjtieíjtěna ognatnoroala fmětu po
flebně Ítonaní tmě, proměnil je me gmon
flamnojtntj. Qnet) tmůj nárobní ponělub
umolněn a tějhjd) majeb gprofjtěn byl,
ale mufmoboaení ob jlujebnofti po=
ruíjení ID ímobobp flawo fpnům
bošíd) nenabol jfi; neboť jen fbe
ibud) Elianě, tamt i fmoboba. 11 toe:
titěm počtu mnošftmi fpnůro tmách, na
tobě, Ěobem tějce narofjtiment'), toane
buď) jintj, íDucbu bojimu protimnó ; froětlo
jeho jeft froětlo blubně,neioeboucít23otju,
jroětlu mfjed) fioětel, ale obroabějieí ob
něbo to řifji bucbůro btubnód), llanicídjje
fjelmě, mající febm blato a beíet robůro
a na rojíd) jejich beíet lorun, ffelmě po=
bobné lembartomt, mající nobt) mebměbí
a úfta lmoma, jiš bal bra! jílu fmou a
moc melitou, fjetmě, jíjto bána jfou úfta
mlumíci měcl roeliiě a roubání, fjelmě
roubající je ?Bolju, roubajicí fejměnu jebo
i ftántu jebo, i těm, lteříj přebtjroaji na
nebi, fjelmě, jíšto bano roěí'ti boj Gefma
tómí a přemabati je, jíjto bána moc nab
melitpm pololenim a nab libem i nabjas
jpíem i nab narobem. ?! fjeIma ta fluje
neměra, \nomopobanjta oíměta a
fmoflnoft'. Šelmě této tlanějí je fonomě
ttooji, jlcbjto jměua nejfou napfána to
inige šimota 23crania; na fjelmě těto,
obeň jebomatú na ftolici SBetromu frfjíeí,
febíce mečem břithjm jagpla a pěra bo:
jují proti ďjoti Gbrifto'ioě, blubolo tora:
jejice ji bo írbce mateřífěbo fmatěbo ji:
alimou abraň, ješto jím mlaftnč jloujtti



48 Čtení ávažné.

měla sa náftroi ! obhájení, ! ogbobcní a
oílatoení této ímé tolaůní, mlélem flabhjm
učení lřeítanflěljo iid) obtoiímfjí, math).
Gnííowě fatolíčtl pobrbaíí círlmí latolí=
ctou a oponfftčií jí a nechtějí íloušítí jí,
flablé ibo Gbríftowo ga iarmo ottoďé,
fmaton lágeň cítlemnou sa nlrntné trtjg
nění budja í těla bršíce. Dní po lměta
jen siftu, poboblí a flámě tonšíce, ílujeb
a útabům fmětfhjd) mpblebámaií; tolabař:
ftmí íměta míleiffí ieft iíín nešli ímatnnč
óoípobínoma, ftůl plní) mileifíínešlí oltář.

Šalomtjdjto fnnům obcbomámáě fobě
narobe ubohá, lteří ani o blaho tmě bnffe
pečomatí neďítěií, tteříš nechtějí tě blabnčbo
ltmíti djlebem měčné prambt) aníš napá
jeti šíjnícíbo ímattjm gbroiem toččněmon;
broftí, nechtějí bnfíí tmou lrmítí a napás
ietí tělem a trmí 23cránla božího ! ší:
n\otu měčnémn, ale raběií, Bab me tmad),
blobu a šíjni bonoutí nedjámaií tebe,
anebo tě ofměcomatí djtčií fmětlcm olu
tmému nefnefttelmjm a šímiti polrmem
bnfíí í tělo otramujícím, potratu moto=
fíltjm na bařínád) ínínílnoftí me jnojí
fmětla, ne & goba, ale to bujné 0511150:
tmornofti tojnítléljo. a to ibcč, narobe
jpoabílíj! ga ímětlcm tímto, ja mámímótnt
fleret) falen'mjcl) holící; prorolům, alone aj
na 'bno tonpíl čífii iebu, ieiš tí poftntuic
nemčra a blob, ieiš tí poftntuií latotoé

fmčbomí tmčlyo a boji: tmě, abos -— ga
bonuL

D ncčíň to, nárobe Drahá! Dpuft
wůbcům těchto pobmobmjďj, ttctíj tč nj
připramílí :) iebnotn a fmornoft, icbiněbo
to Bíaba natobům a ttcříj “Š poíamáb
nepřenámaií trhati 5 pouhé marnolntpfls
noftl, 5 pouhé ctíšáboftí, 5 pouhého ob:
porn: a í'tranomilftmí tmůj tal uj boíií
potrhaná iam! a tělo narobní. Šlouf to
fítcíftčnci a líbí nepoctimí, bncc taljeitra
jina! mlnmící, lajbou clnoílí jinou bat-mu,
jinou pobobn na je Beroncí, bratra proti
bratru, lmcn proti línenn popujuiící, jal
jím ! tomu rabi buffe ieiídbgííln amarné
flánm cbtímá. 911! noma nemám tíííc=
letím naftaroá bobo; fmlcč 5G fcbc jato
bab lůši ftaron, a ! módyobn obrat očí
[módj oílnčnád), oblnbš waffle pratoě
jméno, bmčjba Sešífíe Gbrífta. Ba touto
bměgoon, ga ltctouš otcomé tmoií talrábí
! flomn nafíemu lráčclíc aní nejmětfjíd)
obětí, ani ncih'utějfííd; protimcnňtoífc ne:
btogíce, ibí i ti) narobe probujeníj, anil'bb
fe jí nefpnft: ona tě jailftě ptimebe bo
Betléma gnomujrogení, nomébo ficbnof
cení, noíoé to_elíloftí a flame, čaínčljoí
měčnébo blaha. ilmen.
„Amen staň se“ takto zbožný zástup

zela,
„Amen“ přizvukuje Moravěnka celá.

Dva.Poutníci.
(Ke slavnosti 9. března.)

Co to za poutníky štědré, plebohaté,
Jizto perly sypou po otčinč zlaté?
Kdekoli se berou, kudy oni chodí,
Pod nohou se jejich íialenka rodí;
Vůně sladká značí veškeré jich cesty,
Kamkoli se pohnou, dédinou či městy.
Zdaž pak nejsou oba spolu bratři rodní?
Skutkové tak svědčí obou přelahodní.
Lid si o nich praví, že prý přišli shůry,
Zůstavivše tamo seraíinskó kůry,
Aby statky vččné vlasti rozdávali,
Jako pí-ed tisíci lety délávali.
Kdokoli jich přijal, nadčlen byl statkem,
Který Christus duším skytá v míru sladkém.
Avšak darmo štědró otvírají ruky,
Darmo perly sypou mezi nuzná pluky.

Lační nechtí krmě, nazí nechtí šatů,
Slepci nechtí světla, lenoch nedbá platu.

Putujl dnes bratři od bílého rána,
Neotvíra se jim ani jedna brána;
Nabízejí všude nesmrtelná zboží,
Ach! a nikdo nechce koupit ravdu Bolí.
Slunečko se samo za tu čele stydí;_
Nechce déle svítit, za hory se klidí;
Černá mračna táhnou, už se připozdívá,
Ptactvo žalem tichne, do houští se skrývá.
„Kam, ach kam dnes svojí ukloníme hlavy,“
Pocestní se táií „u večer ten tmavý ?“ —

Slyš, ký hlas to jemná povětrím se nese,
Rozlóhá se v háji, ozývá se v lese,
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Jako s oblaků se nížř k zemské pláni?
Vesnický to zvonek, volá na klekání.
A již. klečí naši cestovníci oba,
Svatá vysílají ku blankytu slova,
Velebíce Boha, že dal Syna sveho
!( spáse všehomíra, hříchem zemdleněho;
Velebice dobu přeblahostnou, sladkou,
Která Pannu svatou učinila matkou.
Posléz Hospodinu vřelé pějí díky,

e jim zvonek věstí blízké katolíky.
Ti snad požádáni jménem Christa Pána
Dopřeji nám střechy do příštího rána.

Obloha se jasní, chmůry mízí černě,
Hvězdičky jim svítí na tě ponti perné:
Nad horou aj klidný měsíc povychází,
Slavík s písní něžnou bratry doprovází,
Poletuje s nimi, noční průvod slaví,
Až se noha světců u dědiny staví.
llle dům ode domu rychle kroky vedou,
Nemajíco svědka mimo lunu bledon,
Všude noc uz vláda, uzavřeny dvory,
Sem tam ovšem noční slyšet rozhovory,
Ale pro pocestné nikdo mista nemá, '
Kamkoli se vrtnou, srdce tlukou němá.

Nezbývá než jedna chyzka skrovná, chudá,
Do která je vábí okenečka rudá.
Ať si prší, bouří, blýská nebo mete,
Pohostinnost v chytl této vezdy kvete.
Obývá tu čeleď bohověmých duší,
Jímito starý mrav a zbožnost krásně sluší.
Ejhle do kořán uš kyne jizba čistá,
Vítají se hostě jmenem Pána Christa.
Netázali se jich odkud se tu vzali,
Nýbri chléb a sůl jim na poctu hned dall.
Rodina se s nimi 0 večeři sdílí,
Velcí, malí se k nim předůvěrně chýlí.

Dlouho na noc svatá rozmluva se řede,
Ai pak hospodář je do ložnice ve 0.

Prchla noc a mladé probouzí se jitro,
Chválu Bolí pěje veškerenstva nitro;
Zora čerstvým dechem chyšku šťastnou líbá,
Otec, matka, dítky, všecko se zas hýbá.
Ranní píseň odtud stoupá k nebes kům
A kouř táhne krbem jako svíce zhůru;'
Snídaní se strojí, dřív nei hostě vstanou.
Aj, což předlouho dnes v spánku tvrdém

tanou?
Ložnice je prázdna. Kam se odebrali,
Ani! hospodáři „s Pánem Bohem“ dali?

Nebyltě to nevděk, nýbrí rozkaz Páně,
Zavolav jich náhle nad blankytu báně.
Avšak od tě doby drahovzácně knizky
Posílají z nebo do tě milě chyžky;
A v těch knihách s lidem rozmlouvají sladce,
Rozněcují lásku k Církvi svatě matce,
Ta že národ každý časně, věčně spasí,
Christem že jen zkvetou vlasti zlatě časy.
Slyš, ach slyš tu radu národevmůj drahý!
Bez Christa jdou na zmar veškerě tvě snahy.
Bez Něho ach., zvadneš jako polní tráva,
Jím však tobě věčná povykvete sláva.

Přeblaiená chyzko, zbožná, prostomilá!
Pověz nám o pověz, zdat jsi o tom snila,
Že jsi Cyrilla a Methoděje spolu
Pohostila, našich slavných apoštolů?
Hlásej, všude hlásej po slovanském kraji,
At se svatým bratřím brány zotvírají,
Aby cele vlasti spasení se stalo,
Jako jimi tobě na vzdy zavítalo.

Jan Soukop.

Strýček Pravdomil.
Od Fr. Dědka.

Pravdomil: !Dllumlll jíme milípfds ="
tetě m přcbcfjlc'mročním lalmbářc, tte
tat libftá fpolcčnoft pojncíiábla gmobla
je a gtůftla ; rajmanltód; robin, obcí a_
ndtobů m člowččcnftmo. Gloměčcnftmo
její jato jímá proub, nátobe, obce a to=
bjnp jato mčtfji neb mcnn'i mint; jeho.
iRečiiTtě ale, jaté ft ptoub tento čajem
utmoťií, a me ltctěm pořáb řu přcbu fc

_šcne, nagómáme: cítím a ftát; poblc
bwoii pobflatp čloměla, tuti; poblc
buííc a těla. QI o tčcbtv bmou nei:
blazenčin'íd) ftránlád) člowččcnflwa bu:
bem: letos tojmlouwatl.

„Dávejte císaři což jest císařovo
a Bohu co jest Boží.“

Zvědavý: Ella to je uj napřcb tě,
film, nebo! tab bad) uj bánmo byl jmě
běl, Etna! cittcm a mu bylo pomftalp.

Pravdomil: (šitím a ftát ucpe:
mftalp ; šábné iinč příčinu), nešli 3 tě
fauně, Etctou jíme při míjed) bůlcjltčjfíid)
otájtád) uj opatomall -— totij ; pawo:
lání a pomlnnoflí člomčla tu ipolečnsjii.
„Steal bobrc' člomětu býti famots
němu" toť příčina a jáťlab mn'ed; fps,
lcčnoíli libíhjd). 21 jala icbnotllmá tapta
moby íama » fobč mpídýnc, a i mčtňi
moba gafmrábnc, lbpj béle :) íamotč
Bojí: ta! l jcbnotlimb člomčt ancb mčtn'l
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libjtá fpolečnoft ganilne a pomine, jemi
fe nepobpbuje m šimčm ptoubu čloroě;
čenjtwa. „Qijiclni libé maji mjíe:
(ben togum“ pramí uš fiatobáwne' při;
flomi. EBwto mují libftmo btjeti bobto:
mabp, a mábp „jebno o btube' je
tříti, máli ; !ouffu celer býti," jal
ptami náš bájnít.

Bartoš: Gnab pomfialp citim) a
fiat tomnč tat jaio tobinp a nátobp?

Pravdomil: Ubobnul jíte, milí; $at=
tojj'i, jenom še nempminulp je mšbp tal
přitogenč jalo onp, a je při jid) pomítání
opět jiná libjlá potřeba činnou je pro;
utágala. .*Robinp, obce anátobp pomítalp,
bpdyomtal telli, jamp ob jebe. prš
!. p. jl mpjlime netolit milionů libi,ne:
můžem fi je jina! mpfllti, neš šijíeid; to
jiftpdftobinád; a obeecl), patiícid; : uč:
jalému nátobu. QBšbpt i gmiiata tmoii
jiftě brubp a plemena. io je ta! jifie',
jalo še jifiá moba nemůže býti be; je=
bnotlimbd; tapet a mln. lot přitogemj
šimot libftma. — Quo ale ogpmaji je to útro
bč libftma mpčijíínabp a toubp, iopějji po:
ttebp a neboftattp. Šimotni glujfenoft
nuttá je ugnati obmijloft jinou ob ně=
jalě bptofti mpčíjí, ltetou_ mp třeílaue'

6 blubolou fotorou nagtjmáme 23obem,aneb nagnaj potřebu obrana; proti se:
mnčjfjimn nepříteli, — a tu počíná jen
nici; cittemní a ftátui řigeni ujímati, ga—
počne jiioot nabpiitojenp a bucbomní.
!Bšbpt i proub napleb těla jemo tamo,
ples luta a role, aš pat ji mpmele jiíte'
řečijjtě. 21 jaio ptoub be; iečijjtč běla
íjfobu po ttajinácb; ta! i libfimo bra ii
3eni ftátníbo a círtemnibo pobobá je
„třtině jem tam je tlátiei", pobobá je
plawci be; mejla, lobce be; fiěšnč a be;
lotmibla. — Siapteb tebp llbe' šili n)
tobinád; a obeecb ble galona přitogenébo.
Rbpš ale jebnotlimci borůfiali, jamp pat
na jinou tufu tobinp twolice, ťbpš to:
binp gtůftalp io nátobp a gapotlebí bplo
galonů ochranných bilem 5emjitjcl;,bilem
meginárobnicl), lbpš m útrobách libjima
ogpmati je počalo i otáglp: Rbo jíem,
obtub jjem, ptoč jfem, co je nčtbp
se mnou fiane?: — tut gatoušilo
llbj'tmo po mpšfjícl) ligeníd), a mpmino:
matt je počalp nato a citlive. Sporto
tpto, be; nicbš není blabobptu na fmětč,

jmenomalb je pal, ! togegnáni ob ptms
nící), fpollp pojitimni, nabptitogene',bu
ňemní a proto ptamíme, še říšeni cit;
temní a ftátní pocbagi ob Eoba.

Bartoš: lea, proto tebp přební
přebftamení cítíme a ftátu i. p. Irálome'
a biífupome' pífjon je „; milojti ?Boši'ť'

Pravdomil: ?lno, ačtolim to „;
milofti Éoši“ na mfj'ecbnpcitlive a ftátp
mstabomati fe neba. ětámalo jajiftč ob
jalšima mnobo citliví, itere' je ?Bobu nev
líbilo, a mnoho Bátú, o itetpcb bpcbom
říci mobli, že bp bplo lépe, lbpbi) bplp
nebbmalp. 'Břebe ale, mlumímezli o ftát
nim a citiemním říjeni můbec, mujime
půmob jebo ob Qoba obmogomati, nejen
proto, je Qůl) poitočilěmu llbnmu m
ftátu a círtmi šitou bpti welel, ale po:
němabš jim i gátonp ímé ročlll, ble tte
rtjcl; to ftátn a mimi iptamomati je
mají. — Žolil o půmobu těcbto nej
blamnčjíjid) jpolečnojtí libjlpcb, a npní
ptomlumime o tašbé 3 nici; smláfjič.

Nábožný: 21 gačneme ob sálešitofied;
cittemníd), ttetpm mgbp bátoám piebnofi
pieb ftátnimi. ?! ta! tebpnám poměóte,
milí) fttpčtu, ja! to S těmito mppábalo
me fmčtč, aš je citim) tal uj'tálila, jato
npni jeft.

Pravdomil: žUiili přátelé! bubeme
mlumiti o měcecb bůlešitócl), o iterpebuš
celé inibp napfánp jíou, a proto nebu:
beme ijíiiti mnobo flow, abpcbomje blu
boio negabrali, nýbrž pomíme fi jen, co
jeft nejbůlešitějíjibo, ja! to bělámáme
obpčejnč při nafj'em togmlonmáni. “Bog
btobnčjn'i mčbomofii tašbó, tbo po nid;
touží, jnabno m jiliód) lnibád) nalegne.
— *Břebewíj'ímjiným bubeme činiti tog
bil megi nábošenftmlm a citliví. Slabo
šenftmí je ta! fiate' jalo člomččenjtmo ;
uj ptmní člomčt anal nábošenjtmi, t. j.
ugnámal jmon obmiflojt ob bpiofti mpěfji,
a tím byl nabošnóm t. j. mpjlil na
QSoba, toužil po jebojpolečnofii. Gitlme
ropminulp je pogbějl, top; mice llbů fiejz
nebo nábošenjle'bo mpgnání jpojilo fe bo:
ptomabp, tmoiíce tal jeben nábošenfh')
celer. Gielen) jeji tebp jaio gemnčjn'i
fttánla, jaro tělo nábošenfimi, a toto
mjbp něco mnitinípom jato buffe citlive.
— Eib, obwij'loft jinou ob woba usnáq
majicí, počal mfjelijalpm gemnčmim ípt't:
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jobem $obu je lotitt a obmifloft tuto
projemomati, a gtoly'opomftalatalgwaná
8oboflušba a jiné círtemní obřabp.
žen pal, jenž obtoijloft jmou ob Qoba
usnati nedptěl,jloul bejbošni), t. j. člotoěl
be; Qoba. — “Bončmabš ale lajbá ná:
bošnoft natahuje je na 8oba, a jen po=
tub má cenu, polub je $obu líbí, tebp
počali libé přempfjieti, tterá bobojlušba
bp je Eobu nejlépe líbila, a cobp činiti
měli, abp je Bobu co nejlépe gaóomali
— a tu potojtalp mjjelijalé bobte' i liché
bůměnlp o boboflušbě, čímš nábošenftma
počalo je tůjníti, a mjjelijatě eitlme ga
llábati. mejgpogbilejfjí boboíluibu promá:
běli pobaně, lteří i libi moblám jmpm
obětotoali, a tal btattp jme'gabijeli, mp
jlíee tím bobům je gamběčiti. Dni je to
ti; bombfjleli, že čím těmi oběť jeji pro
ně, tím milejjjí bube bobům. glejlepfjí
bobojlušbu měli gibt, mejl nimi Bůl) po
molal nělolil toptoolenbd; mužů — pa
triatcbů a ptotolů — a nabal jid) bas
tem Sucba fmatěbo, tal je je Bali mě:
ftotoatelamí můli Seba. Rbpš ale přifjla
plnojt ěafu, jejlal $ůl) Gpna jměbo, a
tento ital fe atoěftowatelem můle otce ne:
bejtěbo, abp tal pominula mfjelilá lid)á
bůmění libj'la o ňobu a nábojenjtmi, a
ti, ienšto to gjemení a učení Rtijta, too
boto jpna Bošíbo měří, jmenují je ble
něbo — ltejtane'. — .Rřejtanjtmím pře.
jiala přebefjlá nejiftota to nábojenftmí,
„noc pominula, ben pal je přiblížil,"
;jemením Bojím pološen gállab prawb
mffem buboueím ínabám apobnitům
čloměčenftma. Společnou libílá měla mňa
(bnp metcbě, jejj'lé a fpullele' růmp ple
befjlócb čajů obftraníti, a na tomto ad
tlabu buboucí palác jmébo blabobptu,
ja! to oblebu ftótním tal i cíttemnim
mpftamětt. £teftanjimí, teb to prame' ře:
čifjtě, toe ttcrčm měl Unboutně ptoub
ěloměčenjtma te'ci lu přebu, ohlašomati
lrajinp, měfta, nárobp, a mlčmati fe bo
moře měčnofti; třejtanftmí, tot mpplnčni
nebejlěbo gaílíbení, tot ta pramá círleto,
pleb lterou ufloupiti mají mfjecbup cita

tme přebefjle', jalo noc ujtupuje bnu, a
tanní mlba bennímu jlunci. — urci je
bojub mejjiete' bůměnlp libjie' nepomínulp,
ano i bo třeftanftmí roebralp je blubné
náblebp a mpfjle'nlp, co; bplo příčinou,
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je ! cítlem tato je rogbmojila ba rogtto:
jila a rogčtmrtila: -— boufejmeš ale, že

až libjlá mínění je mptříbíjon, a čaé ob
$oba te gtoujjení líbjte'mu ujtanomentj
je naplní, gafe liejfanftmí, a 6 ními
ojtatní nábošenftma m jeben bujjemníces
let je jpojí, a bube potom jebna míra a
jeben lteft, jal'o še ftámá jebné ptambi)
a jebnobo Qoba. Gas tento není tnab
pojub tal blíglp, jal bp fi tobo nábojnč
jtbce přálo; nebot jejtlišc čloměčenftmo
gapotřebí mělo 4000 let, nešli je bofta,
tečně lu lřeftanftroí připramilo, čím mice
[et bnbe míti zapotřebí, abp uábošenftmí
toto je úplně pocpopilo a me tofjed; obbí:
led; šímota jmčbo bolonale uflutečnilo!
Iomu ale nejmíme je biroiti, nebot čio;
měčenjttoošíje třejťanfitoím šímot $o'í,
u nčboš jeft tijíc let jaro jebcn ben. že
ale nětbp tal je ftane, ga to nám ručí
mprol jaměbo atijta $ána.

Bartoš: ;III: 111.p. fttpčtu, lbpš uš
tal mlumíme o tom náboženftmí, tebp
nám poměfte, jeli tomu tal, jalfe mlumí
a píjje, je ti pobane' jami fi ímé bobo
bělali. SRěll pti) malé jon'tp a ňgurtp, a
etili je co bobp. žmne to přídjógí plebce
btogně gpogbtle', a mpjlím, je to můj:
člotoět jen na nejnišfjím ftupni mgběla:
nofii činiti.

Pravdomil: Se tomu tal, jal pta=
míte. Qíb bpl ttemgbčlnnp, neměběl nic o
pratoe'm ?Bobu a jeho nábošenftroí, a
ptoto j't bilal bobp jám, moblil jeluim,
šábal ob nici), co bp měl tab, a tbpš je '
mu tobo nebojtalo, rnfjil je (\ bilal ji
jiní. &;l to přemrácení) ftam libftma, a
ono gamágelo G bobp ímpmi, jalo bíttp
najje Be [topmi louttami. -— lat ale je:
bnal jen Iib jptoftí), a pompjlete, jntc'
u toboto libu jejjtě gn nafjebo čaín pa,
nují přebfůblp. Učcnějfjí a toěumnčjjjí
me5i nimi přtfjligápplpognání, še muií
bbtí Ěptojti neimpějfí, ftetá ncjeumíj'eďo
říbí a jpratouje, ale i bobtc' obměňuje a
jlč trejce; a poněmabš na tomto fmčtě
bobtp 6 obměnou a glí) 6 trcjtem čnfto
je mine, še mufí ftámati jefjtč jmčta ji;
něho a bufjc nejmrtelne'. 21 proto tale'
náš latecbiémuc měbomoft o Qobnjpra,
meblime'm a o nejmrtelnofti bujjo šábá
ob lašbčbo člotočta, máli jpajen bpti, ač
ji už jeft jale'bo tolim nábošenfnoíÁBíra
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m íBoba a m nefmttelnoft bun'e mine fe
ob ptmopočátlu jalo glatá páfla mčbos
mím člomččenfttoa, botzbo oftatnč í febe
botn'ím Blubům a nátušímofteín obbáno
bylo. ioleší už to přírogenoftí bucba
líbííěbo, ltetí) točbotnoftí fmou mšbo čelí
liebnotč a toubou fmou mšbo íabá
přes l;:aníce toboto íměta. ?ltcí še
mifeďo pognání podyágí 6 ©th ob otce
fmčtel; ale ialobo olo nafíe ani toe bne
nemíbčlo, lbobí) nebolo fmčtla ícbopné,
tal 59 t bud; náš ! pognání moěn'ímu
nebofpčl, lbobp uš ob ptmooočátlu nebol
! tomu určen a 1an nabábán. Sen bud)
opět SDucba pognatí muše.

Nábožný: 3 iá mám nčíale' mt:
toebo u) blamč. - Bmíníl jíte fe prmě o
togbwoiení lteítauftma, moílím, ze tím
motosumíwáte eíetem tatolídou a prote:
ftantflou. 113 čaftčií o tom ííem přemíy
fflel, lterat fe ftalo, še círh'oe toto fe
togbmoiílo, a nenílí šábue'bo ptoítřeblu,
je opět íiebnotítí, a jal bl) fe to moblo
ptowčftí?

Pravdomil: Mílo přítelí, iefí to
fmutná a nemilá mče, ze lteftane', jen;
plebe mají .Rrífta ga ůoba a učení
iebo sa učení iebínč peamč, toe flood;
baln'ícl; náblebecl; tal melíee fe tůguí, še
í nepřátelflo protí fobč iebnaií; a a ne
mílě ročeí této pomíme fl nčlolíl \low.
-— .boelímců ! napeamení tobo iei't na
obou fttanád) boftí, ien že 5 mčtn'íbo
bílu gapomínaií na galon lano, a peoto
míče lageií nešli napeamuií. sam, lteró
u) této sálešítoftí cítí fe powoláuu, něco
oromlumítí, měl by napřeb pamatomatí
na floma fm. Qluguftína: „žBe míře buB
iebnota, me mčcecb neííftóel) fwoboba,
toe ton'euí ale [díla/' Slfto íeft, še
proteftantí míru fmou jen & pífma fm.
bomoguií, mt) pal latolící frontě pííma
usnámáme í oftatní pohání neb tal gma:
nou ttabící, a to ptoto, pončmabš pífmo
fm. nebylo piáno, abl) platilo ga pta:
míblo mito, uóbtš napíáno bolo ob apo:
fftolů ien přílelítoftnč. .Rtíftus SBán oraz
míl l ním „ibčte a učte“, a nllolím
ibčte a pín'te. učení teba), t. j. úftní
ttabíee, a pífmo bobtomabo ífouteptm
oeamóm pobllabfem mít:; ptamc'. io nám
tím lépe mofmítne, pomoilímelí na ilowa
Rtífta $ána, ienš peawí: „!Bíftnena

gabíií, bud; pal ošímujef' SBífmo,a
třeba í píímo fm. píebe íen jen mttmá
líteta, ílowo ale t. i. učení :: togumční
pífma jeft bucbem iebo. QBšbot í Sud)
fm. siemíl fe. apofftolům ne toe gpůíobu
učiale' lníbo, nýbrž me spůfobu obnímíyd;
jagolů.

Pochybil: Ratolíl ímí tebo gpííma
fm. a uitníbo pobání mobtatí \'í co dne,
anšto proteftant jen na pífmo íto- ieít
másán? '

Pravdomil: ?lní ao tom nefmí la:
tolíl činítí poble můlí íeoe'. Seft tu jiná
aultoríta, lterá mííto nči wobítá a ut:
čuie, coš ieft ptamíbo, a lterá ! tomu
ob íamčbo .Rtífta jeí't ufíauomena a
oprámnčna. Seft to (&íelem fm., a co
ta nám ga ptambu ubc'uoá, to máme
měřítí.

Pochybil: Sat ale, lboš mí peote
ftaut řelne: ,',tal tebo too latolíeí mufíte
mčtít, co mám wáš bípup aneb nčltetí;
fnčg táše?“

Pravdomil: %! tu 59 ifíe fi uemčx
bčl potahy? Evčuííme mčřítí í nemníítne,
ble tobo, gbalíš fe nám láše učení eítlwe
neb ne. Gielen), ptamíl Hem, ieft nám
pramíblem wíto a gállabem ptambl), a
nílolím iebnotlíroí) člomčt. Glowčl ieft
omuluó, cítlew ale neomolná , ponču
mabš ieft šímóm tělem .Rtíftomúm, a on
co nemíbítelná blama mšbo to ní příto:
men, ial fám pramíl, „a aůftanu Bmámí
po miíeclo bm; aš bo flonání—ímčta.“ —
?ltcí ge íe bá očetámatí, še lnčg tato:
lídó, a tím míce biflup gnátí bube učení
cítíme, pončmabš fe to tom neuftcíle emíčí;
ale ubálo fe už tale fmutně pábo, že í
bíilupomč a lnčší ob eíelme ptawě obs
pablí. Gpítoroalí, aš přefpltomalí, a pa!
íobč míče umčřílí nešlí círlmífm. Gpíto:
mání mlaftní ateí círtem negameguie, ano
obootučuíe spotomání togumne'; ble flow
fm. $amla: „iBn'eďno glouňeíte, a
co ieft bobte'lyo tobo fe Držte/' fille
me mčeed; bůlešítócb, ienš !. p. íe tíylaií
nafíebo fpaíení, mšbo ieít lépe,_lboš fpos
líbatí fe mobu na nčjalou topení aultos
eítu, o lteeč mím, še íei't neomlolnámešlí
íebe [ame'l;0. $a pobama' mně iíftotu,
anšto mlafíní n'pelulaee (Bábání) mšbý
mne necbáwá m pocbobnoftí. u aultotíta
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tatomá pro tatolíta ieft eitrem, ttetc' míče
wěříti má nešli fobč.

Nzábožný Sat pat ale, mobouli
bífřupomé a tužší podýobčti, fe bogmime
a přeímčbčime o ptame'm učení círhoe?

Pravdomil: O tom fe přeímčbčite,
tboš ít gobpomíbáte otagtu, co ieftcítřem?
.Ratecbismua prarot': „(Eíttem jeft mibi:
teIue' fbtomášběni toffecb ptamomčříeícb
třefťanů, pob iebnou mibitelnou blamou

ueirboěním papegem, ienšiebnofteine'učeuí
tomuámají a jebnofteinod) fmátoftí uší:
wají“ učení cíttme utčuie teba) footer
ton'ecb pramomččícicb tčeífanů. špolto
toto uaabroáme ínčmo eirtemní, to
niebš safebají biftupome' a tužší ge miecb
fřefťanířócb hajin. !Bčříei gaftoupeni tu
bámali Rue ímá !nišata a melmoše.
Sněmu tatome' mopín'ou fe ob papeže,
lbg; tobo potřeba bůíešitá šábá, !. p.
fboš o nčjate'm článču miro jeft pocbpb:
noft, fromnámálč fe 6 učením cítfme čili
ue. Iupat fe po umášeníím.pííma a fm.
otců určí, eo fe má měřiti, a ja! fe má
tomu neb onomu podpobue'mu člántu min)
roůumčti. C'šučmů tatomóeb bolo poíub to
cirtmi 24, ínčm ítibeutfto, t. 1545 br:
šaní) Me proteftauto a jícb učení, bol
poiIebuí megi ními. Smeuuíí fe fučmo
toto etumeuícte' aueb mífeobecue',t to:
geguáuí ob fnčmů groIáfftnicb, fonobáíuícb
aneb promineiálnítb, iešto tašbb biftup
fmolati může toe íme'm biffupfttoí; ftetc'
ale uetogbobuií o míře, nýbrž o tatgma:
nócb biíciplinátnícb t. i. uxtamuícb neb
ceremoniáluíd; sálešitoftecb, téboš biftup:
ftroi neb te'š promincie fe tótaiicícb. (So
ale na íučmecb mííeobecnbd) fe uftauomí,
to má platnoft pro celou eittem, a ic:
bnotlimbm biitupům a tnčgům přináleší,
uftanomení tato měřicím oguamoroatž a
o jid; gacboroátoáni pečomatt.

Bartoš: !Bšboť iíem ft to bneb

utopil, še eírfem není Iee jařá ofoba aneb
uabobilá fpolečnoft, nbbtš že má pe:
toubtb a nestun'itelnbcb gátlabů.
.Rboš fe oratoř Gielen), tub fe tebo too:
togumímá mčbomoft a učenoft ccle'bo
třeífanífe'bo ítočta, a proto už fnabno
přibati míru flomům Rtiíiomám: „a
btáuo petelué nepřemobou iil“

Pravdomil: iai ieft, milí) příteli!
a proto o detem Heftanflou a modni

jeií nepotřebuieme fe báti „a bubo íe
gbouřlla celá gemč, a přeneffene' bolo
italy; u proftřeb moře" jatptamišalmifta.
mogum a učeuoft pomšbp smítčgttí muíí
nab gpogbiloftí a pobloubiloní líhnou, a
nab mffeliiatbmi nečiftbmt mannčmt, boťbo
toto i učiatb čao panotoalt), ia! nám o
tom fráfně mopeamuíe Dr. Qui) toe
fmbd; „SDčiinácb eithoe poutě.“

Nábožný: žíle m. o. fttáčtu, míte,
mp jíme to tom brattftmu fm. Gorilla a
!Učetbobčje, a moblíme fe za obratem ob
cirhoe obn'tipenbcb Glomauům. išatři tt
tate' mesi proteftanto?

Pravdomil: QBůbec auo, gmlán'ťaIe
patří oni ! cirtmi pratooílatone'. —
© tbm proteůantifmem ieft to toffeIijate'.
Sebo pomn'ecbnáguámta iei't, se neugnámá
fn). otce ga blamu cíttme, tím gatotbl
cíttemui fousamu, obpabI ob lebnoto cít
temní, a fašbí) jebnotliloec Boiítu na
mlaftnícb nobád) , Reino oprámnčn proti
brube'mu, čím; ;anitl u ototeftantů toe:

meri) cirtemnt čáb, toeijerá mášuoft pčeb
cirtemuí autoritou, a uwebena iefl iafáň
íme'roolnoft me míče. “bále gamtbl pro:
teftantiímuó Iatinilou řeč co gemnějn'í

gnámřu jebnoto, a pčiial při flugbácbbo:
šíd) řeč nátobní. ':Bat neugnároá trafic
dm; ímátoftt, btší manšeIftmo ga grun'č:
thue' a bomoluie tučgům fe šenití. $a i

o íxoátofli oltačui ímófflí fe tu mffelijat,
a proto neugnátoá fe mfíe fm ga nett-=
mamou občt notoe'bo gátoua. SZento btub
proteftantiímu pomftal a rogmobl fe ob;
guoíán'tč to Sččmeďu n) fíeftnáetém fioíetí

fftge Qutbeta a obtub fe boftal bo Émíy
ear, Šme'bffa a dnglida. íBtoteftantftmt
ieít nčmeďčbo pumobu a tuboš (igi a
pomage floroanffe' boeeIa obporuiíeí při:
faba. —- Statfít eittetouí togtolnietmí
(fcbioma),5 proteftantismem boceIaneíous
miíící,jeft eíttem ptamoítamná. lato
pomůala no ftaltnacb, “9111116potutčenócb
to Boletí bemáte'm napčeb obpotem proti

úctě obtagů, aš pač i ob iebnott) cíttemní
fe obttbla. Dna te'š neugnátoá papeže co
blatou iebnotp, tona občabt) Mě to řeči

nátobuí, na nefim. fmátoů oltářní ale
měří, jen že ušuoá při mn'i fm. ebleba
čmafíenébo ; maušelftmo bomoluje toglus
čotoati jen u: pábu eigološfhoí, a tnčgům
onno fe šenttí. mčco gmláfftnibo círtem
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tato má toe míře o fbucbu ím., o němž
učí, še nempcbágt ob Otec a Gpna,jato
mp tatolíci t 6 proteftantp měříme, ní):
btš ien ob Dtce. Elb náš o tom ft top:
Hába, še pet), tbpš ím. znamu je topu:
čoxoal o tom člántu mítp,muíelnaiebuou
pteb nepřátelp ute'cl, a ie tebp neboučll,
čemuš atcl tať není, poněmabš obiftípeni
fe ftalo o mnobo pogběil. .R círtmi te'to
přlsnc'uoajt íežŘect a móóobni ělomané,
gmlán'tě žRni'l neb ta! gmaní ftatomětcl.
Re ctt jeiid) tn bubtš ale řečeno, že bt=
šeií mice na moblltbu a pařil), nešmnoa
bl; fatolít. — © iebnou čáftí cčttmíte'to
řeďé ftalo fe ufiebnocení :. 1439 me
grotenclt , blebala totlš a naffla taté
útočifftč ímé n latolítů, prámč tbpš na
ní trutě bole'bal nepřítel Suter, a ob te'
bobt) má fe čáft tato řeďoflomanflécíttme
ga tatollďon, a fluie fiebnocená cit:
tem. Dna usnala papeše ga blatou círhoe
a mócbob SDucba fmatébo ob Dtcc !
Gpna — a ga to safe círleto latollďá
necbala ji přt oftatníd; ieiid; obpčeiícb,
přl řeči nátobní a šenčnítnčgftma. toto
šenění ale běje fe tal, še íe tnčg ošenltl
mufí přeb mpíměcením, a lbpš pat mu
manšelta iebo umře, pobrnbě ošenitl fe
neímí. Řešení fe tu tebp mlai'tně fněg,
nóbrš ien četanec na tněgftmí. a to fe
tat bčie, abp ie neublišilo gátonu cítlxoe,
še totiž, tnčšt šenltl feneímčií. — áUtob:
lttbp nan'e sa obrácení ob cíttme obmrá=
cenácb (šlotoanů tótnií fe tebp mlaftnč ©lo=

manu lnefiebnoceně cítlmi (pratooflamne')
fe příčnámaiícíd), abp toti5 uíiebnotlll íe 6
námi, jato to iebna čáft jicb t. 1439

už bpla učinila. — %čmct tatolící aale
maji fpolet, tbc fe mobleií ga namtácení
fe proteftantů němeďód) ! cíttmitatoltďe',
a ta! fe moblí tašbí) ga fme', ia! fe to
flnn'i a patří, abp to chtml fe nepottatll
bud) nátobni, nóbrš l iemu učinilo fe
gab-oft, a círtem tal ftala fe „loffem ron'e
lofíubp a mšbpďp" ja! to cbtčl fm.£Bamel.

Zvědavý $a! paf 111.p. fttóčlu,
lbpš uš ifte nám boftlonaflitatoliďé, pat
proteftantftě a pramoílamné cíttmt'potočbčl;
nemobl bp ifte nám ien'tč říct, mnoboll
aft na ítoětč počítá fe třeftanů?

Pravdomil: Elbit na ímčtč počítá
fe můbec na 1200 milionů. .Rřeftanů
mest němž ieft aft třetlna; tatolitů něco'

mice nešli polomlce této třetinp. Šíflaml
' nagnačuie íe počet třeítanů 335 mil., a

tatolíh't 170 mll.1)eubá polotolce třes
fťanů bčliíem neíiebnocene' (ftarotočrce) a
protertanto a Heečita fe ptmmd; 76, ben
být!; 89 milionům. 3 na tomto fltomne'm
počtu třeítanů mlbíme, Le úloba pramor
měrne'*) cíttme megl nárobamt ieiftč není
botončena, jat fe nčttetbm melmi málo
aneb příliš mnobo učeným nemgbčlancum

i mgbčlancům ůbá, npbtš še ít tepew to
bubouenoftt mellá úloba naftáma, mall
ble flow .Rtlíta $ana, eele' člomččenůč
tělo lroaíem třelťanllbm natwaífeno býti;

a moílíme, še Slomanití) nárob při top
tonámání te'to ulobp lnepatrněmn ípolw
půíot—ení ob ptogtetelnoftl !Bošflé utčen
ieft. Spine ale muíč neignačnčíífi nátob
ilotoanflu') — mníeii %Rufome' ftátt fe la
tolílami, a ptoto ga obrácení íld) ta!
mtouenč fe moblime.

Zvědavý: tI ! iate'mu nábošenftmí
přignámaií fe oftatni llbe' , ienš nejíou
tteftanaml?

Pravdomil: Sint bp bolo mnobo eo
mppočítati, nepnítíme fe ale bo pobtobna.
!Bůbec počítá fe megi nimi 156 mil.
Síuttů neb Elkobamebánů, 5 mil. šlbů,
a pa! 600 mil. mpgnámačů mnelliatócb
iinnicb měr. £Bobanů, t. i. bimocbů, tteři
íeíftč ani poimn nemali o Qobu a ne:
ímttelnoftl, čítá pti) fe pofub 192 mil.

ale t t nlm topcbágeii uš blabomčftome'
třeftanfftč, aby ptamou mítn jim směftos
mali, ačtoltro ne be5 \oeltčbo nebegpe:
čenftmt, a čafto láílu a občtlrooít fmoui
štmotem gaplatlti mufeií. ——Dbn'trnčm'í
poiebnáni o togbčlení llbftěbo pololení ;
oblebu nábošeníle'bo pobal nám p. Malí)
to čaíoplín „Šíma“ :. 1859, tam tašbí),
tbobp o tom gemrubněii poučiti fe cbtčl,
nablebnoutl můše.

Nábožný: Seft to pobimná mec.
Iolit libí na fmčtč, toli! rogličnbd; ná:
bošenftmí, a tašbí) reší fmoie nábošenftmí
ga nejlepn'i. Sal! pat to bnbe aft nčtbo
toppabati na foubu $oším?

*) “Bogn. “Bramotočma anamená tolil ialo
tatoliďá a růgní ie ob pratooílarone' t. i.
ob i'taromereďe' ctrlwe. —m.
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Pravdomil: Int arci je na wíce
ptáte, nešli člomčt může gobpomíbati. 91
proto hrami tale' apon'tol: „D hlubo:
folii bohatjtmí, moubtofti i mčboa
mojií oní. Sat jjon nemhgphtatelne'
joubome' jeho a nemhftíšítelne' ceBh jehol“
%abčjeme je ale ob jptameblnofti 23oší
a milojtbenjimí jeho, še bube tašbe'ho
člomčla joubití ble toho, co btšel ga
otambu. Emanvlí já něco ga ptambu a
jebnám=ll taiě poble toho, tui jebnám
ble mjj'eobeenč platného ptamíbla,
neboť mjj'iďni líbe' mají jebnati ble toho,
co sa prambn btší, t. j. ble jme'ho nej:
lepfjího pieíxočbčení. Elieníll ;ramba, tte:
tou ja ga pratobu mám, ptamba pra:
má, tui bub sa to nemohu, aneb jíem
pognání ptamč ptambh gauebbal. Stano:
husli ga to, tebh jjem be; mim), 5ane=
bbalIl jim ale pognaní orambh, tu! na
mne vaba mina nebbanlimofíi, lterá ale
při tai mnoho japletenheh libjitjch pomč:
tťťb a otolíčnojteeh — bub tobu, bub
ftáií, bub ftarou, bub tohcbotoáni—můše
bhtí mhmlumítelná. — banebníl a
poblh člomčl ale na lašbh jpůjob její
ten, tbo nejebná tal, jat ble pojnale'
prarobo jebnatí bh měl. Šíwot jeho jeji
on'emetnh a lšimh, pončmabšjebnání jeho
oosnalč ptambč je příčí. SBieímibčení jeho
jeji jínafe', nešli šimot jeho, a tím j'támá
je neptambimhm, a fám jobč netočrnhm.
QI tatomhm ftáma je fašbh čloíoit glé
můle, bub fi jate'ho toliro nábošenftmi,
neb můli ptámě ienlráte naghroáme glon,
lbhš obporuje pognale' mnitřní ptambě
t. j. té ptambč, tn ltetč mjjiďni bobií
libe' fe hláfejí. Dchotnofí ale, jebnati ble
90531016orambh, jeji můle bobtá, a proto
jnab promolámalí anbčle' při natočení
jpajítele jmčta „a potoj líbem bobtě
míle.“

Nábožný: &lle 111. p. jithčlu, ne»
sbalí boehom je tu při talotoe'mjmhfjlení,
přijmčbčotoatí oněm libem, jen; ptamí:
„(ěítfem jalo cítieto, na tom negálejí,
jen tbhš je člomčt hobnh a jpořábanhf'

Pravdomil: Stol bh jfte, m. příteli,
jloma má nebobie poíugomal, a tlabl bh
jíte m nč jmhjl, lterh to nich nítteral
neleší. ERemlumílí jíme o bobtotč ro;;
líčnheh cítfmí můbee, nhbtš jen o 551:
jluhaeh ojobníeh. Wafje cítlem latoliďá

jmenuje je eítltoí iofj'ecbeítlíoí, ato prá
mem, poněmabš io jobč chomá ttomč
ptaíoe'ho učení i nejmíee a nejlepíjíeh
oroftřeblů ! foajení. 2l lbe nejwíee pto
j'třebfů, tam tafe' nejmčtj'jí nábčjejpajení,
o tom ínab šábnh nebube pochyboíoat.
S.Břebcale nepobámá šábnou jifiotu
jpajení tomu, tbo ble učení a namebení
jejího nešlje. žlčlolím ale při fpaíení ne:
rosbobuje eítlem, nhbtš šlmot člomčla:
piebce nejmíme můbee gapoinenonti na
ptamiblo: jaftj fttom, tatome' owoce, t.j.
čím lepfjí cítleio, tím lepfjí úbomé círltoe.
si proto máme to cítlmi fatoliďe' tal
mnoho jmathch a jmčtíe $ošíeh, lteří bh
bhlí tím, co jfou, jnab je nejialí, lbhbh
je círiem lat. bhla neobehotoala.— Silu
měni nebubou ti, jenž, cítteto tuto nepo=
gnalí, jal ob milojtbenfhoí $ošího je na
bijeme, najltse gamtšeni, nhbtš bubou
joujení ble toho, jal baleee ptambu mů
bec pognati, a m žlmotč jme'm ji gabojt
učiniti mohli. QBŠbhl mhthágel emange
lidí) hojpobář to ro5líčnheh benních ho;
bináeh, abh najímal bělnílh na minicí
jmon, a pa! jím bal po j'tejne'm penčgi.
— 3 apofj'tol SBamel nčtbe mlumí o te'
íame' mčeí. Dn hrami, še líbi, jenš ne:
přífjli iu pognání salonu SBošího, fougení
bubon ble salonu přítoaene'ho, t. j.
ble té pratobh, ltetou lašbh neglašenh
člomčl ehoma m jtbeí jmění; aneb ja! to
fm. Sán moitnul: „ble ítoětla, ttetčš
Dfmčcuiť rašbého čloioěla, přichajejícího
na tento fmčt.“ ?i najj'e ím. eírtero sbá
je ptambě te'io příjmčbčomatí, anšto itomč
ritu mobou a buchem jm. ugnámá i
liejt irtoe a tonšebnoftí, čím; má ga
potřtčnee mjj'eďo th, jenš pro ptambu
umřelí aneb po ní toušílí. — QBůbec,
moji mílí! nejmíme bhti m pojugowání
brat-rů jmhch, bhť i netočiíeíeh, náhli a
příjní. Enemáme ! tomu mčtu šábne' při:
činh. Samo ;ámijíme ob božího jmilon
mání, a proto rabi í pro. btuhě je mh:
profíujeme. $amatujme na jloma *Báuě:
iRefubte a nebubete jougení, nega:
tracujte a nebubete gatraeeni, jas
lou měrou měříte, tatoioou bube i
mám obmčieno." 233tom nám bámá
hajní) přítlab i eírlem fama. Dna tbe
mufela satratit učení nijalěho gpupne'ho
laeífe, negattatlla přebc jeho ojobu,nhbtš
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bo miiojrbenjimí mojíbo ji obootučiia.
Sebnejme mšbo ble toboto pramibia,jenš
jeji pramibio Bojí, neb: „ůůb necbee
jmtt btíjj'nífa, nbbrš abo je polepjjil a
jim opt.-'

Bartoš : Dinbobie tai. !Bšboi praroba
nepotřebuje mnobo bůtagů, a jen jabo.
tiebí na ní upojotniti, a uj je ogtjmá m
bujji čiowčia, a proto máte bobře, je ji
můje obootomat jen čiotočt glč můle, —
libí bobií mjboďo je jbobnou. aačroiim
máme na jmčtč mnobá nábojenjhoí, a
tojmanite' bůmční jefjtč fttajj'í tobiaioád;
Iibjibcb: přebee čím wíce je Iibe' bubon
mgbčiároati a gboionalomati, tím míce
bubon je t'tomu Reíjtoioímn omčinei—
tomuto Betlému iibjte'bo poroiení blíjiti.
QI tímto přáním najj'e togjímání ogálejí
tofieeb círiemníd) jlončíme.

Pozorný: Bbómá nám ale jejj'tč,
btubou čájtiu bnejj'ní najj'í úiobn togbí:
tati; náš ftrbčet SBrarobomii togbčlil to:
ti; iibjlou jpoiečnoíi u: círfem a me jtát,
a o tomto pojiebním pojub jíme ničeboj
nejiojj'eli.

Pravdomil: slitei je jjme najioaii
jtát btubbm iečifjtčm, ttetbm čloměčena
jtmo jene je tu přebn, a proto, promlu
ioitofje o bun'emníd; góiešítojtecb čloiočta
můbec, je; pčftuje cíeiem; obrátíme je
noní ! gólešitoftem jebo tčieíníym,
bmotníym, čajomóm,jejto obftatámá j'tát.
Sato jíme nagmaii cíttem 'buřjí, mobil
bbcbom ftát tělem čiowěčenftaoa najmatí,
pončmabš pobároaii nám má gáiono, ble
tteebcb iibe' meji jebou šitou bbti mají
jaro ůbotoe' jebnobo těla. Ioto sáiono
pěftuje fíce tatč cíeiew; jen je ona běte
wíce obieb na QBoba a na měčnoft, Bát
jaje na megbeijj'noji. mábojenjtmígmlán'tč
mábu Habe na ptmní gáion Hejťanjte'
lámy: „Milomati bubeě !Bána $oba
jtoíbo, ; eeie'bo jebee jtoíbo“ atb., a utc
čuje item! to možná; Bát gaje jegailábá
na gáionu brubém: „!)tiiotoatí bubeě
biíjníbo fmčbo jalo jebe fame'bo,“ (: us
bámá peamibla, bIe tterócb bo je to nej=
Ie'pe momífti baio. Bátlab tebo obou joo
Iečnoní jen gáton SBoší, jen je nábo:
jenjhoí blebí míce tu nebi, nát tu jemi;
cíl obou jpoiečnojtí jeft biašenoji čio:
míčenjtma, jen je nábojenftmí má na
gieteii blaženoft mččnou, ftát blajenoji

čajnou. QBibíme, tieto! ; jebnobo a tobo
jame'bo iořenu oboje jpoiečnoftí pomfiás
mají a růjiou, jen je prmní one je jato
cebt na Qibanč iu nebi, btubá rogprofiítá
jato uiějjená eůje ©íonftá na jemi můní
fmou. !Bončumbš ale oboje toto tofiiino
; jebnobo ioienn motmetlo, proto jobč
nejjon nepřáteijie', ba ani eigí, nóbrš
jebna btnbou pobpoeuje a jílí.

Pochybil: íebo není j'tát proti
cirtroí ani círteto proti ftátu, jat učiteii
mojlí?

Pravdomil: Není a niibo nebola.
Dboje jpoiečnofií jjou mejpoiei,jalo tuta
to ruce, jaro bmč jej'tro, jaro bma blí:
šencí, jenž je mejpoiel bobiňují. !( bčba
čiomččenftmu, tboš tomu to! není, iboš
nepognáním jebe, nebotojuminím aneb
jinbmi nátujlmojtmí jebna joolečnojt po:
mihne proti beube'. Stu ptoiímá je item
beatejlá, tu mífio lájio opanuje gájjt a
noste! jpoiečnoft iibjion, tu jeben brubíbo
mtašbí, mojle tím Qobu je gambččíti,
ja! je toho to čajn ta! gmanóeb todle!
nábošenfhjd) bočíftimůšeme. Sienímčtjjíbo
nejj'tčftí, jaro iboš broě nejmčtjjí a jobč
nejblijfjí moenofti neotáteljlo mojionoí
proti jobč.

Nábožný: 3e mjj'ebo, eo jjte tuto
m. ». jirbčiu oobottnul, bá je joubíti,
je jen ten jtát jeji bobtí), tten') jbe 6
citimí entou to ruce , a gaiiábá je na
gátonu třejtanjie'm, a je tebo rojj'eďno
jtáto nefiejťanjté bolo (: jjou gie?

Pravdomil: giepféfmapujme je to
nafjem újubtu. 3ejt to ptámč tai, jaio
6 těmi nettejtanjiíymí nábojenjtroími.
<Beamiii jíme, je jinoměrec má taie' bouc
fání m míiojrbenjtmí Bojí, pallije jebná

noble poýliaič mambo. Sto jamč můjeme
říci o ftatecb netřejfanjlíjd). 8 ono, parti
je oobie pojnale' peambo t. j. přieogenbm
prámem je říbílo, nemobon najómati je
glómi, jenom jnab neboionalbmi. sté
můbec jeji to, co beubóm jj'iobí, :: to
arci tročti je nejmí ani to círtmi ani
w ftátu. Rbobo jiánmlo fiátu, ro iterěm
bo glí líbe' měli mětjjícb prám, nešli bobří,
ten jtát najmatí bo je muj“ glbm. $te
mčl bb ale bioube'bo ttmání, neb bo bol
po moftčbomání je jnab bobebd; libí 5
něj, májlebomán ob Bátú beubiycb,
jato oeona'jiebomána ba'noájpolečnofi rau
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hitjlá. — Go jeit jjlobue'ho, blouho je
ueubtji, poučmabš má proti johě eelou
libjlou fpolečuoft.

Zvědavý: QI jetá játou tebp platiti
muíi me j'tátu \oůhee, máli jlouti bo
hthm?

Pravdomil: !B tašbe'm jpořábane'm
ftátu, jato i m tajbe' potábué jpolečuofii,
platiti muji gdtou jptamcblnojti.

„Dio 50 oto, juh ga gum" tot jeft pojí:tinmi, „co fam nechce ahp ti libe' či
nili, to nečiň ijim" tot negatiioui firánla
tohoto sáhnu, aneb jeho lic a růh. Bá
rou tento nepotoj'tal ale teprm lteítan
Bmim, a proto tate' mohlo jij jláioati
jprameblimhch t. j. bohthch jtátů přeb
tojfj'itenim ttejtaufhoa. Bárou jpmtoebl
uofii jeji játou ptirogeuh t. j. 'lašbe'mu
člomčlu bo jtbce mtlačenh, :: hpl už to
j'tatomčlofii ob muohhch rojíj'afnhch a
moubrhch jtátuifů pčítomc'm. Iomuto 3á=
lonu muji homčt ftát nejmice, gáfoujpra;
weblnofti muji hhti gállabem tajbc'ho jtátz
ního řijcui. ?! peoto tatc' uvolil eijař
getbinaub Qohrotimh ga jmč hejlo nápis
„Justitia regnorum fundamentum“ t.j.
„jptaroeblnofi gátlabem jtátůf'

Bartoš: Io! !tájué hejlo a melmi
pobohuo upučjňimu čaíto jltjchaučmu
„Gleiche'é žRecht fůr alle“ t. j. „jiciue'
ptámo pro ijeďth' .Rbphpjentaičmšop
poble toho je jebualol

Pochybil: mapabá mi ale pobimná
mhj'jlénia. 3ej'tlije fpraioebluoít, co jállab
ftátu, uš přeb třejtaujtmim juáma hola,
tebh Bítui [pj'te'm(joujtama)třejtauftmim
uit nejijlal, leba hpchom to pobotlnouti
chtěli, je gáfon jptameblnofiilčejfaufimim
hhl le'pe mpjwčtlen?

Pravdomil: llmibíme. 3th icft gá
lon lřejfauflh? Bajiflé láfta. aptamiblo
lájfp? „(So fám chceš, ahp tohč libe' či:
uili, i tp čiň jim. “ Bárou lájlh„chce6"
tebh jato lic, jato jmčtlá ftránla gátonu
jpeamebluofti „nedaceěf' Iamo je ga:
tajuje jič, tuto je porouči bohre', tamo
fe bámá mhi'teaha, tuto pomghugeni. Bič.
jamegomati hplo prmui úlohou ftátů po:
h_anjlhch, jatoj jei't i l'čejtanflhch, aproto
ubrjelp je hlaumi jich trefiui gátonp aj
ba čafů uafj'ich. SDohte' poroučeti uemůje
ani oni fiát Hejtaujhj, ueh to jbe pteB

jeho hranice. Guojt uebá je orbouaueemi
lomaubomati. ?lle eefiu cuojtem tajiti,
a o to bháti, ahh bohre'mu půfoheui na
činilh je přelášřp — tot úloha jtátů
ttejtanjthch. Guofii pěfiuje eirfem; jim
tu potobu pomáhati pliuáleší ftátu, ——
a tot ta přebnoi't ňátů lčejfanjthch přeb
pohaujthmi. štátp pohaujlé uepomgnejlp
je nab cnojt ohčaujtou. Into mpmtuula
je u nich jiee ! nejmpěňimu Bupui, ale
bále nepojtouplla. Stab euojti občanjlou
me'mobiale moji člomččeujlá, to! jelo
člomččenftmouab uárobem. Dna nejuá
hranice ohčanjte', uhhrj objímá cele' člo

mččenftmo. Salo Hejlauj'tioim poroguejlp
fe nárobui uáhošeufima ! náhojeujtiui
jmčtome'mu — tatoliďe'mu, tat i fiátp
timto uáhojenitmim bojtalp úlohu fojmo:
politiďou — jmčtoohčaujlou. Duh uejj'ou
mice j'iátp jump pro jehe, proti johč ne
přáteljle' ueh lhojiejuč, ja! to hhwalo ga
čajů pohaujltjch, nhhrj jjou fřeítaniimim
jpojenp to jcbeu jimi) telef, io jebuo tčlo
člomččenfle', (: jafo jebua robiua 23oši.
SZomuto pomoláui jme'mu sabojt činiti,
má bhti jich nejjlmčlejjji úlohou. SRá
tobnojt jůftane fiee mšbp negrujj'itelnhm
elementem (jiolem) j'tátu, pobllabtem
jptameblnofii jeho, ale ona není jeho ši;
mel jebiuh (: mhhtabui. Si je muji uči:
niti gabojt uš ble gólouu jpratoeblnofii,
ale i mice nátobnoiti mohou bohte
juán'eti je to jebnom ftátu třejtaujlém, a
ptacomati ! jebuomu účelu člotoččenjlému,
jat ř tomu pomoláuo jeftuajj'e iRotoujlo.
Broš hp nemohlo mice udrobů pofojnč
šiti to jebuom jiátu, jato mice libi m
jebue' jpotábane' tobině? ?(no proč hp
uemohlp fiátp potojuč je ípratoomati
meble jehe, jalo robim) jebuéohee? !Bel:
ohec' eiotopejjtá, jlošená grojličnheh Bátú,
to nichž togličné nátobuofti žijou šimot
jpolojenh — jatá to mjuejj'ená mpjj'leuta!
— Tuto wgueífenou úlohu fmčtoohčau
jtou ftátů třejtanjthch mpřtnul poprmč
uárob francougňh jlotomi: „fmohobm
romuoft, hratrftmi“, hohušel ale to čaju
tatome'm, tbe fám nejmite proti těmto
gájabám jebual. Sjou to bájná jloioa a
hajní) jich mhsuam, tbphp jeu iw buchu
tteftanjle'm, tteth je gtobil, toij je jas
chomámalo. ale mime, še člomččenftmo
jen pogueua'hla tráči tu přebu , a je t
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ujtutečnční nějale' mpřtnuté momentu
mnobo čajn ano mth; jíou gapotřcbi.

Bartoš. QId; tot mgnejj'ená úloba
třejtaujhjd; ftátů! Duo mají nejen game-.
gomatt, coš jj'fobnc'bo, jueotoe'bo a neIlb=
jte'bo, ale i napontábatt mfjemu, coš bo:
Brčbo, hájněbo (\ jjIecbetněbo, aby to!
člomččenftmo boípčlo ! eiltjtoe'mu: Dbu
je to tojfubp usnáwalo; bp ftát roštu)
eittmt bol ! ruce! Slot bo bylo blašene'
šlroobotí na tomto jmčtč.

Pravdomil: lat to má taté poble
gátona třejťanjtčbo bbtt, a je tomu po
fub ta! není, nejou minu, teomč ůlowůle
Itbjle', tojjeIljate' obtíjnofti, ueíbobo a ue=
boro umění, jate' při tojjem, groláfjtč ale
při uloge taf melite' fe ropjtotnou. $a!
jjou f. p. pofub m ftáted; mn'elijafe' gas
ftatale' poměru, jen; je nebají bueb ob'z
ftranttj, m elijací libé a ftamt), woblebá
loajice jen jináč) nolaítníd; projpčdn't —
aušto peamó ftát ble jmojlu ttejťaňjtébo
gtiěen bótt má co gbtamp otganifmua,
fbe tojjldnt maji ftejnó pobil ua mfjed)
prámed) a móbobády, ganámajíee ftejně
pomtnnojti ——jaro úbomé jebuobo těla.
——Sint, nemajíce ptamčbo pojmu o
cítttoi, tbtčji ftát ob cítíme obbělitt, m9:
flite tím ftátu pofloujitt, anšto jej prámč
gbrame' a jimotní jjťámp jebo gbamuji.
Emboť tbe blebati máme ptamí) tořen
mfjebo bobrčbo jebuání, ne!! to cíthol a
pčftoroaué ob nínábošnofti? QBufjhtnčme
nábošnoít ; pobnůtet libjle' činnoj'ti, a
negbube nám nic leč: gifítnoft, mámoft,
ctišáboft, utágalol't, uanejmóš touha po
mejbejn'í podomale a jíámě ——jame' to
čajomé bublinu a blubičto. Doufejme;
ale, že čím bále tim mícepognámattbube
ltbjtmo jmuj projpčdp, a obftmňomati
přetášh), tteté je mu na cejtě tu blaho:
botu jeho monotaji. mení tu lepjjíbo
proftřebtn jato ofroě'tp a ptamébo
mgbčláuí, ttere' jlowa ftaíp je proto
tate' beflem uajj'ebo mčtu. „$ramba
más ojmobobí," pramtl uš přeb točto
mifte tojj'ed) mifttů.

Zvčdavý: mu bobře tal, tot ráb
jlmTim, a občanem nótu tatoměbo bot
bod) 6 tělem i 6 bujTí, a jnab i tašbó
jiní). -— Sloni ale, tboš jíme pognalt
ptamou úlobu ftátů tteífanjtód), jnab bo
jjme ít jejjtě pomčbčti mohli o rozmani

te'm jtd) úttoatu aneb o tojjeltjate'm
ítátuim gřígení. !Bšbot ftátoá ftátů tat
eogličuód), a maji ta! pobimuá jména,
je je [proftó člowčt ani bo tobo nemůje
mtogumětt.

Pravdomil: Sbčjepis arci píjje o
mjj'elljafód) ftátecb, a jmenuje jtd) říjení
pobimnómi jménu), mpnán'eje jebno říjeni
uáb brube' — to ale néé ueími mólttt.
Siko je mgbámáme tojj'elijate' politik; a
biplomacte. EBognali jíme pramou ůIobu
ftátů, a té je bubeme mšbo bršett. štát,
jen; nejmíce úloge této gabon činí, jeft
nám ftátem nejlepjjím, ač ni má jméno
jatc' tolim t. j. ač je jmenuje monatdjte,
ueb ftát tonftltučuí, neb tepubllta. 9M
jme'no nám nepřijbe, pončmabš ne jíomo,
ale buď) ošimuje. sm; mime, še ftát
uejlepjjí tnťe' muíi mítt to uejlepfji
játono t. j. gátono pro mn'eďnp občanu)
ftejnč profpčjjne', a je toto gáfono je
tate' obe rojjed; ftejně gadjomámati mu
jeji. — Dbočejně je má eepubltta ga
ftát uejjmobobnějfjí, ji naproti tlabe je
monarchie, a to ftřebu obou gaujímá
mífto ftát toujtttuční. Elm;ale neumíme,
je mjj'eďno toto ftáto mobou bótt wíce
neb měně bobre' & ale, (\ še teu nejlepfj'i
mesi nčmi jeft ten, jenjunbsminěné úloge
ftátu třejťauffbď) nejmíce činí gaboft, nej
botjjí ten, jenš nejmice ob ní je mgba
Inje, ať nj má jméno jate' rolím. —
(štámá ale bmou ttajnofti ftátuíd), tmě
mjbp jjou 316; jeft to bejpojice a anat,
cbte. anarchie jeft bujutj wóhočt tepu
bltfo a gnamená ímobobu, tterá přeďjági
1D nemáganoft; bejpocie jaje jeft
jbnth') mjjtřele! monarchie, a gnomená
ueboftate! jmobobo, !terá je mění na
íxoěmoluoft 6 touhu a m otroctmígbola.
Sobře pro člomččenjtmo, je oboje hai:
nofti toto nemohou uš ga najj'ld; čajů ua
bloubo je nbtšeti, a činí jen jatófi vte:
(bob ! jiném jřígenim to čaíed; nepotojs
nád). 'Dejpocie ale vtebc jejj'tř mice méně

panuje m gemíd; nettejťanflód), coš
opčt háíue' jmčbectloi mpbámá nábožen
ftmi třejfanjle'mu, še moubrou jmobobu
pobporuje (: jme'molne' ntlačomání netrpí.
——QBůbec je může říct, Še Báto přebs
Rejtanjte', (: botou; mělo to nejjhoělejfji
jména, přebce bolo mice měně — pani
obleb beřeme jen na Iib obecní) —
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otrocle', a že jen !řeftanftmim i n) &&:
nícb záleží med; mqwinomatl fe počala
pramá ímoboba, m Iterě fi náš měl tal
libuie.

Barloš: Glbffel iíem n'; bbfti čafto
immomat monarchii, fonftituci a republis
tu, a & nr.) už ifte tatč něco :) těcbto &&
ted) pobotťnul ; pofub mi ale není bocela
iafno, co mla&nč &&tp toto ob febe lífíí,
aneb ialó &ejnoft neb nefteino& mečinčmi
panuie. Bnamenám &ce, še lonítitučníftát
ie má ga fxbobobněifíí, nešli monatcbie,
republiku opět ga ímobobnčmi, nešli &át
lonBitučni; r&b být!; ale mčběl, na čem
mlaftně ímoboba tato góleši?

Pravdomil: ?Ibt; ifte fmgfl nabčmis
nčnqď; flow pocbopili, bube gapotřebí,
upozorniti nás na bmoií &&tní moc:
moc gělonobární a moc málonnou.
Rba má prmní moc na ruce, ten má
mámo, bároati gólem; ftátní; nab molo:
námáním gólonů tčcbto brubá moc bbi, a
proto fe imennie mótonná. Síouieňtěiiné
ptáma :! moci n) ftátu !. p.prómo foubní,
ttefiní, moienflé atb., ale mfl'eďq tqto
prám proti onóm bmoum umbnim ifou
nepatrně, a bilem už to nic!; fe obíabuii.
Dle tobo tebb, ia! prmní bmoie ptáme
neb moci — gólonobarní a málonná —
mqi mlábon a nárobem ilou rogbělem),
boftámaii tale' &ótt) nab3miněnáiména. —
Ia! fe imenuie &át, tbc prímo. gátonm
bární i málonně fpočímá m entou mlábt),
monarchii, a fice monarchii abíolutní.
Monarchie ieft na nafíí řeči tolit co fas“
momlába, abfolutní tolit co neobmqená,
! rogegnáni ob monarchii fonftituční, the
jeli talč famomlába ale Ionftitucí, úftamvu
obmegená. ©tát lonítitučni teba) iei't ří:
genů, ťbe moc mófonná ieít &ce m rulou
mlább, moc gátonobární ale mice neb
méně mesi mlábou a libem rogbělenó;
liftina, !terá fpůíob rogbělení toboto íta:
nomuie, imenuie fe lonftituce neb ú&aroa.
233 tonftitučním tatoměm řígení beře lib
pobílu na moci gátonobátné [Iqe ibbflance
íme', lteří molímaii fe bo fnčmů genu
Rád), říčflód) neb bo obou, aby tu bub
o gátonecl) namršenbď) ob mlább totomali,
bub fami něialě namrbomali a tmořilt.
GBalli nm;-jené gólem; mlábč fe nelíbí,
má prám, bub bocela ie gamrbnouti,
aneb ien na nčiahi čas platnoft ieiiď) ob

» m rulou libu.

lošiti, coš fe nagómá mlábní „velo“ t. i.
nepomolím. — inšto teba) monatcbie ab
íolutní mbbómó gólem) lama, tmoří ie
monarcbie lonftítuční B libem aneb mlaftnč
Be fněmem, a to ieít obou ročbíl. Gtei:
noft ale megi febou maji tu , še mlóba

obou bómá bčbičná, t. i. máěaná na ně
ialou mlabařflon robinu, jen; fe nagómá
bnnaftií. Ia! ieft bbnafiie ratouflá bům
babéburgftoďotbringířó. -— ERep 11b li
ta jeft opět řigeni mlábni, (be oboie moci
— ia! gólonobórní ta! mótbnná — ifon

Bib fi bém—5gólem; fám,

:: moli & tale fám fmč ptebftameně až i
bo neimbčnibo, ienš fe imenuie prefiben
tem republik), (: má čeftnq titul „pm:
níbo &átnibo úřebníla.“ $refibent (přebe
feba) tento moliti ie může bub na nčlolit
jen let, jalo m americe, bub ibošimotnč.
—- išatrno, še republila nemá 6 monat=
cbií abíolutní šábnou, B „monarchií lonftis
tační ale pobobn m tom, še llb m obou
beře fřrge mpflance ímé pobílu na moci
ůátonobární, n: republice ale mnbrabnč i
na moci mólonně. — EBřitatomócb mol:
bád) obemřená ieft arci brána mileliialóm
politiďóm nárušimoftem a biplomatiďóm
pletitbám! — Debičnoít mlábní m abfos
lutní a lonftítučni monarchii mblonámá
ie ob &arobámna n) (žmtopě poble tal
gmanébo„gólonu ©etičffe'bo,“ ble
tterébo jen mušfftí potomlomé robim)
mlábní, a to ble poíloupnofti &áří ttrůnu
optánaněni ifou, a šenílč ob bčbičnofti fe
mblučuii. ?lle i tu běií fe mómínlt), ialo
!. p. nbni m QInglii, ano i u nád mí)
mínton tatomou panomaja žmaria Iba
refie, ialoš nbní me (špaňelíln Maria
Síabella. — Žlta! tebp mňeďntbto &átní
úftroie maií megi febou nčiatou pobobu a
nčiatou obcbólnol't, nač mufi lagbt) bobn)
posot báti, Ebo cbce braun) ímbíl tašbe'bo
ftátníbo řígenipodppiti. QBíiiďni tafé mait
pro íebe něiaté móbobt) a nčiafe' ílabe'
&tánlt), ble ttenácl; fe mobou dmáliti neb
tupití.

Bartoš: abc, tu už mi přicbágeiína
mbfl ro5ličné nágmb těd), ienš ten neb
onen ítát mbrbloubaii neb gattacuíi, !. ».
arlftolmt, bemoltat, bemagog atb.

Pravdomil: Máte bobře; imenomal
iňe tu jména iiihicl) politiďócb íttan,ltetě
nilbb mefpolel nebubou šití to poloii, a to
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proto, pončtoab3 ta3bá ftrana wbbtebámá
ien fioůi profpěd), obrubou potlačitibtebi.
mám ate, int 113 3e tofi'ebo, co jíme 111111:

milí, podppite, na i'tranód) ne3óte3i, 1115
513 na toffeobecnofti. && jen manicb flow
proto ifem fe uchopit, 3e ta3bá nab3mi
ntná ftrana nám 3nači nějatou wióbni
3áfab11 (princip), to tterěm ob3mtáfftč fi
Iibuie. Eat mů3eme říci, 3e ft přeiou po
mó3ti1oi a mirumitomni tibč monarchii,
bemotrati tonftituei, a bemagogomé tepu:
blitu, a 3e ta3bó ftrana taté Gemnimoeí
ímé fe namábá, oblibenou fmou iotábni
íouftamu mnemi mo3m$mi profttebtt; bub
ub13eti, bub ji t panotoáni bopomoei. QI
to tom po3ůftámá tat 311141116činnofiřtofies

tilatod; potitiďócb firem, tterá čafio bubi
potoi a potábet nejen cetod; robin, ale i
mnobód; nótobů (: ftátů.

Zvědavý: ?Ile m. 13. ftrúčtu, 3mi
nit ifte fe o učiatód) móbobácb a o ně
iatód) ftačóď) ftrántáď) ta3be'bo politiďěbo
ři3eni; nemohl by ifte nám to obffirněii
mplo3iti, aquyom tim iafněii bo ftátnibo
tobo organifmu. natytébnouti 1110in?

Pravdomil: 8 to nám bube mo311o
ro3toa3omati, pončmab3 tim ne3abtoubime
ien'tě bo potititp, 1115513obieb bráti bus
bem jen na firántu ftátnibo m3běióni.
©tabou firántu tonftituei tepubiitánítbď),
-— 3e toti3 motbami fmúmi ottoiraii

bméře mfietijatgm outiabům a pIeticbóm
politiďóm — 113 iíem motttfut; tbe3to
monarchie ma ť11 múbobu, 3e fe m ni
nic nepřenóbtí, (: 3e, máti 3átom) bobté
a tib to3bčlan15,pojifftuie pobbanómfmúm
nejtepfií be3pečnoft pro buboucnoft, tat 3e
člomčt fpořóbanó, to3umni) a přičintiwó
— 3ábn1$mi potitiďtimi ftatoňmi nemólen
— to bá3ni $o3i fme'bo proípčdbu mi):
btebátoati mů3e. — ©tót tonftitučni ípo:
iuie bobté ftrc'mtt) monarchie i 3lé'fttónt1)
tepubtitt), 11:65on i nebobo obou mb:
3miněnód; ti3eni to iebno, a ieft iatofmč:

fiee mňect) moci při: i obta3timód), při:
fmčbčuiietd; i m3boruiieíct3. — ?! proto3
prominte tu tonci iefítě iebnou, 3e 3ábnó
ftát nemá přebuoft přeb brutmm poutmm
jménem imám, 11135133e nejbta3eněift1 3i:
mot tam, tbe ieft mióba fpramebtimá, 311
tont) bobré, Iib ofmicem), tbe ifou úřabty
ochotné, obdpob 3imó, cefta ta3bému te
tofíemu obemteuó, tbe panuie pratoá 116

3 bo3noft, bud; totafteneďó, cnoft neoffemet
ná, citebtnoft občanftá; ftotoem, tbc jíou

chránit), fftott) a tr3ifítč pinč, bofpobt; ate
a palírně, neli prá3buě, afpoň málo na:
tofftčmomané.

$o3namenáui potabatetomo. ©1115;
čet $tambomit bol bt) 3aiifič 3etorubc

něii mottčii 3atoftně náítebtq, ie3to3
\ obtr3enít1oi ob iebnotq círtemni na ná

robt) fe hrnou, tbobo 11111neboto 311ámo,
3e ta3b1$ čtenář SIRoramana iu3 ne=
iebnou oroffet :: bobře proftoumat
„Éčic Girtme fm. ob p.bta.$it
[éboJ' Biatou tuto tnibu, obo nafiinci
pilně čitámati, ieft mlátit 3a fmúbnód)
těchto čafůto třeba, tbt; fe pramba 1m;
bámá 3a tiam a Ie3 tiíice 3aíiepencům
omámila a to otroctnn ímé přimebta.
915 běiepiíu cittetoném botó3áno jeft
n1nobonáfob11č,3e ani pro iebnotlimce
ani pro nátobo ttom (žírtme ípóft; ne
ftámá. !Btoto ieft pominnofti ta3be'bo
nároboroce o to fe ftarati, obi) wHicbni
Glomaněfjebnotiti fe 11fm. míče
a nebylo rů3nic nóbo3enft1$dpme3i námi.
Satoš fe ta3b$ fmčbomitt) tatotictó sm:
mec mobti ta3bobemič 3a ímé tobátp
tu fm. QŠonifáciomi; pobobnč má fe
taté ta3b1$ Gtoman přimloumati 3a nás
rob fwůi a ptoíebne'btatrfitoo fm.
Gorilla a iUtetbobia má fe t11
b1)3 to3ttábati po mffecb oíabód) mel:
tobiBeefe %etebtabftě, toti3po
Čechách, žDiotamč, po Gtomenftu i
©te3ítu. ?I3 bubeme jebno 11 míře ta:
toliďé, pat bube 3aiifté mčtňi po3ebnáni
23o3i fpočimati nab námi, pat bubon
ětomané fftatinčifíi na hbitě! ——-

8“ io tom, co fe tótá poměrům
ftátnict), fromnámáme fe boeeta s na:
nim sBrambomitem, 3e ieft toti3 6 51319
třeba třeftonfté fmčbomitofti, 4151; fe
btabo nátobů bařito; amňat nárobotoč
mufeii fe t11 imám ob ?Botya banóm
mtábám 3adtomá1oati točrně apoftnfínč
a o ímé m3bčtáni a o ofmčtu
fmou fe ftarati. 2151) pat fe mčbčto,
iatou to na 3řetetimómem3bčtanoít
a 3e nenabr3uieme oítočtč fmětáďé a
na mno3e proti „Dofpobinn a trnem
pořábtům 3emfttím fmčřuiici, poto3ime
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tu poiebnánio mjbčlanofti, iemušto
wfíal přebefíícme báícň nabepfanou:
„!Bifmo ílowanfté“ abpdjomft
totiž připomenutí, je ieft tomu prámč
tiííc let, co ím. (Sptíll gulán'tni li:
terlp (pifmcna, čtení)) pro náš iajpt
pro flomauítou Boboílujbu :: literaturu
mpmpílil a tatto gótlab položil ! ná,
robnímu pílemnlctmi nen'emuifu mgbč:
Ianoftí flomanfté.

abeceba, tteroušto fm. Gptill
mnulnutim “Bánč mpnalegí, najómá fe
agbula aneb telé po fmčm půmobci
Gptilíicc.

Více nežli mečův na tisíce
Mírná pořídila cyrillice!

cílšoftmitntjcí)piímen . cptlllíhjd) uši:
mii bo bncffla žRuíomé,Grbomé, 8m:

' bóři a t. b., jenž ímé fíužhp ?Bojimp
Ionámaii tp ftatoflotpančinč. © agbus
ten či 6 cprilIicou má přibujenftmí

blabotňtina, ušímaná tp nčttveród;
bíbccíid) balmatfíód; m íoufebftmiGctné
Šperl) na iábctííém (abriatííčm) moři.
(Sit-lem fm. ncaamitá na módjobč plata:
bománi ftaroílowanfté a papešomě fma
toímatč gatučili flaromčtcům ušimáni
nátobnibo jagplu m boboííušbě ([itutu
gia) a tubpj ieft tim mětni naběic, še
tim fnabněii tu icbnotě řimífé přilnou.
Sta omplu hrubém jfou tebp, Ebo fe
bomnimají, je Girtem ftp. latině na
ujmu Rareflomanfítinp nabršuic a že
bp obřabemáni na módjobě obpčeiné m
nebegpečenňmí seběhlo, fbpbp fc floro
mčtci papešomi pobtobili. Ilfilomnč bu
biš tebp přičinění naffc pobratimům
naffím nótobnóm m fdjiGmatiďčm blubu
a m nebíatjěm roglclu aabřcblóm na
pomáhati tu prambč, icilšto Rrášccm
iefí nómčfíet thiftůtp — papež! ma
ffim beflem pa! bubiš:
Gwen Gprllle a Methobe otobujtc

ga nás!

Písmo slovanské.
Od knězeJana Soukopa.

Dobárala denní svíce zlatá,
Kubánec jen bliká na nebi,

Usnul svět; jen jedna duše svatá
Bdí a Boba posud velebí.

Cyrill je to, apoštol náš statný;
Páně Duch jej volá k Slovanům,

Aby odkryl plamen blahodatný
Přeubohým oněm pohanům.

„Nebodent jsem, Panel“ tak se modlí,
„Přečestného toho úkolu;

Nelekámť se sice nepohodlí.
Aniž slávy želím přestolu;“

„Ale svěbo cítím ducha mdlobu,
Nevím, kterak dílu dostojím,

Aby přetrvalo věkův dobu,
Neschlo : těla meho ústrojím.“

„Vím, že jazyk živý srdce jímá,
Avšak nemůž veždy řečniti,

Paměť vratká mdlí a často dřímá; —
Kterak slovo Tvé mám zvěčniti?“

„Pokyn Otče světel s nebes báně,
Pouč, posiliž mne slabého,

A pak zvolám: Ejble sluha Páně!
Do sadu mne pošli do Svého.“

Dlouho ještě v modlitbách se noří,
Běře radu u Hospodina,

Duše jeho plesá, oko hoří,
Slovanská ho vábí otčina.

Ajhle, Seraf s blankyju se níží,
Polibek mu dává pokoje,

A hned spánek víčka líbě tíží,
Ducha v noční balí závoje. -——
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Viz, jak anjel v toku věčné říše
Péro zlaté zlatem napájí,

Slovanské jak libozvuky píše,
P_isemnictví naše zahájí.

Tajemný duch po Slovanstvu vane,
Tuší ho už hory -— doliny,

Národ sní, že spása se mu stane,
Avšak nezná dne ni hodiny.

Posel rájský světce líbá v čelo
A pak na nebe se ubírá,

Ptaclvo se už sladce rozepělo,
Jitřenka už oči protírá.

Cyrillova duše už se vrací
Z pouti do zemské zpět nádoby,

Ku nové se očerstvila práci,
Vlila jarost do své útroby.

Čtení úvažná.

| První hledy oslepené žasnou,
Zlaté písmo blíská bezděky,

Cyrill zírá mluvu milohlssnou
Upoutanou pérem na věky.

A již nice na kolena klesá,
Slzu díkův oko vyroní,

Srdce jeho šeptem vroucím plesá,
Moudrosti se Boží pokloní.

„Zplesej,“ volá, „nová vlasti moje,
Zaraduj se matko Slavie,

Věčně téci budou zlaté zdroje,
Jimiž lípa tvá se rozvije.“

„Nebes poklad jesti, který nesu tobě
Nezakopávej ho v lenosti,|

Nesluž nikdy písmem pekla_zlobě,
Věz, že dar jest Božská milosti !“

\ Slovo o vzdělanosti.

Nic není lesklejšiho a dražšího
nad zlato a diamant. Avšak vjakém
hrubém, neůhledném tvaru nalezá se
tento i ono vlůnu země! Jaké práce
stojí obé, zlato roztápění ohněm,
diamant tření rukama, než nabudou
svého skvitu a třpytu! Podobně má
se to s duchem lidským. On nesa
obraz a podobu samého Stvořitele,
málo menším andělův jsa učiněn,
slávou a ctí jsa korunován, a nad
dílem rukou Božích ustanoven, krá
sou a cenou daleko převyšuje zlato
a drahokamy. — Mimo tuto výteč-'
nost má on sám dobývati si ceny
— osvědčovati svou důstojnost, a
sice ctnostmi, k jichžto konání
přede všemi pozemskými tvory vy
znamenal 'ej láskyplný Tvůrce vše
likými schopnostmi, mezi nimiž vy
nikají rozum a cit neboli srdce.
Schopnosti ty ale s počátku v něm
takměř spí. I jest třeba čacem je
buditi a rozvinovati, ač mají-li dle
ůčele svého blahoplodně působiti a
člověka povznésti k spanilosti té,

jakáž mu jest určena, t. j. člověk
musí se duchovněvzdělávati, ač
nemá-li se podobati roli, nevzdělá
vané, kteráž neplodí než trní , bo-_
dlači, býlí. Co jest člověk na duchu
nevzdělaný, nejlé e bychom poznali,
kdybychom se po ívali do rozsáhlých
pralesův amerických, aneb do pí
sečných pustin afrických aneb na
různé ostrovy australské. Neštastníky,
tam obývající, nazýváme divochy,
a. to právem, poněvadž svým živo
tem rovnají se dívá zvěři. Než nač
nám zacházeti do cizích dílův světa?
Mámeí' vůkol sebe dost — nevzdě
lancův. Aneb nejsou-li tu lidé, co do
mravů více se podobající zvířatům
než lidem? Ne'sou-liž na blízku bí
dáci politování odní? Nejsou-liž oni
obecenstvu obtížnými břemeny &
učiněnou trýzní? Nejsou-liž povrhel 
lidstva? — Protož kdo si na sobě
jen trochu zakládá, nechce jmín
býti nevzděláncem, alebrž snaží
se, aby považován byl za vzděla
ného.
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Není ale všecko zlato, co se
třpytí ; — rovněž není všecko vzdě
laností, co se za vzdělanost pokládá.
V čem mnedle záleží pra vá vzdě
lanost? — Nezáležít, jakož se oby
čejně za to má, pouze v zevnitřní
uhlazenosti mravův; — nebo „vše
cka sláva dcery královské jest vnitř“
(Žalm XLIV, 14.), — aniž u vy
broušeněm rozumu a mnohé učenosti,
jelikož dle slov sv. Pavla: „Vědo
most nadýmá, láska pak vzdělává
(1 Kor. VIII, 1). Pravá vzdělanost
tedy dle tohoto výroku apoštolského
záleží v lásce, a sice v takové,
která pořádá veškeré smýšlení i je
dnání, aby se srovnávalo s zákonem
Božím, a k témuž cíli pěstuje a ve
de všecky duševně síly. Ze třeba
“k tomuto záměru vzdělávati rozum,
učí zjevně božský náš Mistr, an dí:
Svíce těla tvého jest oko tvé. Bu

iie-li oko tvě sprostně (čisté, dobré),
všecko tělo tvé bude světlé; pakli
bude nešlechetně, také i tělo tvé

' tmavě bude. Viz tedy, aby světlo,
kteréž jest v tobě, nebylo tmou“
(Luk. X1, 34, 35). Avšak jcn tehdáž
bude rozum, jejž sv. Augustin na
zývá „duchovním okem,“ osvícen,
bude-li v srdci planouti oheňi aneb
'en tehdáž bude rozum náležitě vzdě
án, bude-li zároveň vzděláno i srdce.

Z té příčiny praví Bůh: „Synu můj,
dej mi srdce své“ (Přísl. XXIII, 26).

e [: naznačené pravé vzděla—
nosti ducha vedc jediné nábo
ženství katolické, a že tudíž
na jeho základě musí se stavěti vše
liká vzdělanost, nemá-li býti lichou;
že Církev jest nejlepši vzdělavatel
kou: netřeba dokazovati. — Kdo
by o tom pochyboval, necht nahlédne
do letopisův a mravy národů druhdy
pohanských porovnává s jejich ži
votem, když se napotom stali kře
stany; necht hledí na počátek i ži
vot Církve a sekt odníodtržených;
necht si zajde do svrchu jmenova
ných dílův světa a „pozoruje, jaké
změny tam vyvodí práce katolických
missionářů. Zajisté znamenaje, kte
rak se netoliko zušlechtují mravy,

nýbrž i půda druhdy pustá promě
ňuje se v úrodnou roli, bezděky nám

přisvčdčí, že tu stále splňujle se prorocké slovo Davidovo: „ ypustiž,
Pane, Ducha svého, a znova stvo
řeni budou a obnovíš tváři země“
(Zalm III, 30.) — Ano, Církev ka
tolická zaujímá celého člověka; ona
vzdělává veškeré jeho síly — vy
máhá mu posilu s hůry, „aby doko
nalý byl člověk Boží ke všelikému
skutku dobrému způsobilý“ (2 Tím.
IH, 17.)

A nyní již se rozhlědněme po
světě, zkoumajíce, zdaliž se skuteč—
ně dbá všude o takovouto vzděla
nost. Nejprvě podívejme se tám, kde
se nejvíc o vzdělanosti mluví — do
příbytkův a kruhův lidí učených,
lidí možných a vznešených. Shle
dáme tu sice mnoho světských vě
domostí a všelikou uhlazenost mra
vův, avšak známosti náboženství
Kristova, poznání křestanských cno
stí, mnohdy velmi málo aneb nic.
Ba seznáme, že tyto věci nezřídka
brávají se v lehkost co podlé, ne
příslušné člověku vzdělanému. Že
třeba hned v útlém mládí vzdělávati
ducha, uznává se ovšem. V čem ale
záleží obyčejně vzdělávání mládeže?
Sotva počíná dítko mluviti a libo
volně se pohybovati, záhy se vede
k tomu, aby umělo poklony sekati,
z ůsobně pozdravovati aodpovídati:
aby však dovedlo padati na kolena
a s rukama sepiatýma rozmlouvati s
Bohem, na. to se ncpom'šli. Dává
se mu navedení, ktera sluší při
stole seděti, stolní náčiní držeti, po
krmy bráti a požívati: při tom ale
trpí se mu, aby si stále v krmích
vybíralo, aniž se mu vště uje vděč
nost k Tomu, z jehož ruky každý
dar ('obrý pochází, neb útrpnost s
těmi, kdož trpí nedostatek a hlad.
Musí ráno, vstavši říci domácím:
„Dobré jitroí“ a večer předulehnu
tím: „Dobrou noc!“ — o ranní a
večerní modlitbě ale nebývá hrubě
zmínky. Odívá se všemožným šper
kem dle mody: o ozdobě duše ale
neuslyší nikdy. Musí se učiti cizím
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“ jazykům: aby pak se důkladně se
známilo se slovem Boha živého v
materštině, o to málo dbáno. Učí se
při klavíru neb kytaře zpívati arie:
nábožná zpěvy ale národní zůstávají
mu neznámé. Seznamuje se s věhlas
nými osobami, třebasi zpohanského
bájesloví, byt o Pánu Ježíši, o svatých
a hlasatelích zjevení Božího nevě
dělo ničeho.

V tom a podobném, záleží na
mnozo vzdělanost lidí, kdož se po
čítají do vznešenější třídy. Vzděla
nost taková jest nad míru jedno
stranná, povrchní, a má cenu
sice před světem, nikoliv ale před
Bohem; ji činí se lidé „podobnými
hrobům zevnitř zbíleným a na o
hled krásným, ale uvnitřplným ko
stí umrlčích a vší nečistoty.“ (Mat.
XXIII, 27.) Nad takovéto vzdělanec
dražší jest sprosták v osamotnělé
chatrči, byt se neznal v způsobném
chování a prázden byl všech svět
ských vědomostí, dbá-li jen oto,
aby se líbil Bohu. Čtemet v knize
Přísloví: „Lepší jest chudý, kterýž
chodí v sprostnosti své, nežli bohatý
na cestách nepravých“ S tím sro
vnává se také národní přísloví, kte
réž dí: „Lepší cnost've blátě, nežli
hřích ve zlatě.“ Bl. Tomáš Kem

enský praví: „Lepší jest rolník,
kterýž v sprostnosti své slouží Bohu,
než mudřec, kterýž zkoumá běh

-hvězd, a sám sebe zanedbává“ Ba
právě jaké hodnoty, byt jinak vše
možnou tak nazvanou vzdělaností se
stkvěl a honosil, do sebe může míti
člověk, který pohrdá tím, čím by
dokázal svou nejvyšší důstojnost, že
jest totiž člověkem a křesťanem —
nábožností a ctností? Lzet i ptáky
naučiti všelikým posuňkům, ale při
vésti 'e k tomu, by poznávaly a
etily Išoha, bylo by vše úsilí marné.
Nauči sei hovado jistým prácem,
avšak přemáhati sebe nebude nikdy.
Památné jest, co slavnýjenerál Lau
don, blíže se k smrti, řekl synu
svému, napomínaje ho, aby se vždy
věrně držel katolického nábožen—
ství: „Kdonáboženstvímpohrdá,

není hoden, aby se nazýval člo
věkem.“

Znamenitý tento výrok nezapo
menutelného oslavence vede nás iiž
k jiným, utěšenějším ůsudkům. Za
jisté 'nelze nám i tu mezi koukolem
přehlédnouti vzácné a drahé pšenice.
Mohli bychom ze jmena uvésti ne
jednoho učenee a urozence, již se
proukazují co nevšední ctitelé a pě
stitelé nábožností a ctnosti. Mohli
bychom poukázati na nejednu šlech
tickou rodinu, kteráž slyne příklad
nou nábožností, a v níž se dbá o
vzdělanost všestrannou — pravou,
při čemž nikoliv se nevylučuje ze
vnitřní úpravnost, mravův, neboli
spůsobnost, zdvořilost a mravopo—.
čestnost, kterážto jednoho každého
šlechtí, zdobí a všem poručena činí;
ovšem ale hledí se k tomu, aby ne
byla na ujmu křestanským ctnostem,
aby pocházela ze srdce, vzdělaného

po zákoně Božím. — Rovněž nezaraňuje pravá vzdělanost nikomu,
ducha svého obohatiti všemožn'mi
vědomostmi , jimiž blázni poh ají,
jakož naopak „zlato a množství ka
mení drahého a nádoby drahé jsou
rtové uměli ;“ klade ale na nejvýš
umění nejpotřebnější, umění to v

_příčině spasení, o jehož ceně takto
se proslovil sv. Pavel: „Všecky věci
pokládám býti škodou pro vyvýše—
nou známost Ježíše Krista, Pána
mého“ (Fil. III, 8.). Snad ale svr
chu uvedenými šlovy: „Vědomost
nadýmá“ zavrhuje apoštol vědomosti
světské? Nikoli! On žádá jen, aby
provázeny byly láskou, jakž slova
ta vykládá sv. Augustin: „Vědomost
nadýmá“ (1 Kor. VIII. l.). Již tedy
snad umění nenávidéti máme? Od
stup! A což jest: Vědomost nadý
má? Sama bez lásky. Za tou příči
nou připojil: „Láska ale vzdělává“
Lásku tedy přidej kučenosti, abude
umění prospěšným. — Naopak jest
lásce třeba vědomosti co podpory,
'akž ta samá apoštolská slova vy

ládá jiný církevní učenec: „Vědo
most bez lásky nadýmá ; láska bez
vědomosti bloudí; vědomost pak s
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láskou vzdělává“ Jak mnoho jest
nově a ově 'en za říčinoune
vědogostil) Svrylsjidor v Itbm ohledu
praví: „Nic není škodlivějšího nad
nesmyslnost, nic potupnějšího nad
hloupost. Neznámost, neumění,hlou
post jestit matka bludův. Neznámost
jest chůva hříchův. Hřích za příči

' nou neznámosti 'a neumění více se
sílí. Nebo ten, kterýž nic neumí a
nezná, snadno zklámán b vá.“

Z té příčiny nezaslu ují chvály
oni sprostáci, oo jsouce cele pohří
ženi v starosti o život vezdejší, po
hrdají všelikou příležitostí, něčemu

prospěšnómu se naučiti, děti domaničemu nevedou, a do školy ne
posýlají, leč když jich kžádné práci
nepotřebují aneb když. násilně k
tomu bývají donuceni; sprostáci, jenž
na jakékoliv malichernosti neb i
hříšné kratochvíle spíše vyhodí e
níze, než na škohí neb jinou szě
lavatelnou knihu, na nově vyučovací
způsoby žehrají a takovéto své po
čínání odůvodňují slovy: „My jsme
bez toho vyrostli a jsme živi; proč
by nemohly bez toho 'živy býti též.
naše děti?“ Pošetilci ti ubozí v spro—
stotě své nepoznávají a neuvažují,

že by z nich mohli bití řádnější ašťastnější lidé, kdyby yli na duchu
vzdělanější. —

Vzdělanosti povšechné třeba za
dnův našich i sprostómu člověku,
ač chcefli se v světě obejíti , má-li

evně státi u víře a ctnosti a ne—
ati se co třtina zmítati větrem vše—

likých svůdných věcí a příkladův.
Vzdělanost — tot heslo věku

našeho. A v ravdě, čeho více jest
přáti, než aby na všech stranách
zmáhala se vzdělanost, ovšem ta

pravá, kteráž b tvořila „lid vzácný,
následovný do rých skutků“ (Tit.
II, 14.) a tou měrou vzdělávající se
v říbytek Boží v Duchu svatém“
(Elea. II, 22.). V té části slušno,
aby nad jiné vynikali ti, kdož jsou
povyšeni rodem neb stavem. Jim
zvláště platí slovo: „Tak svět světlo
'vaše před lidmi, aby viděli skutky
vaše dobré, a oslavovali Otce va
šeho, 'enž jest v nebesích“ (Matv,
16.). etřeba dokládati, že jen tím
opravdově se roslaví, a že jmena
jejich i u poz ních pokolení budou
v požehnané památce. „Ctnost pravá
urozenost“ praví staré přísloví. Za
jejich říkladem necht se vzdělává

sprostá , necht se učí způsobům vjednání a obcování, nec t nabývá
příslušných vědomostí, ne proto,
aby se chtěl vyrovnati pánům, aneb
učeností se vypínal, nýbrž aby byl
způsobilý pro život. Nechťale jeden
každý ředkem dbá o vnitřní ůpra—
vu, zušlechtění srdce, řídě se pra
vidlem apóštolským: „Nepřipodob
ňujte se tomuto světu ,' ale opravte
se v novotě smyslu svého, abyste
zkusili, která 'est vůle Boží dobrá
a dokonalá“ ŽŘím. XII, 2.). Jedině
taková vzdělanost opravdově šlechtí

a působí stálý blahobdyt. Tot jasněpoznával apoštol náro ův, jenž psal
své ne'milejší věřící osadě: „Za to
se mo lím, aby láska vaše víc a
více se rozhojňovala v umělosti a
ve všelikém smyslu, abyste zkusili
lepších věcí, byste upřímní a bez
úrazu byli ke dni Kristovu, napl
něni jsouce ovocem spravedlnosti
skrze Ježíše Krista k slávěachvále
Boží“ (Filip. 1. 9—11.).

Hádanka 1.
S vrchu prudce běžívám,
v rovni zase umdlívám;
přinucena do povětří lítám,
v bouři sebou hrozně zmítám;
tomu beru, tomu dávám,

někdy ti i draze stávám.
Nosím, nošena též bývám,
často se i v zemi skrývám.
Kdo mi ale svěří mnoho,
snadno může pozbyt toho.

5



Meč &Evangelium.
Abychom, kdytby přišli Maccdonští a nalezli vás

Jak ku hvězdám bratrů Heleniny'čh
Lodník radostný svůj řídí zrak,

Po vodách když plyna nehostinných
Spatří jasný v noci temné znak

Blíženců těch božsky dobročinných,
Kteří, porážejlc tmu í mrak,

Svojí outrpnou i vlídnou tváří
Jak dvě lampy v tmavém chrámě září:

Takto i my z dálky polotmavé,
Clonou věkův na půl _zastřenó,

Na to světlo zříme pronikavé,
Na ty hvězdy věčně sbratřenó,

Které v jasnosti své plápolavé
Národ slovanského plemene

Oblažíly září svého světla,
Kdyžto Rasticova sláva kvčtla.

Na severu již i na západu
Sasíkův i Frankův meč i lcsl

Zakládaly této víry vládu,
Jejímž heslem mír a láska jest;

Nájemník již slovanskému stádu
Na vybranou dával smrt neb křest;

Leč to krví nepokřtěné plémě
Krví bránilo své vlastní země.

Dlouhy'ch válek řada vystoupila,
Z oné strany kříž, z té Svatovit:

Tato hesla na se ozbrojíla
Vrahy železné a mírný lid,

Jehož práce nivy zúrodnila,
Že je blažil dostatek i klid,

Ouly slovanských věcí na severu
Byly vnadou trubců tisíceru.

Na věžích když Velehradu skvouclch
Kříže zdvihaly svá temena,

Když hlas zvonů, do církve lid zvoucích,
Vůkol roznášela ozvěna,

Ve Volínských chrámích bohatnoucích
Oběť bohům byla snášcna:

Tam duch Páně vstoupil do Azbuky,
Zde se zbrojných mistrá štítil ruky.

nebotově, nestyděli se my v té příčině.
Sv. Pavel ke Korynts. k. 9. v. 4.

Tak jen ducha všemohoucí síla
Jest a věčně bude vítězem;

Jí jsou podrobena mocná díla,
Byt se ohradila železem:

Moudrost svatých bratrů zvítězila
Blahodárným písma nálezem;

Více nežli mečů na tisíce
Mírná pořídila cyrillice!

Protož vděčností nám srdce plane,
Mílostí pak téměř synovskou

Plápolá k vám, bratři Soluňané!
A tu péči žehná královskou,

Jež pro vaše skutky požehnané
Na zem uvedla vás moravskou,

Kdyžto od vás Kadmův vyšší ceny
Zjeveny jsou naše'svaté čteny.

Vám se láska vašich učenníků
Za tu vaší lásku dostala;

Sláva velkomocných panovníků
Z vaší slávy lesku nabrala,

Ač jste prosti slávy mučenníků;
Vám tu slávu Sláva odňala:

Mírný Slovan s jemnějšími mravy
Uchránil vás této trpké slávy!

S vámi jiných mužů stíny jiné
Před mojim se zrakem živě pnou;

Na čele jich statný Boris slyne
S bojarskou při boku družinou;

Před mou myslí Svatopluk se šine
S Kocclem i s otcem Privinou;

Vidím Moravanů připojence:
Naše staročeské prvokřtěnce.

Zvony znějí v slavném Velehradě
Víru oslavujíc křesťanskou,

Když obhájce Slávy na západě
Method vodou značí Jordanskou ;

Sbory sviaščenníkov při obřadě
Liturgii pějí slovanskou:

„Gospody pomiluj“ rozléháse,
Služba Boží skví se v nové kráse.

* Koubek.
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Kde osvěta se šíří & mravnost se zmáhá, tam duchovní &

hmotu-é blaho zkvetá.*)

žUtnobó člomčt bt) táb něco bobrébo

činil, r&b bp ft 3áílub 3iflaí |) Dobré
ímód; bli3nicb; ale nemí čim aiat. Mno:
bt) mp3 čte aneb ílpfíí o 36ílubácb a o
blabém půfobení mptečnód; ofob a o ta,
bofti iimi obla3enód), cití m3neffenoň
fluttů ieiicb, a mimomolně toftupuií f(3t)
bo ola iebo, a nemu3e1alemuo mnitřnímu
pobnuti fe ubrániti. SIMD bp fám tatě
proípčl Iibu, ale to čem?

%čtolit tatompď) mlčí, řtetými bp
ta3bó libumil nejprmě robátům imám
me mlafti ímé, tím paf celému libftmu

měl a mobl poflou3iti, 3be umábím. 530:
čínám 3óflubou o ro3umomé m3bčlámánt
čili ro3ífiřománín1 oíwětp.

Dfmčta mihi fe mi bóti to tom,
lbp3 čloměf 3bpftřuie fmůi to3um, mppto
fítuie fe 3ábubnpd) přebfublů :: poměr,

3iebnómá fobě potřebnébo a proípčffne'bo
měbčni o umění pro 3imot fmůi a pro
potřebp blaba obecnébo. ŽBiTeďo to ieft
přební a neobbotná potřeba, mácli lépe
bóti me3i Iibmi; tatomé niebopnční a
u3půfobněni čloročta mufi 3obecniti, rné-li
blabo budwtoní a bmotné m3tůftati, tmě:
fti, 3alotmiti ie neiptmé m tobinč, u) obci,
to nárobč a pa! bále to Iibftmu.

11přímně=li mp3náme, ač obecně
prámo ! moubrofti a ! oímčtě Rriftem
mpílomeno a poiifitěno: přebce boft iefftč
nero3umu panuie, bofti patrnou čáft libí
nepronítnul iefftč Iwao moubtofti; po
mčrp latí 3m! a maton trotp neiebnobo
ano mnobócb 3 traianů nafiid). B&bóte
tobo bůta3p? Iělo ieft přebce ta3bému 3
nás měcinejbli3fft! Mimomolně íe3namuie
ie člotočf3 neiútleiffibo mlábí B tělem
ímám. ale, proíim uma3te3, ia! málo libí
bbá, fna3i fe o to, abp fe3námili fe 6
tím, co bp tělo, 3btamí, [í[u, flíčnoftiebo
3acbotoalo, aneb mffebo tobo mu bobá
malo! $a! mnobp, ptámě tebbó3, tbp3,

') inňato 3 móbomócb sRančnt'ní;Qiftůto.

Láskou nechť se stane, lby čim vládnou
jednotlhci, obecné bylo všechněm.

Sv. Augustin.

jal ptamí, fobč přeie; tělo ímé babí, fila
maří, 3bramí ničí, nemoc boleftnouft3pů
fobuje, 3ábp btob ft řopó! !( fbp3 jinp
3afe ftůně, neíměřuie-Ii a3 pofub tělo ímé
mffeliiatpm brpáčnílům, 3ařilámačům, ma
ftičtářům, lbe3to bp br3ťé pomoci nale3l
u moubrébo Iěřaře? — EBoIe nás 3itoi;

'mčtffí čáít obpmatelů nafíí milé mlafti 3
nic!) cblčb i jmění fi bobómá, ale iu! po
[homnu a3 bofub ieft rolnítů těd), !teří
fe oblt3í po ímětě a po tom fe tá3í ::
tobo fe bočífti cbtěií, řtetař na jiném traii,
to iiné 3emi pole, luh, 3abrabp, minlce,
dnneInice, left) fe m3beláma1t, jal bobpteř
cbomaií; ia! celé ímé bofpobářňtoi prů
mpílnč neboli ro3umně 3aři3uií: abp tol
niďé pomoláni ímé pom3nefli lu ctibobně
botonalofti! Sat fltomná čáít rolnífů ob=
má3í fe iíti 3a 3luffenofti ci3í, bp bobró
móflebel ieit tiíicetómi přítlabp 3tmr3en
bpl. menidi mnobem mětfft počet těd),
tteři fměmolně nechtějí obťtoupiti ob 3pů=
fobu a pořábřu ftarébo, ano bojí fe no:
mód; náúroiů (: nompd) při nic!) praci, ač
ta3bóm totem menfít na ieiicb políd) úto=
ba mobla bp je patrně poučiti.

QLco mám teprm říci onaffiď) ubo=
bbcb řemeflnícícb? lefíat pomčběnoo
nid; ii3 [oňftébo rotu a pomí fe iinbe
iefftě mice; proto o nic!) 3bc pomlčím, a
jen to připomenu, co o naňid) bílnácb
(Be ítromnou mpminfou) jefftč přeb nes
bámnem fe pramilo, 3e méně fdwpni
ci3í řebitelowé ! nám fe ftčbuii, (: fttoie
a maninp, itnbe ii3 3m neboůatečné u3nané

a botonaleiffitni nabra3ene' teprm pro naffi
mlaft fe 3atupuií a u nás poftamuji! —

žUřnobo=Ii máme tu m3bčlání rolnifů
fftoI rolniďócb? Wřnoboďi na ně obětují
obce? EIRnobo=Ii máme filo! a cmičilifft
tu ro3mno3eni íd;opnoftí, uměloftí a bIa=

bobptu nafiicb řemeflnítů? EDInoboslipe:
ně3 a čaíu obětotoali na to ctni pořábs

-— III.
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lomí? Wenoíi-li Inabu a přičínlimoft
lupců a flcíbh't ptašflbcb to celém čeflo
flomaníle'm nárobě téměř. ofamotněló?
Deml-li fe pal po móšnbdp nupčímnticb.
bquecb meěeinóď) tall nětteró ;„řemefls
nilů, umělců, fabtilantů, qbebobnilů na
fiicb, abl) těl realní fftolt; naffe mlabilq
určitěii :: 'ptofpěffněii pro tu neb onu
šimnoft togbělámalp. !Bofub fe ; těcbto
úftamů nejvíce Iancelóře omffem nijňim
perfonálem, poneimiee biutniftt) naplňuii.
— Sal málo fe iefítě ga nanid) bnů u
mbučomání Domácím i toeřeiném, o brou:
fení rozumu, o mgbělání foubu- a nfflecb
tění ftbce ftatá! Sal abuna i ptattiďí
Hloh; pomuánií fe mice ga cmičilifftě pa
měti :: aa úfiamb mlutoni, lbešto fe má
noble můle nemoubtbcb robičům mice pro
blébatil němčině, nešli lu měcněmu
mgbělóníl Sal ganebbůno ieft u nás po
íub gmláfítě mbcbomóni ěenftě mlábeáel
Sal mnobb otec, učitel, přígnimec i bo
gotce filol m papoufftománi cigid) ne
ftogumitelnbcb flow a m nělolila titěrlcícb
by i pro patábu' ge aeměpifu, přirobo'pifu
i ptirobogpbtu woblebánb bulb, mibi iábro
mgbělanoftil Sal“ mne—bt)rolnil, řemeflnit
i obcbobnit nemame, nemuíi-li, ani inibt)
ani nomin bo tun)! D bělnilu, o dyaíe
bobušel můbee gnómo, še ia! opuftilifflolu,
mimo mobliteb ani lnibt), ani péra bo
tah) neboftanon. — %eměl bt; mnobeni
mětffí bóti počet lnibomen? !( ial málo
iefftě lnib m těd), co ifon? id;, je málo
lterá obec na hibomno, na čitarnb po:
mpflí! Be fe neoblíjí, netouži po lebčim
a' lacinějffím apůfobu, alibiti fobě pro
filolu i obec potřebně lnibomnb!

Into ifou neboftath) můbec gnámč,
melefmutné, fměbčieí o fltomně touge po
ofmětě a mgbělanofti. žDiělo-li bt) mffat
bíle gůftati tal, nemělaali bt) fe rogumnoft
a umělott, foub bohů a pollabt) ušiteč
nád; měbomofti ftáti úbělem a běbictmim
libu naffebo můbec: měčně bt) floušil a
núbeničil bbftřeiflimu a fnab ciainci; měl
ně bt) bibně šil me fmě ltáfně :: bobaté
tolafti; bunul bt) bucbomně i tělefně při
tofíecb holící) móbornóď) mlobáď) (: febopo

nofteď). _
Gbceotli tebt), m. př., gáflub fi bon

býti o bližní ímé, me toffem tom bůlešitá
práce tobě pro ně přitbbftaína.„€bop fe ii

B cbuti a čile! Duffem nejotmě fmňi
mlaftní rogmn měi, přebfnblů fe abamui,
ptambám přiftupu l fobě negabtaňui! Elie
ičíflnáďp pal tobě příležitofií fe naflqtne,
lbe ílomem tbtipnbm, fbe bůmobem neo
bolatelným, lbe otáalou hátlou, lbe i
pognamenánini mimocbobem učiněnómiiné
! přemónlení, ! pognání prambq, ! obloo
Leni ptebfublů, ! gnómoftem užitečným
přimebeč. Umbflnč bo fe mufel ugamříti
bo lomnatt) a báglitoě fe mybbbati lašběmu
libílému [tmoěení ten, too bb ebtěl upi
rati, že fe mu benně ano tašbou těměě
bobinou nenaftbtuie přilešitofti, lbebt; mobl
boiomati proti přebfublům a poměěe, be
bo mobl učiti protobě pofub nepoananě,
námobitt ! umění bub potřebnému bub
njitečnčmu. — il gbališ bt; lbo fměl po:
mašomati ga měc febe nebůftoinou, má
bt; umění ímé, tu neb onu měbomoftfmou
; ocbott) chtěl na př. mprůmuflomě filole,
bbt i učitelem nebyl, s bomolenim přeb
Bamenbeb B iinómi fbělíti? — ! Bobu
bílo! bortí máme iii (: bubeme čim bál
tím mice míti lněb a foifů, iimii fe bubi
cbut a čloměl nutí ! přembfflení; boni
máme lněb a foifů, 3 nicbš mošné čet
bati umění neirogmanitěiffibo, a bořiti
hatí, metcbé tmrge poměr (: přebfublů;
bolti ieft tněb i “vilu,-3 nitbš lge bobělati
fe mambo profpěfínč a pocbopiti bůmobo
ieii. Eli, blebmeš giebnati fobě těcbto bro
ftfeblů, umění :: mgbělauofti, a aiebnamňe
a geopattimfíe ie fobě, pilně jíd) ušímei
me; iinúm na tatométo gbtoie roanmnofii
a umění při ražbě přilešitoftí poulaguime;
mámeali jicb mice neb méně fami, r&bi
ie půíčuime, neboť není lniba ! tomu,
oba » lnifně magbě flříni gbobila, nýbrž
abt) 3 ruly bo tult) fpěcbaiicfímě btmtíbo
mtipu, moubtofti a umění rogfěmala »
mnílecb libíhýcb. 3miněně ji; a šáboucí
matné tnibomnb, ícbránlt) to moubrěbo
poučeni a abuftěení, bubteš oprambotoómi
obecnými abroii, ; niebjto mětflí mgběla
nott má a může/po mffeeb-lmiíď; blabo:
bárně fe prófititi! můmobů iafnýdp a po:
bnutel mocnócb ! gřigomóni talotoócbto
obecnócb lnibomen umebeno i; m přebe:
fluid; točnílúď)montana.

Ráž bt) fe počet tnibomen, obecněbo
to jmění, malou tě; oběti iebnotlitoců
togmnošotoall ! fnab bb ien potlačilo



čem dům., na

mpgmati nělobo lu—přilpění, aneb fbírlu
učiniti, aneb befebu aačíbíti! !lno abaš bp
fe nenafiel protiřebel, lterpm bp i při li
becb měně mabělanúďp (buť lu čtení fe
ročbubila a rognítila? Bbatli bp pal ten
neb onen nemobl aleípoň ! tomu při:
fpěti, aby libé, mice méně čteni neuměli,
iei čtoucibo odwtně pofloucbali? Bbaš bp
fe nemoblp gřibiti bulb čtenařfté fpollp,
aneb fbírati bomací a přátelé, iimš bp
fe čítalo a O' nimi o tom, co fe čtlo, těž
rogmloutoalo? — illefpoň na jebnu;
těmto gbe uroebenpcb otáčet mufí lašbó ;
nás, cbce-li upřímné froěbectroí ropbati
pratobě, obpoměbčtí, že to mošní; ano
mětffina čtenářům naňebo může nělolifa
a fnab i mn'emi gbe umebenómi 5půfobp
romiřomati oftoětu a přifpímati lu mgbě
lanolti mice neb měně megi přátelp, ana.
mými, fpoluobčanp a rolaBenci froótni.
!! proto fbo' toužil po ofroětě meči na
robem imám, uáop fe ražbě přilešitofti a
ofroěbč toubu fmou tím aneb onim ;be
imenomanóm flutlem!

mona! neibňlešitějni fmófilení pro
blabo libflč ieft fmófflení, přefměbčení
a croičeni náboženílč. Mebot nabo
šenftmí galeší pramě na prambáď; a na
cwičenícb, lterbmil čloměl má „feicbopnóm
nm, abp fam ifa blašen iinč ffťaftnp
činil, fobě i iinóm rp rogličnócb ololno
fted; šimota trroaiíci blaženott připramil.
(So nepřímnoši ani mramnč cnoíti ani
oblašuiicí fpoloienofli, to neimenuieme ná
boženftmim, bt) febe pobošněii přeb fun;
flp ie ttaroilo a potrptě troařilo. Slno
ieftali še me lterčm umění libflěm, m ně
!terě točbě nerogbělanu bóti, prarobp nec
mapati, poměrám a blubům fe obbatoati,
Hlobně a gábubnč ieft: pa! boiiBa tTlobp
a gábubp ; neměbomofti, ptebfublů, blubů
a poměr nabošenílp'd) pomnale' nelge ubati.
sJ'ieíbošenftmí ieft bobatč na maneíenč mp:
ffle'nlp, ibealp; ftami čloroěla to pravý
poměr ! lmůrci i ! tmorňm ; garáží
mHubp mlábnoucí famolaflu „a umobí ii
ro mege [luňnofti a fprameblnofti.

!Brotoš zaloha ieft netečnoft těd),
lteří brbí iíouee ge froe'bo rotipu a gefroč'
nměloftí opomrbuií prambami nábožen.
nými, cmičeni iebo ga, malícbernč lla
bouce. Rbpbp ien trocbn čafu měnomali
www a uvažovanímumqm.

mi a iimota, lterčšto nóbošenftwí člo
mělu pobama; fbpbp ble účelu iebo ro
mnámati fe učili filořeplu ob jabra, pob
ftatně ob nepobttatněbo, . matnou poměru
ob číně mirp: nemálo bp přifpěli tu
rogbělanofti, ! mraronofti — a mram
noft, guňledytění mraroů na gallaoě
nabošenfimí iefi prámě ta bruba roěc
pobftatna, me lterč má a může lašbó
libomil nepomíieíicíďp mna; fobě giflatio
narob froůi i o celé libftíoo. žUiuíel bp
bpnouti, ba gabpnouti lib, narob, při
něm; by nebylo froěbomitottt, ípramebl—
nofti; 'nroájení a tonání pominnoftí, floa
mem mramnoftu

Wranmoftí fe můbec nagómatalomó
gpůfob, čin i nám,! čloroěla, lterpmš ;
úmpíla ufiluje o gbar mfiebo bobra, o
rogmnošení blaba a fpoloienoni fmód;
fpoluoubů to robině, na obcí, toe tolalti;
meči libmi můbec ; nebo! mramnó iam fi
raboftí, rogloffí, poboblí obpíra, abp na
bpl čafu, přilešitofií, proítřeblů, fcbopnottí
lu lonání bobra; lrotí pub, šaboů, mac
fieň, narušimoti froou, abp neublížil, ne:
uňlobíl iiněmu.

Mohu fi flce, ia! patrno, bůlagů
ufpotiti o tom, že !bo o bobró mraro a
mramnč fmón'lení při fobě a při iinódp
pečuje, fpafitelnou, 'melegaílušnou měr
tona; ale rop fe tašete, čeboš třeba činiti
! uffleebtění frbce, mramň a iimota liba
fle'bo? inejprmč ma lašbó o froód) po
minnoRed) přembffleti, a je palíměbomitě
plniti, nejprtoč má uftanotpiti fe na 56
fabě iebnaní m žitootě ftpčm, a napotom
ii těž 3 úctp ! fobě farnímu měrně 5a
dyomamati. Go galon meli, a bolub trloá
fměbomitě tej plniti, byt i přečinění iebo
ftíbano nebplo; a není-li gluten bobr-6,
fprameblimó, čafu a potřebám iebo při.
měřená, mlum tire proti němu, šábei 5měs
nění aneb gruffení iebo, ale fam iei ga
óomamei, bolebei na iebo plnění; pa! fe
tím břime gruiTí aneb jinám nabragen
bube.

!! !bpš tatto mní poctitponi tp tai-'
bém poměru ! iinám co neiíroěbomitěii
pílen bubeč, a niěeboš neíluňuíbo ani
tobo nejmenníbo fi nebomolič: ia! mocně
bube mňi přítlab p_ůíobíti a jiné ob glébo
obmraceti! Rop; pominuotií ftamu, úřabu
a pomolání [míbo fpěbomítě rošbp a
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mňube mpplníč, ani3 bps blebčl na oíobp
a ob nilobo nepřijal baru, ien3 bt) iim

! borlímčifíímu plnční pominnoňítmé tebe
tbtčl ro3nčcomati: 3ba3 talompmto fí po:
čínaním nepřinutíč iiné, ní3e í mpffe po
fiamené, 3e bubon mufetí 3a přítlabem
tmpm be3 oblebu na obměnu a 3ifl a
při3eň lonatí, co3 iim nale3i! Sibp3 libé
bále fpatíí, 3e ani neibrňuieč bobatftmí,
ani po 3mlófíní cti a mp3namenaní ne=
ba3íš, ani3 pal ro3toffí fmpflnúd; neble,
bas a 3e přebce při mffem tom fpoloIene
bla3enč 3iro ifí: jal mno3í fe ob tebe
tomu naučí, to čem rolaftnč prawa bla:

3enoft 3ale3í, a nebubou blabo ímé to těd)
točcecb mpblebámatí, to lterpcl;3 jí nel3e
najíti!

Mp3 la3bó 3 nás o mnemo3nou
mramnoft při fob'e' íamčm fe přičíní, při=
fpčie netlamnč ! tomu, bp emoftna mil

_a mramnoft 3imota pronilla a pofmčtila
mffubnp ftamp, mffeďp mělo, obé poblamí
tp nórobu naffem. Db tobo eblapce na
poli, lteró pomúbó paftáři blíbati ftóbo,
a3 ! mu3í ro neitopčffí bůBoinoftí pofta
menému; ob bémčete, lteré ! neinišfíí
flu3bč n) robinu ei3í fe naialo a3lbáulč,
lterá mocné půfobení má i na blabomil=
lionům; ob bítčte, lteré3 me [flole fe
croičí, a3 l fiarei, ien3 obpočinet po ben:

nim parnu mpblebamá: mufináo mfíeďo,
mffeďp pramim, be3 ro3bílu, pronilatí
fflecbetná mpfl, ie3 blamnč píiblí3í lblabu
obecnému; útlá ímčbomitoft, ltera3 fama

3 (bpbt) Ie lárá; borlíma ctnoft, ltera m
lonání bobra neumblitoó; neftranná fpra=
webliwofi, ie3to ímé d)tíče bomebe ulro=

titl; ímató fiub, lter63 nemá 3půíobp
3Ie'bo ani na jináč; ani na fobč. Gbceč=li
3mčbčtí,proč aft lleílp Řeďo, Řím, $a:
bplon, minim; proč llefl Serufalem a
iiné obce i ftótp, narobomé a mffeďp ro,
binp; otemíi lníbt) bčiín a pamatelieiicb!
Zam 3aiífté íblebač tu toelilou pratobu
botwr3enou: 3e bolub 3apíral la3bp ímpcb
dytíčů, pobámal fe i ímpm 3iflem blobu
obecnému a poctímč lonal fmépominnoíti,
3e 3růftala moc a 3lmétala flátoa ieiid)

m3bp utčfíenčií. .Rbpš wffal počali občané
3 očí poufftčti obecné bobro a febe ! nč=
mu ufcbopnční; lbp3 přefíali ímčbomitč
me mňeď; bnuticb, řečecl;,Vutcícl) Md) !
nčmu blaronč přiblí3eti; co naílebe! pro:
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lletó, nábbera a přeppďy, líeboft a mar:
noft, ro3loffnictmí a cblípnoft, le3 a pob
toob, lenoft a lbofteinoft, 3ómift a lafoma
fttoí, 3babčloft a 3áleřníctroi pobrpmalp

neimobútněifíí íloupp, na nieb3 blabobpt
a fftčflí, moc a fláma tčcl; mlaftí a na
robů fpočímalt) ——a3 fe lonečnč bro3npm
pábem 3íítílp, 3nčbo3 nebplo pomftani
wíce. $roče3 lbo blabo ímé mlafti a
fmébo nárobu u) frbcí d3o1oá, ročrnč pečui

a ftarei fe o to, bp mramnpm a m3bp
mramnčifíim ftámal ie lib náš, neien 3e=
man to nábberném paláci, ale i nábenníl
toe íprofte' cbatrči.

žUčnobému 3 nás ínab tolílo nemffí=
mamoft mabí, aneb ta bůminla, 3ebp ni=
čím uemobl, nebomebl profpčti ! napra:
mení, ! omramnčni bratří fmpcb. ti, po:

3orui na to, poluB fe afpoň o něco!
Gnab iebiné flomo, poučení, politomání
aneb napomenutí 3 úft tmpd) bt) moblo
bli3nibo ! přemófflení, ! po3náni, ! na:

pramení íebe ptimefti! ílčno3í 3afe 113MB
límč la3be' bobinp ba la3bé cbmíle pro
febe, límému m3bčlóni a ofílednčni
ušímaií, ta! 3e iím ne3bt$má ani čafu
pčíípětí lu m3bčlání a 3bolonalenímrams
nému bratři fmpcl). ?Imffat ro3fubte farní,
3ba3 nebpla ta bobina proípěfíněii pro
blabo líbfhpa pou3íta, to ní3 ifte blebčli
napraroíti, oňledníti blí3nibo, ne3li ta,m
ni3 ifte fbírali umění a mčbomoftí pro
febe? 3ba3 m oné bobině přičínili ifte ie
fpolu i o fmou mlaftní mramnoft? 3Da3

není o3boba ctnoňí pro čloměla bůle3ítěifjí
ne3li bobaté umění? 9 oboiímu íe při:
čiňme3 romnou mčrou, ial ! fmému 3bos
lonalení, tali ! ufflecbtční blí3niď), 3mláfítč
bomácícl) fmpcb!

EDÍnobr'; čloměl plane ftce borlímoftí
! naprawení a ufflecbtčni bli3níd) fmóóf
ale nepřímětimoft, nemlíbnoft jebo
mu mnobo, mnobo přelá3í. ili, uma3te
mp fflecbetni libé, tona! nepříročtimébo
3ření a lebomébo 3emnčifílu, ialoroou lis
cbotímofti a ličenou mřeloftí fe fmůbce !
ubobému flabocbu blí3i a iei lfobč mábí,

.ie3to mp d)labnoftí ano i přífnoftí fmou'
iei ob febe obftrtuiete? Do či náruči fe
má mrbnouti? Ěafto fnab blí3il fe !
mam ten neb onen nebolonalp čloročt a
blebal ufílecbtční me mafií fpolečnofíí, ale
to!; ifie fi bo íottoa pomnimlí; promlumil
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aneb iebuat-li dmbně, l;neb jfte neffetrnč
jej létali; tím mfiat ifte iei obmrátili ob
febe, a fami bobnali tam, fbe fice načtn'i
přímětimclti, ale jpolu taléiiftěiňimtamné
gábubq nafiel. gnomeneime, še přímčtimá
úflušnoft a mlibná nebem me měcecb po:
učení a mjbělání fe tólaíícíd) tím mětfji
cem; mají a půmabem iiou ! 3ííláníumo=
běd), iišto bu opáčmjm ! nim je dpomá=

.nim buť) lu prambě netečmjmi buť) ii ob
pornómi fe ftali. Grbečná přimětimoft
vgiebnámá nám bůmčrt) a příležitoňž, bu:
djem přifpčli ! ufiíedjtění , ! utmrgení
mrawnoíti iiuód), jmenomitě tnbálů a
nárcbomců jmód). Sieber přímětímoft a
milcírbnoft gamírá m fobč mramuou
pomohu šimota obemébo :: ípolečuébo. —

?! protože ieben člomčt fám měně půíóbí,
méně ftbcí uňlecbtt', učme je tale mšbu
rnice (: mice fpolečnómi fuobami, fpoie
mimi ňlami bůlešitě pomoIání to lonati.
Bror mlatti, blabo uárcbu tobe ob nás
Šábá, QBůb fám aa pomiunoft nám to
uflábá a motá uáe l pofmátněmn bitu
ofměcomání a uflledjtomání Bratři
fmijd) — nárobuíměbo. ?Bčjme, je melmi,
amice než fe obyčejně multi, na tom 351:
leží a ! obložení Iibftma tobe třeba: obi,
pramen fe blebola a pognámala, ctnoft le
pěftomala a ctila a tu mefiteren Iibjhj ši:
mot ímou mocí říbiltj a pronitalt).

?lnbčlflě neúbonnofti bána bylo ob
maliti rámu a flamně moment ; brobu
lili—tjomanou Š,Beomlbu.

lládanka 2.

Mne zříš hned na. lukách v kvitka.
spanilébo podobě,

hned v brlohách se děsíš mého
divého zraku;

často draze mne lidé kupuji,izbusta
mi klnou,

často život zahubim, někdy ho
též zachovám.

Čtení naučné.

O poště.
Sděluje Jos. Vurm, c. k. pošt. úředník.

Celé poštovství rozpadá se na
oddělení dvoje; totiž na poštu li
stov_nou a povozni.

Pošta listovná.
lllavnl pravldla.

Jaké věci se přijímají při poště listovné.

]. Pošta listovnó se zabývá ro
zesíláním veci všeho druhu, hodíclch

se k uložení v obálky listové , vyjma
však předměty, mající cenu peněžitou.
Věci, hodící se ku rozesílání poštou
listovní jsou jmenovitě: lis ty ob y
čej né, spisy, tiskopisy, ukáz
ky zboží kupc ovského a vy
robků fabrických a t. d.

0 vyplácení listů. ..

2. Obyčejné listy mohou se buďto
napřed vypláceli (frankovati) aneb
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odesílati bez předběžného frankování,
v kterémž pádu platiti musí ten, komu
se list píše (adresát),

O známkách neb markáoh.

3. Ku naznačení franka aneb
předběžného vyplácení užívá se tak
nazvanýchznámek listovny'ch
(marků).

Takových známek máme druhů
patero: dvoukrejcarové, barvy žluté,
tříkrejcarové, barvy černé, pětikrej
carové, barvy červené, desítikrejca
rové, barvy hnědé, a patnáctikrejca
rové, barvy modré. Kromě těchto jme
novaných se ještě užívá známek
novinových, barvy nalialovělé,
jichž však ku listům užívati nelze.

4. Při vyplacení listů se hlavně
zřetel béře na váhu písma, a na
vzdálenost místa, kamž list se
odesílá.

0 sazbě listovní.

5. Nepřevýšuje-li list váhu je
dnoho lotu, nazýváse jedn o
duchy'm, a za takovy se platí v
obvodu poštovském. 3 nkr.,
při vzdálenosti až vlučně do

10 míl. 5 nkr.,
od desíti až vlučně do 20 míl 10 nkr.,
přes dvacet míl pak p o v ž d y

jen . . .15 nkr.
Jestli list těžší než lot, tuť se

platí až vlučně do dvou lotů dvojná
sobná, až vlučně do tří lotů trojná
sobná taxa listu jednoduchého a t. d.
od lotu k lotu.

0 listed: navyplacených.

6. Neplatíli se list předběžně, ne
přilepijou-li se totiž na něj známky,
tak musí přijímatel platiti kromě pra
videlnéhoportaještě přirážku pěti
krejcarů za každý lot. Dokud
adresát takovy list neotevřel, není
zavázán ho přijmouti, a volno mu
list nazpět odeslati s poznamenáním:
„nepřijímá se, protož nazpět.“

0 listech odporuěenyeh'(na recepis).

7. Za listy odporučené(re
kcmandované), neb jak lid říká: za

listy na recapis, platí se v obvodu
poštovském pět nov. krejc., mimo ob
vodu vždy jen 10 n. kr. kromě
porta pravidelného.

Takové listy musejí se bez vý
minky vypláceli předběžn ě.

0 zpátečních receplsech.

8. K odporučenym listům může
se žádatitaké recepis zpáteční,
na němž adresát potvrzuje, že list
obdržel; za takovy recepis platí se
kromě porta a odporučení ještě
10 n. kr

O listech dotazovacích.

9. Když se zpáteční recepis dlou—
ho nevrací, aneb, obdržíli zasílatel
list od adresáta, v němž obdržení
listu odporučeného odpírá, aneb, po
chybujeli vůbec zasílatel, že jeho list
došel cíle, má právo, žádali od ošty
odeslánílistu dotazovacího Quě
stion), za kterýž se v prvních dvou
pádech nic neplatí, v třetím pádě pak
jednoduché porto.

Zásilky pod křížovou obálkou.

10. Tištěné zásilky pod
křížovou sponkou, nenachází-li
se v nich kromě nápisu, datumapod
pisu nic psaného, plati dva n. kr.
za každý lot, bez ohledu na vzdá
lenost.

Vzorky kupcovské.

11. Vzorky zboží kupcovského
neb jinych tovarů mohou se po li
stovnípoště až do šestnácti lotů
odesílati, a mají vyhodu tu, že se za
každé dva loty platí taxa jedno
du chá dle vzdálenosti. K zásílkám
těmto může přidán byti list jedno
duchy

Výhoda pro zásílkypod číslem 10 a 11.

12. Zásilky pod křížovou obálkou
a vzorky požívají však jen v to tu
p á d u v ý h o d y zmírněné taxy, když

' se předběžně vyplatí, vjiném pádu
podléhají portu s přirážkou, jak listy
obyčejné.
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. Sůzba listovní.

. Pošta povozná.
Hlavní pravidla.

Co se přijímá při poltě povozné.
1. Poštou povosnou mohou

se rozesílati předměty, mající cenu
peněžitou, pak věci, které obje
mem a váhou ku rozesílání poštou
listovní se nehodí.

Výminka.
?. Vyloučené'ku rozesílání jsou

věci nísledující: živá zvířata , tekuté
kvasnice, patyčky, a vůbec všechno,
co se může třením zapáliti aneb pro

dřením obálky či _rozbilím nádob jiné
věci polnziti.

Listy s penézmi.
3. Listy s penězmi přijímají

se na pošta buď otevřené, aneb
zape-četělé. Na nápisech musí
vždy udánybytijednotlivé ban
kovky v relouském čísle, jakož i
hlavní suma obsahu.

Zlao a stříbro.

4. Malé umy ve stříbře a
zlaté mohou nobaleny byti v pa—
píře, větší vždy v plát-ně, v
kterémž poslednimpádu nápis niko
liv přilepen, nýbrž na obálce
samé napsůn lýti musí.

Stdtmůpisy.
5. Státní s oukromó úpi

sy musí a.spečetíné postě se ode
vsdsti.

Za vzdálenost v rovném sméru v mílecb
Za listy, spisy Tisk pod

_ _ až do desíti | od 10 do 20 | přes dvacet obálkoua jiné toho druhu věci křížovou

pod celou obálkou platí se hstovného člll portu

zl. ] kr. zl. [ kr. zl kr zl. kr
'

vlečné—aždo jednoho. lotu — l s _ 10 .- 15 _ 2
od 1 lotu až vlučné do2lotů — | 10 — 20 — 30 — 4
„ 2 lotů „ „ „ 3 „ — 15 — 30 — 45 —- 6
„ 3 „ „ ss „ 4 „ . _ 20 "' 40 _ 60 '— 8
'n 4 „ „ vs „ 5 „ _ 25 _ 50 '— 75 _ 10
„ 5 „ n » 116 „ _ 30 '— 60 '— 90 _ 12
„ 6 „ „ ss „ 7 „ _ 35 -— 70 1 5 — 14
„ 7 sv „ n n 8 'n _ 40 _ 80 1 20 _ 16
„ 8 „ " ss „ 9 „ _ 45 '— 90 l 35 _ 18

„9 n n' d“ "10" '— ' 50 1 _ 1 50 '— 20a . ._ ,

Snížené zésílky.

6. Smíšené zůsílky, i. p.
stříbro a bankovky pod jednou obal—
kou toliko do osmilotů se přijímají.
Kdy se .předběžné listy a zdsílky vyplacetí

musí.

7. Předměty, za něž se napřed
platiti musí, jsou néíedující:

a) zásilky c. k. úřadům; b) zé
sílky, jichž cena nepřevyšuje nejméně
pateronasobné porto; 0) předměty,
kteréž brzké zboubě podléhají, k. p.
ovoce, tekuté věci a t. d.; d) směnky,
soukromé úpisy, losy loterní; a e)
všechny věci, na nichž žádné cena
udána není.

Ručení ústavu poltovského.

8. Ústav poštovský ručí za vše
chny ku převážení přijaté zěsííky,
vyjma takové půdy, kdy nějaké ztráta _
neb uškodění se stalo vinou odesíla
tele, t. i. když zésílky špatně zaoba
lené byly. Lhůta ku požadovéní nů
hrady za takové ztráty trvá tři mě
síce ode dne, jejž recepis vykazuje.

Přijíméní listů s penězmi.

9. Otevření listu s penězmi
má se povždy předsevzíti u přítom
nosti hodnověrné osoby a bez po
rušení pečetí, jelikožbypřině
jakém nedostatku adresát židnó niv
hrady židsti nesměl.
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O sazbě povozní.

10. Sazba 'povozní řídí se
ceny, dle váhy a dle vzdáleno
sti místa, kamž list svodesílá.

Za každých sto zlatých, za
každou libru a do padesáti míl

Čtení na učne'.

za každých pět
dva n. kr.'

Při každé zásilce přiráží se pak
z d kl a d n í, nezměnítelná tax a, ob
nášející p a t n á. ct n. k r.

Z toho povstává následující

rn íl platí se

Sazba povozni.

Bankovky, dlužní úpisy a t. d.
11. Zásílkyv dlužních úpi—

sech, bankovkách, směnkách,
kupónech, ukázkách pokladničných a
jiných papírech hodnoty peněžité, pod
léhají toliko portu dle ceny.

Zlato a stříbro.
12. Na zásílky ve zlatě a stí'í

bře až do 50 zl. ustanoveno jest
porto polovičné, výše pak 50 zl.
úplné porto dle ceny i váhy.

Výhoda při bankovkách.
13. Bankovky až do 50 zl.

Na vzdálenost v rovném směru v mílácb

V ceně dle váhy _? | : : = : : .; ._. :
zlatých r. č. v librách Ě Ž 3 ŽŠ “Š ?: 3 3 “3 %

„ 1 „a a Š: a' sl % a
“3 g : : :| : :=" : : :l

až do 100 zl. _ až do 1 libry 2 4 | 6 | 3 | 10 12 14! 13 20,

100-200 „ | 1—2lib. 4 8 | 12 | 16| 20 24 26| 32 36L 40Í

200—300„_ | 2— 3 „ 6 | 12 |_1_s_|_24|_30l -36|_42|__46|__54 _60'

300—400 „ | 3- 4 „ 8 | 16 | 24| 32 ,' 401 43| 56l 64| 72|30

400—500 „ | 4.- 5 „ 10 | 20 | 30 |10_|__Žol_6_0l__70| 80|_ 9o| 100

500—600„ | 5— 6 „ .|_1_2_|_24_|_36_[_48_l__60I_l2|_3|_ 96| 103! 120

600—700 „ | 6— 7 „ | 14 | 28 | 42 | 56 | 70|_84|_98|112|_1_2_6!__140

700—600 „ 7- 8 „ | 16 | 32 | 48 | 64_I sol 96| 112| 123| ml 160

600—900 „ 8— 9 „ 13 | 36 | 54 | 72 | 90l 106! 126! ml 162! 160

900-1000„ 9—10 „ 20 | 40 | 60 | 80 | 100| 120| ml 160! 180| 200'atd- atd. llllllll-ll
požívajísníženéhopoutana polovici
pravidelně sazby za 100 Zl

Zásilky bez udání :.eny
14.Zásilkybez ucání c eny,

neb v ceně až do 50zl. podléhají
sazbě dle váhy, v cmě však 50 zl.
a výše dle ceny iváhy.

15. Piidán-lí záslce list těžší
jednoho lotu, tedy 9 platí za. každýlotsazba listovní.

16. Co při lislfvní poště o zpá—
tečním recepisu & oliitGCh dotazova
cích sděleno bylo, )latí i zde



O zevnitřní

Každému zajisté na tom záleží,
aby list, kterýž odevzdává poštč, bez
pečné a co nejrychleji došel svého
cíle.

Máli pošta úplně vyhověli tako
vému přání obecenstva, musí odesíla—
telé řádnou zevněiší úpravou svych
listů usnadnili poště úlohu, již ona
vykonali zavázána jest.

Musímevyznali, že zevnější
úprava listů venkovskéholidunení
s to, aby onu úlohu poštovstvíusnad
nila, a že všechny žaloby liduoztrá
lách aneb nepravidelném docházení
listů jedině v nedbalém a neprozře
telném skládání, v nedostatečném pe
četění, a ve chybném psaní nápisů
svou příčinu maji.

Nebude zajisté od místa, když
našim krajanům v krátce sdělíme,
jakž by listy své pořádné skládali a
pečetiti a nápiSy na nich dobře psali
mohli.

Listy jsou rozmluvy se vzdále—
nými osobami, a jelikož nám na tom
záleží, aby vzdálená osoba nás úplně
pochopila, aby nám porozuměla, ledy
naše snaha musi čelili k tomu, aby
list neporušené adresy své došel.

Ač není předepsáno, aby listy
ve zvláštních obálkách uloženy
byly, nicméně jest to povždy pro
spěšno, an mnohdy při otevírání
listu s pečetí celé kusy obsahu “se
vytrhují, a tím čtení se stává nesnadné
nelidocela nemožné. .

Tedy odporučujem'o krajanům,
aby kdy možno, listy oddělili od
obálek.

, Co se týká pečetění, tu! se musí
„především šetřili, aby se obsah bez
_násilného porušení pečetí nepovolany'm
aneb zvědavy'm očím nemohl objevili,
což vždy jest ve prospěchu osob do—
“pisuiících. ' " '

úpravě listů.

Je-li obálka stříhána do kříže,
tedy se musí pečetiti tak, aby vše
chny čtyry díle jednou pečetí
pokryty byly.

Přilistech odporučených
jest pravidlem, aby se buď tímto
způsobemje d nou, lépe však pěti
pečetmi opalřily, z nichž jedna v
prostředku, čtyry ostatní blíže uhlů
listu se nacházeli mají.

List tímto způsobem pečetěny
vyhlíží následovně:

:? ši6!
a 2——

EF0:GH:

%? š“!
2.: 2..

Listy 3 b a n k o v k y požadují
povždyzláštnl obálk y, která!
taktéž přes kríž stříhané. a dle pře
deslaného obrazce pečetěná býti může,
jen že se prostřední pečet vynechá
ku přitlačenípečetépoštovské.

Jiný způsob. skládání a pečeténí
lislů peněžnych jest následující:



čtení unus-s,.

Kdyz se list ještě jednou pl'elolí,
vyhlíží následovně:

'eť

*.'—.

Jiným způsobem nesmějí pe
něžité zasílky pečetěny býti.

Ještě sluší připomenouti, aby
obalka se neudělala příliš mala, jeli
hot pak na ní ani pečetě pořadně
vytlačeny, ani napis slušně napsán
býti nemůže.
. Od nápisu nejvíc záleií, aby list
brzy se dostal osobě, která! patří.
Protož musí tento zřetelně a slušně
psán býti.

Val-ujeme krajany naše ode zvy
ku, psali nápisy německé pravopisem
česky'm. Vadi tato téměř po celé hlo
ravě panuje, bohužel však jedině kn
vaší škodě, an tokovy nápis sni Ně
mec ani Slaven přečísti nemůže, a
nedorozuměním takovym listy ode
místa lt místa se odesílají, pravého
'sdresdts najíti nemobonce. Potom si
stěžujete, že vaše listy se tratí s
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pozdě docházejí l Jakž jinak možno?
Dejte tedy obálce formu větší, poho
dlnější ku nápisu srozumitelněmu a
přirozenému.Pište nápisy v řeči
vaši, a neumíteli dobře psáti, jděte
k tomu, kdo to správněji dovede.
Psaní německých nápisů, jestliže zláět—
ními okolnostmi odporučeno to není,
zanechte.

Jméno osoby, kteréž píšete, a.
místo, kemž píěete, naznačte zřetelně,
aby na první pohled z celého nápisu
vynikaly. Taktéž neopomeilte posta
vitiposlední poštu, a není-li
vám tato známa, aspoň některé blíz
ké město jakož i zem korunní.
(Bůh ví, jakým spůsobem se dostal

""

mezi u“ lid předsudek, jakoby listy
adresovány býti musely německy!
Pošty jsou povahy světoobčanské a
sloužojí se stejnou ochotou ve všech
zemích viem jazykům. Ve Francou
zích udoj list v jakékoliv řeči nade
psaný a jistě dojde místa svého; tak
též v Rakousku dovoleno ukládati na
poštu listy, st mají adresu talianskou,
anglickou, ruskou, maďarskou, něme
ckou, českou aneb francouzskou. Když
se povolují nápisy cizojazyčné, proč
by se nepřijímaly listy s adressou
v domácí řeči? —- Pond.).

Co do formy obálky a úpravy
nápisu odporučujeme vzor následující:

Ctěný

Při zásilkách peněžitých musí
zevnitř na nápisu bankovky jednotli—
vě a celá suma udána býti.

Nejpohodlnější místo k tomuto.
naznačení obsahu jest dolní uhel z
levé ruky, kdež nejvíc prázdného
místa nachází. Obsah se udává ná
sledovně:

Pán,panJos. Kroutil,
rolník

V

|

Známka
poštovní.

D u b 6,

poslední pošta Olomouc.

Vm = 100 zl, r. č.
'Íio-so = 42 » a

. 10 = 20 a a5 „ ,
drobných peněz 50 kr. r. č.

Suma 167 zl. 50 kr. r. 6.

Hádanka 3.

_Tedy poslyě: Já jsem cos,
_vonim & přec nemám nos.
Hlavu rozčepýřenou
bílou nám neb červenou. .

Aby však nepřišlo me
outlé tělo ]: pohromě-;
tu je brachu, tu je mi

. ehránithojehlioemi.—
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Dobře sic, že rád mne máš;
lépe však řec uděláš,_
poslechneš- rady mé;

'Upřhnn

Hleď si totiž cesty své! _—
Ač tvá láska. srdečné.,
předcet mně nebezpečná.

á rada,
kterouž lidu venkovskému dává

Dr. Čeněk Materna.

Gant) l_gepozoromati, ia! nač Iib
bílem ; newčbomo'ti, bílem ale tate' 5m:
tečnofti a nebbaloltí o [mě bobtě prámo
přicbač;\.

Ěafto Ióe flofieti, ia! ft menfowan

nařító, Ivoš b_ol obíomen me 14 bned)
nějafé pení3e i B útotq afoubnomiútratt)
5apramiti: ale móbot neifem ani to:
lif btušen, anebo: ia neiíem nic
blušeu, anebo: i(: iíem fe fice pí:
iemně ! tomu &amágal, ouftuč mňa!
„me fi uběIali ta! a tu!. SBročpat
mne šaluie? mšbot on mě nebámá, co
gas iáv mám ! pošabománi ga nim.

Še tonat tatomé múmlumq bómaií
matné a ! bobtěmu nemebou; umínilifem
ft, feč ifem, Iibu nafíemu flomanftěmu
porabiti, neboblaie celé mení íoubní aneb
pefffetó gaton občanífó moložíti; nýbrž
jen něhetč 'blamniměci pobotťťnouti.

EBřebemfíím bleb fagot; mffemošnč
lobbqbati fe pránmícb roaepří ta! jaro
tašbt') člomět gbtamí fmébo ííetřiti má.
Ebo; mfíat bo nemoce upabne, pat necbt
fe ! Iélaři a ne ! maftičfáři-obratí. “Btw
češ taté, Ivoš něfbo mimomolně bo nčiafé
rogepře fe gaplete, at neibe t potoutnímu
piíaři, uúbtš ? tomu, fbo ich uftanomen,

Iibu tabu batoati. meboť poloutnit mo:
bralo gnenábla peníge, fbbš paf tobo nej=
mice třeba jet?, obranébo jiš gaftati nes
umí a „nemůže. Sřebub tebt) niťbo tobo
mínění, še fnab fttanně mlumím, !bbš
nač Iíb pouta5uii přímo ! abmotátu a to
mnobgd) mčceď) tatě ! c. !. notáru'.

Satošto Domaci. léto mna! obporouá
čím náílebuiíci .ptoftřebh).

l. Rboš neumí fam pfáti (coš bo=
buše" iefitě boft čafto fe nacbágí, poně:

mabš mnohé obee'míce na bobotel, pas
ftúře a bofpobt) bleběli a fnab nčtbeiefítě
blebčji, než na xoaběíamanímlaflniífmúcb
potomtům), ať fi u bobuomčmócb libi lifting
m materffč řeči íbotomiti ba a je pat
tříštami fmómi poónamena, nitbo mffat
at fe nepobepiíuie na íměnh; (me!íle)!

(šmčnh) můbee iíou pro Iib men:
tomífá a řemeflniďá melifa aábuba, atebq
bt) fe jid; beblimě myftříbati měl, bubň,
še fi dpce peníge wopůičiti, bubfi, že je
půjčímá. Webot při fmčnce dmtra! méně
gtufíenébo melmi [nabno ofiibiti může.

Sat fmčnla mqpaba, bube fašbófnab
bobušel! měběti; 'ielitoš tatomě cebulto
mclmi gbufta fe nadn'ugeií, poucimíce 3m:
toa palírúífům a iim pobobníyd)libí,a
jeft to bročné, tboš muft potom abmofat
bělať Žalobu pro 8 aneb 12 31. a pro
tatowé maličtolli, fbeěto Žaloba fama 6 i
8 51. Boií.

Dbgmlaňtě ieft tatomé begímqflné
pobepifomauí pro toho fitobné, tteró ani
gamma, peněg nemibčt, a přebc blu3ní lift
aneb bocela ímčntu pobepfal. 3 nenabaní
přijbe íoubní poícl, boneíe bromabu pa:
virů a fet—latmúíi platiti, proto je fe
pobepía! a newčbčl nač.

ěmčnh) jím: bmoiibo ípůfobu, totiž:
!. mobané (gegogene) a 2. mlaftni
(eigene) .

I. Vydané směnky.

RIabu gbe příttab fměnto talomé, _a
pa! ubam, 'tterě to'Iaftnofti fměnta míti
muíi, aby 3 už powftal platná gámagcl.

Gmčnfa mpbana sní afi tatto:
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Třináctého ledna 186
Zameszc' '
Týden po viděné

můj vlastni
ipana Abrahama Žekeles--a

Pan Martin Polášek,
rolník v čísle 20. v Heršpžcžch.

K zaplacené ve Slavkově.

Ve Slavkově dne 13. prosince 1859.

0

ode' dneška ) zaplatíte na tuto směnku na řád

; jedno olo zlalých. rakouského

čísla. Hodnotu obdržel fv hotovostzlve zboží

_Na 100 zl. r. 6.

I

Abraham Žekeles
(Vavřinec Vrána)

přejal
Martin Polášek.

Bbe iíou bíamni měci:
1. ':Bognamenáni lifting, že to,

íminla: „na tuto fmčnln“.
2. líbání fnmt) peněg: „100 51.

t. č." a „iebno fto glatócb r. č.“ pti
čemž! popromani iefi, že, lotyš tato
ínma ubóna ieft ciftami a pifmenami,
a obě nbóni fe nefromnátoaji, platí to, co
piímenami ubáno; !. př. ťoobo bylo
na bože „ilia 1000 51. r. č." a palpif<
menami „iebno tio glatód) r. č.“, tebe;
plati: iebno fto. qubo mna! bolo na
boie !. př. na 1000 gl. !. č. a mnitř
100 gl. r. č. též ciframi, tebp plati těd)
100 5[.

3. Sntěno ofobn, totiž ťteré aneb
na ieiišto řáb ie má platit „na tab“
můi mLaftni anebo na řáb pána 916W:
bama 3e!ele6=a.

4. Gao, Ibn íe má platit: „Iřb
náetčbo [ebna 1860; ga mčfic obe bnenťa;
tóben po mibční“ taiě může Bát: „při
mibčni“ „to brněnfh; mntočnntrb poftni" ,
a pobobně.

5. $obpi6 mortawitele „ilbtalj
bam ŠeieIeB“ anebo „%amřinec QBtánaJ'

6. líbání mifta, bne a rotu mb:
ftameni: žlBeGlamtomě 13. proftnce 1859.

7. Sméno tobo, iteróáto platiti má,
a lteróšto fe příjimatel (ttaíoat aneb
ímčnečnit) jmenuje „Eban žUiartin Ebola:
ňel, tolni! m čifle 20. to bernpicicb“ a
,přiia! Martin SBoIáfieL“

8. ubani mifta, lbe fe platitimá:
„R gapiaceni we ©!amtotoč.“

Éotoť tn poučeni pro obočeinó ši:
root poftači. *Bobotlnu iefitě něco o člántn
3tim. Sméno ofobt), ttetčšto, aneb'
na ieiišto iáb fe má platit. Toto
jméno fe může na bmoii fpůfob nbati:

a) še ieft mnbómatel neb mbftamitel
fmčnin (čl. 4.) fpolu tafe' ofoba, lterěšto
fe má platili (Eraísant a Siemittent),
toe fterém pábč napiffe ?lbrabam Behles:
gaplatite —
na řáb můj mlaftní —
a bole ?ibrabam Šefeleb

přiial
ŽDÍartin ŽBoláffeL

Žlneb

b) ieff oioba, heréšto, aneb na je:
iišto řáb fe má platiti, ob mqftaroitele
rogbilná: tn př. %amřinec ?IBtána bo
bb! mnftatoitel, a Mše Martinová “Bos
Iáfffomi platiti na řabp. ubrabama Šetes
Iefa, fbegto paf fmčnia gnitibube:3apla=
tite — na žab p. ?lbtabama Šeteleía
a i. b. pat bole QBamřinec QBtana

vřijal
žUiattin $olaňet.

Stnše gbaš nepognámate btagi to
baci! ; tobo, co ifem ien ntučnč oíměns
řád; pomčbčt , že iíon přebmětem melmi
dyoňloftimóm, že iíon mčci, !tere'jto ici
třeba fe Břešiti? —

2. Vlastni směnky

ifon mnobem podyopiteblněmi, pončmabš
iíon ien blnšni úpifo, fpoiené Be
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[měntomou formou, mýbližeiicí totiž | jim na bože co mobanou umebl, ia!o
ja!o 'ímčnla. Bití *!u př. fmčn!a, !terouž | mlařtni ta!to:

Hodnotu obdržel v hotovosti.

$ři mýbanč íměnce pou!ažuie
mýfiamomatel fměbo měřitele na nčtobo
iinčbo, !terýžto má platit; pročež řetne:
„žaplatite“ (žablen ©ie); při mlaftni
fmčnce fe žamáže mýftamite! fam, žebube
a dne ptatit; pročež piffe „žaplatimJ'

%[aftní fměntý mňa! žříbh ifou
m nžimáni, pončmabž !upedým žámčrům
nepoftačuii, o čemž mňa! žbe !eč fiiřiti
netřeba.

Scňtě pobothu, že flomo' řáb
(Dtbre) žnamena to!i!, co tož!až, na
ftupitelftmi a tim pobobně, a má ten
fmýfl me fměnce, že fe má platiti iifté
ofobč a !ažbému náítebomnilu jejímu m
maietnietmi tobo práma. Webot fmčntafe
může poubým pobepfc'mim iměna maiitele
na obrácené fttanč iinčmu obftoupiti, če
muž fe giro (žito) řitá, ia!o bý řetl
trub, !olo, pončmabž tím fmčnta m
občb ž ruly bo tu!!; přecbaži a ta!é !
půmobnimu majiteli mtáiiti fe může.

ERýni ie iefftč třeba poučiti o ní::
ílebeid) pobpifů na fmčnhid)
mňbec, a na mýbanýď) žmláfít.

£Boble žátona má Iiftinám, !teré !bo
ubčIaI, mira bána býti na nčbo, totiž
tomu, !bo ii mýtiamil. Zahmýmto fous
!romným liftinatn , !býž opattený iíou
mnemi žalonnými náležitoftmi, má
mira bána býti na tobo, !bož ie ia!ožto
mýbamate! být i ien mIaBni rufou pobe:
pfal; ! úpifům mffa! blužným má
jen tebbáž mira přiložena býti,
!býž ie mýbamatel mlaftni ru!ou
Na! i pobepfal, anebo !býž
týto meble pobpifn mýbatoas

"Vo—Slavkově13. prosince 1859.

Třináctého ledna 1860 zaplatím proti této směnce na řád pana
AbrahamaŽekeles-ajedno slo zlatých rakouského čísla.

Na 100 21. 'r. 6.

Martin Polášek.

teIoma též obe bmon fmčbtů
pobeofaný býlý.

©měn!a íeft blužniúpic; mffa!neni,
ia! ifme mibčli, třeba, abý blužni! fmčnru
celou fam (mlaňni tul'ou) pfal, ani abý
meble pobpifu mýbamateloma též obe
bmou fmčbtů pobepíána býla ; nýbrž bo
ftačuie, !bpž při mpbanč fmčnce ptiiis
motel, a!ceptant, fmčnččni!, trafaat (miž
článe! 7mý na boře) použe fmé iméno
pobepfal, oňatni může !bož!o[imiiný píat;
ba 3 mčtffibo bitu iíon již tifitčněformu
Iarp, to !tere'žto fe ien ambici floma topi
ffou. $ři mlaftniď) fmčnMďy poftačuie
pobpia mýbamatele, abý pat, !býž čas mý
ibe, tlužni! !u placeni piinncen býti mobl.
Seftliže nčťbo tebý mýbižen ieft, na fmčnfu
fe co fmčbe! pobepfati, tebý fe bobře
proti tomu opat! a nepobepifui; ne
bo! fmčblů na íměnhid) netřeba: ftc
můžeš přibržomón býti ! placeni.
(3130311. pot Qiďymáti proftým íeblac

!ům a řemeflnifům ílotoanffým rabi
pobiti-mii fmčnlý němeďé. Sen:!i že
pa! to!i!o žpožbiíec pobpifuie, čemu ne
tožumi, ia!ž mneble ílufíinažmati šlo
ioana, !terýž němeďý met—bilpobpifuie?)

£býž pa! čas !u placenipřiibe, tebý
m a iit eI fměnh) žaba žalobu, jeftli fe
neplatilo, a fice obyčeínč proti m'ff e m,
!teři na fmčnce pobepíani ifou; načež

-přiibe rožtaž, že fe má me třed) hneď)
platit pob umaromanim e!fe!uci.

Rbo tebý omýlnč fměntu pobe
píaí, ten at bneb, ia! fe mu ta!otoý
rožfaž bo ru!ou boftane, fe uteče ! nei
inžňimu abmo!&tomi„anebo notóřomi a fe
porabi, co žačiti? Be při tom talé něco
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platit mnfi ga praci a 5a folii), netřeba
boflábati. QIt fe tebt; opatří boftatlem pe
nčg, ne'; ! gafta'matelomi fe obebere.

memegmeli fobě obíonaenee penige,
fnab ani ie ípio bo třecí) bni nenběla, a
neíffaftnt'; čloměl mufi pal platit mhecbno,
co to toafagn obíašeno jeft.

Bbe talébnbiš pobotlnnto , co při
bornčománi fonbnbcl; fpifů aadpos
mamuti ie má , ponětnabš 3 tobo melmi
mnobo Hlobv poml'táma.

“lebo fobě lašbó pamatuj, že ne;
malí a nemá přijímati foubni fpift), tte:
réžto na nči nc5něii; nebot tim ufflobiti
můše tomu, iemušto ten fois patřil, bnb
še bo gbatoil prawa, anebo že iemn nimnl
čafu ř obraně.

“Io ieft tebt), to fe tóče fmčnef,
neibůležitčiňi; mice mčbčti fnab bn
nebolo fifoblime'; ale neilcpfíi ieft, iboš
tolnii ganediá tento fpůíob') mnpůičománi
peněg, a přibrši fe blušnód) úpifů, jaiéšto
bómalt) břime a nyní mětffiplatnohi cbbrši

a bobnoměrnofti, ieftliše fe gadyomaii přeb:
piíomé nařigeni moíolčbo miniíterítma
prám ob 18. čermence 1859, čiflo 130,

čáftla 36 řiéftélyo galpnnila. 2)
Sie toboto naři5eni totig můše ten,

lboš má:
1. littinu weřeinon,
?. liftinu fice fontromon, amfíaf ob

5bcifiibo íoubu anebo notáře potmtgenon

(legali3fotoanon),a3.lifiinu tafomon, na fteréš paša;
batoei, o fterťn fe jebná, bnb na čem
má, befrad; anebo w pogemnid; meřei.
mid) (gtnntotonió) poiintěn ieft,
šábati, abl; fe máměrem nařibilo blušnis
tomi, at me 14 hned; ob bornčeni mb=

') © upřímnou rabon ainffene'bo p. bra. fou
blaíi tale' íDloraroan a flabe iifilomne na
írbce milóm robátům, abo fe ímčner iato

gle'bo bacha chránili, botub mfícftranmne'bopoučeni o nicb nenabubon.
, Rbbtolim o gatonnifn řišíte'm flnbfíi

ine aneb bo umibime, búwame Fpomabu
aeni ! bitům ! miloftimé mlábe, še fe oto
ftata, abo gólono tn wňeobecne' točbomofti
přióágelo; ale mfiaf tafé ie _mrziwáme na

»/

netečnt') náš Iib menlomffó, jenž fi galon- '
nim tal málo mííima a pa! 5 negnalofti a
bloupofti čafto bo “lubo gabibá. fBa mně
_lterúď; obcid; ani %omino nečton, toe
toňem ípole'baiice na tabu cigi, lterá nana!
břečafto bóma ofíemetná a pobífočnŽJn

měni pob nmatomanim exelnci mlati, co
blnšen jen.

Rba teba) peniae půičinm, může .6
blušnilem gaiiti bnb .! nčttete'mn fonbn,
anebo ! notáři. Řbešto blušnil ímůi pob:

pis bnb teprm připojí anebo ga branný
nóna, coš fe pat na liftině potmtbi.

Iimto fe tatě přebeiiti může wňeli
tému tlamu blnšnifa; nebot iiftčie game
fonb anebo notář neponotbi liftinn, jett
liše blnšnit řelne, že peni5e neobbešel,
lteté ble lifting platiti bl) měl.

Iafe' maii toto lining tn přebnoft,
še íe nemníeii šaloioat n obcbobnibo neb
traiífébo fonbn; nýbrž bnb tam, !bebluž
nit ímé obnbli ma, anebo fbe fe gamagal,
še platiti bube.

$roti tatome'nm nařigeai ln placeni
mnfi fe pal oblongeno to 8 bneď) bta:
niti, tebt; mu aaB 5 bni mice ialo mti
ímčnce nabfloči, eoš mnobbplróte ml:
mi profpčňnč búmá.

II. mami proftřebel, gaúomati febe
přeb nffločenim ieft: nm;; obbtšič nčialú
ro5fa5 fonbni, ltete'mnš netognmič, hei fi
bo ptečifti ob tobo, lbo čití umi, a Lian

tomu bobře roóumi. 2! by; pač jefftč nes
míč iiftotg, pal fe přeptei, co máš bčlati.

(iBogn. 3a to fe ofmioeně lolabč
bofti naběromati nemůžeme, že ;gameblabo
úřabům řeč ntaterítou a nařibila, aby fe
to tom iagnln moiebnamalo _úftnč i pi
íemně, m iafémš tbo tomi. 3 tobo po:
cbáaelo gaiifté mnobo poborfíeni, bolub ie
fmělo mor. tolnitomi botnčnmati lifting
němeďě. —m.).

Sat již ; tobo, co ieii bylo řečeno
fttan ímčnet a liftin veřejných a iim po
bobnócb moímita, galeái čaůo na 2 aneb
8 bned) toelmi mobo, a vibbbt) ínab i
ptámo fe nečtratilo, přebc namraceni
bo přebefflébo ftamn alefpoň onttatt)
fpůfobi, fteréšto platiti mufi tošbodt) ten,
lboš namtáceni bo přebefflěbo ftamn žába.

Řbobo !. př. Soíef žleftamčl šalo:
mal žUiartina Bllnnala, a nařiaeno bolo
ftáni na 11. lebna 1861; Martin 3m
mal bt) iu fiáni nepřifíel, proto, že ne:
uměl fi moímčtlit úřebni ,mňtnčr, teba)
má Sofer %oíiaměl právo, šabati, aby
byl 314.qu obíouggn ln placeni. Blainal
má třeba hoitanci boma, že již zaplatil,
to mňa! iemu nepomůže nic. Dn mníi

6
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šábati, aby fe mu prominulo, še f : nebo blobu, ale pončmabš ie bobte nec
Baní nepřiffel, anebo aby byl řoías |
jen bo bříměiňíbo ftamn, totijabt)
fe mu boroolilo, fe proti žalobě %pftaměs
Iowě brániti, a mufr mnedynt) outrat'; to
boto mpiebnámóní frrge narorácení bo pře
benlébo ftamu aaplatiti, lbpbt) fe také na
!onci bofaaalo, še blub již, gaplatil! -—

III. Rbpfolim něco umloumati fc
má, ieft nejlépe, tbpš fe o tom fepíííe lie
ftina, ouplně, gřetelná a bobno:
měrná.

anlna ieft liůina, fbpš obfabuie
mffe, co bylo mesi ftranami uiebnc'mo a
co ieiid) úmqfl při ugamírání fmloumo
bol. Ěaíio fe fifa: nebubem potřebomati
rodnáře — a pa! přebc pfijbe foub! QI
proč? protože fe roffecbno neóagname
nato, co fe mělo gapfati a pa! mám)pro:
braie ftrana ta, ltera íobě měně gapíati
neobala. &. př. SBamel probaI Satubowi
čtmrt i 6 rolrni, a řello fe přitom ouft
ně, že fi 13mm! ímž gafáčené brambory,
aeli a !onopí iefftč ga ten rot itiibiti.
wončmabž ro tupě hojí, že Sata obe bňe
úmhnot) přijímá čtwrt se mňemi uším).
Satub tebp bramborp mpbere, tonopi mp:
trba a ufaguie mnobo dyutt na h-afné
nulté blamtq. “Barnet fe gatím obftěbuie
bo iiné běbinp, a přijbe mobírat bram
borp. atonat Satnb řetne: Rbe" ie máš
pfané? 'Iu teprm ibe $amel na po:
rohu, a moprarouie, še boli při úmíumč
ftaroůa, rabní a Bůb mi tbo, a že ření,
je fe to pfáti neumíš, nábor pró ifme na
to fmčbci. Goub fe začne, a jak) ieft
iebo lonec? G.Bonřmabšfe bola pííebni lis
ftina o tupě galošila, mrteréšto móflownč
ftoií, še Satub přijímá mffecbno uším;
obe bne úmlump, 6 čímž fe nbáni !Baa
mlomo nefromnamó: tebp fe SBaroeI se
fmou žalobou obmrfítí poble paragrafu
887 mňeobecnčbo občanflébo garant:! —

Břetelná taté mufi být liftina,
abl) fe měbčlo o čem fe iebnó.

In fe !olifráte gbó, še ie měc ně:
lolita řábfami obboti bá. Ba něiafó čas
obemře bnb nčttetá ftrana , bub fmčbci;
naibou fe cebullp; ale nitbo nemí, co mp:
gnamenamaií ; na iebné ieft: na bobr) aa:
platit 20 gl., na hrubé: tboš fie! bo 2311:
čomic 20 gl. Staré fe ftómó, še fmčbci
potmrgnji mpgnani měřítek. ftran obbrje:

mpiábřuii, mnobo prámníd) roaepří tím
'ípůíobují. Eat fe ftali bmč rogepře jebi
ně proto, še přifíel blušnít 6 měřitelem
přeb tměbto, fbešto fe mppočetía fupní
cena ga půuán a řetlo fe ro cebulce o
tom fepfanč: gaplatll Satub $amlomi

| 960 31. Satub šaluie fťrgexrá to $amla,
še icmu gapIatiI 960 či. “Barbetale
Šaluie ffrge to, še fe mělo pfót, je &a
píatí 960 al. tím ípůíobem, se 460 gl.
botomč položí, a 500 at. ga iBamla Sa
fub gapíati bíubů. Gebulta bola melmi
tratičtá; neítála mnobo, fforo nic, [eba
nějaró šejblíčet !ořalfp. *.'Bo promebení
obou rogepří bube mfíaf malo fóáget
na 500 al., 0 fteré fe íoub webe, co
ftálp outratp! Tale prami galon, še,
!boš fe to liftině negřeteblnč top;
iábří, toto te fme' "tobě činí, totiš
fbpžbq negřeteblnč mpiábřeni ro3ličnó mó
tlab připuftilo, tebo fe na šáboft protim
níla,a lbpš fe iinat botágati nemůše, nes
gřetebInč mpiábření mšbo na tom impflu
bere, fteró ntobliměiííi jeft pro tobo,tooš
fe negřeteblnč moiábřil. ($o5n2 ?Ibp lis
ftina pra ařetelna, mnfi bóti po na
fiem přeíroětčeni íepíána to iaaqtu přiros
genem, — ro řeči nárobni. 20 tom pat
probřeffotoal fe náramně náč. lib proti
fm'ému profpědgu, že fe utílal ! pííařům
řeč iebo Dobře negnaiícím. —m)

: bobnoměrna ieft liftina, buš
má mffedmo mlaftnofti, !terě gaton žába,
abt) oučlntomala plná bůlag tobo, coš ob
fabuie. Sfout to teba) mlaftnofti gemnči=
ff i a \o5tabuií fe ien na fpůfobu lifting.
Siš 3 přebu ifme pobottli o liftinád) blušc
nic!; a fměntomócb, pat o liftinád), na
jidyšto čátlabě fe můše boíabnouti rogla;
placení ga 14 bní proti bíušniřomi. C—So
fe tóče oftatníd; Iiftin, 5áfon pramí: gta:

' lati fe bomíuma na pííebnífmlonmn, tebp
fe tato ga ugamřenou ta! bíoubo nebrší,
potnb ob fmIouwajícíd) ftran _nebpla po
bepfána. amňat ani na tomto pábč není
aapotřebí pečetě. -— Rbo neumi pfáti,
aneb pro nebub těla pfóti neícbopnb ieft,
mufi božóbati bma iměbto, ; nidňto je:
ben iméno jebo pobepiffe, on palírně ana:
meni ! tomu přifabi. Into pobepifomání
fe má talbte fiat. 3. př. Satub mnm
řií neumi pfat, má mňa! nčialon [mlow

O
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mu pobcpíot. chp bošábá !. př. €Betta
Gpáčila a SBamla ŽBQÍÍDIIŽÍÍGaa ímčbtn.
$a! řcfnc: šoufcbé! abc ic mobotomila
fmlouma nčiatá; ono fc mne přečtla, já
jim íro3uměn a ípotcien 6 tím, ia! fc
bola napíala o ubělám gb: mífto měbo
potpiíu tři "úlu, a fpolu 913516šábám,
oboftc Boli tobo fmčbci, a 9339 Gpáčilc
bubetc tot láífam a připifíctc mě jmeno.
?! tcbt) ubčlá Saint) %uťouřil pob liftinu

1.

a *na; Gpáčil napufíc:
to icft :)ofub QanouřiÍ.

213m-Gpáčil, jména pobpiíatel a
ímčbcf.

QI !Bamel ?Buííoušil píňe:
cBauval ?Boílnušil, fmčbef.

(So fc týče fmčblů, prawí foubni
řáb: (Miton nemá fc na liftinu
pobepiíomoti ga fmčbta, ic
tnuš ob mubámatclc na mřbo
mí bána nebolo, ze mqbaná

Iiňina po iebo můli icft. (3 to:
bo mlbčti, ;: piícumofti oto Sřčmce filá
bati íc moji nčmcdp a to, na nčgto fc
pobcpfoti má ©loman, flomanifp. -m.)
Iařě fe má bleběti, aby ! tomu fmčbci nc
bu li příb ug ní anebo ícffmatřeni.
mři liftinádo, ttcréšto ic maří mtěliti bo
hněb meřeinód), šábá čáton móflomučmbt;
boli fmčbci bma bobnomčrní mušomč.
Iatomá liftina mufi obíabomatl:

1. oíobo [mloumaiíci imenomitč u
baně; 2. wic, o tterouš fe jebnó; 3.
promo, o Ítcréš ie icbná ; 4. muito a čaa
ugamřené [mloumo; 5. čas obemybáni a
to: tobo potřeba, !. př při náimu, gas
namráccní; a 6. pomolcní obtmgbátoatele,
obu fe liftina bo meřeinód) tněl) mlošiti
mohla. '

Bmlófftní fpůfob [iftin iíou gdm č
tt), nebo poflcbní můle, pořigcní, tefto
mentt), » nicbšto fi mňa! pominu to při:
“tim ročním.
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Slávominr

Hoj ty orle stříbrorudý,
Co tu bujnou hlavu skláníš?

Jaké mysl jaly lrudy,
Perutím že vzletu bráníš?

Kam se děly pyšné vzlety,
Kde je tvoje hrdé oko,

Nímz jsi cele s'řcžil světy
S nebes báně převysoko?

Po Moravě někdy slavné
Dumné _ticho rozhoslěno -

Hrob to pouhý doby dávné,
Velikosti pouhé jmeno! —-—

Nemáte, lunetic, nelultol
jui vám trnvička vstává,
tak dlůho stupaná
cuzím kopytem.

Beneš Hermanov.

Velikosti pouhé jmeno,
Pouhý hrob to slavné_ doby —

Právo vrahem zneuctěna,
Národ klesl do porobyl —

Po bouři nám ticho věsu
Někdy živlů rovnováhu;

Jindy ním si víchor klestí
K ňadrům moře novou dráhu.

„Rostislava očí záře
„Zbavilá iest vrahů ruka,6.
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„A pak vrhli do žaláře
' „Chrabrého nám Svatopluka!“

Takto ode muže k muži,
V přežalostněm prsou hnutí

Tajná zpráva kolem kruží, —
Celý národ pomstu kutí.

„Dovršena již jest míra —
„Porobu víc neponesem:

„Pročež kněze Slávomíra
„Na královský stolec vzneseml“

„Sláva Slávomíre toběl“
Ze všech stran tu zazvučclo,

„Nechcem žíti ve porobě,
„Postav národu se v čelo !“

„Rostislavoveů krev teče
„Ve posvátném tvém ve těle,

„Rámě tvé zná meč a seče,
„Pomsta udá nepřítelel“

„Volte sobě jiné hlavy
„Hodné vřelé vaší tužbě;

„Světské již jsem vzdal se slávy,
Odevzdav se Božské služběí“

Tak zní skromná kněze slova
Mezi lidem kol do kola;

Lid však bez ustání z nova
Svého Slávomíra volá.

„Volnost též jest úděl Božsky
„Jiskra svatá. s nebes báně —“

Tak dí zástup přeobrovský —
„Nuže, ved nás jménem Páněí“

l-lle tu zplanou knězu skráně,
A on hlásá svému rodu:

„Nuže vzhůřu!jménem Páně
Půjdem vlasti pro svobodu!“

„Proč Bůhuvolil sc kovů
„Do našich hor štědře klásti?

„Bychom klesli do okovů? —
„Ne! — drahé pro volnost vlastil“ —

„Pro otroctví tak \se vřele
„V údech nám tok krve valí?

„Ne! ——bychom ji vždy jen směle
„Pro víru a pro vlast dali! !“ —

Kříž se v levé ruce vznáší,
Pravice meč ostrý třímá;

Slávomíra kůň unáší
Nejkrutší kde půtka hřímá!

Tam, kde svatý kříž se leskne,
Slávomír sám stojí v čele,

Kde meč jeho pozableskne,
Tam smrt vrahům lože stele!

V divém ryku národ jásá,
Klátíc vrahy v kruté seči:

„Slávomíre'! naše spása
Ve tvém vtělena jen mečil“

Moravané v divém vzteku
Nepřátelů řady kácí —

Vrahové již na útěku. —
Moravě se volnost vrácí!

Tam, kde Moravěnka vtéká
Do šumného do Dunaje,

Národ zbožně k zemi kleká
K Bohu díky vysýlaje.

Hoj ty orle stříbrorudý
Opět pyšně neseš hlavu,

Pominuly již tvé trudy,
Hrdě hlediš na Moravu.

Velebně zas jsou tvé vzlety,
Zas se jiskří smělé oko,

Ostříhajíc slávské světy
S nebes báně převysoko!

Po Moravě staroslavné 
Všudy radost rozhostěna —

Sláva pradoby tvé dávné
Slávomírem obnovena!

Jos. Vurm.
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Klášter Hradišť (Gradícium) u Olomouce.
Dějepisné pojednání s úVahami, jež podává

Dr. Bílý.

Kdo 'iž byl na Svatém Ko
pečku bllíže města Olomúce, nikdy

zajisté nezapomene na překrásnouvyhlídku, ja ová se odtud skýtá do
západné a jižně Moravy, ne'blíže
však po úrodných rovinách any
milé a požehnané. Co nejblíže pod
kopcem poutá oko pozorovatelovo
město Olomúc, a ještě blížeji ke
kopci moravský Eskurial, klášter bý
valý v Hradišti (Gradicium).

O založení jeho vypravuje nám
historie, jak následuje: Kolem r.
1026 byla „větší část Moravy v moci
Maďarův. Ceský vývoda Oldřich po
slal r. 1028syna svého Břetislava
s vojskem proti nim. Břetislav, tento
český Achilles, ozdoba slovanského
národa našeho, neustálým útokem
dobyl zas celou zem, a stal se slav—
ným vývodou moravským. Slzel
nejen udatný, ale i citlivý národomil
tento, vida jak jest spustla tato země,
dříve za dob S. S. CyrillaaMethoda
tak kvetoucí, vida svatá místa, kde
nejprv se ujalo křesťanstvo, totiž
posvátný Velehrad, (tamkde nyní
klášter Velehradský stoji) — ve zři
ccninách. [ obětoval hned veškerou
kořist, Maďarům odňatou na obno
vení chrámů, na zavedení nového
cirkevného a občanského (politického)

ořádku, ohradil zase stará města a
hrady a nových vystavěl.

R. 1029 donesl sobě tento slič
ný, chrabrý Přemyslovec krásnou
Juditu, a ku konci měsíce června
holdovali Moravané této vládkyní
své. R. 1030 vystavěl ji Břetislav
hrad na tomto místě , kde bývalý
klášter, který nyní za nemocnici vo
jenskou slouži, spatřujeme v jeho
velekráse.

].

Synjeho, vývoda Otto I. Pěk
ný a chot jeho Eufemie z toho
hradu udělali klášter, a odevzdali
ho oblíbeným tehdáž synům sv. Otce
Benedikta stejným spůsobem, jak to
byl slavné paměti otec Břetislav s
Rajhradem dříveučinil. Že pak
tén klášter povstal z hradu, podržel
jméno: Hradišt (Gradicium).

R. 1077 tedy měla Morava dru
hý svůj klášter Benediktinský. R.
1073 3. února bylo svěcení slavné
kostela klášterního ke cti sv. Ště
pána, a tu potvrzeno listinou') ná
sledující statky, jež zbožný zaklada
tel a chot jeho klášteru byli odká
zali: Kisselouici (Kyselovice), Roch

chin (Ro tin) , Haychin íJHájčín),Vyezd ( 'jezd), Lasene ( ažany),
Uzobren (Usobrno) a t. d. jak v li—
stiuě zaznamenáno. Listinu podepsal
krom zakladatelů biskup světitel
Ján, 0 at Meinhard z kláštera Břev—
nova, lyít opat na Sázavě, nástupce
sv. Prokopa, několik mnichů bene
diktinských, kaplanů to vývodových
a několik ánů světských.

Velko níže český Vladislav to
nadání bratrovo potvr,dil a přidal k
tomu dvůr Vyeztez (Ujezdec)2).

V ten den, když její milý a
zbožný chot Otto I. byl pochován,
dala vyhotoviti vdova Eufemie novou
listinu, která v sobě zdržuje ty stat
ky, které ona k těm předešlým při
dala.3

1095 obdržel tento klášter
od moravského vývody Svato luka
dědinu Tusatici (Túžetice) Cod.

') cu. dipl. 1, st. 162.
*) Cod. :. 1, 176.
3) Cod. a. 1, 176,
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d. I, 160) za spasení duše sestry své ! myslovců. Z venku pak je mo

Boleslavy, a r. 1105 právo na chram I sazna plocha, na které jest vyryto,P sv. Mauricia ve městě. R. 1107 . jak nasleduje:
daroval Matěj (Matey) rytíř v To- Sex somno
polanech klášteru pnla na 2 luhy, Grandium animarum loculus iste re
a štěpnici a 2 roviny; a v ědině condit exuvias IV. Marchio. Morav.
Nebotíně V gneuotini) 1 kus pole et Monrij Grad. Fundatorum Ottonis
a s 1. pod anym, od svého pak I., Eufemiaa conjugis, Ottonis IlI. et
bratra Predvo je (Preduoy) jedno Duranse conjugis; duorumPraesulum

pole v TopolanechJš Joannis Episc. Olom. & Roberti Abtomu darova a vzavětu svém bat. Grad. QVeM gratVs ponI feCIt
na ohřeb svů' klášteru Eufemie r. BeneDICtVs Abbas Gradicensis LIII.

111 dědinu ynicez), r. 1126 vý- T. j. plo slovansku:voda Vácslav dědinu Kyjova), r. Šestívznešenýc dušítělesnéschránky

1136 vyměnil klášter pravo ke ko- tento hrob ve spánku skrývá, asicestelu sv. Mauricia biskupovi a kapi— 4 zakladatelů k áštera Hradištského:
tuli za 2 zahrady 11 kláštera a za Otty I., Eufemie choti; Otty III. a
kostel sv. Michala ve městě)) Durany choti; 2 prelátů: Jana bi—

Eufemie zbožná, zemřela 1. P. skupa Olom. a Roberta opata Hra
1111, a odpočívá. s chotěm v klá- dištského; který hrob jim vděčný
štemím chrámu. postaviti dal Benedikt, OpatHradišt

V nynějším kostele sv. Ště- skdý53tý. (r. 1718).pána, který jest nedaleko od býva- ()dku první řeholníci do Hra
lého kláštera, v sakristii a _sice v diště přišli, neví se; bez pochyby z
jižní zdi zazděny jsou v urně (na- kláštera Břevnova z Čech, jako do
době) cínové pozůstatk tělesné šle- Rajhradu, jelikož opat Břevnovský
chet'ných zakladatelů k áštera tohoto, Meinhard na listině založení pode—
zbožných a spanilomyslných to Pře- san jest. Ale to jisto, že měli až

50 r. 1151 nejméně tři opatů, kteří
se jmenovali: Jan, Bermar, Bo

|) C d d l 191 humil (Dleocašy A však od rokuo ' " ' ' toho muse ' tic e s co to ostou

:; ggg; 313333; pití řeholníkům bílým byratipp ra4)Cod.d.l.2lí. monstratské.

ll.

Od počátku panování bráti premonstrátské v Hradišti až do bouře
Tatarské (od 1151—1241).

Že r. 1151 otcové Benedil týni vrátiv se leta příštího, on i pražský
v Hradišti uhnouti museli rín'mon- biskup J an velice se snažili, zvele
strakům: toho příčinou byl gindí'ich bití rád tento v Cechách a na Mo—
Zdík, biskup Olomúcký (1126— ravě. Od r. 1142 meškaje na čas
1150), 'eden z nejvýtečnějšich pra- v Praze založil blahoslavený Zdik
latův Xlí. století. Cestovav r. 1137 řekrasný klášter na Sioně — Stra—

po druhé do Jeruzaléma k hrobu ov, který co*nějakacírkevní hlídkapasitelově seznámil se tam ponej- toto město s hory strážn')
prv s řeholí pramonstratskou, která I to právě před smrtí svou do
se muhnedtak velicezalíbila,že _
nejen sám do ní vstoupil, nýbrž na— !) Blahovčst1856, II., |). 211.
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vedl, že Benediktýni se museli vy
stěhovati z Hradiště, a do téhož
kláštera vtáhli synové sv. Nor—
be rta ze Strahova a z Litomyšle.
Již r. 1155potvrdilpapež Hadrian
IV. veškerá práva a, majetnosti to
hoto nového o ats'tví'), a r. 1160 i
král český V adislav za podě
kování, že ho přijali .do bratrstva :

svého pramonstráci. V listině této?která jest vyhotovena v Praze 2 .
března 1160, obsaženy jsou všecky
statk hradištského kláštera, a sice:

%yselovice, Roštín, Haj
čín v Moravě, Ou'ezd v Če
chách (u Líp ), dvůr Ulsobrno, Vger—
zco (Uhersko a Nedamirice (Neda
mií'ice) dar krále Vratislava I. vČechách. V Moravě dále:
z K ak e [ (Naklo) desátek. V g e z d
(Oujezd), Lazane (Lažany), L 11
b o s (Liboš), Popouici (Popovice),
Sclechouivci ( elecliovice), S a
dlouici (Zadlovice),Gradcane
Hradčany), Tusatici (Túžetice),
lobici (Zlobice), Bezmírov

(Bezměrov),Obidcouici (Obětko

více), Bunouici (Bounovice), Tasalci (Tázalce, sttin (v Ystín)ě
3 grunty, 1 v tichouici (Sticho
vicí)ch, 1 v Sarouici(Žarovicí)ch,
2 v Celcici(Čelčicí)ch, 2vPrusi
Prusí)ch, 2 v Suhcici (Sušicí)ch,
o olan, 1 v Sirouici (Syrovi

cí)cli,Gneuotine(Nebotín) Vna
tic (Unatice), Kyjov, usca

(Hruška), Vrozouici (Březovice)A však 'iž r. 1 61 byl ten
klášter od králeviče Soběslava proti
králi Vratislavovi boju'ícího zpusto
šen, a obdržel, snadJ za náhradu
škody učiněné ok. r. 1169 od krále
Vladislava dědinu S vitávku a
blízké dědiny Michov a Lbonov. R.
1179 daroval 'im moravský kníže
Oldřich les Na la, Soběslav kníže
český dědinu Bu ko vany, a r_v
tíř Sedlek své dědictví v Cholíně,

') Cod. d. l. 265.
3) Cod. d. l. 270. Jméno jsou opravena

dle nynějšího vyslovovánípodle Re
gest Erbenových Pan !. (v zadu).
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! protože se Soběslavem na ten klá
šter též ruce byl vztáhnul .plenivé.
Aby tedy pomstu Boží na sebe ne
svodil tou náhradou hleděl to udo—
břiti. k. 1185 obdržel klášter 1 les
u Oldříšova (Odersch) u Opavy, r.
11913dědinu Žirákovice, r. 1195
dědinuBojanovice, r. 1198 půl
svobodného ntu v Oldříšově a 1
blízký les v olásovicku. A to vše-_
cko potvrdil listinou D ětl e b, biskup
OlomúckýJ)

Zatím *byl do r. 1197 nový
chrám klášterní dostaven a od bi—
skupa Olomúckého Jana III. 0
svěcen, načež pa ež Innocenz lil.
dal klášteru r. 12 tré ochranných
listů proti nepřátelům, a r. 1202 král
Pi'emysl [. jim daroval dědinu Ště—
pánev a všecky poddané osvobodil
od soudu. R. 1203 daroval markhrabě
Vladislav .les Střelnu, is po
velením, aby ho vymítit a dědiny v
něm dle libosti zaklá ati směli, vy

tknul jeho hranice a podotkl, že jižpřed několika lety í'e olnlk Abra
ham (b 1 otom opatem v Hradišti
ztráviv 0 let co poustevník) s ně
kolika bratry tam poustevnický ží
vot vedl, a s povolením opata Her
mana tam chrám ke cti P. Marie
založil; klášter však že tam vysta
věti pro chudobu nemohl; proto za

' něho tu práci převzali bohatí břati'i
jeho, kanovníci olomúčtíEsau, Ja
kob a Blasius s povolenímopata,
pročež jim markhrabě ten les na

čas života ponechal, ale o smrtijejich musí všecko pripa outi k á
šteru; což i král Přemysl potvrdil.')
Markhrabě Vladislav ptitknul jim
veliký les sporný u Tomášova

(Domstadtl), potvrdil m:;jemictvímě—styse Kinic s 3 de 'nami a po
blízkým velikým lesem; dále“ma'et
nost statku velikého již r. 1201 j
hradsk "m bezprávně odňatého Hra
nic (d'eiskirch) s městem, 6 dědi
nami a rozsáhlým lesem, jakož i
Kyjov, Svitavu a t. d., ph čemž
____—___.

_') Cod. dipl. I. 300, 315, 341, 342, 350.
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ln'anice jednotlivých statků co nej-
zevrubněji byly taženy a určeny.')

R. 1230 na smrtelné posteli od
stou il kanovník Ezau klášteru les
Stře u s poustevnou (nyni arcib.
lennístatekValteřovice a okolí);
r. 1233 osvobodila královna-vdova

1)“Cod. dipl. II. 2. 14'. 17. 77. 80. 133.
162. 219. 257. 262. 334. 336. 375.

V těchto listinách zevrub ob
saženo a popsáno, co zde u vý
tahu &přehledu se čtenářovipodiva.

Ctení děje-, země- & životopisné.

Constancie Kyjov od daní, a
markhrabě Přemysl daroval klášteru
r. 1238 dědinu Polom co náhradu
za škodu ve válce, kterou otec proti
němu vedl (1237) tomu klášteru uči
něnou.

Tentýž markhrabě propůjčil zá
roveň klášteru pro všecky majetno
sti jeho tytéž svobody, jichž Církev
olomúcká ohledem statků jejich po
žívala, což i král Václav r. 1240
potvrdil.

lll. .

Od vpádu Mongolů až „do časů husitských (1241—1400).

Vpád Mongolův či Tatarův byl
tomuto opatství na nejvýš zahubn 'm,
ač klášter b 1 upevněn a posádkou
opatřen. Tř' rate již byl nepřítel, ač
vždy s nepodařením útok učinil na
sídlo synů Norbertových: konečně
se divochům asiatským předce po
dařilo, ztéci ho a v požeh dáti, na
čež posádka po marném pokusu, po
žár zastaviti, učinila výpad, při němž
život co možná ne'dráže vykoupila.
Řeholníci, kteří drive útěkem ry
chlým se nezachovali, až dojednoho
byli rý povraždění, a když nepří
t'el,od rekovného Cecha J aro s lava
přemožený, odtáhl: přišli Olomouěané

sami, a ještě i ty fpozůstatky klaštera, požárem nedo nuté, strhli a s
půdou vyrovnali. Jen zdlouha zota
voval se klášter z pohromy tak
veliké.

K:“ Vaeslav byl řeholním
bratřlm ll tomu nápomocen, aby
svůj samostén opět vystavěti mohli.
Markhrabě “Přemyl dovolil r. 1251,
aby místo Hranice (Weiskirch)
ve prospěch kláštera bylo povýšeno

za město s jedným týhodným trhemv každou středu. R. 1257 byl nový

Plamen hladový předměstí vůkol stírá
Jenom klášter bídně sevřený se brání,
Snad duch Břetislavův sídlo milé chrání;
Marně, marně zkáze osudné odpírá.

chram Páně Hradištskčposvěccn od 'Anselma biskupa armienského
(Ermeland) v PolskuJ)

Roku 1269 porovnali sc bratři
ohledem hranic synejhoršim sousedem
svým,pánemzeSternbergu ohle
dem lesa u Tomašova, na rudu a
mlýnské kameny bohatého, a před
tím r. 1263 s Velehradskými. R.
1273 ovstala. pro klášter nova dě
dina 'Fovíř v lese vymýtěném. R.
1276 rozšířil opat Budiš město Hra
nice vymýtěním lesa. R. 1284 do
volil král Vácslav o atovi Budišovi,
aby proti nepřátelským útokům o—
pevnil klášterní města Kinice,
Kyjov, Svitava, Hranice a
Střelnou. Nebo v těch dobách
okolní šlechta, kde kdo mohl, kla—
šteru kradli, jak draví sokolové,
pročež pa ež Bonifác VIII. povelel
Velehradskému opatovi r. 1302, aby

dobytek klášteru pokradentř'vneprávně odcizené věci Hra i
a jiné

štským

1) Cod. dipl. III, 67. 80. 109. 133. 138.
193. 248. 353. 380. 406. 410. Cod. dipl.
IV. 36. 50. 61. 101. 104. 126. 137.139.
164. 167. 169. 172. 178. 196. a t. d.
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svým zprostředkováním
navrátil. Že tedy klášter zase poně
kud se zmohl, bylo poděkovati dvě
ma opatům Robertovi, a jeho ná
stupci Budišovi, kteří uměli do
bře „hospodařiti.

A však nástupce Chvalko do
líčuje se od souvěk 'ch jako promr
hač, který statky k ášterní zastavo
val a prodával, a peníze náramně
utráceh I nástupcové jeho nedobře
hospodařili; nejvíce promrhal opat
Přiby slav (1357—1365),který ne
jen město Kyjov, ale i dědiny Mí
chov &Lbonov zastavil a přijaté
peníze utratil. Pročež násilím donu
cen byl, aby se ze své důstojnosti
poděkoval, načež nastoupil vládu
opat Tervard (1365—1381)muž
učený, nábožný a v pořízenostech
světských velmi zběhlý, který do
brým hospodařením zase zkleslým
důchodům klášterním na nohy po
mohl, stavení spustlá obnovil, obrazy
skvostné a nářadí kostelní zaopatřil,
a co potřebného bylo zjednal. R.
1374 konal pout do posvátného Ří
ma, odkud přinesl 15 hlav společnic
umučených se sv. Voršilou, potom i
jiné vzácné pozůstatky Svatých. R.
1374 obdržel od papeže právo pon
titikalií (t. j. sloužiti mši sv. s ber
lou a ,v biskupské čepici), které
Urban VI. r. 1384 na všeckyjeho
nástupce v opatství rozšířil.

Něco dobrého též z doby
mongolské po dnešní den za
chovala naše milá vlast Morava, tý
kát se to zlášťnašich hospodářů.
Kdo nezná onen druh obilí,
'který se jmenuje pohanka?
Vypravuje se o ní takto:

V XIII. století vyrojila se z
Asie divoká tlupa Mongolů do
naší Evropy. Z asiatských vysočin,
z pusté a studené Mongolie vyrojili
se zástupové stotisícoví divochů zho
vadilých, jenž pro lenivost svou
hladem hneténí svá obydla opustili,
a domov jiný sobě hledat vyšli. Je
jich množství přirovnávají tehdejší
letopiscové k hojnosti polní trávy a
písku mořského; na vypsání ale je
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jich ukrutností ani slov přiměřených
nemají. A když krev nemluvňátek
pili se zalíbením, a prsy panenské
co lahůdku požírali za syrova: tut
věru! o jejich divokostí netřeba slov
šířiti. A tito krvolační pohané a
všeho řádu božského a lidského ru
šitelové v kratičkém čase dvou let
rozkotali nesmírnou říši slovansko
ruskou, království Polské, knížectví
Slezské a země uherské, ohněm a
krví cesty svoje všudy znamenajíce.
Všeliký odpor proti nim byl marný.
I zdálo se, že zhyne Evropa od
těchto nestvůr ohavných, nábožen—
ství křesťanské a s ním vzdělanost
a osvěta že setřeny budou s tvář—
ností země na vždy. R. 1241 vrazili
divochové tito zlostní do Moravy,
hranic českých již se dotýkajíce.

Tu vypravil král Vácslav ].
proti nim vojsko, počtem sice skro
vné ale důvěrou v Boha veliké a
přimluvou Marie Panny sílené. Skro—
vnátašpetkakrveslovanskéohra
dili se táborem za zděmiv Olomúci,
a když viděli dobu příhodnou, vy
řítili se odtud s práporem P. Marie
v čele a s písní sv. Vácslavskou v
ústech jako lvové na nepřehledné
houfy tatarské; a co půl Evropy
před tím dovéstiinemohlo, dokázal
skrovný počet otců našich. Zároveň
i na posvátném Hostýně přímlu
vou P. 'Marie přemožen Tatar. Sná—
řkem a vytím utíkali divoši pora
žení do svých pustin a nikdy již
více do Evropy se netroufaliw Ten
kráte uchránili Slované (Ceši a
Moravané) s pomocí Boží a na pří
mluvu Marie Panny Evropu celou
od pádu a otroctví, viru kř. od za
hynutí; & dokud pamět lidská po
trvá, a příběhové minulosti čítati a
vypravovati se budou: dotud potrvá
také ta pověst slavná, že P. Bůh a '
P. Maria matka Boží na uchráněm'
Církve a sv. evangelia od zloby zu
řivých Tatarů národ náš slovan
ský zvolila a v žold povolala.

Tito Mongolové přinesli sebou
obilí Evropčanům až do těch dob“
neznámé, jímžto své koně krmili.

!“
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Z rozsypaného zrní zrostla a roz
množila se ta rostlina v okolí sv.
Hostýna i v celé zemi naší morav
ské, pročežse i pohankou čita
tarkou nazývá.

Dívajíce se na květ medonosné
pohanky, řipomínejmež sobě s_ra
dosti záslu národa Slovanského o
Církev a o člověčenstvo. Národové
na zá adě nebyli by se mohli tak
pohodlně vzdělávati, kdyby Slované

Čtení děje-, země- a životopisné.

tu protivá Mongolům, tam zas pro
tívá Turkům nebyli prolévali krev
a zastavovali nával divochův. e se
tedy Slované v osvětě něco za ostat
nými národy evropejskými opozdili,
nestalo sejejich vinou, aoníno učenci
málo prozrazují křesťanské lásky a
vděčností, kteří ohrdavě o Slova
nech mluvívají a dyby mohli, snad
by je ze země vyhladili.

lV.

Časy husitismu až do doby protestantské (XV. stol. _- XVI. stol.)
Během XV. století zakusil klá

šter Hradištský pohromu nejednu a
velikou. Císař Sigmund téměř ve
škeré statky klášterní dal v zástavu
šlechticům, r. 1421 odevzdal i klá—
šter samý s tím, co ještě zbývalo
na majetnosti, v držení rekovnému
biskupovi olom. Janovi X. Želez
nému, který opravdu jako železná
zeď proti zachvativému proudu blu
dů husitských se postavil, a svou
mohůtnou pravicí to dovedl, Že se
neoctnula Morava, jako nešťastná
sestra Lechie tímto šíleným bludem
na okraji záhuby.

R. 1429 pustošili zde Husité

.ponejprv. Ale mnohem záhubnějšíyl útok Táborů na Hradišt 2. květ
na 1432. Zástup Táborů pod vede
ním Smila z Moravan obořil se
vzteklou šíleností na tiché sídlo ře—
holníků Hradištsk ch. Kněží, kteří
nebyli spásu hle li útěkem, byli
ukrutně pozabíjeni, a jatý opat Vá
clav, který si při přeskoku zdi
klášterní ruce i nohy polámal, byl
do Odravy odveden, až položiv 1000
hřiven stříbra zase na svobodu pro
puštěn byl. Hned na to v červenci

gřišli měšťané z Olomúce, a za 14ni celý klášter, vyjma kapli sv.
Štěpána urovnali') s půdou; načež

')R 1434 dal biskup olomúcký Konrád
ze Zvoly mrtvoly knížecích zakladatelů
: kostela klášterního do biskupského u

.!

opat s několika bratry, cojich zbylo, '
přebýval 6 let u minoritů v Olo
múci, až jeho nástupce Mikuláš do
domu od města v t. r. předhradí
koupeného se přestěhoval, a tam až
do vystavení nového kláštera pře
býval (1461). A však vtěchto zlých
dobách, jsouce jako zlato v ohnivé
peci zkoušení naučili se řeholnicíodle kázně klášterní živu
býti a dobře hospodařití.

Aby klášter v tak smutných
dobách opět postaven býti mohl: k
tomu Hradištským štědrou rukou ná
pomocen byl slavný král český Jiří
z Poděbrad. Ten nejen nejvíce ke
stavbě přispěl, nýbrž i r. 1465 sla—
vně byl přislíbil, že ani on, ani ná
stupcovéjehostatky klášterní')
kdy v zástavu dáti, ani jakýmkoli
s ůsobem klášteru odejmouti chtějí.

a to však tehdejší o t Jiří ce—
lým srdcem vděčnosti pE'íaýmk svému
královskému soujmenovci přilnul, a
ani tenkráte věrnost jemu nevypo
vědčl, když tento slavný, ale ne
šťastný král od papeže klatbou cir—

sv. Václava slavně přenésti, odkud te
prv zase v r. 1520 nazpět do Hradiště
přeneseny jsou.

') Tyto statky byly tehdáž, jak následuje:
městyse (oppida): Kinic, Svitava, Ky
jov, Hranice; dědin 41, y Moravě; ata
tek Oldříšov (Odersch) v Slezsku.
(Viz: Dr. Volný líirch. Topogr. [. Abth.
Olmíítz. End. [. Bd. S. 339. 4).
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kevní stižen jest byl, z čehož nová
veliká ohroma se na klášter uva
lila. Kgyž nevděčný zet Matěj,
král uherský, proti svému poctivému
tchánovi králi českému pole sebral:
tehdáž klášter Hradištský s přivo
lením všech řeholníků obsazen byl
silným houfem vojsk českých pod
velením Vaňka Štastný-ho. Olomůc
holdovala Matiášovi, a Jiří opat
držel s Jiřím králem, ač klatým!
Tehdáž klášter Hradišť jak jediná
pevnost v této krajině byl ještě více
upevněn, a pro dlouhé obležení zá
sobou potravní zaopatřen. Dermo
Olomúčané se outokem hnali na
tuto evnost klášterní, kterouž pa

ež avel 11. r. 1469 stůj po stůj,
cíí'ům odjíti a statky jeji mezi

kapitoli a obec Olomúckou rozděliti
velel: Jirí opat zůstal věrným Jiří
mu králi; konečně vida nezbytí, s
částí řeholných bratří do Opavy se
vystěhoval a tam r. 1487 smrti se
Šel. R. 1472 obdržel skvělou po
chvalu od krále Vladislava za to,
že Jiřímu tak věrným byl. A však
toho se s bolestí ještě doěckati mu
sel, že rozhořčený Matiáš největší
část klášterních statků šlechticům do
zástavy dal. Vaněk Štastný držel se
pevně za pevnými ohradami kláštera
až do r. 1481, kdežto vida, že každá
náděje na pomoc zmizela, klášter
Olomůčanům jej obléhajícím pod
čestnými výmínkami odevzdal, kteří
však všecky stavby až do základu
opět strhli a zbořili.

Teprv po 28 letech 4. října
1498 zase vtáhli řeholníci do klá—
štera, nejprv opuštěného, potom zcela
sbořeného, vyměnili zase poznenáhla
zastavené majetnosti, a papež Julius
II. otvrdil jim r. 1509 všecky svo
bodP, desátky a statky jejich jako
r. 1510 tentýž král Vladislav jim
potvrdil právo „aby si směli vo
liti opata.“ — ——

O anovánl slavného krále če
ského iI-ika vydal český historio
graf Fr. Palacký r. 1860 obšírný
svazek: „Dějin národu české
ho“ od r. 1457—1471, dílo ovšem
mistrovské, jak to vůbec od něho
očekávati jest bylo. Znalcové v tom
se srovnávají, že tuto část dějin če
ských, ktcrá doličujeosudy nejvý
tečnějšího, alebohužel!posled
niho krále českého z krve české,
zpracoval duchem mladickým, a tím
ovšem palmu historického spisova—
telství novou ujal. A však, jakkoli
ohledem vědy historické štěstí přáti
můžeme národu našemu, že takovým

dílem (jednoho ze synů svých můžese pře sousedy honositi: nicméně
outlocitný katolík , zlášt duchoven
stvo katolické v obojí vlasti rmouti
se nad tím, že duch rozhodně proti
cirkevní dobu Jiríkovu ovíval;
jelikož národ náš se byl dalzaplésti
do bludův žalostných, v čele maje
krále Jií'lka.

Časy protestantismu až do války třicetileté 1642.
Od roku 1503—1549, za pano- ,

vání o atů: Janaz Kaplic, Pa—
vla z lšrálic, JanaKaila aMar
tina z Přemyslovic, bylo v klá
šteře Hradištském zlé hospodářství.
Neboť, ačkoliv král Ludvík r. 1523
byl přísné zapověděl., statky klášter
ní jakýmkolvěk způsobem odcizo
vati: nicméně jmenovaní o atové
statky klášterní buď prodávali nebo
do zástavy dávali.

Teprv opat Benedikt (1549
—1556) jako dobrý řeholník a pilný
hospodář se proti tomuto zlému řá—
dění na odpor postavil a jemu ko
nec učinil, a zase pro kostel a do
mácnost nejpotřebnějších věcí zjed
nal; mezi jiným 2 stříbrné obrazy:
sv. Štěpána a sv. Voršuly.

Kašpar z Litavy (1556—
1576) mnoho zásluh o klášter sobě
zjednal; ont zajisté zase klášter úpl
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ně obnovil, pivovar a dva mlýny
postavil, a obzláště r. 1562 u císaře
Ferdinanda I. to vymohl, že klášter
vymaněn byl z obtížné ochrany
pánů z Bozkovic.

Jak neblazea záhubně něme
cké novoty protestantské vzduch du
ševní i po naší vlasti moravskéka
zily, zlášt v odrodilých klášteřích a
v koloniách (osadách) německých'),
toho důkazem jesti i ten, že od r.
1569 naříkají biskupové olomúčtl
velice na to, kterak kázeň u řehol
nikův klesla, kterak život, nikoliv
chvály hodný vedou představeni řá
dů, zláště pak řehole pramonslrát
ské. A však vrchol takové zvrhlosti
a mravů zkaženosti dosáhnuto v
Hradišti za panování dvou opatů
Jana Poniatovského (1576
—1587), jejž německý císař Maxi
milian 11. za opata odporučil, ač
nebyl ani v řeholi, ani knězem; (te
prv později učinil profesi —dispen
sací papežskou ; a Pavla Griin
valda (1587—1593). Tehdáž bylo
tu mnoho hádek, nepořádků a dluhů.
Za těchto opatů byla zkaženost ve
liká, neboť v klášteře i na farách
patrně se nachylovali řeholníci k
obyčejům německo-protestantským,
tak že výtečný biskup Stanislav Pa
vlovský, jehožto působení nám vy
líčil zasloužilý p. prof. M. Procházka
v životopisu bl. Sarkandra, r. 1581
jim pohrozil, že jich musi přísně vi—
sitovati a nejráznějším zakročením
k pořádku a řádu církevnímu do

_nutiti.

Opat Poniatovsky sice odstou'
pil, ale zaroční náhradu 1000 zl.:
a však pod novým opatem trval ba
rozmnožil se starý nepořádek jak v
hospodářství, tak i uvnitř kláštera. '
Na štěstí brzo sešel 1- 1593.

Tu teprv nastoupil výborný 0
pat Jiří Pavorinus (1594—1608).
Ten dluhy, které byly až na 88.790

') Viz životopis bl. Sarkandra od Mat. Pro
cházky.

„L
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zl. vzrostl , až na 40.000 pozapra
vil, a obz áště tím klášteru na nohy
pomohl, žet polnosti, téměř zcela la
dem ležící, dobře vzdělal, do prázd—
ných dvorů dobytka nastavil, robotu
poddaných do pořádku uvedl, a tím
se stalo, že ač během 8 let císaři
22.000 zl. na vojnu přispívati mu
sel: nicméně zcela zešlý , a jen od
18 bratři obývaný klášter dokonale
obnovil, nové nářadí pro kostel za
11.947 zl. a nových kněh za 290 zl.
nakoupil, a co nejhlavnějšího, vklá—
šteřekázeň do pořádku uvedl.

Opat- Jiří Leodegar, muž
velmi dobrosrdečný, kterého visitu

jící opat Strahovský Hradištanůmmermomocí ustanoví, zapravil dluhy
klášterní, až na 136.000 zl. vzrostlé
až na 20.000 zl. A však zlého du
cha necírkevního, ani s pomocí opata
Strahovského obzláště při kněžích
svých, kteří byli na farách, zkrotiti
nemohl. Taková byla moc no
vot luterských na ducha mniš
ského! '

R. 1619 obsazen byl klášter od
hejtmana odbojných stavů morav
ských, též protestantských Buch
heima') vojskem a 500 ozbroje
ných sedláků. Všecky důchody klá
šterní vzato v plen; bratři se rozu
tíkali do Bavor a do Polska; opata
s převorem odvezli do Olomúce, a
tam v tvrdém zajetí tak dlouho byl
držán, až místo 50.000 dukátů, jichž
na něm žádali, zapsal na vždy hejt
manovi zemskému Vclenovi z Lero
tína velestatek ebetov, což však
vítěz na bílé hoře Eerdinand II. za
neplatné prohlásil. Skodu, učiněnou
klášteru touto čeládkou, cenili sobě
řeholníci na 100.000 zl.! — Za opata
Max Pachcra (1629—1635) ořád
ještě měli řeholníci zakoušeti z éná
sledky utrpcných pohrom, a museli
dluhy dělati. Teprv opat Eliseus

') O Buchheimovi lze se dočísti v životo
pisu blahoslaveného rodáka našeho Jána
Sarkandra.
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stupce již opět bohužel! pocítil nový
nával bouře válečné — totiž vpád
švédský!

Henike (1633—1641) (pp řísnémprávném soudě zase ob že velko
statek Šebetov; a však jeho ná—

Vl.

Od 301eté .války až do vyzdvižení kláštera Hradišts'kěho
(1642—1784).

OpatJakob Gódingá1641—47) zakusil novou bouři. eliké
totiž neštěstí zastihlo klášter Hradišt

který i několik spisů sestavil, kou
pil v Uhřích opatství Czorna; vy
stavěl hlavní oltář v klášterním

ský, když r. 1642 6. července se oboři
ly divoké houfy vojsk německo-švéd
ských na posvátné sýnce synů Nor
bertových; klášter s listovnouakni
hárnou spálili , všecky dvory po—
kradli, všecky rybníky vylovili, a
dědiny vydrancovali; jen poklad ko
stelní, a některé klenoty mohly scho
vány býti. Prelat se utekl do Brna
(kde jako administrator klášteraZá
brdovického sešel); bratři dilem do

.Olomúce, dílem do Rakous se roz
prchli, a tak žili roztroušení pod 3
opaty v Brně přebývajícími, až 13.
května r. 1653 zase vtáhli do klá
štera pro obydlí klášterniků z novu
připraveného. Poznenáhla se opět
zotavil klášter a nových statků na
koupil.R. 1659 nový klášterní
kostel dostaven byl. v

Opat Norbert Zelecký z
P 0 če nic (1679—1709) byl obzláštni
okrasou tohoto kláštera; on dokon
čil tu velestavbu nynější, na které
po dnes oko s potěšením prodlévá,
stavěl fary v Kinicích, Svitavě, Tě
šeticích, Křenově, Boniovicíeh, Se
betově, dohromady 6 kostelů. Zalo

'žil špital pro 12 mužů na sv. Ko
pečku. Tamtéž dostavěl ten krásný
poutní chrám P. Marie a vy
držoval 16 knězův vněm bytujících.
Koupil statky Konice a Stražisko
za 61.500 zl., odporoval vědy, umě
nl, kázeň řeho ní , a byl 8 let visi
tatorem a 19 let generálním viká
řem toho řádu.

Jeho nástupce, velice učený
Bernard Wanke (1709—1714),

chrámě, kostely vv Tešeticich, Olša
nech, a hrubém Stěpánově. Nástupce
jeho Benedikt Bónisch (1714—
1721) vystavěl všecky oltáře poboční
v klášterním chrámě, též kapli bo
lestné P. M., krásný náhrobek za
kladatelům, kůr pro zpěváky, ale i
na sv. Kopečku mnohé krásné stav
by k místu přivedl. R. 1715 vypukl
oheň ve dvoře u kláštera , a prala
tura vyhořela. Tedy r. 1716 vysta
věl nový dvůr; ale prálaturu teprv
oba nástu cové Robert Sancius a
Norbert mlauf (1732—1741) s
velikým nákladem zase obnovili, o
krášlovali klášterní a kostelní stav
by; zláště ale byl zřetel jejich obrá
cen na sv. Kopeček, kde se r.1732
slavnost lOOletá založeni s velikou
slávou konala, a mnoho vzácných
hostů přítomno bylo.

Poslední opat Pavel Václa
vík, r. 1741 zvolený, musel hned
ten rok na to přečkati tuhou zkou
šku. Prušáci do Moravy vtrhli, a
z Olomúce žádali na klášteru 100.000
tolarů jako daň za vypálení. Což
když nemohli řeholníci stlouci: 'ne
přátelé, nejsouce s tím spokojeni, že
veliká část stříbra kostelního jim
vydána býti musela, převora a je
dnoho řeholníka jako zajaté do
Nissy odvlekli, odkud se teprv dne
30. července t. r. na sv. Kopeček
navrátili. Nicméně již r. 1747 kou
pil prálát v Uhřích opatství Tu
rien, a 1762 statek Hradisko, 1782
stateček Radíkov. A však největší
rána zastihla klášter 18. srpna 1784;
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přišel cís. komisař, a pralátovi na
sv. Kopečku v nemoci ležícimu pri
neslrozkaz,že klášter Hradišt—
ský vyzdvižen jest! co u pra
láta skvostného našel, to pobral, a
potom jel do Hradiště, a tam cís.
výrok reholníkům přečetl. Všecky
statky, které klášteru asv. Kopečku

gati'ily, prijala hned komise ve svérženi (!). 18. ledna 1785 naposled
se pomodlili bratří v kůru v ko
stele svém, a potom se rozešli!! —
Bylo jich při vyzdvižení 90. Nád
hérné stavení konventní, k němuž
r. 1686 položil základ opat Norbert,
stalo se r. 1784 nejprv gen erál
ním seminářem pro celouMo
ravu, jehož říditelem byl náš slo
vútný Dobrovský, a r. 1790 u
místěna v něm vojenská ne
mocnice, která se tam po dnes
nachází. _

Když jsem tento klášter před
několika lety navštívil, rád bych byl

vidělten chrám volebni, kter“
ři všech ostatních vyz viženšpElášterách ušetřen byl. A však r

mo jsem toužil, zde neušetřeno ani
chrámu-. Kněz špitální, který mne
se společníkem mým po .tomto osku
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riálu slovanském vodil, najednou.
vpustil nás do velikých sednic, ve
kterých \na klenbě bylo viděti o
hromnéstěnomalby. I oznámil,
že jsme v prvním patře někdejšího
chrámu Páně, v jehož nynějších kom—
natech ——to nám řekl, když jsme
již je opustili — umístěni jsou onino
chorobni vojáci, kteří prohřešeni-se

proti šestěmu přikázaní Božímu pyati musejí ošklivými nemocmi na
těle, o nichž bez studu a ošklivosti
ani mluviti nelze! __

Tak přestal klášter, jekož prv
nim obyvatelům, Benediktýnům,Mo
rava děkovati má otce dějepisu své
hoHildegarda Hradište kého
(psal mezi 1127—1147) a kterýi
mezi prámonstráky měl muže vše
stranné učenosti, obzláště pak v 17.
a 18. století nejlepšímstavitelům
a umělcům práci a odporu v
hojné míře oskytoval. jako té
měř každý klášter, byl také Hradišt
přitulkou duchovně nadaných, ale
chudých študentů, a vůbec chu
doby! —

Poslední opat přečkal 3 měsíce
vyzdviženi kláštera a 1- 3. list. 1784
na Sv. Kopečku!

w.—

Tataři u Olomouce.
Od Vác. Kyselěho, učitele v Bejstrošicích.

EIBIaftcncomč míli! dni QBáG ble
bčicpifnód; íptám na mclcbůlcšltou ubá=
loft uprgornití, bp jftc » ní ltátešítácb
wčbomsíti nabvli (: o ni čafto umago:
malí (: ft mollábalí;

Mongolomč čilí Eatsřl lib na ímčtč
miobamnčm'í a přcb tím to (&mtopě _bDř
cela negnámí), motoilli fc info mian) to:
byla! ; zrn bo (Sun-opi), chtíce íobě pubs
manítt mfícdnu) nátobp ímčta rotu 1241.
Stu mpměntu u) \nícb abubíl cbc'm, můbcc
mttčgnó ícmubčin, o něm; na nátob;
nim [němu proto! icben probláfil Iibu,

"gcmelítýpSůí) batomaI ícmubčimi celá

ímřt, pročež on je býti má Gingis, t. i.
ucimocnčiňi cbán. In vogbmibli tpííicbni
iatati ruce ímé, poílun'noit přiíabaiicc.
íBo fmrti iebo 1217 aůítali 4 fpnomčť
3 ních; ptmni Dltai ob otce uňauomm
ga melitěbo chána, a čtyři mnutomč, ;
“id); hrubé, Ěatu, mcbl 50.000 flat
tarů na gápab. žRuilá gcmč rojbtobcná
59mm tcnttát na nmobá fnišetnmt, mgbala
je 5:3: mňebo obpom, a obtub ie uvalili
přes !Bpilu na tomino nomanítwpomč
abrognč pomčfti: že jím Itboštouti ; pc:
tla přlcbágciíci, ic přcbdnigclp. Muži a
zem; tatatn'tí ieli na tpcblouobód; m9:

\
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gáblpd; ionída, megouee febou ftánp a
nábytet na lárád; bmonlolád). „Ba polím
tím bplp groířata, dpleba nemali, awínu
teptío u nás přimplli. gotoi jejich bpla:
topí, meče, háje, 5 lufů [tříleli mifimě.

,se gópabu nebolo očeiómati ptotí
nim pomoci, nebo eífat nčmedí) bol to
rogepři 6 papešem; Bííbmíl francougfló
bbal mice o semi fmatou; jiní frátomc'
5315 ílabí, či tosermaní. flat be; obpotu
mttblí Iataři na pobglm r. 1240 aš !
QBpile. EBolfló ltál prď)l bo liber, .Rraf
low to únoru 1241 fpálen. Sia to ro;:
bělil ?Batu \oojfio na tré: jebno táblo
po Obie bolů, brube' přímo na Četba),
třetí 6 ním bo Liber, obiuB lrál mabar
fip 23cm IV. bueb utell. !Bopleuimn'e
EBolfiomtrbli Shitati bo ©MM, přímí
Dbeu, fpálilí žlBratiflamu, a obrátili fe
! Bebnicí “lom pabl iníše SinbřichBta:
tiflamili; 6 lmčtem lníšat polflpcb to befftí
fíioů íataíflócb pob !Betou 9. bubnu
1241. Iataií jemuutaliblamtherouito
nabobnuroňe na topí to čele moma neflí.
Elia čápabč jebim') leto čeflí) bbil, botomě
fe ! gápaíu B nepřítelem iřeífanftma, a
meífim' líbflé mebenofti. (Eo tebp irál
QBáclam ! obbáiení tele'Qmí-opp bplučís
nil, jeli gáilubou jeho a btbínflócb mo;
jimi četlomotavaťbo 11) Olomoucí, íta;
toilaíone' meno, a to bohům fmatp!
mo gůftanete měčmími pomnílp btbinofii
tlomanfle'.

.bneb na počátku fata, ia! tato
l;nisp plná fpráma přiffla bo Dlomouce,
bneb tobo tofu 1841 ; fata fe mčíiilč
brobbo optamomali, neboť mfiecben líb
pognámal, še fe Dlomouc brgo btogne'lw
namntimení bočlá. 3atoflato*) přimebl
bo měfta 8000 libu čeife'bo a moramfití
páni febrali 4000 mušům. Mimo to fe
ogbtoiil tale líb obecní a tolníďp, mel);
tu blebal ochranu, i přlwágela fe po:
teamu, :: můbec cbpiialo fe mňedo melmí

i_imčlu přícbobu glpd) zatatů. 3 měfía
ie nebolo mibčti, ale měbllo fe, še iii
po morali—midiběbinád; loupeleamrašbo
páchají, a že fe ololo lopce .Rotouče ::
ěttambetia položili, na ieboš totdíolu fe
mnoho llbu uholo.
_.

*) Db čeffe'bo irále máelama !. poflanó.

iRoglíčníym gpůfobem fe me meil!
Dlomoueí mlmoilo. žila ííni ltáiownčbo
bratu fbtomášbční pánomč, měn'íane' a
obecní ftatňí, ješ bpl bneó Satoilam !
íobč obeilal, mlutoill. „Šílíte jíšpřátelě,“
ptamíl puritabí, „filíčene'mu libu na .Ro

touči přimo nenabále pomoc 6 nebe.
18 noci na mftoupení EBáně ftrbnul fe
tot ptubií) piímal, ;: íatatům ftánppo:
bral, a co uňetlili mehr) 6 bůtp, to u
cbtoátíl pottbam'y tpbnit. tataři fe tebp
l;nulí, poftoupilí aš ! Qípnílu (: !Břetoa
mu." — “18 tom mene! bo fínč Sato:
flam, ta melilá ftatečnjz poftawu, aeelp
gátiup fbtomáiběnód; flowanifóťb bojoms
níiů ici lylučně umítal. Dn iim učinil
hátté ale. írbečué pobělománi, a potom
tatto ! nim mlumil: „SBánomí a ptá:
tele'! Sig fe blíší ono melíte' olamšení,
ibo íe uláše, bplalí bůmčta pramá, na:
fíebo jména bobná, ttetouš na mie neien
bomáeí, ale i můfolní gemč flldbají. 11
mašme bobře, B tým fe potiati, a wiaič
bílo íe umáaatí máme. Butimígáftupomč
tatariTtí mottbli ge fmpcb balelpd) mlaní,
:! přímí a; bo ElRoramp, lbe ingo fe
octnou blize Dlomouee, a mp máme
proub íejid) eeftp'gafíatoiti, a fílu 'ieiid;
gmařitl! SBelile' to bílo tal nebegpeční

jaio flamne', mp ale apomeneme na rob
(amazing), ; nlboš poduígíme, na ímé
jméno, na ímou frontou míru, ípolebne
me na Boba a na [me' meče — a ta!
ocbtáníme otcomfiě ltaíe přeb slon gólm
bou, i oflomíme notnou páříimeno broou

íefterfhýd;mlaůíl" — „Dflaíoímel olla
mímel“ ogpmalí fe lolem poučné blaíp,
a muine' ruce ubeřílo na meče. „28 či
motč a ímrtí bubeme petonč ftáti pli
fobč (: proti nepříteli třeftanílma. “

Webloubo na to toglěbalo fe ga;
loftně bčbomání ji; po půl normě, a
bennč plldyágelp bo Dlomouce btogné
nominp. Sebnobo bne pob mečer ogálila
fe baletá oblolya. „10 boli “Blum“ ga:
wgnělo po celém Dlomouci, a mffeďa
ítbee naplnila fe ougiofíí. $ieroio bpl
filnč obrazem, a přebenálnpní to jebnom
plamenu. SDeubébo bne ; rána pogotox
malí fírášníci na braboád; malé boufp
bpftrád) iegbců, lteří fe tominou ob iko:
letnice l učím blížili. .Rbpš pliíelí tal
blíglo, co 59 afi bmaltáte fiípem boule:
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lil, tn fe náble gaftamili, pal obiíšběli
lolem, jalo bp íobč mčfio probliáeli, aš
naiebnou fwómi lopimi nab blamon ga:
točnofi'e, bo iřiln ie bali a na flood)
malód) loniel; safe nagpátel letěli.

Batím fe mfi'al togebnilo a fltášf
nici, mihonce npni jegbee to neobpčejnpd)
četnpeb pláfftieb pattnčji, učinili polřil:
„íataři! Síatařil“ a sa malou cbroíli
bola floto celá poíábla na brabbád).
žUiegi bnem oiágalo "fe jefftč mice talo;
mód; iegbeďbcb gánnpů, a ! mečern po=
míbalo fe jiš po celém miftě, še lešiía:
tali u Stoletniee.

?lčloli fe m Dlomonei tato ípráma
jiš bámno očelámala, bpla npní přeee
ftran'limá, a obpmatele' pabll u melilou
bágeň. 23ojomniei bpli arci mpfliítatečně
a eboftali fe obboblanč na frmamč po:
tršlp; ale tím filičeněin'i bpli mítnmi:
lomni mčfffane' a ieiid) šenp, ifonee pov
ftraffenp brosnbmi pomifimi o nelibfie'
nftntnoni nepřátelů.

Salo četne' mtalp poltpli Qataři
Dlomonďe' ololí, obllopili meno, a po:
plenili přebmčni i blíglč běbinp. $a! sa;
čali měflo bobbmaii. Qlš pofnb nenaffli
na fme'm tušení šábnóeb brabeb, ježto bp
nebpli zbořili, protož moflili, še ímé bílé,
čermeně a žluté praporce i na olomonďě
gbě brčp pomgneíon, i btnnli fe l ním
tebp to ftraffliroe'm třiin, jalo bp ffli l
iiíte'mn mítimmíyale obležení je smnšile
přimitali, a nčinimn'e jim itmamon lá:
gen, nbatně jicb gabnali. Gami trpěli
při tom téz niobu nemalou, neboť gesci:
ftnpů nepřátelflbeb litalo flípů ialobo pt:
fi'elo; a lollal nilbo megi nimi nellefal
proto na mpfli, miba, še bplprmnimgte
llí) útot fíialinč obrašen.

Síataři bnali na to le gbím jefftč
nelolifráte, ale lašbí) ben mnfeli 6 po:
tlnčenpmi leblami safe eonfnonti. EBii
tom poboli ačlolim mšbp tafe' nějali; po
čet oblešenód; i potoncbali btabbp; ale

, aa brabbami bpla jefftč bofti fllná po:
fábla a ta optatoila gbč polašbe' tal
tpdyle a pilně, še ie mnfeli nepřátelé
při nome'm útoln tošbp gnomn tebati.

S)?a to rogmábalo fe me měfič ialčfi
togbořčení. Gloto "celá pofábla mibone,
že poínb mfleebnp útolp nepřátel fifaftnč
gmaiila, bomnítoala fe ii; tale', ze i na

mnm poli blamp tatatilé potonbá, ne: \
mobla poóopiti, proč fe napořáb jen aa
gbimi bršeti, a nepřátele ob brabeb ob=
bánčti má. Gem tam počinalo fe jiš
blai'lič teptati a gmláňť po motatoflé
Brani“ bofabla nefpoioinoň wpfole'bo [Inp
ně. .Rbpš íataři, nemobonee nie přeb
Dlomoneem fme'fii, gnřimč na blíglí) iiá=
fftee brabifftfií) fe oboiili, jej po blou=
be'm obpotn tamčjňí poíáblp gapálili a
tal lonečnč plamenem a mečem mffedmp
řebolnílp a jejicb pofmátne' obpblí iB
lráínóm foficlem gničili.

11 melifč šaloi'ii bímali fe na to
bolomončti boiotoníei 5 brabeb, jat tam
5 melilpcb plamenů četná bpm jaio brog
nt') flonp ! nebi topfinpomal. meno“ fe;
iřel bolefinon flgn ; mnšne'bo ola, a
lagbč ítbee fe rogpálilo šábofti meagiti
mesi tp torabp na “ne' pole,“ a pomíiiti
nfíelilon banebnoft. ?lle můle můbecma
je gbtšomala ga brabbami a nebotoolo=
mala mpiiti 5 brán. QD bluboibd) mp:
fflénlád; pobříšen ftál Satoílam na gbi
měftfie' a bleběl ln flamne'mn lláfltetn.
SB bnffi iebo bográmal melih') oumpil;
ale on bo jeme neímčl na benni fwitlo
propnítit.

„Eoie bo nebe molaííci bla6,“
gabrnčel ibofí mesi houfem boiotonilů,
„tam) Bati, a mífto fwate' neebat bořeti,
nalíe banba, a ímět fe nám ropfmčie,“
ibnčelo to lolem jalo to nepoloinpd)
onlecb, aš pal naiebnon blaiitp potřít
mopulnnl: „QBen, men 5 měfta —na
to proliate' meabplDtemřte bráno!
mp fe nebáme bile gbršomatil" !!
fpoln pomnalo mesi gáanp melle' pobp:
boioáni.

Sin fe proirbnnlgatoílam ními:
bo gampffleni, a pogbmibl blamn. © po:
bimením blebčl na lib'nepoloinp. „(So
fe to “je?“ amolal na to mášnpm
'blafem. „!Bogbpli jfte fmpiln? Ellení
tn iiš blamt), poble ništo fe říbiti
máte? Go cbeete na Hitem poli?—
jifton lmtf, gábnbn ftoon i měfia
toboto? gttátn limota a ftatlů
fmpcb? iBobímejte fe na ta četná
beina pobanílá, iešto co blabomi
aolei ololo gbí nanid; běbaji, a ne:
lnite SBobn, še máB tabp ga pem:
nbmi btabbami a; poínbmilofiimč
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gaďiránil. llmírnčte ímon boelí
tooft, nebol aš poínb necbei mafii
iáboft po boii jimi! nagmati, a bů
mčtniíce to np—římnon i pc non
můli fioe'bo můbce; čeleite caiu
příbobnčiífíbo, nešli je npnčifií.
io mám ptamím toe ime'nn itále
a pána nan'eboi“

lDo ticbto iloroed) fe obrátil a obe:
Hel bo brabn. 3áíinpome' mlčeli, ročífelí
blamp, a jenom gbe onbe proftočilo ne,
ípotojnč gamnmlání.

Stam libnate'bo mčíta ben po bni
fe botn'íl a firacbn to něm napořáb pří
tůftalo. 3 neboftatet benníd) potřeb ga:

čínal fe iiš mp_fiptomati. &)loi floto
mňeobecne' přání roptrbnontí ; brán, a
na i_Tíee'm poli bnb smítigiti, neb pab=
nonti. ale Saroílam gbál fe bpti pou
fnb iinčbo mínění, a nečinil šábne' při:
peamp, abp fmebl 6 nepřítelem boi, lte
níš bp bol celí) nato těchto \oieí fnab
plemrátil.

3 pomášlitočin'í blamp a neimčn
nčin'í jebo přátelí gačalí nab tím iíš neu
potoi projetootoati. 521tofi'al i to Iatat
ile'm táboře negůfialo toto mábání
Baeoflatootoo be; nšitln.

Sl'faůbee nepřáteliii'), iménem *Baibár,
pomašoioal to aa báseň, i počal omenifí
piíínofií na lágeň a opatenoft gáftnpů
popel; přiblíšeti, neb botooloioal iim tale'
fe togptólotoati a po lonpeši mpiíěběti,
fám pat 6 poaůfialpmi to táboře obbá=
mal fe bašitoe'mn bobomání, ! čemuž, bo
gioláfftč toíno a pimo ponoulalo, ienšpo
SRoeamč naloiiftili. “Soma omffem tato:
točbo nápoje neměli; tam píli naneimbč
loní mle'to nebo iatoníí fmařeninng tóše
a mebn, ! tomu iebli ialo pocboutin
lonfič mafo;

1afto uplynul čas aš ! neibelíi'ímu

bní letnímu, o ltere'mš pratootočiíeí lie:
flanč památln fm. Sána Rieftitele flamí.
tento ben mímal ob ptabáwnpcb čaíů

tali n mffelilpd) pobanů mellon bůiegif
toft, i topmáběla fe o něm togličná
tousla, a ttopílp fe přepobimne' poměru;,
jaloš fe tobo památlp aš pobnea Foto
na celém fmčtč ndmoalp, iaioš na př. u
nás fmatoianfič obně.

Iataii fitojili tobo bne a) pogbč
bo noci melilé weíelí a promábčli toga

lične' tratocbtoíle: bonili fe na lonieb,
bágeli lopim, ptiiíšbělí ! mčftn a fliíleli
; bninoiii po beabbátb, ačtolim fe na
nid; zimě bníi'e nenlagotoalo.

'Ille pán Batoflam obeflal pob
mečer mfl'ecbnp přebntm'í megi branném
libem a mčňlanp Dlomouďpmi na brab
leálomih'). a too; fe mfflelú íefili, neměs
bonce ani, to íe bití bube, učinil ! nim
tuto řeč:

„!Báni a přátelé! © nema
lou boleítí ifem to neíl, toiba
čaín poílebníbo, še fe obe mne
i mpíl ončd; obeacnie, to nešto
iíem boufal neitoíee. 21 mňa!
nebimím fe tomu; neboťnaitalp
čaíp tčšle', a íllíčená moll netoí
tal ínabno čebo fe cbopití. šlo:
to celá Ekoratoa utrpěla již ob
gniimócb nepřátel, a ienom n!
tolit pemnpebmífi, jalo ieBtno,
11nčoto,anáě Dlomonc, m5bo=
euic poínb togieln bubime'bo
mnošíttoí. Broláfíl mp tubp bpli
jíme pomocí Qoší tal “taítní,
še jíme ton'edpnpůtolp nepřátel
gničili; ale toto ffičiii bplo bp
nám gab be; mála jinou ftta:
non stáón piineflo a íiee boeli=
ioofií to čas nepeatop.

EBřebobře mím, še jíte moie
mábání pochopiti nemohli, ano
io mé lbofteinoíti mlntoili; ale
přiňtí ben ntáše, gbališ ine na
ompln nebpii! Sá iíem todo ne:
fměl to iifton gábnbn ropbati.
Qataii pora5ili jiš četněiíi'í
rotoněš tal ftatečná tooiíla jalo

.jenan'e poíábla, íá iíem tebp
mnfel na plísnimon bobn čelati.
“IIta íe npni přiblíšila! Báfin
potoe'Qataeífti fe toůptplili, to
táboru pannie neopatrnoft, a
bneB, jal mí topgtočbačí ognás
mili, beší fe tam meile' mefelí.
illetbmeš tebp ie botoeíeliti —
přeb fmttí, a seitta přeb ftoítá:
ním, lbpš bnbe iefitč celi) tábo'e
to tnbe'm ípaní lešeti, mptebne=
me bo pole, a pabneme na tp
totabp ialo metla to entou !Báně

thomášbčni mu nebalo tabofií
floto ani bomlnmíti. 3 pomíialo meči
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ntmt meíelě polřtlománt, a melebent
můle můbeomp, a fptároa o ní eognefla
fe jalo bleu po celém Dlomonet.

?B noel počal fe pal bimnó štmot
meat oblebnntóml; bplo mlnment a bč.
bání, bplo nompd; náběit a noměbo ftta=
ebn. Qtannp llb mnfel btgo na lose, ale
o půl noci bol it; opět megbroitaobeo
mašbomal fe to loítelíep, lbeš potom l

oltáři aElšánč přtftoupil.aien'tě lešela blubolá tma') po
celém ololí, lbpš fe měftflá brána tiífe
otemtela, a gáftnpotoe' ípoienébo \ooifla

eebů a Moramanů bege mfíebo l;!nln
pogoenč bo pole mtrplp.

213mm na ftrášt togeftamentíatařl,
ifonee po meíele'm bnu' t noci nebmáeeni
pemnpm fpaním, pablt pob mečem mp:
beanpd) nafl'lnftpd; obmášltmců, lteřtopa:
ttnč lu ptebn fe berouce, oftatnímn
moifhl eeftn bo táboru llefttlí. 2! ialo
togmobněnó pronb penuli íe pat ga ni;
mt gáňnpomé ilotoanntt meat nepřátelflé

Bánp, lbeš t l;neb Bramlmě lemoptolltř,
bimole' ltičent, molánl, gnření a soufání
potoftalo. Sta mnopóeb mifted) nlágalt fe
taté ge ftánů bltamě plamem; a ofmčeot
mali btogné bimablo.

!Beltle' mnošftmt Iatarů fe 5 tna
mo ípánln ii; ant neptobnbllo; jiní
omnem proettll, ale l;neb safe tale' bo
ilnčbo a ftee ieňtč ttoroffíbo fpaníupablt
— a íefft! jiní počalt fe mgtellebtánitt.
illle telomě čeňtí a btbtnome' moeamíftí
lonalt proti tomu mellle'mu mnošftmí
ptame' bitop ftatečnoftt, a ntromn neob:
poufftěiíce bnbtlp mtabp lteftanilé napo=
tab t beg milofrbenftmí. QI lbpš počalo
ilnnee lopepágetl, galeillt fe pnoní íebo
paptflp po flité planině to peonbeeblrme
telouei tolem faro potolo, a ímittlt na
ttfíee poíelanpeb těl tatarflpeb.

213 Dlomonet bolt mest tim čafem
otemřenp noffecbnp loftelp, a gáftnpomč
llbů llečell tam na mroueíd; moblttbáep.
Dítatní obpwatelítmo Dalo po beabbád;
to básni a nábčjl čelajíe, ! ialěmu lonet
bneffnt obmálltmá bittoa mppabne. Sint
safe nettonfali ft ani & bomn topltočttl,
a tttoaiíee na moblttbád) o famotě če
lalt na fprótop.

') *BrátoEbne 24. čertona 1241.

žlJlegt tím nbplo wffal bne, a na:
iebnou gačalo fe mííemt mono amoniti,
po nlleíd; toglčbalo fe raboftne' pottilos
mání, gnčlp to ebtámed; cbtoalogpěwp, a
můtol fe tognáffela pomčft o fftaftnčm
mitčgittot nab nltntnpm nepřítelem tte
ftanftma.

Glamně bolo toitčgfhot Glomanům
nab latatp. Ronečnč fám 3aeoflam
gaftípmno SBaibara můbee m íonboii flo
lll po mečem mftltopm, še l;neb bncba
mpebtoptal.1n fe ulet! lata: 6 proč:
nám ttilem na útčl ie bato. Satoflam
ale mtattm fe bo měna, tbc; bo mental;
ltb 6 plefaním umítal, mate ! tomu oe
mn'emičápabnimt gemčmtílutečnčme:
ltton ptičinn; neboť toto pobiti katody
nepřátel gbamllo ie toffebo balfftbo l;n
beni. _zn naiebnon bola mila naffe .bana
opton'těna Sata: — mrabňm. Stat loučí
gpčto to žRnloptfe Reálobmotfle'm o tomto
rogbobném bojí, a mp ptamime, ze ne
jen bona, neien žmoratoa, celá gápabni
Ewropa (totiž, Slčmei, gtaneome' at. b.)
odn-(měna bpla ob gabnbp tatatfle' ubat:
nofti ©lomanflon.

Seíftč památno jeft, še to tu bobn

na .boftpnč it; tenlráte bola na pole
ob čafů pobanflpd) wtoratoanům poímátná
tapltčta, túctě matlo pannenílč iam
mall ntočin'tč ímé Morawane', lbpš ie
rtutí) Mongol čili zatae ftibal. born
tuto gáíelamt a přílopem obeašlmn'e oče
lámali neptítele. Iatatt obleblt botu, a
botítalt mocně na lteítanp, oofaotmn'e i
bolein'í potol, bp obleženet bnb šíšní fe
utráptlt, nebo fe mgbalL

žRa neiftčfti to neimčtfií bíbč top:
Wola t ftnbánfa na oůbnč, a neínefls
telná šíšeň počala ttapiti oblečené SDlos
tamanp. In pollelnonee lolem oltáře!
man Qošt m ftate' lapllčee molalt'o
pomoc ! nebeíům, a ble! pttffla bneble.
Silným přímalem obštmnnl pramen bot
F9, a pofllnll ie ! balift'mn obpotn.
alena) fe lttšniíei btion to ftánp ftata:
tino, a ttto gbmtblt ie a táblt ln stage
ímé ! Dlomonct, lbe ie Satoflam bt:
btna 17:59 na to poragtl. !Bbččnt pal
Ekotamane' mpftamělt peso na to na pas
math: oímobogeni fmlbo na .boůpnč la,
plu le etl immo matte, ieitšto ptimlun
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toč ocbránčni šlmota přlpifotoalo tobčč;
nbm ítbcem.

grantln'el btabč 5 ERotálu bal na
míftč te'to taple monamčtl nábbetnó to:
ftel me mlačflčm flobu, jenšto 28. čer=
roence 1748 blílup Dlomoudl') Itooet,
pogbčil larbinal ítočtll. ?Rolu 1769 ube:
řll bo nebo boom, a gnlčll obě měle l
Be gloom). Ella to obra; “Bonny Matle
pleneííen bol bo Boftllci, Rameni íamo
ob te' bobo ttpělo nebobaml potočttnoítl
l globou llbllon, tal še mefltg gpnftlo.
813 to nomčjíflcb čafed) opět bud; nás
tobnl i latoliďb šlwčil fe ogómal, tu
učiteli nátobomllomč nábošní gpomnčli i
na bonbn, abo obnomen bol. Sfdoágelo
fe boine' příípčtoh; ! ogbobenl mlfta tal
poítoátněbo a bo rotu 1846 ftaroční
cbrámoroe' to ta! flnfínl) ftauo nmeoeno,
ze téboš totn 2. četmence na ben Sla
tofítlroenl Marie moblo poímčceno bbtl
6 blamním oltářem toelmi fixooftnč osbos
benbm. SDůtllllob tento obtab tonaltolas
Beneďb + prelát lRaibtaofH) QBlftot

loíoat, ttetl') fobč 6 pobplemotem
fločbo tláh'teta bůh. ». !Bolnóm melllbcb
sáflub o obnomeni tobo památnčbo mlfta
mobobol.

glognamenání potabateloloo.

Db te bobo obnolouie fe btubbo
toalnč amffal gafilč pntománi na fm.
.boůón. Rašbóm rolem přlbbmá tam
abošnócb ctltelům Warlanfhicb 5e wired)
lončin motoru) l ; brušne'bo Glomen:
lla a nabčie bobbá nellame nás, še fl
pobtatlmomč ; (Šedo brgo tale' ufjlapon
cbobnlčel lu bltoottootne' iUlatce SBánč
ímatoboilbnilé! glebobaml čafouobml gas
toflla bobnšel Šecbům ftegta ! neimgác
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nčm't'mn fpolečnčmn naffemn míl'tu ma:
tlanflěmu, [Dešto iinbo fe utušowall n
míle latolide' a mnohé ůtčcbo nabírall u
trůnu pomocnlce lřeíťanůlo ŽB mino
točifíí bobč přibylo námňtčmám fmato:
bol'tónílóm půmabu a hnutí mnoho, ie:
lltoš to iebno ípllnoaii 6 putoroáním —
na Q'Belebtab. Qobbeill aby obnoma
poutí tčdoto obublla bucba borllmoftl ná
bošeníte' to celém nárobč ga pomášlimbd)
čafůlo tčcbto, tbo nemčta llamná íe při:
obítoá to tondvo fročtla, ftůi co ftů| ufl:
lniic, to trailnácb naíflgb moolenlti ílmč
cotillometbobčjífe'l —(—Sím mice íe bud)
mňefšítajieíbo pocbobenfhoí gmábá, tím
mice gbá íe nám bótl třeba, pontagomatl
tu otítlabu flauonbd) pleolům, iímšto
Gírtem bola nabe miedo ftatlo gemfle',
lteřišto mlleráWl gaíagomali šimoto ga
obranu Hellanfltoa. 3 tě příčinu)umiftill
jíme 6 ocbotnořli ID Moramanu poieb
nání o fIatařícb feftaxoenč ponehoíce
ooble „'Dčiln mlaftl motamíle'“ ob ».
bra. Bílého, ia! fe ! tomu ctěná ». učí:
tel Roíelb to íonlroměm llflu ! nám bol
plignal.

Sleibůtoobnčiíl'l gptároo o mpábn
žDlonqolům bo !Ulotamo obfašeno iíon
to .Rtálobtootffe'm tuloplfu, o ifbošto o
fnbed; fe to nan'em lalenbáli amínitl ne:
bube ob mifta. Mlumíce o .Rrálobmor;
fl'ém tnloplfu, nelmíme mlčenim oomlx
nontl „Goub Blbuíian' D flamnoftl
fm. !Qáclama oon'těftilo nám fe na fuoe'očl to
čeftém sDlníen ípattiti a obábatlobatoto
togácné nátobnl pollabo a mpgnámámeg
blubolofti přefmčbčeni fme'bo: „.Rbo o
pramoftlktálobmotílčbo a 3eleno
borfte'bo tnlopifn oocbobuie, bnbto
nemá bobte' toůle, aneb fe mu ne:
boftámá gbtaloe'bo úfnbla"

Rukopis Králodvorský a Zelenohorský,
národní naše poklady.

Roku 1817 dne 16. září nalezl
nynější knihovník pražského Musea,
světoznámý náš Vacslav Hanka,
meškaje v Kralové Dvoře a prohi—
rajo se v starožitnostech staré věže
děkanského chrámu sbírku starých

českoslovanských zpěvů na perga
mentě psanou, roslulou pod jme
nem ruko isu álodvorského, jež
se co dr ocenný poklad národu
slovanského v pražském Museu cho
vá. Všickni znalci slovanského ia—

7 $
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zyka rozradovali se nad tímto nále
zem, nebot v brzce zjištěno přesvěd—
čení, že rukopis tento, ačkoli jen
zlomek jest větší druhdy sbírky —
pochází z třináctého století, ba že
některé z těchto z ěvů mnohem vět
ším stářím honosití se mohou, zasa
hujíce až do časů předkřesťanských.
Zpěvy tyto pro velikou svou . cenu
básnickou jakož i historickou do
všech téměř jazyků evropejských
jsou překládány a všude spravedlivý
obdiv vzbudily. Náš národ ale s
chloubou se na tento svůj poklad
odvolával, nebot takto byl světu
jasný a nezvratný důkaz dán, že
předkové naši již v šeré minulosti
na\vysokém stupni vzdělanosti se
nalezali a že nebylo teprv uhlazo
vání cizí rukou (němčiny) zapotřebí,
aby divoké sveřeposti ušli.

Jakkoliv ale králodvorsky' ru
kopis nám milý jest, přepe pro jeho
rozšíření se dosti ještě neučinilo.
Mámct ovšem již četná vydání jeho
-— ale žádné z nich není dosud

rostonárodní, totiž ohledem vý
ladu. Doufáme, že náš účinný

Václav Hanka 'akožto doživotný ma
jitel tohoto po ladu k svým záslu
hámi tuto přidruží a o takovéto
podniknutí se postará. Králodvorský
rukopis neměl by chyběti v žádné
chatrči, kde se čísti umí a měl a
mohl by se snadno státi první po
učnou knihou každého Cechoslovana,
jenž by v rvni doby naší praryzé
historie ja o přenešen a v ryzosti
takové mocně posílen byl. Ku zpě
vům těmto by ovšem musel býti
přidán patřičný historický výklad
a zajisté bychom se toho pak pečli
vostí horlivých našinců, již by se o
to snažlivě zasadili, také dočkali, že
by zpěvy tyto i na těch místech
kolovaly, kde snad nyní ani se ne
ví, že jich vůbec stává.
_ Pakliže se ale na takové rozší
řeni dosud nepomýšlelo, tot ovšem
jinak poklad tento v patřičné jest
vážnosti u vzdělanců našich a právě
nyni obstarává se skvostné vydání
jeho pečí nakladatele Karla Bell

Čloní. děje—, země- a životopisné.

manna v Praze. Vydání toto nejno—
vější ozdobeno bude řadou výteč
ných obrazů kreslen'ch duchaplným
českým malířem J. anesem.

Nicméně právě v nejnovější
době tento náš poklad z čista jasna
brán v podezření. Několik něme
ck'ch spisovatelů, již by rádi světu
dokázali, že národ náš v prvních
dobách v ouplné surovosti pohřížen
byl, z níž teprv cizím vlivem a ze—
jmena německou osvětou vybředl,
začali, odvolávajice se na liché dů
vody 'azykové a historické, tvrditi,
že ru opis králodvorský jest pod
vržen, totiž od horlivých národovců
ku oslavě českoslovanského národu
zfalšován. Nevědomost, jakouž od
půrci najevo dali, b la menší než
takměř nestoudná ra ost, již přitom
osvědčovali.Avšak učenci naši a v čele
jich slavný dějepisec Palacký a Jire
ček tak mocné důkazy pro pravost na—
šeho rukopisu uvedli, že bohdá mimo
některé zatvrzclé nepřáteleslo
vanské národnosti žádný sprave
dlivý jinonárodovec o němpo
chybovati nebude. Ostatně jest toto

odezřívání našeho rukopisu tím
ichejší, antě by ničeho tím dovo

zeno nebylo, kdyby i skutečně ne
pravost jeho byla se dokázati mo
hla. Národ náš měl slavnou minu
lost, měl výtečné zřízení státní a
krásnou národní literaturu, kdežto
jiní národové ještě velmi za námi
'pozadu byli.

Vedlé Králodvorského rukopisu
ale kochali jsme se my Cechoslo
vané ještě druhým pokladem, sbír
kou to básní ještě starších než ru—
kopis králodvorský, známou osud
pod jmenem „Libušín soud.“ ásně
tyto měly pro nás tim větši důleži
tost, že dávaly svědectví o starých
právech slovanských, jež se patrně
od cizonárodních lišily, jsouce takto
důkazem,o veliké samobytnosti
národa našeho. Rukopis tento byl

od adresou k nejvyššímu purkra—
bímu Pražskému, hraběti Františkovi
z Kolovrat v měsíci listopadu r.
1818 po poště poslán s připisem
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psaným olůvkem, v němž nejmeno
vaný zásýlce praví, že naleznuv jej
na panství českého šlechtice, národ
nosti české nepříznivého, z té pří
činy tímto tajemnim způsobem jej
zasýlá, anby sna 'inak o svou
službu co úře ník onoho
šlechtice přijítimohl.

Tajemn tento způsob zásilky
ovšem vzbu ' z počátku nedůvěři
vost proti této památce staroslovan-.
ské literatury, avšak důkladným vy
šetřováním lučebnickým, jakož i
probádáním jazyka a dějepisných
udání, zejmena podrobnou a proslu
lou prací slavného evropejského
'mena požíva'ících učenců Frant.

alackého a Išavla Šafaříka v brzce
ryzost a důležitost tohoto rukopisu
nad všechnu pochybnost byla stvr
zena.

V nejnovější době, totiž roku
1858 německý časopis „Tagesbote“
v Praze však s nevýslovnou smě
lostí nepravost a podvrženi tohoto
našeho pokladu tvrditi počal a bera
útočiště k všelikým prostředkům,
neváhal zřejmě tvrditi, že mezi slo
vanskými spisovateli stává mužů,
již odvrhováním starých rukopisů
takř a obchod vedli.

Ačkoli p. Frant. Palacký ajiní
slovanští i němečtí učenci nezvrat
nými důkazy pravost Libušina soudu
na novo dokázali, zůstával způsob
jeho vynalezení vždy ještě tajem
n m.

Alo tentokráte měla ryzost na

šich poctivdých snažení zvláštěpřijíti na bíle niku hanbě nespra—
vedlivých odpůrců všeho, co
jest slovanského. Již dříve totiž pro
skakovaly všeliké pověsti, že ruko—
pis tento na Zelené hoře 11 Ne
pomuka (rodiště sv. Jana) důchod
ním tamním Josefem Kovářcm na
lezen býti měl, ale nepřikládáno
tomu pražádné váhy, ježto sc opra
vosti rukopisu nepochybovalo. Te

rv když následkem posledních úto
ů an Roman Voříšek, zámecký

kap an v Zinkovech v Lumíru vy
stoupil, vyjasňuje původ tohoto ná
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lezu, přikročilo se k podrobnému
vyšetření celé záležitosti.

Professor rakouských dějin na
universitě p. V. V. Tomek vzalúkol
tento na sebe a pátrav po všemožo
ných svědcich a vykonav zvláštní
cestu na Zelenou horu a do Nepo
muku, podal výsledek svého pátrání
v obšírném a právnicky provedeném
pojednání v prvním“ svazku časopisu
českého Musea na r. 1859, dle ně
hož tyto stručné vývody podáváme.

Rukopis Libušina soudu čilijak
se nyní pojmenovává, rukopis Ze
lenohorsk ý nalezl na Zelenéhoře
důchodní Josef Kovář probiraje se
v hospodářském sklepě mezi všeli
kými pohozenými spisy. Jakkoli
Čech nebyl Josef Kovář nikterak
zběhlý v čtení staročeských ruko
pisů (ba spíše milovník sklenice než
literatury, pročež i on zajisté ruko
pis ten nepodělal) i ukázal tudíž
pergameniový rukopis, jenž svou
starožitností ozornost 'eho vzbudil,
tehdejšímu ěkanu v epomuku p.
Františku Boubelovi, kterýž poznav
rukopisu důležitost, Kováře vybídl,
aby jej museu království českého
zaslal. Kovář ochotně přivolil, obá
vaje se ale, aby proto ze služby
propuštěn nebyl, jelikož jeho vrch
nost, polní zbrojmistr hrabě Jero
ným Colloredo Mannsfeld, dle jeho
domnění věcí českých byl nepřítel,
a dle všech ostatních svědectví aspoň
zajisté nebyl žádný příznivec, žádal
pana děkana, aby o spůsobu nálezu
pomlčel, pravě, že rukopis tajemným
spůsobem do Prahy zašle, což jak
již shora povědomo i učinil, přidav
k němu olůvkem psaný řípis, v
němž tento tajemný spůsob zásilky
tím odůvodňuje, že jeho vrchnost je
vtělený německý Michl, a tož ovšem
bylo podstatnou příčinou, aby se ona
o ůvodci takovéto urážky nedově
dě a. Pan děkan Frant. Boubel,jenž
zemřel roku 1834, sdělil všechny
t to okolnosti “svému důvěrniku p
Jbsefu Zemanovi, tehdáž lokalistovi
v Prádle, jenž posud co děkanavi
kář v Nepomuku na živě jest;
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Všechny tyto okolnosti stvrdil
veledůsto'ný p. děkan Josef Zeman
dne 25. Ěřezna r. 1859 před c. k.
notářem okresu Nepomuckého p.
Václavem Polákem v přítomnosti 13
svědků na skrze do třídy vzdělanců
náležících a prohlásil slavně, že je
mu předložený v Museu chovaný
rukopis Libušina soudu jest tentýž,
jejž mu byl . děkan Boubeljakožto
duchodním Hovářem nalezený byl
okázal a jejž on si byl tehdáž pro
hlídl.

Svědectví toto veledůstojného
kněze by zajisté již samo postačilo,
ale ještě jiné okolnosti podaly ji—
stoty v nadbytku.

Pan děkan Boubel byl mimo p.
Josefa Zemana všechny dotčené o
kolnosti o vynalezení Libušina soudu
též sdělil p. Frant. Horčičkovi, hor
livému národovci a dozorci obrazá
ren hraběte Colloredo., r. 1819 na.
Zelené hoře meškajícímu,'dav sobě
od něho slavně slíbiti, že za živo
bytí duchodního Kováře ničeho o
tom nevyzradí.

František Horčička (zemřel 5.
dubna 1856) po smrti důchodního
Kováře (jenž zemřel r. 1848) sdělil
všechny tto okolnosti r. 1850 p.
faráři Kro musovi v Praze a p. kni
hovniku Musea Vácslavovi Hankovi,
avšak vždy ještě co tajemství; obá
valt se be'z ochyby, jsa posud v
službě syna raběte Jeronýma Col
loreda, knížete Františka Colloreda
z Mannsfeldu, záležitost tuto do ve
řejnosti přivésti, kteráž by zesnu
lému hraběti v očích slovanského
obecenstva již proto nebyla ku zvlášt
ní vážnosti sloužila, že vůbec obá
vání Kovářovo .vzniknouti mohlo,
aniž by mu 'je byl děkan Boubel s
právem byl mohl rozmluvit.

: Farář Krolmus zaznamenal tu
díž vše ještě r. 1850 do své pamět
ní knihy, jakž se. o tom r.'1859
vícero svědků zočním nahlednutím
přesvědčilo .

Čtení děje-, země- a živ otopisně.

Roku 1852, když kníže Franti
šek Colloredo z Mannsfeldu též ze
mřel, nezdálo se Horčičkovi více za
potřebí věc tu zatajovati a od té
doby vypravovával o vynalezení Lí
bušina soudu v bytu p. Krolmusa
právě tam se sešlým známým, z
nichž dosud žijící kněz Fr. Novotný,
měšťan Josef Urban, komorník &
krasopisec Fr. Holina o tom svě
dectví pečetí svou stvrzené r. 1859
sepsali, jež se v Museu chovaji. Že
všichni tito svědkové až do roku
1858 o tom veřejně se neprojevilí,
stalo se jednak, že se někteří lite
raturou českou výhradně neobírali,
jednak že o pravosti Libušina soudu
se ne ochybovalo.

edle těchto všech důkazů ještě
však vícero jiných mimotních svě
dectví se objevilo, jež oněm námi
uvedeným váhy přidávají, my však
pro stručnost jich tuto pomíjíme.

Jen o dvou okolnostech slušno
ještě podotknouti.

Přípis z roku 1818 olůvkem
psaný a v Museu chovaný bylznalci
porovnáván s úředními s isy Ková
řovými v archivu na Zgalené hoře
a po nejsoudnějším ohledání a. uva

žování nad pochšbnost jest vý—rok ustálen, že ovář přípis onen
vlastnoručně byl psal. Konečně bylo
pamětníkem Martinem Havlíčkem
cestařem a domkařem ve Dvorci na.
Zelené hoře ve zvláštním výslechu
dne 2. dubna 1859 stvrzeno, že dů
chodní Kovář, o Havle r. 1818 ze
Zelené hory do Prahy byl odjel, z
čehož vysvítá, že Kovář nejspíše
sám rukopis na poštu dal, nechtě
se žádnému nepovolanému svěřiti.

Vynalezení rukopisu Libušina
soudu či Zelenohorského rukopisu
pozbylo takto všechné romantičnosti,
jest ale nyní hlavní podporou ovšem
inak dokázané ryzosti našeho po

kladu.*)

*) Viz výborný kalendář: Českomoravská
Pohlednice 1860, str. 109.

\
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Poklad královský.
Zlatem Tatry vroubí nebeš ranní svíce —
Cizích vrahů rota pádí za hranice.
Na návrší příkrém Svatopluk král stojí,
Tělo odpočívá po_překrutěm boji.
Meč o krvavý se ruka podepírá
Poroseně oko na hranice zírá.

„Hle jiš, Bohu díky! mizí vrahů chasa
„Moravě zas vzchází blahěho dne řasa!
„Nepřátelů zrádných zástupy jsem pobil,
„Moravě jsem svatou svobodu zas dobyl !—
„Nyní s Bohem Slávo, druško šitíměho—
„Moravo! máš volnost — pokladu střet

svěho!“

Volá pak své syny: „Svornost děti — svor
nost!

„Ta jen vlasti drahé zachová všdy volnost!
„Dokud v svazku pevném, jako pruty

spjatě —
„Dokud v lásce spolu; — vrahům odoláte!
„Jakmile však lásky přetrhnete sponku -—
„'- Síla tam ta — Sláva schýlí se ku

sklonku!“

Na šemíka vsedá, národ k němu jásá -—
Zkázu nepřítele — slávu krále hlásá!

. ..
V rudém zlatě planou Velehradu báně —
Jemným zvonek hlasem cinká „Anděl Páně.“
Zbozně kleká stařec v kaple Methodově,
Horkě slzy roní na posvátném rově.
!( hrudi klesá hlava sněhem ověnčená —
— Doznívá jiz zvonek — stařec tiše stená:

„Moravo má milá! Již se s tebou loučím;
„Tobě Methoději vlast svou od oroučím.
„Pod záštitu tvoji stavím náro drahý! —
„Spi jiz Moravěnko — přeji sen ti blshý !“ —

Venku šemík stojí ; stařec na něj vsedá —
: — A jiš za jezdcem se pojí mlha šedá!

Jiz jen dupot koně zaznívá sem z dále:
Větrem šemík nese — Svatopluka krále!
Svatopluka krále Moravě odnáší,
A jiz mrak se černý nad národem vznáší!!—

Hle tam od východu pramen světla vzniká—
Tubě nad Moravou mlhy však neproniká!
Dlouho nebes svíce točí se svým kruhem,
Morava však ve sně pohřízena tuhěm! —

* *
*

Soumrak hustě stíny nad Nitrou jiš spouští,
Temný dupot vzniká ze skal, zlesů,z houští.
Neustále kvapí na bujněm král oři,
Divný plamen starci pod obočím hoří.
Kde tam k nebi chlůmem 'ně Zobří pne se,
Šemík jezdce svěho v divěm kvapu nese.—

Na'vysokě hoře v tajném stínu háje
Nuzným chyzkám vánek noční píseň h_raje.

„Postoj hrachu !“ král dí „druhu slávy moji,
„Zde af-pokáním se mysl upokojíl“

Dobrý koník věrnou k pánu šiji sklání —žejii ho zejtra nevz udí hluk ranní! ?
„S Bohem, druhu věrný!“ král tu k oři

raví —
() že naposledy král se s koněm baví!
Pocelovav zvíře meče král se chopí -—
A již pěna krve bujnou trávu kropi!
Věrný slůha krále věčný spánek dřímá ——
V třesoucí král ruce chladný ocel třímá.

„Železný ty bratře, dare s výšin nebe —
„Nyní mám se sprostit — mám se vzdát

i tebe?
„Nikdy! Nikdy, druhu! Vzdyt tvem u

průvodu
„Matičce jsme mnohdy jeli pro svobodu!—
„A přec, meči drahý! — ač tvé břitně ostí
„Vrahů kupy ialo, jako kosa chvostí: -—
,.Sláva více měho nesleduje kroku; —
„ — Protož i ty drahý — opust mého

boku!!“

Horké slzy rosí ocel v celování —
Svatopluk mu dává — svého požehnání !
Ještě naposledy ke hrudi meč skrývá —
Slzavým pak okem do zemi ho vrývá.
Na hrob meče kleká, vzdychá přehluboko,
V modlitbě pak k báni zdvíhá vlhkě oko!

„Vyslyš prosbu Pane!“ vzývá Hospodina,
„Vyslyš prosbu Pane věměhg Ti syna!
„Hle, meč tento býval strážcem pro Mo

ravu
„Deji -— by povldy vrahům vlasti potřel

hlavu!
„Kdyby národ někdy v porobu se skolil,
„Aby tento meč ho z nouze vyprovodil;
„Aby, kdy vzkvět vlasti ve tmách cizích

zašel,
„Povolený řek ho k blahu rodu našel!
„Vzhledni milostivě na Moravu drahou,
„V lidu hruď vlij svornost, lásku k vlasti

blahou!
„Mne pak ráčiz vzíti od ochranu svoji,
„Zmími plamen hřích , jen! v mém srdci

brojí.
„Všeho hle se vzdávám, co mne k světu

víte,
„S trůnu slávy kráčím chudě přes pruh

c že,
„Žezlo, vlast a národ, lásku mšho lidu
„Vše hle obětují duši ku poklidu!

„Zbav mne snů těch, Pane, jen: můj životusí'
„Pod nimi! duch s tělem klesnout ,musí!
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„Z jedné strany zdvihá Rastislav svě rámě,
„Za mou zrádu kletbu uvaluje na mne;
„Methodův tam opět stín mne děsí svatý
„Pomstou hrozíc za štít církvi jeho vzatý!
„Ve dne v noci šípu ostí srdce bodá .
„Neukojeně vzdy svědomí červ hlodá!
„Nyní zcela Tvoji oddávám se službě
„Vyplnit mou zádost, povolni mé tuzbě!“

Tiché jeho prosby v háje s větrem vanou,
Z očí na kyprou zem horké slzy kanou.
Pak se vzchopí stařec s myslí uvolněnou 
Ustálo bít v bouří srdce o hruď klennou.
Bratrský za úkryt žádá poustevníka —
— Nuzná chyze chová Slávův panovníka!—
Mnohá vesna věnce kolem krajin vine,
Mnohokrát i jeseň zimným dechem hyne;
U kí'íie pak denně čtvero muzů klečí,
Nouzí, kajicností choré duše léčí.
Mezi těmi jeden od tří nepoznáný —
Moravský král slavný léčí srdce rány.
Když pak v pozdně noci vstává od modlení,
Pod lípu si sednuv, blouzní v sladkém snění.
Vidí okem snivým Moravy zkvčt spasný,
Vidí národ slavný, bujarý a šťastný! —

„Sni jen králi, sni jen — snioMoravěnce
„Sní jen Svatopluku, že jí kvetou věnce! -—
„Jsou to věnce tězkě — tvrdě ukovaně —
„V poutech svojich vrahů úpí Moravané !“ —\

Tak na lípě zpěvák smutně zašveholil —
Svatopluka jak by žhavý oheň prolil!
Jako tur se vzchopil, jako blesk tam těkal,

Čtení děje-, země- a zivotOpisné:

Na ochranilele vlasti meč kde čekal!
Prikvapiv tam jal se meče dobývati. —

„Těš se, Moravěnko !Volnost zas se vrátí!“ _
— Coz však stal-ecbledne— bčda,ónebesa!
Jeho tělo slábne — s již k zemi klesá!
0 již konec slávy! král již odumírá —
Ještě mrtvá rámě do země se vtírá.

„Ubohá ty vlasti! kdy tvá hanba zajde?
„Kdy sem příjde vítěz, který meč ten

najdou“
Ještě jednou v západ obracuie zřeni —
A již reka, krále ——Svatopluka není.

Hle, tam od východu pramen světla vzniká
Tuhé nad Moravou mhy však neproniká;
Dlouho nebes svíce točí se svým kruhem
Morava vždy ve sně pohřízena tuhém!

Na Zobří, kde nyní kyne tráva měkká.
Zarytý meč ještě na dědice čeká.
Se zemí kdyz nebe temný slaví sňatek.
Svatoplukův tehdy stí-ezí stín ten statek.
Nemůíeli snest lid tryznítelu muka —
Volá v bájích krále —-—„hledá Svato

luka!“
Dlouhých sto let času odumírá za stem.
Nikdo nenalezá osudný meč vlastem!
Mnohý jinoch jarý putuje do dále —
Darmo hledá poklad — Svatopluka

krále!

.l. Svatopluk Čejkovský.

Velehrad..
Sfout mifta na jemi, ttcrá iebnots

litotjm nárobům přebrabá, bat fmatá
iíou, aut na nich tofjeliialě upominlo toe:
Iiťtjd) ubálofti lpčji. Satoši fobč libujeme
to nčltcrtjd) lmčtinlád) mnohtaguiicld) jifté
cita) írbcc naficbo, taitéš rabi fi ípomis
nám: na miíta, lteró připominfami na
najít přebit) gaímčccnaifou; i ípáchalibtj
(bom rozlitou fami na fobě třimbu, ibn;
bndjom na najit přebit; japominali. Siš
ůaři nárobomé, bámno minami čaíůto
ge gemč mohlajení, tábi putomámali na
ona mifta, ltctá m báieíIotoi jejichialoufi
bůlcšitoft gauiimala. Ia! je hrnuli a br:

—nou až bo bneíjta Snbomc' bo Ebenarcozu;
tai tajbotočnč putomali“ ?ltheňanč bo
Glottis a ga tou faunou přičinou fnajili
je, pomnitami ubtjeti jlatoné otcům čim;

to paměti potomlňm. Elia lajbém bojiňti,
lbs flawněbo mitčjftmi boholi, Bamimali
památné rameni), bt) bláfalt) ílómu bčjům
mlaftcncďtjd). Ia! nám báwá bámnomčtó
minuloft přiiíab, iai naffc přebit) ctiti
máme; rogmojuiemcvli, je ona minuloji
Bola pobanítá ;. muíime tim toicc fc při:
čiňotoati, bychom ji, co třeftaně, to tom
i to lašbt'm jiném oblcbu, přcmófíomali.
íDiáme-Ii tona! mt) Glomané! talotoéljo
gaímčccnébo mifta, o ftcrc'boš grodeheni
koňmi filami pečomati máme a mufimc?
D máme, broji traiané! máme miíto, tbc
blahoměftomé. míli, fmati apofjtolomč
ílotoanflti, libu naffemu fájali; máme
mifto, tbc totitooba čeífó $ořimoi jimi na
miru iťcftanítou obrácen a potřtču jen
ho!; mám mífto, tbc chróm $ánč melv
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loleptj ftál, dnům areibijlupftroí žUčetbo
bčje; majne mífto, lbe melejlamentj lról
melfomoratofltj Gmatoplul me rofji jlátoč
a nabbeře Bolomal, onen melilán,lterč1nu
žUřoraroa ga jme' jlamné jméno-pominula:
točna jeft. — ŽIRáme%elebrab'.

SBelebrabe! jij'tč je bnejrbee lašbe'bo
etiuplnébo a nábojne'bo nárobomce, lboj
tmě jméno ujltjfjí ; nebot mnobo jlafti ale
tale mnobo belefti je vyjma ro blubinč
prjou Gloroana, jpominajícíbo na tebe,
Setlčme moramjlrj, oblubj nám bmčgba

jmate' nu'ttj lřejfanjlč jajroitla! učiníme
mám jiftč ja mbčf, milí lrajaně, popiju
jice mám tuto lrajinu to bčjinády najj'ebo
nárobu j—řebůlejitou, a robámajiee tuám
tuto m frátlofti mfjecbno, co aš pojub
bluboci bábatelé o ni jícu pfali.

Db pátého aj bo bemátébo ítoletí

po narojeni Rriňcměm jabaluje bnttá tma
nafje bčjint). Ellelge mjjal obepřitř, je na;
robomč mejl Tatrami a eronoělhjmi
botami uíebtí jebně lrroe jíou; je Čeňi,

Žmoramaué a ©lomáeijebnu tute'j „rámu
obecni měli, lterá na gállabě robinne'm
galojena bola. HB brubě čtmrti betoátébo
ftoletí mnnilal mfjal na ŽDÍoramč, lteró
je tenlráte aš ! Tatrám matabowala,
Wojmir, ble herčboš fe tale jeho rob
„rob Mojmirotoeům“ nagtjtoó. Mojmir
bol muj neobočejnč ginujilom a obbobla
nofti; jebo bojimotní fnabou bolo,jebnota
litoá menfji lnigata fobě robrobiti a je:
jid) gemč m jebnu mětfji řiíji jpojiti;
maje ja to je rogbrobenofti fila nárobní
lleja, jpojitoftí mfjal lrabottnčmu ro;:
hnčtu je gamba. Gant jja lřejt'an, blebčl
ltomu, bo mira Grantelon—a po Elko
ramč rojfjířena bola a 30 tou příčinou

robanjle'lyo lnijete ŽBrimina, ltertjš to
mčftč žlřltře jítlel, gapubim, jebo jem lu
jme tífjl moramjté připojil. išrimina je
utell ! cííaři Qubtoíťoroi, ob řtere'boš při-'
jat a pelřeftčn bol; na mjbor míjaltomu,
je Sšubroít aj uoíub o Mojmírem to po
loji a míru šil, mufájal 'Briroinomi mas

lou čaft $annonie (to noněifjim llberjln)
můlol blatenjlebo jegera ležící. ina tomj
jegeru moftamčl 'Brin—iua brab i mčfto,
jmenem $latno, ob Němcům roíjal
Mojaburg nagtjmané.

Rníje !IRojmír jen tuboj jallába;
tel melfomotamjle' řiíje, lterá ga lrále
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Gmatoplula nejmtjěfji bojábla flámo.$nt
oůmobně rolábnul lrajinamí, lterě fe poblé
řeh) 930mm; (tebn m noučjfjí Moramě)
rojllábalo. Ilftlnlto pal je to otčinč juoě,
vřelročil Tunaj, bo jobč bobul lrajint)
iBriminou—b. Žijal mu nebolo popřáno,
bloubo je ; jebo lrólomání tčíjitl; již, r.
846 ob frále Qutmífa brannou moc: Bja:
jen: načež funomee ŽUÍojmirům,Slofttjlam,
na ftolec nuoramjlě řífje ob žRčmeům mo:
mójjen jeft btjl.

mailebomal tebtj po žUřojmíromi m
řífji moramjfe' ?Roftiflam Go je 8 jeljo

3ra5entjm ftnjcem Mojmírem j'talo, otom
nam tebbeiíji letopiíomé šábné nebamaji
jprámp. Seft mfjal maftijlam pobimu
bobmj uluš, ltert') nájlebomaro ftopojmébo
it;-bee, morarojlou řitji mie a mice uperoe
ňoroal. Go panomnil jiftč jiblel to onom
mčftč, tte Wojmir; tofjaf bobušel jméno
onobo fíbelníbo měfta čili brabu nam
šóbntj fouročhj lronilář nejagnanlenal.
fbomnímáme je mjjal, je to byl 93b
lebrab.

Slejjnamenitčjfjí mčfta onobo mčlu
na QBellomoramč bbla: $latno, lbeši
náftupee Briminům, Rocel jíolel; initrd,
blatoní měfto hajínt) Gmatoolulomtj, jo
nomce Staftiílamotoa, lterrjš ji bbl onomu
ubčlil. 28 23latnč a \o mitfe tet—t;žRaftl
jlam neftolomal.

mu je činí amínla o ičominč, čili
Ečmíně, pemněm brabč ŽRaftijlaroomč.
Tento brab galojil SRaftijlaro eo branični
pemnoh a že tuto uenmoft jám galošil,

. ojmčbčuje mellon jebo málečnou glufjenoft.
r:'Dčmin totiž jeft byl tooftaroen na flále
frásomite', lterá nab ouftím řeh) Wčoramt;
bo Dunaje j'trmí, l'oe jebo rogmalino aj
pobnec ujříti lge. brata tento bol llíčem
fu bobotí Glomenjla a není podmbnotti,
je jen lu mojenfhjm potřebám, ale ntlo»
lim lu jíbelnímu frálomflěmu mět'tu utmo=
řen bol. ŽB temto brabč (to íDěmínč)
ŽRaftiflam ob něnteďébo lrále i'nbrot'fa r.
864 obležen jeft bol, jal nám to letopi
jee %ulbaijló mupramuje: „Rrál Qubmíl
m mčft'ci jrpnu bunaj 6 melltjm gáfiur
pem uřelročim $)řoftijlawa m mčftč, ješm
řeči ouobo libu ?Dotoina, t. j. ©čmina
(bimfa) íluje, oblebU' ?lájleblem tobo
obležení to SDčmínčmujel %ojtiflato h'áli
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Bubmílomi íe m3bóti, ftmj je na! bo
měmec namrátíl.

*Bo3nalí jíme tetu; aš botubtříimína
měít, o fterťjdj jíme je přeímčbčílí, je
ííblem fníšecím nel—pln. Gtmtté mčíto na
Moraíoě Rate je nám 3íoěítuje r. 869,
Ibuš němečtí frálowcí Rare! a Řarlmann
proti 'moítíííamomi bo normou táblí.
Guoíubojomníí ?)?oíííílamům tenfráte bu!
ěmatopluí %ítraníhj. ?lle přeííťota,že
nám Íetopííec žšulbaííftj jméno onobomě
íta nenapíal! QBjíaf, at fi nenapíal;
přebce nalaítním mtípcm je toho bopá
tráme, je ono t_něítobuluáč QBeíebtab.
Sa! popííuje onen honífář %ulbalíft) toto
mčňo? %opramuje, je ta! neobyčejným
ípůíobem opemnčno bylo, jalš po tu čaín
níl'be míbáno uebnío; 3e í baIeíé 3áíettj
a náípx; toůtol měna brabu íamému peto

noítí a jíított) bobámalí. úpramtj operonu:
jící botu, mnjma Ijrab íanuj, 3e břema a

proto ob Žířčmcůto ípálem) blití nlobít).
ŽBííaE bula pemnoít taromá, je jí náš
Ietopiíec jmenuje „nemíjílownou. “ Salé
to tebt) nnčíto Bulo? íDěmín, mnm a
SBlatno to nebolo; tajbtjm vábení ale lea
čelo m Moramč unnčjííí, jat nás o tom
jíž tažení němeďe'bo mojífa poučuje, tte:
rčboš jebna čáít žRařouífem :: hrubá $a:
noníí t. j. Uberífexn na ?Roítíílama íe
malíía. Gtoletá trabíce (úítní pobání)
mnbámá QBeIebrab 3a ono utčíto a bleb
mej míní f tomu, jeít=lí ítoleté pobání B
prambou íe mine! —

G[nííelí jíte, bra3í !rajaně! jiítč o
ítatém mčítě $abuloně, je na řece GEu=
featu lejelo; ílnííelí jíte jíítč, je mětííí
měíta m (žgnptč 3a ítartjd; čaíům poblé

tetu, jiš Sřílemna3tjmají, íeto3proítírala;
míte tale jíítč, je i nnnějííí měíta, tterá
to bómnoměíoítí ímůj prmopočátef brala,
na mad, mětíííd) položena jíou, ta! !. p.
Qonbtjn, 26053, Sním, QBíbeň, Moítma
a t. b. žBube mám ínab tafé 3nómo, je
oíabnící to ?lmeríce nomá měíta 3atlábalí
na řefád; a nejróbčjí nab ouítím jebně
čert) bo hrubé, nebo bo moře. £Btoč je
to aíí tal ítámalo a proč íe to i míní
jeíítč ta! ítámá, še libé mčíta noble ře!
utmořují? (štátoá íe to 3a tou příčinou,
je moba jeít nemobnuteínč potřebná Ší
meI m líbítěm šímotč, be3 moby není
šóbuěbo 3a3ítí potratum, šóbněbo 3bratoí.
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Go moba pro naííe těleíné potřebu, to
jeít tafé čela pro celé 3emč a celé nó
robn; fam moba teče, tant íe prmotní

oíabnící táhnou, moba obtjmatelítmu Heítí
ceítu. QBoba lrajínt) obšímuje, bobámá' jím
úrobnoítí.11robnoít půbn paf tmořím3níl
a píobnoít líbííou; puítínt) to3íáblč m
?íjtíce a to ?lííí jíou proto jen neútobnč,
šet šábní nemají moby. QBeIlá tela číítí
w3budj, čeboš při mčtííím mčítč pro
mnojítmí obnmatelům melmí 3apotřebí
její. 2Boba pro pemnoítí jeít přebůlešítá,
au na čao obležení přiro3enou činí [;ró3u
proti nepříteli 3uříměmu a míjelijahjm
uměleďrjm 3půíobem ! opemnění mčít
ííoušítí může. Ěuto mtjbobu mom) 3nalí
ítaří Glomané melmí bobře, fteří ob íta
robómna co \otjborní ítamítclě íměto3nómí
bolí. Rbejto Hčěmcí tábí íe potulomalí
ímčtem, ©[omanč n) pemntjdj ííbled) pře:
btjmalí, obbání Bnmííe orbě a řemeílům.
Db3mlóíítně ale íobě líbomalí me mob
nahých trajinád) blí3lo Ieíům, toe ftettjó
to čas útořu nepřátelítěbo tmjborně bojo:
matí 3nalí.

Into wtjmínfo pro oíabu ítatoílo
manífou bocela ítranu %elebrabuíplnčnn
máme. Síj ítatlj lanomníf prajíhj, Roj;
mas, nejítarííí [etopííec čeíhj, jenš 1125
3emřeí, tuto mlaítnoít múdjobní &Rotamtj
3nal, jmenuje ji na rubu bobatííí a!
lomu příbobněiííí, ne3=Ií 3ápabní čáí!
EIRoramn.'Iu íamou míaítnoít otolíbta
bííítítébo mp3načují ínob i jména míítní:
*Boleíotoíce a !Rapajeblo. žmálomou
jám, bta3í hojení, še más nnní bube,
lteří jíte pout %eíebrabítou jeíítč nebyli
mntonalí; mobu tebt) íí muííetí, še ífoto
míííďní tuto 3náte 3aín>ěcenou lrajínu,
a nepodjubují, 3e Be mnou momoíáte:
ano bratgííítíté ol'olí jeít úrobně, čaro
tráíné! Bábná čáít Motown naííí není
tai plobná, tal íífaítnč položená jat tato.
SBůmaBnótotlína, ltecouš Motown řeía
plone, bn pob Síbčmínem ímé moho ibn!
nají ííumne'mu obem3bala, jeít jat příros
bou íamou pto ítatou oíabu ílonaanítou
utmořená! ŽlBůloI íe táhnou medíoll)
Maríjomé bortí, Ieíamí omčnčenč, jalo bo
uhntí djtěltj totlínu tu pojebnanou. QBí
nobrabn, pole, louh) a [eíomč obomatelc
íímu íítaítněmu poítntují wíce, nejslí jím
potřebuo. iBobobá je tato hajína tubercí,
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jehož 5állab přiroba íama utmořila, m
Itech mflal libíla rula měl'ta a ofabh co
ogbobp ioetlala, meči nimišto .brabifft
lróloioflt') ialo perla flmoflná fe třpiti.

Wlifto, na fterčmš nhněífíi brabifft
ftoii, ieft pro nás melebůlcgitě. Qlš afi bo
r. 1760 přifobila tam řela Wlorama
oflrom, lterh mhfpehnutim ramena iebnoho
npni omflem jiš nepočůftama. Ella ra'bnici
měfta brabifítě choma fe mňal obra; ob
r. 1670, me :lterémšto .brabiflt úplný
jentč oftrom [\hl. (Břipomenemali fi, še
Bari ělomaně rabi ímé pemnofti ftaroi=
mali poblé.řel, nemůžeme obolatl bů=
mčnce, še gbe ftaromoramfla ofaba hpla.
throio m bohaté, pošehnané lrajinč,mů
lol mrcholh ulrpmajíci tuto lotlinu, leíh
nepříteli přelašejici, iii-eb mffech lraiin,
íeš p_ob šeglem Gmatoplulomhm fpoienh
hhlp; — lboš hp mohl obepirati, že tato
miflnoft přihobněifii pro flarou oíabu Bhla,
nei mňechnh oílatni po celé SDĚoratoě?
Sefftě r. 1258 usnala lomife, ltera ob
lrale Dlalara ll. whflána bhla lu mh:
pátrání miflnofti rohobnč l 5alo3eni hra:
nični pemnofti proti žlRabarúm, že tento
oflrom řelo Ellioramh neipřimčřenčifli !
talome'inu účelu ieft. QI tal jel't bhl galoz
gen nhnčifii .Dtabiflt, jenš mnoholrcite
ímé úloge co hraniční pemnoft proti Elina:
barům maboroioal. gieni poehhhnofti, še
mimo fblatno Šábně flaré mčfto na QBels
loswloramč fe nehobilo tal 3a hlanmi
fiblo mellolnišat naflleh, jal prámč oftrcto
brabifftílh. QBhorách ffalnalóch nenale=
game šábnheh mětffieh oíab ; tam jlou
hhlh hrabh flamčnh info pláči hm'gba na
přilrhd) flalách, hrabh, ienčto pro nebo:
1ftatel proftorh _a potraibh jen malou čáíť
looiomnilům ip íohě nlrpwati mohlh; jal
mlle ale polrama neboftačomala, hhla
ojaba přinucena, nepříteli le mgbáti. Ba
tou příčinou mpflime, še Sloniílaro, bhm
m Ečminč ohlličen, %ěmcům poblehnul,
lbešto hh me ímé „netohfletoně“ ochrás
nčně pemnolii moiílu němedému mitěgně
obporomati bhl mohl. Bemnlifli hrabbp,

Web; a nc'ifpp bhlh bobhth; ale hrab fám
i 6 mčftem ob nepřatelům guřimheh uma:

román a aadmoán gůftal.
QBibčli jíme tebh, že poloha ololi

„brabiíltflěho pro ftarou oíabu melmipřis
hobna jen a nahubem iefitč mice jiftoth,
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je tam QBelehrab n) flutřu ležel; mflimx
neme=li fi mífeho toho, co oněm napfc'ino
me ftarhch fpiíeeh, ; nichito fe přeímčb:
čime, že to, co fi o %elehrabě pomiba
nač lib ob tifice rolů ieft ílutečuá nes
mhmratná pramba! -— Sal letopiíec
išulbaiílh mlumč o něm ialo o welile'ui
„hrabě" žRoftiflamotoě, nepřibáma jmena
íame'lw, ieliloš můhec gnámo hhlo, ieliloš
pro fmon meliloít a pemnoft tenlróte po
celém fmčtě flhnul; tal i oninoíwčblemé,
fteři měla 'Gioatoplufomn neihlišffi Bpli,
imenowitě fe ho negmiňuii, ieliloš ten:
trate QBelehrab a jeho finale nbálofli tal
mňeobecnč gnómé bplt), že o něm ílom
fliřiti sa ghptečno fe pomašomalo. 53mm
fměbel, lterh ale jméno „QBelehrab“ net
napfal, ieft pra5ílh lanotonit Řofmac,
íměbomich letopifec neiftarfii mČSedyáeh.
Dblub to afl mime, ge Qoímas o QBe=
Iehrabě mčbčl? QBimc to ob Druhého le:
topiíee čeílého,ob Dalimila, lterhímou
lroniln r. 1314 flončll. ?! co pramiSDaz
limil me ímé fronice o ŽIBelehrabč?
SBrawi, še čeflh lniše QSořimoj mo:
ramílěho Gmatoplula agBelehrab:
flěho arciblflupa !Uletoběie o lřeft
profil; ge tento arcihiílup hhlžŘel',
a mffi fm. flomanllhm flaioiioal
iawlepi a že na QBelehrabě prm
niho Gedha polleftil. Dblub ale,5eptá
fe mne nělbo, ©alimil to iočpěl? „blamni
pramen, ; lterčho Sbalimil čerpal, hpla
Roímafoma lronila. Řofmas, jebnaie o
lřeftu Éolimoiomě, ubáma, še mice o
tomto lřeftu, co fioětognámč mčci flow

Hiliti nechce a umóbi ípiíh, lteié gemruhg
ně o této připabnofti iebnaii. žllěco prh
lge nale'gnouti m primilegium moraioílč
cirlme, něco m Epilogu aemč moramflča
čeflé a něco prh to šimotopifn ím. QM:
clama. Into půtoobně latimlh piana fe
genba o fm. %áclamomi, tteréšto čeflh

přellab ; prmni polotoice l_4 ftoletinám
gnóm left, mhpramuie: Roni pal po fmrti
liv. Qhriíla jeho bratr žDhtcbčj moram:
ílóm hiílupem fe ftal, flamní) lniše čeflh
$ořitooi a jeho hohaboiná d):iť, ím. Qub
mila, přiiall lřeft m měftč, ienš QBele
hrab fluie, lbe iiblo a íláma moramflěho
arcibiffupftmi bpla. Iuto legenbu měl
SDalimil to nulou, lbhš nám ; mrdm bo
tčenou gprámu bal. 'Boušil tebh, jal na:
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blíbuouti he, oučd) pramenů, na Pterčš fe
RofmaB, ja! na toůbcc mámě, obmoíámó.
QBčbčl tcbo Rofmas bobře o 'Iž'elebrabč
(: mob! to booře točběti, bešto ieu fto a
rcrefát let ro Gmatoríufomišií. Mnich
Bo to to ífuth: Eóti přepobimuá mčc,

mot) muž, ieuš fe ferifomóuím čcffóď) bě=
iin minimal, o brušué Morawč uchIuic
ročbčl! Be ale .Rofmas imenoroitč :: se:
toruímčii o Morawč ucpíffe, ural fám
tobo Účiuu: muftí I-o rtů len opalo=
mati fmčtopxámě měci. Dalimil ale, ienš
189 rofů po Rofma fmrti šil, muíeí, ie
Iifoš ga něho riícmué o QBelefu-qbč Ie:
genbo fnab iiš říbfíí a m.;ácnčřffí bolt),
ramět QBeIeInabHoufmčbčeuím iměua
:! ubáloftí rotomfhou uiiniti. Rronifa
Salimiloma, ifouc čefftinou íeoíána, mice

' bo uórobu tonifla a rogfíířeučiffi růíoBila
guámoft ?Belebrabífou, nešto Rofmaé,
Bot h) i o QBeIebrat—ě faměm oofiírnč
M;! žernaí, vínu) latinou, Iibu nim; při:
(buben nebot. Eim ale, že fc Řoímao ob:
toolómá na ftarfíí prameni) iebuaiící o
!řd'tu Sořímoiomě, o přícbobě ho. Rty
rota bo Moramt) (: o arcibiftuuftmíwřes
íoběiomém a t. b.; naoómáme ořeímčb
čení, že to, co o ŽBeIebrat—ě aš pofub
ifme imeuomali trubicí, to Ruth: ne
momtatuou ieft orambou. iB mitře,
m Blatně, m Děvínč ERoftifIaro neBoIo=
mat; panoroal a fíbIeI na QBeIebmbě,
a nebo! ten %cíebrab ničím jiným, než
ona melifá perouoft (melfó brab — 28b
Iebrab), ftcrě ERčmci fc tal bimili.

*Broč uám ale na tom má to!
muobo gáíešeti, šeptá fe fnab fbofi, gbašdi
ERoftifIam na %elebrabč fíblel, neb ne?
!Utuobo, ořcmuobo, bat mffcďo nám
mufí gáltleti na tom, bragi tra
iané: muíi nám gáíešeti již proto,
je fmatofroatč powiuui jíme fta
rati fe o flamné otcům činu a o
mina, lteró o iciid; flámě a meli
fofti nám potomtům íwěbectmí
bámaií! iBroč ptčuieme o to, abb !. o.
pomuit u žRoufiuoma, na památfu, še
tam cífař Sofef II. oral, galožemj, roštu
opratocu a obuomen Bol? Baromenuli
bychom fuab Beg tobo pomuítu na toho
filedpetuěbo Iibumíla? D uel žíle toběč:
uoft nás nutí ouobo mífla fl mášiti, na
ťterěmš on bořágal, že celý nárob cti a
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miíuie (: še šábnóm ftamcm neroototbuie.
$amčt ŽZBcchrabflá nám tcbo muň Býti
brabá, poučmabš QBcIebtab ieft flórou
a ogboba mellobčiiu moramffócb.
ŽIlc pamět !Belebrabffá nám muií blití
taré fmató, proto, še tam blabomč
ftotoě naffi íímč miro Iřcítan:
flé rogfítoali.

Seft %óm, bragí haianč, iiňč gc
žimota fm. Gorilla a Mttbobia, fabie-_
ttoím mobauěbo, gnámo, že řRoftiílato po:
motal broa bratru Gotunffč bo EIRoramo,
Bo (ib u míře lřeftauffé upemňomali.
Eim, še ŽRoňíflam imaté Bratra pomohl,
uáflebuic, še tito iiňě fe obeBraIi bo
blamnibo fíbla pauomnífoma, tbc
fiřebifítě celé btšamt) icbo Bolo: iclitoj
jiné! 51; ueínmííně Bolo, touhu ic moc:
uář bo ftoé gemč bot oogwat a oni Boli
íebo blatouimu měftu myom. ERenccbá
fc gapříti, še ítoati aoofftolotoc' nam oo
gemíd) Stoftiftamomóó—a pogběii Gmato:
olufomód) outotoali, mffubt) fm. míru
©paňtelomu fágaiíce; toffubo třtíce, mňubo
libu šcbnaiíce; ale též gaoříti fe ncbó, je
to blamuím měně Pníšecim tafc' bol blatouí
tofiet bioceíe arcibiílupířě, bcšto ob
noláfítuč fm. "Wctbobči, moučim muobč
šálu úplně toe míře fřcfťaufté (: poíročtim
je na tnčgfiwí. ialošto fm! fpoíuptacoms
uíto me mínici $áně ! rogmlumám toffc
liialóm „a fborům (íonobám) íbromašbo:
mal. „Be to onom čafc ! tahim rogmlu
mám a porabám blamní měfto mocná:
řomo ueipříbobuějffí Bolo, jeft ua bílcbui,
aut [uab muobolrátc o to běželo, aby
oauomníl rychle a bůllabuč fc “' neb oné
mčci a _;álcšitoůi náboženílé ujal. — —

s.)Qeimc'nfíí ílámt) bofábnuía QBclfos
moramítá říffe oob šegíem Gmatos
pluh, fouomce žRoftiílatooma. Gmato:
oluf fc roofíinul ua ftotec moratoíhá gtd:
bou, fpódwnou ua íměm ftróci fRoftííla:
roomi, ienš m žRegnč t. 870 oflcpeu a
bo tláfftera ftrčen bol, the; prá telé 3c=
utřel. (šmaloplut tebo iíftě gíočinem ftal
fe uáftupcem SRomflamoroóm. Bbá fe
mííat, še Iib mornmffó mřelou !áfl'ou uo:
m'bo pauomuita íměbo milomal; nebo!
ia! mile Gmatoplu! ob mčmcům saint
ici? byl, celý uárob moraloító ie popmi:
!;qu pob tučgcm Glamomircm,
heró člen fuišecíbo tobu byl a o učměto



Čtení děje-, země- a životOpisné.

to letofíním talenbáři přeháíná báíeň po:
lo3eua na ftranč 83. Iatowá nabn'enoft
bobpalomala tenlráte Glomanftmo m gr:
ciblocefi Metbobčjomč fpoicně, 3e i (Ses
dptoč 3branou mocí ptoti !)lčmcům íe
obořili. 93 této nefná3i obrátil fe trál
Qubtoít ! 3aiatěmu Gmatopluloml, 51; m
čele bamořfte'bo moiífa proti ělamomiv
tomi bo 910th1) tábl a po3bmibnuu
gnomroanům náftlím ubuftl. Rrátlo3raci!
Šáball, aby flunce fe 3atmělo, aby ftrom
totenem bo mónto fe wopínal, abl) ion
na math: 3bmtbal lámou a otci ímému
lal! ŽBěběl Gmatoblul bcbřc, ' 3c iinal
ae 3aláře fmémolnód; (: uaputmýd) E)?čm:
cím) nemqmá3ne, leč lbp3' talomúmi pro:
[tí—ebn)proti nim iebnati Bube, ialómi
oni broti ŽDŽoraroě,iebo mlafti milomané
iebnali. !Blaft moraloflú mu fila nabe
mňeďo, ji floušiti, _ii 3melcbiti, iejímu

_pobmanění na m3bt) loncc učiniti, její
jméno mqi nátobq mfíemi oflamiti, bql
cil iebo 3imota, bola Inabu, fterá mel:
lou ielyo ruífi naplňoroala.91eui po:
óbbnofti, 3e tal fílecbetm') mu3, jaro/37
Gmatcplul byl, bloubo 3ápaftti muíel
fám Be íebou, ielito3 la3bé neotamofti a
falffe, bot bt) fe i na nepříteli 3lcítném
bopuftil, fe umaromati chtěl. ?lle jal ten
ltáte wěci ftált) nebolo jina! mo3nc, neš
lfti3 wč3ení němeďébo fe mofmobobiti.
Iábnul tebo to čele moiífa melitébo to
Šmoula—t); žUloratoané pob Glámomírem
mňubo přeb ním couloali a fonečně fe
utelli bo brabu řRoftiílamoma, tamš je
Cfšmatoplul pronáílebomal. <J.Šobnuirami

tobo měna, toti3 pob QBelebrabcm to3lo_=
3ll ©watoplul tábor fmůi; íóm mfíat fe
obcbml bo měfta, ialobt) 6 oíabou lu
ptoípčcbu ltále Qubmíla rolomati a mb:
iebnámati chtěl. 3 tobo wfíal, 3e l;neb 6
oble3enlymi fe fiebnotil, mbímíta', 3e ii3
břime mílecbno Be fmómi robáto umlua
toeno bylo. Qib na ?Belebtabě [bromá=
3bčm$ miláčla ímébo 6 náramnou přijal
taboftí, a Gwatopluf, mra3im na tábor

nepřátelíló přeb měftem to_3lo3enó, $a:
mořam) úplně 3ničil, tal 3e ien málo 3
nic!; ínab uprdmouti moblo r. 871.
%laft byla ofmobo3ena a Cžmatoplut ftal
ie mítč3ftmim imám mftítelem líbu ílo=_
manflčbo. 'Bobolmč afi přeb 800 lett) ně=
mech) tni3e i'ltminiuit %čmce ob iba' tím
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íte'bo mnímol—obil, přilálam toti3 římflé
moiíl'o pob wan-em bo leíu teutobuv
íle'bo. Int fe ftal náš ©watoplut ofwo:
bobitelem ©lomanům, B ttcrómi sJlěmci
tou íamou měrou nallábali, jal bříme
Slim—mé B němeďomi nárobb. ?lrcit iefítč
bmě leta mufel lib nuoramíhá proti %čm
cům o fuoobobu boiomati; ale ěmatoplul
LI'I ialo anjel ftrá3nó při libu fmčm a
talomě 3íffal fobe' flétnu; a láíh) u tuned)
foufebnída uátobům íloxoanítódo, 3e toto
ínab wíce 3 nátlonnofti neš 3brannou
moci Gloatoplulomi fe robtobowali. Ia!
íe ftal Šmatoplul měblaínúm ltálem
QBellomoramffóm, tal oílmoil jméno mo
tamffé a ujiítil nám ŽDÍoramanům ílam:
nčbo jména aš na louce fměta. Int fe
ftalo ílbclni měíto Gmatoplufomo, QBele:
lebrab, ilcwútmjm a památfa onoho toe:
litána bubi3 nám tím íméúiňí, 3e uínab:
nil (\ tleftil ceftu bo rogfúblýd) lrajin
ílomanítódp, ob Samo c3 ! Babí, ob
slššltarm) aš ! Nitře, fmatčmu mu3i ©e
lúnílénm, ien3to přiňel ! nám me ime'nč
Řrifta uířišomančbo. 3eft pramba, 3e oto;
ftiflam byl prnmi, jen3 íwaté bratru) bo
mtm-mvt) romolal; ale tím, 3e Ganto
plul ímou říffi a3 ! fbčminu němeďému

na 53an problou3il, talé uínabnil fm.
ŽDÍetboběion—ipráci: íRiffe ©matopluloma
:: arcibiocefe žDletbobčioma měn) to famě
hranice. Sméno ŽDIetbobčjomo ob ime'na
Gmatoplula ieft nero3bílno a nero3luči=
tclno; nebot oba mu3omé ! iebnomu cíli
ipolu pracomali. Sméno SRoftiílamomo
teprm fe ftalo 3náměifftm oo Dlouhém to
běiinái; naííicl) babáni: ale jméno Gum:
toplulomo fa3bé bítč 3115: ml babi-e, jat
fw. EDÍetboběie a Gorilla. „Grimm:
plula blebati" iel't bě3né přiílomi na
*JRoramč. ?l toto 3imé 3pomínc'mi na ím.
Žmetboběie (! Gmatopluta, in! to náš lib
to príou měrnod) ob mnoba ftoletidyomá,
ieft nejpatrněin'i bůta3, 3: ŽRoratoané
bobře 3naií 3áílubo obou brbin! Gmato:
plul motomano oímobobil 3 iarma ně:
meďe'bo :: Wetbobči je moloupil 3 břichu ;
Gmatoplut tal libu íme'mu toolnoft těla,
Wetboběi [mobobu bum; Gmatoplutnáů
oflamil, Žmetbobčj nás obla3il a poftočc
til; Gmatoplut nám bal flétnu, žUčetbo
bčj lráíu a proto; nám bubteš jména
obou btbin brabá, ímatá (: flebuime3
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fiopp jidj. ŽB neporufjeně a ničim ne5a=
lalené fmotnoňi pečomali oba, led! a ars
cibijtup, o blabo těd), lteři projřetelnolti
Qoši jim bpli jměřeni a přejeme, bp
tašbtj žlJloraman 5 nič) fl bral přitlab,
jal je tolaft milomati, ja! je míra to:
nati a melebiti má. Into Brattjtá (díla,
lterá hóle (: arcibiflupa ípojomalanvčbus
ani to nás pemné přejměbčeni, je ten=
fráte nárob náš nejfpanileji roóhoete,
lbpš láílu ! tolafti jajmětime Iájlon lu
míře: netečnoft toe míře učiní nás djiab
ntjmi ! nárobu! ——

ŽBelebtab mfjal jefjtě ajiněbo oblebu
jej't pro nás přebůlejitú: 6m. Eletljoběj
nebonejl jen miru Špafltelomu ! nám;
alebrš on Be fm. Gprillem mpnálegcem
agbultj gološil prmni pijemnictmi jloman:
ne a umojnil nan'im pteblům tebp, to,
co mpíleli :: cítili, na řeči flomanlté pií=
menami mpgnačitl a pro buboucnoft 5a=
cboroati. žlrcit nebo! ingot, bo lterébofm.
ŽIRetbob fmatá pijma přelošil, ten famó,
jah'jmj mlumeno bplo mesi Iatrami a
Řrlonofjami„t. j. tp Glomenflu, na Mm
ramě a to Gedjáglj, ale bpl mu tal při:
bugen, je tašbtj chjofioman, ba i iBo:
Iál, mne a Gbarroát jemu jnabno poro
3uměti mobl. 6m. apofftolomě píali totiž
jagplem ftarojlomanílóm, jebošto je po:
bneo na cirhoi pramoílaroné ujtroó. Slam:
loli ím. Žmetljoběj m tiíji Gmatoplulomč
fjel, nalejnut tebp mfjubp gáftupp jebo
flomům blaljomčj'tmjm nafioudjajici anem'
podjpbnojii, je me mětfjid) měftedj béie
je gbrjomol, ne3=li to meníjiďj ojabádj.
“Dolaguje nám topo pifeň lráíná, jej je
na Glomenjlu aj pobneo jpímá, lterouš
tuto jbčlujeme, anť talé nafje topřfnuti
utmrjuje, je jméno „ěmatoplul“ a „Ske
tljoběj“ jíou téměř nerojlučná. $iíeň ta
jeft ojbobou jbirlp Rollatomp.

Nitra milá, Nitra, ty\vysoká Nitra:
Kdeže sú té časy v ktorých si ty

kvitla?
Nitra milá, Nitra, ty slovenska máti!
Co pozrem na teba musím zaplakati.
Ty si bola někdy všecky'ch krajin hlava
V ktorých tečie Dunaj, Visla i Mo

rava;
Ty si bola bydlo krala Svatopluka,
Keď tu panovala jeho mocná ruka.

-lrájná žifle Ergo gničena bola.

pútolp.
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Ty si bola. svaté město Methodovo
Keď tu našim otcom kázau božió slovo.
Včilck tvoja sláva v tuoni skryta leží:
'l'ak su časy menió., tak tento svět

běží! —

íDoráši tato pijeň na onp čaprbpč
Gmatoplul, jal jíme je ji; bočtli, to
mitře jefjtě co lr—ílemic fiblel ; jeliloš ale
teprm ča čajů jebo melelrálomóni jm.
Emetljoběje na jmém brooře cljomal, to!
uo Humenné, duěie oíiamiti ímé blamni
mčfto, oba ímé miláčtp to Slitře fpojuje,
ačlolim to Stitře tenlráte _iiblel ŽBidjing,
Zliěmec, co biftup. — —

Žlplať to tb ftutlu útěfjná bobu, me
lteré Gmatoplul nab moramílou řifji
mlábl. má! bpl ctěn ob libu fmébo a
trál ctil .: djránil lib fmůj (: nab oběma
bběl fmatij apofftol Metboběj, abp (bos
bili po ílomu a po ceftě *Bánč. Sméno
ŽUloratoanům bplo jlomútně po celé Gmropč
a lrál Gmatoplut „nejmoljútnějfji měla
jxoe'bo panomnil.“ Žlle bobujel! Into

Daboba
[ibu morawíťébo fmatp arcibiílup žUietbo
bčj umřel bne 6. bulma 885 a fmaté
jeho tělo podjománo jeft me jbornim
chrámě %elebtabjtém. “Bo jebo jmrti ja
čali ímutné čaji; pro řiíji ?Bellomoraw
flou: glčnteďt') lrál ?lrnulj, Boje fe ohromně
moci Gloatoplulomp :: nemoba fám jemu
obolati, mujmal ubatne' jejbce ílRabarjte',
ln; na řifli Gmatoplulomu čafté činili

Sal blouljo Glpatoplul šil, řiňi
jmou uchránil ; ale po jebo jmrti r. 894
řiííe jeljo. 51360 gttojtotána byla (: řifje
mellomoramjlá na wic bitů je togpabla.
žUlabaři plenili Branně po mlaftimoramc
jté, gabijeli obproatelé, togbourali mčfta
a, jjouce jefjtě tebbáš pobanp, pálili lo
ftele, tal še téměř lajbintou ftopu flato:
moramfté flétnu) a meliloj'ti mpljlabili.
Ia! bp! gničen náš žlBelebrab, tal poňel
jborni loftel fn). s.metljoběje pob bupotem
mabarjltjd) je5bcům. S'ebinó pojůflatel
fnab fe ubršel m lapiičce fm. Sii—iba, jej
na ofttomě brabifjtflém fiála. QBelebtab,
íiblo ěwatoplulomo, gbpnnl; ale mifto,
lbe flál, ubršelo jméno „l)robifjtč", a
balo pa! nomoůalošenému ob Dtaláta ll.
mčftu,jméno. IIplpnqu 184 rolůašábntj
pomnit nebpl mpjtamčn na onom miftč,
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tbc [tátoa ftaromoramítá u ncimučmm
tožtmětu fc třpótila. Qib mnat, ifa pas
měttitp ncžmětfficb bobtobincůto tmách, u)
úftecb cbomat úpomíntp :: žprámt) bámnos
mětofti oftatocně, otcc to žbělomal fpnu
a'tcnto mpptamomal žaíc fmóm bětcm,
ta! že flétna QBcchrabító fc ubtžcIa iato
potot ž ptamcna nctooíódyaiicibo tctouci.
Int uptpnulo, int item pobottnut, 184
tct, až žbožnó martrabě EIBtabiflaio ic
nfncfl, pomnit topftatoětt oněm mužům,
ttcři náš nárob fmětlcm Sřtiftomp toirt)
obbařili. Baložil totiž btc fpůfobu onobo
měroucibo a nábožnébo wětu tláffter a
iclitož bo tcntrátc ímatóm bratřím měs
nomati nctnobl, aut icfitě to ŽRimě ža
fmatě užnáni neboli (ftato fctor1349);

imcnoroal onen nomožaložcnntlántcr poblě
měíta, tbc na Wtotamě ímé blamni fibto
měli, imcnomal bo totiž ?Bclcbrab, tim
tdběji, proto že bo na bližtu bómalébo
QBclcbtabu mpftatočt. Qtdy! SGH) tcntrátc
bp! ten %clcbtab! Smcnuic mcži ftattp,
ttctě ttáfftcru batuic, žbožnó mattrabě
%labiflato taté Betcbrab, „bři toc m ěfto,
npni web!“ — Gtaro QBclcbtab iiftě
požůftámal ž btoou bitů: Rtátomfté Ublo,
tbc Gwatoplut ftototoat, Icžicina oftromě,
tbc požběii brabifft touftaměn bp! až
měfta famc'bo, ttcré fc pobté npněiňibo
.Gtatěbo měna,“ icfftě 1202 žběmiopna
ttcnc'bo, rožtabomato až t npněifžimu 91%:
tcbtnbu. QI to icft tcbu tcn mctcítamnů
%ctcbrab, tbc Gmatoptut a EUtctboběi
fiblcli, tbc $ořimoi potřtěn a EUtctboběi
podpotoán bot; to icft tcn QBcchrab, to
icbožto fmatpni r. 1863 tifictctou pa:
móttu přitbobu nafíid) ftp. apofítolům
tlamiti cbccmc, to icft tcn QBelcbtab, o
ttcrěm trót ?Btabiflato r. 1511 pfat, že
tam blamni měfto ŽUtoratob ftáto, žctam
toita třcítanítá na žUtoratoě fmůi prinos
počátct brala; to icft ten %clcbtab, tte:
rpž ožbobiti mufimc ftuftně, bat nábbctně,
boóom ptoutóžati naffi úctu těm, icnžto
přifili t nám co požcbnani mpmotcnci mc
jménu iBáně. Itíic lct utonuto to Iůno
čafůto, mnobo :: mnobo měci fc promě
nilo, ale onen bar, icnž nám 66. (St)
titI a Wtctboběi boncíli, fc neproměnil a
neproměni fc; mžbut pocbáži ž mřčnoBi
a tocbc nás tu měčnému btabofta
tocnfttoi.
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žvtnobó měřici fnab m bucbu fc po:
ptá, tbo poutě Gorillmžmctbobějíté ža
čalu. Dbpotoim mu, že cb ncibámněi
fíicb čaíům tib ftotoanító na ona mifta
putoioal, ttcrá přitomnofti fmatócb apo
fítolůto žafměccna ifou. !Bffat putuicmc
jen tam, tbc nám iatáft fmntpně žáři.
Ražbó poutnit žábá tobě, boražito tu citi
ímému, iatéfi útěcbo buffetoni :: ža tou
přičinou fc putuic icn tam, tbc cbrám
!Báně Gc flužcbnitp božimi žůftámá. Sc
litož fmatpně QBclcbrabftá ob pobanítod)
žDtabarům ftroftotóna bpta, lib náš po
topnpnuti 1“er wcltomoramfté m nciftat
“id) bobád) na %clcbrab putoioati nc
mobl ; putoioat tcbp tam; tbc něiattž to
ňcl ž prtootnóď) bob tčcftanftioi na
QBcItomoramě (m bibccft cprillomctbo
běiítě) bpl. Iatomó cbránt Dál lp Stítřc,
nětbciffim fibtc trálcroicc Cimatoptuta a
že mtoramanc' u boiněm počtu tam poutě
tonati, mime ž lifting, ttcrou trál uber
itn (štěpán fm_cttbr. 1006 topftntoit am
nižto fc žmiňuic, že to Witřc mnobo Iibs
fttoa moraioftébo fc fdyc'iží. skoč bp t.
1006 a icíttč přcb tim bpl cbobitoat bo
Ettittt) Iib moraloftp? leč že cbtět žaíwěf
titi pantáttu ítoód) btabožměftůip; aut na
Moramě icfžtě žábnc'bo ncniěl dpfámu na
ončd) miftcd), tbc třcftanftmi ítoůi pripo
počátct mžato? Sat bloubo tpto poutě'ž
s.moramu bo ?tittp fc tonalp, ncžnámo;
ale podmbnofti nemáme, že bélc fnab nc:
trmatp, ncžrti tláfftct QBclcbrabftó žato
žcn icft bot. Baložcnim toboto tlántcta
obnomila fc ftatoílamná ímatonč (: pro
tož iuž ncbplo QJtotamanům třeba, na
Glomcnfto, tcntrátc SDtabnrami pobma
něně, putomati. Wtartrabě %tabiílato
tlántcr %clcbrabftó tooftaměl ža' botou
[pm měftcm, antě to měftě faměrn ně
tbciffim, totiž na bližtu řctp žDtotamp
tláfftcrni bubotou Baměti, ncžbáto fc bpti
tabno opatrnóm řcbotnitům, abp ncínó
žami toottupuiici řcto ncmufcližápaíitoati.
HBimc, žc toftct i icfítě na npněiífim
fmém, přcbcc bobinu ccftp ob řcto Emo:
tarot) mžbátcněm miftě :. 1587 o celí)
totct mpmóficn bóti mufct, protože mu
mlbtoft náramně fttobita. Sat toftcl ŽBcs
chrabítu nuni požůftámá,. jen již čttotté
ftamcni. SB!:tootni r. 1190 nebo 1198

Malátný čirémtobufitítticbbouřicb(1421)
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jničen a tepnu mcgi 1430—1439 05: ' němu; ale není, lbtj tiíiclctou po;
nomen but. Ialto ohnomená fmatpně móttu nafjicb neimčtfiidj bobrobincům
jbořcla 1681, načež nomtj loftel t. 1684 flamiti chceme, gurccnila je nás mřclá
mpftamen jcft bol, muj mna! 16. čer: touha, opět putomati tam, tbc hlamni
mcncc [. 33. 1719 gnomn pojárem pojící. jiblo fm. Mctboběic Bula, tbc on nafiim
SZijot jcfjtč m tom jamt'm roce fmatunč přcbtům jehnámal (: lájámal. Ghomejmcj
%elebrabjtá 5 popelc gačala pomftámati lu fantóm mujům Golúníttjm u) prjou
a m nunčjfji ímé pobnatě ji bolončil ímtjd) talomou (dílu, jarouš nafli přeb
opat Scief 'Malá. %ugbmijcn but tlánter lumé ! nim munitali. lltašmej je mbčč:
27. gáři 1784, a roflcbnt průlet umřel ntjmi na té míče, ia! oni ! nám bobrtjmi
mc StBifjlowě, fbešto je to ncicbné mě. a občtimtjmi je djomali; mějme na multi,
"tanífé tobinč rogličné wgácnofti po něm je nafjiímatoímatou powinnofti icft, fma
n melité úctě chomaii. tuni s13Žaelcljrat>ítcu tal njbobiti, jal

Ialto, broji trniané, je má to s oni nás! lráíou míru Rriftcmtj namnabili.
nafiim miltjm %clebrubcm! Dn bol ga: Žlelábcimcš jim úctu tam, lbc nás !
iiftě foléblou mirt) Rriftbmtj mc Haman: šimotu měčněmu pomahnbili o jaloj je:
fltjd) nafjid; mlafticb, But jaiifté jiblem iid) jájlnljt) jfou melité, tal Babiš nají:
nafiid; fmattjd; apofjtolům! žanchá leta lájta ! nim mronci a měčná.
ifmc [»in ncmbččni a nemnimamint v_ Brandl.

Pozn. pořadatelovo. Za důmyslně & ušlechtilé poučeni toto o sv. Velehradě jest
zajisté každý kat. Slovan. slovútněmu p. Brandlovi : celé duše povděěen; jelikož obhájil
čest a posvátnost sldla Methodova proti lichým námitkám, kteréž pošly z téhož zdroje jako
podezřívání kraloďvorského rukopisu. Vsecky památky, kteréžto svědectví vydávají o slávě
Staroslovanův začali zapřisáhaní nepřátelé našeho Bohu a vládě věrného národa vyvraceti,
abychom dostali nechuť sami k sobě a nedůvěřovali v hřivnu, kterouž nám dal Hospodin.

-— Ill.

Svatopluk '
od J. Soukopa.

Svatopluk, náš kníže převýteěný, Po tisíc už věků v prachu dřímáš
Moravu jenž druhdy proslavil, Velikáne mého národu,
Umíraje radu zůstavil, Jako tehdáž na. svém odchodu,

Kteráž činí národ přestatečný. Tatěž zlatá slova podnes hřímáš.

Svornosti by svazek milovděčny' Ach! a marně sluchy tupé jímáš,
Mezi Syny svými upravil, Čeleď slepá jako v závodu

_ Dřív než ke hvězdám se odplavil, Brojt proti slunka východu. .
Slpami jim věstil zákon věčný. Vstaň již, dokaž, že si vlasti všímáš.

„Po jednom je zlomte“ takto kázal— Ejhle! Svatopluk náš z hrobu vstává
A hned praskly v půly zlomené; Jará krev mu proudí žilami,

Troji zlomit žáden nedokázal. Věčný duch mu mladé tělo dává;

„Takto dítky k sobě stůjte,“ volá, Rytířským nám Panovnlkem kyne:
„Všecko mohou sily spojené, „K předu spojenými silami!

Větevjedna bouři neodolá.“ Svornosti jen Sláva věnce víno.“

o* *
*
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Piaristská residence v Hustopečí.
0d Jana Dundůlka. “

(Pokračování a dokončení).

Po celý čas francouzských válek
a více než jedno desítiletí na horu
stopy historické osudu piaristské re
sidence v Hustopečí jsou příliš řídké,

' tak že o podrobnostech ani mluviti se
nedá; avšak neminu se s pravdou,
dímli, že trvání její (vyučovacího toho
ústavu) mezi bytím a nebytím po
ten čas se nacházelo, jak to také
dále vysvitne. R. 1805, 21. listOpadu
přišli Francouzi také do llustopeče,
obmýšlejíce se v residenci ubytovali.
Když francouzský komisař 24. listo
padu nadzmíněného roku si prohlížel
residenci v průvodu Stěpána Breyera,
který od městské rady onomu přidán
byl, tázaltě se Francouz průvodčího
svého: k jaké že potřebě obyvatelé
domu toho jsou? Načež on jemu dí:
že mládež ve sv. náboženství a v ji
ných předmětech vyučují. Když tedy
tomu tak, vece ušlechtilý Francouz,
jsou to hodní otcové a odešel, aniž
pak tam více ubytování hledal. Později
nejeden francouzský důstojník zamý
šlel se v residenci ubytovali, čemuž
však městská rada vždy odporovala.

Škoda, kterou město za času
francouzských válek utrpělo, páčí prý
se na 80.000 zl. Značná to suma!

Že však i v těch těžkých časích
městská obec o udržení vyučovacího
ústavu u piaristů pečlivá byla, vy
svítá z toho, že r. 1806 na výživu
2 učitelův pro latinské školy 500 zl.
podávala, ujišťujíc spolu , že krytinu
na stavení opravit nechá. Netrvalo to
dlouho, an r. 1821 pro všelikě ne
dostatky 3. a 4. latin. třída opět za—
šly. Pat. Sebaldus, superior toho času,
vyznává, že všecku spoušť na resi
denci našel: okna byla porouchaná,
školní světnice, střecha a hospodář
ské stavení čekaly na neodolatelnou
upravu; ba i na oděvu se řeholníkům

nedostávalo. Na prosbu nadzmz'něněho
p. superiora obec sbírkou 166 zl.
31 "kr. sehnala a jemu doručila. Ne
budiž to nikomu nápadno, nebo válka
ničeho neušetří. R. 1808 Francouzi
v Hustopečí po tři měsíce pobyli, od
8. srpna až' do 4 listopádu, a po ně—
jaký čas také v školních světnicích
nemocnici udržovali. Toho času měst
ský konšel Jos. Freudenreich fran
couzskému důstojníkovi byt v resi—
denci vykázal, proti čemu veškeré
měšťanstvo reptalo, řkouc, že ač ví
cekráte tací hosté v Hustopečí byli,
přec nikdy v residenci ubytování ne
byli.

B. í822 městský magistrát opět
800 zl. zaručil se na tak dlouho od
váděli , dokud ve 4 latinských ško
lách vyučováno bude; provinciál ne
byl proti tomu, než právě toho času
nedostávalo se učitelů pro latinské
školy, a tomu na mnoze přičítati
dlužno, že již následujícího roku 1823
gubernialním nařízcnim_3. a 4. lat.
třída vyzdviženy byly. Zet se to měst
ské obce bolestně tklo, vídouc se v
dávné náději zklámanou, netřeba do
ličovati.

Snažnost zakladatelů však neu—
stála, a r. 1827 sebralo měšťanstvo
na novo_jistínu pod tou výmínkou,
aby HustOpeč řádné gymnasium ob
držela.

O dosažení tohoto vytknutěho
učele bylo jen vlažně usilováno, azů
stalo to při prvnějších závazkáchtoho
ctihodného řádu, an zatím se vší
ochotností zvětšené úroky residenci
odváděny byly, aniž by se přání za—
kladatelů ohledně nové sbírky bylo
vyhovělo. Místo rozmnožení škol p'o
tácel se ústav ten mezi ustaviěnou
změnou a vyzdvižením jeho; a dle
stávajícíh'ovyučovacího způsobu
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bylotě dne 14. září 1821 rozhodnuto,
že v 3. a 4. lat. třídě v Hustopečí
jen tenkráte se smí vyučovali, když
od veleb. řádu zkoušení učitelé
ustanoveni budou. Nutnost, aby pro
každou třídu vlastní učitel ustanoven
byl, přimělo magistrát k tomu, aby
kapitál se vynašel, z něhož by 2uči
telové ročně 800 zl. vydržování byli:
naproti tomu vzal představený řádu
tu povinnost na sebe, žádoucí počet
učitelů v Hustopečí ustanoviti. Ktomu
také zemská vláda ode dne 26. září
1822 přivolíla, že v 3. a 4. lat. třídě
se smí vyučovati, když pro každou
třídu zláštní učitel zkoumaný do
sazen bude.

Tímto rozhodnutím bylo přání
měšťanstva úplně vyhověno a tím
více, an náděje byla, že svým časem
řádné gymnasium Hustopeč uhlídá.
Náděje ta vše oživovala a každý byl
hotov podáním kapitálu k rozmnožení
zláštní jistiny napomáhati, by se usku
tečnilo, co předkové tak šlechetně
zamýšleli. Mimo to byla již letos
stavba (oprava) na útraty měšťanstva
se vší mílovností předse'vzata a vše
vynaloženo, aby i to nejmenší přání
veleb. řádu vyplněno bylo. Z toho
dalo se také očekávati, že podle při
činění toho záměrům mčětanstva se
zadost učiní.

Překvapilo to magistrát a celou_
obec, když jim krajským úřadem
dne 18. února 1823 gubernialní na
řízení ode dne 17. ledna 1823 toho
obsahu sděleno bylo, že totižto na
hoře k vědomosti přišlo, že protizá
kazu \! 3. a. 4. lat. třídě od nepo—
volaných učitelů se vyučuje, a'za
tou příčinou že vyučování v 3. a 4.
lat. třídě v llustopeči na vždy se
vyzdvihuje, a při tom by zavedeno
bylo, aby na tuzemských gymnasiích
žádný žák z 3. neb 4. třídy ze sou
kromého ústavu Hustopečského ku
zkoušce pro rok 1823 připuštěn nebyl.

Tímto vysokým nařízením jsoutě
zničeny snahy měšťanstva Hustopeč
ského, a všecky až posud podané
oběti beze všeho itoho nejmenšího
provinění zakladatelů v nivec obrá-
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ceny. A smutná povinnost nastala
magistrátu, když vyzdvižení 3. a 4.
lat. třídy oznámiti museí žákům, by
aspoň rodičové na novo Se postarat
mohli o další zvedeni svých dítek.

III.

Jak na hoře zmíněno, nepřišlo
to v Hustopečí pro nepříznivé okol
ností tak daleko, aby tam řádné gym—
nasium zavedeno býti mohlo; než zů
stalo vše pří tak zvaných normálních .
třídách. Ohledně základní jistiny při
residenci Hustopečské vyjádřila se
zemská zpráva v Brně ode dne 24.
února—1826, by původní kapitál i na
dále pod zprávou magistrátu zůstal,
jak to až posud bylo. 00 se však
pozdějšího základu či fondu týká,
který na zřízení gymnasium vynalo
žen býti měl, což když se nestalo a
ani řádná listina slranivatakého fondu
vyhotovena není: tož obec ani k
tomu přísně zavázána býti nemůže,
aby z fondu toho píarístské kollegium
podporovala; a proto onen díl, jenž
obec složila, má se jako obecenské
jmění považovati, ostatek pak dobro
dincům zpět navr'átiti.

Co se zatím tyto věci takto utvo—
řily, přiklusal památný osm & čty
rycátý rok a mnohou opravu i do
vyučování školního uvodil, a takto i
při Hustopečí čtvrtá normální třída
či tak zvaná „arithmetíka“ na novo
se uspořádat měla, antě jíž toho sa
mého roku dne 10. října okresní
školdozorství na ředitele normálních
škol piaristských v Hustopečí dotaz
činí: pro jaké příčiny by žádoucno
bylo, aby v Hustopečí 4. německá
třída se zavedla. A následujícího roku
1849 krajský úřad žádá předložení
základní listiny ohledně 4. třídy. Ná
sledkem toho obecenská rada si přála
a žádala, by záměrně toho mezi ní
a p. provinciálem nějaké řádné usne
šení se stalo. A když i čtvrtá nor
mální třída na nižší realku se pro
měnila, upozorňuje okresní školdo
zorství p. superiora opět, že jeden
učitel nenís to, aby v realce o dvou
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třídách zadost učinil, a proto, má“
se čtvrtá normalní třída na nižší
reálku proměnit, zapotřebí, aby síly
vyučovací rozmnoženy byly. Takto
ještě během roku 1850 o další tr
vání realky v Hustopečí se jednalo;
a byla to opět městská rada, která o
udržení školyté nemalé zásluhy si
vydobyla.

lnynější městská obec Husto
pečská za příkladem obětivých předků
po zadu nezůstala a dokázala, že až
posud v obecenskě radě muže v ka
ždém ohledu álechetně počítá. V po
sledně uplynulých letech byla to opět
obecenská rada, jež při upravování
věže při farním kostele u vyšších
míst 0 to se ucházela, by věž ta
opět v předešlé své výšce a kráse
obnovena byla, a také značnou sumu
z městských důchodů k tomu povo
lila. Blaze obci tá, kde péče o
náležitě vyučování mládeže
mezi nejprvnější obecenskě
záležitosti přináleží! Skola
náležitě uspořádaná a od ob
ce všemožným spůsobem pod
porovaná jest nejkrásnějším,
pomníkem, jakýž sobě občané
na budoucnost postaviti mo
hou. Žet obec Hustopečská v ohledu
tomto mnoho učinila, nedá se po
příti.

Totě vývin, jež piaristské školy
v Hustopečí během jednoho století,
od svého založení totiž až na naše
časy podstoupily.

Viděli jsme, že při trudných ča
sích piaristská residence v Hustopečí
značnými dluhy 'obtížena byla a s
mnohým nedostatkem zápasila, anyní
žádných dluhů více nemá spořivostí
rady obecenské.

K závěrku budtež tu ještě při-—
pomenuty veliké zásluhy vůbec ctě—
náho p. superiora Ruperta Saláía, je
hožto obezřetností se poměry resi
dence hustopečské značně zlepšily a
základ položen žadoucímu rozvinu
škol tamějších. Výtečný tento kněz
slouží také ctihodnému řádu sv. .lo
sefa Kal. tou vlastností za ozdobu,
že se ve škole nikterak neprohřešujo
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proti národnosti ani jedné ani druhé.
Nedá se bohužel upříti, že se pře
mrštěností některých učitelův a pře
vráceností vychovatelskou města slo
vanská netoliko ve vzdělanosti za
nedbala; ale že odrodilosti v zápětí
chodí nemravnost a lehkovážnost u
víře. Poněmčováním demoralisován
byl zajisté náš národ ukrutně! —

Poznamenání spisovatelovo.
Hustopeč jest prastaré město, ant
již v 14. věku značnými právy
nadáno bylo. Jest jako na rozhrání
Uher a Rakous, a touto svou po
lohou za stara významným tržištěm
bylo, kam kupci z Uher, Rakous &
Čech docházeli. Kdo nezná bývalé
stanice prodajného dobytka v Hu
stopečí? Hojná vinohrady vůkol le—
mují město to, tak že na hojnosti
vína i obilí tuto neschází.

Místo toto již za pohanských
časů obydleno býti muselo; nebo!
nadsvědčuji tomu staroslovanské
popelnice, které tamo vkapány
byly. Tak n. p. tamější lékárník
při zakládání svě krásné zahrady
na více popelnic přišel, a já sám
před několika lety jsem jednu do
Brněnského museum odeslal, která
při opravování cesty nalezena byla.
Hustopeč má historickou minulost,
ale možnáli do ní nahlédnouíi?
Místní písemnosti z minulostijsouíě
na mnoze pochovány, přišly na
dranc nenadálým překoíem r. 1848.
Pamálnosti ty neměly ceny u těch,
jenžsarchivem městským byli za—
cházeli — jak se to také bohůžel
jinde stalo — a proto byly po
hozeny.

Přehledl jsem více než pade
sát pergamentů, které se na Hu
stopeč vztahují; a když po druhé
o městě tom mluvit budu, podám
svůj vlastní názor, jaký jsem si při
tom o minulosti toho města utvořil.

Jeli pak Hustopeč německá?
'To vypadá asi tak, jako kdyby
někdo tvrdíti chtěl, že naše Austria

8.
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(Rakousko) je pouze německá. Toli
je jisto, že ani kněz ani úředník
bez důkladné známosti slovanského
jazyka v Hustopečí se obejit ne—
může, nemáli se věc pro pouhou
formu zadat. Jest tu mnoho lidu,
jenž od mnoha let v HustOpeči se
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usadili, & přec v důležitých věcech
jen po slovensku s nimi vyjedná
vali lze.

V Hustopečí snášijou se rovno
právně obě národností zemské ve
školách, v chrámě i v úřadech.

Josof Dobrovský.

„Protož ova'tó a opaoizolnódejf" myšlení, n mrtvě

Ella fmatomáclamftěm hřhitomč u
miloírbnhch Bratři to $tnč Bojí želežnh
[lmoflnh poutní! me fpůfobu iehlance. Ella
buničlh mečet [. EB. 1860 žaflměl je
tento náhtohet to žáří fmětel a to ožbohč
točncůto a hhlo na něm čifti flotoa toh=
guaninů:„Imůrci Glamiftith' .R
pomnílu talto olráňleněmu přihočil pal
fhor žpčmólům proiimawhm hlafem pro
žpčmujících:

Uděl li Bůh milost svoji,
Odpust, v čem jsi vyvinul,

Olav tvoji duši v zdroji,
Jenž se s kříže vyřinul.

Anděla tě svého správou
Uved' v rájskou zahradu,

A dej, bys tam věčnou slávou
V blahem zkvllal omladu.

330 žpěmu pomoblil je četnh žáfiup
ža „Itoňtce Glamiftilp" toroucně
„Dtčenáě.“ — Illimou tuto pohožnofl
mhlonali hrnčnfjtí ctltelomé jlatoiftilp
ža „SofefaSDohrowflého,"oněmžto
og měl mčběti a iehožto melltě žáfluht)
ho měl žnati lažbh Gloman: a protož
užnal !Uloratoan ža fwou pominnoft to
proflorách fmhch mhlážatí nálteo žimota
památného tohoto lnčže.

mřeblomč Dohromflého hhll mčfltaz
ně to Solnici ža Rrálomč „brabcem m
čechách. Dtec jeho floužil co beiatníl,
požbčii co ftrážmiftr u bxagonům. EBlul
ftál prámč to llhřich u íDetmetu Blíže
žRáhu, lbhž ptmotoženh jeho fhn přinel
na jwčt Dne 17. ftpna 1753. ZBolnl la

se modlitif' (II.)!

plan, neuměie hežpolhhhh flomanílh, jmé
no nomorožence bo lleftné lnihp žapfal
SDoBromílh mifto ŠDouhramílh, při
lterémžto ípůfohu pfani i pogbčjigůfláno.
Qiržh po tom boftal fe plul bo Rlatoto
lla. Dtec whiloužim, ufabil je to .bor
flomu Ihnč, lbe hhl fhnel bocela ně
mčďh tohchotoán; flomanflh naučil fe
požběji teprmé to Ellčmeďém Brobu. ma
učenou btáhu bollal je náš SDohrotoflh
náhobou. Dtec jeho, bohth hofpobář, hhl
to mčmeďčm Qirobč půjčil pem'že pří
hužnhm, ob lterhchž je nilteral tohmoci
nemohl. Rbhž mu tebp míftní lněž, po:
žnam mhtečně mlohh chlapcomp, přimlous
mal, ahp íhna bal na ftubie, přiwolil
lonečně a mppramil ho r. 1763 bo ERětn.
Štobu, ahh tam bluh mhttámil a žáro
meň auguftinílé ghmnafium namfftčmo
toal. $átou a fleftou tříbu ghmaaflalni
obhhl, též příčinou žabržalého blahu, to
Rlatomě u Sežuitům. iR. 1768 obehral
le na mhfolě učení SBražflé, lbež je pou:
čománim toe mčfltanjlhch tobinách co
chubh f.?tubent žimil. 3an mžbh nabe
tofieďh .lpolužálh přebčil, ta! i žbe fltu
botoal iiloíofli 6 horlimoftí (: 6 neimh
tečnčiífím profpčcheut; pročež ho Sežuité
s toelitou raboftí bo nomiciátu to Qirnč
one 9. října 1772 přijali, plebwíbaiice
ro něm huboucí chloubu fpolečnoňi Seži
Homo, — žábu fměho, melilou učenoůi
proflulčho. 23ržo na to mňa! bne 21.
čertoence 1773 [ml řób iefuitflh mhžbmin
žen a Sbohromflh žaímčtlm je ; notoa
flužhč iBáně, namratil fe bo !Btahh, toež
to počaté iuž břitoe hohotočbč až bo t.
1777 poftačowal.
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iUiobútuó a obnimó buď) mlabílům
čaínč a famoftatnč raííl fi tolafini
ceftu. %abún ifa přemgácnómiwlannoftmi
mufli í ftbce, fpoiomal již to ptmní mla
boftí uffleduílou ctíšáboft B neobočeinou
činnofíi a boroucnou mčbocbtímoftí. ímá
iebo letora, rogfáblá mčxná pamět, me:
bená boftrám bůmoílem nutlalu bo, obu
hlouběji než obyčejně mnilal zmlófftč bo
bobotočbtp pofmátn'č. s.Brčígbnč ímé bobino
trámítoal tubiš co Boboflomec m lnilyoto
nám; poaoten na mňedmo, co to oboru
círleronílyo bčiepífu a boboflotonébo oís
femníctmí můbec tebbá lo (šmroočfe bálo,
čítal tošbo olem aloufíeiícím a o pérem
to ruce.

Sentč bol ímgcl) fítubíi na muíolód;
filolád) nebolonal, lboá mu bolo nabíb
nuto muchomámání bítel to btabčcím bomě
moůíďém. $říiato povodní, prožil to to:

bínč této prúmě ffleclptíďé, lteráš tebbá
fltočloíií, mášnoůí a činným přílománím
a pobporomóním mčb (: lráfnébo umění
monílala, neilráfněini leta fměbo šimota
ob t. 1776 bo 1787.

3be [egnómll fe mnobonáfobnč 6
neimótečnčifíímí muší fročbo nároba, gbe
nebol bworněbo a mlíbnébo mgbčlánífpos
lečeuflébo, tteróm fe tal mugnamenámal,
še aš bo poflebníd) bola fmócl) bol mele
mitanóm a blebaným fpolečuílem topfo
hídv i niahíd).

18 letech tčcbto gačal Dobromfló
bábatí to tcbbóš ieíitě temných bčiínád)
nárobu naňebo a floumatí iagul floíoan=
fló. $Břeh gralem jeho obiemílq fc tougla
nelegaiímamé biůoríe mlaftencďé, — on
pognal netuffenou melebnoft řeči curillos
metbobčiíle' — ftal fe pčftomatelem Gla

miňílo a nonči[1í pololeni naaómó bo
mbččnč Dtcem icii. — iBůmobní čin:
uoft tato SDoBrotoflébo, fu lterég mu gas
iifič Důl) me ímé neootiílylé moubtofii
bal mnulnutí a fdyopnoft, pabá prámě bo

té bolu), lm) fe můbec ga to mělo, že
náš nárob brubbo tal floronu obumírá;
a fám tmůtce flamíftilu neboufalae
,;ačátlu, že tu mčbomí opět procitne! ?ln
'e nepřátelé na fmtt ělámie tčnili, pře
l-mčbčim fe bůmoflnóm pátráním o toe:
lebnoftí její šímota (bčiin) a o něžnofti icií
mlutou, ufmoflíl fi nejufflecbtíleiffí jeií
fun — Qbobromfhá; učiniti na iejíbrobč
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dpíoóloleč a oblpáiíti nelvoštinu čeft přeb
celúm fločtem. $roto fefíaíoíl mluvnici
čefloflomanflébo ingola, alu) fe mčbělomš
mobone, jal lráfnó a líbogmučnó bull
%! ble! půíobimofti mobtomífěbo přifíla
mímoběl na úmor moíílcná Glámía gafe
! íobě, a proto prámem ie leíll na jeho
brobě na buňíčh; nápiB: „In—urci
Glaíoifiílo.

Qtídyolnoftí l nárobu tognčcomala
fen) buffí mlabébo učence láfla ! slííolm,
jenž Qobromílěbo ga flušelmíla ímébo
pomolal tme 17. profínce 1786, načež

totí5 l;neb po monitočcení Bol povolán cí:fařem SoíefemII .ga přebftameněboto
lněšílém obecném pro celou žUioramu a
©lc5ílo 5ří3ene'm feminóři bo brabífftč
u Dlomouce. Gemínář tento bol umíftčn
toe lláfíteřc mellolepe'm mosbmíšenód) oře
mofftrálům, -— toe lláfiteře, o něm; m
letofínim lalenbáří položeno bčiepifnépo
iebnání.

Salo muóomatel mlaběbo Ducho
rocnftma lonal ÍDobromfló potoinnofíifíoě
fmčbomitč. Řboš pal po fmrti cífaře So:
fefa bol feminál lorabifftílu gruffcn, dnoa=
tal bo $rabu, lamš 1. lcbna 1791 při
iel a m %oflícomč bomě po brulyé útot
čífftě nalegl. Sia na obpočínlu, měnomal
fe m 'Brage celou buňi pofmátnóm toč
bám, iimíáto nátob lříftl ! nomému ší:
motu. .Rboš pal cífai': a ltál čefló Seo:
polo II. bne 25. góři 1791 námntčmou
ímou poctil lrálotoflou fpolečnoft nául to
i„Bunge a m ielyo přítomnofti učenci mč- '
beďé řeči činili, obral ft lnčg Dobromfló
ga přebmčt přebncfieni fmébo: „obba- '
noft a měrnoft nárobů floman
ílócb bomu ralouílému." Eolíčím
aóflubo Glomanům o trůn gapřifóbal gá
mčrečnómiflomami ltále, abl) chránil
mateřílú náš ian! corillome
tboběifló ob nótiílum! ?Rečnífmí
řil tu na neblahá roglag cífařcSofefa II.,
iemugto offemetní tábcotoě Boli namlu
míli, němčině me filolócl; a to úfabed)
motlnouti přebnoft, ialo lot) otci iebno
bítlo fmčlo býti mileifíi mě.-li hrubě,
jalobo nebolo pomínnofií panomnilům
plniti fprameblnoft lu mňem imám ná
tobům fieinou mírou, intobt) bolo pomo
leno přebčlámati nátobu a řeč ieiíd; a
tatto iínačiti uftanotoení $oši. — Ba



118

bma bni po profhě, tterouš bh! mohu—ro:
fth mne!! na trate čeftěho meřeině arien
ohroženě, bofflo ho pochroáíeni neimilofti
toějffi a fpolečuoft naul to iBrage boftala
barem 6000 31. ftř. tu pobpoře účelům
točbeďhch.

Společnou ufnefla fe, ohrátiti čait
peněg těch lu ceftě bo méb, chtíc los

uečně nahhti iiftoth o počtu a fpůfohu
pifemnhch památet ga ttibcetilete' math)
g(Ěed) a Moramh tam obmeaeuhd). R
ceiiě tě mhmolen bh! SDohrotoíth iohpra
mim fe tam to hoětnu 1792 & ?Rabuic.
Be Šročbfta ohrátil fe ! *Detrohrabu, a
přibil bne 25. tiina bo žmofhoh, fbešto

bo 7. Iebna 1793 fe ganan'el neimice
ft ar o f [ o to a nffo u literaturou, poučiio
%ufté učence fmhm ořitlabem o bůleši:
tofti poftoátného iaghta ciriemniho, totiž

chriHomcthoběiífěho. čluporoaio mnoho
i'taroflomanfthch fpifůto, mráti! fe ?Bars
Hatoou a xrafomem Dne 4. února bo
„Olomouce. litiňtiho Ieta gamital bo tbc:
ucitel, a tam prohlibl ffÍabifitě Iiftin hla
holffhd; a chriIIfthch; uehpt &ndtth fth:
!th fe tenirát B Qalmatfrem, fbešto ieft
aš pobnes hlahoIfftina i chriIIica game:
bena toe chrámech mnohhch.——

Geftománim a hlubolhm hábc'inim
;hhftřim roghleb bucha ímého, romiriro'
měbomofti a nahhm nahlebům pramhch,
aačal (1806) rohbaioati Glaroina a
(1814) Gíowantu. Cpifami těmito ulaf
ga! učencům ceftu fu flomauítěmu ia5h
logphtu tafté5 ! ftaroroěbě a běieoifu ua=
neho naroba, poučil ímět o přihugnofti

iaghh'uo flotoanfthch a bolagal, še iíou
?Rufomé, *Boláci, Ěechomé, a mfiichni
Sihoflomané ghratčeni mluroou, — še
ifou fhnami jebně matlh, - ©Iamie.
.Rorunou mňa! jeho práci ucocenitelnhch
ieft mluionice cirteioniho iaahla, tterhm
fe totiž ga čafňto fm. (Ehrilla a EDietho=
bia m IX. ftoleti na žUioramě a to QSuIr
harílu pfato. Qilo toto (Institutiones
linguae slavicae dialecti veteris) fe:
pfal toe S.Bibni 1820.

Rbhě togácmj fpic tento hh! bolo:
nat, nepochhhomal mice, že fe Glamii
marně amonilo umiračtem; uehot iu;
mftupoioalo bo šimota narobui mufeum io
$ta3e a I. SB. 1827 ochutnal owoce &*
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ttromu, tterhš hh! ufilechtil a ofitěpoioal.
Iěhoš rotu totij ;ačala žD'iatice čes
[ na ieho fpoluúčintománim tohbároati
„Šafopis čeftého Wiufeum.

Rbhhh nam $ůh nehhl bal Sbo
hromítého, fotroa bhchom měli Matici,
fotmá hhchom měli tolitero ÍDěbicttoi,
fotma hh írbce uaíe hhlo ta! rogtoušeno

po tiíicleti chriUomethoběiítěm. „2306©o=
bromffěho neměběl hh nárob nač o íohč,
nepřinafiel hh šabněho owoce; alebrš fpal
a hui! hh, maje galopancu hřimnu, lte=
rou; mu fměřil boípobin.

933 profmci 1828 obceftotoal Do

hromífh ; Ghuběnic po přeftalě nemoci
bo QBibně a po čthrbemiim pobhtu to íis
belnim měftě bal fe opět na ceftu bo
(Seth. Tůně 17. profmce, téhoš bne co
hh! na tněšftmi mhfioěcen, ptiiem bo
Slima, uhoftil fe u mtIofrbnóch bratři.
Dne 1. lebna 1829 [Ioušil to ieiich
chrámě u fio. QBádaioa iefítě mňi fro.
Dbpolebne mňa! nemoc jeho fe nenabáIe
ghorffila a ji; 3 loše nepotoftal. Dia tři
hale rano 0 103/4 hobině 'opuftil buch
jeho fmrtelnou fchránlu, toe tterě pro
toěbu a (Sidem fm. tolil a ta! roelite'ho
hh! mhtonal.

Bdfluhh ŠDobrotoífého o Girfem fm.
iíou čnamenité, roětfíi něš íe na prmh
pohleb gbá bhti. Dn měbouiaŠhÍoóphtuou
probubil mghiemnoft megi ngňemi Glo:
roanami, ta! že nhni, lbhš Gedyofloroau
mlutoi ! ?Ruíoroi, mlumi bratr thratromi
a fbhš Gharmát mhhi5i $ulhára, mhbigi
tremniho přítele. Š.Brotoiiíou th moblithh
nana ča ufiebnoceni fe toffech Cfšloioanům
toe wíře tatoliďé tal mrouci, proto neo
boIa ani Sins ani $ulhár aut Grb ob

hřebu cirteroniho obtršenh (pramoflamnh)
tušhóm a profham hratrffhm prarootoěrs

ného (iatoliďého) “Boldin, (Štrba a Ghar
roáta a narorati ie hohba tam, tam ho
hhli přimebli 65. GhriH a ii)?ethob a
oblub ho bh! obfftipil ofiemctuh Eocius!
— Imůrce Glomitiih) ohubiioroč:
bou gnómoft, mgójemnoft a Ióftu bratr:
ffou rogličuhch tmenům ílomanfthcb, ufnab:
nil, umožnil ieiich ufjebnoceiii me ioiře,ro
Girtmi latoliďé: a protož gpimano na
jeho hrohě:
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Uděl ti Bůh milost svoji
Odpust v čem jsi vyvinul,
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Otav tvoji duši v zdroji
Jenž se s kříže vyřinul.

Dodatek.

Povšimnoti hodno a významno
jest, že Bůh otce Slavistíky ajazyko
zpytu k sobě byl povolal na tři
krále, tohož dne, kdy se v Římě
koná velkolepým spůsobem slav
no sl ja zy ko vá. Ráno sloužijoukně
zové katoličtí všech obřadův ve sva
tyni sv. Petra mše sv. jazykem totiž
latinským, slovanským, armenským,
syrským a řeckým. Odpoledne pak
řečnijou mladíci všech národův, při
pravující se k dílu missionářskému
v ústavu ku rozšiřování víry (de pro
paganda íide) každý ve svévmater
štině. Tu slyšeti Francouze, Spančla,
Maďa_ra, Angličana, Mouřenina zAí'rí
ky, Cíňana, lnda, Němce, Chaldejčana
i Slovany všech nářečí, totiž: Rusa,
Poláka, Bulhára, Slovince a t.' d.
Slavnost jazyková jest tudyž krásným
důkazem svaté shody, svornosti a
jednoty všech národův v Církvi,ježto
stejné právo všech řečí uznává a
hájí a slavnosti tříkrálovou nám ve
lebný příklad dává, že rozličnost ja
zyka a národností u katolíkův nemá
býti příčinou nelásky, ale že se mají
všichni národové vespolek co bratři
milovali, jakož ona se ku všemmá
co dobrotivá matka.

Ředitelem ústavu (de propaganda
fide) ku rozšiřování víry byl- před
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patnácti lety kněz kardinal Mezzo-'
fanty. Muž tento znal hbitě a dů
kladně přes padesát jazykův. Při
šel-li k němu Švéd mluvil švédsky,
přišel-li Tatar, mluvil s nim tatarský,
navštívil-li ho obyvatel nějakého da
lekého ostrovu, dal se s ním do řeči
v jeho materštině. Až dótud' nebylo
na svete člověka, kterýž by byl to- '
lik rozličných řečí zmohl. To pak
může nás těšíti, že měl ve Slovan
štině zláštní zalíbení a že náš jazyk
za milozvučný a v ústrojí celém za
velmi dokonalý považoval. Úsudek
tento platí zajisté vice, než-liuštipač
nost takových lidí, kteří neznajíce
dobře náš jazyk, ho posuzují, a tu—
dyž se podobají slepcovi, jenž mluví
o barvách. Stalo! pak se, že Mezzo
fanty se sešel se Slovanem, kterýž
mu onikal, domýšleje se, že by ho
snad vykáním mohl uraziti; avšak
kardinal pokáral našeho krajana, řka:
„Aj, což nevíte, že Slovan
každému člověku říká: „vy“'?
Proč se nedržite obyčeje ná
-rodního?“ Od té .doby užívá se
nehezkého „oni“ v krajinách slovan
ských tolíko žertem anebz podlizavosti
aneb 7. hlouposti. Moudrý člověk žá—
dný nestydí se u nás za přímé:
„Vy.“ —

zabavne

Netušené smíření.
Dějepisná povídka od Vladimíra Šťastného.

Ve dvanáctém stoleti stála'bliže | nesmírnými lesy. Pocestní, jež okolo
pomezí saského krčma obklíčena. | vedoucí cesta přivedla, akovkopové,
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v hornatých těchto rudoplných kra
jinách pracující, b'vali zde obyčej
nými hos . — aké tim časem,
jimž poví ka naše začíná, několik
stolů vně krčmy podobnými hosty
obsazeno bylo. Vidíme tu as patero
kovkopův, u společného stolu hla
sitě a horlivě rokujících a při tom

pilně ve (pílecháče medovinou napl—něné se vajících; — nedalekojicb
pak hovělo sobě jakési anstvo v
německém kroji rovněž udatně me
dovinou se častující.

„Pavlei což pak to tam za
pány?“ optal se jeden z kovkopů
velikého, vousatéhodruha. „„Inu—
naši budoucí panovníci 'sou
to!“ — pravil tázaný a uc opiv
plecháč až na dno ho vyprázdnil,
jako by něco trpkého byl zapiti
chtěl.

„Cože?!“ ozvalo se pět hlasů
' najednou, „naši panovníci? —

povídej Pavle co o nich víš!“ —
Pavel vyprázdněným korbelem zlost
ně o stůl udeřiv, převzal opět slovo:
„Což nevíte, co se v Čechách děje?
——Nevite, že německý císař Lotar
našemu vojvodovi, slavnému Sobě
svlavovi, vzkázati dal, že vojvodou
Ceským není? — Nu jen na mne
tak nezevlujte, a podívejte se raději
tam na ty pány, již mu krásné toto
poselství donesli. — Chcete se ptát,
proč by as vejvoda náš vojvodou
nebyl? ——já vám to povím; proto
že se císaře nezeptal, muželi jim

.býtil“ —
„Ha! ha!“ smáli se druzi„,totě

něco krásného! rád bych věděl, co
německému císaři do českýchaslo
vansk 'ch záležitostíl“ —

„řočkejtef okřiknul 'e opět
Pavel, „ještě není všechno. řl'entam
s těmi zrzavými vousy přinesl též
našemu knížeti laskavé pozváni,
aby se před Lotara a shromážděná
knížata v určitou dobu dostaviti ne—
obmeškal, sice že bude s námi zle.“

„1 tisíc láter do toho chlapa!
— Skoda že nepřinesl ještě řetízky
sebou, jež by si Soběslav laskavě
oblícti ráčil. Ale měl jsem tam být

Čtení zábavné.

u trůnu, když to z úst vypustil, byl
bych mu ,okázal, zač takové řeči v
Čechách loket; než i naši šlechti
cové u dvoru jsou sami panáci z
řepy, jistě že to žádnému z nich
nenapadlol“ -— „„Oho, milý Jiro!
to bys byl špatně pochodil, anebo
nevíš, že vyslancové svatého práva
všude požívají a nikdo na ně ruku
vložiti ncsmí?““ „Tak? nu tedy
jsem rád, že tam 11Soběslava ne
jsem nebo nevím -——“ _ _

„Mlč žvástalel“ okřiklo ted'
více hlasů mluvícího, „necht Pavel
ráději dále povídá, co Soběslav s
těmi vyslanci dělal.“

„Co s nimi dělal? — to co by
byl každý z vás učinil. Odpověděl,
že Němcům dokonce nic do toho
není, co se v Čechách děje, tím
méně do postoupnosti vojvodův; a
že doufá v pomoc Boží a přímluvu
svatého Vojtěcha a Václava, že o
cby v ruce nepřátel vydány nebu
dou. Vyslancové se tedy hned ode
brali nazpět, a jedouce cestou okolo
krčmy, zastavilo se několik z nich
s vůdcem, oním to zrzavcem, by se
občcrstvili.“

„Máme tedy vojnu přede dveř—
mi,“ prohodil Jira, „a neradil bych
jednomu tam z těch, bychom se v
seči někde setkali — to bychom se
nešťastně porvali !“

„Jen hleďte, jak ten tam na
nás svými kočičimi oči hlídá, jako
by chtěl každý okamžik město vy
páliti,“ podotknul soused jeho. —
Avšak sotva že ta slova vyřkl —
již zahřměla od druhého stolu tato
slova:

„Holomcií co tu zevlujete!?“
— a zrzavec, jemuž se to divné
koukání a směšný hovor haviřův
nehrubě líbil, dobrou medovinou
rozpálen dokončil svou řeč: „Což
jste vy divocí Ceši jakživi pocti
vého člověka neviděli? — Než po
čkejte jen, nadíváte se ještě dost,
až vás učiti budeme trávu kousat!'*

„Oho! milý pane, Cech nepo
chopí tak lehce toto vaše umění,
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a bohdá že i tentokráte ani svým
příkladem nás nenaučitel“

„Cože vy slovanské baby !? vy se
chcete vychloubat srdnatostí? —
snad ne také vaším—zbabělým So—
běslavem, jenž 'se řed svým bra
trem na outěk dal! 8! ha! ha!“

„Vojvodu a vlast svou nenechám
zneuctívať, německý holomku !“ —
zkřikl rozvzteklený Jira —- „pama—
tujte, že 'ste v cizé zemi, ze které
vás kaž ý okamžik vyhoditi mů
žem,“ a medovinou, již právě dopil,
roz álen, mrštil plecháčem na stůl
vys anců. Toto bylo znamením bitky.
Němci odskočili od stolů. Jeden z

nich popadnul hřímajícího Jiru zaprsa, y ho vyhodil, an ostatní vy
tasivše meče na kovkopy, kteří se
zatím nohami židlic byli ozbrojili,
dorážcli. Vřesk, hluk a kleni rozlé
halo se po krčmě a již již počtem
slabší kovkopové podléhali, an se
na jednou ve dveřích objeví jinoch
po rytířsku oděn ".

„Co to za huk?“ otázal se ta
siv meč.

„Napomoc paneZdislave,
pomstí potupu vlasti avoj
vodovi učiněnoul“ křičel Jira
sotva ubrániti se moha.

Rytíř však vstoupil s plamenným

Toho času, o kterém tu pmí
dáme, bylo po vlasti naši ještě mno
ho velikých a hustých lesů, z nichž-,
to jen věže osamělých, na vysokých
skalách vystavených hradů sem tam
vyčnívaly. Ale nejen rytířové volili
si takováto osamělá nedobytná místa
ku bydlišti svému, nýbrž i nábožní
mužové, jimžto hluk světa se zoškli
věl, nalezali zde útočiště, by o sa
motě Bohu tím více sloužiti mohli.
— A takovíto poustevníci bývali
často lidé vznešeného rodu; nebo
mnohý rytíř, lichotu slávy světské
poznav, svůj hrad za pouštku změ—
nil, a takto o samotě hohabojný živ
vot vedl. —

Do oné krajiny krušných hor,
\

121

zrakem u prostřed nich, pravě k
cizincům obrácen: „Pánové, ustaň
tež od sprosté' rvačky, která by zde
na ne ravém místě byla. Pohanění
vojvo y a národa beru na sebe, a
proto vyzívám jednoho z “vás 0 za
dostčiněnl. Ostatní však račtež ticho
se zachovati.“ „

„Pojď jen zpupný Cechu, aspoň
mně v nastávající válce překážeti
nebudeš, když tě hned _uklidím,“
pravil zrzavec, k souboji se nabízeje.

Vyšli na polouk a souboj počal.
Udatně si počínali oba od ůr

eově, an sílu zrzavce nasazoval di
slav obratnosti; a ačkoliv z více
lehkých ran již krvácel poštěstilo
se mu přece hbitým obratem od

půrce znamenitě poraniti. ZrzaveclesL — Zdislav přiskočiv k němu
zavázal ránu, kterážnebezpečnou
se býti neprokázala, a litoval, že
první setkání se s ním nepříliš ve—
sele vypadlo.

„Pohanění vojvodyavla
sti mé jest zadost učiněno,
my zůstaneme přátely“ pravil

podászŽje odpůrci ruky na smířenou.„ ežvástej, hrdý echu! — v
den bitvy se poznáme blížel“ odvě
til tento, 'edovatým zrakem na. Zdi
slava po edna.

ve které jsmejiž krčmu byli poznali,
přišel před léty těž podobný pou
stevník, a vystaviv si pomoci osad
níků blízkých, kteří se větším dílem
hornictvím v horách těchtojiž
za onoho času dosti vydatným ži
vili, — skromnou chýžku - bydlel
zde o samotě pouze Bohu slouže a
vychováváním malého hocha, jehož
sebou do těchto krajin přivedl se
obíraje.

Žáden z okolních obyvatelů
hor nevěděl, odkud otec Bernhard
byl přišel, aniž se co o dřívějším
'eho životě dozvěděti bylo možná.
llicméně však milovali ho co svého
a nejradostnějši zábavou jejich bý
valo, nedělní dobou odpoledne shro
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mažďovati se vůkol_něho a poslou
chati jeho krásným náukám-oBohu.
— Tou samou láskavosti byli též
nakloněni pěknému hošíkovi, který
pode správou otce Bernharda den
co den větší pokroky v rozličném
literním umění činil. — Tak minulo
asi osm let ——a z hošíka stal se
teď krásný nadějeplný mladík. Otec
Bernhard dobře nahlíže'e, že jeho
svěřenci teď po světě ohíednouti jest,
byl tomu povděčen, když sousední
rytíř, jehož Bernhard časem navště
voval, se nabídnul, jinocha co. pa
noše na hrad svůj přijmouti. Tak
se také stalo a z mladíka učiněn
brzo statný panoš, pln šlechetného
ohně pro ctnost a pln lásky vřelé
k vlasti a k národu. A kdož lesal
nad jinochem více jako otec ern—
hard! kdykoliv do pouštky zavítal,
což se pro nevelkou vzdálenost hradu
pánova dosti často stávalo. —

Také my jsme šlechetného toho
panoše poznali, — nebot jest to ten
samý jinoch, kterýž rvačku v krčmě
na saském pomezí tak statné byl
přetrhl, a jehož jsme Zdislavem
jmenovati slyšeli. -——

Bylo to za letního večera, ne
dlouho po podotknuté příhodě, an
Zdislava vysokým lesem kráčeti vi—
díme. Cíl cesty jeho jest chýže otce
Bernarda, jehož asi na den navšti
viti míní a poněvadž den již ku
konci se sklání, rychle si vykračuje,
aby ještě před nocí chýže došel,
zvláštně, an na obloze černá mračna
se stahují a vzdálený rachot hromu
časem slyšeti bylo. Kolem něho roz
kládá se hustý velký les, a jenom
úzka' pěšinka ho vede, že kteréž by
lehko byl zblouditi mohl, kdyby již
z mládí cel' les kříž na kříž byl
neznal. Již byl notný kus cesty ura
zil, an mu najednou připadá, jakóby
hlasy lidské :: huštiny zaznívati sly
šel. —- Postál, a slyš! hlas se blížil
víc a víc, a brzo poznal Zdislav, že
se tu zbloudilec nějaký pomoci do
volává. Hlasitým houknutím dal tedy
o Sobě znarnení, kteréž, že marným
nebylo, odpověď rychlá volajícího
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dokazovala. — Konečně slyšet i
kroky lidské, a nedlouho vystoupili
z houští dva mužové, jak dalece pro
tmu poznati bylo v lovecká roucha
odění. —

„Ráčiž nám povědíti, dobrý pří
teli, ve kterém kraji lesa se nale
záme, ve kterémž jsme strativše
ostatní společnost loveckou zblou
dili?“ oslovil první z nich, velký a
statný to muž, Zdislava.

„„Dalekoli odsud na Skalnický
hrad?““ přidál druhý o něco menší
sice svého druha však rovněž statné
postavy. _

„Na Skalnický hrad, pánové!“
pozdraviv cizince převzal Zdislav
slovo, „jest příliš daleko a neschod
no, než byste ho za pozdního ve
čera a řed hrozící bouři dojíti
mohli. Li oli však vám mne“ násle—
dovati, za upřímné pohostění a pře
nocování vám ručím.“ —

Křížicí se blesk, a rychle na
sledující silné zahřmění dodalo slo—
vům Zdislavovým tím větší váhy, a
přijavše tedy pozvání jeho, brali se
cizí lovci k chýži Bernardově. Mezi
tím však bouře tím více se blížila.
Blesky jenom rozrážely noční tmu
a hučení hromu téměř přestati ne
chtělo; a právě také dešť vhustých
kapkách pršeti počal, an poutníci
naši na chýžku otce Bernarda za—
klepali. Se světlem v ruce otevřel
otec Bernard dvéře, podiviv se tak
pozdně návštěvě. Velebné to bylo
podívání na ctihodného kmeta, jak
tu lampou ozářen ve dveřích stál.
Stříbrné vlasy již mu lemovaly vy
soké čelo a taková též brada splý
vala až na prsa. Obličej jeho jevil
nebeský klid a zvláštní jakousi ve
lebnost. S otcovskou radostí uvítal
Zdislava a hosté jím mu předsta
vené srdečně uctiv, uvedl do přívě
tivé ač malé světničky. A brzo roz
léhal se již přátelský hovor v pře
tichém jindy příbytečku a lační_ho
sté udatně okoušeli podaných jim
krmů, chleba, másla, medu, ovoce a
medoviny, co všechno dobrý staře
ček hostům na stůl byl snesl. Tu
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měl teprv Zdislav příležitost oba
příchozí blíže poznati, a zasluhovali
jistě té pozornosti, jakouž jim vě
noval, zvláštně většímu a jak se
zdálo vznešenějšímu z nich s tím
bledým však duchaplným a krásným
obličejem, a s tím vysokým čelem,
jehož vrázky dokazovaly, že je už
mnohé a strastné mraky kaliti mu
sely. —

Hosté se byli občerstvili a již
také na zdraví hostitelovo po číši
vyprázdnili, an poustevník číše hostů
znova naplniv, vstana zvolal přípi—
tek: „Na zdraví nejjasnějšího pa
novníka našeho Soběslava, at zví
tězí nad nepřátely vlastil“ — avy

rázdnil číši svou. „At žije!“ zvolal
dislav s hostem menším, třetí však

mlčky číši vypil.“ —
„Což pak i k vám do této

pouště se dostala správa o pohy
bech vlasti a ruchu v národě, cti
hodný otče?“ tázal se tento.

„„Drahý pane,“ odvětil otec
Bernard, „„jak pak bych zde vosa
mělosti lhostejně žití mohl, an jsem
věrný syn národa. Mámtještě
přátele ve světě, kteří mne láskavě
o všech záležitostech vlasteneckých
spravují, bych za milý národ krále
nebeského prosil, nemoha více po
zemskému sloužiti. Tak jsem teprv
nedávno dostal list, dle něhož prý
vlasti válka hrozí. Avšak raději
vám ho přečtu, pánové, snad ni
leccos v něm ještě objasníte.““ Toto
řka vytáhl ze řásného oděvu list,
'ejž Zdislavovi ku přečtení podal.

nělt následovně: „Přítelil —'—Ač
koliv vzdálen jsi od hlučného světa,
vím zajisté, že na osudu a na dě
jinách vlasti své srdečného podílu
béreš. — List tento má tobě nových
zpráv podati, kteréž se tobě nevalné
líbiti budou.- Nová válka národu
sotva zotavenému nastává. Jak víš,
nastoupil po smrti Vladislava starší
bratr jeho Soběslav vládu českou,
smířiv se na smrtelné posteli s tím
to bratrem, se kterým (jak ti známo
jest) ve krvavé rozepři o trůn žil.
— Celý národ plesá, že Soběslav
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spravedlivý, moudrý, chrabrý a mír
ný nad ním panuje. e hned po na
stoupení vlády do sesterské Moravy
se odebral, aby tam co vrchní vla
dař se ukázal a tomu předešel, by
potomci předešlých českých vojvodů
Otto a Konrád svých k výživě jim
ponechaných zemí samostatně se
nezmocnili, jistotně víš. — Jelikož
pak mladší bratr Soběslavův Otto
v Moravě nejen Brněnskou, nýbrž
i Holomouckou krajinou vládl, kdežto
Vratislav nejstarší syn bývalého voj
vody Oldřicha ničehož neměl, —
soudil se Soběslav spravedlností za
vázána, Ottovi brněnskou krajinu
odejmouti, ji knížeti Vratislavovi
propůjčiti, Ottovi pak pouze Holo
moucký kraj ponechati. Otto však,

který až do smíření bratra svého sVla islavem pro sebe trůn český
doufal — nes okojen pohledával
přízeň císaí'ev ěmeckého Lothara,
žádaje ho v Rezně o pomoc ku svr
žení Soběslava s trůnu. — Rozumí
se samo sebou, že císař milerád se
uchopil příležitosti, by zem Ceskou
opět německým císařům poplatnou
učinil a nirod náš zpokořil a proto
pomoc mu slíbil. Vyslanstvo Lotha
rovo nepotkalo se se skvělým vý
sledkem a tedy válka přede dvéřmi,
abohdá že výsledek její bude skvě
lý, nebo celá vlast jest co-jeden
muž hotova, pro svaté právo milo—
vaného knížete a pro čest národu
krev a život zasaditi. Nyní budiž s
Bohem drahý příteli; vysilej i ty
za vlast modlitby k nebesům, co za
tím my mečem ii hájiti budeme.
Pozdrav srdečný posílám též cho
vanci tvému Zdislavovi, s nímžto
se snad již na bojišti shledám.“

Zdislav přestal čísti. Tvář mu \
hořela, a planoucíma zrakoma zvo
lab: „Konečně! — račtež odpustiti
pánové, že se z toho radují, — ale
konečně, volám, touha má se vypl
nila! — Co mě prospěl posud meč
po boku mém se houpající, a.ten
vlk nebo kanec, jehož na honě oště
pem jsem proklal -—-věru, nedů
stojná to byla obět zbraně slovan
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ského jinocha. O jak často jsem si
přál pod korouhví svatého Václava
za drahou vlast svou bojovati, bych
činem lásku svou k ní dokázati
mohl; a teď se přání mě má vy 1
niti! Proto radost má. Ty pak dra ý
otče, požehnání svého mladému vo
jínovi neodepřeš! Viz, zde klekám

před tebe, a tož vztáhniž ruku svoupožehnání a tito hosté nechat
svědkové jsou zasvěceniživota mého
vlasti a knížeti“

Se slzami v očích splnil otec
Bernard prosbu jinochovu kprsoum
ho přivinuv; host pak větši vstala
s zalíbením na jinocha patře, ruku
mu podal, řka:

„„Dobře! mladý příteli — vi
dím již, že spolu blíže seznati se_
musíme; nebo věru takových synů
vlasti potřeba. Tož pak nám pověz,
kdo vlastně jsi, jehož neznámý pří
tel chovancem otce Bernarda na
zývá?“

Tu však místo Zdislava pře
vzal otec Bernard slovo, "avypravo
val následovně:

„Známy jsou vám pánové! kr
vavé rozbroje mezi knížecími bratry
Soběslavem a Vladislavem, které
před několika lety zemi hubily.
—- echové rozdvojení na sebe co
na nepřátele doráželi, a krvavě bit
vy, pronásledování strany poražené,
bourání hradů, nebylo nic neobyčej—
ného. —- Byltě také otec Zdislavův,
nejvěrnější to mů' přítel, přívržen
cem horlivým So ěslava. A tak se
stalo, že v 'edné půtce padl, právě
když byl Soběslava nepřátely ob
klopeného udatností svou vysvobodil
z očitého nebezpečenství. — Nic
méně však Soběslav utrpěv porážku
z vlasti prchnouti musel, a do přivr—
žencův jeho hrady na mnoze roz
bořeny, a statky odebrány. —Zbor
ský — tak se jmenoval otec Zdi
slavův ——těžce raněpý z bojiště od
nešen, odevzdal jediného syna svého
do rukou mých a skonal. Já pak
odstěhoval jsem se do samoty této
a dochoval jsem si ve Zdislavovi,
mohut to právem říci, rozkoš stáří
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svého. Nastávající pak válka má mu
poskytnouti příležitost k činům, s
kterými by důstojně před Soběslava
předstoupiti mohl, aby statk otcovy
zpět požádal, kteréž mu Vla islavem
odejmuty byly.“

Kmet domluvil a host zamy
šleně chvíli před sebe hleděv, vstal
a pohnut Zdislava k sobě přivinuv,
zvolal: „„Tedy budiž Bohu chvála,
že synovi budu moci od latiti, čeho
otci povinen jsem. Ne 0 věz, já
jsem Soběslav, kteréhož otec tvůj
životem vlastním ochránil!““ ——

Jako blesk z čista jasna, účin
kovala tato slova; a nemohouce se
spamatovati, sklonili se oba, kmet i
jinoch na koleno, libajíce ruce vzne—
šeného hosta. — Kníže pak milost
ně oba pozdvíhnuv vykládal, jakým
spůsobem do krajin těchto přišel,
že totiž válka nebez ečná zemi na
stává, ku které dobrých vůdců a
silného vojska zapotřebí. Že tedy
osobně po Cechách a Moravě jezdí,
aby rytíře a pány ku horlivému
podporování lidem k boji schopným
pobídnul. Za touž příčinou že i na
hradu Skalnickém se zdržoval, a
ři dnešní honbě, 'iž rytíř Skalnický

ku poctěni knížecí o hosta byl vy—
strojil, že, se společníkem svým,
zvěř pronásledovavše, ostatní lovce
ztratili a po lese bloudili, až Zdi
slavem _ochranné střechy jim po
skytnuto. „Poznal jsem v tobě,“
končil k Zdislavovi obrácen, „šle
chetného láskou k národu a mně
planoucího jinocha; svěřují tobě,
jelikož rytíř Skalnický již přiliš
stár k boji jest, sbírání branného
lidu v kraji tomto, za jehožto vůdce
tě zároveň ustanovuji.“

Zdislav radostí 0plývaje, děko
val milostivému vojvodovi. — A do
pozdně noci bavil se ještě kníže s
hostitely svými v přátelském ho
voru. — Venku se zatím vybouřilo,
vyjasněné nebe poselo se tisícerými
hvězdami, a tichá noc se rozložila
nade chýžkou, panovníka Ceskeho
v sobě chovající. —
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V komnatě na hradě císařském
v Řezně seděl císař německý Lotar
za svým stolkem, listinu jakousi
podpisuje. Vedle něho stál nádherně
oděný muž, v němž na první po
hled zrzavce onoho z krčmy na po
mezí saském poznáme, a na druhé
straně Otto, bratr vojvody Českého.

„Zde rozkaz ku shromáždění
vojskal“ pravil císař. „Vykonávám

žádost tvoji Ottone, a jsem pevné
náděje, že ty spupné echy poko
říme a Tobě k požádavkům tvým
dopomůžeme.“

„„Zajistě,““ potvrdil Otto řeč
císařovu, „„budeš co vykupitel od
lidu slovanského pozdraven, a ka
ždým krokem množiti se budou
vojska naše. Nebo vláda Soběsla
vova tlačí co těžké břemeno na ne
spokojený národ českomoravský,

jenž by se ho rád střásl.““„ e-li tomu tak, tedy s důvě
rou, ano s jistotou předvídaje ví—

tězství, gotáhnu do války; nebotvím, že lovaně potuď silní a ne
př'emožitelní jsou, dokuď ve
svornosti žijí. Tak ale budou

. proti sobě bojovati, avítězství svého
sem jíst.“ Toto praviv císař, Ottona,

listinu ku sbírání pole přijavšího,
ropustil. Císař se zrzavcem čili
infriedem zůstali sami, Chvíli pa

novalo hluboké ticho, an císař do
rozličných spisů zahlouban byl, až
konečně oulisným úsměškem Vin
fried ticho přetrhl: „Pane a králi
můj, odpust, že se osměluji tě vy
trhovati: avšak zdá se mi,že válka,
kterouž počíti míníš, se nevelmi vy
platí, chceš-li jenom, jak se mi zdá,
Ottona co vojvodu nastoliti; a proto
by tuším bylo lépe , kdyby milost
tvoje krásné příležitosti této použila,
a hrdé Čechy již jedenkráte na vždy
koruně německé přivtělila; — Otto
na pak, jenž bez toho nic lepšího
nezasluhuje, mohl bys pak správou

zemi n'ěijaké odbyti.“„„ icho!““ zvolal císař ve šle
chetném hněvu, „přislíbil jsem pro
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Otta bojovati, a taktéž učiním, a
nechci pro sebe , než bych Čechy
přinutil svrchní vládu mou na
znati, poplatky Němcům odváděti a
vojskem ve válkách nám vypomá
hatí. A což myslíš Vinfriede opravdu,
že by echové si takového něco
nechali líbiti? -—znám dobře udat
nost slovanskou, a ty musíš míti
věru krátkou pamět, když jsi sobě
krčmu na saském pomezí nezapa
matoval!““

Vinfried kousnul si studem a
zlosti do pysku, a zatav pěstí, tato
vypustil slova: „Však se zase shle
dám s tím klukeml“

Listem císařským jsa opatřen,
odešel Vinfried a za krátk' čas
oznámeno všem úřadům o s irání
pole k nastávající válce. —

Avšak také v Čechách dály se
pilné přípravy. Soběslav, jak jsme
slyšeli, sám sbíral ole a ve všech
chrámech se modlillí za ochránění
země české před nepřítelem, a za
požehnání společné zbrani česko
moravské.

Ve Vrbčanech nedaleko Pla
ňan v Kouřímsku choval se prápo
rec z času svatého Vojtěcha. S ve.
likou slávou dal ho Soběslav vy
zdvihnout a ku dřevcí sv. Václava
připevnit, ustanovív ho za první a
za posvátný práporec, jenž před
Čech ve vojně nešen býti měl.

šménami sv. Václava a Vojtě
cha rozléhala se celá vlast a ve ná
rodníchv světcův jméně hotovili se
všude Ceši ku spravedlivému bojí.
Rolník vyměnil rádlo své za zbroj
a tichý občan stal se bojovníkem.
——Třesk zbraní rozléhal se po ulí
cích měst a bušení mečířů oznamo
valo každému příchozímu vážné věci,
jenž se díti měly. -— ' ,

Také Zdislav utvořil _si z kov
k0pů Krušných hor statný vo'enský
sbor, z něhož, jak se předví tí dá,
Pavel a Jira z krčmy na pomezí
saském, horlivosti a rázností ob
zláštně vynikali. —- AZdislav mladý
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jich vůdce uměl si je k sobě při

poutati, že by pro něho do ohněyli skočili. I přirazil s plukem
svým v určitou mu dobu k hlavní
mu vojsku, jenž na široké rovině se
táborem položilo.

Když vojska všechna pohro
madě byla, a dostatečně se vycvi
čila, -— ohlášena jednoho dne vo
jenská hlídka.

Pravá rozkoš to byla vten den
pohlednouti na veškerá vojska, roz
manitá'sice oděvem a zbraní, avšak
sjednocená chrabrou myslí aláskou
k vlasti. Stáli tu co zeď pevná, brá
nící slovanskou slávu a neodvislost.

Na bílém koni projížděl voj
voda Soběslav radostným zrakem
vojska svá nadšeným jásáním ho
pozdravující. Když pak hlasité
„Slával“ poněkud se bylo utišilo,
tato slova. k vojínům učinil:
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„Synové, dítky shromážděné!
— ano, vším právem mohu vás
takto nazvati; nebo jako dobré dítky
přišli jste hájiti matku svou před
nebezpečím jí hrozícím; přišli jste
hájiti mne, otce svého! — Nuže,
chopte se mečů, chopte se zbraně,
a král nebeský povede vás k ví
tězství, — dáltě nám čtvrté přiká
zání své. — Ajhle! prapor tento,
jak barvami vlasteneckými povětřím
vlaje! Památka to po sv. Vojtěchu
a Václavu. Oni nám ochranou svou
přispějí, a proto buďtež jména je
jich heslem naším! — Vzhůru
tedy dítky, vzhůru proti nepříteli
vlasti; — vítězství, a nebo smrt!—
Svatý Václave a Vojtěchu, orodujte
za nás!“ —

Jásot nesmírný rozléhal se voj
skem a jména svatých patronů če
ských roznášela se ohlasem tisí
cerým.

IV.

Císař Lothar vytrhl v zimě !. P.
1126 ze Sas ve směru k Chlumci
do Cech. Množství sněhu činilo po
chod obtížný a unavovalo vojsko.
Soběslav v údolí Chlumeckém se

pploživ, vyslal k Lotharu, když jižanice byl přestoupil, vyslance z
nejprvnějši šlechty české, mezi nimi
Načerada, Smila a Miroslava, aby
ho od nespravedlivé války od
vrátili. — Přišedše k císaři před—
stavovali mu, aby povážil, že dle
starých práv a obyčejů volení če
ského vojvody jedině hlavám
národu českého náleží, a císař že
toliko právo má zvoleného knížete
potvrditi , a že příčiny ani práva
nemá, staré to právo jim násilně od
jímati a nový zákon vnucovati.„My
— než bychom svolili k novotě ta
kové,“ končili řeč svou, „všichni
raději zahyneme v boji spravedli—
vém; nepřestanešli, pane té zvůle,
at soudí Bůh mezi námi a tebou.“

Lothar však hrdě povrhl vý

strahou Soběslavovou , nepochybně
roto, že ho Otto ubezpečoval, jako

by Spběslav 11Čechů oblíben nebyl,
a že Němci, kteří přišli, by Sobě
slava ze stolce vojvodského svrhli,
od Čechů přátelsky uvítání 'budou.

Bylo to dne 18. dubna 1126,
když veliké německé vojsko úžina
mi ku Chlumci táhlo. Soběslav při
praven na to, byl již dříve na Chlu
mec dorazil, a dal ohromné stromy,
které co hustý les horu kryly, po—
rážeti, a dřevem tímto pak úžiny
některé zatarasiti. Vojsko své roz—
dělil na troje oddělení, důmyslně je
rozestaviv dilem po horách dílem v
úvalu.

Mladistivý Zdislav obdržel roz
kaz, se svými druhé oddělení vojska
založiti.

Z daleka bylo slyšeti rachot
bubnů. ——První oddil vojska ně
meckého veden samým Ottou při
táhl do údolí. — Slyš! — co to?“—
Z lesa sněhovým závojem přikry
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tého nese se znenáhla hřímavý pro
zpěv:„SvatýVáclave,vojvodo
české zeměí“ a jako by stromy
usta měly, zní ode všech stran vů
kol Němců slavný válečný Cechů
z ěv: „Svatý Václave, vojvodo če
s é zeměí“ - Hrůza pojímá zá
stupy německé — nebo rachot bu
bnů, třesk zbraně, — a z lesa po
jednou vztýčí se korouhev Svato
václavská. Bílý lev vlaje slavně v
povětří, a jako kdysi synové Ly
kurgovy, řítějí se Cechové hlučně
zpívajíce do zástupů Německých. —
Litý boj se strh, —- boj na život
a na smrt. — Lev český vznáší
se hrdě nad korouhví německou, a
vniká strašlivě do vnitra nepřátel
ského. ——Otto vida záhubu svých,
chtěl nazpět; ——avšak tam též zní
zpěv Svatováclavský, též tam řádí
meč chrabrých Čechů. Zoufale vrhá
se tedy ve své nepřátele, až rána
mečem na zem ho skolila.

První podíl nepřátelského voj
ska byl úplně poražen. Avšak nové
hejno Němcův sype se, v čele ma—
'íc zuřícího Vinfrieda, a válečným

řikem vrhá se na vítězné Cechy.
Druhý oddíl český jde proti nim, a
znovu zaznívá píseň: „Svatý Vá

Husté mlhy pokrývaly bojiště
poseté mrtvolami. — Sníh bělostný
červenal se krví prolitou. Jindy tak
nádherně seřaděné pluky Lotharovy
tuto ležely, a- německý císař na
hlavu poražen z pahorku žalostně
poziral na osudná tato místa. —

Malý sbor věrných jenom ko
lem něho v ouzkostlívém mlčení
stojí -— an zatim vítězný hluk vo
jínů slovanských vůkol hučel jako
rozvlněné moře. Kolkolem celého
vrchu zdvihá se les kopí a sudlic
zbarvených krvi pluků císařských.

Hrůzou pojat volá Lothar: „Ha!
vizte tam vítěze Soběslava; 'za ním
hrne se bouře českýchvojínův 3 vítěz—
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claveí“ ——Vztek boje dosáhnul nej
vyššího stupně. — Anastojte! zpěv
český slábne a plesající nepřátelé
křičí již o vítězství; zmatek ve voj—
sku českém se zmáhá, -— ai — tu
jako orel vyletí Zdislav se svou zá
lohou Cechům na pomoc. Jako roz
kácení lvové řádějí záložníci v řa—
dách německých, a kam pádný jich
meč dosáhne, slaví Morana hojné
hody. — Pořádek se vrací a český
lev opět zmužile vlaje; — a pora
žení jsou Němci itentokrát. -—

S hrůzou hleděl na to s po
sledním zástupem se blížící císař
Lothar. Vida pak , že svým zástu
pem ničehož poříditi nemožno, uhnul
na blízké návrší. Cechové pak vítězní
itento zbytek velkého vojska ze
všech stran obléhli, tak že z návrší
ani živá duše zniknouti nemohla,
tak že císařovi nezbývalo, leč se
vzdáti nebo se všemi zahynouti.

V tomto povážlivém stavu ode—
slal Lothar vyslance k vojvodovi se
žádostí, by k němu přijíti ráčil. —
Vyslanec odešel a zanechal císaře v
trapnéín očekávání. —

Pod pahorkem ozýval se hlučně
vítězný pokřik vojínů českých i mo
ravských. — —

V.

ným plesem, aby poslední ránou nás za
hubilí. Nuže tedy hotovte se k boji
věrní moji, k boji zajisté posled
nímu, ať císař německý alespoň v
mužném boji padne. Hluk se množí,
vyslanec nepřichází, — at se stane,
co se stane! Bojujmež udatně po
slední boj.“ — A hle, již se řítí
sbory Čechů na vrchol, a divokým
křikem vyzýval jeden Čech dru—
hého ku krvavé pomstě nad lupi
čami vlasti, a rušitelami mí
ru a blaha národního.

S rovázen čelními vůdci, jakož
i Zdislavem, co vítězem druhé půtky,
přiletěl Soběslav na bělouši svém,a
sestoupiv uklonil se před Lotharem.
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Hluk zbrojenců českých utich
nul, když knížete svého před sebou
spatřil. Soběslav ale obrátil se k
zástupům svým vece k nim takto:
„Udatní synové vlasti! dobře jste se
drželi v bitvě dnešní, nepřítel po
ražen a vítězství slavné Bohem nám
dáno. Ve jmenu národa skládám vám
díky své. — I přišli jste sem, b
jste čin pomsty dokonali na vrahác
vašich'; — avšak krev tato, kterouž
'eště prolíti obmýšlíte, ]estckrev Bo
em zasvěcená; nebot jestit to krev

takměř bezbranných nepřátel. —
Ukažtež tedy vojinové, že Slovan
vítěziti umí také sám nad sebou, a
jen tam krev prolévá, kde toho po
třeba káže“

Tak Soběslav s planoucim zra
kem, v němžto však bylo viděti
křesťanské slitování, volal, tak uči

nil. — Hrdinný a strašlivlý vítěznad Němcami stal se anje em Lo
tharovi a vojsko slovanské uznavše
spanilomyslnost vojvodovu přisvěd
čovalo: „Sláva našemu šlechet
nému knížeti !“

A Opět stalo se ticho, když So
běslav k císaři se obrátiv pravil
hlasným slovem: „My oba, jasný
pane, nazýváme se panovníky lidu

Čtení zábavné.

a nám přináleží o blaho svěřených
národů pcčovati. Viz! Bůh sám usmr
til rukou lidu mého ručitele pokoje,
kter Tebe v nespravedlivý boj—vy
láka. Dnešní bitva Tobě ukázala,
že Slované vlast svou a slávu ná
roda nad život milují. — My pak,
od Boha vítězstvím obdaření ne
chceme dále Tebe pronásledovati,
upustíš-li ode své bezprávné žádosti,
propustíme Tebei s vojiny tvými
v pokoji.“ —

Návrh takový naplnil císaře ra—
dostí a srdečnými slov obdivoval
hrdinství a šlechotnost oběslavovu,

žádaje ho o přátelství a lásku provšec ny budoucí časy. —_
* *

“.=

Vítězství Cechů na Chlumci
bylo nejslavnější, a mnoho let se o
něm mluvilo. Utvrzené přátelství
mezi Lotharem a Soběslavem tr
valo až do smrti obou panovníků.
Otec Bernard ale slzy radosti vy
léval nad výtězným návratem Zdi
slavovým. Tomuto pak otcovské
statky navráceny jsou Soběslavem,
jehož zvláštní řízně a lásky se
také co rytíř ra oval.

Smrt zrádce vlasti.

Tmavá byla noc a smutné mlčení
Pokoj vylévalo na vše stvoření —
V tom se měsíc zaskvěl mile,
A již blížila se chvíle,
Duchové kdež v nebi skrytí
Po paprscích hvězdic plynou,
Zemskěmu pak živobytí
Spánkem hynou!
Tam nad řeky břehem,
Která bystrým během
Kalná valí toky v dál,
Skvostný palác hrdě stál:

Discite justitíam moniti et non temnere
divos. Virgilius.

Tamto podlý vlasti zrádce
V zlatém lůžku čekal roztažen,
By mu křídlem míru-vládce
Poskvrněně srdce ovál sen.
Oheň v skvostných lampách skrytý
Bledým světlem proskakoval,
Statek hříšně vydobytý
V nočním slínu ukazoval.
Klenoty sem s pečlivostí
Snášel zrádce mnohá léta,
Pohledy měl všeho světa,
Neměl jenom snu & cnoslil



Čtení zábavně.

Timto časem
Zvučným hlasem
Dvanáctá se ozvala,
Doba duchů nastala:
Spánek ještě nepřicházel.
Co se po domkách procházel,
A tam v utěšené době
Dobráký tý vinul k sobě,
Kteří před tím žili v statku
A vše dali za vlast — matku!
Darmo zlosyn oči mhouřil,
Darmo na spaní jest čekal,
Ohlas vín v duši bouřil,
A ji pohrůžkami lekal.
Jak list mrazem vadne,
Tak mu smutkem vadlo,
Výčitkami chřadlo
Jeho srdce zrádné.
Náhle z postele se vzchopil,
Skrýš svých pokladů oclkl0pil,
Soudě, že mu zlato, drahé kamení
Strach a smutek v samou radost pro

mění.

\ V mžiku tom
Zařval hrom,
Dvéře rozrazila vichřice,
Pod bledým pak světlem měsíce
Vážně jakás kráčí paní,
Černé roucho na ní ;
Krvavý se pruh
Po ňadrech ji vine,
Hledí na ni zrádný druh,
Nevěří — a strachem hyne!
Vešken mu se ježí vlas,
Křičí: „Ký to' noční das
Pokoj ruší můj?
Zabiju tě, stůj ?“
Postava však bledá
Odpovědi nedá,
Kráčí dále :: ticha,
Lká i vzdýchá.

Zrádce, maje víru
V salniter a síru,
Ohnivou hned zbraní
Pálil na ni,
Zrádná koule rázem
Padla na zem,
Zenu neznámou když projela;
Ona ale volným krokem
A v mlčení přehlubokém
Ještě blíže kráčela.
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Na zlosyna rameně se třesoucím
Loktem podepřena zeboucím
Odpočívá.
Z něho pot se leje,
An se chvěje,
A zbraň druhou vydobývá. \
Ona takovým se ozve hlasem,
Jakovým se potok ozývá,
Jakým kytara zní nočním časem,
Jakým hroby větřík ovívá;
„'Stůj! mne koule nezabije,
„Můj být nad světem se kryje;
„Já jsem tvoje vlast: ta rána —
„Ty víš, od koho je dána!
„Sýnu! tý's mne v tmavém složil

hrobě —
„Já pak přišla pomoc dáti tobě:
„Vidím tvoji duši smutkem hynout;
„Pojď na věčnost sobě odpočinout!
„Já ti, nešťastný můj synu,
„Odpouštím tvou vinu,
„Nenít matčiným to činem:
„Mstít se nad svým synem.“

Nastojte! v tom mžiku
S hrozným lomozem
Zatřásla se zem,
Že ze svého šiku
Palác chvěl se k smyku,

e se od jednoho rázu,
K ukrutnému chýlí srázu,
Jakbý od patý až do temene
Závratí byl uchvácen,
Jakbý od štítu až do kořene
Měl již býti vyvrácen.
I hned ohněm hromonosných blesků
Tmavou prorazila noc

ernoboba mstivá moc,
Jenžto v hrozném rachotu a třesku
Zařičel jest jako rýkem hromu:

„Nebuď dána milost tomu,
„Kdo svých bratří prolil krev,
„K pomoci kdo vrahům vyšel v jev
„Před věčnou staň vládou,
„Neomýlnou spravedlivou,
„Kdo jsi na sebe svou zradou
„Ruku svalil mstivou
„Přírodou práv vyměřených,
.,Teb'ou, bloude! povrženýchl“

Takto ďábel sebe ohlásil,
Zrádci duši z těla vytasil,

9
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Prázný na postel trup hodil,
[ ve mračnon chmuru
Zrádnou duši parval zhůru,

Čtení zábavné.

A s ní do pekel/se brodil —
Blesk a hrom je doprovodil.

1- Koubek.

Nedělní zábava.

Obrázek ze života maloměstského.

Podává: Peregrinn Obdržálek.

,Bon jour! pane !Baumeifteď
„íběfuji. mobré jitro pane fouíebe!

Dblub tal hnapnč čafnč 3 nám?"
,I mon dieu! ba tač řeťnou, ta!

pogbě ob %eiromtu. '
„11 mffeď) nábhjďp! toť přec ! míře

nepobobně, jeho pvřábmj náš pan jou:
íeb?!“—

,Parbleu já ne, ale můj Šorč je
ta! bloubo abršel při llnttboltunlu. 91
točil najcbnou přiffel mu *Boftorbeit/

„EZBčil fnab ne! mšbtjt jeft boží
neběle.“

,Se ptawba, ale ma muj; fain,
bos muš fain. Dbpolebne ja! jim pamě:
Domo, jeft na Gdjiefgftotě Rčnigsfdjiešen,
a tu je fblebalo, že u deeibq je polá
máno péro ob !Bišlleru, a to mají být!

„'II bomebc to Siřičet? mšbtjf jeít
to práce wíce pufjfařoma neb gámečnita
nešli Romářoma.“

,Mon dieu! bob id) a %reub, že
oni to u5námajt'; oni! a můj Šorě to
bomebe. Se jentč mlabp !Bilbfong, ale
on poftamí práci, na rteřou je mají po:
bímat i gámečníl, on 51) mobl i bobim)
tidjtomat. Ia! !. pije! mčera obpolebne
mimo tomárntj flafďjinetlář, a co ta djaía
jat je můj Betě? mšbtjďq jen luftig, ga:
moIaIi naň, aby; jim 505ml Žlletcn orme

_Icufl cehj alarmoucentj ufágaí na llifu,
že ju má polámanou; a Še 6 ní byl u
flempmjře, aiu 3án1ečnifa,ale šábmj šeíe
mu nechtěl bát bo toho. ?! miba! Šorá bneb
byl to tom, a ubělal mu nomen, gin-uje
notnou flifu, je ju flafdjínetlář ani ga
100 rcfů nepoláme, a aa bobina byl s
ní fi; un fcrtig.'

„?Bóbctnč! teba; Siříčel fe pouffti
juš i bo mcdjanihjf'

,Parbleu! i já jim bo ga to po:
djwálil; a fíafďjinctlář jim gabra! ga to
mffcďz) toujťt) &: ímčbo S'nftrumenta, a
filo to manifif! Go mu mám tebq říct?
quš po %eiromtu fi mnjbe tutam bo
Rfelffoftu. 933ml! na tato nejbc meůi něf
jahj Išcll', ale jen megi nobl_ libi bo Řa=
febaufu, tbc přijbc přece ! nějatému Bil:
buntu, tam Icšijou mfjelijaté Beitunhj, a
mgbranó Rielfjoft. 2! m tatomě uběhne
bobina, bwě jafo mob.:, (\ n\čil maji
bneb ráno!

„Snu ja! je tomu líbí. Salé blama,
tatomtj "about. ?! tbc djce fam, pomů=
šeme mu tam.“

,'EBit ine Rot!
13cm miftr romář Dbďjáóeiť, mlumí !

íoBě: ©íďnite bm! jenom Nebo, je je
tatomó flamift.

ŽB tom je prámě gaůamili přeb hf
mámou bma bobromgjlní mentomaně;
joujcb Sura a Dnbta. Sura miba na
bméříd) namalomanou íflcnici 6 touřící
je lámou a bma robličhj, ďjutč fi při:
mIajtnum, mami:

,?Ilc Dnbřejlu! těm měíjtáfům je
mají přece Dobře bořit!

„% 5 čebo to foubíč?“
,Snu moje ftará jen ta! nělbo na

fmůj nebo na můj jmóte! ttodju tě brqm
bt) namaři; (: mtjtopí to mtjbornč galon:
bol; ale ti páni mčfjtácl [eší to na té
!amátnč, ja! to mibimám, ob bošíbo rána
Foo mí ja! bloubo bc noci.

„QI jnab nemtjjlíč, še je po ceítj ben
; plného btncc Limon napájcjí ?"
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,Satš jinač? neďjal bo je pan la:
matnit pro nic &&nic celé ben tant čum
bít? ?Bšbot neni fnab ta tatoc'trna jaro
bům nač obccni?' \

„ÍDům obecni to fícc neni, ale jcbáa
jeji je tam, a to bc5 bubnománi, jafo
třeba mo na náš vobecni bům, máme:!i
protož něiattj groó jbotečnó, a třeba fi
bncb naíit nebáme, přec nám nebojí ča
tooftoupenouf'

,'Doftanesli je jim tam přece taťé
ja! to! nějalé jambané? ale tufjim, nebo
by tom to! abobabatma po celtjd; hned)
je nepomalotoali.'

„3 to! nejít šábntj Gudjomel — a
proto bo je ti tam maji těmi pant) btgo
fttjftalo ; nebo mnobij tam po celá ben
jcbi při fudjč, ano bomotcm fi iu icfjtč
mice mojuffuij'

,at) tot moji tebo bot bomor tuje
gaiimamtj, by; tam ta! bloubo mobrjeji,
na Děti a na jenu gapomenou, a tufjim
ani o Dům a o řemeflo nebbajou. Io!
moji být Důležitá bomor! D čem paf
Dnbřejtu ti páni mčfj'táci přec rotují?

„Sim, ono to toopábá fforo jaro u
náB na icbno topoto. Salo nu) rojmlou:
mám o melitbcb mčcecb, !. p. o loni, o
molu jprojtě po flotoanítu; tat joe ti
páni rojuntujou i o malých měcecb třeba
o pinčliíu mclmi bůmojlně bub po ně
meďu a aatrbuii motatojlo; anebo po
moratojíu a gatrbuji německy“

Sura utřa fi bubu ,pojbme, pojotnw
bolěba na Dnbřejc, ,aby tam ten togácntj
bafoň na nás nejpuftilf

Elia namčfjti paf:

Ovocnářky, tvaruškáři,
Ptáčníci a holubáři,

emenáři, l'aií'káři,
Katdý se svým krutnaří.

Počestnó též z venku ženy
Nabízejí s mlékem pěny,

Metly, koše, máslo, chleb,
Drůbež, sádlo, k těstu žíeb.

Pekaři & pernikáři,
Kramáři & písničkáři,

Biřtlák se svou vandličkou,
Každý mele notu svou.

Tam zas učeň boty nese,
Až se na něm hlava třese,
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Zainím jehlí praktikus,
Nese kuntům díla kus.

Gejtoani je na mírou!

Hned se krámy zavírají,
Hokynářky pospíchají;

Koše rychle sklízejí,
Z trhoviště mízejí ;

Tučný řezník ze své jatky —
Jalový téz svoje statky

A co trh 'dncs obnáší,
Spěšně domů unáší.

Za ním v patách v rychlém spěchu
Chvútá holič bez oddechu.

V kratinké čtvrt hodině,
Ticho tu jak v dědině.

Nevidčt, leč městské slouhy
A ty, — jimž čas bývá dlouhý.

žDiali, tocIci, nejwíc tona! ,čelábfo
pofpicbá, abl; bo rofteía nepomeíjtaía. Iéj
i mnoha oaničta djtoátá — proto abo
bc5 poroudjáni ímé pětimčberni trinolino
bojiala je na mifto bejpečné a úbíebné,
obtub bt; mioěti, a miběna býti mobíalí
3 počeftnčbo pat měňtanftroa joou jen
ufebti jítjffeti f(owa bojibo; jimž, vtoffal
ja to gmanbtowani Borffomě a Bano:

_mé fmbm tamárnim neb ňcníomnim mti:
pem „ftarojáfonnócb“ přcjbitoaii. “líto
ale notoojatonni či lépe bejgálonni majiti
prámč dntí, obfíefnou jtoou nebčlni po:
toinnoít, jat to jnab jen na tatoioébo
ojtoice'něbopanbríáčta fínni, afpoň lou:
item malé (totiš mne fw.) nčfbe ga pi
[iřcm nebo u bméři djrámototjcb; aiat to
je při malě'— tebo hátfé — bog ilo:
ffcni cmangelia, be,; mótlabu ; i — bcj
pošcbnáni. ?Bótlab? poííotne mu afpoň
po cbuti jentintentálni arcibilo němeďé
„Gtunbpn ber anbadpt" jejto ne jejrbce,
nóbl-jj topícblé buje bujibo brig ně:
meďébo ublačenébo mramotaje Gotébo
mopíonulo. — QBjneffenčifji ojobnoftital
smaně bonotace, gnajice bobttj mram,abo
aípoň poborfjcni neoali m.z[ičfóm (?!),
táhnou fe ob ffienntjtí) bmčři a 5 přeb=
nicí; jtočtnic fotoáino bo gabnčjňíd) gá=
tošnic, tbc Důležité ftoě rojmíumt) jal na
hoře pobottnuto, a o popolcbni trálotoftč
ftřclbě, jaiiutamtjm protoje totipmjm 5pů=
[obem roůpřáboii:

9 *

\
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In tona! gastoučí melebné ! mo:
blení blabolt) 3 měše cbramomě, a celá
maácná fpolečnoft, infobp mlůnem tlnuta
tagem fe gbmíbá, a n) ubimení, iatobp
to coo neobpčejnébo, ba fnab i nenwš:
nebo bplo, ieben na brubébo poblíšejíce
nebůměřimě fe botaauii: „Žl co; to? iuš
bmanáct?" '— „anoE ano! meine Sperm!
ícljunb gmblfq" ufpoloiímě nafměbčomal
prámě mnupuiici pgn mtftt Sbalit; „nebo
grob točil je můj Batč fertig B tou mot
bianflou práci na Gebieňftotč. Se to tuo
bíla meine berrn! ale bube to boulat
maniňlP' QBffiďni boli 5 tě gprámb po
mběční, ale pan miftt neimíc, maláfft lbpš
pan (želáč fíibalflou podylebnoftí probo=
bil: še gorč aaflubuie ga to, abo foru,
nou tobo flamnébo bne otočnčen bol.
*Břibobilěmutomuto llnttboltunlu nebp
lobp fnab bpmalo tal btgo lonce; lbpbp
%elbmonn dmtró to dnt nebpl točuměl,
co to znamená, ropě fe o polebni amoni.
$toto3 i on 6 oftatnimi lamarábp bneb
pti pzmnim amulu mona fe mgtúčil, a
mógnamnóm poblebem na pána íměbo
bneb fe bme'řím gatačel. 2! toiba nemilou
306 6 mifitem aaftómlu, iuš mqutě obo:
nem macbaie: „o abtam, o abram!"
bčbotoal, ialo bp bpl říci cbtčl: mo bupe
tomu bloupěmu šmáttaní gbe lonec? (ši
mám fnab loftlu fmou boma nedyat toč:
fam? QI že i bčtinfhý pinčlítneloolíšelb:
monnomou ro5brášbčn nobl fnuče pána
íme'bo ;a fíofp be5 tobo nebloubé unotoé
fračice tábal, řello fe: Eno poibme!nebo
iuš i ti pfí točbi ! čemu je čas. (píům
omffem jen ! tabule či pob tabulp. —)
%niďni 6 bobtóm točbomím jal tobo
bloubčbo nebělnibo půlbne blajeně a uši:
tečně &námili ; rogeffli fe n) Dobré naběii
na obpolební Hntetbolt lašbó le ftolu
fměmu, abp labobně gttátoili občb tal
dnoalně gafloušenó. —

?! iahi pal bpl občb? — mo tuto
máme! — totě jiftč otagla šenflč ma
řečlp. Se polebne! — Stůl iuš na míícc;
a lbpbp fe ji i máčta připtajlt měla, —
přece bp iefftč taba bo cigícl) btnlů na:
ípíla. — Síle počlate ft paničlp! 9 po
lebni máte lašbá fmou mařečlu borlou,
— a talomou bod) neráb něco oblígl.—
Sá teba newim nic, co lbe měli. Senom
to mám mobu paníčlp poffufflat: že co
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fl lbe natoařili, to ft talě i fnčbli; a
čebo neměli, po tom ft ani bubp neu:
třeli. — Batím ale beime libem poloi
afpoň při oběbě, abp fe iim 51e nemu:
lalo! ——

Roe panimamp- nebo mamina) co
pečlimé matky a monbré bofpobpně ble
lnibp přiflotoí: „můbčlótoaií bům muže
fméboz“ tu fe poípidni B občbem, abp
obroftleifíí fpnačtotoé a bcetuňlp nepoa
meňtalp na opalowaeí bobinu. Žlno ina
čelábtu be'ře fe obleb, aby na pošebnánč
nepřifíla ia! fe fila: panáčta mpílétat.
?Ra učně má olo obráceně pořábnt';miítr,
a tění to iiftě nábojnébo bofpobáře, top;
toibí i tomarpňe beg pobígh) pečotoati o
bufli neímrtelnou. — Roe ale miloftpaní
co poalatlotoó íloup mitota íe to Domě,
tu je omfiem jiná! tu mufí být ton'eďo
nobl! ptotoši mafo, but ft gatoánčlo
iuš ob mčfíce (tříbou řegnitotoou !), přec
nefmí přeb jebnou fpolebne umřít. 3 tal
mpfolěbo tebp bomu nemobou omffem oč:
mečlp přichóget na obpolební flušbp 2303.
Milcftpaní talotoa (ínab še milofti ro;:
bámaiící? — či rábčj še milofti potřebna ?)
má talé bůlešitód) příčin: Sá, pramí ona,
nemaala jfem ft čelablu pro moblení, mís
brš pro práci; šimit mas a platit; a aa
mao bělat? bos gebt mal nit! SuE bp
ten fproftó žBolt fi cbtěl btót na milolta
paní; nobl loůitotoat, pořab fe pucoloat,
to nebčli fi fpacirotoat, a loncem mčfíce
fummu penčg einňreióotoatP) bos li'mnt
an bob'n! — (So gatim nábožná lib to
loftele pánu fBobu flouši; — to flušbč
malopanflé bčtoečla fe-utligenim fouší. ?!
tbpš potom pomobla i bomacím frailám
ěali a Rpfelé upratoit balomou toilettu,
t. i. na tluftě loubeluě lušele řiblč mlaíp
buftč učefat, a binmóm třepenim oměňet;
tu lonečnč i miloftpaní býmá nanala !
čelábce, a bláflem aš milo ' panomniďóm
ii gwěftuje: QBčíl mate frei %uGgonf,

*) EBíatimá fe na toenlomč u_tatotoócb mi
loftpaní 2 neb 3 31. r.č. mefíčnč lucbařce!

čeboš mna! čtmrtó bil ne-li třetina frášt
?e ga náčent rogtlučene' neb atracene' (ltere'
ne aříbla ínab poble nobl tony nčlterá
miloftpant 3a ročas íama nmela bobře
unibit).
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mežmete mňa! Iolfmtu a íšrícínlu íebou
na ňpacír, půibete ololo ědpíeňftottu, abl)
tam bčtí nčco míbčlí, a mt) ti tam tah;
nčiató llnterboltun! naibete. Ěržo fe mňa!
nemracuite S nimi, bpl bp to rámus,
onp bp cbtělp taté B námi bo folu, ato
moc !oňtuie.

% míloftpaní blamou plnou ňmrčtů
bomácíd) tatto pořábá a ! mel!olepě a
neméně bůležité žábamč přípramuje, mi
loftpánome' ftaří a mlabí, ženatí í ímo:
bobní u „ftratate'bo Iurla“ nabpletaíí

bůležitou žábamu, poflebním žmonem ta!
nemile přeruňenou. — žDčlabňí nempz
žumňe fe ieňtč & tčfnódp !albot oužloža
lůb!omě tbeoríe, 6 !piáh; ialobp na bo:
nčnou o!olo !uleční!a čilí píriialu fe pro:

' bánčjí, bržíce íe ieňtč žaftaralč žbramo
mčbné mňa! nerožumnč proto že nepříro
ženč této žáíabp: .„post prandium stabis,
aut mile passus mcabis“ t. i. pa!-lí'6
nežmílaie mnobo ínčbl, rabím bracbu —

abba bčbal a ne lebl." — QBážnčjňí
třeba ien o nčlolí! lotů pánomě žamít
numňe iuž mčtroplačňmím, rábčií [lebuií
líbomnabněmu polpnutí matíčtp přírobp,
— a iato dmtró %elbmonn ble pubu
mroženébo u nobou pána fmébo mňí mo
žně poboblnoftí fe obemžbam tíňe bůma'
— abp pětimčrbuntomó pohlcení) bnát
telecí blaženě žažíl ; ta! í iebo miloftpán
mňa! na pobomce neb lenoňce ža obonem
ímébo měrnčbo %elbmonna, bež blubo!ébo
protože žažímání ňtobněbo bábání m bu:
mid) totoučicb bómá lubomu [níot!u;pro=
bužuiící fe ale fantažiu ňeftá!omou cous
ractou (!ámou) opatrně ípla!uiíc. obbámá
fe líboftlonně oblíbenému i u nás „dolce
far niente“ t. i. jaltě blaže pob mrbou
?Baňtomí nafocene'mu!“ — mčtteří ňtí
tíce Je to ta!oměmto parnu mobp měně
(bumč, náflebtem mňa! flanébo nebo
třeba íucbčbo občba obtčžomání, bořčínou
pobmobnou, ta! žmanbm pimem, fna
žeií ie žalubřu mpcpančmu přífpčtí !u
pomoci, abp fe iím nelíbč nebrlalo. —
momin fem tam po ftoltácb poboženóďy,
neimíce fi blebí oftromtípně — mucbp.
We fnab proto, jalobp fi naňe bonorace

mňelíiatpd) telegramů mžláňt o brbiní!ém
Rulíferbu nemňímala: ale proto, že ie
ta! buňno, a ta polítíla je ta! nepodm
pítelnč bocbbeutíd) gegeben; nominp pa!
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ílomanfté to je ien pro ten fproftó “Boll
—- proto iícb tu ta!é ani není. —

Sta bobrou bobina trmá m te'to
mžácué fpolečnoňí na bobře ticbo; leč pře
trliománo ňouc fe gfpeiň žu boben při:
cbážeiícíd), a B lenoňnč bubňampm gídyamfte
bínr běluíícícb. žUilumí fe můbec málo,a _
nempflí fe nic — afpoň níc cbptrébo.
žDčiloftpání rožložení po lamicícb přeb ta:
márnou poloofpale po dpmíliď) jen běbuií
ieben přes brubébo na borťo nefneňtelné.
Sini ža otnp m !amárně iato žpolobbční
fe mptrbuiice, bimi fe prážbnotč (fnab
me fmócb mož!omicícb? — i ne ale) na
pláce, !be ieft iato po mpmření; leč že"
!upa panflpď) a fproftúd) bafoůů fe tam
!očtnje, což neibřím požornoft nčlteróď;
pánů uiímat počíná, bomor o pfícb fe
rožpřábá, což í oftatuícl; ž bůmání mp:
trbuie, ano i ! činnoftípobábá. Štho
pánů trodm m požabí !e ňolfu fi žafebá.
QI ble! bim bímoucí! !bobp tomu ienom
měřil! a přec to nejfou žábné čárp, že ti
čtpři mňíďní fteinou mpfl maií. ?lno
mňíďní fteinčbo ňou mpžnání, !ažbó
prambou čirou mpžmání: že brá jenom
pro lluterbolt, a ne pro móbraner.
Žlmňa! probrát — iiňč talé žnicb žábnó
necbce. Ioto mňa! přeíměbčení !ažbó po:
ctimó bráč ble mňeobecnúcb ai íou!romócb
žáíab !arbaní!ů může 6 bobrpm fročbo=
mím pobržet ža labem. Rbobp pa! tomu
měřít necbtčl, pro opomážlímé pobežřímání
ža po!utu položí ftart) groč, cožieft uftac
nomeno na mpftamení pomní!u prambo=
mlumne' mžbp bátč Ěmejbome', nejpoctí=
mčiňí to arcífartařce. —- Etno bržo ob
!lopíl žáítup ta!omt$cb, iimž bráčí neirá:
běii nabižejí prmní mino — pob ftůl.
gčaňí mňa! mňeteč!omč nerópalí iim
fmou mařečbu m jeiícb bor!ou !aňi. Sté:
!teří mňa! přeče ňtáralí — ale to žn:
becb po žbpt!ácb občba; iebni po umážle'm
mafičfu, jíní třeba ia! pán Dobroieb
Webbalfló bobrompílnč mpňtaromal blánp
; nebomatenébo — želí a bramborů.
Dobrompflnč pramí fe — proto že při
tom bobře mpflíl, což neien m tmáří

'iebo bplo požoromatí, ale i ioufebu po:
loblafitá iebo famomluma to mpžrabila:
„la! milá žaloublu bneB bpl'B cňtžen,
ale proto nic. &' brambory tmou prá5b=
notu mpplnilp, a želí to te'ž mpbornč
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. meči gulat) je Bráni, alu; o něm libé mt;
fleli, šet to mafo. Žlle obměním tě go to
až mečer, až jen Bube SR:—Bftunb. Go Bod)
jen moragil par $irů, nebo co Boel;bol
jen gtoeites žlliarfdjal, to Bt; ti gemlelo
trochu na bobo! $a! pobrbnu jlrotonou
toropttoi, jatolnj je mi Bola ju; přejebla,
a notnou“ porci teletint) ti pofloušimf'

3 tohoto Břidwpafléljoflablobolníljo
mubromóni mottbl bo tofjal mlajřniljo
jeho učňa uličniďó uj! nóflebujiei:

Máma ač mé. mozole
Musí jídat kobzole;
Táta ač jen děla pána
Maso hltá jako vrána.

„Cžltjjjejí pane mohrojeb, co ten
Helma jejid) učeň tam gpímáP“ „(SJ"
utrhl je pán íDolarojeb Webhaljltj, „to je
fíoatá pratoba! ten llul bo toho jefjtč
najmáftal; ale já mu gatnul“ „D to je
hej!“ namitnul pán mblejfji, „tlut ale
jottoá' o to hube ftát." — iB tom jeft
flpfjeti fjumot Blištcicb je, a jebnomtjjlně

raboftně: „juš jbou! — iuš jboul“ o5ú=
má je po celém „geleném Enrlu" totiž
po jeho mefileród) tulečnód), lómomtjd),
pitootoíjd), taretnócb :: jalíjdjloliío jintjcl)
miftnoftedj. 3113 jbou: totiž jebni 5 to:
ftela. QI ti móšnóm trolem ubírají je !
boníomu, abt) tu uproftřeb milenérobintj,
neb i jiných bobród; přátel a gnámíjd)
ofiatni clnoílo bne jmótečnéljo, buť) uji:
tečntjm čtením neb to5umntjmi rogmlua
mami, tufjim i o tijicleté památce na
%elebrnhě, talě i jpčmem to bógni “češi
gttámili. Gotive že tito totiž jbouci 5
foftela ponělub e gulic mtjtmtili: juš
jboul tetě bruat, a jice ti, co tal tuje
pilno měli to lamárnč; l—a i onino co
neměli lbtj na jlušbt) $oši jíti — moču
buji, mole'gaji, modjágejí a juš hrnou fe
—- na ftřolniei.

K závodišti pádí však ne sko
kem — Nýbrž ostry'm, a přec vážným
krokem. — S půlpány i páňata apa—
nové —- Vybranéjší toho města sta—
vové. — Měšťané však méně pole
majelníci — V sírkách však u v koptu
velkoobchodníci. —- Fildovaní vsvétě
krejčí, kováři, — Polityrovant tkalci,
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stoláři, — Brkokazy, synkové též
nobl městští — Svihúciadarmochleby
na oko vždy hozšti. — Slávský ší
réček a vážný cilindrék — chrklé
na píd šesy, nebo Skoupý frak, —
Dlouhé však až po střevíce, —Volné
jak brk nohavice, — Na prsou též
mnohý skvost — Zdobí pánův osob—
nost. — Taktéž lesklé rukavičky —
Na jemňounké na ručičky, — Mají
cbvalně ukryt mnohou tvrdou pěst,
—- Z jakéž si kdys Říman statný dě
lal čest. — Pán orš ovšem poslední
tu nebyl, ——Ale ve vší skvělesti se
zjevil. — K Cyklopům ho porovnati
nesluší, — Vždyť ma oči obě — a
dnes nebuší. — Vatermórdry první
velikosti — Líbají se s vousy v upřím
nosti. — Též i brejle zdobí jeho
švárný nos, —- Na nějž by moh'hrdý
by'ti mnohý kos. —- Tacle u ruk jak
snih bílé — Sluší k fráčku přespa
nile. — On též cestou pány nejvíc
vyráží, ——Na šosaky doma vtipem
doráží. — Pěkně to tak šlo až ku
střelnici — Váhné pánům našim kou
zelníci. ——Tu však zavzní bubnů ra
choceni, — Pronikavé troub a pištal
znění; ——Zvědavého lidstva valný
roj — Ostrostřelcům činí tuhý boj.
— By se do střelnice mohli dostat,
——Za dvéřami nemuseli ostat. —

První rána koukla — hned vše bylo
ticho; -— Ticho! ticho! — ticho -—
vždyť to houklo licho. — Druhá rána
— ticho — u terče se tmí ——Z mo

ždíl'ů — třiQrány jako Perun hřmí.
-— Fanfary a hudba — uvnitř — jé
sot střelců; '— Venku taktéž hluk —
a divých kotrmelců — Pro svár ——
bude-li te maršal levý čili pravý?—
Což však ani uvnitř, nepostih' hned
rozum zdravý; — An se strážci Viera
ukazovat zlíbilo, -'—Kdežto rány čtvrté
přece slyšet nebylo. — Až se komis
přesvědčila, že ta čtvrtá r'ána -- Do
bře byla zakována ——pánem Žoršem
zrána.

Že je touto nemilou nebobon bobrů
pomčft jlamnélyo oftroftřelcctma abejíjibo,
jlrje oočeftné orgán:; metejnébo llemetóř:
fltoi, po celém ftřeleďčm i neftřeleďěm
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Mobulíbčm fmčtč, fnabno to potag' míti
mohla; nebolo bitvu, že celá ílamnáfuos
lečnoft jaro me brna táboru fe roópabla;
— iebnčd) totiž pomášlimóď; to lufelotnrz
autě Broulíh) proti mffetečnč opomóšlimě
nemotornoftt; — trubóď) oa! ftablofltas
mílomód; obbimotpatelů, lteří fe nemohli
bofti munabimit Borflctoě opatrněiíftč na
trmácnoft [mčřniíeí gprámnoftí.

<Bau Botě fmčta gbčbló bobře po:
anámal, tam tt; tofl'eďu řeči fmčřuií;umí:
nil ft mňa! ofubu miboroioati, a alu) fe
mobnul nemilóm náiegbům, chopil fe toa:
bobuč ftuce, a ta! borlimě po terči bon:
lal, ialo bt) fi bol umínil fame' centrum
lDDt'Oólti; — ránu ofoEně galomanou,
oíobním gas nátlalem tonoáliti, a tal
mfíeó pofměmáčtů a broulílů gabanbití.
Bolo bt) fe mu to i fnab poweblo, lbobt)
oíubne' tutti) net—ulo ialo matellice přec
gabraň balelo aš bo p_řebmčftífód; gabrab
lítalo, hegto mňa! mít'to centrum ienom
luh) 5 plotů mofulomalu, tal še mírumi
lomni páni foufebé, aby iim pan Šotě
tah; něco bo udpa negalowal, na přefot
ae čabrab mlaítníd) utílali, a maminlu
celé gbčffené fn'é miláčh) pob čegpečnou
[n'-edm ítoolámalu; na pnnfló tal nebeg
pečnó a téměř u proftřeb měna zaříaenó
llnttbolt nemálo bomóbčiíce. QDoEřemflal,
je to páni oftroftřclci nelloffeli, iinal
holiči) — ababčlóm pccimálům — tah;
nabámali! íBíce neš mniďní cítil břemeno
celé bneffní nebobu Barú pan miftr Sum
lít, icboáto filmi nabčie na lorunomací
milého fmuáčta bneo tal fe 5mařila.

“Jleilčpc le mila! iefltč mcblo těm,
ttcří toentu pčeb ftřelnící na té [[amnofti
pobil brali:

Tu icon lvoncly, krámy, stany
S cukrovtm a s marcipány

U nich párky děvčat, hochů
Též i starých klopc-n trochu.

S čcrstvýmo tu hii'tlák tuky,
Komediant s pandrnaky.

A co oko Mido \idí

Vcnkovskych i městských Iicll.
ŠlitluSkou stůl, lott-rie
Mnohým notně v kop—zubije.

V kuželky též, v kostky hrají,
Jak to kteří v Z\y'ill mají.
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Při všem ale jako smčtí
Venkovských i městských dětí,

Též i smíchu, pláče, zlosti.
Všeho tu až na zbyt dosti.

žln fe flunce gačínó fltančti, loučí
fe bčmečto 6 bodu; ač toužebnóm po
Brgftém íblebání očtem. © ními matrací
fe fpolu i Drobná cbáíla. bračí bočíaaií
fe teprn) nejlépe ročebřímat. ?! paničto
— co ifou emancipotnane'f) tt) iuš bo:

bnou d)!bili to upramenóď) míftnoftecl)
ftřelníce umthHěbo mbifta hrají, t. i.
po moramftu: „ftlťuií." ?! bčti?tí) mětflí
až jen uptamí fubtlínlt) a uromnaií fa

tolintt), nesli nčiató tTaramantnilurmocbr,
to ieft: 1111an po šenllud; oblišbuďita,
tebt; sabčbne pro ně bobrů papa fam.
It; menffí Solo Beů toho l;neb po polebni
obemgbánt) ochranně flušce. ——iBoaběi
obítočí ftarottlimó pán manšel, patzli le
mu bube cbtít safe bomu pobímat le na
to opufftčně magličlt), gbaš po mámě —
nebo po mečeří nepláčou. — Dno pal
paníčlo, co iefltě nebofpčlo [úplněmu
[ebetočbomí, t. i. tteté fe ieňtč newnče:
pomalu), počínaií íe těž [d)áget Be fn umi
bcerufflami, aby těmto pofiutlu přílešiz
tofti při taneční 5á6amě trochu fe pro
ítočít.

QI tal bt) iuš bola celá flawná boa
narace pobremabč. Suš fe tah) begin fe=
tmímá, protož fe mčtfíinou blaíů uga
iořelo, abl) le bnefl'ní Rčnigfúieígen iefítě
iebnou poílební to ranou pro bneíle! ufcn:
čilo. ——Stana boulla ——a u terče l;neb
ga ní iebua, hrubá, třetí, a po btabnčm'í
dnoílce i ta zalotr-aná čttortá. ŽB po:
5abí ftoiíci, íltm'íce ncnabále i ránu čyota
tou — into pofeblí počali tlellat agor:
flotoi protoolámat: „QBimat bod)! na
flepe'Šorčl" Ii ml'íal co nan to popřebí
— ialo iebnnm lyrblem bčfnč mntřilll:

*) thancioíren ieft němeďe' flošené ilomo,
totiž: (žb'mann gieb'bieren! po morarolln:
SItluii tábni pro píroo! (Smancipomám iett
tebo paničfa talomá, ttera le ímé bůlioi
not'ti tat umčbomila, že pána tnanšela
můše poíílat: pro pímo, bát mu Html—at
tntfnn, n\aíit talíř folíbat beti atp. tvííc.
30 iale'totiro lpolečnoftí trefí i bei muie,
ílomeur: oaničta, o ní; ie čítá: „še dobí
„) gatěó “
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on je nutná, on je půda a3e flřelnice
!tetči mota3ili — a tu le3i na 3em
pota3enó, ioffeďp čtptp maie rogta3enp
— fttá3nil. -— €Batman pima mifto wobp
nebopatřenim naň modyrftli, btoa neifil
něifli ofttoftřelci bo popabli, a loo3 o
nim bobně 3atřepali, mptoalito ubčfient')
oči fe tó3al: „žlJlám blamu při logu?“
——sem,; mu ufpotoiimě přiftoěbčoroali,3e
má, teprm ieňtč ou3loftuě oběma rulama
btamu i lt! fi omalótoaie probobit: měl
jfem to mčbčt, nebo! bod) 3a bloupou
ffeňlu tě 3alomanč Šorfiomce 3 bin) po
mohl! — Eetč flamnoflna té3 3e ímébo
bůftoi ébo mifta tou ranou mppicbnutó
přeb orfiem polelonpm to pradm ie lo
řila.91[e Noboul! ten mp3namnó lu3elo
mini ftrá3nílůto Hobout ——Bmpfola nab
platbami pánů ftřelci'i o nebetúčné linbp
ou3lofinč fe ftlónčl, iolobt) o pomoc pro
fil. žllčlolil oďyotnád; tpóloletpcb tamenů
pompblo mu 3 ne3aflou3ene' nibenice botů
! noboum mellobufluód) iebo pánů. ale
ubohá! iefitě přeb olam3enim ta! čipernč
čtmetaďó Hoboučet na bobro teb ro3clm:
ptcancorotoamí ani íobě poboben nebol.
Sliema toffat tal bíbně m nicotu llefnouti,
1313513! oflamě 3aílou3ilé5o bneo pána
30:er na jeho blame co lotuua parábit.
bneb bo tale ia! mobiivfebtali amra3ili
na bobtou biomu panu Botňe, ieiš i na
ramena po3bmi3enčbo u bitoém jáfotu bo
ftřelnice me fpolečnoft m3ócnód) paní a
fráfnód) ftaili na obim ptinelli. Sal mile
me bmořanu toltočili, nabobou čili ne
bobou i 3namó nam ob iočereiffla rolo:
máte! 3 iebnobovlouta ! poctě lotuno
maněbo pana „Borffe 6 notnou Hilou
ílatonofmó podyob „Máš, máš Marino
ro3ttl7anou lacaoaitu“ ! to3iaření toffeď)
boorpcl) mpflt' 3aioířil. Safotu, raboftnébo
fmíďm, tleflóni a piflotu neBpIo louce.
— Gtató pan Š.Betlitbneb při mplřilnutl
o 3abitčm ftra3nilu ial_o tdpoř tom fe top
ltabl. Milá pa! „Borč iato 3motló fa

pouti bobrompflně be3 mňelilé famolibofti
přiiímal [;olbománi -— polub fe mu ne:
pofftčftilo boflat [et;abni brance. Gonna

mňa! po 3 ramen a 3 oči fpuftili, ani3
fe pofub mí, 3ba3 oluem, či bme'fmi a
fnab famóm tominem mpfoull — nilbe
fe o tim nechluoil — ba ob té bobo aš
po bneffni ben ani blatop 3 lowátnp

Čtení zábavné.

— bo lamárno megi to 1106! [eut ne:
ftrčil.

Na mnou dnes rázný kdysi ma
loměstský stav — Na zadek se hrdě
staví — jako lichý páv, — Chrlan
vzhůru, nobl ěaly, vzláštč jazyk
cizí — Myslí, to že činiBilduňk jako
zlato ryzí. — Do všeho se plésli —
pochytna jen bídně ledacos, — Za
což sklízí obyčejně — jako morák
dlouhý nos. — Vlastimil co moudrý
lobě nabízí k tvé osvětě, — Toho
chop se celou dušll — blaho, čest
ti rozkvěle.

$o3namenani pořab atelomo. Bimotu
[polečenílěmu, int_3fe tuto 3ettoionč
popiíuie, říl'a nač lib: „ífoláctmí.“
„Ba totipné poiebnáni toto, ie3to ctěná
o. ípifoioatel na3mal čtmeráďo „36
“mami," ifme bmoináíob pomběčni;

jeliloš fe ilin Doplňuje Ioňflé „ŽlRa
loměňflpd) Dime! mochotoani" a
pro buboucnofi 3aďyoroá obtágel, na
jala mifta bofila něltetá uafie měfta
mlafteneďa! — Dba článlp toti3:
„*Dlalomčftífýd) bímel mpcbománi“ i
Ietoflni: „Babamp“ maii bo íebe“3a=
iiftč bůlešitoft biftoriďou; neboťpo:
tomlotoě maii to nic!; — (omňemfpů
fobem 3ertomnpm) — na3načeno, íal3
ie bola to poloroici bematenáctébo fio
leti mnolyá mčfta moratoílá proměnila
m „Rocoutfoioof' Žlmflal neifou to
mčfta; ale ifou to iebnotlimci to aid),
jfou to pratoi floíaci, tteři3to fmoie
locourlomňmi 3aol—aloipali bo routba
„němčian' mempflič šaben, 3e ie
„žlJlotaman“ nepřítelem mčmcům.
mitoliwl „S)lotaman“ jeli miro la
toliďé (: proto3 ugnáma tleiné ptámo
ia3olůto a nárobnoflí toffeď) a ro3uu
muie talto: Elřčmecpan, Šloman
pan; %ěmec boma a ěloman
tale bomn. Roli! mlábp po3in
má ©[oman m Elliot. Ičebomé,

tetnbergu, to žlllilulomč

at. b.; gtomna tolil pratoi pastři %čmcům io .Rtomčti' io
Ielči, io Rpiowč a me to ed) ii:
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nád) floroanfhjcb měnách. Za!
to přitagnje monbroft „salonůto
gemfťódb ta! tomu (bee abrawó
tojum libíhj. Zalomá jeft můle
bojpobinoma! %mfja!onino to=
conrtomňti mubrcomé nmoflili fi, jia
načiti uftanotoení ŽBáně, jebnati proti
rogumu a obcbáaeti gólonn mlabní.,
Iomu ani Éůb, ani jbtatotj tosnm,
ani jeměpán necbce, abt) je obecní ří=
jeni toe Smitamády, m umbergu a to
jintjcb němeďbcb měflád) meblo to řeči
flomanflc'; a ltetatj mneble moblo bt;
býti po můli Šoji, po můli rolóbní a
lterafš moblo bt) je to ftomnátoati B
rojumem: abt; je to SBmňějotoě, m
brabiffti aneb na llberjtěm $tobě úřa=
bomalo němeďn?! -— Satěbo jajtjta
jej't občanftmo me měítě. nv tatomé řeči
má fe úřabomati. „Ba přítlab přiroae:
ne'bo úřabomaní jlon'xi: Wiejřič, Dleffz
nice, ělamton: a meffferátatomá měfta,
bešto pp. ftatojiotoé ga to mají, še
jfou gmoleni pro měňtanňmo; ale je
není obec pro ně! —

žRomněš ta! jatoš je to má 6
tigenim obecním, ma je to talě Be
ňrolami. Goš bt; tomu řelli robičotoě
a coš obecenftá raba me ternbergn
aneb to %omém Sičíně, lbnbn tam
nčitelotoé na blapni a realní jjtole
motlabali, objaíňomali a moučomali
proítřebtem flomančino? Dni bt; fe ga
jiftě protima tatoměmu nejmbjlu opřeli;
ač toe Gtetnbergn a to mom. Sičíně
na tom moubře Báli, aby je jejid)
bčti btnbčmn gemjtému ÍGWÍH talě přia
učomali? „Ba moučomací řeč bobí
je na blamníd), reálníd) inišfjid; gom
naftaíníd) fjlolód; jenom materfjtina ;
ač brnbó gemini jam! pěftotoati, toelt
projpčcb šatům. Steam) a gpmnafta
nišňi to Rtoměříši, me Gtrášnici, to
Ielči a blamní filoln me ištanmatě,
to EBříbotu a t. b. bubte'g tuba; pří
3eno jiná! než to Roeonrlomě.

Gmntné boh; to mčru čaítj, "má
je na bímčí fffole m Rroměřígl nabn=

i_imalo í jaměbo latecblgmn fu poněms
čománi a m,; bola tatč toe dptámecb
nčttettjd) měft f(omanflpcb němčina mo
bon! — žRáílebtem přemráceněbo, ne:
přitogeněbo mnóomáwóní mčfftanfttoa

pojilo na žmotatoě velmi mnoho glčbo;
nebot frbce mlóbeše u míče ímatě
djlablo a točum její je neboftřil a
neobobacowal mčbomoftmi na te' míře,
m jaléš bt; je bol joftřií, lbobq je
bylo na reáltáď) a m blamnid) fffo,
ldd) toofroětlomalt) něttete' ptebměto to
materfjtině, ale při tom !bnbn je bylo
bIebělo pilně ! hrubému gemjtémn ja:
jo!—a,jaro m $ra5e, m SBWn a t. b.
Mafie měfta opojbih; je me mgbělas
nofti a nafíe řemejlnictmo potnlbatoú
ja němcďtjm jimnoftnílem a nemůše A
mífta jebině proto, že fi bo ímatnně
ojměto jamájelo %rantfurtem, že je
bomtjfjlelo, jatobt) prohřebtem jlotoan:
ítěbo, materjlěbo jajnta člomět mon:
btofti nabtjti nemobl. Gtatoftomě a
jejich rábcomě m mnobócb jloroanjtrjd)
měj'tád) měli gaftřené graft) přebfnbfami
proti materjtčmn jajntu mělfjint) ob:
čanfttoa, aneb fi libomali to němčině
proto, aby jmon jměmolnoft mfjelijalou
begpečněií vromoaomatimobli. ŽB něm
čině balo je ínab 5be onbe talě puč:
nějž účtoroati! — íBomašíme=Ii, ja!
melilá jttáta obecněbo jmění Gtočomu

(rooifjtě bl. ©atfanbta) a fnab i ji:
ntjm měFtům 5 němeďe'bo úřabomaní
poffla a bomnímajíce je, že ctěntj náš
přítel mel. p. Dbbršálet měl na ače
teIi mne to — ba jefjtě mice, co jíme
ro pojnamenáni pořabatelítčm nagnaa
čili a bobře měbouce, je jato ion mě:
fjťanjttj (natobil je me ělamlomě)
mroucim ftbcem lu mášeněmn halou
měfjtanffěmn (ne, pranic fe nebimíme
še fjofáctmi m Rocouttomě to gáflugc
oftěe nabral a tbnbn je fnab něťbo
protima jebo bobromnflne' mrjfanie
apougeli a nab jebo lájtame' mebanic
bntbili; nefměl bo žmoraman mlčeti
ale amolal bt) nab nimi: „Ba pta
mbn je libi nejmíc bněmají!“

Saloš jíme Ioňítěbo rotu na ta
Ienbáři umiftili: „žmaloměftjtbdj bimet
tobcbomanif' nirolito fn poborfj ení;
taťtěj Habeme letos bo něbo tu po:
mnimnutí „Sabaton/' upřímnéga
to proieroujíce bílo ojmíceně mlábě, je
třeftanjtou romnopráwnoft nátobni m
šimot promobí a mfjem obeceníhjm pp.
ftatoftům i jejid) p. p. tábcům mc
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Homanfhíd; mčRed), fbc fc úřabuic to.
matctfitinč obeceníhoa a tbc fe godn—
mámaii we filolácb pramibía rogumu
a ptamébo profpěcbu mlábeše; promo:
[átoa'me trojnáfobné: „ělámaď
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130 flamnofti tiíícletě at tebo toe

rolaftíd) cormomctboběiffocb neftámá
šábnébo Rocourtoma mie!—

Obraz svaté Panny.
Podává Benedikt Korčian.

u Eilaftanfo, nebola—fobíamní
filnicc, leží o íamotě malá ďaíoupta,

!bcšto aft přeb pabefáti leto d—ubá Hebe:
fátilctá ncfl'ťaíiná mboma 6 Heftnáctllc;
tou bcctou přcbómala. toto bloč ubobč
oíobo šimilt) fc fit-mono“ almušnou, a
wůbčlfcmpráce mtou [\oócb.grantima,
mt fe imenomala mlabá bímčina,gat'tala
fašbou práci, a cbobímala bo ofolí na
móbčlcl. Scií motta blcbala píci pro
togu, nebo fbírcla břimí, potřebné tomu
malému boípobátfnoí, nebo přablc při
stém počofi. Iatto žilo m fašbc'm obřebu
[íťaftně po ípolu, proto že íe mitomalo

.“ to Icpfíí Šimot boufah). llnmitř cbóše
to oftatnč mclmi bíbnč mopábalo. iDtcgi
očablómi ;běmi, ttcrc' lašbou cbmilí sim:
řením btogilp, ftálo cbatrnc' ob čctmů
proštanč lošc, tři Bolicr, ffřínč pro uícbos
mání náčeni bomácílm (\ Hůl. Ian: m
toutč hochu flámo ptoftřcně, co; to.;c !
palubu floušllo. Eoše tědyto oíob šmílód)
nebolo o mnoho lcpífí, mňa! přece má:
bomc' fc [,im gbalo, proto že ilm gb: po
motonané práti fpánct bobřc dyutnal.
Stab blamou [ošc tobo poměftla sDla:
riana obrágct nejfmětčjífí 'Bamto, rtuť)
přeb mnoha léto ga mírní) penis byla
rouplla. Skathi i bcera mírou úctu
mgbámah) tomu obragu,o55mláfftčmatfa,
l'tcrá na něm froou patronfu ctila, o tte:
rc'mšto měřila, še mfíc Htčíti, co na této
gcmi ohlfíla, ii ! pobčlmoání má. Gar
mile mečetní čáře fc po fopcíd; rospto
ftitaň počala, a to fouícbní oíabč gmon
“Mým blafem „Bbtámao “Maria" pm:
motočřícím směůomal, Určen, obě přeb

obmgem mičiítffi “Baulin, bo ií &“ po
ftm toboš bnc Dčfomalo; tě; to! bčfoa
mah) ráno ga libí) ípánct,1atmlfc ranni

čcrmánto frobmi třpítícími paprik; dm:
tmou ftřccbou bo cbóše profmitlty. !Bffar
mhno to febátoata prací gemblená motta
přcb tímto ji nab ma': ihlé milciífím
obra,;cm, rogiimaiíc fepiatóma mtama
jato u toottgcní obra; patronu; ímé.
„!Bibiě, " ptamímnla čafto ! btcřl ímé,
„ial' má patronta miloftnč na néé
blcbí. flato bbi nab námi, otom
iítm přcímčbčcna, :: ia! tobo pó:
fám, „ř,-ciícm tobě imcno icií nc
bala. Sal ftáfníy icft icii aámoi!
$a! hrabě obroubcni iciíbo tous
cba! Sat icii bítč melcbnč obmí,
mnie [tnfčlá ranní gářc! let:: to
něm toibim, iatš iícm ti, tr.—t);
bolas malá, mčncc 5 mobtébo
hnití na Mann! poíabila. Bab
mšbo pobošna a mohli ic pilně!
ímatc' “Banuč, má bccrun'fo! RH:
ftoma mátcř icft nás mííccbmatta,
obgmláfftč ale nen'taítnód), ttcři
trpí (\ hnití.“ gebim'; bar, tterómtoto
bobaboinč šeru; Éoší tobičl'u poctiti
mohlo, bola fotičfa polních hoíttf, ii:
mišro mffat m nugnč této (bigi gaiiftc'
mícc zoclcbcna byla, ia! m neiwčtfíicb“
chrámech. Megi tím byl líbá potlib m
ítbcl %arianinbm a bccroiciimclmi
pomífcn. i\ůb gloufft' a poíilá třšfc' bm;
oněm, fteří icbo přitágání ločrnč sqdw
mámaií. c"temné, lbo na gemitrpíuorl:
fěbo_blaboílamenftmí boibe onoho bm,
fbešto tašbčmu obplaccno bnbc ble 5á=
[11sz icbo. 92 celém otolí ?Bilaírau:
ďc'm ůničila ftrah'ná bouře míft, co; na
poli fc nacbásclo obilí, oímí ( mino
brabo, uáflebfcm čcboš uclfá nonge po
uvítala. ')! int gřítta jcbno ncíítčílifamo
přijbe, má i tuto náflcbomala na na
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ůrobmi rot ta! tubě gima, še ineifiarm
libe' fe na pobobnou uvamatomati ne:
mohli. Slouge ie brzo uboftlla i u moi:
nčiifid), a bobáče inepoloiomala bubow
noň, a aby iim na penčiíd) nepocbpbčlo,
mfieďt) práce ionamin. —

marina i beeraieii,tterénitbp
&&;on nemely, a ben obe bne it pos
tfebnou mášimu mpbčlati mnichy, tuto
gimu Qiůb wi ia! ie mpšlmilg. SBrobalp
logu, tterá jim to! potřebná a milá
byla. womocí pana faráře obbršelp na

_ttete' almužny, co; bx; mňa! nebylo po
ftačomalo, fbpbp, ia! onvnepoópbomalp,
blaboilamená nebranitelfpnč, !teró nab
ními bbčla, a ttrrcu » přímlumu bei
přehání milimetr), iid; při šimnbvtí ne
byla gadnmala. „Gmatá panna, pa
tronfo math) mé,“ moíala gran,
tliita, „neboponiftči bt) marta má
bibnč 'ie ímčta ieňlaf' „Gmatá
patrno, odnauo garmoucenócbď
pramilažmariana, „nenpouii'tči bítč
mě; ! imrti ici! ieii'tč mlabe'!“

“Raman into, a 6 m'm počala na
bčie lepi'fícb bm'r m irbeíd) obou jen. D
měrná nabčie!- Sebnobo iítra, fboš
íšrantln'ta mgiila, bp fptičl'u polních
tmítet umiIa, čím obra; Blaboilamené
pumu) ofráiiliti chtěla, mftmtpil maietnil
bo tbóše, tbešto mboma bpblela. %>! to
brgí), [mat—í)muš be; bobabninofti a ili:
tomáui 6 libmi. „Stol naimutí ma
ii'ebo ili přeiel" proto!!! ní. „%).

_lt) glě čaip, nemám mire penčg, a
muiim _ie ob más záhad“ „Žleb
pro mně,“ obpomčbělanboma, „I-ah)
čaip ieňtě borji'i nešli pro más.
Má beera a iá iime mnobotráte
neměla; ani chleba, nineite fám,
ieftll mi moštu) máě ipoloiití.“—
„Ict—1) bleBte ii iinč obtiblí neb
bobrotimou ftařenu nalčgtmterá
más pro $oba přiime,“ vbpomčběl
tcnglóčlomět;„neb id ie sítra mrás
tím bo mčfta, a mi) ta! iiftč můí
bům opufiiti muiíte, ia! iíem iá
mčfto uvahu,“ „Initi bupnulnasem.

„SDIůi $oše, můi Bok!" mp:
!tifla ubohá mboma „*Doibowtc ien
nčfolit bní, brd), iař pramítc, pro
Boba útočifitč nalčiti mohla.
$bauiám, še bloubo blebati nc:
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brtbu;neb_oťme'i1arofiinp a inla
boft bítčte mébo iiftč netobo pos
bnou. BbaIiš mám na ceitu loše
mé, ftarí) flůl a oftatni tři itoliee
poftamitH" „!Ban'e loše fe mám
pruhů,“ pramil pronóiemníl. „EDM
lože probatt dyeete? (Govrstvíte?
2139tun! ta! baleťo bomčfii dne:
te,!nnb na ílámč umřitimufelaíw

„llmřete tbe chcete, o to fe
neftatám. Má ftaroít ieft, bp jfie
mi gaplatila (: iá podmbuii, še
na ten qub maii'e Bíbne' ob čer:
mů promrtaně nářabi poi'tačí.“
Rbpš. neii'faftná mu ! noboum nabía a
iei mroučnč profit! chtěla, obmrfi'til ii a
ohebágeiepramil: „mm iíem mám
to ogná'mil, seitra nbpomíbeite ou:
řebm'fomi, Iterí) ! mám přiibe."
Mariana umlfla při tčdyto flomecb.
Si; miběla icbe a beeru fmon begocbra:
m), beg přiítřcifí, iat oni ubnii šebráci,
řteři čafto me [tobolena ftubene' ilámř
be; přihómlp přenocomati muieli. — ©
rosefmátómobličeiem mrátllaie grand
tiii'ta, (: přinena fpthr m ruce, nepřebz
míbaiíe tal bliilc' neii'těítt', :) čem; ii
marfa ničeboš nepobotlía.

b'mutnč a mábamč přefiel ben, a
noc ie blížila, tterá poilební mčla bótl
m bytu tom. !Bomoblimifi ie mrouenčii
inf řbp iinbp položila fe Snarlana !
obprčínutí, a pemnč beufaiíc na pomoc

530mm, fterou tof mrcúcnčqmgómala,brgo ie uipotoiila a uimda. “\gbálo fe
ii, ic *Darmar ta fmatá ii bo náruči
mala, a ob mii'ebo gle'bo nebránilo;
sbálo fe ii, ge plní) mefi'ec glata barem
obbršeía, tčš tate' pěhlč nářabí, nome
finta), bílí; cbíeb, ba miTe, coš misu! této
mbomč prtřetmč bylo. mamma mii'at
pronáicmnífn, řterml me inč ob ouřeb=
nilům ípromáicnou mibčla, ta! ii pcbč
fila, še ie bneb probrrbila.

Sii b\,\!ben. gra ntiii'ta iii,bámno
bpm gbůru a praromala. „Salé tuto
noc hald" ptala ic math) ime'.„Web/'
nbpomčbčlaňkariana, „poilební tato
noc ici! mi popř-duo pob touto
itřecbou a w,tomto (vší, fbe iíem
ili, čtprpcet let ipala. QM;má bee:
to, má bcero, obe bnefi'fa nemáme
mífta, tam bgdyem blamp ime' paf



140

Ioštlo; rameni na poli bubc na
Wimírbablrm a ;blamccm. a tc
prma noní ít roporamomala na:
mňtčtvu ftattaře to iritcbcbatoup
rc, ufrutnr' pobrůUo, ttrrc' fc tat
br;to ropplnitt mělo.

erma momlumtta, přimo nčfoltt
ofob, m;! nimi i ieií pronáicmnít, bo:
prowá;m nětoltta íoubnímt ofobami. SB:;
problrní fe proban mn'c nářabí mčtňí
cnw. Staňa! ro; ;a cena o Qoše! tal
Rronmá a ntčrmná, ;: maictnít tím ani
outrato ;apramtti fi nrtroufal; ač jen
čtororct rónftócb placeno býti mělo.

.va; fe wife fprnčštlo,obnán'rlrobn
nos bmč třetím; blubu a ničebo mire fc
nenarbáyío ! probeit, řromě ftarěbo čer:
rrébo ;rcabla a pa! obra;u blaboflamcnc'
“Barmy, ien; na ;t—ičtormt btcbítt; při:
bit bol. Web obra;cm tlrčclo !kariana
a brera icíí, třcfouri. fe a pofloudmlo
na ncfítaftm') tento probei, froronámaiírr
fmůi ofub 6 oíubrm 3oícfomóm, —ic=
bošto bratři fc o „irbo Watt; běltlt, nebo
oíubcn; naňebo bošněbo Gpafltclc, ltcró
; mím: tříšc tímíle' moiáto o froůt ffat
lofomatt mtbčl.„mení rričcbo; mire
;bc?“ třlčcl mr;utr'; fluba foubní nab
tal nepatrnémotčímem.„žBrobIrbcjtc
; noxou, třebas ubělámc iefftě
nětoltt trrjrarů." Scben ;mrlšů
mftoupil a problebal mít co neibrblt=
točit. Gunbal ;rrabIo a cbtčI ttcn obra;
obtrbnouti. SB tom otamšcni motřtth;
obě ;ch plno ftracbu a ;oufanlhooftt.
„(Eošf' pratotla %Rariarta uftraffená,
„cbrctc mi obra; mě patronu)
m;itt.21d; to jeft me'nrimčtn'í
ncn'rčftí. Štír ncboftanctc ;a
tento muni) obra;, a cbretc mi
bo roorroatt! flíot irft mc' ;boší,
má neimčtfíi útčcba." žita ro;ta;
math), ttcrá fc mn'emošnč namábaía fla=
bou rutou obra; ocbránttt, mrbla ír
granttffta ! noboum mnie tobo, br) bo
plačliwómt proíbamt uípotoitta. Smat
tímto bábáním mftouptl prouáirmnít,
rel$ ro;borlcn ífa nab ;lbm profpčcbcm
probeíc.11boba ;rna botíraIa naň řtour:
„'Banc, pane! míícrhno jíte mt
pobral a já mám to obpuftim;
nebot tboít mé imční mufrlo
býti roan'c, proto že ;aplatitt

Čtení zábavné.

nenrobu; ale i tento obra; mt
cbrrtc ro;r'tt? obra; patrontomč,
přeb ttcróm ifcm it; čtororrt
let fror' moblttbo roofonc'noala.
Slam pablo prroní poblcbnuti
mě bc'cro a poflcbní mčbo man:
;cla. QDbrn ímabbo ifcm bo tam
pomčfila a to ieft mic, co mi ob
tobo bnr ;bolo. D proíím, ili
tuitc ie a necbtc mi tento obrá
;et. Go; a tím cbrcte bělat? Scft
tat ítaró jal iá, a ta! ír ro;pab
nr to touíto, ia! já to prací; a po:
rel.“ 91 fi;: it přetášclo bále mluwttt;

utrutnít ale mobpomčbčl, núbr;
rootábl nůš, obtrbl btcbito, jimi; obra;
připrroněn bol, ropnrfl ici rom a motal:
„.Rbo bd ;a tento přetráíná
obra; broa trriraro; — bmalrri
rara) ;abní) nepoba?" uta;oroal bo
biwátům, mc;t nimi; nčtoltt pánů ;
mčfta, ttrří fc po břebu teto 'Hrocoromr
prorbá;r[t a ; roffrtcčnoftt, cobo fc ;bc
bělo, fe ;aftamilt.

„Sóma trcicaro,“ opatoroalpro!
roolároač,„broa frricaro! není ;bc
;ábnčbo, lomu fmatá c„Barma patron
lou hit?“

„I tt tr : ir a r o,“ o;roalafr mlabá
bimčtna,iméncmSJtartanctta.

„!Bět rórrítócbf mpttttl icben ;
pánů, ttcrí; po prmě na ten obra; po
blcbl. “Bromolámač ír tat ;ara;i[, ;c
umltl, a ta! pofmčffnč fe na tuprc tobo
pobítoal, ;: fc mmcbnt bo ímícbu balí.

„'Dmacrt ;Iatóóf bolow brubí)
blaé ; te' famc' tlupa).

„SDroarct rónftódp" mumlal
proroolámač jato mc fuč.

„Ittcct rbrrftbrbf' ;molalpr:
umí bIaB.

„Štprorct" bolo;i[brubb.

„štoč rynftbcbf'mm ftču
„što tolarů“
„*Bětíct tbnílůóP' .
„*Bčt frt rónítbcbť' opatomal

promolámač. Grblact ;ačalt mc;i fcbou
reptati.

„Dim íct rúnítócbť' wotřttlic:
ben tat borltmč, ';: ron'ccbno uticbto.

„$a bám ttfic tolarů! boto;tl
rrepotojrrč brubb.
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„lific tolatůltljic tolarůť'
opalomal tiijc ptomolámač. „Bábcn
ncbá mice? QBan'cjeji to."

„!Riij pane," pramll mlabi) ma
tif, ital) na ptmui poblcb umělcďi) má:
trvat mátečnéboMutina pojnal. (čt:
lou majetnoft ímou byl bad; wonalojil,
abpd; mda přecenil; mna! w:; blctlboftl
natlábati můšctc Bcfiatlcm mlábp. $roto
mám to muíim nechat ; mfjal aj přijbu
bo $ah'jc, ten gájtační) obtagmmufeum
lépe problcbnoutl dni.“

gipnčm'i majetnit ujdnwam obrágcf,
jcnš ja bantomtu tiíicc týnfhjd; mpmčnll
bcbllmč bo tobolky obcfjcl.

Rbpš ?Ratiana jaj: ! jobč přl
fjla, a wife co je běh) jlpffcla, ncd;tčla
jináč mčtltl, nej je je to jájratem pas
ttonh) ftalo.

ugncjmc nyni jami, jat íftafinč ona
a bccra jeji jim; bylo. 163 i oni po=
snah), ob toho mófmobojcni pocbágelo;
tajbi) to! na ben probcje nářabi jejiho
nechala žDtattana mfjl jmatou floušitl,
a togšcla jmici m tapli jm. !Banm). .Rons
pila jiní) obrag, na něm; na nebemjcti
*Banm; Smaric mpobtagcno Belo. len
obra; jl čaho .upamatomal na atraccm'),
a ačl'ollm mu celé ímé imčni ! pobčto=
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mani měla, oplaiala bo čai'to m jtbci
froc'm, a pramimala ! bccli ímé: „udi
můj hajní) obra; jmatc' iBannpl“

SB této ubálvjti neni jajlftc' nic
blmnébo, a přece tašbó m tom ublibá
gřcjmč ncbcflou obměnu ja úctu, ttcrou
ta cbubobná mbowa robičcc méně mjbá:
mala a me fjtčjtí neb nen'těfti mšbp
mroncnčwolala: „Gmatá !Ratla! m
tebe Doufám!“

Im obra; je na ptambč nacbági m
mujenm cijařftébo paláce na !Bařiši.

Pozn. pořad. Z příběhu tohoto vi
děti, s jakou opatrností třeba sou—
diti o starych obrazich, kteréžto
mnohdy mají větší cenu, než se na
první pohled byti zdá. S obrazami
má. se to zrovna tak jako s listi
nami a knihami. Zač mnohá poho
děná listina stojí, spozorovali jsme
na Králodvorském a Zelenohorském
rukopisu. A nejenom na listiny,
spisy a obrazy, ale také na jiné
starožitnosti máme dávati dobry po
zor, když se vykopávajl náhodouv
zemi aneb mezi stary'nn haraburdlm
se nalezají.

Zázračný sen.
(Legenda).

Tichá byla noc — jen hvězdy plály
Jasně po nebeském blankytu; —
Spaly květy, co se z jltra smály
Měsíc v luzném skvěl se úsvitu.

Z okna jenom hledi z dílny svoji
Slary mistr okem blouznivym,
Vůkol v kruhu sochy jeho stojí
Zhotovené dlátem tvořivým.

Z mramoru zde Řeků bozi v kruhu
Stoji ve překrásných skupenlch,

eci tam zas z hellenickych luhů
Žít se zdají v řadách kamennych.

Avšak vážnost líce mistra kryje,
Vo tváři se poklid zaskvlvá;

Touhou blaženou mu srdce ryje
Slasti neznámou se zachvlvá.

Tu se v tužeb sladkém víru blíži
Líbý spánek očím mistrovym
Brzo víčka tichy' sen mu kllžl,
Zastřevši svět rouchem čarovým.

Aj tu bleskot vůkol s nebo plyne,
leych tonův souzvuk ladně zni,
Kůrů anjelskych, slyš, píseň line
Kolem mistra, jenžto sladce snl.

A hle v srdce vniká nebes záře,
Toužebně zřl živý mistra duch
Spasitele svého božské tváře
Pravíclho: „Pán tvůj jsem a Bůh!
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„Zjev mě lidem trěplclm se v strasti
„V obrazi jim ukaž moji tvářl“ —
Toto praviv, chvícímu se slasti
Zmizel, s nim i zmizla nebes zář.

? tvrdého se mistr zbudi spanku,ako mlha zmizel divný sen.
Nevidínež soch svých krásnou schranku;
Avšak v duši záři jasný den.

Oko živé vidi Boha tahy,
Nadšením se výše prsa dmou,
Napnouti chce všechny svoje snahy,
Utvořit by tvář moh' podobnou.

Vroucí modlitbou hned k práci spěje
Kresli v sladké city ponořen;
Ač se ruka svatou bazni chvěje;
Přec je obraz brzo utvořen.

Jaký v duchu obraz jemu září,
Barvami tu vytknut skvělými,
Taký vkreslil v božskou Pána tváři
Tužky svojí rysy smělými.

Mdiě tu oči mistra sladkou mocí
'l'ízí opět libotichý sen,
Až po uplynulé tmavé noci
Jitro různy, nový budí den.

Aj tu jako rubínovy'm skvostem
Věnčí zora vrchy temných hor,
Ptačků zpěv se čerstvým nese hvozdem,

- , Ranní písně šumí starý bor.

Čtení zábavné.

Občerstven se mistr zchopí z spanku,
Avšak v udivenl stane hned; —
Na divnou tam papírovou blanku
Upřen utkvěl jasny' jeho hled.

Neb co v procitnutí snem se zdálo,
Utvořeným touhou horouci,
To zde v pravdě,jistě před ním stálo

_Mistru samému div divoucí.

Jasně zní mu v duchu příkaz Páně,
An zřl rysy v noci značené,
Pozorně se ještě dívá na ně
Než jsou dlatem v marmor vtlačené.

A než kročí k velikému dilu,
Prosebný tu k nebi sila zrak,
Nedůvěře \! skromnou svoji sílu
Prost nebesa o pravdy znak.

Aj tu vběhne v dílnu dítko krůsné,
Na tvaričkach růže skvilaií,
Nevinnostt záři čilko jasné
„Dobré jitrol“ ústka šeptaji'.

Mistr však se vážnou táže tváří:
„Neznáš, dítě drahé, obraz ten ?“
A tu z očka ditka radostzáři
Šepce: „Kristus Pan buď pochválen“

*
a *

Mistr pili k práci, brzo socha stoji,
Lid pak na ní slasti nebeskou se kopl.

Vladimir Sťastný.

Nevěř Kuliškovi.
Geftomali tbofi tři tomaroffi a ne:

měmfje jebnobo bne, co bt) jebli, trpěli
náramntj blob. In praioili ntegi jehon:
Seven tolilo'djleb máme, u to3bčlimeli
ho na tři čáftě, nenafqtimc je áábmj,
pročež nechme je megi febou, čeho 6 ním
učiniti“ Geben 3 nic!;namtbomal: „Hle,
bněuie fl sbe tu jponi, a fbo 3 ucit! nej:
lepfií fen míti Buba, tomn připabne djleb
celá.“ Into roba je líbila oftatnim a
ulojili je mjjidjni fn ípánlu. %ábce pro,
bubil je prmní a mftam, jnčbl celtj djleb
ne5anediaio ani brobtu 5 něho. quš
lotto fnčbt djleb, probubil oftatnidj řta:

„ětámeite boni (: mullábeite jivoiťllltj.“
“Brioni počal tatto mlumiti: ,.Eltili la=
inarábi, měl ifem pobimntj jen. ?Biběl
jíem glattj šebřit jábajici ob Semi aj bo
nebe, po němj Geftupoioall anbčle', rosa
ioíje bufji mou i 6 tělem bo nebe. QBiz
běl iíem tam raboni, ttettjdj olo nervi:
bělo, nebo nejlijfjeio, (: jrbce člomčla ne:
pocitilo; to l)l)l můj jen a ! tomu jjem
jentč mibčl SBána QSolja Dice, Gona a
bacha [ro—itého"

Druhá opět pramil: „Sá jfem měl
ftrafjmi jen; mibčl jjem, tteral báblomé
ohnivými tiefjtčmi moji ubobou bunt;
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těla mutablí, bo pena přímlětlí a tam
na mífto poftamílí, toe íe oft'cé neše m9:
nadpageln. Iafé tellí mí: Dotub Qiůb
2901x111bube, tat bloubo na tomto míftč
blití mnííč. ?! to bbl můi im."

len třetí, tábce ieiíd), mlum:[ tatto:
&& ifem wíběl anběla řtoueíbo: „Gbceč
můi míló míočtí, the íe tmoií fpolutoma:
rbffí mgnacbágeiíW ?Ino anběle fmató!
byla obpomčb má; nebot máme bobro=
mabt; ienom ieben d)[eb, a boiím fe, že
mi „S ním utetlí.21nběí mne mňa! potě:
ffíl řta: Iomu není tal, cbleb maš n
febe, poib a náílebui mně. Dn mne web!
bránami nebes bo iebné temnatí) a tam
ifem umíbčl iebnobo 5 33516, a to ift bql
tt). %iběl iíem tě tam íebíeíbo na slatě

Zvony

U večer kdy za klekůní
Zvon se nese pnlcm lesem
Hledím rád tam "v nebes bání
S přeradostným srdce plesem.
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Iamíeí pří ftoíe plném nebeflúcb potratů.
anběl mí mfiat nuntal bo udya: „EBah':
na íwébo foubtuba, neta! oplómá iíbIem,
pitím a raiítou roýoňí, [tee-áá mu na
mčtt) trívatí babe/' Sta to mně web! !
branám bella. -2Íam iíem ívíběl opět tebe
můi milá! prawíl ! hrubému, na famócb
ofteócb nošecb lešícíbo, a tu iíem tell
tobě: Seft mí bratře líto, že ifí na ta=
b-c—ěmíňo příňel. 196 mna! obmětíl:
Qotub 23% 80mm bube, není pro mě
obtub šabněbo mqímobogení. “Bročeš ibí
bratře, pramíl ifi bale, a ínčg fam celí)
d)[eb; nebot mně a bruběbo tomarpne
mice neublíbaš. G[nňe tatto trnoií řeč,
obefíel iíem, a fnčbl iíem cbleb celý poble
ro5fa3u tmébo. _,

'l'. Simbel-a.

večernL

Rady světel po nebesku
Ty! jsou písmem světův Pána,
Ve věčném pak lwézdic lesku
Píseň lásky jim jest psána.

A ten hlahol, ježto lije
K hvězdám slavné zvonů znění,
Zdaž to rájská melodie
K oné písní lásky není?! —

Vlad. Šťastný.

Modrý Svatý. '

$a enobo čafu — tifíc Iet tomu
fotma bnbe — prombala fe mlabá panna,
jménem Éarbara, 5a iiftébo gebníla Sten
ítantína, a obema B ním bo mčfta tupá:
lenébo. garbara byla ftremná, ffetrná,
pracomíta (! můbee ctnoftná; iebínou
chybou ieií bylo, še měla belfíí mlaít) neš
rogum, nepomašíc, še -f Hamu manžel:
ífčmu wíce íe pošabuje, nej poubě řeme

: meílníta rebínu nífbi) neoblaší.
? tín bn! fíce mtivnčmí, jenom še fme'bo

. Zíma! a blamní iebe tvaben bylo,

ilo, lterěš beg atoebenoftí & abošnoftí ře:

_Ronůam

mtipu čafte ! měcem nebomelenóm pou:
že 6

čaíem boípobaříti neuměl. Gmeií man
šeltn co fprofteu menfomanín brge—pro:
blébnul, še ií obelftítí a Iašbe'bo bulila
5amčfhí můše. 23130 po ímatbč »: pon
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běli táóala je ho manjelta, proč nejbe bo
práce, an fám btiroe pramil, že Bamitel
Bombu 5 rogtagu naflábatelc br.-jo boton:
čiti muji? „*Dne6,“ obpomčběl mášnř,
„připabá nám to talenbóři památla tobo
nejmčtffiho Gmatého. 9ieíloííela jfi nitbu
o něm na “umí?“ „mubw obpotoč=
bčla žena. „Rong tabu tomu tatieft,hubu
i já bneffni ben flamiti, a ob práce ob:
počimati.“ Dha tebt) btšelijmátel. Iatto
moalo to nětolit nebčl, aš tonečně man,
Šeli“ o tom přemóňleti počala, nebo!
.Ronftantin negonebbámal tolito práce to
ponbčli, nbhtš mffeďt) ímé ponča: pro:
bóřil to hofpobč, a přidjájejc bomů e
ulomenou opicí, pro!!inal a tloutl uBo:
hou manjeltu, tbuš ho 3 nepramofti tá:
'rala. Wemeňtajic po Druhé pobohně praa
nici, přlňrojila fe bo ftoátečnid; ffatů ::
fpědjala na fóru šalomati. „%elebnó
pane!“ řena ! faróřomi, „fmětijoudi paf &
je to měftě tatomé fmóttn, o ttertjď) libé r

Čtení zábavné.

na toenlomě ničeho newčbčji, račte afpoň
to ponbčli památtu toho mobrčbo Gma
těbo jruffiti, (: mino ni fmato půft na
ten ben uftanomiti." — SBan farář uho
bnul hneb, oč fe jb: jebná a řctl: „Wii.
lá šeno, pojbte Ge mnou bo chrómu išáně,
a utášn mám toho mobrěbo fmatéboJ'
Ěarhara Bola tomu rába. 'Břiffcbffc bo
djtúmu, pogaftatoili fe přeb obraaemftoaté
Martčto. „Tento icft ten mobtó hrani,"
řetl pan farář, pontaguje prítem na brala
u nohou frontě imarlétt; porušeného,
„tento fe cti to ponběli a ftoii o něm
piáno: Gbci nepřátelnmi polojiti meči
tebou a ženou.“ $řiffebfíi čena po tomto
toulmčtleni bomů, brjela uftamičné láaani
o tomto mobrčm fročtci, až fe lonečnč
Řonftantin polepfjil na mobtó fmótel
japomčl a talě ro neběli toe fmatém čteni
5alibeni nafíel a toe lnihád) ílufínou gá
Bamu mimal. 913359 ga jeho přitlabem
mi mffidjni řemeflnici! — _

T. Simbera.

'K devátému březnu.

Aj tu vstalo slunce z chmůrné noci
V různém skvostu jásá svět mu vstříc.
Proctly lesy kouzedlnou moci,
A v nich slyšet pěvců na tisíc.

Vzešlo slunce — Moravěnka vstává,
Velehradské zvony hlaholl ;
V chrámech zpěv a Hospodina sláva
!( vrchům donaši se z údolí.

Jen "se nes ty pisni milovděka
Jménem Apoštolů Moravou
Pěi, že vlasti pole -— práce čeka
Ať k ni všichni svorně povstanou!

Vstaň můj rode, vola vlasť tě milá
Láskou pravou. činnou víň seknl —
Dřive však než počneš svého díla,
Před Apoštoly své poklekni.

Viz tu kříž ten v ruce Cyrilově
Nad vše přilni k víře, již ti dal.
Viz tam knihu v ruce Methodově
Miluj řeč, již on ti zachoval.

Věrné vlast i Apoštoly ctlti
Na tu knihu kříži přisahej,
A pak vstaň můj rode, slunce sviti -—
Mužněkpráci, — žáden neváhej! —

VI. Šťastný.

Hádanka 4.

Já jsem to, co hlavně k živočeni
veškerenstva přispívá;
já jsem to, co k nebi hvězdnatému_
zraky tvoje vodivá.

Bez těla i barvy všudy stivám,
a přec nejsem žádný duch,
s mou bytostí tebe neseznaml
smyslně hmat ani sluch.
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Potrestaný kouzedlnik.
,;Bůh pomáhá těm, kdo si pomá

hají sami.“ '

Kéž by tomuto příslowí všickni
porozuměli a jím v životě se řídili.
Nalezáme ale bohužel mnohých, kteří
v mrzkě zahálce dne i roky tráví a
předce by rádi na světě pohodlně
živi byli. Kdo si ale zamiluje slečnu
zahálku, tu se v brzce i její se
střička nouze dostaví. By se ale
tohoto nevítaného hosta sprostil, tu
malo kdy pomyslí zahaleč na práci,
nýbrž obrátí se často k prostředkům
hříšným; neb zahálka a lenost je
matka hříchů.

V jistém městečku Z. bydlil před
mnoha lety mladík, kterému, ac byl
od milého Stvořitele zdravými oudy
obdařen, práce jaksi nešla v chut.
Učil se mnohému řemeslu, ale u žá
dného mistra déle 14. dnů nevydržel,
aneb raděj — žádný ho déle netrpěl.
Přemýšel tedy, jak by mohl snadným
způsobem zbohatnouti, aniž by mu
třeba bylo Se pracně lopotiti. Počal
sázet do loterie. Ale jak se lze do
mysliti, — padal vždy hloub a hloub
do bídy.

Ve své zahalčivosti potulovával
se po sousedech. _I přišeltě také k

. jednomu kramáři, který jemu sdělil,

ze ví jistý a neomylný ůprostředek ksnadnému nabytí poklad převelikých,
jen že je to věc lektivá, poněvadž
se to díti má pomocí zlého ducha.
Zděsil se ovšem mladík myšlenky této,
ale an již nouze byla vysokého stup
ně dosáhla, odhodlal se i k tomu
nejhoršímu, a žádal snažně pověreč
něho a snad i šibalského kramáře o
sdělení onoho tajného prostředku. Kra
mář tedy podal jemu starou, ošumě
lou knížku, pravě že pochází od jeho
pra-pradědečka a poukázal na stránku,
kde se onen osudný recept nalc-zal..

Mladík obdržev knihu, uschoval
ji co nějaký poklad za ňadra a stra
chem _i nádějí třesoucím se srdcem
ubíral se kvapně domů.

Po několika dnech ubíral se Bar
toš, soused onoho mladíka, v půlnoc
z další cesty domů. S podivením ale
spozoroval na půdě sousedově světlo
a jakýsi temný hovor. Zvědavostí pu—
zen, vylezl na svou půdu, která byla
od oné sousedovy jen prknami pře
hraděna a odezdvihl opatrně jedno
prkno a hle! — jak ohavné i směš
né dívadlo okázalo se zrakům jeho:
Na půdě rozprostřena černá plachta,
na ní veliké troky, na krově visí lu
cerna temno noční osvěcující. Souse—
dovic Honza, tak onoho ničemu jme
novali, s vyzáblou tváří, divokým a
těkavým okem hledí do knihy, oh—
cházi troky, jako šílenec si při tom
počínaje, mumle nerozumná a nesmy
slná slova, jen po každéjn obcházení
vyslovil srozumitedlně: Cerný satane
nechť se tak stane, ať jsou ty troky
dukátů plny.

Když tato pošetilá komedie již
po chvíli trvala, tu! byl Bartoš, do
,brá kopa, sotvy s to hlasitému smíchu
se ubránili; poohlednuv se, spatřil u
sebe černého domácího kocoura, nc
rozvaživ, jakých následků by to míli
mohlo, uchopil ho a vrhnul skulinou
na ony troky. Poplašeny' kocour ale
jako vítr uskočil. Čarodejník ale stra
šlivě vykřiknuv -- pádí s půdy —
mine se schodů a se strašným ra
chotem a řváním octnul se v síni.
Celý dům se zděsil a nastal tam ná
ramný zmatek. Bartoš ale, pln nepo
koje, potichu se dolů klidil.

As 10 neděl uplynulo, a nebylo
Honzy jak obyčejně po ulicích a ná
měští potulujícího se viděti, až po
jednou vytáhnul se z hídněho obydlí
svého o hůl se opíraje, an byl pře—
stál horkou zimnicí a zlámana noha
se byla poněkud vyhojila. — Zdaž
byla tímto neštěstím i duše jeho od
povdr & lenosti vyléčena, neniohl jsem
se dozvěděu.

Poznamcnání. An jsem se zmínil
o loterii, musím podotknouti, že

10
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jest to ta nejposlednější cesta k
bohatství, a běda tomu, kdo se ji
s náruživostí uchopí. Aby jsi po
znal, laskavý čtenáři, jak nestejnou
hru hraje sazeč do malé loterie,
tedy uvaž jen nasledující 'čísla:
Roku 1859 obnášely prý všecky
sázky v mocnářství Rakouském as
20 millionů zl. rak. čísla; výhry
ale jen 91/2 millionů zl. (4 mil.
staly výlohy při loterii samé, osta
tek čistý výnos). Co z toho na
sleduje? zajisté, že ten, kdo 20 kr.
vsadil, _mělnaději 9'/., kr. vyhrali.
Aneb co by jsi řekl takovému
hráči, který by tobě učinil návrh
následující: hrejme spolu v kostky.
Když vrhneš počet sudou (rovný)
2 4 6 atd., zaplatím,tobě 9'/., kr.;
naproti ale, když vrhneš lichem
(nerovný) 1 3 5 atd., dáš ty mně
20 kr. — Co myslíš, kdo konečně
musí vyhráti? — —

Ty ale snad řekneš: Někomu
se to předc podaří, žo vsadí jednou,
dvakrát a zbohatne. Co že zbo—
hatne? může se ovšem stati, že
mnohý vyhrá, ale nezbohatne;neb
tu platí obyčejné přísloví: Jak na
byto, tak pozbyto.'

Někomu se to poštěstí, ale po
važ, kolika se to nepoštěstí? Kdyby
někdo před tebe postavil veliký py
tel hrachu bílého, a jen jedinkě
zrno černě do něho vložil, pak
ten hrách dobře promíchal, a za
vázanýma očima tobě jedno zrno
vytahnouti kázal, rci zdaž by jsi
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měl náděii, že právě točerné zrno
vytahneš? aneb kolikráte by jsi
táhnouti musil, až by jsi na něj
přišel? '

Pisatel těchto řádků znal člo
věka, byl to haderník neb jak u
nás říkají handrlak, starec as 70
letý, tento, jak to mnohokráte po
vídal, zabýval se od svého desá
tého roku hadernictvim, a mnohý
týhoden i 3 zl. stř. sobě vydělal-,
oblek jeho byl nejjednodušší, zále
žel z hrubé haleny, plátěných spod
ků a hrubé košile. Výživu sobě z
větší částky vyžebral; tak žejemu
bylo lzd v středních letech jeho
živobytí každého týhodně 2 zl. stř.
uspořití. On je po 40 let i sku
tečně uspořil, ale nevložil je do
spořitelny, nýbrž do loterie. Vypo
čítej si laskavý čtenáři, jak mnoho
asi tam vložil, a shledaš summu
velikou: 40.000 zl.! Kdyby jen
čtvrtínku těch peněz byl uschovat,
mohl být zámožným člověkem, a
hle umřel jako žebrák; a co nej
podivnější bylo, — po celé své ži
vobytí ani jedinkého amba nevy
hrál. '

Bůh dejž, by se peněžité za
Iežitosti v naší milé říši tak dalece
sesílily , by mohl stát oželeli onen
výnos, jejž poskytuje malé neb čí
slová loterie. Bohdejž, aby slovan—
ský naš národ umoudřit sobě a'
nesúzením do loterie dokázal, že
je rozumu zdravého.

Sótůrek
čili

svatba v bryndě.
Ku M—nícím po silnici
Jedou šťastní svadebníci.

enich z cizí farnosti
Drůžku svoji mladosti,

Aby uctil jak se sluší,
Naklonil si její duši;

Vyzval z vlastní dědiny
Výbor statné družiny.

Devatery letí saně
S koníčkami jako laně.

Zvonečky a rolničky
Bozjařují koníčky. --—



Čtení zábavně. 147

Nevěstu když vypravili,
Družstvo její připojili;

!( chrámu Páně uhání,

Pro církevní žeh'náni. []Slunce zimní jasně svítí,
Na slovanských drůžek kvítí.

Aby milé nevěstě

Nešlo k pláči na cestě; & ]Slovanská tu zbožné děvy '
Přednášeji krásné zpěvy.

Také v širém okolí
Zvučná hudba hlaholí.

Klarinet jak skřivan píska,
Při čemž chasa bujně vyská,

A ty lesklá trompety
"Dmčejí jak rakety.

Všech jen s myslí k tomu zřeli,
Jak by se tu blaze měli.

Sotva však včž zočili,
Již se k fáře stočili.

Tuto byla podívaná!
Od Božího snad tu rána

Čekalo sta díváků
Chytry'ch dost, i hlupáků. ——

Fabory jak urovnali,
Svadebni tvář na se vzali,

Jdou hned svati ku fáře,
Poctit pána faráře.

Když ho slušně pozdravili,
Ku sezdání poprosili,

Neváhal jim posloužit; ——
Budou-li jen všecko mít. —

Po ceduly se již táže,
Jak to k cizím zákon káže.

Aby ženich z ciziny
Přinesl svě listiny.

Hned svat cizi v kapse štoural;
An naň zdejší trapně mžoural:

Vytáhne-li z kapsáře?
Jak jest žádost faráře.

A ble! táhne — podle zvyku
Cedulu — však na muziku. ——

Pau farář se pousmát,
Cedulu mu zpátky dal. —

Svat se chopil ušatice,
Vždyť tam měl těch cedul více,

Z těch snad musi jedna být,
Jakou chce pan farář mít. —

Na pivo však jedna zněla,
O čemž jiném druhá mlela.

Co si tudy započít?
Jak s tím mají zatočit?

Aby svadba přece byla.
Příprava se nezkazila. -—

Nezbylo tu jiného,
Než vzit koně rychlého;

Pro cedulu domů spěti —
Neni-Ii juž jenom v směnil?

To jak hosti zaslechli,
Náramně se ulekli.

Hned jak mokré slípky stáli -—
Díváci však jim se smáli.

Rozkošná tak veselost
Změnila se v žal a zlost.

Než co pomohou tu řeči?
Ať si nevěsta bár beči. — —

V trapně této nehodě
Zaměřili k hospodě.

Cestou, zpěvem umoření,
Nehodou jak domodření;

Usedli si za stoly,
Užit trochu povolí.

Kdo vzal něco k jídlu sobě,
Sešlo se mu v této době.

Tak i svat svůj sotúrek
S ramena si truchle smek;

Aby chudák celý'smutny
Popřál sobě trněák chutny'.

Shodou dobrou, čili zlou?
Táhne ——trnčák s ceduloul —

Však co nyní? — má se smát?
Nebo na zly' sotor Iát?

Nehoda vždyt zase nová
Nedá jemu pronést slova.

Hle! ta zlostná ccdula
Na trnčák se připnula!

Svat, jak zamražený stojí,
Vždyť se cedulou hnout hojí;

Z ceduly by osudné
Neměl hadry ostudné.

Zatím hosti všickni spolu
K svatovu se hrnou stolu;

Aby div ten viděli,
Snad i radou přispěli.

„Nechte kmotřet“ radí Tomáš,
„Trnčákový tento sobáš,—

Mělo to tak věru byt, —
Cedule má dekrit mit;

Když se to tak ssobášilo,
Aby z toho něco bylo,

10*
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Pojďme tak s tím na fáru
K velebnému faráru.“

Tu hned na tu dobrou radu'
Stavijou se hosti v řadu.

Na talířu příkrytěm
S trnčákovým dekrytem;

Ccdula se k fáře nese
Při hudbě, až zem se třese.

Čtení zábavně.

Asi za půl hodiny
K slasti celé družiny

Vrací se dom šťastných párka,
Kde juž čeká chutná várka. -—

Sotúrek však v paměti ——
Zůstane í pro děti;

By v něj cedul neskládali, _
Pak—li juž tam trnčák dali.

P. 0.

Poctivá vdova ruská.

Jak již jednou vMoravanu zmín
ka se stala, byl c_árruský Alexandr I.
milovníkem nevinných žertů. — Brzy
po nastoupení své vlády na začátku
nynějšího století cestoval po jižných
končinách rozsáhlé říše své. Na cestě
té přihodilo se, že na voze císařově
se něco polámalo. Když přijeli ke ko
vární u silnice blíže hospody stojící,
slezl cár ze svého vozu, a ač dopro
vázející ho pobočník hrabě Orlov
svůj vůz císaři nabídnul, nepřijal
tento nabídnutí toho, nýbrž řekl, že
po tolikerěm trmácení bude jemu
milo, když bude moci poněkud projití
se až k nejblížší poště, která jen as
půl hodiny cesty odtud vzdálena byla;
tam že své komonstvo bude očeká
vati, až by se vůz pooprdvil. l krá
čel za jasného podzimněho dne vol
ným krokem beze všeho služebnictva
příodín jednoduchýmt pláštěm k nej
bližší vesnicí. .Před vesnicí vkročí
jemu vstříc stará ženíčka, pozorujíc
že cizinec z té strany přichází, od
kud císař přijetí měl, táže se, zdaliž
neví, jak brzy císař pán přijede. Kte—
réž on odpověděl, že již není daleko.
Vlídností tohoto cizince nabyla sta
řenka smělosti a táže se dále, zdaž
pán není sám jeden ze služebníků
císařových? čemuž když on přisvěd
čil, radostí jiskřícíma se očima po
hledla na něj a táže se důvěrně,
zdaž ji pán nenese peníze od jejího
syna? Načež on: Jaké peníze? od
koho? -— Tu se jala stařenka vy

právětí: Já jsem již přes 30 letvdo
vou a hy'vám nyní u své dcery v
této vlsce, mám ale také ještě syna
Ivana, jest to ale, můžete mně věřit,
velice dobrý syn, sloužil 12 let ve
vojsku a pozbyl v bitvě proti Turkům
levou ruku. Cár ale milostivě se ho
zaujal a dal jemu službu u svého
dvoru, on mívá hlídku v císařské ko
nírně. Od té doby mně posílává můj
dobrý Ivan každoročně 20 rublů na
výživu. Pán Bůh mu to zaplati Letos
mně ale poslal teprv 10 rublů, ale
psal, že císař pán pojede na podzim
do našich krajin a pak že mně ještě
10 rublů po některém ze služebníků
císařských pošle, neb prý ho všichni
znají a mají ho rádi. Prosím Vás,
zdaž Vy ty peníze nemáte? Načež
cár usmívavě: Já.těch peněz nemám,
ale tamhle již jede komonstvo císa
řovo, ten pán, jenž ve druhém voze
jede, a popsal stařence hraběte Or
Iova, má zajisté ony peníze; já viděl,
an mu je Ivan dával. Držte se ho, a
kdyby se zdráhal, nedejte se tím
mýliti. — V té se již povozy císař—
ské přibližovaly, císař se obrátil zpět
a kráčel jim vstříc, načež se ony za
stavily. V patách ale za cárem klu—
sala těž naše stařenka, a zpříma se
obrací k hraběti Orlovoví, který těž
vůz svůj při příchodu cára pozasta
vil, s prosbou, by jí její peníze vy
dal. S udivením táže se Orlov: Jaké
peníze? Nu které mně můj syn z
Petrohradu po Vás poslal. Orlov: C0
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je to, já nevím o ničem. S horlivostí
ale odvece tato: Nu, to by předce
nebylo hezky, aby mně chudě vdově
tak hodný pán ty peníze zapřel.

Nevrlost a rozpaky hraběte Or—
lova pozoruje cár, dí mu čtverácky se
usmívaje; .liž se jen nezdráhejtc a
vydejte ji oněch 60 rublů,vždytjsem
sám byl přítomen, když Vám je Ivan
doručil. 'l'u teprv pochopil Orlov, že
cár opět nějaký žertík provedl. Bez
meškání vyndal pokladnici a vysázel
60 rublů. — Udivená vdova pohlíží
jaksi nedůvěřivě na lesklá peníze a
opět na Orlova. — Pak couvne na
krok zpět a dí odhodlaně: Já těch
peněz nechci! A proč? táží se císař

149

i pobočník jeho jako jedněmi ústy.
Načež ona: To nejsou peníze spra
vedlivě vydělané. Bůh mne uchovejl
raděj budu nouzi třít, než abych při
jala peníze nepoctivě vydělané. Můj
syn má jen 80 rublů ročně služby a
tedy nemohl spravedlivým způsobem
toli peněz odložiti. —

Slovanská poctivost tato se líbila
nad míru Alexandrovi. a tedy k upokojení
jejímu doložil, že může s dobrým
svědomím peníze tyto přijmouti, an
cár sám je jí daruje, a syn jeji že
jí bude od té chvíle ročně 60 rublů
posílali, jelikož služba jeho bude zvý—
šena, by svou starou a poctivou matku
tím vydatnějí podporovati mohl.

' My tři bratři!
Úryvek cestOpisný od Aut'onina Dudika, kněze na Moravě.

Byloť to za oněch bouřlivých
časů lěta osmačtyrycatého, když třem
bratřím na Moravě v hanácké krajině
rozeným doma jaksi nevolno bylo.
Rozjitřenost myslí, nepořádek obecný
a věčně haštěřeul často o, malicheruě
věci jako nemoc na ně nemile půso
bily a doháněly je k tomu, aby svůj
ranec svázali, poutnickou se opatřili
holí a svému stlsněněmu srdci v šl
rám ulevili světě. Dlouhá porady a
potazu nebylo třeba, au teukráte ka
ždý činiti mohl, co chtěl, a zajíti
mohl, kam chtěl. Pročež plán cesty
byl brzy hotov, a jednoho rána v
srpnovém pondělí nebylo tří bratru v
domě otcovském -— více.

Známí a přátelé se po nich tá
zali a sháněli, než nikde o nich ani
vidu ani slechu. Toliko se jim pravilo,
že Bůh vi kam zašli a zanesli svě
vrtochy a brykule! Než kdosi je pře—
ce vyšpěhoval a pak co na své cestě
byli zkusili, do všech ulílů roztrouliil.
Pročež dobře taky bude, najdemeli
to v našem milěm Moravanu.

'
Jak řečeno, vydali jsou se tři

bratři za jasného rána v pondělí na
cestu a sice k jižní straně. K horám
zamířili, doufajíce, že tam nejlépe
vzdáleni budou od hluku rozkvaše—
něho světa. Ale aby se neštěstí pře
dešlo, jaké by je od zlých touláků
potkali mohlo, ozbrojil se první nej
mladší dobře okovanou holí tak zva
ným „Ziegenhaimcrem“; prostřední
opásal se mečíkem zděděným po mi
lěm otci, jímžto knotky řezával, a
nejstarší měl sice taky hůl, ale v ní
byl kordlk ukrytý. Vak čili ranec, v
něznžto rozličné se nacházelo zboží,
ixesl každý po chvilkách, jak mu to
tiž síla jeho stačila. '

Krásný den byl, slunce až milo
svítilo, v přírodě Boží všudy veselo,
pročež kráčeli tři bratří 5 jasnou
tváří a s veselou myslí ku předu. Cas
rychle uhlhal a s nim urazil se hezký
kus cesty. Bllžilo se k dvanácté, an
právě ve Zd—, kde taky blahoslavený
náš Sarkander farářem byl, poledne
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zvonili. Jet' to podivný cit, jakýž se
ozývá. v srdci lidském při zvuku zvo—
nu v cizině, jenž náskmodlitbě vzbu—
zuje! Ov'šem pomyslí si každý, že
jsme se my tři bratři pobožněji nežli
doma „Anděl Páně“ pomodlili.

I vešli jsme do hospody chtíce
se na těle občerstvit k délšímu puto
vání. Než ušlo to třem bratřím, že se
nenalézají v nějakém hostinci nebo
světoznámém hótelu sídelního města,
nýbrž že jsou toliko v hospodě ne
patrného městyse. Hladoví jsouce žá
dali o pokrm. ehož měla jím ubohé.
hospodské. podatí? Vařila kousek ho
věziny pro dům, ale aby svým nena
dálým vyhověla hostům, častovala jich
tímto masem jakož i polívkou,v ntžto
tlusté a dlouhé se nalézaly lukše.
Přišla po chvíli. í telecí pečeně, na
kterouž ale nos i žaludek tří bratrů
dlouhý čas zpominal ovšem — s
nechuu.

Zaplativše, co dlužní bylía davše
„S Bohem“ vstupovali k horám, v nichžto
iich přerozkošná vůněapřemilý chlá
dek přivítal. Jak lehké bylo tuto od
dýchování jejich! Prsa, předtím par
nem a prachem náramně soužené,
patrně se rozšířila a omládla. Vůkol
hluboké panovalo ticho, toliko ta
jemny' šumot borů a smrků k uchu
jejich dorážel, jakož po chvílích bylo
též slyšeti pískat kosa nebo drozda.

Oči tří bratrů koulely na vše
strany dávajíce pozor, zdažby nikde
nezahlédly nějakého nepřítele. A ja
kého nepřítele? Zákeřníka-li? Med
věda-li? Vlka-li? Zbraň byla ovšem
po ruce, srdnatostí též nesclíazelo,
než přece se báli, aby utíkat nemu
seli. Avšak Bohu díky nic na ně ne—
vypadlo, tepruv později vyskočil na
ně — vlk.

Slunce schylovalo se již k zá—
padu' a trochu chladůý větýrek zapo
čal vanontí, když cestujícím třem bra—
třim se na značném vrcholu objevil
starý ale dobře zachovalý hrad „Buch
lov“ a pod ním trochu nížeji panský
dvůr.

Aj, jak spanilý to pohledl Kam
se podělí tí časové, kdežto rytíři v

y
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železném brnění po této krajině se
svými se proháněli zbrojnoši! —
„Tam v tom dvoře sobě odpočineme
od denní horké cestyl“ zvolalijedno—
hlasně tři bratrové, a s novou sílou
jako na perutěch toužebně nedočka
vostí urychlilí svých kroků k žáda
nému cíli.

Brzy na te stély už u veliké
brány, kteréž do prvního dvoru pa
mátného hradu vede. Jelikož ještě na
čase bylo, by sobě místnosti uvnitř
prohlédnouti mohli, ubirali se dále po
visacím mostě, po kamenných scho
dech vedlé známé lípy, kteréž na dů
kaz nevinnosti jednoho odsouzence
své mohutné kořeny v povětří roz—
kládá, a vedle pověstného kamenného
stolu,*) u kteréhož deliquent napo—
sletly častován, k správčímu hradu
tohoto, žádajíce ho, by jim pamlt—
nosti jeho ukázal. — Rychle a rád
žádost naši vyplnil. A kterak taky
jinače? Vždyťza práci a_wýborný
výklad zasluhuje každý nějakého zase
uznáníl Slepice darmo nehrabe, a
člověk mčlby darmo jazykem třepat
a svých plíček namáhat?

Co jsme vše viděli a slyšeli,
kdyžsprávčí klíčama rachotil, dvéře
po dvéřích otvíral a všudy něco pěk—
ného nám ukazatí a povédíti dovedl,
toto říci a popisovati nelzel A k
tomu ke všemu tyto památnosti již
mnohé péro nad naše obratnější ži
vými vyličílo barvami, pročež kčemu
bylo by namáhání naše? Toliko sluš
no podotknouti, že při otvírání jedněch
dvěří, kteréž již dlouho uzavříté býti
musely, na tři bratry vyskočil —-vlk,
čímž takové způsobil leknutí, že zů
stali na okamžik jako omráčeni, ale
brzy se zpamatovavše každý po své
stíhali zbraní. Než nebylo všeho toho
třeba; nebot' vlk byl — mrtev a to
liko jeho kůže vycpana. Stál, jak
říká lid, na drátkach, a šprymovný
pán sprňvčí, chic'-je vzácným hostům

*) V roce 1859 seděl pisatel těchto řádků
se svými přátely u tohoto stolu při
velmi krasném dnu v měsíci září, a s
radostí si zpomíné na onu dobu.
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žertovněho připravitipřekvapení,vstou
pil na klapku a vlk udělaje ku předu
skok strašně zavyl.*) Pěkný to kou
sek obzllště pro slabochy, aby ráz
nější nabyli mužnostil

Pak tam viděli tři bratří několik
měděnných za sklem tabulek, na kte
rých podivně, náramně zohavené tváře
a všelicos ošklivého vyryto spolu s
podpisy, ale výborně a chvály hodno,
že právě to nejdůležitější bychom to
liko v zrcadle čísti mohli. Inu dobře;
nepovolanci a všetečky nemusejí vše
cko věděti! Jsou tam na věčnou pa
mátku, když 1. P. 1807 v dolním mě
stečku B. nemocnice se nalézala v
krásném domě. A že ve špitálech
rozličné viděti lidi na rozličné slona
jíci nemoce, kdož by. nevěděl?

Pro to nic! Za odměnu viděli
jsme čarovné panoráma ze střechy
hradní. K severu a k západu táhnou
ie hory jako zelené krajky u zlato
Iiavém živůtku , k“jihu 'pak 'a k vý
chodu rozprostírá se kouzelná rovina
jako pestrý koberec, na němžto města,
důliny, dvory a mlýny, řeky a po
toky, stromy a vinohrady vypuklou
prácí vetkány jsou. Po chvíli bylo
slyšeti hluboké stonání, jako kdyby
někde v houští raněný ležel obr. Co
to? Odkud to? — Jelikož to'ale dě
lalo: „llul hui“ každý se domyslí,
že to byl pární vůz, jenž se chystal
celý vlak z blízkého nádraží H. od—
vlěci pryč. Jel to kapitální nápad a
vynález — ta železnice!

Vstupujice tři bratři na střechu
viděli na podkroví jakousi plechovou
troubu, kteráž na první pohled pro
ně tajemstvím zůstala. Než brzy se
přesvědčili, že to tak zvaná mluvní
trouba čili mluvidlo— dalekomluv.")

„Počkcjl“ jali se vespolek ho
vořit, „vyvedem něco na zkoušku !“
A vzavše troubu vylezli s ní na horu.
Právě viděli velikánský kus od hradu
dosti daleko jakousi ženštinu , anaž

") Za našich časů už ho tam nevidět, snid
prý utekl do hor. nemaje co požírati!

") Podobné zmizela. Snad v ní mnoho slov
zamrzlo, a když táti počalo, tedy se
roztrhla.
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cosi na poli trhala. Nasadív troubu k
ústům zavolal nejstarší, bratr: „Hej,
— co — to — tam —děláte?“ —
I hned se milá žena zdvihla a se
ohlížejíc na vše strany, odkud tento
hlas, bez dlouhého meškání dala
v nohy. — Bez pochyby trhala cosi
zapovězeného, z nenadání slyšela vý
strahu, a domnívajíc se, že dráb s
holí již ji na záda leze, uprchala se
zlým svým svědomím k dásu. Hlel
jak se hned děsí- hříšník třebas při
nepatrném šustotu malinkého listečku !!

My tři bratři museli jsme se to
mulo výjevu srdečně za'smáti.

Mezi tím zašlo již slunce uplné
za hory pozůstavujíc červánky na zá
padním nebi. Pročež děkujíce něja
kým skutkem správčímu za jeho ochotu
a rozjímajíce sobě pomijitelnost ve
zdejších věcí hledali sobě tři bratři
nocleh, jehožto u ovčáka taky na
lezli. Ovšem že na večeři se neza—
pomenulo, požívalo se, co naše ho—
spodyňky spěšně uškvařiti dovedou,
k čemuž několik doušků dobrého ale
drahého vína se učinilo. Pak se na
slámu na zem ulehlo, arcit že 5 Pá—
nem Bohem. Než ta noc! ach nebesa
ta noc! Snad se všechen hmyz se
svými šípy a bodáky proti třem bra
třím zapřisáhal! Bylot to hrozné kr
veprolití! Tam ten občerstvující spá—
nek! Než jako ta noc byla cerná čili
nešťastná, podobně zastřemež tyto
noční muky závojem smutku na pta-d
matku az na věky.

II.

Casně ráno na prvním úsvitě
opustili tři bratří 5 velikou chutí
trapné své lože, aby se na čerstvém
vzduchu zotavili od ran a svízelů
utrpeny'ch noci minulé. Byli tomu
velmi povděčni, že se stal den druhý
Alo bylof to čarovné jitro! Nebeska
obloha tak jasná, jako modré oko
nevinné Slovnnky,sluncc tak Iíhezným
zářilo světlem, jako elektrický blesk
spasného majáka, a vzduch byl tak
čistý a průzračný, jako voda křišťá
lové řeky Jordánské.
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V p0předí vypínal hrad šedivou
svou hlavou k blankytu a zíral bkem
vážného kmeta do daleké krajiny.
Vůkol v horách hrobové ještě pano—
valo ticho, toliko z roviny dorážel
temný zvuk nové denní práce a no
vého života. Ach Bože náš, jak mocný
a moudrý jsi ty! Mimovolně'zapomělo
srdce tří bratří na pozemskost, a za
letělo tam, kde mnohem krásnější
je kraj.

Čerstvým krokem obéhli celý
hrad pozastavivše se na východo
jižní straně,'aby s zalíbením pepatřiti
mohli na spanilou svou vlast, jako
Mojžíš viděl všecku zemi Galaad až
do Dan z hory Nébo.

Nyní nastalo loučení s hradem
B. a s kapličkou sv. panny Barbory,
kteráž na protější hoře co opuštěná
nevěsta stojí. „S Bohem budl ty utě
Šené místo minulých a přítomných
časů! Nebesa ví, kdy tě zase spa—
třímel“ —*)

Dolů šlo to spéšněji nežli. na
horu, a ohlížejíce se několikráte na
zamil0vaný předmět přišli v brzkém
čase do městyse B., kdežto sobě za
opatřili mléka k snídaní. Na schod
kách jednoho o samotě stojícího domu
ho požívali, a jak ono chutnalol?
Manna &křepelky nemohly lidu israel—
skému na poušti lépe chutnati, nežli
sprosté mléko třem bratřím na schod
kách v B.! Clověk je přece podivné
stvoření! Vybírá si, rozmanité má
choutky a chutě, a přece zase sáhá
po ledačem! Ale právě to činí proto,
že je „malým světem“, jenž v sobě
obsahuje — všecko.

Městys B. má pěkné položení,
pěknou faru a kostel aspoň z venku,
a ještě péknější zámek šlechtický do
půlměsíce ve vlašském stavěný slohu.
My tři bratři nemohli jsme se dosti
nadiviti té krásné kleci 's papouškem,
kteráž pi'ud zámkem na pěkném dláž
dění se nalézala. A mámeli za pravdu
vzíti tu povést, že pod střechou to

*)1'ouha jednoho z těch bratří se již spl
nila, tenkráte ale „zavál-ala“ hraběnka
B. t. j. třetího dne na to pršelo.
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hoto slíčného letohradu tluče srdce
vlastenecké? Podívajíce se taky na
sýpku, kteráž div divoucíl nyní pše
nici a koukol shromažďuje, jako prvé
shromažďovala pšenici a koukol věří
cích, zamířili jsme trochu k východu.
A kam? Kam táhla neviditelná ruka
tři bral-ry?

Právě tam, kam ukazovala cestu
hvězda třem mudrcům. Do_ Betléma,
ale nikoliv do Betléma v zemi ži—
dovské, nébrž do Betléma vzemillo
ravské.

Ach ty chlebe drahé naší vlasti,
llruhdy chutnals synu každému:
Brzy na té přišly hrozné strasti
A ty's nebyl k chuti žádnému.
Avšak chvéla Bohu nastal čas,
Kdežto Slovan žádá tebe zas.

Taková'slavíčí píseň ozývala se
v útrobách tří bratří, když putujíco
za jasného rána přibližovali se k mí
stu, kteréž v prsou každého lora
vana sladké vzbuzuje upomínky la
slavný Velehrad a bratry Soluňa'té
Cyrilla-Methodia.

„Zdráva budiž hvězdo spanilé,
Kteráž's světlem viry zářila“

Takto zvolal trojlístek bratrský,
když se objevily makovice Velehrad
ského chrámu. !( nebi pneu se véže
jeho, zvonů hlas proráží oblhka, ja
koby chtély na Moravu přivolati po
žehnání Cyrilla-Methodia, po jejichžto
ostatcích darmo ach! darmo pátráme.
Než Bůh jest mocný, nespouštéjmež
se krásně naděje!

Tenkráte, když noha tří bratrů
na tomto posvátném místě kráčela,
panovalo zde hrobová ticho, nebylo
nikde ani nejmenší známky, žeby kdy
tisíce a tisíce věrných Moravanův ve
velebné svatyni se modliti mohli.
Než sotvy že desetkrate se byla
země otočila kolem slunce, již ve—
liké zástupy poutníkův chvátajl ku
prahům té budovy, odkudž světlo
spásy začalo zářiti po Slovanském
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kraji.') Touha spatřiti toto druhdy
slavné místo, ozývá se v prsou Mo—
ravských synů a dcer, jenžto dle mož
nosti i skutkem přispívají ktomu, aby
velebná svatyně Velehradská v slušné
se objevila kráse pro nastávající rok
1863. A pak kdož může předzvídati
budoucnost, jakáz kyne kolébce církve
moravské? —

Rozdivné myálěnky křižovaly se
v hlavách tří bratří, když prohlížejíce
sobě někdější klášter Cisterciácký“),
kostel a starožitnou kaplu všudy vi
děli zanedbalost a bolestnou zpoustu.,
Ach zaplač srdce lidské nad nevěrou
věků minulých!

Nenalézajice nikde žádného ob
veseleni a duševní zábavy hledali tedy
tři poutníčkové nějakého občerstvení
pro zemdlené své tělo. A kde ho na
Iézli? Laskavý čtenář lehce se do—
vtipí. Toliko ustavičně mina mysli
tane onen zasmušilý, nevlídný pohled
našeho hostitele, jímžío by se snad
ani .Cerberus**') vykázati nemohl v
pohanském Iimbu. Věru! hleděl tak
ckaredě, jakoby sedm dědin zapálil!
- Zaplativše, co dlužní a ubírajíce
se dále, přichodílí na místo, kde mno
ho komínků ze země čnelo. Cojeto?
Snad chodíme tuto po střechách ně
jakého podzemního palace? Anebo
snad to tam druhé zasypané Herku
lanum a Pompeji?1-) Vpravde! leželo
tam pod zemí mnoho břichatých dlou
hý již čas pohrobených ——beček a
v nich vzácný mok čekal na své vy
koupení, a všecko toto odpočívalo
sladce v tmavém hrobě, jehožto „sklep“
jmenujem. Tedy byl to sklep se svými
otvory! Podivno, bezdušné víno a

')Přcdní záaluha o zvelebení Velehradu
náleží tamnímu horlivému knězi a faráři
Karlovi Molitoroví.

*')Zakládatel tohoto řádu je sv. Robert a
av. Bernard.

I""")Cerberua značí v pohanském bájesloví
„psa pckelníka“, kterýž vchod a vy'
chod Iimbu čilí pekla bedlivě střežil.

„Města tato byla |. P. 79. hrozným zá

talem sopky Veauvia i s městem „Staic“ pohřbena. Nyní se zase vykopá
vají. Viz: „cesta do av. Říma“ déd. av.
Jana pag. 203.
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bezchmelné pivo mívá často pěknější
obydlí, nežli rozumem, vtipemamou—
drostí opatřený člověk!

Než všecko do času; udeřila ho
dina a s ní nastalo loučení. Pročež
rozžehnavše se s Velehradem a ne
vědouce, kdy zase sem zavítají,"')
ubírali se tři bratři k městu kř. IIr. By—
lat to výborná veselá cesta. Povětr
nost velmi pohodlná, nebylo příliš
horko ani větrno a pak k tomu čer—
stvé nohy a plné kapsy, což lepšího
sobě člověk žádati může?

Jdouce takto po dobré silnici,
rozvažovali jsme sobě někdčjší slávu
hlavního města Velehradu, kteréž se
před tisíci léty tuto rozprostíralo. Ach!
tamta jeho velebnost, jako kouř a
dým se rozpadla! Než tu nás z to
hoto truchlobolného dumání vytrhal
——had, jenž právě přes cestu spěšně
se pluzil. Napřáhuuv na něho ——než
Bože chraň! aby ho zabil ——-nýbrž
čekaje, co učiní, vidél jeden zbratrů,
kterak v okamžení se v klubko zmo
tal a vystrčív svou prodlouhlou hla
vinku a rozštípený svůj jazýček pro
nikavě syčcti započal. O ubohé zví
l'átko! jak se lekáš a strachuješ!
Pardon! nic se ti nestane! A milý
had s lehkým srdcem bez úrazu do
křoví zalezl.

'l'ak jest; smrti se hrozí každý
živočich, a člověk neměl by se jí
lekati? Lhář jest, dí-Ii, že se smrtí
nebojí. —

Zatím přirazili tři bratři vk ná
draží železnice, než minouce ho za
míí'ili k městu. Byl již večer, když
do jednoho hostince na velkém na
měsií byli vešli. Tu jich pozdravil lí—
bezny' zpěv a čarevná hudba, kteráž
pocházela od sličné dívky sedící u
piána. Co ale zpívala, nevím se upa
matovati, kdyby mně hlavu uřezal,
než to jistě vím, že nebylo nic né-
rodního. ASpoň jsem tomu nerozu
měl. Ach

\

*) Již se stalo při valném počtu poutníků
r. 1859.
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Krásná moje vlasti,
Inoho mohla bys mět slasti,

Kdyby dcery tvoje “
Tobě srdce svoje

V občt věrnou daly
A tě matkou nazývaly.

Než “duch a mrav cizoty je na
mnoze poškvrnil. a hnusným opičá—
ctvím naplnil. Avšak od onoho času
změnilo se mnoho,a vňadrách mnohé
krásky ozývá se vit ku vlasti a k
malerské mluvě. Sláva vám, dcery
naše slovanské!

Po večeři, kteráž hladovým třem
bratřím výborně chutnala, vykázána
jim byla zlášlní světnice, aby ze
mdleným svým oudůln sladkého po
koje a odpočinulí popříti mohli. Spali
jako by jich do vody vhodil.: Slunce
dávno již vychodilo, an se ze sna
procitli. Nový nastal den a sním
utvořil se nový plán k dálší pouti.

III.

„Hajdal“ bylo!l heslem tří bratrů,
„s dostavníkem na nádraží!“ Meziji
ny'mi seděla ve vozi jakási ženština,
kteráž vyprávěla, že jede do města
0., aby v tamním divadle co herkyně
veřejně vystoupla. Jet to něco hroz
ného, budto na pána, anebo na krále,
královnu, přítele, milence anebo na
boháče si hráti, a přece v skutku
sprostěho býti stavu, anebo bídou
zápasiti a zášti hořetil Než živnost
— těžka, a život — drahý; pročež
zapírání sebe nutně — třeba.

Za nedlouho uháněl pární vůz
k severu vleka s sebou celý růženec
povozů. Řinčelo to a hučelo, že člo
věk svého vlastního neslyšel slova.
Dobře ale, že po chvíli to zahvízdlo
a pak na stanici N. státi zůstalo.

Jedním skokem vyhouli tři bra
tři z vozní klece ven, a majíce pev
nou půdu pod sebou děkovali Pánu,
že je z moci ohnivého raráška vy—
svobodili ráčil.

První předmět, jenž oko tříbra
trů rozkošnč poutal, jest sličný zá
mek hraběcí rodiny A., z kteréž ne
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božtík náš bán Jelačic svou manželku
sobě byl vyvolil. Bohužel! že sláva
její netrvala dlouho! Ovdověla po
kratičkém čase v -Záhřebě.*) A aby
stísněnému svému srdci ulevila a ve
svém vdovství útěchy nabyla, vydala
se na pouť. do svatého Jerusalěma.
A útěchy a síly není-li snad třeba,
obzláště nalézá-li se člověk v mla—
dém, bujarém věku?

Majíce žádost, pěkný tento zámek
s krásnou zahradou hodně z blízka
viděti, zamířili tedy tři bratři zrovna
k němu. Než tu si zpomělí na Athen
ského řečníka Perikla, kterýž jsa po
zván na svatbu jakéhosi krásného
mládence obyčejný svůj chatrný oděv
s nádherným byl proměnil. Na otázku,
proč takto činí, odpověděl: „Abych
krásný šel ke krásnému.“**) Pročež
sirková koupel v tamní lázni musela
zmýti všechen prach, jenžto byl třem
bratřím do očí, uší, do úst a nosů
vlezl, a na šatstvo se nasadil. Ach,
jak přijemno nám bylo po této kou
peli! A

Jako znovuzrození 
Vylezli jsme z teplé vody,

Všeho prachu sproštěni
Kráčeli jsme podle mody.

A kam? Do městečka ku krás
nému zámku. Věru, pěkné to stavení!
Vyhlídka odtud je rozkošná a ma
lebná Milá Moravěnka vine se tuto
jako slřibrovlasá páska, tomto se zase
rozkládají vinohrady se svými sklepy
a lisy, v levo obveseluje se oko v
zelené barvě bujných niv a palouků,
v pravo viděti úrodnou a lidnatou
krajinu daleko až k Přerovsku. A
zrovna ustavičně změny a pravidelné
jízdy na dráze železné. Má-li člověk
slušnou výživu, dostatečnou práci a
pak — dobré svědomí, může tento
zámek pokládali za příbytek z rajské
zahrady, obzlášlě ozývá-li se v něm
líbezný hlásek spanilé Evy.

') Hlavní město v Chorvatsku.
**) Lid v našem okolí by řekl:

_herský šel k herskému.“
„Abych
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A co říci mám_o zámecké za
hradě? Chvaliti nebudu, toliko pra
vím tobě milý čtenáři, abys šel a se
podíval, a budeš jako u sladkém vy
tržení nad zahradnickým uměním.

Městys je dosti úpravný, nad
nímžto kostelík na návrší vévodí. Ne
vím, proč mne to vždy sladce dojí
má, vidímli stánek Hospodinův na vr—
cholku se pnouti. Na mysli mi tane,
že nábožné duše jdoucí do chrámu
na nebe vstupují.

Pamatujíce na dálší své putování
nemohli tři bratři prodlivati déle. Pro
čež ohlížcli se po nějakém průvodci,
jenžby je do poutnické Štipy zavedl.
Když takto svou žádost u přítomnosti
několika hokynářek pronášeli, dala
jim jedna z nich za odpověd: „Tuhle
tento vás tam zavede“, poukazujíc
při tom na štíhlého človíčka. jenž na
blízku stoje z jedné nohy na druhou
přestupoval. Zpoměl jsem sina „věč—
né kývadlo“, o némžto se povídala,
že ho kdosi již vymyslel.

Touto posuňkovou řečí upozor
něni upi'eli tři bratři zraků svých na
mladého chaaníka, a tu viděli ku
svému podivu, že jest — slepý. „Co
že ?“ zvolali, „tento má. nás dopro
vázeti do Štípy? — Vždyť nevidí?!
— Chceteli z nás bláznů nadčlati?“ —

„0 ne!““ odvětily babky, „„to
nevadí nic, že je slepý; on zná ka—
ždý kamínek na cestě.“ — „„Svěi'te
se mu jen!““ — „„Zuhlidáteí“ —

Než to jede prázdný vůz řebří
nový právě v tu síranu, kamž troj
lístek úmysl měl. Pročež zanechavšc
slepce a odříkávajícc sobě posvátná
slova: „Vede-li slepý slepého, oba do
jámy padnou“, požádali vozku, aby
je naložil. Laskavě jim svoleno. Uhá
něli jsme jako tataři, tak že se prach
v koloučích za námi zdvihal. Po chvíli
dorazili jsme až k Pohoř . ., kdežto
zvědavost naše, nic památného ne
našla. Prázdno a pusto se nám tuto
u zámku zdálo. Pročež nelenili dlouho
a určitým krokem putovali tl'i brat'ri
ku předu, až se dostali k cíli denní
své pouti, totiž do Zl . . .
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Místo toto budiž ' cestopisu tří
bratrů obzvláště zaznamenáno a sice
pro událost, jakáž se s nimi zde byla
zběhla. !( smíchu, spolu ale i k
hříchu.

Velmi poníženč a pokorně byli
totiž přijati v tamní hospodě. A taky
pan hospódský — letilý již muž —
nevěděl zajisté, koho v těchto třech
poutnicích přijímá. Vždyť to mohli
býti zakuklení mudrci, císařové anebo
velmoži? A velcí páni zdaž necestují
na zapřenou? A na cestách na za
přenou sobě bráti má též nejednu
výhodu. Neboť tu člověk pozná smý
šlení a jednání světa, pozná. kde co
vadí, kde co schází. Obzvláště ale na
zapřenou dobře působí na hostinské,
jelikož jich udržuje v jakési nejisté
napnutosti, což nevšímavosti a mno
hému hrubianství na překážku jest?
Vždyť nevědí, zdažby špatně nepo—
ehodilil

Tak tedy při vkročení do hospo
dy strouhaly se třem bratřím hluboké
poklony a zelená čepička mačkala se
v rukou. Nn rozkaz kuchyně obživla,
oheň praštěl, pečeně vončla. Starý
pan hospodský respektable sobě po
čínal jak ve svém jednání tak iv
řeči, za kterouž prohodil, že mu za
onoho času rusky kozák svým kopím
do úst se dostal a za uchem zase
vyjel. Než všecko toto směřovalo k
tomu, by se svými hostmi nějakou
mohl započíti rozprávku, a takto svou
neukojitelnou všetečnost kdo jsou, co
a odkud jsou, nasytit. Příležitost k
tomu nahodile se v brzce.

Bylot po večeři, když nejmladší
z bratrů se na chvilku vzdálil a pan
hospodský jemu za společníka sloužil.
A tu pod širým nebem započal těžký
exámen.

Hospodský:
kdo jste vy ?“

Nejmladší: „„My cestujeme na
zkušenou.““

Hospodský: „Odkuď ráčíte být?“
Nejmladší: „„Dílem z Vídně, di—

lem z Brna.“ -. '
Hospodsky': „A jak to, co jste?“

„Prosím poníženč,
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Nejmladšíť „„Ten největší z nás
je vznešený úředník z Vídně, ten pro
střední advokátem z Brna, a já —
inu já jsem — jurista.““

Hospodský: „T—a —k?!“ A bylo
konec řeči.

Domélý jurista přijda nazpět vy
právěl se smíchem, co se bylo stalo
a kterak všetečku hospodského notně
napálil. Velkého to stálo namáhání,
aby tři bratři v hlasitý nevybouchli
smích a takto příčinu ku podezření
panu hospodskému nedali, jenž bez
toho velmi ostrým je pozoroval okem.
Zdaž ale žertovné oblyčeje trojslistku
jemu skutečné přece nápadnými se
zdály, toho dovoditi není v moci naši.

Zatim an čas ku spaní už zde
byl, vyžádali sobě tři bratři zvláštní
pokojík. Jakýs mladý člověk vysokého
zrůstu a silné postavy vzav svícen s
rozžehnutou svící do ruky vedl je po
schodech na horu do vykázané svět—
nice. A tu to bylo, kde „my tři bra
tři“ jsme byli zrazeni, kde nám škra—
boška z obličeje strhnuta, kde naše
kejklířství odhaleno, a patrně uká—
záno, kdo, co a odkud vlastné jsme.

Neboť právě když mladík svícen
na stůl stavel, potkalo se oko pro
středního bratra s okem jeho, a tu
——o nebesa, držte mne, padnu do
mdlob! Mráz mne obchází, pakli si
na to zpomenu! ——tu! . . „Pozdrav
tč Bůh, kamarádei“ zvolal prostřední
bratr, „vždyt se dobře známe ze štu
dií v Kr . .i“ podávajíce sobě pra
vice na šťastné shledání. ——Byl to
totiž spolužák, hospodského syn, ná—
sledovně věděl předehře, kdo jsme
„my tři bratři.“ —'- Prožluklá to byla
komedie! Dostali jsme se z blaja do
kaluže a do notné bryndy. Cehož
jsme se vší mocí tajiti chtěli, to bylo
proti naší vůli rázem odhaleno. Než
co se stalo, stalo se!!

Násletlek toho byl, že tři bratři
dlouho nsnouti nemohli pro samo (li
wní, kterak osudy s člověkem často
zahrávají. .lestit to něco hrozného,
ve svých nejlepších ůmyslech viděti
se šercdně sklámáua. A k tomu ke
všemu viděti ráno na tváři hospod
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ského jakousi potouchlou radost, že
jeho všetečnost navzdory zatvrzelosti
hostů se nasytila, kdožbyto lhostejný '
nesl? Pročež zaplativše svůj řad ubí—
rali se tři bratři dále k východu be—
rouce s sebou leckteré mravní na
učení:

„Pravda“: divna jestit věc:
Ona skvi se jako zlato,

Spolu vleze našinec
asto i s ní v hrozné blato.

IV.

Putování tří bratrů dne čtvrtého
bylo docela prosaické t. j. nepřiho—
dílo se nic tak důležitého, coby do
pamětné knihy vepsáno býti mělo.
Kráčeli přímo za nosem, kam jich oči
nesly, nevědouce ani, jak mnoho na
čase.

Zatím pozorováno podlé postu
vení slunce k zemi, že polovička dne
nebude již daleko svého konce. Spolu
objevil se poutníkům v nějaké vzdá
lenosti kostelík na vrcholku stojící.
Nevědouce, žeby to již byl poutnický
chrám Št . . zamířili zrovna kněmu.
Brzy stáli u velebné této budovy,
kteráž se sousedním svým stavením
prozrazuje, že zde druhdy řeholní
přebývati' měli bratři.*) Stařec, jenž
u kostela seděl, aby bez pochyby
poledne odzvonil, měl neznámé pout
níky z pochybnosti vytrhnout. Pročež
obrátili se tři bratři na něho s otáz—
kou: „Jak daleko ještě do Stípy ?“

Na otázku tuto upřel stařec po—
vážlivě na cizince zraků svých, a
maje za to, že se s ním žádný ne
tropí žert, vážným pravil hlasem:
„Vždyť, stojíte u kostela Štípskéhol“

Kdož byl radší, nežli tři bratři?
A za správu tuto zdaž stařec něja—
kého nezasloužil dárku na tabák?

Jsouce u poutnickéhochrámu,")
..,

*) Vypravováno na'm,'že zde met býti
klášter Redemtoristů.

*')Před čtyrma asi léty shořela střecha a
věže tohoto Marianskábo chrámu neo
patrností klempířovou. Věže nevypádá
prý teď krásne.
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chtěli spolu viděti, jak to v něm vy
pádá. Přání jejich ochotně se splnilo.
Vše pěkné a čisté, obzvláště ale po
všimnutí hodna jest hrobka čili krypta
šlechtické rodiny Seilerovyf)

Odtud šlo to ustavičně vždy blíž
a blíže k horám, až iich tři bratři
za dědinou L. šťastně dostíhti. Aby“
ale nezbloudili a takto svého cílene
minuli, vzali sobě průvodčího, mlu
débo to chasníka , jenž cesty dobře
povědomý byl. Jet to něco veleb
ného, když člověk na. hanáckou při
vyklý rovinu do vysokých a hustých
vkročí hor! — An takto bezstarostně
u rozličném hovoru ku předu spě
cbali, tu spatřili stranou v hlubokém
stínu na místě vyvýšeném pěkný,
sličný keř asi 5 střevíců výše, na
němžto roztomilé dozrávaly třešně.
Leskly se v černé své barvě jako

. žhavý uhel v tmavém oku něžné
krásky, a,děla|y laskominy unaveným
upoutnikům. Brzy by se svésti dali
jako horoucí mladík od krásné paní,
kdyby při ostřejším skoumání nebyli
poznali, že to není med, nýbrž jed,
že to — rulík zlomocný! Aha! tys
to tedy, ty třešně bláznivá, kteráž na
pohled krásná, otravuješ každého,
kde tě nezná? Nechajíce tedy Bella
donnu v krásném pokoji, šli tři bra
tři svou cestou dále.

Brzy na to dorazili do Švejcar
ska vlasti Moravské, do pověstných
Rotálovic čili na Rusavu. V roman
tickém údolí rozkládá se tato vala'š
ská dědina, jejižto bídná stavení,
každéro sobě, pro sám strom sotva
viděti. Sprostý ale dobrosrdečný lid
žije zde život docela jednoduchý,
spokojen jsa s malým výdětkem, pak
s mlékem a brambory. A teto dobro
srdečnosti našich Rotálovských zaku
sili též tři bratři. Nebot ukonani
usouce cestou obtížnou, zaklepali v
jednom mlýnci, zdažby se jim něco
k občerstvení podali nemohlo? Kdož
popíše tu vlídnost a ochotu, jakouž

*)V nejnovějším čase učinila pouť do sv.
Řím odkud mnoho růženců a jiných
pamati sebou byla přinesla.
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jich vítáno nenadálé příchozí? Kdož
by podobně milerád nepocítil radost,
v jakéž se kochalo srdce pohostinské
gazděny? Snesla, co ubohá měla,
mléko totiž a chléb, což hostům vel
mi dobře chutnalo. Možná, že láska
vost, jakouž jim pokrm podán, na
míchala do něho chutného koření.
Chraň Bože, aby nějakou za to vziti
.-btěla odměnu! Pročež vzdávajice jl
srdečné díky a upřímné „Zaplat Pán
Bůh!“ ubirali se tři poutníčkové k
posvátné hoře Hostýnské. Bylot to
odpoledne asi k páté hodině, když z
oudoli začali jsme vstupovati nahoru.

Co pachole prodlévaie ještě v
demě otcovském u sladké maminky
míval jsem vždy vřelou touhu po sv.
Hostýně. Moba se jen poněkud z do
mova vymknouti, spěchával jsem při
dobré příležitosti na toto pro každé
ho Moravana na nejvýš památné misto.
Věřte mi, míti čtenáři, že jednoho
roku byl jsem tam pětkráte, udělaje
tedy ouhrnkem 15 mil, a nazpět zase
tolik. A podivno, že má srdce až po
sud mne tam táhne! Dostana se do
správy duchovní do H. a pak do K..,
míval jsem tuto horu s krásným je—
jím kostelíkem vždy před zrakoma,
kamž jsem tedy často pohlížel a taky
každoročně putoval. Brzy na to bylo
mi určeno jinam. Hostýn zmizel z
očí mých , ale zůstal v srdci mém.
Sest plných let uplynulo, aniž jsem
se odebrali mohl na toto zamilované
místečko. Tepruv v roce 1860 dne
11. července pozdravil jsem opět Ma
rii, královnu nebes v přemilostném
tamním stánku. Nevyslovitelně sladké
city ozývaly se v rozechvěných útro
bách mých.*) A taky v pravdě už
ten rozkošný chrám Páně vyzývá
poutníka ku vřelé pobožnosti, bez
ohledu na historickou památku, kte
ráž se silným pramenem čerstvé, kry
stalové vody co denně obnovuje..lak
líbezné chutná tato posvátná voda!

*) Toho dne bylo velmi špatné počasí.
Šedé chmůry zahalovaly boru,vítrječel,
mlha & „déšť padaly na zem dosti již
navlaženou. Nebylo na tři kroky viděti,
. já ubohý pdutníček sám a sám! ,
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-— Nemůžeme toho tajiti, abychom
tuto veřejně neprovolali: „Slávat“
všem těm, jenž se o zvelebení hory
Hostýnské byli zasadili.*) —

Jak tedy podotknuto , přichodili
jsme my tři bratři na své vlastenské
pouti na tuto horu. Tenkráte povstal
již chrám Boží z rumu a zřícenin,
pročež nevypadalo to tam tak divoce
a pusto, jako před několika ještě
léty. Vykonavšc srdečnou modlitbu
za krásnou svoji vlasť, kteráž zde od
vzteku divokých Tatarův uchráněna
byla, putovali jsme dolu se zapada
jícím sluncem do městečka B . ..
Naleznuvše v tamním hostinci sluš
ného přítutku, uložili se tři bratři po
skrovně večeři k občerstvujícímu
spánku.

Než v noci — ach té hrozné
nocil — přišlo najednou jednomu z
bratří nanic , veliké mdloby ho za
chvátily a odkud pomoci v domě ci
zím? Zastrachováni jsouce nevěděli
hned, co činiti? Máčelo se, natiralo
se vodou, až posléze Bohu díky!
přirozenost sama si vydatným odpo
mohla prostředkem. Jak se žaludek
vyprázdnil, bylo po závrati a mdlo
bách! Ach, jak pravdivé jest přísloví:
„Zdraví hlava všehol“ A pak „opa
trnosti nikdy nezbýval“

Závěrek.
„Dokonáno jest! Obrafinež nyni

zraků svých k svému rodišti, a na.

*)Nejprednější zásluha náleží p.l'arářiBy
střickému Bernardovi Regerovi.
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stupmež zpáteční cestu k rodné své
kolébcel“ Takto usnesli se tři bratři
na úsvitě dne pátého, vidouce, že z
jedné velmi důležité příčiny své pouti
konec položili musí. V okamzení vše
připraveno na pochod zpátečnía sotva
že hodinka minula, zmizela makoviee
jehlancové věže B . . chrámu. Leh
kým krokem šlo to dále bez obtíže
a překážky, nebot nás netížilo ani
stříbro ani peníze, až jsme se octuuli
do Holešova, kde blahoslavený Jan
Sarkander Farářem a děkanem byl.*)

Město toto leží téměř na „roz
hránl mezi valašskou ahanáckou kra
jinou, a jest obzvláště pro svůj zá
mek hraběte Vrbny, pro svůj veliký
ale sešly' kostel a svou výnosnou fáru
památné. Je zde spo!u dosti četná
obec židovská. Nepozdržíce se zde
dlouho, ubírali se tři bratři rovnou a
úrodnou krajinou pres Rymnice,Bí-est.
a Chropíň**) do otcovského domu
do města K., kamž skutečně při do
brém zdraví a bez úrazu odpoledne
byli dostihli. Přišli tedy zase tam,
odkud byli vyšli; patrný to důkaz,
že svět kulatý jest.

Mravní naučení.
sedí, o příhodě neví.“

„Kdo doma

*)Odtud nabude město toto větší důleži
tosti, an .lan Sarkander dne 6. května
1860 v Římě skutečně za blahoslaveného
prohlášen jest byl.

**)Znamenitá dědina, do které! se chodí
na „moreay“ a odkud „Jeěmlnek“ po
chodL

Zlatá

Nebývá obec lépe chr áněna, leč
základem a. svazkem víry a pevné
svornosti, kd ž se totiž společně do
bro miluje. hřejvyšši pa-k a. nejprav
divějěi dobro jest Bůh. Sv. Augustin.

zrnka.

Dobře bývá. na. místě nejvyšším
vladařeno, ten-li, kdo vládne, spíše
panuje nad nepravostmi nežli nad
bratřími. Sv. Řehoř.

Troje vánoce.
Rba fe uctění na mónocc? Eli bitte ! ípi, neš přiibc ten Sejmu, ttmj na fftčbrij

fc ptá math) ímé, tolikóte je icfjtč mtr | měst tat větných a djutmjd) věci ro;

J
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bámá, a bofpčló? — D ten gná mp:
gnam ílatonofti t_ěpřerogneíiené, ílaionofti

to láflp meitopčfiibo ?Boba, ltert') ta! mi:
lotoal fiočt še Sebnoroóenébo Gbna
Gwčbo mu baromati ráčil. —8iout tebp
mánoce. žReímirnč mnošttroi libftma brne
fe bo ímatpnč nafíi na iitfni. ŽTieien5
naffi fárnotti mali fe gáftupp náboinúd;
libi, npbrš i 3 ololnbd) mift. 21h:nebbalt
Rriftomilomé na nepobobli, lteré fe jim
to eeftu ftami; fpčcbaiire, bp přeb půlnoci
ii; byli u) 202.21 proč to noci cbmátaii
; bomoma fmébo? Sen to 932. bomá
iitřni o půl noci. Saló to pobleb? QBen
čirá noc, obra; to noci čtyři tifice
leté, m lteréj bloubili libé, blebaiice
Gpafitelr íroěbo, a to dyrámu? — Sig;
balela aáři ti toftřic oíroětlent) blatoni
oltář co proroetroi nabanébo Durbem
Gmatpm mifftce o přidyágeiicim QBplu:
piteli, a tbpš mlročiě bo fmatpnč! —
Si tu poiebnou toaleie fe moře fmětel
nn'tlol tebe a & oltáře u prohřeb ftlmě
lebo ofmčtleni tognáfii fe: „ělátoa
Bobr: na ropfofted).“ DžBogelmbed),
nei mimomolnč, jal lráfne' mufi teprm
nebe býti. a to tom olamšenigapomináš
na celý fmět smalicbernómilráfami jebo.
mona! pofečleil — 3bloubamt$m blafem
ognamuii bobino broanáctou. ble! tu
gmonp nemobouee fe roice ubršeti počnou
temnotou nočni apimati boípobinu pifeň
notnou, tonilaiici bo útrob ialo barmonie
nebefhid) budyů. Rnčšůmo přihačuie ro
neiňlmofinčjfíim roudm ! oltáti, obiemuie
libit Iobo, ltert) fe bobou půlnoční na:
robiti ráčil, a by; blafem pobnutóm fe
třetoucim aapčie: $o5e dmálime Tebe:
tut bob mčl mibčti, fltm'eti, co ten lib
činí! — !Bopíati to nemobu, poib a
mia! 3 neiblubffid; blubin biluplne'bo
írbce melebi neftible' miloírbenftmi Qboší,
a to přeflablč rabofti ! rabofti pomgbu
auie iinpd) to přelráíne' pifni:

Narodil se Kristus Pán,
Veselme se,

Z růže kvítek vykvět nám,
Radujme se.

Slap neičiftfíi rogloffe lanou po li=
cecb rabofti 5áticid;. žRaboft ubonila fe
bnec na ttoáticb mfíecb, a to rabofti této
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l_ibal, obiimal bp lašbi) celá košt, tofied)
co bratr-\) a feftrp to Řriůu Sešiňi, lterú
ftal fe bneB bratrem nanim. Sešlo bp
jft nalegnul na tomto mnošftmi, jimž bp
ani iabll'o nepropablo, garmoucenou ttoář.
— 2l prece.

Stam to loutlu llect bema tal lraíná
še boo mpflel, je anjel feftoupil B nebe,
abt) n) poftamč libílé potlonil fe naroge:
nému Gpaftteli, upřeným grafem blebi !
ítánfu nomonarogenébo iBošflébo bčtátla,
iebna ílae pabá ;,a brubou na běloftné
ruce, iato bp je cbtělp mefpolel oůbobit
perlt), bp je pal mobla položit ča občt
Gpnáčlomi pannenffé math). Děma pláče,
iíou to flat), ialpd; proléroá nábožná ra=
boft B bolefticim írbcem. ?ld) rabuje fe
ona, Že narobil fe Rriftué išán, mit 3a=
iiftě, fbpbt; fe bpl nenarobil, ge bl) ne
bolo řráínbcb mánoc, nebolo bp pro ni
přefráfnébo nebe, amffal trucbli též —
jiné rblt) mobitoala ji milená máteč na
toto fmatě mifto, a letos! — ad) mem)
ben nebol pro ni fítěbróm, malt jl, co
ii bplo po Qobu nejmilejfít', ráno &aiifté
obnefli ii prpč matlu, ne free balelo,.ien
bo té gabrabp ga weínici, pro ni m'fal
toelmi balelo, na mifto, oblub ie nifbt)
netoráti mice. -— Ubobá bětbol tomu po=
libič rulu, aš přiibeč bomii? lomu bu:
beč ptáti fftaftnocb a roeíelócb fmátlů
%arogeni Rrifta 'Bána? %emá na fmčtč
nilobo, a proto íe touli ! Sešiffi, o lte
rém ii 5efnulá matta tal čatto roptlábala,
Seinu; ii na fmrtelně pofteli obporučila;
plamenná láíta ! Sešiňi Rriftu je přiči:

nou, še gapomnčla na roffe můtol febe,
gbálot fe jí, že Sešifíet přiwábi ! ni
matičlu Groon a matičlu ieii; tato ii ce
luie, gebná a matičce $oái obewgbámá,
i libi fe ii noroá matla, proto ji profi
bůmčrnč, bt) ii milotoala, jal ona ji mi
lotoat bube, G ni fe tění, ji poflufinoft
a láflu flibuie, a proto ani nervi, ge ii;
bátono umllnul nábožná gpčro, še ieft i;
po flamně mffi fmaté a marbant; je již
bátono obeflalp poflebni čtou! !mpňinám
nebeílóm. Ronečně fe probubi 5 nabffeni
nábognebo , než necbce fe ii bomů iiti,
tam nemá šábněbo — ba ani přibpttu
nemá mice, ien potub, bolub ji šena,u
lteré bpblela nebojta matla, u tebe po=
netbá; gbe toffat naleala Sešiffe a pře
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miloftnou matlu Marii. Bůftala to ebui
mě až bo úftoítu, bo (bubó 6 cbubumi
paftbfi mgbala čeft i)?efíáfli. ileíat ifou
to tě; poílební fnab mónoce to (brama
tomto. 'Bo btubé míli fm. obebrala fe
bo býmalébo příbutlu matfo ímé; při pr
toěm stoonční boftamila fe na popnč
flugbt; $oší a oboolebne proapčmomala
nefiport) “lomu, lteró „batotoal Guna
Gmčbo btífinllu lmofmobogcni iebof'
3e na fm. Gtčpána meči ptmóma to
cbrámu měně bula, lebce fe lašbt') bos
mbflí, galešelot ii na tom, bu poílebni
mánoce to milém tobifíti nálešitě ofla=
mila. Gmutnotabofínč to mánoce!

„Žlle, ale,“ o5ótoa fe mnobó ga
mými gaba), „to mi přicbagíč co lagatel,
ttetó táže, ale neřelne o čemlágatimíni;
moptatouieš o bčmuffe a neptamíš, ial
ie ii, čí ieft a t. b. a tobo je nám přec
ce potřebí atočbětf' -— Žleb obpuíťte mi,
muflel ifem, že ii mufi lašbu gnáti, nalil
iafpoň gnají; lbobufte fe iicb septali,
řelli bp mam iiflě co ici mam pomíbati
bu u, :: muíím mám to říci, mšboť ifou
3 11368 přemnogi ci3í, lteří nemobou toč:

“ bčt, co fe u nás bčie.

Iřináct let bříme, neš toto mopra
momóní počíná, bula u néé fmabba.
„Io ie más afí mnobo, Ivoš máte ga
třináct let fmabbul" nfmítoá fe poímč=
máčet. žmlč, ono bumá u náG afí tolil
ímabeb tašbó to! lolit u mass, máte=li
tolil buni co mu; ale tenháte fi boiel
p. učební! QBelebil ! nám pro cbubou
ale mfielifómi cnoftmi ogbobenou pannu
Qubmilu, pogůftalou bceru po panífém
gabrabnilu, 6 níš fe u tobotol), uaní
mrdmlce íečnámil a jí; fi pro cnofti ieií
gnmilomal. Ito obbatolád; obmebf fi ii
na mino úřabománi ímébo. Elie; bobušel!
po půl roce togttbla neuprofttelná fmrt
blažený fmaaet manželíló a Submila totó=
tila fe co mlabinla mboma bo 2m. nbus
tomatoffi fe u (bubč tobomo. “Bo nčíalém
čafe obbačil ii ŽBůb rogtomilbm běmčát
lem, iemuš íe na lčtu ím. boftalo jméno
Bělínla. ?lč bofti nuaně, šitoila fe Bub
mila prací tulou fmócb, 0 [roč bitě ia!
nejlépe mobla pečomala a ga neipřebnčjffí
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úlobu fl uložila, bítč toto Sobu a cnoftí
moóotoátoat, proto fottoa šmatlati uměla
Bělinla, učila fe moblit. lltčflené to bylo
pobimání, lbg; nemínnč robatlo llečíc na
útlócb lolčnlócb ; čifíč buffinlo ímé ňobu
saíilalo moblitbičlo ímé. © rogloni po
blébala máteř na toboto anbilla, moj
flošentícb ručinet ! nebi bogomibomala a
polibeni pofílala malému Sešífílotoi. 92c
ttmalo bloubo, a uměla moblítbo ; pa;
mčti, ialocl) fe moblíma lřefťan ráno a
na toečer, při pogbratocni anjelftém, přeb
iiblem a po jible. ?! ia! taba fe moblí
mala! EDioblitba 1e1ífplotoala B prolz
bami moblící fe math) a co líbegná
můnč tognánela fe ! trůnu *Reimuěfííbo.
Ia! učte math; mobliti fe bítel hnidy,
na frontě, borlímé nabošnofti mafii necbte
fe rogebřatí bitlóm maffim ! plamenu
cnoftí a gbošnofti, nelíleite, še ieft !
mobleni čafu, aš bubou mčtffí, tabu
mebte ie ! Tomu, ltert'; pratoil: „Snecbte
malócb iíti le mně.“ — Rbo bčmče
mibčl, nemobl neš tab je miti. Rba!
filo bo 6. rotu, obemabala pollab fmůi
fflecbetná máteř bobnčmu učiteli. gia
toulla ici $člinla již co brubébo otce
ctíti, nilbu nemlumila o něm maila,
leč S úctou, “!qu nepřebftamotoala, iai
mnogí nerogumní robičomč co tteftnó
bům, to nčmš & liflomla uhatoičnč na
pami braie, nubtš co bům, m nčmšto
Rtifiué Sešíč bítto ! íobč mola a je
lnčši a učiteli poanání $oba, cnoíli a
jiným uměním, pro šímot. potřebnom,
učí. *Broto notoá filolačla Gnebočlamou
tabofti dnoátala 6 matlou bo fltolo.
že po talotoé připratoč a mbbornomi
mlobo ob Ěoba nabana to ltátce přeb
čila nabe míleďo, lbo bo o tom po:
cbubomal? žRaboftí bolo, pobimat fe na

ní při fíl'olné gloufice. Ěčlínla žBeles
biloma bula miláčlem bůfioinébo p. běa
lana, míftnód) budyomnícb a tofied) pří
tomnúcb, prma obměna bola mšbt) ieií
a mnobu 5 boftů jem! mmm obbaro
mal bobnou a pilnou šačfu. Rbbš o
lpoílebni &louffce loučila fe se ftoómi
'Ípolubrllbt), Sešífli a Marii, fm. žllol
[oroi ie obetogbámajíc, bítlo blafttč pla
llalo, a lboš bucbowním a učiteli ga ie
iid) péči pobnutóm blafem bělomala,m
olu toňed) aaleflla fe me, iii nabatmo
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flthtífefnaěíli. „© $ohem hub,“ pra:
mil lonečnčpan bčtan, „a hub hobna,
ialo iíí a; poíub hhmala, $č:
línlo, negapomeň na $oha, Evča:
rlí fe mšbp pob ochranu obema—bá
loci, a $ůh tč iíftě neopuftí,2Dřa
tía hube hbítí nab tebou.“ — (So
ifí cítila matlo n) olamšení tomto? Žid;
ga btoetmí Boiíc ptolčwala ifí flat) flaftí
nemhflomnč. Ba mffeďh potlabh celého
ftočta nehhla hh ifí bala pollabu fmčho,
6 přelhpuiícímí bílh melehila ifí Boha,
Ptení ohbaříl tč bítčtem tímto. “Skeč$ůh
ufoubíl, hh matla roaloučíla fe o potla:
bem lmhm. $řehhmání ieiího hhlo gbe
na málo, !Bán ťůh ugamřel, fpoiítí jí
to nehí B mílenhm manželem. Štčbrh ben
poftamíl Ěčlínlu co fírotla bo „ironií-ího
fmčta m 12. rotu mčlu ieiího, proto fe
uhnula bo chrámu ! Seáífií, ! žIRatíí, B
míláčlh tčmíto měla mnoho co mlutoít,
jich fe muíela o tabu tágat, co čínítí má,
ob ních mufela R požehnání mhproflt, a
požehnání toto to neihoinčiflí mířefe mp=
lilo na ní na !Bánoce.

$o ;ralčm togmašomání uftanomíla
le na tom, ie půibe floušit. išrámč fe
chpBalo nčlolíl chlapců a bčmčat na ceftu
bo %íbnč. Dníno, hh co učňotoěřemellu
íe obbalí, thto, ahh co flušfp nahou
fmou nalealí. © tčmí tebh obhoblala fe
Bělínla těl bo lBíbnč iítí. — D bčmo
fpanílá! hoiím le o tehel Bbalí hubeB
6 to obolatí mragímč netečnoftí náhošem
flč, lterá toe toelhid) mčttech pannie?
Boalí neftoií hrohníl pohotomč, hh po
bátlčm čafe mhlopal tí hrob, u) něm;
pochomáč na točlp nemínnoft fenou? D
bítč, lbo fpočítá tíiíce ohčtí, lterč poja
buie lašboročnč mrašeblnh' globuch me
melílhch a fmůbnhch měnách? Eífíceífou,
iíjto gapřelí nátob, ghpgbílí, ponlapalí
lráínou řeč mateřflou, opíčíce fe po ií=
mich, míru arabští, nemínnoft pochomalí a
neteftí hnufnou le občlí tal, že jich ani
nelge pognatí. ?Bhgloufieno gaimč, še ob:
tobíloft ieft ten moftel, po němž,fe
neiínáge ob hohomílč proftotp, polorp a
nemínnoBí ! bašímoftí, 'phfle a nemam:
noftí přechází. Rho toe flotoo nafle ne:
mílí, at fi pomňímne,_ial míbítelnč ná
hočnott ; obrobílhch řobín a mčft mlaí
a ia! fnabno fe celé traie ob Gítlwí ob
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tthuií, tbhš fe iím obeime řeč Bohem
baná, tbhš fe obrohuiou ob matetflého
iaghla. EBolahňtí ělomaně fotíoa hh hhlí
ga čafům Qutetomhch obpablí ob with
latolíďé, lbhhh bříme nehhlí přinucení
hhmalí obpabnoutí ob íménátobnoltíl—
Ip mnal, _5hošná'bímlo, příibouc bo !Bíbnč
nepohrbneB řečí, na lterčš tč učíla bohrá
nehošla matla ťlánčtí fe Bohu Itoiies
biněmu, tp fnab fe nepolagíě! $ůh beiš,
hh ifí uptoftteb mořeneptamottí na pemné
lobí cnbftí fetťloala. — ňčlínla fe ne=
polagí, příliš hluhoce fe galočenílh gáf
llabp cnoftí to frbd ieiím. —

$oílební ben pohhtu jejího to EU?.
naůal. *Bcfílním'ií fe %eifmčtčifíím Ičs
lem EBána %atňeho Sešífíe Rtífta,
obehrala fe na fóru, hh alíhala tobččnč
rulou, lterě il žehnámalp, lu Rríftu too:
bímalh. íBhborní lnčgomé moubte ií ra
bílí, ahp fe hlebčla umíftítí nebolelo thrá
mu, to nčmšto melegaíloušílí fhnomč fw.
illfonfa fmčbomítč ohchágeií líb flomanflh,
ieliloš hh ií ; obbálenóch přebmčltí nen
mošná bylo íloušítí $ohu. mapomenutí
obou budwmníeh polotně přijala a mčtnč
ble “id) fe bršetí fmatoímatč příflíhila.
mqapomnčla též i na p. učitele, iemu
měla co bělomat a bčlotoala frbečnč: $ří=
iawfli mhímčbčení mhhorné 6 pláčem
smolala:„M, přebrahh p.učítelí!
obměnit ie žlBám nemohu, ale
hubn Qioha profit, hh Dn fám
hhl ňtčbtúm obměnítelem ŽBan
ním.“ „23ělínlo,“ bí p. učitel, pro
ponfftěie ii lonečnč, „ien tt; na Síčho
negapomeň, a číň tal, ahhch ne:
mufel lhátí, lbhš čelnu í hus
boucnč: ?Bčlínla bhla, ie a hube
hobná.“ ?! až ! llgím pohnut obehtal
fe bo filolh, 3 níšto ! íoůlí Bělínce hhl
mhfíel. *Jíeiholeftnčiffí loučení jí mňa!
nhní naftalo, loučení fe o matlou. *Bo
Hella na 5mt5lh hroh a nemohouc mílené
ruce alíhat, líhala gemí, lterá na frbcí
mateřflěm ípočímala. Stohát fe myho;
pila a tolíltát aale pollclla, lonečnčutřela
očí 3afl5enč a B poflebním „© SBánem
Bohem“ obeflla prpč. Sefítč í šenč
tobččnč pobčlomawffí, u lterč hhblela,
opuitíla sm., [promáčena iíouc hlahopřác
ním mnech ohhmatelů. —

11
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113: QBibni obbtšela úřab dyůmo u
p. Gtrafiilta. (Si; mi to obpufti ten
pán, še iíem napíal,íat1menofmemlaflne
napfati měl, ač nab bilnou melmi meli=
nimi oifmem) napfáno Bálo: išilipp Gtra:
fdpilíeď, bůtgetlidnt óenenlleibermadpem
Sal 5e jména mibčt, je p. ©traffileiělo:
man 0 bobati ííufíi, Že je Škoraman. (So
učeň boftal fe bo QBibnč a přignimómi
orolnoftmi fe moífmibnul až na bůítoieníttoi
miftra a měňtana ?Bibeňftébo. žDianšeIfa
iebo, bobroítbečná _to QBibeňanfa, tterá
mffat bobuše! přeb půl totem gemřela,
obbatiía bo btočma bitlama, %ilipem, není
nimi 12 let čital :: Wiatii, tteré 2 roh)
bolt). Malá Mariah tebp Bělince ímč=
řena byla, a oftatni bofpobářmoi toebla
obfiátlů Huila. „$$$ bobná 501130a po:
[loucbeif' bola pami letce p. Greaffilra,
„na bitč bebliwó poůot bei a pa! ti na
ničem fďpáget nebube.“ „D babu milou:
cbat, brabó pane,“ ubečpečomala QSělinta
:: m budyu !Bámi Ěobu bětomala, že ii
popřiti ráčil mifta u lraiana :: ia! ie
gbálo, fprámněbo apoctiměbo muže. “Brioni
ben ílušbt) bolončiIa a na mečer ulebla,
pomoblimn'i fe B bitupImým frbcem ga
bobtobini mimilěbo bne přiiatá, ga bo'
brou math: a otce, ieboš ani nepoanala,
ča bobrobince, ga buffe to očiftci, patpo:
tučiIa neminnou buffi bo oebrano iBoši a
poioinč ufnula.

!Břin'ti ben bola fioatá neběle. S
mftata ípiffe, bo obětomaIa ormotim; bne
?Bobu gafmčcenébo fměmu Gtmořitelifa
to borlimě moblitbč fc připtawomala tc
mffi fm. Sibbš fe ii gbálo na čafe, fluffně
uftroiená mhočila bo tomnato pána fwěbo
a přeiic “tuhého rána, tágala fe, tbc a
lbg bt) měla iit na flnčbo SBogi? ——

„a text," probobil p. Gttafíilel, „to
ifi moblilla, inu mňa! fe ti to
bčbinfté moto molonřeii, aš fe
megi mimi otřeš, ibi ien, ale boibi
bem fforo bomů, aby Marie nemufela
bloubo famotnou byti.“ „ůošei“ můbecbla
?Bělinfa obdnigeiic, a borló proub flgimtr
brtnul ii 5 oči, „nábošnofi nanmá
bčbinítómi pobito? „Befe mi tot)
louři? Dne! It; tam, blažené ma:
tičto, tt) anbčle fit-dám),It) lllři:
šomanó Bóflo tomu nebopuftič,
boob tal bluboce Hefte, bod; u_q
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buffi ímou, na fpafeni ímé &a
pomnčla.“ Ienltóte fe mnohemmrouc=
nčii to chrámu $.Biinč moinIa a o [etr
maloft ro Dobrém úpěnlitoč profila, apři=
fiebfii bomů, poiotně flušbu ímon ga:
ftámala.

935 lráttém čaíe pognala Winrinia
bobrobinioni fmou a jaro ! matce ! ni
přilnuia. !Břituhiofti této poušimala 23b
linki, bt) lDll'ltlé frbge fiočřenee ímébo
femeno cnofti gaíela, co; fe ji máborně
Dařilo.

*Břečafto gnomenala čelo běločátia
5namenim fw. Miše, učila je unčento filá
bat, a by; bitě moblo pochopit, mlmoi=
mala o Dobrém Qiobu, u nčboá btabá ma:
tičfa ieft, o “malém Sešifffu, fteró s nebe
na gem ftoupil pro nás, o fráíném nebi,
m němšto ifou !táíni anbilloroe', tbešto
i ieii aubčl fttášnó jeli, tento je ji mi=
Iuie, še nab ni bbi atb. ?! bylo to bratu
mibe't náílebft; talěbo fi počínání. Bbošná
neminnoft fpočimala na buňi anielíté,
m !těré ufílednilá enoft Běliufou gafagena
utěfieuě grůftnla. !Biba bitč ímé togtomile
iobč počinati, miba ietidwuntčmofluňné,
ražbě přání otcomítě plnicí, fmiřil fe ;.
Gitaffilel B metodu; Bělinčinómi a ne=
sabtaňowal ii, ŽDiatintu febou bráti,
cbrámo pilně namňtčrootoati, žDiarinlu
moQomáwati. D login) bylo mnobo ta=
tomód) ibi'no me ioeIihid) mčfted), oč je
bo nábošenftá netečnoft bran íe moHibila
; nich?! ![nielílá pomaba wřařeitčinanás
pabně fe linita ob powabt; žšilipomo.
mepoíeba tento mnobód) mrgutoňi otcomi
nabčlal. mamfftčmomzl fice nfoh; iij to!
qwané latiníté, mona! brubč neproípimal,
proč? Dbniwou iebo pomabu nesmlašou
malo fm. náboženftmi. llčil ie fice těš
náboženftmi me ffťole, ale ono nemnilalo
bo írbce, negabřimalo ie tajemném obnčm
nebeflóm. Go mgbělal borlimó učitel bn
cbomni, to5bořila netečnoft otcotoa. D
bobo fe tomuto bylo to mlábi bofialo
příležitofl'i, pognati bůllabnč fm. nábo
šenftloi, jiftč bt) je i bo frbci fmýďp bitet
bolmfftčpomal. Ene; nefloffem učitele
matetftqm iagblem ob frbce! frbci
mimicibo, ano nemčm příležitofti, ]: no
bou flubb ičošibo řeči fmou ulemiti
fmčbomi abouřeučmu a očiftiti buňi po
fhomčnou, obbal fe 5a přiHabem pře:
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mnohých3imotu be3$oba. glóbo3uoft,
mfítípená buzna rulou materílou, ubuffena
me!!síbul přítlabem fpolečnílůw. EBotléftů
brubód), iahid) ieňtč přec le cti člomččenftma
u3nómá fmčt, ifa proti, měl fe 3a íprame
blimébo, ač ubohá buňe četě3em mnolyócl)
břichu fpcutaná m otroctmí 3lěl;o budpa
úpe'la.D, Hloh), filolt) bobtč pro
učni; u) libn'atóďp měftády, tbe jíte?
Eli léta uplunult) ii3 ob té telu), co byla
ŽBčlinla bo flu3bt) mltočila, byla 6 po:
ftamenim imám fpoloiena, jen to it l;nčtlo,
3e ím. nábo3enftwí, miloftná to bude
nebes, tu bomě tomto tu nej3abnčiffím
loutlu fe bofti. 92e3 ne3trácela nóbčie,8
pomoci $o3i boufala, co ie ii mátečně
pomeblo u Smarinh), 3e fe ji i u išilipa
pomebe a 3e miloírbnó &':l; lonečnči
otce ieiicb ofmítí.

Umínila fl tebu účlntomat na či:
lípa. Sebnou, tbu3 fe učil, přitročilatifíe
: žmarinlou, (: tbuš nemolně čilip !nibu
obftrlomal, ptamila: ,.řilipe! mt) fi aft
bobnč lámáte blamu tím učením.“ „$a/'
obmčtil nemtle oílomenó, „a přece mito
nechce ialft bo Hamu." „Rbubufte mne
d)tčl upofleclmoutf' polmčomala Éčlinla
6 raboftnou přebtucbou, 3e %llipalíšobu
přiwebe, „touhu ifte mne cbtčl poflecb=
nout, potabila bud) mám, ia! bt; mám to
lépe fflof' „QI id?“ tá3e fe ubiment')
iftubent, iebo3 írbce (bitu 3a to pro3řetelné

oputrnofti uteomč, 3e bo aípoň přeb 3l9m
tomatušftmem ft'čebl) iefftč nebylo 3m:
3eno, „ial bud) to měl 3ačít?" „išul na
fmčtč,“ počala Qičlinla, „a nyní ie tu nebi
nelibi mubrc, iebo3to moubroů íám R. 3.
poómálil, Ibu3 pramil: íDobče if( píal o
mně. s.)?emtíliuvli fe, Bul to fm. Tomáš
aquiufló. Moubtoft iebo a učenoíta3 po:
íub ú3afem naplňuje :: naplňomati bube
a3 bo lonce inetu, a in! moubrofti té

mubobql fl? ili, gilípfu milu, nim; lu
čtent, ! ftubomčmí nefebnul [\e3moblitbu.

11 8e3ífie, u ulči3omančbo 3óbali,_ profili
mňlcbui hnutí o moubtott :: 3e3íč feílal
iim Íbuóa Gmatělyo, ttetu lid) ofmítil,
proto napomíná ím. (čb-em: ,Salo ně
ialóm fítítem o3broite fe 3name:
ním fm. ltí3e, ne tolllo ruinu,
ale ! budnnt/ a nyní přiibe to nei:
blamnčmí pro más: ,tímto 3ualem
3uameneite ímá fftubouoónlf“ —
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Jino,“ 3molala Marinka 3atleilaiic ru:
lama, „$ělinla má prambu, poib lata:
tříčtu, pomoblíme fe talě, aby ti buď)
Gmató oimítiti ráčil, já fe Bubu uwblit
s tebou," a jemně tidbnumn't bo B 3ible,
pollella. %ilip ueobporomal učinit lži3 a
moblil fe Ge feftřinlou „Dtče náš. " $č=
linta plulala rabofti, a m rabofti této
mroucne' 3afólala ! blautptu nebeé bitu.
“Bo moblitbě obefílqběmt; a 8-ilip íe po:
čal učit. Bbálo fe. mu lebči, co přeb
moblitbou tě3té Eglo, a ja! Bt) iinal?
2an mnohem lebčeji mu filo Rubcmání,
m3but počal 6 iBobem a anjel m po
ftamč íeftlinč moblil fe 6 ním. Rolittát
loli po! po3bčji učiti fe měl, mublil fe
napřeb a Marie moblila fe S ním. ?lle
činil té3 profpčcbu! llčitelomč fe bimili,
ptmum 3aiiňč m mramed; :: umění byl
šilíp , jen3 fpiffe me3i ptmé ob louce fe
čttámal. „Go to činiti/' ufmíwajc fe
pramil p. "ěttaffílet, „s mými bčtmi tt)
čatobčjlo?" „D lbubuď; mobla jen iefftč
mčtfíi čatobčitpu 6 pomocí ŽBo3i “ni!“
pom3bed;la Qiěliula, a u febe přlbala:
„.Rbubp milí) Wm $ůl; i na tebe 3po=
menouti ráčil!“

Quan 3a bnem utílal, 8ilip potmě—m
mal m ftubiícb, finta; pán nábo3ntj po:
řábel m Domě trpěl, rabuie fe 3e 3mebe=
nád) Dětí, Éčlinta Itala fe punnoua tma:
r_jnta bóóala cuoftí co tů3e ;řefpanild.
Bóbná neboba nebotluula fe bcmu ».
©et-anulu, šábnému nenauablo, 3e Bu
bla3em') 3imot něčím mobl Býti přeruffen.
*Báu QSůb po3ebnámal robinč, ! ni3 fe
ii3 i Éělinla čítala, nebula mice into
ci3ó, núbr3 info ! robinč patřící Í'Imfíal
pobimně jfou ecítt; pro3řetelnnfti žBošflč.
ŠDemčt let fmítilo ílunce 5:3 mralů, nyní
Ie počínal ob3ot 3atemňomat, alu) pat
tím ílměleii [lunce 3afe ie obiemitimoblc.
Bylo to to abmentě ; fmět nábn3nó jiš fe
3afe těnil na tařidy'qeiicí máuoee ; pan
čnanilel cítil íe ital—tim, uřemóbalt fe
fice 3 počátlu, přece mňal co nemocná
ulebnouti mufel na loše. SJB trátce po:
čala Init nemoc pomágltmsu, bula! blam=
ničla ble unix-ola létaře. “.qu bule na
23čliuce, boůóti pominnofti, ii3 má třefhn
! nemocnému ipolulřeftann. Glrcmnč
přeblročituffi jala fe ffettně oBrácet oto
! nebefům, fua3ilať fe připramiti jej

11'“
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! přijmutí fmótofti nemocnhd; a umita

jících; Iotma fe tona! po blouhhch ololstěch 5m nila o fm. gpowčbi, trhnul ne:
mocnh fehou a glofnič pramil : „3 ibi
mi 6 tčmi pletlami a negmiňui fe ani
; balela o tom mice; ob čbameljíem nes
hh! u apomčbi, a lonečnč, mjbht ia ientě
neumim.“ „il lbhhh přece,“ obmětila SBčs
linla na celém těle fe třeíouc a běííc fe
rouhamě řeči nelaiícníla, „co potom?
QBíte, že je pálo?“ „$ilino! aš poíub
ifem tč měl tab, ale nhni fe mi hneb
llib; lbhhhch hhl chtěl poílouchat láganí
o pelle, hh! hhch fi gmolil jiného !a5a=
tele než iii th, tal af! nčiate'ho p. paleta
3eíuitu. Ii pri) ifou mhhorni lagatele' a
laratelč.“ Domlumil a obxoratil fe orhč,
tmaři _le nene. SBčlince whpabla mellá
fl5e ; ola, flge to ohčtotoana neftihlěmu
miloftbenflmí Božímu ga toho, !terh rou:
hal ie [matoftem a ufitčpačně &amabil o
řab, ienš fi neímítnhch mhgiílal gafluh o
chleba a o nacobh, a Beílomh: „Qšoše!
hub mu miloBim !“ poobeňla. Rema mffal
balelo, co míloítbna [eftta hbčla u loše
heblitoč sachomamaiíc mflelilá nařígení
lělařfla, nemocného fe thlaiíci. Choroba
fe ghotffila, nemocnh počal mlumiti 5
cefth. $hl fftčbth ben, ?Bčlinla ani na
pil! fe nemgbólila ob nemocného, nenftále
moblíc fe ga uhohou buffi. S.!e'lař bofíel,
a úgloft ?Bčlinčina bofahla neimhěniho
Bupnč, lbhš po gloufíeni tepna; fe prohla
fil, še nemocnh těšlo tana bočlá. „Běe
linlo!“ pramll obchageje, „přečtu-li půl:
noc, mame nóbčji, je pomftane.“ „Bože
můj! Qoěe můjl“ &allala po obchobu lé
laře, „tal hh měl gemh'ti? gcmřít heg
polaní! D Gešíffi! fmilui fe nab buní,
pro ltetou jf! přebrahou Item ímou mh:
liti račill“ čela alormoucena pohlebla
na nemocného, a co mufela míbčtí! Dn
hagi tulama íemotam, ialohh Boiomal,
hřeb něčím fe uhrániti chtěl, úsloftlimě
Benal a iebnotlimí bčfné mhlřih) 5 lift
tohbatoal. Qi! nefmítně ugloňi gamolala
%ilipa a žUiarinlu a pramí: „?Biate toa=
fíeho otce, pollelnčte a moblete fe Be
mnou ga něho, l—hho $án mtomto namu
přeb foub nepowolal, neímířil fe 6 $a:
nem Sbohem a tiraňné ieft upabnouti bo
rulou roghněwaného Ěohaf' %gornč bčti
ppoflechlh a 8ělinla přebřilamala : „D ! če
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B neheGBoŠe!Dtče nafíeho otce,
ímilui fe nab ním.IhB ho Bmořil
pro nebe, o nebopoufitči, hh
octnul fe to mrálotách toččuhch!
D Sešíffi! nebei gahhnouti buffi,
lterou ifi motoupil, nebei, ho
nefítaftnou fmrtí ubíral fe ob
nás otec nač! D Sešíňi! špa
fiieli fmčta,pro Drahé ranh Emi,
pro fmrt Imou holeftuou, očif!
bufíi otce naneho! lDo milofrbz
nhch tulou tmách o wččnh Gli:
totoniče potoučime bucha otce
naneho, Ius miloftbnh, fmilni,
ad) fmílui fe nab nim.“ Uprofifeb
hoinhch ílai bčtínflě láflh plhnula mob:
litha tato a Macinla ohrátimňi gaílgen
nhch oči ! ohragu přečiňé !Bannh molala:
„D !Uiatia! žDiaria! matlo ma! pas
ttonlo má, hle! !lečím hřeb Iehou, ne
mam iíá math), míč o matičlo! ia! iii
plalala, lbhš ifi gttatila Qošflčho ©9
načta Giniho, o mibič matičlo! fa tali
pláči; ach! mám atratiti otce fmčho! —
ach ifem jeme mala, tuge malá, hhch fe
o íehe mohla ftatati. Bělinla míptamila,
je uhohh otec neiebnal mšbh bohře! o
lbhbh mi ta! umřel! — ach Th ifí na
legla gaíe ěhnačla ©mého, a M, o'óoše!
ia hhch fnab iiš nilbh neuhlčbla tatinla
milého! D matičlo! nech mi ho ieňtč!
inbíllu ftraánh otce mého, ůašeň tu glou
fmtt ob lože otce mého! maria! !!Raria!
mim, že mne ufloffič amhflhflíč. EBroubh
ílgí tellh tmářemi mffed; tří ghošnhd)
buňí při moblithč této, ničeho nebhlo
[[hffet, neš filhtání. — Dtec fe utiffil,
bmanáctó hobina přichágí, ani nebhchaiíc
Bojí Bělinla při logi — fnab jiš gemřel,
[nab umírá, poílební flahh bech mhbawá
— bmanácta bije! — memocnh obmíra
oči. „abc ifem? Go fe to Bemnou bálo?“
„ua tatínlu! u nás ine,“ &lřillh ra=
boftnč běti jeho a líhalh ruce ieho. „Roe
ieít ?BĚIinla?“ „Bbe, brahh pane,“ bí

bitola tiítaiíc tiubenh pot ; čela nemoc=
ného. „Díly ?Bohu, nemhflomnč bity,“
ime le mlumiti nemocnh , „je ifem 11
měs, megi mami, btahě buffe! — Io
hhlo titaflnč. Bbólo Ie mi, že ifem ge
miel. SDuffe má nenena ieít balelo, ba:
lelo melmi, nefmitnč balelo. *Iu poiebnou
přenefmitnč gařící fmětlo ofmitilo mne,
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přelíbqná můně gapáóala getoffrd; Bran,
bubba, ialč ifrm nítbt) nríqufrl, paní
mala to uňíd; mód), poftamt) fráfně,íhoč
lriní nab fluncc, fcbčlb na trůned), pro
ltrrč nemám flow, bod) je popíal, i
mtbčim fc a chci bo ípolrčnoftí této přr=
mčnrffrnč; neš tu fe obiemi přífná tmář,
byl to bitu) Bůb a bromomé ,$rbč!"
ogmalo fr we mnitřnoůrd) mód; tíííccrou
opačnou. 3 poblcbnu na ícbr, a míbím
ir cela černa, fifarrbě a potmorně při,
nero bršeln mne to bráped) [módy dudy
taiícr fc. 3 trnu, blcbím fe iiófprofíití;
než nabarmo. SBírb s2%le pabá na ttoář
pofíatoa [lmčlá, bbla to matla mafie a
molá: „©mílomání!" amňal opět
ogówá fc Branné: „išročl“ \Bočinám
llcíatí, pabám, fmčtlo migí plcbc mnou,
přrb očima máma; černá, přífirrná tma
roqmírá fr pfrbe mnou a temný tři! a
ůgloftlímč llání obráií fc o fluó můj ;
tošbí) bloubčií pabám: tu obirtoí fc iafnb
mral, í blebím bo nčbo, to mralu tom
míbim mbmínotoat fe gncnábla poftamq,
i upírám grmblenébo grafu fměbo a mral
fplómá, íplóíoá m portem) mi gnámč.
Byla to to Bělínlo a mebla ifi išilípa
a žmarinlu. 2339 iRC llelali. 3 ůft maf
ffid) řínula fr moblitba lráfná ialo bubba
aniclflá, mt) iftr profili aa mne. In při=
fila paní občná flunccm, na blatoč jeií
btoanáct bmčgb, a obiímala máé a líbala
Wiarintu a uproftřcb gpčmů cbcrubíníhicb
gamančloto ufíícbmbó: „Gmilom ání!
tyto buffc nábožná mnptofíll) Ii
míloů, žDlaria moflnfírla imarii,
[matá matla bcrru cnoftnou,mraí
fr na fmčt a číň polání.“ „Dbrabb,
milonů otčc!“ přriala S)?arinla řeč, „ml)
iímc fr moblilí tofficbnl tří, Bělínla nás
mila ! moblítbč ga más, moblílí iímr
fc ! Sobu, ! Sešífii, mgómalíifmr Marii,
a Up“, raboftí ír iífllícíma očima po:
blebnumfií ! obragu Marianflčmu, bolo:
lojíla, „přemíloňná matíčlo! tnc
nás muflyfíclal“ „D přcrabotínč
toánocc! bílí; Iobč o Sešífii nomonaro
grub, bill), šr'o nás mufllpffrtí ráčil,“ ga
iáfala Bělínia. „QI nbní“, proňlp. Gtra;
ňílrl $člinfu, „boibi mi pro lnčgr, bncc
Br Gpafltclcm ftoóm dni fc grobítid'
„D ibnrb,“ gaplcfala 8člinla, a iiš byla
go btoítí; bála! fr problčmati, abo fnab
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gatím iinýd) mofílčnrt nenabbl nemocní).
„Ba nebloubo bofíel tnčů. Wirgí tím, cofe
myionámala fm. gpomčb, ——a trmalo to
bem bloubo, — rogtomílb náš ttoilíftrl
flánčl ír R. Šejífií to mrifmltčifíí Gmái
tol'ti oltářní, íorlrbě Iobo, lícní příffrl
blcbati, co bylo atracrno. © nei:
mroucněini porotou a láflou na láfcr lu
©pafiteli rogrbřátoupřijal po bloubódp
lrteď) obrácení), oíprameblnčnó lřcfťan
Ičlo “Bánč.

untcdnilá bčtoo, na mánoce tyto
flamila ííí nriílmčlemí bobo to bomč, bo
ltrrlboš co flušfa tolročila ifi ' ! bobům
těm, ! bobům Sešíňomím poamala ifí
tobo, lterébo bn ifi iiš bátono byla rába
u Sešíňe wiběla, o ctibobná apoňtollpně,
Sršič vobnul frbcem íebo, bn přincl.
Sen mig, jat fi bomí u bobů fbcrántos
mód); olufim trb labůbcl nebeflbď) alia:
toíčnč blití bubc u Sešíňe twčbo. ©ch
mánoce nogalt; tobě na dymílhí
milenou mátcř, a mánocc bá:
mají ti na měla; tři buffc co bu
boucí ípolečníh) wččnód) bobů!
cBřerogfofíué mánoce.

í'člař ráno bofícb ognamuie, je ic
po nebegpečenítmí. Gbubá! fobě a fmčmu
umění přípiíoioal, co 23% to nefmírném
ímém miloírbenftmí na proíbu neminnódy
a nábošnód) buňí učiniti ráčil; nicméně
mna! boftalo fe tnu poměftí móbornčbo
léfaře. %rmocněmu. přibůmalo íilt) toůči=
blebč a lonrčnč 5cela nabramen bral fc
to průmobu $člinlo, čilípa a Wario na
čerfnoó mgbucb, tam? — bo chrámu
EBáně. Iam floušíl lnč; gpímanou Mii
ho. na bitučínční ga nabramcni icbo na
bufíí a na těle. Rbo sčítá bílo Ěobu ča
íílané ob íqbratocněbo otce, irbo bítrl a
Bělinlo? Qbo fmčři mroucnoft citů nás
boěnócb? 3m tt) o anbčlín icnš ift ie
píeb trůn Soší bonefl, mio, co cítilo
frbcr fbromášbčntjd; abc na ftánlu „bofpos
binomu!

Db tě bobt) neminulo ani bnr, co
by p. Gtraňílct fpromágrn fwůmimíláčhp
nebal bómal m cbrámu 'Báně. Gm. nás
bošcnfttoí obbrirlo n) bomč fhnoůnb, pa:
třící mu trůn, přrb nímž to borlímtíď)
moblitbácb blímalí nábošní lřrffané naňi.

will-li ípífír pantáta Sčlínlu ráb,
fiala [: nbní icbo bccrou , iii ftcinou
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pohroma! [&qu jalo Mariner. šilip aatim
pňrl B mýtečnbm profpčcbrm prawa, po

id)3 utončruí ftal fc abmolatcm, ale pra:
rolím, třeftanftpm abtoofatem, icn3 fr
fmatofroatě umínil , gaftároati prámo
protim be3prámí bc3 obíebu na bo
batěbo neb m3neffrnčbo 3ločincc.

Baf: 3amital poímamú čas mánoční.
SRobina ětraffílforoa febí po chutné me=
čeří ňtčbrěbo mečera pobromabč, mlumi

fe o Sežini, přióó3eiícim Ge mnemi barp
milofti $o3ffé.11pomínfpnamiloůi boiné,
iid)3to fc robině celé boftalo, bubí citp
mbččnofti m fpanilócb frbcícb. Gump,
flotonou mbččnoftí 3pomínú Barri pán na
mánoce, o nidp3fe 3norou narobil a
$ělinta 3aíe na onp, ro nic!)33tratilami
Ienou matfu ímou. Ronečnč ogtoc fe ftarp
pán to_a3npmblaícm: „iBíěin 23mm!
3: máš iit prpč obe tam?“ „mentů/'
3aiitata ie žBělinfa, „není-Ii mé flu3bp
mam mice potřebí, bubuft blebat brubou.“
„,mo no, tona! nemufič obe mne baleto;
tn ten pan bottor abrootat tč cbce obc
méftí obr mne." „QI ia! to ?“ probobila
3arbiroaiící fe bčma. „Snu tatto (bee
ropméfti, dne fc B tebou boůamiti přeb
oltář a 3 rufou lnč3r tě přiimout 3a
bruštu 3imota fročbo." Barbčla-li
fe QSěIinta bříme, ftóla npní iaro rů3e,
polita purpurem bubíci fc bennice. žUřaria
ropftočila a poimumfíi turu íšiliporou,
mlo3iía bo ni rutu $číinčinu a 23ělinta
neobpororoaía. žDZariura Matala rabofti a
otec blaíem té3rabofti pobnutpm prami:
„Sloní bubcš ro3tomila bčmo m
Hutla mou hrabou bcerou,“a po:
3broibnum 3aroíenptb ! nebcfům 3ralů
3ebnal inoubencům, ani přeb ním na to
Irna !Iríli. bělinfo, tof bílo 3e3íňe
arma! Et) ifi 93h: bomebla otce, fpna a
bceru, a Dn ti bobněbo fpna, uňlecbtis
Iébo mlábence, borlitoébo lřcftana, iatóm
ifi tp bo učinila, barva. Iobo ifi nifbp
neočelámaía; ale Int,. !tcrr') ani pobór
tor—bp3 tam, baromanó be3 obmčnp ne
ncdyá, učinil to, čcbo3 jfi očctámati nes
mobla. D přcraboftné vánoce! —

EBo fmátcíď) fe jelo bo 932. .. “Ban
otec fpromobil tenlrate SBčIlntu, drtřic
po3nati bomom ufTIrcbtiIé neločftp a pa!
i proto, obp ble námbu Bělinčina na:
mntiroilté3pofroatnb21šelebrab. „i)o:

Čtení zábavné.

bře máš,“ pramil, m,; nm 3minila o
této marné pouti, „braba bccro; tn
ímé banbč mufím fe mp3nati,
3c, ač Hem žDčoraroan, ač pocha
3im ob ropičům [lomanftódb
přebcc ifem icfítč nebyl na 235
lebrabč." $a! potřeboroala $člinla
3 un. nčco. 'Bíte co? Snu ani toe
%íbni minu ír ílarpiti froabba be3 třeft
nébo liftu, a pramě tobo potřebomala

' fličná nnoěfta. QBtročimffe bo farp mlíbnč
umírání boli příd)o3i a m;,bali tnč3omí
patřící čeft; ftaró pán neoftpcbal fc po
Iibiti rula fročccnou, QSčIinlanáflebomala.
To! bylo noclebníčtotoi tal bimně, 3: a3
ruin obtabomal, 3říbta 3aiiftě fc mu té
cti ob pánů a paničc! i mc rofi bonáma.
ěotma bětoče panfhýd) robičů 3: fitr—Ip
mpibc, obbpbe ii3 buóomníbo 6 úfrčnpm
„tiBibontrm“ , ftpb'r fc ji; 3a řčeíťanfté
po3brameni; co teprm, top; fc 3afnoubí
6 trinoltnou! In bp ftoro 3abala, abpit
tně3 bem poní3enou topíctI potlonu, ta!
aft poníšrnou, iafo ic fiat irií obtlígeiíd
mcfniďě bláto. — “Břímětimč tá3c fc bus
cbonmí, čím bt; mobl poílou3it, nače3 při=
cbogí nač pan: „State panncuta ie ne=
měftou a potřební: třeftnó lift. “ „Ioť fe
ro3umí,“ bí mclcbmi pan, „jat ic mám,
pannrnto ?" „QščlinlaQBcIebilomaJ' „Snu
pro pana Sana, iftc top to? ?lle too bp
más po3nal? QBítám měs 3 cclébo frocc
bobuc'r, ia! Doufám, bčmo, poíabte fc, po
fabtc fc i mp. milí) pam! ?! to ie trn
uaftátoaiící $ěliuto?“ „SudwmeL“ brání
ie 3crtomně p. štraňílet, „to buď) muícl
jít s panem ípnem na rotor), ten fi ii
pro febe mpblrbnul. “

Rřeftnó lift fe ropbotoroíl a u přa
telflčm bomoru boročběl fe toclebnb pán
ob p. Gtraňílta, ia? robtečna icít BE:
Iinfo, co mňeďo učinila robinč icbo,
nače3 pogmebnu! oči ! nebimelebč $oba:
„$ub 3 tobo *Bán Bůb podmalmv
pramil, „ttcró malód) moli, bp rocltpd;
mpmebtífutlů QBibitc, milá pane!
3e cnoíl 3afe plobí cnoft.“„Dcnoň
Éčlinčinaf' bološil robččnčofloapenr'),„bo,
mna omocc, tteré mi mpbornč dyutná.“

% lrátcc mčbčli íi3 mNidyni obpf
matclc' m., 3: boicla Silinta 6 rozlitým
panem, 3c fc ma prombati 3a muzik:
nébo muže. a 3: jí bubon mufct čítat:
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„miloftpaníf' Rašbtj if tobo přelije bubc
fftaftna a fbtyš je objcmila' na námfl,
utagomalq ii math; bčtem fmóm, pramícc:
,.Éubcte-li cnoftntjmi jaro $!:
[info, bubetc těš [ftaftněf'

Sunni měli nam gnómů icfítč iebnu
ccftu to Wl. přcb fcbou, ccftu na btobi'
tom. & fill tam. iBoHelnumňe na brob
atoččnělě math; moblili fe oba ga icii
bum, :: matcř mgnáfjcla fe iiftě nab bla:
mou bobrč bem), ffňtaiíc ii požehnání.
ilomoblimffc fc též na brobč bobnébo
učitele, ltctó fc talé jiš bo Iepfli mlaftl
obcbral, opuňlll sm.; melebnó pán mna!
mnfcl napřcb flíbltl, še fe téš boftamí
na fmabbu. *Batonmll na IBclelyrab.Iam
B přitlabnou nábošnoňi mblonall palmě:
noft tmou, tam [tbce ieilď) přetitalo c'm;
mbččnoftl ! [m. Bratřím, ani 3 balehjd)
Emilu bo požehnané uolafti naffi přlnefll
Sešíffc Ge mffeml mlloftmi Sebe. D uč
fe, Woramane! ob Elšěllnlt)putomati ua
ŽIBclcbrab. Iam ieft lolčbla lřcffanffé,
fotollďě míry na Emoramč, tam je fiblo
mód) fmatód) patronů, glibei prach,;uyla:
šení) potem tunách fm. apofltolů, probub
fc ; nembččnč nemájnoňi ! neimětffím
tmljm bobroblncům. Dtče! mlum přečaflo
Bc fnnem o žmoramflém Ginnu, matlo
gamů bccru bo fmatsnč flomanflé, bo
melebnč [matnnč ŽBclebrabílé, into mebla
žlRaria Sešífle bo chrámu Serufalémflébo.
Řnčjl! ŽBechrab bublj čaňo m úflcd)
maňidp, o něm mlumtc be; uftóní [ bos
brčmu, mám fmčřenému llbu. Rřcítané,
bubuietecll loroubme, volám ! poutím, na

\
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iebné Branč Bubl; Elkom 5:5 poftmmp
počatá, na hrubé hraně filmů fc ím.
Gorm a Mctbob! —

žíle tam to gabílyóm? D bobře či:
ním. Ráj Bt) nepřeftainč gáftupomč nafíi
Brali je ! QBclebrabul Ráj by ; úů tis
lidi a tlficů gagnimalt), a ncbefa prorá=
geh; ,jpčwt) Goriuosílllctbobčiílé! D Ilbe
můj! pomňaň! EBřlftup ímoramčnto!
přiftup Blige ! točbíaínčmu QBcchrabul
! %elebrabu naffemu! ——

EBDIřccl) Rtálíď) flamlla [cfmabba.
žBelebnó pán 5 sm. téš bohatsi! je. $?an
bnfte Boli tolbčli, jat přeutěfieně ímčbčil
Bělince almogelenó mčncc, !tctó il ima
rinta na blamu poůamila, byli 5ch mu
[cli smolatl: „In! fráfná může bát jen
nemlnnoftl“ — QIona je až poíub lráíaá;
neš mt; Imotřcntn! jfte ii trochu _pomlu
mila). žičllnla ncbá fl říťati miloftpani.
213 ! ui přijbete, a to mim, še il iiftč
namňtlwitc, jeftli bo íBíbně bojbete,
řetnčtc ji jen „panintámo.“ Emilie! a
EIRetbot—el,rogtomlli to [;oňílomé, il ři
faii „matlčto.“ to je mám robina! tot
jtmot! Iafomébo Bod; přál toffem tře
ffanítým manželům. 92:3 to góleži na mda.
Síně Bubete talé tal fftaftnl, Bybcšll šeno
$čllnfou (: muší %lllpcm! — Shoot jejich
plnne co tichá moba proplétající fe petit-6m
řmítim, aj lgncčnč octne fe m moři mččné
Nejenom. Gtčbnj meče: flamíwá [: s ob:
gmláňtní mbččnolh' ! $obu a mfiidmi 6 blq=
šenou upomíntou upomínají na Iroie
mónoce.

Fr. Veber.

Čtení rozmanité.

Dobromyshíé nahanenuti.
Milý Moravane! pojedenacté už |

' já k tobě, milý můj jmenovče, nebochystaš se na cestu po milých vla
stech slovanských, abys pozdravil
milé bratry mé, jenž se mnou sr
dečně bol i slast sdílejí nad osu

Čtvrtý rok přidružil jsem se i

víš, že i já. jsem Moravan, a že v ží
lách mých koluje krev slovanská.
Přidružil jsem se k tobě, abych se

denni, jakéž nás“ národ potkávají. — . svými krajany si pohovořil, se po-.
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těšil, sklíčenému srdci ulevil. — O!
národe můjl o milý národe můj! o
vlasti předrahá! — tebe viděti štast
nou, jsou touh mé. — Snad doba
ta blízká, sna ještě daleká! přijde
však jistě, tou nadějí se kojím. —

“Jaký ale zástoj, jaký předmět,
milý Moravane, mám sobé obrat ku
dnešnímu hovoru? — Ovšem co tyto
řádky píšu, měl bych předmětů dost,
o nichž bych dnes hovor vésti mohl,
ale pravím dnes; — a než ty, milý
Moravane , sebera tobolku svou se
vyprávíš na cestu, než zavítáš do
domů a chatrčí bratrů mých, uplyne
snadno půl — roku, a tu předměty
dnes nové dávno budou rozebrané,
ustoupivše místa novým, snad vá
žnějším. — Ano, tak je to na světě,
vše se mění, nic nezůstává věčně,
dnes tak, zejtra jinak, vše podléhá
změnám. — Nuže, po této kratičké
úchylce, kterou nám, milý Moravane,
láskavý čtenář odpustí, přikročme
k hovoru, a sice o obecních zá
ležitostech. —

O obecních záležitostech? Oho!
vždyt jsme o nich hovořili už v lon
ském ročníku Moravana, bude to
tedy snad jako pohádka o červené
punčošce? — Ne tak, milý čtenáři:
záležitosti obce jsoutak důle
žité, tak do života sahající, tak
vážné a potřebné, že nelze o nich

dost často mluviti a psáti. — O, jakby to krásné vypada o v naší vlasti,
kdyby pojednáváni o záležitostech
obce stalo se zbytečným, kdyby
každý byl proniknut duchem pravé
obecnomyslnosti a obecnomilstvi, a
prázden hanebného soběctví, ale
_—— do toho času ještě mnoho
vody uběhne, a proto potřeba.nevy
hnutelná, poukazovati na vady a
vředy v obecním ústrojí. — Prvni
chyba, jakéž se často občané do
pouštějí,je — neprozřetelnost
při volbě zastupitelstva obce. —
Občané, pamatujte si dobře tyto
staré národní pořekadla: Jaký pán,
taký krám. — Jaký hospodář, taká
čeládka. — Jaký otec, taký syn '—

Číení rozmanité.
'

a směle k tomu můžeme přidati:
Jací představení obce, taká obec.—
Ano tot pravda, na kterou už staro—
zákonný spisovatel Sirach (10. kap.)
poukázal, řka: „Jaký je správce
města, takoví jsout i obyvatelé jeho.“
— Jak vidíte, v tuto zásadu už se
dávno věřilo, a starý pohanský mu
drc Solon (?) napomínal své mě
šťany: Kdo nemá mozolu na rukách,
toho nevolte do rady. — To jest,
kdo miluje pohodlí, kdo se štítí pra
covat pro obecné dobré, kdo neví,
coje obětivost, vytrvalost a
zmužilost, toho ncvolte, sice uvi
díte, že se zmýlíte.

K tomu já ještě přidávám: Ob
čané, nevolte žádného za představe
ného obce, kdo nemá nábožen
ství -— proto že kdo náboženství
nemá, nemá ani svědomí. Komu
víra a Církev není svatá, tomu ani
láska občanská není věcí svatou,
kdo neplní povinnosti co křesťan,
nebude jich ani plniti co občan, tím
méně co představený. — Kdo myslí,
že náboženství je jen pro sprostáky,
ten taky myslí, že oklamat tyto
sprostáky není žádný hřích. — Lidi
tedy bez náboženství lidi, jenž se
za víru stydějí, nevolte, sice by se

styděli i za Vás, a pak pomyslete,ja ým příkladem by Vás předchá
zeli? ——Dále nevolte žádné podlí—
zače a takové lidi, kteří černému
černé, bílému bílé, a vše, co jim
povznešená nad ně osoba řekne,
přisvědčí,jen aby sobě u vyšších
zalíbení ziskali. — Takoví to pod
lízači, jenž jen po vlastní cti se že
nou, a jimž nic svatého není, co by
za to nedali, b jen u vyšších osob
pochvalu dosta ', zavádějí a zapro
dávají často celé obce a blaho ob
čanů za marný stín cti — tito
bídní pochlebníci chtějí se zalíbiti
všem, a však nezalíběji sežádnému,

plazejí se jako hadové, a pozorují,am větr táhne, v ničem nejsou
stáli, jen v myšlénce, jak by cti
došli; — a takových hanebníků
střežte se co hadů a nesvěřujte jim
řízení obce. —
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Nevolte taky žádné špinavé la
komce a sobětníky, to pijavice
lidského pokolení. -— řeju Vám,
abyste na lidi tyto z toho stano
viska co já patřili: — Lakomec a
sobec jsou povrheli lidského poko
lení, a horší nad vše ostatní, jsou
neschopni něco dobrého vyvésti, an
lidé, kteří v jiné nepravosti klesají,
přec ještě na některé straně mohou
něco dobrého působiti, a tito nikdy
a nikde. — Lakomost a soběckost
mám v takové nenávisti, že ráděj
se s opovržením od těchto špinavců
odvrátím. —

Nevolteodrodilcův, to jest
takových lidí, kteřížto se za jazyk
Váš stydějí a při každé příležitosti
se prozrazují, že jim cizí řeč milejší
jest, nežli naše milá mateřština, kte
rouž jsme zdědili po otcích milých.
Kdo naše knihy a naše slovanské
časopisy nečítává, kdo o „Dědi—
ctvích“, o „Hlasu“ a jiných listech
národních ničehož neví, ale se je
nom spisy cizojazyčnými obírá, ten
se za zastavatele slovanské osady
nehodi; poněvadž k lidu našemu
ani srdce míti nemůže a na potřeby
naše se s pokaženým zrakem dívá.
Tu platí: „Kdo není s námi, jest
protiv nám.“

Konečně měl bych ještě Vás
upamatovat, aby jste se střehli za
zastupitele obce voliti lidi, jimžto
břicho bohem jest, ale to myslím,
tolik rozumu přec už máte, že Opil
cům řízení obce nesvěříte. — Nuže
tedy koho máte volit, komu řízení
obce svěřit? — Anděla snad? —
V mnohé obci i ten by měl dost
pernou práci. — Volte tedy muže,
jenž předněse za náboženství
nestydějí, jenž jsou mravní, o nichž
víte, že na cizí groš nelpějí, že ne
čekají, aby se zadarmo nekde na

ili a najedli, 'enž raděj sami něco
k obecnému obra věnují — jenž
nejsou lízaví, ale neohroženě
pravdu aždému do očí mluvívaji,
jenž netoužijou po vlastní, ale po
cti obce, jenž jsou střidmí a po
řádní, volte upřímné milovníky ná

.třeba, pro ně do nebe
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rodu našeho — no, a takové snad
přec ještě najdete, a nebude po

osílati -
a není-li jich, tedy. „bě a takové
obci.“ —

To je tedy krátce řečeno, čeho
by se občané držeti měli, když za
stupitelstvo obce voleji, měli by si
rozvážit, koho důvěrou poctivají. —
Teď pře'deme k- tomu, jak se po
sud v o cích, aspoň v některých,
hospodaří, a jak by se hospodařiti
mělo. ——A toto kázaníčko týká se
nejen občanů vůbec, ale hodná část
padá ho taky na představené a za
stupitele obcí. —

Juž jsem vicekrále se vyjádřil,
a taky vícekráte psal: „Jmění
obce je svaté — nedotknu—
telné.“ — Svaté roto, že má
vynaloženo být jen účelům sva
tým — dobročinným; nedotknu
telné, že náleží i vzdáleným bu
doucím potomkům.

Proti mrhání se jměním obec
ným horlil jsem vždy, a horliti ne
přestanu navzdor tomu, že za toto
horlení jsem na sebe zášt jistých
lidí uvalil, lidí totiž, 'enž na nic
jiného nemyslejí, než aby se za cizi
groš hodně napít, a pak křiky a
různice tropiti mohli. —- „Co prý
jsme se prv za. obecní napijávali a
včil už všecko čert seber—e.“Pijávali
jste, pijávali, a pijí mnozi ažposud,
ale spomeňte si, jaké byly Vaše
školy, jaké cesty, jaké jiné ústavy?
— Učitel byl bídně placen, a ne
chali jste ho v bídě. Než aby jste
mu byli k vůli Vašich dítek službu
přilepšili, ráděj jste to obecní jmění

romrhávali. Za to taky jste zaslu
hovalí b ti za povrhély ostatních
stavů, ro otami stížení, do žalářů
dráhami strkaní, a to všecko za to,
že jste jmění, jehož jste měli kúče
lům svatým používati, hříšně mařili.

Díky Bohu! že se nacháze'í
ne-li ve všech,. tedy už v mnohýc
obcích mužové, jenž s časem po—
k ročili, ajenž vědí,k čemuvlastně
'mění obce ustanoveno jest. Díky
bohu! že vzdělanost :. osvěta pro.
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klestila si cestu už i do příbytků
venkovských, a že tomuto libovol
nému počínání jednou konec v na
šich obcích se učiní. —

Občané! buďte hrdí na to slovo,
že jste „občané,“ a nehanobte
jména svého; styďte se obtěžovati
představeného obce, by Vám povolil
za obecní peníze píti. — Je-li před
stavený muž moudrý, on Vám to
povoliti nemůže, on by velkou od
povědnost na sebe uvalil, a je-li sám
sprosták — takového ale by jste
voliti neměli. — Tedy Vy sami, a
aspoň ti z Vás, jenž mají kousek
poctivosti, upomeňte na nezákonni
tost takového jednání, a postavte se
na odpor, at třebas si za to utržíte
nelásku od těch, o jejichž dobro
pracujete. '—-Svět to jináč neumí,
a to nás nesmí mýliti v našem po
čínání, sice bychme nikdy k cíli
nedošli. — Císař pán a král náš,
náš nejláskavější panovník, chce nás
opravdu vyprostiti z poručnictví, ja
kéž nad námi úřady měly, a snad
než tyto řádky čísti budete, budou
naše obce svobodně zřízeny. —
Jako svobodní občané dokažme, že
jsme pro svobodu dospěli, že dove
deme si domácí záležitosti pod zá
štitou moudrých zákonů sami říditi,
dokažme, že nejsme už nedos ěl é
děti, ale mužové, kteří pro laho
obecné smysel i vůli máme. —

Jmění obce vynakládejme k
účelům k všeobecnému dobru smě
řujícím, k udržování v dobrém stavu
a pořádku ústavů církevních, ko
stelů, škol, ohřebišt, starejme se o
vzdělání bu oucibo pokolení, a to,
co předkové naši na pití vynaklá—
dali, vynakládejme my k našemu
vzdělání, na časopisy, knihovny,
starejme se o zámožnost v obci,
podporujme štěpářství, cesty '
veďme: do dobrého stavu, vysašme
každé prázdné místečko ovocným
aneb lesním stromovím, jak to kde
půda dovolí -— slovem proměňme
naše pole a louky v utěšený sad.
Na takový spůsob můžem obecní
jmění. s prospěchem a s užitkem
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pro budoucí pokolení zužitkovat, a
co pořádní občané ve společnosti
sklenici piva neb vína za peníz
vlastní a uhospodařen' vypít, a se
občerstvit; nebo na konec vyznati
musím, že nejsem žád—nýhydropat,
jenž by Vás chtěl jen samou vodou
častovat, ne. — Já bych jen přál,
abyste byli občané vzdělaní, aby
námi neměl příčiny žáden pohrdati,
ale abychme byli ctěni, a

proto braši rozmilí,
chcem—li, aby nás ctili
jiní —-musíme my ctíti sebe. ——

Dokud budem nevzdělaní,
syroví, neohrabaní,
v nestřídmosti sobě hovít,
různice a křiky tropit —
dotuď nenajdem vážnosti
u vzdělané společnosti.

Jděte jen do pořádné obce, na
vštivte pořádnou hospodu, jaký tu
živý hovor! Občané spoluodenních
událostech hovoří, čtou noviny a
poučné listy, mluvěji spolu o hospo
dářském pokroku, a netrápí—li jich
nic, tu si také zazpívají. ——Ale
jděte do špinavé krčm , kde něko
lik nevzdělanců jest. u neuslyšíte
než roklínání na celý svět, tu je—
den řešlí, jiný tlachá, jiný huláká,
a jiný živému mrtvému pokoje ne
dá, a nemilý vřesk a křik mísí se
v to, a za časté i pro sklenáře, i
pro krejčíře, neli i pro lékaře aneb
konečně pro advokáta a soudce vý
dělek se připravuje. —

A tedy řekněte mi, ku které
společnosti byste Vy rádi přičtení
byli._ — Řekněte mi to upřímně a
tak jak to na srdci máte! — Řek—
něte mi, kde Vy rádi zavadite, snad
do špinavé krčmy, nebo do pořádné
hospody? ——Věřte, věc ta zdá se
na první pohled nepatrná, a hle, i
po místech, které rádi navštěvujeme,
lze poznati, jak jsme dalece ve vz dě—
lání prospěli. —

Starejme se tedy o blahobyt
obecní, jmění obce vynakládejme
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na věci, z nichž nám všeobecný
prospěch vyplynouti může, chraňme
se všeho špinavého soběctví,. obě
tujme raději svůj vlastní uspořený
groš ku všeobecnému blahu, ajmění
obce budiž nám svaté! — chraňme
ba styd'me se obraceti ho na ha
nebné pití. — Aby se ono stalo,
toto ale co hanebný a škodný sta
rozvyk vykouřilo , svěřme řízení
jmění obecního mužům, jimž bla
hnbyt obecný na srdci leží, mužům
obecnomyslným, a ptejme se sami,
nač a k čemu se obecní majetnost
používá a vynakládá — Proti zlo
myslným přechmatům od bídných
sobců, a ničemných ctitelův boha
Bachusa (kamarádův z mokré čtvrti)
postavme se s horlivostí, a dokažme,
že žijem v Rakousku, kde máme
zákony na potrestáni takového ho
spodaření s jměním obecním, do
kažme, že jsme Slované! —

Občané! žijem jen jednou, ato
kratičký čas zde na zemi, a proto
žijmež platně, at potomstvo naše ne
má příčiny na nás do hrobu hanu
kydati. — Přičiňme se, at potom
stvo naše uzná, že jsme žili nejen
pro sebe, ale i pro další pokolení,
a at za námi do hrobu posílá do
brořečení a požehnání, at kosti naše
v hrobě pokoj mají. — Všem pak
p. představeným a zastupitelům obcí
našich důrazně tuto na srdce kladu,
at sobě dobře rozváží, že stojijou
před soudem nejen žijících alei bu
doucich občanů, a proto at jejich
správa v obci je taková, by soud
tento na ně žádné škvrny naiitine
mohl. -- Na pomluvy, na osočování,
na výhrůžky od lidí, kteří žádného
náboženství, žádného mravného citu,
ani žádné obětivosti pro všeobecné
dobré nemají, na to všecko, ba ani
na chvály od pochlebníků abídných
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podlizačů, nesmíme se ohlížeti —
chceme—li cíle totiž obecného blaho
bytu dosáhnouti. -—

A proto, milý Moravane,ty můj
starý upřímný soudruhu, ty na své
cestě po šírých vlastech Slovanskýeb
zabloudíš zajisté na rozličná místa,
ty přijdeš do obcí, kde spatříš dosti
dobré pořádky, a taky pořádné ob
čany, ty taky přijdeš do obcí, kde
tyto řádky zbytečné nebudou. —
Prosím tě tedy, milý krajane, nedej
sebou pohoditi někde do špinavého
kouta, nebo do prachu na trám, ne
— ale rozlož se a uhost se na stůl,
zvolej domácí kolem sebe, a kaž,
napomínej, tresci v čas i v nečas,
nedbej nic, líbí-li se to komu či ne
— ano se musí do ořecha dotud
tlouci, až škořapka se rozbije, a
jádro se nám objeví. — A když
taky jen v jedné jediné obci sobě
hlasu tvého povšimnou, no tož je
dost, tož jsme oba odměněni, jái
ty. — Hleď bratře! nestojí—li to za
to, jednu obec získati? — No, a
kdyby se jich taky na nás deset—
ba sto neb více horšilo, — tož snad
nám to co uškodí? 0, pro trochu
zlosti nenecháme pravdě zahynouti,
a za. ublížetele své spolu se po
modlíme: „Pane, nepokládej 'im
toho za hřích !“ — A však ta to
pomodlivše se neusnem snad ještě
v Pánu, Bůh dá, že ne, ale nepře
stanem tak dlouho horliti proti ne
pořádnému hospodaření s jměním
obecním, jak dlouho se tomuto umí
ráčkem neodzvoní, a že se odzvoni

s (jistotou můžeme očekávati, anvz ělanější pokolení dorostá. —
S Bohem tedy, Moravanel dá

Bůh, že se za rok zas shledáme, a
povíme si, co a jak se u nás zlep
šilo. ——Srdečný pozdrav všem mým
bratrům Slovanským!

Fr. Skopalik.

Poznamenáni pořadatelovo.

V- lonském kalendáři podali | při volení nových obecenských před
jsme„Rozjímání poctivého Mo
ravana“ proto, aby naši venkované

stavených se říditi mohli podle 'a
kýchsi moudrých pravidel, — a y
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nenadělali z kozlův zahradníky.
Zdaž—li naší krajané na dobromy
slnou radu páně Skopalíkovu dali
čili nic, nevíme; ale uznali jsme za
povinnost svou napomenutí podob
ného obsahu také v letošním ročníku
umístiti, aby se napravilo budoucně,
v čem zde onde bylo pochybeno
při volbě poslední. Člověk, jehožto
důvěra spoluobčanův volí buďsi za
výborníka či za starostu, má řede
vším vynikati příkladem v c rámě

a pak má býti upřímným podporo—vatelem ško ství. Kdo není mravů
bezúhonných a se o svou rodinu a
o svoje vlastní hospodářství dosta
tečně nestará, nehodí se v obci na
svícen. Ku zastávání obecenského
úřadu netřeba vysokého učení; ale
zdravého rozumu a poctivého srdce:
a nikoliv znalosti vícerých jazykův.
Umí-li starosta ve slovanské obci
německy,jest to pro něho rovněž
tak užitečno, jako když v osadě ně
mecké ředstavený zná mluviti také
slovensky. Obecz toho, umí—lijejí za
stavatel více řečí, malých prospěchův
má; poněvadž obecni s ráva i vše
liké dopisování se zems ými ivlád
ními úřady se bez toho vede vřeči
většiny občanův. Proto ustanoveno
zákonem, že každý státní úředník
v krajinách našich musí býti obou
zemských jazykův úplně znalý, aby
s lidem naším ústně ipísemně mohl
srozumitelně obcovati. Není tedy
povinnosti obcí, starati se o druhý
zemský 'aayk; ale jest to povinnosti
placenýc úředníkův. Stalo-li se
tedy dříve, že se do některých obcí
moravských dostávaly přípisy a ná
lezy v řeči německé, přiěilo se to
rozkazu Nejvyššímu: ale byl tím
z většího dilu náš lid sám vinnen;
poněvadž svoje prosby, stížnosti atd.
si dával s isovati od pokoutných a

pohodlndých ísařův německy, aponěva ž te y svoje písemnosti v
německém jazyku k úřadům zadá—'
val, přicházely na ně německé
odpovědi.

Příště tedy at se každý občan
přísně drží „zákona“, at ničehož,
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čemu nerozumí — co není v jeho
materském jazyku psáno — nepod
pisuje ani na kanceláři, ani 11no
tára, ani u adxokáta; nebot notárové
tak jako advokáti jsou u nás záko—
nem zavázáni, mluviti i psátivobou
zemských jazycích. Povoláním pak
starostův jest, proti svévoli z té
aneb z oné strany pocházející, se
rázně ujímati a nad zákonembdíti.

Jest—li že na volbě obecných
představených mnoho záleží, jest
zajisté volba sněmovníkův ještě dů
ležitější. Obecní přednosta má na
zřeteli jenom blaho své obce; kdežto
poslanec na sněmu se musí starati
o blaho celé vlasti, a protož jeho
rozhled musí býti širší a jeho vě
domosti musejí býti hlubší, nežli
obyčejných starostův. Avšak pouhá
učenost na sněmu také nestačí,
jestliže není prostoupena pravou,nelíčenou nábožností a ná
rodním vědomím. Kdo chce za
stávati národ náš na sněmu, at je
především věrný Církve svaté syn
a pak v zkoušený národovec,
upřímný vlastenec, at jest v okolí
buďto jako bedlivý čtenář slovan
ských spisův a jako obětivý podpo
rovatel národní literatury známý,
aneb at se vykáže, že za něho pro
slulí mužové stojí a že jest od slo
vanského komitétu (sboru) za kan
didáta navržen. Takový pořádek
panoval při volbě do sněmů zem
ských na Moravě i v Čechách, ta—
kové volební sbory sestavily se totiž
v Brně i v Praze a echům pro
buzeným slouží to ku veliké cti a
chvále, že se na vlas drželi odle
rady, kterouž jim dala Praha. aké
venkov moravský uposlechl hlasu
z Brna; ale města některá morav
ská nepochopila úlohu svoua ztoho
pošla pro národní či slovanskou
stranu na sněmu Brněnském ne
malá nesnáz. Jedinou podporou
strany této od mnohých vlastene
ckýěh měst opuštěné byli všichni
čtyři přítomní nejdůstojnější páni

hodnostáři církevní (oba biskupovéa dva preláti) a pak několik š ech
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ticův. Strana tato na pravici se
dící, vyznačuje se mímostí a hodlá
svou věrnost ku zákonnitému země
pánu osvědčiti skvělými důkazy a
protož jest její vítězství na budouc

nost Ipojištěno.obře vědouce, jakou váhu náš
nadějný národ na život sněmovný
klade a jakýchž výhod se od sněmu
nadějí, neváháme na památku pro
dějepis vMoravanu umístiti provolání,
jimžto slovanští poslanci po odročení
prvého sněmu svým voličům známo
učinili, jak se jim dařilo a co_všecko
ku blahu vlasti podnikli:

Milí krajané a rodáci!
Náš sněm jest odročen. — Vy

jste nás co své důvěrníky na tento
sněm oslali; Vaše nejvřelejší přání
nás oprovázelo do královského
města Brna a snad nás sledovalo
v duchu po ten čas, co jsme vsně
movně meškalil Navracujeme se k
Vám domů. Vy jste nám důvěru
proukázali a máte tedy právo, nás
se tázati: Co jste pořídili? Na tuto
Vaši doptávku dají odpověď násle
dující řádky.

Po 12 let žádný sněm moravský
svolán nebyl; všechny záležitosti
zemské prozatím se řídily z Vídně
a takovým spůsobem na něj náležitý
ohled bráti se nemohl. Vláda, uznavši
důležitost a nutnost, aby země zase
samy se spravovaly, t.j. aby sněmy.
zemské zase se svolaly, odhodlala
se k tomu, načež Císař Pán diplo—
mem nd 20. října r. 1860 zemím
svým dědičným samosprávu zase
propůjčil a vrátil. Tento diplom jest
tedy základ nového vyvinutí jednot
livých zemí našich tak asi, jak na
základním kameně nové stavení se
buduje. Aby však zásady, které v
onom diplomě od císaře pána. vy
sloveny jsou, snadněji vživot vešly,

byla 26. února r. 1861 uveřejněna
ústava, a s ní též řád zemský pro
markrabství Moravské. Má-li země
sama sebe spravovati, musí přede
vším vyvoliti obyvatelstva důvěr
níky své co poslance do sněmu
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zemského, což se i stalo dle voleb
ního zákonu, který v řádě zemském 
od 26. února 1861 předepsán jest.
Následkem toho zákona vyvolilo se
pro města a obchodní komory po
slanců 37, pro obce venkovské 31,
ze šlechty 30 a kromě toho zase
dají ve sněmě p. arcibiskup Olo
moucký a pan biskup Brněnský.
Bohužel! zůstala naše- strana ná
rodní v menšině! '

Tak byl sněm zahájen 6. dubna,
totiž právě v den umrtí sv. Me
thodia. '

Pro krátkost sezení svého a
ro množství práce nemohli jsme

hned na tomto sněmě všechno tak
ujednati, jak bychom si toho byli
přáli. — Nastalo rokování o jedna
cím řádě. Musely se zkoušeti volby
celého sta poslancův, což nemálo
času potřebovalo. Mluví se na Mo—
ravě jazykem českým a německým
a jsout mezi vyslanci mužové, jenž
německého jazyka schopni nejsou;
museli jsme tedy na to nastoupati,
aby návrhy nejen v německém, ný—
brž i v českém jazyku přednešené
stejnou platnost měly, což se nám
také poštěstilo. Dále jsme pečovali
o to, aby rovnoprávnost ú lná na
Moravě uvedena byla, t. j. abychom
my Moravané slovanští stejných práv
požívali s Němci. Pak jsme volili
poslance do říšské rady a členy do
výboru zemského.

Takové rokování vyžaduje mno
ho času, jelikož žádný, neb alespoň
málo kter' návrh bez vzájemného
a odporné o rozmlouyání (čili de
baty) přijat nebývá. Cehožjsme my,
Vaši poslanci, co menšina v prvním
sezení sněmu učiniti mohli , tohož
jsme vedlé nejlepšího svědomí svého
učinili. J elikož' ale sněm celý rok
zasedati nemůže, jest ustanoven zem
ský výbor, který záleží ze 6 údův.
Tento výbor zastupuje sněm. Poně
vadž pro krátkost času jsme o nej
důležitějších otázkách, na kteréž Vy,
jakž nám dobře ovědomo, velkou
váhu kladete, ro ovati a je k roz
řešení sněmu předložiti nemohli, po
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dali jsme zemskému novovyvolenému
výboru následující návrhy, které, až
sněm řiští po skončené říšské radě
se sej e, v úvahu brány budou.

Tyto návrhy jsou následující:
1. O zakládání a udržování ko

mercialních a okresních silnic.
2.0 vystavění kasáren na ven

kově a o pronajatí přípřeže na
útraty zemského fondu.

3. Tentýž návrh opakovaný s ohle
dem na břemeno ubytování
vojska.

4.0 zrušení daně z vina.
5.0 zcelování pozemností.
6.0 autonomii (samosprávě) obcí,

a o ponechání kontribučenských
—fondův správě obecní.

7.0 prohlídnutí notariatství a o
změně jeho podlé pravidel ná
rodní rovnoprávnosti, svobody
osoby a obce, jakož i s ohle
dem na nový zákon o živno
stech.

8. O upravení pozemního katastru
jmenovitě s ohledem na vyce
nění výnosu pozemností.

9. O regulování řek a o vydání
zákonu straniva užívání vod.

10.0 prohlídnutí zákonu o honbě.
11. O regulování práv apovinnosti

propinačních.
12.0 základním uznání rovnopráv

nosti národové na Moravě, aby
se zaručilo zachovávání a vy
konávání stejného práva obou
řečí v úřadě, ve škole a v ži
votě veřejném. Také se má še
třiti rovnoprávnosti při ústavech
z fondu zemského podporova
ných. Tím podobně se majíve
řejné a úřední ohlašování exe
kucí, konkursů atd. obzvláště
v krajinách slovanských tako
vým spůsobem díti, aby přišly
k vědomosti také Slovanům.

13. Aby přestal školní plat při ná
rodních školách, a učitelové z
fondu zemského byli placeni.

etli jste, drazí krajané! zajisté
v rozličných novinách o stranách,
které na sněmě zemském se utvo
řily, jejichž zásady se vyznačují
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jmenem: „Centralisace a decentrali
sace.“ Prvnější strana, totiž centra
listů, chce, aby jakž to bylo za
11lynulých 12 let, celá moc ve

ídni soustředěna. byla, aby tedy
jednotlivým zemím .co nejmenší sa
mospráva se ponechala. Tato strana
odporuje tedy nejmilostivějšímu daru
císaře pána, propůjčenému 20. října
r. 1860, a k této 'straně my ne
patříme.

Druhá strana, ku kteréž se
známe my, a menšina šlechty, jest
pro decentralisaci. Tato strana stojí
pevně na diplomě od 20. října 1860
a považuje řád zemský od 26.února
1861 co zákonní prostředek, kterým
onen diplom uskutečněn býti má.
“Jelikož my Slované jsme poznali,
kterak centralisací minulých 12 let
chrabrost, mohútnost a velikost Ra
kouska velice sklesla, navrátili jsme
se dle přání nejvyššího zeměpána,
kteréž on vyřknul di lomem od 20.
října, k onomu pořád u zemí,jakýž
jest tam naznačen. Toto chtíce, toto
žádajíce, na tom stojíce, doplňujeme
jen vůli císařovu o to tím raději,
čím jistěji naše řeč mateí'skáastará
práva naší země moravské tak za
chovati se dají. Tedy my Slované
moravští, chtíce následovati příkladu
císaře pána, jsme přívrženci decen
tralisace, t. j. my přejeme sobě nej
možněji rozsáhlou samostatnost Mo
ravy, t. j. takovou, která celosti říše
rakouské na ujmu by nebyla. Když
jsme poznali na sněmě, že strana
centralistická diplomu od 20. října
1860 sobě tak neváží, jako my, po
dal ve jménu několika moravských
vyslancův Dr. Pražák, poslanec okre—
su Boskovského, ohražení, kteréž se
sice s rudkým odporem strany cen
tralistic é potkalo, proti tomu však
naší stranou zastáváno bylo. Toto
ohražení vyjádřilo zřejmé, že stará
práva, svobody a obvyklosti země
moravské zachovány býti musejí,
jakž tomu přeje diplom císařský, že
tedy od tohoto daru císařského ní
kterak se odlučovati nebudeme, a že
všemožně cestou řádu zemského od
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26. února onen diplom pomocí Boží
uskutečniti hodláme.

Slyšeli jste zajisté, drazí kra
jané, že císař pán slíbil vyslaneům
sněmu českého, že se na království
české korunovati dá. Koruna česká
a uznání práv této koruny jest mno
hým lidem, kteří v našich záležito
stech domácích se neznají, velikým
strašidlem; obávají se, že naše Mo
rava od toho strašidla zničena asa
mostatnosti své zbavena býti má.
Myslíme, že by již proto zapotřebí
nebylo, o té záležitosti zde šířiti
slov, poněvadž Cisar Pán sám vzne
šenost a svatost koruny české uznav,
touto korunou posvátné čelo své
ověnčiti dá; joněvadž jsme pře
svědčeni o nejvyšší spravedlnosti
otcovské našeho zeměpána, kterouž
On nad celou říší ustavičně bdí,
nás Moravany ale pro naši nevy
vratnou věrnost k Jeho jasnému'
rodu v obzvláštní chová lásce: pro
tož by zajisté se nedal korunovati
na království české, kdyby z toho
nám Moravanům nějaká ujma se
stala. Však tážetc se, vjakém po
stavení naše Morava jest ku koruně
české? Krátce Vám to vyložim. Ko
runa česká obsahuje do sebe tyto
tři země: Cechy, Moravu aSlézsko;
tedy král český jest také pánem
Moravy a Slezska. Takto nám všem
jest obecná koruna a osoba pano
vníka, t. j žádný nemůže býti na—
ším markrabětem, který by nebyl
králem českým. Cechy, Morava a
Slezsko jsou takřka nerozdílnou tro
jici pod korunou krále českého Co
se týká obyvatelstva, má každá z
těčhto zemí svou samostatnost. By
se tato samostatnost i takořka vidi—
telně projevila, má každá země svůj
sněm vlastní, který obzvláště o to
pečovati musí, aby stará naše práva,
staré svobody a obvyklosti nezm
šeny zůstaly. Pevně na tom státi
musíme, abychom to, co naši otcové
po mnohých bnjech a strastech nám
ponechali, _i'my svým potomkům
udrželi: a ptá-li se nás nepříznivec
Moravanův: čím jste vy oprávněni,
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zvláštní práva a výsady pro Moravužádati? odpovídáme, ja ž to jest
v řeči sněmovní starý zvyk: my
jsme k tomu oprávněni právem. hi
storickým, t. j. takovým právem,
které svůj základ má ve smlouvách,
které naši předkové, t. j. sněm český,
moravský _a slezský se zeměpány
uzavřeli. První smlouva taková se
stala r. 1526, kdežto sněmy koruny
české svěřily své země v mocnou
ochranu jasného staroslavného rodu
habspurského. Prvním králem. če
ským z rodu tohoto a tím samým
markhrabétem moravským byl Fer
dinand I.; tento král zapečetil vše
chny práva a svobody zomí koruny
české a tak to jsou po něm činili
všichni mocnářové rakouští. To samé
teď i učiní náš nejmilostivější císař
a král. Arcibiskup pražský a 010
moucký Ho korunují, a zákonní za
stupitelé zemí Mu činí slib a při
sahu oddanosti a věrnosti, což se
nazývá ohledem Moravy holdováni,
jenž se obyčejně stává při koruno
váni v Praze, což ale, když je král
dědičný v Moravě, i zde se státi
může. To .jest to strašidlo, takoruna
česká, kterou naše Morava zhynouti
má! My ale pravíme , že uznáváme
korunu českou, proto že my_staré
smlouvy nikterak přetrhovati ne
můžeme, jelikož víme, kterak rušení
smluv jen zlé azáhubně ovocenese;
my uznáváme tím raději korunu
českou, poněvadž touto korunou naše
samostatnost moravská nejvíce há
jena jest: my jsme údem této koruny,
ale údem samostatným, nikolivpod
řízeným; my Cechové, Moravané;a
Slezáci jsme úplně sobě rovni, naše
země jsou sestry, které stejného
práva požívají, náš sněm moravský
tak dobře bude vyjednávati o zále
žitostech moravských, jak český
sněm o českých. . 

A tak doufáme, že žití budem
ve svorné bratrské lásce, a že pil
nými rukami přinášeti budemeiká
men po kamenu, aby nová budova
našeho předrahého Rakouska nevy
vratnou se stala, aby koruna česká,
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t. j. Ceši, Moravané a Slezáci stáli
co nepřemožená hráze proti všem,
co zrušiti chtěji právo historické.
Mnoho členů z našeho rodu císař
ského bylo korunováno v Praze a
Morava své samostatnosti nepozbyla :
císař Ferdinand, až posud v Praze
žijící, co král český t. jména V.,
též se dal korunovati za krále če
ského r. 1836; vyslanství stavů mo
ravských též bylo přítomno vPraze
a Morava naše podržela svůj sněm
samostatný. Takové jest naše mínění
o koruně české; tim samým, že ji
uznáváme, stojíme i na samostat
nosti moravské! Kdož povídá, že
my chceme tuto samostatnost zru
šiti, ten nás křivě posuzuje, ba snad
ichce, abychom se odřekli svého
sněmu svého krásného jazyka ma
teřského, svých práv a svobod, kte
rých jsme po svých otcích zdědili a
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kteréž našim synům a potomkům
zachovati, musí naší nejsvětější po—
vinností býti. Takovým smýšlením
doplníme diplom císařsk od 20.
října, od čehož ničeho utr ovati ne
dáme, takovým spůsobem sesilníme
Rakousko, 0 kterémž víme, že jen
ono Moravu naši ve svých právech
a svobodách zachová, takovým spů
sobem staneme se hodni našich před
kův slavných, kteří již dávno se za
sazovali o samostatnost vlasti naší.
Morava naše nesmí se státi jen pou
hým krajem, musí zůstati samostat
nou zemí pod žezlem slavného rodu
habspurského, jemuž_ koruna česká
se samostatnými zeměmi od našich

ředkův svěřena a slavně odevzdána.? a. ,
V Brně, 20. dubna 1861.

Slovanští poslanci na sněmu mo
ravském.

Psi na hoře svatého Bernarda.
(.Ios. V. Nikolau, ml. učitel v Táboře.)

Mohutné, dalekotáhlě pohoří alp
ské prostoupa pohraničnou republiku
Švýcarskou, na- hřbetě svém nesouc
vícero vyšších i nižších vrchů. Mezi
posledními vyniká z mnohých příčin
vrch sv. Bernarda. Hora tato strmí
10.207 stop nad hladinou mořskou,
vrchol pak její zahalen jest ustavič
ným, nikdy, ani za svrchovaného
vedra nejihnoucím sněhem. Vede pak
přes ní silnice ze Švýcar do Italie,
kteréžto však sněhem někdy tak za
vála bývá, že pocestnísnaduo zbloudl
a v nebezpečeuství zmrznutí upadají.
To pak se stává nejčastěji za času
jarního, kdež se od vrchole hory té
často odrývají a s rachotem dolů
řítí ohromné spousty sněhu a ledu,
laviny zvané. Běda cestovatelům, kteří
v tom hrozném okamžiku tudy se
berou! Zahynouti musili by, bídně

—zahynouti, kdyby jim křesťanská ruka
.h pomoci nespěla a nad nimiskutky

nevykonávala milosrdné. Viz tam u
výše 7680 stop přívětivý klášter!
Bernard z Menthonu založil ho roku
862. V něm obývá dvanácte nábož
ných mnichů, tu krásnou a bohumilou
povinnost majících, že v sněhu za
padlé anebo zamrzlé lidi vyhledávají
a křísí, do svého obytu uvádějí a
laskavou o ně péči vedou. Jak mile
mlha, sníh, vítr a dešt uhodí, vychá
zejí řcholníci do vůkoll , aby přispěli
nešťastným. Při tom pak jim výbor
nou službu prokazují psové, již oso
blivého jakéhos druhu jsou a maro
nové se jmenují. Však psi sami vy
cházejí také na hledání, při čem každý
láhviěku, občerstvujícího nápoje plnou,
a něco pokrmu na krku zavěšeno
ma. Jak mile se hora mlhami za—
krývati & snih padali počíná, již ne
mají v klášteře stání a neunaveně
sem tam běhají, aby zasypaným po
mocí přispěli. Probíhajíce tak horami
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přinášejí osláblým občerstvení a do
kláštera je přivádějí, aby zde poho—
vělí zemdleoým údům svým a na
byvše dosti síly a všemi potřebami
na další cestu opatření jsouce s pro
spěchem a bez nebezpečí dále ubírati
se mohli. Stává se však mnohdy, že
pudem jejich nalezený zbloudilec už
tak sláb, že nemůže sebe posilmti
pokrmem, jehož mu přinášejí. To pak
se ho snaží probudili, lízají a zahří
vají jej; nemohou-li však cíle svého
dosáhnouti, za oděv jej popkdají a
v zubech zavěšeněho do kláštera ne—
sou, kdež štěkáním na pány SVé vo
lají. Reholníci rychle přikvapivše, po
máhají nešťastnému a k životu ho
křísí. Nezřídka se tu také přihazuje,
že strašná lavina, strhnuvši se s hor,
cestovatele pohlcuje, anebo cestova
tel burácnou chumelicí obklopen s
příkrěho stezníku do hrozné propastí?
padá, aneb jinakým spůsoaem na vr
cholí pouť pozemskou dokonavá. [ta
knvé neštaslníký pilně vyhledávají psi
Svato—Bernardští, a najdouce nekte—
rého, v hubě do klášterné kaple ho
přinášejí, načež ostatky jeho od n'á
božných mnichův podlé obřadů cirkve
katolické a při vroucich modlitbách
pochovány bývají.

Výprmuje se, že jeden z“psů
Svato-Bernardskýrh, který se Barry
jmenoval, čtyřidcet lidí šťastné od
smrti vysvobodil. Dvanácti: let sloužil
klášteru. Nikdy nebyl napomínťn, co
by činiti měl. Od rána až do večera
těkal po horách, nešťastných vyhle
dávaje.

Velikými díky jsme proto zavá—
záni, milým a spanilomyslným řehol
níkům Svato-Bernardským, kteříž do—
brovolně odřeknuvše se všech roz
koši světa, nešťastným ochotně po

:

i

I

i
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mocí přispívají, a k témuž účelu
velké a Silné psi své učejí. Jak mnoho
dobrého tato němá tvář lidem pro
kazuje! Uvažme vše na mysli a po
máhejme s křesťanskou obětovností a
trvalostí Spoluhratrům svým.

Barry osvobodil dítko.

Jedenkráte naleznul Barry v Ie
flo\é stráni Spícího,poloztuhlého chla
pečka. Hoch ztrativ matku putoval
přes horu a zbloudil. Mrazem,hladem
a žížní byl již polomrtev. Barry ho
Iízáním zahříval, a když dítko očka
pootevřeio, pozvednul mu hlavičku,
podávaje mu láhev. Chlapec se však
uleknul velikého psa a chtěl utéci.
Avšak Barry se k němu tak přívě
tivč tulíl a tak lichotivě ruce jeho
olizoval, že chlapec brzy všecku bá
ze'ň ztratil. Zpozoruje to Barry, lehl si
chlapci k nohám dávaje mu na srozumě
nouse, aby se na něj posadil. Chlapec se
o to pokusil; vsedna mu na hřbet držel
se krku jeho. Jaká radost zářila tu
z oka Barryho! Pln radosti pádíl se
sladkým břemenem svým do kláštera,
kde se ubohému dítetí pomoci do
stalo. Matka dítěte se však více ne
nalezla. Tu se ho ujal jistý bohatý
pán, vychovali a vyučíti ho jako své
vlastní dítě dal. Příhoda pak tuto
jistý malíř umělým štětcem nakreslil,
kterýž obraz ku věčné památce vklá=
šteře nábožných mnichů se chová.

' Když věrný Barry stářím ochab
nul, poslal jej důstojný převor klá

, štera zmíněnému pánu do města Bary,
kdež starostlivě ošetřován byl až sko
nal. Vycpali jej a v museu Bernském
jej dosud s láhvičkou na krku vi
děli lze.

O polihání obilí.
Když je bujný rok, to jest když ,

prší více a obilí činí delší slámu, tož 'vídíváme ku žalosti dobrého hospodáře, .
(u špatného, obilí neklade se) že stéhlo [
bývá slabé, že nemůže udržetí se v při

mosti, nýbrž že klesá a konečně, když
vítr z jedné strany věje a jed no stěblo
na druhá se klade, tož položí se po
celých kusech role. Divná věc, zdali
tomu tak, že za dávných časů toto

12
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poléhání obilí bývalo zřídka; aspoň l musí býti rozpuštěna, připravena pro
spisovatelé hospodárší zm'ínku toho
nedělajis Odkud ta slabost či měkost
st'ěbla pochází? Inu již víme, že by
lina, má—li být: dokonalá & dokonalou
se zachovati, musí z půdy a vzduchu

- dostati to, co činí podstatu její. Z ní—
čeho nic, z mála málo, z přílišného
příliš. —

Zeptejme se hospodyň,zda-Ii vědí,
které slepice snášejí vejces měkoun
kou slupkou takřka jen s mázdřičkou?
(Povězte hospodyně! a vy to myslím
mnohé též nevíte; tož slyšte: když
slepice nedostanou vápna neb těch
slupek vaječnich mezi žrádlcm, tož
nemají v sobě, z čeho by ty slupky
utvořily. Nuže hospodáři přeneste
tento rozum na polehlé obilí. Proč
stéblo nemá té tvrdé přímosti? pro
tože nedostalo, co' tu přímost působí.
A co jest to, pane lučebníku ? Lu—
čebník nám praví: tu přímost ve
stéblu působí kyselina kře
meno v á. Té se tedy nedostává v půdě.
Sláma ovesní má v sobě 40 procent
této křemenovky; sláma jcčmení 57,
režná 64, pšeničná 68 procent. Ovšem
v každé půdě vyskytá se tato křeme
novka, ale nev tom stavu, aby mohla

útlé ssavé kořínky.
Když pak rok po roku se ta kře—

menovka s obilím z pole sklízí, musí
ovšem uhývat, až někde ik nedo
statku, a tu bývá to poléhánl.

Co pak jest to hnojit? Hnojit
jest dáti půdě opět dosti toho, čeho
jí bylo odňato. Hnůj tedy musí i na—
hradit zase to křemenovku; a tu ovšem
sláma v hnoii setlena mnoho navrátí,
ale ne všecko, neb více se odvezlo
než zase navezlo.

Kde tedy nalezá se ta křeme
nnvka? Ti rolníci,jenz mají na blízku
hutě, v nichž mnoho uhlí se stravuje;
ti mohou vyžádat sobě ty vyhozené
škvarky, však těch se rády hutě zby
dou, v těch jest dosti křemenovky;
zvláště kde se dělají kokusy (to jest
uhlí s odejmutym plynem), tu jsou
škvarky zvláště příhodné, neb maji as
40 procent té křemenovky : ta dá se
snadno kyselinami a teplem rozpustit,'
a to jest laciné a hojně. Ovšem že
ty trusky musí se dříve roztlouci na
prášek a prosy'pat; ale to nežádá veli
kého nákladu, aspoň jest to velmi malé
vydání proti užitku, jehož se docílí,

5 když obilí uchránl se před poléháním.
byti vzata a strávena od rostlin'; ona i

Působení průmyslu.
Ěíomčďó buď) na gápabní a feweroz

čápabni (Smropč přírobnimi měbomoftmi

lučebnbmi a přiroboflnmntjmi (WM:
námi) glouffbamí gbtmčen, hoienómi
filami a meltnm lapitálem m atciád) Bes
brantjm pobporomán, na melilanílnd)
pracownácb a tomórnácb (fabritácb) prac
cuie. Tentýž bud) ft tam je jimi—Iifío a
tiíicorutód; obrů a neumblěmaiicid) bčls
nitů t. i. ůtoiů (mafíin) nabčíatn, lu
ímé práci je ga pomvcnilt; přibírá, a
tim meíté mnošftmo melmilacinéboa pět:
nébo gboší robi. ŽB iebinč %nglii tali!
ftroiů pracuje, šebb 600 milionů pilnód)
libi ob nicí; tonanou prácifotma ubčlalo.
3 tobe tašbtj rogmpflntj mibi, [a! aft
íOti milionowí) a tebt; nepatrná angliďb
nárob funč ;mobutnět, gbobatnul, potla:

mím je tu řabu melitanftóó, hl pobimu
bělnódy nárobů. Ientóš lougelntj bud)
Bélou řemnimofíi ilmeritánů, šrancongů,
Němců, Žlioéfianům a i., pat .nárobni
jmen brboůi, nefmirntjm bobatftwem a
flómoůtimóm jobčctmím gbugomán, iefftč
btoubčii a fíiřeii po fmčtč fe rogproůiraie
bmotu omlabá, čarobčinč mčci (parní
močí), poradí; na moři, perotint), meli
lanflč ftroie tu práci párou gene, tele
grafu (baIeIopiftj) po jemi a na bno
mořfle' npemňuie atb.) mqtmáři, groun
bami sprawnie, rogmanitč, lrálné, ! bla
bobutu mbobné a laciné mnrobh) po
jmčtč na oči ftawč, ftále jiné a líbí“
poboblí ameličuiicí mčci mambii“ a mbrábi.

letjdwm tomu lépe rognmčli, co
mňecbnc průmtjfl iná nárobům po—
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flotnul, porowneime nomó čas 6 minn
lómi mělo.

Dobře ae Batód) ceňopifů gnómo,
ěe nani fflecbetni a ftatečni přeblomé bo
$ařiše, Garobrabu, QBarffamb co biolos
maté ceftotoatoni, mifice potřebomali,
nešli fe tam bopramili. QI co bolo ne:
inági, ;loto, borla, pracbu aneb silno na
ceflě ptetrpěti, nešli muflanftmi fítaií'nč
motonáno bolo. 3m nafiebo čafu to po=
boblnč, m milé fpoleinofti ifouce a bo:
bře fe bamice, toffi ceftomniďč trampoto
fprofttini, lacino ga nčlolit bni na še
le5nicid) a patnicb lobčcb molonáme.
iBrinc Wapoleon ga bnů nafiid) ga 52
bobin 5 $ařiie bo QBarffamt) boragil.

SBřeb tifícoletim míti fttoi to poloii,
lteró bo čas toe bne to noci mčie, obo:
toatelům bobina a jicb čtwrtě amučně
bláfal, bola nábbera, jenom me lráloioa
ftód; palacicb gámibčna; ga nafíebo prů:
moílnébo milu lašbú ebaíml čafoměr
čili bobinlo při iobč nofi, a lašbó téměř
nabennil větné bobino — nábberu fta=
rod) — m baráčlu fmém mimó. metoxoé
a ?Rimané Bíutim plffu, (\ totem mobo
anamenali čao; a toto íuth; měli otroci
na ftarofli.

quoruime boti; m Ratócb bomecb,
palácích a aámlád), ieš přebtomé obé:
mali, — ialód) tu lomů, móftuplů, mó
llenfů, ídyobů, prahů, íloupů, přepašel,

trámů beg labu a ítlabu, ialé temno a
nepcbobli mfiube, iafe pogornofti bolo
třeba, bo fobč člomčt blamu nenaračil,
aneb oro neporanil! — il jal nyni prů:
moíletn pobporomanó bud) Rami? Šalowé
fmčtlo, pobobli, iafá milá íouměmofí,
libegnoft nás noni m nomód) bomedy,
gámlaeb, palácích přimítá!

Routnime na ftara měfia 6 ililatómi,
oughšmi, iómomltómi, bnoiifitčmi ofíerez
bčnómi _ulicami! — a poblebnime na
noroá mifta, na noroč ulice, ieš nomčini
měl, prombflem meben, ftaměl? — $o=
;oruime bále, co iinbo bňtoalo, aco noni
ieft. 'Bieb nětolila mělo ani tomnato to
palácid) melmošň (: tnišat ta! pělnóm
nóbollem, tal Iráfnomi totinami, obtago,

fofílatni, tal anamenitótni naftu—ii bu
bebnilni, bobinami nábbernómi, mffeli
lbmi topiblb, oponami, malbami, čalouno
(tapetaml), lobereemi (Ieppidye) a jina!

iio

ogbobeno nebótoall), into ngni gámošnó
řemeílnil, měním ftoůi čiftú, fmčtlb byt
flmoňnč 'ogbobuiel —

Dbčm, Brama nončifiíeb občanů
úptamnčifii, lacinčin'i, togmanitčiňi na:
lememe, nešli brubbo bbmalo. !Brůmofl
neirogmanitčmi latu), tlanino ! oběma
melmi lacino nabigi. fbřime bolo třeba
lolet bollanbflébo fulna nčtolifa bulátb
platit, anto noni ga tolit alatóď) roelmi
pělné íulno u nás gbotomené boftati lge.
GBani moba sa bnů naffid) bobnč ro,;
marná i neftálá býti můše, moboue fi
tolil lráfnócb tlanin a; fe ftbce ímčie,
na ímůi nábbernó občm ga malá penis
mobrati. Řudoati a fuóařlo lepffimi to
oiblo, mařiblo :: mčbomoftmi lučebnómi
opatřeni, lacinčii, ďputnčii, roebleii tnnč
připramuii, neš brubbo le bělo. Sali tob
roblo a pamlíh) nám 5 moufo, ilgto
meltni opratoeni mlónotoé poífotuion,
cultáři, petaři, foláčnici a i. na ímód)

lrámecb' aneb ímčtnicidy ! ebuti přeb!lábail!
Qošimáni lámo ani Židům ani Ři

manům nebolo známo. 921 počáttu 15.
\oělu to Slrabii bolo tepruma gamet—eno,
to Beuoantě pat ID 17. milu aobeenčlo,
na (Evropě toe brubě polommč 17. mihi
tutto, %ibeň :. 1683. hutě oblebfiumi,
fe togfíililo. 3 prmu ien boháči brabou
tátou pošiaoali, teb ii téměř ID taibém
baráčlu unmaii, pranoice, je to neilacis
nimi ínibani.

Rnilyo .bómalo brubbo brabé, žít—li,
:! tolito m oalácidp, lláfiterácb mamina
gámibčná. ŽBěbo a umění jen u bobačů
fe tebba naftotomalo. muni průmufl má:
bornómi lnibtiífárnami fnibo rogmnožum,
na lněbluoectmid) po mfhcb lónčinád)
mlafti :! Gaarovi) roelmi ga lemni) peni;
! probeii mbilábá. “Liščím nállabnč opi
fotoané lnibo dmbami, omolo &aplaloenb
bolt), a teb ie m rose půmobnofti bond
mame. 'Brůmoílem toebena lDčDa, uměni,
ga bnů naffid) ! učelimom bo dmlupl)
gamitaiice, &“ bloulnícb mečerů gimmcb
utěffeně ie bami. Řbobo ienom u 1166
bobnč učelimbdy, směbamtjd; občanů bolo,
abl; 3 nárobni literatury aieiicb lněb, xpe
něs na mgběláni bueno, ffiecbrčni fbce
neňetřice, mnobo bobre'bo loiiňili, a tobo'
bobrobini lu [mému blahobytu obraceli.

12'
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Burnálo (Dennito), nomim) Bómalo ne=
3námo, teb fi moubři panomníci, obd;ob=
nící, a nárobomé lo (Ewropě,.3e toííecb
bilů fměta boie, přibobl), bčiim), nále3t),
taiemíttoa, ooptámft; po 3Bo3í, bantrotty,
přentato, neúrobp, pomobnč, řeči na
fnčmíd) a i. m nčl'olifa bobinádp po tele:
grafu, ID něfolifa hned) po 3ele3nicíd), po
odmítání; na moři m3óiemnč o3namuiou.

iDrubbt) módwbni půla (Europa)jutonoómi
Statut) a Mongoly ttutč mečem a pa
rem byla fpuftoffena, ne3=li fe to'oo na:
toboxvé na 3ápaoě bo3měběli, íafé iim
bto3í nebe3peči.

“11tbo tatomé přiiemnoto m Šimo
Botí nárobůto, tatomé pobmính) blaho:
[»qu wofou3lil, a too ie na mffed; ton.—
činócb (štotopt) ! pošittu [ccino imma:
mnie? autůmoílto, fabrifq,
morobnoff Iibffá, mýBotnqmiccftami
šele3nieeml, plamnomi řelami 3mdylem)
obóob!

“Břipomeňme íobě poboblí, t-ělaiicc
'fobě ímětlo, 3ábfemm$ obeň. farubbo bylo
po Šimnofted) iifté ofobotřeba, tteráímčtlo

(tčefabolo) na péči měla. Go bolo lřcíima,
tamcnů, troubu, fítt) třeba, ne3==Ii fročtlo
Éoši bolo ubělóno! -— Go to lolittáte
práce ftálo, !bož, nebobou třefimo utrpělo,
než.::li iiffta QŠolí bola moloubčna, tron:
bem 3adyotěna to iaíné fmčtlo ro3šebnuta?
meebat ničebo o tom nebim, co papír
nictmí tímto btlem 3tróeelo pětnod; ba
btů! 91 teb ia! nám průmqfl loňirotoúmi
fítfami, šabemtami, ifmibeltami ——ia!—
toIi lebo ímětlonofnó múrobet tm3mati
dyceme— mábomč pomáhá; tolito ňtrh
nouce fírtou, (: fmětlo 230? ml ——

.R tomu nám upramil %rganbe ímé
m !notu butě ímíčřo, alu) toflífem mů:
ebobícííw m3bud3u plamen ieiid) 3iaíuil.
iímfíat natom nem boft! *Brůmqílmt
mu, to $ařiši, moloučim3 loje oIeiinu,

'3 margatinu (íáblomina) ftearinu (loio
mina) tubě, pčlně, Bílé, tvoflomóm po:
bobné ímíčh; woráočl, ien3 čiftě, iafnč
boříce, mefele nám potoje oíroětluií. Dn
ate ieíflě bále pohočií, aby Bólou'iafnotu
bořícíd) fmíčet bocílil. .Rnot ímíčh) ta!
upramil, še fám fe trámí, a mt) 6e3e
“tipce, Be3e ftatofti iafé, Iibe3né Reine

,fmětlo tolem íebe mímáme.

Čtení rozmanité.

Skin)-bo *)
ítoičto toelmi naííe fmětlo 3bol'onaltlo.

Go fobě pompílíme, fpatiimífe to3=
manite', nábberné, ble polročilé lučbq
boílromoílnč Beftamené Iamm), iešto či:
ftčnó olej pálíce, pitblamí) očím bleff
ímětla 3.1balhoífc, jemně, Reine, tajuplné
fmčtlo Bošt 3a 3imnibo mečem oo fpo=
[očnofti rovinné, ticho ro3lčmaií? —-—
Ěubeme 3atracomali w nemčbomoftí po
fietilé průmoíl, jen; 3: bmotne' přírooo
přetráfné \oěci t uaf'íemu oobooh, ! nam
nábbeřc, be3pečnoíti a [ naňemu blabo—
bobgtu motmáří?

“Btůmoíl ie bar 23031! “Brůmníl
mífemi řemcflt) bnul fu přebu, mnobe' 306
m 3imot 3amolal; na mffed) fončinád) ře:
mefla, mýrobtq 3Dotonaíuie, 3laciňuie.
$růmoíl nás proti blobu í moru filně
obrabil, 3říoim nám šelemice, parním na
řetácb a mořido, iešto přebotef 3 mnoho
a pošim iebnobo nároba 3a tašbébo po:
čaft' re hrubému potřebnému rodne bo:
móšelí.**) ?! co ic to puůmofl, pre—=
mgíl? ——

“Ro průmoíl ie měoomoftmi o
přirooč gbnflřenó umo, *icni 3pqtamč
tolcm febo fo ro3blu3eic, [ibítou rutou,
ftroi mi tráínč, ušilečné mčci 3přirobnid;
bmot robí, ušileům tocblóm obdwbem
melmi úflušně ! libofti, obutí a pobobli
přebtlábd, aby ípolečnofti libffe' mnam;
blabobotu přibómalo. Effelífá mčc pob
íluncem mát orofíem fmčtlou Brání" i
temnou; tal té3 iprůmoíl. Rou3elnt) bud;
průmnílu ro3bčlim bůmoílnč práci, m;:
robnou rulou libírou naífe šimobotí ná
ramně pxoměňuie. “Rehor icbuat množí

*) Milo ieít i_méno ílomaníté, :: se hoětlem
i_Bo3ímsloučeno, wetmi mú3namné. Dtec
iebo prů bol náš robát 3 iBoIeílamíra,
ttete'mu ie to *Bařiši očí;,nimúm ofubem
bobře meblo. Goa iebo, ih le'rařem,fm6m
petnóm nále3em melmi 3Bobatnul.

**)Rbo íobč o průmoím a móroEnofti !ibíte'
čeboň mice bočífti 3ábá, tobo ooufa3uiem
na páně Dr. gr. Sab. Riegerům roóbot
nou ro3ptamu to čaíop. čen. SDZufeana
r. 1858 ho 2 3115200, (: pagnatoele
bůle3itó ípis, tteró3 mobal motečnú ». Dr.
Rampelí! pob ná3toem: „\Brůmoílomé
námrbo. “ 3 m3áené rniÉo ». &ampelí
town poiebnaní toto o „$ůíobeni průmoílu“
woňato.
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práci, obšimu, pobnčcnie nalegarooft, abo
lonalnie řemefla, uším) Ameličuje,bčla na

mňem gáfobo, [bčbem morobtů fmúd) glaz
ciňuie gboši a méně aámošnému bo tuo:
něiffi poftotuje; iinói gafe gmófínie mčbě
lanoft, 3iemnčloů, lblišuie náiobt) čilóm

obdwbem, orobugnie blahobyt, můáíemnoft
fiiři. Rašín) mice méně močbomčlá člomčt
fi přeje, abl) fe mu to očfném bntnbobře
meblo, abt) fi bem mobil, ootřebnóďp
mčci aby fi ínage a lacino natoupil, a
mne abl) iráíné, rogmanitě Iolem nčbo
bolo. ?! těmto šáboftem tombáai průmníl,
bnb po flámě nebo mobomitofti touše,
io ůftreto. Gemerogápabni Gmi-ora ie
neimice průmnílná, ale tate' 'neimice pro
bubiló, umčboměna. Be tam lřimint; toe
fpolečenůmu potoftanou a iuš filnč po:
mítáwait, iet omfiem oraioba.91ic rob
fluncem bolonale'bo a ftálébo neni. ?lioffal
mujomč citlemnim budoetn nabfíeni (:
ofmíceni bubon filedoetnč proti nim bor:
lit, ooramo mnelité nawrbniice. lli fe
to Děje! —— žRái člomčla me eno'fti a

iebo bůftoinofti ulrot. ?! pončmabš člo:
ročt ořemoubrúm Imůrcem na bmotnon
přirobu obtágán, ftále S ní o oošimu a
se froómi žaboftmi boiomati mufi, nilbo
iei ob namábamé práce oíioobobit nez
může. 6Bróce ieft iebo šimel, iebo čeft,
iebo moe, ofročta, i iebo bobatftroi.

$.Brůmnilem omňem práce ufnabněna
i abolonalena idt, ale tajit nelge, že jim
libftioo na femerogapabni (Emropč blaionč
na bmoiici fe rogůupuiic, bromabu moc:
nád) bobačů a balelo ročtffi bromabu
(bubáci) nabómá. $roňřebni ftato fe menfii.

'Waprotl tomu gas fila ůůamů proti
fcbubnuti tam oomffómá.

Endo tatč průmofl bo [mébo longel:
ne'bo hubu gammacuie, a šábnó ímrtelnil
nás přeb nim neubrání. Baňamte, pro;
íim, Babe, Dunaj to tofu, můžetesli,
učiňte, abr) řečiňtč iejicb ialo přilov roty
fcblo, ifte=li 6 to? SBrůmoíl jefti mocná
Iougelnii naffcbo mčfu m (Emrooč, ienš
nárob ga nárobem udpoacuie, mlábn a
moc ímou Hiti, člomččenftmo bále pubi!
— ?lmňalpogoruimenárobni úměrná
ban! to určitěMinnl to Gafla.

Smenoroanó narobni úměrná bant
mftoupil bo žimota to bubnu 1855. Se:
b_nota iebo na gačátlu 126 onbů počítala,
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po roce uš 213 oubů měla. 91:15:61)rol
fmébo Šimota imám onbům me 303 mg,“
ličnód) gólobáďř) (Šorfcbuů) 23,125 to:
larů % raft) ímé poflotla. Bálobo pro:
oůičcné me 144 pábecb po nplrymlč
Ilyůtě na 3 mčfiee bt)lt) problonšeno.

Ba fašbou gólobu (gólobo ie mesi
1 tolarem a 200 toi—m; amitalq) 5%,
t i. pětiprocentní: ůroio a v., proc—nta
promifie (obměno) platčno ieft.

Dnčto iebnoto loncem prměbo rotu
ftam pollabnice naflebuiici motaguii:

“Bůičenóeb23.125 tolarů baloiirolů
a promific 518 tolarů 8 groňů; poně:
mar-š fe tifíce tolarů bneb na ančcitln
rotu nefbčblo. 3 penčg těd) sopramila
iebnota ůroio 5 lapitólu, lteró ji na 4%,
půičen bol. *Bo mffem mobaii na ůroit),
ga ford-mu bocílen čiftú přebotet 263 to:
larů a 20 groňů. 3 tobo iefftě příčin,
limoít lafirotoa pčlně bola obměnčna, (:
lažoěmn oubu bitoibenba (pobil šifru)
162/3 0/0 aneb 5 groííů giebnobo tolaru,
co pobil na mefflerém giftu, bána bola,
a mimo to refetmni (galošni) fonb mice
iai o 100 tolarů 3mnošen bol.

$a prmócb 6 mčfíců brubébo 1qu
(ob I. Dubna — 30. gáři 1856) bolo
půičeno 10.275 tolarů, a 9.708 tolarů bo
potlabnice mratěno; oubotoč iebnoto na
246 ie amnošili.

SBončmabš úměrná iebnota to EUiíffni
a ieii ftanomt) nejen na Gaficl) , ale i iinbe
po lraiinóď) obliby a náfleboroáni bodpáói,
a tatomá Dobročinná írollomnoft blabo=
bainč Ie rogfiiřuie, mollime, ae fe čtenářům
gambččíme, ibbš o ieiim oočátin, rogminu

a fprámč m prífitim ročnilu obfíirné ognó=
mení učiníme.

sBognamenáni. !Brůmofl ftal íe na
sutin mocném bbbablem naífebo točtu
a gaiiftč ncbmáti tale' nárob nač bo
neobolatelne'bo proubn ítoe'bo. Salé
ginčno orůmoii m šimotč robinněm,
obecentie'm a ípoiečcnlte'm můbec tiooti,
mibčti můtol culráren a iefítě mice

*) Štilárne: můi přítel mne galošil, obtub
aaloba.
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' me mřneeb fabtičnbeb. Reba íe upříti,
ze ; průnpnn mnobo mbbob mpcbobí
pro blabo čafně; mona! náiIetfp icbo
na meamni a náboženfib šimot ná:
toba iftn boni nebegpečnč. 9326 fe to
s průmpnem aft far, latíe to mělo gas
čátečně 6 řemefIami — tbpš fe jim
!můli gallábala mčfla. 3 tenfráte
proměnila fe gnačně tmař šimota ob:
čanftébo a [polečenfle'bo a gřemeíel
moblo mnobo glébo pro míru frontou
a peo mtamnoft mgeiiti. Batím íejicb
ujala (Sidem fronta, babouc iim ímže
ušiteční) toe fpůíobu „webům/' iešto
fe pobobalt poítoátnpm brattnmům.
Řemeuníei, Beítoupimn'e fe totiž me
íbotp latouďč—m nebo. toffelile'práce
fmoie pobnitall roe jménu Báně,
brali toe mn'ed; obřabecb a taiem:
fimícb Girtme [m. fpolečně pobíl,báiili
frontou peambn Domem ! přítlabem
ffeíťanfle'bo zimota; (: tnbpš ipočímalo
pršebnáni Boží na (e_ebáeba tubpš
pon—ftalophilomí: „Slemeno má
glatč bno.“

„5loba řaíu bobabojnp rá; cer
ebotoní nemiloitbnč nablobala a pos
cnebala; ga to nabígi (Extrem ímatá
přiměřenou nábrabu me ípolfáeb to=
marpčílótb, » ntcbšto jíme to_loůfie'm
točmtu Dle—romanapobali: „am tu
šimnoftnítům !Bih'tomftám/
na tteroušto letoé opět ínagnb gřetel
řemefluietma obracíme. Sta gáflatčto:
marpčnbcb ípollům mpbnbuiífe bobbá!
!atolicře' ípolfp miůtům, nab
nimišto gaiifte' .boípobin to ti míře
bube mm pramici Emou, m jare;
fe bubon bomolámati pomoci gebo a
jat měnič ůáti bubon In Gíttmifmatč.
aotolldé fpollp tomarpňům agimncfts
niďúd) mint to, rímčbčijou fe bbet
melebnou gámitou femefla proti
námalu průmpflome'mu a obnomijou
alatč iebo bno.

*Btůnpfl, ivuš úgfoňínaplnil ftam
limnoftniďí) (řemeflnitp) brogí mramni
nátagon bčlnílům, pro nčgto taté jinbe
fpafp není — leč m (Eithne fatoliďe'.

náme bělnífp me fabtil'ácb , !tehgto
utecbp nábošenfté neblebaii, topcbomá=
mání ínbcb bítet ganebbámajiajimzto
boftl gnačnb mbbčlet tbbobnp nepačí.

Čtení rozmanité.
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Slo benni ptáci blebají obbeebu to
fečmáeb a m proftopáfínofii mají za:
libení ieblne'. Bnáme mňa! taté bčle
nifp, 'fteříšto nalegaiíce me fabrilád;
obšimn, nifteraf negapomíbaji na meč:
nou prambn, še buffe tafě pottmu
potřebuje. Dělníci tito neonbebají
fe při“ práci pominnomané moblitbp
meřeině mptonáeoati, a tbpš mají fbp,
ntílaji fe to aáftnped) bo darámům
wánč &nčnflpcb. Smena bčlnílům a
bčInie tčcbto filmčii fe m fegnamed;
mfíecb ímatbd) brattftem iebnot tato:
Iiďbd) ! fpolh'no panentlbeb, blonbou
ebmilt pracuji fl čtením tnčb a info:
piíům. ©komnč mbbčlfpptaeomnítům
a pracomnic tčebto mgotnúd) pofta
čuií lu mifem iejicb potřebám megbei
ním, ba — mnobp ; ned) může fe
mpfágati gron'em uípořelxým na fiará
folena. Safe—75jeft m netolifa fabtifád)
$mčnftí;eb,3baš=li bp nemoblo bbti me
mm;? shai-li bp nemelo bbti ( na
mentomč? — Šla menlomč omffem
bčlnííům není ta! fnabno namňtčmo
matt toe mííební ben flnšbp Bošítanni
a mečerni; ale tu bratrftmům přiftue
pomati a to nábošne'm čitáni fe lo»
ebati, ?Boba milomatt a Sebo fmatč
gátonp gaebomámati nepřeíabuie nittes
'taf íílp iejíd).

(Sidem fm. pomšbp pobámaía
boiimč líh) protim nebnbům nffed)
čafům. Sejí gimotobarna fila nittetaf
není Geflabena; a proto; pemnč mě:
time, še bucbn průmpflome'mn fifaňnč
obolá, ba še tonečně prňnzyfl poflonši
fu ieiímn oflamení. Sim cílem jen
mňa! gábp třeba to ptůmpílon-peb
míítecb a meči íahičnřni tělnífp
čafopiíp bobrčbo fatoliďčbo bucba a
poučniícibo ímřtu mnu, pro ně hits
bomnp gatlábatl, poímátné ípollp,ná
pomocné faíp a ípořitelnp gtigomati.
933 ob'ebu tomto mpni'á přebe mfiemi
obec $!ašomidá bliše $rna, 953 Šla
šomicicb bal tu nábošněmn obratu
neimčtní pobnčt náš ;oiloušilb Št:
benian .Rnbinel. Dn tam napřeb ga:
lošil beatrítmo Šime'bo tůšente,přimebl
mnobo robin bo ímatojannčbo i eps
riuozmetbobčjnčbo Qěbietmí, přemlou:
mal íme' fpoluobčanp tu pilnčmu čís
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tání blafu a Blabomčíta, fiat,
je půmobcem jcbnotp tatoliďé; ; nijto 
fe mptmořtlo bratrftmo ftiibmoftt a '
procitlc', mčbomč, — tatolíďc' bělníctmo “

m Brněnftódj fabrííády.
4%; by mcíj'tcrc' běluíctwc mci

fabrítád) náucbomato přítlabu bčlnitůro .,
I

183_

Bíašciomnfldy, lůj by je me měftád)
mtaítcnedácb nemábgío gartábáním to:
mataěfhjd) i mifttomj'tód; fpoltům —
latolidócb! pat bp přcftai brge boja:
mábm' (prameblimí) náře! na fjfobltmt')
mramotagnó mliw, jenž je přtptfujc -—
průmaflu ——

lg. Vurm.

O vzajemnosti & pojišťovacích ústavech ohledem
na hospodářství.

Národ jest velké příbuzenstvo,
jenž povoláno jest v jisté zemi vlastní
vzájemností všech sil tělesných a du
chovních učiniti takřka jednu osobu,
'enž má svůj úkol od Boha vykázaný.

ato jednota příbuzných s vlastní
zemí jmenuje se vlasť, ta sebevědomá
vzájemnost, ta touha býti činným údem
tohoto velkého těla, jest vlastimilství
a ta chůze vykázána k cíli jest děj
stvo či historie. Ve zdravém těle žá
dný úd není kromě vzájemnosti, ačím
tato vzájemnost údů dokonalejší jest,
tím dokonalejší jest tato národní jee
dnota sama. Řízení této vzájemnosti
jest vláda a spůsob toho pořádnictví
jest politika a pořádek zemský. Zvláštní
soustavy údů jsou stavové a to jest
první ten, jenž pro celek dobývá z
přírody plody a výtvory, v tom jsou
rolníci, lesníci, zahradníci, vinaři, do—
bytkáři, rybáři, lovci, horníci a p.

Druhý stav činí ty, jenž tvory
přírodní připcavují k dalším potřebám
pokrmu, obydlí, oděvu, pohodlí; to
jsou řemeslníci a průmyslníci.

Třetíjsou prostředníci, jenž slouží
vzájemnosti potřeb, to jsou obchodníci,
jenž kupují plody a útvory u dobyva
telů a prodávají jiným.

tvrtý stav činí ti, jenž slouží
potřebámduchovním: náboženství, prá
vu, vědě a umění.

Bez vzájemnosti těchto čtyr stavů
nemůže žádný národ, žádná vlast býti;
tato vzájemnost spořádaná jest stát,

i

|

' místo i se zásobou.

ku zachovávání této vzájemnosti, k uva
rování zmatku jsou pořádníci čiůled
nící a ku obraně její jsou ozbrojenci,
či vojáci.

Ale není dosti jen vzájemnosti
těch čtyr stavů, nejedná se již více o
zachování pořádku, nýbrž o zavedení
života mocnějšího, o zavedení člověka
na cestu dokonalosti. Tunení ještě
vzájemnost dokonalá, kde ještě může
na jedné neb druhé straně panovati
nouze, hlad, nedostatek všeho, žebrota.
nahota i nevycvičenost; zkrátka kde
místo vše pronikavého rozumu alásky,
náhoda a nevšímavost a svévolnost
může říditi osudy jednotlivých občanů.

ím zvedenejší, osvícenější jest národ,
tím obětivější jest láska jeho, a ná
hodě slepé nepozůstavuje se nic. Po
važme ale, jak to bývá ještě ve vel
kých a malých obcích. Tu osoba one
mocní, a již jest opuštěna, nemá-li
laskavých příbuzných. Jsouť ovšem

'špitály, ale ještě nedostatečné. Tarn
někdo stal se neschopným ku práci,
aneb nenalezne práci; jak má živ
býti? Jsou ústavy pro chudé, ale
nedostatečné Tu strávil oheň celé

Jak si ti ubozí
pomohou? lnu ze sousedních místjim,
chtěji-li, přivezou něco, aby hladem
neumřeli; ale nuzáci jižostanou. Tam
povodeň celé okolí spustoší; inu sbírka
v zemi něco nahradí, ale k dobro
bytu předešlému se toto pokolení již
neschopí. Krupobití zničilo jinde vše
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cku úrodu; daně se jim odpíšou, ale
bídu mnoholetou kdo vyrovná? Tamto
padl všechen dobytek, a s ním pocho
vana jest výživa, a bída chodí po vsi.

Ale vždyť již jsou pro všecky
tyto zlé' příhody ústavy pojišťovací.
Ano jsou, ale kolikátý jest pojiš'ěn?
Tito ústavově jsou jenom takřka pro
bohaté a rozumné. Alo větší část ob—
čanů pro nerozum, pro zpozdilost a
netečnost a někde i pro nedostatek
prostředků není v účastenství tako
vých ústavů. To není ještě pravě
občanství, pravá vzájemnost a pravé
vlastimilstvi. Celá vlasť nemá dbátí na
zpozdilost neb svévolnost neb skrblost
jednotlivých. Má býti zákon: „jeden
každý občan budiž na svém statku,
na svém průmyslu, na svém obydlí,
na své úrodě pojištěn,“ a každá obec
budiž zavázána bez potazů jednotli—
vých, zdali to chtějí neb nechtějí, po
jištění objednati a zapraviti, pokud
stačí z obecního. Každá vlast pak
měj svou pojišťovací pokladnici pro
všecky zlé pády v jednom. Každý
rolník, lesník, dobytkař, řemeslník,
průmyslník, každý občan byl by v ne.
štěstí, nemoci pojištěn proti žebroto,
hladu a jinému člověka nehodněmu po
měru. Tu by císařské slovo: „spoje—
nými silami“ bylo vyplněno. Nejvetší
svoboda, nejpřísnější pořádek a před ,obecnou dobře'snešenou vůlí nemá
jednotlivá vůle vzdorující žádného
práva.

Nerozumný člověk musí považo
ván býti za nedospělého, jenž musí
míti poručníka.

Považte, jak by taková pojišto
vací pokladnice mohla snadno zalo—
žena býti. Na Moravě jest dle součtu
31. října 1857 gruntovníků 97.000.

Čtení rozmanité.

Kdyby z těch v průměru každý
dal na pojištění proti škodě ohněm
spůsobené ročně přísvěvek 20 zl.,
(rozumíte že velcí mnohem více a
malí mnohem méně)
tož by Sešlo se 194.000 zl.
proti krupobití též po

20 zl. . 194.000 „
Pak počítá se na Mo .

ravě koňů 130.486 zkažd.ročn.
l zl. — kr.

mezků 48 — „ 50 „
hověz. dobytka 586.267 — „ 50 „
oslů 373 — „. 10 „
ovcí 469.244 — „ 5 „
koz 55.073 — „ 5 .,
dobyt.\'epí'ověh0326.601 — „ 5 „
to by dělalo z těchto všech kusů
1,568.092, asekuračnl ::ttny 406.2 25 zl.

Jaký kapital by sešel se již první
rok; ta troje aSekurace měla by ka
pitál 854.225 zl., za 10 let by již
narostl na 8,542 250 zl. !( tomu při—
razme kapitál již nynějšího pojišťova
cího ústavu, pak fondy kontribučen—
ské, a již by vlast se honosila veleb
nou vzájemnosti všech se všemi. Sněm
zemský by to mohlo vziti na potaz,
a nepochybně někdo tím hne; ale
zatím považujeme za povinnost před
nésti to vám vševn pánům hospodářům
v letošním Moravanu a doufáme, že
nám někdo odpoví na to. To dobro
vůbec má nesnadný porod; ale jen se
nedejme žádnou obtížností odstrašit,
každé dobré a světlé myšlence ku
porodu pomáhali. Okopávejme mysli,
sijme v hlavy a srdce dobré simu,
vyhaznjmc plevel a prosma o po—
žehnůní nebeské a uvidíme, že i naše
Morava pokračovati bude ná dráze
osvěty k blahobytu.

....

0 hnoji &úhorách.
Přicházím také do'té naší be

sedy v Moravanu, radujíc se tomu,
že se nás tu pomalu dobrý počet

sejde, neb žádný moudrý Vlastimil
nezamlči své zkušenosti, své rady,
své naděje ano i svého obávaní.
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Nuže tedy co přináším? inu, na
čem každému rolníkovi velice záleženo
jest, o hnoji chci též nčco připome
nouti, a to jest, aby se nekladl novo
vyhozeny hnůj tlusto na hnojišti, ny
brž tak na píď neb 7 eoulů aby byl
po hnojišti rozdělán; neb hnůj, když
se vyhazuje, jest horky', jak přijde
na hromadu, tak ostanehorky' a hned
počne se pařit a plesHÍVěl. llnůj tedy
po každém vykydání ostaň roztažený,
až hy vystydl. Jen toho zkuste, kteří
jste si toho snad nevšínmli, zkuste
toho a uvidíte rozdíl: hnůj až se svítí
mastnotou. Hnůj zláštč nesmi přijít do
vody, jak u malých roln'ků to bývá
v ohyčeji. Ve vodě se hnůj nikdy
neuloží; nastelte no zkušenou do íůže
slámy a nechte tam od jara do pod
zimka a pak ji vytahnite, a můžete
z ní obřisla dělat, není nic uhnilá.
Mírným vlhkem uleží Se hnůj, ale ne
ve vodě.

Stranu toho úhoření již bych pro
mrzení nemluvil; ale co na plat, mlu—
vit musíme tak dlouho o rozumu, až
konečně přijde, jako jisty kazatel vždy
pry' to samé kázal, až prý dle toho
ovčičky zpravovati se budou.

Nyní nám je to mluvení pohodl—
nější, pončvadž může do Moravana,
a 7. nčho vychází hlas po celé vlasti.
S bolestí to pravím, že po celé Mo
ravě a zvláště v B r n ě n ské m

' kraji třetí díl pole vždy leží úho
rem a to v takových půdách úrod
nýchana rovině, kdežto by se mohla
set jetelina. vičina, hrach, čočka a
jiná luskovina a do toho se může set
pšenice, réž tak dobře jak do úhoru;
a co tu se může více dobytka držet;
to jest pieova'ní! Já. jsem měl mnohé
k tomu, aby tolik pole nemarnili, že
jest to ujma cele vlasti, zvláště kde
není luk.

Co mi dali za odpověd? „Kde
besme pásli dobytek?“

Já na to: koně, krávy nemusite
pást, ty chovejte doma, a každý do—
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vezte í'ůru neb dvě p'ee, zeleně je
teliny, vičiny neb i_nišeninyztěch kusů
polí, jichž nyní necháváte ležet bez
ůžitku. Ccrny' dobytek se může do
žni leda kde pást, aby přišel na
čerstvé povětří, čeho mu je velmi
třeba; ale kone, krávy, af dělají
doma hnůj, pusťte jich každý den na
chvíli na dvůr; to se po tom nadělá.
hnoje; a když toho jest, by'vá i\dost
obi'í, tedy dost slámy a piCováni a
tím zase moc hnoje — a však jste
si snad povšímli toho kolečka hospo
dářského v Besídce. Prosím vás ho
spodáři pokročilí, tnéjle upozdilýclt
k tomu, aby si těch věci četli, čtěte
jim to sami, vykládejte jim to sami,
vykládejte jim; bylo by škoda, kdyby
to ostalo jen na papíru a nepi'estč
hovalo se do hlav.

Inu v těch horách, at se třeba
úhoři ješte, neb kde jsou tak špatné
půdy, že by luskovina nerostla; ale
v tírodném kraji již rolníci nečiňte
těm vlastimilům to žalost a hospodá
řútn rozumným tu nečest, uečiňte
škodu celé vlasti tím úhořením. Pi'e
myšíím, jak by se tomu dala učiniti
přítrž, ale nenacházím ničeho při
hodného než aby zřídily se ty boo
Spodářské rady v každé obci, a ty
aby pi'ičinily se tento Š-HN'lllVÝoby
čej přemáhali U nás a v okolimáme
půdy dost špatné, kopcovité a kame
nité a přece již netiho'ríme a rodí se
nám, když jen Pán Buh dá trošku po
hodlnusti. Pred 30 lety těž bylo u
nás to úhořeni, a to byvala bída
s dobytkem; ale jak jeme se odřekll
úhorův, jak jsme počali seti jetelinu,
lucernku. mišeninu, hrachy, čočky a
viky, jest všechno hned jináč. Kousky
a hovězí dobytek do žní nepasa se
nikde, a chováme dobytka jednou tolik
než dříve a lepší -— při tom musím
„gypsovat“, hnojit — a tím se pole
vůbec zdělává a výnosnějším stává.

Frant. Fytzn, rolník ve Ptení.
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Otázky hospodářské.
Otázky tyto vyňaty jsou 2 „Bc

sídky hokpodái'ské“,aby se o nich na
besedách a ve společnostech rozmlou
vati mohlo. Na pořádek nčjaky' a na
příbuznost při sestavování otázek tčch
te nehleděno; jelikož každá o sobě
předmětem „rozhovoru byti může.

1. Zdali pak zkusili jste již pro
spěch krmení koňů ovsem rozmačka
ným?

Dávno se již o tom psalo, ale v
Novinách takové včci ztrácely se mezi
jinými; nyní všecko to aneseme, a
čekáme nalodpovědi.

Velmi mnoho sena a mnoho ovsa
uspoří se a koně jsou při mase a
síle, když se takto krmějí. Vezmite
jeden díl lučního sena, dva díly pše—
ničné, ječné neb ovesné slámy, vše—
cko sřezané (na kousky dlouhé U„—
2/3 palce) jeden díl zmačkaného (ne
zemletého) ovsa, smočte teplou vo
dou a založte. Koňovi se usnadnížvy'
kání a přebírání se učiní přítrž.

2. Zdali pak zkusili jste užiteč
nost snčhovó vody na lukách?

Zkušení hospodáři opětovně k
tomu vybízejí, aby kde to možná na
louku se vedla voda sněhová, a mů
že-Ii se před návlahou něco pohnojit
a hromádky krtiční rozhrabat, to zvýší
o mnoho působivost sněhovky.

3. Zdali pak hospodyně po—
všiníly sobě dělání luku, ončmž před
nějakým časem zFrankobrodu zprávy
mluvili? a to sice byl takový k tomu
recept:

V ] žejdlíku dobrého mléka pře
pusti se 1 libra skopového loje, a za
tepla čistě přesije se drobným sítkem.
Pak přimíchá. se pět čtvrtek lib. ma
kového oleje a promíchá se vše a
rozetře, dá se na pánev, proloží se
4 loty kousky chleba, dvěma rozkrá
jenýuíi cibulami a 1 lotem černoby'lu;
pak se ohřeje až do varu a konečně
procedí skrze tenká plátno. To prý
jest tuk sádlu husímu se rovnající a '

tak podstatný, že jedna libra učiní
tolik jak 2 libry másla.

4. Zdali pak,vy hospodaří a jme
novitě vy zahradníci, jste se přesvěd—
čili, co to jest ta ruda? zvláště ta
na obilí v mokrých letech?

5. Zdali pak naši zahradníci cho—
pili se toho způsobu dochovávati v
květníku hrozny? Jistě by se dobře
jim za to platilo. Tak se o tom píše:

Tak asi na konci března uřežou
se z dobře vyzralého dřeva nejlepší
očka, vloží se do hrnka a postaví nč—
jaký čas do pařeništé. Když vyhnal
prut, tož jen jeden se nechá, a chová
se po celé leto pod sklem, pak po
staví se na venek, aby dřevo dozrála.
V prosinci počne se v teple réva po
hánčt & v květnu máte na. ní několik
hroznů. Kdo má pohodlí k tomu, může
si tím opatřit výdělek.

6. Zdali pak již jest rozhodnuto
důkladnou zkušeností, které slepice
přednost užitku mají? Kočinčiny, bra—
maputry, či naše domácí?

7. Zdali pak cihláři a stavitelé
zkusili toto stavivo, co před několika
lety v Anglicka bylo vymyšleno, to
tiž: 11 dílů čerstvě vyhrabaného
písku smíchá s l dílem uhasenóho
vápna rozpadláho na prášek, pak se
dá za sucha ve truhličky a nato se
mocně stlačí — jest z toho písečný
kámen, jenž stvrdne na povětří. —
Lacinější jest to ovšem stavivo.

8. Zdali pak již kdo povážil,
jestli to křoví na poli neb kolem
role užitečné neb skodné jest? Praví
se, že nehrubě prospívá pro to pře
chováni rozličného hmyzu.

9. Zdali pak lesníci pamatují kde
na to, aby z bukví dělali olej, jak se
to děje v Hanoveránsku? Tento olej
má přednost před jinými pro líbou
chuť a hodí se na saláty a j.
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lO. Zdali pak zahradníci naši zku
sili proti mravencům, muškám a po
dobnému hmyzu natření šíávouz aloe
ve vodě rozříděné?

ll. Zdali pak v některé obci již
pomysleli na to, zavésti radu hospo
dářskou? když některý hospodařpole
své zanedbává, neb s nerozumem ob
dělává, když zahradu má jen pro vy
krmeni housenek a všeho hmyzu,
když vodě nebrání škody činiti a po
dobně zameškavá. to není jen škoda
jeho, tof jest záležitostí celé obce.
Vinohrady mají své právo, své po
vinnosti, ilesy jsou pod dozorem,
proč by zahrady, louky, role neměly
též postaveny býti pod ochranu celé
obce? Dříve ovšem nemohla ujali se
ta vzájemnost, poněvadž neměly obce
své vlády, ale nyní jest více dobrého
možná. Taková rada bospodářskáode
všech sousedů uznaná mohla by mnohé
neřesti předejíli n mnohému dobrému
napomoci. — Z které obci asi dojde
nás první zpráva o takové radě?

12. Jestli pak kdo ze štěpařů
zkusil, že ta bylina Oslrožka či Slračí
nožka, po německu Rittersporn, po
máhá ku zničení motýlů? Vůně této
byliny, neb nějaká jiná povaha její .
láká k sobě motýly, tak že i po de
síti i více na jedné rostlině večir si
sedají. Tui jich možná snadno sebrati,
a na druhý rok nebudete měl hou
senek, nebol' zlé musí hobiti se v
původu svém. B-,io hw tedy radno,
po zahradě m'kohk takmých bylin
chovali, a tak aby kvetly až do pod
zimka. Znáte zajisté každý lu Stračí
nožku, s jedny'm prutem, s mnohými
ratolestmi, s modrým květem pozadu
s ostružkou, roste na polích mezi obi
Iim, kvete v červnu a pak až do
zimy. Zahradníci sejou plnou Slračí
nožku. Tato rostlina jmenovala se i
svalmk, poněvadž prý svaluje a boji;
raněným prý velmi slouži užívali tělo
byliny v nápoji; i šťáva z celé by
tiny nové rány uzdravuje, odjímá prý
táž horkost & červenost oči.
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13. Zdali pak i sedláci,jenž lesy
mají, těž vědí jako myslivci a zve
deni lesnício „kurovci“ či o těch
broucích, jenž zavrtávají se do dřeva
a často velikánskou škodu činí v le
sícb, ano icelé lesy hubí? Jest mnoho
druhů těchto boroškůdců, když se na
jaře oteplí, vylízaji z mechu a zale—
tují na dřevo zvláště neduživé; když
jest ale brouků příliš mnoho, tož i
ve zdravě kmeny se zavrlávají; ale
jen z nouze. Hádají se ještě o to,
zdali co červíčkově (ponrávky) neb
co brouci dokonalí větší škodu pů—
sobí. Zdá se, že ti ponrúvkové škodí
více. Obyčejneho kůrovce samička
klade malounká vajička v podlouhlé
dírky, jichž vydlabala z venku do
kůry a to v červenci a srpnu. Když
z těchto vajíček teplem vylíhnou se
ti ponrávkově, počnou ihned lýko i
bělmo stromu prožírali a živili se
šťávou jeho. Každý ponravek má své
chody, všichni ale vedle sebe, aniž
sobě překážejí. Když zrostou as.na
4 linie, tož se zavinou. Závitky jsou
nahnědlá, ponravci ale žlutí. Nečekají
dlouho na vzkříšení své, za krátký
čas se provrtají na světlo co brouč
kové malí. O tom máme hrozných pi'í
kladů, co tito malí škůdcově mohou
způsobili. R. 1809 v Německu na
Harcu nalezalo se po jedlzch i na
80.000 závilek na jednom kmenu.
Lesy byly zhubeny; od vršku počnou
stromy červenati, dřevo sé tuk zkazí,

'že ani k pálení se nehodí, tím méně
ku stavbě. Nebylo jiné pomoci, než
stromy nízko při zemi uřezati a na
místě spálili. Tento hmyz se velmi
rozmnožuje, a proto, když v lese ta
kové množení se sezná, tož jcst velké
opatrnosti zapotřebí. Každý takový
strom musí rychle se odstranit. Klády
takových stromů nesmějí ostati v lese
ležet, neb právě ve sroubených si
libují. Přede vším ale nedejte ublížili
datlíkům; ti jsou praví policajti v
lesích. *

14. Zdali pak rybáři naši po
všimnuli sobě průmyslněbo chováni
ryb? Když táhnou ryby v řekách
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horem, tož Čínané opatrně jim při
pravují pohodlná jikrništč, to jest
místa, na nichž jikry či vajíčka svá
ukládají. Když se stalo. jikry se pře
nášejí do rybníků, neli kde ten druh
chteji míti.

15. Zdali pak jste neviděli někdy
nějakého pocestného, jenž vida ty
daleké šířky polí beze stromů vrtel
hlavou nad tím? Myslíte, že to činil,
jelikož hleděl na krásu krajiny stro
movím ozdobené? Může být, ale on
pamatoval na myši. Ale jak napadají
mu myši, když nevidi stromů na poli?
Inu poněvadž stromy na poli jsou
prostředkem proti myším. Oho, vy
mnozí se mi smějete, že chci stromy
chytali m'yši! Nesmějte se, nebudeme
na stromy myši chytat, ale ze stromů
budou číhat jiní na ne. To jsou sovy
a příbuzní lovcové myši. Jak mají
tito bedliví dohlídači zadost učiniti
úkolu svému, když jim nepřejete se
dadel? Roznmní hospodáři zahraniční
již tomu dávno porozuměli, a když
neměli honem stiomů, zvláštních se
dadel jim připravili. Ostatně víte, že
strom tež není bez jiného užitku.

16. Víteli pak, že rosa velmi
škodí senu, že mu ujímá síly? Pokud
možná před nocí shrabte seno na
kupy. Byloby ale žádoucí, aby ho
spodáři zkušenost svou o tom nám
vypsali, jak vůbec, aby těch otázek
si bedlivě všímali.

17. Jak pak to jest na Moravě
s řepkou (Raps)? Nezdá seještě byti
vůbec v rolnict—í zavedena, a přece
dozvídáme se, že máli rolnictví mnoho
vynášeti, musi k řepce se hleděli.
Domnívali se dříve, že řepka příliš
mnoho z půdy vytahuje a jí tedy jak
se říká vyssává, a nyní nalezá pry '
se naopak,'obilí zimní po řepce velmi ';
se daří a zvláště čisté jest bez ple— *

' , nějaký ústav hospodářsky pro velkývelu.

18. Jak pak chováte se, když
se vám po pastvě na jeteli dobytek
nadme? Čteme z novu radu, aby se
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nadmutý dobytek hnal do vody, aneb
aby se mu dalo kořalky aneb as 2
přehostle prášku páleného vápna.

19. Zdali pak naši hospodáři
mají již zkušenost o užitečnosti dre
náže či odvádění vody z rolí? Ne
jedná prý se jen o odvádění vody;
nýbrž o provanuti vzduchu. Kýž by
nám ti, jenž toto zkusili, udali, mnoholi
to stojí! —

20. Co jest prospěšnější síti po
zemiácích pšenici neb žito?

2l. Zdali pak zkusili Sedláci,
řezníci a kožešníci, že kůže ovčí po
ostříhání vlny znamenitě se mění a
k jistému dílu mnohem lépe se hodí,
než jindy —' a zdali to vědí řezníci,
že stříkání vlny velmi pomáhá, aby
škop ztnčnil, a to rychle?

22. Jakou pak zkušenost mají
včelaři naši s vlašskými matkami?

Jest tomu as 6 let, jak se nám
pozdává, že takové matky doneSeny
byly z Italie do našich krajů. Nejsou
pry všecky pravé, jenž se za takové
udávají. Pravá pry' má na zadku žluté
neb červenalé znamení; trubci jsou
menší než naše a mají na zadním tele
žluty' kroužek, (lí—lnice ale mají 2
první kroužky (počítajic od prsního
dilu) znamenané, na slunci zda se
jejich zadní část průhledná, nejsou.
menší než obyčejné. Naše podnebí do—
hře snášejí — udatněji píchají, rády
jinym berou, ale sobě vziti nedají,
medu pry více nedělají. Doufáme, že
vlastimilí znalcové včelářství důkladně
a obšírnej o té věci napíšou. My
chceme pilně ze všech větví hospo—
dářství rozličnými otázkami hospodáře
vybízeti ku zkoušení a ku sdělení
zkušenosti.

23. Zdali pak jest na Moravě

výnos drubeře; totiž vajec a masa?
Vyšla kniha o průmyslném chování a
krmení drubeře v Berlíně od Waltera,
ředitele hospodářství kniž. Thurn a
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Taxis v Čechách. Praví se tu, že po—
sud drubeřnictví nic nevynášelo, po
něvadž drubeř krmena byla zrnem,
a to jest drahé krmivo. Červ má za
stati místo zrna, neb maso padlých
hovad, jenž potřeně octem dřevním
v tůnách se zachovává dříve vyva—
řcně. Drnově trávy musí ale druheř
též míti. Obšírnější pojednání ovšem
musí se čísti v knížce samé. Pro
obyčejně male hospodářství to není,
a pro větší dostačí to připomenutí,
že do Londýna, do Vídně a Draždan
byl veliký odbyt.

Pojímánl mezi příbuznými jest na
ujmu hospodářství, típek ale a jiné
neduhy druhcře pocházejí prý od ne—
čistoty vody a kun-nika.

24. Zdali pak již rolníci našijsdu
ustálení v přesvědčení, že krtice
jsou velké dobrodiní na po
tích?

Nezdá se, nebot čítáme, že se
ohlašují ještě prostředky proti trticeni,
. tak musí _býti tem tam přece mnohý
zpozdily' hospodář, jenž pronásleduje
dobrodince své. Krtek hubí velmi pilně
rozličné škůdce rolnictví,jak ponrávy,
hlemejždě, štíry, šneky a t. d. TiAn
gličaně, ti se smčjou té hlouposti za
bití zvířátka, jenž tak velmi prospí
vají, zvláště na pastviskách; kdyby
chtěl hospodář luka svá takovou hli
nou posypa'i, jakou krtkové vyrývají,
co by ho to stálo práce a nákladu!
Škoda ovšem, že krtkově nevyprosí
sobě ještě od hospodářů hrábě, a ne
rozhazujl ty hromádky, a že to za
nechávají hospodářům samým!

25. Že jest rozdíl hodnosti
mezi hnojem od rozličněho do
bytka, to ví každý, kdo jen poněkud
o rolnictví . zahradnictví něco ví;
ptačí trus, ovčí, koňský a kravský
hnůj rozeznává se v účincích svých.
Víteli pak ale všichni hospodáři, že
i kravský hnůj neníjeden jako druhý.
Dobrý hnůj pochází zdobrého krmiva.
Hnůj po slámě jest ku hnojí po senč
a otavě jak 116 ku 138, to u krávy,
u ovce ale co 96 k 124; ano při dobrě
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pici zvýší se hodnost kravského hnoje
až na 200 & ovčího na 299; režná
sláma pak dělá. chudší hnůj, než
ovcsní ;- jeřmení' seno chudší než
otava, jenž má více dusíku. Není tedy
dostatečná odpověd na otázku, jak
kdo pohnojí: tolik & tolik í'ur jsem
vyvezl, nybrž musí se doložili jakého
hnoje, když množství nerozhoduje.

26. Zdali jest v mocnářství Ra
kou.—kémmožnější živel rolnictví neb
průmysl?

Myslívali jsme, že rolnictví má
převahu; ale dle nových počtů není
ten rozdíl tak velký.

Rakouské mocnářství má
11.000 [] mil půdy,

z té ale náleží 3.500 „ „ lesům,
1.500, „ pastvisk.,
1.500 „ „ nehodlse'

ku vzděl.,
tedy ostává jen 3.400 „ „ pro rol
nictví a zahradnictví. '

Každý ví, co v horách rolnictví
vynášeti může, a tu tedy musí prů
mysl liy'li živností.

Již v r. 1850 bylo v Rakousku
7681 větších a menších fabrik, a
více než 600.000 živností řeme
slních.

Čítalo se 67.000 vesoíe advorů,
a více než 3.000 měst., v nichž z
většího dílu jsou řemeslníci. '

Roční výnos rolnictví a lesnictví
čítají na 1.600 milionů zl., cena vý
robků průmyslových udává se na
1,200 milionů zl.

Vidíme z toho, že se blíží sobě,
ale co do sumy za zboží průmyslové
vyvážená ze země, ta převyšuje to,
co rolnictví a dobytkářství vyvésti
mohlo ovšem na jedné straně, na
druhé straně Rakousko ani tolik obilí
a. dobytka neplodl, co samo doma
potřebuje.

Nejbližší cíl hospodářství národ
ního jest tedy výnos velkých a ma
lých statků. K tomu potřeba jest
rozumu, a k zavedení důkladných oprav
snadných kapitálů. O tom všem budou
jednali sněmové zemští.
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27. Zda-li pak již obce, jenž
mají pustiny písečnaté, jako jest k. p.
v okolí Hodonínském, pamatují na to,
aby tyto pustiny obrálily k nějakému
užitku?

[ na samém písku ujímá se les
borový; les pak ale opravuje ročně
půdu, zponenáhla ale jistě; tak i činí
vies; ovšem v takovém lese nesmí
se, když i již vzrostl, nemoudřc stlaní
hrabati, co by se vyneslo z něho, tím
právě měla opravena býti půda. Víme
dobře, co takovému zakládání lesů
nejvíce v cestě stojí; jest to ta ne
lidská řeč: kdo se užitku dočká? Co
bychom se namahali pro potomky?
00 pak pro nás zrobili? To jest tak
hanebné vyznání své nečinnosti v těle
celeho člověčenstvu, že zde otom
mluvili nechceme, ale velebnému du
chovenstvu na srdce klademe, aby proti
tomuto nešlechetnému nerozumu vy
stoupili a zvláště školní mládeži vštípili
to uznání,“ že jsme všichni jedno této,
každý udem jest národu, že každý
povinný jest něčím prospěšným ve
tkati se v budoucnost.

Jaké jest to šlechetnému člo
věku potěšení, pomysliti sobě: živ
budu v dějstvu a v paměti potom
stva !

28. Zda-li pak jste hospodáři
slyšeli, že jest prý na.vůli člověka,
dostati od krávy jalůvku neb.
býčka?

Jest nám to též velmi podivné;
ale jelikož v přírodě ještě přemno
hých u nás jest tajemství; tož iná-„
me za to — že za zkušenou stojí.
Čteme totiž, že jistý proslulý bel
gický hospodář již mnohá léta to
zkouší, a že vždy nabývá pevnější
o tom přesvědčení.

Chcete-li, abyste od dobré, vy'
borné matky na plemeno dostali ja
lůvku, tož veďte ji k býku, než jest
vydojena, s plným vemenem. Kdybyste
však raději měli býčka, tož dřívěji
dobře krávu vydojte, než býka při
pustíte.
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29. Co jest to stloukati máslo?
ekuete asi: to každý chlapec na

venku ví; inu ovšem, že se to děje,
to ví každe děcko; ale na čem to
záleží, o tom ani hospodyně ještě ne—
rozmýšlela. Ve smetaně nalézají se
tnalounké kuličky, jenž otřásánim,
třením se, a nv'pochybně povstalou
tím električností se přichylují k sobě.
Obyčejně se nechá mléko stát, až
zkyše, pak se smetana sebíráa dá do
máselnice. Při takovém zpusobu ale
ostává mnoho sýroviny a měsíc (butra)
tratí tím i na trvalosti i na chuti.
Lepší způsob jest přirychliti sobě se
sebráním smetany a ze sladké stlou
kali máslo. Mnoho záleží na tom, aby
pravá teplost byla při tlučení, když
je chladno, kuličky se neslepují; když
příliš teplo, tož bývá máslo pěnivé,
málo pevné a brzo chut' mění. Nejlíp
jest na jaře a na podzim. V tetě
stloukati se má časně ráno, a vypla
chovat máselnice studenou vodou ze
studně, v zimě ale vyplakovat teplou
vodou. Ovšem nejlíp jest míti másel
nici dle času buď nádoběs teplou neb
se studenou vodou, aby vždy byla
příslušná teplost.

Pri stloukání budiž pravidlem z
počátku zdlouhavě to konati, aby sme
tana se dobře rozdělila a smíehala.
Když pak počíná již odpor v másel
nici býti menší, tu budiž tlučení ry
clilejší.

30. Co činíte, když obilí zavání
zpuchnnou?

Myslím, že z většího dílu se ne
činí nic; a přece jest to věc dosli
duležitá. Jistý hospodář francouzský
s dobrým prospěchem užívá k tomu
uhlí; to jest, on rozdrtí uhlí na prá
šek drobný a posypáním promíchá
obilí. Za 14 dni zase mašinou obilí
vyčisti a zpuchlina jest ta tam a

.mouka z takového obilí jest prý vý
borného druhu. Ale při prostřední,

.mírně teplosti se to státi musí , nic
nepomáhá, kdy mrzne.

31. Zda-li pak sobě hosPodáři
naši dosti všimnou těch křičků me
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ruzulkových (agreštů, srstek, chlu
pátek)?

Věru nevíme, jak říci, abychom
neučinili křivdu žádnému; ale máme
za to, že jest dosti pustých míst,
kdeby ty agrešty mohly dobrý užitek
přinášeti. V Anglicka pěstují toto
ovoce pilně a rozumně. Dobré víno
dá. se z něho dělat, a jinak jest toto
ovoce zdravé. Děti, starejte se samy
o rozmnožení této pochoutky.

32. Zdali pak již ve všech ob
cích provedli jste přísné zachovávání
zákazu chytati ptáky na jaře?

Zdá se, že ještě sem tam Zpo
zdilost, hrubost, lehkomyslnost nedbá
na zákon, že mnohý nedbá ani na
svůj vlastní rozum, jenž mu praví, že
kdo maří ptactvo, pomáhá množení
se hmyzu, kdo tomu pomáhá, ten
ovoci ujímá... Co na plat, byt' by mnoho
tisíc stromků ročně se vysázclo, když
mnoho tisíc'zase obežráním častým
schne a umírá! Horlivost v štěpař—
ství musí sloučili se s opatrností proti
škůdcům stromů; tato opatrnost má
dvě strany; jedna jest obírání hou-
senek a hmyzu vůbec _na podzim a
na jaře a druhá jest šetření milých
pomahačů při tom dílo. Tu ale jeden
soused neprorazí. Ubohý jednotlivec
rozumný přičíni se, aby měl zahradu
čistou; ale co mu pomůže, když to
nečiní též sousedové? Ti nechaji
hmyzu volnost, a ten když hotov jest
s jejich zahradami, přesouká se v
čistou. Tu vám, noví pání starostové,
klademe na svědomí, abyste přísně
hleděli k tomu, aby děti ani hnízda
nevybíraly, ani neškádlily a tak sami
sobě nejvíce neškodily; neb komu
ovoce nejvice chutná? dětem: a kdo
nejvíce škodívá obíračům hmyzu a
tedy obhájcům ovoce? Děti, chlapci
rozpustití! Ale však ono jen leží na
rodičech a zvláště na učiteli; upřímné
poučení více spomůže, nežli hůl; ale
kde to nechce bez ní, at přiléhá!

Při vší pilnosti a bedlivosti ne
mohl by člověk ubránili lesy a za
hrady a zeleniny své, kdyby ti ptá
čkové neudržovali pořádek v přírodě.
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Znáte žravost těch housenek, znáte
nesmírnou množivost se hmyzu, a
z druhé strany znáte líbeznost a už:
tečnost ptáků, a přece tito dobrodin
cové tolik stihatelů, číhatelů, zrádců
mají se co obávati.

33. Jakou pak zkušenost máte o
užitku tažných krav, jak pak již po
znenáhla misto koňů zavadite do vět
ších hospodářství voly?

Jest to ještě, jak se mi zdá, ne—
rozhodnuto, zdali krávy tažné dávají
jinak méně užitku; ale pozdává se
nám, že trošku pýchy a trošku zpo
zdilého studu v tom vězí. Víme, že
mnohý pacholek by považoval si za
nečest, kdyby měl u volů sloužit, &
kdyby hospodář, jenž dříve jezdil s
koněm, nyní s kravami měl se cas
novat

34. Proč pak to utichlo s tou
komasací či s tím skládáním gruntů,
či s tím sblížením roztržených kusů?

Zdá se nám, že na snémě zem
ském takové a podobné věci k řeči
přijdou a tu se nám zdá příslušné,
aby rozumové o tom nám psali a mí
nění své vyjádřili. Z jedné strany
nedá se upříti, že pro hospodářství
v celku by to byla věc velmi žá—
doucí: ale jednotlivec třeba někde
bude zkrácen, neb aspoň ve svévol
nosti své zadržen; a tu mnozí mají
za to, že se nesmí násilí státi žá—
dnému, všechno že má ponecháno
býti na vůli svobodného občana, byt
i to bylo ku zkáze jeho. Takové
smýšlení může býti důkazem dobrého
srdce, ale moudrost to není; jednotlivá
vůle má by'ti podrobena obecné vůli,
a ta má býti zákonem. Když blaho
celého těla něco v pravdě požaduje,
to by bylo věru pošetilé, slyšeti od—
por malíčka. Ovšem, když ty zákony
vycházely jen od jednotlivců, tu méla
nalehající nutivost jejich cosi velmi
odporného, ale co Císař Pán rozká
zati ráčil, aby národové sami vyslo—
vovali, co uznávají za prospěch svůj,
tu jest věc na. jiném světle. Jsme
velmi dychtivi slyšeli, co Vy opatrní
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hospodáři \ e svých besedách o tom pro 
náŠÍlt'. Kýž bychom jen dostatečně
mohli všem vysl0viti, co ta „besídka“
hospodářská má by'ti. Ma býti stálou he

?

;

sednu, neb byt i jen jednou za měsíc í
vycházela, to jest jen jejílprotokol, co
již ujednáno jest. Vy máte hospo
dáři každou neděli se scházívat a o
těch věcech jednat a. pak zaslat. To
by byla takřka plynoucí hospodářská
společnosl; a věřte mi Slované! kla
kovym včcem se dobře hodíme; my
máme \i—lší přlltilriosli k sobě a to
jisté vtelivosti še v jednotu; ale jen
chraň nás Bůh při tom tech našich
necnosli: lehké mysli. rozmařivosti n
na vl.-nku té ,vezmičerlky.“

35. Mám také otázku na mysli.
Mají se nechali meze čili lrámičky
okolo pole? Mně to přichází smutne,
když vidím, že při poli náležícím p'o
kusu všem občanům, žádných mezi
se nenachází. Zdali při obcházení ne
zmai-í se mnoho rostlin obilních? A
pak to uvorování! — Mnohý pravi:
kdybych měl při každém kousku do
kola nechali meze, co by mi ušlo
úrody? 'Inu, co z toho následuje?
Žebychom měli hleděli ku zcelovaní.
Ci myslí někdo jinač škodu a ujmu
nahradil?

36. Ktrrá pak obec letos zaslu
huje premium za to, že přísné při
hlížela k tomu, aby hmyzožraví plá—
čkovó meli pokoj od deti a kazisvětů
vůbec? 'í'o žádná lidská pi-ícinlívost
dovésti nemůže, co lilo mall žrout
kově. Zahradníci! jeden černohlávek
za den vám vycisti všecky rostliny
od mušek a jiného hmyzu ve sklen
níku. 'l'y sýkorky jsou zvláštní poli
cajti lesů a zahrad, jenž miliony va
jiček vyhledávají aničí. Motýlice kla
dou jedna as 150 vajíček, některé až
600. Jaké to potomstvo zhoubné by
vyrostlo z nich a jak by se za ně
kolik let rozmnožilo. Věru nebylo
možná člověka se obrániti. Ti mall
zlatohlávhové jsou pořád hladoví a
pozorovali .jsme, že rodiče svým mla

Čtení rozmanité.

dy'm za jednu hodinu 36kráte po—
travu hmyzovou donášeií. Co ti za
jeden den pro jedno hnízdo zničí
lech škůdeův. Pokoj tedy sýkorám,
zlatohlávkům a čermářkům. Jak pak
obstojí ti vrabci před soudem hospo
dářův? Šelmy jsou, to ví každý,
škody dělají dost; ale my snad více
schválně hledíme na škodu než uží
tek. Dříve hádali se též, zdali ty ze
zhulky zasluhují ochranu. Nyní již o
lom veda rozhodla. Malo ptáků po
řídí co s těmi chlupatými housenkomi
a právo. ty jsou hlavní pochoutkou
zezhulek. Taková kukačka žere cely'
den, za každých pět minut 35p0ň
jednu housenku, tedy Za den as 170.
Datlové jsou v podezření, že škodí
lesům a mnohý myslivec je střílí.
Ovšem vydlabují díry do stromů, ale
do jakých a proč? Vydobyvajiškůdce
lesů a ničí jich. Šelřte tedy tyto te
saře pilně; o šetřte tež netopýrů a
šelřte sov! Lid má předsudek proti
ním, ale nespravedlivý. Pravil nám
jeden myslivec, že zaslřeliv l'uhíka či
kalouska, nalezl v žaludku“ jeho plno
hmyzu, mezi tím 72 housenek, jenž
bory ožírajl. O sovách víme, co myší
za jednu noc polapají pro sebe a pro
své mladé. Kýž by při školních vi
sitacích před celou obcí 0 této věci
důležitá zmínka so stávala.

37. Zdali pak jste hospodáři po
zorovali, že kůň některý z nenadála
nekdy počne se opírali () \oj, aneb o
něco pevného vůbec; zdá se, jakoby byl
zmatený, opilý a konečně i klesá, zře—
telnice by'va rozšířena a pot na něm
vystupuje. Jest to závrať, někdy trvá
jen několik minut, někdy něco de'le,
opakuje se po několika nedělích, někdy
i denně, ano vícekráte za den. Co jest
toho příčinou? Haání krvi k mozku,
mnohokrevnost, ale i také náhlá velká
ztráta krvi; stáhnutí přílišné, stáje,
v nichž jest mnoho páry; přílišné kr—
menl žitem , ječmenem ,-=novýmsenem;
přílišné světlo sluneční do očí když
svítí a pak mnohé nemoce mozku a p.
Někdy se dá tato nemoc rychle a
dobře vyléčit ; nekdy ale dlouho trvá.
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Co to pomáhá? Pouštění žilou, uží
vání salpetru, chladně obložky na lebo
ku a p. a zvláště měkké krmivo, trá
va, zelený jetel atd.

Pozorovali i jiný způsob závratě
při koněch u kočárů a ta pochází od
očí; a zvláště na výsluní, na po
dlení sněhu osvíceném vedle vody,
v kteréž se slunce zrcadlí a odráží,
když sluncevstromořadě proráží a to
mihání působí a p. Taková závrat
ale vždy jen napadala koně, jenž
měli ty záslonky, ty klapky u očí,
jaké mívají koně zapřažení v kočá
rech. Vidíme, jak zase moda tuuká
zala, že co dle přírody není, ne
může prOSpěšné býti. Vždy se mi
pozdávalo, že bojácný kůň, jenž si
bujnější činí obrazy. o věcech okol
ních, to tím více činiti musi, když
jich jenom částečně vidí.

Nyní ovšem nahlížím, že odblesk
z takových lakovaných klapek musí
působiti zle na oči i na vnitřní
mysl.

Žádáme, aby hospodáři o této věci
zkušenost svou sdělili.

38. Hospodyně a kuchařky! víte,
jak jest milé jídlo hrách s kroupami,
byt' i neležela na nich uzenina. Ale
není mi známo, že by i polívky stro
jily se hracho-kroupové; slyšíme jen
() polívce kroupové neb hrachové,
ale ne o polívce „spojenými silami“
hrachu-a krup, a právě tyto mají
býti velmi chutné a dužné. Máme za
to, že by z té revalenty, to jest mou
ky z hrachu a čočky byla dobrá ma
sová polivka v níž by byly kroupy &
snad ještě lépe rýž. Až zkusíte to,
ctěná hospodyně, pověztc nám o tom
v „Besídce.“

Milé paničky, vy musíte též do
té naší „Besídky“; vy zastáváte do
brou část hospodářství a tu máte vy
hlavní slovo. Třeba se zde pohádáte
s h03podáři, když krávy padnou v
podezření, že koňům činí ujmu; at
se pohádáte — uvidíme, kdo bude
pravdu míti. Zmínií jsem se o té
„revalentě,“ víte co to jest? Slyšte.
Před několika lety bylo ve všech no
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vinách oznamováno, že vynašlo se
zvláštní krmivo, jež sbírají na jistých
stromech ocasatí lidé v Arábii abyly
těž obrázky při vychvalování toho
prášku, jenž zvláště proti škaredě ne—
mocí krticem pomáhá a vůbec kosti
sílí. To byla ta „revalenta arabica.“
Ale nyní již nemůže ostativesložení
svém tajné, ta chemie či lučba všeho
stopy nalézá.

Nalezla, že tato moučka _z Ara—
bie není jiného, než mouka z hrachu
a čočky; a věru hrách a vůbec ty
luskoviny jsou tělu lidskému pro—
spěšny, a zvláště tím, že mají vsobě
fosí'or či kostivec v záživném spůso
bu (o sobě jest strašný jed), kostem
slouží a tedy dětem, jenž nemohou
na nohy, neb maji měkké kosti a tu,
jak říkají anglickou nemoc.

Byl to ovšem podvod, že si dali
tak draho čočku a hrách platit; ale
aspoň neprodávali jed, jak jinídryač
níci. Hospodyně učiňte zkoušku, dejte
měřičku hrachu a čočky semleti a
přidávejte do polívek a pište nám
pak, jak si to vy a čeled' chválí.

39. Jest-li pak jste hospodáři
zkusili, zdali místo ovsa nebylo by
jiné krmivo koní prospěšnejší? Jistý
Francouz dokazuje, že ječmen a žito
(rže) mu lepší slouží, a že krmě ječ
menem a rží u 5 koňů ročně 1200
franků (í frank as 1 zl. šajnů) uspo
řil, aniž by snad koně se byli spadli,
neb bylo na. nich znamenati nějakou
změnu. Dával jim místo ovsa ječmene
a žila šrotovaného s vodou. lnu, ne—
vím, zda-li by to krmivo bylo u nás
lacinější.

40. Zda-li pak jste povážili, jak
jest škoda toho hnojiva, jenž po sila
nicech, cestách, drahách roztrousen
jest. Měli byste si povšimnoutv Brně.
jak ti páni, jenž nám cukr dělají.
pilně po městě a kde mohou sbírati
dávají všecko smětí ze světnic a do
mů, popel, špínu, slámu, scípliny, sáz,
péří, rohy, odhozené střevíce, boty a
trus všelikého druhu. _

Pomnite, co takových věcí nalézá



194

se po vsích za humny! To by hospo
dáři měli přihlíželi k tomu, aby zma
řeno nebylo. Řekne někdo: ba co by
ti hospodáři ještě měli dělat všecko,
snad ulice metat? lnu rolník, jenž se
za hnůj stydí, ten úkolu svému ne
rozumí. To byste měli vidět, jak v
Belgii vsech těch odpadků si \áží!
A však proto nemyslím, že by měl
sám hospodář to_ činit-, víte nad my
slim. Každý hospodář měl by udělat
si jámu, kam by snad mohl i tuhnoj
nici, jíž jest příliš v louži, odvádět,

Člení rozmanité.

pak by měl ziednati káru na dvouolách, jak to vidíte \! městách pl'í
těch, jenž melou po ulicích, koště a
lopatku, a když by přišel žebrák,
jenž může ještě dobře údy hýbat,
měl by mu říci, dostaneš chleba a
mléka, ale dříve jdi, sbírej smetía při
vez ml.

Kdyžby to tak učinili všichni,
bud by měli plné jámy dobrého hno
jiva . návsí čisté, aneb by více leno—
ši a tuláci nepřišli.- Prosíme vás, zku
sie toho. Hosp. Besídka.

Chvalořeč kopřivy.

Chvalitebně vlastnosti veliké kopřivy.

Tuto rostlinu, kterou my co kou—
kolem pohrdáme, a sotva za potravu
pro mladé husičky z 'ara používáme,
Švédové pěstují velmipečlivě jako
výbornou pici ro hovězí dobytek,
a poslvají ní ce á pola, jichž špatná
půda nic jiného by nerodila.

Při tom pozorováno následují
cích výhod:

1. Že je velmi ranní píce z
jara, kde ještě dlouho žádné jiné
zelené píce dostati nelze, a kde
už předce dobytek po ní touží, proto
brzo na ni uvykne a jí nápotom
velmi rád žere.

2. Že setdařl i v nejhorší
půdě, jen když má na 2" země a
trochu slunce, vzdoruje mokru i su
chu, mrazům a. hmyzu, nepotřebuje
mnoho péče a. hnojení, odmění se
za obojí tim bohatěji. Na nlse plni
německé přísloví: Unkraut verdirbt

.nicht, „zlá bylina.“—

3. Krávy po kopřivě vý b orně
.d o ' i, a smetana je nejen velmi tučná,
nýbrž i máslo (butra) mnohem žlu

-tější a chutnější, nežli z jiné píce.
J ve Francouzích je hledaná butra

z okolíPreveleiského, proto že
tam krmějí krávy kopřivou.

4. Že je dobytku neobyčejně
zdravá (dužná).Dobytek z ní stane
se tučným a bu'nýmaŠvédové poví
daji, že krávy, které z jara kopřivy
žraly, zachráněny zůstanou od mno—
hých nemocí, zláště od pádu do
bytka a že se z každé nemoci tou
kopřivou vyžere. Ona čistí krev
a působíměkké lejno.

Sv e d o v e krměji kopřivou buď
zeleno, nebo se přimíchá mezi
slámu a jiné seno, anebo se sřeže
jako seno mezi aečk u. V zimě ji
spaří s jinou pici a hrsti soli, anebo
lejí na večír vřelou vodu na ni, ne
chají tu zpařeninu přes noc státi a
hodně proniknouti, a ráno to před
kládají dobytku, který to s největší
chutí sežírá.

Kdyby se pozorovalo, že krávy,
dřív než tomu uvyknou, tuze dostá
vají chvistačku, jak se jim to z
jara po každé zelené píci stává, dá
se jim trochu méně a smíchá se
tím více se slamou nebo se sečkou.

Kopřiva se dá velmi snadno
rozploditi dílem semenem, dilem
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sazenicemi, které se od kořene z
velkých odřlznou, a v září na zko

pané nebo zorané pole přesází. Taové pole se může ten rok na to
již v máji, na začátku července a
v srpnu séci; nebo kopřiva se ne
smi dlouho na poli nechati, aby ne
zředvnatěla, sice ji potom dobytek
už rád nežere. Krom toho seje se
na podzim neb zjara, též celou
zimu, je-li možno. Semeno se seje
jako vo'tčška a potom se lehko za
vláčí. L této síje ale nedá se ten
první rok na to ještě žádný skli
zung, leda na podzim, jak při jiných
jetelech, malá kosba očekávati.

Sedlky v našemokresu znají
dobře cenu kopřivy z jara. Nebo
tak mile husa stará své roztomilé
housátka na procházky vodí, tu hned
běhají jim pro ko řivy. Ony naše
hospodyně též do ře znají, že ji i
pro kuchyni potřebovatimohou:
a hle! hledejme po celém okolo ně
jaké pole, kde by rostly kopřivy.
Žádný hospodář se nechce k tomu
odhodlati, aby řekl: zde na tomto
poli, nebo na tento kus bez toho
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zanedbané zahrady nasojeme ko
přivy, že by se mu snad lidé'smáli,
že něco dělá, co ještě nebývalo v
módě. Raděj hospodyně a čeládka
shání kdo ví kde daleko po kopři
vách, čímž mnoho času se ztratí a
předc všude Kopřiv dostatečně
nalezti možná, kdežto několik s_áhů
prostory v domácí zahradě kopři
vou posázených pro domácí potřeby
by stačilo. A kdyby se otom naši
hospodáři přesvědčili, ja užitečná
to rostlina, potom by si ze smíchu
nic nedělali, a i na pole ji sázeti
počali.

Že i provaznik a papírník
jí potřebuje,protože vlákno v sobě
zdržuje, o tom zde nechceme řeč
ěířiti.

Patrno z toho, že Bůh všemou
drý do mnohé neouhledné rostliny
nejužitečnější účinky a síly pro po
třebu lidskou vložil. Jenom lidé z
předsudku nebo z pohodlí někdy
zanedbávají, moudré úmysly Boží
pečlivým vyzpytovánim těch sil a
účinků vypátrati.

Proto:
Nesoudivej odle venku,

Pouh po ed ěálí,
Za hru ou se často stěnku,

Výborná věc halí.

Cervik nehezkého těla,
Hedbáví nám přede,

A ta nepatrná včela
Med přesladký svede.

Tak se mnohý přes rameno,
Na leckoho dívá,

K rý, ač má nízké jmeno,
ýsost v sobě skrývá.

Proto, milý hospgdáři!Kopřivou nez “dej,
Ona se ti všude daří,

Jen jí místa popřej.

Židovská jablka.

Do počtu těch rostlin, které "jeji bambuliny, jak mile půda roz-'nejrannějěí píci zelenou p-o- taje a kde ještě ani pomyšlenína
skytují, zajisté zasluhu'e při
jata býti topinambúra (ží ovská
jablka, jistý druh zemčat). Nebo

jiné zelené píce není, poskytují vy
datnou dobrou píci, kterou i hovězí
dobytek i ovce rády žerou.

13'
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Věru škoda je to, že si'zde
této nejvýš skromně byliny v naší
krajině lidě málo všímají, kdežto
ona v každé ůdě, v každém po
nebí a ve vše ijakých poměrech se
daří, v každé, buď si velké nebo
malé oekonomii nějaké místo najde,
kde nic jiného se neseje a nesází,
a které by se tou rostlinou obsa
diti dalo; která dále nepotřebuje a
nepožaduje jiného pěstování , než
aby ji hospodař zasadil, a ve všech
těchto poměrech se vy lácí. Ale to
je pravda, kam ji je nou zasadil,
tam už ji z půdy hospodář nedo
stane, proto ona má do sebe něcožidovského.

Bambuliny topinambury zůsta
nou přes zimu v půdě, nežádají
žádného dálšího a lepšího zaopatření
a přes zimu přechovávání, a dodrží
až do jara, a teprv z jara se zkli
zují a v píci proměňují, tedy nej
ranně'ší pici zelenou poskytují.

dýnos jest dle okolností 10—20
násobný. Místa vzdálené, a které
pro nic jiného nemohou býti oužity,
pro sázení tepinambury se odí.

Bambuliny se dávají za pokrm
dobytku čerstvé, pokrájeně a mezi
seěku smíchané.*)
*) Také ty židovská jablka se užívají k ho

vězímu masu.

Čtení zábavně.

Látky záživná v sobě zdržuje
tombinambur 15 — 12950a proto se
rovná výpreskům řepným.

.I. Padewieth.

Poznamenání. Láskavostip. Dr.
Bílého jakožto tajemníka hospo
dářské společnostiTišňovské
dostalo se nám obojího pojednání
tohoto v kopřivách i o ži
d ov s ký c h iablkácb, abychom
ukázali rodákům o jak důležitých
věcech v hospodářských spolcích
bývá řeč. Hospodářských spolkův
jest za dnův našich v skutku
velmi třeba a dobře bylo by,
kdyby se v každém okresu aneb
dekanátu pokročilí rolnici spojili,
aby se aspoň několikrát do roka
sešli ku společným poradám a
ku vzájemnému poučení. Společ
nosti tyto okresní mohly by se
považovati za dcéry ústředně jed
noty hospodářské v Brně a z
druhé strany mohl by ve spojení
státi s hosodářskými radami v
obcích. V každé jednotlivě obci
měla by se totiž zříditi rada h o—
spodářská, kteráž by se o
všeliké rolnické poměry starala
a nad pokrokem hospodářským
bděla.

Kapinice (akaoie) a flk.
Stála kapinice na zahradě
v sněhobilých květů jemné vnadě,
pyšně k nebi pnula ralolesti,
an se listi lesklo ve svěžesti.
Od ní dále v téže ve rostoře

skromný iik se skrýva u pokoře,žádn "ch květů neozdoben rásou,
šírýc listů přioděn jen řásou.
An se fík tak v pokoře tu níži,
zhrdavě naň kapinice shlíží,
vytýká mu nnzotu a sprostnost,

vychvalujíc vlastni swg: skvostnost.Skromný ílk však ml y snáší lání,

snášíbřitké šípy pohrdání.
Mine měsíc, minou dva i více,
rozjasní se zhaněného líce,
nebo kynou všecky ratolesti
plodem hojným, plným sladké tresti,
sladké tresti, jenžto skýtá vlahu,
ana kojí žízně kruté žáhu. '
Závistivá sokyně teď žlutne,
v podobě tu stojí velemutné,
ovociny žádné nenesoucí,
ježto roskoš plodí přeliboucí;
marně žlutým listím hanbu skrývá,
na chlubce jež bezděky vždy splývá.
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: * :
Chvála pravá, ptežádoucí sláva
z marné chlouby květů nev zrává. .

'Pravá chvála tomu věnec sp ítá, i
kdo, an marnou chloubu pozamítá, 3
mužně hojnost takých skutků plodí, i
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z nichž se blaho veškerenstvu rodí.
Buď si mluva jeho kvítků prázná,
jen kd ž zdobí srdce činnost rázná.
Slovo Květ jest, skutky ušlechtilé

o v o c e jsou blažné, bohumšllé. P

Balsam.
V hodinkách sv. potahuje Cír

kev Páně na nejblah. Pannu Marii
tato slova: Jako skol-ice a balsam
vonný vůni jsem vydala: jako myrha
v'borná dala jsem líbeznost vůně
(Ěccl. 24, 20). Podobně co v téže
knize písma. sv. (Ecel. 24, 2) se
praví: „Jako balsam nesmlšený
vůně má“ — nejsvětější Panně se
do úst klade. Přirovnává se tedy
Maria balsamu vonnému, nesmíše
nému. A vůbec o všech svatých
zpívá Církev Boží: „Svatí tvoji,
Pane, kvésti budou jako liliumajako
vůně balsamová před tebou budou.“
By snáze a zřejměji tomuto přirovnání
se porozumělo, klademe tuto stručný
balsamu popis.

Slovo balsam pochodí z he—
brejskěho_ slova „bošem neb bašem,“
z něhož Rekové a. Rímané si utvo
řili slovo „balsamum“ atoto později
i do jiných jazyků přešlo. Zname
ná pak „balsam*_' vůbec tolik, co
libou vůni a jest všeobecným ná
zvem všeho libovonného kořeni.
Vlastně ale jím vyrozumíváme libo
vonnou, hojivou pryskyřici kře neb
stromku balsamového balsamníku v
Palestině av Arabii rostoucího.

Balsamník jest keř: aneb strů
mek větví rozevřených, šerích,
trnem ukončených listnatých; lyisty
'ebo jsou obvejčité, tupé neb tupoun
é, hladké, lesklé; květy drobné,

bílé, bobulé zvici hrachu, obvejčité.*)
Všickni tito dílové jsou velmi ko
řenní a vydávají vůni. Balsamnik
jak učenci se domnívají, původně z

' Viz Preslův rostlinopis díl 1. str. 337.

Arabie pochodí a odtud do krajiny
J ileadské za Jordanem, kde aroma
tických rostlin v hojnosti bývalo, a
posléze do okolí Jeryšského v ni
žinách Jordanských zaštlpen byl.
Nejvíce pak v okolí Jeryšském v
zahradách zvláštních s“velikou éčí
ho pěstovávali, a jako vinný &,
jemuž se nejvíce podobá, pilně ob
řezávávali, aby výšše jednoho lokte
nerostl. V Jemenu čili v blažené
Arabii dosahuje balsamník výše
12—15 střevicův. Když Římané Pa
lestiny dobyli, všemožně k tomu
prohlídali, aby zahrady balsamové
dobře vzdělané jim hojného vydá—
valy užitku. K tomu cih také v Je
richu vrchní celní ustanoven byl,
jemuž přináleželo, z balsamu vybi
rati clo. Plinius přírodopisec řím
ský na začátku druhéko století po
n. Cbr. uvodí tři druhy balsamniku,
jeden s teuoučkými, srstnatými li
sty, druhý co skřivený keř drsna
tého líce, třetí co keř :!kůrou hlad
kou a větší než první dva druhové.
Vesměs, dí on, podobá. se balsam—
ník révě vinné a' skoro zcela jako
tato se pěstuje. Listí však jest nej
více routě podobne a po celý rok
zelené. Výše kře toho dva lokte
nepřesahuje. Z malých a s velikou
opatrností do kory učiněných ran
i'ine se balsam v kapkách, jež vlnou
a růžkami chytají a napotom v no

ižých hliněných nádobách chovají.počátku jest balsam bílý a prů—
zračný, pak zčervená a ztuhne. Za
nejlepší se pokládá, kterýž před
vyvinovánim-se plodu sám se z ko
ry prýští. Jinak prý také z pecko- 
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vic .semeních, z kory a z větví sa
mých se vytlačuje, avšak balsam
tento rvnímu se nevyrovná. —
Nyní již v Jileadské krajině a vů
bec ve svaté zemi balsamníku není,
'elikož nikdo ho tam nepěstuje; to
íiko v Arabii mezi Mekkou a Me
dinou (městy Muhamedem proslulý
mi) se nalézá, odkudž i Mekčan
ským sluje. Nejnověji jeden druh
'eho nalezen také v Indii východní.
% v E ptě, kamž z Arabie zaští

p)en by, se v zahradách opatruje.obývá se pak balsam až podnes
způsobem od Plinia výše popsaným:
dělají se totiž s velikou opatrností
do kory malé rány, z nichžto bal
sam pak vykapává. Nejslavnější
balsam Mekčanský, kter'ž jen u
malém množství se bu sám od
sebe aneb z kory poraněné prýští
a do Europy se nepřiváží; jiný z
větví vyvařený a tedy menší cenu
mající přichází k nám v láhvech
olověných a jest, jak dí Presl ve
svém rostlinopisu, kapalina řídká,
rusá, Rozmarinou a citronem zapá
chající, náhořce chutnající, obyčej
né porušená terebintinovou, jež pro
drahotu nyní sotva se potřebuje.
Josefus Flavius praví, že královna
z Sáby první balsamník Salomou
novi do Palestiny poslala, kdež se
napotom rozmnožil. Egypťané, kteří
jej v zahradách opatrují, musejí čer
stvé kře z Arabie si přivezti, když
“im vyhynou. Vladař mekčanský
odvádí sultánovi kromě byssu ind
ského, tenkého coročně jěště 3
— 4 libry balsamu, leji egytskému
jednu libru, průvodčím karavan
ale půl. V Levantu není léku,
jehož by tak často se potřebovalo
jako toho balsamu, hlavně na rány,
'ežto prý za den se zahojí: též pro
ti uštknutí hadímu a strupanímu *).
Za čas moru co denně půl draehmy
polykají; taktéž i ve zhnilkách a
zácpě střev, a v jiných rozdílných
nemocech; též prý ochraňuje tvář
od vrásek. Ano i plody balsamové

*) Strupnn čili štír — scorpio;

Čtení rozmanité.  \
tím způsobem se potřebují ke ka
dění a do dryáku.

Rozumí se samo sebou, že je
nom prvnímu, terebintinou nepomí
šenému a tedy nejvýbornějšimu bal
samu se Maria Panna přirovnává,
jelikož žádné příměsky hříchu, ani
dědičného ani osobního, neznala.
Jí jediné přísluší chvála vyřčená
ve slovích: „Jako balsamnesmíšený
vůně má.“ A jako všecky balsam
níku částky — dříví, kůra, listí,
květy, výprysk — líbou vydechují
vůni: nejmak Maria celou svou po
vahou — citem, rozumem, vůlí —
a vůbec celým svým životem pře
libou vydávala vůni všelikých eno
stí. Bylatě vzor člověka dle obrazu
Božího ve stavu spravedlnosti a
svátosti stvořeného a nižádnou byť
sebe menší skvrnou nepokaleného.
Bylit sice i ostatní světci a světice
Boží pro vzorný svůj život dobro
líbeznou vůni Páně: avšak svatost
jejich jen balsamu druhému již s
příměstkem terebintiny sloučenému
přirovnati lze, ana _svatost Mariina
vším právem se prvnímu nejvýteč—
néjšímu a nejvzácnějšímu druhu
balsamu, totiž balsamu nesmíšenému
připodobňuje.

Můžet pak balsamník za po
dobenství samého Ježíše wChriata
sloužiti. Nebo jako stromek ten ra
něn jsa vydává hojící kapalinu: tak
i Ježíš Christus raněn byv pro nás
na kříži vydal onen spasitelný bal
sam, jenž všechny rány choré duše
naši podivně vylečuje a zaceluje.
— V Levantu prý není léku,
jehož by se tak potřebovalo jako bal—
samn, hlavně na rány, ježto prý za
den se zahojí. Tak i ve světě není
léku, jehož bychom častěji potře
bovati mělina rány duchovní jako bal
sam z ran Christových se prýštíeí
ho, jenž rychle hají neduhy duše
a ulečuje rány každého srdce zkor
mouceného, kteréž k ranám Chri
stovým důvěrně se utíká. — Uži
vají prý balsam Levantu také proti
uštknutí hadímu a strupanímu s
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dobrým prospěchem. Akdo uštknut
jsa od hada neb stru ana pekelné
ho za příčinou zpáe aného hříchu,
může-li jinde léku od smrti věčné
chránícího nalezti leč v ranáeh
Christových, z nichž hojící balsam
všem opravdu kajícím se prýští?
Protož zpívá sv. Církev na slavnost
předrahé krve Páně (Salvete Chri
sti vulnera): *)

Zdrávy buďte Christa rány,
Nepostíhlé lásky sebrány,
Z niehžto neustavnou řekou
Proudy krvé rudé tekou.

Nad hvězdy lesk krasší máte,
Vůní balsam přemáháte,
Cenou každý kámen drahý,
A svou sladkotou med' blahý.

U vás mysl, kdy si stýská,
Utočiště pravé získá,
Jehož vzteklost vražedníka
V žádný čas se nedotýká.

Kdo jste nakažení vinou,
Aj! tu vody čisté plynou!
Kdo čist mokem jest té lázně
Oproštěn jest každé bázně.

Balsam vypodobňuje také posil
ňující milost Ducha sv. nebo sv. k'rížmo,
jenž při biřmování milost tu vypo
dobňuje, záleží z oleje a balsamu.
Potřebováno druhdy balasmu proti
shnilobč těla; nebo mrtvoly nejvzne—'
šenějšieh 'osob drahým balsamem
pomazány bývaly, aby od porušení
zachráněny zůstaly. Nejinak i mi
lost Ducha svatého, ana svatým
křížem v duši biřmovance se' leje,
ji chrání ode zkázy mravní.

Posléz praví se, že balsam do
hrý a nesmišený, padne-li jen ho
kapka do vody, hned ji všechnu
zbarví a zmlíčí; je-li ale špatný,
že na povrchu plyne, aniž se 5 ve—
dou smíši. Nápodobně kdo pravou

*) Viz Hymny církevní, (přeložené od prof.Sušils v Brně 1846, str. 7 . '
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má nábožnost, neukazuje 'í toliko
povrchně neb zevně nůro ' po
božnými skutky; nýbrž nábožnost
ta celou duši jeho prostoupá, ; ve
škerému jeho životu utěšenou dává
tvářnost. A jako vstupující do svět
nice, kde několik kapek balsamu
rozlito, vůní tou líbě ovanut ihned
praví: zde jestit balsam, nejinak i
život právě nábožného tak spořádán
jest, že každý naň patřící vyznati
musí: „Zde pravá jest nábožnost!
Totě pravý křesťanl“

Svatému Františkovi Saleskómu
jest balsam obrazem tichosti a krot
kosti. ! dí ve svém řekrásném
spisu „Philotei“: „Svaté řížmo, je
hož dle apoštolského podání Církev
boží při biřmování a při jiných
svatých výkonech užívá, záleží z
oleje a balsamu, kteréžto dvě části
mimo jiné také dvě drahocenných
ctnosti vypodobňují. Jsoutě to cnosti,
jež na největším člověčenstvi Ježíše
Christa se skvěly a nám od něho
zvláště poručeny byly, jakobychom
jimi nejpi'edněji 'měli srdce své Je
ho službě zasvětiti a k Jeho násle
dováni zříditi. „Učte se ode mne,"
dí On, „nebotjsem tichý a pokomý
srdcem.“

Pokora nás zdokonaluje v o
měru k Bohu; tichostv poměru bl)' 
nímu. Balsam, jenž mezi všemi ka
palinami w-zdy ke dnu padá, vy
obrazuje pol-:oru, olej vezdy na po
vrchu plovoucí, vlídnost a tichost,
kteráž vše přemáhá a všem eno
stem krásný lesk dává, protože
výkvět lásky jest, ježto dle sv. Ber
narda v dokonalém květu jen ten,
kráte se objevuje, když nejenom
trpělivá, nýbrž i tichá a přívětivá
jest. Vynasnaž se, Philotheo má!
— aby tento tajemný, z tichosti a
pokory záležející balsam, skutečně
v tvém srdci byl; nebot jeden z
největších klamů nepřítele jest ten,
že mnozí toliko slovy a zevnější

odobou těchto .obou cností se spo
kujujice vnitřních pohybů srdce ne
skoumávají a nejspuce nikterak po
kornýrni s tichým, přeceza takové
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še pokládají; což patrně lze z toho po
znati, že při vší zdánlivě slaďounké ti
chosti & pokoře pro nepatrné slovíčko
neb pro dosti malou urážku hned
s náramnou hrdostí se vztekají. Pra
ví se, že kdož od hada uštkn ut jsa
kazijedu, tak nazvané 'masti Svato
pavelské, užívá, neotéká, je-li mast

ta nejlepšího druhu; nejinak (pravátichost a pokora chrání od na uření
a rozlícení-se, jež urážky obyčejně
v srdci způsobují. Naduřuje-li se
kdo vztekem a hrdostí, protože

Čtení rozmanité.

\uštknut byl jazykem utrhačným a
nepřátelským: tedy na jevo dává,
že pokora a tichost jeho nejsou

pravé, nýbrž toliko ličené a porytské.“
Vůbec podobenství o balsamu

libovonném nás tomu učí, že se
všemožně k tomu přičiňovati máme,
bychom dle napomenutí apostolova
příkladným životem svým byli do

bríolibeznou vůní Páně na každémm stě.

Nesyt*) &havran.
(Podle indskóho.)

Na vysokém stromě nesyt skáče,
podle něho zlostný havran kváče,
pod stromem jsa zemdlen poutník

' BPI)
blíže něho luk se s čipem skví.

Libý stín, jenž chladil chodce mile;
odstoupil ho této právě chvíle.
Nebo na ruměnou jeho tvář
leje slunce veležhavou zář.

Vida nesyt to, pták dobrotivý,
cítí v srdci lítosti bol živý;
rozestírá nad ním křídel skvost,
By mu skytl stínu příjemnost.

Sladce dřímá outník v libém stíně,
Sladčej než král na svém hrdém

týně.

Závisti však maje v srdci 'ed
kazí havran blaho to ihne .

An si poutník ve snách líbě vodí,
černoch ten mu na tvář trus svůj

- shodí,
a již klidí pryč se zlostník ten,
poutnikovi zkaziv libý sen.

Tento probuzený rychle vskočí,

&,jak nesyta tam v "še zočí,ys,“ dí vztek e, „pekeln ten
as

jenž my skytl takovýto kvas.“ ,
A již lučišté se chopí svého,
střelou srazí ptáka nevinného.

»

Nechtěj dlíti v tovaryšstvu zlých,
byls se nezdál býti druhem jich.
An by- tito štastná pohrom znikli,
do tebe by střely jejich vnikly.

M. P.

Požehnání žně.
Dva ahjele sestou ili zjara na. ' čů, která v nepřehledné dálce ro'

zem , aby se z p' nosti lidské vinu kryla, a viděli, jak těžké, zlaté
potěšili. I stáli před žitništaty bohá- klasy ve větru se klátiliy a jak se

*) Nesyt (ibis), pták tak veliký jako slepice, byl starým Egypťanům posvátný, & nachází
se v hrobech „jejich až posavad halsamovaný.
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ne ně tisíceronásobndý zisk z lnýchsnopů usmíval. Hne vedlé alla bylo
“kus uzoučkého role, kteréž chudob
ný člověk vlastní rukou obdělával
a osení jeho zdlouhavě metalol, a
klasy sem a tam stály, a bylo vi
děti, že s bídou a nouzí zasetí ob
staral. Tu se andělé na sebe podi
vali, a jeden z nich_promluvil řka:
„Co učiníme, abychom boháče po
hnuli k zdílení se s chudým souse
dem o nábytek svůj? Vzbudím mu
znamení, a dvěma kvítkům mezi

- klasy zrůstati dám, jejichž krása a
podoba _byvýznamně k němu mlu
vila. Jedno budiž blankytné jako
nebe, aby ono zařízovalo oko jeho
tam, odkud všechno požehnání při
chází; druhé pak svitiž jako plamen
lásky mezi zlatým osením, a připo
mínei člověku, jaká obět Pánu se
líbí, aby se o to, co má nazbyt, s
potřebným dělil.“ Tak řekl anděl, a
vsadil modrou charpu a purpurový
mák mezi klátíci se klasy, a bratr
ský jeho průvodce radoval se nad
krásn'mi kvítky, a kráčeli společně
po polích, a rozsívali všude semeno
týchž květin. — K ž k záhonům

přišli, a se pozastaví i, započal druý anděl, k svému průvodci řka:
„Tys bohatému uštědřil daru, já pak
podělím chudého.“ A shýbna se
vsadil kvítko do osení, a ono zlralo
zhůru jako prosici očko. Akvítečka
jmeno bylo pomněnka, aJnělo za
chudého mluvili. Do vážného pře
mýšlováni zabral se první anděl a
pozoroval útlá kvítcčka a vzdechna
pravil: „Ach, zclalii, syn štěstí u
oseni chuďasa se zastaví, a zdaž_
tato tichá přímluva nebude pí'eslech
nuta rovněž jako šeptavé upění

„Zasaďmež,“
pokračoval dále, a oko jeho se za
skvélo v svaté lásce, „zasaďmež k

pozemskému kvítku ještě také kvít—o nebeské, kteréž hy ho potěšilo,
pakliže pozemské kvítko svého pro
sebného oka nadarmo pozdvi'hovalo!
Ejhle, tuto ratolístku z věnce svého
vsadím na pole chudého, aby jemu,
byt i oku lidskému neviditelné, po
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žehnání svých udělovalo! Jesti to
kvítko spokojenosti, které mu dám!
Kdo toto kvítko svým nazývá, bude
více míti nežli komu onyno nesmírné
nivy přináležeií. Užívání každou radost
zvíší, tváře chudého růžemi dobrého
zdraví ozdobí a srdce útěchyplné
zachová, tak že při málu chválu
prozpěvovati a Boha velebiti bude,
sobě ani nežádaje s někým osud
změniti.“ Tak pravil anděl a zasa
dil kvítko nebes na pole chudého.
A hned rozšiřovalo se jeho uveleb
ňující světlo a zkrášlovalo \všechno
nablízku až ku podivu. A když chudý
přišel, na pilnost rukou svých se 
podívat, ejhle, všechno se mu zdálo
ještě jednou tak krásným býti. A
on sepjal ruce, rka: „Buď Bohu
chvála! teď máme všichni, staří mladí,
chléb náš vezdejšíl“ A oči jeho se
zaleskly v slzích, a on zvolal ženu,
dítky a všichni stáli s lesknoucíma
očima u pole, a dítky vzdávali Bo
hu, že jim tak požehnal.

Když ale žeň přišla, a bohatí
majetníci své nivy přehlíželi, zvolal
jeden z nich, významné kvítí spa
třiv: „Jak přichází koukol do mého
obílí?* — A dal je svázati a na
oheň uvrhnouti. Jiný ale pozastavil
se přemýšleje u něho a poznal, co
modré kví k jeho srdci mluvilo,
a když s červené podival, zdálo
se mu jako lásky plná obět díků.
A přistoupil k záhonu chudého a
dal mu ze svých snopů, až se také
jeho stodola naplnila. Tu zasadil
anděl Páně srdcem radostným kvít
ko spokojcnusti také—na pole bohá
čovo, a ono zkvétalo, a proměnilo
bohatství jeho v požehnání; a od té
chvíle radoval se dvojnásobně nad
živobytím svým, a každý den po
dával mu-nového občerstvení, atvář
jeho se zaskvěla jako ranní červá
nek; nebot nebe dalomukzisku po
zemskému také zisk nebeský.
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Drobnůstky.

Stromy.

V prostřed ráje strom-tě byl,
Matku s dětmi otrávil. —

Na Golgotě strom stojí,
Život všech on obnoví. —

Zabynout-li nechceme,
K. dřevu kříže spěchejme !

V jeho sladkém ovoci
Všickni najdem pomoci.

F. V—-ch.

Pokora přemáhá hněv.

Sofronius vypravuje, že jednou
dva mniši s pravé cesty zbloudivše,
dostali se na pole, jehož majetník
vida je, nekřesťansky jim nadávat;
oni však dlouho mlčeli. Vidouce ale,
že majetníkpolnostičím dál tím hůře
si počíná a je přes příliš uráží, oslo
vili jej takto: „Mily bratře! My po
chybili jsme, odpust nám z lásky k
Panu Ježíši!“ — Pokorná odpověď
tato pohnula urážlivym ěbvěkem tak,
že je nejenom za příčinou hrubosti
svě za odpuštění prosil, alebrž v brzku
potom světa se vzdal, vstoupiv do
kláštera, kdež ostatní věk života
svého v kajicnosti a bohumile ztrávil.

Jak jsi stár?
Vypravuje se, že jistý člověk,

jenž dlouhý čas ve světě hlučném
živ jsa, konečně do kláštera vstoupil,
kdež 17 let ještě žil, prvé než Pan
nebes a země jej k sobě povolal.
tázán jsa od někoho, jak stár by
byl? krátce dal za odpověď: „VIXI
(vixi, žil jsem).“_Nemoha tazatel krátké
odpovědi tě docela porozuměti,dostal
následně vysvětlení: „Kratičkym slo—

víčkem tím: ,VIXl“ naznačil jsem ti
spolu, jak dlouho jsem zil asice těch
17 let života svého, jejž v tiché, klá
šterní samotě v službě Boží jsem
ztravil. Latinské písmeny Vle když
jako čísla se počítají, tvoří dohro
mady právě 17. První léta svě nev
počítám, nebo ta nebyla zasvěcena.
Bohu.“ — — Kdo toto čteš, ptej se
sám sebe: Jak jsem star? A bedlivě
prozpytovav útroby nejvnitřnější svě
domí svého, shleděš zajistě, že ne
překročil jsi snad ani věk dítěcí, pa
cholecí, tím méně věk mládenecký,
anebo věk mužský. — Snaha tvá
největší musí především nyní čeliti
k tomu, abys na otázku: „Jak jsi
star?“ udati mohl hezky vysoké stáří
— ne snad, jak skutečně stár jsi, ny'
brž ono stáří čestné, jehož .
službě Boží pro spásu nesmr
telné duše svě jsi co vítězdosáhl.

Ant. .Iiroš.

Mnoho & málo.

Syn vypravoval se na cestu do
světa. a. louče se s rodičemi svými
žádal otec, by mu hodně mnoho na
cestu dak Matka ale jeho, která
byla macochou jemu, &tuze skoupá,
ptemlouvala. otce, by mu jen málo
dal. Otec pak chtěje jak manželce
tak synovi po vůli učiniti, dal synu
mnoho a. málo řka: '

„Synu můj, strojíš se nyní do
světa a já. nevim, zdaliž tebe jak
živ uhlidám více, pročež dám tobě
mnoho, jak sám sobě žadáš a. dám
ti jen málo, jak matka chce, ,na.
cestu. — Věí' lidem málo, slyš
mnoho; viz mnoho, mluv málo; po
uěuj málo, sám pak se uč mnoho;
piš málo, ale čti mnoho; — boj

, se málo, ale varuj se mnoho; tup
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málo, ale přikrej mnoho pláštěm lá
sky; — posuzuj málo, ale mysli
mnoho; truchlí málo, ale těš se
mnoho; — málo poručej, ale po
slouchej mnoho; málo hřeš, nejlépe
nic a innoho se modli.“ — Dle to
hoto otcovského naučení řídil se syn
svědomitě, a třebas že málo dobrých
dnů měl, předce mnoho skusil a se
naučil, tak že rodičové jeho málo
mrzutosti, ale mnoho radosti na něm
se dočkali.

Lidé, kterých bys darmo hledal.

Jakýs mudřec dobře pravil:
„Přes 50 let pozoroval jsem _svět a
lidé v něm, ale trojí druh lidí jsem
nemohl naleznoutí, a sice: člověka
pracovitého, kterému by se chleba
nedostávalo; člověka střídmého, co
b byl řed časem život sobě ukrá
ti, a pi něho posluchače slova Bo
žiho, co by zbožně křesťanského ži
vota nevedl.

Zahanbený zloděj lesního dříví.

Clověk, jenž častěji dříví s le
sa odcizoval, jsa od své vrchnosti
pro to kárán, tím se vymlouval,
že to za žádny“ hřích nepovažuje,
ješto Pán Bůh dříví pro každého a
líc všechny lidi růsti dává. Ze pak
předce potrestán byl, jevil nevoli a
nespokojenost svou hrubým nadává
ním a mstivým zlořečením. i stalo
se, že“ jednou několik chlapců ve
své štěpnici postihl, kteří mu právě
jablka ze stromu byli očesali. Vedl
je ihned k soudu a obžaloval je co
zloděje 11 téhož soudce, před nímž
nevoli svou byl projevil. Soudce
dlouho jeho žalování a lání mlčky
poslouchal, konečně pak v ten smysl
se vyjádřil, že tento čin za žádný
přestupek považovati nemůže, ješto
Bůh ovoce pro každého a pro všechny
lidi růsti dává.
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Žalobnik nedal se ale másti;
n 'brž neohroženě a vyslovně žádal,
a y chlapci za to se potrestali, je
mu pak od rodičů škoda se nahra
dila, na to se odvolávaje, že strom
na. jeho pozemnostistojí. Soudce po
trestal malých zlodějů, jak toho za
sluhovali, žalobníku však důrazně
připomenul jeho nedávno pronešená
slova, a doložil: „Co sám nerád máš,
aby tobě lidé činili, nečiň ani ty
jim.“

Znamenitá rodina.

Předci — několik sv.mučeill
níků,

bá ba — sv. Makriana,
otec — sv. Basil,
matka — sv. Emmelia,
dítky -—sv. Makrina, sv.

biskupové: Basil Veliký, Řehoř Nys
senský, Petr Sebastský.

Ovšem by v takovém domč
snadněji bylo svatým se státi, nežli v
d: mč, kde rodičové prvními učiteli
marnosti, hrdosti aneb vzdorovito
sti u svých dítek jsou, aby jim du—
cha tohoto světa vštípili; jakož tamti
slovem a skutkem jejich prvními
učiteli cuosti byli. Povinnost mateř
ská a otcovská není. ješt-5 tim vy
plněna, když se tělo živí a %atí:
duše jest vznešeněiší nad
tělo. A rodičové-li dítkúín svým
bázeň Boží do srdce vštípí a duši
cnostmi okrášliti napomáhají, zane
chali ditkám velikých pokladů, byt
i sebe chudšími na vezdejší 'statky
byly; zanechají-li jim ale tisíce pe
něz, domy a polnosti rozsáhlé, při
tom ale duši jejich nechali zane
dbanou, v nešlechetnostech utuchlou,
mysl pýchou nadutou, srdce nevěrou
a zášti zanešené; nešťastni a bidni,
a vpravdě chudí a tudíž i politování
hodni jsou.

Plačici _zpovědlník.
Svatý František Saleskýz ozo

ro val jednou, že veliký břišní ve
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svaté zpovědi u něho konané z ve
likých nepravostí bez nejmenšího
znamení lítosti se obviňuje; i počal
sám plakati. Zpovídající táže se ho:
proč pláče?

Svatý pak s největší vlídnosti
odpovídá: „Synu milý, já pláčupro—
tože ty nepláčešl“ Ta slova dojala
srdce vinníkovo tak, že brzo hořkou
lítostí se zkormoutil a hříchů svých
opravdově želel.

Kněz žádán jsa od dítěte dro
tarského za almužnu, tazal se ho,
zdaliž se také umí modliti?

I dostal odpověd povšim'nuti hod
nou, a sice doslovně tuto: '

„Ach! čo by s nás ubohýchže
bráků bylo, kdybychom se neuměli
modliti.“

Tot fllOSOfiG — a to moudrá
— osmiletého děvčete drotarského.

Výborná odpověd.,

Mladík jeden poslal křesťanské
panně psaníčko, ježto sice obsahu
nemravného nebylo, avšak přecpanně
té zardění způsobilo. Vzavši listek
ten spálila a popel do papíru za—
vinuvši poslovi odevzdala řkouc:
„V tomto psani nalezne tvůj pán
odpověd i obraz své vlastní budouc—
nosti — prach a popel!“

* Venkovan jakýs všechen za
'rmoucenybolestným vzdychěním po
větří rozrážeje, ubíral se z města.
Tu vrazí do přítele, který vida
utrápeného, soustrastč se táže: „Pro
Bůh příteli! Co se Vám stalo ? Padl
jste snad mezi lotry, že jako Boží
umučení vyhlížíte?“

„Ach,“ odvece onen, počínaje
atrapy své vylévati, „nedivte se,

Drobnůstky.

jdu právě od lázehníka. Bylt mi
již dávno 2 zl. dlužen, aniž bych
se peněz byl dovolat a dOprosit
mohl. Abych si k nim pomohl, dal
jsem si teď, ač úplně zdráv. _u-něho
3krát žílu pouštět a několik piiavek
sadit. Snadlže teď již pochopíte,
proč tak bídně se vleču, a tak kvíl—
ně želím.

* Manželka prosila o nové šaty
s krinolínou, i'kouc: „Mužíčku,
umřu, pakli mi dnes na šaty ne
koupíš“ —

„Dělej jak rozumíš,“ byla krá
tká odpověd.

* Zloděj, vloudiv se k rybníku,
ukrad kapra; pod krátkým pláštěm
ho nesa, spěchá. s kořistí domů. Na
neštěstí drapne jej majitel. Vida ka
pra z pláště vyčouhati, přísně se
naň oboi—í,dobrou mu pro budouc
nost radu dávaje: „Podruhé když
chceš kapra krásti, buď vem větší
plášť, neb menší rybu“

* Matka přicházejíc z pole do
mu běduje: „Děti, letos máme krátký
len.“

„Maměnko,“ těší ji mladistvá
Mařenka, „na naše košilky snad
bude dost dlouhý.“f'

_ l
* Sedlák veze párem volů ně

klad do města. V polovici cesty
zastaví se roháči, žádné volání ani
bití není sto, je z místa dostati.
Celý unaven a upbcen, naříká. si
sedlák napolo chraplavým hlasem
na nezvedená hovádka: „Zrat hano,
chlastat hano, -hano, tahnout ale né,
takovem volem bech ja taky chtěl
bát.“

——
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Výroční trhové na Moravě
Dle nejvyšších nallzent ueodhýmjí 'sc lrhmé nikdy v neděli a ve svátek, nébd \ den

předcházející neho následující.
Arťltlelmv (okr. Ždánský),1. \ out. před

Fub. " Šeli. Den před tím trh na dob., 2.
\ out. p'rcd. :. hil. a..)ak, 3. \ out. před
sv. Bachem, den před tím trh na dobytek,
4\-\' out. před sv. imon » Judou.

AuHov \Ausee, okr. diabetu.), 1. na Fil. &
Jak., '2. na Jiljdm, 3. na Tomáše Ap. Tý
duí trh každou středu.

Bánov (okr. Uh. Brod ),
dopostt, 2. \ out. po sv. Petru \\ Pavlu,
3 v out. po .poulviicnl sv. křlte, 4. \!
out. po s\-. Lucií. Trh na dob. před kai
dým ročním trh:-..no

"nh-M (okr. Jnd). l. v pondělí po Janu
khit, 2 \ pand po nnnebevz. P. Marie,
3 na sv.Barboru.

Bonum (okr. Li\0\..el),1 \ ponděli přcd
Fah. \\ Šel) :.) ticti pond. po Velikonori,
3 \ polttl. před Mah llugd., 4. \ p0nd. před

1. \ out. po stře

sv. Šim. n Judou. Trh na len & nu přizí
katdou utřetlu.

Beroun (litím, okres Dvorecký), ]. na
ohric sv. Pavla, 2. \ p0nd. po 4. neděli
\'elk., 3. v pon. po sv. Anně, 4. \ p0nd.
po n'. Leopoldu. Trhy na přtr.i ten den
před \ýroé. trhy.

[Ing.šlrlt (llornt město, okres Bynxařq) ].
na popelce, '2. \' pond. po křílmé ned.,
3. \ p0nd. po sv. Maří Hag-,I 4. \ pond.
po ohétmánl P. Marie. Komký & dobytčí
trh kaldý jarmark. Trh týdnt rt nu přízi
každou středu.

Biskupovleewkr llrotovický),1.nn 5\.Ala
téje \ únoru, 2.1\n ". Petru & Pav., 3. \
out. po s\ Bartol., 4. \' out po sv. llu\lu.

llilvr't \elkn (Gron-Bltesrh', !. \ out. po
llrom, 2. \' out. před Velk , 3. \ out. po
unneben. l'. .tlarie, 4. \' out. po sv.Frant.
S., 5. ve čtut. před Vánoci. Ty'hodnl trh
kazdý čtvtek. Dohylčt trh před katdým
\jroč. trhem.

IŽJhůka (lama (okr. Vel. Mozeříckí),jar
mark dne 25.1čenenco.

Bilgrškn \ N erskú (okr. Tišň0\sltý),1
\ pond. po ev. Apollouii, 2. v p0nd. po
n. Fil. n Jakub., 3. \ pond. po s\. Janu

Nepom., 4. \ sond. po \n. Bartol., 5. vpoud. po n'. „im. n Jude. Dobvtčt trh
po každé dopoledne.

llllšh'rn'icc (Lispitl,okr. Budějo\'.t,1.\'pon.
po Boi.. \'rtmtp.. 2. \ 2. pon. po sv. Mi
chulu, 3. na sv. Lucii, 4. na den sv. Vavr.
Týhod. trh každý čtvtek.

Illnllsko, ]. \ pond. po sv. Janu křtit_,2.
\' pond. před sv. Mort. Trhy na \'lnu: 1.
\ pond. po nanebevstoupenl, 2. \' pon. po
sv. Hatouši.

Blučlnn (LuuČiC, okr. Zidlochov.), !. \
out. svatodut. , 2. \c čtvrt. po Václave, 3.

“\ out. po gy Mikuláši.
Bob.-om Uoln! 'Bohruu, okr. N0\'omčst.),

1. \ out. před sv. Jiřím, 2. vout. před sv.
Bartot. 3. \ out. pred \,šemiSv. 4. \ out.
před ar. Tomášem. Doh. trh v p0n. před
katoým .\y'ročnim trhem.

llobront llorní (okr. Novoměst), ]. \ out.
po 3. král., 2. v p0nd. po sv. Vitč, 3. \
poud. po sv. .řlhrt. Dob. trhy: !. \ p0nd.
po 3 král, pak na ostatní roční trhy.

Bojktnice (okr. Uh. l$rod.1), , \ pondeli
před maiopuat. ned, 2. \ p0nd po Boi..
Tele, 3. ve čtv. po sv. anř., 4. \ p0nd.
po svý Diviši. Před každým jurmarkem trh
na dnhylek :: na obití. Velk. tjh. trhy: 1._
\e čtvrt. před Vánoci, 2. ve čtvrt. před
Velkou. Koňský trh kuidý čtvrt. \ posté;
týh. trh knidé pondeli.

B\)50\lce,( okr. Žďúnský), 1. v pon. před
Bot. \stoup. , 2. první p0nd. po sv. .tlurt.

-Bos|\'0\ice, 1. \ poml. po ned. devitn. 2.
\ pnnd. po sv. Vitu, 3. \ p0nd. před sv.
Václavem. 4. \ p0nd. po h'ateř. Velkétjh.
trhy \e čtvrt. před Velkou , swtod nvátk.
\\ Vánoci. líoňštl trhové \e čtvtek před
kntdím jarmarkem Týhod. trh každy čtvrt.

Brno, (Brann), 1. \ p0nd. před popelcem,
2. třetí pond. po S\. Duchu, 3. \ p0nd
před nnroz. P. ňlurie, 4. \' p0nd. před po
čettm t'. llnrie. lt'atdý trvá 14 dni, svátky
a neděle n'm-yjímajtc. ()behoduíkům jsou tri '
dni před začátkem prvního týdnů každého
trhu, totiž čtvrtek, pátek a sobotu k \'y—
klnduní a prodaji all' in grosno povoleny.
lllnvnt trh na \'tnu: ]. out. \' červenou,
který trvá 8 dní. Trh na \'lnu: ]. \ 80h.
před nv, Trojici, 2. ten den před pot-etno
1. Marie. Koňšti trhmé: 1. pnul p0nd \'
posté, 2. prmí p0nd po par P .tlar. Trh\
na dob.: tři dní před ltatdým ročním tr
hem před městem, totit; \e čt\rt., pátek
& sob \ týdních, jenž roční trhy předchá
zejí. Týdenní trhy každou středu .\ pátek.

Brno staré (Altbrůnn), 1 \'e stř. po vc
likouoei, 2, \'c stř. před Hnř. Magd., 3, ve
stř. před av. Šim. a Jud. Každý tná 8 dní.

Brod Uhersk) (Unguriscb-Brod),t. \ Out.
před 3 králích, 2. \e čhrt po smrtné nad.;
3. \ out. po 6. ned. velk., 4. \' out.po
proměn. Uhr. Pána, 5. \ out. po sv Šim.
u-Judč. Doh. trh před knid. ročntmtrhcuh
Týdnt trh kaidý čtvrtek.

Brodek, (Pródlitz okr. Prostéj ), l. \ out.
před hrom., 2. \ out. před nar. P. Marie,
3. \ outcrý p_oav. Altbéh.

Brtnice (l'irnitz, okr. .lihl ;, 1. ten den po
novém roce, 2. ten den po s\. G\ril. »
Meth. 3. na m. Fil. 3 Jak., 4. ten den
před navštiv. P. Marie, 5 ten den po An
jclu Strážci, G. ten den před všemi b\xat.
l'i'edoí trh den před haldým jdrlll.

Brumm (oltr. liloli.),1.druhý poud. po 3
králtch,' ., druhý poud. po sv. lil. .\ Jak
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3. v out. o sv. Janu křtít. 4. v o.
sv. Vdclev'h. Dob: trhy: l.„2. & (I.NVid?.
před každým trhan výr. a 8. v pund. po
av. Janu křtít. Týh. trh keldý out.

Bruliecif (Braunseifen), 1. v out. Velkou.,
2. ve středu před nnneb.P. ll.,3.v ond.po
sv. August., 4. v pon. po početí ..liarie.
Trhové. koňětí: í'. v out. Veikon., 2.v pon.
po sv. August. Dobytčí trh v pnud. po ev.
A ustinu. Týh. trh každou středu a sob.

Ilut el'k (Braunsberg), !. v pátek před
het. ned., 2. v outcrý před nanehevzetí
P. hier., 3. v out. po dv. Kateřině.

Břeeinvn (Lundenburg), 1. na sv. Jiří, 2. '
dterýpo nar.'P. lil Trh na vlnu: 1.dne 5. čer
vne., 2. d. 23. září. Týh. trh každý čtvrt.

Dřezová (Brusno, okr. Svitav.), 1. v pond.
před obrác. sv. Pavla, 2. v pon. po nalez.
sv. kříže, 3. v pond. po pozdvíž. sv. kříže,
i. v p—ond.před Lucii, 5. v pond. po sv.
Ilnrkytó. Velcí trhové: (. před květ. n'ed.
'2. v sob. před nar. Páně. Trhové ne vlnu
a na koně v odt. přéd každým výr. trhem.

Bučovice, ]. v 'pon. po ned. masop. 2. v
pon. před Sv. Duch., 3. v pon. před Bart.,
&. v pud.—po sv. Řím. & Jude. Koňský &
dobytčl trh ten den po ročním trhu. Trh
každý čtvrtek.

Budějovice Moravské (Mdhriach—Budwitz),
!. v out. po 3. králích, 2. v out. před Bo
žím vstoupením. 3. v out. po sv. Jiljí, 4.
v out. po sv. liavlu. Dob. trh na den před
každým výr. trhem. Týh. trh každý čtvrt.,
potom dve velicí trhové ve čtvrt. před
Vánocí : na zelený čtvrtek.

Budišov (Boetsch), !. na svatého Filippi:
a Jakuba, 2. v pon. po nar. P. Marie, 3.
na sv. Ondřeje. Velké trhy: !. v sob. před
kvétnou ned., 2. na sv. Tom. Ap. Trhové
na len & na přízi každou sob. Trh nn vlnu
: jara a na podzim po ostříhání ovcí po
2. sob. Trh na koně a “najiný dob. v sob.
před květ. ned. Týdní trh každou sobotu.

Budišov (Budisehau, ohr. Třebiclrý), na sv.
Ondř. Veliký týdní trhy: na den sv. Tom.
up. a v pon. v pašiovém témdni. '

Buchlovice (okr. Hrad.), 1. \! out. po obrá
cení sú. Pavla, 2. v out. o sv. Cyr. &
Meth., 3. v out. po 801. 'Féle, 4. v out.
před sv. Šim. & Judou. Dobytči trh každý
pond. před ročním trhem.

Bystřice (v Novom. Jihl.), [. v pond. po
sv. Jiří, 2. v pond. po sv. Jak.. 3. v pon.
po sv. Ludmilc, 4. ve středu po sv. Havl.
5. v pon. po sv. Dorotě. Veliké týh.trhy;
1. v out. před Velikou., 2. v out. před _vš.
Svat. 'i'rh na len a přízi v pond. po sv.
linvle'. 'l'rh na koně a jiný dobýt. ten den
před každým jarmark. Týhodní trh každý
out. . pátek.

Bystřice (pod Host.), ]. první 'čtvrt. vpost.
2. na sv. Fil. & Jak., 3. v out. řed sv.Jřijí,
4. na sv. Václava. Koůití a dali,)yt.trhové:
1. v sob. před prvním jarmark., 2., 3; a
4. ten den před jam. Týh. trh každe out.

Byeti'ltr Hrubá u Olomouce (hosp-WL

Výročnítrheve nn Imre.

eternit., ov. [info, 9. ' ond.
sv. Filip.; ihnho, B.,“ sy. Brna!., |?
na sv. Ondřeje.

Bzenec (Bisenz), ;. v pand. po nkt. sv. 8.
králů, 2. v třetí pon. v-ponte, 3. v pond.
po Janu křtít., 4. v pond. o sv. Václave,
též koůští :: dobýt. trhové. 'Fýdní trh každý
poml. & čtvrtek.

Chropin (okr. Hromek), 1. v pon. podruhé
ned. Velk., 2. na Jiljího, 3. na sv. Havla.

Čnslnvlce (okr. Třebíč., kraj Jihlavu/.W,výr.
& doh. trh; 1. v out. po avestov.P.Marie.

, 2. v out. před nanebevzetím P. Marie.
Cenná Hora, 1. na sv. Josefa, 2. v out.

před Fab. & Šeh., 3. na sv. Vavřinče, 4.
_ v Out. před sv. Havlem. 'l'ýh. trh kaž. stř.

Cervená Voda (Rothwnsser), 1. v pond.
před Fabidnem . Šebastidnem, 2. v pond.
po Fil. :| Jak., 3. v pon. před roaeeldním
ap., 4. v pon. před posvéc. cln dmd. Do
být. trh ; 1. ve čtvrt. po středopostí. 2.
Ve atře u před nl. čtvrt., 3. ve čtvrt. po
posv. chrdmů. Týh. trh každou středu.

Cejkovice (obr. Hodonín), l.'v pond. o
sv. Mnrku, 2. v pond. po ev. Kuniguntiid.
'l'rh na vlnu: ]. dne 16. máje, 2. v pond.
po sv. Vdcl.

Dačice, !. ve čtvrt. po druhé ned. post. 2.
v out. vo Vavřinci, 3. v out. po sV. Frant.
Ser.„4. v out. po sv. Mikul.,b. v out.před
vstoupen. Páně. Přední trhy: ten den řed
každ. jarm. Dobýt. trhy: 1 třetí stř u v
paste, 2. druhý pon. po sv. Vav., 3. druhý
pon. po sv. Frint. Ser., 4. na druhý pon.
po sv. Diiknl. Pnk první středu v každém

-mesící. Týh. trh každou sobotu.
Dalešice (okr. iintow), 1. na památku sv.

Pule, 2. ne n.l.eo old. Týh. trh lužd.stř.
Dambořice (okr. dnůý), 1. v pond. po

Bož. vstonp., 2. v pon. po sv. Mart. Týh.
a dobytčí trhy ve středu ode stř. popel.
až do Voikon.

Doubravice (okr. Blanecký), 1. v- pon. po
sv. Fab. & eb., 2. v out. avatod.3.vpon.
po sv. Bsrtol., 4. na Šim. a Judu. Koňské
a dob. trh v sob. před každ., výr. trhem

Doubravnřir (okr. Tišnov.), 1. na den sv.
Fab. a Šob., 2. na sv. Jana křtit.3. Vpou.
po povýšení ev. kříže 4. na sv. Ondřeje.
Koňbti trhové: l. v pond. po smrt. neděli,
2. v pon. po vstoup. Páně, 3. v pon. po
anjelu Strážcí. 'i'ýb. trh lcažd. středu.

Dobiin (okr. Tišnov-), ]. na den navštívení
P. Marie, 2. v pon. po proměnění P. Chri
sta, 3. na sv. Havla, 4. na den Mláďatek.

Dědice (okr. “Víškovský). Trh každý pond.
Dlouhá Loučka (Unter-Langendorf,okres

Unčov.), [. v stř. před Velkou., 2. v on.
po sv. Bertol., 3. v pond. před sv. Mi ul.,
4. v pond. po sv. Trojici.

Dobromčliee (okr. Kojetín), 1. na sv.Jíří,
2. v pond. před Porciunkul. 3. na av.0n—
dřeje. Týhodní trh každý čtvrtek.

Domlštát (Damslndt), 1. rvní ponděli v
poste, 2. dne 28. řijna. h na \'lnu 16.
nuje. 'i'rh každou sobotu.



Výroční trhové nn Iornvó. .

Drnhotouše (okr. lir-n.), 1. na ".anent.,
2. dne 25. dubna. 3. v out. po sv. anř.,
4. dne 2l.prusince. Ty'hod. trh kaldé out.

Drnuholre (Durnholz),1.vpon. po 3. králích,
2. v pon. p. kýchuvn. ned., 3. v pon. po třetí
ned. Velk . 4. v pon. po av. Bnrtol, 5. v
pon před Brigít.Trh koňokýv suh. před prv.
jnrm. Týh lrhkaid. středu Trhové na dobyt.
1. ve otřed. po 3 král , 2. ve střed. po třetí ned.
pcfstnt, 3. \'out. po třetí ned. vel., 4. v out, po
sov. Bnrtolom., 5 v out. v Brigitě.

Dre-\'ohostlce (okr. Uher. Brod.), 1. druhů
out. po hromn., 2. v out. po sv. Filipu :
Juh., 3. v out. před nar. P. M., 4. druhy'
ont. po všech St'ltých. Trh na vlnu: ]. v
t-ond. po sv. Jiří, 2. \! pond. po sv. Václ.
Koňský a dobytčí trh: v pon. před kald.
trhem vým n m 'l'ýhodní trh ve čtvrtek.

Duh (v ukr. UlOIIIOIICk.),]. v pondělí před
obrácením av. anla. 2, v pond. před sv.
Jon., 3. \! pond. Před sv. Jan. křtít, 4. \!
pnml před av. Mart.

Dunajovice llorní (Obcr—Danowitz,-okrel
Znuj.),1 na ". Jlurkn Ev., 2.nn pov. sv.křílo.

Dullnjotlcc Dolni (Unter-Danovitz,okres
lihu.), l. v pond. po ". Jiljí, 2. v pon.
po ov. Lucií.

llvnrec (Hof), ]. * pond. po sv_ Trojici, 2.
v pon. před vů. Svat. Týdní trh kat. pát

Dvorce (lioílein, v Mik. okr). týhod. trh
každý čtvrtek.

frenštát :Frnnkntadt), 1. v out. po novém
IOI'C' 2. v out. po prov. ned, 3. voní. po
sv. Janu křtít., 4. v out. po av.Vdcl.Trhý
koňak. 8 dob.: 1. v pon. po nov. roce, 2.
v pon. po prOVodní ned., 3. v pon. po sv.
Jnnn křtít., 4. v pond. po sv. Václavu.

Fryštát (Freiotndt, okr. Holešov), ]. druhé
pond. po Jméno Ježíš, 2. v pond po na
nebevstonp.'Pdnč, 3. v pond. po sv. Jiljí,
L v pond. po av. Mikuláši. \'elké týhod.
trhy: !. v pond. po kvetnú neděli, 2. v
pond. po lv. Petru & Pavlu, 3. v pond.
po sv. Václavu.

Frydland, u Olomouce, I. na sv. Josefa,
2. v out. avatodušní, 3. v pond. před nv.'
Natouřem. 4. na sv. Tomáše.
kaldý pátek.

Frýdlant! (okr. Místecký). !. na sv.Jiří. ;.
v pond. po ov. Petru & Pav., 3. v pond.
po sv. Mntouší Trh dob. před roč. trhy.

Fulnek, !. v pond. před sv. Fab. n eb.,
2. v out. před kvčt. ned., 3. v pond. po
navštiv. P. Marie, 4. v pou. po sv. Frant.
Ser., 5. v pon. po sv. Barboře. Trh na len
n přízi nn katdy' výr. : týhod. trh. Koůští
. dobyt. trhové: !. v onL před květ. ned.

2. v fond. po sv. Front. Ser. Trh nn vlnudne . června a 6. října. Týh. trh inž.sob.
Goldšteln, 1. v pond. po smrtne ned., 2.

ne sv. Linhart., 3. na den sv. latoui.Tý
hodní trh kaldý pond. . pátek.

Guntramovice čili Gunírovíee (Gunters
dort, okres Líhm—ský),1. v pon. po kých.
ned. npolu trh na koně, 2. ' pond. po
Butol. | trhem nn nudy.

Týhod. trh
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llnoultce (Gnadlersdorí, okr. Znojem.), trh
kntdou nobotu. '

llodonin (Godingh 1. v první pond. v po
ste, 2. v pond. po kříž. ned., 3. v aut. v
týdní sv. anř., 4. v pond. před sv. Šiln.
a Jud. Koně“ a dobyt. trh: 1. v první pon.
v posté, 2. v pond. po sv. Šim. & Jude.
Trh na vlnu: 1. v ont. po Bot. Tčle, 2. v
out. před Vánoci. Týd. trh kald. středu.

holešov, !. v střed0p., 2. \! out. po Bot.
Tele, 3. v out. po sv. Anně, 4. druhý out.
po sv. Váel., 5. ve čtvrt. po _sv. Lucii, a
na těchto 8 dni ty'h. trh. Trh na len, na
prizi & vlnu o týhod. trzích kaid. středu.
Dohyt. trh ve čtvrtek před valným trhem.

llolomouc (Olmůtz). l. v pond. po ned. v
okt. sv. 3 králů, 2. v pon. po sv. Jiří, 3.
třetí pon. po sv. Janu křtít., 4 druhý pon.
po sv. Michnlu. Velke lýdní trhy ten den
před kntdýnt ročním trhem. Trhy na lena
nn přízi před jnrmar. & o jarmarríuh,takč
kutd. středu a sob. o obyčejných trzích.
Trhy na vlnu: 1. ve středu po sv. Duchu,
2. ten den před \'š. Svat. Trh na koně :!
dob. vždy 8 dní řed kntdým jarmarkem.
Obyčejné týdni trhy ve středu a sobotu.

llostěrndlce (Hosterlitz, okr. Krumlov.), 1.
v out. po 1. nod. po devítn., 2. v out. po
křitové ned., 4. na M. Magdnl., 4. na sv.
Ludm., 5. na av. Kateř. Pudnou-li pak tyto
tři výr. trhy na soh., ned. neb pon., drží
se v nastávající out. Týdní trh kat. pou.

nosíim (Hósting okr. Buděj.), ]. v první
pan. po sv. 3 králich, 2. v pon. po smrt
ned., 3. v pond po sv. Fil. a Jakubu, '4.
v pond. po sv. Michalu. Trh na len, přízi,
vlnu koně & dobyt. v sob. před katjnnn.

Hradek (Erdbev, okres Jamal), roční trhnn sv. Jakuba étš.
Hradiště (Ilradisch), 1. druhé out. před ma—

sopuatní ned, 2. v out. po třetí ned. velk.
3. v ont. po av Marketa. 4. v out. po na
rození P. Marie, 5. v out. po sv. Martine.
Přední trhy: l. v druhé pon. před mnsop.
ned., 2. v pond. po třetí ned. velk., 3. v
pond. po nanebevz. P. Marie. Trh na len
a přízí o předních trzích, též ve středu a
v sob. po celý rok. Trh na dm 0 před
ních trzích. Koůští trhové každý pon. Trh

ne dob. 53k týhod. trh ve střed. a v sob.Hranice ( eisskirch), 1. dne 24. břez., 2.
v pond. po sv. Jakub. Stará., 3. \! ont.po
sv. Michal., 4. v ont. po sv. Barboře. Trh
na vlnu: l. v pon. první po av. dann N,
2. v první pon. po sv. Mich. Přední trhy
v sob. před těmito 4 jarm., na naroz. P.
Marie, v sob. před sv. Lucií. Trh na len,
přízi, vlnu, kon. a dob. nn den'předn. trhů.

Hrozenkov (okr. Brod.), 1. v ont. po sv.
Cyr. a lleth., 2. v out. po sv. Urb., 3. v
out. po nanebevzetí P. Marie. Týhod. trh
každý čtvrtek.'

Hrušovany (Grusbach, okres Jaroslavský),
1. dne 2. led., 2. na' sv. Fil. a Jak, 3. nn
sv. anř., 4. na sv. Martina. Týhodní trh
kaldon robotu.
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llulin, 1. v out. před sv. Fab. a Šeb., 2.
v pondapo av. 'I'rn'ttct, 3. \' pond. po sv.
Bnrtol., 4. v ont. po sv. lluvlu, na dobyt.
trh ten den kdy jarmark. 'Trh týhod. na
obilí: v out. každý týden. _

Iinun'n ni-mecítá(Dcutschhnuse.okr.81ern.),
\I. v pt'tld. po ". .lunn I't'řt'stítt-li,2.vpon.
před Velk., 3. v pohd. pu sv. Web.; 4. v
pend. po sv. Lucií. Týhudui trh kužd. sob.

Ilnufnpt'če (Auopitz), !. ve čtvrt. před sv.
I'rolwp., 2. ve čtu. přetl sv. Nikod.,3.ve
čtv. před cín. posvícením. Velké týh. trhy:
1. ve čtvrt. před hromn., 2. na zel. čtvrt,
8. před Bot. Tel., 4. před Vánoci. Přední
trh ten den před knž. inrm.h'm'tsltý » doh.
trh každý čtvrt.. potom dobytčí trhové v
pund. v out. u xe stř v každ. téntdni k
přihminí a udehmíní, a lt prodeji skupov.
n vepřového dobytím 'l'rh na vlnu: I. ve
stř. po B. Tčle, 2. .en den před sv. Ilnvl.

nn.—lopcč (okr. Hranický), l.v ont. Pullm
mnie., 2. v uuterý po sv. Fil. & Jak., 3.
v out. po sv. Vavřinci, 4. v out po vínech
Svutých. Trhmé týhodni každý čtvrtek.

llsčztlllce (okr. Bučov.), !. na postní stř.
pu n. Duchu, 2. na sv. .llmtin.

Ivančice (Venčice, Eihenschite), ]. v pon,
nmsop., 2. v pon. pu uv. Urb., 3. v pond.
před nnneb P. M., 4 ve čtvr. po sv. rů
žeuci, 5. první pon. v adv. Dob. trh před
knžd. trhem výr. Tý'h. trh v ont. & v pát.

Jnltlál čili .Intmv (Johnnnillhal, okr. Šim
horský), 1. na sv.
nerez. P. Mar., 3. na uv. Tom. np. Veliký
týdní trh v out. svutnd.

.lnromčřlee (Jnromčřitz), Lun sv. Valent.,
2. v první ont. po Angole Meriči (v pon.
před tím dobytčí trh), 3. na sv. Marketu,
4. na av. )tnt. Ev., 5. na sv. Martina. 'I'r
hové na konč a jinší dobytek drží se ten
den před jarrn totiž: 13. února, 12. čer
vence, žl. září a 10. lísmpudu. Trhové
týh. od H. ztlřl až do 1. dubna kli. sob.

.luroslmlee (loslovitz), 1. v pon. po Bož.
T., 2. v pon. po sv.anř. Týh. trh kai. out.

Jedovnlce (okr. BlanJ, |. v pon.po|lrom.,
2. v pand. po bile ned., 3. v pon. po sv.
Trnjiui, 4. v pon. po sv. Václavu. lt'oňlltý
n duhytčí trh v pondělí po každém jarm.
Týhud. trh každe pon. Každý výroční trh
po 8 dní se povol. v prodeji a v koupi.

Jemnice (Jamala), 1. na nv. Apolenu, 2.
v pon. po třetí ned. Vclh., 3. v pon. po
Boz. Tele, 4. na rv. Jak., 5. na sv. Mich.,
6. v pond. po IV. Oud'rejt. Trh na koně a
Ílt b. ten den před kaž. jarní., potom první
out. v knžd. mes. Týh. trh kaž. out.n sob.

Jevíčko (Gewitschř, l. v pon. po devítn.,
2. v pon. po 4. ned. Velk., 3. v pon. po
Bartol., 4. v pon. před sv. Keteř. Trh na
len » přízi každý out. po celý rok. Trh
rm dolní. každý outer. '

J \ištn'it'c (.tuspin., okr. Znojeln.),ročnía
|l1|l)_\'lůilrhtnó: l. v out. po sv. Matčji, 2.
druhý pon. po av. Jak., 3 _v pon. po nar.
!. limit, 4. v první pond. udtentní.

Jil'l, 2. v pttttd. přod_

Výroční trlmvč na Moravě.

Jihlava (lglmn, 1. ve čtvrt. po nv. Mntčií.
2. ve čtvrt před sv. .lnn. křt., 3. \e čtu.
po av. Lidmilc, 4. ve čtvrt. po sv. lt'uteř.
Trh na vlnu:
2. ve čtvrt. před av. Vurtilou. Přední trh
před vč. 4 jnrmurky. Trh na len a přízi:
1. ten den před sv. .lnn. křtít.. _2. ten den

řed sv. lttttt-ř. Trh na koně a dobyl. před
nžd. jnrnmrlt. Týk. trh kužd. out. a.sub.

Jimramov (lngrowitz, okr. Novellu), ]. v
pondčli po nunebetst. Páně, 2. v pon. po
puvýš. sv. kříže. Velící trhové: 1. v pon.
po smrtnč ned , 2. \“ pon. před iv. Tom.
up. Ilobýtčí trh po nnnebevstoup. Plné.

Jiřice (lritz, okr. Kruml.), |. v out. po srnrt._
ned. 2.v út.po sv. Vavř., 3. v út. po2l. říjnu.

Jlčin Novy (Neutitschein), I. ve stř. před.
obrácen. sv. l'av., 2. ve stř. před sv. Du—
chem, 3. ve stř. p.. sv. \'mř., 4. ve stř.
před ev. Šitn. & Jud. Trh na koně a dnb.
ve dny trhů týroč. Trh nn len a přízijako
týh. trh každ. sobotu. Trh nu \'lnu: první
pand. v červnu a druhý pon. v listopadu.

Jičín Stari (Alttitschein),1..vpon.podružebué ne , 2. v pon. po sv.Petr. . Pav.,
3. v pond. před sv. Václ. Koňský a dob.
trh v tytéž dny. ' *

Jivow't (Giebau, okr. Šternh.), 1. ve středu
před Božím vstoup., 2. ten den před sv.
Bartolom. Trh týhodní každý pondelok.

Kamenice (okr. Jim-v.), 1. v out. velik.,
2. M av. Jak. Včtš, 3. na ev. Vtícl., 4.nu
sv. Šim. a Jud., 5. na sv. Tont. np. Dob.
trhové ten den před každ. jarm.

Knrtousy(u Brna), doh. trh | .v út.po kon. trh.
Brnčusk. v březn.,2. vpon.po Troj., 3. \'pou.
po sv. Vdcl.,4.út.po koů. trh. Ilrnčns. \ pros.

Kounice Dolni, t. nu sv. Fab. a Šeh., 2.
na den ". Josefa. 3. na SY- Flor., 4. na
sv. Jana křtít., 5. v pond. po ev. Fclixu
Adnuk., 6. v out. předev. Kateř. Padne-ti
l:, 2.,3. noh4.jnrm.m prit.,sub.ned., drží se
vpřícház. ond. Trh na obylí každý čtvrtek.

Kounice orni, 1. 10. dubna, 2. 14. čer
vence, 3. 3. října, 4. _9. listop. Pndnon-h
trh. dni na sob., ned. neb svátek, budou
se den potom držeti.

Kelč (Kelče), 1. v out. před sv: Mutéj, 2.
v pond. po sv. Fil. & Jak., 3. v pand. pu
ozdvíž. ". kříže, 4. v out. po natšl. t'..

gorie, 5. v pond. po sv. Alž. Týh. trh ve
čtvrtek v knždem temdni.

Klobotlkv (v ok.“llnstop.), !. v pon. po sv.
Trojici, 2.\'pon.'po Vnt'.,3. Vpon. \' lnu.—lé,4.
\'estř.po s.Vch.,5.n.s.Burb,Trhnuub.k.pnn.

Klobouky (v okr. Uh. Brlesk), 1. v out.
po obrat:. sv. l'avl, 2. v out. po telk., 3.
na den sv. Jak., 4. na den sv. Jiljí, 5. v
out. po poslední ned. svatod. Veliký “trhv
pond. před nar. P. Christa. Trh na dobyt.
ten den před každ. jarmark. Doh. trhkuž.
pond. po celý půst. Trh obyčejný knidu
středu po celý rok.

Knlulce (Kniehitz, okr. Boskovsltý), ]. 15.
červ., 2. T. řijna. Velké týdní trhy: 1. v
pond. po sy. Markétě, 2. v pond. po av.

1. ve čtvrt. před Petronil., —



' „NUM-lead.
Prant Ser. Roční trh a dob. v pond. po
|v_. likuidli. '

Kojetín, [. v out. po třetí ned.'veiik.,2.v
out. po sv. letouši, 3. v out. po sv.'ller—
tímu, 4. v out. po sv. Fab. a Šeb. Trh
dobytčí v pon. před kazd. jarmark. Týd.
trh každou středu.

Kokory (ohr. Her.), výroční :! dob. trhy:
!. druhý pon. po sv. 3 králíci), 2. v pon.
po druhé ned. velk., 3. v pon. po sv. Pet.
:: I'av. , 4 v pon. |t0 sv. Frant. Ser.

Konice (okres Uiom) !. v pond..po nar.
P. Marie. *.'. v outerý po av. Murt. Hlavní
trhové, 1. ve stř před veiik, 2. ve střed.
před vánoci. Dohytří trh ve středu před
veiiton. :: ve středu před vánoci.

Koryčany (okr. Kyjov.), v úterý po nov.
roce, 2. v úterý po bílé ned., 3. v úter.
10 av Trojici, 4. v úterý po rv. Vavřinci
ýhod. trh každou středu. Dobytčí trh v

pon. před kntdým výročním trhem.
Kostelec (okres Plumi.), ]. v out. po druhé

ned. velk., '2. na sv. Vevř., 3. v (mt. po
nunchcvstoupmí Páně Trh nu ohilíkutdé
out. po celý rok.

Krdllco (okr. Frogu-j.), 1. v pond.po pro
vodní nod., ?. v pond. po nv. .liiju

Krásno toiu'. Mez—oř).i. na sv. Jiří, 2. na
sv. \'ml'. Týtini tri) každý pátek.

Kroměříž. (hremsierř, 1. druhý pon. v po
ste, 2. v pon. po čtvrté ned. veikon.. 3.
v 5. pond. po sv. Duchu, 4. v out. před
av. liltnuřem, 5. v out. po sv. Lucii, liv
ont. po sv. Domin. Přední trhý1.v4.eob.
po sv. Duchu, 2. v den po lv. list. 3. v
den před sv. Lucii. Trh na len :: přízi
klid. týd. trh. Trh nn vlnu ve stř. po 4.
ned. \'eik. Trh na kon! | dob. 8 dnípi'ed
výročními trhy. Týh. trh kat. sob.

Kt'umhřrky (it'h'va hora), 1. v out. velk.,
2. na sv. M. Mnjd., 3. v pond. před ev.
Aitb. Trh koňský u dobytčí ten den před
hatdým jnrm.

Krumlov (Iihhrisch-Kromau)i. v pon. po
hromniv. 2. v pon. po sv. Filip. a Jak., 3.

v pon. po porciunknii, 4. v pon. po ev.Martine. Ve. týlu. trhy: 1. na tel. čtv., 2.
ten den po ev. Tom. ep. Trh ne len . na
příli: 1. v pon. před sv. Cyr. n .“, 2. na
sv. Annu, 3. ne IV. Mart.'l'ýh. trh kat. čtv.

Křenová (Krónen, okr. Třeb.), 1. v poed.
po velk., 2. 24. června, 23. v pon. po sv.
Sim. & .iudé.

Křižanov (okr. Veik. Mezek), ]. v out.
před sv. Fab., 2. ten den před av. Joe.,
3. v out. Před P. hier. andi., 4. v out.
před sv. iiat. Koňský a dob. trh před kal.
ruč. trhem; trh na vinu ten den po nv.
Pet „ Pavlu, týdní trh každý pátek.

Kunovice (okr. iioieřov.), l. v pond. po
lironm., 2. v pund. po bílé ned., 3. dne
4. červ., 4. v out. před nel-ol.. P. Ierie,
týh. trh kntd. pand.

Kunstút, 1. dne 2. ied.,2. vpon. př.vi. Sv.
trh na vinu 1. na ]. Křttt., 2. .. ".Vdei.

!

Kuřim (Garcia,okr. m.), 1. v pend. po
sv. Fab. e Šeb., 2. ' pond. po sv. Jiří
3. na sv. M. liajd., 4. v pend. po všech
Sv. spolu i trhy na dobytek.

Kvasice (okr. I(rorúčř.), ]. v pond. před
hromn., 2. na druhý pon. po veiik., 3. na
sv. Vác. ; když ten evdt. ne ned. případne,
v pnnd. na to se odloží, 4. v pond. před
ned. adventní.

Kyjov (Gaya), 1. v out. před květ. ned., 2.
v uut. svatod., 3. \! out. po ev. anjeln St.,
4. první out. v adventé, 5. ve čtvrtek po
hmmm; trhové koňštt: 1. ve čtv. po smrt.
ned., 2. ve čtv. před sv. Duchem. Při tom
také ten den před každým jnrm. trh na
koně n dobyt.; týh. trh hnidy out. n pet.

Lanžhot [. v úterý před ". Duchem, 2.
v out. po ev. Bortel.. 3. v out. po všech
Svat. Trh nu dob. před výročným. Kdy!
všech Sv. v pon. přípedne, bývá dob. trh
také v outerý.

Louka (Wiese) 1. tento pon. po vel. 2. v
pond. po jmenu P. Marie, 3. v pond. po
sv. Martine.

Lednice (Eisgrub), 1. v out. po sv. 3 král.,
2. v pon. po 4. ned. velk., 3. v pon. po
sv. Jiljí, 4. po první ned. odven.; týh.trh
keidou otředn.

Letovice 1. v pond. po ned. kýehevné, 2.
po nv. Pet. : Pev. 3. v pon. po sv. Jiljí
4. v pon. o sv. art. Vei. týh. trhové,
!. ve utře u před velk., 2. ve středu pře:
sv. Duch., 3. ve stř. před ven. Trhý koňd
akt: 1. v pon. po druhe ned. port., 2. 
pon. před jnrm. ev. Pet. a Pev., 3 v onv
před sv. Jiljí, 4. v pon. po jel-m. sv. ert.
Přední trh den před kal. jarm., trhy ne.
vinu: [. v out. před neiez. sv. kříte, 2.v
out. po povyiení ev. kříie.

Lhota hrozna (okr. Streda.) 1 v 4. out.
v poste, 2. ve 4. out. po velikou., 3. V2.
out. po nu. ?. Ierie, 4. v 1. out. v edv.

Libovn (Uehara), 1. v pon. po jmenu Jel.,
?. v pon. před Regate, 3. na sv. Jehnbe
větě., 4. na av. Hart., 5. na IV. Jon. před
held. roč. trh na dobyt., vinu, přízi . len.

lelny němec. (Dentsch-Liehau),1. v pon.
po sv. Velent., 2. v pon.po vstoup. me,
3. v pond. po neneh P. ler, 4. v pon.
před vš. Sv. Trh na koně : dobyt: 1. v
sob. před 1. ročním trh., 2. dne 2. list. a
padne-li ne ned., dne 31. října; týhodní
trh keldý čtvrtek.

Li nik (Leipnik), 1. v ent. po ohr.ev.Bav.,
*, ve čtv. po ned. dražeb., 3. ve čtv. po_
B. Tčie, 4. druhý ent. po sv. Jak. : Anne,
5. v out. před vč. Svet. Přední trhy ten
den před kai. jarm. na len, přízi, vlnu a
doh. Koh. trh: 1. du týdn. totii: od stř.
v 2. ned. postní el do pítko v příit. t'ýd.
2. druhý týden po druhé led. postní po
dva týd. od stř. II do druhého pít.; týd.
trh v pond.

LI ov (okr. Stran) 1. v pon. po vi. Sv..
& druhý pon. po velkou.

Liptál (okr. Voda), 1. ' out. po novele
14



i!? 4. ' out. po .. Vlt. |
tek.'l'rhtft. hu, ut.

(Ldrch), !. v pon. po ".

. Pu.,i.byu
L' noh Li

[nulu.Mtv'“ pon.
l'Oitt_

'mmm (m.
nh. : Šrb., 2. v on. po lol. ntoupeni „

8. v pon. po rv. .Ile, 4. v pond. po ".
Martinů, tyh. trh hdd. pond.

thenčico (Krum. ok.), !. v 4. pon. ' portů,
2. v pon. po tv. Pot. . Put. and3. v
pred „( "at, 4. v 2. pon. pied rv. Euch. '

Litovel (Littnu), i. ' olt. po obrácení uv.
Pul-, 2.'v out. po nutné nod. 3. v out.
před ov. Jůn. lite-t., 4. ' out. phd u Mich,
5. na ". lihnlúte. Přední trhy vsob.pte.t
tčmi jun.; trh tn lat &ptal na obyčej.
rocni . tyh. trh;. Koňaky . dob. trhS dni
prod jartm; týdui trium hi. pon. : pů'ek

Lomnice (oh. Titnov. 1. dne 7. lado-|
?. v pouti. po dm n.l., 3. v pouti.
po av. innoc., . v 00. po w. lavic-„wi
trh na dobyt. ' t h. hh vd dredu.

Loštice (okr. :! am, i. ' octu-ýpo " :;
hrál 9. ' on. po Indů.. 3. v outer-)*pt:
sv. řot. . nv., 4. \! autori plod

Lisice (okr. limit.) 1. ' out. po own..
2, u ". Jiti, B. v out. po nmohcn. r 
xor., 4. v out. po ov. Leo . Pud hid.

t

View the" nuler-vč.

M), ah).tuje-UJ.—
. 2. n ". Intim, 8. v pon. po

u. 8 hdi. „hdmi trh haldy čtvrtek.
dr.Krum.),l.non.be.

2 n ". Jiijt, . v out. pop.-ctu duté
V (Bitti-nu, ohr. Motu—im,]. v „. po

*btiónoci.,1. v „Ayo Porcinnh. v 'n.
Il ll - l . , .

"listek 1. na tučný čttfteh, “:. preci Lvét.
neděli, 3. ve čtvrtek po Boi. Tělo, 4. ve
čtvrtek po nanebevz. i'. Ihr. Koňský :
dobyt. trh ve čtvrtek?pred „Tomáš. Dobyt.
trh ve čtvrtek plod vicmiSvnt.; týh. trh
hnid. čtvrtek.

' filmu-in- (WMF . .“. Brit.), ?. dít—ti '. po sv. ii krů , ?. druhý pon. po umim

|
5. St. :

1

|

I

i

arm. j t kon. . dóhyt. tr . ton denpu :
arm. tr ln vlnu; t h. trh .hld. sohotu.

alum-ice (ohm
J.o'v. Valent, 2. v pon. po 4. nod. vel., . ,

v 011.po ov. .. linii., 4. v pon. po .v.
V olavu. trh hnul. čtvrtoh—

Medlov (Hedlnu, ohr. lidi.), ]. v out. po
rv. Janu Enns.,9. dne druhého července,
8. dne i. 11h.

Měnil: ( Gaiu, oh. zim.). i. v out. po „.
Hluk.. ?. v out. po ". Frant. S., 3. druhý
out. po sv. lihollíi'

Měřín (Woleil, oh. Ýei. Hotelu) ]. na lv.
int. ap, 2. na nv. Bevor. Dobytčt trhy v
out. pred nikon., plod ". Duch. | po
pouti P. Murto. _

Ilenhčanttůeků(W-iachisch-Mnoritsch),
l. v out. po rv. 8 hil., 2. v out. po av.
Trojici, 8. v out. po iv. Bnrtol, 4 v out.
po ". lnrtin., 5. v out. prod hlt. neni.;
trh n vinu: ]. v out. plod ". Jon. N.,2.
v out. po uv. Torelii. Dob. trh ten den
předhtdým ]ltll; týh. trh hid. pouti.

Mou—řiď.Velká ((Iron-Hummin), l. v
cm. po lv. Fab | cb., 2. v out. po hitů
ned.. 8. v out. po ". Prokop-, 4. v out.

o sv Maxmii.,6. ' out. to ". Ondtejieiltó trhy týh : i. tu vol ! pitch., 2. na
IV Tom. up. Pred-t trh před hattrhnrh
na Ion, pi'ili, kon! | jiný dobyt., ten den
na hl. 'arm.; tydul trh hutd. cti. : út.

Dl hotov ( holuba-'), !. v out.po nv. ah.
u Šob...8. 1 out. po drutoh. ned.,8vout.
str-tom &.v out. po sv. !Iarhétů, 5. v
out-r. po unebovzoti P. linie, 6. po av.
Noi-vn, ". ' out. po ". lartinu. PM.-dnt

trh: 1. lt, duigha prv. jarm.,2. osmht pht hrlým, . čtyry dnt prod rel
mym; trh na koně & toriičný dub.

"n.l.), 1. ' pond. p.) .

týh. trh Initi "střed. :

i

i

i

|

.

,

i

l

i

i

Ti.druhý pon. po ". Bart.. 4. dne 8. hin.
Bl.-taritticc (agua), !. pon. po I.ttod. po

.:-_-—.it„;:\u_: v pon. po kulové nad. po
“““ V! lmr'oz. l'. Nar., 4. v pand. yn .v.
Mutt. Velký týh trh v pand. po nunrh.
t'. ihr. Trh týtt. Rudou sobot. Du hoh
nlto trhy: ve čtvrt. od Dianou nett., .
ve “vrt. plod lv. "tim.

.“ohelno (okr. Nánht), i. v out. mto
dnů.,2. u ". Untuk.

Morkowleo u_ntr.tónů.), ]. 1 pm:. p'ed
sv. hac-t t.. 2. v pouti. po nar. i'. Ihr.
Veik. trhy: v poml. přcd vcihunoct . ve
sti-edu prod vánoci.

Mrákotin (ohr. Telecký). i. v mono,. out.
2. v pátek po ". Pii. . Joh-th. 8 na ov.

4. u sv. \'úclun. Dobytči trh ten
n. » trh roční.

Mylllboflcc (okr. ilrotov). i ' pand rnalezeni nv. kfilc, ?. ' out. po uv. Jijt.
Námbůl, u Olomouce, !. v pami. poluvo.

cabit, 2. \e čtvrt ptod ". Juu. ltt't..$."
ottodu rv. Burtoi., (. na ov. ihrt. Týh.
trhové atcion tttcdu.

Nůlllm \! Bm.,1.v out.
nik.. 2. \ out po 14. n
8. v out. po pnnt nod. o ov. Martini,—t.
' out. po novém roce. ohshý n dobyt,—[
trh ton don před každým jarmnr. Týh. trh

hidan robotu. h 2". odle, !. v out. po romníc1 . vont.
pti—i'mJuna lup., 3. v out, po ". Bartoi.,
4. 1 out. po Vl. Svnt. Trhovo na len .
thi den pted ma. inf-t. Trh na dobyt
ten den po tutti. jam.

Nedvédlut, !. v out. po umrtnó ned., !. '
out. po ". Ilarhótó, 8. v out. po "Jiljí,
4. ve čtvrtek po Brndnuhém 'arm.,pred po
čet. '. Elric. Týh. trh hal . robotu.

Němčice, u Brna, 1. prvni out. po nov
roce, 2. ' out. před Bolim Nic-t.

Němčice. u Olomouce, !. v pon. po hra
neci., 2. v out. o Burtol.

Německé (okr. man.), 1. cin ?. ml).
?. dno 11. .in. Dohyt. trh na oba jnrm.

vanlco. 1. v druhý pon. postní. 2 druhý

o 2. má. po
. po ". Trojici.

' Eon. po Bol. Tel., 3. v po.. po mtr. i'., 4. druhý pon. po ". Inrtině. Dohyt.
trh 0 holdem výr. trhu.

Nosislav. (Nllsllu. okr. Židi), 1. aut. pu
". Janu tm.. 2. v out. po ". latino



' Vinciuto“l-“

NOVÁ Ven (Neudorf. okr. Outta), 1. v out. 1po av. Frant. de Pant., 2. v ul. po nl
nebevzrtl P. line. 8. v out. po lv. m
kulišu. Trh hbyté! před jaru).

Nové Město (Neuhdd),'t. ve urod- po
llromn., 2. ve středu ". Duchu, 8. ve
středu přul sv. Jak.. ťve ripu sv.Prnlt.,
5. ve čtu. po ov. Ondřeii. Pak kaldý den
před jarm. koňnh' . dobytčí trh.

'(lbramkontel (v žnojensku) ]. dne 26.
března. :. dne 20. srpna na ". Bernarda.
Dopoledne trh na dobytek.

lernznlte (Wolframu, okr. Km.-il.)], n
obrac. sv. Pavla. 2. v out. po „. Trojici,
3. na nv. Malo.

Otočná (okr. M roční trh dne 22. čer.
(llešulre ((tel.) 1. v pon. po Boll V.!Mp.,

2. v pon. po ". Vid. Trh na vlnu v out.
po nv. Murt. Koňské trhy: 1. v pon. před
r. Fab. !: Šob.,“3.va poBollm"tu
3 v pond. po nv. Václavu, 4. v pompřn
,y. Martinem. Týh. trh kaz. pOnd.

Oleksovic-e (Olkoviu, okr. zn.), 1. na den
uqu. P. Blur.,dne 9. červ.; připadlo-ři
tento svátek na sob , tedy ten pond. po
nřm, 2. v on. po sv. Rocha.

Otomoue ( můtz), atdjako na straně207.
0 atov (okr. Třebíč) 1. v pand. po sv.

anu křtí-'., 2. na sv. Ondřej. Dob . koň.
trh na oba jarm.

Osoblaha (Hotzonplm), ]. v pond. po
obru—úd lv. Pu., 2 v pon. po drui. ned.,
3. v pond. po nv. Janu khit., 4. v poud.
před 08101. P. ler., 5. v pon. po nv. li
kuláši. Trh nc lon . a_npřízi. . týh. trh

kn. pit. Koh-kg| dobyt. trh hid. jam.osloveny (okr. vaně.), [. v pon. po kvet.
ned., 2. v pand. po sv. Janu křtil., 3. v
pond. před ov. Havlem.

Ostrava mor. (Osu-n, Iihr., v Novo-Jie.
kr. ), !. ten den po nov. roce, 2. na av.
Ilut., 3. ve ctřodu před vrtoup. Plne, 4.v
gon. po Porciuk., &. na sv. Haloun, 6.
v pon. před sv. Cecílií. Dob. : koňským:
před kn.. jarm. Trh na ten, přízi | vim:
1. v sob. po n. Fil. . Jak., 2. v sob. .
nv. !ichůlu. Velkdjýthhy: ] v ont.přod
vin., 2. v out. před velřř. Týh. trh lu“
eulmtu, n černa IVM'kutdé onterý : |..

Ostroh (Om-n, 1. v outer-ý před maso
neděli, 2. drn pond. po sr. Řehoři.,
Sté pand. po sv. Ducha, 4. v pond. před
hodami. Týh. trh kal. patr-k n ten'deu před
kat. jarm. trh n kone : nu dobyt.-k.

"..trovnčleo (Schwnnkiroh, okree Ivan
čický), \'ýroč. trhy: !. v pondeli po n'.
laur- (ló. ledu), ,. v pompoBot. Tete.
8. v pon. po nar. P..., 4. na den sv. Barb.

Ončtímnny (Kjev. okr.). !. v outer; před
". Aman. P ., 2. v out. po ". Hubnuti,

vdob. vrh před výrnčnfh. '
Okula vice (okr. Prost), 1. v out. před sv.

.. :. v out. před n. Lucií, 3. v nutc
před cv. Ilit—.h.Trh nl dob. v pond.
kattlým jarmárkem.

Paakoiv [Park-n)., t. ru den sv. Jiří. ., .) :

no'.;
„c.„a moi.?.lulu.tím.v. Lakai lv. u » leh,pili, '
na . dob. vzdyo j...

Pouzdrany(Pau—, okru m.), 1.
plmd. po hro-m., !. v pud.—po 4. na
velkou., 3. v nd. př“ "IV. Pdf—
Panl..4. v erpl'cd sv. Jítjtm.

Plumlov. l. v out. po pot ned. amp.,
12.v nut. po B. Tóře, 3. pod. ut. Indů"

Poalh'm (Hanel, okr. Erez.). !. _ dna.,
sv. l'uv., ?. u. ". Fil. | Jak., 3. v OÚ
předn'. I'etr.. Pul., 4. |. "..tak“
5. v out. před n. mch.. tt. ne u.
jestlihy ale 1., 2., 4., u 6. jar. nail. *
nn ned. připadl, drn na příští out. Trh .
koně: ]. nl obrácení". hv., !. u li.
h'nteř. Týhudní lrb knirtó ponddt.

Pohořťlice (Pohrlitl, c-hr. lidi.), ]. ' orli.
po uv. lat., 2. v out. po nulu. ". Nite.
3. v unt. po av. Jak. vétl., (. ' out. po
sv. Františku Seraf., 5. v on!. po ". 0.
nlí-eii.Týhodní trh kaldé outerý.

Polrllradlre, 1. dne 26. červnu.2. dne ll.
liolupada.

Polešovice (okr. "rad. , t. u obráo. „.
Pula. ?. v pand. pře lv. Janem Křem—
telenu 3. druhý pond. po av. Vacl.

I'olštnt (Bodeustndt), 1. ve středu po ned.
dmi., 2. v out. Svatodui., 3.ln n.l(oteř,
4. ve čtv. po sv. Bartol. Trh na len,-' Md,
koně & dub. ten den před každým ar..
Trh na vlnu ve střed. po vyvýt. ".lrřtio.
Trh obyčejný klidu robotu.

Pozlm'lc (okr. Brod.), 1. v pond. po ned.
drat., 2. v pond. po ". Petra : Pul-„&
v pand. po pon/teen! cluřoken. 4.v po..
po av. lat.

Pozořic (okr. Stiskem), !. v pand. před
sv. Fab. & Šob., ?. v out. Svatodnl., 3. v
out. po posvícení, 4. v pon. po ev. Ondrou.

Pravlov (Pr-litr, ohr. iii.), 1. v pon. př.
". Duchem, ?. v pond. před av. Vav., 3.
v pond. po sv. Hart.

Prostějov (Proslnttx), 1. v or.. otředo—
posli, 2. v out. před vstoupení (n!, 3. v
první Mon-k po nnnebenoti ?. loríe. L
na druhý úxcrek po všech svat cb.?řednl

094

_lrhypřed hid. jen.. Trhy..= . přflh
]. v po.. po středop., 2. ' on. před lv.
Abdon., 3. v pon. před ". rn. . Jud....
v po.. před pvčothl I'. lu. Doh. . koň
ské trhy: ]. v pool. před středem, I.
přodpod. úterý před nnebenett Pinč, 8.
předpo out v np., (. předpolt. outer-ý
předav. 1m.llud.be.trhhtd.pon.u ete.

Prostomčřloo (Promatic), ]. v oad. po
květ. ned., 2. v pod. po ov. .!le 3. u.

_ g'- T099! 31
Přerov (Premn), Lv out. po smrtné ned.,

2. u out. po vstoup. Páně 3.vposl.úterý
v srpnu, 4. v out. po vš.Švat. Trh před
kntd. jarm. Týhodní trh v out.avpútek.

_ Přibor (Freiberg), 1.v pon. před bromu.,
2. v pon. před tv. Fil. :: Jak.,3.v pond,

'před sv. Jakubem větí., 4. v pond. před
sv. Hedvik. Trh koňský : dobyt. 1. v

14'
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bond. po smrtné noci„ 2. v pond. po sv.ítu, 3.v pond..po naroz. P. Marie, 4. v
pon. po _sv.Hart.. T_rh_obyč_ejnýkultob,

Račín. 1. v out.“ver.—23cmdětí po sv.Mart.
Redhniř (Rothninhi u Svitavy), 1. dne 25.

července a padne-liv ned., tedy následu
jícího dne 2. v pon. před posvícením císař.

Rndostin (okr. Velk. Mezek). 1. dne 14.
února, 2. dne 7. máje. 3..dne 3. října, 4.
dne 16. pros. Trh kai. sob.

Rouchovany (okr. Hrotov._), 1. ve středu
před velikou., 2. ve střed. po sv. Víte, 3.
ve středu po sv. Jiljí, 4. ve stř. před vú—
noci. Koňský trh před každ..jarm.

Rousínov \itaussnitz, okr. Slav.). !. v pon.
po sv. Jos., 2. v pon. po sv. Trojici, 3.
v pond. po sv. Bart., 4. v pond. po sv.
Frant. Týhod. trh kazdý out. & pitek.

Rajhrad neb Rajhrady (Raigern), Lnaden
sv. Benedikta, dne 21. března, 2. na den
sv. Vavř. dne 10. srpna, 3. na sv. Tomá

_ še ap. dne 21. prosince. \
Ride nová (Neureusch, okr. Telecký), ].

druhý čtv. po velkou., 2. v out. po sv.Pet.
& Pavi., 3. v out. po sv. Voršilc, 4. v out.
po povýšení sv. kříže. Trh dobytčí tenden

_ před kald. jarm. Ty'hodní trh kuždy' pon.
Riče stará (Altreusch. okr. Tel.), 1. na sv.

Josefa dne 19. března, 2. na sv. Víta, 3.
na av. Havla. *

Roketnice (okr. Třeh.), ]. v 2. střed. po
sv. 3 král., 2. ve stř. po ned. Miserikord.
3. ve stř. po sv. Pet. a Pav., 4. ve střed.
po sv. Frant. Ser.

Rosice, 1. ve stř. po nov. roce, 2. ve stř.
po sv. Jiří, 3. ve stř. po sv. Ano!, 4. v *
pon. po sv. Haviu. Týhod. trh kai. střed.

Rožnov (Rolnau), 1. ve stř. před Hromn.,
2. ve stř. před sv. Janem křtít., 3. ve stř.
před sv. Annou, 4. ten den před vš. Sv.
Dobytčí trhy ten den před každým jarm.
Ty'hodny trh každou sob.

Rosveid (Rudoltice, okr. Osob.), 1. v pon.
po sv. Jak., 2. v pon. po sv. Šim. . Jnd.
Trh na vlnu: 1. na sv. Jos., 2. v pon. po
4. ned. velk. Na len a přízi trh kat. out.

“ mařov (Rómerstadt), l. v pon. před sv.
uch., 2. na navš. P. Marie, 3. v pon. př.

sv. Mich., 4. v pon. před sv.blert.,5. druhý
pon. po novém roce. Týh. trh hot.sob.

Slávičin (okr. Brod.), 1. v pondeli řed
obrňc. sv. Pavla, 2. v pond. po sv. ojt.,
3. v pon. před sv. Petr. a Bavl., 4. v pon.
před sv. Va'cl., 5. v pon. před sv. Mart.,
Dva dobytčí trhy na druhý a čtvrtý jarm.
Trhy na vinu: 1. na av. Vojt.,2. na sv. Cee.

Slavkov (Austerlitz), !. v pon. po obrdc.
sv. Pavla, 2. v p_ond. po 2. ned. velk,
3. v pond. po sv. Jak. vétš. 4. v pond.
po sv. Matouii, 5. v pon. po ev. Allheté.
Koňský & dobyt. trh na sv. Matouše. Trhy
týh. kazdý outerek a pátek.

Slavonice (Zlobings), 1. v pond. po .sv. 3
král., 2. pand. po smrt. ned., 3. v pon.

o sv. Trojici, 4. na sv. Matouše, 5. na
sv. Alžb. Velke týh. trhy: ]. na zel. čtvrt.,
2. v pond. před sv. Duch., 3. na na'l'om.

Výroční trhové na lořave.

ep. Trh.doby_tčí v sobot p_řed.kud, li_arm
& z počátku prvníiio poutního týdne)!
na sv. Murt. od 14 do 14 dní. Trh týh.
kal. pon. Tuhy na vinu: ]. v pond. před
sv. Petr. & Pavlf, 2. v pond. po sv. Vlci.

Slušovice, roční &dobyt. trhy: 14. dubna.
25. srpna. 27. října. 24. listopadu.

Sovinec (Eulenherg, okr. Rym.), I.posled.
pon. před sv. Mat., 2. první středu po ev.
Duchu, 3. posled. out. po sv. Ondř.

Spálov (Sponau, okr. Uran.), 1. na sv.Jiří,
2. na sv. im. & Judu. Dobytčl trh kanady
roční trh. .

Sturč (Stare. okr. Třeb.), ]. v outerý po
Hrom., 2. na sv. Kuneg. 3. březnu; 3. na
sv. Jiří, 4. na sv. Jak. větě., 5. ten den
po narození P. Marie.

Stará lliše (místo na sv. Tomáše) dne 19.
března. na sv. Josefa.

Staré Brno. viz: Brno stare.
Stare mčsto (Altstudt), 1. v pund. před

masopust. pond., 2. v pond. po sv. Jiří, '
3. v pond. po sv. Anne, 4. na sv. Iiateř.
Týli. trh katd. out. .

Stonařov (Stnnnern, ok_r.Jihl.), ]. v první
pon. po hrom., 2. v prv. pon. po av. Pet.
:: Pav., 3. v první pou. po sv. vacl. Dob.
trhy o jar., týh. trh katal. sob.

Strachotín: (Ruusenhruck,okr. Znoj.)., l.
v nnt. \elkon.. ?. na sv. llurtol.

Stražek ; ve středu pred hrom., 2. v ten
den před zvóst. P. Mar., 3. ve střed.před
navbt. P. Mar., 4. ve střed. před nepoik.
poč. P. Marie. _

Strážnice, i. v out. po sv. Dorotě.,2. v out
před sv. Duchem, 3. v out. po navštiv. P.
Mar., 3. ve 2. out. po vyzdviženísviříic,
5. y out. po'ohét. P. Nar. Týh. trh kaid.
stř. Trh na dob. v pon. před jarm.

Střilky (Střílek, okr. Zdoun.), 1. v out.
před popel. stř., 2. v out. velikon., 3. v
out. po sv. Bartol., 4. v out. po sv. lluv.
Dob. trh 0 katdém jarm.

Studená (Studein, okr. Teiee.), 1. na sv.
Jana Nep., 2. na sv. Matouše. Vel. trhy:
1. v pond. po květ. ned., 2. v pond.před
vdnocí. Dob. trh 0 jarm.

Svitávka (okr. Bock.), l. v pon. po no—
vem roce, 2. v pond. po sv. Jiřl,3. vpon.
po sv. Vavř., 4. v pond. po sv. Havle.
Dob. trh v out. po každém jarm.

Svitava(Zwíttau), ]. v pond. po hromn.,2.
v pon. po navřt. P. Marie, 3. v port. př.
sv. Jiljím, 4. v pond. před sv. Mart. Velel
týh. trhové: 1. v pond. po 'sv. Jiří, 2. v

ond. po sv. Haviu. Trh na len a přízi
Enid. pon. Trh na vlnu ten čvrt. po na
iez. sv. kříže a“ dva násled. čtvrt., 2. ve
čtvrt. po sv. Jiljí a na tři čtvt.,na to koň.
trhové kai. pond. po celý půstu do kvet.
ned. Ty'h. trh kaíd. pon. a pát.

Šnfov (okr. Vrunov.), 1. v out. po sv.Cyr.
:! Meth., 2. na sv. Víta, 3. na sv. Dur
4. na sv; liavla. Dob. trh před kat. jarm

' Tydní trh kai. pátek.
Šatnvn (Schattau, okr. Znoj ), í.nn den sv

Fab. a Šob., pripnd. ale ten svatek v sob.
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nebo v pon., tedy se jam. budoucí out.
drtí, 2. v out. Svatod., 3. na sv.!ntouše,
4. v out. po sv. Mart. Trh ná lena přísiv

_ sob. po sv. llart. Trh týhodní kaz. pon.
Slmberk (Schildberg), 1. v pond. masop.,

2. po sv. Prok., 3. v pond. po sv. Alžb.
Velké trhy: 1. ve středu před vánocí, 2.
ve stř. před velk. Ko'ňští & dobyt. trhové:
1. druhou soh. \! posté, 2. v pon. počtvrté
ned. velkon., 3. ne sv. Alžbětu.

Šlepanice (okr. BrnénskJ, 1. třetí pon.po
velk., 2. v pon. po nancbevz. P. Mar.,
v pond. po Ilrornnicích

Štěpánov (Štépanau, okr. Jevický), 1. v
out. po 3 kr., 2. v out. po Hedardu, 3. v
out. po nanebevz. P. M., 4. v out. po vš.
Svet. Trh na dob. v pon. před trhem výr.

Šternberg. 1 v out. po hromn., 2. v out.
po velikon., 3. v out. po sv. Vavř.. 4. v
out. po sv. Havla. Dob. : koňitl trhové:
1. po obrdc. sv. Psvl., 2. v pon. před sv.
anř. Ty'h. trh katdý pond. . pitek.

Štítary (Schiltern, okr. Vran.), 1. Žhý out.
po sv. Jiří, 2. v out. po naneb. P. Marie,
3. v Out. po neroz. Christa P., 4. \! out.

o sv. Allbčte. Dob. . hoňřtí trh. před
ntdým jerm. __

homberg, (okr. Novojič.).1. ve středu po
kýchav. ned., 2. ve střed. po Boi. Tele, 3.ve
střed. po av: Bartol., 4.7vestřed. po sv. Hart.

Silmberk (Sehónberg), !. na obrácení sv.
Pavla, 2. v pond. po kvót. ned., 3. v pát.
po Bot. Tele, 4. dtčho srpna, 5. na sv.
llavla. Koňské . dobyt. trhy: 1. v pitek
před prvn. jarm., 2. v pond. po kvót. ned.

' Týh trh kal. středu a sobotu.
Svnhenlce (okr. Viškom, l. v pond. ms

sopust., 2. na 4tý pond. po Sv. Duchu,
3. v pond. po 'sv. Mich.

Telč. 1. v out. po str. Pavlu, 2. v out. po
druiebne ned., 3. \! out. svatodui., 4. v
out. po av. Anjelu Stráž, 5. v out. po sv.
llart. Vel. trh na zel. čtvrt. —7Dobyt. trh
před kat. jarm. Trh týhod. kai. out. Trh
na vlnu 1. v out. po sv. Fil. a Jak., 2. v
out. po sv. Havle. Trh na doh.vout. začát
kem kaidého roku . plk kaldých 14duí.

Tlůňov ('l'iůnovic), 1. v pond. před Hrom ,
2. \! pond. po sv. Fil. & Jak., 3. po nn
nebevz. P. Nar., 4. ' pond před sv.Kle
ment. Týh. trh hid. pond. :: dva trhy
na vlnu: 1. v pond. po IV. Medardu, 2.
v pond. po sv. Tercsii.
ottt. po každém jarm.

Tištín (okr. Roje—t.),1. v out. po sv. Jos. '
pěst., 2. v outer. po sv. Janu křest., 3. v
2hy' outer. měsíce Bíjns.

Tlumačov (okr. Repaj., v llrnd. ltr.), 1. v
pond. po 3 král., 2. 3. pond. po velko
uoci, 3 na sv. Jiljí, 4. na sv. Havle.

Tovačov (Tobitschau), 1. lní den po nov.
roce, 2. v outer. velkonoční. 3 v outer.
Hated., 4. \' out. po sv. Váel. Ty'hod. trh
v out. \! held. týdnu.

Truchlin (Tracht, okr.
po sv. Trojici, 2. v
3. v pond. před sv.

Hustop.), 1. v pond.
ond. po sv. Bortel.,
ndř. .

Dobytčí trhy v _
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Trnevke (Tyran,-okr. Třebom), 1. v iní
pond. v posté, 2. na sv. Jiří, 3. na av.
Jak., 4. v den všední po nerez. P. larie,
5. na sv. Mík.

Troskotovice (Treskovic, okr. Nikol), 1.
v pond. po 4té ned. velikou., 2. v pond.
po naroz. P. Marie.

Tršice (okr. Liven.), l. v out. po Jméno
Ježíše, 2. ve střed. po sv. Jana Nep., 3.
ve středu po naroz. P. Marie, 4.ve středu
po sv. Mart.

Třebíč, 1. v středopostí, 2. na sv. Bartol.
Veliký trh na sv. Annu. Koňský : dobyt.
trh ten den před kai. jarm., pak v outer.
před sv. Aloisíem a v outer. po vi. Svat.
Týh. trh knidý pond.

Třebová Moravská(lihn'sch-Trt'íbau), 1.v
pond. po 2he ned. postní, 2. v pond. po
sv. Troj ,3.v pon. po sv. Rocha, 4. v pon.

_po sv. Frant. Ser.,'5. v pond. po n.l.ucii.
Trh na koně : dvb. \'—čtvrt. před lním
a 4tým jarm. Týhodní trh "keidou sobotu.

Třešť (Trinsch), ]. 3tl pond. v posté, 2. v
pand. po sv. Prokopu, 3. v pond. po IV.
Frant Ser. Dobyt. trh na trh výr. 4. _vý
roční & dobytčí trh v pondělí po sv. 3
králích. Týhod. trh kazd. pátek.

Tvrdonice (annitz, okres Břeclav.), i. v
pond. po druieb. ned., 2. na sv. Matouše.

Uherčice (Auerschitz, okres Hnstop.), 1. '
pond. po 3 král., 2. v pond. po sv. Tro
jici, 3. v pond. po sv. Frantiik. Týhod.
trhy kntdý out. & pátek.

Unčov (llunčov, Huhrísch-Nenstedt), ]. v
out. po jmenu Jetíře, 2: 2hý out. v máji,
3. v zhý out. po nv. Pet. : Petr., 4. iní
out. v zdí-í, 5. v out. před sv. Martin., 6.
2hý Out. v březnu. Velke týh. trhy: 1. ve
čtvrt. pred vánocí, 2. na zohčtvrt. Tyhod.
trhové v out. ti v pátek.

Vani-ice, vir.: Ivančice.
Vejmyslice (okr hotel.), 1. ve čtvrt. před

Int-t. ned., 2. v out. po nanebevzetí Pan.
Marie, 3. ten den před sv. Tomu.

Vejvanovice (Ivanovice,Eywanovic), 1. '
třetí out. po Hromnicích, 2. vout. svetod.,
3. v den po sv. Vavřinci, 4. \! out. před
sv. Mikul. Koňské & dobyt. trhy ve středu
po katdém valném trhu (jara.) Týdenní
trh každou středu.

Velká (okr. Stran), 1. v out. po Hromn.,
2. v 3. střed. po velikou., 3. \! out. po
sv. Maří Majd., 4. v out. po sv. Šim. &
Jutlč. Trh. koňsk. a dobytčí haldy pond.

Veseli nové (okr. Ždán), 1. v out. po sv.
Markétě, 2. na sv. Václav. Hlavní týdhí
trh v out. před kvót. ned., 3.v out. po av.
Le0p. Trh na dobytek zaroveňsročnímtrh.

Veseli staré, 1. v out. po kvétné neděli,
2. ve střed. po sv. Trojici, 3.4ty' out. před
sv. Anjel. Stráže., 4. 2hy' out. v adventu.
Trh na dobyt. ten den před hald. jarm.

Vlstrnloe dolni (Unter -. Wisternitz, okr.
klik.), 1. v out. po sv. 3 král., 2. v out,
po sv. Cyr. a Method., 3. ne ovat. Filip_
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! M,L.- IV.na., 5._ lv. Ic
tolb ..v .pon." .

“.“qu (. . mm.), 1.ve m. pm
květ. nod., 2. ve Čtvrt. ph! km. nod., ..
ve “vrt. od rv. ..to-lem, 4. ve čtvrt.
prod ". mil. Dob. trh. o těch 4 jaru

Vlachovr 1. v out. po hrom., 2. Stí Út.
Bo rv. !. . hl:., S.v outpo gauche-nů. Iaric, [. ay it. po rv. Havla, v don

Nd lb. Mt IC dobyt. Týh. ldi ht. noh.
V antice (Wcodtt, ohr. lhal.). l. v

pondělí po Doll-a Tdo, 2. Stí poldclí
po tv. Intoůi, 8. v poradili pred vlerm'
Svúými.

Vracov Lohr. Kyjov. , 1. ve sieďu po vo
lih.„ 2. na sval. Pr opc, 3. v ooterý po
vloch Snrých.

Vranov (Fain), 1. u popolečnl ntředu.2.
na sní. Merlina, 3. na sv. Annu. 4. v

rud. po ohrk. cv. lulu, &. na Dntiókyxlh _ hon! v sob. před obric. ". Pav.
Doh. trhy: 1. v “botu po sv. Anno. 2.
v noh. ov. ních-lo, 8. ten den před
vied Vl ni.

\,.—?.. ( "Hag. okr. hm.), 1. na den
rv lb. . Šob., ?. v Til. po km. neděli,8. v ut. po ov. llrhé č, 4. v out. po sv.
mil.,-5. v out. po nv. Kltdhč. Trh koň
shý . doby.“ před hnldým jura.

Violin !. v Olt. po Broma., ). v out. po
lv. Fb. . Joh., 3. ten den po prnmóuóní
Chrbh P., 4. na sv. thlle lvu Volhé
týh. trhy: 1. u ul. Otu-tel, ,. v pand.
plod rv. Vlci., 8. ln ". Tomtle Ap. Trh
dob t. prd huďý- jmnrk trh m obilí
hl ou robotu.

Vse dolní, 1. v ní. po av. llatčji, 2. vo
. phd nv. Duch., 3. v out. po nar.:.
I'. Illit. Trh na dobytek před hid. roč.
trhal. Týla. . dob OI trhy ve Nodu od.
otl'.populačníal . "ion.

VWV (Winchhu), ]. v cnd. po 3 hril.,

2. v. mu po ". crcr :: Method.,3. vpoli. po ". Fil. & oh., 4. v pond. po
ov. larhótě, 6. v pond. po povýšení rv.

mu, 6. v rud. po vlooh Swatch. Trhyna to" | oh. . dní plod hold. _)nrn.
Týh. trhy hold. out. . rob.

Vyzovíce, 1. ln 2hý out. po .v. Shrilích,
2. ahý out. po velhonooí 3. ihý out. 'o
". Pot. . Puv., 4. vo . | ve itn-tok

hd porvíouhn, 5. v out. po vlooh Sm.
Bobyt.trhová v pud. ph! hláým jam.
\'ollcí týbod. trhové: 1. v O'er. po ovat.
Duchu, 2. v cm. po rv. Vuh Týhod. trh

vinu 'M _Moraw
|

hold. outer.V po“ jod it“. octa. tů
u dobyté.

Zábřeh (Bohem-tun), 1. !. lod-a, 2. vpon.
po Bol. na.. B. ten den po ". Dntel.,
4. u sv. Vorllh. Trh na hall | dobyt.:
]. v pond. po nedal po.—l.I. vponďqt
Boz. Tele, 3. v pud. po lv. Bund., 4. v

ond. po rv. Vorlio.
Z ormky (Zdounoh, okr. lrc-tof,), 1. v

pond. po Bot. vrtoupuí, 2. v peci. po
“. Hart.

Zlin. l. m sv. Hntčjo, 2. v pouť. po pro
vodní neděli, 3. ve střed. po sv. Ducha,
4 v out. po tlup., &. v pond. o nama.
P. larie. 6. nn lv. Barboru. Voh. týhod.
trhy v pond. svalodulní.

Znojmo (Zn-ím), 1. » nv. Dorota 2. v
out. po kýnhnmé nad., 8. u .v. ňfl, 4.
nn IV.Januhh., ivo uma . MLP.
Mur., 6. nn IV. Šin.. : hůl, . vo čtvrt.
před početí— P. Marie. Kdyby ov. Dgrotý.
Jirího, Jin. hh. neb Šin. : Judy pH,-dl.
». pitch. drtí ro výroční trh v o'ut. »
to. Oh hojný trh vidy pred výroční-|
trhem. rh na len : přízi 1. nn rv. 9111.
| hd., !. v mb. phd Qhon ned. ndvcnt.
| nad; i o prednim trhu. Trhy nc vln:
1. ten den prod rv. Jon. hh.. 2. před lv.

im. | Jud., nekdy m o předním lů
Trh nn kona . na dob. ten den před vý
rol'. trhem. Trh. týdní hlld. robot..

“lnice (Stáda, okr. Kyj.), l. v pond.
plod Bou- vstup., 2. v pud. pf“ nv.
Burtol.

tdůr (Sur), !. v out. po nov. roce, 2. v
ont. pred rtfotlopostím. 8. v out. po nvrt.
Trojici, 4. v out. po rv. Bartol., 5. v out.
před ". Int. .Dobytdí trhové v pondělí
pred kud. jam. Trh m kona "rov“ |
trhem na hovóuf dobytek. '

Želnava (Scholohu, ohr. T.I.), 1. u Int.
Matdje, ?. v ld. po av. Trojicí . 8. ve
ctvrt. po rv. (al., 4. ln "\ Tomin op.
Dobyt. trh ton don plod hald. jun. Trh
obyčejnýholdu doda.

Zernvlce, 1. v pand. nnopmt., :. nad.
v km. dnech,8. v pud. po .v. Anti
ton dgn po rv. Kotor. Trh koho. . dobyt.

. první den | den po IV. Imuno.
Zidlochovlco (Sulowíu), 1. v outer. po

óbrácení sv. Pavla, 2. v out. po ". VM,.
8. na sv. Šim. . Judy. Kdy! ale to. lvit.
v ned. pripndno, drtí se jarm. v pond.,
4. v out. po lv. Vavřinci.

Pozn.-tonální. Pendulo" hlendil'o tohoto ziletí na tom, oby se odbíutolům jeho vlo
rtnnnó kudým rohem dahlndnčji vybavilo. Ohlodcm nl trhy výroční “Mme tudy!
vue“ plcdnoctonrtva vloch těch obcí,
nebyly, oby mi opravu Ink-vě no!-tl r
rých obcí, je! opravy bývnlých omylů v tníc tvých

(tankování býti.Trh se stane. le kaldýmrM
tuto důlním suinka hnlondlldvv „lonvanu“ na... v úplnojtíryurtí no
“hol bohulol.: dopond vo mnohýchhlnumh pootrldime.Nyaní Vlt.!

umí ne, to doploové tito lllchÍ

'lchl trhy by und v nečem buchyhnó
ln, 'nhol |. '“ loto- hylo mlo od nehto

o tiskúrny byly nllolý. Bo

pal
mom“ . výbor-icichod Ind „hohe vo proopdohobcísvýchtétom li“ niludat*t. „dc Vm,''mm.-'nama.
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Výročni trhové v Slézsku.
Albrechtice (Olberndorf), 1. v. pend po '

3 Král -- 2. na Filip. . Jekub. — .. v
pend. po Nenehen. ?. !ar. — Ln- im.
e Jud. -— 'l'rk hoňtk. e dob.: [. ve att.
před ned. kvót. ——2. ve středu po Jak.
e Anne. - 3. ve středu po 2. pend. v
H'nu. — Týh trh het. etředu.

Anjelsln't Ilora (EngelehorlL !. v pond
před Obrdc. Pevle. - 2. ne !. pend. po
Anne. — 8. v pend. před vlemi Svet.

Benešov (Boetsch) , 1. ne 1. pen. v postě.
-- 2. ' ůter. po Pet. : Pev. — 3. vpon.

před Jiljím. — 4. v dter. po Knteř. —ýd. trh ltd. etl-edu.
Bílá Voda (Weinwaner), l. v pond po

nod. emrt. — 2. v 4. pend. Velih. -- 3.v
on. po vtech Svet. — Týd.trh kat.čtvrt.

BIĚOVICG (Wagetedt), 1. druhý čtvrt. v poct.
- 2. ne Jiljí. — 3. ne likul. ——Dobyt.
trh 1. ve čtvrtek před Boilm vetonp. —
i. Prut čtvrtek po Bot. Tele. -—Velký
týh. trh ne zelen. čter -- Kat. am. trh

h. e ne ohm.
BI sko (ldlie), ]. v pend. e 2. ned. poet.

-— 2. v pend. po Jenu řeet. -- 3. dne
15. září. — 4. na Mikul. -- Trh ne vlnu:
1. dne 22. hvetne. -- 2. dne 10. října. —
'l'rh dobyt.: I. v pend. po ev. Trojici. 
2. ne Jene Křest- — 3. ne hlt. — (.dne
15. zdří.

Bohu-\ln (Oderberg), [. ne Adelgundu. —
z v pend. po 2. ned. Vclik. - 3. ne
Nevtttv. P. Marie. — 4. na Michele. -—
Blunt týh. trhy: Ve středu před Velík,
před tv. Duchem e před Vánoci. — lion.
e dob. trh před keř.. výr. trhem.

lruntnl (Freudenthel), 1. v pond. pe nov.
roce. _—2. v pend. po ?. ned post. —
8. v pondeli po Jiří. — 4. v onde" po
Dluh-lé. -— 5. v pend. po ertinu. —
Týh trh ketdý útereh. — Dob. trh: 1.
v úterý po .IiH. -— 2. v úterý po ev.
lertinu. 

Clkmentl (Zuchmentel), 1. n Ietčje.
2. ' pend. po 6. ned. Velih. 3. ne
leteute. — 4. na Ondřeje. -- Týh. trh
hel. utředu e eobotu.

Frelweld (Prciwnideu), 1. v den po novém
roce, dne 2. leden, 2. ne IV. Josef-, dne
19. břez., 3. ne ". Jenn Křest., dne 24.
červ. — 4. ne ev. lichela, dne 29. nm.

l'rtedberg, 1. v pend. mne . — 2. v
dter. vehhen. — 3. ne Nev tlv. P. ler.
—- 4. v pend. po Hedviee.

'Fryd'ok ]. v pondeli po 3 Král. ——2. v_
ondčlt před Joeefem, -—3. v pond. po
||. : Jak. — 4. ' pend. před Janem

Křeet.-5. ne ev. Annn.— 6. ' pond;
po Nichole. — 7. v pend. před Keteň-g
lou. - 'l'rh n hoeě, vlne e dobyt. dva;

dni řed kai. výr. trh. — Týh. trh held.
pon . a pitek.

Fryštet (Freistadt),!. ne Ohrdc.Pule,
2. v pond. po ned. velih., _ 8. ne Ber
tol. — 4. na Šim. . Jud. - 5. ve středu
po Velik. — 'I'rh ee vlnu v den před
Šim. e Jud. -— Týh. trh keldý ůterek.

l-lrnblna. 1. na Zeenonbení P. Ihrle. —
2. dne 16. březen. — 3. dne 16. hvdtne
4. dne 2.\čcrvenee. -— 5. v pondělí po
Nero: P. Marie. -— 6. na Šim. l Indu.

Ilrndec (Graz), výroč. : dobyt. trhy: 1. '

Bond. před 1. květnem. 2. v pend. poot. Tele. — 3. ne Jekube. — 4. v
pond p.. Michale. -— 5. ne mledith.

Jablunkov, !. v pend. po Obrdc. Pevle,. .- 2. v pondělí 0 ] lpott. - 3. '
pond. po Sim. : red. - 4. v pondeli pe
Fil. :: lek. — 5. v end. pe prv. ned.
Velik. -— Týh. trh keldý ůtereh.

Javorník, I. pend. . v dter. po ehricenl
Pes-Ia. _—2. u Filipe e Jeknbe. — 3.

—'na Jeknbe. - 4. ne Šimene e Jedu. —
Koh. : deb. trh ee vtechy vyr. trhy. -—
Týhod. trh hel. úter. ne obilí, etravne
vecí, eldmn, dříví ! L (|.

Klinkoviee (Kbnigeherg), 1. v pondělí po
nedeli druteb. _- 2. v pend. po sv Tro.
jici. -- 3. ne ev. Vevřince. —- 4. en la—
teřinu. —-5. v pend. před Valent. -Trh
ne dob. : vlnu: !. ne Fil. e Jak. -— 2.
ne Vdcleve. — 'l' h. trh held. pend.

Krnov (Jegerndor , 1. v pend. po neděli
kýchevne. - 2. ' pend. po 6. ned.velih.
»— 3. pend. po nevtt. P. tier. -— 4. '
pend. po nerez. P. ler. — 5. v pend.
po obec. P. Marie. -—Kod. . doh. trh l.v
pend. po ned. kvót. — 2. v pend. po
Mnrhytedne 13. července. - 3. ' pend.
po Bertol. -— 4. v pondělí před Mikel.

Odry (Odrou), 1. ' pond před 3 Killy.—
2. v pend. pe ned. provedne — 3 '
pond. před Janem. -— 4. v pend. po po
výš. sv. Křtle. — Dobyt. trh 1 ' pend.

po ned. proved. - 2. v pond.(pe povýt.ev. Kříie. — Týh. trh kal. pon .
Opava (Troppee), 1. dne 1. února po 8.

dni — 2. dne 1. května po 14 dní — 3.
dne 1. erpne o 8 dní. —- 4 dne 1. li
etop. po 14. ní. ——Vel. deb. trhy: 1. 8
dat po ev. Troj. — 2.8dnl po Janu Křest.
-— 8. 8 dní po Jlk. -— 4. 8 dní po ne
rození P. Ihr. — Trh nn vlnu: !. dne 6.
května. - 2. dne 29. nm. ——lt'nldýtrrl
8 dní. —- Týh. trh kai. středu :: eobm.

Opavice (Tre plewíte), \. první pendčlek
po Bei. Tee. —- 2. po Michele. — 3.
po devftníhe.

Skočov, !. ve čtvrtek po devttníhu. 2. v
den po BqttmVlteep. - 8. ne latin:
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padne-li v sobotu neb v ned., odloží se
na budoucí úterek. — 4. na Bartol. —
Velk. týhod. trh.: 1. ve čtvrtek před Ván.
— 2. ve čtvrtek před Velik. — 3. “ve
čtvrt._po Boi. Tčle. — 4. ve čtvrtek po
Michala. — Dob. trh v den před každým
výr. & velk. týbod. trhem.

Střebovice, 1. na 4. úterek po nov. roce.
— 2. v ůter. po Velik. — 3. v úter. před
Jan. Křest. — 4. v úter. před Hedvikou.

Strnmel'l (Schwarzwasser), Lna Jiřího. —
2. na Michala. — 3. v pond. po Jakub.
-— 4. v úter. po nov. roce. — Doh. trh.
v den před kai. výr. trhem. — Týh. trh
kaidý pátek.

Těšín (Teschen), 1. v den po Hrom. — 2.
v úter. svatodnšnl. — 3. v pondělí před
lařl Hagd. — 4. po naroz. P. lhrie. -—

Výroční trhové v Slezsku.

5. na Ondřeje. — Týh. trh kai. středu a
sobotu. — Trh na vlnu: 1. dne 28. květ.
—- 2. dne 2. října. — Dob. trh kald. pát.
Padne-li však na ten den svátek, odloží
se na budoucí sobotu.

Vidim (Weidenau), 1. v pondělí po novém
roce. — 2. v pond. po ned. kříž. —/3
na Vavřince. — 4..v pond. po Frant. Se
raf. — Týh. trh kaz. pond.

Vitkov (Wigsladtl), 1. na Vm. _ 2. ve
střed. před Havlem. —- Týh trh.: 1. ve
čtvrt.-před llrom. — 2. v pondělí po 3.
ned. Velik. — 3. na rozcsl. apošt. — 4. v
den před Lucií velký trh.

Vrbno (Wůrbenthal), 1. vpond.předHrom.
——2. v pond. po Janu Křestit. — 3. v
pond. po Micbnlu. — 4. druhé pond.před
Velikou. — Týh. trh katd. pond.
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Výroční trhové v Čechách.
NB. Výroční trhy na svátky padající odbývaií se následujícího, místně také předcháze

jícího všedního dne.
Abertany (Abertham), v pondělí'počtvrté

nedělí svatodušní.
Anjeluka llora (Engellíausl,výročnía '

dobytčí trhy ty pondělky: 1. po Litare,
2. po sv. Trojici, 3. po sv.Anjelu Strážci,
4. v první v Adventu.

Arnoltlee (Arnsdorl'),ty pondělky: 1. po
bílé ned. 2. po navštiv. P. Marie, 3. po
sv. Václav a.

Lia (Auch), výroční u dobytčí trhy ty
pondělky: 1. po nerl. Látare, 2. po sv.
Trojici, 3. přou! sv. Jiljím, 4. před sv.
Ondřejem; každou „botu týhodní trb.

Audllce. Aunočt, aluplce, Aueoby,
Anni. Aulti, Antea-ý viz Ou.

Bakov nad Jizerou (Backoí'en),1.
vpond.po druhé ned. adventní, 2. v. pond.
po sv. Fabiana a Šebestiann, 3.vpond. po
smrtelně ned., 4. druhé pond. po Veliko
noci, 5. tu středu před Božím Tělem, 6.
v pond. po sv. Markétě , ,7. v. pond. po
sv. Bartol0měji, 8. tu středu po sv. Fran
tíiku Seraf.

Bouaow dolni (Bautzen), 1. po sval.
Vav inci, 2. v první nedělizv postě, 3.
ve čtvrtek po svatém Duc u 4. ve vrt.
po narož. P. Marie. Týhodn trhy každý
čtvrtek po celý rok.

Ilan-lala (Bárringen) první pon. v záříneb
po sv. Aujelu str.

Baworov (Baran), !. 'na sv. Matěje,2.
na sv. Jiří, 3. na sv.Jiní, 4. na obětování
P. Marie.,

Bečov (Petschau), ty pondělky: 1. před
Velikonoci, 2. po sv. Havle, 3. před Vá
nocemi.

Bechyně (Ber-byl)),1. v poml.pojménu
Ježíše, 2. ten den po sv. Petru & Pavlu,
3. na Dušičky. Trhy na dobytek a vše
Iiké zboží v outerý po celý rok čtyry
krát, totiž: druhý out. v postě, v outerý
velikonoční, v out. po nanebevz. P. Ma
rie, v outerý po sv. Urbanu , kdyby měl
poslední na svatodušní out. pannouti, tedy
příští outerý.. Všem cizím obchodníkům
a řemeslnikům dovoleno jest své zboží
veřejně prodávali. Outcrý po sv. Fil. a
Jakubu, pak po sv. Václavu jsou pouze
pro domácí ustanovený.

Bělá (Weiswasser), ty pondělky: Lprvni
v postě , 2, před nanebevstoup. Páně, 3,
druhý po sv. Markétě, 4. po povýšení sv.
kříže, 5. ve středu před sv. Kateřinou, 6.
na sv. Tomáše apoštola; každou středu
týdenní trh.

Bělčice, výroční-a trhy na dobytek: 1.
na“sv. Josefa, 2. vden po naroz. P. llarie,

3. v pond. po sv. Petru a Pavla, 4. na
sv. Martina.

Bělohrad, 1. ve čtvrtek po sv. Petru a
Pavla, 2. ve čtvrtek po narození Panny
Marie, 3. v out. po sv. Havla; týdní
trhy každý outerek.

Benátka (Neubenatek,l výroční a trhy
na dobytek ty pondělky: 1. po neděli
Okuli, 2. po Božím Těle, 3. po sv. Maří
Majdalcně, 4. před narozením P. Marie,
5. po sv. Martinu.

Benešov (Benescbau), 1. na den obrác.
sv. Pavla, 2. na sv. Josefa pěstouna, 3.
na sv. Filippa a Jakuba, 4. na sv. Antonína
Pad., 5. na sv. Annu, 6. na sv. Matouše,
7. na sv. Rafaela Škrch ., 8. na sv. On
dřeje apost. První a třetí trvá 8 dní.
Připadne-li některý z nich na sobotu,
drží se v následující pondělí.

Benešov (Bensen), ty pondělky: 1. před
květnou nedělí, 2. před nanebevstoupením
Páně, 3. po natoz. P. Marie.

Benešov u Kaplice, 1. v outerýve
likonoční; 2. na sv. Jak., 3 na svatou
Teresii.

Beroun, 1. v pond. po jménu P. Ježíše
2. třetí pondělí v postě, 3. v pond. po
neděli Jubilate, 4. ve čtvrtek po sv. Pro
kopu, 5. v pondělí po stětí sv. Jana
Křtit., 6. v pond. po sv. Martinu; v ou
terý a ve čtvrtek týb. trby.

Bernal-dice, 1. ve čtvrtek po sv. Ma
těji, 2. ve čtvrtek před Kantate, 3. na
sv. Prok0pa; týbodní trhy: ve _čtvrtek
před velíkonocí, ve čtvrtek před vánocemi.

Bezdružice (Weseritzt, 1. dne 4. květ.,
2. dne 6.čen'na, 3. vpond. po sv. Václavu.

Bělina (Bilin). 1. v pond. postní, 2. ve
čtvrtek po Božím Těle, 3. ve stř. po sv.
Bartoloměji, 4. na sv. Martina bisk. Kai-'
dou sobotu týdenní trh.

Bliice, 1 dne 4. února, 2. v pond. před
sv. Florianem, 3. v pond, před povýi.
sv. Kříže, 4. v pond. po sv. Martinu.

Blaina, l. na sv. Fabiana a Šebestíana,
2. druhý čtvrtek v postě, 3. ten den po
zvěstování P. Marie, 4. na sv. Víta. 5.
ten den po nanebevzetí P. Marie, 6. v
pond. po sv. Jarolíma, 7. ten čtvrtek
před !. neděli adventní, 8. ve čtvrtek
před sv. Matoušem ana sv. Tomáše koňský
a dobytčí trb. Každý čtvrtek po celý
rok trhy na obilí a dobytek.

Blovleev, i. ve středupředkv. nedělí, 2.
na sv. Marketu, 3. ve středu po sv. Jiljí,
4. ve středu před všemi Svatými.
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Bunny (Flóhau), výroční trh na koně ::
dobytek: i. první pondělí v poste, 2. ve
středu po av. Trojici, 3. v pond. po av.
Jarolíma , 4. v pond. po početí P. Marie.

Bohdaneč, výročníadobytčítrhy: 1. ve
středu před' vstoupeuím Páně. po 8 dní.
2. v den Rozesl. sv. Apostolů, 3. ve středu
po Bartoloměji', 4. v poud. po av.
Havlu, po 8 dní. 5. ve středu před sv.
Martinem, po 8 dní; na přízi v pond.
1. po třech Králích, 2. po Hromnicích, 3
po av. Josefu, 4. po sv. Víta. Každou
středa trh na obilí.

Bochov (Buchau),výroční a dobytčí trhy:
1. v pondělí po sv. Jiří, 2. v pond. po
sv. Jakuba, 3. na sv. Michala, 4. vouterý
před Adamem a Evou.

Boleslav mladá (Jungbunzlau),ty ou
terky: 1. po 3 Krulich, 2. před sv. Duchem,
3. před sv. Bartolor , 4. po sv. Havlu.

Bolealnv atol-ů (A tbunzlau),1. tu středu
po smrtelné neděli, 2. poslední středu v
srpnu , 3. ve středu před sv. Havlem, 4.
na den sv. Jana Evang.

Boa- (llaid), výroční, dobytčí a koňské trhy
ty outerky: !. po Okuli, 2. po sv. Ducha,
3. po sv. Michala, 4. před sv. Mikulášem;
obilní trhy každý outerek, na koně ti ho
vězí dobytek každý outerek od sv. Jiří až
do av. Havla.

nor-ola. Jirkov (Gčrkau),ty pondělky:
1. po neděli Litare, 2. před av. Janem
Křtitelem , 3. před sv. Bartolomějem , 4.
na av. Šimona a Juda.

Borohrádek, 1. ve středuvstředopostí,
2. na av. Františka Seraf.: každý outerý
týhodní trh.

Borotín, 1.v pond. po neděli Regate, 2.
ve čtvrtek po Božím Tčle, 3. na av. Pro—
kopa, 4. na sv. Anna, 5. na povýšení av.
Kříže, 6. ve čtvrtek před sv. Havlem, 7.
ve čtvrtek po středopostí.

Borová (Borau),výroční trhy ty čtvrtky:
1. po sv. Fabiana a ebestianu, 2. po ne
dčl. Qaasimodog., 3. po Bož. Tčle, 4. po
naroz, P. Marie. Trhy na dobytek ty ou
terky: 1. po první neděli postní, 2._po
Litare, 3. po Jadika, 4. na sv. Tomáše
apost. Týhodní trh každý pátek. 

Borovnny (Forbes) 1. v pondělípo na
uehevat. Pa'nó, 2. na sv. Lukale 18. října.

Božejov, 1. na sv. Anna, 2. na av. Leo
polda; každou středu týhodní trh.

Boží Dar (Gottesgab),v pond. po sv.
Anně a před sv. imouem a Judoa.

Blondell, 1. v outerý před Hromnicemi,
2. po Velikonoci, 3. po av. Trojici,'4. po
sv. Vavřinci, &. po sv. Václava, 6. po
sv. Alžbětě.

Brnndoje nod Orlloi, výročnítrhy s
předchasejícími trhy na koně a hovězí
dobytek ve čtvrtky: 1. předpopeleční stře
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den, 2. před av. Markem, 8. před rose
slaním sv. apoatolů, 4. před sv. Havlem,
5. před štědrým dnem. Týh. trh každý
čtvrtek na len a potravu.

Březnlce 1. v pondělí po první neděli
postní, 2. v pond. po květné nedčli, 3. v
outerý avatodušní, 4. v pond. před ev
Maří Majdalcnou, 5. ve čtvrtek po sv.
Bartol., 6. ten den po Duiičkdch, 7. v
pondělí po sv. Mikuláši.

Březno (Prieseu) 1. v pondělípo av. Re
hoři, 2. po nanehevaetí P. Marie. 3.po sv.
Michala; týdenní trh každý outerý.

Brod Č.:—ký (Bóhmisch-Brod), ty pon
dělky: 1. po neděli Judike, 2. po ",'l'ro.
jici, 3. před av. Havlem. Dohytčí trhy:
[. v pondělí po první neděli postní, 2. po
ev. Petra a Pavla , 3. v pondčlí po av.
Šimonu a Jude.

Brod Německý. (Deutschbrod),ty ou
terky : l. druhý out. po av. třech král. 2. dra
hý v posté. 3. po nalezení av. Kříže. 4.
před av. Janem Křestitelem. 5. po pový
ření av. kříže. 6. po sv. Frantiřku Seral.
(Třetí a pátý bývají nejslavnější). Trhy na
dobytek ty outerky: 1. po Hromuících, 2.
čtvrtý v posté, 3. před Velikonocí, 4. po av.
Trojici, 5. po sv. Prokopu, 6. po sv.Vavřin
ci, 7. po sv. Martinu , 8. před Vánocemi.

Brod železný (Eisenbrod),í.předposlední
mas0p. outerek, !. před sv. Vítem, 3. po
sv. Václava, vesmes po 8 dní.

Brodec, 1. v masop. pondělí, 2.. v "ato—
dušní outerý, 3.v pond. poev. Front Ser.,
4. po Vánocích.

anov (Braunau), !. v pond.po ned.
Song., 2. v outerý avatoduřní, 3. vpond.
před naroz. P. Marie, 4. v pud. po nedeli
adv. Každý čtvrtek trh na přízi, každou
aobota trh na plátno.

Brozany, I. v pond. po 3 Králích, 2. po
av. Gottharda, 3. na sv. Víta, 4. v pond.
po av. Va'clavn.

Blue-kov (Butskaa), 1. dne 24. května, 2.
dne 17. října.

Budějovice (Badweis) ty pondělky: !.
po 3 Králích, 2. po Božím Těle, 3. po
natoz. P. Marie, 4. na sv. Martina, veamča
po 14 dní, totiž 8 dní před a 8 dní po
jmenovaném dnu. Týhoduí. trh každý pá
tek, každý čtvrtek trh na kouč, hovězí a
jiný dobytek. “ ,

Bndňnny (Budňan)í.4.dubna2. ve středu
po naroz. ?. Marie, 3. na sv. Voriila.

Budyně (Budia), i. v outerý po Hromni
cích, 2. v out. po sv. Antonína Pad., 3. v
pond. po Marii Sněžné, 4. out. po sv.
Va'clavu, 5. po sv. Kriřpinu.

Bukov-ko, 1 na av. Vojtěcha,2. na sv.
Maří Majdaleuu, 3. na sv. Havla.

Bačkovice (Puschwita),výročnía dobytčí
trhy: I. v outerý před ev. Duchem, !. v
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out. o jmenu ?. Marie, 3. ve čtvrtek před
sv. ateřinou.

Bydžov (Neubidschowi, výroční a dobytčí
trhy: !. v druhou středu postní, ?. v outcrý
o svatodušních svátcích, 3. na den sv.
iljí, 4. v outery' před sv. llavlem. 5. na

sv. Tomáše bisk.: v ontcrý lýhodní trhy
na obilí.

Bystrá (Bistrnu), výroční a_dobytčí trhy
[. ve středu po Scptuagesima, 2. ve středu
po Ouasimodogeniti, 3. dne 4. srpna, 4.
ve středu po sv. Matouši. 5. \c středu po
av. Ondřeji.

Bystřice. ]. dne 24. února, 9. dne 23.
dubna, 3 dne 29. srpna, 4. dne 28. října,
5. dne 20. prosince.

Bystřice Nová, t_vstředy: ]. po Reminis
cere, 2. po Látal-c, .) po Niserikordia, 4.
po sv. Duchu, 5. v pondělí po av. Petro
a Pavla, 6. v pond. po sv. llichalu, 7. na
sv. Kateřinu s osmidennní lhůtou na roz
ličné abou a dobytek. Týdenní trh na
obilí a dobytek kdzdou středu.

Cerekve Dolni, tv pondčlky: !. po sv.
Josefu, 2. po sv. Jakubu, 3 po sv.!lavlu,
4_ po sv. Lucii.

Cerekve llornt, !. v postní středu, 2. na
av. Markétu, 3. na sv, Maurice dne 22.
září, 4. na av. Linharta 6. listopadu.

Cerekve Nová, 1. první středu v poste“
2, na sv. Matěje.

Cerhonice, !. na av. "aleje, 2. na sv.Voj
tčclía, 3. na sv. Víta, 4. na sv. Václava.

Cerhovice, ty čtvrtky: ]. druhý v poule,
2. čtvrtý po Velikonoci, 3. před sv. Pc
trern a Pavlem, 4. po sv. Václavu. Každé
outcry' týhodoí trh.

Čáslav, ty pondělky: 1. v po:—ld,2. po
ned. Jubilate, 3. po sv. Petru a Pavlu, 4.
po nanebevzeti P Marie, 5. ve čtvrtek po
sv. Lidmilc, 6. v pond. po sv. llavln. Trhy
na rozličný dobytek: ]. den po sv. Petru
& Pavlu, 2. den o nanebevzetí P. Marie,
pak každou stí-e u a pátek po 3 Klalícb,

_po Beminiscere, a .lnbilate.
('aatnlovlcc, I. ten den před 3 Králi, 2.

na sv. Víta, oba s dobytčím trhem, 3. na
av. Maří Majdalenu, 4. den po naroz. P.

_ Slaric.
('echtice. výroční a dobytčí trhy: ]. na

obracení sv. Pavla, 2. v pátek před sva
todušní nedělí, 3. na sv. Volfganga, 4. třetí

' den po Šim. a .ludč.
Celakovice, výroční a dobytčí trhy ty

onterky: !. po avi 3 Kralích, 2. po ned.
Kantate, 3. po av. Anjeln Strdtci, 4. po
sv. Havin.

Čermnn (Leukendorí), ty ondčlky: l. o
sv. llavlu, 2. po av. Iilmlhči, 3. posleí'lhí
v měsíci květnu.

Černošín, i. ' pond. 'po Hromaicích,2.
na lv. Jil-í, 3. na sv. lichalo. 'l'rby na
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dobytek od sv. Jiří at do sv. Michala
, každé pondělí.

('ernovlce, I. v ond. před nanebevstoup.
Punč, ?. v panel). před Božím 'l'člem, 8.
ve středu před povýšením sv. Kříže.

(,'estitt, !. v pond. před nanebevstoupením
Páně, ?. v pond. po sv. Petru a Pavlu, 3.
dne 3. listop. Týb. trb'katdou středu.

Čistá, 1. v outerý před Velikonocí, 2. na
sv. Wm, 3. na sv. Annu, 4. na sv. Kateřinu.

Chabařovice (Karbitz), výroční a dobytčí
trhy ty pondělky: ]. druhý postní, 2. dru
hý po Vclikonoci, 3. poslední po sv. Du
chu, 4. první v srpnu, vtdy po tři dni a
tolikčž dm na dobytek. Ve středu po celý
rok týhodni trh.

Ulich (Eger), ty pondčlky: i. druhý po
neděli řtenniniacere, 2. po Botim Tele, 3.
po sv. blatooši. Týbodni trh haldou středu
a sobotu Trhy na dobytek první středu
kaldčho mčsícc.

Chejnov, 1. na obracení sv. Pavla, 2. na
sv. Filipa a Jakuba, 3. den po .v, Petru
a Paylu, 4. na av. llartina. Týbodní trhy
ty pondělky: !. po 3 Králích, 2. první v
portč, 3. v středopostí, 4. po kvčtnč ned.,
5. druhý po Velikou., 6. po sv. Duchu, 7.
po sv. Václavu, 8. v outerý po Včnocícb.

Chlum Královský čili Kinčberg(Kčnigs
berg), 1. v pond. po třetí nedeli postní,
2. na sv. Víta, 3. v pond. před sv. Václa
vem, 4. druhe pond. v Adventč.

Chlumec, výroční a dobytčí trhy: ]. '
pond. po obracení sv. Pavla, 2. první out.
v portů, 3. ve středu oo sv. Havle, 4. ve
středu po početí P. llaríe, 5.vestřcdu po
Kantatc. Každý čtvrtek týbodní trh.

Choceň, i. na obrácení sv. Pavla, 2. na
velikonoční onterek, 3. na sv. Mařílagd.,
4. v den po sv. Václavu, všecky s osmi—
denní svobodou; druhý a třetí s mladým
jarmarkem. Ra'no v den výročných trhů trh
na dobytek. Ty'bodní trb každý pátek.

Choltice, l. v pond. po 3 Krůlích, ?. v
outerý po av. Filipu a Jakubu, 3. ve stře
du po sv. Václavu.

Chomutov (Komotau), ty pondělky: 1. v
ond. po ned. Reminiscere 2. po sv. Fi

lipu a Jakubu. 3. po navit. Panny larie,
a sejde-li se ten den s pondčlím po Petru
a Pavlu, v pondělí na to, 4. po sv. Ili
cbalu, 5. po sv. Martina biskupu.

Chotěboř, ]. v pond. druhý postní týden,
2. v pondělí čtvrtý postní týden, 3. vpon
delí šestý postní týden, 4. v onterý po
sv. Duchu, 5. v pondělí po sv. Jakubu,
6. na den sv. Felixe mnč., 7. v pond. po
sv. Lukáši, 8. v pondělí po sv. Martinu.
Každou středu týh. trh.

Chotušlce, trhy na dobytek: 1. dne 18.
června, 2. dne 17. 'na.

Chrast, 1. ten den po sv. 3 mílích, 3.
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ve čtvrtek po kvčtué nedeli, trvá 8 dní,
3. ve čtvrtek před lv. Janem Nep., 4. ve
čtvrtek po sv. Markétě, trvá 8 dní. 5. ve
čtvrtek po sv. August., 6. před Havlem.

Clu-ústava (Kratzau), ty pondělky; í.'
před masop. neděli, 2. před sv. Janem Křt..
3. před sv. Vavřincem, 4. před sv. Havlem,
5. po druhé neděli adv. Týhodní trhy
drží se každou středu. '

Chroustovice, ty čtvrtky: !. po očišťo
vání P. Marie, 2. před sv. Filipem a Ja-'
kubem. 3. před sv. Vavřincem, 4. na den
sv. Kateřiny.

Cllřlbaků (Kreibitz), 1. v pond. tři ned.
před sv. Duchem, padne-li ale Děčínský trh
na ten samý den, tedy o týden dříve. 2.
v pond. po sv. Michllu, 3. první pondělí
v adventé. Týdní trh každou středu.

Chrudim, i. druhé pond. v postě, 2. ve,
středu po nalezení sv. Kříže, 3. den po
naneben. P. Marie, 4. na sv. Barboru, 5.
v pond. po sv. Frant. Seraf. Padne-li 3.
neb 4. trh na sobotu, odbývá se příští
ponděli. Trhy na koně: 1. v první postní
pond., 2. třetí postní pond., 3. vpond. po
smrtelné neděli, 4. v pond. před sv. Duchem,
5.' na sv. Prokopa, 6. v pond. před nanebe—
vsetím P. Marie, 7. v pondělí před sv.
Frant. Seraf., 8. v pond. před av. Barbo
rou. Týhodní trh každou sobotu.

Chudenice, 1. druhou středu v postě,
2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na sv. Havla,
4. na sv. Kateřinu. ' Týhodní trhy na přízi:
!. druhý pátek v postě, 2. první pátek v
adVentč. ' .

('hvalčlny (Kalsching), 1. na první post
sobotu, 2. na den vstoupení Pa'nč, 3. v
neděli po—sv. Vavřinci, 4. na sv. Havla.

Chýie (Clniesch),výroční a dobytčí trhy:
i. na sv. Josefa, 2. ve čtvrtek po druhé
neděli velikonoční, 3. v pond. po 16. čer
venci, 4. v pond. po narození P. Marie, 5.
na sv. Martina. Každý outerý trh na obilí.

Dačice, [. na den sv. Skolastiky, 2. v
pond. po Kant., 3. na sv. Víta, 4. vonterý
po sv. Jakubu, 5. den před sv. Michalem,
6. na sv. Lucii. Koňské trhy: I. ve středu
po sv. 3 Králích, 2. ve středu po Jubil.,
3. ve středu před sv. Jakubem, 4. ve středu
po povýšeni sv. Kříže, 5. ve středu po
sv. Martinu.

Doubravice, výročnía dobytčítrhy ty
středy: 1. po Kantate, 2. po sv. Bartol.,
3. po sv. Václavu, 4. po všech Svatých.

Doupov (Duppau), 1. ve čtvrtek po sv.
Michalu, 2. v pond. po Oknli, 3. dne 17.
května, 4. v pond. po sv. Alžbětě. Dva
trhy na dobytek drží se druhého všedního
dne po jarmarcích.

Davle. ]. dne 11.července,padne-lina so
botu drží se příští pondělí, _2.ve středu
po sv. Rafaeli.

Výroční trhové v Čechách.

Děčín ('l'etschen), ty pondělky: l. v prvn
po novém roce, 2. po sv. Filipa a Jakubu,
3. po nanebevzetí P. Marie, 4. poslední v
říjnu, vždy po dva dni. Týhodni trh na
přízi, obilí a potravní věci každé pondělí
a středu.

Děžeulee, [. 5. dubna, 2. 16. srpna, 3.
2. prosince; každou středu trh na obilí a
od sv. Josefa až do sv. Martina trhy na
dobytek.

Deitua, [. na sv. Vojtěcha,2. na sv.Jana
lířt., 3. na_sv. Jakuba, 4. na sv. Bartol.,
5. na ev. Simona a Judu, 6. na sv. Bar
boru. Trhy: 1; v outerý před Vánocemi,
2. v outerý před Velikonocí. Týhodní trhy
na dobytek od sv. Josefa až do konce
října každou středu. Padne-li na středu
nejaký svátek, nedrží se žádný trh.

Dlvliov, výročnía dobytčítrhy ty čtvrtky:
!. na tučný, 2. na zelený, 3. před sv. Ví
tem, 4. před sv. Bartolomějem, 5. před
sv. Martinem, 6. před Vánocemi.

Dobřany, výroční a dobytčítrhy ty pon
dělky: i. po Reminiscere, 2. po Exandi,
3. po natoz. P. Marie, 4. na sv. Mikuláše.

nobřič, 1. ve čtvrtek po popeleční středč.
2. v pondělí po sv. Trojici, 3. na den sv.
Michala, 4. na dušičky, 5. na sv. Tomáše.

Dobruška, 1. ten den po sv. Jiří po
8 dni, 2. den po sv.Duchu, 3. po sv. Jiljí
po 8 dní, 4. den po sv. Václavu, 5. v
outerý po sv. Matěji, zároveň trh na koně.
6. v outerý po Quasimodogeniti s koňským
trhem. Trhy na dobytek: 1. den po sv.
Trojici, 2. v outerý po sv. Havlu, 3. den
po obrác. sv. Pavla. Každý outerý týhodní
trh na len, přízi, obilí a jiné.

„okay (Hirschberg), 1. ve středu po oči
šťování Panny Marie, 2. na sv. Filipa a
Jakuba, 3. v pond. po sv. Jiljí, 4. v pon
dělí po obětování P. Marie.

Domaiín, ty outerky: 1. předkvětnon
nedělí, 2. na svatodušní, 3. po sv. Bartol.,
4. v pond. před sv. Havlem; každý outerý
trh na dobytek. '

Domažlice ('l'aus). 1. ve středupo sv.
Dorotě, 2. na sv. Antonína. 3. v pondělí
po sv. Anjelu Strážci, 4. druhý čtvrtek po
sv. Martinu. Týhodní a dobytčí trh vždy

_ve čtvrtek po celý rok.
Dub Ceský (Bóbm.Aicha), ty outerky:

1. před Velikonocí, 2. před sv. Duchem,
3. po sv. Bartoloměji, 4. před sv. Havlem,
5. v první pondělí po adventč.

Dubá (Douba), l. na sv. Josefa, 2. vout.
po sv. Petru a Pavlu, 3. v pond. po sv.
Havlu, 4. druhů pond. v adventč.

Duchcov (Dux), 1. ve středu po 1. ned.
postní, 2. na sv. Víta, 3. na sv. Bartolo
mčje, 4. v pond. před všemi Svatými.

Dvořičtě Dolní (Unterhaid),1. vouterý
po sv. Duchu, 2. na den sv. Michala.



Výroční trhové v Čechách.

Dvořiitě Ilorni (Oberhaid),!. na sv.
Josefa, 2..v svatod. out.. 3. na sv.Mich.,
4. na sv. Jana Ev. Týh. trhy každ. středu
od 1. května až do posledního září.

Dvory Nové (Neuhoi'), !. na den obrác.
sv. Pavla, 2. ve čtvrtek před Judika, 3.
na sv. Anna, 4. na sv. Matěje, 5. na sv.
Šimona a Judu. Týh. trh každý outerek
na obilí a rosličný dobytek.

Dvůr Králové (Kóniginhoí),výroční!
předcházejícími trhy dobytčímí: l. v ou
terý před Hromnicemí, 2. před kvčtnou
nedělí, 3. před squuchem. 4. před sv.
Markétou, 5. před sv. Matoušem, 6. před
všemi Svatými, 7. před sv. Tomášem; ty'b.
trhy na obilí a příži v out. a v sobotu.

Ervěnieo (Seestadtl), výroční a trhy na
dobytek: l. v pond. po Remínisc., 2. na
sv. Bartoloměje, 3. na sv. Barboru, každý
čtvrtek týh. trh.

Fridland (též Mírov), 1.na ned.Rogate,
2. v.pond. po sv. Bartol., 3. v pond. po
sv. ím. aJudč, vždy 8 dní spolu s trhem
na dobytek; trh týhodní každé pond., na
obilí každý pátek.

Georg-ovaldač. (v kraji Litoměřicko1. Na
1. pond. po nalez. sv. kříže. — 2. Na 1
pond. po sv. anjelu strážci. Každý úterek.
týdní trh na přízi. 

llabry (Habern),dobytčítrhy: !. ve středu
po jmenu Ježíš, 2. ve čtvrtek v postě, 3.
ve čtvrtek v středopostí, 4. ve středu před
Velikonocí, 5. ve středu před sv. Duchem,
6. v outerý po sv. Janu Křtit., 7. po sv.
Jakubu, 8. dne 15. srpna, 9. ve čtvrtek
po pový'šení sv. Kříže, 10. ve středu po
IV. Lukaši, 11. ve čtvrtek po sv. Felixi,
12. ve čtvrtek před Vánocemi.

[Iain-pach, !. v pondělímasopustní,2.
dne 2. května, 3. v pond. po navštívení
P. Marie, 4. v pond. po sv. Šim. a Jude.

llartmanice, 1. na den sv. Vitála, to
jest dne 28. dubna, 2. na sv. Kateřinu;
týhodní trhy na dobytek a rozličné věci
každý pátek. '

uaelova (Hass-lnu),ty pondělky: l. po
sv. Jiří, 2. po IS. červenci, 3. po třetí
neděli v říjnu.

Hajda. ty pondělky: 1. po sv. \'ítu, 2.
po nanebevzetí P. Marie, 3. po sv. Václava.

lloralee, 1. na sv. Eleonoru 21. února,
2. na sv. Antonína Pad., 3. na sv. Teklu
15. září. Každý 1. čtvrtek v měsíci trh
na dobytek, vlnu, přízi a len.

lleřmanův Městec, trhy výročníana
dobytek ty pondělky: 1. po jmenu Ježíš,
2. po první neděli po Velikonoci, 3. po sv.
Medardu, 4. po sv. Bartol., 5. na ten den
po všech Svatých.

lllinalio, výroční trhy s předcházejícími
trhy na dobytek ty“ středy: 1. první po
mApolenč, 2. první po sv. Víta, 3. první
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po sv. Bartoloměji, 4. první po sv. Lukáši.
5. první po Vclíkonoci.

Hodkovice (Libenan), ty pondělky: !.
po neděli La'tare, 2. po sv. Vavřinci, _3.
po sv. Matouši.

llolice, ty pondělky: l. po jmenu Ježiš,
2. druhý po Velikonoci. 3. po povýšení
sv. Kříže, 4. po sv. Mikuláši.

Hořepník, l. na sv. Blažeje,2. na sv
Michala, 3. na sv. Martina biskupa.

Hořice, ty čtvrtky: 1.po sv. třech Krilích,
2. před květnou nedělí, 3. před Rogate, 4.
po sv. Prokopu, 5. před sv. Bartolomějem.
6. vomerý před sv. Martinem; den před tím
se drží vždy trh na dobytek. Trhy na obilí
každý čtvrtek. '

Hořice (Hóritz). Svobodný trh na Barto
loměje. Trhy na chléb: !. den před nanebe
vstoupením Pa'ně, 2. na sv. Martina, 3. na sv.
Tomáše.

Hořovice. výročnía dobytčí trhy, 1. dne
11. února, 2. v out. před nanebevstoupením
Páně, 3.'na sv. Jakubas osmidenní lhůtou,
4. na povýšenísv. Kříže,5. dne 29. list0pada.
Trhy na krňmařské zboží: 1. v sobotu před
kv. neděli, 2. vsobotu před vánocemi: tý—
hodní trh každou sobotu.

llora Březová .Birkenberg),týh'odnítrh
každé pondělí.

llora liosmú, (Amschelberg),!. dne 9.
února na den sv. Apoleny, 2. vpon. sva
toduš., 3. d. 12. září na d. sv. Fabiana,
4. 17. prosince.

llora Kra-na (Schónberg),1. první
pondělí v postě, 2. v outerý před veliko
nocí, 3. den po svat. Janu Nep., 4. von.
terý před sv. Duchem, 5. den po nanebevzetí
P. Marie, 6. na sv. Kateřinu, 7. vouterý
před vánocemi.

llora Nutna (Kuttenberg),výr., koňské
a dobytčí trhy: 1. první pondělí postní, 2.
v pond. po Kantate, 3. den po Božím Tčle.
4. v pondělí po sv, Matěji, 5. v pondělí
po sv. Martinu. '

llora nv. Kateřiny (Katharinaberg),1.
dne 2. července. 2. v pond. před sv. Barto
lomějem, 3. v pondělí před sv. Havlem.

Horažďovice, 1. v outerý před Sep
tuagesima, 2. v outerý před květnon nedělí,
3. ve čtvrtek před sv. Petrem a Pavlem 4.
v den Porciunkulí, 5. v outerý před svatým
Havlem, 6. na svatou Barboru. Každý on
terek trhy na dobytek.

norky (Bergstadtl), i. ve středopostí,2. na
sv. Jakuba; týhodní trhy: í. masopustní
pond., 2. ve středu po velikonoci, 3. na sv.
Víta, 4. na Šimona a Juda;

llory li aiparskó (Bergreichenstein),1.
ve středu po střed0postí, 2. v outerý po po
výš'ní sv. Kříže, 3. ve čtvrtek 0 Božím
Tčle, 4. v pond. před sv. Mikulašem.

llory Matky Boží (BergstadtlU.L.F.),
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1. v první ponděli v postě, 2. dne 16.
srpna.

Hostouň (Hostau), i. ve středupřed maso
pustem, 2. ve středu před velikonocí, 3. na
sv, Jana Křtitele, 4. na sv. Jakuba, 5. na
Šimona a Judu, 6. ve středu před vánocemi.
Týhodni trhy každou středu na obilí a polní
plodiny, &na rozličný dob tek.'l'rh na koně
od ned. lnvokavit až do ožího Těla.

Hostinné (Arnau), trhy výroční a dobytčí
ty pondělky: 1. po sv. Dorotě, 2. po sv.
Trojici, 3. před jmenem Panny Marie, 4.
po všech Svatých; každý outerok a sobotu

,týh. trh na hov. dobytek.
Hostomice, 1. v pondělí po 3 Králích, 2.

na sv. Matěje, 3. na den sv. Jiří na vlwu,
4. v pondělí po sv. Prokopu. 5. ve středu

řed naroz. P.. Marie. 6. ve středu po sv.
aci-vu, každou středu týh. trh.

Hoštka (Gastdorí'), ty outerky: 1. po Se
xageaima, 2. po Kantate, 3. na svatodušní,
4. po nanebevzetl P. llarie, 5. po jmenu
P. Marie, 6. před sv. Kateřinou.

Hoštice Střelecká (Strahlhostitz),]. první
čtvrtek v měsíci březnu, 2.dne 12.května,
3. dne 26. září, 4. dne 12. pros.

llradec Jindřichův (Neuhaus), ] v první
pondělí v postě, 2. v outerý po Exaudi,
3. v pondělí po nanebevz. P. Marie, 4. v
pondělí po av. liavln; trhy na dobytek:
1. ve středu v třetím týdnu v postě, 2. ve
středu po Judika, 3. ve středu pátý týden
po Velikonoci, 4. v pond. po av Trojici,
5 ve středu po sv. Václavu, 6. ve středu
po IV. Kateřině; týhodní trhy každou stře
du a sobotu.

Hradec Králové (Kaniggrůtz),tyouterky:
i. po 3. Králícb, 2. po neděli Reminiscere
čili druhy' v postě, 3. po av. Trojici, 4. po
naroz P. Marie, po každé 8 dní. Koňské
a dobytčí trhy: 1. v pondělí 0 av. Fabi
anu a Šeb. 2. out. po ned. eminisc., 3.
ve středu v pašijový týden, 4. ve středu
po křížových dnech, 5. v pondělí po sv.
Trojici, 6. den před natoz. P. Marie.

Hradec Novy (Neuhoniggrůtz), 1. v pondělí po sv. anu Křt., 2. v pond. po sv.
Ondřeji. Každý outerek týhodní trh.

Hrádek (Grottau), 1. po neděli Jubilate, ?.
sedmý týden po svatodušních svátcích, 3.
v pond. po av. 'Bartolom., 4. v pondělí
před sv. Martinem. Týh. trh každý pátek.

Hrádek Nový (Neuhradek), í: ve středu
0 Velikonoci, 2. v ond. po nanebevzetí
. Marie, $a na den oudrosti; každé pon—

dělí týh. trh.

Hradiště (Hůnchengratz), výroční S'před
cházejíctmi trhy dobytčími ty čtvrtky: ].
tučný, 2. třetí po Velikonoci, 3. po Božím
Těle, 4. po proměněni Páně, 5. po sv.va
clavu, 6. řed sv. Martinem, 7. před Vá
nocíí ital ý čtvrtek trh na obilí.

Výroční trhová v Čechách.

Hradiště (tiradlitz), ! v poud. po sv. Janu
řt., 2. druhé pond. po sv. Michala arch.

Týh. trh každou středu a sobotu.
Hrady Nové (Gratzen), i.' v ponděli po

neděli Latare, 2. na sv. Matouše, 3. v pon
deli po první adventníneděli. Každé pond.
trh na dobytek. .

Hrob (Klostergrab), i v pond. po navští
vení P. Marie, 2. na sv. Filipa a Jakuba,
3. osm dní po pozdvižení sv. Kříže, 4. na
sv. Ondřeje apostola.

Hronov, ty outerky: 1. po třech Králíci),
2. po sv. Josefu, 3. po sv. Bartoloměji,
4. před všemi Svatými.

Hroznětín (i.ichtenatadt), 1. v pondělí po
1. květnu, 2. v pondělí po jmenu Panny
Marie.

Humpolec, ty středy: !. po sv. Filipa .
Jak. 2. po sv. Adolfu, 3. po pozdvižení
sv. Kříže. 4. po sv. Klementu. Týdní trh
každou středu — na dobytek a potravu.

Hůrky (Adamsfreiheit), 1. v pondělí po
rozeslání svatých Apostolů, 2. v pondělí
po sv. Rafaelu _

Husinec, 1. na sv. Filipa a Jakuba, 2 na
sv. Lukáše. Týhodní trh každou sobotu na
obilí a hovězí dobytek, mezi nimiž i 4
hlavní trhy na obchodnické zboží: i. v
masopustní sobotu, 2. na květnou nedělí,
3. v sobotu po Božím Těle, 4. v sobotu
před Vánoci.

Hutě Stříbrné (Silberberg), ]. třetí neděli
po Velikonoci, 2. na sv. Michala arch.

Jablonná (Gabel), ty pondělky: 1. po
llromn., 2. čtyry neděle po Velikonoci, 3.

o sv. Janu Křt., 4. po narození P. Marie,
. po sv. Kateřině. Trhy na vlnu: 1. dne

8. května, 2. dne 4. října.

Jablonec (Gablonz), ty pondělky: i. před
Velikonocí, 2. před sv. Duchem, 3. před
7 bratry, 4. před av. Bartolomějem, 5.
první v říjnu, 6. před sv. Alžbětou. Týh.
trh každý outerý a pátek na obilí, přízi,
len a jiné věci.

Jáchymtůl, Jáchymov (Joachimathal), ty
pondělky: l. po Hromnicích, 2. třetí v
dubnu, 3. po sv. Markétě, 4. čtvrtý v mě
síci záři.

Jankov, l. na sv. Řehoře, 2. den o av.
Janu Nep., 3. den po av. Petru a aviu,

. 4. na sv. Bartolom., 5. na sv. Martina biak.
Janovice. 1. dne 24. února, ?. dne 31.

května, 3. dne 13. září, 4. dne 13. prosince.

Janovice, ty outerky: i. po třetí nedělí
postní, 2. před sv. Janem Křtit., 3. po
Jmenu P. Marie, 4. před sv. Martinem.

Janovice, 1. na sv. Joaeía, 2. na sv. Jana
Křt., 3. na sv. imona a Judu. Týdenní
trh katdý pondělek.

Janovice Uhliřskě (Kohljanowitz),1. '
ondělí v středopontí, 2. v out. po Veli

ťonoci, 3. na den sv. Víta, &. v pondělí
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před a. Maří lagd. 5. v pond. po Anjelu
Strižci, 6. v pond. před sv. Havlem.

Jaroměř. :. druhýden po sv. 3 Krilích,
2. ve čtvrtek po sv. Ducha, 3. v outerý
před sv. Bartolom., 4. den po sv. Havla,
padne-li který na neděli neb svitek, drží
se o týden poadčji. Týb. trh každý pátek.

Jeleni llorni, i. na sv. Josefa,2. v
oaterý před sv. Duchem, 3. na sv. Jakuba
4. na sv. Matouše, 5. v outerý před Mar
tinem, 6. v pond. před Adamem a Evou.
Týh. trh na obilí každé outerý.

Jeníkov větrný (Windig—Jenikau),i.
den po sv. 3 Krúlích, 2. v pondělí po sv.
Jana Nep., 3. na sv. Jakuba, 4. drahé pon
dělí po nanebevz. P. Marie, 5. trh na sv.
Martina; týdní trh každý čtvrtek.

.Ienilaov. (Goltsch-Jenikau),ty atředy: ].

F0 očištovžní ?. Marie, 2. po zvěstování. Marie, 3. před ev. Janem Nep., 4. před
Božím Tělem, 5. po sv. Markétě, 6. po
sv. Václava. 'Pýdní trh každou atředa.

Jesenice (Jet-hans). Výročnía dobytčí
trhy: _1. v pondělí před Velikonocí, 2. ve
středu před sv. Duchem, 3. v pond. po
sv. Šimona a Jadě, 4. v pond. před Vánoci.

Jičín (Gitschin), ty pondělky: i. první po
Hromnicích, 2. po Jubilate, 3. po s. Jakubu,
4. před sv. Havlem. Trh na obilí kaidé
pondělí.

Jilemnice (Starkenhach),ty pondělky:
i. po jmena Ježíše, '2. před Velikonocí,
3. před sv. Duchem, 4. před av. Jakubem,
&. před sv. Divišem, trvá 8 dní, 6. před
Vůnocemi. Týh. trh na obilí, potravu,
přízi a plltno každou středu.

.lilovó (Balea), výroční a dobytčí trh,
první pondělí v lístop., připadne-li na eva
tek, tedy nieledající všední den.

.Iilovi (Bale), !. v pond. po 3 Krélích,
2. v pondělí po Božím Tčle, 3. na sv.Va
vřinee, 4. na sv. Lukáše, 5. v pond. před
sv. Kateřinou; týh. trhy: i. ve středu před
Velikonocí, 2. na sv. Tomáše.

Jindřichovice (Heinrichsgrůn),i. v
pond. před sv. Janem lířt., 2. v pond. před
ev. Havlem.

Jirkov viaBorek.
Jiřetín Hořejší (Obergeorgenthal),ty

pondělky: i. na masop., 2 po sv. Jiří, 3.
po narození?. Marie, 4. po všech Svatých.
Týhodnl trh každý pátek.

Jiřetín Dolni (Niedergeorgcnthal),1. na
sv. Vojtěcha. 2. v pond. po Božím Těle,
3. v pond. před sv. Matoušem, 4. na sv.
Mikuliše.

.liateisnice. ty pondělky: i. po sv. 3
Králích, 2. na sv. Matěje, 3. po květné
neděli, 4. po Velikonoci, 5. po svatoduš.
svéteích, 0. na av. Maří Magdalenu, 7. na
av. BartoL, koňské a_dobytčí trhy po 8
dní; 8. v pond. po sv.!atěji, 9. v pond.
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po všech Svatých. Trhy na dobytek kaidé
pond. od sv. 3 Králů až do nanehevst. Pánč.

Joeefov čili Plesy (Josefstadt), výroční a
předcházejícími trhy na koně a hověaído—
bytek ty onterky: 1. po avěstoviní Panny
Marie, 2. po sv. Markétě. 3. po av. Věc
Iavu, 4. po početí P. Marie; tyto trhy
trvají vesměs po tři dni; týdaí trh každé
pondělí a čtvrtek.

Kačerov (Gossengriín), i. v pond.po sv.
Petra a Pavla, 2. po sv, Šim. a Jndč.

Kacov, i. na nalezenísv. Kříže. 2. na sv.
Petra a Pavla, 3. na narození P. llarie.
4. na sv. Martina. Týdní trhy: i. den po
llromnicích, 2. v pětek před květnoa ne—
dělí, 3. den po sv. Michala, 4. v pátek
před čtvrtou nedělí advetní.

“ adaň (Kaaden),výroční,koňskéa dobytčí
trhy: 1. v pond. po Jadika, 2. po sv.Jana
Křt., 3. po povýšení sv. Kříže, 4. po sv.
Barboře, každý trvá tři dni.

Kamberir. i. na sv. Jiří, 2. na nalezení
sv. Kříže.

Kamenice, i. první pátek v postě, 2. v
pát. velikon., 3. na sv. Maří Magdalena, tý—
den po ní, 4. ve čtvrtek po nanehevstoup.
Páně, po tři dni, 5. den po sv. Václava
po 4 dni, 6. v pond. po všech Svatých,
po 4 dni. Týdní trhy každé pond. na koně,
hovězí dobytek a rozličné jiné zboží.

Kamenice čeeků (Bóbmisch—Kamnita),
ty pondělky: i. před sv. Duchem, 2. po
Porciunkuli, 3. před ev. Havlem. Týhodnl
trh každý outerý.

Kamenice trhová. výročnía dobytčí
'trhy ty čtvrtky: !. třetí postní, 2. pétý v
poetě, 3. na zelený, 4. po sv. Prokopa, 5.
po naroa. P. Marie, 6. po všech Svatých,
7. po početí P. Marie.

Kamýk (Kamaik), i. ne,". Aloisie dne
_ 21. června, 2. na sv. Jakuba 25. července

3. na sv. Františka Seraf. dne 4. října.
Kaňk (Gang. výroční trhy: i. ve čtvrtek

před kvétnoa nedělí, 2. v out. před sv.
Duchem, 3. v oaterý před av. Bartolomě
jem, 4. ve čtvrtek po sv. Havle. Na do.
bytek: i. ve čtvrtek po naroa. P. Marie,
2. ve čtvrtek před jmenem P. Ježíše, 3.
před sv. Markem, 4. ve čtvrtek po ev.
Kateřině.

Kaplice, i. v pond. masopustní, 2. na
sv. Prokopa, 3. na sv. imona a Juda.
Týdní trh každou sobotu. .

Karlovy Vary (Karlshad),i třetístředu
v dubna, 2. první středu v měsíci října.
Trhy na koně a jiný dobytek poslední pon
dělí v červnu, každý čtvrtek týh. trh.

Kasejovice, výroční a trhy na koně a
hověaí dobytek i. den po sv. 3 Krělích,
2. v out. po provední neděli, 3. na sv.
Jakuba, 4. den po sv. Jiljí, 5. na sv. Vor
šiln. Týdní trh na dobytek každý kva
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tembrový pitek, ve středu před zeleným
čtvrtkem, pak každý pát. až do všech Svat.

Katovice, první čtvrtek po Hromnících,
ua Filipa a Jakuba, ve čtvrtek po Vavřinci.

Koní-im, výroční koňské a dobytčí trhy
ty pondělky: 1. po novém roce, 2. po
květué neděli, 3. před sv. Duchem, 4. na
sv. Maří Magd., 5. po narození P. Marie,
6. po sv. Kateřině.

Kdýně Nova (Neugedeiu),1. v pond.
po sv. 3 Krélích, 2. pond. po Velikonoci,
3. na sv. Bartoloměje, 4. na sv. Ondřeje.
Týdní a dobytčí trhy od 2. postuího týdnu
až do sv. Martina každý pátek.

Klrcllenblrk (v Chlebakémkraji) výr.
a dobyt. trh ve 4. pond. vbřeznu a v říjnu.
Dobyt. trhy kaž. 4. pond. ve všech měsících.

Kladno, ty pondělky: 1. po obrác. sv.
Pavla, 2. po sv. Víta, 3. po sv. Václavu.

Kladruby (Kladrau), [. ve středupřed
květuou neděli, 2. v pondělí po Božím Těle,
3. na sv. Jakuba, 4. na sv. Matouše. '

Klášterec (Klósterle), výroční a dobytčí
trhy ty pondělky: 1. před Hromnicemi, 2.
před sv. Johannou král., 3. před sv. Bar
toloméjem, 4 před sv. Martinem. Připa
dne-li na ten den svátek, odbývá se trh o
osm dní dříve. Týhodní trh každou středu.

Klatovy, ty outerky: před obrác. sv.
Pavla, 2, po neděli Kantate, 3. po sv-. lii
líanu, 4. po sv. Jiljí, 5. po sv.-Kateřině.

Klenčí (Klentsch). 1. na sv. Matěje, 2.
v outerý po sv. Trojici, 3. na sv. Lucii.
Týdní trhy po celý půst.

Klomln(Chlomín).ty pondělky: [.po Hrom
nicích, 2. v třetí měsíce května, 3. po
P. Marii Sněžné, 4. před všemi Svatými,
týh. trh každé pond.

.Kněžomoati (Fůrstenbruck), výroční a
dobytčí trhy ty pondělky: 1. druhý po sv.
F abiauu a Šebastianu, 2. druhý v postě,
3. po Velikonoci, 4. před navštívením P.
Marie, 5. před nanebevzetím P. Marie, 6.—
po jmenu P. Marie.

Knín nový(Neukniu), 1. v posledníma
sopustnl čtvrtek, 2. po kvétné neděli, 3.
na sv. Víta, 4. ve čtvrtek po sv. Vavřinci,
5. na sv. Ludmilu, 6. na sv. Vendelína, 7.
na sv.. Barboru.

Kolinec, 1. na sv. Filipa a Jakuba, 2.
na sv. Vavřince, 3. na sv. Ondřeje.

Kolin nový (Neukolíu),výroční s před
cházejícími dvoudenními trhy na dobytek:
1. v poud. po poslední masopustní neděli,
2. v poud. po svátostech, 3. na sv. An
touíua Pad., 4. v pondělí po sv. Bartolom.,
5. na sv. Františka Seraf., 6. v poud. po
sv. Oudřeji. Týdní trhy ve středu a v pátek.

Koloveč (Kolautscheu), 1. v outerý Veli—
konoční, 2. na sv. Jana Křt., 3. v poud.
před sv. Havlem; týboduí trhy: i. druhé
poud. po Velikouocí a po sv. Martinu.
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Kopidlno, 1.vestředupo Velikou.,2. sv.ua
Prokopa, 3. ve středu před nar. P. Marie
4. ve středu před početím P. Marie.

Kostelec, 1. ve čtvrtek po jmenu P. Je
žíše, 2. po sv. Matouši.

Kostelec černý (Schwarzkostelec),1.
v poud. po neděli Regate, 2. na sv. Jana
Křt., 3. Ve čtvrt. před slavn. aujelův stráž. 4.
na sv.Mich. archanj. 5.ve čtvrt. před všemi
Sv. 6. v pon. před poč. F.Mar. Pokaždé spolu
také trhy na dobytek.

Kottelec nad Labem (Elbekosteletz).
výroční, koňské a dobytčí trhy: 1. v pon
dělí po sv. Matěji, 2. ve čtvrtek před na- '
lezením sv. Kříže, 3. na sv. Víta, 4. na
sv. Jakuba. 5. na povýšení sv. Kříže,
6. na Šim. aJudu. Každ. sobotu týboduí trh.

Kostelec nad 0rllci, výročnís před
cházejícími trhy na koně a hovězí dobytek:
i. na sv. Dorotu, 2. ve čtvrtek před květ
uou nedělí, 3. v poud. po nauebevstoup.
Páně, 4. na sv. Bartoloměje, 5. na sv.
Karla Bor. Trh týh. každý čtvrtek.

Kozlany, 1. ve čtvrtek po V'elikouoci,2.
ve čtvrtek po sv. Duchu, 3. na sv. Vavřince
dne 10. srpna, 4. na sv. Matouše.

Králíky (Grulich), 1. ve čtvrt. předHromu.
2. 2hý čtvrt. po Velikou., 3, ve čtvrt. po sv.
Anně, 4. po sv. Luk. Týdní trh každý pou
Připadne-li na poudélek svátek, týdnl trh
odbývá se v úterý.

Kralovice, výroční,koňskéa dobytčítrhy .
1. ve čtvrtek před zvěstováuím P. Marie,
2. v pondělí před sv. Petrem a Pavlem,
3.. v pondělí před uauebevz. P. Marie, 4.
ten čtvrtek před sv. Havlem.

Kralovice nad Labem čiliDolno
Kralovice, !. tu středu před sv. Jiljlm, 2.
tu středu po všech Svatých.

Kralupy, 1. v out. po Velikouoci,2. ve
středu před uaroz. P. Marie. Týdní trh
ve středu na rozličné potravy.

Králův Městec (Kónigsstadtl),trhy vý
roční a na hovězí dobytek ty pondělky:
1. po sv. 3 Králích, 2. po Quasimodoge
niti, 3. po Božím Téle, 4. na sv. Bartol.,
Týdní trhy na obilí po celý rok v patek.

Idraellce (Graslitz), !. den po sv. Jana
Křt., 2. 2hé pond. po sv. Michalu. Trhy
na dobyt.3.středu každ. druhého měsíce. '

Kraené doly (Schóntbal),1. ve čtvrtek
před sv. Václavem. Týdní trh každou sobotu.

Křinec, 1. na tučný čtvrtek a ty čtvrtky:
2. po sv. Duchu, 3. po sv. Bartoloméji,
4. po sv. Kateřině.

Křiveoudov, na pondělkypo sv. Jiří a
Jiljí. Týdní trh každý poud.

Krucembnrek, Krucburek(Kreuzberk),
výroční a dobytčí trhy ty pondělky: 1.
před Hromuicemi. 2. po nanebevstoupeuí
Páuě, 3. po sv. Václavu, 4. na sv. Kate
řinu. Každý čtvrtek týboduí trh.
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Krumlov čelký (Bóhmísch-Krumau),1.
ve čtvrtek po středopostí, 2. ve čtvrtek
po Božím Tčle, 3. v pond. před sv. Havlem.
Padne—li sv. Havla na pondčlek, odbývá se
trh otýden dříve; 4. na sv. Kateřinu. Trhy
na dobytek od sv. Jiří až do sv. llavla každou
středu ; týhodní trhy každou středu & sobot.

Krupka (Graupen),ty pondělky: í.před
Sv. Duchem, 2. před av. Václavem.

Krýry (Kríegern),výroční a dobytčí trhy:
1. ve středu po ned. Litare, 2. ve čtvrtek
po nedělilíantatc, 3. ve čtvrtek po pozdví
žení sv. Kříže,4. na sv. Bohumíra 8. listop.

Knmžak (Kóaígseck), ty pondělky: 1.
po Hromnicích, 2. po Miaerikordia, 3. po
sv. Matouší, 4. na dušičky. Trhy týdní a
dobytčí každý čtvrtek.

Kužvart, Kušvarda,i. o sv. Jiří, 2. o
sv. Michala arch., 3. 15. prosince.

Knřivody (Híihnerwasaer),výroční trhy
na dobytek: l. v pond. po Velikonocí, 2.
v pond. po Sv. Duchu, 3. na sv. Jana
Křt., 4. v pondělí po nanebevz. P. Marie.
5. v pond. po av. Havlu, 6. v out. před
sv. Tomášem apost. Každou středu týh.
trh na dobytek a rozličné krámské zboží.

Kynžvart (Kónígswart), výroční dobytčí
a koňské trhy: l. na av. Joseía, 2. v pond.
po IV. Markétě, 3. v pond. po všech Sva
tých. Trh na obilí každý čtvrtek.

Landlkroun (Landskron),l. v outerý
po 3 Králích, 2. v out. po ned. Judika,
3. na svatodušní outerý, 4. na sv. Maří
Magdalenu, 5. v outerý po sv. Matonši.

Ledeč, 1. v onterý po neděli Septuagesima,
2. den před nanebevatoup. Páně, 3. den
před sv. Maří Magdalenou, 4. v outerý po
sv. Jiljí, 5. ve čtvrtek před av. Havlem.

Leskov, 1. dne 19. března, 2. dne 4. červ.,
3. dne 6. září, 4. v první pon. v advenlč.

Levin, na sv. Matouše Evang.
Lhenice (Elbenítz), 1. na sv. Fabiana a

ebestiana, 2. na sv. Jiljí, týh. trh každou
středu. Trh na přízi na sv. Línharta.

Libáň, v outerý po sv. Matěji,posy.Tro-.
jící, po av. Bartolomějí a po sv. Simonu
a Judě. Týdenní trh každý outerý.

Liberec (Reichenberg),ty pondělky: 1.
po bílé neděli. 2. před sv. Vítem po 8
dní, 3. po narož. P. Marie po 8 dní, 4.
Vpond. a v outerý po 3tí neděli v říjnu,
5. v pond. a v outerý před první nedělí
adventní. Trhy na vlnu: 1. v outerý a
ve středu po Sv. Duchu, 2.v outerý a ve
středu po sv. Michala. Trhy na dobytek:
v sobotu před bílou neděli, v sobotu 8 dní
před !. nedělí adventní. Týdní trhy každé
pondělí a čtvrtek.

Libice, !. vpondělí po jmenuPána Ježíše,
2. na popeleční středu, 3. v pond. po sv.
Jana Nep., 4. v pond. po sv.Prokopu, 5. v
pond. po nanebevz. P. Marie, 6. na sv. Havla.
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Liblín, ty pondělky: l. po Litare, 2. po
sv. Filipu a Jakubu, 3. před Bož. Tělem,
4. po sv. Jiljí, 5. před sv. Martinem.

Libochovice. 1. v středopoatí,2. ten den
před nanebevst. Páně, 3. na sv.Bartolom
4. ve středu po sv. Václavu, tu středu po
sv. Martinu. Každou středu týh. trh.

Liebiteln (Liebenstein), i. v pond. po
navšt. P. Marie, 2. v pondělí před první
nedělí a entní.

Lipa če & (Bóbmisch-Leípa),i. ve čtvr
tek po sv. Markétě, 2. ve čtvrtek po av.
Martinu, oba po 8 dní. Připadne-li sv.
Markéty neb sv. Martina na čtvrtek, začne
trh téhož dne. Trhy na dobytek: ty
středy: í.po atředopostí, 2. po Božím Tělo,
3. po sv. Bartoloměji, 4. po sv. Martinu,
každý trvá 2 dni,

Lipnice, výroční koňské a hovězí trhy:
!. v pond. po av. 3Králích, 2. po Judika.
3. po sv. Petru a Pavla, 4. před sv. Ha
vlem, 5. po sv. Martinu, 6. před Vánocemi,
Trhy na vlnu: 1. na av. Floriana, 2. v
pond. po sv. Havla. Trhy na dobytek:
1. každý pond.od 8. ledna až do 9.1ístop.
Týdní trhy každý pátek po celý rok.

Lišov. i. na velkonoční outerý, 2. na sv.
Bartoloměje, 3. na sv. Ondřeje. Týhodní
trh ve čtvrtek.

Liteň, 1. na čtvrtý pondčlek po novém
roce, 2. ve středu před Sv. Duchem, 3. na
sv. MaříMagd., 4. ve středu před sv.Václav.,
5. na sv. Alžbětu, též vždy trh na dobyt.

Litoměřice (Leitmeritz),ty pond. 1. po
Sexagesíma, 2. po Kantate, 3. po naneb.
P. Marie, 4. po sv. Kateřině. Týdní trh
v sobotu a v outerý.

thomyile 1.dne27. lednana sv.Chrisost.
— 2. dne 7. květ. na av. Stanisl. — 3. dne 5.
září na sy. Vikt.— 4. dne 6. listop. na sv.
Leonarda.-— Kdyby některý z těchto trhů
připadlna pátek, na sobotu. na neděli nebo
svát., odloží se na příští úterek. Trh dobytčí
jest v p0n. před trhem výr. ;padne-lí yýroč.
trh na pou., je trh dob. v pát. před výr. trhem.

Literbachy (Lanterbach)výroční a do
bytčí trhy: l. na sv. Jana Křt., 2. první
pond. po růžencové slavnosti.

Litvinov (Oberleutensdorí), 1. ve středu
po květné neděli, 2. na sv. Maří Magda
lenu, 3. na sv. Michala, 4. v pond. po
všech Svatých.

Lochovice, 1. na sv. Jiří, 2. na sv. Ma
těje, 3. na sv. Leopolda, 4. den před sv.
Janem Křtitelem.

Loket (Ellbošen), !. na zelenýčtyrtek, trh
na chléb, 2. dne 1. května, 3. na av. Mar
tina bisk., 4. ve čtvrtek před Vánocemi,
pouze na chléb.

Lomnice, 1. na sv. Jiří, 2. na sv. Jana
Křt., 3. na sv. Michala.

Lomnice, í. druhý čtvrtek poatní, z. ve
15
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čtvrtek před sv. M. Magdalenou, 3. před
sv. Simonem a Judou. Hlavní trhy na
dobytek a jiné věci 1. 8 dní po vstoup.
Páně, 2. ve čtvrtek po Bož. Tčle. Týdni
trhy každý čtvrtek.

Louny, výroční a dobytčítrhy: 1. v pond.
a následující dní před tučným čtvrtkem,
2. v pond. a v outerý před nanebevstoup.
Páně, 3. ve středu po naroz. P. Marie po
8 dní, 4. ve středu a ve čtvtek po av.Šimonu a Judě.

Louňovice, ty čtvrtky: 1. před sv. 3
Králi, 2. před sv. Řehořem, 3. před sv.
Vojtěchem, 4. na sv. Víta, 5. na sv. Maří
Magdalenu, 6. ve čtvrtek před sv. Barto
lomějem, 7. před sv. Václavem, 8. na sv.
Lukáše, 9. na sv. Barboru.

Lovosice (Lobosic), 1. den po Liilare,
2. po sv. Trojici a dobytčí trhy: 1. v
pondělí po neděli Látare, 2. den po sv.
Trojici, 3. den po naroz. P. Marie.

Lubenec (Lubenic), výroční a dobytčí
trhy: 1. 2hý pond. po Hromnicích. 2. ve
středu před sv. Václavem.

Lukavice ve středu po sv. Jiří.
trh každou středu.

Luže, 1. ve středu před nalezen. sv. kříže,
2. ten den po sv. Petra a Pavlu, 3. ve
středu před povýš. sv. kříže, 4. dne 4.
listopadu.

Lysa, 1. v pond. po sv. Filipu a Jakubu,
2. v pond. po stětí sv. Jana. Ty'hodní
trhy každou sobotu.

Malečov, ty outerky: 1. předsv. Matějem,
2. před nanebevst. Páně, 3. před sv.: Máří
Magdalenou, 4. před natoz. P. Marie, 5.
před sv. Martinem biskupem.

nonetin, 1. v pondělí po neděliSexage
sima, 2. druhý pond. po Velikonoci, 3.
na sv. Víta, 4. na sv. Matouše, 5. na sv.
Barboru.

Bludovice, 1.dne 14. února, 2. dne 18.
října.

Malťov (Maschau), 1. první neděli v postě,
2. na sv. Filipa a Jakuba, 3; na den na
rození P. Marie, 4. v neděli po všech
Svatých, každý trvá 8 dní. Trhy na vlnu:
1. první pátek po sv. Jiří. 2. druhý pátek

0 sv. Jiljí. Týhodní trhy každý pátek.
M děnec (Kupferberg), 1. v pond. po sv.

Vítu, 2. v pond. po sv. Malouši.
Mědčin (Miedschin), i. den_před nanebc

vzetím P. Marie, 2. na sv. Simona aJudu,
3. osm dní před sv. Martinem.

Mělnlk, výroční,dobytčí a koňské trhy ty
čtvrtky: 1. po sv. 3 Králicb, 2 po druhé
postní neděli, 3. v pond. po sv. Filipu a
Jakuba, trvá 8 dní. 4. v pondělí po sv.
Petru a Pavlu, d 5. ve čtvrtek po nanebe
vzetí P. Marie, 6. po sv. Hava, 7. na sv.
Ondřeje apost. po 8 dní. Týhodni trh
každý outerý.

Týh.

Výroční trhové v Čechách.

Merklín, 1. v pond. po sv. 'l'rqjici, 2.
na sv. Vavřince, 3. na sv. Martina.

)lěgtečko Ceské (FriedlánderNeustadtI),
Ty pondělky : 1. po sv. 3. Králícli, 2. po sv.
Josefu, 3. 14 dní po Sv. Duchu,4. pojménu
P. Marie. 5. po svatém—Martinu.

“ěsto Nové nad Metují (Neustadt),
výroční & dobytčí trhy: 1. na sv. Anežku,
2. na sv. Jiří. 3. na sv. Jana a Pavla, 4.
na den povýšení sv. kříže. Týdní trh na
přízi a obilí každou středu a sobotu.

Měiov (Einsiedl),ty pondělky: i. druhé po
Velikonoci, 2. po sv. Janu lířt., 3. před sv
Havlem. .

Mýto (Mauth), !. v pond. po první neděl
po velikonoci, 2. v outerý po sv. Trojici,
3. na sv. Matouše.

Mýto Vysoké l_Hohenmauth),1. první
čtvrtek v postě, 2. v outerý po sv. Filipu
a Jakubu, 3. v“ outerý po sv. Petru a
Pavlu, 4. v outerý po nanebevzeti P. Ma
rie, 5. v outerý po sv. Františku Ser., 6. v
outerý před sv. Lazarem. Dobytčí trhy: 1.
v pond. po květné neděli,2.v pond. před
sv. FilipemaJakubem, 3. v pond. po sv.
Petru a Pavlu, 4. v pond. po nanebevzetí
P. Marie, 5. v pondělí před sv. Františkem
Seraf., 6. v pond. před sv. Lazarem.

Nlezimolti, 1. na sv. Dorotu, 2. na sv.
Floriana, 3. na sv. Mikuláše.

Mikulov (Niklasberg), na sv.Jakuba,dne
23. července.

milčin, 1. na sv. Stanislava, 2. na densv.
Jana Křt., 3. 4. června, 4. na den sv. Jin
dřicha, 5. dne 15. července, 6. na den naro
zeni P. Marie, 7. na dušičky.

Mileiov (Mileschau), výroční a dobytčí
trhy: !. den před arch. Gabrielem, 2. v.
poud. po 'sv. Antonínu Pad., 3.vpond. po
pozdvížení sv. Kříže, 4. v pond. před na
rozením Páně.

Miletín, 1. tu středu po sv. Jiří, 2. tu
středu po svatém Lukáši; každou středu
týhodní obilní trh.

Milín, i. v masoPustní pondělí, 2. na sv,
Ondřeje.

Milevsko (Miihlhausen),l. na sv. Josefa.
2. v pondělí po sv. Trojici, 3. na svatou
Markétu, 4. v pondělí po jménu P. Marie,
5. na sv. Voršila; týdni trhy na doby
tek, obilí & potravu každý čtvrtek.

Mimoň (Niemes), 1. první pátek v postě
2. v pondělí po sv.Trojici, 3. v pondělí po
sv. Matěji, 4. v pondělí po sv. im. aludě.

Mirotice, (vPíseckemkraji) 1.ve středupo
ned. Liitare, 2. na sv. Fil. a Jak., 3.v pond.
před sv. Pet. aPavlem, 4. v pondělí po sv.
Jiljí, 5. v pond. před sv. Martinem. Týdni
trhy na hovězí dobytek, obilí, dříví, len,
atd.: 1. v outerý před velikonocí, 2. v
out. před vánoci, takto ale každou středu
do celý rok.



Výroční trhové v Cechich.

Mírov vizFriedland.
Mirovice, l. na den obrácení sv. Pavla,

2. v pondělí po Liitare, 3. na sv. Vojtěcha
4. ve středu před Božím Tčlem, 5.na sv.
Prokopa. 6. na den Marie Sněžné, 7. den
po narození Panny Marie, 8. v pondělí
před sv. Havlem, '9. na den obětování
Panny Marie.

Mlatkov (Wichstíidtl), 1. 23. dubna 2.
dne 30. listopada.

Mlazovice, 1. v pondělí po jménu Pána
Ježíše, 2. v outerý po Velikonoci, 3. v
outerý po sv. Víta, 4. v outerý po sv
Kateřině

nnichovlce, ty středy: po nanebevstou
pení Páně, 2. před Božím Tělem, 3. před
narozením P. Marie, 4. na sv. Martina
biskupa. lllavní trhy na dobytek, obilí &
rozličné věci: 1. na tučný čtvrtek 2. na
zelený čtvrtek, 3. na sv Jakuba apost., 4.
ve čtvrtek po sv. Václavu, 5. na sv. Fran
tiška Xav.., 6. den před štědrým večerem
týhodní trh každý čtvrtek.

Mullek, !. na sv. Fabiana & Šeb., 2. na
sv. Josefa, 3. na sv. Filipa a Jakuba, 4.
dne 2, srpna, 5. dne 24. srpna, 6. dne
24. října.

Mont (Brux),výroční a trhy na dobytek: 1.
v pondeli po Okuli, 2. v outerý svatodušní,
3. na sv. Jiljí, 4. vpond. po sv. Burkhardu.

llliec (Kornhaus), výroční a trhy na do
bytek: i. v pond. po neděli Okuli, 2. den
před nanebevstoupením Páně, 3. dne 2.
října.

Trlieno. (v Boleslavskémkraji)ty středy: 1.
ve středu po jménu Ježíše. _.. 2. po sv. bil. a
Jak. ,3. ve středu před sv. Vacl. — 4. po sv.
Martinu. Hla\ní týdenní trh ve středu po sv.
Josefa a ve středu po navštiVení P. Marie. —
Ty'hodní trh každé pondělí.

Munclfaj (Smečno), 1. den po sv. Voj
těchu, 2. den po sv. Michalu.

Matějov, (Muttersdorf),dne 24.
týhodní trh každý čtvrtek.

Načeradec, výročnía dobytčí trhy: 1
první outerý v masopustě, 2. v outerý po
květne neděli, 3. v outerý po svatodušních
svátcích, 4. ve středu po sv. Jakubu, 5
ve středu po jménu P. Marie, 6. na sv.
Teresii, 7. v outerý před vánocemi.

Nadějkov ( Nadějkau), výročnía dobytčí
trhy: [. v outerý po sv. Rudolfu, 2. na
den sv. Štěpána (2. srpna), 3. v pond.
před svat. Teresií, 4. v pondělí před sv.
Kateřinou.

N61311011, 1. poslední čtvrtek před postem,
2. na sv. Víta, 3. na sv. Martina biskupa.
Každý čtvrtek týhodní trh.

Nalevrky (Nassaberg), Výročnía době.
trhy: 1. ve čtvrtek před první postní ne
dělí, 2. ve čtvrtek po sv. Norberta, 3. ve
čtvrtek po sv Havla.

srpna ;
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\'ečtyny, výroční i trhy na koněahovězí
dobytek, 1 první pondělí v postě, 2. v pon.
před nanebevzetím Panny Marie, 3. na sv.
Jakuba, 4. v pondělí po svatém Míchalu,
5. v pondělí po všech S\atých. '

\'ejířeko, Nýrsko(Neuern),! vpondělípo
nanebevst. Páně, 2. v. pondělí po naro
zení Panny Marie, '

Nehvizdy (Grossnehvízd), výroční a do
bytčí trhy též na koně a vlnu, í.ve čtvr
tek po nalezení sv. kříže, 2. druhý čtvr
tek po povýš. sv. kříže, každý trvá 8. dní.

Nechanice, 1. v pondělí před sv. Ma
tějem, 2. v pondělí před Svatým Duchem,
3. ve čtvrtek před nanebevzetim P. Ma
rie, 4. v pondělí před sv. Václavem, 5.
v pondělí před první neděli adventní.

Nepomuk, 1. den po Hromnicích,2. ve
stř. po aniláte, 3. ve středu po sv. Janu
Křt., 4. ,ve středu po sv. Matouši, 5. ve
středu po sv. Barboře; každou středu od
Hromnic až do sv. Jana Křtit. týhodní trh.

Nepomyšl (Pomcisl), 1. v pondělí před
narozením P. Marie, 2. na sv. Mikuláše;
trhy na dobytek 8, dníttrvajíci: 1. na
Remin., 2. na sv. Víta.

Netolice, výročnía trhy na koně aho
vězí dobytek: 1. v pondělí po Hromnicích,
2. na sv. Jana Křt., 3. druhý pond po na
nebevzetí P. Marie, 4. na sv. Michala.
Velké trhy na koně a hovězí dobytek: 1.
v outerý velikonoční, 2. v outerý svato
dušní , tyhodní trh na obilí a hovězí do
bytek každé pondělí po celý rok.

Netvořice, výroční atrhy na dobytek: 1
dne 4. března, 2. dne 17. května, 3. dne
27. srpna, 4. dne 16. října.

lt'euklrclren, 1. druhé pondělípo velí.
konoci, 2, v pondělí po pozdvižení sva
tého kříže.

Nelutupov, 1. den po sv. 3 Králích, 2.
den po Hromnicíeh, 3. na sv. Marka evan
gelisty. 4. v pond. po Božím Těle. Tý
hodní trh. každý čtvrtek po celý půst.

Neveklov, 1. dne 3. února, 2. v outerý
svatodušní, 3. dne 3. srpna, 4. dne 29.
zářL

Nevděky (Neudeck), ty ponděly: !. před
květnou neděli, 2. po sv. Michala. 3. před
všemi Svatými.

Nymburk, Vicemilov, ty středy: 1. ve
středopostí, 2. po sv. Janu Křt., 3. po po
výšeni sv. kříže.

oleinice (Giesshiibel),ty pondělky: 1.
před Velikonocí, 2. před Sv. Duchem, 3.
po sv. Maří Magdaleně, 4. po sv. Barto
loměji, 5. po sv. Havlu; týhodní trh každý
čtvrtek na přízi, plátno, obilí a všeliké
krámske zboží.

Oloví (Bleistadt), l. v pondělí po Rogate.
2. druhé pondělí před sv. Michalem.

Ondřejov, í. tu středupředsv.Blažejem,2.
15*
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tu středu před sv. Vojtěchem, 3. na den sv.
Petronily, 4. na den sv. Markéty, 5. ve

středu před povšýšením sv. Kříže, 6. ve. středu před sv. imonem a Judou. Kdyby
3. neb 4. výroční trh na sobotu, na ne
děli aneb na nějaký jiný svátek padl, drží
se tu středu před tím.

Opatov (Abtsdorl'), l. na tučný čtvrtek,
2. v pondělí před Sv. Duchem, 3. ve čtvr
tek po Marii Sněžné, 4. druhý čtvrtek po
početí P. Marie. ,

opočno, 1. na sv. Marka dne 25. dubna
2. na sv. Mikuláše dne 6. prosince. Trhy na
koně a rozličný dobytek, jakož i jiné zboží :
1. na obra'c. sv. Pavla dne 25. ledna, 2.
na svatého Řehoře dne 12. března, 3. v
pátek před sv. Jiřím. Trhy na vlnu: 1. na
sv. Petra a Pavla dne 28. června, 2. na
stčtí sv. Jana dne 29. srpna. Trhy týhodní
na obilí a kramařské zboží každý pátek.

Osečno (Ošic), ty pondělky: 1. po čtvr
té postní neděli, 2. po sv. Víta, 3. po
třetí neděli v říjnu, 4. před sv. Tomášem.

Outrov (Schlackenwerth), 1. v pond. po
Septuagesima, 2. v pondělí před sv. Ha
vlem; trh týhodní každé pondělí.

Oudllce (Eidlitž), výroční adobytčítrhy:
!. ve čtvrtek po smrtelné neděli, 2. v
pondělí po narození Panny Marie, 3. v
pondělí po sv. Kateřině; při každém vý
ročním trhu jest spolu trh na dob., jakož
každý čtvrtek týhodní trh na obilí, palivo
a potravní zásoby.

Ounočt (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.

Ouplce (Eipel), !. na Hromnice, 2. v ou
terý po sv. Jakubu V., 3. v outerý po
svatém Jiljí, 4. v outerý po sv. Martinu.
Týdenní trhy, 1. v out. před velikonOcí,
2. v out. před svatodniními svátky, 3. v
out. před sv. Havlem, 4. v outerý před
vánocemi.

Onaoby (Pollerskírcben), 1. v pondělípo
Hromnicích, 2. dne 22. července, 3. dne
28. října. Každý pondčlek trh na dobytek
a obilí.

(Du-tí nad Labem (Aussig), výroční
idobytčí trhy ty pondělky: 1. po “sv.
Fabianu a Šebastianu, 2. čtvrtý před Ve
likonocí, 3. po sv. Markétě, 4. po sv.
Bartolomčjí a 5. po sv. Martinu.

Ducti nad Orlici (Wildenschwert),
výroční trhy s předcházejícími dobytčímí:
1. v out. po středopostí, 2. na sv. Víta,
3. na sv. Jakuba, 4. v out. po narození
Panny Marie, 5. na sv. Martina. Každou
sobotu trh na len, přízi, plátno a vlnu.

(Initi (Auscha), í. patou středu postní, 2.
na sv. Jana Křtitele 3. na sv. Bartoloměje,
4. na sv. Šimona a Juda.

Výroční trhové v Čechách.

Outerý (Nenmarkt), i. třetípond. v postč
2. pond. po květ. ned., 3. na sv. Jana
Křt., 4. ve čtvrt. před sv. Havlem, 5. v
sob. před Ad. a Evou.

Pacov, !. v pondělí po neděliKantate, 2.
na-sv. Annu, 3. v pondělí před sv. Havlem,
4. na sv. Barboru. Týhodní trhy od stře
dopostí až do začátku adventu na koně,
hovězí dobytek, obilí, vlnu atd.

Patra Sova (Neupaka), 1. v outerý po
jmenu P. Ježíše, 2. v outerý po neděli
Rogatc, 3. v outerý po Božím Tčle, 4. na
sv. Vavřince, 5. v outerý po sv. Matouši.
Každý úterek týhodní trh na obilí, vařivo
a všeliké potravní věci.

Pardubice, 1. ve středu po Hromnicích,
2. v pond. v křížovém týdnu, 3. na sv.
Viktorína, 4. v outerý po početíP..Marie.
Trhy na dobytek: 1. v pond. před Hrom
nicemi, 2. v pond. před křížovou neděli,
3. v pond. před sv. Viktorinem, 4. vpond.
před početím Panny Marie. Týhodní trh
každý pátek.

Pecka (Peckau), výroční,_koňské a do
bytčí trhy: 1. v pond. po sv. 3 Krilích,
2. v pond. po Sv. Duchu. Týhodni trh
každou středu.

Pečky (Petschkau), !. v pond. po jmenu
P. Ježíše, 2. na sv. Jana Nep., 3. na sv
Vavřince, 4. v pond. před sv. Martinem.

Pelhřimov (Pilgram)ty outerky: 1. po
novém roce, 2. po středoposti, 3. po Bo
žím Tčle, 4. po sv. Bartoloměji, 5. po sv.
Šimonu a Judě. Trhy na dobytek každou
středu postní, pak 1. sobotu po křížové
neděli, 2. v sobotu po sv. Trojici, 3. v
sobotu po sv. Prokopa, 4. v sobotu po
povýšení sv. kříže. Trhy na koně každé
pond. před výročním trhem. Týhodni trh
každou sobotu.

Pernink (Baringen), první pond. měsíce
září aneb po svátku Aniela Strážce.

Petrovice (Peterswalde), 1. v pond. 14
dní před Sv. Duchem, 2. v pond. 14 dní
před císařským posvícením.

Pilníkov. 1. v outerý velikonoční,2. na
sv. Víta, 3. na sv. Simona a Judu.

Picek, !. třetíčtvrtek v postě, 2.v outerý
po sv. Trojici, 3. na sv. M, Magdalenu, 4.
na den povýš. sv. kříže, 5. na sv. Alžbětu,

Plčeli. ty pondělky: 1. první v postě, 2.
po nanebevz. Panny Marie, 3. po povýšení
sv. kříže, 4. po všech Svatých.

Plana (Planv Cblebsk.kraji), 1. nasv. Tom.
Akv., 2. v úterý po květné ned. — 3. v
pond. po nanebevstoup. Páně. V pondělí
na dobytek a v sobotu na obilí.

Plana llorní í. druhounedělipoHrom
nících, 2. 2hou neděli po velikonoci, 3. na
sv. Markétu, 4. na sv. Michala; týh. trh.
každý outerý.

Plaňany, 1.nasv.Fabianaa Šebastiana,



Výroční trhové v Cechach.

2. na av. Matěje, 3. v avatoduřní pond.,l
4. na sv. Jakuba.

Planlcc, ty čtvrtky: 1. po Quasim. po
8 dní, 2. po rozeslání sv. apost., 3. po
povýšení sv. kříže po 3 dní, 4. po av.
Havlu, padne-li sv. Havla ve čtvrtek. ten
samý den; týhodní trhy: !. na velký pa'
tek, 2. na sv. Tomáše, a od sv. Josefa až
po sv. Havlu na rozličný dobytek každou
sobotu.

Plotna (Platten), ty pondělky: 1. před Sv.
Duchem, 2. po Sv. Duchu, 3. po sv. Va
vřinci.

Plzenec, výročnía dobytčí trhy: !. v
pondělí po Hromnicích, 2. ve středu po
sv. Vojt., 3. v pondělí po nanebevzeti
Panny Marie, 4. ve středu po sv. Havlu.

Plzeň (Pilsen), výroční a dobytčí i koň
ské trhy ty pondělky: 1. po Reminiscere,
2. po sv. Petru a Pavlu, 3. po sv. Bar
toloměji, 4. po sv. Martinu. Trh na vlnu
drží se zároveň :: trhem Petro-Pavelskýma
trvá plných 8 dní. Týhodni trhové ve
středu a v sobotu.

Počátky, ty pondělky: ]. po jménu P.
Ježíše, 2. po nanebevstoupení Páně, 3. po
av. Františku Ser.

Poděbrady, výročnía dobytčí trhy ty
pondělky: !. po sv. Josefa, 2. před sv.
Markétou, 3. po povýšení sv. kříže,
4. na av. Havla; každou sobotu týhodní
trh.

Pudl-rody, výroční a trhy na koně a
hovězí dobytek: i. druhý outerý před sv.
Bartolomějem, 2. v outerý po sv. ímonu
a Judč.

Podhořany (Podersam), výroční a do—
bytčí trhy ty středy: 1. po Velikonoci, 2.
před sv. Havlem, 3. před Vánocemi. Tý
dní trh každý pátek.

Podmokly, týdní trh v outerý a ve
čtvrtek.

Podoly Bilé (Weisspodol),1. na Hrom
nice. 2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na sv.
M. Magdalenu, 4. na sv. Václava.

Pollce, 1. v pond. pó neděli Kantate, 2.
na sv. Prokopa, 3. na sv. Bernarda; pa
dnou-li aledva posled. trhy na sobotu, drží
ae v pond. s osmiden. svobodným prode
jem krama'řského zboží, koní a hověz. do
bytka. Týhod. trh každou středu na plá
tno, přízi a obilí všeho druhu.

Pollčany. 1. v pondělí po sv. 3. Krállch,
2. třetí pátek v poatě, 3. v pondělí po
av. Filipu a Jakubu, 4. na sv. Jana Křt.,
5. na sv. Bartoloměje, 6. na s'v. Šimona
a Judu; týhodní trh každý čtvrtek.

Pollčka, 1. v pondělí po sv. 3 Králích,
2. třetí čtvrtek postní, 3. v outerý před
svatým Jiřím, 4. ve čtvrtek před av. Janem
Křt., 5. ve čtvrtek před sv. Bartolomějem,
6. v out. před sv. Šim. a Judou.
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Poleň, (Pollin), i. na sv. Markétu, 2. na
dušičky.

Polna. 1. ve středu po sv. Matěji, 2. .)
sv. Filipu a Jakubu, 3. po sv. Vítu, 4. po
sv. Václavu.

Poříčí Spálené , (Brennporičen), 1.
na sv. Josefa, 2. ve čtvrtek po Sv. Duchu ,
3. v pondělí po sv. Bartoloměji, 4. v druhé
pondčlí po sv, Martinu.

Postoloprty (Postelberg),výročnítrhy:
1. v poml. před Velikonocí, 2. v pond.
po sv. Trojici, 3. den po nanebeneti P.
Marie, 4. na sv. Ondřeje ap.; týhodní trh
každou středu.

Poltnplce, 1. dne 30. května, 2. dne 5.
září, 3. dne 16. října, 4. dne 20. listopada.

Praha, 15. březnana star. náměstí; 12.
května na maloatransk. náměstí a na Štěp.
náměstí; 11. června na mal. nám.; 24. září
na starom. nám.; 2. prosince na starom.
náměstí — vždy 14 dni.

l'raclaatlce, 1. ve čtvrtekpo sv. 3 Krá
lich, 2. den po sv. Jakuba, 3. na sv. Ma
těje; týhodní trhy na dobytek a obilí každý
čtvrtek, : nichžto hlavni jsou ve čtvrtek
po sv. Matěji 'a po av. Vojtěchu. '

Prčice, výroční a dobytčí trhy: 1. v ma
sopustní pond., 2. v pond. po sv. Vítu, 3.
po nanebevzetí Panny Marie, 4. na sv. i
mona a Judu.

Proseč, výroční a dobytčí trhy: 1. ve
čtvrtek po sv. Jiří, 2. v pond. před sv.
Maří Magdalenou, 3. v pond. před sv. Te
resii, 4. v pondělí před svatou Kateří—
nou. Dobytčí trhy odbývají se před po
lednem.

Protivín, l. na velkonočnípond., 2. ra sv.
Prokopa, 3. na sv. Havla.

Přelouč. 1. v outerý po neděli Judika,
2. ten den po navštívení P. Marie, 3. na
proměnění Christa Pána, 4. na sv. Kateřinu;
trh na dobytek vždy 6. června.

l'řestlce, 1. vpondělí po uanebevatoupení
Páně, 2. po Božím Těle, 3. po sv. Vavřin
ci, 4. po sv. Krišpinu; týhodní trhy na
potravní věci: 1. na zelený'čtvrtek, 2. na
sv. Tomáše: pak od začátku postu až k
sv. Martinu každý čtvrtek.

Přlblslav, 1. v postní sobotu, 2. třetí
ponděli po Velkonoci, 3. v pondělí po sv.
Petru a Pavlu, 4. po narození Panny Ma.
rie, 5. po sv. Ondřeji.

Příbram, 1. v pond. po Hromnicích, 2.
po Velikonoci, 3. na sv. Jana Křtitele, 4.
na sv. Jiljí, 5. na sv. Linharta aneb v pon—
dělí na to.

l'říbuzy (Friihbuss),v pand. po sv. Bar
toloměji.

Přidali (Priethal), 1. na den sv. Vavřince,
2. v neděli po sv. Jiří; každou středu tý
hodní a dobytčí trhy. "

Přísečnloe (Priesen), trhy výročnía na
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dobytek: 1. v pond. před nanebevst. Páně,
2. v pond. po sv. Bartoloměji. V témdni

“před adventní nedělí je po 6 dní trh na
len; týhodní trh každOu sobotu.

mam, i. v pátek po sv. Joselu, 2. na sva—
tou Trojici po 8 dní, 3. na svatého Barto
loměje, 4. na svat. Martina po 8 dni; tý
hodní trh každou středu.

Rabžiein (Rabenstein), 1. druhou středu
po sv. Jiří, 2. ve čtvrtek před sv. Vác
lavem.

Radouiov (Graber),výroční trhy: 1. na
sv. Valentina 14. unora, 2. na sv. Víta 15.
června, 3. na sv. Michala 29. září, 4. na
dušičky 3. listopada.

Radnice, 1. v pond. po Judika, 2. po na
nebevstoupení Páně, 3. po Božím Těle, 4.
po narození P. Marie, 5. po Lukáši. Zvlá
štní trhy: 1. na zelený čtvrtek, 2. na sv.
Tomáše a'post-J; trh na dobytek a obilí
každý čtvrtek.

uadomyii, 1 na svatéhoMatouše.
Radonice, výroční a trhy na koněa ho

vězí dobytek: 1. vpondělí po neděli Látare
2. na svatého Bartoloměje, 3. v pondělí
po svaté Kateřině.

Radyně (Richenburg), výroční trhy na
dobytek: !. ve čtvrtek po Božím Těle,
2. dne 27. srpna, 3. dne 27. listopada.

Rakovník (Rakoníc), 1. ve čtvrtek po
Reminis., 2. ve středu po Kantáte, 3. na
rozeslání sv. apostolů, 4. na sv. Ludmilu,
5. na den sv. Linharta; týhodni trh na
den sv. Tomáše.

Rataje, 1. v suché dní před svatým Ma
tějem, 2. v pondělí před Velkonocí, 3. ve
středu po nanebevstoupení Páně, 4.v pon
dělí před Vánocemi.

Ratibořice, 1. v středopostí, 2. na sv.
Jakuba; týdní trhy: 1. na masopustní ou
terý, 2. ve středu po VelkonOci, 3. po sv.
Vítu, 4. na sv. Šimona a Judu.

Ruud" ice, (vLitoměř.kraji) 1. prvníčtvrt.
v postě, 2 prostřední čtvrt. v postě, 3. v pon.
po květ. ned. 4. na den nalez. sv. kříže, 5.
Ve čtvrtek po nanebevstoupení Páně, 6.
v pondělí po Božím Těle, 7. na sv. Maří
Magdalenu, 8. ve čtvrtek po sv. Jiljí, 9.
ve čtvrtek po sr. Václavu, 10. ve čtvrtek
po sv.' Martinu, 11. na den sv. Tomáše;
týh. dní trhy každé outerý a na obilí kaž
dý čtvrtek. .

B echetein Dolní (Untorreichenstein),1
na sv. Šebestiána, 2. na sv. Vojtěcha, 3.
na sv. Jiljí, 4. na sv. Linharta.

Ročov [lol-ni, městys,v pond. po zvěst.
P. Marie, v pond. po Janu Křt., v outerý
po Františku Seraf., v outerý po početí P.
Marie. .

Rochlice, ty pondělky: 1. po velikonoci
2. po sv. Prokopu, 3. po nanebevz. P. M.
4. po cís. posvícení. Týdni trh každý čtvrt.

Výroční trhové v Čechách.

Rokycany, 1. v pondělípo sv. Faustinn,
2. po sv. Torpesu, 3. po sv. těpánu pa
peži, 4. po sv. Františka Seraf., 5. po
první neděli adventní.

Rokytnice, 1. na sv. Matěje, 2. na sv.
Markétu, 3. na dušičky. Pouti: 1. na svat.
Josela, 2. v oktávu Božího Těla; týhodní
trh každé pondělí.

Ronov, 1. 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 (Bonsperg), 1. na sv. Filipa a Je
kuba, 2. v pond. po sv. Petru a Pavlu, 3.
v pond. po narození P. Marie po 8 dní.

Rovenlko, výroční a dobytčí trhy: 1.
na sv. tl'i Krále , 2. na sv. Josefa, 3. na
svat. Vojtěcha, 4. na sv. Víta, 5. na sv.
Michala, 6. na sv. Martina.

Rožďalovice, výročnía trhy na koně a
dobytek: 1. ve čtvrtek po třetí neděli po
3 Králích, 2. po Judika, 3. v outerý před
nanebevstoup. Páně, 4. ve čtvrtek po sv.
Markétě, 5. po svat. Vavřinci, 6. po sv.
Havlu, 7. po svat. Martinu, 8. v suchém
tidnem před Vánocemi. Týbodní trh každý
čtvrtek.

Rožmberk, 1. na sv. Fabiana a Šebe
stiána, 2. na sv. Vojtěcha,3. v port.-l.před
sv. Václavem; trh na ehleb na av.Miku
láše ; týhodni trhy každou sobotu

Rožmital (Rosenthal,i. na sv.Filipa a
Jakuba,2. na sv. Jakuba dne 25. června
týhodni trh každou středu.

Rožmital, 1. v pondělípo Judilm, 2. na
sv. Filipa a Jakuba, 3. vpond. po Božím
Těle, —4.na svet. Vavřince, 5. v pondělí
před svatým Václavem.

Rumburk, 1. v pond. po obrácení sv.
PWM, 2. po svatodušníeh svátcích, 3. před
sv. Bartolomějem, 4. po ev. Havlu; tý
hodnl trh každou středu.

nychnov (Reichen), 1. na sv. Bartolo
měje, 2. na sv. Michala.

Rychnov (Reichenau), výroční a trhy na
dobytek: [. ve středu po Jměnu Ježíš, 2.
na den nalezení sv. kříže, 3. na sv. Pro
kopa, 4. na,svat. Matouše, 5. na sv. Lucii.

Rychnov Ceský, 1. v pondělípo Božím
Těle, 2. na svatého Ondřeje; každou středu
týdní trh.

Rychnov \'ový (Neureichenau),výroční
a dobytčí trhy: 1. v pond. po Hromnicích,
2. po sv. Filipu a Jakubu, 3. před nane
bevzetím P. Marie, 4. po sv. Martinu;
týhodní trh každé pond. na plátno, přízí

v a potravní věci.
Rečice červena, (Rothřečic).1. na

sv. Jiří, 2. v outerý po nanebevstoupení
Páně, 3. na sv. Šimona a Jndu, 4. na sv.

__Kateřinn.Rečice li ar daiova (Kardašřečic),



Výroční .trhově v Čechách.

i. na sv. Josefa, 2. na sv. Vavřince, 3.
na sv; Matouše, 4. na sv. Martina; trh na

„dobytek každý outerek.
Rcvnlce, 1. v pond. po sv. Matěji, 2. ve

středu před Božím Tělem, 3. před sv.
_ Havlem.

Bičany, 1. ve čtvrtek po svatém Matěji,
2. na sv. Zikmunda, 3, ve čtvrtek po sv.
Prokopu, 4. ve čtvrtek po sv. Bartoloměji,
5. v pond. po av. Václavu, 6. ve čtvrtek
po sv. Martinu, 7. v pond. před štědrým
večerem; týb. trh každou sobotu.

Sad-ka, 1. v pondělí po jmenu Pána Je
žíše. 2. po svatém Janu Křtiteli, 3. po
sv. Bartoloměji, 4. po svat. Havlu; týdní
trh každé pondělí.

Sandava (Sandau), 1. v pond. po neděli
Remíníscere. 2. po Sv. Duchu, 3. po svat.
Michalu Arch., 4. po druhé neděli adventní,
týhodní trh na obilí každou sobotu.

Sazava, !. dne28. dubna,2. dne 2. listop.
Seč, výroční a trhy na koně i hovězí do

bytek s oamidenním frejunkem: 1. ve čtvr
tek po sv. Vítu, 2. v pond. po sv. Jiljí,
3. na sv. Martina bisk. Na obilí, vařivo,
vlnu a přízi: i. v outerý v postě, '2. v
Outerý před středopostím, 3. v outerý po
Judika.

Sedlec, i. v pond. po jmenu P. Ježíše,
2. na sv. Jiří, 3. na Pia papeže, 4. na sv.
Michala arch., 5. na sv. Alžbětu.

Sedlice, 1. ve středu po čtvrté postní ne
dělí, 2. v pond. po nejsvětější Trojicí, 3.
ve středu po navštívení P. Marie, 4. na
sv. Bartoloměje, 5. na sv. Michala, 6. na,
sv. Martina bisk.

Sedlčany, 1. ve středu před Velkonoci
2. ve středu před Sv. Duchem, 3. den před
sv. Petrem a Pavlem, 4. ve středu před
sv. Havlem. 5. den po sv. Martinu, 6.
ve středu před Vánocemi. Týhodní trh
každou středu; tak nazvaná kocanda, totiž
trhy na len a plátno: [. osm dní před sv.
Petrem a Pavlem, 2. osm dní před sv.
Martinem.

Sedlo Staré (Altsattel),1. v out. po'sv.
Janu Nep., 2. v pond. po sv. Václavu, 3.
ve středu před sv. Martinem.

Semile, 1. v pond. v středopostí. 2. po
křížové neděli 4. června, 3. před svnt.
Janem Křt., 4. po sv. Jiljí. 5. před sv.
Havlem, 6. před sv. Ondřejem. Týhodní
trh každý pátek.

Senožaty, 1. na sv. Hátu, 2. na sv. Voj
těcha, 3. na sv. Petronillu, 4. na sv. Ma.
touše, 5. dne 27. pros.; každý pátek trh
na dobytek,

senemlce, 1. ve čtvrtek po jmenu P.
Ježíše, 2. ve středu před květnon neděli,
3. v pond._po sv. Trojici, 4. na sv. Bart.,
5. na sv. Simona a Judu; týhodní trh
každý čtvrtek.
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Skalice, 1. na av. Matěje,2. na sv.Jana
Nep., 3, na sv. Vavřince, 4. v pond. před
sv. Kateřipou.

Skalice Ceska čiliVelka, výroční.
trhy na dobytek: ]. ve středu po sv. Fi
lipu a Jakubu, 2. po sv. Vavřinci, 3. v ou—
tcrý po sv. Františku Ser., 4. po av. Jiljí.
Týh. trh na obilí, přízi a potravní věci
každý outerek.

Skuč, 1. první outerý v postě, 2. vouterý
svatodušní, 3. na povýšení sv. kříže, 4.
na sv. Lucii. Trhy na koně a hovězí do
bytek: 1. na den av. Karla Vel., 2. na
první outerý postní, 3. v pátek před květ
nou neděli, 4. na proměnění Christa Pána,
5. na sv. Martina bisk.. 6. na sv. Lucii.

Slany (Schlan), 1. na sv. Filipa a Jakuba
2. na sv. Matouše po 8 dní, 3. na den
obětování P. Marie. Trhy na dobytek: 1.
v pond. po Latare, 2. na den proměnění
Christa Pána.

Slavětín, !. ve středu před květnon ne
dělí, 2. po sv. Ignacia, 3. před sv. Vá
clavem, 4. ve středu po obětování P. .
Marie.

Slavkov (Schlaggenwald), 1. v pond. po
neděli Septuagesima, 2. po jmenu P. Marie.

Smidary, 1. v outerý po sv. Dorotě, 2.
v pond. po sv. Stanislavu, 3. na sv. Ja
kuba Většího, 4. ve čtvrtek po narození
P. Marie, 5. na sv. Lukáše. Každou sobotu
trh na obilí.

Smiřice. 1. ve středu po Hromnících, 2
před sv. Jiřím, 3. před Jubílate. 4. před
sv. Bartolomějem, 5. před sv. Matoušem.
Každou středu týhodní trh.

Smržovka (Morchenstern), 1. ve středu
po sv. Josefu, 2. po sv. Marku, 3. před
všemi Svatými. Týhodni trh každou středu.

Soběslav, 1. v pond. po obrácenísv. Pa
vla aneb v pond. před Hromnicemi, 2.
před svatodušními svátky, 3. po povýšení
sv. kříže, 4. před sv. Kateřinou. Trhy na
koně o den dříve, trhy na hovězí dobytek
od druhého pondělí v posté až do pon
dělka po svaté Trojici každé pondělí.

Sobotka, 1. ve čtvrtek po 3 Kr.. 2. na
velkonoční ont., 3. na sv. Magd., 4. na av.
Bart., 5. na sv. Michala, 6. na sv; Kate
řinu. Týhodní trh každou sobotu.

Sokolov (Falkenau), 1. v pond. před Sv.
Duchem, 2. po sv. Jakubu Vět., 3. na sv.
Michala; trhy na dobytek každé 3. pond.
v každém měsíci.

Solnice, !. na masopustní pond., 2. na
sv. _Jana Křtitele, 3. na sv. Jiljí, 4. na
sv. Sim. a Juda; týhodní trh každé pon
dělí.

Sovinka, 1. ve čtvrtek před Hromni
cemi, 2. v outerý před sv. Václavem;
týhodní trh na obilí a dobytek každý
čtvrtek.
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Sankovy, 1. v outerý po novém roce,
2. po sv. Františku Serahnském', týhodní

ttrh každé pond.árkov (Starkstadt), výroční a trhy na
dobytek: l. v pond. po jménu P. Ježíše
2, před Sv. Duchem, 3. po sv. Voršile,
Připadne-li. sv. Voršily na pondělí, drží se
trh toho samého dne, a druhý den na to
dobytčí trh; týhodní trh na přízi a plátno
každou sobotu.

Stody (Staob), 1. v out. po Hromnicich,
2. na sv. Jiří, 3. ve středu po sv. Michala,
4. v outerý před sv. Martinem. Připadne
li svatojirský trh na neděli neb svátek,od
loží se na příští outerek.

Strakonice, 1. ve čtvrtek postředopostí,
2. v out. po nanebevstoupení Páně, 3. na
sv. Annu, 4. na den sv. im. a Judu.

Strašecí Nové, město, (Nenstrašic), 1.
ve čtvrtek před květnou neděli, 2. v
outerý před nanebevstoupením Páně, 3.
ve čtvrtek před navštívením Panny Marie.

Stráž (Neustadtl), 1. v pond. před sv. Ja—
nem Křt., 2. na sv. Kateřinu; každý ou
terek trh na dobytek.

Stráž (Platz), 1. v pondělí po smrtelné
neděli, 2. ve ;čtvrtek po Božím Těle, 3.
na sv. Bartoloměje, 4. na sv. Lucii; trh
na dobytek každý pondělek.

Stráže (Wartenberg), výroční a dobytčí
trhy: !. v druhé pond. po Velikonoci, 2.
po rozeslání sv. apos., 3. před sv. Havlem,
4. po sv. Martinu; týhodní trh: 1. ve
středu před Velikonocí, 2. před Vánocemi.

Strážov (Drosau), i. ve čtvrtek po sv.
Matěji, 2. po sv. Jiří, 3. po sv. Jakuba,
4. po sv. Martinu.

Strnlilov (Tremles), 1. den po novém
roce, 2. druhé poud. v postě, 3. čtvrté
pond. po velikonoci, 4. v pond. po Božím
Tčle, 5. na sv. Jiljí, 6. na sv. Havla, 7
den po sv. Ondřeji; trhy na dobytek kaž
dé pond. od 1. května až do 31. října.
Trhy na obilí každé pondělí.

Stříbro (Mies), výroční a dobytčí trhy:
1. v pond. po sv. 3. Králích, 2. po veliko
noci, 3. po sv. Vavřinci, 4. po sv. Havlu.

Stropnice (Stropnic), na svatodušníou
terý; každý outer-ek trh na dobytek.

Strunkovice, 1. v pond. po nejsvětější
Trojici, 2. na sv. Vavřince, 3. na sv.
Františka Sen; týhodní trhy vždy v
outerý.

Sukdol, v outerý před sv. Havlem, 2. v
outerý před sv. Tomášem apost.

Suniperk (Sonnenberg), !. dne 1. květ
na, 2. na sv. Michala.

Supi lloru (Geiersberg), výroční a trhy
na dobytek: 1. po Svatém Duchu, 2. po
svaté Markétě, 3. po sv. Matěji, 4. po
obětování Panny Marie; trh týhodní na
obilí každé pondělí.
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Sulloe (Schůttenhofen), 1. v pond. po 3
Králích, 2. v outerý svatodn's'nl, 4. na sv.
Rocha, 4. na sv. Františka Ser., trhy na
dobytek od květné neděle až do sv. Marti
na, každý pondělek a pátek po celý rok
trhy na obilí.

Světlá !. v outerý po sv. 3 Králich, 2.
na sv. Vojtěcha, 3. na sv. Bartoloměje,-t.
na sv. Michala.

Sviny (Schweinic), 1. den po sv. Trojici,
2. v neděli po nanebevzetí Panny Marie.
Padne-li na ten den trh v Lišově, drží
se o tři dni dříve, 3. na sv. Františka
Serafinského.

Svojanov, výročnía dobytčítrhy,kteréžto
poslední drží se před polednem: 1. na ma—
sopustní outerek, 2! ve čtvrtek ve květnou
neděli, 3 ve stí-edu před nanebevstoupením
Páně, 4. na sv. Maří Magdalenu, 5. ve
čtvrtek před sv. Tomášem.

H\rátka, 1. v pond. po sv. Fab. a Šebest.,
2. po vellkonoci, 3. na sv. ProkOpa, 4.

v ve středu po sv., Martinu.
Senbuch, l. v pondělí po neděli Kantéte.

2. druhé pondělí po sv. Petru a Pavlu, 3
“druhé pondělí po jménu P. Marie, 4. dru
hé pondělí po všech Svatých, trhy nIl
dobytek každý první čtvrtek v měsíci.

Šenbuoh, 1. v pond. po první nedeli veli
konoční, 2. v outerý po sv. Jana Křtit., 3.
druhý pond. po jménu P. M., 4. druhý ou
úterý po všech Svatých.

Šenfeld, 1. v pond. před sv. Bart., 2 v
pond. po sv. Martinu bisk.

Šenllnd, 1. druhé pondělípo sv. Janulířtit.,
2. \ pondělí před první adventní neděli.

Šenlinda, 1. v pondělí po 3 Krajích, 2.
druhé pondělí po velikonoci, 3. v pondělí
před sv. M. Magdalenou.

Širgtswulde, 1. na velkonočníouterý,2.
v pondělí po sv. Markétě, 3. v pond. po
po sv. Františku. Ser. Týhodní trh každý
pátek.

Škvorec, \ýroční a dobytčí trhy: 1. v
outerý před Velikonocí, 2. před sv. Havl.,
3. před Ván0cí.

Šluknov (Schlukenau), !. v pond. po ne
děli Okuli, 2. po nanebevstoupeníPáně, 3.
po sv. Vavřinci, 4. po sv. Matouši, pa
dne-li sv. Vavřince neb Matouše v pond.
drží se trh ten samý den; týhodní trhy
každý čtvrtek, na zelený čtvrtek a ve
čtvrtky v adventě přichéžívají cizí kra
máři a řemeslníci.

Štěkna (Stecken),!. vouterý po iní neděli
„ v postě. 2 v out. před sv. Jiljí, 3. na sv.Teklu.
Stěpánov, 1. na sv. Vojtěcha, 2. vna sv.

Bartoloměje, 3. v outerý před sv. Havlem ,
trhy na všeliký dobytek po celý půst

v každou středu.
Stětí (Wegstidtel), výročnítrhy na dobytek:

1. druhý čtvrtek po Velikonoci, 2. ve
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čtvrtek před sv. Vavřincem, 3. před av.
Havlem, 4. po početí P. Marie.

toky (Stecken), 1. na sv.Josefa, 2. na sv.
., Víta, 3. na sv. Vavřince, 4. na všecky Svaté.
Svnrcental, výročnía trhy na koně a

dobytek: l. v pond. po jmenu Ježíše, 2.
po 8. květnu, 'připadne-li svátek, tedy v
outerý, a padne-li 8. května v pondělí, 0
týden pozděj, 3. v pondělí po sv. Bartol.,
padne." sv. Bart. na pondělí, tedy příští

_ pondělí. .
Ivihov, l. v pondělí po nedělí Llítare, 2.

na av. Víta, 3. v pondělí po sv. Václavu,
4. v pondělí po sv. Lucií, každou středu
týhodní trh. _

Tábor, 1. na sv. Hehoře, 2. na sv. Urbana,
3. na proměněni Christa P. 4. na sv. Ha.
vla, 5. na sv. Ondřeje; padne-li některý
z techto trhů na sobotu aneb jiný židov
ský svátek, drží se příští středu.

Tachov čili Dřevňov (Tachau),1. v
pondělí po jménu P. Ježíše, 2. na velký
pátek, 3. v pondělí po Božím Těle; trhy
týdní každou středu a pátek.

Teplá (Tepl), trhy na koně a jiný doby
tek: 1. ve středu při-cl Hromnicemi, 2.
před \'elkonocí, 3. po Jnhilate, 4. po sv.
Kilíanu, 5. na sv. Jiljí, 6. ve středu před
císařským posvícením, 7. ve středu před
Vánoci; trh na obilí každou středu.

Teplice (Teplic), ]. v pond. po sv. 3
Král., 2. po sv. Janu Křt., 3. po sv. Jiljí,
4. po sv. Havlu; hlavni týhodní trhy v
outerý každého-téhodne a týdní trhykaž—
dodenně. První hlavní týhodní trh v kaž
dém měsíci je spolu trh 'na dobytek.

Teplice (Weckelsdorl), 1. v outerý po
jménu P. Ježíše, 2. po nanehevstoupení
Páně, 3. po nanebevzetí P. Marie, 4. po
všech Svatých; týh. trhy každý outerý
na plátno, přízi a 'len.

Terezín (Theresíenstadt), 1. v pond. po
sv. 3 Králích, 2. první pond. po veliko
nocí, 3. ve čtvrtek po sv. Petru a Pavlu,
4. v pond. po sv. Václavu.

Tojn Horiův (Bischofsteinic),1. v ou
terý před Hromnicemi, 2. před svatým
Petrem a Pavlem, 3. po povýšení sv.
Kříže; týhodní trh na obilíkaždou sobotu

_ po celý rok.
Tejn nad Vltavou, (Moldauteín),1.

dne 8. května, 2. dne 25. července, 3.
dne 21. září, 4. dne 25. listopadu, trhy
pro poutníky dne 19. března a 15. čer
vna; týdní trhy na potravní věci každou
středu po celý rok.

Tejnec llrochový (Hrachovteinic),1.
na den sv. Matěje, 2. ve čtvrtek čtvrtého
téhodne po velikonocí, 3. na sv. Jana Křtit.
4. den po sv. Michalu, 5. na sv. Tomáše;
trhy na dobytek o druhém trhu ten samý
den, o čtyrech ostatních den před tím.
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Tejnlce Labská (Elbeteinic),1. v
pond. po 3. Králích. 2. po hvětnč neděl“
3. po sv. Janu Křtiteli, 4. po sv. V ' '“
lavu. _.__,

'l'ejníce Panenská iJungferteiníc),l.
v pond. před llromnicemi, 2. po sv. Jiří,
3. před naroz. Panny Marie. Na sobotu při
padlý trh drží se příští pondělí.

Toužetín (Theising), 1. na zelený čtvr
tek, 2. dne 2. května, 3. druhé pondělí
po Sv. Duchu, 4. ve čtvrtek po narození
P. Marie, 5. ve čtvrtek po sv. Martinu,
6. ve čtvrtek před Vánocemi; s druhým,
třetím a čtvrtým trhem jsou trhy na do
bytek spojeny; týhodní trh každý čtvrtek.

Trmice (Tůrmic), 1. v outerý po Veliko
nocí, 2. v pondělí po Rogate, 3. po svatém
Michalu, 4. po početí Panny Marie. .

Turnov, 1. ve středu po středopostí, 2.
před svatým Janem Křtitelem, 3. po sv.
Jiljí, 4. po Božím 'l'čle, 5. předfpromě
něním Christa Pána, 6. před všemi Sva
tými.

Třebechovice (Hohenbruck),výročnía
dobytčí trhy: !. ve středu po obracení
sv. Pavla, padne-li ale středa na svatek,
drží se trh v příští středu, 2. na promě
nění Christa Pana, 3. na sv. Kateřinu,kaž
dý čtvrtek týhodní trh.

Třebešice, l. v sobotu po středopostí,
2. v oktávu sv. Petra a Pavla, 3. na sv.
Františka Ser.

Třebenice, výročnítrhy na dobytek: l.
ten den po llromnicích, 2. na sv. Jiří, 3.
na sv. Jakuba. 4. den po všech Svatých.

Třeboň (Wittingau), !. na svatého Fili
pa a Jakuba. 2. na sv. Jiljí, 3. na sv.
Tomáše.

Třebovle Česká (Bóhm.Trúbau)',1. na
sv. Matěje, 2. v outerý po vstoupení Páně
3. na sv. Vavřince. 4. na sv. Matouše
Trh na obilí každý čtvrtek.

Trutnov (Trautenau), výroční 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 sv. Jakubu,
5. po sv. Michala, 6. po sv. Alžbětě. Vče
cky trhy, a vy'minkou svatoduiního trhu,
drží se první pondělek, na který ta sla
vnost padá, jinak následující pondčleki
s trhem na sv. Josefa a sv. Alžbětu povole
ným na koně a hovězí dobytek; pak
lí-by trh na koně o sv. Joselu s Chru
dímským stejně padl, drží se v Trutnově
na pondělek před tím; mimo ty jeat
každé pondělí a čtvrtek týhodní trh na
obilí, přízí a plátna.

Tnikov, výroční a trhy na dobytek: l.
druhý čtvrtek po Velkonoci, 2. první čtvr
tek po Božím Těle, 3. první čtvrtek po
sv. Františku Seraf., 4. v pondělí po po
četí Panny Marie.
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Týniltě, výroční trhy na dobytek: [. před
' '. Trojicí, 2. na sv. Vavřince,

délek.
l'tvina (Uíttwa), l. v pondelipo sv.Vítu,

2. po sv. hlichalu.
Valeč (Walč) , výroční trhy a na do

bytek: 1. v pondělí po sv. 3 Králích, 2.
ve středu po sv. Michalu.

Vambeřice. 1. pátý čtvrtek v postě, 2.
na svatou Annu, 3. na svatou Barboru.
Každé pondělí týhodní trh na dobytek,
vlnu a přízi.

Velešín, 1. na svatého Josefa, 2. v ou
terý svatodušní, 3. v pond. po svatém
Havlu.

Velhartice, l. na zelený čtvrtek, 2. ve
čtvrtek po nancbevstoupení Páně, 3. na sv.
Maří Magdalenu, 4. den po dušičkách.

Velvary, l. v pondělí po zjevení sv.
Michala dne 8. května, 2. ve středu po
svatém Petru a Pavlu, _3. ve středu po sv.
Bartoloměji, 4. na sv. Simona a Jndu, 5_
na sv. Martina bisk.

Verneřice (Wcrnstadtl), i. na sv. Vojtě—
cha, 2. na sv. Vavřince, 3. na sv. Ondřeje,
4. v pondělí před sv. Havlem. Týhodní
trh každý onterek.

Veselí nad I užnici, 1. vestředopostí,
2. ve středu po nanebevstoupení Páně, 3.
na sv. Prokopa. 4. ve středu po sv. Fran
tišku Seral'., trhy na vlnu: i. ve čtvrtek
po sv. Filipu a Jakubu, 2. ve čtvrtek po
sv. Jiljí. Trh na dobytek od Velkonoci až
do Sv. Ducha každý čtvrtek.

Veselí nad Cidlinou (Hochweseli),
l. na sv. Matěje na všecko zboží a doby
.tek, 2. na sv.Vojtěcha na plátno a přízí,
3. na sv. Jan íířt. na všelijaké zboží a
dobytek, 4. v puterý po sv. Vavřinci na
zboží a dobytek, 5. na sv. Michala, 6. na
sv. Martina na přízi a plátno.

Vejprty, 'l. v pond. po Božím Těle, 2.v
pond. po narození P. Marie.

Vildltein, 1. v pondělí po sv. Janu Křti—
teli, 2. v pondělí po sv. Michalu. Od bře
zna až do října každé poslední pondělí v
měsíci dob. trhy.

Vilimov, 1. první čtvrtek v postě, 2. po
letnících, 3. na sv. Vavřince, 4. ve čtvr
tek po sv. Martinu.

Vilemice (Wilomíc), l. v pondělí po
svatém Jiří, 2. před svatým Havlem.

Vimberk (Winterberg), l. na svatého
ProkOpa, 2. na sv. Bartoloměje, 3. na sv.
Martina.

Vlachovo Březí (Wállíschbirken),1.
na sv. Apolináře, 2. na sv. Ludmilu, 3.
na sv. Mikuláše, po každé 3 osmidenním
frejunkem.

Vlaiím, i. v pondělí před Velikonocí. 2.

%nejsx 3. na .*“.__ sv. Tomáše, 4. velký týhodní trh v pond.
po kvčtné neděli. Týhodní trh každý pon- '
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v outerý před nanebevstoupením Páně
3. v pondělí před Sv; Duchem, 4. vsobo
tu po sv. Jiljí, 5. v masopustní pondělí,
6. na dušičky, 7. v druhé pondělí před
naroz. Christa Pána. Týdní trh každ. sobotu.

Vltavice Dolní iUnter-Wuldau),1. na
obrácení sv. Pavla, 2. v neděli po av.
Janu Křt. Týhodní trh každý outerek.

Vodňany, výroční a trhy na koně a he
věz. dobytek: 1. třetí outerý v postě, 2.
v outerý před svat. Juem Nepomuckým,
3. na den rozeslání sv. apostolů, 4. ten
den po narození Panny Marie, 5. na sva
tou Barboru. Každý onterek trh na obilí
a potravní věci.

Volary. (Wallern), !. ve čtvrtek před
květnou neděli, 2. na sv. Mikuláše.

Vuly,ně l. na den obrácení sv. Pavla, 2.
v pond. po nanebevst. Páně, 3. v outerý
po nanebevz. Panny Marie, trvá 8 dní, 4
\ pond. po vsech Svatých 3 dni.

Votice, i. ve čtvrtek před květnouneděli,
2. ve středu v křížovem témdni, 3. ten
den po navštívení Panny Marie, 4. na sv.
Vavřince, 5. po naroz. P. Marie, 6. na

sv. Františka Ser., 7.8na sv. Petra z Alkantary (19. října),8 .přcd sv. Tomášem
apostolcm.

Vožice Mlada (Jungwožíc), výroční
trhy na dobytek a rozličné zboží: i. v
outerý po sv. Petru a Pavlu, 2. po zvěsto
vání Panny Marie, 3. po sv. Vojtěchu, 4.
po nanebevstoupení Páně, 5. po Božím Tčle,
6. po nanebevzetí Panny Marie, 7. po sv.
Mntouši, 8. po. sv. Linhartu.

Vrana, 1. dne 21. března, 2. na sv. Jana
Křtitele, 3. druhý den po sv. Matouši.
Malé trhy: i. ve čtvrtek po sv. Filipu a
Jakubu, 2. den po sv. Bartoloměji, 3. ve
čtvrtek před sv. Lukášem, 4. ve čtvrtek _
po sv. Barboře. '

Vrautek (Rudig), trhy výroční a na do
bytek: i. ve středu před květnon nedělí,
2. ve čtvrtek po sv. Janu Křtiteli, 3. ve
čtvrtek po sv. Bartoloměji, 4. ve čtvrtek
před početím Panny Marie. Každý outerek
trh na obilí.

Vrajt (Freiheit), 1. v outerý po přenešení
sv. Václava, 2. po Božím Tčle, 3. po na—
rození Panny Marie, 4. první outerek v
adventu. .,

Vrch sv. Sebeltiana (Sebastiansberg),
1. v pondělí po sv. Trojici, 2. první
pondělí po neděli po sv. Havlu.

Vrchlabi (Hohenelbe), 1. den po sv.
Mateji, 2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. den
po Vavřinci, 4. na sv. Kateřinu. Týhodní
trhy vždy v outerý a v sobotu na rozličná
obilí a vařivo.

Všeruby (Neumarkt), i. ve čtvrtek po
nedělí Kantate, 2. ve čtvrtek po Božím
Tele. Trh na obilí a dobytek každou středu.
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Všeruby (Vřerau), ]. na sv. Blažeje, po 8
dní, 2. na sv. Markétu, 3. na sv. Filipa a
Jakuba, 4. na sv. Michala, po 8 dní,5. na
sv. Mikuláš e.

Vyšší Brod (Hohenfurth), ]. svobodný trh:
na sv. Bartoloměje. Trhy na chléb: l. na
sv. Matěje, 2. na sv. Josefa, 3. na zelený
čtvrtek, 4. v pondělí po sv. Trojici, 5. na
sv. M. Magdalenu, 6. na sv. Simona a Judu,
7. na sv. Tomáše; týhodní trh každý pon
dělek & dobytčím trhem za letních měsíců.

Vysoke (Hochstadt), 1. v pondělí po Qua
simodogeniti, 2. v pondělí po sv. Simonu
a Judě. Týhodní trh každou sobotu.

Záblatí, 1. na sv. Floriana, 2. na stětí sv.
Jana, 3. na sv. Ondřeje.

Zacléi' (Schatzler), l. v outerý po svato
dušníeh svátcích, 2. na sv. Martina; trhy
týhodní v outerý a pátek.

Zahrádka, 1. ten čtvrtek po středopostí, 2.
na sv. Víta, 3. ten pondělek před sv. Bar
tolomějem, 4. na sv. Havla, 5. na sv. On
dřeje; v outerý každého týdne trh na do
ytek.

Zámostí (Friedberg), na sv. Annu; týh. trh
na dobytek a na obilí každý outerek.

Zásmuky, 1. v pondělí po Hromnicíeh, 2
po sv Filipu a Jakubu, 3. ve středu pp sv.
Prokopu, 4. v pondělí po nanebevzetí P.
Marie, 5. ve středu po sv. Václavu, 6. ve
středu po všech Svatých; trh týhodní kaž
dou středu.

Zbirov, l. v outerý velikonoční, 2. na sv.
Bartoloměje, 3. na sv. Kateřinu.

Zbraslav (Kónigsaal), 1. dne 4. dubna, 2.
v pondělí po sv. Janu Nepom., 3. po jménu
Panny Marie, 4. po sv. arch. Rafaelovi.

Zbraslavice, 1.v outerý předHromnicemi,
2. po neděli Judika, po 8 dní, 3. po sv.
Duchu, 4. po navštívení Panny Marie, 5.
v pond. po av. Vavřinci, 6. ve středu po
sv. Václavu, 7. na sv. Kateřinu, trvá 8 dní,
8. na sv. Tomáše apostola.

Zdlslavice, výroční trhy na rozličné kra
měřské zboží a spolu trhy na dobytek: 1.
ve čtvrtek před Hromnieemi, 2. ve středo
postí, 3. po nalezení sv; kříže, 4. den před
Božím Tělem, 5. ve čtvrtek po sv. Mar
kétě, 6. po povýšení sv. kříže, 7. den po
sv. Barboře. ,

Zetvice (Zettwing), 1. druhý pond. po Veli
konoei, 2. v pondělí před sv. Martinem;
trh na chléb každý outerek.

Zlonice, první pond. v postě.9. na sv.Voj
těcha, 3. na sv. Ondřeje, 4. na nanebevzetí
Panny Marie. Druhý a třetí trvá _8 dní,
trh každý pondělek.

Zruč, l. na sv. Dorotu dne 6. února, 2. na
proměnění Christa P.; trhy: v outerý před
zeleným čtvrtkem, v outerý před Vánocemi.
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Zvykov, výroční trhy v pond.: ]. po sv.
Valentina, 2. po Božím Těle, 3. po pový
šení sv. kříže, 4. po sv. Alžbětě; trhy
hodní na obilí, len, přízi a rezličné p
travní věci každou středu.
amberg (Senftenberg), 1. v outerý po no
vém roce, 2. po letnieích, 3. po povýšení
svatého kříže; hlavní týhodní trhy na
všecko zboží v pondělí před Velíkonocí,
před Sv. Duchem a před Vánocemi; každé
pondělí a čtvrtek trhy na obilí.

Žandava (Sandau), 1. v pondělí po jménu
P. Ježíše, 2. třetí v postě, 3. po sv. Anto—
nínu, 4. před sv. Václavem; týhodm' trh
každé pondělí.

Zatec (Saaz), 1. v pond. před obráe. sv.
Pavla, 2. ve čtvrtek po neděli Okuli, 3. v
pond. před Sv. Duchem, 4. v pond. před
naroz. P. Marie, 5.v pond. před sv. Kateřin.

Žďúl' (Saar), 1. v pond. po novém roce, 2.
před středopostím, po nejsv. Trojici, 3. před
sv. Bartolomějem, 4. před sv. Martinem.

Zebrak, 1. ve čtvrtek po jménu P. vJežíše,
2. na svatodušní outerý, 3. na sv. Simona

' a Judu.

Železnice (Eisenstadt), 1.ve středu po jménu
Pána J., 2. v pondělí po sv. Janu Nep.,
3. ve středu po narození P. Marie; trh na
obilí každou středu.

Železná Ruda (Eisenstein), trhy na obilí
& dobytek: 1. ve velikonoční outerý, 2. na
sv. Vendelína dne 20. října. Měl--liby po
slednější trh na sobotu neb nedělipadnouti,
odbývá se v pondělí na to.

Žihle (Scheles), 1. v out. po sv. Jiří, 2. v
outerý po sv. Václavu.

erovnlce,výroční a dobytčí trhy: 1.v pond.
po svatých 3 Králíeh, 2. po svat. Filipu a
Jakubu, 3. po svatém Jiljí; trhy na doby
tek každých čtrnáct dní od druhého ou
terka po sv. Matěji až do sv. Havla.

Žirec (Schurz). 1.v outerý před sv.Filipem a
Jakubem, 2. v outerý po sv. Bartoloměji.

Žiželice,l 1. ve středu před sv. Jiřím, 2. v
pond. po všech S\atých, po každé 8 dní;
3. na sv. Víta, 4 \ poud. po narození P.
Marie, každou středu trh na obilí.

Žleby, 1. den po sv 3 Králích, 2. den po
navštívení P. Marie, 3. den po všech Sva—
tých; týhodní trh den před všemi Svatými.

Žlutice (Lutitz), 1. v outerý Velikonoční, 2.
v outerý svatodnšní, 3. v pond. před sv.
Bart., 4. na sv. Simona a Judu.

Žumberk, výroční a dobyt. trhy ve čtvrtky:
1. před Hrom.. 2. před sv. Vítem, 3. před
naneb. Panny M., 4. před všemi Svatými.
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" rad, na neděli Judikn, ll. července, 19.
srpna, 4. listopadu, 2 dni před tím velký
trh na dobytek.

Asod, v Pešť. stol., nu vstoupení Páně, 20.
srpna, 11. listopadu a dva dni před tím
velký trh na dobytek.

Baja, v Bač. stol., 24. dub., 24. července,
21. zaří a 6. pros. a den před tím trh na
dobytek.

Baitnoc, v nitran. stol., 6. ledna 24. dub ,
na sv. Ducha, 24. srpna, 24. září a 11.

. listopadu.
Bánovce, v trenč. stol., pr-ni neděli po 3

králich, na neděli Sexagesima, 24. dubna,
na neděli sv. Trojice, na sv.Jana Křt., na
nanebevzetí P. Marie, 29 srpna, na Šim.
a Judu, na sv. Lucie.

Bardejov, v šariš. atol„ 22. února, na ned.
Sexages., 24. června, 1. září, 21. pros. a
5 dní před tím trh na dobytek.

Bittovce. v hont stol., na ned. Sexagesima,
na neděli kvétnou. na neděli Rogate, na
sv. Vavřince, tl. listop.

Beckov, v trenč. stol, na sv. Řehoře, na
den nalezení sv. kříze, 26. srpna, 24. li—
stopadu.

Běla, v Spiši, 22. lednu, na neděli Rogate,
15. července, 21. září, na sv. Tomáše, v
pond. před advent a 2 dní před tím trh
na dobytek.

Béluše, v trenč. stol., 24. února, 1. květ.,
24 června, ua promenční Christa Pána,3.
zit-í, na imona a Judu.

Blčř, v trenč stol., v pondělí po obrácení
sv. Pavla, po sv. Filipu aJakubu, Svato
dušní. po povýšeni sv. kříže, po všech
Svatých.

Bobrovec Velký, v lipt. stol., na ned.
lnvok., 16. května, 1. září, 19. list0p.

Bodllánovec, v šariš. stol., 17, ledna, 5.
února, 25. dubna, 25.července, 28. srpna,
21. října, 23. listop.

Březno, na neděli Liitare, tu středu před
sv. Duchem, 16. srpna, 30. listopadu. Vý
kladní i na dobytek spolu se drzívají.

Březová, v nitr. stol, v pondeli po třech
lt'rálích, v pond. před popelcem, na zelený
čtvrtek, v pondelíí před Sv. Duchem, v
pondělí před sv. Janem Křt., v pondělí
po sv. Štěpánu Králi, po sv. Matouši, po
sv. Emer. Výkladní i na dobytek spolu se
držlvají.

Budln, 1. března, 27. června, 14. září, 30.
listopadu.

Bystřice Báňská, 25. ledna, 7. května,
30. listop.

Bystřice Považská, 6. ledna, v pondělí
po kvetné nedeli, na sv. Trojici, 10. srp,
na sv. Matouše v září.

Cachtlce, 24. února., na neděli Rogate, na
sv. Ladislava, na stetí svat. Jana, na sv.
Voršila, na sv. Tomáše.

Výroční trhové na Slovensku

Výroční trhové na Slovensku.
Clltělnlce, na sv. Fabiana a Sebastiana,

na sv. Josela, na neděli Miserík., na sv.
Jana Křitele, na sv. Bnrtolomčje, na sv.

. llavla.
Ctvrtek, ve Splůi, na sv. Ducha, 28. října.
Darmoty, _6 ledna, 2. února, na neděli

Liitare, 1. května, 24. června, 20. srpna,
20. září, 21. listopadu.

Debrecín, 17. ledna, na sv.Antonínapoust.,
24. dubna, 15. srpna, na. sv. Diviše, adva
dni před tím trh na dobytek.

Dětva, v zvol. stol , 25. dubna, 24. června,
24. září, 24. list0padu :- vzdy den před
tím trh na dobytek.

Dobroniva, ua sv. Pavla poustev., na Sv.
Ducha, v pondělí po sv. Trojice, na sv.
Matouše, na sv. Barboru, vzdy den před
tím trh na dobytek.

Dobšina, 2 února, 12. května, 1. srpna,
8. prosince.

Dubnice, 2—1.února, na neděli Qua'imod.,
na sv. Jakuba, na sv. Michala.

Fllckovo, 6. února, 25. května, 24. srpna
a 19. listop.

Frajštak, (Galgocz), 25. ledna, na neděli
Latare, 1. května, na Svat. Ducha, 29.
června, 10. srpna, 22. září a 1. list.

Gajary viz Jagary.
Galanta, na sv. Ducha, 20 srpna.
Gemer (Saju—Gemer), 14. února, v outerý

před Velikonocí, 3 července, 17. prosince
a vzdy předešlý den na dobytek.

llanúšovce, šariš. atol., 6. ledna, 14. du
bna, na seslání Dncha Sv., 27. září, 1.
listopadu.

llollč, na obrácení sv. Pavla, v outerý po
Quasimod.. v outerý po Miserik., na roze—
slání sv. apostolů, v outerý po 20. srpnu,
16. října, 11. listopadu.

Hrabušlce, (Kaposztafalva), 25. ledna, 1.
května. 4. října.

Humene, 6. února, 25. března, na neděli
Rogate, 29. červ., 14. září, 1 listopadu,
v pondělí před nar. Ch. P.

Hyby, v pondělí po obracení sv. Pavla, na
zvěstov. P. Marie, na den Božího Těla, v
pondělí po sv. Egidu, ]. listop.

Ilava, na sv. Dorotu, na zvěstování Panny
Marie, na vstoupení P.,. na Boií Telo, na
sv. Maří Magdalenu, 1. list0p.

Jagary, Gajary, v prešp stol., na neděli
Latare, na Bott Telo, na početí Panny
Marie na povýšení svat. Kříže, v pondeli
po sv. Žofii, 1. listop.

Jelšava, na sv. Apollon., 27. dubna, na
sv. Jana Křt., na sv. Egid., na sv. Alžb.

Ka ušany (Kapi), v šariš. stol., 12. břez.
Kegkemet, 12. března, 10. května, 10.

srpna, 26. září, 25. listopadu a dva dni
před tím velke trhy na dobytek.

Kera—star, při Bodrogu, 20. února, 21
března, na sv. Marketu, na prom. Christa.
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Pana na sv. Bartoloměje,
sv. Kříže, 25. listopadu.

Kežmarlt, na neděli Invokavit, první ne
děli po sv. Trojici, 3. května, 14. září,
13. prosince.

Klášter, v Turci, 9. ledna, v pondělí po
sv. Duchu, v neděli po sv. Michala, na
sv. Mikuláše.

Komárno. při Dunaji, ]. května, 29. čer
vna, 4. října, 30. listopadu.

Komjatlce, neb Komjaty, 15. června, 26.
srpna, 19. listopadu, třetí neděli adventní.

Košice, na sv. Fabiana a Šebestiána, ].
května, na den Božího Těla, 15. srpna,
na sv. Kateřinu.

Kostelany, nitr. stol., na neděli květnou,
na vstoupení Paně. na sv. Vavřince, na
sv. Matěje.

Kremnica, 5. května, 2. srpna, ve čtvrtek
po sv. Michalu.

Krupina (Karpfen), na sv. Dorotu, na květ
nou neděli, na neděli Exaudi, na sv. Pe
tra a Pavla, na sv. Bartoloměje, na Šimo
na a Juda, tu neděli před Vánoci a vždy
3 dni před tím trh na dobytek.

Kubín Dolni, v Oravě, na. neděli Sexage
sima, na neděli Palm., na sv. Jana Křti

' tele, na narozeni Panny Marie, na svatou
Alžbětu, vždy nasled. pondělí a každý
outerek od sv. Kateřiny až do květné ne
děle trh na dobytek.

Kysek čili Gyns, na neděli lnvokavit, na
“na neděli Lietare, první ned. po av. Tro
jici, 1. sěří, 21. října.

Leopoldštat, na neděli Okuli, na neděli
Exaudi, na neděli před sv. Duchem, 13.
července a 21. záři. „

Levary Vel. (Gross-Schůtzen), vprešp.stol ,
v pond. po 3 Král., na sv. Rehoře, v pond.
po neděli Rogáte, před sv. Jakub., před
sv. Matouš., po sv. Vavř., po sv. Martinu.

Levice, na 3 Krále, v pond. |:0 Judika, na
den Božího Těla, 25. července, 29. září.

Levoč, 1. ledna, na ned. Judika, 2. čer
vence, 16. října.

leova (Lublau), ve Spiši, naned.Sex., na
ned. Palm., na ned. Exandi, 2. července,
na nebevzetí Panny Marie, na ned. po sv.
Havlu, na sv. Mikuláše.

Llčenec, na sv. Valentina, na sv. Stani—
slava, 2. července, na povýšení sv. Kříže,
na sv. Juditu.

Lnbčtová, 2. února, 1. května, 22. čer
vence, 29. září.

Makov, na ned. Judika, 24. června, 19.
srpna a 19. listopadu.

Malé Topolčany, 6. ledna, 22. března,
1. května, 24. června, 24. srpnu a 25. listop.

Malý Vnradln, 17. března, na zel. čtvr
tek, 15. června, 1. září, 5. listopadu 25.
prosince.

Matějovec, ve Spiši, 6. února, 8. června,
6. sr na, 19. listopadu.

Mich ovce, v zempl. stol, 2. února, na
ned. Palm., 8. května, 13. června, 15.
srpna, 15. řijna, 21. prosince.

na povýšení
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Mijava, v nitr. stol., ve středu po obracení
sv. Pavla, po sv. Josefu, po sv. Duch
po sv. Jakubu, po naroz. P. Marie, '
Šim. a Judě, po sv. Mikuláši a. vždy '
předešlý outerý trh na dobytek. „

Mlškovec, 16. února, na vstoupení Pán ,
na sv. Samuele, 18. října, 16. prosince.

Močonak, 28. ledna, 29. března, na sv.
Ladislava na sv. Bartoloměje, na svatou
Voršilu, na sv. Klementa a 3 dni před tím
trh na dobytek.

Modra, 2. února, na ned. Misorik., 24. čer
vna, na ned. po sv. Bartoloměji, na sv.
Matouše, 11. listopadu.

Moravce, v těkov. stol., vouterý před oči
štováním Panny Marie, před květnou nc
dělí, před sv. Jiřím, před sv. Petrem a Pa
vlem, před sv. Jakubem, před sv. Micha
lem, před všemi Svatými, před sv. 'l'om.

Moravce Velk., 2. července.
Mošoň (Wieselburg), 13. července, 5. října,

na ned. po sv. Františku.
Mošovce, v Turci, na sv. Fabiana a Šeba

stiana, na sv. Stanislava, na sv. Trojici
na prom. Christa Pana, na sv. Matouše
1. listopadu, vždy v pend. trh nadobytek.
Ve středu výkladně jarmarky. Přes celý
pak půst v out. a ve středu trh na obilí.

Náměsto, v Orav., v pond. poj první ne
děli po 3 Krulich, a sv. Řehoře,; na sv.
Lucii.

Německá Lipče, 25. ledna, 24. dubna,
24. června, 21. září, 21. prosince.

Németi, v hont. stol., na jmeno P. Ježíše,
na ned. Laetare, 23. dubna na sv. Trojici,
6. srpna, 1. listopadu.“

Něreďln'iz, 10. ledna, 26. května, 8 záři,
13. prosince.

Nltra, 10. ledna, na ned. Okuli, na den
Božího Těla, 2. července, 28. října, 21.
prosince.

Nová Bělá, ve Spiši, 2 února, v'tpond. sva
todušni, 19. listopadu. '

Nová Ves, ve Spiši, 26. února, na nebe
vzetí Panny Marie, 11. listopadu.

Nové Město nad Kysucí, v pond. před sv.
Dorotou, ve středu po popelečni středě,
v pond. po sv. Jiří, před sv. Jakubem,
před Kalist, 14. října.

Nové Město na. Váhu, v pond. po Septua
gesima, po Reminiscere, po Velikonoci,
na svatodušní pond., po sv. Trojici, po sv.
Prokopu, po narození P. Marie, po sv.
Michalu, po všech Svatých, před Vánoci.

Nove Zámky, 14. února, na květnouned .,
první ned. po sv. Trojici, na sv. Klementa.
na sv. Lucii.

Osljany, na květnou ned., v ned. po sv.
Filipu &.Jakubu, po sv. Štěpánu, po sv.
Mikuláši.

Ostřihom, 2. února,'12. břesna, 25. květ.,
22. července.

Oiďany, gem. stol., 14. února, 7. května,
13. července, 10. srpna, 30. listopadu.

Papa, 2. února, 25. března, na sv. Trojici,
2. července, 15. srpna, 8. záři, 8. pros.
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Parkan, 23. dubna, 24. srpna, 28. října,
,/-- 15 prosince.

Pešť, na sv. Josefa, na av. Mcdarda, na
_den stétí sv. Jana, na av. Leopolda.

_Pezynck, 6. února, v outcrý velkonoční,
J"" v onterý svatodnšní, 22. července, na sv.

Augusta, na sv. Frant., 5. listop.
Plešivec, v gem. stal, 22. února, 10. dub.,

17. září.
Plešovee, v zvol. stol., 12. března, 12.

července, 1. října, 29. prosince a vždy
před tnn trh na dobytek.

Podhradí, v Gemera, 25. ledna, 10. srpna,
30. listopada.

Podoílnec, v Spíši, na ohrác. av. Pavla,
na ned. Jubilate, v pond. po av. Trojici,
v pond. před navštívením Panny Marie,
v pond. před Šim. a .ludou.

Pograd. v Spíši, v pátek po ned. Judika,1 . října a 6. prosince.
Potok, 7. března, na ned. Exaudi, 29. čer

vna, 10. srpna, 8. prosin.
Pouchov, v pondělí po novém roce, po

Velikonoci, po ned. Exaudi, po sv. Marka,
po povýšení sv. Kříže, po všech Svatých
a vždy ve čtvrt. před tím výkladní a trh
na dobytek.

Prevno Německé, na ned. Reminiscere,
na sv. Jakuba, na ned. po stčtí sv. Jana,
na sv. Emer., nn sv.Tomaše a týden před
tím trh n:: dobytek.

Pravno Slovenské na ned. po sv. Re
hořl, na ned. Rogate, 24. července, na
ned po sv. llavlu, vždy čtvrtý den před
tím hodné trhy na dobytek.

Předmir, na neděli Quasimodog., v pond.
po sv. Janu Křtit., čtvrtou ned. adventní.

Prešov, 27. ledna, na sv. Trcjici,10.srpnn,
14. září, 30. listop.

Prcšpurk, na av. Fabiána a Šebest., na
ned. Látare, na vstoupení Páně, 2. čer
vence, 10. srpna, na sv. Michala, na sv.
Lucií a den před tím trh na dob.

Prlvlde, v nitr. atol., 20. ledna, 19. března,
3. května, 10. srpna, na den povýšení sv.
Kříže, na sv. Lukáše.

Pruské, 12. března, 24. dubna, 24. června,
11. srpna, 19. listop. '

Puchov v. Poucbov.
Pukanec, v nedeli Septung., na ned. de

vítník na sv. Jiří, na navštívení P. Marie,
na sv. Egidia, na sv. Mikuláše.

Báb, ve středu po kvétně ned., ve středu
před Božím Tělem, 22. července, 8. září,
19. liatop.

Radošovce, nitr. stol., 6. ledna, 3. května,
na ned. Exandi, 26. června, 2. července,
14. září.

Radvan, na sv. Stanialava, třetí ned. po av.
Trojici, na naroz. P. Marie, 30. list0p.

Rajec, v pond. po sv. let., po sv. Jiří, po
sv. Žoíii, po stetí sv. Jana, po sv. Vor
šile, po sv. Mikuláši.

Balkova, na obrac. av. Pavla, na nalezení
sv. Kříže, na sv. Štěpána hrdle, na sv.
Ladí.

Výroční'llťhové na Slovensku.

Revúce Vellkú, v gem. stol., na sv. Jo
sefa, 13. června, na sv. Matouše, 16. pro
since :! vždy den před tím trh na dobyt.

Rimavská Sobota. 6. ledna, na kvéíuou
ned.. 15. května, na sv. Marketu, na etetí
sv. Jana, na sv. Voršila.

Rožemhcrk, Liptov., 7. ledna, 19. března,
na vstoup. Páně, 29. září, 1.prosince, nad
to ještě od 3 Kralů až do Velikonoci
každý čtvrtek trhy na dobytek.

Sabinov, 24. února, 24. dubna, 24. června,
na pov. sv. Kříže, 7. pros.

Snrváš. v Bekešaké stol., na av. Matěje,
zvláš! na dobytek, na sv. Jana Křtit., na
sv. Lukáše, na sv. Tomáše.

Sobechlcby, (Klib), v hont. stol., na obrá
cení sv. Pavla, na sv. Filipa a Jak., na
sv. Jana Křt., na Magd., na povýšení sv.
Kříže, na sv. Kateřinu.

Segedin, na sv. Jiří, 31.července,10. října,
30. září, vždycky se počíná v pon.

Sone, (Warlberg), v prešp. atol., 6. ledna,
na nod. kvétnou, na av. Urbana, 13. zdří
18. Hjna, den před tím trh na dobytek.

Senice, v pond. po neděli Okuli, _na nod.
Miscrik., na ned. po Božím Tele, v pond.
před rozeslání sv. apoštolu, na sv. Augu
stina, druhý pond. po av. lichalu, na ".
Alžbětu, na av. Tom.

Serdnltely, (Středište), v Situ aneb Čalo
kezy, na den sv. Pry-ky, na sv. La'dhl.,
2. července, 11. liatop.

Sereď, v nitr. atol., 2. února, 15. tveho,
24. června, 15. října.

Sjclnice, v lipt. stol., 2. února, na neděli
Okuli, 1. května, 25. července, 2. llatop.
a od 1. ledna až do Velikonoa' trh na
dobytek.

Skallce, druhý den po Hromnicích, v on—
terý po ned. Reminiscere, v oat. po ned.
Bagate, 2. července, na sv. Jakuba, na
narození P. Marie, 1. listopada, 13. pI'OI.
a den řed tím trh na dobytek.

Slovensiů Llpče, 6. ledna, na ned. Se —
tuagesim., na sv. Ducha, na av. Jaka a,
4. října. 

Sobota S išeká, 6. ledna, 24. dubna, na
sv. Barto omčje, 1. liatop.

Sobotlštč, v nitr. stol., na av. Iatčje, v
pond. velikonoční, na nanebevz. P. Marie,
na sv. Matouše, na av. Lukeše, na pečeť
P. Marie.

Sally. při Joli, 24. února, 24. března, 19.
kvétnaí'd. srpna, 22. září, 3. listop. : trhy
na dobytek.
aby, v žel. stol., 1'5. květ., 15. srpna,
21. září, 5. listopada.

Šandorf, v pond. po ned. Palm., v outerý
svatodušní, na Bartol., na sv. Luk.

aryš, na ned. Latare, na rozeslání sv. ap.,
15. srp., 11. listop., vždy ve středu.

arluhy, ve středu po jmenu P. Ježíše, na
ned. Rem'iniscere, ve středu před Veliko
nocí, ve středu řed av. Duch., 21. září,
ve středu před sanocí'a 3 dni před tím
trh na dobytek. _
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Šaštin. na nhra'oení sv. Pavla, na sv. Jo
sefa, na sv. Stanislava , na prom. Christa
Pána,nn povýšení sv. Kříže, na sv. Havla,
na sv. Ondřeje, vždy v ndsledující středu
a toho dne trh na dobytek.

oproň. v outery'.po neděli lnvok., 1.
května, 7. srpna, 19. listop.

ŠťavnleeJtatde suché dni, a vždy v pon
dělí před tím trh na dobytek.

Stará Turá. v outerý. po 3 Králich, po
neděli Judika, po vštoupení Páně, po sv.
Janu Křt., po nanehevzeti P. Marie, po sv.
Michalu, po sv. Kateřině,a vždy den před
tím trh na dobytek i každou sobotu zna—
menitý trh na obilí.

Stará Ves. v Spíli , na neděli Palm., 29.
června, 4. října, 8. prosince.

Staré, v zenpl. atol.. 22. ledna, 24. června,
26. července, 28. září, 30. liatop.

Shré "rady (Uherské),6. ledna.5.května,
2. srpna, 21. zdří, 28. října, a vtdy den

&řed tím trh na dobytek.S edn, při Váhu, 2. února, 15. května, 24.
června, 15. srpna.

v., v preůp. stol., na zelený čtvrtek,
1. květu, 96. července, 20. srpna, 6. li
etop., 21. prosinec.

8 čen, na 3 Krále, 24. dubna, na sv.
oIi, 25. července, 8. zlří, dva týdny po

IV. líohalu.
eny, v nltr. atol., 25. ledna, 1. května,

10. l na, 2. Ilttop., s trhy na dobytek.
Bv Km, při Hroně, ten týden po Hrom

nicích, po sv. Jiří., po ev. Janu Křtiteli, po
nnebevzetí P. Marie, po sv. Michalu a po
obětovdní Panny Merle; vždy v pond. trh
na dobytek a v co trh výklad.

Sv. Martin. v anbi, 4. února, nn zelený
Ctvrtok, v pond. řed Sv. Duchem, na sv.
Vavřince, na-lv. lrtoloměje, na sv. lllar
tine. Nad to na vlnu 25. a 26. května a
25. i 26. .

Sv. Mlkulůč, v Li tové, na neděli Remi
niscere, na ned. xaudi, 24. srpna, na sv.
"ilvlllňšo.

Těkov, (Ban),na neděli lnvokavit,na vstou
pem P., 8. září, 11. listopadu.

Temešvár, na neděli Reminiscere, na Sv.
Ducha, na neděli před sv. Michalem, íi.
prolince podle starého kalendáře.

Teplice, v trenč. stol., 19. března, 29.
června, 2. zdří, 7. prosince a den před
tím trh na dobytek.

Terelyopel (Subotice), v Banátě.na vstou
pení P. podle starého kalendáře. 6. pros.
: velkými trhy na dobytek.

Tlsovee, 17. ledna, 19. května, na sv. Va
vřince, na av. Emer.

Tokay, 25. března, 24. června, 26. čer
vence, 22. ziří, 26. října. 21. pros.

'l'rcnčln, 2. února, v pondělí po neděli
Jndika, na sv. Ducha, 2. července, na sv.
Petra v okovech, na povýšení sv. Kříže,
na ovat. Lukáše, na sv. Ondřeje a přes
celý pht v pondělí trh na dobytek.

Trnave, 11. ledna, a 16., 22. a 27. února
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19. a 21. dubna. H. :| 19. červn., 26. a
31. července, B:) srpna a 4. září, 18. a
23. října, 6. a 11. prost.

Trnovee. v Lip., na sv.“Matěje, na B&D
cha, na sv. Vavřince, Ilavla a Lucli. '

Trstenna, v Oruvě, v pond. po sv. Dorot—Sky, :
v out. avatodušní, na sv. Jiří, 16. červen
ce, na den po nanebevzetí P. Marie, v
pond. po ev. Martinu.

Turnny, v Turci, 5. ledna , na Sv, Ducha,
na sv. Emericha.

Tvrdošín, v Oravě, v pond. po obrácení
sv. Pavla, 1. května, na povýšení sv.Kří
že, v pond. po všech Svatých.

Una/ár (Uhvdr), 25. ledna, na ned. Palm.,
7. května, 25. července, 29. září.

Vacov, ve středu před květ. ned., 2. červ.
16. října, ten týden před Vánocí, . velk.
trhy nn dob.

Vnryn, v trenč. stol., v pond. po sv. Feb.
a cb., po Latare, po av. Trojici, po sv.
Markétě, po naraz. P. Marie, po první
ned. adventní a vždy před tím ve středu
trh na dob.

Velká, v Spíši, 28. ledna, v out. po květ.
neděli, 6. června, 1. října.

Velké Topolčany. na sv. Antonína, na
sv. Řehoře, 6. května, v pond o sv.
Trojici, na sv. Magdalenu, na sv. artol,
na sv. Matouše, na sv. Leopolda.

Velky Varatlin, 6. ledna, na Boii Tělo,
2 červenec, 1. září, 4. října.

\'euprym, 6. ledna, na sv. Řehoře, na sv,
Floriana, 10. srpna, na naroz. P. Marie,
6. prosince.

Vrnblnny, na ned. Sexag., Miner-ik., 1.
srpna, 25. listopadu, 21. prosince.

Vrbové, v nitr. stol., ten den po novém
roce a před ním trh na doh., v pond. po
Seng., na neděli Palm., pu Kantáte; pře
dešlé pátky trh na doh., tět 16. června,
22. července, 14. září, 11. listop. a vtdy
před tím trh na dobytek.

\'rbovce, v nitr. stol , v pond. před těmito
dny, totiž. před obrác. sv. Pavla, předlu
dika, před Kantáte, před sv. Janem Křt.,
před naroz. P. Marie, a v pond. po všech
Svatých.

Zemplín, 6. února.
Zemplin. 4. ledna, na sv. Matěje, 30. li

stupada.
Zvolen. 12. ledna na dobytek, na sv. lh

téjc, na zelený čtvrtek, na Boží Tělo, 14.
září, na sv. Alžbětu jen na dobytek, na
>v, Tomáše.

Žahrnkrt—ky, \ nitr. stol., na zelený čtvr
tek, ve středu před vstoupení-t Páně, v
outcrý pted Hoiítn Tělem, na povýš. sv.
Kříže. v pnnd. po sv. olli.

Žernmiee, v pund. po sv. Fablanu : Še
bcsfinnn, po sv. Trojici, o sv. Jakuba.

Žilina, v pomlčll po sv. orotě, 10. dub
na, na svat. Filipa . Jakuba, na Bolí
Tělo, na svatého Štěpána krále, na pový
šení svatého Kříže., na nat Havle, na
ovat. Lucii.
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= LI._ Na straně 2 jest: Báseň !: novému roku a pak až. do strany 16. obyčejný červený"kalendář na rok 1862. '

_ Čtení kalendářské.

Od strany'17—19. Pak 19—32 zpráva. Obřady korunoučni. Proslov.

Členi úvažné.

Od 33—70. Máme putovali a kam? od Vykydala. Cyrillo—Melhodčjská visitace.
Napomenutl před tisícletnu památkou. Dva poutníci od Soukopa. Strýček ťravdomil od
Fr. Dédka. Písmo slovanské od Soukopa. Slovo o vzdělanosti. Hádanka. Meč a Evan
gelium.Kde osvěta se šíří a mravnost se zmáhá,tam duchovní a hmotné blaho skvétá. Há
danka.

Ctení naučné.

Od 71—83. 0 poště od Jos. Vurm-a. Hádanka. Upřímná rada od Čeňka Materny.

Člení děje-_,země- a životopisné.
Od 83-119. Slavomír, báseň od .los. Vurm-a. Klášter Hradiště. Tataři u Olomúce

od Kyselého. Poklad královský, báseň. Velehrad od Brandla. Svatopluk od SoukOpa.
Piariatská residence v Hustopečí od—Dundálka. Josef Dobrovský.

Cteni zábavné

119—167.Netušené smíření od Síaslného. Smrt-zrádce v'asli od Koubka. Nedělní
zábava od Per. Obdržálka. Obraz sv. _Panny od Benedikta Korčiana. Zagračný sen báseň
od Stastného. Nevěř Kuliškovi od T. Simbery. Zvony večerní, báseň od Stastného. Modrý
Svatý. K devátému březnu od Šťastného. Hádanka. Potrestany' kouzelník. Sotůrek, báseň
od Per. Obdržálka. My tři bratři od Ant. Dudika. Zlatá zrnka. Troje vánoce od Fr.
Vebra Milotského.

Čtení rozmanité.

Od 167—204. Dobromyslné napomenutí od Skopalíka. Psi na hoře sv. Bernarda
od Nikolou-a. O políhání obilí. Působení průmyslu. O vzájemnosti a pojišťovacích ústa
vech ohledem na hospodářství. 0 hnoji a úhorách od Fytza. Otázky hospodářsko. Chvá
lořeč Kopřivy od dra Bílého. Židovská jablka. Kapinice. Balsam. Nesyt a havran. ['o
žebnání iné. Drobnůstky. 

Výroční trhové.
Od- str. 205—240.

(hnyl tisku.
Na str. 182 čti nezapomídají místo nezapovídají.


