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Kalendář
na rok Cyrilla - Methodějský
s

1865.
noi—ník dvbnx'wlý.
Nákladem Dědictví ss. Cyrilla a Method ia. *
Poradantui :

Ignát Will-un

Dr. Elon-lanŠindler,
Hvězda-skou část vzdělal :
n'editcl nahnikp \ Brně.

__ _ _ ___Wď
..
V Brně.
V komisař u Antonina. Nitsche.
Tiskem dědí-úv ll. Rohan—1.

Moravané !
Tisíc

let jest tomu, co ss. bratři Cyrill a Mel/lod a srdce

našich otcův zasetí sžmě víry (,'hrislooy, ježto od té doby spanile zkoč
talo a mnohonásobné ovoce přinášelo.
Nám potomkům jejím. přísluší nyní památka. na událost tuto ?: dc“
jinách vlasti moravské nejdůležitzý'ší a neiz'záemý'ší vykonat-i důstojně
a slazmě.

.

SS. bratři (,'yrill a M'ethod zapoeaIi požehnané dilo své ——na

Velehradě.

Na Vrlehradě

umřela pohřbenjest takése. Method.

Na pannítku, že líto naši světci a po Bohu největší dobrodincoeěná

roda našeho sídleli na Velehradě.

a že tam o tajemném ákryln

odpočívají.kosti-slavného aposlola; rzde'lali tam na Velehradě.
oteorč
naši klášter a velkolepý chrám. Nehodmni. časovými však klášter byl
vyzdvižen a osiřelá. svatyně začala valně pus—Montia hynonli.

Zatím dostamg'e se rychlým postupem crelcjrannílnýrok lNa

šedesálý a vděčnostvelíMoravanůmlisicilelou račnlcl při

clmdu ss. (yt-IIIa (: kiel/milic k nám ——
slavili na
Velehradě

— nikoliv však na Velehrtalč upadajícím, nýbrž na

Velehradě:velebenám

a ake-děleném. abyjsa obnorenv dra

hčm tisíciletí. elfy ('hr'isto'ey na Moravě hlásal polomkn'm, že jsme
nebyli plémč nevděčné, že. jsme. nedal-i zahynouti Velehradu drahčma
nýbrž že jsme zachovali, ba zdokonalili , co otcové podnikli. — Ze
však žádoucího zvelebení l"'elehi'(ccltzbez: mnařneho nákladu při sebe

větší.obětavostijednotlive-ia“nelzedocílili,nýbrž spojenými
silami
celá vlasti , sestoupili se níže psaní ve výbor ástředný a založili:

„Matici Velehradskou ss. Cyrilla a. Methodia.“
Tak se nazývá pokladnice, z nížlo Slifllylltl Velehradská bude Pomocí
Boží a etitelův Cyrilla- Melhodfšiskýeh opraoeím, dárnon krásou a
bývalým leskem ozdobena, a z nížto seč moz'mi bude, lolikéž i du
chovní správa na Velehradě se má rozmnožili a sice ku slávě Boží
a ka většímu pohodlí pomník-úv.
Údam-i či. účastníky DIaliee. l'eleh-rralské stávají se. všichni dobro
volně přispi-íratelé, jiehžlo bohdá bude tolik, kolik se čítá ]n'aírých
M ora-vaniček Nesnad-no bylo by áslředzníma výboru-, : rukou každého
jednotlivce zlášt' přijímali dar-y na Velehrad, a nemožno bylo by
každému Cyrilla - .lllethodčiském-n etiteloei o sobě přinášeli soon
almužnu a'o Matice Vele/uralské, :) Brne zřízené; pročež požádáni
byli důstojně pp. děka-rwvě, aby ?; okresích sobě svěřených filiálky.
či Velehradské odbory zaříditi sobě neobtěžovali. Kdokolvěk pak

v okolí., aneb :: uwdě jste ušlechtilí horlitclé pro čest ss. Cyrilla (:
Illctlwdia, račíež sc oc'lwtuě proliůjčiíi okrasné-mu výboru radou i
skutkem za sběratele i byt'/iy třeba. bylo od domu L domu. račtcž la
skm'č (: vytrvale mím, jmz' jsou se :“ zřsířcduý rýbor sestoupili ,
"upoutá/cali u označeném podniknuté, od jťhOŽÍO zdaru zát'žsi čest
bodom—íholisiciloíí. a jak se právem nadčjc—mc. paže/mání, Hospo
dinozro.

Všechno
Bicí/vodila .'

ke“ slávě Boží a ]: zicíř našich ss. ((IIOSÍOIŘCCyrilla

a

V Brně. dne ;. (šermu, 1. P. 1862.

Předseda:

Kníže Hugo Salm.
Náměstkové předsedovi:

Cyrill Napp. -—Hrabě Egbert Belcredi.
Pokladník:

J. I'. Dr. rytíř .lan anlmit.
Jednatclé:

.

lgu. \'nrm. — Vím-. Brandl.
Ant rytíř Haberler,
v Třebíči. —- Hubík,

měšťanv Brně. —-Med. Ur. Hanel
statkář v Trávníku. — Aut.Kaláb.

starosta ve Vel..1\'Ie'/.cřiči.— F r. Navrátil,

arcikněz v Pře

rově.—AHons hrabě Meusdoríí'. »—|"r. Skopal i k, statkář
v Záhlenicích. — Ed. Sahanck.
starosta v Kojetině. ——
Jiří
Vrb a. děkan v Klobmwich.

Byvše za to z fenkova od vol. duchovenstva často “dani, Otnňmili
jim, v jakém pořádku se služby Boli slovanské v Brně konají, aby ku na
vštěvování jejich svoje farníky do hlavního mčsla Moravy za výživou od
chizející napomenooli mohli :: mnjícc za to, že se nívěštím tímto zavděčímo
také zbolnym rodičům, své dcery ve službě a své syny při řemesla v Brně
majícím, čínímo známo. te ráno v neděli a ve svátek začínají služby Boží o
5'/, bod. pro lid míč u sv. Jakoba O 5. pak bývají mše sv. 3 káaaním v chrámu
svato-Tomskdm a u sv. Michala. V 10 hodin je pak Opět mše sv. 3 kůaaním
u cl. oo. Kapucínův a o 10'/. u sv. Michala. Odpoledne pak v tomtéi
chi—imo litanie ao sv. požehnáním a sice po celý týden, kdožlo Iaké ve
všední den ráno slouzíva so mše av. se zpěvem o 9 hod. rano. Mimo to
bývá křostonské cvičeni u ct. oo. Minorilův se sv. požehnáním a každou

(čtvrtou neděli odpolední kůzani o Nejsvětější svatosti u sv. Tomáše.
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Přichod ss. Cyrilla & Methodía na Velehrad l P. 863.

Moravan.
_M—
Kalendář' na rok Cyrillomethodéjský

Ročník dvanáctý.
Nákladem dědictví sp. Cyrilla & Methodía.

Pořadatel:

l'gnát Wurm.
Dr- Florian Šindlel',
Hvězdářskou část udělal:
reditel techniky v Brně.

v Brně..
V komisní u Antonina. Nitsche.
Tiskem dedicův IL Bobl-en.

V;hůru Slovane! jdi k Velehradu,
Spěchej zdobit jeho svatyně,
MinuIOat kde pokl.—hanadi v chladu.

Vzhůru Slovan.! jdi & Velehradu,
Věnuj slzu \ vou; ia hůl-adu
Lásku k celé Slávské rodině!
Vzhůru Slovnne! jdi k Velehradu.
Spěchcj zdobit jeho svatyně! _
Libcj Slávc ln'o'Jku Methodcvu -
On tě vyrval z matné temnoty,
On tě vedl k nebeskému kros u,
Libej Sláve hrubku Mcthudovu;
Uč se, co on předkům větlpil znovu,
Vzdcj sc navždy nuzné cizoty.
Líbcj Slávu hrubku Methodovu,
Jenž té vyrval z matné temnoty.
Uč ac Cyrilnvč lásce k rodu,
Jak on, uč se kláati oběti
Pro Slovanův blaho, pro svobodu!
Uč sc Cyrilově lásce k rodu,
A té blahé lásky \\ průvodu
Spčcbej \'šcclmčm Slávům v objetí!
Uč se Cyrilovč lásce k rodu,
Jak on, uč se klásti oběti.

—\"_- L ?i

Leden

(měsíc lříkrálový) má 31 dní.

Polsky: Styczeů. Ilirsky: Scčanj. Slovinsky:Prosijnec. Rusky: Januar.
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44 Stí-cda s Felixe, kněze.

7 53 4 25 2 611 32 Wada-33:3.

115 Clvrlck

S. Maury a Briuy.

7 52

!l6 Pátek
.l7 Sobota

; s. Marcella, pap.
8. Antonína, pousl.

7 zn 4 28 4 34 1 4 www iencdosla-Í
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120 Uterý
21 Středa

S. Fabiana a Sch.
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7 48
7 47

4 34
4 36
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S. Vincencin, muč.
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] .n' ,

4 27

Vůně.

4 39

7 54
s 23
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"
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27 Uterý
|28 Středa

29 Čterek
!30
Púte

1 Sobota

S. Jana Zlatousl.
5. Karla Veliš. "

7 41 4 45 10 55 l 29 bnlcc,odhfkala .. !(
7 40 4 47 II 30 2 32 večeruchládekncpH

S.
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+ S.
Martiny, Sal.
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77 38
39 44 51
49 O
0 58
v. 43 30
22 25901731;
"" " o“úhoz"_.
" r-cem

s.l'etrazNPlasky.

7 36 4 52 4 53 5 7111223230322
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včlroplabslvi : snih

(měsíc hromniční) má 28 (]ní
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“ l '$
Blažeje, biskupa.
Veroniky.
Agathy. Frant.

7
7
7
7
7

34
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82
30
29

- 6 Pátek

7 S. Doroty, panny.

7 27

; 7 Sobota

S. Romualda, op.

7 26
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4 54 růn
4 56 3 2,
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7 2 5 7 11|54
7 21
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11 Středa
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7 19

12 Čtvrtek

5. Eulalio, panny.
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S. Eucharia, bisk.
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26 Čtvrtek

1- S. Alexandra.

? s. Valburgy.

35
.,

6 52 5 35 10 52 2 14 19taksilné vlčtmlhy.

6 54 5 34 to

7 1 19 3333375333735

%? Pátek
8 Sobota

. s. Leandra.
1'. S. Oswalda.

Ě
„,

6l50 537114
6148 5139 večer

88
. '"ĚŠÉd'z'ú
3 2 šutr—13:3:
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statek dnt . peněz.
Únor-bílý olestlí.

Nejdou Hromni
ce, konec nnice.

Na Hromnice zi
ma nlótcm potkala se.

Březen

?

(měsíc postní) má 31 dní.
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o 3 hod. 2 min

6 46

5

1- S. Kunhuty, cís.
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44 m.
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63 2
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si u eiis
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6 54

dáltcanukodnébonq
HW._ undo konce
;phjemnmscmlnmu'u
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7 26 n
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BAG 8 4 ráno
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6,18 847
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5553 619
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28"
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5-51 62110
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51/19
622 ll 32
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„_
s. Buperln.
1- S.
Guntrama.

9 36 0154 ?:? W" P“ ““"“
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nule—Inkn-lnuJLŽPŽL-Éiílgna“:::“;;Iamé
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29
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-

„110 do

| 5 47 6:24- večer

sel::ilixré."ine"
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“
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m
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nlss 3316
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Duben

(měsíc velikonoční) má 30 dní.

Polsky: Kwiocieů. llirsky: Travanj. Slovinsky:lllali (roven. Rusky: Aprelj.
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E
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Svátky a slavnosti

::
da

“The""

,

:a;
:.

*Slunceý * _ lllěšíoe—
VÝ'

lili-_:

Q

h. lm.

S. Huga biskupa.
2ivbjlřecla
Clvrtek 1Zelený
čtvrtek

13241611 ,veliky'
4 Sobota

Boll

.

západ

.

CWT“ "11551001

a národnípřísloví

h. \ m. I1.| m. ILI

5i41
ln“ dne 4_
5139 5|29
6-31 večer
5 I film:1
42 "\'Úp
vsobotuo5hod.

pátek.

5:37 6:32 6'13 44815

min..no

1- 13114sobota.

5,34 6l33 7 26 512 Q 90.164

Neděla voliknnořní

5l32

od wlíkonočníÝPzíl—ml? v.nír'
Hark 15

ii—"Fj'ďl

—-——

*

5 Tiodólo

_

=

VY“ západ

“hod

6 34

N

8 42

„„

dne 11.14sobotu
o 2h.29m. ráno.
4 1 d

5 40 0 leovvýslgbgluconz

(; l'OlldČlt' Pon“ kk bcl1lwnwní
7 Úterý
5. Herm. Josefa,

8 Středa

S. Valerika Albr.

5 30 6 36 9 56 6 „
5 28 6 38 11
6 65

9 Čtvrtek

5. DemelriaMnr.E.

5 24 s 41 o 10 8 46 g“ h;; ';?čgino

10 Pátek
11 Sobota

? S. Ezechiela, pror.
S. Lva Velkého..

5 26 6 39 rám? 7 45 Pr“

5 21 6 43 1 2 9 54
„5 19
„_( 6 451451.1 11
. 8

XnÍlČlU l. pu. \(:.Í:?;4;11
"
* Š'Hní (ŽS*
__

116112 min. rů

_.

<|

Zrnř l'Hll—

,

517
5 15
5 13
5 H
5 9

“V" dne

„úno
SI unce nout
.

do
(8) znamení
v pondelibS'kPG
dne
20. o 3 hod. 30. min.

12 “le—dělo
13 Pondělok
14 Úterý
45 Středa
,16Člvrtck

s. Julia Sal1.1nuč.
S. Hermonegildu
S. Tiburcin a Val.
S.Anaslnsin.Krosc.
S.Turil1ia,l1iskupa.

6
6
6
6
6

46
48
49
50
51

2
2
3
3
4

21 večer V“"
49 1 40
14 2 55
1_3 dubna pl.-_
39 4 9 sknvé dny — nejvíc
3 522 okolo chalup. 3—5

17 Pátek
l18Sobota

T 5. Rudolfa.Anícol. s 7 6 52 4 27 6 33 533333335;
5. Apollonia hisk.
6 5 6 53 4 54
im, _ má „„

Neděle '2. po \'clikonoci. Jů jsem yaqlýl (lol-ry. Jan

hned meli, hned deěl,
'nk to právě připadne
bud' pod sil-echou neb

*
—— :— 11 In. V'unoači
|l9 NDdéle S. Lva IX. papeže.
5 3 6 55 5 5 8518443113143! na ko
20 Pondělek Sv Anežky, Maroc—l. 5 l 6 57 6 1 95 Omo“ch Pak “ do

21mm

s. Anselmahisk.

459 659 644211043206364303131“

22 Středa

5. Solera

4 58

3 Čtvrtek
124 Pátek
25 Sobota

S. Vojtěcha, Disk.
T S. Jiří, ryl. : muč
8. Marka, evangel.

!
!
'

a Kaja.

N(duíle .*.1'.po Vrlllwnou.
Jan

126Mdélc

7

1

7 28 11 '32 „1,3 „2 1121131111113;

4 56 7 4 8 23 ráno akýmsýpkámnzpátk)
4 54 7 5 9 20 0 ll — k pálenikovi.
452 7 7 10 20 0 45
Dubenhojný „,
Měllčkt
111

s. chtaa Marcel.

11 1.11. NÍ_lm

dou, ijcn pivem.
Kdy! uihytrn ro:
levém, záhy se žilo

4 50 7 6 11123 1 15 magnum

pm,.

27 Pondčlgk s. Anastasia, pap.
29 Úterý
S. Vilaliska, lnuč.

4 49 7 9 vec.-r 1 41 su láska :: dubnmé
4 47 7 IU ] 34 2 4 Poem '“ ““V "*“

29 sun-da

4 45 7 H

;30 Ctvrlck

S. Petra \'eronsk.

S. Kateřiny Sienské.

4 43 7 124 3 5

2 26 “'i'-e,“
2 18 mý,

„:

mk d.,

rok il—

lnlY .
lyru! Jil-lm nem

léta, před porodem
není bratra.

Květen

(měsíc Maríanský) má 31 dní.

Polsky: Maj. Ilírsky: Svitu-nj. Slovinsky: Velki Craven. Rusky: qui.
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=

Slunce
Svátky. a slavnosti
,
.
.,...Had západ

:

cnrkcvm

! Pátek

_2 Subola
Nuiůh:

Měsíce
„_

západ

__chod

in. [an. h. lm.

b. ' m. h_ lm.

1 S. FilipauJakulra.

4 dl _7||4

.cCo-r rano

S.Sigmuml.Alhan.

4140 “IIb

4. ["-l \“lícšf'H—vu:

_

i

Clvrh mčswe,
„

\a národní pnslovl.
_ . '

|: G

„Mn '); “filmu, MPI'ÝŽ mnu

pmlnl. .lnn IE.

58 min. večer.

? Posled.čtvn
dne 10. v neděli

il 'i'—Mia Nalezen.sv. RŠĚ-

tší—'TG

4 Qundélck S. Floriana, III.
5 Uterý
S. l'ia V., papeže-.
6 Středa
S. Jana z [)alnnsku.

436
435
4 33

7 (Šlvrlek S Stanislava, hisk.

4 32 7 22 lll43

7 43

“ 8 “d'“

8 Hluk

4 30 7 24 ráno

8 57

““"““

' Ziev. sv. Michala.

9 Solmla *“ S.
Řehoře Nazian.
___—_
- __„a
__
[\,\!qu

o 8 hod.24min.
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“"o“
7 IS) 9 59 5 36 ON oy ý mes („
7 2| 10 57 6 3-1 dne ",ve sil-e_du

7 25 O\22
_4_28_'_—___—'

"a'
:
;.:

9 hod.
večct.

n.m

l 19 večer :?,fffý'flf'sůlážíg'e
1 44 i 58 20. u 3 hud.30. min.
2 6 3 10 večer
2 56
3 25

"“'-f-"v-1w—www-m .

4 21

7 32

If) Pátek
16 5011010

Ý S. Žofie mučen.
S. Jana NÍ'pnnl.

4 2"
" Is,

7 33
7 ,.
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Í'wezléie ti. pu \'iznkonmi.

51 min“
|
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4 21 7 29
4 “2:3 7 30

14 ' ““v“

.

"“"

10 14 : 25.V
Prvá MVE!dne
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UL,—_

s. 15.151; Aí..'.'...-;.;. 1253—36 “55 „,3,

|! tfuudčlck S. Mamcrlu, h.
12 Uterý
S. Pankráciu,muč.
13 Středa
Sv. Scrvacia,bisk.

-

WO

). |l') 'M'l-B'inavz. Ž'u'wřw'rv-h _),faL'prnam
han „__
'

-.6 w-

3

6320 3139 -' vUPneděli
“* 0 3"ehod.

ř'

Kdy:! phulc
'

2 30
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ní?-rval.

4 20

5 29 chluglglcínnglýnlz?:áýq
6 36 '"inkalni "'CbH31 do

'_

15,iesuisoam nc

!

“,'-“P";
všukdshlldený
můj—Vstooerúj;

15,

.;

ale Žolie ráda víno

[? “cm-le
S. Brunona, bisk.
18 Eondélekw S. Venanciumnuč.

19 Uterý

4 |? 7 36
4 16 7 37

s. Isa. Pelra Cólesl. 415

3 09 7í39vy ijp. Od 15—23
4 38 ránu “=P" ““"“ u; C—

7 38 5 23 937533;

20 Středa
21 Ctvrtek
22 Pátek

S. Bernardina Sicn.
S. Felixe, kapucina.
. S. Julio pam., muč.

4 I4
4 13
4 II

7 40
7 41
7 42

6 13 10 10 bude „lam. kdo má
7 11 [O 46 penize. Od 23 a do
8 10 H 17 “09130PWM; “0gf;

23 Sobota

5. Desideria, bisk.

'Í: Í', '..

.—'7$'-l=,-nhA.—-ín„
“HU,-

. . .
.
24 \r-h'u—
m J
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3.3% 3215
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.
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Bl- cn -—< ka
7 44 10 14 ráno mna vellelem; Ethen
7 15 11 18 0 6 — ješte mm budem;

26 Uterý
27 Středa

S. Filipa Nerej.
Sme,papeže.

28 (?tvrtek

S. Vilému. Bedy. 52

4

29 Pátek
30 thola

' S. Gcrmannu. Mar.
S. Pctronilly. pan.

4 5 7 50 3 54 l 37 " ?“Cbýmčlc'l. mo
4 4 7 51 5 9 2 5 4305133“““““"mo'

\; ti:-Š:

!

[i(z

Í'rs- in:
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'E, 4 6 7 48 l 31 050
'v Maji „by bůl
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[3—1
rm? r'-ic

| S. Ferd.

5

7 49

2 41

L'.I- . „„z

Mn: ';"—

T4íí|“7p52|

1 12 pastýři ani neoacblm

m):;

_Roi,

který

se \!

mjiroj“ " PI'PÝ““
sena stojí; v Cervnu
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612612|39 nenl.
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červen

(měsíc Božího Těla) má 30 dní.

Polsky: Czcrwiec. Ilirsky: Lipnnj. Slovinsky: lložnik. Rusky: .Iunij.
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Š

:
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Svátky a slavnosti
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církevní

a

.| 2! Uterý
ljomwlekl s.
Fortun.
S. Juvencia.
Erazima, m.
3 Středa
9. Klolildy. král.
, 4 Čtvrtek Uozlhn Tan.
! 5 Pátek
rs. Bonifácia, bisk.
' GlŠolmw
S. Norlmrln, bisk.
:

'

Neděle 2. po Sv. Duchu.

_Slonco

._
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=.==
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v)“""d

západ “"
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a národní přísloví.
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h | m.
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_ UP | " “ . d“' 2'
4 2l 7 54
8:43 3
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3.5.7577
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12 Pátek

13 Sobnia

S. Markéty,
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„
,
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l2
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56 8
e 22 O
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2 2
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33 """“"ť

3756 8_ 3 1 59 5 3!

Slunce
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U Llracone ovn

i 27
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do
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:
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3 ho“ 4-3 ““"““

3 57 s o rá'no u 49
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v pondeli dne
o " hod

0 r_nin.
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„'7 Surda
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S. Marka
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' S. Juliany Falcon.
Š. Silvermpapcžc.

a Marc.

8 5 3 19 7 23
8

6

6

'—wd

Neděle 4. po av. Dulík:. P. Ježíš učil 7, lodičky
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S. Alnlsla z GDnZ.
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“22 Eondělclc
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torý
S. Pavlina,
Agripiny bisk.
muč.
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3 56 8 6 8 4 10 H :“,th hledal-dx;
má

.

|

]
21 NedHn

2

8
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. . b'

,;"fě'ďšfůffqlfožu

nepršelo. Aiby
I|0bylo
2l|
teplo,leč
7 10 33himn; někde se vmls

24 Středa

5. Jana k'rěsmete.

33 56
77 IO
!| 11
10 55
" “=“ T“
56
H 17
Hi Mammut
"“ "“P'Ljon'mjm'“
3 57 a 7 večer 11 38 *.';737322“ "“ P"

25 Ctvrlek
26
Polak
.27 Sobota

S. Prospera, bisk.
% Ladislava,
S. Jana &krále.
Pav.|n

357 Sl ? 1133 ráno3
_
_
lyže?!
"I'-13117“
33 57
55 88; 77 42 45 33 3du 'Léw
„Š.mtdkmi

!
l

Neděle 5. po sv. Duchu. Nebude-lí hujuqm qua
vodkou" vuěe. Mai 5.

a zima travitelkn.
I
Deštívé léto horší

wpodzim
mu.k

Unmotil Bůh léto

73! 5878 7 513 112 hmyzem, a zimu mta—:
28 Neděle
S. Lva ll, pap.
29 ;mdčlcit Sv. Petra . Pavla; 359 8 7 622 2 0 tem.
Mnoho ryb, málo
Pumilka sv. Pavla.
.30 Uterý
359 8 7 7|21 3 O zrna.
\

Červenec

(měsíc aposlolský) má 31 dní.

Polsky: Lipice.. "irsky: Sárpmlj. Slovinsky: Mali Scrpnu. muky: .lulji.
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3 (m.,-(.
4 Sobula
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S. Prokopa, npnla.

4 ( s 6 9,24 9 52
4 2 8 6 9,5_2_ 8_ 14

Navštiv. P. Mam-.

Nvu-("h“, (3. po :**; Duchu.

Mn- r:

. 5 *Iuh'f
S.
6 fjnndélek 8.
(7 Uterý
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8 Středa S.
9Čhrtek
S.
(o Pán-k

_

b.lm.|h.lm. b.lm. h.!m.
S. Theobalda. pnllSL

(1 Sobota

——
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: á ad ,vý- “Pad
p
Chad
&národní přísloví.
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2Ctvrlek

-A-_—

- Élěšíčc _

l'— .ln'ttš
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Cyrilla. Viléma.
(mm.-., pro:.
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Kiliana, biskupa.
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. S.Amnlie

kněžny.

5 I'ia L, papežn.

7

41.0

41 ( e (5 85:

4
4
4
4
4

3
3
4
5
6

8
a
s
8
8

"J“"— 35 "'i'“
"““"
En; “L:-čvenlůzá:

12 hod. v noci.

5 1017 9[32 '( Pr" “V" dne
5 (041 (0 49 Ša'gg'zďigov'e'j
( ((, 7 (me:
435“
'
411,32111
,
_
3 mino 220? Ucplaerltefuoag
3 o

3 :((—2

a _e z _038

Nnh'rle ?. pr: .-\. I'm-hn.
\'mnju,._hu Mn!
'

| (1. či '.

.::: ve.„mě:

h(l\")"ll1 .HWU mu-

4 7 8

(

".

530

4425

L,., .,"0„,„_,.e_

čer.

: Inka-ných ;í-rn— (!oznameni
Slunchutogš
va!

__ * ___—__
__L(2 (...„
S..l-.(naGqu..lin(li'.
13 Bondčlok S. EugenaMurkvt.
14 Uterý
S. Karoliny. B(mnv.

__.____,_„—-___ ve čtvrtekdne 23. o
4 9 s ( 1 (s 519 whml- 95mm ráno.
4 9 8 l 2 4 6 "
Na matku “_
4,10 8 O 252 647 „nano" „|= „.eu

15 Středa
16 Čtsrlck

4 11 7 59 3 53 7 21 sucho — tedy i u
4 13 7 58 4 5-1 7 52 im) komu 88 "ccm:

(7 Pálck

Rozcslání sv. apost.
S I'. MarioKurmclské

s .Alešo Zchráka. 414 7 57 5 56 8 (7 34333.

125_01m13S.'Symel'0-'!._ALII.4

15 336

N(fllčlc ?. (Hl (b'-. Un h((_ (o shnim

[“.th

O tobě?

Vyalx'j

(u_(g. i_(_a

19 (mal.S. Vincenciaz P.
20 Romlčlcks. Eliáse, pror.
21 Uterý
S. Daniela, pror.

4-33

6 59 8 39 hm?, někdřlsnúky
odpoledne. 11. dest,
(( po (lcšli zase pé

THB—zor lišil? ml!

4 16 7 55 S 3 9 13:30:13.(3„fy."oyřf
4 (7 7 54 9 7 9 224mm obycejne “gz
4 18 7 53 10'13 9 44:23:30“ _Pol':::á*“.':;

22 Středa

5.414" m'g..(m

4 19 7 52 (1-20 (0 (( „„„ykmý “,“ „,L

23 Čtvrtek

S. Apollimii'c. Lílmr.

4 20

25
24 Sobota
Pálck

S. S.
Jakoba
Většího.
Christiny,
muč.

4123
11 49
“““ iné, kde "GPT
4 [21 7 49
50 Zlá?
| 41 H
811%!

7 51 večer 10 35 se -—pak se dobře

Naděje 0 po sv IMhu
' ZH plni-(n'nv? „l_—met-0232315211020;
ruvih 1((.(,nFL'lk.19.
Prosinci po uli odej
26 53,141.. S. Anny, manž.
27 P(mdělck S. Pantaleona.
28 Úterý
S. Innownciq l.

4 25 7 48
4 26 7 46
4 28 7 45

4 2 ráno
Č„„encq Srpen.
5 4 04! Září muka, ale po
5 59 1 46 W“ bude muk"

643

29 stredu

s. Marthy, pánny.

4 29 744

30 Clvrlek
31 Pátek

S. Abdona (( Sen.
S. IgnůcíazLojoly.

4 30 7 42 7 19 4 21 po,:
po,-„„ tu,?
4 32 ? 40 7 50 5 43 pojďte m, doslanete

3 am

e„mmfggc'g':

pět peněz,pět permu“
na pole,?
včelyenci
. pole.

Srpen

(měsíc poutnický) má 31 dní.

Polsky: Sierpieů. llirsky: Kolovoz. Slovinsky:VeIikiSei-pan. Rusky: August
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Alf.

4 34

7 37

8 44

7 35
7 34

9- 9 9 42
9'36 t()156

dne 6. ve Čtvrtek
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S. Ondřeje Avellin.

7 4

„ snu-4.

s. Mariina, bisk.

7 5 *4 23 7 12 4 26 '“ "*""gč'ragmg

]? Čtvrtek

S. Mariina, papeže.

7 6 ll'll

'14 Sobota

S. Jukumla S.:'rap.

7 10 4 19 IO 21 7 18

"13 Pátek
'

S. Smuisl. Kostky.

wich: :řn. po sv

“.

a.s.

_

|5= “* -"
.s.
IG Punalčlckb'.
17 Uterý
s.
18 Strnda
S.

“wr-n.

7

4 21

“4 4|20

H hrať—nf m

5 59

3 47

7
7
7
7

"lm—Př

8 ?.I 5 l.! Equium :“ TEČ“

“J 26

6 l?

FC—

N„ „cm... gdm,
chladno \ ruce, tak

nn nn. Maš. 13.

Leopnlcla w.
Edmunda. Ulm.
lhehoi'c divntvor.
041mm Eugmm

„

*_*“
:"“
a národní přísloví.
hlm. b.lm b.lm. b.lm
\

S. Leonarda, pousl. 6 57 4 30 ll'čó 2 2 !Prvt

? Sobota

.m
.

.

Lh'l'tl měsne .

Muk. “1

inv. všr-rh :*VZ'f)'_:\

3Úlcrý
4 4 Středa
5 Ctvrlck

.

Vf“ “PMI

[“- u. Tunku, h'n'ic Me“-!N-Sf' '“ 3%žm.

f -.

_Sluňčc
——
—— _;

te
se "'ltih'_k“P;=Sr:Š
vy. Iljť,


u
l3
14
16

4 18
4 16
4 15
4.14

c

u
11,47
wčcr
0 47

' é: . II.

8 31 3.3.3441. 335.44.,
9 48 * Příjemnogch "_
n' 4 ;'="5;-“i;'*'"“—';9“[H
ráno :; tu,;LÉ'La'douxm

19 Čtvrlvk
20 Pátek

S' Alžběty, kněžny.
S. Felixnz Valais

7 18 4 “3
? 19 4 12

| 13 O 20 dlhom vína — \cnku
1 3? 1 38 "' je jak chce! —

21 Sobota

01mm:

7 20 4 u

2 4 2 4645'C*;_1"1
333"

Wayíů

P. Mam.

4). po 5x. I'm .n. ((FN, \zxzívh:Jnvhcst

spušlční. Sim, 2-1.

22 edčle
23
24
25
26
27

l'Ondčlck
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

28
Sobola
.——_

knémebojues ......

,

jarmark v Né.....

S. Cccíliv, mučen.

7 22 4 10 2 33 3 58 LZÉ'ĚĚĚ: 15553:

S. Klementa, pap.
S. .lanaz kříže. Flory.
8. Kateřiny, mučen.
S. Konrada biskupa.
' S. Vrgila,biskupa.

7
7
7
7
7

s. sos_thena
_Šlěp.

7 31 4 5 7 5 6 48 nejvgkmi
"»Mi-m“_
u -1prvn

Neděle—_
1. mhenín'.

23 4
25 4
26 4
28 4
29 4

s. Satugngna, bisk.

\30 Pondělek S. Ondreje, apost.

9
8
7
7
6

3
3
4
5
6

5
41
24
12
7

0 posledním samm'u.

,

9 'edčle

N':

sv. “alel-inu al.: pě

5
6
7
8
9

9 slednrmuniha! von-„
17 |O! _908 23. Přináht
79 “;;-it;;"á'gggvfrhefkóv
16 p
l '
(51 Ilus _o |||-nine

"“"-'“"e' “““““

“

šví'i
I' " Dělat-lin přijel

na

7|32| 4! 4| 81 5 1023 M 2933333“ 353:
7|33|

cné koupací.
4! 41 91 6 10|53 _50po
něm dlouho

Prosinec

(měsíc vánoční) má 31 dní.

,

Polsky:Grudzicň. "irsky:Pr osinec. Slovinsky:Gruden. Rusky: Dec-embr
_

Slunce
.
*Chod “Pad

Svátkyoslav::osti—
Vfcírkevní

m

Den
témd.
v

Úterý

?.

2 Středa
í—

O:

Q Š'

4 Pátek

L5 Soboln

n 42 effe'ž
:e 20
&":sz
4 $ 11
ránou večer
o 1 hod.
min.

—'S. Barbory, panny.

7 39

:

4

Ty-li jo—ílčn, klůrý!
Mal 11.

0,26

4

3 59
3 59

O 4 47

2 18

5 59
7 e

Posluli lidé

; .la-ruzalúma

večer..

.

EPL-31343335,
57%; „na "

L. 171- do Sal-1.7.7321
“ggg-'"

.

rožec
dne 22.(zjg'wmš
0
hod.

-

749 359 940 4.30 . _ . . Znali k?
7 50 3 59 10121 8 49 33.3“
'
7 51 4 01051 10, 7

s. Adoluidy,císař. 7 52 4 () „lis
1:3

3 l
3 55

7 47 3 59 8 9 4 59
7 48 3 59 9 2_ 6 13

uuu. Jan. 1.7

'" S. Lazara.

menu;

7 42 4' o 2 26 1 15 arm
cun dne'
7 43 4 o 335 | 43
Šebo? 231331;
7 44

113 \'clř'.
S. Luue p. muč.
114coádack s. Spiridion'o..
[15 Uterý
s. Irenou, mučen.
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:18 Pátek
19 Sobota
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k
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7
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i
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30 Sli-eda

S. Davida, krále.

7 58
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5. Sylvcslra,papežc.
\

7 55 4 8 n

4

8 10 2 10 8 m_nne: 8117514,de

4 to 30 n! 717.332
(23.135 *.
noce, lnilá Velkonocd
Lepil Vánoce lie—

skulé, nelli tekutá.
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Přehled židovského kalendáře na rok 1863.
Dle počtu židovského 5622—5623.
Poř—etkřesťanský.

21. ledna
20. února
3. března
4. .,
G.

21.
4.
5.
10)
11.

„

„
dubna
„
„
„

20.1.kvčtna
19- „
24— „

Počet lidovsltý.

|. Šebal.
t. Adar.
1. \'eadar.
Půst Esther.

Počet křesťanský.

Počet aidovsltý.

t7- čcrvnnc- 1. Ab,

26' „
16' srpna
I4. rttří

Sušan Purím.

15'

u

t. Nisan.
Začátek svátků vctkon.*
Druhý 8\'Á'0lt*
Sedmý svátek.*
Konec svátků \'ulkoilm'a'“

16“

„

ljar.

Log bonmot-.
1- Sivan
Slavnost letnic-Í“

25 „
Druhý svátek-*
18. června t. Ttiamuz
á. červeno. Půst dobytí chrámu

232

„

28.
29-

„
„

4- října

5-

„

6'

„

14.

Půst spálení chrámu-"

l- Elul.
Nový roli 5624.
Druhý svatek novor oční—'
Půst Gedaliah.
Slavnost smířcnt.*
Slavnost pod zeleným-"

Druhý svátek?
Slavnost palmova.
Konec slavn— pod ze?
Radost ze zákona-"
]. Marchešvan

12- listopad 1. Kislev.
6. prosím:(: Posvěcení chrámu
l- Tvbcth.
„

ll

Po zname n s.. !. Slavností hvězdičkou * znamcnané u Židů přísné sc světí.

I. Pohyblivé svátky na rok 1863.
.lmcnn Jožišo .
t 8.
Zasnoubent bt. P. Marie 23.
Neděle Dcvitnik
. 1.
Památku modlit P.J.Clt. 3.
Památka umuč. P.J.Ctt. tO.
Popeleční sli-eda
. 18.
Památka trnové koru
ny P. J. Ch.
. 20.
Neděle první postní . 22.
Památka kopl a hi'cb. P. 27.
„
plátna P..|. Ch. 6.
„
5 ran P. J. Ch. 13.
„
nejdražší krve“

ledna.
lednu.
února.
února.
únoru.
února.

února.
února.
února.
března.
březnu.

P.J.Ch. . 20. března.
Slavnost 7 bolestné BI.
P
. 27. března.
chčle května ..
. 29. března.
Zelený čtvrtek .
. 2. dubna.
Hod Boží velikonoční 5. dubna
Prosobnl dni. lt., 12., 13. května.

Na nebo vstoupent Páni:
llotl Boží svatodušuí
Nejsvětější Trojice
"od Bozlho těla .

.
.
.
.
Slavnost ncjsv. Srdce P.
.
.
Ježíše .
Slavnost přečistélio srdce
P. Marie.

Slavnost sv.An|elúv stráž
ných
Slavnost Jmena P. Marie
Neděle růžencová .
.
Památkamaterstvt bl. PM.
Obecné posvěcení chrámu

14.
24.
31.
4.

května.
května.
května.
června.

t2. června.
1 4 . června.

30. srpna.

13. září.
4. října.
lt. í'tjna.
18. října.
Památka čistoty bl. P. M. 25. října.

Památka ochrany bl. P. H. 22. lístop.
Prvni neděle adventní .29. listop.
Masopust počínaje dne 7 ledna, trvá
do 17. února.
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11. Bnomé pohltí.
mnomč ponni
noflcm pro

jim: to latcnbóři bomolnie, ale poronči le Gírlwí

úplnou iiftotu :: prboblnvl't

gnomenáni ttoiim

gnamenim. 'Dnowé

malúm čertocnóm třišltm

fronton
uimu fobč učiniti a imenomitč jen iza

bnou ča ben bo fota [eltaíiftL—

gnome Qnowéwcttúm

čermcnóm !řišcm

nani itou tntcmi bnowč pot'tni, I'm; tnšoó
latatiďr'; lřeít'an nmfitúcb prfrmů rbršcti

gnamenani ilou ncivřílnčil'li otwloč poitni,

le mutt. ——Ěnutvč malým černým
třičtcm monument ilcn tomučš bnomč

abrleti i uiunt fcbč učiniti a jen izbncu
ga ben ic najtíti.

lon pemimto

is.—ft
i nmíitód;

polmtů

fc

portal, na ttcréš malitóí) poh'mů iit'ti fc

llI. Ětmcro [uctnjrtj čití tímutcmůromúcf) Dní.
!. 'Dnc 25., 27. a 28. břqna.
2. ibn: 27, 29. a 30. května

3. Dne 16., 18. a 19. gúři.
* 4. ibn: 16., 18. a 19. proflncc.

lv. ]Joímútmj čas metitmnoční
trmá ob řtmrtč ncbčlc meftnl al
bo tohoto mciftočtčiní Iroitcc.
ŽB tomto pohodtněm čoíc pomínno
měn irft tnšbó lotolidí; třcltan, [měmn na:

ligcnčmu lnčgi gc [\oód;
:: úplně le tomnmi čili
ltučtčilli [mén—ftoltářní
bošnofti a 6 ro3nlcenou

\
hříchů ílrouňcn!
gpomibati, a nei
6 plemennou po
touhou přijmouti.

V. Jtorcmní Dnomé.
Pomátné doby (Tempus soeratum),
v nichžto po zákonu chkeulím zapo
vězcny jsou všeliké hlučné krntochvtlo,
plesy čili bály, \ci'ejné hudby čili mu
siky a těm podobné zábavy, jsou:

1.Doba ad,\'e|tl'nt a svátky
vá no ční

ll'í Králův.

až do slavnosti svatých

2. Celý čtyryeetidcnní pustnl čas
& týhoden velikonoční až do neděle
provodnt.

3.0 čtveru suchých čili
kvntcmbrových dnech, jakož i v pá

tek &v sobotu

po celý rok.

4. Ve svatvečer před hlavními
svátky.

anně p'ridd don úmrtí sv. Cyrilla, 14.
února, ndcn úmrtí sv. Mc!hodia,6. dulmu.

Plesy (bály), hudby (musiky),
vše-like duvod.-tui hry a všecky zábavy

veřejné zakázány jsou též nejvyššími
zákony císařskými:

]. Poslední 3 dni adventní, dne
22., 23. a 24. prosinec.
2. Na Bott hod vánoční, dne 25.
prosince.
3. Na středu popetečnou, dne 18.
února.
4. Na stav. Zvěstování P. Marie.
5. Po celý svatý týden před Veli

konooL
6. Na Boží hod velikonoční.
7. Na Boží hod svatodušnl.
5. Na den svatých r-postolův no—
8. Na slavnost Bottho Teta.
šicb, Cyrilla &Methodin, !: němuž jistě

každý katolík v národě našem dobro

9. Na alavnostNarozeni P. Marie.

Čtení kalendářské.
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Smati patronomé ósmn'lí,
i_icbšto pamdtia flavmnč fe fond mgemícb naffebo cifařfhvi žRafouftébo.

Sv. Cyrilla Method, dauQ. ble
zna na Moravě.

Sv. Jan Nepomucký,
květnav echdc h.
Sv. Vlclav,
e Mch .

Sv.

dne 20.

dne 29. zůřl v Ha

liči.
dne 16. Sv. l-lodvika,dne

15. l'ljna ve

Slezsku.

dne 28 září \! Če

Štěpán,
Uhflcb.

Sv. Michael,

srpna

17

Sv. Ladislav,

dne 27. červnav

Sv. Stanislav,

dne 7. května v

Sedmihradsku.
Haliči.

Sv. Eliáš, dne 20 července v Chor

Sv. Leopold.

Sv. Rochus,dnc

Sv. Florian,

dne 4. května v Hor

Sv. Marek,

dne 25. dubna v Be—

vataku.
vatsku.

16. srpna v Chor

Sv.Jan Křeslítel,

v Slavonsku.

dne 24. červ.

8v.Jinl, dne 1. září v Koru
tansku.
Sv. JiH,

dns 15. listopadu v

Dolním Rakousku.

nim Rakousku.

natsku.

Sv. Ruprecht,

dne 14 září vSol

nohradsku.

dne 23. dubna v Kra

Sv. Spiri dion , dne 14. prosince“
v Dalmatsku.
iinsku.
Sv. Josef, dne 19. bfeznavlioru
Sv. Virgil,
dne 27. listopadav
tansku, v Krajinsku, v Po—
Jižním Tyrolsk u.
moří, ve Štýrska av Sever— Sv.Justus, dnel. listop.vTerstě.

nímTyrolsku.

Vll. Estopoňet nutné Dolio.
ilia! 1863 po Snarogcni $(ma a Epafitcic naffcbo 3:3th
maiici 365 bití.
lRof tento ieff:
Db fhnořeni fmčla .
.
DD potom; ftgčta

Db 3aiošmi Říma .

.

.

.

Db marogcni Gibliffa Slitina .

Dr: účty) Strugalčma .
Dl) cifařc Ronftanfina
.

.

6028
425 7
2616
1863
1794
1557

DDplešatí Slušného arcibiflupffmi
Db mpnaiqcni amu-ih;
.

Db film:; na Bilé .bořc .
Út: fmrti cifaře Sofrfa Il. . .
Db aalošmimalouftčbo mocněfifwi
Sb naftoupcni cifařcGrandma 30
ftfa I. (bas s.ptoffncc 1848)

243
71
59

15

Db ulmbcni iabnla čcflc'bo bo úžas

bů a bo filol.

Db prubehufm Gurilla a EU?:
tbobia bo haiin čcffo-flo

“MM)

gštiffa icfl tof obyčejná
810! tento icfl:

Db „lešení mami

.

.

15

fm.Gorilla

000

a Ellfctbobiatn Smč (na bm

51 9
37l

fm. ušita 1850).

.

.

.

16
13

vm. Bnnmeni oůěáníc čití ňl'ubic mčtll'tdj.
Směna.

Bnamcni.

Směna.

19:41me
2. Rtafopani čili 9aba( enus)
l. Bun!
mobropdn(Mel-curia?
3.
6 l mčfíccm(Tellus)óŽ
4. Gmtonoč (Mars)

Bnamml

u 4 mčf.(Jupiter)a.

6. blabolct 6 8 mčf.(Santana) '“
7. Bichfffanfa 68 mčf. (Uranus)©
8. QBoban(Neptun)

Smimo tato mčtffi oběžnice icff mnoho iinpdp mcnffid), pobobaficid) fc bmčgbam

9.—.l2 uctiloffi, tn icff tal malym ano gbdnlimč neimenffimbwčgbam, furl profinm
elem, bq bmčfbůiffód) bakloblcbů ncifou ani ! fpatřgni. *Bofub iid) Win 54 un;
směna, ; nidň nemaji tofftht; pofub ani imčna, aniž anamtni, ba ani čas iciia)

oběh: není gnóm. anémii

fc quanetoibq.

2

18

IX. Zatmění na slunci a na měsíci.
Roku 1863 bude dvoie zatmění
na. slunci a dvoje n a měsíci. Prvé
zatmění na slunci udá se dne 17.
května 1863 a bude téměř v celé
Evropě viditelné. Na Moravě začne
» 6 hod. 30 m. odpoledne a dosáhne
o 7 h. 30 m. prostredku. Konec u
nás nebude pozorován; poněvadž jež
bude slunce zapadnuto. Zatmění toto

bude na slunci obntšeti 5 palců. —
Viditelné u nas zatmění měsíce na
stane dne 1. června o 10 h. 52 tu.
večer, dosáhne o 32 m. po půlnoci
středu a skončí se o 2 h. íB m. ráno
dne 2. června. — Druhé zatm. na
slunci dne lt. listopadu i druhé zatm.
měsíce 25. list. nebudou u nas pozo
roveny.

Stranu počasi.
Nab vše toho přesvědčení, kterak
se mnohšmu čtenářovi Moravana po
počasí stýská; uvázali jsme se po
třech rokách znova u prorokovaní

bouH, dešťů, tepla a mrazův: avšak
nikoliv podlé zastaralého Knauera,
než podle zásad docela z brusu uo
vých.

VVI

Neivyssn císařský rod panující __vříše Rakouské.
J. ap. VeličenstvoFrantišek

zen dne 7. prosince 1802. Chot jeho

Josef I., z Boží milosti Cisar Ra
kousky, krůt Uherský, Český. Lom

Z 0 I'i e (Bedřiška. Dorothea, Vilemína),
dcera 1- krále Bavorského Maximi
bardský, Benátský, Dalmatský, Chor— liaua Josefa, nar. 25. ledna 1805,
votsky, Slavonsky, |la|ičský, Vladimir zasnoubena dne 4. listopadu 1824.

ský a Ilirský, markrabě Moravský,
atd., narodil se dne 18. srpna 1830,
za plnoletého prohlášen dne ]. pros.
1848. Když byl Jeho strýc, císař P.
F e r || i n an d l., dne 2. prosince 1848
v Olomouci korunu složil, a Jeho otec,

arcivojvodaFrantišek Kareltrůnu
se odřekl, nastoupil

císařePána: Eližběta
genia,

vládu. —- Chof

Amalia Bu

Bratři Jeho Velič. císaře Pána.
Ferdin a nd (Maximilian,Josef),
nar. dne 6 července 1832.

Karel Ludvík,

nar. dne 30.

července 1833.
K udvtk (Josef, Anton, Viktor),
nar. dne 3. května 1842.

dcera Jeho k. VýsostiMaxi

miliána Josefa, vojvody v BavoHch, a
Její k. Výsosti Ludovíky Vilemíny,

Bratr a sestra otce Jeho Velič.

nar. 24. pros. 1837, zasnoubena ve
Vídni dne 24. dubna 1854.

Ferdinand I., Dobrotivý,

Děti Jeho Velič. císaře Pána.
Cís. Výsost., arcivévodkyně Gi

s ela, narozena dne 12. července 1856.

Rudolf,
srpna 1858.

lmllevic, naroz. 21.

císaře Pána.
bývaly“-clsař Rakouský.

narozen dne

18. dubna 1793. Znsnouhen s Marií
Anno u, dcerou “|-krale Sardinského,
Viktora Emanuela, nar. dne 19. září
1803, ve Vídni dne 27. února 1831.

Marie Klem entina, narozena
Rodičové J. Velič. císaře Pána. dne 1. března 1798, zasnoubena dne
" František Karel (Josef),syn 18. července r. 1817 3 krát. princem
_ciaai'eFrantiška

[. (1- 1835), naro— obojí Sicilie, Leopoldem.
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Obraz titulu.-1.
Obraz vážnou dobu věstí
Z dějin slavné Moravy,
Tiaícleté hlásá štěstí,
Spaané její oslavy.

Při těch žehná biakup svatý
Moravy lid veškerý,
Modloslužby dol-úd klatý
Padá : trůnem pověry.

Moravany v hojném davu
Předně vidl oko mé,
Pro duchovní pro potravu
Opouětějí sady své.

Diky Bohu, že trůn klesá
Hromovládce Peruna,
Nad pozváním vlaat ted' plesů
Církve svaté do lůna.

Rostislava také krale
Vanou vidím postavu,
Viemomého Boha !: chvále
Vlasti zjednal oslavu.

Morava jim výhost (lá,
Morana a vilmí Lůda

Method před nimi tu stoji
Andělskěho vzezření,
Mlékem čistým duěe kojí
Nebeského spasení.

Mocný vítěz válku zdvihnul
Proti ěikům temnosti,
\
Aby se lid bludům vyhnul,
Hldsal zákon milosti.

Klenot nade všec

Zachovejž nam, Bože svatý,
Tiaícleté osení,
At lid láskou k Církvi jatý
Dojde sveho spasení.

statky

Nebesa těchu p0s ytá,

Svaté Klímy ozůstatky
S jdaotem ltd uvítá.

Svantovít

i s Křítkem att—údů,

Nad osudem hořce lkd..

T. Šimbera.
Pnznnmcndni.

Obrazek titulní nakreslil na slovo vzatý umělec p. Zelený v Brně, jehožto
znalcově za nejvýtečnějšiho malíře na Moravě mají. Aby rodáci našívěděli,
ku komu se obrátili mají, když chrám Páně ozdobití chtěji obrazem dů

stojným,

nlvrnnimejejich zřetel k našemu

Zelenému.

——ll1.

Zpráva () Dědictví ss. Cyrilla & Methodia.
Co budeme dělat? A budeme
tancovat, odpovídají často naše ve
selé děvčátka. A je řlm, proč bysme
netancovali? -- Vždyťi Vítek, jediny
Brzobohatovýcb synek, také tak řiká
val, a i dělával. A pročby ne? vždyt
po otcově smrti stal se dědicem hez
kého majetku. Býval vpěkném domě,

Kamaradi z mokré čtvrti brzo ho při
jali do cechu; milostné dcery Eviny
samy mu nadbíhaly, a plní hospod
ští neopouštěli ho, pokud krejcar v
kapse jeho cllili.
Ale každá písničku má svůj ko—

nec, i ta nejdelší. — A o tom pře
svědčil se, ovšem k veliké ialosti
a Spřežení hojných hnědoušův melo srdce svého, i náš Vitek, kdyi mu
co dělat, aby do toka obdělalo zdě konečně páni hospodšu' začall zpivat:
děné po otci jitra, jimiž led Vítek „Když nemáš peněz, před muziku ne
počal poroučet. — Vítek věru, vese— lez.“ Ponejprv ve svém životě cítil
lých to rodičův dítě, nelůmal si dlouho Vítek jakousi duslcl nepřemožitelnost
hlavu nad tím, jak by se světu do a teshnosl. A jakby na? V hrdle su
vedl zalíbit; šlo mu to samo sebou. cho, vonku sychravo, a že v kapse
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bylo prázdno, odpravovali bo jinak
úsiužní páni b05pod3tí ze sucha tim,
že prý jest u nich už vše přeplněno.
Byloby to ještě ted smutnčji vypadalo,
kdyby matička Vítkova nebyla zachu
vala teplou iízbičku; a že Vit byl
dobrý praktický mudrc, mys'i! si:
Kdyz svět o mě nestojí, já ho nc

sice mrzutý ale nezmálomyalněl. Aby
se lidé nedomakali úmyslu jeho, a po
klad mu nevyfoukli, a konečně se mu
nevysmáli, že ztracený poklad hledá,
roztrousil po vrchu semeno, a znovu
kopal ——ale jak zprvu —zas darmo.
Z jara, když Vítek opět s moty
kou na rameně k roli se blížil, po—

potřebuju.

divil se bujnosti oseni, kteráž vyroon
ze semena skrovně sice ro'zbázeneho,
ale pilnou jeho rukou a potem zúrod
nčného. Bylo mu líto zničit patrné
toto požehnání Boží. Vrátil se tedy
domův a vzal zase kalendář, cbtěje
znovu hledali, zdažby určitěji nebylo
naznačeno místo, kde poklad skryt
jest. Zde ale našel veršíčky: „No :
oka smutného, nýbrž z ruky pilná—
naděje kvitne' a „komu se nelení,
tomu se zeleni.“ Tu se teprv Vítek

-—

Přikradl se tedy jako opatrný
kocour domů, a aby mu čas ušel, hle
dal ve staré skříni, a hle! už táhne
— starý kalendář — he: dcětiček,
lhostejně při tem mumlajc: „lv spro
atém kalendáři, může se člověk ně—
čeho dobrého dočíst.“ A hned první
obrátiv list, čte: „Kdo skoro vyjiidi,
později chodi pěšky.“ „Kdo hýří za
mladu, pod starost umírá a hladu.“
„Kdo Martínka zhusta světí, statek
dýmem mu vyletí.“ „Z ránu hned kdo
skvostné snídá. — k obědu ohryzky
jidá, — k svačině má.. co vyvčři, —
: psotou konečně večeří.“ I ten otr
haný kalendář špičkuje, zabrundal
Vítek, a u! mrzutč chtěl ním hknoul;
ale několik llstkův obrátilo se samo
děk at k listopadu, a tu shlédl Vitek

popadl za rozum, a vzdychnuv z hlu—

boku zvolal: „To jest tedy ten poklad
skrytý, který jsem sice v sleposti ble
dal, ale diky Bohu, přec poněkud
šťastně nalezl.“ A tisknuv starou knihu
na srdce pokračoval: Kdybych té pří
telíčku dobrý jen dřív byl poznal , a
místo co jsem s falešnými dobrodruhy
něco psaneho: čte a čteješte jednou, po hospodách, a s lehkými rozkoš
co stařeček byl kdysi sein napsal: nicemi po besedáeh ae pottoukal, kdy
„Synul nespouštěj se Pána Boha, a bych s tebou se doma byl bavival,
Bůh tě nepustí.“ „Zanechávám tobě mohl jsem teď bez starosti v teple
sic jen jeden kousek roli, ale pilnou sedět, a jiní byliby pro mne pokla
rukou sám ji zkopej, a poklad skrytý dův dobývali.“ —
Vítek ale při pouhém vzdecbnutí
v ní najdeš.“ To Vitkem trhlo, pro
třel si oči, a četlještd jednou: „a po nezůstal, nýbrž uchopil se slov sval.
klad skrytý v ni najdeš.“ Okem ra Jarolíma radíciho: „Nikdy : rukou
dostí saroseným vřele tiskl starý ka svých, a z očí svých nespouštčj knihy.
lendář jakoby nejvěmčjkihu přítele Miluj umění pisem, a náruživosti ne
na ústa sva, ustavičně Opakuje: „a budou vládati tebou“ (ad Rust. ;.
.
'.poklad skrytý v ní najdeš.“ Vítku, to Hien).
je smidka! sám půjdeš, sám kopat
Náš přičinlivý, dobromyslný rol
budeš, aby poklad někdo nevyslidil, ník ukončil ul práci polní; a ačkoliv
pak bys sám ze sucha odtáhl.
mu ještě mnoho zůstává poklízet, a
Nemusil Vttck dlouho přemýšlet, urovnat v domě, to vše skoro jen při
denním
světle konati se může. Co ale
na kterou roli mělby napřed jít, vždyt
inu zůstala už jen jediná, a ta zpustla; začít za dlouhých, roztahujícícb se
ale k nemalé radosti jeho, byla to zimnýcb večerů? Ustavičnětancovat?
ta sama, jiz otec po stařečku zdědil. To jak jsme viděli na Vltku, nejde k
Chutné se dal Vitek do práce, kopal. duhu; po hospodách ukracovat si
až mu hlína nad hlavu stříkala, a pot dlouhou chvili? to přitahuje kapsám
a čela mu kapal. Celou roli zkopal, časté soucboty, činí člověka v do
ale pokladu — se nedokopal. — Byl mácnosti nespokojeného, baživého, po
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dobnébo Vítkovi — nešťastného. O
všem že isou jistá zaneprázdnění ve
černá sobě ouplně přiměřena, avšak
jednozvučné vrčení kolovrátku, jedno
tvárné drani (paritní) peří, neb stravy
přebírání i sebe většího neposedu
nutí k zívání, a uvozuje v zmalátně

vznáší ; ono člověka činí pamětlivého
(bdržených dobrodiní. A sv. Řehoř
dokládá: že čtením neumělý se po
učuje, zatvrzelý se obměkčuje, málo
myslný a slabý se utvrzuje, přičinlivý
vzhledem budouci slávy se po
siluje, hříšník ze spánku zvébo k ži
lost, jestliže nějaká stařenka nevytá— votu se probuzuje. Důkaz toho nej
síla se s zbrusa novou pohádkou o makavěiši máme na Ignátovi. Mladý
červené pančoěce. Ale babičky nd tento rytíř španělský, obdařen výteč
umírají, a z dětí stávají se chasníci a
nými vlohami ducha, sloužil u vojska
panny, jimž mléčná ona strava více královského, a pro chrabrost výteč—
nepostačuje a se nudí. Mladí lidé nou požíval neobyčejně vážnosti dvoru
mají rádi mladé přátely okolo sebe. svého. Když všák při obležení Pam
Myslím, že jste už uhodli jakého pří pelony těžce pnraněn do hradu
tele mám na mysli. Jest to kniha,
„Loyola“ jmenovaného k vyléčení
ale ne jakákoliv, nýbrž kniha dobrá přinesen byl, trápen náramnou tesk
() základ sv. Církve římsko-katolické
ností, žádal na sloužícím, aby mu
se opírající, a ta nemusí být jen snad doručit nějakou knihu o zamilovaných.
katechismus, s jehož ztatoplodnym Sluha, když marně potahové v zámku
obsahem každá bobolibá duáe jistě se shánět, podal Ignátovi nazatim ji
dobre jest seznámena, nýbrž může to nou knihu, kterou když tento otevřel,
být i kniha poučná, zábavná. ano i s nechutí ji opět stranou položil;
ušlechtile žertovné. A knihu takovou vždyť to byla svatá bible. — Nucen
však dlouhou chvílí, ba raději puzen
můžeme vším právem pojmenovali dn
brým přítelem domácím, „který,“ jak
předcházející milostí Boží, chopil se
napsat Petr Lellenský (lib. Ill epist. přede knihy tě, a čítal, a čítal dálea
12.) „svym vypravováním vodí'po lí— ještě čítal. a přestat více nemohl pro
bezných luzích, vzbuZuje, abychom lahodnost manny, kterou v knize té
jako včelička sbírali, a v úte paměti skrytou nalezl. A hle Ignát dočetl se
takového pokladu, že z hrdinného
shromážd'ovali květy vůně nejrozkoš
nější, lilium čistoty, olivu lásky, růži rytíře pro čest královu, stal se ry—
trpělivosti, hrozny křesťanské doko tířským hrdinou pro slávu Krále kra
nalosti,“ A takoveho prospěšného hc
Iův. Hrdina takový, jejž nesčetné
řady bojovníkův pro pravdu Christovu
sta abychom uvedli v přátelské kruhy,
svaté domácnosti, pobízí svým příkla následovalo, kteří jako hráz nepře
dem i prorok novozákonný svat. Jan stupná postavili se proti rozvodněuí
Ev., tento miláček Páně, rozmtouvající záhubně zmáhajícího se právě tehdáž
s andělem, kterýž [: němu řekl: „Ve pmtestanstvi. — Církev svatá osvíce
ného tohoto hrdinu a zakladatele řádu
zmi knihu a pozři ji (t. j. dokonale
si'známo učiň, co v ní jest) a učinit Ježíšova ctí nyní co Svatého [ tážu
hořkost v břiše tvém, ale v ústech se nyní: jaká byla hlavná příčina
tvých bude sladko jako med. [ vzal jeho napotom tak svaté křesťanského
jsem knihu z ruky anděla, a pozřel života, a založení řádu tak slovůtnébo,
jsem ji, i bylo v ústech mých sladko jehož zásluhy o hájení, rozšíření a
jako med.“ (Apoc. 10, 9.) Co tuto upevnění království Božtho na zemi,
sv. prorok o knize tajemné praví, ani vypočisti se nedají? Bylaí' to kni
může se nějakým způsobem obrátit i he, kterouž čítali tak říkajíc nesho—
na každou knihu ve směru Církve sv. dou přinucen byl.
Toto milí rodáci! když jsem roz
psanou. Vždyťjest čtení kněh dobrých,
jak svědčí sv. .laa Zlatoustý, pokla važoval, přál jsem si — ne snad aby
dem neocenitelným, iímž se mravy ste i vy jako sv. Ignát nohu zlámali,
ušlecbtují , mysl k nebesům se po neb jako Vítek napřed na mizinu
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přišli, a potom teprv po knize užiteč
né sahali. Bůh uchovej! Nýbrž pi'al
jsem si, abyste v těch dobach, které
vám po skončené denní praci zbývají,
chopili se knihy ušlechtilé, kterou bud
poučeni neb ušlechtile zabavení vý
hnouti se můžete mnohému ůraru,
nejen na těle, neb ua statcích po—
pozemských, nýbrž i na duši nesmr
lelné.

klédal, se vzala, nižddné pak náhrady
se mu za to nedostalo. —- Z oblibe
ného tedy koutečku vypuzen, loudati se
počal po místech suchých, a když ne—

nalezuulnikde ulišent baživosti své, což
divu, že zoufalství pi'ihna'o jej opět
na předešlé bahništč, a že poslední
věci jeho vypadaji horší nežli prve.
Dobré poučná neb ztbavnt a spolu
věroučné kniha býlaby zajisté, když
ne u všech, přec aspoň u mnohých
utěšenou nůhradou za ztrátu palen
kovou se stala.
Příklady těmito hodlali jsme na
značiti užitečnost dobrého étanl vůbec

„Avšak ta sklenice pha jedno
ho nezabije“; nemilá strýček Prokop.
lnu ovšem že ne, a já doklůdém,
že každému pracovitému třeba jest
posily a občerstvení; ale kdyby na
té posile bylo jen dost! Mnohý z a poukázati zlin ua prospěch a dů
počátku jen ubližuje, pozděj rc po ležitost. Dědictví Cyrillomethodějského
derstvuje, konečně ale leje do sebe co na ústav milozžbavný, vzdelavatel
jakoby duše svalem byla, a ptedc po n.ý —-—
Znšme pak na našem Dědictví
silo kde nic to nic. Vede se takoo ještě jinou stránku, skýtá: ono ještě
vým ubožakům jeho oné sedlce, jiných výhod, ježto jsou vzácnější
která slyšic, že i půl žejdltčkem po nad osvetu a všelikou učenost: Ono
sílit se může, chtela se též, ale hodně zaručuje totiž ůdům svým zásluhy
posílit-, a protož žejdliček po žejdlt uejsvětějších oběti mašných,
čku výluskujtc, když při devátém ježto nám přicházejí vděk za živa a
pod lavici padla, lela hospodskému, ještě více nam pomáhali budou po
že ji tak špatného naléval nápoje, smrti. -- K Dědictví tomuto přiblb—
iežto misto atlý, čím dál tím větší silo se během dvanácti let, dvanéct
pocituje slabota. Přesvědčila se též tisic ůdův! Kdo ví, jak naš lid byl
o pravdivosti výčitky od kamaráda zanedbaný, zmalatnělý a jak málo
z mokré čtvrti vinu činěné:
svého blaha dhalý; sotva se podivent
nad tak valným počtem ubrání. Pro
začátek jest dvanact tisicúdův nad oče
Kdo to i'rk, že vlno sill,
Uměl věru notně lhůt;
kavani stkvělý výsledek; avšak rádi
bychom še toho dočkali, kdyby jich
Celý den jsme my ho pili,
A nemůžem ani stat.
bylo z každého biskupství 12000 aze
všeho pokolení 144.000 znamenanýcb,
Přijde-li to ještě až na pálenka. tak jak stojí ve zjevení sv. Jana (V).
——Za dvanáct let svého trvání
kdo vypočteš ztrátu, nejen na statku
pozemském, nébrž i na těle i na duši. vydalo Dědictví 2100000 výtiskův roz
Mov tento ptlenkový pozorujice osvi Iičoýoh spisův a 73.000 výtiskův
cent lidumilové, zavaděli mnohoslibné obrazův a zemčvidův na 4,600000
spolky athdmosti. — Tisice ano mil-— archdch v ceně 140.000 zl. r. č.
Nápisy a názvy děl těchto jsou
liooy dohrovolnikův dostavily se do
posvátného táboru k boji proti oné následeici:
JL
Ir.
hýeně pekelné, ano přisahou zasvětili
se prňporu střldmosti! Ale, po hříchu! !Butomániišljrifto měna e mappcu l 58
Iidiomeffté miajic. .,
l 50
Jak mnoho verolomcův opustilo pra
por, k němuž z prvu tak ochotné se Sej. íjlamia o todle: Bibowflě 1 40
dostavili? — A proč? a jak se to Šima: jm. Garina :: !Dictbobia l
5
1 58
stalo? Já myslím, že člověku baži %abicln jo. .
vému lahůdka,

k níž duší svou při— SDčiina fm. mučenilů módjobnidj —

60

Šimtopic jm. Rapiftrána

gl.

!t.

l

70

.

'Jbčicpii jm. totaliďč Git-lm

2

—

—

53

Evian) obrójct fm. German im:
tbobia . .
—

5

Dina; fm. í'ubmillt).
Dina;

fw. íDoitčdja .

.

.

.

—— 53

gimotopiě jn). iřrentiffía Borg.

1

„Binet bl. Sana Gurionem. .l

—

50

Šimot fm. angcln
.
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Výbor Dědictví neěoho cht—ělza
čátečně k ročnici Cyrillomethodějskó
vyditi kancional společně :: Dědictvím

Svatojansbym. Zatím uznal však za
dobré opatření zpěvníku tohoto po
nechali samému ředitelství Dědictví
Pruského a uzavřel dne 6. května
1662 na místo kancionálu raději vy—
dati dvě knihy a sice „Život svatého
Augustina“ a pak ,Navedcnl k hospo
dářství.“ Doufeje, le údové nanešení
toto rchvalejí, jelikoz jich většina v
Dědictví Pražském zapsána jest a tu
dyž by za jeden rok dvěma etejnýme
knihama : obou dstavův poděloni
byli. Usneiení toto budiž považováno
za důkaz bratrakóho doroznmc'ni obou

Vysvětlením tímto vydáváme vše
cky zprávy ze liché, ježto se rozší
řuvaly, jakoby co byly "dry zběbly
mezi oběma Dědictvími e

netajímo

toho, že byly do světa zlomyslně pn
ětěny, aby na Moravě rouívaly zlšt
pr0li Čechům a trhaly, co Bůh spojil.
Stranu rozesílání kněh následo
valo Dědictví Brněnské příkladu Pret
akěho a sice z té příčiny; pondvad!
jedna expedice v Brně k takovému
množství účastníkův ju! časem na
postačovela a poněvadž výbor za to
měl, že jednotlivcovi milejií a snad
nější bude těch 5 krejcarů za každou
zásilku obětovali, net aby útrale leto
za všecky padala na pokladnici. No
vým tímto spůsobem uspoří Dědictví
ze letošek přes 600 zl., ježto k bo
hatšímu nadělování knihami obrilí.
Tahové učinivše osvědčení a připomí

najíce k závěrku tolikót, že se letos
ředitelstvu od nejd. p. biskupa za obe
zřetnou zprávu Dědictví našeho po—
chvalného listu dostalo, přikroču
jeme ku skládání účtův za r. 1861.

Dědictví.

ji.

a) Siřijm rotu 1661.
alleni; nomad; jpoluoubň e bopletb;
Utah; ; iifíinn a jiné přijmu .

Dobromabtj 15667
b) Byblu“ rotu 1861
!Dcnlctd boíomoft na fond tofu í861

lt. :. !.
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Étanown
*Děbictulí [m. Gorilla o lilietůobiu,
gpotmrjeně c !. mor. » míftobrjitelftmim.
mami mfícflrennč, amfjatne já.
tlabč miro latoliclč,
6 nnloučením

llčcl Qčbtctwt
Met lito.
obLaGorilla a

Éčbicnni pečuje :: jmcícbtni lihu *.Ut»

rolní líbo , jaléljo náš čna pcjabuic; |
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9-2
Wfířebh) ! bofašeuí účelu
robot».
!. eplfománi :: mobámc'mí!nčh,a
lice netolílo mhhrabuč náhoienfhiď). nóbl-š
lDůÍ'tť m3bčlámaríd> :: ! buchonmim po:
třthám míru nafl'eho prohle'baiírírh, voláme

50 Ir. r. č.) položí, bube íp oínůbem
3. třibb, t,a obbrjí
mhtifl 3bnrma.
hhío 1„potřebí
bruh ího

neb třetího

tohbáuí nčlíexč iii toh

banč tníhh, [poluubomí' lí boh—honůnebu
bou, uhbrj hube Ie probáloati me pro
fpčchpolícbnice SDčbicíwí, ah; Ie uállab
učiní bíla whbátoati mohla.

bčieplfu , 3tmčpífu, po3nání
4. Řehole, bčlanftroi (wilc
wlafíí, přírobh, řemefel a othh tinth),
of ab h, !učhárhh, moll),
a t b. 3 » ábamnhd; fplíech oh,
Mena bhtí na hub obrana, hub unor3oc
mání prambh užitné Intolidt', iišto fe ob
pot čalow' bothtá.
!Bhb mat! fe hubou bibirtmím lnihh
toe troií hubí:
|) Dbnimč šímotopífh Gmalhch.
b) (šplh poučné.
c) Gom) 3ábamuí.

2Ěafopííh
— Signum

:: mnelíiatčna:; mne.

$čbícmífm. (Ehl-ilia:: Šíře

thobioien: „Salac, čafopiocírtmui.“')
3. Webmíth uměleďí, !. p. obra3h,
gemlroibh Elli maph :! t. b

5. 3.

v

!Bfi mhbámt'mí čafopííůw, Inčh, hil
nhch liftů, obra3ů :: t. b. hubou fe [láma
iící 3áfouh tíftoroč 3cmrubnč 3achomámati.

g. 4.

51mmmmm.
£Dčbitn'oíůáti

ie může laibh, lboi 3a íebe tebentráte 3a

nibh pololí 10 3L fíf. (10 3L 50h. r. č.)
2.Rbo mňa! témuž úfíamu 100 3[.
Bf. (105 3!. :. č.) měnuie, powašomán

bube3mfpolu3allabatele,
4

mhtifh;

míti

'Dčbícímim

Ie m bo [poíugatíabntelfimív :: to nabíečenč

tí

|'St—oIí-li pal fe mánie!

3ellon
Ilab

gbatma.
3. Rba iebuou na tošbh bá 40

3L

at (42 3l. r. č.), bube téhož úftarou ího:

9 man

ímou to ieben tolito

3_áo

o 10 3[. fíf., mhbáuaií ft

Iuíhh ien bo umrtí pmního 3 ních.

tbh úmrtí

fpoluúbn

jim

přimo

ufíamu tomuto me 3námofí, 3ábaií fe me!.
3). buthonmí hafthřotoí, ahh úmrtí tafo
mí oonnbnílomi Sbčbíctmí, tíebat
přímo
pofftou o3námití táčílí.
bífemuěho 3a

potřebí iefl, bylolim [poluúb učíttrh buh
! rohům bůfíojnoftí mhnifl, neb fe Liam
hřtftčhomnl.

$o3namenánt.

]. mobilu: fe ht'ře,

polub imenofe netrefí. “Dcerh pro:
tobnní,
íhm'k-Ii není, obhíratí
bubon lníhh, holub šíií; bíílh po!
Mid), iíní iii jméno ntfoucí, nemaií
prámn tohoto.
“Bo3namenáni
2. s.)Ííoloroictrollabu
totiš 5 31. lít. (5 31. 25h. :. č.)
fe nepříiímá.

5. quému mino, boplnčuím

a obbrií tollabu
Somali

mhbanhd;

a L D.

toflubuií bmoináfo buh m přihřív

EBobohučho o3námení

'

Gai-ení vitamín) tííťomml).

1. Gooluoubem

robinh, [pollh , bratrům:

u tohčfíí tříbu pofíoupíti.
tubh3f. ». fpoluub 3. třibh

! pmním 10 3I. tH. opětně 10 3!. m.,
Rane fe fpoluúbem 2. tříbh, :: tal bále.

?lroffallpoluúbfími pofioupiíi

fe.
a obbrší3 roh iinčmu6. uebomoluie
Ra3bh přiftwuiíci račí3 jméno
tiffh. —- Rbo 203L ftř. (21 3l. :. č.)
a mífto přehhmání [me' o,“yialos
bá, fíane Ie [poluonbem 2. třibh, (: i hiítupfímí a bělaufhot (milaríal)
obbtží brou mhtiffh. — Rbo 10 3[. ([O 31.
a poílební pontu 3emrubnčubati.

luoubem 1. tííbh,

Rošbh řnč3, Herh3 íel'í ůbem 58b
') Stliloš tohboruh tento !aíolidh lin mITelitč
priloh Breitling fbšbicnoi naneho přiná
flí, a na učí čivčnč hřwtámfh 3obbotoí
bd. bobře bh bhlo, l'bhbh ho úbowe [po
lečnč boblí farních oíab obhírali.

bicími fm. Gmina a Wethobía, bíře na
[tbe pomínnofl. hub toe flamnofí, hub
nčhtrh ben to oltamč [mathch apofíolů

(Shrilla a iDMhobiafajboročnč

Hou.
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šití mňi fmatou aa loficdp jinač práce [roč litctni mb umělcclč,
i mtttoč fpolnúbo botčcnčbo ©! obbtěi na móflotonou ěčboft bono=
bicmi; :: bustu liboo mino, iii rar poblč móbomoftí, obriirnofti :: bůh.
nou mm fwntou ga obrácení nů čítam [pifu iného, o čom; múbot úfu

robňm Giovanflýd; ob icbnotp bel proud:.
cirluoni oblončcnóq, neroujpo
%. 5.
Mogcfíláni ťnčb g wůtioorůto
Bojnoft iiftč Yašbú fpoluůb co mčrm'; la
umělecťnd).
tolil [polu tonutí ncopomim.
8. chřcii,

50 ímé nabo mtíabcl

D togefilóní

lnčb, fpifůto :: ii

! Qinícmi učinil, to! into ti, jiho na fm—

nád; přcbmčtům 'Dčbictmím mobanód) po

tcblnč poficli ncimčnč [O 31. Bf.

ftaró fc to_óbor. Rozm) přiňupuiíci ! sm,

na foot

bo íleimoi obfópli, ftátoan [: úča“
bichoí točij ibncb ognámitl, inlou cenou
nňmi budumníďv milofti mpřcbcf'lčm [: mu lnibt; mají pofilati, ancb to hačm
(7.) čin: imcnotoamid).
Rašbó, itn; Bol loflabcl učinil gn

poblígl'ěm lnčblupecttoí
mbfflí. —

ic fobč bráti ga

mttwčbo,

*Bognamcnáni l.

mtawlblcm \:

pom jim ich, tnlbp bc;

oblohu na mlitofi

mflobu —

omncm

mimčo! 10 3!. IH. — po icbnom

mátiflu

pohár.—ati má.

9. Gprámu 'EDčbictmífulig

rilla

(: Wřetbobia

tocbc móbor

'

točti této onom, co na líhni ti
fftčno icft, je na poutóglmi Iifíl'u
[mčbo lačný ípoluoub » blamni to:

mmiofí:: pana !(ntonina
Mc, lnčblupcc to $mč,

9m.

hibp. fobč

[cůdwaiici ; Měli, hfříůubmňml,

mobirati má. — Rbobo mna! dně!

bulb na 1:1qu přcbúumii.

ponton

10. u iim;od) of“

noupů mibidtbl

Barona,

a úřabů ča

[no. (Spring a Methobia

a m icbo gamčfhtáni iebcn

5 icbnatclů.

ll. Bison: [d)dbitoáfc čtwrtlct:
ně,

tnibp ímé boftůloati, rači!

[: obtátiti

fronlomanóm liftcm na

jmenomanc' lnčbfupectmí.

mognamcnóní

2. Budín bopifpto

gálcšitolhd; Qčbictmi fm. Gmina ::
netbobla bulbu) pofílánp pob uhnou

fou na 8x. Guffila,

[taroftu

a na umývání florofloloo i čaněii
Émč, oip, čcbo gapotřcbf, to potahu
bral, a mčtňinou blafů přítomných mpborn

©čblctmi,profc6íora bobo:

nlfůlo o nólcaid) pro celé iběbi:

leč činěno lo liked; franlotoamid) pob

50: má prómo počet úbům fmód; ob
tbógciicid; boplniti nebo i tobmnošiti,

laplana " ilo. Magbahno,
pollabnita S'Dčbictloi
»Stnč.

cttoi

platných

togbobomal. -— 286

clona! neiinal m3 tatoliclómi
šimi,

flomi; gáíillp ponča po! Dub:

obteoíouuaGbnatb :: Rodila,

tnč

a fašboročnčmáeiňuic „ránou

9,6

womčt ť mlábnimu Hami.

o činnou! hož.
12. Rašbó fpoluúb běbicuot má
primo, pífcthnčnlnorbp [\oč činiti a přání

l. !Blábninm Hami fc ponccbómá
nablíboli to icbnáni hollo, opití nap ga:
Qománím nařigcní u propůičcnčm ponor

[roč proiftootoati botčcnčmu móňotu, m
rájlo při fmód; fbtomúlbčnid; gamágán
ian, iid; fmčbomitč to úvahu brán, a hle

3cni vaných, aneb nofieobcctuimi picbpifp
Ranomcnódy, a ugnúcli ga potřebu. přibati
[pollu ob přiíluffidbo úřabu určeného cia
[aťflčbo lomicíara.

nic!), poťub potřeb no, profpčnno :: mozno

i'ít. [! aaóomti
13. Bc fporcd) 5 poměrufpoís
lomnibo

[nab

ftaroholoi,

manillúď), obtoolómá [: !

2. Rbobp [: fpold rom'řtí měl,
to5bobnc nábor o imčni to budpn Dl:
bictmi [m. Gorilla

:: EUtctbobin, ::

pobá

:: m boomu: nebofta o tom přobbčšnon gprómx nofotčmu :.

tchčm wobomčni ! přífíuňicim c. !.
úřabům.
14. Rho témuž "biblctm' obětuje

!. miftoptšiltcftwi, a (mému P. T. mibů
Roinč,;'íimu pánu bifřupotol.

Výbor ridim.
František Sušil, akut. kons.rada, prof. theologie ' Brne, starosta.
— Eduard Karlík, kaplan u sv. Magdalenyv Brne, pokl ad Mk.—Ignát
Wurm, spiritual v mor. slez. ochranitelně v Brně, jedn atol.

$

— Dr. Jan

Ev. Bílý, duchovnl sp '$,ch v Předklášteří Tišnovskéru. —- Jan Faborsky'.
farář v Pohořeliclch. - Bedřich Geissler, regena v bohosloveckou: semináři
biskupském v Brně. — Dr. Mit.
Hašek, professor lli'eologie v Brně. —
Karel Kandus, lit. konsisl. rada, děkan a furl!- ve Cvrčovicích. _— Gunther
Kallivoda, prelat : opat v Rajhradě. — Pavel Eřížkooslý, kněz řádu av.
Augustina v Brně. -- Beneš Method Kulda, tit. kona. rada; viki? a farář
na Chlumu v Čechách. -—Karel Molitor, l'aril' na Velehradč.— František
Maršovský, direktor v ústavu pro hluchoněmé v Brně. — Peregrinn Obdr—
šálek, kaplan \! Puswlněřl— František Poimon, duchovní sptlvoe v Mašův
kúch. — Em. hrabě Póttz'ng, kanovník Olomoucký, dekan a l'arlř ve Šva
beniclch. — Jakob Procházku, apirilual v klášteře sv. Voršily v Brně. —

Matej Procházka, lit. kons. rada, gymnasialnl profesor v Brně. - Jiří Slota,
gymnasialnl rolessor v Baňaké Bystrici. — Jan Soukop, kaplan ve Slonpé.
— Eduard slacha/', tit. kons. rada, děkan a. farář v Nodslavě. — Bedřich
hrabě Sylva-Taroucca, kněz církevní. — Tomáš Šimbem, faru v Komíně.
_. Arnošt Šírck, prohl . opat v Nové Říši. _- Dr. Hantišek Škorpík,
farář v Kučerové. — Karel Šma'dek, gymn. prof. v Brně, redaktor

„Now“,

círk. časopisu. _—Anton Šubert. mu v Lulči. _ Robert Suda-la, m. kona.
rada, děkan a hru" v Modřiclch. — Josef Těšil, tit. kona. rada. farář v
Telči, bývalý c. k. školní ra,da._—- Ludvik Tidl, čestný kanomlk Brněnský,
arcikněz, dekan : farář v Ujezdě.

Důstojnému a veleučenému
pánu, panu

Františkovi Sušilovi,
profesoru theologie, ataroetovi Dědictví aa. Cyr. a Meth. atd.

0 slavnosti pětadvacetiletého

Jeho učitelováni podm vděčni

ctitelé Jeho se skvostným kalichem

dne 16.června1862, tyto básně:
Z říčcenndhvězdnýcb obytův hle anjel:
S věnci byv vysku, Moravou ae van-m,
Bleskovýrn vealem perutí protíná
Oblohu jasnou.

,Jenžto oad divný Iethodův zddlávůš,
„' Hlad na ronkoíumu roli zveš dědičnou.
' V hiji vlastenakým vtrltem pobidiš
»
!( plení alaviky:'

Vizte, nčdherných pominuv policii,
Kdežto velmožm'k v lenivosti stárne,
Klidně v přcakromnon !: milonému Otci
Komnata vstoupil.

| „Ajhle neačetni synové duchovni,
Jež jsi Svým světlem Bohu., vlasti enoubll.
'
oaby dnes vroucně k nebesům u Iistra
|
Vydali svého.“

!

!

„hlístic výtečný !“ rece, ,Qenžto vůdce
Vlasti pět pětkrát po roku vodíviš

V síně pouštné, slonovenna svícnu
Nil—odnu'ňiť'

__

.Dlouho květ', modlí ae Slon moravský:
„Slov Tě Půn“, modlí ae čeleď slovanakó;

At ae Františkem

Sušilem ku hvězdim
Slíva poničil

J. Soukup.

IL
Každý národ cti a slaví
Jmeno mužů proslulých,
Pomníky jlm zkvostné staví
Za skutky dob minulých.
Církev má též slavné mute,
V milé vlasti Moravě,
Jsou to drahe perly, růže,
Sloužící jí k oslavě.
Ze slavných všech slavně více

Jmeno Sušil drahý mi,

Zaří jako jasna svíce,
Svetlem vědy oplývi.
Bohovědu s pílí svěží

Učí pennedtma let,

Přes dvě odchoval stě kněží
Církve svaté pro rozkvět.
Prvni na Moravě budí
Lásku k vlasti otců svých,

b' Nihiranou plodí hrudí
Hojnost spisů spanilých.
Lid se křísí, : mrtvých vstává,

Ze spinku se probíra,
Dobrodincl dík) vzdivň

S úctou k Němu pozn—ů.

Punět Jeho nevyhyue
Židnů zlost jl neadrtí,
!( Nčmu srdce všech sevine
Liskou přímou do smrti.

Pojďte bratří v tomto roce
Oslavenec pozdravit,
tvrtstoleté za ovoce
Snahy jeho oslavit!

Tom. Šimbera, (ar.
III.

Dvě krásek záhy — církev a vlast 
Se o duši Tvou rosdělilo,
.
Těm půl, těm celé srdce Tvoje
Vděk veškeren svůj zasvětllo;
Těm chróm bys slavný zbudoval
Jsi slavu světa mile v oběť dal.
Dve' krůsek zahy -— církev . vlast —
Tvou bytost všecko ovladnulo,
Jich vděkem, půvabem a něhou
Se v plusu nitro Tvoje zdmulo;
Ty čacks mlaď by učila se s_nňt,
Jsi v církvi učitelský volil řad.

Ajl roků pět a dvacet tomu,
Cos k mladistvým se srdeím sklonil,
A v nich bys plamen svatý rozňal
Jsi hůral, slzy zavdy ronil,
Co Tebou církev a vlasť přemila
Své vnady po Moravě rozlil.,
[ proto hlas mí po Morava
,Bnd zdrav! naš slavný učlteli,
Jenž pěstíi \lasti zdarně syny
A církvi učs's dat vděk caj
_Bud'zdrav a nebe Ti bud' odmenou,

Že vzkřlsll's církev a vlast suížeuoul'

Fr. Klinkač

Jednota. sv. Klementa téhož dne učinila také důst.. p. prof. ná
sledující básní vděčnou úklonu:
Katolíei, Morevandl
S úctou hlavy kloňme,
Slastnč slzy roňme
V době slavy přeiadsuě'.
Přední mu! a sti-nice vlasti,
Nepfemožný v boji,
Duchovní avon zbrojí
Vítězem jest v každé strasti.
Za čtvrt stoleteho věku
Vyučil sta kněží,
Aby silou svěží
Pracovali bez úleku.
Jím se národ znova budí
Vo víře a v cnosti,
Jím se zdrod zlosti
Dum', tupost : osad pudí.
Orlice kam zrakem sahs,
Vsudy mame vůdce,
Kteří! plnil skůdoe;

Všudy nový ruch se mne.
A z nich každý svorným sborem
Z vděčných útrob vola:
lídrů jim bez lži zdola? —
„Čím jsme, Jeho jsme jen vzoreml“
Pelomrtvý nat-od vstavů,

Provlsst, Církev žije,
Slo

dusné zmije,
ěm Bohu díky vsdavi.

vv nas se tutlal živlem cizým
Mrav a menu: zdravý;
!—

Jim dán směr nim pravý —
Jadrem živým, světlem ryzým.
Čtrnáct roků Cyrillovou
Probouzel ním řečí,
Otec—kou něm péčí

Jasnil drihu cnoatí novou.
Jeho slovem Otoův svatých
Víru v na. ae vaňala,
A nam radu dula,
Jak se sprostit bludův klatých.
Plamen Jeho nabohosti
V mnohém města domě —
Na sehnoncím již. stromů —
Spilil větev netečnosti.
Aj, kdož v jednotě té naií
Buďsí věkem starý,
Budsi mládím jarý,
V životě lněl doby kreslí?
Po různu jsme vezdy přeli.

Aby Pan Bůh rtčný
Slyšel hlas náš vděčný,

A dal Jemu poklid stilý.
Dnes vsak vroucnd všickni spolu
!( nebi pnetne zraky,
B_vBůh pvbecky mraky

Navždy odňal \ tomto dolu:
Za velkým pak počtem rohů
Ejpatřlv blaho rodu

Účasteu b lbodu
V nekoneču
toku.

Upřímná rada,
kterouž lidu venkovskému dává Dr. Č 0 n ě k Mater na.
(Pokračování : ročníku 1862)

Poslední vůle nebpo
řízení jest každý spis anebo také
oustní naložení umírajícího bez

rozdílu. Testament

děti ani potomci, pak následují
rodičové a jejich potomci. Kdy
by ani rodičů na. živé nebylo,

ale nebo tedy následují děd, dědečka atd.

zá v ě t jest jen takové nařízení,
v kterém ustanoven byl dědic.
Nebot jest velmi veliký rozdíl
mezi tím, když někdo řekne:
toho člověka nstanovuji za dě
dice mého celého jmění, anebo

Blíže o tom jedná zákon, zde
toho dost k vysvětlení, kdo se
jmenuje neopominutelným dědi
cem. Když totiž zemřelý pozů—

stavil děti, jsou ony neopomínu
telní dědicové; když však po
když řekne: tomu člověku od— tomků nemá, ani vlastních, ani
kazuji můj dnm; bytby toto svých dětí, pak přijde řada dě
jmění nezáleželo v ničem ji dění ua rodiče, a pak nabývají
ném, leč v tom odkázaném do rodičové neopominutelného práva
mě. Dědic nabývá práva i na dědicův. Co se dílů dotýče, po
to, co se později vynalezne; od— slouží následující příklad k vy
kazník obdrží však jen dům a světlení.
Jakub Vykouřil zemře & za
to ostatní připadne zékonním dě
dicům. Ještě podotknn něco o nechá syna Pavla a rodiče Jo
dědičném právu v cís. Rak. dle sefa a Mariana. & žádný zavět.
všeobecného občanského zákona, 'l'u dostane syn Pavel dle záko—
apak dokončím návodem, jaké nu celé dědictví. Kdyby tedy
mají býti vlastnosti posledního Jakub chtěl závět delati, tedy
musí Pavlovi polovici odkázat.
pořízení.
Každý, kdo poslední pořízení Kdyby však syn Pavel byl _ze
dělá, podotknouti musí, má—li mřel před otcem bez dětí, tedy
děti, anemá—li děti. tedy ru-ličů, dědí rodičové každý polovici
to jsou tak zvaní potřební anebo jmění po J. Vykoui-ilovi, akdyby
neopominntelní dědicové. Na děti tento chtěl závět činit, musel
má přijíti polovice, & na rodiče by otcovi a matce každému Še
třetina toho, eoby dle posloup stý díl svého jmění odkázati. A
nosti zákonné byli obdrželi, když tak to jde dále. Nyní povíme
by totiž poslední vůle nesu-valo. ještě _slovo o.. spůsobě závětův
Posloupnost zákonná pak jest a posledních pořízeních vůbec.
Rakouský občan může svou
taková: když zemřel někdo bez
posledního pořízení, tedy násle— poslední vůli buď onstně, buď
dují dětí, a na místě zemřelých písemně vyjádřiti.
Oustně může se činiti bud'
děti, jejich potomci; nejsou-li
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doma, buď u soudu, anebo u
notáře.

Kdo chce oustně mimosoudně
svou poslední vůli založiti, musí
ji vyjádřiti vážně před třemi
svědky, kteří musí býti všichni
zároveň přítomni, a schopni ,
aby potvrditi mohli, že stran
osoby zavětujíeí žádného klamu,
žádného omylu nestávalo. Svědcí
pak velmi prozřetelně jednati
budou, když buď všichni pospolu,
buď každý sám pro sebe ku
podporování paměti, sobě buď
sami poslední nařízení písemně
zaznamenati nechají, poněvadž
se také státi může a často stá
vá, že pod přísahou takové po
slední pořízení udati musí.
Co se týče soudního vyjá
dření poslední vůle a u notáře,
není zapotřebío tom více se zmi
ňovati, jako, že sobe může ne
mocný notáře anebo soudce do
domu dožádati. kteří pak sami
co dle zákona potřebného za
vedou. Avšaki písemně se může
poslední vůle založiti soudně &
mimosoudně & u notáře. [ zde
co se týče soudního založení a
u notáře nmoho výkladu zapo
třebí není , poněvadž soudce &
notář

vždy 'z

povinnosti úřadu

ky volal. K urovnání rozepři
jest také dobře, když připojí
místo a čas sepsání.
2. Jestliže chce poslední vůli
jen podepsati & ne také sám
celou sespati, tedy musí dožádati
k tomu tří svědků. z nichžto
spolu přítomni býti musí. Před
těmito svědky musí zaklada
tel prohlásiti, že spis, který jim
ukazuje, jeho poslední vůle jest

a svědci se musí na tuto listi—

nu podepsati jakožto svědci po
slední vůle. Obsah listiny jim
oznámiti netřeba
3. Když zakladatel poslední
vůle ani jmeno“ podepsati neumí,
tedy musí mimo to v přítomno
sti všech tří svědků své znamení
přisaditi. a jest rádno. aby jeden
ze svědků jmeno zakladatelova
k těm znamenímasebe cojmena
podpisatele & svědka poslední
vůle podepsal.
4. Když zakladatel ani čísti
neumí, tedy musí jcdenze svěd
ků v přítomnosti ostatních svědků
listinu přečísti, zakladatel ji pak
za svou poslední vůli prohlásiti,
a pak se jak v předešlém pádu
zakročí.

To samé platí tenkrát, když
ve svadebných smlouvách spolu
pro pád smrti manželu nějaké
ustanovení bylo učiněno.

na to hleděti musí, aby se zá
konu zadost učinilo.
Mimo to má se každé po—
' Když však chce někdo mi
mosoudně písemný závět nebo slední pořízení při dobrém a
písemné poslední pořízení učiniti, zdravém rozumu , bez nucení
tedy platí následující předpisové: anebo klamu státi, jinak jest ne
]. Může, kdo sám psáti umí, platné. i kdyby všechny zevnější
vlastnosti mělo. Teď ještě slušno
poslednívůli jen vlastnoru
čně sepsati a podepsati, aniž podotkouti, že na venku často
bylo zapotřebí, aby k tomu svěd listiny se nacházejí, na kterýchžto
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viděti podpis starosty, rádního
&Bůh vl koho, ale žádný ne
připojí předepsané slova „svědek“
aneb „svědek poslední vůle.“
Ačkoliv obecní úřadové jsou oso
by vážné a. ctihodné, zde však
svědek více platí, než starosta,

radní atd.; ba kolikráte zapo
mene se na jmeno vystavitele

samého, ale na pílložku staro
sta, radní atd. se pamatuje!
Tím tedy končím a přeju lidu
slovanskému, klerémužto se tato
rada do rukou dostane. aby si
jí povšimnul

a se chránil ško-—

dy: nebot když zaklad špat
ný jest, ani ten nejlepší Muckat
pomoci nemůže.

Matice Velehradská ss. Cyr. & Meth. & koruna Solunská.
Od těch časův. co klášter na

Velehradě

Aby v druhém

tisícletí

od—

za Josefa císaře vrátili od národu kletbu nevděku.

byl vyzdvižen. upadá tamější vel— sestoupili se vlastenečtl mužové u

kolepý chrám, tento nejdíwnější
památník vlastí slovanských a
svědek křestu našich otcův. Kaž—

dým rokem schází a klesá sv.
stanoviště apostolův Clíristových
na. Moravě víc a více. Kolébka
víry a tím samým i národnosti
naší hrozí — uprostřed nás Slo

výbor

u_středný a založili

„Matici Velehradskou ss.
('vyril'la a Methodia“ v
Brně. Ustředný výbor tento stojí
v živémspojení se svými odbory

či odštěpy, ježto se podlé de—
kanátův po celé vlasti rozvět—
vily a svou požehnanou činnost

vanův, katolíkův _ znenáhlým mezi dobrým lidem naším pro
sesutim. llrob sv. Metlmdia volá vedi. —- Komu srdce odrodilosti
pronikavě k našim srclcím & k
našemu svědomí. Lze nám po
chlubiti se. že vyzývz'mi tomuto

vsichni rozumíme a ned0pustímc,
aby se nábožný i národovy' po
mník tento rozpadal v rumy.
Velehrad. jakožto nejvěrnější vý
pravčí tisicleté minulosti a dějin
národa našeho, přináleží všem
zemím slovanským a stojí pod
ochranou všech pravých srdci

nezplisnělo & či duše nevěrou
ueščeriiala, snaží se býti lidem
Matice Velelu'adské — býti do

brodincem Velehradu! Zásluh
čestného údstvi docházejí kato
tolické chudobné vdovyza jeden
halíi- jediný a velmožové

za ti—

síce zl. sti'., každý podlé mož
nosti, jak mu kapsa stačí, jak
mu láska k vlasti a vděčnost
ku sv. bratřím Solunským radí
& šlechetných duší a tudyž ne— a jak mu svědomí velí. Ulohou
smi zahynouti; alebrž musí spo pak Matice Velehradské bude.
jenými silami býti v druhem ti z obětí a milodarův těchto na
sícletí zveleben. Mluvíme tak s strédaných usaditi opět strážcův
vírou a naději, že Velehrad mezi — totiž dostatek kněží -——na
námi neupadne . nebot úpadek Velehradě a obnoviti důstojně
chrámův bývá obyčejně zname Velehradskou svatyni. jak toho
ním rozpadavání se Společnosti vyžaduje čest národa a svatost
a tak smutného svědectví před místa! —
světem my Slované sobě nedáme!
Účelem Mým splývá. tndyž
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Matice Velehradski't s Koru

nouSolunskouvjedno.Ko
runou Solunskou nazývá se spo
lek kněží (jest jich prozatím
400), z nichžto každý vzal na
sebe zdarma sloužiti jednu aneb

Jeho a pro spásu věřících. Ve
Březové na sv. generální: visitaci,
dne 21. máje 1862. Bedřich,
knížearcibiskup.“

List pak nejd. pana biskupa
Brněnského zní takto: ,.Náležitě

více mší sv. za dobrodince “Ve— oceniv pohmitky, za jakými ctě—

lehradu. Jelikož většina těchto
kněží se“ podvolila, každoročně
několik mší sv. za členy Matice
Velehradské obětovati , dostane
se každému Spanilomyslnému při
spivateli na Velehrad duchovných
prospěchův 1000 Obětí Nejsvě
tějších. Nestává dražších milostí
nežli jsou ty, ježto plynou ze
mší svatých. Věroucí a nábožný
lid náš si jich váži nad zlato a
odtud dá. se vysvětliti stkvělý
zdar Matice Velehradské. jižto
vzali oba nejdůstojnější pp. bi
skupové zemští pod svou blaho
sklonon záštitu. Památné přípisy,
jimižto nástupcové ss. Cyrilla a
Methodia ochranství Matice Ve
lehradské přijati ničili, vidí se

ný ústředný komitét mně odeslal
list ode dne 17. m. m.. chci s
potěšením převzítiprotektorat nad
spolkem kn sbírkám dobrovol
ných příspěvkův pro Matici Ve—

lehradskou, dokud' se jedná o
jeho zvelebení v diocése Brněn
ské. Jestit to touhou srdce mé—
ho, aby tisícileté slavnost pří
chodu ss. Cyrilla aMethodia do
Moravy vykonala se tou měrou,
žeby se v ní odrážely díky za
tisícileté. dobrodiní křesťanstva,
i vhodná se poskytnula příležitost,
vylití požehnání odtud i na po—
tomstvo, &dáti svědectví o věrnosti
a stálosti u víře i v době, když
náboženství i církvi z tolikera
stran trpěti b)lo četných pro
nám býti slušuu na. důkaz nej— nasledování. V ohledu tom zda
hlubší úcty položiti v kalendáři se mi návrh odevzdati správu
našem. Slavný metropolita Olo— duchovní Velehradskon zláštní
mouck) píše: „( těný Výbore! duchovně korporací a obnoviti
Úplne uváživ důležitost a pro tamuější svatyni, zláštč šťastný;
spěšnost záměru, jaký sobě ctě avšak dotyčné provolnní k du
ný Výbor vytknul při sbírání chovenstvu mojí diocésy tehdys
příspěvkův pro Matici Velehrad to budu učiniti. až se usrozunnm
skou, přicházím co nejochotněji s nejd. p. metropolitou zemským,
v ústrety prosbě, na mě dne jakou měrou by chvalné to pod—
17. aprile vložené. přijímaje pro nětí v obou diocésách mohlo
tektOrát nad touž Matici. Pro— nejpřiměřenčji zvelebeno býti.
jadřuje zaroveň své ujištění, že k Zatím provázím je s nejúplněj
nábožnémn podnětí témuž obrá— ším svým ůčastenstvím a nej
tím podlé sil svých podporu svou, vroucnějším přáním. V Brně,
připojuji ještě přímí, aby Bůh dne 6. máje 1862. — Antonín
žehual všem pracem, jaké pod— Arnošt, biskup.“
nikne ctěný Výbor k oslavení
___—___—

Proslov besedni

k deváténltn březnu.
Zupleaejto vlastencové drazí,
Vnadud Verna jit ae chystá k nam,
Ledové jit ustupují mrazy,
Ptírody za; rozkvetc ae chrám;
První dnes jit vonné halenky
Zrodíly ze v Iůnu Moravčnky.

Pozvednčtel vzhůru lt nebi mhd,
Skřivánku ae ptejte maleho,
Juhovou to písen do oblaků
Z hrdélka dnea lije zvučného?
Brnu-Im Solunlltým on chválu pěje,
Slaví Cyrilla a Methoddje.

Slyším, tileto se na zahradu,
Kdehy se ta kvítk- rozvila?
Nula, poapčhte jen lt Velehradu,
Tam je matka Sláva zplodila
Na den“ velikých avy'ch hlahovdatů,
Joni nám ! roji prohlestili cestu.

Ano hory., doly, huje, lesy,
Po velike, celé Slávii
Radostnými mznívaji plesy,
Věnce se dne: všude uvijí;
Ndrod slovanský se k otcům hlasí,

Aj kdo! nemá světel oněch juných,
.llmii první juro : východu
\' píaních zavítalo libohlamýclt
Slovanskómu nemu národu?

Pochovány jsou dnca rmutné doby
Zimy desne, v níito Moravu
Zivot vetken v černé kladla hroby;
Ajhle, Silvy se zas dvorana
Methodéjakým kvčtcm přiodívd,
Slunko se zas na vlast pousmívá.

Apostolům pravdy, dohra, kriay.

Jaký div, ze ae jim Veanou mladou
První kvíteoka dnes k nohoum kladou?

Stylle chrámů vlasteneckých zvuky,
Zeptejte se, ltoho hlásají?
Slyítte milionův zrdcí tlulty,

Tam se jich, proč dnes jasají?
Odpovědí jednim hluem spolu:
„Slavíme den avojich apostolů.“

Treba přitly pozdut ještě mrazy
Na mladistvou naši Kvótenu,
Nebojme ae, Vcsny ncpornzí,
Zmůlct ona tuhou stahnu;
Tak to v radách Pinč věčných stoji,
Ze nim Cyrill Method jaro stroji.

Vzhůru tedy k plesu posvátnému,
Kdo! jste věrni Slávy synové,
S chloubou hlute se dnes lt rodu svému,
Na jaro ae tétte na nové;
Slava
zima naše
v hrob
Cyrill, Vcsnč!
Method—budte!
her*“a! klesla;

]. Soukop.

Drobnůstky.
— V chrámě dvanácti apoštolů
Nikdež
světě nepěstuje
se ' v Moskvě uschovůvaji sc drahocenná
ejce sle
tolik —kuřat,
jako ve
v Egyptě.
pičí kladou se do pecí zvláštních, roucha všech patriarchů pravoslavné
pod něžto rozdčlá se oheň z hnoje církve. Nejdražší z těchto rouch jest
. drobné slámy, a pec tak dlouho ono, jet metropolita Fokij z Cařihra
t'ltírnč se zahřívá, až kuřata ze ako du přinesl. Jestv něm vetkáno 70.000
hipek ven se vyklohají. Nesmírný perel a lem šat vroubící obsahuje
p_ čet kul-at se ročně takto uměle vy— vyznání víry v í'eckdm jazyku a zla
e, a husy, které taktéž u hojném tem vyšitá
muotství se pěstují, mají tam zvláštní
husí lékaře.

Dobrovolnik.
Obrázek 1 roku í859.
od

Jana 'I'řebiekěho.
, „

Fialka, v křoví.
Jsem violinkl tichá, v šunmém "ale dítko nemáme.
V soukromných jen dech můj lze najtti dolech.

Celnkovský.

Krása a houskou cností
At i v houští zajde,
Po líbezné vůni

Přec ji katdý najde.

V. Hanka.

Aj, cožpak sepřihodilo, že Jitka,
veselé to ptačátko dnes nezpívá? On—
dy rozíéhavá se celé náměstí čarov—
ným zvukem slavičíbo toho hrdélka,
zláště kdykoli milostné naše národní
písně moravské jako stříbrný potůček
: duše její se řinou. Tu zůstávají
velcí, malí, páni a paničky pod oknem

stát; ba imnohá íiílenka, která druhdy
nad lou, jak se domnívá, sprostou
češtinou nosem kroutí, loudavěji se
okolo domu Slavických vláčl, nemo
houc odolati unášejicím nápěvům slo
vanské pěvkyně. Cožpak to znamená,

tážeme se ještě jednou, že Jitka dnes
nezpívá? ba někteří sousedé a sou
sedky už prý po kolik dní obvyklého
jejího koncertu pohřešujl. Co to? či

přestalabýti Slovanko u, jelikož há
snlk náš pravdivé dává svědectví na

šimpannám,an pěje: „ch
ka, tam Zpěv.“

Slo van

Abychom jí křivdy nečinili, lnu
slme vinniri napřed vyslechnout, mu
síme se podívat stropem do její ko
mnaty, ale tak, aby nás nevidela.
i
nehyla by doma? Uvidíme. Okna jsou
zavřena a útló květinky zanimipláčí,
že jim dnes od rána Jitka ještě ne
dovolila, zalaškovati si větérkem jar

ním; hledte plné oči mají slzí. Avšak
ona sama, královna těch Carovných
kvítenek dnes jaksi truchlí a zdá se
jí neslušno, aby poddaní jeji se ra
d0vali. Ba nevšímá si jich hrubě,
nová poupátka darmo vábí zrak, a
rozvinuté kalíšky nadarmo dýchají na
velitelku omamujlcí vůni — má! ona
dnes jaksi na pílno s jehlicí a nedá.
si ani okamžení oddechu. Piano ie
zavřeno a několik svazků —národnieh
mor. písní, leží na něm; jsou všecky
otevřeny a zdá. se, že v nich nedávno
kdosi přemital; kdož jiný, než deva,
hledajíc soucitná slova, avšak skličené
srdce nedopustilo jich na hlas prone
sti, tím méně Zpívati. Nema Jitka
dnes chutí ku zpěvu, ani kdy; jediny'
předmět ji zaměstnává od bílého rána,
jediná práce, aby ji zavčas duhotovila.
l'i'istupme po prstech blíže, bychom
se dupídili toho tajemství, které be
dlívá švadlena zakrývá před okem
nepovolanym.
Eihle zelený věneček vykouzluje
na hedháví umělou jehlou . něžné
nezabudky doň proplétává, zalívajíc
ja rosou svých krásných očí. Ví, že
kvítenka jsou mlčeíivá a ncprozradí
boly, které ubohá deva do lůna je
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dnu, jak uslyšíte. Já pak nyní tím
rychleji chvatal jsem, bych zameška
ne drahé okamžení vynahradit. Po
hleďtc, jak jsem upocen a vložte ru
ku na mé srdce a uvěříte, že na pe
rutěch lásky letěl jsem k vám. Než
to jde od ruky, snad ani tu maličko—t co vidim? Tak smutnou jsem vás je
dnes už nedohotovím.“ Pohlednouc štč nikdy nespatřil; mluvte pro Bůh,
na hodiny vzdechla nu novo z hloubi co se vám zlého přihodilo ?“
„Nepřihodilo se mi posud nic,
své duše: „Čtyry hodiny už jsou pryč
8 Jaromír nepřichází. Snad ho ne ale tuším a lekám se toho, že nepři
hodit
může.“
došel můj list — jinak by tak dlouho
„Nač lckati se už napřed? či
nedal čekali na sebe. Či by mne
byla Bčta sklamala, zradila? Vždyť máme už proto být smutní dnes, že
pak ji miluji co svou sestru, ač toli snad zitra bychom mohli plakati? —
ko služkou jest; zdá. se, že i ona Hle, jak nič-umně tlakové tušení ——já
upřímně ke mně se kloní, ač neméně právě dnes nesu vám radostnou zprá
ae strachuje mého přísného otce. vu, která Bohdá na vždy potěší vás
Včera mi domlouval rka: Jitku! pří— i mne.“
„Bůh dej, byste šťastně byl pro
lišné přátelství tvoje sc složkou se
mi pranic nelibí, zapomínaš na svůj rukoval. Nuž mluvte, nebot srdce
stav a rod. Nechci, bys k čeledínu má dnes prálme po útéše tak, jako
tvrdě se chovala, ale všeliké důvěrné ubohá moje kvítenka tam za oknem
chování k Bětč ti dokonce zapovídám. zavřeným po čerstvém vzduchu.“ —
— Což teprv, zví-li otec neco o mé
„Slyšte tely a radujte se, drahd
známosti? — ba není to pouhá zná.— Jitko -—dnes právě vyvolil mne před
most — Bůh mi odpustit, láska jest atavený za prozatímního tajemníka
to, horoucí láska, která mě srdce s při soudu zemikém a mím nadějí,
Jaromírem poutá kouzlem neodolatel že za nedlouho v úřadě tom i vlá- 
ny'm. Domahá-Ii se toho přísný otec, dou potvrzen budu. Vy aspoň, spa—
vela bude po mně, po Jaromíru; pred nilt deva, budete mi dvojnásobným
audek otcův zajisté na věky přetrhne podnětem pilnosti, bych si důvěru a
růžová pouta nail blaženosti"
lásku svých představených získala
Bilo půl páté a o pěti přicházívá pojistil stálou službu na vždy.“
už matka z požehnání a snad i otec
„A co potom?“ tázala se Jitka,
se brzo vrátí z návštěvy, kterou ja „co tajemník ovšem budete šťasten! —
kožto stary plukovník denně odpo
„A vy se mnou,“ doložil horu-.
ledne čínívů Jiskroví, bývalému druhu jící Jaromír, „nebot jakožto tajemník
svému ve vojště. „Ach Jaromíra můj, požádám vašeho milého otce za ruku
proč tak vaháš? Nyni přijdiž anebo vaši ——který mi jí pak zajisté ne
nde ro.“
nikdy nespatříš své Jitky.“
Sotva tak pomysliía, klepdno po
„Ach kýžbyste se neklamal, do
tichu na dveře a vstoupil toužebně brý Jaromire! Neznáte zajisté otce“
čekany' Jaromír. Jitka sbíedla sně mého, vysloužilého plukovníka, jenž,
hem a teprv když byl usedl vedle ní ač na odpočinku, přec nepřestal býti
na pohovku, začervenaly se mramo celou duší vo jínem,' jakož význam
rove líce, a jazyk, ač blaženosti vaz ně i jeho jmeno Bořivoj na vojnu
nul, pokoušel se přec pokárati Jaro
připomíná. Uvidí-lí vojáka, celý n
míra, že se tak opozdil.
vytržení volů: Totě krásný chlapík,
„Odpusťtež Jitko,“ omlouval se až se naň srdc směje ; potká—livšak
hlasem prosebny'm, „nebyla to má vi úředníka nebo jakéhokoli mladíka v
na, Icč představeného, který mne dnes oděvu občanském, lituje, že není vojá—
trochu zabavil, ač to nebylo se čko kem. Slovem, kdyby mohl, proměnil

jich skládá. Jsoutě to jediné důvěr
nice její. Jemná práce vymáhá by
strosti zraku, avšak časté slzy oko“
kalí a věneček pomalu jen roste.
„Nejde ti to dnes Jitko“, vzdy
chd „čím více spěcham, tím méně mi

3.
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by můj otec města a dědiny v labo
ry vojenske, žijet zajisté jenom pro
stav vojenský.
„Ale vas přec, míli Jitko, nebude
chtít učinili vojákemu, žertoval Ja
romír.
„To pravě ne, ale jeho výstřední
ndklonnost k vojenskému stavu může
býti na zahubu našeho budoucího
štěstí. —

Včera zajisté zpomlnaje nebožtíku
mého bratra Jaroslava vzdechl si takto:
Jak štasten bych byl, kdyby Jaroslav
zůstav na živě byl nyni důstojníkem
vojenským; jak pokojně bych své
staré vojovaním slyraně údy polotil
do hrobu, kdybych svůj udalny' meč,
dědictví to po mém nebožtíku otci,
který s mečem tím v ruce za vlast
na bojišti padl, kdybych, pravím, tento
meč rodinne slávy rovnez udatnemu
synu zůstaviti mohl. Ach a ted' pře
jíti má do ruky cizé, která jím neumí
vladnout — rod i slava jeho vymfe
nyní na věk . — Pl-i těch slovlch
vyperlily se ojně slzy : očí otce
meho, tak že jsem útrpností jala pa
dla mu okolo krku a zvolala: Otče

drahy,

Jaroslava více nemate, ale

Jaromír zbledna jak smrt odvě
til trpce: „Otec vaš jest ukrutník,
hodlaje blaho dítěte jediného oběto
vali modle krvavě vojn .“
Nesud'lez tak přenahleněý' namí
tala jitka, „můj otec mne miluje a za
jisté louži mne viděti štastnou.“ ——

„Ale ueptd se vás,“ vskočil ji do

řečiJaromír, „zdat i vy o štěstí ve
zdejším smySIíte jako on.“
„Posud mne přimo nenutil,“ pra
vila Jitka, „unii troufám, ze mne kdy
nutit bude, ale mocně na srdce mi
padlo jeho přání, aby aspoň zet jeho
byl vojínem, an syna, pro vojenství
určeného, smrt povolala ke své no
sčelnó armádě.“
„Ach kterak jsem neštasten; je-li
tomu tak, tedy mne více milovali ne
smíte,“ bědoval Jaromir.
„Nesmím? a přec nemohu jl
nak než milovali ves at do smrti,
třeba že by v tom vůle Boží nebyla,
bychom byli _mauželó. Ale doufám
pevně v toho, jenž srdcem lidským
neobmezeně vladne a pravé blaho
každého člověka hleda, ie nesloží
na nas více, než bychom unesli a
ze oblomi srdce otcovo, aby našemu
svazku požehnaL“

máte Jitku, která vám láskou a od
Mezi tou a takovou rozmlquu
daností rada by nahradila ztratu sla
odbilo už šest hodin. Jitka počílavši
tečného syna.
nemilého
toho oznamovatele zvuky
Dojatý otec přivinul mne ohnivě
k srdci tka: Tys ještě má jedině na _vykt'ikla leknulím: „Pro Bůh, až šest
děje Jitko, že hrdinsky rod Slavickych, hodin a vy jste ještě tu —- kdyby
vás tu má matka zastala anebo do—
byt se mnou svadl po meči — v no
vě ožije po přeslici. Důvěřují se v konce otec nás tu překvapil, běda
tebe, Ie, dříve než oči moje na vždy nam. Ach do jakého to nebezpe
se zavřou, tebe spatřila manzelkou čenství přivedla jsem lehkovažně vás
statečného muže, který jako děd i i sebe!“
Jaromír chopiv se slova pravil:
otec tvůj, služby své věnovati bude
na. obranu krále a naroda. — Ne „Pro vás Jitko nehrozím se nijakého
třeba vám nyní Jaromíre vysvětlovali nebezpečenství a byt i životu mému
dale příčinu dnešního mého bolu :: hrozilo — bez vás zajisté přichaZel
sklíčenosli.“
by mi život horší než smrt.“
„Zapřísahšm vas,“ doléhala Jitka,
„Pro čivý'Bůh! Jitko, vy mue
chcete zavrhnout pro nerozumny vr „jdětei sBohem, dřívnež bude pozdě,
toch svého otce?“
nebot raději bych umřela, než abych
„Nikterak zavrhnout; kterak bych byla svědkem osudného sražení mezi
otcem a vami. Na důkaz mě věčně
to
an duše
s vámi
už lasky vložte tento věneček do své
na mohla,
vždy arostla
-— aČaje
e sňatku
blaže
němu a vami bra'ní neuprositclny otec, tobolky; pokradmo jsem o něm pra
covala úkradkou, kdyz otec a matka
jehotto vůle má by'li dítěti svatou.“

37
byli odešli. Ty lidičky nechat vám
připomenou písmennou mou lásku;
nesvadnou nikdy jako láska moje,
neb jsem jich zalívala hojně rosou
svých slzí. Nezabudky ještě ani ne
jsou všecky vyšity, ale za to kvésti
budou věčně v mém srdci. Věnec
pak stim, nemaje nijakého konce, bu
dit vam obrazem nekonečné k vám
naklonnoali srdce mého“
Jaromír políbiv drahy len zdvda
vek lasky — tdzal se smutne: „Vě
nec, obraz lásky vasi mam, zdaž pak
i srdce vaše nazvali mohu svým ?“
„Tak jest,“ vzdychla Jitka. „srdce
moje navždy přináleželi bude — tobě.
Nyni odejdi s Bohem“ -— . vyvinuvši
se s náručí jeho odkvapila do komna
ty vedlejší.
Jaromír jakoby pí'imrnien štěstím
tohoto okamženi hleděl za chvíli na dvě

by měla býti manželkou vojínů“
vzdecbl a s těžkým srdcem odcházel
domů. Sotva však vystoupil zkouma
ly, potkal na schodech ._ nastojte
starého plukovníka, .Iitčina otce. Blesk
by jej byl více neomrdčil. „Co tu
hledáte v mém domě, co mi chcete“
——spůrně se naň obořil přísný voják.

Jaromír pomalou nemilým tím
překvapením, nemohl se ani zpomalo
vat, coby odpověděl; v nesmímé no—
snázi jnl se omlouvati nesoucím se
hlasem: „Račtež odpustil, vzdcný pane,
ja jsem —- ja jsem se zmýlil, netre—
lit jsem, chtel 'sem jinam“ — a po
kloniv se rycb e zmizel. —

„Zmýlil, nelrelll, chtěl jinem“ —
opakoval nedůvěřivě plukovník a byl—

by rád další vysvětlení od cizího bo
sta požádal, avlck Jaromíra tu více
l'e, ve kterých Jitka zmizela. „A přec— nebylo.

II.

Bouře.
Trpké líky dobrý lek-t stro'í
Nelichclí, kdyi upřímné boji.,

. Kllcel.

V komnatě plukovníkově byla již
na slolečku uchystána lahůdka, kterou
každodenně náruživé do sebe hltável
——balíček rozličných novin a čase
pisů. Jindy jako hladovce na pokr—'
my podával na potištěné ty papír-y,
dnes však nevšimne si jřch, odložil
zbraň, bez které nikdy nevycházel,
a jal se měřili světnici rychlým kro
kem. „Co to bylo za hejska, kterého
jsem na schodech potkal? co mame
na jeho návštěva v mém domě? Mne
se jistě netýkala, sice by byl svou
zaletitostlmně vyjevil.“ Jako parovůz,
vyjížděje ! nádraží čím dál tím více
uhání, podobne i krok plukovníka pod
palovaného podezřením rychleji a ry
chleji dunět po podlaze, tak že po
celém domě se rozlébal. Zazvoniv

na služku, that se zhurta:
pnní?“

„Kde je

„Milost paní není posud domu
z požehnání,“ odpověděla služka, „snad

se někde zastavila.“



„A kde je Jilka?“
„Bez pochyby ve své komnatě,
při své práci.“
„Samotua?“- tázal se Slavický.
„Ano, sama jako prst, slečna
nejradši sama se zaměstnává“ omlou
vala Bélu. '
“*„Neměla dnes nijako nívštětry?“
dolíral plukovník přísným hlasem.
„Není mi nic povedeme“ — di
vila se služka.

„Opravdu?“ zafotil ii pen, „aj
kterak jsi neviňstkol či jsi nevidělo
smelého mladíka, jenž se opováiil,
návštěvy činil v mém domě a to v
mé nepřítomnosti? Mluv, co to byl

zač ten vyíintěuý"oů?“

„Milost pane,“ jektale Běta, id.
nevidela žádného. prašidnéhoJ'
„A přece jsem jej potkal právě
nyní na schodech.“
„Já už déle hodiny nevyšla jsem
z kuchyně, zaměstnána jsouc prací,
kterou mi milost pant dožila, dřív
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než domů

přijde ——a proto

nevim

věru nic, coby se bylo na schodech
přihodilo.“
Byla pak Běta v nemalé nesnází;
vědělat zajisté o tajné návštěvě sleč
ny, ale obávajíc se nemilých pro Jitku
následků, nechtěla s pravdou ven.
Stala tu jako socha a očekávala nové
otázky přísného vyšetřovatele, který
jako o vojenském soudu neustupně
si počínal. Ach snad už mu déle
neodolá.! kýžby ji nějaká náhoda od
dalšího výslechu osvobodila! Právě se
na ni plukovník obrátit s čelem hro
zivě zakaboněným a s napřaženou
rukou — běda — napoví-li pravdu.
A hle otvírají se dveře a manželka
plukovníkem vstoupí do světnice.
Kdož ji radš uviděl než Běta. Neče
kajíc jakého pobídnutí, přiskočila ochot
ně a jala se odstrojovati paní Slavi
ckou; ještě nikdy nebyla ji tak k
službám.
„Co dale rdčítc poroučeti milost
paní?“ nabízela so Běta.
„Ted nic,“ odvětila plukovnice,
„můžeš si odejít po své práci.“

„Nevím věru, kam to mífiš; jů zajisté
i Jitka veždy s toužebncstí vyhlídame
dobu, kdykoli se odněkud vrátíš, tvá
výčitka je nespravedlivi a velmi mne
bolt; či jsi kdy znamenal, že bych
tebe mene milovala než druhdy, mluv

a doků.“

„Nikdy," odvětil pohnulý manžel,
„nikdy jsem o tvó upřímnosti nepo—

chyboval; jsemt zajisté šťastným man
želem, ale nevím, také-li šťastným
otcem,“ a slzy mu z očí vystoupily.
„Bořivoji“, ujala se matka dcery
„nebudiž nespravedlivym ke svému
dítěti. Jitka zajisté je dobré dítě,
miluje tebe srdečné, pro tebe žije a
vůle tvoje byla ji veždy svatou. Nikdy,
pokud vim, nezarmoutila tebe ani mne;
a jest-li bv mimo mé vědomi byla te—

be něčim pohoršila, vím najisto, že
jediné slovo, ba jediný pohled tvůj
postačí, aby bezděčnou snad chybu
napravila.“
„Nepochybuji, že Jitka je dobré
dítě, že nás oba miluje, ale pí'ec mi
mo nás a za našimi zády miluje ko
hosi jiného.“
Sladšího slovíčka davno nezavzně—
Matka ulakaná nenadálou tou řeči
lo.v uších Bětiných. Nečekajic dal— avolala hlasitě: „Upřímná Jitka by
šich dokladů, jako vítr vyklouzlo ze měla někoho milovat, a nesvěřiti se
světnice.
matce ani otci? Není možnál“
„Dnes jsi byla velice pobožoa,
„A přec tomu tak,“ dokladal roz
míli Boženlto, že tak dlouho nepri
cházíb“ — vital ji manžel ukazuje na tklivěný otec; „smutná to pro mne
úloha,
když já otec mám v takových
hodiny.
„Nehnčvej se, drahý Dořivoji, záležitostech poučovat matky, kdežto
'opozdila jsem se trochu návštěvou u ona zlaStě povolána jest, aby bdčla
nad srdcem dítěte svého. Běda, vy
pani Jesonské, jelikož mne už dávno
byla zvala; sešla jsem se s ní na matky pro san-u lasku nevidíte lásky.“
„Mluv tedy a pověz, co jsi po
potkanou z kostela a nemohla jsem
se vyhnouti jejím prosbam. Snad jsi zorovat na Jitce bedlivějělm, jak se
_po mne toužil, milý manželi,“ doložila domníváš, svým okem.“
„Aj což nevidíš, že už po ně
přívětivě, znamenajic na čele jeho
kolik časů .lilka přestala býti vese
jakési mračno.
Laskavý pohled a něžné oslovení íou. Miláčkove jeji, naše krásné pí
toto vyjasnilo poněkud zasmušilou sně národní, jimiž denně obvese
tvář plukovníkovu. „Mně ovšem bývá lovala sebe i mne i celé sousedstvo,
po Tobě smutno, kdykoli dele mimo pohozcny leží v prachu. Aj což ne
dům se zamašktlě; jiným však tuším tušlš, co to znamená, když deva pič
stává zpívat, když samotu hledá. málo
nepřítomnost tvoje i moje působí ra
co mluví? NepozorOvala jsi, kterak
dost a potěšení.“
.
Božena, poněkud zaražena výtkou neslušně opouští našispolečnosl, kdy
koli nějaký důstojník mne navštíví?
touto neobyčejnou, divila se ikouc:
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proč to? Není-li lo důkaz, že cosi
mileiělho chová v srdci svém a louží?“
„Nebývalet nikdy milovnice hluč
ných schůzek,“ namilala matka, „a že
mladým důstojníkům vyhýbá, toho
ovšem nehaním, nýbrž chválím; lak
to sluší na šlecbclnou pannu, aby se
slranila icrlův lytýž lwl'll'llběkalich“
„Veřcjnů společnost,“ mínil p'u—
kovnlk, „nikoho nepokazí, zlášt u pH
tomnosli rodičův, ale tajné, pokoutně
"schůzky lot ono úskalí, na kterém
už mnohá panna rozbila lodičku bla

ženosli své — be a toto hrozne ne
beZpečenství, ne-li už hotové nešlěslí

naší Jitky mne děsí -— tajné schůze.“
„Probůh co slyším, Jitka naše
by měla se tak dalece zapomenout,
aby se pokoulním schůzkám propůj—

čovala?! Niklerek,

dcera naše je

cnoslné dítě, a kdokoli u tebe zleh—

čildobré její jmeno, hanobník jest a tobě
co otci sluší, bys ho přísně pokáral.“
„A cobysi řekla,“ pravil Boři
voj, „kdybycb livyjevil, že já sám na
své oči jsem viděl — —“
„Nuže s pravdou ven“, nahlila
uděsena matka.
„Upokoj se a slyš, bys rozumě—
la. Tys byla na požehnání a já po
zdržev se dnes u přítele svého déle
než jindy, vracim se domů a na scho—
dech polkám se s mladíkem, jenž,
jak se mi zdálo, prave opustil ko—
\

mnalu Jilčinu. ' Byl celý zmaten, tak
to nebyl s to, náležité mi odpovédll,
coby lu pohledával — a náhle prchl.
Dobře se poradit a Vaňkem, jinak by
byl po čertech se potkala Bořivojem.
Nyni sud' sama a kdrej ze lži, mů
žeš—li, zkušenost otcovu.“
„Milý maniak,“ mluvila chlácho
licí Bažanka, „neupírám, cos viděl, ale
pochybovali musím určitě o tom, cos
neviděl. Potkali mladíka na schodech,

o kterém ještě nevíš, odkud vychá
zel a co tu pobledával a hned z toho
tak těžce nařknouli cnoslné své dítě
— dovol, že to nazvali musim pře
nahloním. Což nemohl opravdu cizí
člověk nějak se zmýlitivmyělenkdch,
hledajo někoho jiného? Podezření za—
jisté ruší domací pokoj a muži ne
sluší odsuzovali pro pouhé podezření
bez důkazů. Abych však se úpln
jisloly dcpídila a. upokojila tebe i se,
be, dovol bych co matka důvěrně
promluvila s dcerou, abys ji ve své
rozhořčenosli křivdy neučinil. Bohdá
že podezření ukáže se by'li bublinou,
která se rozpadne v nivec.“ Tak do
končitši padla manželi okolo krku
který pak povolně vyřízení celé té
záležitosti matce svěřil řka: „Jdi te
dy Boienko k Jitce apřines mi utěš—
uou zprávu, že jsem se omylil a ti
síckrát vynahradím jí láskou, pakli
jsem se dopuslil jaké křivdy.“

III.

Matka..
liter-a' ze všech je rozkoi nejhojnější,

Již nam donesli anjelé na na?
.llz růže v jev podána nejkrásnější
A růží touto nevadnoucl květ?
Která v cizí blahostl svou nachal
A v pustinách květů Iibýcb nesní?
To láska matky jest blahé,

Tat k ncbesdm až douhi!

Co matka s olcem byla rokovala
o neblahé ndvštčvě.—měla Běla příle

žitost, Jitku zpravili o všem, co se

.l. Cbmelenský.
obbáiim, kterak ukrotim hněvu po
dozl'ivébo olccl“
,Svčřtež se upřímně dobré své
matce; matka odpustí a. stane se
smírnym anjelem mezi panem olccm

bylo právě přihodilo. .„O jíl nešťast
nice !“ ' bčdovaln .Iilka lomíc rukama,
„ubohy' Jaromíra, ničeho jaincprovinil , a vámi“ ——radila Běluška.
a jsi ztracen.; kterak nevinnosti tvé |
„Běda mi,“ bořokovala Jitka, „ja
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urazila těžce i matku, jelikož jsem i „já jsem vám veliký zármutek způso
před ní ukrývala své srdce.“
bila,“ & vrhnouc se k nohoum jejím
„Nalekejte se příliš, milá slečno“, prosila: „Odpusltež, odpusltež vinná- '
těšila Běta. „Srdce matčina nemůz mu dítěti svému.“
se nikdy zatvrditi nad dítětem, které
„Jitko, ty nemiluješ své matky
pod svým srdcem nosila. A proto upřímně, jak dítěti sluší po vůli Nej
beze strachu ověřte své srdce srdci vyššího.“-. Tato výtka prohnala břit
matčina!|
kým mečem srdce dceřino.
„Ano máš dobře, upřímná Bd
„Ach neodsuzujte mne míti do
tuško, učiním dlo tvé rady, otevru brá, miluji vás zajisté jak svou vlastní
bez obalu matcři všecky i nejtajnější duši; avšak nezkušené srdce moje
záhyby své duše.“
pochybilo tim, že se, nevím ani sama
„Nyní však, milá slečno,“ prosila proč, před vámi poněkud tajilo;“ tak
Běta, „zajedno vás snažnč žádám, štkaln Jitka usedavým hlasem u uo
byste totiž nevydala v šanc věrnou hou své matky.
„Vstaniž mé dítě, chci s tebou
svou služku, která též s nebezpečím
vlastnim hájila vás. Nedopusttež na jako matka promluvit a doufám že
mne podezření, že bych vám byla se nemáš, proč bys mi úplné důvěry
propůjčila k tomu, čeho jsem musila nedalo.“
„Netoliko důvěru, alebrž celé
zaplíti k vůli vám. Nuže s Bohem!
musím odejít, by mne tu někdo nc srdce svoje skládám do rukou mateř
zastal.“
ských“ — odpověděla dcera s duši
Kámen by se byl ustrnul nad pohnutou.
ubohou Jitkou, na jejíchžto lících brzy
„Jitko, ty miluješ tajně, není-li
bílé, brzy červené růže v zimničném pravda?“ tázala ae matka hlasem vá—
zápalu prokvetaly. Sklcsla hořem na žným, avšak i láskavým.
„Ano tak jest, matko, já miluji
pohovku _a data se do usedavého
a poznávám svou vinu, že jsem se
pláče.
V tom okamženi vstoupila matka srdci mateřskému s tím posud tajita.“
do světnice; natrelila Jitku ve mrllo
„Dnes právě,“ pokračovala matka,
bách, vnitřní boj unesl ubohou jižjiž „za naší nepřítomnosti měla si nedo
na pomezí věčného spánku. Růžoví volenou schůzku ——je-li tomu tak?“
rtovó sbledli sněhem, ohnivé oko uha—
„Vinnou se dávám, že jsem aa
slo pod olověnou tíživíček, veškeré ma k tomu kroku příčinu dala, ne
ddy Spanilé dev'y pozbyly pružnosti
bot . . .“
životní, podobalat se krásně mrtvola.
„Ty sama ?“ bědovala matka, „ach
Jediná ňádra jemné se vlníee jevila
známky života. Nenadálat se matka anjel strážce tebe opustil ubohá díle,
nebot jsi zapomněla na Boha a slušnost,
takovéhoto pohledu.
jež má zdobili šlechetnou pannu!
„Mé dítě!“ vykřikla jako u vy
„Nikoli dobrá ma'ti, anjel strážný
tržení.
Pronikavý, dzkostlivý hlas ulu mne Bohu diky ani na okamžcni ne
opustil,
nepomyslilat jsem nikdy na
kanó matky probudil Jitku z černých'
něco zlého.“
mrákot.
„Malkol má dobrá matkol“ za
„Aj což nevíš, že kdo nebezpe
stenala a vrhla se do náručí, které čenstvt hledá, zahyne v něm? Proto
ji tak srdečně odjakživa ohjímňvulo. cnostná. panna nikdy nesvoli k schůz
Proudy horoucích slzí dceřiných za kám pokoutním, ježto přímo vedou
vlažovaly tvář matčinu i ruce, ježto
k hříchu. Beda růži, do které potaj
Jitka náruživé libela. Bylatč to vý uio žravý brouk se zahnízdil; byt na
oko zdála sc býti zdravou, červ smrti
znamná předmluva k následující roz
právce:
hlodajc ua srdci jejím usmrtí ji zne
„Matko má drahál“ úpela dcera, náhla, listek po lístku opadne. Jediný
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dech nečisty zakalí zrcadlo duše pa dd, leč aby dítě viděla opravdu štast
„ ným“
nenské na vždy.“
Na tato slova padla Jitka matce
„Matko mila, nečihtež vinu moji
větší, než jest; je nikdy neměla taj okolo krku a vděčné líbajic jejítval'e
ných schůzek, z kterých mne vinítef“ i ruce ubezpečovala: „Jsem a budu
„Aj což jsi sama se nevyznala, na vždy vaší poslašnou dcerou.“ —
Podívejme se zatím do pokoje
žes data příčinuk dnešní tajné schůzce
s mladíkem, jehož nezná ani otec ani plukovníkova. Bez počtukrůte už ho
přeměl'ií za tu chvíli, co matka me
matka — ». nyni zapírdš'P“ _kárala
matka.
skala u dcery. Brzo stal pohřtžen
,Nezapirém, že jsem bez védemí v myšlenkách, oči maje obrácené v
vašeho obeslala dnes Jaromíra ]: so— sloup, brzo vyšlehovaly z nich blesky
bí! — ale nikolik takové tajné schůz provázené hromobitim klnoucího ja
ce, o které mluvíte, ny'brž jedině zyka a na to zase se dal do pláče
proto, abych mu vůli otce svého vy jak dítě. Nemoha se dočkati pl'lcho
jevila, jenž se vyjadril určitě, to ne du manželčina, vrazil náhle do ko
chce jiného zetě míti leč vojína. Abych mnaty Jitčiny. Svréštiló jeho čele
tedy naději, kterou Jaromír do bu včstilo těžkou bouři, ale jediny pohled
doucnosti skládal, nesklamala, chtěla na matku a dceru odzbrojit rozkve
jsem mu dnešního dne říci, že po šenou mysl; mélt zajisté před sebou
vůli otcové nikdy nemohu byti jeho jakoby dve ušlechtilé sochy mramo
manželkou.“
rové, které ve společném obejmutí
Toto vyznání dceřino upokojilo strnuly.
poněkud starostlivě srdce matčina, i
„Nuže Boženko,“ promluvil hla
počala doufati, že nebezpečí jest na som mírným, „mluv zdaž tebe Bořivoj
vždy odstraněno, kterého se hrozila sklamal?“
ona í otec.
Božena podévajíc mu důvěrně
„Ty tedy odeéš sc mladíkato ruku veca: „Nikdy, nikdy jsem se
ho navždytm tazala se matka.
nedomnivala, že by můj věrný man
„Odpusťtež milé matka, nechci žel čeho takového schopen byl; avšak
vas klamati aniž mohu přemoci hlasu musim pro dtňchn tvoji radostné říci,
srdce svého — které neodolalelnou že nikoli netižl dítě naše takové vina,
silou k šlechetnému mladíku mne ví jako se obávala starostlivost otcov
že; co jsem mohla, učinila jsem, vy ské; pochybila ovšem Jitka, opomi
znavši mu, že co poslušné dcera nikdy nuvši se svět-ili rodičům svym, avšak
mu nemohu podati ruky své proti Bohu díky, ničeho zlého nedopustila
vůli svych rodičov, ale srdci svému se a chce byti, jak byvala, naší pe
nemohu bohužel rozkézati, aby pro slušnou dcerou.“
jiného bilo — než pro něj.“ —
„Tajné schůzky, kterym dcera
Naděje matčina neočekávanou tou bez vědomí rodičův hoví, zapomína
řečí opět shasla a na tváři jeji uho jíc na čest panenskou a dobré jmeno
stil se mrak těžkého zármutku. Na svych rodičův, to nemá byti nic zlé
hlíželať Gama, že vůle deelina jest
ho?“ pozastavil se otec; „ai, kterak
šlechetná, že upOslechne přéní rodi jste láskou zaslepeny vy matkyl“
čov, hrozila se však myšlenky, žeby
„Vy otcové,“ pravila matka, „ve
dítě poslušnost svou mělo zaplatiti véšnivosti své užíváte všude skla zvět
smrti raněného srdce.
šujiciho, což divu, že komáři vidí se
„Modli se dcero mé, i ja se me vám byli velbloudy!
dliti budu k tomu, jenž srdce naše řídí
„A vy“, opáčil poněkud rozh0r
jako potoky vod, aby se stalo, coby íený plukovník, „vy matky hledito vždy .
sloužilo k pravé blaženosti tvé časné na opak zmenšujícím sklem na vady
svych mazlíků a neznamenáte tudiž
i věčné; já pak nikdy nepřestanete
bé býti matkou, které nic více nežá jedovatého koméra, až jich uktípne
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a pak pozdě neříkám“ Jitka tiše slavil pak synu svému nijakého statku,
poslouchala nepromluvivši ani slova jelikož služba sprdvcova mnoho ne
Znamenajíc však, žeby půlka mezi vynášelu a nemoc obou rodičův na
rodiči mohla “vésti až k neblahému celo vypráznila skromnou pokladnici;
sporu, vrhla se k noheum otcovým s přece však jedno a to zajisté druhé
úpěnlivým pláčem: „Otec, odpusttež dědictví zůstavil správec synu svému,
dítěti, které se provinile proti vám; poctivé, čestné jmeno, jež hraběi
poddaní jeho ve blahé památce cho
poznávám svůi přečin a htuii ho sr
dečně. Nepřičilejle dobre matce, čím _ vají. Pro zásluhy spravedlivého slu—
se provinile nerozumná dcera; já aa žebmka ujal se p. hrabě sirotka na
ma chci trpěli za svou lehkovážnostJ'
studiích, která pí'ede dvěma lety v
Jitko,“ tázal se pohnutý otec, Praze s výborným prospěchem ukon
„vyznej. zdaž onen pobehlik, kterého čil :: nyní co absolvovaný právník už
jsem na schodech dnes potkal, eprav na druhý rok v císařské službe se
nachází zde v Brne.“
du byl u tebe návštěvou, čili nic?“
„A slídí nyní“, doložil otec, „hlad
„Ano, byl u mne šlechetný .la
romír, ale nikoli pnhěhlík jak pravíte.“
ný krkavec ten po tučné kořisti —
„Nuže kdo jest tedy ten šlech avšak tenkrátc ale se potázal, sra'ziv
tic, jenž bez mého vědomí do mého se s orlem. který mu dříve srdce z
domu se vkrádá ?“ zněla otázka ob těla vyrve, než by mu dopustil ulo
c0va oslí-e.
víti orlice. Nenahlížim veru, jaká
„Jaromír Medlanský nazývá. se to smčlost, vra'ziti co zlodej do svu—
onen jinoch, kterého tak nespraved tynč domácí — —“
livě svete poběblikem. Váš dobrý
„Nikoliv otče můj, takového úmy—
přítel,mdporučnik Jiskra, v jehožlo slu nebylo a není u Jaromíra; dnes
domě “jsem jej poznala, da mu zaji po prvé a to na moje vyzváni nav—
sté to neivýbnrnéjši svědectví, že jest štívil mne, bych mu oznámila vůli
muž šlechetný a hodný.“
vaši, že toliko vojína žádáte milí ze—
„V celém městě neslyšel jsem těm a že tudíž jeho manželkou nikdy
toho vzácného jmena, které moji dceři nebudu, by mne tedy zapomněl a své-—
tak líbezné zni— jistě pochází z Ar ho štěstí jinde pohledávek“
kadie, z pokolení oněch idyllických
, „Tak jsi dobře mu pravila, ač
pastýřů, že se mu otevřela pevnost,
bych byl sám zřetelněji mu to pově
které stateční vojínové marně do-. del, než se to snad stalo.“ ——„Tys
bývají.“
nezkušena milé díté“, pokračoval mír—*.!—
„Neodsuzujtež drahý olče muže, něii plukovník, „neznáš klamu nyněj i
který čistým srdcem nad“jiné se ho šího sveta. Lahodné slova, švihácká
nosí a šlechelné smýšlí. Kdybyste dvornost mladých pinů, uhlazena í'eč
jej blíže poznal, nepochybuji, že by — ty už mnohnu děvu povznesli k
“ ste odvolal křivý úsudek oJarmnírn.“
oblakům, a pak ji uvrhli do propasti
„Ovšem ty jej už lépe znáš, vy—
let tedy, z jaké šlechty rud svůj po—
vodí milostník tvůj?“
„Nejslavnější šlechta, milý olče,
jak jste mi ni'ji-dnou pravil, zakládá
se na šlechelném srdci a tu jestiMe
dlanský zajisté šlechticem, ač ze
šlechtického rodu nepochází. Otec
jeho býval správcem na panství hra
běte Ž. . . Byv ještě na studiích po
zbyl drahé matky a otec skličen nad
ztrátou své choti počal churavěli až
za ní rovněž do hrobu klesl. Nezů

hanby a zoufalství.

Proto

běda di—

leti, které o své ujme radou zkuše
ných rodičův opomitá.“
„Velice ubližujetc milý olče .la-
romíru, počítaje hg do počtu lehko
vážných hejsků. Ze jeho úmysl je
poctivý, jak na muže sluší, dokázal _
dnes, oznámiv mi, že právě nyní stal
se tajemníkem u zemského soudu a
že hodlá vás požádali za ruku vaší
dcery.“
„Tajemnikem“, Opakovala matka
„človíček tak mladý; zajisté musí být
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diči a dcerou; tato však velikou obětí
jej vykoupila. Byla poslušna každého
hnutí vůle svých rodičův, s .radostí
jim sloužila — slovem milovala je—
ala city Jaromírem probuzene neustále
doutnaly ano roznecovaly se tím více
pod ledovou rouškou poslušnosti dl
těcl. Nezpívala více, nedbala květin,
aniž se kdy zasmála, hledala samotu
a kdoby ji byl petajmo pozoroval,
byl by uslyšel nejedno vzdechnutí,
které veždy útrpnů slza sprovazela.
k svému otci.“
—
Tuhý boj mezi povinností a citem
Jitka znala neustupnou hlavu vo hledal nemilosrdně na růžovém pou
jenskou svého otce a neodmlouvata pčti srdce panenského a bylo se oba
mu více, slibujtc, že se zachová po vali, že před časem avadne. Rodiče
jeho vůli, jakkoli raněné srdce slibu zatím kojili se nadějí, že čas. onen
tomu se přlčilo.
'nejlepši lékař, poznenahla i srdce
„Tak to sluší na hodné dne“. deci-ine vybojí. Majlce však pode
pochválil ji otec, „nyní tobe všecko zření, žeby Beta tajnou lásku .Iitčinu
odpouštím a nechci více aponu'nati donáškou podporovala, učinili jí před
lehkomyslnosti tvá“ Jitka slzíc ra časem vanoce a tak pozbylo srdce
dostí ižalosti zároveň políbila mu ruku. .litčino jediné duše v domů, které s ,
Takto uzavřen byl mír mezi re nl úlrpnost mívala.

řidného chování a nevšedních schop
ností, že už takoveho stupně dostou
pil; zdá se, že mu hyne stkvela bu—
doucnesl.“
„A byt byl už radou zemským,
přisdm Bůh! že žádný plsak svým
pérem nevybojuje dcery me; jenom
Chrabrý meč sml se o ni pokoušeli.
A proto budiž takovýmto pletkám ode.
dneška na vždy konec; vícekrát mi
stím škrabdkem nepromluviš, aniž“
mu co zkažeš — sice se nehlas více

IV.

Nevěsta bezděčná.
Post me starý ven a kamery,
Co mna ta hlarčnka holt.
(Ze Sušilovy sbírky ltor. Nar. ptaní str. 151)

V domě plukovníkovč nastal nyní
život Velmi tichý, jednotvárny, podo
bult se hrobu. Plukovník sam žil v
minulosti, a každodenně témeř vypra—
voval své rodině, čeho byl za času
francouzských válek zkusil. Hlava
jeho byla živým kalendářem; na kaž
dy 'den věděl, kde před tolika a to
lika lety v poli stali a bojovali; vy
nášel do nebe chrabrost slovanských
plukův a slávu těch, kteří krev svou
za vlast hrdinsky obětovali. I tvrdil
svatosvatě, že skutečně sladko jest
za vlast umi-ili, jak prý už Římané
Hkůvali. Jitka mlčky poslouchávala
vojenské zpomínky otcovy, ač jich

půdu otcovskou, aby vydala dredu
zlatou. V pokoji kvete blaženost na

světe, valkai nejslavnějšíjesti škvr

nou a metlou človččenstva.

Tak smýšlela Jitka o vdlce, přece
však nikdy neodpirala otci, by ho
nepohoyšila. Neušlo zajisté bystrého
zraku dceřina, že starý otec vůčihle
dě chřadne a síly pozbývá. Tim vlce
úlrpnosti a lásky věnovala mu Jitka,
tušic, že snad na krátce bude dnův
života jeho. Bylat zajisté přesvědčena,
že drsná. povaha jeho krng srdce
upřímné, pravě otcovské. Ctm dál,
stával se jemnějšim. Jednoho večera
políbiv Jitku v čele pravil pohnuzým
téměř každý den opakoval ; nesou— hlasem: „Milé dítě, znamenám na ao
hlasilo však citlivé její srdce s krva bě., že brzo odvola'n budu z vojště
vým tlm řemeslem. Blaze národu, tohoto světa, a k one' veliké armádě
myslívala si po tichu, který misto dostaviti se musím. Co vojín neoba
meče vládne pluhem, rozrývaje val jsem se nikdy smrti ani ted se
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jí nehrozim, podvoluje se vůli Nej
vyššího. Jediné však starost srdce
moje tíží, bych tebe a matku nezů
stavil na světě bez podpory, bez
ochrance. Mluv dítě, .splniš-li poslední
vůli otce svého, aby apokojnou myslí
vykročil ze světa?“
Předmluva tato jako meč roz
ryla na novo ránu jejího srdce posud
krvácejíct. Přece však opanovala o—
kamžitě rozbouřcny' cit hrdinskou obé
tavostt řkouc: „Otče drahy, kterak
pochybujete, že bych vůli vaěi ne
měla splnili? Víte, že nyní žadné
známosti nemám, vy jste mi více
než jakýkoli ženich nebo manžel; s
vámi a pro vás žíti budiž úlohou ži
vota iného“
„Naději se tedy, že neodepl-oš,
zač tebe stary otec prosili bude.“
„Vy milý otěe prosili své dcery ?“
zvolala Jitka líbajic vrázkovitě celo
plukovníkovo — „nikoli, tak to nemá
a nesmí byti, otec poručí a dítě upo
slechne. Mluvto tedy akažte, co vám
na srdci leží.“
„Odstup to ode mne, bych tebe
násilné nutil k něčemu, co se srdci
tvému příčí — ale vyvol si sama
koho chceš, ze všech znáuíych dů
stojníků, přátel mych, vím že každý
poctěna se mtti bude, na kterého volo
ba tve padne.“
„Otče drahý voltež vy sám, moje
srdce obětuje se vám docela, jelikož
navždy se vzdalo vseliké volby.“
V tom okamžcní vstoupila \do
světnice matka a přetrhla na ten čas
další vyvinutí vojenského planu otcova.
Uplynulo několik dní _od té do
by, aniž otec a dcerou dále vyjedná—
val. Jitka se zase poněkud upoko—
jila, pavažujic osudnou rozmluvu za
okamžitý výbuch oblíbeného rozmaru
otcova, na nějž snad už zapomněl.
Tím větší bylo její překvapeni, když_
plukovník z nenadání u přitomnosti
své manželky vesele prohodil: „Jitko,
tys mne onehdy vyvolila ze svého
nůmluvce a dobře jsi učinila, nebot
nikdo nesmyěli upřímněji s dítětem
jako otec; věz tedy, že jsem už vy

konal přěni tvoje a doufám, že ke
tvé spokojenosti.“
Jitku projel studeny mráz po
celém těle; jako odsouzenec na smrt
bledá pohlížela prosebné k matce,
které ihned porozuměla, co se v srdci
dceřiné děje. Prece však tézala se
chotě, jakoby nevěděla, oč se tu je
dná: „Jaké to máte tajnosti mezi se—
bou, ktery'cli před matkou ukrývdte ?“
„Nijaké tajnosti, odvětil plukov
ník, dávno zamyšleně touha srdce
našeho se vyplní, Jitka atanese man—
želkou statného muže, kterého jsem
sám dle jejiho plnomoeenstvi mi da—
ného vyhledal a sice v osobě mého
důvěrného pi'ttele podplukovníka Dev
jislava : Lípy. Statečné mysl a sláva
rodu jeho činí jej poručona všude,
kdekoli se ukáže ; zajisté všecky dě
vy, jež ho znaji, budou Jitce záviděti

manžela, kterého jí vyjednal starost
Iivy otec. Co tomu říkáš Boženko ?“
„Mně nepiinéleží v té věci roa—
hodovati, netýká! se to mne, ny'bd
výhradně Jitky, adaž jsi po žádosti
jejiho srdce volil. Zatím dovol man
želi, bych bez obalu svůj vlastní soud
vynesla. Pan z Lípy je ovšem muž
ctihodný, ale pro věk svůj hodil by
se Jitcc dříve za. otce než za man
žela —-—
pochybuji,

že by byli apelem

šťastní.“
„Poěetilii řeč,“ hněval se plukov

ník, „rok sem, rok tsm; pan : Lípy
nečíta jich ještě ani úplně padesat,
jeden rok mu ještě chybí -- zdaž to
není muž vnejkrésnějším věku ? Kdy
by byl pauze poručíkem, sam bych
jej považoval starým — ale po'vsž,
jaká to důstojnost na ten věk! Vy
pukne-li válka, jak se pravi, bude co
nevidět plukovníkem a generálem.
Ptám se, kdo může skvělejši důstoj
nost podati mé dceři, nežli on?“
„Jitka_“, namítala matka, „nebude
si brát pouhou důstojnost, nybrž man
žela, aby ji blažil.“
„Láry láry vaše blaženost“, hor—
lil plukovnlk. „Nebyl jsem taky hej—
skem, když jsem si tebe hral za man—
želku, a zdaž uežijemc šťastné ?“
„Chvála Bohu! šťastné a spoko
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jené žili jsme od prvního okamžení dnes. Proto soudím, bys milé Jitko
našeho svazku; ale přece — -—“
své štěstí déle neodklédala aotec tvuj
„Co přece?“ vskočil jí plukov ještě uviděl den zaopatření tvého,
dříve než se uloží do hrobu.“ -
ník do řeči, „vím co myslíš, že jsem
tenkréí: přec byl mladší než pan z
Ještě se Jitka nezpamatovala z
Lípy — ale za to byl jsem toliko néhlení otcova, klepéno na dveře, v
setníkem a než se tuto stane podplu nichž se objevil nastávající její ženich,
kovníkem, uplyne ovšem ještě pěkný pan z Lípy, c. k. podplukovník, v
čásek. Nuž, co se ti zdé Jitko? mluv úplném lesku vojenském, ozdobena
t !“ ——
maje prSa zlatým křížem za udatnoat.
„Pravila jsem už, že vaše vůle .litka příchodem jeho div neomdlela;
je mi svatou, necht jo kdokoli, koho vnitřní však odpor srdce dodal jí síly,
mi otec vyhledal, tomu podé ruku že vzchopivši se jako vyplašené srn—
poslušné vaše dcera.“ Matce při těch _ka chtěla prchnouti do bezpečného
slovlch srdce jižjiž pukalo anevédčla úkrytu své komnaty. To však zastou
si nijaké rady. Otec pak pochválil pil jí otec cestu žertuje: „Nikoli, nyní
povolnost .litčinu a. doložil1 že pan neodejdeš, kde je ženich, musí i ne
z Lípy co nevidět přijde požédat za věsta býti, jaké by to byly námluvy ?“
Ubohá Jitka vidouc svého ne
její roku.
„Milý otče“, namítala Jitka, „víte zbytí polournrtva sklesle na pohovku.
že ještě nejsem připravena k tuko Ženich jakoby nezpozoroval, co tak
vému kroku a bude také potřebí, by patrně do očí bilo, podav plukovní
mne pan podplukovník lépe poznal, kovi ruku jal se místo uémluv naři
zdaž se proit hodím. Ostatek přéla katí: „Kamaráde, nelekej se, osudnou
bych si, bych ještě vám dlouho doma přináším noviuu, které velmi nevhod
sloužit mohla, dřív než od vašeho přichézí nyní mně i tobě. Dávno
srdce novým zévazkem odloučena chystané valka s Frankosardy právé
budu.“
vypukla, naše voje překročily už Ti
„Jakkoli bych si to sám přál, čin, aby vyhledsly buřického protiv
přec nemožno jest, bys byla vcždy níka v jeho vlastním hnízdě a učinily
se mnou, tof přirozený běh světa, konec nekézaným jeho choutkém.“
„Takové noviny by se měl le—
aby dítky dorostlé od rodičů se vzdé
lily a samostatné žily Oba musíme kali starý Slavický? což můž vítanej
se tedy osudu tomu podrobit a já i šího býti pro vojína než vélks? Pra
vé to štěstí pro mne i pro tebe bra
u vzdalenosti budu míti mysl pokoj
nou, když tak výberně zaopatřena tře, vidirn tebe už nyní generálem.
budeš.“
O kéž pak bych mohl téhnouti s te—
Z celého posavédniho vypravo bou na obranu milovaného našeho
véní vidno, že starý plukovník měl Zeměpana a drahé vlasti! ale Bohu
srdce dobré, ale ustavičnou kézní vo žel porouchané ůdy starého vyslou
jenskou jakoby strnulé; neznal vyšší žilce tomu nedají. O kterak ti zévi
povinnosti nad poslušnost a jiné lásky, dími přeju nového vavřínu, jakým
_
jako přátelské. V chladné duši jeho ověnčíš svou hlavu.“
nikdy nezplanul oheň horujícícb ci
„Odpusf Bořivoji, že nyní právě
tův, jenž uchvacuje srdce spřízněná přisvédčíti nemohu nadšenosti tvé,
na. jaře života a zahřívá je až na neboť jsem zamýšlel dříve položiti
konec pnutí pozemské. Brnění vo základ k budově blaženosti, po které
jenské odusilo v něm čím dal tím už dávno toužil jsem a nyní stavba
více všelihou poesii života a soudě na samém počátku již zastavena jest
sém po sobě měl bludné za to, že i a obévém se . . .“
„Aj čeho bys se obával, neroz
.lítčínovsrdce nemůž jinak cítili než
on. „Cím spíš dojdeme cíle“, pravil, umím, kam to míříš,“ divil se Sla
„tim líp; co se mé státi zítra, raděj vický.

„Přichazím na námluvy — a
svatbu mém slavili na —bojišti; ejhle
rozkaz, který mi bez odporu uklada,
bych se ve třech dnech ke svému
sboru v Italii dostavil.“
Slavický
pohledna na listinu, uhodil se v čele
a oněměl.
'
Pan z Lípy přemitaje rozličné
plány pokračoval: „Kdyby to bylo
za časů pokojných, snadno bych se
mohl hlásili o prodloužení lhůty.—
ale nyní v tom nebezpečném čase,
kde Císař Pan :: Král náš vyzývá
všech bojovníkův do pole, pokládalo
by se mi to zajisté na zlou směnku,
kdybych váhal, připojiti se k bratřím,
kteří by jinak se mnou pohrdali. Čest

Jitku, jakoby se jí chtěl tazat, ona
pak tiše osvědčila jako vždy dříve:
„Jsem vaše poslušně dcera, vite otče,
že sama netoužím po vdavkéch, ný
brž ostati při vás, co možná nejdéle.“
Otec vstanu pravil určitě: „Na
mluvy jsou tedy hotovy, svatba pak
nemine, až se bouře válečné utiši;
ty pak statný soudruhu můj doatojíš
zajisté danému slovu." Pulíbiv svého
nastávajíciho zetě doložil hlasem po
hnutým: „Putuj tedy s Bohem! kam
tč svatá povinnost vola, bojuj neo
hrožené za právo našeho rytířského
Františka Josefa a vratiž se šťastné,
bych tě brzo uvítal generalem.“
Plukovník objav srdečně budou
cího tchůna svého políbil roku zasnou
bené své choti řka: „Nermuttež se

:: poslušnost -— tof nejpřednější úkol
statečného vojína; sketou pak býti
nemohu a nechci, raději život polo— ma drahé Jitko,

žím, než bych cti své vojenské zadal.“
„Mělo svatou pravdu, pane z
Lípy,“ přisvědčovala paní Slavieká ja
koby ze srdce Jitčina, „v nynějších
okolnostech nezbývá, než zachovati
se tak, jak čest stavu vašeho velí,“ '
“„A co ty tomu říkáš Bořivoji,“
tázal se pan z Lípy.
„Vojna je po mě chuti, ale ta
kového—nahIt-ní věru jsem se nena
dál; das toho je dlužen, co si po

ěneme?“

„Budiž dobrě mysli bratře,“ těšil
ho ženich, „co se vla-če“neuteče; svat
ba se jenom odloží, aby po dobytém
vítězství tím stkvěleji konali se mohla.“
Plukovník pohledl významně na

že náš svazek po—
někud se opozdí, doufam že na krat
ce vas zase obejmu a povedu k ol
táři. Budtež zatím s Bohem! a epo
mínejte na toho, jenž vaše jmeno i
v hluku krvavé bitvy v srdci nosili
bude. Na shledanou!“
Kdyby byl Bojislav nedával pou

ze na némluvu otcovu, nýbrž poně—
kud nahlédl do srdce bezděčné ne—
věsty, to ovšem by si byl uspořit slov
na potěchu Jitky, jak se domníval,
pronešenýeh, annž věru dávno uté
šenějšl chvíle neměla, jako dnes.

Ustraniiši se do své komnaty po
klekla před obrazem P. Marie, děku
jíc nebi, že ji z hrozícího nebezpečí
tak nenadále osvobodila.

Meč za. péro.
Na půl cesty v úslrely jde tmu,
Půlku druhou každý sám a! klestí.

lílšcel.

Jakoby bleskem omráčenpotácel
so ubohý Jaromir z osudné návštěvy

Avšak pobouřena mysl odháněla žá
doucího spánku, ač tělo omdlévalo.
do svého příbytku; zimnice jím lom— Vyhnalo ho to z postele, jež mu při

eovala, lcd i oheň zároveň naplnily cházela mučírnou; snad že knihovna
srdce jeho a hrozily je rozpolliti. myšlenky rozvlněné ukonejší. Popadl
Aby strašnou tu bouři poněkud uko jednu knihu za druhou, veseléi vážné
nejšil, vrhl se na leže před Cagem, -- avšak žádná nebyla a to, pozor—
an druhdy do tvrdé noci pracověval. nost jeho aspoň poněkud upoutati -—
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četl aniž věděl co. Zahodiv konečně
nudné ty společníky zadnmal sc vy
hradně v myšlenkách pusliv uzdu bou
l'ivému srdci v následující ssmomluvě:
„Ubohá Jitko, do jakych to ne
snází přivedl jsem tebei sebe nepřed
loženy'm dnešním krokem. Veru lli
lek je děcko nerozumné a slepé, ne
vidí propastí. až do ní padne. Ano
padl jsem do jámy, z které snad ni
kdy více nevyvaznu — přísný otec
nikdy mi neodpustí, čeho jsem se bez
vědomí jeho opovažil. Ach, kyžby
všechnu vinu nvelil na mne, jen Jitky
milostné ať uezasahne hněv jeho.
Srdce mužovo více snese než útlá
dívka.“ —
Plemítal pak na mysli, coby dele

na dveře, on pak neozval se, maje
klíč u sebe v světnici. Klepání se
opakovalo pořád silněji, až Jaromír
pozbyv trpělivostí nerazne vyskočil
ke dveřím, by nezbcdného toho ho
sta odbyl. Nevrlost jeho však patrně
schladla, když uzřel ve dveřích Bětu,
důvěrnou služku Jilcinu. Jakoby pn
sla s nebe uvítal ji, tiskne srdečně
ruku její, an ohnivé oko jeho snažilo
se čísti na čele, jakoutn zprávu mu
Běta nese.
„Probůh, mluvte honem, jaké
noviny mi nesete od Jitky, nebot jí—
ny ves ke mně jistě neposlal.“
„Mýlíte se pane Medlansky', ne
přicházím od slečny, nesloužím více
u p. plukovníka, nebot mne propu
učinit měl —- zdažby neměl sama se— stili.“ —- Srdce Jaromírovo nechtelo
be udati co vinníka, by hněv plukov—
níkův na sebe obrátil a tak Jitku dra uvěřili tomu, co slyšely uši, žeby po
slední nilka ac byla přetrhla, která
hou ušetřil Napadlo mu však: Snad
blahé spojení jeho s Jitkou udržo
to není potřebí, možná že si plukov
ník ani tak mě návštěvy nevykládá vala. Když pak Běta cely' běh udá
lostí posledních dnův v domě pluko
jako já — byl na vůhách, nemoha vníkově vylíčila, to ovšem nemohl
se na ničem ustanovili. Na smrt una
ven klesl na pohovku a milosrdny déle pochybovali
„Kdybyste byl p. hledlanský dů
spánek konečně se dostavil, spustiv
eponu na oči jeho, trpká minulost stojníkem,“doložilaúlrpná slutk a, „by
loby vaše i Jitčino štěstí hotovo; ji—
aspoň na chvíli byla zahalena.
Jak mile se však probudil, zmoc nak marná jest nadeje vase. Jelikož
nili se trapné myšlenky na novo du najisto vím, že plukovník dcery své
še jeho, rana nacbvíli zhojená v no jinému neda než vojínovi. Ježto však
vě počala krváceti, přál si, aby se srdoěnou útrpnost mám s nešťastnou
byl nikdy více neprohuníil. Nastaíi slečnou, tedy přišla jsem prosili vás,
mu lruchliví dnové. v nichž pražádna byste déle nepodpalm/al beznadějnou
zprava ho nedošla o předmětu vyvo vášeň, která by záhubným požárem
leném, bázlivým krokem nejednou zachváiiti mohla Jitku i vás, an pa
ubíral se vedle domu plnkovníkova, trné nemožnosti se domáháte. Budtež
zdažby Jitky aspoň v okně neapatřil mužem a podrobtež se dobrovolně
tomu, co Osud nezměnilelny velí;
-— ale marně se ohlížel po obraze
své touhy. ! stal se denně zasmuši upusttež od Jitky, která nikdy ne
lejšlm, jako kvítko bez slunce a vla může býti vaší, leda byste si ji me
hy. Mimo své povinné cesty do kan— čem vybojoval.“
celáře nevycházel ani na krok, stra
„Dobra duše“, odpověděl Medlan—
nil se všelikých schůzek se Scudruhy, ský, „rozumím upřímnosti srdce va—
kdežto druhdy výborným rozmerem šeho, ač trpkou pravdu mi hlásá;
svym jinych vyražeí. Klíč u své ko děkují vám srdečné za všecky přo—
mnaty pokaždé stahl zastrčiv dveře, dešlé i za tuto poslední službu. Při
by nemilych návštěv na čisto se zba jmetež tento malý dárek na důkaz m6
vil a výhradně žili mohl nešťastné vděčnosti a za náhradu, že jste skrze
své lásce. Po několika dnech, když mne stratila tak výnosnou službu —
opět ve své pouštco dumal, klcpáno ipostarám se sem, bych vám jiné
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dopomohl.“ A při těch slovlch tiskl
jí do ruky včček s penězi.
„Bůh mne rač chranit, bych si
přátelskou náklonnost k Jitce nechala
platit penězi -— takový peníz by mi
propalil ruku i srdce — nikterak“,
doložila šlechetně služka, „peněz nija—
kým způsobem nepřijmu, aniž jich
potřebí mam, jelikož paní plukovnicc
sama mi dobrou službu vynalezla,
kterou pravě dnes nastoupím. Vyli
dila jsem vám tedy, co mi srdce ků
zalo a nyní mějte se s Bohem“ —
a v těch slovech zmizela, dřív než
se Jaromír zpamatoval. Chtěl se pu
stit za ní, by jí mermomocí peníze
vnutil, zatím ztratila se mu tak rychle,
že jí více nespatřil.
„lídožhy se naddl takového šle
chetněhn jadra v sprostně této sho
lapcel“ zvolal, „ó jak spanilé musí te
prv býti srdce .lilčino, že takovou
čistou náklonoslí získala Bělul“
_ „Jika nemůže být nikdy vaší,
leda byste si jí mečem vybojoval“
tato slova Bělina napořád mceněji se
oz vala v duši Jaromírově. až se mu
za leskle štastná myšlenka v hlavě:
„Ano, vojíncm chci a musím býti a
bytbych i života položili měl za kra
lovnu srdce svého; zároweň pak bo
jovati budu i za drahou vlast a jednu
lasku posvětím druhou, abych, da-li
Bůh, dvojí koruny najednou vydohyl.
Bud vítězství a Jitku, bud smrt a po

smrti slávu — tot moje heslo, které
mně v boji zal-ití bude co hvězda
šťastnější budoucnosti. Nynější valka
ve Vlaších zve & vybízí mne, bych
za úřednické pěro vyměnil si meč a
hájil milovaného zeměpčna. tak věrně,
jakož jsem mu sloužil v pokoji. Kde!
jste slabého těla, bojujte si v istr
nach pérem, zdravých a silnýc jo
náků volá Císař Pán a Kral na! na
důležitější místo, na bojiště, tam mo
hu achci národu prospěšnějšlm b ti ——

úmysl mtlj stojí nyní pevně, bu u —
dobrovolníkem !

Jakoby čarovným prutem do
tknut, pocítil Jaromir, kterak nový
život do zmalatnelého srdce jeho se
proudí, viděl se v duchu vítězem a
obhajilelem vlasti, která mu jako na
odměnu ruku .litčinu podává.

, „Předivně jsou cesty, jakými pro
zřetelnost člověka vede“ — rozjzlmal
Jaromir. „Nábožné matka moje chtěla
mne míti knězem a já z lásky k ní
s týmž úmyslem do škol jsem vstou—
pil. Po smrti dobré matky musil jsem
'vyhověti praní otcovu a státi se úřed
níkem. Nyni an otec těž zemi-el,
chci býti vojínem, an láska k Jitee,
láska k vlasti zaroveň meč do ruky
mi dáva. O lasko všemohoucí, kam
jsi mne zavedla a kam mne ještě
dovedeě, než se doplavi přístavu lo

dička srdce méhol“

VL

Verbováni
V tom Brně na placi

Vabukm'núhm

lili zlata panenko
Mám-li ae dit?

:*

Dne 28. dubna 1859 vydal císař

pan slavně provolání
národům,

ke svým

Nlrodní.

svým dítkám mluvi. Jelikož se přl
Iišný počet

čtenářův k cedulam tla—

které jako bleskem roz— čil, předčítal jich obyčejně nejbližší

neslo se po celém cisel-ství. Na všech
rozích ulic městských i na chatrči
klidně dědinky visely veliké cedule,
u nichžto se davy obyvatelstva jenjen
hemžily. Každý chvatal, aby se do
věděl, co milovaný Otec vlasti ke

nahlas, aby zároveň i vzdálenějším
se vyhovělo. Oznamovalt rytířský
náš František Josef, že po marném
usilování o zachování míru věrolom
nost krále Sardinského jej nutí, aby
na obhájení dědictví Svého meč vy
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tasil spolehaje se na Boha a oddanost
věrných národů. l oeklamaltě se ve
svých věrných poddaných. Statečné
armáda s iasotem pozdravila prevo—
ldní panovníkovo a ostatní občané
snišeli o závod hojných darův na ol

do kola rozpustilé chasy úpěnlivě vo
lala: „Probůh mé dítě, má jediné
dítě. snad nechceš i ty zůstaviti bídě
a hladu svou starou matku; zapřisa
ham tebe Bohem živým, pojď domů,
abys nepadl do tenat těchto svůdců!
„Klid se babo, zarazili ji dobro
tdi“ milé vlasti —- aby krom řádného
vojska i mimořádně sbory dobrovol volníci, at si něčeho neutržíě, že ha
níků proti nepříteli se postavily. Ne— jitelc trůnu cisařskokrdlevskěho svůdci
tolike v hlavním městě, nýbrž i na nazývaš; tvůj syn je náš, pravě nam
venkově vztýčeno po městech i mě dal slovo, že půjde s námi na obra
stečkěch praporce černožlulé i bílé a nu vlasti.“
veselé hudba svolávala bujarou mla
„V hrdlo Hele,“ křidelavzouí'a
dež ke stolku, na kterém rozličného losti matka, „mé dítě nemohlo dobro
druhu nápoje pro ni pripraveny byly. volně odřící se své nemožné matky,
Jedni chasnici druhým připijejíce vy jste je kořalkou opili a naschvál
a skůkějíce dodávali si vespolek chuti oměmili a takovéto lstivě podvodnictví
——a takto za málo dni naverbováno
jistě není po vůli spravedlivého císaře
po Moravě na sta dobrovolníků — pána. Proto slovo lstivě vynucené
jižto s hudbou : zpěvem se všech nesmi a nemůže platit; vydejte mi
končin do Brna se hrnuli. Brány a mého syna.“ —
ulice Brněnské sotva stačili bojovné
„Odpověz jí sam té naříkdlce
té chase, která z her i z dolska do
kamaráde, aby si darmo jazyka ne
města se valila. Prach jako těžká.
lainala“ — hulákala chasa; „mluv, pra
mračna po silnici se zdvihaje ozna
vda-li žes náš, čili nic?“ ——.
moval z daleka Brňákům'příchod no—
„Bohužel malko milaí', osvědče
vých pluků. Byltě to lid rozmanitého
stavu a oděvu a tváří a vzrůstu a val syn litostivě na pole vystřizlivělý
nářekem ubohé mateře, „jesti tomu
stáří ——ale všichni jednoho úmyslu
a srdce. Hudba hrdla veselě pochody, tak,'ja vam více nenáležim ani sobě,
při kterých junúci tancujícc a zpíva— dal jsem už ruku i slovo dobrovolní
jlce klobouky kytkami zdobené do kům; neštastná kol-alka mne svedla,
povětří hězeli. S hudbou střídaly se ač podnapilý jsem dal slovo, přec už
překrásné naše národní písně voj.-n nemohu je vzíti zpět, musím, musím“
ahé a s ohromující nadšenoslí zpívala -—-a tu uvázla mu další řeč lítostí
nad lehkevěžností jeho, 'enem size
se slavná narodni hymna.
Jaromír přidružív sek jasajicimu doplňovaly, co nemohl vyř nouti spou—
takovému sboru, vyprovázel jvj až k taný jazyk; želel přendhlenosti své,
nové kasárnč, aby se na pestrý ten ale bylo pozdě; rozjel-cnd chasa stala
hlouček hezky s blízka podívali mohl. na něm a odbývala uhohou matku
posměchern.
Hle tu stál ěvilllý mladík jako jedle
v kolo veselých druhů, kteří mu pra
.laromír byv svědkem celého to
vě kytku zn' klobouk zastrkovali a ho výstupu srdečně polílovalnešťasíné
jeden po druhém ptlenky mu podě stařeny a maje bez toho úmysl státi
vali volajíce: „Přípij něm kamaráde, se dobrovolníkem, předstoupil před
nyní jsi náš.“ Chasník přípíjcl včem důstojníka, jenž dobrovolníky zapiso
až poněkud rozpálen podal jim roku val l'ka: „Pane, dovolíte-lí, já chci
na znamení, že svoluje býti dobre býti náhradníkem tohoto např-odlože
volnlkem jako oni a. hned hudba se ného mladika, jelikož má on povin
vesele ozvala na počest nového ka nost živiti starou a jak sám vidite,
maráda. Ozval se však zároveň i nemožnou matku; mně nic takového
pronikající nářek vetché, věkem sešlo nebrání, nemámt více rodičův na ži
stařenky, ktera pracně so dohývajíc vě & tudíž mohu se svobodným srd—
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cem vstoupili pod čestný prapor sbo
ru dobrovolnického“
Stařena jakoby omráčená tímto
nenadálým slovem útěchy vrhla se
k nohoum Jaromírovýni » prolévajíc
slzy radosti zvolala: „Binh sám vás
poslal, Slt'ťhelný pane, abyste mi za
chránil syna i tím také .in-ot nuznó
stařeny; do smrli se budu modlili za
vás, aby Bůh i váš druhy život za
chovat a odměnil tak záslužný skutek
křestanská lásky.“ Tak šikala potě
šená matka objímajíc nohy ochranne
sveho.
„Neni slecheliiejšiho ("Illll pro
řádného občana.“ proslovil si- důstoj—
nlk, „jako \: čas ncliezpečenslví Ini
jiti drahé vlasti. Vy pak mily pane
dvojí zásluhy si vydobndetu úmyslem

svým. co \ lastimil
i šli-i-lielnýli
dumil zároveň. Prosim, oznamte mi
vzácné svá jmeno i stav, bych vás
do čestného seznamu vláhnouli mohl.“
„Jaromír Medianský je moje jme
no, narozen z 'l'. . . na Moravě, jsem
právníkem a nynl právě prozatímním
tajemníkem při c. k. soudu zemském zde
v Brně.“
„A vy e. k. úředník chcete se
dát mezi dobrovolníky ?“ divil se dů
slojník.
„Ano, tot můj pevný úmysl,“ od

nu Otce vlasti. Nesmírný jáaol strhl
se mezi dobrovolnlky: „Sláva císaři
a králi! sláva vlasti! sláva vzácnámu
našemu kaniarddul“ — A v tom cho
pili Jaromíra a nosili ho jako vítěze
vysoko, aby ho celý zástup diváků
viděl, že takový pan je dobrovolní
kem. Za malou chvíli vědělo a lulu
vilo o tom celé město. Sám pluko
vník sboru dobrovolníkův dovede se
toho nboslal hned Medlanského k se
be a vřele tiskne inu ruku pravil:
„Blaze-ný národ, který tak statečných
synů vychoval, kteří v čas nebezpe
čenstvi vzdávají se čestných ' úřadů,

aby do řadu obranou

vlasti

se

postavili. Pane. Medlanský, vaše obd
tivosl dává vám právo na mé přátel
ství; pokud na mně jest, chci vám
naponnntvn býti, aby se vám neméně
čestného důslojenslvi dostalo na dra
ze vojenské, jako jste požíval v úřa
dě civilním. Obrattirz se na mne.
kdykoli bude potře-bí a budu vám
veždy k službám" — a s tím blaho
sklonným slovem jej propustil.
Co vzdělaný muž lišil se Me
dlanský zdaleka mezi svými spoludru
hy ušlechtilosti mravů a vydobyl si
svým statečným chováním vseobecne
vážnosti jak u představených tak u
soudruhů svých. [ tělesná spanilost

povědel Jaromír odhodlané, „proto jeho vynikala nad jiné. Zlepilé jsa
jsem právě sem přišel a těším se, ze postavy měl blot bílou jako panna,
mi bylo přáno', vyhověli své vlastní vysoké důmyslné čelo ověnčené be
touze i p'rání ubohé této matky. V bounky'mi kadeřmi jasnohnědé barvy,
této náhodě, či lépe řečeno, v tomto oči veliké připomínali na modroat
podivném llzcní prozřetelnosti tusim blankytu čistého, přívětivost ismělosl
rukojemstvl, ze mi lepši štčslívykvele z nich zářila. Na kulaté tváři právě
na bojišti než v pisárně. A proto slovanské prokvetalo mu dvá spani
zapište pane bez prodlení moje jmeno lých růží, ježto vydávaly svědectví o
do sboru statečných těchto junáků.“ nezkaleném zdravi těla iduše. Je
Pohnutý důstojník podal mu roku mnost jeho mravů působila prospěšná
a vřele jej tiskl k srdci, vida, želak
i na společníky jeho, tak že žáden
vzácného a vzdělaného muže Císaři před ním se neopovážil jaká surovo
pánu ziskal. [ chasa si přiSptáila, sli, každý se o závod ucházel o jeho
pozdravili svého nového kamaráda, přízeň a lásku. S, celou duši oddal
nemálo si na to zakládejte, ze tacl se svým novým povinnostem, cviče
pánové se jich neosly'cbaji. Ze všech se pilně ve zbrani i knihách vojen
stran podávali mu sklenice, on pak ských, tak to nebylo nad něj a dů—
ni—přijavnápoje podal všem ruku na stojníci mu svěřili cvičení ostalrdch
znameni, že jsou nyní bratři, společ nováčků, kterým svou ochotou neje
dná důlky uspořit.
ný majíce úmysl., meče lasili na obn

_

V prázdných dobách nejraději
sám se prochóziud za městem, buď
v Pieerce buď v Lozenec, zaměntnú»
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vaje se v duchu s Jitkou, která mu
přívětivě svítila co hvězda nočnímu
plavci na moři pustém.

VII.

Bojiště.
Bude vojna, bude,

lído pak na ni půjde?
lilerů má milého,
Sobě upřímného,
'l'e oaHkat bude.
(Z nar. pímí Sulilovych str. 874

ani jednou uzřiti drahé Jitky od té
doby, co svazek jich srdcí tak nosil
ně byl pletržen. O jak rád by jí
byl dat s Bohem! snad naposledy;
jak ri'nl by jí byl požádal, by za zdar
jeho nebezpečného podniku se modli
velu. Zatim přísný osud velel jinak
Bez rozloučení bylo mu zůstaviti Br
na a předmět svě nevýslovně touhy
— jediná naděje sílila jej, že právě
touto vzdáleností možná se mu při
blížili k chrámu budoucího štěstí.
Přijede do Vídně byl s otevřeným
náručím přijat do sboru tamních do
brovolníků, uno k návrhu bývalého
plukovníka svého stal ae ihned pod
důstojníkem. Na druhý den při ne
smírněm jeseni Videňůků odebrali se
tito první mezi dobrovolníky po ie
leznici do ltelie.
Jaké to rozkošné., pokehnune ze
stal, zdviděl toho thenskym dobro
mě, jez by právem stouti mohla re—
volníkům, čte v novinách, z.—již sbor
jejich dokonale opraven a vycvičen jem pozemským, kdyby pekelný duch
a tudíž v příštích dnech odejde do vzpoury ji ni.-pustošit. Cele lesy myr
Italie. lnepadlo mu laskavé alovo lově a pomerančové věčnou vydychují
plukovníkovo, který, když se mu po— vůni, revy nejvzácnějším druhu cho
nejprv |in představil, jemu své ochoty vají v sobě stavu horoucl & nejroz—
a služby nabízel. Bez meškěni ode inanitéjěl květiny rozprostírají se jako
bral se k němu, proso, by nyní mož čarovny koberec mezi úrodou polní.
ná-li slovu svému dostál a vymohl Zdá se, jakoby dech Boží tento kraj
jemu, by s dobrovolníky Vidcnskymi italsky ovanul a žeby tu musil mír,
na bojiště odebrali se ainěL Pluko— rozkoš a krása věčně plebývati. Za
vník příjemně překvapen toute hrdin tím toho času, když Jaromir na půdu
nou myslí, pochválil Jaromíra a po vlašskou vstoupil, zuřila jiz valka ne
slal jej ihned do Vídně a odporučnym toliko proti lidem, nýbrž proti Boží
listem. by tohoto hrdinského a vy přírodě samé; háje citronové a po
borně vycvičeného mladika do svého merančové plenila nemilosrdně sekera,
sboru přijeli dobrovolníci Vídcnšti.
aby ze šlechetných těch stromů uči—
S těžkým srdcem odjížděl Jaro
nily se úseky a sruby proti vojsku;
mil-_; Brna, jelikož mu nebylo piano,
vinice a zahrady a role pnstošilo ko—
Mezi tim, co dobrovolnic-i se ver
bovali a ve zbrani cvičili, zplanul již
požár válečný na hojisti vlaskein.
Denně přicházely noviny o tuhých ho
jich, je: udatne vojsko naše podnikalo.
Denně přinášely veřejné listy sezna
my reků řády vyznamenaným-.h, lio
hužel četnějái však seznamy těch,
kteří hrdinskou smrti do hrobu v ci—'
zině klesli za svého cisoi-c. Jaromír
znanicnaje, že nyni nejvhodnější doba
pro něj, by se buď vyznačil a blaže
nym stal, bud trapuěmu životu kró—
snou smrtí konec učinil, nesl toho
velmi těžce, ze cvičeni dobrovolníkův
tak Iiknnvě pokračovalo, aniž byla
naděje, zeby brzo zúčastnili se mohli
v . boji, pokud nedovedli dokonale
vládnouti zbraní. Práhne po prilezi
tosti, byco nejdříve na bojiště se do
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pyto keltské; města druhdy dnem i než s masem živým jsme podstoupili;
nocí rezléhajíca se zpěvem, podobala proto vzhůru, vítězství je naše.“
Všichni se rozesmáli čtveráckým
se hrobům, po kterých live mrtvoly
se zasmušilou tváří se vláčely, mlčky tím nápadem — a již se chystal spo
očekávajíce těch věcí, které se pod-. lečný útok na kotel. Zatím Jaromir,
prochází.—jese opodál o samotě, za
tají snovaly.
ltalie podobala se nyní jedinému stechnul z daleka dunění konslva a
táboru, ve kterém nesčíslný dav vo jako hřinkot zbraně a přikvapiv mezi
jenského lidu se hemiil, kterýžto po chasu zvolal: „Brali-l milí vzhůru,
chopte se zbraně, zdá se, jakoby nás
čet i první dobrovolníci Vídenětí roz
množiti. Bojovný ten hlouček pod nepřítel byl obklíčil. Je-li tomu tak,
stoupil na krátce několik šrůtek, ve nedáme se tak lacino, raději Qnrt
kterých Jaromír náš čestně si počt než zajetí.“ ——Na nenadálou tuto
nat, jsa udatnýla lvem v boji, po bt— nevinu vzchopilo se mužstvo jedním
lvů však (osvědčil se veždy) mírným skokem, zapomenouc na žádoucí útok
beránkem, neubližuje bezbranněmu ne na hotel, hotoviío se k útoku na ne
příteli, který poraněn na bojišti zů očekávaného hesle, který nyní i ve
stal.: Netrvalo to dlouho a již zde _čeři jím zkazit. „Draze nám ji za—
bil zlatý peníz s obrazem císaře pá platíte ďáblové? volala rozhořčená
na udatná prsa Jaromírova, neboť se chasa. Jaromír 3 napnutou pozorno
mu poštěstilo, že voda přední stráě stí hledět v stranu, odkud podezřelý
přes most řeky, která mezi obojím “hřmot byl uslyšel, ale hluk se neblí
táborem lekla, nepřátelskou hlídku zit, nýbrž podobalo se, že se vzda
přepadla zajal. ] stal se zároveň luje. „Zmulte se druhové,“ zvolal,
„za mnou na pahrbek blízký, bychom
ěikovalelela, jemuž příčinou nedostat
ku důstojníků půl setniny svět-ono se přesvědčili, zdat a odkud nám
bylo, aby pohyby nepřlteťe pozoroval nebezpečí hrozí ; bud jak buď na vr—
na místě mu vykázanám.
kině td snadněji se ubráníme.“ -—
Bylo už k večera a slunce lí Mutslvo ochotně následovalo obezřet
balo naposled přátely i nepřátely, ja ného vůdce. Bylo sice tma, ale mě
koby oba tábory smířili chtělo. .la— síc přec na okamZení prokukoval z
romir se svým lidem rozložit se za černých mračen, osvěcuje noční |tra—
malým pahrbkem, an klidná noc una jinu. Jaromir brzo z ozorovsl oddě
rene mužstvo do náruči svého lákala, leni nepřátelských jezdců, kteří právě
by se posilnilo k boji na budoucí zajatého muže odváděli; kdoby to as
byl? Zlatý límec v září měsíce se
den. Dříve však bylo vyhověli hlad
nému žateudku, který neodbytně práva blyělicí prozrazovat vysokeho důstoj
svého se domáhal. Na rozkaz Jaro níka, který neprozřetelně obcházeje
mírův složil se strážný oheň a něko hlídky, nepříteli do rukou se dostal.
tik kotlů a masem naň postaveno, aby „Toho musíme vysvobodil, stůj co
se mužstvu dostalo žádoucí večeře, stůj,“ zvolal Jaromír a nadešel se
jelikož. nepřítel jim poobědvali nedal. svou družinou nepříteli bokem do
Mužstvo odloživál zbraň, hovělo si hustého háje, by z nenadání naň unle
kolem ohně a předmětem oči všech řil. [ vrhli se druhově Jaromirovi
stal se kotel, ze kterého jiz llbezná na čelo í'rancouskou, a sice a take
vůně vystupovala a tváře v rudá záři vým hlukem, jakoby oelý pluk v zá
loze měli. Nepřítel ulekán dával se
plamene se červenaly.
„Těšte se kamarádi, večeře už uz na útěk; pozoruje však, že počet
bude hotova,“ přetrhl hrobová ticho protivníků není tak valný, jako z po—
veselý chasník, píchna bodákem do čátku se podobalo, postavil se na ed
kotle; „masisko sice ještě peněkud por a počala tuhá půlka noční. Mnoho
tvrdé, ale bodákům našich zubův přece Francouzů pobito a důstojník zajatý
neodolá; snadnější to bude půlka, šťastně vyavebozen —- byltě to plu

kovnlk od jeneralního stahu pan
:. Lípy.
„Kdo jest vůdcem vaším stateční
kamaradi, jemuž mimo vás vlekovati
mim svobodu svou?“ tdzal se plu—

připial Jaromírovi verejné zlatý km
za odatnost na prsa, oznamuje mu,
za ode dneška mean jest do sboru
dílstojníkílv. „Uestný znak, kterým
vás pane důstojníka dnes zdobím,“
proslovil se velitel, „budiz vám na
kovník,
„bikovatel Medlanský“ — ozvali důkaz, jak rytířský naš Císař odme
se hlasové -— a jmenovaný stal již ňuje rekovské skutky své armády.
před plukovníkem, osvědčuje, že uči Setrvejte veždy na čestné dráze věr
nil toliko svou povinnost a prose za nosti, na které vám trojí koruna zd
rozkaz, kam by jej daprovoditi měl. — roveň kyne — u Boha, krále a
„Děkuji vám rlirabi'í muži, že vlasti.“
„Této trojici obětují na vždy ii
jste s družinou svou tak hrdinský boj
vot svůj,“ odpovědel nachený Jaromir.
podstoupli pro mne ——nezůstanete
bez odměny; avšak mam jeste pilnou „Zivio! Sleva císaI-i pánul“ provola
prosbu na m.
Opodál na břehu vali druhové Jaromímvi, jeho pový—
blízkého potůčka stenají průvodci moji šením samy sebe poctény se domní
tl.-ice poranění byvše; nemeškejte a vajíce.
Od té doby zvojnasobnil Jaromir
vyšletet několik mulův k nim, aby
do táboru přeneseni byli; co se mne svou horlivost n vykonávání povinno
týka', netl'eba mi už Průvodu. Zatím
s Bohem — zitra se radostně uvidí—
me, abychom svazek věčného přátel
ství veřejně utvrdili.“

sti vojenských. Kdokoli nebezpečí
hrozilo, tu býval na prvním místě se
svým lidem. „S Bobem za vlast a

krále“ — bylot jeho heslem. Neob
mezenů důvěra, kterou na pána Boha
skládal, bylat mu štítem, na kterém ,
nepřátelské koule malomocnč se od
rážely, tak že vždy jakoby zazrakem
hou pečlivostí vyhledal raněných udat— bez úrazu z boje vycházel. Stateč
ných junákův a kázal jich ošetřovali nost jeho denně více vynikala, pota
prozatím, alby ráno do nemocnice hujíc mocným příkladem za sebou
polní dopravili se dali, kterýžto prů svéí'ené muzstvo, tak ze Jaromír na
vod sám do táboru vedl. Nenadál se důstojnost aetníka povýšen byv, stal
zajisté, 'aká čest jej tady očekává; se napotom prvním pobočníkem gene
sam vrc ni general zpraven byv plu rálovým, který ve všech důležitých
kovníkem o události minulé noci. věcech s ním radu brával.
Jaromir blažený skutkem vyko
nany'm chvatal bez odkladu sám sně
kolika muži na místo svedené šrůtky,
aby vůli plukovníkem naplnil. S mno
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Trouba vola, raper vdja,
Nacht se sdra
nech! se audia
Pléfné vdbavó;
Pevne, pevne v slibu atujma,
klesne vůdce nasledujrne

lí spise vlasti na.

Bylo to dne 18. června, kdy!
rytířský naš císař pan osobně posta
vil se v čelo své udatné armády, aby
přítomností svou rozohnil zástupy k
naslávajícímu tuhému boji. Vojsko s
nevýslovným jasotem uvítalo tuto zpra—
vu a kdekoli milovaný zeměpdn v lá

B. Jablonský.

boro se objevil, hrnuli se vojtnovd
kolem něho jako dítky okolo otce.
Všude se rOZprávělo .v túboru o bla
hoaklonné pl'lvětivosti císařově, o které
i nejnižší mulove se presvedcili, aly
ěíce svého císařského velitele hovo
řili jazykem jich mateřským.
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Dne 23. června na večer před
osudnou bitvou u Solferina objíždět
cini“ pán celou dlouhou čáru na hře-
hu Minčia, kdežto tisíce chrabrých
jundků se o vstalo !: útoku na druhý
den. „Vy ecboslovane, “ pravil k
jednomu našinskemu pluku, „zýtra pů
jdete napřed, spolebam se na vás.“
Tisíceró'„sldva“ odpovídalo na čest
nou důvěru, kterou císař a král do

slovanské

udatnosti skládal. — !(

jinému pluku jižných Slovanů (brani
čdřův), kdežto mnoho ženatých via
děno bylo, projůdí'il se jasný vůdce:
„Ku předu milí kamaradi, také ja mam
doma lenna dítky; Bůh budesnámil“
Takové a podobné řeči, ústy cisar
akými pronesené nemohly se minouti
: výsledkem; armáda prabla po oka
miení, aby se stala bodnou císařské
důvěry a přízně.
Nastala tmavá noc a tajemné ti
cho rozlotilo se po celém táboru ja
ko býva před vypuknutím bouře. Kaž
dý muž tušit důležitost zýtřejšiho dne
a všichni učinivše s Pánem Bohem
zprávu, zasílali jakoby na rozloučenou
v duchu pozdravení svým milým do—
macim, jizto za horami daleko mo
dlitbou peroučeli jich do ochrany
Bnií. Též. Jaromír nás v duchu se
loučil s Jitkou vzdálenou, které ovšem

tušení nemela, jak rozhodné okamžení
pro jejich budoucnost se blíži.
Slunce uz demo odpočívalo tiše
ve vzduchovém loži svém za horami
a četni ohňové strážní po táboře me
tali do oblaků rudou zdi-, která na
mohouc proniknouti hustým závojem
mračnovým opět ku zemi se srdžela,

K l'enu sotva ie poněkud se roz
břeskovalo, pohybovala se už jakoby
tetka mračna z obojího táboru proti
sobe a sraleni jich označoval hromo
vý rachot děl po širém kraji; na
krátce se ozvala i menší zbran sti-el—
nů . břinkot mečů věstil, že již. muž
s mužem zápasí. Bojiště zahaleno

bylo černým závojem dýmu, který
vychazejici slunce pracně rozrázuln;
misto rosy poroscna jest krajina krvi.
která z ran statečného mužstva prou
dem napojí vyprahlou zemi. Strašně
to divadlo děsnejším se stává i slun
cem samým, je! místo zlata jakoby
krev z ohlnhý vali.
„Budte vitězství neb smrt a po
smrti

slavní“

——zvolal Jaromir

k

dobrovolníkům, ježto do boje vedl;
„tot budiz naším heslem. Ncbojuje
me za žold, nýbrž za na$eho Země
pana, za blaho společných našich vla—
stí; ukažme se hodnými důvěry, kte—
rou Cisař a vlast do nás klade, do—
ksžme. že jsme Slované. S Bohem

tedy ku předu za vlast a krále?
Ohnivá slova Jaromírova rezni
tila družinu chrabrou tak, že se vrhli
na nepřítele jako roj rozdrúz'dčných
včel, jentto matku svou zoufale hájí
proti zlodějkom. Cokoli se dobro
volníkům nadšeným na odpor posta
vilo, porazili napořád, jako divoká
býsti'imi horska cestu si razice. Ne
přítel ač s nealýchanou bojoval udat—

nosti, donucen byl couvati před bo
dákem slovanských dobrovolnikův.
Tim způsobem se stalo, to dobrovol
níci epojeni vítězstvím pořad dále a
dále pronásledovali nepřítele, nezna
polévajic pahrbký révou obrostlá ča— menavše, to od hlavniho voj.: svetu.
rovným světlem magickým. Řeka va odtržení a jízdou franwuskou obklo—
lila sve chladné vlny mezi obojím tui-. peni jsou. Nebezpečí bylo veliké,
berem tak tiše, jakoby úmyslně nc ale srdnntost nasich dohrovelnikuv
chtela rušili nočního odpočinku vojí byla ještě větší. Šťastně se prosekat:
nův, ani lístek se nchýbal v hájích apel i s vůdcem svým, ač mnoho
oitronových : jenom libé vůní: šlechet obětí tuhá šarvátka lato stála. Spo
ného stromoví naplňovala vzduch. jivše se nun :: hlavním „vojcm teprv
Nikdo by byl neřekl,

že tu tolik ti— Znamenali, že hrdinný pobočník .la—
rontír sr.- pohřešuje. Zůstal lcieti v

síců lidstva bojovného na blízku od
počívá.; mimo pravidelne volani hli
dek vladlo hluboké ticho jako
hřbitově.

na

hluboké příkopě poražen koulí ne
přalnlsknu. Jízda francouzská hnala
přes něj, aniž si ho všimla, majíc aa
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to, to jiz mrtev, jelikož. nesmtrmt
ztráta krve podobu mrtvoly mu způ
sobua.
Vůdce i mužstvo se zhrozili ne
hody neštastnóho Jaromíra. „Kama
rádi!“ zvolal velitel, „vím, kterak jste

obojí stránce bylo pomysliti na spásu
vlastní —-»a tak nahe samo položilo
moze další krvavé Seči u Solferina
Pod v..-čer kdyz hromy nebeské

i zemské umlkly, vyjasnila se obloha
a hvězdy jedna po druhé tiše se do—
stavily na svou noční pouť po nebe
ské bůni.
„Nyní,“ ozval se vůdce k vojí
mu posledni úctu lasky bratrské pro nům, „nyni nastává příhodné doba,
kouli.“
abychom drahou mrtvolu chrabrého
„Ano tak jest,“ volalo mužstvo, Jaromíra vyhledali a čestné ji pohro
biti. Htaste se, kdo z vás hodlá po
„nepřítel není hoden kořisti tak dra
he — vrhnémez se naň ještě jednou, knsiti se, aby vyhledal na bojišti by'
valeho mého statnóho pobočníka, kte
abychom vydobyli mrtvolu Jaromí
rovn“
rého jste všichni milovali?“ Jako z
„Nikoli,“ odvětil velitel ochotou jedněch úst ozvaly se hlasy všech,
dobrovolníkův hluboce pohnuly, „toho tall že plukovník sám rozhodnouti
dopustili nemohu a nesmim, aby živí musel, kteří by čestnou tu úlohu pod
za mrtvolu jakkoli drahou davali _ži niknouti měli. Při svitu stříbrné
vot svůj v šarm.“
luny podařilo se brzo naleznouti .la
Mužstvo nemohlo pochopil, kte romíra, jehož lepá tvář mramorovou
rak se tato řeč velitelova srovnává bělostí zdaleka do očí bila. Jako zlo—
:: dřevní jeho žádostí projevenou, což mena růže klonila se hlava kadeřava
jim však ihned vysvětlil řka: „Nepří k udatny'm prsoum, oko druhdy ohněm
tel utrpel nemenší ztráty jako my a zářící vyhaslo a vpadlo hluboce, rtn
bude zajisté co nevidet své mrtvé vé druhdy svěžesti kypieízsiuali jako
poohovivat. lvyžádim si dovolení, charpa, zřetelné to známky studene—
ho náručí smrti.
bych při té příležitosti mrtvolu Jaro
mlrovu vyhledali smel, čehož nam
S okem slzami zality'm naloiili
zajisté nepřítel neodepře, jelikož i z vojínové drahou kořist na noaidla a
naší strany zadosti podobne N: vy krůčeli ani slova nepromluvivše v na
hovuje. Takto doufam, že bez krve bozném hnuti mysli přímo do laboru.
prolití dojdeme též svého cíle“
V okamtení obklopili bývali druhové
nešťastného Jaromíra, aby ještě je
Oaudná bitva zatím zuřila způso
bem neslýchanym, an žadná strana diny'm, posledním pohledem do srdce
druhé ustoupili nechtela. Na tisice si vtiskli líbezné tahy tváře jeho.
kvetoucích muzův kleslo za oběť Lí Plukovník sam neopomenul mezi pr
tiee válečné, a s nimi nesčíslné ro vními vzdali elo vděčnosti ochrnnci
.Iiny zbaveny jsou pojednou \ŠÍ na— svému. Hluboce dojat chopil se sln
dené ruky Jaromírovy hlasitě vzdo
děje, kterych d_o synův a bratruv
svych sklidaly. ! nemohlo Samo nrbe ehna: „Uboby' mlndíku. mně si za
dále patřili na vražedné to dilo, ve chránil život, svého vlastního Života
kterem človek obraz Boží, v krutosti si zachrániti nemohl.“ Za touto řeči
převyšoval krvelačné šelmy puslin zdálo se mu, jakoby ruka Jaromíru
afrikánsky'ch. Obloha zamračhši se va křečovitě sebou byla trhla. „Žiji-.,
nad bojištěm vypověděla sama válku žije jcštč Jaromír náš,“ zvolal u vy—
oběma stranám bojujícím; tisleere tržení, honem pro lékaře, aby mo
hromy a blesky chrlilo nebo na zri Zná-li doutnající ještě jiskru drahého
pasntky, ač. tezko bylo rozhodnouti zivota roznltil.
Přivolaný lékař, pouziv vsemoz—
zdat hrom ři střelba vice rachotily.
Posléze protrhla se mračna a nesmír ny'ch prostředků umeni svého, pozo
ný lijůk způsobil takovy příval, že roval ovšem ještě jakýchsi zbytků
Jaromíra milovali ——nedáme drahou
mrtvolu za kořist nepříteli — bylt
naším za živa, budiž i ted, bychom
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vždy uhnsla. Než plukovník kázal
lékaři přísně, aby nic pronedbéno ne
životní síla. na konec u každého umí— bylo, co by Jaromíra smrti uchránili

síly životní, avšak nedával bezpečné
naděje na ten čas, znaje dobře, že

rajícíbo jako plamínek lampy ještě
na okamženi vyšlehne, aby pak na

mohlo; načež přeneirn bez prodlení
do nemocnice.
'

IX.
Samaritánky.
Strach jen na chvíli otrokům kůže,

Ale líska vždy a viuda věže.

Truchliva zpráva o četných obě
tech, ježto za trůn padly smrtí hr
dinskou, bleskem se šířila po celé
vlasti a nesčíslné rodiny uvrženy tím
do zérmutku nejhlubšího. Jediná my
šlenka poněkud mirnila zármutek tento,
že umřeli stateční vojínově na poli
cti v povinnosti svaté a že tudíž Bůh
Spravedlivý po skončeném boji po—
zemském jim neodepi'e koruny slávy
věčné; jiní pak, zvláště Slované, pevně
se důvěřovali, že potoky šlechetné
krve nemohou býti na darmo prolity
a že Bůh národu obětivému, ale v
právech svých ukíivdovanému na jiné
straně požehná za bolestně rény, kte
réž líté válka mu zasadila. Všude po
vlastech konaly se slavné zádušní
mše za pokoj věčný padlých hrdinův,
vlévajíce zároveň hojivý hnlsém útě—
chy náboženské do srdcí pozůstalých.
Nemenšího soucitu pak docházeli vo
jínové ranění, jižto zvláště pomocné
ruky svých vlastencův so dovolévali
a nalézali. „Vždyť jsou to naše dítky,
naši bratři, naši příbuzní, krajané naši,
kteří za nás ranéni byvše stenaji ho
lestí v cizině daleké — kterak bychom
neměli přispěli ku pomoci jim?“ Tak
se ozývaly soucitné hlasy po celé
vlasti, zakládaly se spolky vlastenecké
na podporu raněných vojínů v ne
mocnicích. Jeden však z nejšlechet
nějších spolků toho druhu byl spo
lek vlasteneckých matron, který si
položil za úlohu, raněné hrdiny zao
patřili důslatkem čistého prédta ob
vazkův a zvláště cupaninou na rány.
Na učiněné provolání brnulo se ob—
nošené hcbounké prádlo do škol vla—
stenských, kdežto je ruka nevinných

KléceL

,

dítek na vlůkěnka pečlivě rozpletala,
ve kteréžto milosrdné praci těž mnozí
dospělí se zúčastnili. Nejedao oko
se zarosilo při tom zpomínkou: Ach
kdo ví, nechystám—li obkladek tento
na rénu vlastniho dítěte, bratra, mi
lence? — Bylo to zvláště jemuocitné
pohlavi ženské, ježto neptestalo na
pomoci z daleka skýtaně, alebrž oso
bné se odhodlalo sloužiti raněným
vojínům v nemocnicích. Překrésný
řád milosrdných sester, jenžto se
druhdy na Krimu ve vojště francou
ském milosrdím svým proslavil po
světě křesťanském, ano i hlubokou
uctu vynutil muhamedánským Turkům,
tento nad skvělým příkladem svým
pobnul mnohé paní a panny k podo—
bným službám v Italii. K těmto mi—

losrdným pak přidružily sc zanedlouho
též jemnocitnc parmy » vdovy slo

vanské,

mezi nimižněkteré i vzne

šeným rodům náležely, jiné pak vzne
šenosti ducha a srdce národního znak
pravého šlechticlvi křesťanského na
čele nesly. Také paní Slavické, vdova
po nebožtíku bratru plukovníkovu při
družila se k bojovnicim těm lasky
křesíanské, kterýžto vlastenecký ano
hrdinský krok starý plukovník na vy
sost schvalóvnl, lituje, že stál-l vyso—
ké jemu na závadě jest, získali si
bojovnické slávy za vlast a krále.
Jitka byvši svědkem, kterak plukovník
tetu jeji blahoslavil, že své služby
věnovati zamýšlí raněným hajitelům
vlasti. nemohla sn ubraniíi touhy po
dobné. Mimo obecnou lásku křesťan
skou a vlastenskou počala se v srdci
jejím neodolateluou mocí náchylnost
k Jaromírovi dovolévati svého práva;
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vždyt pak jí nebylo tajno, že Jaro
mtrova láska k ní padla mocně na
váhu, když meč za péro zaměnil.

„Ach snad iJaromír
stená na půdě cizí,

můj porančn
nemaje sou

slraslné duáe okolo sebe. A já bych
směla oslyácli volání jeho? Unt se
obětoval za mne a já bych nemela
obětovali se za něho, v nenižto je
diné žije duše má? — Nikoli. Mám
jakési hrozné tušení -— bud jak bud
— nezůstanu pozadu za tetou, pak-li
přivulí k tomu můj otec, a proč by
nesvolil, an je posud vojín a pi'itcl
vojínů s tělem i dom?“
Takto pl'eniltala Jitka u sebe, an
tela její s otcem se loučila, kterýž
právě ohrnuv rukáv velikou jizvu
dceři ukazoval řka: „Hle i já byl ra
nčn milá dítě a nikdy nezapomenu
laskavého ošetřováni, kterého se mi
dostalo v domě ctihodné jisté paní,
jež mi byla ůtrpnou Samaritánkou.
Bůh jí to zaplat; bez jejího přičinění
byl bych to snad smrtí zaplatil, co
mi nepřátelská koule způSohila“ -—

Netušany boj citův otcovakých
s vlasteneckými omráčil starého vá
lečníka tím více, čím méně se čehos
takového nadál; voják 'potýkal se v
srdci jeho s otcem —- hrdinská mysl
.litčina náramně lichotila vojenské je—
ho cli ——ale srdce otcovské obdr
želo vrch, domáhajic se přirozeného

svého práva.
„Jitko, dítě moje milé, ty bys
chtěla opustili svého starého otce?“
tázal se hlasem přidušeným.

„Nikoliv a nikdy proti vůli vaší“
— osvědčovala Jitka, ovinuvšl bělost
nym ramenem šíji otcovu ; „avšak do
mnívám se, že bych tím způsobem
nejlepe prokázali se mohla důstojnou
otce, který nejednou život pro vlast
nasadil a syna boj0vnika bolestné
postrádá. Bůh, který zachoval vás
ve spoustě válečné, zachová a posílí i
dceru vaši, aby též ona navrátivší se
k vám zásluhou o vlast honosili se
mohla.“
„Probůht co ti to připadá ne
moudrě dítě,“ hořehovala přítomná
a při tom Vyskočila slza z očí šedi— matka: „ty blouzníš, nemajíc ani tu
vého Bořivoje. Jitka vidouc pohnutí šení, jakým nebezpečím _válka hrozi
otcovo příhodným byli, chopila se udatnyni mužům, ncrci-li nám slabym
tvorům“
ruky jeho a pzilíhivši ji pravila od
„Pod ochranou Boží jsme všudo“,
hodlaně: „Otče drahý. známi já hr
dinskou vasi mysl i lásku k vlasti a namítalu Jitka „a vy drahá tato,“ pra
Zcmčpinu; \in- a věřím, že byste i vila k pani Slavické „zajisté také při—
vy rád účasten byl zásluh vlasten— jmete mne pod ochranu— svou, aby
ského hoje, avšak vysoký věk váš chom společného včnce lásky k bli
překáží tomu. Zdaž byste v to ne
žnímu si vydobyli. Ostatek ctihodné
svolil, aby dm'ra vaše pokusili se roucho milosrdných sester jc svatá
směla o to, což nemožno a přec žá
příteli i nepříteli a nebylo nikdy ani
doucno olci?“
ncjsurovějšími divochy poskvrněno;
Plukovník zaraziv se nenadálou pod tímto rouchein není se nám tedy
touto řečí otázal se s podivenim: ničeho hnití.“
'l'etč llhila se nemálo tato srdna
„Co to zamyšlíš dítě milé? mluv, kte
rak toniu mám rozuměli?“
tost .litčina, přece však doložila vážně:
„Do boje ovšem nehodí se slabé „Dítě náleží rodičůma poslušnost jest
rámč moje,“ odvětila Jitka, „ale jako svatou jeho povinností; přivoli-li ro
leta citim i já v srdci dosti stateč dičové tvoji, nebudu na odpor, bys
nosti, bych ubohým raněným bojovni mne sprovázela.“ Plukovník dlouho
kům služby svá věnovala a takto stát zamyšlen jako na rozcestí, lio
účastnila se zásluh jejich. Dovolte nccné pak rozhodl se v tato slova:
otče mily', abych i já po boku své „Budiž vůle Páně naplněna, od něhož
lety stala se Samaritánltou jako ona přicházt váeliká vnuknutí dobré. Chci
šlechetná paní, která vám druhdy ii— itn největší obát položili na oltář
vot zachovala.“
vlasti -— své jediné dítě, své srdce.

.Idi s Bohem dcero drahé a dokaž
světu, sec jest posvátný plépol srdce
vlastcnského, sec jv.—trod Slavic-kých“
— a veliké hnutí mysli udusilo další
řeč otcovu.

Jitka na kolenou vyžádala si a
obdržela poniehnéni statečných rodi
čov a za nedlouho se octla s tetou
svou nic-zi Samariténkami v hlavul
vojenské nemocnici ve Verond.

Nemocnice.
Dekuji vám můj taličku
Za otcovské starosti;
Jest-li v bitvě nezahynu,
Dočkéte se na svém synu

V krátkém čase radosti! B. Jablonský.

Hrůzyplný je pohled na pole
smrti, na bojiště po uvedené bitvě —
avšak veškerá hrůza spousty válečné
soustřeďuje se v polní nemocnici. Po
nešťastné bitvě-u Solferina byly ve
škeré rozsáhlé prostory nemocnice
Veronské přeplněný raněnými, jižto
v nevýslovných bolestech se svtjeli,
srdcelomným nařekem naplňujlce či
roké síně. Avšak dobré nebo seslalo
ubožékům těm anjely útěchy v osobě
milosrdných sester, ježto neohroženě
konaly mezi nimi vznešený úkol Ié
sky křesťanské. Srdce ženské zajisté
už přirozenou povahou svou rádo se
kloní k nešťastným, soustrastně chýlí
se k bližnímu v nehodách, rádo po
mahé v bldéch postaveným, rédo té
šívé zarmoucených. Přirozené pak
útlocitnost tato nabývá náboženstvím
takové síly mravní a udatnosti, která
hotova jest, položili i vlastní život za

ném brána k životu lepšímu, věčné
mu. Dodávaly též stradatelům důvěry
v Boha, lékaře zázračného, a takto
zapuzujlee zoufanlivost staly se ochran
ci a lékaři duší. Veliké požívaly úcty
u nemocných, kteří se štastnými po
kládali pod ochranou jejich. Dn téže
nemocnice doncsen byl na večer mezi
jinými též mladý důstojník, těžce ra
něný, polonmrtvý; rozťatý obličej na
dobro byl zahalen obvazkem lékař

ským, tak že jej nikterak potnatinc

bylo. Odevzdali jej pod ochranu sc
stry Jitky, která s tetou svou v téže
nemocnici snmariténský úřad nastou—
pila. Za nedlouho dostavil se lékař,
donéšeje sám osobně medicina pro
nemocného. „Žije-li pak ještě?“ uu
zal se pečlivé sestry, která u lože
se modlila, na které kahancc noční
příšerné světlo motal.
Sestra místo řeči pokynula toliko
bližního z lásky k Bohu Takovou hlavou, obavajlc se, aby důstojníka
rekovností křesťanskou vynikaly sestry dřtmailciho neprohudila. Lékař cho
milosrdné ve Veroně. Ve dne. v piv se kahauce posvítil na nemocného,
noci ošetřovaly nemocných s takovou který se podobal více mrtvolu než
ohětivostí aléskou, jakoby pokrevným živému člověku; jvnom po'chvílcc
bratřím byly sloužily, nižédného ne— bylo vždy znamenati, že prsa jeho
einlce rozdílu mezi pénema nepéncm, lehce se dmula. Ohlédav tepnu ne
všem stejně propůjčovala se ochota mecného nařídil lékař, kterak má uži—
jejich. Ncpiestávaly pak na lékach volí a odešcl.
a službách těla se týkajíclch, nýbrž
„Ubožůku,“ povzdychla si sestra
lily zároveň halsém sv. náboženství Jitka po tichu, „tak mladý chystáš
tin srdcí ubohých trpítelů. Tem, kteří se již do hrobu. Ach kdo ví jestli
v zoufalství volali smrti na sebe, by můj Jaromír tebe již nepřrdckel —
jich trápení konec néinila, tém a ta či nékdc leží podobně raněn jako ty,
kovým stavěly na oči obraz umírají ale opuštěn mezi cizinci ——či žije
cího Spasitele na kříži. dnkládajicc, zdrav a zapoiucnul-li snad své látky,
že právě bolestnou smrti otevřena které proti opustila otce i matky —“

kterému po skončené válce chtěj oe
chtěj ruku k manželství podali musí;
dal. „Nechcete se napiti pro občer další i'eč uvázla ji v mdlobáeh mwych.
„llčda mi,“ zvolal zoufale Jaro
stvení?“ tázala se útrpná Jitka, ranč
ny však nic neodpověděl, nebot těžká mír — „že jsem neumí-el na bojišti;
posnd mrakota zastirala mysl jeho. byl bych aspoň jednou ranou dobo—
thenáhla však vítězila životní síla & joval — nyní novy'm životem tisícem
mysl jasnější navraccla se. „O jak Smrt mí nastavil, an bez tebe pi'e—
lehko je mi nyní po tom dlouhém span
draha druzko přiSerny hrob na mne
ku,“ jal se šeptati k obsluhující jej by zýval i v ráji. Ach a můj sok?
panně. „Prosím laskavý anjeli, kdo — je mu zachránil tivot před neprí—
koli jsi, zhav mne obtížného ohvazku, telem, abych zavraždil své vlastní
jenz tvář i oko mé zastlrtl, abych srdce. A přec nemohu mu odepříti
videl, kde jsem a poznal pečlivou zasloužené úcty pro jeho šlechetnost
Martu, která mne přijala pod ochranu a náklonnost ke mně.“
svou.“
„Je-li pán 1. Lípy sleehetný muž.
Ačkoli hlas .laromírův těžkou jak pravíě Jaromíre můj, tedy zajisté
chorobou valně se změnil, nemohlo nebude tak nevděčnym k tobě oehranci
se přece na dlouze klamatí milující svému, aby starší a jediné pravo tvé
srdce .lítčíno. ,.Probůh, to on, to k srdci mému pírušiti mel sňatkem,
jeho hlas, to můj Jaromír sám“ — a který jej nikdy blažcny'ln učiniti ne.
sundala za žádostí nemocného obva— může. Na nejvýše ruku bych mu po
dali mohla co přítelkyně,
srdce
zek s hlavy jeho.
„Prohůln Jitko, má Jitkol“ zvo ale nikdy a nikdy. Upokoj se .laro
lal důstojník u vytržení, avšak jako míre, opakuji, je-li, jak jsi pravil,
muž, upustí
by se zpamatova!, doložil: „Odpusť— pán'z Lípy šlechetný
tež clna sestro, myšlenky se mi ple sám od zamýšleného u'íatku; aby se
tou, vidím, že jsem posud nemocen, to stalo, pence-hej moč samotné na sta
chorobná obraznost moje mne skla rosti, já suma půjdu k néínu a vyje
mala.“
vim přímo, co na srdci "táta.“ Za
„Nikterak, neklameš se Jaromíre několik dní, ve kterých Jaromír pa
můj,“ odvětila Jitka nad míru dojata trně okříval, vešla do Svetnice teta
nenatlálým tím objevem a klesla ve Jitčina, která, jak známo, s ní záro
veň stala se sestrou křesťanské lásky,
mdloba'ch vedlé lože jeho. Jaromí
rovy illy projel elektrický proud ta avšak o Jaromíru jí posnd Jitka nie
kovou mocí, že zapomene dosavadni aepověděla, chtíc ji překvapili, až by
Své nestatečno>ti se uchopil a jal se úplně uzdravel. „.litko nelekej se,“
.litku křísiti vodou, kterou právě na pravila teta, „tvůj zasnoubenec pán z
občerstvení proil byla donesla. Akte
Lípy práve donešen byl z bojiště do
rak by byl neměl nasadili posledni domu tohoto, poraněn jsa na smrt'
sílu svou ve službě anjela milosrdné— dělovou koulí. .la chvátala bez me—
ho, kterýž k vůlí němu Opustil otce škaní k obsluze jeho; ubožak, jak
i matka i domov milý. Jitka na kratce byl dojet, když mne poznal a jak
proeitnuvši ze mdlohy spatřila se v na jsem mu zjevila, že i ty se mnou se
rnčí Jaromirove, jazyk jejich obou tu nacházíš, tu zatoužil před smrtí
aSpnli ještě jednou spatřili tebe. Proto
však oněmél, nemaje slov, aby vyjá
dřil, co cítilo jejich srdce. Teprv po rychle za mnou, aby nebylo pozde“
drobne chvíli Vypravovali si ohapolné Po té řečí teprv padlo jeji oko na
osudy, kteréž se byly sbehly od té Jaromíra, který míče na loži poslou—
chal nevinu nenadálou.
doby, co se domnívali na věky raz
loučenu bytí. Jitka s třeaoucim se
„Svatý Bože,“ vykřikla leta Anna
hlasem konečně se přiznala, že ji otec „není-li to Jílka tvůj Jaromír, kterého
ošetřujeě? — „Nemylíš se draha teto,
už zasnoubil plukovníku pánu zLípy,

Po krátkém spůnku procitnul díl

atnjnlk a zdalo se,

jakoby

nčco ža“

w '
tot on ;“ a vyložiia na rychlost způsob pečně raněn, ale nyní už OkřÍVŘ v
podivného toho shledání. .laromir mlče téže nemocnicí naší, já sama jsem
podal sestře Anne třesoucí se ruku. jej ošetřovala. Vím tez, že vás ve
Nebylo však nazbyt času, aby Jitka
lice ctí a kdyby bylo možné, zajisté
nepromeškula naplniti touhu zasnou
by ještě jednou života svého se od
bence svého snad posledni. Sám .la vážil pro zachování vaše.“
romír ji k tomu nabízel rka: „.ldi
Tvei—plukovníkova sc vyjasnila
Jitko, kam tebe prozřetelnost Boží nenadálou zprávou, ze Jaromír ne—
volů, která řídí osudy naše. Treba
umí'el a projevil svou žádost, uzl'íti
to můj sok. přeji mu od srdce, aby jej ještě jednou, aby mu svou vděč—
ho pozdravil Bůh jako mne útlou tvou nost osvědčil.
péčí. Společné neštěstí spojuje sou
„Tomu nic neprekáží! ujišťovala
citem neodolatelným inepí'átely. Sta Jitka, „Jarolnirmů již lolik síly, aby
niž se vůle Boží.“
vás navštívíti mohl, libo-li, zavolám
S radostí privolil plukovník a
Jitka tolikery'tn & [alt,různým po jej“
za
nedlouho dostavil se Jaromír k
citem zachvácená sotva se potácela
na cestě “k raněnému zasnoubenci _němu. Těžkou nemoci vzkvetly na
svemu. Plukovník bez toho v letech jeho líelch lilie místo růtí, které druhdy
pokročilý, nyní pak velikou ztrátou
tolik mladické vnady mu dodávaly.
krve na smrt zemdlcný podobal se Pochopitelná však rozjitřenost mysli
více mrtvole, než živému člověku. na cestě k sokovi svému zaplašila
Oko měl přivřoné, které teprv se posledni kapku krve z tvai'í Jaromí
poněkud otevřelo, když Jitka se při rovycb, tak že se ho plukovník tě
blltil.. k loži nesmělýtn krokem. Po měl' polekal.
„Vítej dobrý Jaromíre, ochranče
ddvaje jí studenou pravici jal se po
tichu šeptati: „Hle milé dite, svatba můj.“ oslovil jej; „chvála Bohu, žes
moje přiblížila se dříve nadání ; citim, zachoval mladý tvůj život, který jsi
to ji za nedlouho slavili budu, ale druhdy pro mne nasadil! lilo osud,
kterého si mne tehda uchránil, za
na — onom svt'tč. Nebylo mi sou
zeno, podati tobě rukuuoltáre; mam sáhnul mnc přec . jak znamendm,
však za to, že aspoň těch několik dobojuji tuším brzo. Mluv, čim se
oknmžcni mi osladís přítomností svou, ti zavděčiti mohu za oběť, kterou
které mi ještě zbývají na tomto světě.“ jsi mi prokázal :; nebezpečím života
„Za svatou povinnost si kladu“, Svého ?“ —
odvětila ůtrpnú Jitka, „obětovali vám
„Nežádám jiné odměny, než aby—
ste p. plukovníku i dále v lásce za
své služby pane plukovníku a nepro
choval sveho Jaromír-a.“
mcška'm nic, čím bych přispěli mohla
„Dále, dále,“ opakoval plukovník
k vašemu uzdravení. Koho otec můj
tak vroucně miluje, tomu nemůže za pohnutým hlasem — „to tuším na
jistě i dcera úcty odepřlti, zvláště tomto světě nebude již dlouho -“
„Nikoli p. plukovnlkm“ osvědče
pak jů, jenz jsem své služby věno
val Jaromír, líbaje ruku jeho ,',tobo
vala všem hrdinům raněným bez roz
dílu.“ -—
Bůh nedopustí, abyste hrdinskou dnt
Plukovník pojav ji za ruku po ho již skončil. Nebe vám seslalo
někud se utišil jakoby adřlmnul. Bo anjela dobrého, jeho! péčí i já vy—
lesti zatím novou silou zrůstajíeí pro— vázl jsem z jícnu Moranina (smrti);
budily jej na kriíce. „Ach co mi tatěž útlá péče Bohdů zachrání něm
bylo na plat, že šlechetný můj po také drahy život vu.“
„Dobře nazývúě .larowlre Jitku
bočník Jaromír svůj mladý život na
sadil za mne, an nyni přece umřlti anjelem; nebol jenom anjelskě duše
musím.“
mohou takových obětí přinášeíi pro
„Neuml'elJaromír, ochrance nič,“ trpící bratry, jako Jitka. Nuže, an
odpověděla Jitka; „byl sice nebez jí sim anjelem nazývěš, měn: za tu,
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žc ti nemohu vzácnéjšítbo dědictví
po sobě zůstaviti, než ji, které jsem
svou ruku k manželství podati hodlal;
an však v tom

není

vůle Boží,

mně náleží vám; doufam, že na mne
nezapomenete. Tam u Boha opět se

shlcdáme.“

———

zů—

stavuii ji co nevěstu tobe, jenž jsi
nejvice m6 vděčnosti beden.“
Napotom pojav oba za ruce do
ložil ustavujícím hlasem: „Budtež svoji
a žijtež blaze; veškeré dědictví po

___——

Listina darovací na kvap se vy
hotovila a plukovník podepssv jiumt
knul na věky, usnul libé v náručí
těch, kteréž ublažil & kteří do smrti
ve vděčném Srdci ctili pamatku jeho.

'

XI.

Mir.
Slulné smelost založila se chvílí,
Kde co přiliš, aim i lev » vadilí.

*

Klicel.

Jasna Panno! na oltář tvůj kladu ty a hlavy růže,
Dnů jara meho milých ozdobu nezkalenou;
Žebnati roč smčnčný ten vínek |. myrty domací ;
Jak ona, ktčatí nech v zelenoati trva.

»

Po osudné bitvě u Solferina, kte
rážto na tisíce kvetoucích životů po
hubila z obou stran. vzešlo z nena
dání opět slunce žádoucího miru nad

však, JaromiruíJitce,

Čelakovský.

svítila na cestě

k domovu zlatá hvězda naděje, že
konečně nejví'elejší touhy jejich na
plněny budou.
Villaí'rankou,
rozesilajíczlaté pa—
Stary' plukovník Bořivoj, nemoha
prsky své po celé Europě. Vítěz a se účastnili osobne války italské, bo—
původce nešťastné pro Rakousko val joval přece v duchu po boku chrobró
ky, učinil sólu první krok ku smíření. armády rakouské. Maje ustavičně ma
N“ Zeměpán pak, v jehož srdci ta pu bojiště před očima, stopoval podle
ska k ndrodům zvítězila, nazamítnul novin každy krok strany jedné i dru
ruky na amíl'cnou podávané, věda hé, důlní plany, očekávaje na každý
že palma pokoje panovníka i národy den, že konečně rozhodnou bitvou
více zdobí a blaží, než krvavé věnce ncp'ritel podstoupen a na hlavu po
vítěze nejslavnějšího. Jako po dě ražen bude.
sné bouři pí'íroda veškerá navratu
Odbila jedenácti před polednem,
alunco rsdostnč vítá, tak velebila vlast netreíivši našeho plukovníka jak oby
Pána Boha za nebeský dar míru, jenž čejně u psacího stolku, na kterém
učinil rázem konec krvavému boji & mapa bojiště rozložena byla. Podle
nesčíalným slrastcm jej sprovazejícím. včerejších novin vyznačeno bylo po
Padlým za vlast hrdinům věnováno stavení obou armád špendlíky do ma—
vděčné slzy a modlitby vroucně vstu py vpíchnutými, husté kotouče z dým
povaly za ně k nebes trůnu po celé ky plukovníkovy vystupující zahalu
drahe otčině. Ranění pak vojína-vé, valy papírové bojiště jakoby kouřem
jak mile poněkud pookřali, pr0pnuštéli dělovým, tak že ustavičně veliké oku
se do domova svého z nemocnic pře láry své protírati musil. Byl! pak
plněných, aby na čerstvém vzduchu sám už jako na špendlíkach, nemoha
se dočkati nového čísla novin . ko
avevsenáručí
svýcthI'íbuzných
díí mandoval zatím hlasitě k útoku na
zotavili.
aké našemutímJaro
míru dostalo se dovolení, aby se na nepřítele, až posel poštovní vstoupil.
čas na Moravu navrátil a otužil na Vytrhna mu noviny a rukou zarazil
nove zdraví porouchané. Jitka s te se velikým písmem, kteréž na čele
Ač—
tou již dříve jej předešly; oběma listu bldsalo: „Mír uzavřen.!
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cestě unaven, nemohl ani oka za
mhouiiti pro starost, která jej opa
novula, když promítal. kterak jej plu
kovník uvítá, na co důstojník o Jitku
nečně zastaveno a že hrdinskádcera,
ucházeli se bude. Naděje mu ovšem
po které tak velice toužil, opět do svítala, ale zdaž ae nemohly na novo
náručí jeho se vrátí. S radnatí pu— svrhnouti vrtochy stareho podivína?
trnou Chvátal do pokoje manželčina,
Při těch a takových myšlenkách
aby ji uloženou tu novinu nanalnil. bylo mu dušno ve světnici a tudíž
Oba stal-í manželé a s nimi tisíce chvdtal na čerstvý vzduch ranní, \c
srdci zplcSnlo, děkujlco Bohu a že— kterém se rozmanité hlasy zvonů ko
hnajice otcovskému vladaři z daru líI-aty ke službám Božím svolávajícc.
svatého pokoje. Od té doby. co mir Kterak neměl hlasu toho uposlechnou
prohlášen byl, toužebně vyhlídali otec ti? kterak neměl oběť dikn vzdůti
t matka den co den návratu svých Tomu, který jej zázračné zachoval ?
milých z Italie. Za nedlouho napl Kterak nemel pokořiti se Hospodinu,
nila se nadeje jejich ——
Jitka a tclou
v jehožto rukou Spočíval další osud
ověnčcny vuvilnem křesťanské lasky života jeho ?
dorazivše do Brna — nelly se v mt
I vstoupil do Lorety, kdežto už
dříve, než |in vojákem, denne mši
rnči nlukovnilmvě a choti jeho.
Štastný oter takořka zmludnul u sv. slýehúvul. Tajemné pološero této
pohledu na milovanou dci-ru, která kapličky povždy jej naplňovalo sv.
nyni mnohem lásky hodnějši jemu se hrůzou, oko nenulézalo tu nijaké
zdála, an hrdinské srdce tak skvěle roztržitoati. V nábožných myšlenkách
osvědčila před celou vlastí.
povznášeje duke k trůnu nejvyššího
„Vítej dítě milé,“ volali oba man ani neznamenal tentokráte, že opodál
želé líloajícc Jitku o závod, „Bůh tebe klečelo dvě osob, které také za něho
ochránil, naše modlitby nebyly na se modlily; bylat to Jitka s tetou,
darmo, které jsme denně k nebi za přišedše do chrámu za touž pííčinou
tebe vysílali“
jako Jaromír, aby poděkovali Bohu
Jitka a tetou přemoženy citem za šťastné navrácení. Po mai av.
radostným nepostačily zvědavému plu vyšli z kostela rozličnou dobou, ne
kovníkovi odpovídali k otizkám ste— vědouce, že jich Společná modlitba
rym. Když doslechl o těžkých ra tak na blízce Spojovala.
O deváté vkročil Jaromír do
nách. kterých ncsčíalní vojínové za
císaře utržili, jiní pak rekovně sko příbytku plukovníkova se srdcem
nali na poli stavy, zvolal pohnuté: stísmlnym, jakoby do bitvy kráčel.
„Hln, že pravda svatá, co jsem vždy Zlatý záslužný kh'ž za udntnost skvél
říkával, že není nad vojaka; nechat se na jeho prsou, \ice však ještě
jiní obětují za vlast všeliké jmění své, vážnosti dodávala mu v očích plukov—
jenom vojín za ni nasadilo nejdražší, níkových jizva na čele, nejbezpeč—
co má na světě, svou krev i život. nější to důkaz chrabrosti mladého
A proto cpakuji, není nad vojáka, setníka.
„Prosím za odpuštění, že co ne
jenž pochopil náležitě velikou úlohu
povoláni svého.“
známy' osměluji se Vačnosti obtěžo
Starý hrdina bylby jídlai spánku vati,“ dí nesměle Jaromir, „přicházím
zapomenut, pro samé doptávky, kdy zrovna z bojiště, bych jednomu z
by starostliva matka nebyla ho upo nejstatečnčjších údů našíarmady svou
zomlla, že navrátilcům po dlouhé ce poklonu složil.“ —
Srdce starého vojína zaplesalo
atě potřeba odpočinku. Šli tedy spat,
dalšího hovoru nazejtí'i si ponechavše. při těchto slovech a velmi srdečně
Téže noci dojel po železnici do podal svou ruku setníkovi, jako—
Brna také Jaromír. Jakkoli byl po by dávní už přátelé byli bývali. Roz
koli byl od srdce přál, aby neli, jak
říkal, napi-od hyli Frankosardům notně
vyprášili, přece ho radostně dojala
zpráva, že prolévání draho krve ku
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umí se samo sebou, le se ihned v
hovoru svém octli na bojišti. Přede
vším musil Jaromir vypravovali, pti
jako to příležitosti se mu dostalo u
sluznébo kříže a ještě zdslužnější
jizvy, která zdobila čelo jeho.
Selnik mluvil o sobě velmi
skromně, což mu tím více ceny do
dlvalo v očích zkušeného bojov
nika.

,

„Stastny otec, který takoveho
hrdinu vlasti nazy'vd svym synelnl“
zvolal nadšené plukovník, přivinuv

Jaromíra k srdci.
„Tím neštastnějílí však jsem já,“
doložil truchlive Jaromír, „un již ne

mim ani otce ani matku,_kíeí'l by se
z navratu mého potěšili. Ze však po
sud žiji, děkovati mám pu Bohu jv
dině ušlechtile drei-i vaší, kterážto
obětivou službou svou můj život, té
měř ztraceny, mi zachránila. I při

svaté mezi muži, tím více mezi vo
jizvy.“

„Ano, tak smýšlim i já;

nepo—

chopmi však, proč tato námitka“
„Nula vezli-ž. tedy, moje dcera
již je zasnoubena pánu z Lípy, pod
plukovníku a důvnemu příteli mému,
kterýilo rovněž jako vy bojoval za
vlast a krále v Indii — jak mile se
nyní po skončené vala-enavrátí, bude
>.ntlm ——já i Jitka zaručili jsme se
mu svým slovem. Zapí'isahdm vas te
dy co muže šlechetnehu, byste srdce
moji.dceny vyznáním lásky nepobou
til, nn nikdy manželkou vašíbýti ne
může. zůstaňte však našim přítelem
drahym, ano mým synem, kteréniui
otec. ničeho! ncodepi'e mimo to, eo

cti avon zavázán jest odeptítif'
,Nestává-li jiné překážky,“ od
větil radostně Jaromir, „tedy Bůh
sám propouští vás z daného slova;
hrdinsky vás přítel pán z Lipy, kte
c—hdzim, bych ělechctny'm rodičům i réhož jsem osobne znal a zneobme
dreI-i vzdal osobne své nejví'elejsí
zené jeho přízně se těšil, nenavrátí
díky.“
se více; umi-el! zajisté těžce poraněn
Tvá!- plukevníkova se polila po
v rukou vaší dcery i mojich“
citem radostného překvapení. „Dvoj
Plukovník poslouchal jako omrá
násobně mne to těší, an takovou za
čen
tuto nenadálou novinou, slzy mu
sluhou se honositi smí dcera moje,
zachovavši vlasti takoveho hrdinu. vyskočily z očí jako hrach, jevíce
hluboký bol pro ztratu dobrého pí-í
Bohdej, aby vám oběma nebo že tele a nnstůvajicího zetě.
hnalol“
Po chvíli pokračoval aetnik: „Ja
„Nebe nam zajisté požehná pane měl to štěstí, že jsem už dříve v
plukovníku, pak-li vy co otec po—
jedné
šarvátce zachránil život dotče
žehnate své šlechetné dceři a mne
ného pána a od té duhy stal jsem
přijmete za vděčnébo Sytm svého — se miláčkem jeho. Hle, tuto mam úpis.
dovolte, abych život svůj na vždy ve kterém mne s dcerou vaší před
věnovati směl té, které mi jej zachovala“ svou smrtí učinil dědicem vebkera
takto mužně vyjadril se Jaromir -— jmění svého.“
podivaje svou pravici píekvapcnému
Plukovník nahlédne do spisu zvo
plukovníkovi, který jí však zbledna lal: „Šlechetná duše až do konce!
nepřijal.
Bůh ho oslaví“ pro slzy nemohl dale
„Otče šlechetný dítěte šlechetné—
ho“ bědoval setník, „vy byste chtěl
„Kelby mi nebe dnlo, abych ztrá
zahubiti život, který zachránilo vaše ty te vaši aspoň poněkud nahradili
vlastní dítě ?“
mohl,“ dí pohnuté Jaromír.
„Moje slovo mato pane setníku.
„Neukvapte se pane selntku sou
dem nespravedlivym. Bůhtě svědek, postarejte se tedy, aby svolila téz
ze bych se přeštaatným pokládal, Jitka, nebot jí zůstavuji z (1le avo—
moha vis naz vati svým synem — bodnou vůli.“
„.Ie-li tomu tak, tedy nelze mi
ale jakožto vejln uznale zajiatd rov
nu jako ji, to slovo dané musí býti déle tajiti, le srdce Jitdino již dávno
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mi náleží, a že toliko svou ruku mo
hla podali jinému; nebot vězte pane
plukovníku, že před vámi stojí Jaro—
mír Medíansky, týž mladík, jenž
druhdy nerozvěilivou návštěvou dce
ry popudil na sebe hněvu starostlivě
ho otce. Dověda se však od ní ne
změniteíněho úmyslu Vaěnostina, že
nedáte nikomu své dcery za manžel
ku leč vojínu, zůstavil jsem dobro
volné dráhu kanceMřskou a nastoupil
jsem cestu jedinou, na které mi sví
tala naděje vybojovati si dvou pokla
dů zároveň -— lásky totiz matky i
dcery, vlasti i cnostné choti. NuZe
doufám, že slova daného nevezmete
nazpět a požehnáte nam.“
Tu vstoupily do světnice matka
s dcerou a stary plukovník bez dlou—
hy'ch okolků prohodil vesele:
„Hic přicházíte právě vhod k
námluvěm, a doufam, že tentokráte
matka i dcera budou spokojeny s
mou volbou. Nuže podej Jitku ru
ku panu setníku Medianskému, jemuž
jsi prý už dříve zadala srdce, jižto
si však nyní hrdinskou dráhou za
'
sloužil.“

Štastni snoubenci podavše si ruce
k věčnému svazku pokíekli na kole
na před rodiči , kteří jim po
hnuté žehnali, hojných slzí radosti

prolěvajíce; napolom starý plukovník
odepial svůj meč a podávaje ho .la
romíru pravil vážně:
„Ejhle nejdražší dědictví rodu
Slavickěho; já tímto mečem po otci
zděděným bojoval jsem vždy věrně
za vlast a krále; tobě ho odevzdá
vám statečný synu můj, abys i ty jej
do smrti se cti nosil na obranu otčí—
ny drahé a na památku zachoval po—
tomkům svým.“
Při těch slovech stáhla matka
zlaty prsten svůj z ruky a navleka
jíc jej na prst Jitčin doložila ptidu
šenym hlaseni:
„Tento prsten daroval mi druhdy
tvůj otec, jd jej nosila si po dnešní
den bez úhony; přijmi jej dítě na
památku od své upřímné matky, zacho—
vej svatosvatě věrnost manželi svému
jako matka tvá a nebe neodepí-e vim
nikdy svého požehnání.“
Za nedlouho poiehnala i Církev
svatá ětastněmu sňatku.

!

Drobnůstky.
Jistý starý pán měl ve zvyku,
že u vypravování poslední svá slo
va vždy opakoval. Jednou vypravo

val, jak
byl „a
na najednou
honbě, vyě
a pravil
mezi
jiným:
a rá
na —- rána -—.“ Jeho přítel vedle
sedící obrátiv se k němu tdzal se

nejsa spokojen, pravil s opovržením:
„Co mám s tou fatkou dělat?? _
„Dejte tcn krejcar některému že
bráku,“ odpověděla paní mírně a
odešla.
Růžence znají i Arabové, a od

ho: „Pane Ondřeji, to jste vystřelil
z dvojky ?

říkaji podlé nich své modlitb
ne—
bo průpovědi kor-anu. Místo Hžku

Skrblík dal žebrákovi koláč;
žebrák popadl noviny tie stolu a
chtěl do nich koláč zaobaliti. „Co
to děláte, vždyt jsou to noviny !“

visí na růžencích těchto arabských
mosazn' hřeben, jímžto si Arabové
při mo lení vousy pročesávají; mytí,
česání a jiné čistění těla 'est unich
kromě modlent taktéž je nou část-»
kou výkonné nábožnosti.

zvolal skrblfk.

——„Dobře,

dobře,“

řekl žebrak, „když vy někomu ně
co dáte, patři to donovinfIl
Žebrák

žebra—l—
na ulici

ani o

almužnu; i dala mu krejcar.

ebrdk

Pravého přítele těžko jest na
leznouti. Proto pravil Aristoteles mu
drc řecký příhodně: „Přátelé milí,
není! přítele na zemi !“

Vira a Osvěta.
Bůh učinil dvě světle velin. (l. Nej.)

Nenít ve světě větší podlosti nad sti naěi vraha, čili nepřítele cizo
nevděčnost; když totiž buď jedno zemce, jenž loupil statky a pustoiil
tlivý člověk anebo celý národ, bud' krajinu otcův našich? snad je vy
jednotlivá obec anebo cela vlast svobodili z rukou Ekoditelův a z
zapomínají na vůdce, dobrodince a Egyptu ciziho? Nikoliv — toho ne
osvoboditele své, ba ještě snad i potřebovali tehdáž Slované. —_——
zlým se jim odměňují; jak to vidí
Když sv. naší apoštolové Cyrill
me na židech Christa ukřižovavších. a Method vstoupili na naší zemi
A protož z celého srdce nenávidí otcovskou, tehdáž byli jsme ' my
nevděčnost Bůh a stíhati nepřestá pod herlou velemoudrěho a národu
vé kletbou svou; a protož i v hru svému věrně oddaného knížete Ro
dích (srdcích) naších budíti musi tu stislava svobodní, mocní a slavní!
největší proti sobě nenávist.
Ríěc naše velkomoravská, daleko do
Jakož však nevděčnost mrzko Rakous a Uher sáha'ící, vymihala
stí jest před Hospodinem i člově nám u všech známýc národův úctu
čenstvem; tak zase vděčnost je a vážnost; jmeno slovanské napl
sti! jednou z ne'jssnějších hvězd na ňovalo úzkostí srdce nejednoho sou.
obloze života
řestanského, jestit sedního panovníka. Cyrill a Method
ovoce pravého náboženství. Jakým nejsou teda zakladatelé svobod ,
miro
však činem projevována bývá vděč moci a slávy pozemské
nost tato těm, jižto ji zasluhují? našeho; ale oni položili ve vlastech
Pokud živi jsou, — zvláštní počest slovanských základy decela jiného
ností, ochotou a oddaností ; když kralovstvi, základy kralovstvi Boží
však už posvátná země v lůně svém ho, jež jsou:_vira a osvěta, nů
ukryla drahé kosti jejich, — živou, boženstvi a vzdělanost, základy to,
věčně čerstvou pamětí. Něrodově a jež rheč ne Eatelský rozbouřiti po
vlastí stavějí otcům, dobrodincům, savad nebyl, aniž na věky bude
osvoboditelům svým velikolepé po s to. Slované obrácení jsou na víru
mníky, — dítky pak rodičům svým křesťanskou svatými bratry Solun
dobrým kladou ktíže, vrby smutke . sky'mi Cyrillem a Mcthodem! —-—
vé, aneb aspoň rozmarin zelený na
Kdo a to jest uvažíti a ocenítí,
jejich čerstvé hroby, a y u tichém co to znamená, býti křesťanem, ra—
večeru ve stínu jejich cedili slzy vým osvíceným křesťanem, ]: o s
vděčnosti.
to jest uvážití, jaké to veliké moc
l v děje isu čili historií naše ností v životě každého naroda: víra
ho slovenske o národa zamamenani a osvěta,kdo teda uvéžiti jeststo, ja
jsou dva v elicí a práv ě sva ké. i mím sv. naši apoštolové Cyrilí
tí tu už o vé , kteřížto žívot svůj a Method proukíízali dobrodiní, ty
i pot tváři svých věnovali jsou to dvě drahé perly, víru a osvětu
národu našemu. Jmena jejich pre nám přinesěe: ten uzná, neni-li jinak
slavnáCyrilla Methodjako zlým před jat předsudkem, jak
dvě veliké hvězdy třpytí se na velikých d ův povinni jsme těmto
nebi, a nepřestávají svítiti každé nej většímpo Bohu dobrodincům
dobré duši slovanské, jež vděčným naším. Katolíci, Slované! kterak
lasky plným k nim posil—áokem. davali jste tuto vděčnost na prolí těm
'ež jaci byli skutkové jejich na dvoum Svat. vprvém tisicletína na.je—

národnírdislovanské?jaké dobrodiní ve? 0 raduj se slovanský lidé můj! .
nam od nich proukázana? jaké ovoce Plesej Vltavo, Moravo, Vahu a Hro
prací jej ich? —-Snad vypudili z vla— ne! po vašich

čarovných březích
:)

ss
kráčel t svaté nohy apoštolů. Rado
stí ozšvejte se údoly i hory naše
překrásné, ježto jste byly svědkové
svatých činův jejich a posluchači
svatých slov jejich! A ty nebetyčný
Hostýne! ohlašuj radost naši světu
celému. Nepřestttvej však ani ty
plesati duše mé, žet mi popi-éno
účastníkem býti těchto redestí svě
ta slovanského, a že mi dopřáno
bylďdočkati se tisicletého příchodu
sv. Cyrilla a Methodia na — Vele—

hrad. Ty pak, lide můj, zvelebuj
Boha v písních sv., že poslati ráčil
k otcům našim tyto dva anděly,
proroky, blahověsty svaté že uči

rem možná u1'latiti Boha a dojíti
slavného důstouenství u věčném kré—

lovství jeho. „lPřisahalt zajisté Bůh,
žejen tí, kdož uvěří, vejdou do od
počinutí jeho.“ (Žid. 4, 18.)
Jakož však bez víry nemožno
jest, líbili se Bohu (Žid. 11, G.) a
věčného dojíti spasení, tak i pravé
hlaho a štěstí pozemské jednotlivých
lidí i celých národův na. víře se
zakládá.
A protož po všecky věky ne—
bylo duchu zlélnu na ničem tak
záleženo, jako aby nás :. drahé této
perly oloupil. Za tou příčinou vysí—

lal vždy zástupy krutých napmti

nil hvězdy dve, aby ukázaly ném nepřátel, jejichžto úlohou bylo,
cestu do nebe tobě.
Jakým však činem nejlépe
cslaviti můžeme velepamátný rok
tento? jakým jiným činem, než
když především na mysli i v srdci
uvážíme přenesmírnou cenu těch
dvou drahých od sv. Cyr. n Mc

perel víry
athoda
osv mím
šty, přinešených
jejichžto 'iasný
hlcs
tak blaze

vína?!

ozářuje nám cestu ži

Právě jest tomu t i s í c let co
sv. Cyrill a Method přišli na Boží
pokynutí a k prosbém slavného
krále Rostislava do vlasti našich,
aby pohanské ve tmách pověry a
modloslužby pohrůžené slovanské
předky naše obrátili předně na. ví
ru křesťanskou, t.j. přivedli k pc
znání Boha trojjediného.

A tato víra,

toto poznání je

sti první ta drahá od sv. Ulahově

stův našich ném donesené po r la,

dražší nad zlato a stříbro i nad vše
líké klenoty a poklady pozemské,
jasnější a vzácnější nad hlcsk koru
ny, slunce i hvězd. Kdo ji má,
bud si jednotlivý člověk neb obec
anebo celý národ , největší na
Svčtš

bohatství

má. ;

bohatství ,

kteréž smrtí jeho nepomínc, ale
i na onen svět sprovodi jej, aby
blaženosti z něho vyplývající včřnč
' oplýval. Za tuto cenu jediné lze se
dostati do nebe, tímto jediným da

duchovní i hmotnou zbraní, slovem
i skutkem odvrátiti nás od Christa
a vštěpiti do srdce křesťanského
nevěru a ncpravost. Vízlne jen ona
první tři století křesťanská, jak nám
je vypisuje „Dejepis Církve sv.“
Nebyluť místečko na celém oboru
sveta starého, o'kudž by se nebyl
ozýval pláž a kvílení pronásledo
vaných, trápených a mučených duší
křesťanských. Věrni synové a dce
ry sv. Církve katolické, jichž svět
nebyl hoden, žalaí'ováni jsou, mr
skani a tepání, paleni a sekání,
mečem vražděni li věšeni, hladem
usmrcováni s. divé zvěři metáni, od
těch, jimižto byl Christus kamenem
'UJ'RZUB
'
skalou pohoršení, Židův
totiž a pohanův. Ale oni stéli ne
pohnuti ve víře své, opření jsouce
o svaté dřevo kříže, a nie je ne
bylo v stave odloučiti od lásky
Christovy a od zákona jeho svaté
ho, ani slib ani hrozba, ani sláva
ani umučení. Buď vítóziti anebo
umí-íti bylo heslo jejich.

A jakovát byla víra, takoví
byli i skutkové jejich; tak že sami
nepřátelé ohani obdivovati jich mu
seli a nejkrásnější o nich vydavati
svědectví. Komu nejsou známa slova
Plinia mladšího, pohanu, v ten smysl
ku císaři Trajanovi znějící: „že se
shromážilují v jisté dní, a činí chva
lozpčVy ke cti Christa, jejž za Bo
ha mají; pak že se slavné zavazují

67

zdržovati se ode všeho zločinu, ni
kdy nezlomíti slovo dané anebo za
příti statek u nich složen '.“
Hle, takovéto byly s utky živé.
víry prvokI-estanův ; avšak netoliko
jejich, nýbrž i praoteův našich, do

kud' drah

klenot víry

v srdci

před očima čili raději z něho vy
puzen jest, a tmy husté bid, bolesti

a smrti zahalily dee

tak šťastné

živobytí jeho. Příroda

cela v

pannenské nevinnosti vyšla
z rukou Božích, jako duchové ne—
beští, došlat v Adamu svě-ho poru—

svém nos' i, kterýž jim sv. Cyrill a šení a svobodnavůlelidska sk I on
Method před tisícem rokův donesli. něj ší učiněna j est k u zlěmu
V srdci zajisté nábožném a víry nežli k dobrém.u. Od tohoča
lném nemůže býti nepravosti, ne su lidé vzdalovali se vždy víc a
ot tsm přebývá duch Boží, jehožto víc od Boha, víry i zjevených přiv
ovoce jestit: „láska, pokoj, trpěli kázání Božích; lid zapomenul na
vost, dobrota, dlouhočekáni, tichost, Boha i svatou vůli jeho, tak že Bůh
víra, mírnost, zdrženlivost, čistota.“ toho lítovatí počal, že stvořil ělo
(Gal. 6. 22) Blaze teda tomu člo věka a přinucen byl, dle věčné spra
věku, jenž chodí za ohnivým slou vedlnosti své potrestati ho všeobec
em víry na poušti světa tohoto! nou otepou.
ež nic nebylo lepší ani po
leze národu, jemuž slunce viry křest
svítí.—
kolení nové a Noema pošle. Potom
Věčně nešťastný však ten, je stvo jeho na nesčíslné roz v ě !
muž zhasína nebeské světlo toto mi vené kmeny i národy a po
losti Boží, aneb docela už se mu vším rozptýlené světě, zkažený ma
zatmělol Ncbot čím více vzdaluje jíc rozum i vůli, následovalo osten
se od slunce tohoto, tím více pohru porušené přirozenosti. A
žuje se ve tmy nepravosti, až ko čím více vzdalovslo se od slunce
nečně zahalí jej noc černá, a ne vi r y v Boha a vezjevené pravdy
šťastník ten bloudě scmo tsmo po jeho, tím více zatemňovaly se rozum
cestách křivolaky'ch, neschodných, v jeho a mysl, tím hlouběji padalo v
propasti všelikého z'ébo nalézá.stra tělesenství a.nepravost, ažse koneč—
šlivý hrob svůj.
ně octnulo v ů lné nevěře, nezna

Ano nevěra

jest všeho zlého božství, mo loslužebno

stí.

na světě počátek apramen. Jest ne— Na místě Boha a Stvořitele světa
štěstí a zkáza 'ednotlivýeh lidi i ctěno věci viditelné, které mysl i
celých narodův. ějíny človččcnstva srdce lidské porušují, u p. slunce,
jsout ncjzjevnějším toho důkazem hrom, světlo, bouři atd., konečně
Adam praotec náš postaven od Stvo zbožňovéno člověka, ba i samým
řitele do ráje, ppžívslt štěstí úplného, zvířatům božská čest se prokazo
dokonalého. Uplnost však tato a vala. Věci stvořené považovali lidé
dokonalost štěstí nezáležels r zem za Boha a tím činem nsěinili sobě
ských těch rozkošech, jakéž mu mude',jimž obětovali vše, ani lidí, ba
ani svých vlastních dítek, nejdražšího
pripravil
Bůh, uěiniv
jej panem
\še to pokladu rodiěův, nešetrice. Za po
ikeho stvořeni
na zemi.
Ale štěstí
toto vyplývalo z jasného, nezkalcné rušením víry následovalo porušení
ho povědomí o Bohu, z pevné živé mravův i života a hustě tmy hludův
víry a srdce čistého , neporuše a pověr zlosti a nepravosti rozpro
ného. —
střely se na veškero člověčenstvo.
Ale první člověk, nabažený či— A P. Bůh vše to dopustil na poko
stím blahem raiským, dal se své— lení lidské, aby zvědělo
ško—
kam bez Boha
sti od ducha zlého k přestoupeni dou vlastní,
příkazu Božího a tím i k odpadnutí dojde, aby se na této cestě zpama
čili k odvracení se od Boha. Slunce tovalo, nákazy své zhrozilo a 0 po
víry jeho zhaslo, raj mu zmizel moc k nebesům avolalo. I volalat

5!
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v skutku nejedna zbožná duše, jit
světlo víry zcela neOpustilo, ale i

rozličných
a proto počalo vel-ití
rozličné. | povstaly z toho hádky

.usvluprostred
těch
tml pohanských
' o ji svoje
úpěnlivě
„Rorate !“
až se konečně slitovala nebesa, dala

kruté, nebot Pilatovo: „C0 a kde
jest pravda?“ stalo se otázkou ve
zdejší. Jedni svolali: Nepcslouchejte

s hůry

rosu, oblaky deštily Církve! _ nevěřte knězům! ——nc
spravedlivého, a země se otevřela nlt Boha! druzí: Okuste ze stromu
a vydala Spasitele! — Christus Pán,
že jsteVeselte
sami bo—
světlo světa, přišel na tento svět; poznání,
ová! —a auvidíte,
jiní zase:
se,
tmy se rozptýlily a zmizely před
píte, užívejte
smrtiz
jamostl jeho-. Národům ze ena smr jeste
není! ažádné
rozkoše! světa;
-— lpo
aždý
telného procitlým otevřely se oči; nich nosil sebou vystrajenou modlu
oni vidšh a uvěřili. A toto světlo rozumu a té se kázal kořitia kla
viry přivedlo je opět k poznání nětí. Křestnnům zlíbila se lichotná
Boha, a smíření stalo se, ovšem za slova tato, i uvěřili! jsou falešným
drahou cenu přesvaté krvi přišlého prorokům, a -o ustivše Boha i Chri
Spasitele, mezi Bohem a člověčen sta, Pomazané o jeho, klaněli so
stvem od něho odpadlým. Navráce—

slunci rozumu i zlatému teleti
tělesen ství. Tak se stalo. A nyni

ním se však viry, navrátil se izbož
ný šlechetný mrav i spravedlnost
do srdcí lidských; i slavilo lidská
pokolení s Cbristem vykupítelem

nové pohanstvo horší staršího roz
hostilo se mezi křesťany a nakazilo
také národ náš, jakz jsme dokázali

svým svoje slavné z mrtvých
v st á nl.

v loňskémročn. Moravan. Takt jest
Nevěrapotáhla za sebou ncpravost,jež

_ Nyní byla Pravda na jevě, za
pečetěna krví Christovou a po něm
tisícerých mučenníkův, sapcčetěna
nesčíslnými di a zázraky svatých
Božích. 1 bylo y slušné domnívali
se, že člověčenstvo trpkou zkuše
nosti po čtyry tisíce let poničené.

vodou nad námi společně panování
své. Člověčcnstvo vzdáliin se od slun

sloupu viry, jediné to spásy člově
ka, na věky. Nebylot však tomu tak.
Vyko up ená potomstvo Adamovo
nasycono milosti Ducha svatého v

pýchou a nespravedlivostt ve všech
vrstvách lidstva se uhostivši, odpo
čívá! v hrobě a toužebně očekává
vzkříšení svého. Jediná pozůstala

ce víry katolické upadlo vetmy
egyptského neznabožstvi a nešlechct
nosti. Kde není víry, tam nemůže
býti ani lásky. Ano, tasvatáIÉSka,
která. druhdy tak pevné slučovala

co může nevěra.
objalo s celou. ve.s v a to u jednotu všecky du
duši Pravdu tuto a nespustilo se še křesťanská, usmrcená sobectvim,

hojné míře mu podávaných, zbujně— nám naděje,

že ——bohdá — lépe
bude; že přijde čas vysvobození z
nového tohoto zajetí babylonského.
A v skutku už viděti zvlášť na
stí jednotu
křesťanskou a z ni obloze světa slovanského znamení,
zvěsmjici nám ve druhém tísíclcti
pocházející
nasi—l
v noci, naplneni sc nadeji našicb.
'dyž byli blaho
zaspaliCírkve,
strážcové
vinice,
koukolu. I počalikričctisynovájcdne
Neboťnárod náš poznává, že nás
matky Církve kat., jedni: My 'sme jedině víra svatá spasití může. Otcové
Pavlovi, druzi: My Appelovi. dnás naši Opustili před tisícem rokův pro
jedni: My Fotiovi, druzí: My Hu— ni, co 'im nejdražšího bylo, totiž
sovi. Každá z těchto stran chtěla
hans é bohy své: 11: abychom
míti pravdu na své straně, capo Edi-ší otcův našich ne yli; cpu
mcnnvší, ze jsme vlastně Christovi. stlmc, an- jsme se octnuli u bran
Rozespaló a telesností zakalené oko nové doby, nového tisícletl, všecky
jejich videlo pravdu v b a r v 5 o b falešná bohy světa tohoto, kterým!

lu opět a dalo se za přiklsdem otec
svého Adama svástí znova. Věčný
nepřítel člověka, nemohu miz sne
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jsme se v starém tisíciletí klančli.
jste prosti
síávg'láva
mučenikův,
tu slávu
odňala:
Bohové tito jsou naše marno ZeVámt
myslnost, slovanská baživost, pýcha, Mírný Slovan jemnějiimi mravy
lakomství, nestrídmost, nesvornost Uchránil vás této trpké slávy.
a těm podobné nepravosti. V zlaté '
schránl, srdce čistého uschováme a
jsem,by že
sv.
Math zplakati
museli
chceme opatrovati drahou tuto per CyrillA aprotož04pravil
lu vi ry
o praotcích zděděnou. nad nevděčností naši, a těžkou
Srdce miqouné sv. našich apo vésti žalobu před trůnem Beránka,
štolův Cyrilla a Methods. vroucně kdyby práce jejich horká a těžká
radovavií se druhdy nad nábožný v nastávajícím tisicletí na nás ama
mi předky našimi, žalostně zalkati í-ena byla. Nuže Slované! mějmež
by muselo nad námi, nevděčny'm víru &.Boha při sobě, aby nám ní
jejich potomstvem, kdybychom se v kdy svět vytýkati nemohl, že jsme
roku tomto vele matném vírou zlí, darební ktestani :; neznaboho
Staroslovanův neo novilil Hle! oni vé; aby vám nikdo vytýkati nemohl,
opustili vse, co jim milé a drahé co druhdy od Slovanův pomol'an—
bylo pro slovanský národ náš; oni ských v městě Štetině sv. Ottovi,
opustili vlast překrásnou, otce i biskupu německému, evangelium jím
hlásajxicimu,vytýkáno bylo, pravioích :
matku, jediné potěšeni svoje, bra
isestry, opustili všeliké hodností, „Mezi vámi křesťany (německými) vi
čest a slávu, jakáž jim kynula v dány bývají mnohé zločiny a tresty
v Cařihradě pro nesmimou vedouc smrtelné, a jeden křesťan nenávidí
nost a způsobilost jejich; anámot druhého.“ Slovanél Tak svět světlo
zajisté, že Cyrill včhlasným byl íi— víry vaší před lidmi dobrými i zlý
íusoí'em, Method pak malířem vý mi, aby videli dobré skutky vaše a
tečným a císařským místodržitelem; velebili Boha, jenž jest v nebesích.
vie to, pravím, opustili jedině pro— A to může b'ti ještě to jediné, co
to, aby slovanský národ náš, ztem snad, až přij e plnost času, nakloní
ností bludův pohanských
vedli srdce odvrácené slovanských bratří
na výsluní víry a pravého C risto našich k společné máíce naši, Cir
va náboženství. A 'ak horká, těžká kvi katolické, 'iž tak zrádné opu
bylat tato práce!
no tím hol-čejší stili; to může llýti ještě to jediné“
a těžší, čím většího zakoušetl mu což nejvice přispěti může, když roa
seli pronásledovánia týrání. Nezmý umu už nes tačl, k sjednocení
lime sezajisté, řekneme li, že nejed toho, co bylo Fociem, Husem, Ln
nou i životu jejich úklady strojeny trem rozdvojeno; což ne'vice '
byly; jakoži možné jest dočítati je, k uskutečnění vřelých žádosti
se v životě sv. Methodia, že krutí našich, abychom, jakož jeden veli
nepřátelé, nemnhoucc se jinak aba ký národ 'sme, ijednu společnou
viti 'eho, jali svatého muže a 
víru. blované!
to; to
ho očekává
od násučíňmež
naše vlastní,
štols eho, a jatého půltl'etího ro u rměli
drželi u vazbě. Že však koruny mu— toho ocekava spása celého milého
čennické nedosáhli mezi Slovany, národa. V Paříži a v Mnichově
příčinou jest slovanská i v pohan vyznávají věhlasni politikové, že
ství zbožná mysl a outlé, jemné EurOpa na suchou trpí nemoc a nic
srdce; jak pěje o tom básník:
není v stave navrátiti ji zdraví a
života, jediné zbožný duch slovan
Vám (Cyril. a Methodoví) se láska ského naroda. Jen tento čistý , ne—
vašich učeníkův
porušený zdroj a živel moc v sobě
Za tu vasi lásku dostala,
má, Europu jestě oživiti a zkřísiti,
sestarlě a vysílané národy na zá
Sláva vclkomocných panovníkův
Z vaší slávy lásku nabrala;
padě obnoviti. O, hleďtož hodnými
|
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se státi velikého a svatého povolání
tohoto, ježto od nás očekává a je
mnžto žehná veliký přítel našeho
národa Pius IX. Přičiňtež se o to
živou věrou a životem ušlechtilým,
aby se naplnila slova těchto nábož
ných politických prorokův, aby
nebylo sklamgíno douféní náměstka
Christova v Rimě, ale aby slavono
bylo 'meno Boží skrze vás, ijmeno
sv. yrilla a Methoda, řeslavných
našich apoštoltlv slovans ých. A to
bude zajisté nejpatrnějěl důkaz
upřímné vděčnosti naši k nim, jižto
nám tak drahocenné přinesli ds
ry; totiž perlu víry a křesťanské
osvěty.

ll.
Druhá perla, kterou nám svatí
apoštolové naši Cyrill a Method do
nesli, jest osvěta a sice křesťan
ská osvěta. Mnohý čtenář, nejsa u
vzdělanějším jazyku slovanském du
sti zběhlý, nebude snad rozuměti
slovu tomuto. “Osvěta pochází od

svítiti,

osvěcovatia vztahuje se

na rozum lidský; osvěta teda zna

menáosvícení rozumu. Kterak
však se osvěcuje rozum tento? —

i veškerého člověčenstva. k poznání
přivodí nás Boha apravdy, a cestu do
nebe ukazuje.
A hle tuto osvětu spasonosnou
donesli nám svatí naši věrozvěstové
Cyrill a Method. Kterak tedy nemělo
by srdce naše svatou naproti nim
vděčnostíplápolati? Veliké nadmíru
zlé jCit zajisté slepota tělesná: většít
však-neštěstí je'st slepota du cho v
ni, když člověk temné maje oko
rozumu, nemůže rozemati pravdu ode
lži a klamu, dobré od zlého, krásu
od mmkosti, aniž voliti zná, co by
mu prospělo k dobrému, k spasení;
ale potáceje se ve tmách nevědo
mosti, bludův a pověr v ustavičném
tone nebezpečenstvi hříchu a smrti.
Takovouto slepotou byli poraženi i
pohanští otcové naši před tisícem
rokllv.
Nárorl sice na! ani za těch pra
dávných časův nebyl docela bez
osvěty. Stált zajisté už v IX. století
na tom stu ni vzdělanosti a svede
nosti čiliž ultury, na kterém málo,
který ze soudnlch tehdáž národův
nalézáme. Důkazem toho necht jest
nám jeho náboženská i občanská
zřízenost, kterážto posledně-jší, po
vyvrácení l-íše Velkomoravské, zá

Oko
naše tělesné,!ač
k vidění
zI-lze—
né, nevidělo
by, dyby
zevní do
ně— kladem stala.se občanské správy
ho nepadalo světlo: tak i rozum sv. Stěpanem králem v zemi Uher—

náš, duchovní to oko, každému na ské zavedené.
Slované už tehdáž měli svou
svět přicházejíclmu člověku od Bo

ha daný, vrozený, nemohl by býti
—vidom 'm, nemohl by totiž niče
hož v ě ě ti, nebot věděnl navidění
se zakládá, kdyby nepadalo do ně
ho světle jiného rozumu, jasnějěího,
osvíceněj'sího. Nuž, a co, mnedlc,
jest světlo toto? Jsout to ony vč—

plavbu a obchod, řemeslaarolnictví
důmyslné, :: vůbec vie, čehož k
společenskému jejich životu zapo
třebí bylo; ale to vše nemohlo je

ětastnými učiniti. Všecko. osvícenost
tato podobalat se světýlku nočnímu,
kteréž ncosvécuje, ale jen
ml a
dom o sti, jichž každému člověku zavádí, když pak zavedlo, v ělré
tmě
se
tratí
a
mizne.
Slované
nemali
nevyhnutelně potřeba, aby časně
ravého Boha,neznali pravdy, a protož
i věčně blaženým hý'ti mohl; vědo
loudili ve tmách modloslužebnosti,
mosti, které neuspokojuil toliko zvě
davost s. všetečuost naši, ale raději nerozeznávajíce Stvořitele od věci
ušlechřují mysl isrdce naše. To jest stvořených, neznajíce v e l i k éh o
to světlo, které nám ukazuje vše povolání a určení svého.
mocný prst Boží ve všem, co na A v této slepotě trvali, až přišli sv.
nebi a na zemi jest, které nám uka Cyrill a Method do končin naěičh
zuje vládnoucí ruku Péně v dějinách a přinesli otcům našim nebeskou
jednotlivého člověka, celých národův jasnostkvuuci perlu c s v ět y kl- c
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sta na ké. A ai, jaká tu najednou s vostíl Laska k Bohu a člověčenstvu,
láska k národu našemu velela jim
opustití zemi otcovskou a vše, co
jim milé a drahé bylo, láska tato
též sprovodila je přes země i moře
přes hory i doly do tichých údoli
našich a pomáhala jim snsěeti bře
meno dnei horka, oslazovala jim
všeek trpkosti života.
ravdy. Slovanéstali se osvícenci
řestan ský mi. A toto ' a st
ci to bylo toliko ůstnívyučo
n eidůležitějši
d 0 ha v ději— Váni Slovo ale jest zvu k, jenz do
nách slovanských.
zněvěí v širém času v zapomenutí
Net jakých, mnedle, užívali přichází. Toto teda majícs na mysli,
prostředkův sv. Cyrill a Method k jakož i toho pamětlivi jsouce, ze
rozěíiení této osvěty, drahocenné v člověčí důstojnost a přednost před
národě našem? Za nejhlavnčjěí pro jinými tvory v tom zéleží, aby
středek k osvícení Slovanů sloužily člověk maje rozum od Boha daný
nimi stala se proměna. Jako nočnítmy
ranním ustupují sluncem, tak prch a
ly mhly pohanské z obzoru slovan
ského před jasností osvěty křesťan
ské. Slované uvěřili v Boha a o
znali Ho a 0311in pravdu; nehet
Bůh jest stu ice, počátek i konec

jim zajisté školy a chrámové;
nebo co jest

sém přemýšlel,

pro mládež nedospě— rozeznávat! a

lou škola, to jest pro dospělé chram
Páně; i tu [ tam roqesíva se dle
pptřeby
semeno
moudrosti
ctí, kterou
nám
s neboa pravdy
přiucsl
Christus, svatí apoštolové ohlasovali
a kterou až pesavéde nepřestává
nás kojiti svaté naěe máti Církev
katolické. A protož je'ich první a
nejhlavnčjěí snahou byo,
ozaklé—
dati tato semeniska Osvěty řestan
ské, povykopati tyto studnice vod
živých, odkudž by se pramenové
zbožné moudrosti a osvícení samo
spasitelnébo rozlévali po všech do
linách a údolích slovanských, zavla
žovali a zúrodňovah' dobrou sice ale
zanedbanou, pohanstvím zpuštěnou
ůdu čili zemi srdci slovanských.
e školách těchto sedávali oni sa
mi, útlé poupátka slovanské vůkol
sebe shroméžd'ujíce, dle příkladu
nebeského mistra a mlékem učení
jeho je krmíce. Svatí Cyrill a M0
thod jako byli i první zvěstové víry
národu našeho, tak bylii první učitelé

dobréodzlého

e

néni volil,

dle slov sv. Pavgržtvlgho skuste a
co dobrého 'est toho se držte," toto
ravím pře očima majíce, neuspo

kojili se ústním

toliko vyučová

ním ve škole a chrámě, alébrž i o
to pečovali, aby Slované mčlí vru

kou slovo Boží viditelné,

psané, a z knih důkladnějipou
čiti .se mohli o tom, co jim od sva

Éch
Bratří
ústněpře řednéěeno
očež
dovršili
písem bylo.
sva
t'ch uz v Bulharsku před přícho
em sv m do Moravy započatý a
odevzdai jej otcům našim, aby v
přirozeném svém 'azyku, v jazyku
slovanském čítatl mohli zjevené
ravdy věčné a tajemstva Boží. A
hle to byl druhý hlavní prostředek
k osvícení slovanského národa, ja
kéhož užili svatí naši apoštolové.
A jak velmoudře učinilit, zvolívěe
tohoto prostředku! Jazyk zajisté jest
ona zázračná. struna, které ducha a
duchy, srdce se srdci spojuje. Jazyk
jest onen divotvorný klíč, jímž sobě
a osvěcovateléjeho. Onimuuka odemikéme i nejželeznějěí srdce
zali cestu do nebe, přiveděe ho k národův, abychom vlédnuli jimi.
věření v Boha, oni mu ale též uká Nej atruějěí toho důkaz máme na
zali cestu k moudrosti
křesťan ředcíoh našich. Bisku vé němečtí
ské, otevřevěe jemu rozum, světlo
osti se vynasnažíli, o rétiti Slova
přirozené vnitřního člověka a při— ny na víru křesťanskou a získati
veděe ho k poznání Bohaavěčn'ch
semi jejich sobě i králům svým;
pravd i tajemství jeho. A s j ou ale slovo jejich nemělo průchodu
činili to horlivostí! s jakou oběta ksrdcí slovanským; nebot nebylo
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slovanské. Biskupové němečtí nev
znajíce jazyka přirozenéhoSlovanův
ničehož nemohli poříditi a Slované
řád jen ůpělí v limbu pohanském.

nost záleží v čarovných slovech:

mama a tata.

Přibývénlm však

věku, rozumu a vzdělanosti, přibývá
i rosmanítosti slov, bohatosti jazy
šítvy však uslyšeli otcové nasi hla ka; a úplně osvícený a vzdělaný
holy své mateřské : úst sv. Cyrilla_ člověk, má i osvícen vzdělaný a
a Methodia, zplesali radosti nesmír bohat jaz k a vý uvností svou
nou a za líbeznýmí zvuky těmi vol proni é sr ce i nebesa. Pročež ne
ně a krotce ili jako ovečky tiché, na darmo dí přísloví: Jaký člo
kamžkoliv vedli je svatí tito blaho věk, také řeč.“ Fodobně jen
věstové a učitelé jejich. Oni ochotně vzdělaný, osvícený národ může míti
opustili falešné bohy své a uvěřili bohatý, krasný vzdělaný jazyk; a
v Christa, opustili a sbořili modíy čím krásnější tento; tím vzdělanejší
i božnice své a na zbořeninéch těchto musí býti ! národ; tak že i tu l'e
vystavěliť velebné oltáře i chrámy kuoutse může: „Jaký národ,
Bohu troiedinému a stali se věrný tako va řeč.“ Sv. CyrillaMethod
mi dítkamiBožlmi a křesťany vrou teda vzdělavše jazyk nás od Boha
cnýmí.
ném 'daný, otevřeli národu bránu k
Cyrill a Method milovali národ osvěté křesťanské, v kteréžto osví—
néé nábožný, tich ", prafzovitý, clno cenosti jedině možnéjest pravé bla
stný, pokoje a litumilovný ; a proto ho nérudův.
ion miloval je, 'sko miluje syn
Slované, křesťané! kterak jste
otce a dcera ma 11 svou, ze vší posud vážili sobě toho daru pře
duše své: ale oni milovali téžikré— vzécného osvěty křesťanské? Co
sný náš jazyk slovanský, milovali 'ste učinili pro zachování této dra
tak, že se neostýchali i pěstovatí a
odrabé perly
otcích
vzdělávati je'. Věcí příliš známou svých?
uším,zděděné
tuším nepo mnoho.
Neboť dokud počet ůdův Dědictví
jesti,
yríll vynalezl
zvláštní
itery že
prosv.slovanský
národ než,
po Cyrilío—Methodějskéhonevyroste na

něm cyrilicí
zvané ——jež vse
cky rozmanité zvuky jazyka až do
těch nejjemnějších rozdílův podivnou
určitostí, jasností a úplnosti značily,
a 'akovýmiž až po dnes Bulharové,
Sr vé a Rusové pílou, vyučují a
vzdělávají se. Tímto písmem sepsali
i písmo svaté i knihy církevní ke
službám Božím určené a touž mě
rou prvni položili zaklad literatury
čili písemnictví slovanského, dobře
vědouee, že žáden národ bezjazyka

sto tisíc

ůdův a dokud se ne—

stane čtení vzdělavatelných kněh a
časopisův oblibenou zábavou celého
naroda, nepřestaneme želati, že jest
mélo osvoty ve vlastech našich.
Bohužel, že ti, jižto by buďroz—\_

umem neb statkem pomoci a světlo
v :nérodu svém nhaslé opětrozželi
nouti mohli, ti, pravím, mémeni
bleskem cizím, odřekli se národu,
zradili a zaprodali krev svou vlastni.
Ano, ano, nešťastný lide můj! Syno
vzdělaného a literatury narodni
vé tvoji i dcery Opustili tebe, učení
nemůže býti osvíceným, velikým a i velicí i mocní pohrdlí tebou a
slavným. '
styděli se za tebe. Srdce 'ejich za
Jazyk zajisté jest kličode chré tvrzeíé nerozumělo pláči
'sta P.
mu osvěty a vzdělanosti; ont ale na zděcb Jeruzalemskýcb a v sou
také míra,
dlé niž měříti může se žení tvém neehávajl tebe hynouti.
osvětaavzdě anost naroda. Národ ne — Tak bylo za posledních věkův v
vzdělan mé nevzdělaný a chudobný prvém tisícletl tvého křesťanského
jazyk, jimž sotvy vystačiti může v ob života. Jak bude v druhém? —
Neníť sice ani národ náš bez
mezeněmokresu své jednoduché do
mdcnosti. Jest on podobný nemluv vzneienýeh, osvícených věrných
ňétku, jehož oelý jazyk a výmluv— synův, jižto o jeho vroucněji než o
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Víra teda a osvěta, jsou t dvě
své vlastnl starají se blaho: ale po—
ěet šlechetných těchto duší jest vel
drahocenné
stkvšlě
teréz
nám donesliasv.
Cyrill pergy,
a ethod,
a
mi skrovný.
Kdyby v mě bylo moci, nepřál ve kterýchž záleží všecko časné
i věčné blaho jednotlivých lidi ice?
bych sobě,
král, aspoň
dolití sev lých národův, jednotlivých obci ]
toho,
aby jako
každýjis?'Iovan
neděli měl upečenou slěpkunastole; celých vlasti.
.
_
Slované, křestanél \ mý zobou
alebrz doěekati se toho, aby v kaž
dé obci slovanská byla řádná dobře dvou těchto pramenův, chceme-h
zřízená škola národní, a přikaž šťastnými býti, vážiti musimB, .
dé škole knihovna obecní, a aby obou dvou, ravim, nebot vlrs
půvěrěivosti,
každý úd našich Dědictví v osadě bez osvět,

své a v okolí svém nových sbíral
ůčastnlkův, učiniv se takto šiřite
lcm kněh nábožných a křesťanské
osvětĚ!dyž však národu našemu
osvětu přeju, nechci aby mu svítilo
ono slunce osvěty, jimž vysychají
srdce citlivá a ovoce doznívá jedu
vaté: ale onoho světla mu přeju,
které osvěcuje ksědého člověka při
cházejícího na tento svět; a světlo
to jest Christus, v němž, chodí-li
kdo, nezbloudi na věky. Na výsluní
osvět této rozvíjí se mysl i srdce
ělově a v krásný vonný květ, jako
se rozvíjí kvíteěko pod sluncem
nebeským; a kdož b nepřál, lcě
duše necitelná, chudá u sprostómu

osvětapak bez víry k nevěře

a

neznabožství vede; z blahého však
splynutí viry a osvěty,
stupuje
proud, unášející nás k Bo u a do

nebeských stanův jeho S trudnou
praci, s velikými těžkostmi a proti
venstvími vštěpilit sv. naši věrozvě
stově Cyrill a Method vinici Páně
slovanskou; štěpové nebešti vl ry a

osvěty

jen drahými krůpějeml

krvavého
jejichovoce
potu žádoucí.
aalívaně %lo—
spivali s nesli

vané! nedejte aby zmařeno bylo
toto jejich veliké úsilí a namáhání;
nedejte, aby uschuuli v národu na
šem svatí štěpově tito. — Buďmeš
vděčnými a věrn'mi učenniky sv.
těchto učitelův.
ni milovali národ
sethi se na paprscích sluneěka náš, milujmež ho i my, milujme ho
tohoto? Čiliž jest osvěta výhradným s onou láskou, s jakovouž miloval
toliko právem několika vyvolencův ? Ježíš Christus nešťastné židy své.
Ne, ne, přejeme blaženosti,
Cyrill aMethod
i jas o,
k
slovanský
a vroucněmilovali
pěstovai
která z pravé křesťanské osvěty Sv.
poeházl i venkovským spolubratl-ím spisujíce v něm knihy národu na
našim; osvěta zajisté iestit každé šemu potřebné a užitečné, milujmež,
mu člověku v jisté míře nevyhnu pěstujemež a vzděláve'mež jej imy;
telně potrebna, aby rozeznati mohl, čitejme bedlivě ve kmhách svatých
jak ut navrchu praveno, den od starého zákona, ale také i ve kni
noci, cnost ode hříchu a rozumemi hách jiných dobrých a užitečných,
srdcem svým vždy víc a více při kteréž v jazyku tom sepsány jsou;
bližovati se mohl k onomu pramenu
nestyďme
prou Boha!
aa cjasyk
věčnému všelikéhosvětla, jen! slovo ten
sladký,se,jimž
prsou svý
od
Bůh, k jehož obrazu isprostý
kájely nás matky naše, 'imz učili
učiněn jest člověk. Aleivy, aatužte nás modliti se a vzývati ospodina
po světle tomto: vy drazí obývutelě otcově naši. Když všakpravim, aby
slavných a krásných měst vlaste jste milovali národ a jazyk váš,
neckých, jichžto povoláni vyšší a nemním tim, abyste o ovrhali, náro
větší jest, nežli vesničana!
demajszykeumizim. ]?národnost i ja
zyk jsout zajisté durové Boli, jeout
8
.

t

svaté práva člověka, ponichž
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kdož sdhne, slušně a právě svato
krddcem se nazýval — —;
Ovšemt praví mnczí: Co tam
po jazyku; mluviti či tak, či tak,
vše jedno; nejlě e bylo by, kd by
vhickni lidé je iný byli národ, a
jeden hovořili jazyk, zakrývajíce

touž měrou podlou odr odilost

s v o u aneb nenávist k Slovanstvu.
Tito však zpouzeji se proti
vůli Boží, jíž se líbilo, jako u jiném
stvořenstvu, i vnárodecha jazycích,
k rozkoší člověka a k oslavějmena

svého svatého, tu t o

rás n ou

& ůsobiti rozmanitost. Neb,
js 'dí básník:
Truchlivé byl

v Římě, pak ale milujmež národ a
vlast svou, jejíž viditelná hlavu jest

ve Vídni.
K tobě obzvláště ku konci
obracuji se, krásně. pleti naše, žen
ské pohlaví! Vy spanilé růže &
cudně bělostkvoucí lilie, vy ozdobo
& naděje, dcery národa slovanského
a Církve sv. kat., budte! především

věrné Bohu a Christui

pro vás

ukřižovanému, bud'tcž věrné národu
svému. A tuto věrnost a lásku vště
pujte, a to už časně.. i do ůtly'ch
oněch srdéěek, kteréž kojíte aneb
kdysi kojiti budete a celovuti v
mateřském lůně svém. Oni jsou iza-—

by sady,

Kde by je a píseň zněla;
A svět neměl by tě vnady,
Kdyby jedna řeč být měla.

jistě nejdražší poklad váš a jediná
útěcha vaše, oni jsou však také po
klad a jediná útěcha i naděje ně
roda slovanského; nedejte, aby ztra
cen byl drahý tento oklad, alebrž

Jazyk národa jest vtěleny duch
jeho, jest obraz a zrcadlo jeho, jest

hledtcž., aby “$ zm si k oslavě
Boha a Církve jeho, aby se zmáhal
k oslavě národa našeho a tím i k
znak
nejstkvělejší
sti člověka,
n jinélidské
němé důstojno
tvory jej oslavě člověčenstva. Tojste povinny
povýšující; s protož všeliké hoden Bohu, povinny Církvi své sv., po
uctivosti.
vinny národu svému ičlověěenstvu.
Jiný zase v nezměrné pýše & Pročež ozdobujto syny a dcery své
hrdosti a poblouzenosti praví : Kdo dvojitou drshocennou perlou vír y
vznešený mohl by mluviti jazykem, & os věty křesťanské, kterou nám
jehož užívá sedlák? Ubozí nepo donesli svatí naši apošt. Cyrill a
myslí, že sedlák rovněž jako i oni Method, aby jasný blesk hvězd těch—
k obrazu a podobenství Božímu uči to iei celý národ náš přivedl k
něn, toutéž krví Christa Pána jako oněm dvoum hvězdám Solunským,
oni vykoupen jest, A protož volám, jenž věčně svítiti nepřestávají přede
buďmeč věrní předně Bohu a Cir trůncm Boha živého, s nás ostříhati
kvi jeho, jejíž viditelná hlava jest budou v novém tisíclett.

Drobnostky.
Někdo vypočetl, že se srdce v |
hodině 4000krále stáhne. Jedni uda—
vaji množství krve na 15, jiní na 25
liber. Protoihát ona v hodině 18krůt
srdce lidské. Nejvyšší stupeň teplosli
krve lidské jest 28—290 R.

Rychlost krve jest taková, že uběhne
v minulé při nejmenším 125 stop. —

V horečce tepů tepna l3alkrštzsmin;
vrátí-li se na 90, jest po zimnici.

Boháč dal v kostele na svém
panství hrobku pro celou rodinu Svou
Tepna, na kterou obvčojuču le— vystavěti. „Teďje tedy hrobka hotova,“
vé ruky proto suhómc, že k srdci pravil vypláceje dělníkům, „doufám, že
nejbližší, tepů. v minutě 80- i90krát.
budem..—miti v ní já i s celou rodinou
U dítck líškrál; u etarců pod 70. svou dosli misto, budcmeíi Zia-is zdrávi,“
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pravni! a gáftnpcclibuíloušiti mobl potla tralifaci) (>qu to! Nai, tal ncftgba'n', i:
čmč mlal'li.
twrbitl ímčli o nás, into hubom i un;
přáli tomuto izbndní a tainč účaftcnftmi
!IBótcč-nú bud; :: borliwá ínaba při
mcbh) D'Gonnclla bqo ! šóboucímu clli. mčíi m tomto [pilnuti proti prámům, má:
Sabina minu! to!, to 691 D'Gonnell bo bohům a fmobobč Brita. Iotcmč pomlu
81119 fe navrátil, a iii fe pottámámz B nn; bobušcl volnu-amp Hou tn iiftěm „ů
ním na foubccb info 6 múmmmnóm 54k íobn, qíměbčcnim nčttetýd; nepřátel není
ílnrmu fpramcblnofti. 8039! i bud; fle miru, ncčbarnód) to Bmořcnij, frei-iš pc
Rili D'Gcnncuomi cd'm Ic ílúwě, myš něgůtn :: básni fc pobbali. — 3 dpopili
[: tobo lebiowětní libé. mcobimlb ic
neměnnýminiftr angliďó, QBillian$itt,
notnou rano: nn SMA" Stilo byl Bamiříl, ani icbinč lnišečtq, ani iebínč řeči lapto
ufíiluic abnmiti [lličmon acmi [umím-.t fpčdm linie ([iebnoccni), m ::qu by fc
ně!;o parlamentu. !Bitt labobil tatohtům,
ncílgbatě negpominalo o latolicicb, into
flibuic jim fmabobu, ntbubowli proti gá bl; pobpornmnugámčr, "státně mlaf'l mít:
mnflům noo. Gbntró mininiftr nebond i » jmeno bnbc olnupcna. QI lboi mtblc
fícc admin: fmébo —- ale togtmoiil ná pomftnl, atm wqmtátil [ícrcbnč toto na
*Jčitbo! —— & muíímc!
tob. EB 3ch naftalo fprawcblimč iltfcni, cti utrúáni?
bo ltaéóoš from toho i aiřraucong, Imac fe přcb obličejem mlaíti ímé očiftili ob
příčinné nám ababčlofli této, muíimct
přlcbůscl. !Bonřlp, m půlnoční-í) toniinád)
1798 mppuflě, přimn miniftrům all: nímčbčili, ic to jeft hanebné uttbačftmi,
gliďóm mimi na hub. Sato browse po. bibná k; :: nciífcrcbnčiffi uařťnu'i, ttcré
loupeži. tnt palm wifi moci ímou na umrbl na čloměh neboli nárob člomčl,
ubohé Stilo. mot: bámintou potřeba; obcc řitá-li fe o nás, into bychom dnčli m
;átonobamim chlebu íliti fc » icbno
nč 3:11“ch iÍDll po celé umi nikde:
ptám
lonftitučni, wojenffé gátonq fc (accntratlfamatl fc) 8 mírou SBrltanii.
oblňillw, Imobora, šimot i Datel Banan; Mám ga to, a a: nmou gáromcň [mó
filcii \aitfié mňidni, !boš mne "pm, ia:
5:5 ochrana, mcřeinč potahu; :: fóůgh),
ač iinút pomatené gólonem,
rogblmčlg lo; & Jromě latoličti mimča, je "me vo
ít monfcm, mino foubůw obecních gumá miunowáni, [mčle [: poftmviti proti to:
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něho wtaflmcc obtoiňomala gc [pilnulí
pobánlla na foubo a mymčšcta tom gc
gumě na bold! autom; into gločincc. Eno
(euni ialobnici :: ímčbtomč, pomncní,
není cnofti.
oplocení oorotníci :: fonbcomé byli u: těd)
Dpóčtm "DWG [roč:
m1) lépt ul.—č: mčccd; ocbomúmi oomocnífq ničcmnofň
láme, pobámc-ll fc ratčii jcňtč icbnou na anglidč. ?! proti talomóm ncfíletbcmoftm
miloft proteftcmtíhim bratřím hrám, neš mquta! mámíuwnó D'Qonntu lilon m
obtošměbo Intim). QD trám rřóili fc
obodocm [dpn-Mili góhřniďou mrašbu tola
“i “oč-u
ořcb nim band—ní grábcomč, :: po cclřm
QD nčfolifa tčdno f(otocd) obtáčí Ie Srfln rogm'xnela ft Fáma imma icbo.
iiš fila t-udpa D'Q'onncílowa. 33ch obli Muffa! D'Gonnclloroi Bolo \očtňi bilo
čejem nepřátel :: torabů milcmanč mloftl,
ĚBobcm mamčřmo.
Miniftt EBiHiam *Ditt, uůluít ani
obbalil tento 25mm; muš taiim; bufíc
ímé. Giorno iebo uialo poilmbačc. — čiti [amoffamó pat-Iamm! itn,
připo
D'Qonmu ftal fc pnnomnllcm rot učmúcb mibal latolilům, še pa! úplně hubom)
ftbcicb ítíhidy, ačtoli mu mbolo báno,
boíábnou. Stffó fnčm amigo! to angliďčm.
Atroíl'otati bncb btmní ranou centralis a ubogi !atolici neobbticli -—- ničcboš.
ftiďč dom;, "trámů [etořcll Maglič-mé žUřiniRt onoma! ic na nomo, :: oni po
na nemo, :: fire misii, nátob Srfh') -— čali na nom bobúmti ptám fasády. 8
ElNinulo toic in! 25 rolňro ob té bobo,
potoftámaío ! lomu lonci magi S'rčam;
fpolto, a D'Gmncu Eo! ob r. 1809 nab
vrtné m3 [: um poňtčftito mohbncuti
!atolih) ; otroctmi, bobulí nárobu fn—ému i'mě činným úbcm — bol buďnm rodilé:
bo, po cclé ;cmi rogmčhomčbo fpolht
čcfinč mino mqi nárobq fmbobnúmi.
to toh'h'no
D'Golmcíl 1101ft, io! ii; pramtno,
prámuilcm, a umí?! ie iim Ráfi. Byla!
“námi :: litím), činěné lihem, a tim

muto uéfili (: potíačctoc'ml, a in;! pro
tento obpot náš proti góbnčné, hanebné,
ncnómibčně unii, Emmě gófom; utrpcnč
obnomiti ic mělo: nebo palbubc bůtagem

!

to icb ina (cha, hetouš vůfobiti mobl

mit: nárokům, ml);ómaii bcgbčhlobpotu.

to: mtnfti ímé. %útcčněmu hm: ntíítafl

!)ltiinót tělo [: to Šrířu. Wotlačcnó nů
tob bol [\q r&b rogbrfil :: [mtbl 5 foto:
etalon, iimiš bo Cepín! oficmetmi ěafil,
ale mňclitc' potah) fončimalo ic pofub

nc' ;.:mč otuořclo

bilo. _

fc

mm;;

Wool—\)čciuúměnu-fl

wantmnč

nám

a 5álo

nůw, ucwíícbm' tůwtip a mňmlumnoft,
"cri obolati mlada, giotnoh) mu netoliz
to "činu, nýbrž tomm—Somali; rušným
bncm bůdnobn icbo Sítě D'Gcnncn oc
ni; neblcbal. $ři mnam, co činil, Iamloli
fc obuátil, Rrafti milomanc'bo nárobu
možu; um “namičnč na "'DÍÍÍ- 9! vroto
na! fc D'Gom'lcll 3651; neměnným gúftupv
ccm i dmbčbo lit—uGrflébo, ipronállcbm
loančbo tumommnwa lafolidc'lyo. Mn
gliďó mlába oočinala -fobč fetiš i to ti

mřci mimi l;nmEnf.

Si fc 3M! hšbú,

fboštoli fobč boby! !! libn Srflc'bo rňmě

n; a nebo! má“ nějalč mc mlané, nc
přítoku: hifi, Itctébo trpětiJ'o acmi neige.
Díub tah—toť;Bíba! neim'cc Inigo, icliloš
Boli nnciměrnčmí přání: ubcbébo Iibu.

%eptamoft nčialou tomb:

fobč chbo

roomoflit, :! mího fc libé Miton,

mšm) ftcinou měrou — úpablcm, potěš:
tou, rum: porobou. jdonněini bibou ubo
búd; potlačcncům. int fblutli fc n. p.
při tomi minulého mnu rolaítmri (krmí

m icbnom, pro ná3mtm: „Gpoimi Sr
šně," .: gamúmcliroprtíti angliďá pouto.
Waličonč rocbli máltu : [tancouaflou rc
publitou, m,; m Srnu mon-agli obcí: buč
mu proti n.!filí, mopullo powítání. Buš,
mnoho-li; může (ib namířená a ne;!uncc
m3, lib 5:3: got-oui, Eca wůbcům, bq
ufict'nocmoni proti máltčnč moci? -—
SBoifl'o augliďé rosplaffilo houfy lion to;
jitřcuébo; acmč konala fc pob moc mon
icnffou, [d)tpttalí angličtině snimi pal při
té přiltšůofti pcííebni 5116.qu irflč famo

nnmoni (autonomic), zničili prám fnčmu

to ©nblínř.')

ltd-iš

fcbc atmnčiíii (ej Emou aa pum—bn. 250

!omóm gpůfobcm icbnala mlába proti
Inřšfhon, ačtolim i ímá! mnohého mcqu

') GlcbnocmiparlamcnmirílčBo| marném,
čili tal řcčcnó unie, byla pro Stilo to to
lilcrěm oblebu oíubnou ranou. Elitní
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můbce, itn-tj; ln; jlotoem imám panomal
lp lašbem jrbci, jeboj floroo a hnutí lap
gnčlo eele' jemi jalo „um -- po tu bo:
lm ueBplo nabije ! mitčjftmi.

D'Gonnell Bpl lebbói muž pčtabtoa
eetiletb, lbpš je bola pojitčftilo $itlomi,
přenefii fučm irfltj bo juěmomnt; Sonbou
jlč. D'Gonuell ajmal je, jal; jíme jiš
pomčbčli, tajném ljlajem proti ]tůbč, „proti
nomč ltitobč, jpůebanč na irjiém nahotu,
a bpl eb této boh; účajtnilem mnednola

D'Gonnell

bobře ettil,

čebo třel—a.

Sfa účinlimóm účaftnilem lajbčba po=
bnilnuti pro bobrů milomanébo nátoba
! ojioo— (: Girton, bobbmal fobč neínlttelntj mně

ftenedtjcb jebnnt, tuned; prbniláni

Bobeni (Sithu a ndrobn eeftou já:
lona. D'Gonnea, jja opramtomjm mla

přebe mfjim mejtečnou múmlurouofti jmou
nn foubed; jmena po míli gemi. Mši:
jal bmabcet tu.-lůna jloujil _flammj maniel

::'leneem, anal melmi bobře jaloftně ojubt;

lmě milomané mlafti, a citilblubolé tónu
ga obhájce úubóm, potlačemjm robúlňm
eji nejiuól, nej citi maila boleíti plobu prmě nej pomftal, alu; blůftm fmtjm
jmébo. Eilújilnč
poluju ! ojmobogeni omráčil nepřátele, uajilniltj, hráče a la
nárobu bule)palub marně,
:: togalt;
taup 8rjln. Bud) jebo Hatě! — Bómčtp
mefmčó šaloftnl'j lonec. 'Ditoaje je bojrčlp, Bill; polpnul, a D'Gonneu fia
elem imatč mlalteneelé lájlp bo minultjeb
čajt'uo jnabno uablčbl, je cefta, itn-oui
! těmi porobč gamebeu jej't ,uljniteuú nó
rob, ,nemebe ! cili. *Illufilrt je tebp ubez

nnl jala přeb bómntjmi mih) iliaůiě 

biti na jinou

bylo tebbóš l—egměla

to můrce a mpjmobobitel na čele nóeoba.
Ěplot to r. 1283, ['t—pjubeřila Se:
íiu bobina tato jóbouei. E'Gonnellomi

brápu. D'Gonuell najlel

tu cejlu, a :o! l;neble utoibime, ;áčmčnau
moci floloa [mčbo j'trlmul aa jebou cell)
nárob.

50 let,

jrbee jeho

tofjal bořelo plamenem lálh; nulábeneďe,
olo jijlřilo fe miloftnofti ! robúlům, jes
fjelo l;nčtoetn neuón-ifti proti nefjlecbetntjm

_

Salaš ua bele jiš řečeno, pomjióv
train Bibeni čajů, to! po roce, togumnitč

utijloloatelům anglidóm.
ni D'Gonnel'l jala lem,

[pe—lh;! ojmoboacni Srjtn.

$a
tu bohu letali je [tiu-i foutcatoé a pob:
morniei grain i [lt-ma jebo na [outedjz
bb tč djroíle míjel třňflo je přeb nim
eelě ?lngliďo.
EReči, Iterouj ou počal

Stčan rnčil bmeře llece, to uij bo blibali.

miluje n—itn unbe mjfeďo: celí) ubrob po
brbnul rabčji jme-botou neš abl) li ji bp!

:jaloupil aróbou mirp latoliďě.

Íouje

po

“toe—babě,zábal plebe níh'm jmató ptáme
límčboeni, jmobobu min;. ?! tubiš ftalo

mlnmiti l libu,

ujilujicio eman

clpael čili mamalučni htolitlno.

eoaměřeuómlrofem :: cel'tcu

S'Gon

1an botlintj a tčlmj úb jeji: on filmi!
je me,;i přebnimi pobpůrei [rentě mici
této. Sieš polub uebplo muže, jejto, eq
nicenb lájlou ! ubohé mlafii a potlačené
mile učtobu jměbo, uol'tl rrfjeďt; firafli
a teubp, miru, nabčji lájtu tvřólíiro ftmjd)

nebolo Grčaua,

litu

gólona.

ojubnč omráčeuojii jejid;. „Srflo

čanům, ímaboba latolilůml“
l—plo siete—ném bejlem.

St

——

“Feu—ni počótlotoč

jetnottj této uebtjlijlibni. 'Ene 25. lmčtua
1823 [eh-ala fe [djůjla nětolila přátel

polub

ježto le naučil cítili cia

tem, mluwiti 'ieči

bručiti

Gpojim je 6 ljorlimjm mlaítencem a na
jlomo teplém prómnilem C'šbeilem, jalo
šil nejprmč nomou jebnotu latolidou, lie
rouá boblal lraianp jmč mplebnouti ;

nell minnačon—alje bneb ob počátlu (1809)

l;neb ob t_čtinjiloi tre [rt—ci jmenu,

počal toe—lati a

nepřátelům jeho, ; úíi Srčona uilbo je
neunbál. D'Gmmell gamitil I' cili jinému

je, je nelze míleďp jiné fpolh; mpnitla

jebnota latoliclú,

3 murasil na
"mi! byl rog

! frbci jeho;

této

mčci.

„Bai—.nl,neublebnfl

poloji!

to

jiftěut lniblupecttol mublinjietu Bol pmni
pošebuaueu jiní, obiubj tDčtffEÍ fe blud

palub nebolo ljlamt), lu lteréš h) je při
bláflti maly! cell) uórob, polub nebtjlo
blubp jemč Sijte' ol—uánelp přeb fpoieutm

po mfjteré tolafti.
půjebeni a šábouci

jen 20 milionům liber Derliugůw: illu li

ze je po bnec biml) bčji.

čayč měli ale blul) 4136 milionům.

tubě bue 25 máje Mílo je jenom 8 mu.

e

juemonme llonbonl'té melo 169 pojlaueů ;
agua jeběti — uepřipujjtčuo jieb ale tolc
ne; 100 ntb. ato.

ERndjlú geůft, mocně
mújlebln bolmčbčuji,
!% Dotčené po: .

kům. VEBplitto nejtoěrnějfji tolilo přátelé
l

D'lžouuellowi.

Byli! lu) fe usual malem

,

79
rogefflo, rootu) fe byl nebomrllil mamča
řený počet. 3 mufnl D'Goxmeu men mor
iiti, a iinúd; učte—lil náňlim téměř roe

bnati ua potahu. ?lroffnt Qiůb byl ením.
má minul rot, nálešelo ! iebnotč lalo
liďč na na lifícům Iibu, w netolita le
ted; počítali Ie úbomé na millionu. SDM;
a flomo melifěbo ntu'ge bubilt) mrtmé !
šimon: a roglčtoah) gde—alpro fmato-u mčc

meči mílemi Ramp. Salo nemá apontol
pomflal D'Gonnell. Dn pofa-čtil muselo
filo tune ímé, celou Inabu šimon: ímébo
iebinč (maté rnici této. “Břeh ním no
[lomili iiš neietni pobobnč hello: nilbo
mnel pobcbllóm mile—bem,rotobnou mů:
bou. „933g chcete.“ tal filámal při lili:
emisi; přílešitoíled; lgánupům, „roty chcete
báli fmobobni?! ?Dobró! *Bomim mám,
neral iefl člomčl ímobobnúm, — :! lbo
ieft

[weber—en,

l—ubef jim.

-— 931;

[e

dnete momolnit?

Sřuje učiňte—što — ::

paf me molml“

Gloma tato půíobiln

chut ! úfmčiflům. Bebródó nótob pteítal

šebrati

o fm'x práma, on ie Běhal,

lodi mčeí lo obcid; :: Ráted;

potřebí izft

ale penčs. D'Gonnell pnfh'l boímóbni
úloh:) ímé; :: pramenomč bůQobům přec
(tali mu lubiš tčei. QBelihá muj, nilbt;
nefietřc patě pro Dobrou mčc, to hátlčm
čafe bol bn)fam na! fe zebeůlem, login; fe byl
gebróďó nárob bobrotoolnč nebol uftanor
wil na tom, ze dgce platitibaň pro oíwo

imeni mim a mlaili. glabnmí můbeotoé
lihu namrbli, aby tašb'ó úb iebnoh; tato:
liďč obmórčl mtfičm! po weight (penny)

! rolřebc'un iebnotq. i'ib udyopil fe lubo '
nám-bu 6 mbofli o iebnotč fatolidé ote
mřel fe bujná pramen _;namenilód; bůóo
lib je opět:—mal, uárob pocítil, co to iefl
bóli fwobobnóm,
:: že i on icfl po: bům. D'Gonnell uměl potlabům těchto,
molún ! [mohol—č.?! ialoš ullmvil D'Gom
lterc'š fnáflell cbubi bratři a robdci iebo,
uell, ueiiual [obč počínal [lutečnč Dn
užili proti bohatým utillomntelům a bod:
fe uelořil přeb nnglidom rnnftmem, ne: čí'un angliďóm. 3 pollabnie jebnolo la:
lelnl fe moci, nóbrš fulůl Ic jeiiďp buč— loliďč pollotowala
fe pot—porn nugným
lou, on lřičel bromcmóm blaíem: „fpras
náiemuilům hitům, proti útiílům úřabům,
meblnoft Nite Grind“ „hororů ale brn: ; ni platily íe milolm při found:, he
;ll llclbou !lnglii ; on roolal eelbm br nimiš mlába [libala borlitele očefl, ímo:
tltm: „emobobu latomúm teite. il: bohu :: ptáme “drobní, Bibala boiomníh)
otřeícm gállabt; proteftamílč 9lnglie!“ —— pro [loobobu min) a (Eithne latoliďé.
Srčanč probubimfíe fe le fmobobě,
Slne'šftmo irflě uialo fc n\lafteneďód) l—o
bumilúd) fuel; D'Íěonneuomtjq, a iebnola obrátili již 3iemnč bimolou gól“ a nená
lalolidd romířomala Ie ialo prom—emna mifl proti bofaloábnim potlačomatelůte
míleuranu. Nb porqumčl flowům fmóm. Sitření toftlo lašbóm Dnem, a
fwébo ofmobobitele, !ašbó latolif, Eglolm, lbpbg Bylo propuflo Mamům
jenž bo (mnel, hal íc oblofem lebo m pomllánim, opět fe floučilo norpoy po:
Hejjngn'íd; fončinád) arm gente, a řibil le tóblou lion, nýbrž i potřenim
ímo.
jeho Millet—em. angličtině hrnuli, mi:
bobq ĚFHČ, unum toužebně na to
toute, Že irlíli etrolomč
netuffmou čelala; moiflo uiělo iij nabrouflcue' [[atole,
moci jalo přec noc fmobobuóml
fe mělo přidmllouébobáh; na Steam). D'Gom
Dali.
nell annie ofuto [toe' wloftl, ločbčl Dobře
Setnota lalolidů, aale—genůr. 1823,
čámqilo malém), a přebgmibal lonec náma
roflla gágrařneu moeí -—0a ůfobeni íeii nebo boje, tmm, le powpqlú unit-ob, Ile;
bylo note nfleďo prmvnlmr. Ralolíčti rúš ob mčtům neímčl oni noflli 56mm
Grčančqunibli fe budnm, i počali Ee; wůbcům člunem m bimolčm mstelu
mlumiti a ietímtl in! [1qu na ímoEo,
_;bmuč choril proti mocným utiftomatelům
buě občany.
?lugliču' náňlnici 3 POU. imám. Qhoflol mnie to rulou Imm Irbe:
lihu, [uabno obmrátil tabák; fmč ob toho
čátlu 'fmálž !: tomu šelrůdčum prrnárobu

jelo Neff, ob úíl ! úflům fe 'ncíla —

\

a počtu—iní jeho, nei,

m reálce pře-ma je

\

on ildp uiimal, :: celé Stilo pobobomalo
le nowúm šimotem. Moc [mobobg tohle
tošbóm kolem ialo lamina: llowo D'lěon
nelloroo Dalo fe libu 'gátonem, bylo pro:
menem nabneni pro frontou mk, D'Lson
neu byl pmé ne; minulo bmč leta učí. '
uču-3m oanomnilem ID Srílu — minlono
mé pofloudpli bo. — R mqmebeni meli:

ucbcmčněbo Proflvobobnzimu.
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„m

neóceme Eoiorooti abl-ani,“ blůfol

brahma
lašbon ímččoloalo fe [ jebnč ::
lé mčci, lboboti fmobobt; pro miru a
b. — Ialot'oou měrou ale utrpěli
angličnuč poróáfu, prmč neš rolmli na
ílčbo, nýbrž i bomabilčbo.
Elliot boiifítř. — o portálu tato, lwa boie a
fobč nabubeme ptáme. lterčboš nemáme, !me prolití, opětomala fe lašbou fdiůélou,
pomoci náma, tmě máme Rmamč na níš mlumilD'GEonnell, (: toftla tajném
( tága! D'Gonnell při lalbé přileiltoíři.
„Emo nebubeme boiomati, nebo! není
nám tolyo třeba, -— jet to cofl nelib

mitčbfhoi miioá m Ymi, lteráš nn,—lita tiflcetn nomód; ňbům iebnoto ratoliďč.
ieít, íamo aátobel notoócl) bojům o lo Wměbouce fobč 5 počátlu jiné toho, a
nečnč potóšlo: nelrtoamě mitlgftmi, bo: netroufaiiee fool Bruniti prámo lu fpolf
botě gin-ani poloie, alumni ílotoa, přeímčbv čomůni, mulili fe angličtí bróčome' omflem
nelibě bimáti na arůfi filo a boobobl)
čení bnmá po rošt-é toitčtflmim bolona

lóm, lonečnóm. 'Ialomě mitččfttoi ne
molo o poml'lu, lin-á; ! notoóm Boiům
_Inomnm mitčgl'twím webe, poflěge opět
ienom lpřemošeni a gólynči. g_Ro ne
(l;ceme boictooti, neboť nepřítel nůěftbna
třiil'i :: ubatněifli ieft, filniilli na nočet,
na aluflenoft málečnou i na proftřebto.
':Rej, nm mu nebáme na olamgení ani
poloie ani obbedm; on muíi, tlgtči nedttči
lnšbé bobino, bnetn i noci, na hohen)
tma; i me Qtónxed; [inffeli blue náš:
on nefmi iii míti mnfllénlg, lteečj bychom
icmn nepobatili,
rabi—(ti, nevíš bychom
jemu ne3ttočili, fponi, & ltetčboš bottom

iei nemottbli! — 'Ial mlumimalD'Gon
nelI —- a nárob “poutem bo i tonbal ie

na ceftuobporu gólonnibo —- mtomnibo.
!Bnlot pro Srčano roclilě lltěíii, že
fe iim boftala nčtterá prózou, ltenid) ifmc
též i ml) Glommč, bill; Qobu! omflem

teprma 20. řiino tofu 1860 boftibli.
D'Gonnell :: Srčané mobli fmobobnč
mlnroiti a píúti, fotomášbčni :: porabo
míti, měli prómo ! peticím, imčli moliti
fobč iiiabnito obecni :: poflonce. — DM'
rob byl omfinn hrubě negnol a ganebbnl
tato primo: S'Gonnell naučil mila! ro—
bůll) [roč múšili iid), naučil ic užívali
iid) na :,bar [mt—boboGirlme a Silla,
„mu, umíme,“ řilámnl meliló tento mi
lomnif nárobn l_toébo, „ml) mufíme neto=
lilo bnec nel: giitta pfáti. Žábati, fpolčo:
trati ie: ale nit; muiime ben co ben
mlumiti, ben co ben plati, ben co ben
zabalí, ben co bm mufime le [polloroatl,
palub nebofóbneme cile, nenolmbeme ímé:

bo pohon. WM mnfime unamiti

trpě

latolílůto itíhýcb. -3e ani Iřil to nomi
nád; ani tainč pletidpo a ville mnobo
iim neptoípělt), nennběliť fe chopili nm
řeinódp. mejpmé namiřili na lomu hlavou
iritébo nát-obu, no D'Gonnella, 5abamfle
proti němu žalobu, še řečmi pil weřei
nád) fóůglád) Boučí lib., 92:3. foubcomč
tonbali náleg, še minn na D'Gonnellomi
nenolegli: meflfemt nát-ob iáfol — a to
mělo bóti gábubou, Bolo pramenem notně
[in

icbnotl; !ololiďé.

——

Witnnmi mitčmmi Srčonům, amoc.
lterél li bobo! D'Gonnell, přimebll nes
přátelé potlačeného nátobu irflčbo ! to
mu, 3: moci silonobátni m parlamentě
užili na nomo proti Srflňm. mne 10.
února 1825 přeblošen ieft “námrl) ! gá
lonu, ltertjmš 5ápomčl': touhám ieft proti
mnelilúm fpoltům politiďnm, [polu pal
.ultanoroeno, obi; ani idpůglo neboli po
robq titanu fpitomáui petici cili šóbol'tí
nettmoli bele neš 14 mi, ani penige na
milobp při foubed; meřeinód) [bit-ati le
neímčlo. SRámtb tento učiněn iefl bálo
nem, :: celá gemč pognala l;neb, še mlafl
nč ienom proti nóeobu irfte'mu mobilu

ieft. 3 počal le lib rollube iitřiti, a má
lem byl lm fe lrotil ! poranění. 92:3.
D'Gonnell & přátelé iebo obtorátili opět
into fttášni ongelotoč ob lašbčbo nebes
počnčlm trolu :: ílutlu, fami mna! neu:
pnftili ob 3ámčeu a bilo

fměbo.

Dlonni

gólon, čeliti proti nim, gapotoibal poli:
tidč iebnott) a_ipollo, peněiné mít!? na
ptlmmi tonloln; a [l;romášbřni tt'maiici po
belni čas: D'GSonnelI pomohl folii I to
bólům [miim toelmi [nabno 5 naličenč

litooft nefptatoeblimúd; protitonítůto fmócb! nefnú5c. „Wii, nebnbeme, nu) nefmime
— Sehnaie po! tom meblč adfabt; této, 'iebnati ptoti gama," ofměbčotoal můbce:
přimo! tubíš i nát-ob ! nobobněmu ie „none iebnota nefmi l'e ots bneffla inte;
notooti oolitiďóm fpolletn: ono! ieft ie,
lmůni. Sidi, fdiůůllb petice ftibalt; iebnn
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bnoloupro mchiuč

poučománi

Db

budila neliubciuc fbimti venis: u.: prúmni
wólobn, omflem ní: na pcbporománi diu:
rád) :: nemaicmády. Static lih'qh; ne
maii tmatitc'lc než 14 bni. TDi-bře!llři'
nima, ial mli gólem myf Ic rcčcibcmc

pcoftřcblcui, [: icfl itbinlúm. úloha [:
na ilugličam) ňlčhi [ni-ilo, pobtbli iícu

prclbami nalíimi, lm 59h) ícbc lumen

blixtčifiu, llromnřini; ienom lmf; iim ne:
bqpřčmftm brogilo, r&čimali fc ponišili
! wqilpfimi blaíiim nafiicl). sJiná, leti)
mm, a roaótři mit—dm: [mt-lání ! notně ničimcš [měloíli (! bulbu, nebo Hngliďo
[d)ň5cc, lu rclračománi tnefíuibo [lyra bpm; mčimc huwa, nelacl páb icbo fc
máltluif'
-— ?! tal guiřuřno M1 cn—íícm Niši; mčimc Nám, nebot jtfl poničené
:: lcilál—lčť' — Eat uilumímal a pobo
ptnčlub immo: u čt ale gůflala, a D'Gcn:
bué prsu—tl; opět:—malobrommj řečnil náš
'inllcn—i tal přibulo plilcšílofli, trplúm
pli mfídilč přilešilofii omficm [pcln lla:
bičem [lon-a fmébo filcbali ntnómitčné
Galim, (tal přtgbiu-ůSrčan ilnnličanům), mu mul—igri:lit-, att) ani raft málo le
ncmudnilamxl 5 lolcic gólona.
a ličili nami lřimbi; :: nótiílq iidp. 2m:
lilč biomatl) (mettingB) čili [d)ůglp lihu -— ?iárob uptllcdil unit-cc fmébo. —
?lnglido lfáflo ft Básni, 3: fc nčlollltát
neobbúwalu pal [: iii lolilo u: Tublinč,
ale po h:“tď) 'lrajililicb: půfobicc na vši,
íta tilic libu poabwilpfc proti ítatóm
lřiwbdui a blidiům jeho. D'Gonncll mř
meni radia, chrt—alu; a [in w núrcrč.
D'Gcnucll, (činil .: uab iint' irčrnl'; ob— til o lom, a' brát [óm na natě robčilcnů
boncc o [cubrub Ulit—nudum.
Siem nárob, na imo Nival ?lngliřam'im, je
Glad/')
iqt—iliob mifla ! miílu, 0 IN ga nimi, an Ít bomllbá Invalid) prám
lolim ic ulágnli, mbiiliili a uniqli bii lit—Ilam, linii půl millionu mužům boto
miru, erbem—fl, nat—linii lit-u ! lé iualf'
mijdy, mtčc [: dpopitil pouhému [lomu
míti, ieiišlo buli upolín—li). .,?lamrmc"
.: hyuuti iclyo. Gdyůčlg, ínčmilu, íicgbn
— woláml
D'Gonntll
m fdgůslócli umučili fc, lib bmu'. [: l nim obcmffab
lidu:—: „uabmmo luic glet—lla wlóra u) m ncfčifluůd; bóílupcdg, lliftl) mňa! a ni
m ncbulo při uid; ani lé ucimcnfíi [ioni
rauílč gólem) proti mim! mul ii tem:
li;.
all:—c aliglidifid;
lumui'm— [těl—la, a
tmu: cbpcromali; ——lalclici iiífti inu
pull: cb lpcllům a roi-ab, velur ntb:—bu misie,
uuawcnc'
l—t—čuimullaii—ičmšlu a
bla-land, namullo ucílčy čilčmu Šimon:
hou tobě municipal-c,
ucbvibi—u [iu—boti)
a robubomám r&robninlu m Srílu.
353 blnbclt' polcřc plcíili ifmc přtb ro
lcm u aliqliďiicb ítarcílůin c ímé gólem„
D'Gonnell bohu—.n tolčemim čpůío
lmu tudinmui mlábi) m uárotč irílčm,
:: ímá prémii; ucš u-lába gali—tbl.:nail:
mil tem) poiiničué pnl: ! balňi činnofti
heft—m Tma al: šábámc jiš iirluou,
tolmmlou ímobcbn Iti mflclilčbo 5lenčcm, ímé. 3 ucmcfilnl učinili brubó m5bcbnú
lruf. Nulla; to parlamentu r. 1826
lic; nímu, l-q min-inc! _ 21le fc jiš u:;
naftoly. 'Boinb ncíuičl iríló latolil báli
ptciiuic, mi; din—nm! ?)řilu [: nám lice,
f,: vroflřctcl Im, 'gc la tcfm umi-bc |
hlas hnůj nělomu jinému ntš prctcfinnlu;
cili; iá ale rmmm Nám, št ieít rcl—nim 5 lalrliliim anilfté ucíměl nilbo letěli mc
fněnuu n lb: ncwabil gólem, mobil mul.
') itom etui, rotcru : mírou pt.—klum, íloha) nctrcuial [rbč uáicmnil irfltj báli
saiiflč ich,—u;iiciíilcdnl'nřinid) libi, tv iid;
blaů lomu iiněmu, lcč but pánu fmčmu,
uuu-_ uqfila
albumu—m qln—clm, rollačo
nebo lcnm d;tčl pán. “Il tnlomou měrou
mam narobum, celou bun: att—au l—ulll
bálo ie, &%» patlamcnlč Žonbonílim
u—Šmč mlzfii.
Brit—_m—guaiucuztč
min;,
mciiowal ml'icdo jmcni mě na irúptamu
fcbámali téměř iami nepřátelé miru lalo
jcbnč lori, duši.: v_řifpčti na rozlil—cbolu
iicim o lumbat—uěmnčlliiu.
žili—fiatrři:

iftl blabol: 3 tuleni _rqbicl ialq hrbáč,
boqiů 113mmlt nauch plurál: čltdntim
u_uignegcld plic; amu; howl; 'flallůto.
"<.—am
utlumit
na male. ncimaml ve
celi; čin-ol ufilcmali

O'Gouncll ;íflal

Imám: Ion: elm
pairem,

o bvbrč [mčbn nárt—tu.

ici mcbulmim [lomm

nul [: icbo učcuuimn,

Hub:—u,flíncm.

liclé, i iwi—Bobl)irílt'.

Iomulo

roflcbui

mu nelúbu mutil D'chncl'l přece wííim
učinili přittš. Gloire jabo, ialš pramene,
bylo celému nárobu tvglagcui, a flowo to
mohlo: „Dlebbcilc ua fmc' páni„ lebo bl)
oui dnčli uiiti m pnrlamcnlě. — Engl
máte iv tom obletu plnou [mol—obu, nc

menfli mě ani.

Smille; libi; fanu íwm

6

bobně, Beg oblebu na [me' páni,; matte
liti mne, ubečpečniiwás, je bqbošně, tou:
jenom přáteli) nórobn :: fpramblnoftif | bami přítahy tě na blame nebnbe."—- Sientv
--— QI ble, uřógnlo fe bneb při pln—ni . připiB D'Gonnellům proletí! into bicí!
mom, iató ieft moc a lila fiebnceenúd) mefiterč Seth.
Ratclid'á iebnota obiez
Iatoliřům: mffiďni téměř potlanci irnti
mtla gdm—mů bctlimou činnnft ebalóiítč
nabyli me (němu mil'ia půfobenim iebnrtt)
"cti nenroaře, [tet-ená bt; jim bylo mi
l'atoliďc'. Gluma a hnuti D'Gonncumt-o třaftmi mt-blo pti celé jiftntč 3 nulou
mice mqbalo než támmj myl, neš ítřis utlouanruti.
ingličane' totiá ctňnu-fle
brn, ttenýmš tobě pmé tupnmali blan) . Brillant nórnbu [mob:—tua prómo ná:

bobóči nnglifanfiti.

— %Olilč teto nit'l

tčgftmi irflódy latuIih'm) tomm—Žila ftmd;

i mate! megi nepřátelt) D'Gonnellmúmi,
nárokům ale babala chuti, tuctu fn člnfti
! bólffim hoh'tm a činům.
!Bratnit fe o hw, še :.an neotn-óši
ie fe "ctu po totiítt, neni-li pitné tim
n febe uiifftčn, že ii tuti; ndnoáti. Wc:
jiná! počínal [obč amušilú, uloupili;
D'Gonnell. 8 přcbbmitaie' iifti n'itčy

! ohni,

tali

mu tořallu :: naučili bo,

gapiieti na ni [n:č bate. meifítčbřeii ním
;obámali páni brňči angličtí petelnú tento

nápoi nebcbčmu libu při malbách, mř
touce, že po! učini opilá mstitel, co mu
roďáše pán. Stuto neřen mul'ili D'Gcnx
ne!! a přátelé iebn přebemňim přetrhne—ati.
„Gbceteali amitčsitix' vran—ili it:—ut lihu,

„mníite přetmnim

přemoci fungi feta.

samašte ie Hitem, je nedmtc, tomb
malba trmati tube, pití tořolhgl“ — !(

filmi, učinil ponččc Ital, iimě mělo mp:
mnlnční lntolilům tclonáno
býti. Sie—tt! ble, lib gamágal gapřifábl fe,

1828 naftoly nami mlh)

poilancům čtli

fnčmon—nílňm. D'Q'nmelt pomftal i bid:
fl! fe mcřcinč ga hubibata tv ntčinč ín'é,
m Emiinč Glare. Gctá řtfíe angliďá lella
fe tobe Prolu D'Gcnnellomn: [;nnti, ji:
tření, činnoft panotmh) na míti-d) ftta=
nád). Eim fmčleiHi a tógněifií byla řťč
núčelnifa iernctt; late—lidé. „EN) dnttc
míti totalita to potlnmentč“, mt íe chvilu:

i boftál
ílohou: fntnlici gll'tlčbili. — D'Gounel

byl polen ga poílanee to pathmentn.
Ženě téměř bol—ou tunel čas, na
lteróě obmqeno bilo prdu-n [potře—mám.

3 pon—Italana nem ietnota latnlidú
na celé lámali 3půfobč a moci Iné: 6 ni
nffal ohm—mih;fe pitomců luxe Drangiv
Wm: 0 íl—mpbrunímidč.*) Qřeniapůtn)
mqi totality; a ftt'ónfomi těmito obno

čil ! unlitdům (Slatcíltím D'Gonnen.
„9Jřótc babí-e. :) pnoltc ft tm; taírtita!

mmatt) pal fe to amd) iončlnád; tr:

přefáěťu,

mlze mlada—é.

Mód). Bt) neEnlo tě boh; D'Gonnella
m Stihl, Egle—tbr, ;oiiftč přimo Halon:
SBt) pa! 5mšbčli angličnně, je to miníte
cprawbu, mnu—alt: fi mne. milá! ic n—ám němu lrmeprolitl. Did, into mlnwitral
lrubbtp,
tn! mlumil D'Gontieu i nnni.
fitr, já ;: ptám nemám, Amott-nn lljti.
Barřifnbaie nárt—b,ah; fe nebol nittcral
me; to irft toš. 811 fie: nemel,-n, já
prbnouti f námnúm flutlům, ptice—míná
nedyci[lošiti přtfnlyu,!tctó ie šábó cb tibů rat:
lnmcntu, utonul moc,"Náš učinila parlament tra! tn litu: „Stoh—li uólili říše na rn
můgc tiš gruntů tuto přiíabn a id teiim fe moc, fmoban neni boten. Shi-Mi tnffi
filnou nabčii, ěe mnmelitc-li mne, ncilinčiifi šáh—nt),idt gróbccm mlnfti. Rbcloli más
mnbigi ! obi—cru proti gólonům, m gábnt-n
nepřátelé nnfíi bonuecni bubon, crflmnti
ltcróš

bráni

mele—mini ct—nó

Site-Mi

trám

blátě: po

eobu, bofláti vetvinmfti lu ltóli a n—lafti.
!IB botřtnč přímce má [03th cín—čbčiti,
še icft občt mne frontě a malin—(mipanu;

'

;ranqiftnuagúlmli ie na pořáttn íme—ut
latu prahu—ton ftonvcucthale Řihmalll.

mcblóřífům činem.

; Stante.
“Enabčii nato te. Homo te mi
smiftem celé Brant) preteftantfle' tv Svitu.

Starman přifnbonnqmnim mnm: rune

nm;; pal počali latctici ga voilebnió Iet

ímé nifbn. Sá to bopřeiictibobnčmn [out:eii
fme'mu, Beta—quai %iegeralrmi. Sníh—Ši!
ii; iebnou tuto přiínlyn,a šóbó blafů tratím),

ptáte cbč.mitúd;, tbtntll fe protefIanti o
Břibiliproti nim obuáfítni iebnotn Dran

Marie

bqbošnóm,

aby ii pc- nemu "blití

mnbl.

iBolitele—me'

btabftmi lareftébc !máte na mnbranon mqi
mnou a panem Siugaalbem. Diářitedigmo

ntinule'bb [toleti gnnábati

tmm

! bol—mi

gemcnůw._ „samou—ati ubobó _námb řríló
tv band—nett!ntiíln a otrocttmf — bula
účelem gie—pamětmiiebnon; této, ltetůi vo
buefíni téměř ben ob nefpmmebtimebo ulic

lomdni [mibonenpuftilm
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uvítání, grabu nab mami fe ropouífti.
Chraňte fe bo, utileite přet—nim, dwpte
fe bo, mpbeiteš bn úřabům, at fe s nim
naloši ja! gafloujil, at fe mu ftane po
prémii. Srřanč! nepřáteli mani mčli b_n
to ga ro,!vč, habr) Ie iim pofltěft.lo ini
rčti maé, an mnite a picnnpuietc Sato:
nt). “Elam ntillomatelé nešóbnii lnbt leč
mibčti mac qbreienč lpcmftóni, nešábaii
leč[h;ffrtí lřil pomůalúd) proti mlóbč. Cnit
[: tubiš nabíjí armáda Bámiml, nh) máš bílí“
itfhě neš palub utifl'omati mohli. “15ten hm,
!tcréboš fe Srčané udppi námi, 3Bamenilm
beme trefíteré nabčie, [mal.—on;[obč poanomu

bořntH— Strmé! tdšu fe 933518,miluiteďi
wlaft?— uni—,mírem nm ii miluiete. Nuže,
bl.-Me,at neflnfilm r nrpořórridn » smalt-id),
o taimid)

fpr—ldd), » pillcdy (: pot—cbnúd)

nepřátel ieiió h) Gmmpč). *!Biba Srffo
eelč ročlmaflene', a anamenaje, ze neue

moci moienílou potlačiti galonni

fnac

šení celého nórobu, bublal úlifmjm flibor 
mánim přtmčti buditele irftč neiprmč !
obllabn [nab fmócb na polojnčmi čafp.
Wei, tajní motyl přebgmibati, še flllmtvč
tito, mit—cure 'E—eHingtonmi niloli ob
[mr—e,ga poloinód; čalům byli bt;

! ppomenuti,

přiílli
a ptr—toš tal'č latolilomč

irl'fti neupuftili ob fmčbo. 255mm wc
lcú írftód; bo parlamentu (\ pohnutí na
celé aemi, bonutili pnflr'ge %ellingtona i
hrubě minim-t;, še fami pobati mníili
mirnrl) gate—nuo mnmolnčni

!atolih'm).

Glnmm, a pamótm; onen parlament
oterořeu byl bne 5. unora 1829 D'Gvnc
mu tcftnmil fe na ímé mino. Semi
angtiďá otřófla [: tah—ita, m;; by! me.

pletid—ód) proti mare.
Erpu- fire, ale
bvtvolámite fc prawa hribe.
&*ubte ffcl náčelnit irítčbo núr—obu,D'Gonnell,
prfluflnl piloun, ale šáheitc prima. Butt: bc [něma—mm;. mrutimnici, připrameni
tej mčmúlni pcbbanónli: nim; mfíal nr: na přidsob iebv, dytčli mu gabróniti při=
ftup. 3 jábaii na něm přifabu, lterouž
přeflámriteš blití lřeífant) Datcčnómiď —
“Internátní Form; pcfftčítilo [: S'G'cnnel
m, h)! mufll gapřiti míru late—lidem „Sá
přiínlúm'n ofmčbčil D'Q'onncll „měrnoft
lon—i, ěe lit—ušel logtmafcuú
a rosčilrnó
fráli
hvěmu a mýtem [prameblimpm
uórcb eb wfíelihjd; Irclům negóh—nnidh
a tu!-iš m nimec vtr—itím nulou—dni

přátel, přinutil ulábu

mit—ou: fobč iine' rat—n, fnnm

:: mutt—cl:

nění lat lilům “film—mi počala.
“Brné mňa! neš o parním

mílřčnll'Í latelilňm
připrmcucnti,

ie

nc

anglirtuu, ge ne

tr-mto
flulli

ptr-b tim

niltrři ftátnici angličtí blcběli bolmli fn:

tclilům ctůatód) trám cbčanflúdi. Si;
prmčftnt's minim $itt, muší M)! Stile
! anglidčmu parlamentu připoutat, ítitil
ga nábrabu, girrnatí lntrlih'im úplnou
[mr—bohu fmčbomi

fftěftilo fe mu.

a

min).

Širi,

ne;—oa

Sila Homo maart) miniftt

Canning, není; byl bncb cb rotu 1812
aš bo'ímrti lrbrčnč uíilonml o rotčcuru'
emancipaci

mal narob,

nebyl

bclrč

ptáme

[rt—č." —- ?! tr.—bonm

nifba Brániti nrfmčl. D'Gcnnrll pngbmibl
mami [;lac froůj, pcfluQnči, loubcvmc'
nmftli pat přiřfuouti mu plně prům—, a
po ftrd) lctcd; uial prmni tatolí! opět
miíto mih—šitéro parlamentě. 9M“
fe
tat [nat—noroppfati, m inlč Boi: [e m)
t—al, a ialomčbo witčmmi bobr,! melthá

tento nmš Éoši.
!Brotimnici [ebrali
u—íkďu filu fanu, aby na nimec obrátili
fprnmebllwč úňli přátel [wobobtp i latn
lilům. Dranglftč m Srflu [ml! iii prmč
rom—lati na pomoc náčelnila fmčbo, tna: .

(mmmolučni) nebyl 6 to, ptr—= jen—obuGumbnlanbflébo,

raaitioe samém; fmómi. Slinuté přet
lublp, občlófitčmna! [občclá
lalotnoft
pánům angliďýdh nan, tu na otpnr blau
íům fprameblnofli. mej, megi tím, co
byl D'Gonnell gáaračnou moc: flma ímé:
bo ! minimu šimon: lřilil a qumibos
minimem

nefim—šímale přifabp

na pctmqeni cbpnblictmi a roubactwi.
3 šat-am pal, alu) mi přóuo bylo pro:
meni

promlumime,
vtr—firm iii

.;átonům parlamentu,

na!

»

fc *iBelIingtr—n přcbnim

ňugličauedp

trikot; přítelem

ale na iiftém ogtebu

QBrHington

[mcbobp

(omífem

jet—en 5 iiáčclnítůn?

bratra hálnma,
[polu pat úblawnibo neptitele rnici irfte.

Elaine penis, a moci mutt,

tamními

pletidm ímé po mefiterč gemi, a fbirali
pobpift) proti šábolti millivnům latolilmp,
bomábaiícid) fe mpholnčni.
ŽBe mlíed;
nominady,

tteréš

Bula; me flušbč i_id;, au:

řilo Je proti miniftrům, nýbrž i proti
famčmu lráll; ano, tráli broaila le, ae
pcbpifíesli ialcmúlclimč! galon, plipoulftč

jící to parlamentu lqtolita,.gáromeň
hub:
6
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ti:; mufeti pobepíati liftinu, Ptrronš fe
obtita trůnu; náreb je učiní “témeř-l. 5
Guniberlanbu fit—nm trólem. Siři IV.,
tebbeini lrál, počal [lutečnč lelati fe :)
Iommi: miuiúremč mna! olmčbčili, ze lm
mufili nekoupili, lbyl—q leál vuftiii elitě.
tr.—třeminám!; ftrami emancipace. — Slo
ro3boblo. Wiiníftr sBerl přeblolil but 5.

břqna 1829 namršem')galon nišííi

ínč:

mornnč, a QBellington pracomal óóromeň

mc mnčni

meči páni).

Gelú mčíic tr:

male retenční: poflčgc přiiat ieft m uoei_
na 31. brn [n'-quia m mšl'íi, na to i m
mněni panfle' fučmomnč 116ml) — načež,

mufll i lrál bebepfntl galon, tlerómš na
mráeena jeít latnlilům [mob:—ba ebčanflá.
Qi'mmrlnčnim čili emancipaci latolif

tečná tento muj a měrná lnlelil li; timto
prmuim
ímobobitel

milčgftwim liáfuč
nánoba.

lo tolonáiio.

iuuno:

ml):

921—3
bilo iebo lltbl)o_

emoboba min) a ptáte.:

ol—čanfla namtáeem) ifuu fire latclilůui
ilngličane mffal nrdnčli přrítati nalleibat:

e Srílem po otčimftn;

vnit mu neboli

mie, ne: co mu již obepřitineíměll. —"_"')
broniaba (mód) Bremen lžimb a břidn'un
anglidůcl) _;ůftala na ubobe'rn nárebu ir
ílčui: nepoflebni 5 nic!; bula — nefítaftna
unie (eentralifaee);_ Brunili ii mufilo bóti
cilem [ml; a ilfllománi D'Gounrllowúdp;
a bylo jim na erlbd) febmnáete rolím
aš bo louce šimota iebo.
$oměbčlof íe na l;nře, ialóm grůfo
l=eni homer-la na počátlu tnboto wčlu

lům po meflerě angliřlě fiíiiflalie rrmni

mlába angliifá íamoítatm) parlament fa
molprůmn a fmčgálcnnaít (autonomic) ob
niti Srffu. 941 a pobmob, úplatu), mo:
li'im irl'lúdi rotybalo prmni umet.
Sigle—f icuílů moc a náflli roiiiobh) Hngličanům
ípádvati na Srílu notnou nepramoit a
to mitčshmi, lterěš [lan—ili!mntrmnla fie
bneemelt ratolidébo nár-eba nab preti
fmrebomnuou lřimbeu. mřipmnenulil jlnir,
mnilq lřeílauflě ímečcbu wimaímčeemi;
ialé břemeno hlubům Ic tubij na irflč
Balet to witčgftiti, llerčš flamila potla:
dyubóh) umalilo. Dle ručně patrná irfl
čeuá fprametlnolt unb fteletómi lřlmbami trimrem, [pád)aná liebnoeenim irílr' [nčz
mcmnp B parlamentem w "ante—ni, po
a natiílv, mitěgflmi, lmč mih—ii: ani
melilú lrc! ! bolašeni balffid; pmřrlmód)
cpi-aw: ňeftabmaeiiiletě utilewám' borlitcs

jebinč lrůpěie liblle' hmc, taboft
i práv.—a abčanflá

tatolilůml')

přineíío nimi míru.—nímu

— D'Gmmell benál ílomu

levému, aa nim a 6 nim ftál celý nár-eb.

mulonam prmni úlol fmůi, 3aíleu3il mt)
*) ?: itrat » tom ialúfi velin.: 23,5., 3:
pramč mellln ton a „cel 1318-90 eman:

máŠime-li počet gaůupeům irílúeb, přiias
Ind) be íuřnwwnn anglžďe'. Brno mohlo
tobrúm prameni šábati, abl; [ebalo nei
me'ně 150 rollaneům ielpa \n parlamentě:
')lngliřanč mna! ucptipuftili iid) ieuom
100, a smile—bilitou měrou, še ob té
bobo gámiíel irflú nárob cele jen ob mi
lcfn' a balné můlc uliílematelů (mód).

dpaei latoll in iebnati mullli. Sal _iiš
Tien-čt t—eíetin cele gemč nálešelo jiš obe
mamma, byl ?Srllinglon ob n.laboíii ie
blbou mělůw lir-cm, tteři, šiiice m ?ln
ben & nejarntrilííeb nepřátel wm; tato:
lidé atmo obruárobn heribploliivěl. abnš gličaneely, neměli ani boft málo Irbe: pro

hulí r. 1825 lrňlí ratoliei ;,eiboíl hrou o
[mol-obu míru přebloiili parlamentu. ga
fagaivalit le ižlšelliugtou iveel gin—nu “)
meri proti námrbn rmnneiraee. elm—líc

Ie ale miniftm, mami “:th

íami tee

mněl“ i ničili ínčmomnč 5ala3moati it a
to, abl; tvíra latolili'im nel—vlabele "ÍŠ- na

břemenem nrípramcbjimúeb Aalonum; mo

brna minitlři uiulili přinutili hale Sičiby “.
! bobtnání 'aleuu,lter13m'; l_eoteleřrla i
tatoh'tiun (\rnna ! iqirqanl prám ímobob
mid) občanůiv.

\ll rei—šnieble [\bl růn—ob

mfieeb těchto promin? l)!itoo jimi ne; nás
D'Gímmell stal CSH-imaie pobepíati onen
nólnrb přiiatí) ab tncmnmen 31 šaten, 511
i'il, bnp ( nohama, praíftil perem, (\ ne
not—čtie lonřlnemi: vain, mira! D'Qon
nelía! gbrabal Ie, neměl :: lentčnč přebee

im — miifil pohnutí.

Wai ?lugličane obmrgili občauílá pramen
latolilínv lbe a jal len mobli. “Int " p.
připaiil “JI—etl! námi-bu (memu :) emanciv
paci ípaln alum-ni
\r—qlštelftebo prani—a,

uílnnomiie. abn iiš eb lé one-n uitbo lee
liti _,neimřl team; nemel lOlilm hulingii.
čiítúel) ročuíel) b root—im. (iluur'
IU “ilillJÍI

ítačilo

—_—)
“mimo to nftanonwno,

še

late—lilmlabařem m Sáru nim) búti nemá.
Mně; latelidú nrímel fe utdgati mtnčgíle'm
rauífe nim: na weřriimu miftč leč lelito
uve evrúuiě imám. lgiilupmpe mímčli le
imenmmti po Daromřlůd) fíbleď) hand; m

angliete gemi: niiábnú řebelnil nemel fr
niabiti we iveteučm trálomíhvi.

Sia Rošt-e"

rromiučui proti těmto rgrtagl'un uftauo
will; lr n\elit volim) peiiešitč.
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;cmi, ltctéj nemali, pro nár.-r, Matúš
potem n lmi [mt-u lorotil le, nl-l) i.im
bibnč ším itn ob bmmbcríuu, necitclnúm
pánům ímfbm obmábčl branné činí: 0 bc.

mm ! mnmctratmhmi (: pronopáffnoftcm.
“Into llttba, ltcronš Rišenn bylo Stilo,
ílaln Ic ficznotcnim parlamcnlům ithč
rrčtfli, icliloi nmu' tři i "1an lltimučfíi
úřarmrč

ilmi

íitlc

[!t—čměli m Pontu—ně.

Rbcloli im hgtc wču pomáši, muíut
D'Gonncllcmi báli „zarmmbn. m,; nm:
[ml lení-iura: ohvčtčowali přcb nárt—bem:

llnii (ccntraliíacl) gtmlilo Stilo mfícdu
n ncgiítalo —- nic. Jbáltt
ic lice, 3:
cit ípramcblnofti Amitčgi též i m ?lngli:
čanzó: m hálce uvítal nlálalu fc, po
břichu boni sáhl), ie natčic law Bula

íínll'ou. anlidá mlota měla 50 to, je
pobnmífi Stčanům mtandpaá mup. hala

tento icuom pět nomúd; míít w parla
mentč!
D'Gcnncl'l přebmíbal mclmi bobřt,
ltcml but—cu dniti 'Ilngličaně nallábnti
6 grilem. Tim Bcbliu'čii “řešilo vlo isbn
lnštč l;nntí iciíd), tim berlimčii bláhl
nám!—n potřebu fantollatnlbo parlamentu
pro Brito. ?lmftómnie pal vrt—bugomtí
nát-eb ! wčbomi přiflnnciicíd; mu prám
cbčanflódy, mufil téměř belbčlq mrffmi
bičun vftrč tcči mlábu angliďoupto ufta
rričnč ltimbl; jeji. ŽBlábJ, nemřbcncí
[of—ěiiné mm;, udppiln fc náfili,
a

nmčmila b. 18. lcbna I83| D'Gonncllo,
pob gámíxtfcu Buřldlid; řečí izba.

(m: počalo jitřmi,

(\ mléka,

meč “

boiic Ic

pomftáni celého nárebu, maila proml
ítlti fílctlyctnčln
mčgnč na fmobobn,

íclitoi, ia! ona bobřc muííla nablčbncuti,
on fám mněl gadpomnti poloi a řúb m
jim mneďo. indi-eba přivtminati, 3: m
cclč gemi.
tě míti D'Gcnntll iinóčc fmýfílel. .bcflo
S'Gonnell, gabršuie lib ob mvt—lr
icbo, „čpmmcblnoft Srčam'un, a [mt—baba
iúm, [\onřcf a mfftd) činům, pcblcbailcíd)
lntolilúm!"
obíabomala wic: —- šál—olo
pofutám gólonu, tím borlimiii mgbřyl lic
mnohem mice. !)lamrátim [: tam,: 5: fně
tŠátmmimu uňlománi' v smflcm unie.
mownt; angliďě into mítčg, a otcmlew
?láflcbltm můrou; r.183l
n útiílům
Intelilůln bránu to parlamentu, ofmčbčil
mmilnfrbnúd; maielnitům pro!:ftontftůd;
přcb námbcm, Š' iíoucc ímobcbnúmi ob;
mihla brosna blba. Blbě, nlmai latolici
čem„ mukii ob tč drtil: ul'ilomati :)
irffti, ftatcčnč abcptdi platili MMM) bu
íamoftatnoft, [nmoíptámu a ímqólos cbcnwnitňm protcftnnlílmn, :: to mimo
noft Sríla. — gruíícnictntraliíaccl bylo
iinc' při im; proto, je ncmčli 3 čeho.
nowóm bcflrm.
%cienfld moc, ltcronš nemllefrbnó tráči

meá

uuu—luceíranconqífár. l830

hnula fmčtcm, bnulnt i ?lnqlii. ?Sřátclé
opmm polltiďód) pogbwibli blaln, bcmá
baiirc fc fábnčifhbo n\clmi to parlamentu
Winiftt Bellington motiv.—ilIc trnmto

ůflll, a lrál muftl bo tubll vtaruítiti 3:
fln,h) minifterflě. “Ráflnpcc icbc, Sohn
ERqucl, pht—logií bn: ]. břqnn
1831
fnčmcwnám námrb šáboucid) nvram, po.
třcbnúd;

při

moll—úd) bo

parlamentu.

\)hnflmo čili mněňí fučmcmm pofinmila
ic šimon mocí proti ovramóm těmto;
alt—ňu!lítá bei :: miftlilč rlelidm

bonitě

ul—obó lib ,; lůše fmlčti dytčli, ntwnřibiln

mncbo proti libu: tim mice lvnřl'bil
D'Gonncll pro lib. 913 pofnb muflmal
bcíáth) tyto platiti nájemníl; D'CSonncl'l
„úlet—il mocným flomcm Emilu, je ob tě
bolu; mnietníci íami bcfóth; tuto oblud
běti muflli. _Še mňa! byl na Stihl málo
hen; latolit pánem ímé půbl), owíítm
ale nálcmníkm na půbč, patřící protec
fiantům, gbnmil D'Gonncll tou měrou
lata—líh; lčšlčbo břemena

bcíůtlům.

*Ba

mábaie tana potlačením“ llbu, tbc a ia!
itn lgdo, ncípoun'tčl D'Gonnell pramen

nic tn nemoh-Eh; Úci trn.-al fit: m
[nčmomnád' rčt čnvrn' rolu: nic míra!
měně

taneční

qmitlsili

t-fmobobitcl Stilo

přáttlč

rom tě blbi) n) 811111 ani na olamšcní
,; mnfli :! paměti. 11 profi-tel) praciíwýd;
(\;—rana; m parlamentů, :. 1832 — nešto ici

pomáhal ! wilčmwi.

9M po břídyu při cclém tomto icbndní
ulůyall nplt !lngličanč, ;: ucdptčii, abl;

fc $"“" bollan- náležité fprowtblnvfti.
STřnnč, nůrob 8.000,000 3iítal oprnmnn

bylo ii) [nmo blawni mčfto anlin ml)
molllo ga pnflancc, — neopnmiicla neu
flámal oblanomnti Stčanům, co ln) činiti
měli.

Dtcmoba při icbnůnl

opramád; parlamentu,

o stihnul-(d;

proragití blafcm
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[ptaweblnofti :: giftali lolafii ímé, co ji
náleželo, mpíilal D'Gonnell ítoeoo ímé ;
?lngličan bo grin, pobuřcuje iim nárob

auglidém,

dnřie na uabč bršeti fpoience

D'Gomteílomo, :: hrabem oílobiti moc

ptobugenčbo

nárobu, promail B ná:

! tqnnm činům. „Srčančl“ motal tu
! ain't netctunomamj ieiid; frál D'Gow

Erben zdivem, mcble Iterčboj po! fmčl
námčítcl lrálowító m Srflu, morali mu

neu, „Stčanél QDI) ifte ptošili bloubou
bobu naiflům; :: čáft utrpení froté; uma:
lili jíte na febe fami.
ERuše blebte, af

nell bobře měnil,

ialo bratři btiíce ga iebno, po:
fle'ae učiníte Ionec občanít'óul togtršlóm (:
_bóblám o náboženňmí. Bapomeňtq po!

jiš mnidni no florou sám a uomé to_g
trám. Mafia! čas, tbcšto fe mnhme fpo:

iiti,

mufime fe naučiti, máliti tilt; ímé.

':Ram'xmediá ga ípolečné ibn)

momčnfo),

[polečnu cíl poloi, “tě ia ímo:

bobu núrobu?

'Lobtobini tědploale

11ch nám iinůče leč famoftatnoftí gólo

m'uo nanid),

autonomií Seite bofici.

libo,probláíiti guano nooienítč. D'Gon
je Gamp namíří! gólo
nem timto na iepuotu iebo, :: proto při
fpčl we fučmu xíemálo ! obRraněni to
boto miniftm
Emifto (-,5re\)e Iterúj mu:
11! r. 1832 flošiti Mne, fhlíe “DMM—ut:
ne miniftrem. D'Gonneíl,
mnie bol—ré

nabčle me ímobobomoílněbo
pána,

toboto

pot—potomci bo, še fe celých 6 let

"brácho čeleminiftetftmn. Dyanne“

fpr:

lebaie na pobpom mimfřtům, negabálel.
Megi tím, to fe nárob amuštle blá
[U 0 fprmoeblímč ňiwbou obdgeuč fobč
prámo: momftal D'Gormcíl :. l824 m

%! mufime gapomenouti na l_vgáiemné parlamentě, šábnfe bůraguč, abo iebno:
ta 3títa G?luglii bula gruňmď,
utáěhp (: filmu), ač chmeali guičili oto
fnčm obnomeu bol m
mo, !tenpniš fpontaío náš angliďo. 20h) (: íamoítatní;
chceme tolito ůčaftenftmím :: lá: EDublínč. Sat bolo lge přebyoibali, ná'
mtb
D'Gonneílůw
muíll to augudč fuč:
Hou nylonu! poutem toe-um; [pos

ieni boti 6 anglidem,

a po! bu: momuč provabnoutl; blue: „3rčanům

beme m potoii neilepfiimi přátele„ m ne
begpečenflmid; mólh; neipewučiffi pobporou
Qínglie. Stčanč, totolici, proteftnnti, pres
íbotetioni, biBfibenti mfíeúo brubu _ gá
ton totajici fe opramo ieffe' (ra-form bille)
ieft bombou na nád mneďp: mt) román!
jíme nem-líhnou obětí jeho. -— Stčane'!
pomašte tuto !žimbu m blubinád) tune
ímé, :: pomnčte, že na máš sáleši merdo:
d)!čite tolilo. :: ml) bofábneme opravou.
Dřeni=lišnáe nětolit milionům, iešto po:
abwiburuti mohou Main fmébo pro wřc

[vtaweblnoRP neifel ! frbcl Biienóm
Rímbami “ugličanům — :: Srčaue', ia!
prameno, neměli ani třetinu blaíům m
varlamentu
“Bento mh'nt, še fe to ne:
pobařilo (web na poneiprm, neumím
D'Gonueu ob gámčm íme'bo. Brno fe

íprameblimou?" — D'Gonnell ale nerab

fpolct (Praecnrsor association) tomi;

ncdnitval

ření) po mn'emgrftu bomolámal fe uítn:

[loma

6:5 čínu.

notně fnabt) fmč o grunení

noíti parlamentu

Sk* togfhření

fiebnoce

bóbalo čím bál tím

rágučiffim

Šimotem

nátobuim, roíkoucmřbomím
mrmoni
file; :: ípramebliwč mčtt [roč; la;
tolidč tučšfhoo, moěňí ! unijní, pobporo;

malo mocnou pulnoci fmou D'Gonmua:
uátob pat říbil ic flowem iebo.

mičně íproweblime'bo práma

EBeliló

[měl-m. _blae

(ccntraliíace)„alo fo [pulfu toboto mlumll bud) D'Qons
nellůw. „(Sbcctesli, abychom m fjebuoces

šil [potelz žDlllomnílům 3ríta tuned) m,
uoíti o anglidóm parlamentem na přiřítí
9% dplč romiřomóni iebnotp te'to
nabualo namčíilu hólomffému w SDublinč čaív snílati mohli, přeitc nám [prame
bluo|lt: rogííířte ptáwo t woleni bo íučs
tolil ftracbu, še !ágal, alu) ie to.;efíla.
nemam); uaommtc gtisení obecní, tos.
92:3 D'Gomtell mnoho ; to!)o [obč nebčlol,
nýbrž utmořim nemů fpolel, motlnul mu
množte to fiuíínc'm pomětu počet úbum
maid; m parlamentě, gnlfíle befáth; (:
meřeinč ga účel: „ufllonmli cenou gáfonu
bcite úplnou ímobobu [ročbomí:“ — m
a Rce„peticemi o grunmí unie.“ —
Sieně o molyúmč pobobománi náros
ten rosum ogůmalo fe tiiicete' ióbofti se
ba Stflčbo nebolo níl'ttral po chuti a [i :oífed; !onřin Irflůct. Dle; angličtině,
bofti ?!ngličanům. 932mm: Grey, Ptení; ulcm'e fe na vočóttu ílowa: „[prawebl:
"oft nebo repeal (obpor)!“ počali mu
bn! blamní půwob opt-am; na parlamentě
5nům'.

87
pognmáblo gmtatl, a nechali nočfltl, ie
bp D'Gonnell oommbn o Ilntečnč gamů:
Nel, gtnfíltl lebnotn, na ftete'š iiue tolil
gólelelo. Dnll gaiifte' bombňleli fe, le
D'Qonnell a Střnllč boblnií tolilo mlábč
nnbbněti hrachu, aby tutti; to nělterčm
oblebn ulehčení o neiebnčd) otofpčcbů
ínáge boiiel mobll. %lába učinllo ně:
lterč obrana;; roba; \to obcicb o molo
otewlelp fe latolifům, leblálnm in'lům

pealnlde', fpoienč to iehlnou mellfou ie
bnoen, opatřené obpomlbnómi ptebno=
ítomi, maiíeí íme čaíoplfo a čítáenv. mo.
rohu; a [cbůglv bývalo lašbí) tóben, $a:
blín bol omylem íliebem, obnillem mffebo
počínání, :: nílanomení íbom, mebenčbo
mbtečnóm D'Gonnellem :: iiubmi nab
iine' mčenbml 3ečonp, platila po tom
geml neiinnl neš into [lutečnb sálon.
Gbnbb lib lella') mlleeáo obmábčl tbbobnč
.boftalo fe úlemp, a ilne' ieíítč wčei ilibo= bnň na sogmanieá, potřebná lobbání ies
malo fe potlačenčmn libn. D'Gon: bnoto, nn útratu; při fónglád), na tlll
nell nepobxbl *ilee tlmito boro; proto
rogličnód) oeomolám', na eefh) a t. ».
mňa! nebal fe iimi niloll ncbláebolíti. Čím bál, tim mice roilla člnnofl, tím
„Euromeblnofl nebo tepeoll"
— gin patrnčjfl'l bolo mňileblo :: owoce iebnoto
ftnlo berlem iebo, a — hrubou. QBlba, repeolnilů.
“Dulli :: írbeem počínání tobo bol,
še nelge proragltl náůlnon moci, blebčl
ialš le hihi; boble mi.; homol'lltl, opět
ročblofnb um; nwlfle'nlon touto iolo tma:
íem pronilnontl lebce mefileečlm náeobu,
D'lěonnell: be; nebo nebola bp jebnota
puvč nel bo to!)ílonpil 6 bůrngnóm činem.
repealnilůro onl pomftaln, nnli bo fe
byla na belífi čnb nbešeti mobla. 'llbo
onen tim co pilotamomal D'Qon:
nell Seflo ! rozbobne'mn from, nn: mila! půíobení její negúílalo be; účlnlu,
bolol gopotřebí obamláfítni oíobní činnou
Bolo ID angllčaned) gmčnon minlíterflroa
ftl D'Gonnellomo na mňed; flennácb.
vněm) me vlát-č. Qoeb !Dlelbontne ilo:
gi! úlob (míti :. 184! :: ERobert *Beel, Cžtaličlb íebmbefátnít počal flamne' ee
na čele totodr', ítotoiflecbtide' filmu;, na!
ůo [roč po memere' mlnfti, aby ovčt in
íe mlnifttem. Iolomouto změnou wlábv to vuoe', lboš fe o momolnční (Sithu
iebnalo, přítomnoíli floon :! mobútnbm
Weigel,) mňedo nobčie, ge b:) m angli:
čaned) protnutí mobl blob fprameblnof ilomem gápal i eognítil ltomiřll, :! upe.
wnil nabifenl pro lonečnon neobml
fil. Boj, o lite bci mrmoni megi grilem
a mlábon w Qonborš mnm le náti gie: flof'l nárobu Srílíbo. Gwatá měr, fte
lonónl. 'Dncbem i můbfem nome'bo to:
rouš lonal, bobámala filo a šimota ilo;
bolo boje nebol opče nilbo leč D'Gon
mne'mn lmetu, še na něm nebylo ani
nell. (ěbtčie mohoobobiti ímčboun', míru
břemene let ptamenael.
Surb bud), [ln-__
a Gielen; ; pout nefnóh'eliwoíli annlifon
tečnoft molu, nemofodšitelná wbmlumnoft
lle' galogllD'lěonncll melilou iebnolu ln
írbee promdgelo l)o mňnbe, :: eogle'molp
tolldou, i bofíel cile fmčbo: mnie pleb pramenu) ilmo-ta. Sbeloli Ie ulágal, mnu:
očima potrebné gámčt, uchopil íe D'ěon
be mlmolmol o iebnč mid, iebnim bnem
nell pobobnčbo prohtebln, o galoiil un:
nětolilrále, a po lošbč iinbm spůfobem.
mi) ípolel pro senilem' jebnotv: gnlošil „Stilo Sečanům a íprameblnoíl Stihl.
tot řečenou repeal association.
Slečeleite ii ob „Gafih'um“ Qt proto

gamme null! —lRepeal;“ a opět: „St
.bn-ilo Botečnbtb
boiomníl'ům lr
Web:,liepeal— nebeime fe“ roglčbolo Elo Sečaníunť to! byl oblab “fleet-bd)
fe m frátee po mňecb tončinád; gelenčbo

ohromen; iebnotn repealnitino

togllábala

po! eocble na wife Bruno ímé eatolefti,

po mčíled; l weínleicb,u Stua, m ans
gllčnned) ! toe Glotflu. 3 bolol gno
nnenoti bueb ; počáttn, še ili netřeba
bobánčtl Selen-u; te [pollům wlalleneďbm
ialo při gnčáttu ice—noh;Iatollďé.

íllóeob

brnul íe pobprdnout, tamtamů D'ěon
nellem.

QBfíube gallábalo fe ípollv

te

řečí, tteee'g flamnb oíwobobitel nátobn,
bneb ; cbottnčbo moglln na eeflč, buď:
na ňire' planlnč u peopleb neíčlflnůcl;
tlíieům, bneb opět pil ítole nn bobech a
při tlfieeobd; pellešltolled) ; blnbln bnffe
fuoe'wole'ml bo febee naeobn. abo moře
nemibčl, nebomebet fool nálešlt! přebilo
mltl, Item! mopnbá nepřeblebná tato flí
eina eosrolučnbcb mob. meilnal bollúbá
můtečnly ieben fplfowatel, nejlnál' to o
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D'Gonncncm. Ségračná mor, ltcroni pih
[obilo na pofkbařc !ašbč €uro nzrlih'to
must, ncba í animnflomítl ani mopíatl.
Dla bůlag tumftni

imorn

icbím') přít—ěl; nn,

QBlóba ort-firn 8 ncli'bofti bímata fc na
nefčiílnč góftnpp “Whoa, (terči fc mnlllo

t rocllťbm fakturám rcpcalniďóm.
řnla ii! pronaloroati

čcinč na poaman, pogbrawowal milé [roč
Srčam) ro pramo ! m luoo, fenoupiro ;
moru, bral fc fab—rm!Iporoůffmčmn mi

3 po

řeč, Le chtějí 9m:

gličanč brannou moci ;áfhlpo toto neto
lilo na ngbč bršcll altbrš i rosbánřtl.
ano bylo! ilš i pomčbomo, še nflano=
meno, poflatl nčtoll! plnlům ií5bo bo
athlonc, tbc—šměl DGonntll
to!;o r'nfn
prám! fbronrášbční. %, oroffcm brge
;bmnč, ncftál o tnťoroc' boni. 3 Dalo
fc, 3: splaml ír [cblfhó tůň, a tnbiá ml
íobil rodilí) ncpofábff m gabnid; gaim
pcd; nefčiflnčbo libfnoa. 3 nafta! gma
tct.
„*Dlobři bragonlť" toto florou po:
bříilo tifirc ilnbd), a bágllmi chtěli ít

ii; bároati na útčt. — In pomftnl D'Gon:
nrll, pogbwibl rnrn ! nebi, a samubro
monn'nn blaícm: „Grain, ticho! ——Em
!bo ncbnl fc ; mlftaP'
Qt ble, ro tom

otamšcni nan tiíícomč into

přimrašcní;

nlfbo ; nhl) fc jiš ani ncbůbal.1'afo

non moci pronikalo jrbinč Momo mlí

tčbo toboto mnšc poícbnon tifícc popu-.
tbařůto. QI into tuto, bálo fc můbcc.

Qáíla, muni D'Gonncll mlíowal Brito
nmámih, heren; pronóflcbomalntiítoma
nl: angllďč, plclímalo ít plamennórn

vronbrm mc frbcc llbn. <Bohu: mlnwi:
mal toe ípokid) nčtbo ilin), ncloffímároal
fobč lib brubř mnobo řeči; íotnm mňa!
otcmlcl D'QSunncn úfta, netronfall íobč
téměř ani bócbatl [bromágt—čnigáůuporol,
!onn'cc laibe' Homo ntllnat nrš info bra:

bč ptrlo. Gprofti otrbani Nlnki, dyn
bobni rolníci m bfemčnláó a babredp,
'ošhoomalí, rogpalomali fc Homem icbo,
a gapomínaiíre na fmon bíbn. wlbčli

ialo přitrl I ialo trál. Edou) a
úímčrbo rogfópal talotfa cenou, oontaic

frbce těd), fn ftehim ír narbólil. Qt Pop;
vofíčgc pořvnnl 3 ptiprarornčbo lcíkni,
abn fc lib ntin'll, ohmšcnim nanalo ll—
cbo ian m hrobě: — izba rula, twář,
oto mtnmilo, nocleh; gáíhrrům
!Biboncc tatomouto moc, ian—won;

D'Gonnrll po rofií semi panomal, nc
mírgnne Ít hrubě biroiti anglid: mlábt',
št fc [)o bála,
x\bglamč m); lcncčnč
wifi íllon mononpl iafo rrpcalnit, obl.:
ffllíf, i: buť co buř, icbnotn ínčmomcn
srnffcna boti, rcpml še mitčglri mníi
Bow gmolm r. 1841 ga lorbmmpora
(mřífanoítn) m SDublinč, ofrořbčilD' Gon

nrll nárobn: „36 iícm Srčan, a milu“
mlaft. QD bmon otrcíid) molcn iícnr
_qa ítarofhr, m bwou bmbftmíd) ga sd:
ftnptc, ob přcbnibo měna wc mlafti [n—c'

potrubím iícnr sa lorbmaiom, a přebor
mifn icn'tě titul, ltrrčboš i mašinu nahe
roiTcdo: ici iícm rcpmlnif, protimnit wlá
bn “ 91 co fi D'CSonncll poflábal
5.1
čcfr, na tom blcbali tnbíš i iiln' ímon

flórou: počrt rcpcalnifům roíll a; Drůga,
fcbůgh) boh; čím bál tím malnčiiíi, íila
líbn tim ítrah'limčifíi, řeči if(;o tim imi

lriífí, tím bůragnčmi. mnm:

mul,

rolba to, to fc břit, i mai: muno to
roscpřc :! grancongi,
počal ít ílrrtcčnč
obároati, še bonito ronpntnon na Srítu.
3 mnbní gápomčb, alu; nifbo ;branč no
Rti mírnit. Žim wii-rt neobmqll moc
D'Gonncnoron: mellh') tento run; nebo;
Nal nšlti gbranč, nabčic ít, ;: ;uitčgi

mrawni

mocí fpramcblnoítl. mol 1845

měl bnti šáhoncíur rolcm tanečního mi'

flórou blnšcnčmíd; pfcbtnro, i pohnčco
mali brnb hrubo ! činům, fu !tcrnmš

rčgfh'oí.
ícpfal
mi):
tečná
(Na,D'Qžonncíl
to !tcrr'rnš
wnfláoaláíími
núbrš ma
[nic šimbml barman“ ofubl) Srftc'bo nás

ronbigcl C'Gonncn. — Brian ncborocbl
:! nemohl obula“ ncmírflomnr' mcri flor
ma mclilc'bo tohoto SDanklc. “mifac
nctolito fíoroo, núbri ! tone líné icbnáni
půíobiio ságračnč na nárob. ©MM fc
ulágal D'Gonncn mqi llbcrn při bluč:
nád) tčcbto [const—íd;rcpcatnldinb,
mítá:
ma" [,*oganupomč plcídnim a rabonm'nn
potřifcm l;!nčnčíi nc; hálc. Stoic obo,

roba čili — trium; 'llngllčannm. em
tento mčnonml [anrc' traíonmč,

borálcic

na to, abl; rolába iran: blaíu potlačc
nt'bo nároba, Brumla nnli (ccntrallfarl)
?“: m Qtnglii nebolo

Irbrc pro 311%.

Ěim ínašnčil fmoláwnlD'Gonncll fóůglp
na ro,!iřná, obglán'tě památní mina mc
mlafli. “Bill milionu muzlin) řítila ít

ii; [clyolpnntim a blafcm. ?! tn "le
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mlnintome' \\ugllčli \o eeítu. Góůgla,
[molami te b\li R. Hina 1843 bo (Slow
tarifu \ápomčbi, mpbonou tme 7. řííua,
Domem ieít. ?lepřátele' D'Gonnelloml
bompíllcli fe, še \\ebowebe \\ářelnit te:
pealnihho \btěetl lib iii íe [\bágeiíti ob
íóůgfp govomčgme', \\ n\biš \\abubou při
lešitofll, obminill D'Gomulla ial'ošto bu
iiče Iibu 9m \\;lolil flow C“Gouuellc
mód) \\ botllmoíl přátel i\bo gbtšela lib,
še ač [: ili [\báyl se mňed; ítran, ! bo
moum le obrátil. QBlába \\tboííebffi \\m
n\čton ímr'bo gámčm, “dan-pila íe iím'bo

ptoBfebfu: cual

vnímala D'lěounella \

Dbšalowamj

D'Golmell \\ přátelé

i_ebo \\milli íol—e'přótl ; \\ejebnčd) pli
čin, al.—\;iebnáni foubni \\a pogbučmi čce

oblošeno bolo, \\ tubiš rogilířowdni ie
bnoto repealni \\ prolpčóem pico íe jíti
moblo. 3 poměíiilol íe jim, boíici tobe

při genemlnim
le

bui

ptoluratotowi,

se ioub

15. mčlíte let—un obročeu i\ít.

Scum fbimll fe porotuiei.
m \\ciebnč

?! tu,

iiue' příčině, opět

info

gřeimč ie

\\lágalo, lmnf ie \bptá \olábn mflcmo=
sním; proítřcbfům alu; jen D'Gonnelln

na íoubu potlačiti mohla. mami

wo:

přátel; it!;o \m loub info buřiče.
Be mlůbč n\mlidč \mwbo na tom

mtšeno ieft gc [tt—raniub780 porotnih'no
63 imeu; b\,\lať'to jmena ítatečnůd; Ia
lolíhim, a poctilobd), i\pobobv milownbd;

sálešclo, aby ie glomila moc C(šonucl

proteflanmw.

Iowa, \\ _gulčila \\íllomc'mi lebo, \\ftano
mila \\siti \vlTed; \\tollleblůw ! boíašem'
louečne'ho mitčgftmi \\ab \\clormlonsmu'uu

bráno il'ft, \\ iice loíem, 48 \\\\\,'\\\m, ;
\\ldaš 24 [lutečuč \\a íoubn ícbřti mělo.
“21m na “mou bolágola mlába, ;: \\e

(tělem Stilčbo \\órcba. 'Dne 7. října
1843 mpbdua jeít gápomčb, proti míle:
lile'nm ibromášbe'ni “\ (žloutarffř, \\ \\).
ben \\a to \om'ícl it; \oslog, tmůmš po:

\bee, aby [: boílalo íprmnebluoítl D'Gou
\\ellomi wo anglide'm \álonu má totiš
tašbá ílmm úplné mámo, 3 botčenód;
48 poromilům 12 ganrrbnoutl. !( ble,

budu ití! D'Gcnucll \\a íoub, pončmabš
pm „\\qálumu'm \\ boutllmóm gpůíolnm
6 iinbmi gáromeů bol í: fpihml, malou
5uje \\epotoi \\ \\enámlft ptotl \olábč \\

námi \áftupitel \\ tubi'gprotimnilUGon

hniílllueif'
—- SBM“ íama bol—ře\\a=
blíšelo, ze by iebnánim timto mtlml ína=

bno memerá \emč gbouiiti íe mobla.

3

\'ta'lo jiš moifto \\a pobotomč, pobli bře
lyům itílód; proiišbčlq Ie lordbp na moři,

botomn ifouce fagt! olamgeni pliítati !
\\ml. Rbybo b\,\! D'Lsmmcll bouli \\
pomftání [\topltí \btčl, nebolo! b\p jej to
itálo \\lc \\cš \\člolit ilom. D'Gomnll
\\eobfloupll mila! ani na olnmšeui ob
gáíab fwůdv: \\áňlí \\ pěftč \\cpollábal sa

prohlebett bobulí íttamblnoíll olla
mančmu
nárobu. D'Gounell mnie
\atčen bbti, flow ia [zl-e \ ga ionu fme',
bo ruloiemítwi, \\ \\emcn'fal \\řfolila ilo:
mp ognámltl \oeífl'ere'mu \\átobu, coš Ít'

bolo \hlo,

;; \opbůmaiiticb 717 m9;

\\ellům, mpmogal imma 11 lotolílům,
mříž ie byl! lofem bo počtu íoubeůw
boítall Bollupltelou—e'D'Gonnellomi ga
ball [\\e proti tomuto [ ii\\í\\\\ \\cfpm
mebliwům ílrmmům hofítm mlábl; nálev
šitou ftignoít \\ [ptowebllwó obpot Dleš
mlába, \\miiel \o n\lou moc, ítála \\a
ímc'm, botowa

iíouc,

\\šiti

mil'ecb prov

Biebluw ! politování íptnmeblnom. Sla
tomou měrou [lončllp le pilotem„ \\ tme
15. lebna 1848 počalo melelne' [ebnáni
foubm proti \\eimčtn'čmu bobrobluei \\
nab iluč flnmm'nm ionu gemč 3:34.
gbpttčuč bolo bo přlpomínatl, ie
\řetel tuned) mřmócb Stčanům obrátil fe
ouobo e'aíu bo fDubllun, lboš počal \n
íoubnlcl íome' boi nepřátel i\flč \\eobmí
[lofll \\ lmobobp proti fmčbomite'mu a
\rellle'mu borlltell \\ sbor \\ blaho ubo:

\ \amásal mgiimné n\ifllni be' mlaíll. Equ čánupci obiolomnód)
umím anglictinu Briana, aby fmčbomitč monlhml llamm') Gblel, ímá; m ml
;álona fíetřlll \\ \\lšóbnou měrou \\etun'lli lltomflc' ta'-i ímé, plně ptambn o láíh;
potoje obeeue'bo. Stčane' \acbomall fe, mlafleneďc', bol'ágol, ze \\emťbli bpnoutl
int; ilm bol D'Gonm-ll poručil; borllmoít 3tflo, nembnutelnl potřel—liell, umim!
\) reveal ale tím mice tama.
mejeben iebuotu, \\ mbil omflem še fe \\emůše
můtečnň maš oliblálil feljebnotč repeat ga minu oollábad \\fllománi \epmlnilům.
— mm! na! fe mfliďnl lcčm'elagóftup'
nilúw;
b\iebobo [pollu mnolllo fe tai
him b\lem.
eomě _bpll wpaňball,
pch'ňal to_nečnř
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bn: 5. února D'lšonncll, abo báiimaic
poíamábc potlačcnc' tobáh; a mllowani)
uátob fmůl, nom' tě; fám fcbe bránil
proti nepřátelům. QBncdtn talol'fa '.Dus
blin iblull fc ono!)o bn: l;ntb ;aínoitáui
'ololo foubnitc: lašbi) fl přál mmm
D'lěounclla. Qitulcm, 3: nám neige po:
lothl abc řeč, ltcrongio mcwctui) lmet
fcbc, ulilotoáni a tomaroííc [roč onobo
bn: gafiúmal. „“Broč mcblc neni Malina
tato země?“ nm: na lonci Dotčenéltči.
„3 abaš ifcm nemlumll o neflůdpančm
gdgračnčm blabobotu, ltcróš fe ( bucb
ulágal, jal mik nafta! bomáci fnřm gá
tonobúmb? lěo ic brubbo Bale, Raut fc
opět. Boi, mna, moítoobobiii cbubáh; ;
tbubobo, nemaictubm pomoci, abl; ! bíh
(bohům Bátuim ptifpiroati mobli, uto:
genftmo a mfcbtu gabtšctl m gmil —
uf! íubtc ii; iami o mld tito
(So fc
mne the, iá oooirám, je bod) bol mlu
mil nebo činil cas iafoměbo, co; bo
ofotarocblňowalo bůuuinln o ipilnuti.
Sá oůíobil ga bilc'bo bm přcb obličcicm
iolábo a ťlfabům; iá llttfn mil iloma,
ltrrc'boš bl) mlgclo mopuail pict—c tomm

\'mřtcm. 36 bojomal o obnommi pars
lamenm wc mlam ímé. — SDii pal fc
ii! Bc mnou iaflolimřl, bai bol ítomný;
flétnou gaiifič bolo, boiomati, abv prmni
lrai na “mi boíóbl mbbobo a bobtobim',

linii inn touš mirou
přiřlnula příruba“

blala vollačiti mlaficncdč uiilománi files
(bomba) Brianům. QD milici bubnu po: 
čalo opit icbnóni orámni, a bn: 30.
máie obíongcn icft D'Gounell na to! bo

mistni a [»qu lu polutč 2000 liber
nttllngům. Mimo to gaivágala ici mlába.
abl; bnm mloími a 2500 llb. fitr. bal
ga ruloitmfhoípšc dne po febm rolím
gawomatl polo! m Stihl. Quai účaft
nici fnab a ofubíuo C'Goimcllowbd) fti
šzni iíon mcnfíiml ím ale pobobnbml
pohiianil sa to, že borlili o bobtc' po
tlačené, hrabě mlnfti.
D'Qonncll iiě onoč neš mabán left
tento foncinů nólq, naponiiuánaal, nb.
btš i gapiiíabal robáloímč, abl) niiábuou
luh-ou, a bol lán: bol moršcn bo ialán
lt, poloic nerufili. šou) flutcčnč ob:
fougm, gaba! D'Gonucll obmoláni fun'
proti mbrohl íonbcůlo ! iooěm ínimoa
umi anglidt'. 3: mfíal mláha ob nabo
tčbo prawa fnočbo nllteral' ucupufiila,
mnňl D'Gonncll obcbratl fc bo —- ša
lářc.

QDol—am Milé

icbnon

bůmgní;

problac ! nátobu, gamógal niobiitníim
flomm imám 3rčam), alu; pro náfili a

ncípramcblnoft

mlábo uíšábnbd;bon:

řcl negačiuall. 213 celém Svitu [: to itn

hoaiilo, míícdcn lib [: iitiil, a bol bl)
ulmnl půmobre íirafli, unmlenc' na bra:
bon blato“ flaiončbo lmtla.
Dle; ilomo 

přiilnul “Bill), D'l—Somifllomo(poutalo lašbč l;nnti llbu

Elita na toITedo toto řeči uit ucbali

potomiti.
SDut 12. února mobán ieft
nálca, ltcrómš D'Gonncn a přáttlc' iebo
orobláífcni "ou ga winnílo. ghilt; tento,
ioobanb ob protitonih'uo ncuítauomil po:
hlt : toto mámo mobrašcnč fobč má
mlaba. !qul tim lebo co ic připtanu;
lrogbobnuti oíubn obíongcubd; bálo, ob:
icl D'Golmcll bo Qonbona na fulin.
(Safia icbo pobobala [: přidmbn witčgc.
'Břdtclč íwobobp mitall obíougcne'bo bd:
iltclc [mobobo klíč 6 nat—limitu a na:
mou. minogi mótcčni prámnici irfftil
angličtí ítáli na tom, še fc mufi nálq
tento gmtátltl. Buš ačloliio fc proti
iobtoln porotnitům “Dublinflýd) uctollto
obecné minini itflčbo uóroba nóbrš i to
?lngličanecb io íamé ínčmomnč blaíomé
posbioiboioali: ncupuítila il; iolaba ob

náflli, hubni; pob ;ámintou prám, bov

a 5adyomalo m gcuil poloi.
Rrátlogrací llbc' neglibla mitoaii ga
to, že čloroit obíousení; a umršeul) bo

šalálc nemuíi be; mim; býti. gaoomi
uaiif sajlfté, i: přcb mih), al iinč mlče
nim pominu, wobáu jeli Sttjímčtiiffi na
fmrt fí'ičť, a Gpafittl (měla 3: muňl
umřiti mesi gloíouo. 9m Srčanč a ta:
toliti neboli [: gmijllti ubouou, moršc:
nou na wůbcc a oímobobitclc ltílibo
nátobu. Šaláf D'lěomnlliuo Dal fc iim
fmatoni. 3: mntd) fixa“ a lončln i!
nád) btmill ft llbč ioffcd) ftann't ! gamv
ieněmn miláčlu fwěmu 5311: l. čm
mntc momolilo ničilo SDublin mořinč
nc'lpoD'Gonnclla ga lotbmaoora (mimo

nohu) fmébo. Gummi; Montalcmbcrt
olmihčil mc jmenu francongílbd; latoli
lino mřcló foutit nab ofubcm a ucmoli
[ptawcbliioou nab ncíptamrblimóml [oubci
náčelnifa mn'cd; ufllomatclůw o [mbobu
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nárobům, :) hobobu tith'bt. mw, &w
angličmud) panomalo pobcbnc' fmófflcni:
mboft měli tolilo nepřáteli Stilo, "€:th
mccbtičti protimníci [moboba libffč. 91:3
raboft tato netrvala na blougc. QBpčffi
fnčmomnn, u ltm'i [: O'Íěomutl ímo:
meblimčbo máma fm'bo bomoíámal, po—

blizi. mafia! to; mu pofkbui tátu) bo
balo, a téměř můříblebč bo hrobu ici

fttblo -— byla blba, "náš !. 1846 na
mitimila ubobč Brito. 30! íwubu iii
řečeno bombu angličtí pěnami m ona:
uomané 5ch tom, i: pracomitf; onen

gbamcm'; téměř na čifio mian
potem a
této tofomati; tu: 2. gáři přimcbcuo ltmi (mou pánům [bánčti pcuígc ! mat
itn icbnáni !: fond, a minutu, mvbom' notramictmi, :: fám pat l;!ab a fmttgax
proti D'Gonmuomi a tomarpffům irbo báučl famómi tolito — brambora). Die;
grun'em; ifou. Wáncbhm lvbotc uciwpěe bo gcmátňw gabrata fc íbnilotina: “boy
n'ibo nálqu propufftčnl ifou mnidul na Brioni, Abamcul iíoutc megbcmibo ducha,
fmabobu. 6 info:: flétnou, o ial'omňm bpuuli :: mtcli blahem. D'Gouncll,“miba
iéfánim llb miláčfa [měbo umítal, :: ltc;
nemibauou, mílócbanou inch, a mnoha

čala bnc 4.. šaman-1844

ra! fc mftlila můra-á gcmč, mbá fc
bmbl ani mppíati. Den 7. góii 1846
byl gajmc' nciflamnčmím m šimotč mlí

It'bo toboto Daniele! _

“dnb,

w příčině uiclmí a půbp, mafil mapu),

gapuriti ulmtuou bíbu. tal fota! to !
írbti bral, št fc togncmobl na ímrt. Qi
Iaiomč mbili, aby fc mvbnl na nflu bo

QBÍacb, nibuiicc, že [: tatto voučlub ic
n'tč tube moci ;otnmiti. D'Lsmmcll upo:
D'Gonncn ro:)n'cl fit: ilarouě ;:
Mák: uci Hlmbou tomu glomma i_cft [|ch, a na iařt 1847 opufiil milomas
ilmotni icbo fila. Šlárob "michal ici nou mlaft B intoni'l přcbmóou, i: iii
milomatl, anobtš bána! mu bůra“ nc: btabč otaku) fmč mugři. ?! on fc nc"
obmqmč I&ih; :: obbanofti: nc; mlnbfli ítlamal. Gum jel táblu bo Šíma,!
pololmi, borliml, fufi; miboun, Imai fiolicl fw. !Bctm, bo nátačí ím. otce
fc mlába ficrcbnč opírá proti mírnému
!Bia IX., tohoto miláčtq mírného tft:
bobúwání fpramcblnom, botami" fc, bo; ffanftma. 92:5 D'Qomnll botami: bo
byti ii fobč náfllím (\ 36mm. Infouto
gamma, podal [: tu 6 angclcm ímtti:
mčtou obhbli fc ale nařifto ob D'Gon:
:! tento polpuuw “učebním boípobhwz
nclla ! ob gáfab icbo. Íuby muminula mmmmvmcbl mčtuon bum icbo ;, boh
fc tomm: m nárobč, a D'Qmmell ! na
pogcmitčbo na boru *Báuč ——bo mlč
malé galoůi fm' gpogomtpal, 3: 110190 nčíw Bauíalěma. — mamutím) D'Gons
jeho \: nomibo potoltni jiš není “>in ncll, ítoual u) 3anomč bnc 15. múic
moboutím roglagtm. QI to glomllo ii
1847 — blaboilawmou fmrti lfcífcma,
motm' filu itbo. Webgwibnic šalonnó fatolíla.
mafiíniwňc omn'cm tretim: iimot
tanec, infomřpš m Stfht mn'clilč nál'llué
hon; míti mufcií, mlbčl ii; clem pro: helifčbo D'Gomlclla, měli bychom wplív
rodům uomč úboru) :: hrani, hexómiš čití tc'š obra; wcfffctč pomohu; jeho. 92:3
ncimmutnřiní toubv itbo na gmar při: ttč práci gbtábá fc péro, bud; i řeč
mbcuv bubnu. 3 počátku netroufali li taií Ic při pomummi na minolta unne
fm mlabi borllwn' mpmflati proti ilo: ňcnoft mnie, iafoméboš ob \nčlům iii
roútnčmu hmm: čaínn oímčlili je i na lumlbčl fmčt. — Glamub tržní! fum
to, tam: mqi tcpcalnih; i'm! ít zimní), cougítí) Qacorbair ftami ici pobil mimi),
:: mlába mobla iii potaií plt'íatl neb tcčnčifííd; muLůw » bčiiuád; Elowččcns
ntímornoni ůfnlomnbcbmlnilcntůmu ftwa; Qšcntura nogúmá bo nomípm !!Rois
Md). D'Gonmll mnftál omffun ptaco šiňcm; Brito, avian, ttm' :poušil, gome
mati w ínřmomuč a botliti o "ptal m ici íwbm Díwobobitclcm. (Sidem, které;
nátobč: nulami
jabo wife! 90551511)an boby! ímobobn uprol'třcb ucpřátd, milic
[: bláiiti ! němu, infojto ! mírnému a
iii gógtařuč tě moci, Horou; ptmč obul
roc' Ilomo icbo ucbmatoumlo írbcc libu
[lamnc'nm uab iiuč fpuu fmčmu. Rbo
!( tu psčalo taiuc' bol: brum ua frbc', to volněji, inabuo uguá, fmattř mínu

ušitati fořcnv ilmta.
Blrímttchn') hurt bná úloha muliřitl a ;obragíti pomabu
talowčboto mrtilána m: [tt-m mmumim.
cítil břemeno Ict, guammnl, je flux: ft
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mutant—lic iobč nalqlí [\nrem llalcwčmu
obrnu, pominu. lolita, D'Q'onntll še icfl
mtlilóm i co mlaflmcc, i co lalolíli info
člcmčt. —
ŽB ialc' l'ibč vobřišcnc, !tcmlómi
vlomy lcmřmo bylo Stilo li- tabu, lbnš
fc bv! narobil D'Gcnncu, na [):—ř:pra
mcno itfl. Dínb oltciůw, ic; proteinů

intel Satin, mln)! měnu tal brqnú info

Srílč. Gmc: izba naplněné minucí lá:
ffon l léto mlafli, mnlčmnlo mjinál m3
info proutím plamcnv též láflp to ítbci
rcbálůn,

rušný bed), hit—é Homo mvbá

malv túlaq ' ncnmcřilclné mocl mph
branč tělo Lilli).

$( ctnlo Št ilnlcčnům

cblaíem pramříwčtc citu búwala obnltró
[lt—ítaĚ'Gruntllmn,
(\\)ch i půfobtni
jnb alianční. C'Gonncll flat fc lcčnilcm,

rázemmelluči
bxšcli necilelní minimu—i i:!omc'boš nail náš mimo nlbo není!—ěla
angličtí licnlaflgé Stamp, měrné míře míqulcl. 133mm minulofl :: přilnmnofl
olcůu) flvúd). 3: ilin—iftclnnl ít Šrčnn
fbibaln ic talořla m tuni izba, niiínal
pcictncu meči nárt—N) lmobotnůmi,
neš papillomé w cbniflu fluncčnim:
ic pogbmiblo nčlolíl míllionům n\llačen:
lašré l;nmi milcmnuč n-lnfli Srflc' cgómolo
aim blnfu o [mob:—bni nálršila' luštěnin
[: m mlnnním [n.—ciitbo. Eláma |
nárot—u vrána, ze nzillionomč lilo mai-n:
blabobnl nárotn byli) přchmřlcm [mrów
mani louh) a pmmcntm íitčdn), bibo,
iicc Ít mfltlilód) nófilmid; flnllům, nen:
íiálí bonolán—ali a bvmólyali ic [pram
blab, a nóílrbel lldylo, mor, guild m u.
blimčbn práma fmčbo, — to quo nůílcb
bobů ;,emí, nan, le příčíncu, lícní; umí,;
lcm, emocím a plevelu Inabu (\ lání; mluv lila [nu-i jeho. 91 lbc tb mčcí, fnnlm ::
lhnedé D'Gonmunmly.
SDM! ici míbčlí, Eim; C'Qžrnncl'lcmp náleíitč volnější, ano
an ml'lupuit na imimč činnnftí občanlh, fbc fc pct—ímálolik, třebas boni po:
mogbmibl netečné b'aín [mébo proti 'nó
mtd;ně,na šimot icbo,nepolřcbuie gaiiflč,
lili n partnerům, ltztúmiš _mičila ofic: abpdpcm bellum—malí mu ílom), inlumóm
mclnó politila angliďá famofiatuú [mad Maffei-ccm, inlcwúm milcmnílcm nárobu,
lcnó. famcípt'ánnó parlament i'flú. Db mlalii, huci—obi;byl D'G'cmull. —
91mm! Ičíla ! wlafli & lu [mbotč
ll rolí; nepřcítal D'Gonncll problémi
! ict—inému, fmčlčmu, wclilému tomi; _— ncftáln m bum mclilébo D'Gonnclla fn
oimobobíll [mlbomt tvím, (Einen), almo momn — malfon iciid; byla n nřbo bluz
Bnbili mian a nárob, |?an ít lmtto účt l—olácbbancft lmiřt,mtou<i lálfalGirl'mi
latclldé a mlíčtná ;bošnoft (mia tuni
lan šimon: jeho. Bibi; mnnill S'Gonmn
ialc abmrlal, icmn fc nlcmřtla brába ! po built jeho. gbntcčnč bylo bt) plípomí
llntům a boball'lmi, ! iahmňmš pcmábá nati, láflu jeho ! (Sit-lití —— [lpěl—řiťo
m angličtina; múmlnmnon a mútcčnrft ní bobrů prix—mice šimcla, pcímčtmčbo
budpa. chš nproflfcb praci niřabn [mčbo na mnfmcboscni potločmě min) D'Gcn:
ujímal ic D'Gcnncl'i a nbglóíítni borliwofli mll 3niiflč tel: : mčbčl, še mílomaná
:potlačenúd) robálům fmÚd) a ílušcbnílům
mínil 5 clen-tim nilnli nemnmáanc, ro
híb ncbnbc na lmobotč Girton; on byl
licmřcně Cítím: taloliďč. 91mm [můi čna
“ učiníw přípravu; [ rogbobnčmu lrolu,
přclwčrčcn, 3: lmoboba, "nás ncni olí
mcna ! vronilnum bndnm min; Ráflomv,
obi-cl! it D'Q'onnell mónoiněbc abno
nemá fiálolll, unii blití míti: pramenem
lálflmi, přála! blití góítupccm bol,—dřinaí
pramčbo blahobytu a požehnání. ! lclo
pánům, llcři fc ! něníu bnli hrnuli ;:
vřcftoěbčcní lrcůlo tall—il.: .o mclflrron
inflací; ikon, a nbčtomal [: cclčbo sn
"brana
(bavil,—o, nasnélpo nárcbu, čili byloíli iflpo. gólem) tělo min; čnb) pra
miblcm mcfilcrébo jímka i počínání itbc,
iali potupně přísun—ali ?lnglíčané —
gemč šchráďi.
?! D'Q'onncl'l ncmčnomal
ano i m politila, llcrouš fe řibil, ga:
lclito íílu, miluj i mflctlo imčni ímé —
ttábala fc na tčdylo odlomil). Dbbán ih
celou t-ufh míle lé, na huť; bn! fmčtln
on obětí—mal míle, co; Ent, co měl, pro
núrcb :: chval—05cm ímé mlaílí. © tíží
Domek—e
člomčl mpcčilaii, lclílrótc a na
llcrbd; to minul; boimnnl pnl neobroicm')
D'Cíonmli sl.—raní cílrěbo flcmn ímébo

proti nepřátelům cuemcmúm ubohé mlafli

i [im,pmmmn mmm, i parním límalé
lóícc ualql, uměl ie D'Q'onncll fflaflnč
mnbncuti fíilmé _ěíiš prclí iinomírcům,
3: tel nmí pocllmi prclcflanli ctíli a
milomali ici.
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“Jiti D'Gonncll pileušil ínbž (dilo  Dh'tlll. SUI-xie lrtcc úlrpně hlcbčl, lrc
(: int mohl, llemtm i vcnč5i přifpčli
této m plné míře. \'áíla, Itctouš milo
nugmým a potřebným
“Ra ím filo! dm.
nml ial'o Sli-čau “linii-nou [:vvu mlnft —
bincům opatřeno ich ichoúiihm, fila fflel
a ielo hloh! imalon moltř Gil-lens, na
linoleum librámůro voml'tele izba flomcm,
bola! lobčdúm ěámčrům unfl.: m íitci
iche (nahou. D'Gonntll mřrm') kule la
izba. 5801|le :) [molaobu triu-u Intelidč,
lelil, ctčn jia co pmwó etcc nárobu, byl
lux-oboru lnle nechtěl íuat— lehlo prefekt,
vrawóm broucin iwúd) bratři. !Bčrnó
pro tabák) (: foumčrcc ímé, uóhš rro
hloh! :: upřunm') milomnil [mohl—buN
laitčlyo
?lno, uptcílřfb obacnúdp smat
lůw, u—clterúdpš probleňvmnlo
fc furt—= maie ic na něho. uanu'tšc fc mime!
l—rboi pob náporu iciimi lblulli [: uci
ubránili mnie—cctaboflnimu pocitu,:mobri
lilmci —- Dol [! D'Gonuell apelllolem
imbččnč fc pomocí: ítbcc izba ! $a;
[pot—inu. :!Bimef, item! ulilomolii ufi=
.;ářabu blnhcbámé:
—— „[pmmcblnoít
lnii mnou [,ugbiti mim i cirlcm late
lašbčuunl lwrbcba mfkcbněml" ——Dn
nčbo,ichoflmet1| .! přlllatam naučili fc llďou, ialohl) l'tubniti & vrbporou hola,

Bálek—č
této íoumčtci

etrodébo

iiinomérci.

D'Gouucll, mýtečuó co člowčl,co lan—lil,
co StČ-Ill, bol pal měním přítelem, regio
milým íoubruhcm, :: vidiet—mim,“tanuóm

fmhllu. — banditu n

llcwctnifům lalowúm můšcnlc pal ji';
ulc'qati telilo na D'Gonnella. enl umfi -—

nmllneut. _

.—

Drolmůslky.
V jedné společnosti lhal iislý
mlndlk lak neslydalé . vychlouhul se
lakmy'mí přlpndy . nehechčími, z
nichito byl šťastně vyráznul, že by
se i povol.—iny“pan Prášil

nehyl musil

cestuje lesem zapadl v medu tak hlu
hoko. že nemohl se po dva dni ven
vydrnpali. Nu šlěsll zapadl ke konci
druhého dne také medvěd do tui-du,
iehoi muiik uchopiv zn ocas vykřik—
nul. Leknuv se medvěd vyrazil z
medu a vytáhl s sebou zároveň i v

za podobné kousky slydéli. „To jest
všecko pouhé nic!“ ozval se to ja
kýsi pán. „Já vám povlm něco ještě
lepšího. Je jel jednou lady se svojí
manželkou, zde se svou dcerou a s
limlou svým synůčkom přes led, a
sice na saních. Koně pádili jako
sli-oly, ale najednou octnou se.přcd
dčrou v ledě vysekanou, a — o té
hrůzy! -— s námi se všemi vjedou
pod led, do studené vody!“ -—Pán se
zam'čcl, n m'odlk onen lázal se zvě

ka dala svému synovi nv zkušenou
se ubirajiclmu také tři špendlíky na
ceslu „Prvnl,“ pravila., „zapíchni do
měšec, abys nmoho neulrácel; druhý
připni k ús'ům, bys nepředlozeně no
zváslnl, n lřell na prsa upevní, nhys

davě:

srdce své obhájil: Jedno,

„Jak

j—"c \yvázlii“

——„MY

slekrůle nevyvázli, ale vesnlčs včirkui

is

medu ulouulého.

Může—lit pum Prd

šil Iepíil dobrodruislvi si vymyslili?

(Tl'i špendlíky)

Jedm mal

druhé i

neu nesml být! přiliš otevřeno.“

koňmi jsme se nlupilil'“ ulvecc

pán a znhnnbenýmladik odklidil se za
všeobecného smichu ze společnosli.

Papež Sixtus V., jeden z nej
výlečnějnšlch popelů, vyšvihnul se uče
nosti & zásluha-nl z p_asluchy az na

Jedna z povldnček ruských vy
provuie lnklo. Lesy ruské byly za
dávnýťh časů včelami lak při'plnčny,
to nebylo moino bez nohezpcůl skrze
né cestovali. Mutlk (sedlák) kdysi

hodnost papežskou. Casto Hkával v
ierlu. že pochází z domu „osvícené—
ha,“ ucho! prý byla střecha otcov
s'só chatrče jeho tak děl-ová, ze me
hlo slunko pohodlně do vnitř svllili.

Posledni žudr.
lv
,
Neboť dědina Hrubý Týnec')
Tuhle podívej se, milý čte- ' asi měli jihovýchodně od místa
míří, na obrázek, jehož zde po Olomouce se rozkládající. kdež
ruce máš.
"
tento památný žudr se nalezá,
Představuje totiž selské mí- patří bez odporu k těm nejstar
sto, půlk'm. grunt, k němuž v ' ším vesnicemi naší Moravěnky
jeho průčelí přistaven jest ja- milené. Zajisté umí vykládati o
kýsi výstupek, jehož venkované, Svatoplukovi a sv. bratříeh So—
naši bratří hanáci „žudr“ jme- hunských, též o vpádu Mongolů
nují.
do vlasti naší; zajisté zkusila
šeredné jejich hospodaření,
když pevnost Olomouc byli
obléhali. Strach & hrůza
lomcovala obyvateli Hru—
——ho-Týneekými.

když onino

_ od Přerova &,Rokytnieek
Olomouci pod vůdcovstvím

ukrutnóho Paidara jejich
Viděl jsem mnoho žudrů v
dědinách a vesnicích požehna-

dědině vypálením &rozho
řením byli hroznh.
A
ubožaci Týnečtí! jak se na všech
oudech ti'e'í'sli, jak utíkali do

něho našeho kraje, avšak něco (.'hlumu") & do Krúlovství,'")
takového, jako tuhle tento, ne- jak zalézalido „lochn“'"') když
přišlo ještě nikdy na. oči me.
Pročež musím se upřímně vyznati. že jsem se na toto 1)0(llVné stavení vcždy s jakousn díval úctou, kdykoliv mi bylo mi—

smutnou dostali zprávu, že prá—
vč na slavnostSvatodnšní r. 1642.
b've'dové. a protestantští
hemei
s hrozným svým vojskem pod

mo jíti.
celé této úsm-

') Týnec dlc Jungnmanatolikco „kláller“
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. panmtne
.
l) O “' St&ro'
Vy ma—

Ráz & zpusob
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sivinřji Týmu“

"*) Tnlíío jmenuje se nedaleké návrší le
sem pokryté. Povest jde, že v Chlumě zhy

"ul “"“ Světí-ký (nejmenuíc se). Jehollo

prý rohčnk (pytlů)

„„..an

v dulé lípě uschonný

“*) Královstvímnntýu'ee

ui posud les.

“**) Lochy jsou podzemní chodby, do

nichtlo se ze me neklerýclí gruntů dosli

pracnélezlo.

95

'l'orstensohnem k Olomouci se
blíží!
Ach, míli lidičkové, to bylo
tenkráte pláče & nářku v naší
dědině! Starcové se chvěli, ho
spodář-ové uschovávali, eo mohli,
děti kvílely, ženy odháněly do
bytek do hustého lesa. Bylot
to Boží dopuštění, hrozná metla,
kteráž tenkráte nešťastné vesni—
čany byla stíhala. Na. kolenou s
vroucím se tehdáž modlívali srd—
cem k Panenee Marii, kjejímuž
uctění zbožný měšťan Jan Au
drysek na blízkém kopečku me
zi rokem 1629—1632 pěknou
kaplu byl vystavěl.

útoku taky skutečně pevnostní
hradby stekl.
V dědině plno nepřátelského
německého vojska, kteréž lid
sužovalo &.trápilo. Válečný ryk,
řinkot zbraní, hrozná střelba
otřásala povětřím & hustý kouř
z přemnohýeh dělových ran za—

lmloval bez toho bledé 'slunce
v měsíci prosinci. Co kde bylo,
všecko nepřitel pobral, nešetřil
ničehož, všecko vydrancoval. Než
s Boží pomocí našince všecky
svízele, jakéž bouřlivé s sebou
přinášejí časy, trpělivě přestál &
ač na. mizinu přiveden brzy zase
se zmohl dle přísloví: „že sedlák
Plný—ch 8 let šeredně hospo— jako vrba brzo obroste.“
Od hrůzy mongolské čili
dařili německo-švedšti plukové
v Olomouci a v celém okoli, tatarská až do časů nynějších
nešetříee ničehož ni života. ni mnohe pokolení v dědině. vyhy
& položeno
bylo do
mnční & vědy. ('o chvíle osvě— nulo
covalu. rudá záře daleko široko země ku předkům svým. Nové
nebeský blankyt. na znamení, že plémě povstalo, kteréž nejsouc
zase nekteré krásné a rozsáhlé Spokojcno s obyčejí & zvyky ja.
předměstí zhoubnemu plamenu kož i se svatou prostotou svých
"za obět se dostalo. Ach, jak úz otců, rozličné změny v mravech,
kostlivě tlouklo srdečko Týnec šatstvu & v obydlí zavádí.
Než divte se se mnou, přá—
kým, když. viděli v tmavé noci
šlehati plamen do výšky! V telé milí, nové tváře, nový kroj,
každém okamžení očekávali, že nový život pozorujeme sice. v
i na střechách jejich ob_vdlinot— Týnci, ale jednoho velikána, &
nč červený zakokrlu't_ kohout. hrdinu zde máme, jenž tvrdošíj
Než Bohu díky a. chvála Panně nč návadum mistrujíeího času
Marii, že jejich dědinu ušetřena vzdoruje, svůj starý Šat miluje
od ohnivého hosta zustalu! —
a všem mimojdoueim hlásit:
Neuplyunloani století, u ohy „Budtež stáli v jazyku i v kro—
vntele. llruho-'l'_\"neeti museli zase jiť" .\' tento statečný náš ves
svou spásu hledati v (“hlumč, nický rek —- hádejte kdo? jest
v Království n loeháeh a. sice to „poslední žudr.“
proto, že Prušák roku 1741
Pravime „poslední žudr“, je
válečni- do Moravy vtrhl & brzy likož od pzunčti lidské nalézali
na to rozloživ vše ke krutému se u nás v dědině tři takovi žu—
drovč, jenžtg

proti

sobě _sta'di,
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jako tři rohy u židovského klo— sesehlé jeho tělo, na nohou mčl

bouku. Jeden na druhého po

střevíce a punčochy. Ovšem nad

c-htéje míti nad— hery nebylo na nem pozorovati,
vládu a' právo nad ostatními. jako na synech požehnané Hany —

tměšile šillíal

Konečně odbíla hodina, a s ni za dnu našich; avšak toho "
první a druhý žudr padl; třetí starce hledatí nebude předně
pak a poslední nechce se ve své nikdo, a pak ("/;movebyli tehdáž
železné stálosti z místa ani hnouti. takoví, že na přepych & skvost
Stoji a bude-li státi na věky, nynější ani pomýšlení býti ne
kdo to ví?
mohlo.
Než žádoucím zajisté pro
Ae \; letech hodně pokročilý,
každého milovníka starožitnosti přece. ještě tělesnou čilostí v_v—
& vděčného zpomínatele patriar nikal. Ač před lxléty již Abra—
chálních
poměru slovanských háma byl videl, přece uměl je
rodin, aby tato památka na. sta ste pluhem výborně vlz'ulnouti.
rý věk i pro budoucnost zachu Až posud byl po slovanském
vána byla.
spnsobu neobmezeným vladařem
& hospodářem v gruntě avšickni
ll.
Ostatní museli na jeho slovopo
Bylot to po ukončení sedmi— slouchati.
\" obci mezi sousedy velice
leté války mezi císařovnou Marii
'l'eresií a pruským králem Be dobré požíval poví-sti. Když do
dřichem (1756—1763), pravě hromady přišel, vlídně ho vši
tenkrátc, když mezi sedlským ekni uvítali, rádi hoposlouchali,
lidem se roznášcln povest, že pakli řei'niti se jul. a sice. proto,
císař Josef uleviti chce rolníkem že svou záležitost rozumně a „Ivo—_
těžkou robotou sevřeným.
í'ilc přednášeti dovedl. hlemý
V tomto čase tedy jednou lím—lise, milý náš majitel grun
v neděli měsíce června sedel tu s pcsledulm žudrem — říkali
zastával též
po odpoledních službách Božích mu Josef Hk.
zbožný a vážný kmet se sněho drálmč roků úřad rychtáře ku
bílou hlavou a obličejem vrásku všeobecne spokojenosti, až po
zději pro výšší s\é stáří žádal
plným na lavici pod žudrem.
Byl to nejstarší soused z tohoto břemena sprostěnu býti.
Jak pmveno, tedy sedel ten
Týnce v plkách'm s kloboukem,
jenž maje podobu nemotomého to stai-ík v neděli casu letního
člunu, nekolika darmovisy") ze pod žudrem. Jemu naproti bjly
zadu ozdoben byl. Bílá. košile s dvéije. jimižto o dvou schod
širokýma rukávama pi'ikrývala kách do tmavé siuky se vchází.
V pravo v samém koutě byla
hluboka studně, kteráž pro do
") Plálčnnč, bai-ulo kalhoty.
Damoviuy jmenovaly se pentlc, ježto
lomnické hlobouky v okolí Olomouckém zla“
šté v lýlc krátllly :: poněkud prodloužen)
byly.

brou n čerstvou svojí vodu v
celé dědině proslulá byla. Avšak
jak pravím, byla hodne hluboká,
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tak že člověk dlvaje se do'ní
sotva temný bleskot prýštíeí
se vody uzříti mohl. Kolem ho
spodáře shromážděna byla. čeleď
domácí, aby sobě dilem pood
pučinula, dílem odpovídala.. co
byla slyšela v chrámě. dílem
taky. aby něco pěkného uslyšel
z úst dobrého gosudára svého,
aneb aby si společnou zazpívali.
Neboť. v tehdejších

časech

Avšak bylo trochu pozdě;
nezabila se sice děvueha, ale
hrozné krvácela z úst a. z nosu.
Při tom zpamatovavši se od bo
lestné rány započala ukrutně na
tahovati modlánky. „Bože ! Bože !
Jejda! jejdaf“ šlo to ustavičně
více méně hlasitě.

Starý hospodář. jakož i ostat

ní hned

se sběhli & odloživše

první nával ulehnutí pomáhali,
kde co mohli. Na štěstí byla v

býval ještě ten obyčej staroslo
vanský. že synové adcery upou— okově vodu, malá Anička. přine
tání byvše svazky něžnější lásky sena ke studni. ostrojena ze šátků
k rodičůmačeledinove ku svým svých zakrváceuýeh a čerstvou
hospodářům výhledíu'uli svých studenou vodou myta.
zábav \' neděli a ve svátek více
„lllef co ta bujná. pošetilá
v krásných r o zml u v á ch , v krev hned nevyyedel“ promluvil

šlechetnem obce vání av

starý Josef. .,.Stestí. že se dě
včice do smrti nezabila. Andílek
strážce ji chránil !“
kách a necudných rozpra'wka'tch.
„Neplač, neplač“. chlácholila
()ndm'ó křesťanské rodiny byli
lunetic-ku,„zas bude dobře!“

čítzíní

náboženských

kně h nežli v pokoutuých schůz

ůže ji ve spolek spojeni, aniž

sobě kdo žádal. vazeb hluhóho
poslušenství Sprostiti se.
Práve vedla se řeč- o věcech
hospodářských.
7. nichžto sc
přešlo na záležitosti posvátné,
an tu v_vhčhnc zc dveří děvče—

\ji

Po chvíli utišila se krev,
utišil se pláč & následek celého
toho smutného výjevu byl notně
;rnabčhlý, zmnodralý nos a na
předku vyražený zub.
„'l'o nedělá nic,“ pravili do
mácí, „opět ji nový zoubek na—

ka usi sedmiletá, bucluté tváří
a. jadrných oci, malinká to lla - roste.“
..Viclíš. to nesmíš být tak di
uačku v pravém smyslu co do
kroje & povahy. & chtíc dědeč— vokál“ řekl staříček k Anně,
kovi naprotiv sctlíc'nnu v náruč pi'itáílnnlv ji k 50bč. „Toby ?.
padnouti, klopejtlzl "bohů a bácf tebe nebyla taková panenka. v
přes dva schůdky na hliněnou černých šatech, jako dávno již
podlahu! L'huďas malý! hned v tomto gruntů se takové panen
ky zdržovávalyf“ —
natáhla ručky a. nožky.
„Ježiš, María., Josefi“ zkři—
Toto náhodou toliko provo
klu matka tuto sedící a jedním lané vyjádření obrátilo pozornost
oetnuvši se skokem u milené všech přítomných :; nečekajíce
Aničky, vyzdvihla ji různé od na další rozpravu jedním zvolali
hlasem ;
těžkého pádu.
7
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„Cože, jakže? V tomto-li grun traf) Tyto požívajíce přízně a
tě bývaly klášterní panenky ?“ náklonnosti krále Otakara do—
„lnu ovšem !“ odvětil ho— staly od něho znamenitý dar ku
5podář. „Tento půllán jest věru své výživě. A sice daroval jim
památné stavení a ještě památ— král |. P. _1223 tři grunty v
nější tento žudr; nebot kde naší dědině totiž v Hrubém
nyní prostranná komora nad Týnci. Podivno. všecky tři grun—
žudrem, tam bývala druhdy pěkná ty, jeden na kopci, druhý vdě—
světnice s třemi malými okny, dině & třetí v kravarách") měly
jimižto kláštemice přichodivše — žndry a nazývaly se proto
sem z Olomouce na náves se „žudrová trojice.“ —
dívaly.“
Tato tedy „žudrová trojice“
Slova tato neuspokojila zvě sloužila drahnč časů našim jep
davost domácích, alebrž nutkala tiškíun výborně. Hospodářské
jich ku prosbě, by hospodář záležitosti příkladně obstarávány,
všecko pověděl, co .o tomto pilně se dohlíželo, avšak žudr
žndrn jako i o těch panenkáeh kravarský ohzláštniho došel u
ví. Hospodář nechtěje jich osly panenek zalíbení. Neboť zde se
šeti taky všecko, co věděl, věrně nejrádčji zdržovaly, na čistotu a
pořádek přede vším hleděly, a
vyložil.
'
stavení před úpadkem zachovati,
seč byly, se staraly.
111.
A jaký v pravdě; péče je
Je tomu už velice dávno, asi jich požehnnna byla ode Pána.
na sedm set let, tedy to brzy anr květl a šťastně se upev
už ani pravda nebude, co na noval. A důkaz toho nevidíme-lí
královském prestoln v Praze se až do chvíle této ? Dávno již
děl Přemysl Otakar I. (1197— obrátili Se žndrové na kopci a
1230.) Památno, že za jeho pn— v dědině v mm a prach, onit
nování položena byla na Cechy ziji toliko v slabé paměti stářím
klatba čili tak zvaný interdikt, shrbených lidí: avšak žudr v
vzdoruje tolika
mocí kterého od biskupa Praž— kravaráeh
ského Ondřeje po celém krá stoletím, stávaje se svědkem mno
lovství služby Boží &.přisluho hých událostí času minulých.
Tam prý zachvátili Tataři
vání svátostn'ii zakázaný jsou
byly. Avšak spor tento brzy vy— léta Páně 12-11 dvě uschovanó
rovnán a k štatnému přiveden panenky, jichžto, nřezavše jim
konci
nosy & uši, ukrutně zhanobily.
Za- časů jeho uvedeny jsou Tam prý slídili nepřátelé bedli—
byly v Olomouci na Moravě, ._.__, __. _ ___—_,
kteráž země od pradávna s ko— *) Tento klášter nálezu! se v Olomouci,
runou českou nerozlučitelně spo
kde nyní všeobecná nemocnice stojí.
Trval od r. 1213—1524.
jena jest, jeptišky řádu sv. An “) Takto
jmenuji se čistky vesnice Hrubo
gustina

čili panenky

u sv. Pc—

Týnecké.
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vě velmi po pokladech. kopali & celých krajů mnoho osadníků
zpřevracovali všecko, ale nen a— německých. ,.Ciníl-li to Otakar
lezli ovšem ničehož, protože tam pro větší vzdělanost nebo prů—
nic ukryto nebylo. Tento žudr myslnost německou, neví se,
byl svědkem velikých požárů, činil-li to však proto, aby sobě
ježto Hrubý Týnec během časů na Němcích získal důvěryapod

navštěvovaly; sám asi dvakráte pory, velice se v tom zmýlil.“')
shořel, jako v roce 1809 a 1825
Takto stalo se, že při tomto
a přece žádnému nenapadlo, podivném Němectvn nadržování
rozboříti jej.
'
i dědinu „Týuec" zachvátilo
Tento žudr byl svědkem, královské naříZení, kteréž patrně
kterak hned v roce 1274 z bo—
drých a rozšafnýeh llanáků Tý—
neckých samých Němců Frank—
furíáků nadělati chtěli. Avšak
našiuci hrdinsky se proti cizo
tě bránili, nedali si vzítí svého
zvučného jazyka & krásncmater
ské své řeči. A v nejnovějším
čase měliby snad tímto dědictvím
svých arciotců pohrdati? () toho
zajisté za všecko na světě neu
činí! Arcit v minulých dobách,
kdežto se tak toužebně hledělo
k západu. tedy k temnotě či
k tak zvané německé kultuře,
kdežto se šířila láskak cizinství,
ale nestálo se o své, uvedena
do tamní národní skoly příliš—
nou a zišnou horlivostí

——něm

čina; avšak zdravá mysl &soudný
rozum našeho věku vykázal jí
slušné meze & neškodné hranice,
zač „sláva“ pravým pěstouuům

na ujmu bylo národnímu

živlu. ()devzdaltě totiž král
Otakar ll. zdejší „rychtu“ s
jednou hospodou, jedním mlý—
nem &.jednou lázní") Olomou
ckému měšťanu Jindřichovi z
lvanie s náležitým rozkazem,
slovanská řeč při soudech aby
zrušena a německá soudní moc
aby zavedena byla.
Závod tento pobouřil mysli
statečných vesničanů, a majíce
v čele výborného svého faráře
V g a n a d &odporovalí neohroženě

rozkazu tomuto. Jak dlouho ně
mecké toto právo trvalo, noví
se; avšak že žádných značných
a patrných nemělo následkův.
lze souditi z toho, že Týnec se
přece nebyl odcizil jazyku otců
svých,
'
'
„Aj. aji“ zvolali posluchači

starého Josefa, „tot se podívejte,
kdoby si to pomyslil, že z nás
x\le kterak se to stalo, že ryzých llanáků nadělati chtěli
'
slovanský Týnec německou být Němců'fl“
měl dědinou?
„Tak jestl“ doložil stařík,
Psalo se ]. P. 1274, když „mnozí lidé ani nepováží, jak
nad vlasti česko-moravskou teh ohavný to hřích, že to duchovní
dáž v celé Eerpě proslulou vražda někomu násilně chtět vy
vládnul Přemysl Otakar 'II.
(1253—1278) Tento muž po
') Dějepis od Smellnv I.-427.
volal nejen do měst. anobrž ido
“) O tom ani zmínky více. -—

mládeže naší!

7.
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rvati přirozenýjazyk a jemu jiný
vnutiti.“
„Co ale stalo se s panenka

ma ?“ ozvali se někteří.
„Jak mne můj . dědeček vy
kládal“, odvětil hospodář, „byl

on ten první. jenž po zrušení
toho panenského kláštera roku
1524 na tento grunt & žudrem
se byl dostal. Před tím nalézal
prý se v jakýchsi panských ru
kou.“

památka seslěmí Ducha sv. roku
1642, když Svédové s válečným
svým vojskem přirazivše k Olo-—

mouci kolem města táborem
se uložili. Z našinců kdo mohl.
do hor utekl, a kde co mohl.
uschoval.
Brzy na to přitáhlo jedno
oddelení jezdců i s pěchotou
do naší dědiny. Nyní nesměl
žádný jiný “poroučeti. toliko Své

dové; jedli &.pili, čiuíce při tom
„“V pravde, jsmet vám po— přípravy k útoku na obtažené
vděčni. že nyní víme, jak zna— město. Po domech ubytovalo se

menitý tentohle náš žndr.“ —
„Ale o této studni nic-li iste
neslyšel, milý hospodáři ?“ tázali

vojsko, a vůdce jeho, plukovnik
Paikul, vyvolil sobe „žudr“ za
obydlí své. [ měl k tomu taky
se zvědavě domácí.
-dobrou svoupřičinu: nebot před
„Ovšem, děti, že slyšek a jsa ne bylat tam hezká světnička &

již v proudu, všecko vám to po— požíval &; ul krásnou vyhlídku
vim.“
právě k mestn, odkud všechno
dobře pozorovati mohl.
IV.

Vykládá se, že onen plukov

Válka. kteráž za času tak
zvané reformace otřásala Evropou.
zachvátila taky milenou naši
vlast Moravu.

ník ukrutným byl člověkem, ne—

zuajieím milosrdenství a smilo

va'mí žádného. Go dukaz toho
slouží hrozná. snžování. veliké
Mnoho mluvilo se o bojov— tresty & týrání . jimižto bez
ných Svédíeh. že prý s velikou ohledně stíhal časem dosti malé
moci do vnitř 'země naší (totiž přestupky. Zláštní trest pozůstá—
ve spojení s Němcami) slovanské val v tom, že trestancům hlavu
vtrhnouti se hotovi. Každý se sevříti dal měděným kruhem &
lekal a přemýšlel o prostředcích, sice prostředkem svírky vždy
'ak by sebe a svůj majetek za— víc a více. až lebka popustilu &
chránil před loupeživostí výboj pukla. Načež nevyhnutelně smrt
nýeh nepřátel. ()bzlůštč strach následovnti musela.
Jednoho dne, když, s velikým
&. hrůza pojala dědiny kolem
Olomouce. jelikož roztrušována úsilím a úspěchem dobývána
pověst, že Sveda. tuto pevnost města.. přitáhla tlupa vojáku k
žudru. vedoucí jakéhos člověka
do svých rukou dost-ati chce.
Než co až posud za pouhou pevně svázaného ve středu svém.
platilo pověst, stalo se sku Obličej onoho člověka byl bledý
tečně.
a prozrazoval strach. a. kdyby
Právě konala se v církvi .možn:i bylo přistoupiti blíže,

IO)

slyšeli bychom tlukot jeho srdce
pro očekávání těch věci, kteréž
s nim díti se budou.
lÍbožák chtěl co vyzvědač
císařským
dobrou
prokázati

stili ho, pravím, i bylo za chvil—

ku slyšeti, kterak se jeho hlava

() skálu odráží, až konečně to
udělalo .,žblunk“ v bezedné
hloubce. Voda se rozšplejchla,
službu,
zatím ale špatně po— uzavřela se a na věky pohrobila
chodil!
nešťastného špehýře.
Velitel tlupy vojenské vejda
Hrozný takto ortel vykonán,
do pokoje plukovníkova oznámil & studně pod žudrem stala se
mu, co se bylo stalo.
hrobem jednoho z našich kra
„Go nového?“ otázal se hřínot— janův.
ným hlasem Paikul.
„Aj, tu nechceme více“. zvo
„\'edem člověka špehýře.“ lali posluchači, „nechceme více
zněla krátká. odpověd.
piti z této studně.“
„No, no“, odvětil pokojně
„Kde jste ho chytili ?“ tázal
se plukovník.
starý gosudár, „vždyt ho zase
„Potuloval se táborem“, od vytáhli &. náramně zabaveného
větil vůdce.
kdesi poehovali.“
„Hodent smrti !“ vzkřiknul
„Kdo byl onen muž a od—
Paikul hněvem rozhorlen.
kuď?“
„Neví se.“ doložil stařec.
Ihned veleno, aby byl soud na.
vinníku vykonán. b'pchýř tedy bez „Toliko po řeči a dle kroje zdál
dalšího vyšetřování stal se sy— se býti našincem.“
„Pane Bože,“ zvolali všichni,
nem smrti. Mnoho příprav k
odpraveni jeho se nedělo, nýbrž „smiluj se .nad duší jehel“ ——
Zatím se již den nachýlil &
plukovník měl v okamžiku po—
hotově trest.
blížící se hodina vyzývala do
Vojáci lapivše ubohého člo mácích k odpočinku sladkému.
veka drželi ho drahnou chvíli Pročež vešli všickni společně
za nohy nad hlubokou studni, do domu sveho.
aby smrtelných ouzkosti v plné
pocítil míře. Prosba, pláč a ná
řek nešťastníka nezpomahal —
Právě tcnkráte, když se tato
nic. Srdce plukomíkovo jakož
i ostatních vojíuův bylof. tvrdé rozprava mezi starým Josefem
a necitelné ke všem bolestným Sk. a jeho čeledí pod poslednim
prosbám, jimižto domnělýšpehoun žudrem byla vedla. protahovala

Dodatek.

svou

ne viunu

rlokazovati se v roce 1773 mezi zámkem')

chtěl.
Nabaživše se pohledem na
krutý zápas ubožáka se smrtí
pustili ho ukrutníci z rozkazu
pána svého, ale nikoliv ku spa
sení, nýbrž k záhubě jeho. Pu

a chrámem

Hrubo—Týneckým

') Bývá letním sídlem některého zastat—bich

kanoniků kapitoly Olomoucké, . druhdy
pro dobrý výnosbývalého pmtvi„umrlčí
u'uhlon' nazván.
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nová cesta. Mnoho práce to
stále, a. nejedna krůpěj horkého
potu ukanula z čela robotiře,
dříve nežli zaměr úplně prove
den byl.
Bylof. to

v ppnděli,

když

dělnický lid s rýčem amotykou
pilně za svým úkolem pracoval.
Tu najednou objevily se kostry
lidských tel, dobře ještě zacho
valé. Objevení toto způsobilo
mnoho hluku a hi'motu v dě

dině; lid se sbihal, chtěje to
každý viděti. Kostlivci leželi di—
lem na boku dilem na tváři, a.
co podivného, každý z nich měl

kolem hlavy silný, měděný kruh,
jenžto svirkou upevněn byl.
Přichodil k tomu divadlu
taký bývalý rychtář, stařičký
Josef & vida všecko toto, pravil
povážlivým hlasem: „Tui máte

Paikula!“

qubn ůstky.
— Dejme tomu, že 1000 mil.
lidi ve světě žije, a že v 33 letech
jednoho pokolení vymře v době té
i oněch 1000 milionů. Každého roku
zemře ted 30 milionů, každého
doc“ 82.
, každé hodiny 3400,
každé minuty GO, každé sekundy
] člověk. Naopak se má. číslo ze
mřelých k narozeným jako 10 ke
12; tudíž _se narodí každého roku
36,000.000 , každého dno 98.400,

každé hodin 4080, každé minuty
72, každé se undy l'l. Kdyby ni
kdo neumisl, žilo by nyni skoro
173.000 mil. lidí. Poněvadž prý
_pevna země 1587 bilionů čtvereč
ních stop obsahuje, zbylo by jedno
mu 9100 takových stop.
Při hoslině bylo jednomu hostu husu
rozkrůjeti. Ve svém Iiorlivém snažení,
aby to hodně mistrně dovedl, nepo
zoroval, že talíř přiliš blízko na kraj
stolu pocouvnul, tak že husa i s ta
lířem na zem spadla.
„Sežcre ji pes pod stolem !“
zvolal jeden z hostů.
Nešťastný. kraječ sttrsje sádlo s
vesty, odpoví lhostejně a klidně: .
„Budte bez starostí! "pes nemůže ji
níc- udělat, vždyt mám nohu na ni!-"

V opatství Westminsterském v
Londýně stojí socha výborného skla
datele hudby Hamdi-. Handl takto
zobrazený drží v ruce list s notami,
na kterémžto stoji slova od něho tak
výborné v hudbu uvedená: I know
that my Redeemer livnlh t. j. vim,
že můj Vykupitel žije.

(Job 19, Žak)

Kdosi chválil vděčného syna,
jenž devadesátíletóho otce všemožné
ošetřoval, sám jsa chudobný. „Milý
pane,“ odvece tento, „otec můj do
čkal se při naši bídě devadesáti let;
kdybych mu mohl ale přílepšiti, bylo
by mu zajisté sto let.“

(Rozdíl.)

Kdosi ptal se knih

kupce, jaký jest rozdil mezi modliteb
nimi knihami s světskými povídkami,
jež má na skladě? „Rozdil jest ten,“
odpovedel knihkupec, „povidky čte
mnoho lidi, ačkoli je málo ku pojí,
jeden od druhého si jich vypůjčuil—
ce; modlitební knihy naopak mnozi
sice kupuji, ale málo kdo v nich
dítě!“

mamma
„tn pnnmmiui <Dinimirmvcům.
Dna tráínč lmiina, httá aš pobnee
íluit “Dion-amen, Dala góllnb fmcbntnč
řini, jiš cbpčtinč_nasówánit wtllomo:
ramíton.
DD (Std) :: llbtr ii tcnlrótt
ctrřlomnlv n; famě hranice, inf nimi;
na [cum-n přináltštlo ! Elim-muž bntíini
Dpamffo a Ičňinno .: na íibu řcfaTait
[nnb umu—trolů hranice nm'an'lič; ntb
Cboii břtb Tunaít [ml m brštni ňran:
lům či Sičintiiw. 3 tědpu—boni plalúd,
počátlům ivpmimlla ít uni—tnc“ ruinu

Mcimiromcům

ona wtllclcpá iifit,

!ttrá imtno !Diorcwaninv vo wfíttbm)
čaíq ílowúlnúm a ntímtttlnúm učinila.
Glomanč, (img it, nt=li břnmt, m

manliwofti
ntmuminul

robinnč,

bo [ti—t. Bábnó min—b nit
&! [tt-t tal hófnt' pami—iq

iaio itom-mihi. Mořina,

I. i (tiel, itbošw čáíli přirobou [amcu
iii-(15mmifon, byla pobunínton nátlabtm
wfftbo občanífěbo ším—la u Gun—oficium

m'nv. 9M robinř fvočuvá rob, !. i. ípr
ltčtnl'lwí wfítd) Dolontfům ob ictnobo
praotce podpigtiicida. 'Iilo int—omiwifiďni

we [poltt hvoři Mt;

alt [mgtl tobinm)

AQQNUČIDČnaproti ftátu talč iatcufimct
bo ítbt. Rmiim), Sit—mnm; obybltně,
boh) na ntiftnrni bcřč rtgběltm; m Imm;
oft-th) robcmt';
fagt—árobina bubltla

na ímčm mlnflmm gruntě, nm;; Nc ftbt
pointem—mala,na př. mnmlcmiti t. itít
pátém ftoltti m th;ód_\,9Rm'nn—ě,
€!th
a elowátid; ufabili) přiragizt—ntbobncnni čltm) robim; Spamu—m;, (\ post—iii numi
nnln ít _;tčdno imtn rotinnúd) imma
Emeran), šaiifié na pol-řtŠiřth;minium„
tělo frbtčnitt 5tmč mornmffč, ntiprrné fc mil'tni na ura_itt, !. př. Btbřidmmitt,
roqboflili :: imtntm řth; voimtncwaii ce
lou gtmi„9)řoramu" a ítbt NC ni „Win

ramnnp",li|íitt ít tatto imtntm ob brn:

Smaltnemitt, (Štifvwitc n t. t:. Btmč jiftč

robinř nnltšqiti, ilula bčbino, to itft
přlba,na tmou; \obinn b čbičnč ptáme

ným [múcb čtflo=flcrnanilúď) na íBltawč

měla.

(Gttbtmě) a'm bn'ád) tatranílúd) (živu

„mlábntn“ ntb .ot“ ntb „moimoba“,t.i.
otec robim), htrí) úplně tubinč ranami,
alt mna! jen proto, št příruba ití Hornu

n—óci). Satož mňubq. iam; šimon
fe
vanul, obbčlómnli (Šlomnné moraml'iti
btblimou ruinu miru, miluiicc mice plul;
a Ira, nei múll'u (: meč. interně mna!
bl) tanto namáhání, proragiti a obiaíniti
tmu. ltttó ntiímrífi bohu uwramflód) tč
jin Banja—ó. 39: mňštmt itn montni
nšrolil růmučntl, lu htróm, t-Ít úl.-qi:
vqbčiíiid) bob, oprámnčni iíme. thó |la
roilomaníhý

ma! na

šimot námi

roblnč.

a obecní

233 čtlt robim; Dál

atmořila. 9M) Xena n bčli ntžiii itn pvc

otc t, into imčni flonši fmčmu mniittlí ;
ntífou nčinh') nattt, nóbrš mnii latě ia:

túru ptáma.

Sicut: tatto tprámnčnl;

bobrobuji ft otci wc mňtd) mčcid) itn
proto, pončmobš itbncln robim; žtn it
bnobognl'iamatdt mqmábá. Dttc Dá! ttbn

[pr.—či: na čti: robim) ;

Dttt, motta, funí,

,inčvy" ntb

alt

tato lama

m fobč

bcem. Bt gttčmi (: [nodmmi, čtltb, bobp=

bola ta! ptmná, Št i fmtt ottt ii roč:
ttbnouti nemohla; ntb po [mzti otcomč

tt! u !. b. to! jim mmm; přiročtnč

feftonpilt) ft mnedim; Elam; robim; a m;

qátlabv, na htrúdň \: mntó nárobům
bomácnoft ft Rami. Tit mčtni ntb mtnňi

moliít; [cbč nomčbomlábgfu, intrutople

unabčlancfti, bic mimi ntb mtnni moci
mrmui, dyápnii itbnotlimi námbnmč m9:

i mutt—li glam čtltbina,
bčti mft tu gbošitm mitbno mlabň,
míórnlu fi ; roba mpbtrútc . . .
213 tomto inu,—itnrabína Mlttmain,
aš mumi- plemeno (po meči) půmbct

íflmiu robinnou,

B iltronš gáromtň

ttló ftátni mámin polrnčuit.

lltmořtni

ftám uáitii gttla itn bo oboru buňt
wnibo nótobům. Bniatá moc tčlefnč ::
trnmmé mitčmmi ntpoihčučuii.
953 góle
šitt—fítd)námid) bud) mníi ptacowali, a
itn to budytm a icbo mrmvni filou
rronilnuto :: bbubtmánc Etyl, má tr

Rrálob matný ptami:

fmčbo mnmftln. žltti! ílabnul ttntoíma
3tt ob pololetní, tai št lontčnč nemožná
bylo, půmotni ist—notubomobitl. autom

Izgi itbinč mat—i(mql tobinou
(: to:
btm; ct—čnqnačuit planě mami; ro
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bina ale obfabuie ien om; oíobt), Het!
ob patoleni lu patoleni fiupeň půmobu
fmebo ob obecníbo praotce botágati mo
bou; rob ale obínbuie i tl) oiabt), here
flee ptaotec, niblim ale ftnpeň poílaup
není bomobili 6 to ifeu. Seth li prorobn,
je Glamanč tepen) m Stem floteti po
narogeni (Sbrifta pánem na Moran—He nh:
bili, obepříti fe neba, še iii botomon

fprámu

robiunou

minuti !ašbé [pořúbančjffi fprámg obecní
a námi mice l'toleti potřebí ieít. Sal
! bomu neb ! tobinč iiftú pole náležejí,
ta! i ražbě bčbina, fbe iebnatllmí reboroé

bqblelí, mčía [roč temeni.

Dna

rolí, tterlx úborem a

gůfláumtn,

labem

čáít

a íloniila [omobomeům !:

fpolečne'mu

Rah; ball; bnb ; mfppane' genů,
lat amane' náqu,
aneb 5e třema, eb:
palantnč to oné babě, m,: Moimi
rewcl „vratnou mlabnuti; nebo! Ea
ftřii čteme m Ietopifeeb tebbeifiiů,
je
brabbt) mčft ipáíem; bplb. Emimo tpta

beam) a běbinp hatí “armani

šábmjd;

bo noroé telafll iinúd) bnblinf neměli a min, na natočí:

stebou banefli, ielitaš ! ntmařmí alten:

quIa obec

fiály) bnb poblě řet, neb leh'm, bub buh)
mbftamčnn na múfiinád). 2.

! nim íloma ímql'lu, nemali. sRel'te'mnzda
tebbt; šébnčbo ragbilu me3i mčfftnnem a
wentomnnem; núbrš celá nbrab byl tola
niďq a tužby občan byl rolnítem. bratu;
šupni byla maietfem eelč šum„ tterá ::
\upptawomání, a [tameni mofh'nv, :) cem;
:: t. b. ftarati fe muíela 3.
Tyto šnpl) Hou tebt) počátlomč Mt:

“jmění, intošto pal'hva nibo šiwata parády Morawanům volám .:

pro iicb bobptel.

!Bneďp tabu) iebnabo

Glumanům můbee. meni podmbty, je šupq

plemena bobtonlabx) maté, _íluh; šupa

famoftatnč, fwégúfonnč a fauna.

(něm. Gan, lat. pegas)

fprómuč

Burn w pur

nmbnčm ílewa [mpílu neni tebv nie ii
učba, nešli celiftmofl a fvoiitaft mfkcb

fourobotveům.

im wíce ale robotní

fe togmčtmomali, tim mice mine! cit při
bugenflmi, ta! že župu; běbem čafům pře
flalt) bbti fmaglem hmi či přít-oben utroo

řenóm (\ ftalq fe [maalempoli t i dóm.
?! to tomto fmyfíu ie lupa fpoIet nt.
lolita afab tu měl né pameti, tu
maúiemnčmu útohx a ! obraně. Ialomů
mčáiemnal'tale nutně “hala,
telé šupt; čaftěii ie fdmeli

aby obpmaa
hx [polečné

byh).

m ueifíirfíim (lama ímwu

Rboš mi, ial mnohá léta meta=

mffti Glowanč w šupui fpr-Gmi Žili, nev
ftaraiíce íe teč itn :: župu fwau :! ne:
l;!ebíee ! tomu, co celemu núrabu pro:

fpčffno bylo? Rboš mi, falifero "vletí
ntonuíe, nešlibtnl balece fe mbminul, než,
3 obmqenacb me5i Šuppfmč mpl'fmibnouti

fe [našll na ftanomifřonáreba

umi

b umělého? "Dloubomčru to tma, nešli
člamčtímou aíobnoít, ímé oíobní bobra,
babrn celln pebříylie aneb občlnie, nešli

beípčie ! obecnomqflnofii.

Rboš

porabč (tterá wíce župní flnla) a lrc:

mí lolihůte ie polufií nčltmí nárobomee

termínů v gáíešitofteó Lupníd). “Batmč
tugfmitó 3 potřeby talomndyto [bromálbční
anebo bromab, še šupa be; iifte'be Hře:
bintč obeiiti fe nemobla; jeliloš ale tašbt')
rob me [roč bčbinč bgblel, nemabla ta
flřebifftč talcmě býti, še bl) na ně mniďni
tabomd fe byli mftčbomali, núbrš ien
taforoe, ieš nvram botčenúm potřebám

» to, aby n'qne šupnih;

mnbamíwalo.
?! tnlome' [třebifftč flulo

brab,
totiž nu'fto apemnčnč, obtažené,
the
fe šnpniei
Mágímali, ghe o potře:
bad) in;—qfe tabili,

lam fe to čas útotn

nepřátelfteba utilali, (bránice tam šimot
i babinet ímůj. Dla brabč iupnim fe eb:
bbmalt) hb; a MK m babě pobanítč
(beam bohům, na němž íe mobla'm třebo
t. i. nbčti přinánelb. tyto brum; župní

ro ieben občan:

ftó cele! Naučil? Tot iíou othlq, na
tterě nam [nab nim; obpamčb bána ne
bube. %eiftarffi minuíoít flamnóď) přeb
fům nanid; ieft iala brob tunami, mlčimú
a tainapínó.
Rbbš poneiprm fmčtle

běieptíu nab nimnmi trafné Wim-am; ga

imító, toibíme nárab ilš [iebnocená,

bujarb a pob šeglem mítěgoftamnaď) !Dtoi

mtromcům

! melitofiimbtůftaiici! Simi

paóbbncfti, že iDřeimíwmei ii,; to čas
male! amen-(hid) byli můbeeeni líbn mo:
ramítčba, ač šábnbd) a tam nám gpróm
nevegůftnla; webe nás ale ! bůmčnee

úfag ten, že, jalmile Matamane to bi:
iinád; ropftupnii, iim tab !!Raimíwnxů
panomat. Glenomč této robim) náflebon
mali ieben po brubčm, tebt) fnab brá
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mcm blblčnbm a lib mot-atolů rob
fluid; panomnih'uo tal milowal, i: Sran
lomč šabnčmu jiném: panflmiua Moramč
obcmgbati fc ucolmčlili ltč Moimiromci!
unamiřnč boic 6 hutúmi 91mm), boblif
Iommi m bntfínid) matoulid) ačáftillbuo
fla, bylo Morawanům mólcčnon fílolou,
m tmě gbtančmi bbitč gadpageti ic nau
čili, čcboi iim mclmi pogbčii gapoltcbi
bolo. Web íšranlomč po porašcni Shoa

rům, mopubili n,!o hmm: bo nuflatln
mqi inmaicm a Iiíon a 5 búmalútb
ftblifif ilmarům utlooiili marhabfhoi čili

lraiifftč

ramanům. Svá fc, je tímto

tam

min; tato:

[Imm-fun)dnům fw.

Gmmcrana, fmóš ob bilfupa ňbaltamd
Galcbutflčbo jemi pfcb totem 836 ga.
[mčccn bol. %bloulyo mňa! n'malo pta:
temto! mqigřabboboncm a*Břibinou; mb
r. 836 utcll [: Bc imám fontu! Rocdcm

I$ulbarům

4) a pa! lu Qbamatům,

tleřiěto fc pob tnišctcm iRotimirm průmč

tmalcc

6 mann; dmfhli (838).

$o

[tončcnč mála, lin-á ntfftafinč pro mati
mira bopabla, obrátil fc EBřibinabo Rt a:
iiníta

! hraběti ©aladyomi,

ga izba—„što

[aufcblh'oím

načti ofolo r. 840 obbršcl ob lrc'dc Bub

již mnohem břim to

lmfa ga léno fraiinu na Slatcnftém iqcru,
the; i btab Slntm 5) (něm.Wooebuub)
na úfti ich; eau, bo iqem aalošil; ia!
břimc to *Rittanltu, to! nonim Blateuflu
fc monaíuašomal, miru Gbriftomu rosni
řomatl. & tomuto účelu tooftawčl na
hrabě chróm ?ánč, frontě Šoši mmm

nanid; mlaftíd; amiftomána, pogmnóbla
fc “iřiti počala, ačlolim mčtffina libu
pobanflá gůflala.
Smcno Roramanům u: liftlnád; po
ncipmě [: nám 3icrouic r 821, !chto
mqí jinými flomanílbmi nárobb talč Ěeňi

bo Grantobxobu boro bo

ncíli, (mice tím ofmčbřiti přání ímé o
Granty a B ild; panomnilb mít a bobrč
fmaumnčni ubržcti. D 9 let pogbčii při:

pominú ft nám brmni panomnil libu
mormflčbo, jmenem Emoimir, na něm;
ic gicmuic mlh—lwa mtmlenta, tmě
mňcdmb lnišata tohoto robu pronitla:

gcclititotiš a iooiiti to icbcn
ímo-gc!fontánu; [[omanflč bro

trt; mqi čcílúmi botami a iqo
rcm Blatcnffám a Intrami ši:
iící,

lidé, woůamim

a tim ít Roli (mích) 9320: rřimlumou 6 žRabbobt—ucmgafc í: [miřiL

mira deftma,

a Mot-omi

pilně pařowalo „mamut

aby aboubnčmoti šranl'ům, iim;

ncbůmčřomati loni příčinu měl, buboucnč

o proípldnm obolati mobí. Glomané ta:
hannti měli blamm' bmb fmůi 9Iitramu
(bncffni Blum),

tbcšto na ten [amó čna,

minomanó, naň t. 850 bn: 24. leona
ob arcibiílupa Galcbutftěbo Buitpranba
goímčcm bol. Ba nčfoli! lctbomůalqiciftč
bma (braun) na brabě $latnč; m icbnom
bolo uloženo tělo [m. ubriana mučen
nita, něfbcifíibo blabogmčíla m lčdpto
lraiinád). !& cella galošcno ga mčlu i\ři
binoroa 12 tonetům to ololi Iníšcctmí
iBlatmffčbo. Qřibina po celni mit jim—ta
ímébo .;ůfial Eran'ům čili %ůncům pob
t-c'm a naflončn, DJřoramanům mna! nev
přímím. coš mbfmitá již ; tobe, za ta:
bčii ! matimitoml m] ! Moimir—omi.ia!
houbu pobotlnuto, fc utetl. žRogepřctato
mcgi oběma !níšatb icft mclmi fm utnó

bůtaň nchooruofti,
iotširoa mai

iaróš bobušcl ob

uču—obi)[lomauilúmi

bano:

mala a iim " mominomání Rótním
bit 'Břibina.
Enii: itím pobanuc'. mimi přcfúšcla. Sa! hluboce5m qu
anla fc mqi oběmapanomnih;imma
gRoimÍtem a $řibinou &alořcnčla' bola,
co Moimir mlábnul B)?oramou, mimo

bitma; mfíal mmůštme ubah'. aa ialou
příčinou. Eúflcbct mám; tě byl, že $a.
blna 5 "lištami ímčbo mbbnán ! fran
ífčmu mathabčti Břabbobonomi fc utcfl.

mibčti 5: g).—ráno,ble ltcrč lnišc Šlukn

Icnto ici obporučil halí i'nbmitomthtrú

%ůbcc mám: o této babě mice „rám o
míša-tm! Slatcnflčm, než o mormofh'm.
8cbinč to jen jiho, je Woimir po outčtn
“Břibinomč ;afc opanoma! Účitranífo, ms
tčj pa! aj bo gabonuti lin: moratoflc'
6 ní (Mimo gůfialo, ta! je Mamma ga
čaíů Moimiromúdp Aa btanícc měla na.

ici mc míře Helťanflč moučm bal. načcš

na Datla biíhlpa čalcbutffčbo Italem!
(u bolnid; matouiicb) m foftclcímÁRar
tina pofřcftčn byl. Slim fc ťráli nčmcďčmu

ta! gamoččil, ic pomoci markabčte Rab:
bobona to mim: gaic uíagcn byl, Ibcěto

fhš ob Mcmroanůlo gabitbpl (ololo 860).
načež naflcbomal otce [mčbo » fuíštctmt

Blalcnífém Roccl,

borlilob tčš lřcftan.

106

babu: Gm,

! iibu lraiifftč mmm,
Dn r. 846—855 bčjinl) nám nic
franflé, ! módmbu !tailnu bulbatfhn ga newwramnii :: Smcramč; 3M fc tom), i: -.
žeton .broncm a ! hmm:
Glen—anhmo maftiítnm pmnidv bemčt let vanománi
na Ohře a ŽBlflc;
[mčbo m pohii brojil. © timto pane:
'Zoto mgrůnáni moci morawffč Yubs mullcm gajifté Smer—mě naftala baba
milomi Itóli učmcďčmu(843 , 876) brubč nemá, bcba flamuá. 3 alébo účin
[: nelibilo, iclitoš fe bál, 3: by fuab  lomúní MW ;iemuic fe nám muž nahe
Woramanč po \qffítcni řifíe ímé ! iibu obučcinčlm had)—1,opatrní), neoblomný,
bašili. EB ialčm pcftamcni ofinmč BRc:
tatra hl řcfíi nčmcdé byla, (: iiůolou

ubutm', .! náležitě ubqřcmť; © nbatnofti
fpriowal Int-ina tento lví-clou lánu tu

určití uzly , im to jeft nnwmtatnčiihc,

mlaíli a touhu ucobolatdnou %crawu

že ble prawa

!chpftnpo—
mal n'fíal přílřc a rrcl'tcpan'nč; měna,
še. dmsli the mpucfícuébo cile boíábnouti.
opatrně, ale _;aromeň mušnč a ohbobíanč
! učnm lrůčeti muíi.
Sí.: přcfmčbčcn,
že 6 i'řranh; im tenh'áte palci ubtšl,
[b\,\š [: jim m mlícm pom-obu, ucmiběl
iinčbo proftřczlu, [amoftamoft núr-obu
fmélm uhájili a ;,acbowati, leč ab: an
non
moci. QI že “Němci neplcmošui

nč ialč

neb ble [nuloump .3mclcbiti a fláwou qbobiti.

m poííuífenfmiučmedém ucftóía.

L'lrtit [: pamašomall

němcčti vanomnici

iatojto náftupnici fmčtow lóbnúd;
ciíařů h'mfhid; tafč

mlabařftmí

ga běl—ice ímětoa

řmn,léboa pob touto 3.5:

barlcumnucomali narobům wficm
nabmla'bu ímou. Im; nám omfícm
fc tin-_iti netřeba, m;;

nátobowé

ůatni a buiaři tah—méncoprú

[amo

wnčné

nabtolúrč [: gprotiwcuzali, má i winra
manč ftatcčnč činili. žmoiuu'r |. fax Mc:
běl u potají a » míru Bc [mómi [vuícba
šití ; jalmile ale poinal, gc němcdú ra.
ntwnif [: ! tomu má, iej bo infr'Iw'š

vofluffcnfnni

tomjm ipůfoótm abú [:, Št malta r.846
mqi frálem Qubwitcm a Moimírcm |.
mg;-ulla. 215 mčííci frpnu téhož rotu ma'
_qu Dlčmcc 6 melifou umu walečnon

bu

Matem), 51) p rá Wřctamam) m pcbbac
no" opět přitom, & ttcrčšte mpmásnouti
chtěli. %gpramlw mntdmo ble áábofli
fc nan—ět obcbral, uftanomil fx)

nome minimum,

žRaftiflawa, ga lm=

šet: nwramflébo. Sefteli to [: ínab proto
flatu, je akcím“ I. iii byl mrtcm, aneb
je mm: icn rouge Bcfa5en a na icbo
míflč ':Rafliiíam naftclcn byl, určili fc
neba. !Uo uítancmtní Břaíliíl'ama bral
ic hál_ Qubmit B libem-wólcčnqm Intim
více Čadu) to mému-. IB Gabča) mfíaf
cb lit—u, ncimicc icmč pmbauftčbo, pob
lnišcum Spa—(limitem přepabtn, wclifcu

Mrdám

a

obwiňnii,
tuaí, mg

še wc írobuměni 6 minuri ie
Mojmir !. Magen bral. 93203116,

utorbunuti, bol nů= že bylo tomu tal;

tcbu ímčmu pmiuncn
& gawógc'm, to,
roi—ntalmou mfíemošně obftraniti. Ea

ímé, nd

ncifou,
přcfmčgčil[: fttafínou pvrag
rou, lterouš ob chpům t. 849 utrpěli.
Dgómaii fc ňce blafomé, !tcfimaliiflama

fíl'obu na lihu ftrém utrpěl:

3% tělo příčiny

mqpufln mai

?lčmci a

ale maftiilam tuto
Html-un fwou napotomni cbětimclh' abc:
Mimoní tcccla tunami. „Bt—áfc mu, je
fc garadm! hráli učmedčmu roční popla,
tel aaíólati a Be jáhnům pt.-přítelem řifh
němcďé u:: fpotc! nemrháčeti. Ba tou

příčinou fnab mbnut fc 5 mam,—, m,;
bratři (Erdgomč, iat imrdm
proti Qubmílowi (doznali, ani

botčmc,

itbncmu
ani hrubému nepomábair. 3m poicbnom
cili bun: icbo nabfímó prabnula: un;

ímobobiti úplně llb hnůj;

níšenofti a 3 obmiílofti
tůru.

po

ci303cm=

Inf Aniiné lráfué (\ dawůlt; bornč

počinům! Sat ale hárá mel ihi čin, m
útrcbúd) jat—noupočatt') a ugamřcnó, bzi:
nibo čafu a mnobonůíobnód;
přír.—raw

potřebuie, nešli brčraic;

tal i9řaftiílam

pramici; bcmřt Ict panomčmí

fmčbo nc

midml 'e m měci gabraničně,

blcbě

obmlámnč ! tomu, aby hranice ob ni
lebo gncpnfojnmánp uebqln.301im uma:

gel fc » mit G_íBnlIxm), 6 llemmibilcm
řífic ímé, totiž, Štikauíttm, bmničil, a
ltcró ta! hmotnou rotášlou Němcům [ft—ns cwičil ltb ímůi m mcicnftód) potřel—úd),
' čena byla, iafčš aš bc tcbo čafu iefítč opratcvmal a "umět bran), mai nimi'qlo
neutrpčli. —
imenomitčpcnmó ťDčminG),co br anični

čem; nima

mara (347, 848, 849),
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Damon proti %tanlům wvnihla. vinni:
flam činil iebnim flmcm mfícďn připra
mt) ! mlitčmu bálu fmčmumtw Mamma
fman milenou i ;: mňelitč pcbřígcnofti
mg;—tmu.
Raftiílam ttíiat neučinil gučátct nc
přátcmmi 6 Úřčmcami, nóbrš há! Qubz
mil íúm put—ni fc utápí být: neví—hum
ccm pancnmih mormoffčbc. SDomnimalf
fc ilftč Submit, že umš, !tm'boš on fám
wgmúffil na finite mcmmfhj, icmu na

213an není u ilutnnčbo hrišti: metam
[tébo útočimč bitral, byl Glamitab, čiii
Glamitčd), tnišc čcffú, im! bawcrílům
moiftem ; hrobu !ZBitoragu, na bawotflo

ralouffó btanicšd; [cšmlfíbo,

mgbnón

[n)L %tantowč fi ftč'gomali na něho, ic
jiš ob uču—lilald iim prfluftcnftm obpi
ml :: mragimffc to icbo gauč, \mnmbili
ici 5 ní, načeš nn ltRaftiíImuomi [: udnilil.
.bmb QBitorag ale i a panihcim propůičm

ob %rnntům hranami G(gmitčdm, lterú

mččnč čaft) vnbán :: nn mncm fc SRčnu
cím a němcthim ltaiifímil'ům pobral—c
mati But-c. .Rtól tl.—Manromu tím, je iei

):řcb ním uífočil břitu

učlnil tništtcan, přiyň ímou, nemohl po
chopiti, proč Stallman) to! mákčně při:
pramp'čini a mimicc mu nápabno býti
muíclo, je Enii: mctnmíhí prdtoč branit:
_;cnu':ímé, tmě bo malem bla—čimmnex

toto óomůnč maniflamomo, Hmi giemnč
protimm'hp trálcmp :: fcbc přiiimal, gn:
iiftč bo ušlécboliti nemohlo. 81; naic
bncu mihnul gncpoloiománi přítrš učinil,

mošné ovcmníl :: cbratil.

EU?:—inámu,

je ?Raftiílnm něhuám wrgrcgům hůl: uč
mcdčbo pobrabitl fc nechtěl; air-oň mami
lctoriícc iranltb ob tofu 855, že lrál
i'm—miltóbl to 9.1%"qu proti Sigfrida
momi, pončmabš iemu x-bboi činil. Into
mópmma mólcčná uznal pro hrál: už.
mcďc'bo fhvělc nebopabía.
QBragim bo
živou—nm;,nalqnul protimnila na brabč
vřcňtnon brabbon apatřmčm,
izba—3bo=
byti fi netroufal. 115ml aby &“ balné,

štti írbftčmu.

! Gerrit—om, hnis

“RtH-li MI

tážlu r. 855 to normě

í'ubmit po

utrpčnontčšcr,

obboblal ft : 858 B mmm náramně
lulilóm bo Meranu; mpnbnouti, by, ta:
him [pílíof'em nejen Womwnnq, nóbrš
mficcbm; Ellmann, na mbdpotcnimpolnqí
řinc ímé [uuícbící fobč MN:-bil aftrotil.
Sig ii; přípravy

ročfálylě [lt—učený(wh) ;

iii iiš moiífo ucíčiílnč na tři ibm; rog
lošeno bylo, -- tu naftou) mčci, lteré
t'ubmifu nebalq fmůi alan nflrtečniti.
Stan—Iman, ia! ímrdm bvtčmo, h;!

ob r. 856 íptómccmm &arutanflu. Imm

tonů [: obcbtal. mamílam ale, marciim

mimi crišóbcítimó hm, nemoh! [tm-ti
atomu ic bočtati, E\; famoítatnbm ra
uoumitem fe [ml, ancnáwíbčí více fmčbc,
an mu přebloubo na jímž byl. Gblřic
ftůi co ílůi famohotnč řifk [obč mpbo
byti, ulmotil fpitíc proti ctrl iwému.
inzulinem: fc 6 prambou, tmrbicc,šc
[nob mc ipojení nčinté s maftiítamm

fe

mnel, toš tomuto mimi m bob přimo;

ob obléhání marného pumu,
lib

fwůi

neobětomal.

by tama

EU:—pleniltm)

(:

mpbtantmal, ia! lctopiízc bále ptnmi,
hw Iraiřm; moramífé a pctřm malou
čáff naňidy moiínům, heři tábuu icbo
bobómnli, ; 930mm, Ča" bc; mitřmmi
Bc fmóm - libcm málcčnóm

3 bráai

Mód), pronáflcbomnl ltólc němcďěbo ai
přes Qunai. Dbplótcie mu ftcimu měn.—u,
poplcnil rogíůblú luů trojím; bobnnaifťč,
naše; fc bo 930mm; mrótíl.
Sto! na to (856) uftanomil frál

ml.—ottal neilčpt moč! [: [preítiti ůarč

bo pmtimnitafh-óccfmčbo a přignimcc

lrálc

němcďčbo

'Břibinp, icnš ua

bmbč $M!!! fiblcl. 131:de %aftiflama
gblt ie, že Ratnlmann mílích) ločrné bra
ml)
bnanómi byl tali: ípu'Břibinům, Str.—cel.
“Břibina fám gtd fe, ;: při té přileštioíli
cb žUh-ramauům aučit Im! (860, m Almě).
Ena mifto mvbnanúd) kůli mřmód) bm

i'utmil hm fmčbo antolmana fprómccm l'ata hólc Qubtm'ťa lbi'lblhll. Elqi
w Ruutanflu

mifto nemčmčbo ERabbo

bcna. Scliloj Íctcpiftt frnnfh; nic a po
rážce mmlumi, pramčtolífv, i: hůl bc;
mitlaůmi Ic namtútil, toto begwitčmmi
přece mlmi fc mufcto :::—behá múbatnč
porážce; ntb:—t ob toho čníu jmeno Enns
Riflamoroo u [oufctmicb nárobl'm proflnlo

flomnč,

ta! je i mnidmi bomúci pro:

timm'ci cífařomi ! nřum fc utilali!

'—

bnt uhanmil Shulman ímé přimtšmce,
umínim [obř tmní pameti fuišctt morem:

flčbo pro ímcu niobu" famoítatnou
řifíi plnění 5: ftarčboRerutanfla agčófti
bmňnid; Rah—us.
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RTM Qubloíl bloubo netoóbaie, mtr

vratoll fe treti fnmt flrčlml; načeš tento
"a poftmlíen, otci le pobrobll, tona! ien
proto, aby rogbčii itftěii proti němu obo
řiti fe mobl, co) fe i ftalo r. 863. Sl'r
i tentolráte nic proti otci nepott'bll, jeli:
to; mu maftiílmo ióbnč tooieníté pomoci
nepoílnl a bral—č(Sunbacbar se ftotim Ii:
rem málečnóm ob nčbo otpobnul.
sm.
to šil nčialó čna _.Rorrlman me tooluč
maat-č

to

mčllě

Skene

na brne—ře“otce

hribe.
Elio! 863 ieft meltni bt'tleiitó, ro;
bobntj to tčjinád; moramílbcb. Rniie ma:
Billem mnam, še ien tenháte ro úplne'm
pole—ii ob

Břčmcůw

žití

t—nbe, ltoš

ie

[toaalům G nimi íprrftí, bletčl nnnil to
mu, by němečtí btčšt', tteři na žmornmč
Ie gbrzomnll, tim gbntečnúmi fe Balt, še
blabptočftcům ob iinnb pemolá. Tudpomní

m'ri nemaji míti mliron na politidé tá
lejitofti :: neime'nč ieft flttnno, pob sáftč

rou náboženflon [mčtílon čili rolltiďou
porobu aobalemnti. %čmečti biflupomě

mutt; materflómi

lib flomnífó iwa

tčmn nát—oženftmi wončomali.

*Břátelflú [maóel ípoicmnlpanotonila
mormofle'bo :: bmůr rárt'no botantiďóeb.
3 umíttil tebn Staniíhto tobě, ob tedčbo
cifořc blaíntelu mangolie moprofiti pro
tebe i lib linii, (\„, ilottre flce ; čáftlt;
ii; Heltané, :: míře nrenmčni boli. sBos
robim fc 6 přebnimi nár-obu obeflal po:
flame [ řrdémn cln-tt EUčidmln,řla: „Qib
nóě pobanftmn fe rbřrl'nul :: to gůlonč

lřrítauílčm šiie, utonul učitele nemáme
talotr-c'lyo, lteróšl-t; tv naňem
ingofu
protnou toiru lleftnnllcu bldfnl, abl; tale
iine' gcmč u—iboure to noble nás učinili.
91%in nám tet—o,pane, bilfnpa i učitele
talome'bo. Web:—teb más na tefie ftranq

bot—nigólon román.“

(žár obbrjew toto
roíelftmi, to_tmal Renftantlna (ím. Go:
rilla) :: přeblošil mu přání maniflatvomo
a mobitnul bo, bt; on tte [nstóm bratrem
Wetbobiem ?) ro intention fe obebral,
ieliloš iim co rogenóm Goluňanům jap!

ilomanfló

tcela gnóm Bol.Ronílnntin,

žlRoramtt bo ímé biocefe čítaiíce, boli
řál'lečnč tim minni. že pnnowníti němečtí
!Ulemroam, talě fot—čpobřígotooli a topo:

ačlolim (bm-am, obboblnl fe i B bratrem
fxním lu aboinčmn bilu tafotoe'ttttt a m;:

ílufienfttoi

&bncb príma [mató bo Glomanntint; pře:
tlábntl óačnl. Rboš oba bratři na ceftu

umefti

dptčli (\ talc'

umět—šli.

mení průplav.), že na Woramč iii bámno
fem tmu fe uiimalo čnnlo miro Gbrifte
wo, l'terčšto blalatelč, inl legenba ím.
'Dletbobia praroe', ; iBlndv, A Ěeda
:: A
!)ččmec to není tuleni přináffeli. 2an
úplně točí-íme těmto ílotoům legenbo, po
nčmóbš mime, je již me 4. ftoletí há:
lomna Wcrtomanůro, íšritiqilba, fobčrot;
proilla ob ím. ilmBroie, 'Dltlanflčbo bill..
blabogmčftce, a nebóme fe niltemt múliti
Eamorfhimi l—iífupn r. 900 pramicími,
še ÉIRornmtmč 5 Němec na míru Gbri
Beton obrácení a polřeftančni boti, otoflem
neobpírailce, že rodilá čáft latatelůto ob:
gmláfftč ob řaíň am.: %elte'bo aš bo rotu
863 ; Němec na Emou-amu bodtógela.
Iim fe ftala Morava čáftíSBale—roífč
bio

nalqnnw litero llowanllč
tn EU?:—romyfe mubómali,

(nibulu)

poflal cár toto

píám 6 bart; mnohými ! řRaítiílatootoi:
„!Bůb, jenž meli laibe'mu, not; to begpeč:
ně rogumčni přinel n na ročtfii fe [tu
tel mušil, mit—čromiru tmou ( pobnčtí
tmě, učinil nyni to none léta, ze nale

amo ieít pifme ! řeči mam, čeho?-polu
nebolo, atofte i mt; přičtenl bull ! mes

lilúm

nárokům, i'enj flamiišobn holým

jagnlem. 8 mopraroili ifme tobo, iemu't
to Gůb gietoil, mnie čeítnčbc (: blabo
točrne'bo i gřčblěbo to pítmč filoloín. 3
rřiimi iint bor trčtfíi (! řeftnčmi nebe
mňedo tloto i ftí'íbro i mb lomem bra:
bč a nab neiíhooftnřini Abt—ží.3 pobpn
rni

bo rict,—lo a utmtb

toffeďa

fet—ee, etl—o

reli a 5 butbomní této pobříaenonigne giflol'r Webu.“
„,ale—hubmnm,
náhle tale ínnb fe toutoinuln politiclú
nabmlába 92e'mrům!—
ulali fe rent) protož;
Ičto name—lán;úplně fe gbamiti ebtčíe
:: ugnam, še "rtm— Boji ob nepřítele ne

námibčnlbo bléiané nim; blubolo to útro
bp libn nemnifne, ulneíl fe $Raftiflaro na
tom, potrolati blabogtočllce lalotoč, iešto bt)

ah; nelenili, nei
mňa! i to, při-,
webeč-li iid; přičiněním holým to $o3t
robum, nřiimeč mgbu hnoji to to i to
tomto

i na onom jin—etě amu—nech)Dune.

ieLto umčří to (Sbriíta Boba nauebo, et

nqnčinla až bo [lenáni firem; aramátht
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[mou gůftamič cBatmm

potolcním, po:

bolmč ialo mcliló cár Rnnl'tanlinf
© timto pfánim obebral fc Roníion
tm (Gum i a bratu-m imám Melbo
bčicm bo
uranu a přlffel na iařc tofu
863 Do blamnibo fibla maftiilamama, na

poímámú QBcltbt-ab.

DD lništtcsmec

lifou uctimcfh přliat, jal [: i blltb mtr
učomati učcnm'lq icum ohm_;banč to ví:
hned) [matúdv, by mu nápomrcui butt w
bilu bobumilěm. 3 počal nom; Šima! na
SRL—tmě; íimč haji [: nialo to tinca-óda
ílbcid) a fwčtlr: min; blahem—Inéoiměllm
malo a togtbřimalo bun: měřudd; 932mm

učinil, učinil 5 DDÚtČ mile, mm:: fe
lwa ímébo nát-oba mefiopaňúč rrolčmati,
Iepfhm ifa lřtífamm mju h-nl, hub.
ia! lclopifcc franfh') prani, maltu onu
pobninš aby Maninama dpticibo mb nc

dnicibofobč pobmanil
“Ramana této fmloumě mih! i po
;řčii ienlč mnidni lteípoloicnci ISÍaDifla
mami [: ucbúlomali. ba tohoto i proti
mm pobnčcomali, inf; tobo učinilr.865
brabč QBunbu, o (mém lctopiítc prami,
še bobuofli ímé 350mm byl, proto je
hušctt mommílebo proti mm pobuřomal.
!)čailcbuiici

bmč

léta

pant—mal, napilno

wanům. QBňubq fó5ali, a na mim obrá
ceně polřcfuli; ftaré Hum) pobaltiíé ml:
mmcciicc ňtčpili na trh:: nárobo prambu
itbinou, ftcráš [u:čt Bleší. ?lpoftolomám
hn. (59:an a žllřctbobia ta! móbotuč ic
taulo, št, ia! lcgcnba ptal:—ř.„mgmt—cmal

wpáb Sťaitiflam bo Éamar r. 866, po
hi na Moravě a ufnabňcmal ptácifma
tou bratři Coluňffud). ltcrá oftatnč přiliš
fnatna nebyla. chqlo iim itn gápaiiti

fc 25:11)nab bilcm tim."

ylšalorvfl'č a Gablem-obilí: biocefi přiňlidi.

EDIqi tim, co Casati bratří Goluň
ífti "emo Éoií po ŽUřorawřcelí; rolblá

Stilo nimrat [núffni ncdněli, je bratři
Goluňfin' iawt [lcmanfhi tnc ilujbv 2503
1xmčbčii,iíourtnepřátelé bobollusz (litnrs
gic) ílomanífé i(lc itn tim, št Iib un
flowanífč blaíalelp floma boáibo bůtvčtu
měl, yunlcdatil mmm; ímé; nebo! ně

íali a 'Dřoramanům palmu miru 28031130
pobámali, a muitřni gdlcšitofli řifíc nw
ramnč útčffnč mqlmétalq, gačalv (: čcmč
mrahp nab \vnčinim obóorcm mafii mhfli
mtalyvtnati.
Shui! “dubu—itnqapammum
na to, že Sřafkiflam llcípvfoicncům úlo
čifftč bcpřál, dně! nail'cbo fnišclc „ga to
bůulimč potu-znali. *)!qbá fe IDÍÍJÍ, 3:
dle [mčbo bolúbuul. Elwin-omi! íice tetu

864 m mčfici frpuu moc málcčuauapřif
tábnul 6 m' po marném břcbu Émmic
! měnu &“.uUnu, lrc; bo očdáwah po:

c Hubu) pohonnými, 1115st tali

a ne:

přisui tněši němcclód; na !)Rommč

mečtí [nd-ši byli ucbonalcčm, mffcllfč m.

tnofti u Iibn [Iomanffébo l_nvlořcuili, u
obitnmání ml.-blánu gamqiti :: gamaalu
maušclflému [máloffué bůfloinofh' (\ nc
to_glučitcluofti bohatí. Sčbaš mňa! imalí

ovofit—loni přímí na %clcbmb, ptamili

! vmotcům uaffim: „behat—him: bei obě!
dmmlnou a učiň mcblitbu fun—uŘcimpč:
G lla-nimi [nulami—u, filmu." 3m: „Šum mlabofti ímé nc
aš bo louce tohoto I'lclui doména
vonntěi, nebo! ieft-ii guma'mibčm li fobč

fíancomč Sulbarům,

lmá
byla, uSamřem i proti 'Shfliilan'cmi

ic

popubiti fe fnašil. Wa te rřrfročim SDI:

uai, ia! fc bonibuomi maniflama, litrů
mňa! m náramně pcmném Qčminč !:
uhnl; přcbce ale, bl; l'cmc prolěmóni fc
ll.-rybnul, muffd ; brabu fwčba a mnou!

ic na gnamcuípoloinčbo
[mébo

ímúfilcni'

lráll učmrďěmurabíni,

iid) šóbmi hub:, báti (: učinil

tnišan;

flib, ;:

!oli!

Gc imňmi

mnamniíomi němcdčmu

měrnoft nemit—p gacbomó..

ťctapifec řxanflp, nwmmuiiá- tyto
příběh!), mihi [m:—u"ranu quyllmbá;
ncbct mime, je btab Ěčmin byl nebobqt

m),.a 3: tem; mamma) niltcratrřinucm
nebyl, pcmnoft fanu opuftíti 60 nm;

propuílíé

ii,

hure gitmná ucčcft dwi

'““Úťb'"
Elicmiló to tcbq mě: byla pm lnčgc
učmcdé, m;; miběli, tn int rrónčm čaje

bratři Galuůíín' tal náramm') přtmrat to
lihu uwramírc'm fpůíobili, a obawaiícc Ít,
je foncčnř miicdgm mlim “na Marani
pamati, ušill Dobré přilcjitofti, ici ptámč
ig poifptomala, Garina a snem—bei: m
91311113:
obšalomati.

25

Gafibrabč

počal

tcntrátc ctiááboflimó Ennius fimčazimut
nofti rogdiwati a to gaflcpcnč gamů a
narušimofti ímé tal balec: fc gapommul,
3: i papcjc SDZiluláflc 3.1 laciřc wgblaflm

ici ; cit-tm mpobcowal (867). Rathem
tiu

filoíof ([m. (Emili) aa mlabfiicb Ict
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Mód; byl bůměrmim plitelem soda a
tim nabyli) žaloby němeďótb biítupům,
pramě to ten íamó čas bo Říma přiňlč,
jaléft prambn pababnofti: Ž! prů imati
bratři pob banlintou liturgie Homaníté

šeme pníiitl;

pobotótáme

iert, je papež,

tlbrian [(html-mal tnibt) [lomaníté u li:
tnrgii jimi Aatnebenon a je Ronnanrin
ftlofof 40 Dní přeb [mrtt, (tm fe teúol'
nitem a přiiam jmeno Gorillas, barona!
14. února 869, m 42. roce milu Ímčbo
Actual—iii na ŽDloramč nčeni prbobné iša
m
náruči bratra Wetbobia. Beze na fmrn
činným blnbům &:taeiřítmi. $apeš EDN:
lnláč tetu; pomohl iwatč bran-n to Sirma telnčm Iošt, přitágal bramtfmému: „ble
bratře, pnfub iítne blba jala [přešmi cb
abl; Ie sobpomibali ge fmebe—
pnfamabnébo'
na “Damme pitiubrni a 5 ušlmáni iačqh
%!nba čin-omen ! iebnomn bitu, tálpnoure
[lotuanítěbo.
buásbn na roli iebo. Sá nnni parám na
Bbú fe, še Ronůanliu

bneb, ia! fe

na t_eftu to Wintr—tingtrub—:|, obbvbtan

byl,

lefíe, bc_tonáwaie ben iimnta fwébo, a tu
lán máš boru 8) meltni. *.'Bífat pro

bo Říma gawitati, ieIitog 6 [ebon me5l
t_člo umčennita fw. klententa, abn' le me'ftn
thunu, jemná iato3to tčlo panešomo ná:

„boru neopouíftči učení íwébo na SIRoras
mě. Bůfiafl n tobe bobrěbo lihu a m;—
nčni iri “Boši Nature." 8 učinil to tale'
leželo, mrátil. Stale gaiiítč aaleáelo cpe—= fm. !Dčetborči toho ínmébo rotu ieíftč.
Bir—ht 868 gtrbla Ie nemá málřa
íítolůut flmanúúgt me na tom, ala;
učenmei iid) w Břímě mníwčcrni byli, by
meri “čt-anti; a Sicíliílamem 5 těd) íamúdi
Mamma tatto m eirtewnčm obtebu přtčin, here iíme iii fmrdya uDali. Brú
nabral-ibn; nčm_etlč ghett-ena bnla. ie, še íšrantowé úplnou porášfrt utrpěli,
ieliloš letcpiíec it"—raftůoióbnčmmitčtftmi
2151)to wife m Stimč tmm-atriu, mnbali
ie r. 867 [mati bratří na ním, fbejto nemlumi, čehož, (\n gaiillé nebyl obontčl,
u Retela, (ona agribinoma, na brabč ' l'bnbr) fe to ffuttem brlc ftalo. ':Rállebu:
Qilatně Ie gaítamili, ial mim to legenbt) iieibo rotu 869 ale tím prubčeii prča!
mwramuji: „%fiial iebo (Stonftantina) gut—nmboj. Raroltnan c_tnúmil otci ímé:
mu, že moiito Uraniítamowo me tmou
bv Stima (8 bratrem) fe nbiraiieibo Ste
rel tniše ranrníh'), a oblíbil [obč wtlmi
bitmády porasil. 933 nsěíiei írpnrt pnl fra!
f(omanítě lnibt), i bal bo 50 nčennifům, i'm-mit fám [ebraw pole, icblw mviíto
abt) fe naučili jint. ?Belilcn čeft učinil
proti flowanitqm Srbům, iine' ; 23mm—
Rarolmanowi na vcmre poílat, !tert)
ieunt lniše i bopromágel jeho. '!I neutra!
Stonítantin ani ob Stattiflatna ani ob prdu—čproti innowei Maítiílawa, Smata
Rorela ani glam ani [ti-ibm ani iinúd; ptntowi, boiomal, ienš tebbn poncipm
mčei, učím ilomu emartgeliďe'mu ( be5 m bčiinúd; íe (.iewnie a ?liEraaíté lni=
nabrat—t).'Iolito gnjatód; we mcinárbiino:
šectmi m bršeni měl. Stočnemvba fe
3emrům mnpraftl, aby; byli na fwobobn
ale voila! Ital na miftč [měm [nna
bání. 3 trojím; Qoeetnmn [ara] ie Rene fmčbo Rarla G čranh) a ulentann

flantin bále více Ěenáttn

! :)timu, lt-ej

proti maftiílamomi. m3

tento ! onomu

i umřel, přijmu prmč řeholní imeno
„Gnriíinů't EB $enóttád) wřcle [m. (En
rill aaftámati a bóiiti mnfel liturgii flo

náramně npemnčnémn hrobu, ttetó ob
pofamabníd)pewnoftirqbiten bnl, přiraSil,
mííedmt; mah; a brabiita ipúlil, pollabn

maník—u jim na !Dřoran—č nmebenuu,
i \DÍIČJIIČ banner!. 130 Sturm přiragili

oquatelítmam semi :: m !eítd) urrnté
obebral, brabu fautébo (melebraru) mňa!
nebobql. 3 Rarolrnan plenil semi Gmc

coš
[rr—.

bratři na famém čámčrln r. 867,1'elitcš'
ii; nom) papež Hbrian II. na miftč ge;
mťelčbo Mimlóne na ftolec iw. $etra

toplutotvn, 9titranífc, ohněm i mečem,
našej po ta! ftrafínent bubeni oba fe

bb! boíebnul (14. prof.). ERefouce brabé
poaůl'tatlp fmat. memento ob papeše fa:
meho a neíčiílne'bo mnošftmi libu umírání
ifou přeb branami [mětomlabne'bo &Řinta,

neubómá, ialč ali núílebh;

nečtu celá ro! 868,

te,—,fhoipro Stěrače mqmltln.

na na Mor-mě

úplná pole) paaomal, gtrámili.
Bami

ro5birčmi mčci této ghe mů:

icííll, ga witčgftwi mačientnč fobč přeiice.

i'etopifec íšulbw free mlnwi :: mamma,
“neboj oba lrúlemici bnbpli, mf at nes
3 těchto min

mam fe pobobó, ěe porášla Smara

mnům to! obranná nebyla a rabčii při:
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flupuieme lu gptámč binl'mam Siemečs
nebo prawidbe. še fgnomé í'ubmila buh
ničeho aneb im málo pořibimňe, not: to
i melileu fifa—uuttpimfe, tomů fe „&=
lili. 'Ioto umim Spiutmnremo mimi
pramtč ie pebebá, ielileš šátnód; ftep
nenglégóme.

ieštoh;

fwčbe'iťip, še 55mm

lewč milčěfhm ímébo bíiilebně ušilia sně
bo něiahid; prefpěwům měli.
“Int i tato ueinoméiňi malta !Dle
ramu .: Sicíliílmm neitretila;
net—ef
lniše memmíh') flál po ní tal neetrošenó
info tímu. ano geálo ie, ge pen-učit Den,
nešli břiwe. Síle prámč tenlráte, (tui
člemčt na nejwbčfíqm flupni fiámlp hve'
ie leílne, libnie íi nfub ebpčeině, poilali
černě mich), "etě herečku Hau—\)leílneuci
temnem gaboluii. iBobušel, legit iahifl
moe me glčm a — e boleíti te emu—i:
me — rěiinu člowččenftwa mim neli-cite

tohánii, inle' lůlablo (\ mábiblo tre glčm
itntfu mč3i: a tot mčtu ieft neimčtfíi

proti íšranlíun mírem této bůmčueeml
mi nabršuie. 23115 tomu chutně ia! bulb,
gtába bela ínédnčma n Waíliílam ial fe
Mneme nemčmébo treliati. SB:-umi fe, je

rogborlem'; mellehliše bal uftwiiliboůiuu,
lu (teréš Gnatoplut počin-iu byl, by bo
při N': přílcšitoíli chytil a sammšbil.
GNDIOPUÚ, „ramen E.: 0 úllabu
iemu ftreienčm, tone! l'iee f boůinč, aíe

břime, nešli ohiebnam magi ;řiů'li, ;
bemu fe orebml, bollábaie, je na ísloli
low půiee.

"Lan—mám ;půíol—em mobnul

íe broaicimu nefítčítš. 91.: to ':Ralliilam
eíohuč ebu-minou moci proti Gmatoplus

tomi fe myrramit, mna! ob na,:- chemin
a

upoután

byl.

žit—left Aniiíte' tašbčmu

mlaíteuei fwiró [rbee čtnueimu, je Gmc:
teplu! tal baleee fe ówomněl, še bobro
biuee

ímčbo a

nan

to

přibugmce, že

oímobebitele .: !,rbinu nároba mililčiíii
mu nepříteli, nčmeďémn Sť'arelmanowi,

motal.

“etl—a, herci na alečirm tašbém lpí, ie
mšbq :: 11:3pr nowé břidm ge [ebe trbi.

“Int h)! líti ímoEobl; sbamen mai,
není m3 uuu-bijd) binoád) nevh'xtetp po:

ewatevlul, [mim-15!m'še ?iittanfhi, íta!
peb welitell'lmim přibil, int fe 3tá, pa
nujícího Sianiílam, finite imr'bo; elišá:
heft iebo neróba Ít portem-mala neb:
mldb-č melioluišete a maie pteb febou
přetlat- němeďňd; hálcteiců, Item! oni
vrati olei (memu fe pegbmibli, etbeblal
ie ! potebnémn činu.

tagu. (Sebag matně ogbreieni protimniei
le bomóbali, tebe befábzull pát—eu po:
Iremmta tRaftiílamoma. :: onen muj, temi
w bitmě btogněiííim lwa byl, bella! fe
fmáyiu : [peutím bas laph) lrme nepřá
temé nreřiteli bo ruinu. Rotolmau pe
ílal míiťgíměbo mailiílmea ktčgi ílliče=

Jaro Rarolmau trubbq u atafliiío,
ma proti otci iu—čmuremet bletámal,
tu! i Gmnmplu! fe u nepřítele ftróce
[we'bo !) ptbboru [ml)d; etišábnítimúd)
čamčiům rerum. memo Stnftiílama uo:

wifi, še Gmteplul
Ítf't i gemi [meu
libčlni tal na ochranu Itále nčmedébo,
gratia) ta! mlaft fu.-nu, náreb i neimgčs

nebo bo ate—,na, Ioeš bo umčáuili a; to

uáwratn hůl:
mámě

Sumín.

není teultóte

m “Enrúni. mem-ml. Satin:

ugil

Ratelman bebré přilešitoíti :: musim bo
“Mommy bqe mňelpo obpotu Ellie—tamním,

wůbee fmébo tal gnenabám 5bnmenúd;,
ameenil fe tvned) bmbifl, plenil a bran:
coma! gemi nem.-mnou, (: ulomil i ní:
romnč rollam; Sřaůiilawewn. $a! ufta

newim melitele toe—if!hrát!), hrabata Qin
ffibo pána fmčbe. Qetepi ee Kult—Rúpm
wi. še to Ewou—plu! učinil „er
fu.—iii gelílalla a 'lBile'uu [prámcemi na 5920
u—laflni i—lefrčdpf' 253 čem ale tento
mmě, mtúlil íe go!: be 'Jččmee.
910 bačállu měíiee liftopabu r. 870
mlaflni prefpčd) pqůftámal?
Wie—bl ie

Cwateplu!

bemuimati, ge Týraní wč ho

5 nebmlábtp míti?

Witch!

251,1!m.; im

uabwlábu čili melitelftmi "memo pro
mítli! 6 trpčeifíi ránomitofti nepřátelíl'óů
9!čmeům.91nelo bylo toto gprenmčíeni
fe Mei íměmn jen čačáltem uffutečnčui

enčdpplánům
Scbo

mm a gabóiil [nčm m měflč:Reůne',umí
ebeflán feít obe tuned; lraiumčmcde' řine

i ob něhlih tmenů foufclmód; Glam:

fab!

uům. Web tento !nčm pobm'm ieft iRo
fliílam :: bombu! přcb lróle těžkými ře:
těgi [poutnmi Dbmiňomali ho, že fe
pánu fmčmu aproximační :: gčmaghytřifíi

pegběmi (ton—dni fc na=

učmedé mffil. maíliílam byl ! [mtti eb:

melilyd),

lterě Cmas

toplut mulonati bojim—mi úlebru
učinil?

máti! fe hůl Submit 5 !Borúni to 230
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fungal, herý'; rogíubel hůl ťubmí! ale
gmirnil tim, že Siaůiflama ollepiti bal,

a na !nčmmw míčbi [mčm tančbo, iali

načež bo jalčbofi llámeta němeďčbo ftr
čen [ml. Db této tbmile migi ílamnó
tento mně (! melihi bobtobinec nátoba
flomanífčbo Docela ;! gápiíů běiinnód).
Eat [mutm'ym [oůfobem fe patlal mle

matl. “zimními boixee Ie libu,heró gou

ilamní; Danomnilmommíhi! Dn! ! fmato
nútoba fročbo, bn! fám [mitla ;ratům
550mm; on, iemuž ghatam celá nepo:
Račomala, naňel nyní prapory boni m
lomůtce lidma—ni; on!, pobpora ieblum
náloba fme'bo, npui fám pobpotg po:
třeben byl, neugřew mice
beftébe, ieš ta! [[ročle m

flunce
ne
iebo flétnu

[mitimalo! Shui iebo pomababea Humny;
ale tento přeímumú tanec ěimota iebo
babi m má bluboh'; iontů, a atomiieiice
mu lřebtcíli llbfle', ltere'á i neimčlfíi bt:
Dim) pobtobeni iíou, mqtouáme [ptamebll

luoftřfouce,ěe byl melitánem,

není

bůftoinčiňíbo louce gafloušil. alum—malt
nab žDZcrnmou24 let; onf byl Janeba:

telem té řifie mobútnč,

herou [nno

wec iebo po! tej „ga 24letčbo panománi
gbubomaf. —
Go nboln'; Účaftiílam ofnb íwůi mt

lrplú fnáiíel, na! Ie Gmatoplut
cem jeho

a

udftup

541mm pogbčii gnfloušcmj

teen gn [pódnmó gločiu m fltbci květu.
231W li mu uabml'řba maniflawoma ne
fnefuelna, tím méně [učni moblpánomltč
cbomám ie išranh'lm, lteřiwnedmt; hrabe),

mbima SBelebmb,

me fme'm brieni

měli a na to fe fpolčbaiice Gngelííall ::
QBilčm, Gwawpluta lonemošnč [emil-ali,
ta! šetcnto ptašábne' moci :: práwa neměl.
Slabinou mtáenoft Gum opluloma bebó
buffe netrpěla; není rodním, je nemali
[we-u proti íšnmlům netaiil, tu!, že tito
přiňebnibo

na tost—15Rarolmanům

umčg

uili a bo Eithne: prílnli.
ŽUčorawa ubohá gúftala tatto oflřclá

fe » goufalčm boii [mobobo gaíe bobů
fale
Abrauč fe chopil, netroufali ÍDÉČ,
iinať toto pozemní ubuiitl, leč tim, že

Smatoplula

; ?lčmec nagpčt pomohli

Btoblállli iei ča neminnčbo a mňemognč
bo ucblácboliti bleběli. 239 nm bůh; ímé
bůmčtt; balí, učinili iei ničelnitcm četné

bo miíta, bamne mu vším. aby po
mfmlce moramíté ftratií. ©et tem; Gma
toplut bo mlani ímé mtm, polepffenifa
:: přefměbčení nabvm, je ob mčmcům jú
bnčbo blaha u šóbnc' potopen; očetámati
nemůže, přiragil 6 moiífem nčmedóm až
pob přepemuú EIBelebmb, lamšto Glamo
mír s libem Mým fe byl uďrblil. gtčmci

eogloěili nany ímé a Gmatopmt fám,
přebftimie, g: 6 Moraunam; tu profpčcbu
lrále němeďčbo mbiebnáwati babe, bo
brabu mnel. Eau: ale : robáfq [mómi
mtble íe Ironman, mgroiil fe a lícem
3 bmbu :: into metla polním tomi! na
nepřítele nic ilébo netufficibo: Reaíínč
řóbil meč rogteltenúd; Glomnnůmme moi
flu nčmeďe'm; bloubo aabtlená útimoít
po poxunč ne.;uala [litam-iní, ta! je jen
málo boiomuířůw němeďůd; najeto bule,
vílami mniďm aš bo poílcbnibo mnie
pobiti iíou. Sen malé čáfti Ie poňtčítilo
přeb Ímrtiagaietim uprdmouli, bl)„rámu
o této I'ttnífuč porážce btmů bo gtčnlec
bouefti mohli.

Eatomá

byla obměna nátoba

mo.

ramíle'bo bána !róli &lbmifomi &“ cíle
peni lnišete fmébo a ta! Gnatoplnt ob
mql ňlmrnn from: na uefíťaftném Rafti

ílamomi [pád)anou.

Salmile „rámu o

této pohromě bo (němec přincfíeua byla,

nafta! brůčqplnó nářcf .: match raboft
nab btímčiffimi witěgítmimi proměnila fe
me fmute! n běhomóni. statolmau unus
nam o fltnffné gábubč moiffafme'bo, má.

Himal pleíall pieta čafem; neb [mattomu
chtěla proafetelnoft bujná, ltetá oíubami
nárobůw natáhne. S)?otamané to:,iitfem',
Š' 6 lnišcm) ieild; lat [mémulnč Ie natld

til, by Gmatoplula uúlaióolil, tomuto
rutoimč, fám ale jen iebinébo
lange, :: tobo polomrtmébo mapě! abbr
jel. timto činem Gmatoplut na! fe m;
íwobobitelem a !Roijiííem libu íme'bo;
Giannini: mu bneb obftoupil trůn a na
wrátil íe aale bo. (tomu Inžjílébo. D

bó., pogbmibli ie co ieben muž, a pona

Glamomiromi

a info wbown opumčna. íšmntowč gcii:
flé Levlef-ali, boumiwnilce

ie, še SDH—tama mnedq

úplně ali-ocean, ftane fe čáfli řiííe učmeďč.

ie mbčiiuóášůbnámice

gnúnla nečiní. Iintopanomáuim Suunto:
mimfíe na čele !me gbrábaiicibo fe ělas
nemu: a, rohu panovniďčmu přibngnčbo plutomúm mflchvó bobo neiílmčleini

.LlB
mi ochotně přlfwčbčiw, učinil netbobia
biilnvcm $anonfh3m, načeš fe tento roh:
871 gafe !n Stotcíotoi namótil.
Sia
npni biífupemm mlnííní bíeeefí, Be umí
bůengnoítl io! ic *promábčtl mifabna noo
řigení, ln hemm; ob name cprámnčn
bn! ělomo Gugi fe blál'nlo insnlem flv

mlaftcneďúd) bčiin; nn dptdnil co mellfe'm
řífií fmon í líb ímůi, (\ brub'ó melílón,

imu po bolu ftoic, matném! liv umře
ímté a na umění Dobrém; onen wlóbnul
mcčcm, tento flomcm, ale oba bolonalí
práci inn—u iím mpmčřenou

ficinon

tmelení,
fteinuu urntnoní
nabňenofti.
“Bohutínu"

ml):

n fteinou

mnnífúm n tainé 5111361;t. i. míra fmatá
iíme 6 mdyn, je [ít—ah) gpurdun byla mu; řečí; neb pin! abei:

!DIctboNi po ímtti Gminomč m mimi
5111101,le iebo ttmání blonbč ale ne

nn ll. anamnnmomi (\ sheelomí: „Sen:
li m:; Ibo ; přímí—dyl mám učitelům

5910.30tel 9), mi,: Blatcnilý, „milou

(\ ponucbačíno ieiidp, uííi ímé ob mambo

mam íobč učení 41-mm:,— ílomnuílč,

obmamiícídj, počal brge iínnf bo blnbn
ímol—itimáó,banč Intim in_wta nan

he

ee'š při plůdwbu. .ím. bratři lm! pqunl,
idt—alna partii, nb? !Dutbobius lněmn
pcííán bn! co učitel nároba. !Bnpeš pfiv
moli! ! šábofti tělo, a tou nemít mí)

ííebo, m!)obcomán 5115,ale tolito Infant
bdn iín eirtmi, botub by fc nenaptamíl.
Tito gniiftč iíon mld a ne omcc, it'Š

lymbou, aby [malív “Dletbobine neim na

[lnííí

Blatenfln, nůbri ! \: mňcd) ínníebníd)
Glomnnúm ílowo Bogíbláfnl: „“Jřetobě
icbine'nm , promil ho. otec, „ale miíem
tončinám těm flcmanfh'mí poíniám bo,
ga učitele ob Boba a ob ímote'bo npo
ňtoln “Beim" Sáeoweň boručil um pa—

iieb“

po emoci ild—gncítl n

chrániti

íe

3 tohoto umebcní liturgie [lomnnffč

naítnlo

náramně lilčení němech'pd)

magi w *Banonftu přebípmaiícíeb; gbá ie

mííat, ;: guření proti litntgií bylo ien
gnněron, (temně uhámnltbifhípome' ně:

pež “triem ll. nimi na :)íaíliilama a

mein nrmou fmou, še popel,

Roeela, me tte—tém;tmbí.

mim natě blítnpftmííťanonííč, Galcbntflt'
bičecíi Ina gemč obňal
EBíttfntato

;:

me mííem prnmomčrnčbo
proto

i

lnturgii

i(oívmnílon

Gaii umeni bomnlnir. 36k

*JJtetbnbin

posun! a

nemilá brge mc melííon gáňf n máňni
mošt fe proměnila .báiícc .,nárolp ímé,
balí bšíhtpomé němečtí íeuíati ípié „»

mc íln'glm

wpřhml lift

papa—ším,še fraiinn $.mon"á_ vb "arím

potieífanční Bonu—anulua£otntnnňm.“ ,.
čím; bomobiti chtěli, gc. iim a icn jim
bičecíe 'Banonffá náieši. !Bobnuli mňa!
i frále &nbmíln, bn, intošto nmbní pán

čaínm ůuffí přímo fn ítolíci Stimílc' inr

íošlo nčfbeiííí bííinvíhví štčmné.
!! m
Buthí tomu ml brlo. uřblim !. 796 a
803 Raul *IBeIíh')po pol-áste ?lmárílm

llbowolnč

obnos

<Jšmwuilpiibčíí nreibiuluv

“Baumit Metbobin přcb ínn'xi foub p_oa
hnal; _*Dtetbobinč, mčba še Roce! ici

fmí Caleburitčmu; *Řimflá ítrlícc tím
wfl'nt puínm fwc'bo ncpngbnln, Mín—5m

(bránili nemůže, a přeíměbčeniíaoípm:

temitorhtčleui e'ili obhš oui eaběii,

mcblnoín načal fme' neobtošenč fe hubu

be; ieinbo prime—lení, bnf aron

přebůnmll, ftm') ínab ro Galebnrtu na
pnbglm tah: 87! brzdu byl.
Tam ílnilí Metbvbínmi přcbbůghp,
Le bc; plátna bo tiší blčcefi fc melfel,
Miloš sBatumi: Galtbneíte'mu blítupíhoí

mámu

této ílolke učiněno bylo.
?lbgínn ll. Mí této příleiitoítí ikan!

ptám

Říma baiiti (btm—,mnimčtilm

tboba nn biffnpa a tatto SJietbob (v M
fhlp “ Roeeln un babě Blatné ;,nmítal nólejgí. Dbpomlbřl El'ířetbobíncz „Sá ga:
:. 869, tem; tého; rotu, ee tRaftiííam iiftí, Ibvbgá. mčbčl s_emire icft, tte-mě
hnton můlln 6 \Jřčmei iwcbl. QE lilo: bud) cbobu, ale [mntíbo alena ieft. “Il
rawč fantč teba) pro bouře váleční [m. měni, icmlxe mv ; tahat—.;na iřare' lame
Manot—ři!&an nemohl 4 mm
teba) nkt naňonpáte proti gátonům drfcmním.
ulníšetc Rneeln, !beš cítím ble rogtagn gbeaííuiíce nčení Gcšímu, mnmite ic
vapešma [ptamoan 3M Ic, [thin—tn nboítc thčiíce šelegnou botu !oílčnům

870 fe máti! bo minut, aby tamupa

temenem probíti, moget ímři nemíní“

veš: mnmobí, ln) natě blftupihm 13mm:
Fe' gafe glígeno bylo, čemui ipcpej mta

glačei [\int_wmnč: „Slobnč mlumč, alíbv
[? bořefáě." Qbromčhčl „učet—ine.

'

8
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„“Brambu blafám ió přcb tííařt a mo:
ílpdyám fr. ?llt mt) učiňte mím Emou

uabc mnou! Dtciícm iš lepit těd), treti
prambn bláíaiitt, mnobpmt mutami št:
mot fmůj 5tmtilt." 3 mlumno mnobo
mm a nic nemohli jemu obpomřbiti.

3 řdl há! únttpnčut: „gttbmošbřtc
mc'bo Methobia, nebot ji; jato “ pm
apotil fc“ 9M! Wctbobiuů: „'l'at icít
pant: filoíofa potitibo fc wiboutc je:
btnfrátt, libé pramili jíout němu: Go
fc potíě? 8 řctl ou: © íuromomi
libmt přcl ifcm fc." 3 togborčill [: o
to Homo a roscmiíc. !metbobia pat otc:

(lati bo Čmáb i brlcli vo tam půl tře:
tíbo léta, tcbp aš bo iam rotu 874
3 této mostu; mpíwobogm bol ironií)
“J.)Íetboběipřimhtmcu

Renton—ou,

tmp

Apromim papcšc Sana Vlll., náflnpce
?tbtiana II., o tom, co fc flatu, pomalu
bo ! togtagu nčmcdóm btítupúm baně
um, pob luóůrabou Hub:), obo mletou:
bin brgcmífcbo obtlábčmi propuůili; coš
title:„cht
i l;ncblt učinili.
Wa“
mila!
Rocclo=
bo bršctt
bubcč
u fcbr,nc:
podyobíč s námi po bobtr'm “
!Bíínt, int bate lcgmba mami, nes

utmcdómi a celá jeho pomohu fc tomu

příčí; ttctat bo on, img t. 870 tma;
mou pomftou Dumce ftíbal, fc bol
mobt

gapommouti,

fwčboncilitčin'im

blaboročíttc

libu

ptotimnitům

wobati? !! ftalo-ll ft to, proč ; malbu;
propuiítčnó Motbobči nebo! poílán t
Gmatoplutomt, mi tc Stocctomí? “Břeh
bůgta tato gatlábala fc na icbnom mint
panoníté ltgmbp, o l'tm'm l)!ubotb bn:
botel m bčiinátb mírná) SDI. ©. Strtčct
10) botágal, ic tbpbnč piána iců; tomu
teba) ptiflufíí gáíluba, :: uaiTebo ©ma=
topluta ; ta! těštčbo obloiňomóní otiml.
19 tom čaíu, co fmato D)?nbobči
mifeliiatč uhutenflmí ob Enid; neptáte!
ttpčti

muícl,

ofmřbčil fc na

*.Dtoramt

Gwatoplut

nabobočq'nou činnoftí, bcbli- “
mofti a obqtctnoíti to panomnít, itmu;
blaho Iibu faoc'lm na frbci ltštlo.

*Bo

gnnll bqo (bohu Dtaůiilamotvu, tlačit:
ida to
rogtršh;
icntc ::
! tomu

tom, ze tabčii fc fpolčbam na
magiSmith), pobpotomal ncípolo
mlábou L'ubtoílomou, neš bp bol
blcbčl, aby pouští wired) pobpor,

ltm' mu ptiroba fama nanotomala !
upcmučni tin'c [roč. Gmatoptuta alctaino
mpbuuli fe protinmiti
Wetbobioml nqůftalo, že tam uciípolcbtímřiífi fpo:
íoubu fmatélp '.Bctm,gcmhli m hdt
imte konem, tbc fttinč ml—qptčiobo:
tčm čaíu čtpřinčnučtibiítupowč: “líbal matclům btogilo, int icmu malému.
min ěaltburíh'; 873, (šrmauatid) *Bafom: (šatna ttbx) mptitd !. 870 gcmč mp.
ftp 874, .fpannoůtcifmftó 875 ačtmttí: buáu bol, ial fc Gpntoplul bncb Scion:
fcbnůmiGabo m ain't [poicni loc
ncgnámá. ?Rctbobiuc sní: fc namtdlil
tmcmt
tu $otclomi. ?tlc něco ptm proíabiti itti, mb ob pobtattcníbo
biítupi nčmtčtí u papae, a Sice to, ie flomanítčbo byla itftčifíi pomoc
o čctámatt, nc; obntípoloiemůmfran:
uotigcno bolo Motoobiomi Mít. 213mm"
; ?lntono, ah) míti fmato“ ílougt! ingo: Md). thčm toto ípoiení a libcmčcmm
tem latinitům; to tágani mňa! ílomauz mice icfítě uhqiti, gaínoubtl fobč bum
ítčbo iawta nšimnti abráučno ntbplo. icbnobo mlábptp čcítčbo ll) UD řtinn
871), jeiigto jmeno nám ale známo
:Iim fire fc natžontl papq ! biítupům
ncní.
učme—diam;to [: alt tóčc bitce“ annons
Gmabcbuí průmob, ltcn'; naučím
itč obnomcnč, ncnftupnč bóiil práwo [tox
lite Stimítc' nnptoti tráli utmcdčmu (rotu bo Woman) fptomobiti měl. na brani:
dd; ob němcdíyd) tmiinmitům ptcpaben
873).
\Dtoflclo [: aš pofub, še motawffó

tnišc ewatoplut ontn há! byl, o “něm
tegcubn prmoí. šc ím. &Rctbobia pront'u
flebownl a Qřčmtům bo mpbal. 239!on

to arcit mclfe' probfcífcni ob Gmatoplufa
na muší float:-m, na miločtn'ím bobto=
blnti nároba [Iomanítčbo (\ těšte ici)
pochopiti tatomč cht—mánímlabatc motamv

[tétym Srpe posbřm'í untiábánib

httšímt

byl, tat

L: naňpět bo (Sed) utéci

[:

mufcl. 3 w [tutfu bol fmtcbomaní; iai,

aby [tělomanč boli fpoilli protl
q)řčmcům, lttrbdňto icbnotllmi fmato
toč poflouQalitolabatc jcbnobo; incbplo
[: nat—it!,gebo Submit fc ncpotuiit

po:

rášht ob :. 870 na Gmatoplutomt, po
mftitt. (So; Gmatophntptcbmibalýalo fc

lati rotu 872.
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Stál Qubtoíl nminil fobč, Gmíoz
plula poteenatt a poftamíl ! účelu to:
mnto trojí moiito; iebno mělo totebnouti

Hibil po mneeben šimot mii-noi! lráli
učmeďřmn a nab to míče í roční po,
plate! le bloom nčmedčmn pofílaet!

bo b_neifníboGle'gfta, hrubé mělo wmglti
nu (Sedm, bp tito ©matopluloioi poníci:
bati nemohli; třetí obbčleuí, popiftáma
ji: ; nejlepiíd; pluh'uo něníeďpeb táhlo
pob melením Rneolmana bo !Roraioo

Rbpi fe talotoúm monitorům pobrobll
mítčg Gmatopluf, inh'un fe pobtobiti
mníel piemálčenp Submit? Stáneblem
mím gorebbeimítčbo panoioal befet let
ob 874—884 meči čim nčmedon amo:
raíoílou porci a toho čaíu pouzil Ema:

proti Cmatoplntoml

iame'mn. išmmí

houf přepabcu we ilomanfle' Qnšíet Bmffnč

toplut, bp říffi fenou, ob nepřátelům nec

(\ hanebné porušen opi, ieltioš, ia! leto:
piíee Bulbnp ptamí, ! ob bebinytijcb šou
flowanilpd; boiomuiei němečtí obnmami
6 bitů fráseui bpií. Qrubč obbeleni,

bqpečmid; oíioobosenon, i mnitfnč
npeeonil, a io tom, ia! tato muitřní
upnouční a ntušení čín'e íipe' promábčti
fe ial, pognati Ise neobpčeinčbo, melifé;
bo budya (šmatoplutoma \Jleumo pogor,
ne'uíu otu icbo, item! učnieďt') uárob

pob
ioditelmoini
ateibmupa
Eiltobnčnčbo,
Quitbetta
u) Uebáeb
6 wítčgftloint
fe
ieu tim iebnotp šáhouei nalegunl,
pottalo; boiifitč, the (Šem porageuíboli,
ale fe neimeuuie, ien totít mime, še še obtefnum ie blubn pobanftčho, [:
obbal natře Íftffallífč, temi iebnotlimč
bitma Ibefi na QBltawč ie nebio (ínab
bligfo 'mep?)
Iřetí obbčiení,Ratio: trnem; filuiuui pouto láífp ípoiuie.
mauowo, pleuilo a bmneowalo po Emo: ěimč lu miowčmu ipoieni i na !Díora
mmč; gbá fe mia!, ge to ! tosbobue' mě a u ioníebnody Elowaniuo eogíetobolo;
bthoč nepřímo, |:on št Morawauč tal“ iebnalo fe ieu o to, tomuto kmenu lu
gmauou malou mállu mebli.
minim a sboru bopomod. Sto fe míra!
Gnatoplnt gprameu ih, ze obbil io onom čaín ien tenteáte ftátí ntoblo,
tooiffa ftantIe'bo na “Dannii pofteuoen topí lněšímí (\ učiteli bpli uátobomtí ge
flowauflčbo libn mpwoleupmi; nebot
ieít, bp lobč. na tterůebš [emulome' pie
plonli, ítiegil, pofial četní) počet woií:
sám, tteeú Němec .: ElRommanp eogbmos
miro (mód) ua onu poídbln lobi. Gttáiv
iomaln, goiifte' nemohla pobporomtitog
nici, náble přetwapcni, bnb potření, bnb iiifomáuí min) [paíitclnc' a tato sám
;ueuábia mt fe tosuínošila, še ale:—tmou
m “Dunaj mebnáni, buě gaioti iíon. Ben
stup'Baíowfli), imeueuí Bullu-íd), 6 ně: ne' učmeďpm tučgiun ptebbasomall, še 6
lolita muší oníětem zímot gaebtánilt. 98 kaimu; finální tu „záhubě !Utonnoi) frog
eelfu gtratilí gtřmei 6000 mugům. 916: umčni if(-n. $a ton příčinou Granto
[lebhy tohoto fftčíti mákčnčbo bplp pro
plnl fnab ii; :. R72 ioifeebnp tnčge uč:
©toatopiula a pro Marinou u'elpíi [tmčle'z medé ge gemč iwe' mppubii, pnouí hot
!Uíoo
Gmtoplnt nqunl ien witčgftwí bol—pti, tatto nčluíío in fámoflat'uofti
tmou; m oblebu eirlemne'm.
anal bo tate' poušití. %:) boloua grantu
sop; tonečnč rotu 874 mlafti fioe'
poftrafííl, pobouřil ©er 0 iid) iouíebp,
neobmiíloft politietou ob fine nč:
tn! še há! Submit nucena fe mlhílnoífelí:
medě iopbobpl, toušil tatc po nepob:
infúzní poíelítmími a flibo Gmntoplnta
a Gluma-íp ioůbee nmlúebolttí. .Rouečně či 5 tu o _fti Woman) u) círfeiouíydp mčeed).
fe umolilp obě Drom; iifte' ímlnun)

ugas

mh'tt: Gioatoplut ponol ťučge 53mm ;
Benátet 12) bo “Šteiner, ttcti) WC imeuč
hu'iete moramflčbo a 6 nim ipoienbd;
Čechům :: teáiem nčmeďóm mir topics
Dual, na hrabě išotdpbeimllčm. “Blim'í
mbmiuh; nciíon nám gnómč; ze ale
ěmntopinl newoiebnáma! eo (nucení)

pobbanb, 16;th eo ífťeíl'tní) mítčg, ieů
na bílebui a proto; uemččiíne, co ieto:

ptice išalbilp ptam, še Gioatoplnl totiš

.at—piMati) !Retbobinó

ímé propnfitčn bol,
papeie,

r. 874 3 magor;

zábal

bí) Elm—tbobiuo ga

Gwatopluf
nteibiílnpa

mommílowanauflčbo womóncn bol, coš
fc i Dalo.

*Dtetbobiua tím íuabučii fe obebral
bo 'Dtommp, aut na \.Banonti třeffnnftmí
bol'tí npemnčno bolo.

!Hotem874 počíná teho neigbáb
učiiíí pufobení appíítolffč fm. 'JRctbobeie
toe mlaítí lícní. Čieuí rogebirání točet

8'
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tc' oobai prof. 20 thle

m siwotooifu mamma

bola, naše; tui: submit ul'ia- '

ím. Gorilla a SJIetbobia ob bibieimiBe
nčnflěbo mobaném. Sb: im pobáioámc
iioma Iegenbo, ltceá úplně wviabiuiibíaf
bobox-ne'půíobmí apofitolomo: „Spilfkl

nout-il eo brabčte iiíie'bo ?lebona, liniemi
ale ob iontům gemielód) étaiiíftnifůw
brognon oomfion mobrošoroáno boio.

!Uietbobinó bo frajin moramfhbda a in!
dmbil po [)mbcdn neb po bčbinád), roffe

pomoc, bnbone mu i form ímčbo ga ru:
foimč.
?iieme'nč ale fonome' Gngeiífnliomi
a QBilčmon—ipomocí Bamotanůw
řeče

dm: lib o mbofií into pena Šošibo oří
iimal bo. 3 in! fc iieb mončomnii a

uteotgomatimcmíře .....

“ SRi-gitím,

co mietbobči ocima! o bnn'mni blaho
Moramanům, ípramowal Gwntoplnf řiííi
fmon fteinon beblimofii; ařfolim bčiino

Iento gamme" prom Gmaioplula ga

nčbo ?lribona mobnaii, (\ íebe ?Itnnlío
ioi, n\ůmobmoi iornmnífe'mn n panon
íie'mn, pob odnann balí. *!lmnif fie: bol
břímr ae Gmaioplntem mf ípřátelen, še
ionu fmčbo, iterčmu im'ie motorom imo

m onom befitiieli nám málo o iebo čin
nofti movmmnií, picbee ; nčfolifo liíiů
mofmíiá jeho pečománi .: !Uiotanm. ?i
iii ; toho, ';e němečtí fnčši !llietlwbin

ale ftnrč otátelítmi na- iebnou ie ro;.
trhlo. m'a; teho čmatoolnt ble flibn

gníc

“llebomi nčinčnebo obě hrabata

n paveše ; indihmí miniii 878,

mibčii ige, ze itdfnon

íwotnoni

megi ateibifinpem n trálem “Dinama
nabčievlnč ghoétain..
_
Emeibobiuo min 879 obebmi fe bo
Stima, ibešio (mon mie inf bůflabni ga.
Ráioal, še papež 3m: VIII. nmímebčo.

ma! o něm lo liíin min 880 temeno;
plniomi bnučtn, še bo me wífeeb boq
united; (článeicb min;) [bíebai promo

ivčrnčbo; i bemolil pognomn

mor

Howanilí) při mífi honič, ten mňa! při
tom togtag baie, bo [: při mii fmatč
emangelium bříme čtio io řeči lnhnňč n

paf eo ořeiíabn Hoioalifiém. tó'e bo
moluie popr; gřígcní bwon nombcb íiolic
bifinpíhýh ID areibieeeíi mommíle, (\
ftee iebne' m \Jiiiie, ibešto womóííen ;.i
bifiupa nlemanflů \Jiimee !Biebinq, :!
btnbé na mim tem, lieee' Gmntoplni r
tomn

mii.

teem na:, tři ěwatoplufemnagmal. Iíui
5: semi

mot.—nul,neefii [: ! ?lrlmlfomi, u nčbo
pomoc lyiebajiec. itn-i) přiimniim iicb ne

bůmčru mc Gmuopluhlwgbnbii.

“Into

net—úměra fe ieíítč _;mčnTiia, iboš iinlbaz

moč rohu HH? bo íiomenile' !)?oemoo
eurabii a Imiiml tn ílraífnč molyubiii.

Dofiódaolf ír ěiontooluf, še nilnti ma
nomč 'Ilmnlfomi o Bnlbaro poíooln ole
ni!i (\ brnneomali. a uab to mice. še í:
Roli úe'aftnih; onilnbnm, itue' emirát:
moli Žimťill n-elmome'bu Groatoplnfa
íhoient) boh).

:lolom'nnto rbomámm ;ltnnlfombm
melmi

roebore'en, moommil

pofelfinoi ! 'limnifomi,
ití; noíii (\ p'm'ni inišele
|óbiiío: „(Bobponlicé
jeílliie mh nepwpnl'tio

(žn—atomu!

iletčg nm tatto
momofle'bo m;:
moiieb nepřátel;
ob tebe ani 6:

mne—nmini nziti nebnbeč
'.Icnio QBIebing bol příčina—n činili útlum) šimon: memu

'Imoii libe'
(\ řiííi me',

mnobbd) neínágí (\ bořtofti, ie; (mame
:hobii nirpčii muíel. 13) '.I'emo nm;-.
iiftočnť'! a ""má vobrómal ibe mom (tree

ípolio činíee 6 \Bnlbnro; jeibám, aw
mně příiabon řoímčtčil, še tomn int
neni." RM:. na ioto poíclfhoi G\oato.

nn.—Wed:
proti

plul

muší

(: nm to na m

[maičmn

a

poíítčíiilo

tale n ©n:_nioplnia: meliič

mňa! ale ieho nutně óomání homo 5.1
flonšenčbo mim —
“lie čna pofoje (: mím pro Mom
ion i\qo nvimmi. |liiie'inn ! rogirifáln
robota opi-t fcufebftmi marital-at čili
imiiňtniimvnčmediní). Sibiř;hrabata i'm:
gcliíali a !Bile'm fmtii boli Mili, (na:
mi fc iidw ímnnoe', Svlegingos, aerinber
n znat-o, obbišeii tůfiojenfimi oieůw
gum: Bfonee ale příliš miabi, záhon jiri;

šáhne'

obpomřhi

n\oiifo

infobox-gel, febrni

(\ r. 883

“Neumím—o, heren;

mm,—„il bo h'ffe

obnem i mečem bun

bil a plenil, a ilegníimofíi na tom rolu
8846.11-5mmnon íilon moifla, to! ge na
jet—nom mífič

ob čafne'bo

rána

a;

bo

tme-tvého mečem nepřetrženiyni inbnmi

tihle, mít po bmanáeie bm' finifo '!lt
nnlía

oni:—ii,Inge ioncbo obpotn

1oráii[,5nneebaw

lion ÍWDD no *Banoniin.
ífemffe benbenu

ic na

hnití pmmenitou čáíť
!? tom

*)Jtegingog a

ilo:

“Babo fe

\
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brali woiilo panouifč, cbtitc akt—mnm
votřitl.
291121!iíoucc iam! ob nid; po

rašcni 1m útřfu ga ímé mali . |ch aha

utonuli m im máti, fbešm minula" ii;
rotu 882 ílmůoům ípůíobtm tb Givat
toplufa w gaictí von-cítit: M,L Bt; po!
dmbp bt) toto

plmčui

icíftč běh bylo

trmalo, lbnbp ciínř 30th

nm tuner nc

mumgcuf, leč utvřcttinwu řabou oběti
ucijflabctnčiňicb. moncbni hubu šimta
imho, mpgman ifa bo Qařibrabu, mpbal
fc tam na tchu :! mámo fc nb tam
mř, írfícl fc na iišnčm Qunaji 6 m)
mohou ubetftbm, ob !tctébo mnobbml
ban; ptopufílču bv! 6 proíbnu, ln; na
něho m moblitbád; vanuatomal. 1311!tofu

an pfrb ímo“ fmrti botami přetlab pí

bpl učinil.

Wim-b bo haiiuv mfouilř pogwal
Ématopluřa na [uřm Mi; ích; ŽIuIIlm)
w míílč Sřčuigóítáttm, fbešta tmm fli
bil, gc, befub Raul pauomatíl—ubmvícc

icbo gtmi gncpofoirwn'l ntbubr (r. 884).
3.1 to obbršel G\vatophuf ob tifařc 13:
mm" a Romtmnífo l—uňcelč,amb _;milé
řáy'ti H) w'tčuo un nímu ?!nmlíomu,
n ?lrbn, fttrčboš 'Ematophtf b\,\l pobra—

rmnl, ich ob tifafc pohvrgm m mor.
hubě wc mócbobuímRmíiňtimhfouíln).
Motu“ 884 boíábunl Gwatoplul
mrdml iláwv ímé. Glommtífč nárobv
umámnlu na něm góňlim a obnmmfrucu.
DD nčmcďěbo ťŠčmiua ro;“iřmvalo ít
icbo pauítmi a byli mu buť voplami
autbo w 3th ochranu tremi uárobomú.
fBornglm witch; utvřáteh; ímé ngbobil

blamu (mou lonmou
hit nim; mgabmlr

witčsnmi,'icii3m


[fm [malz'ycba; na

hubu) Malfabcifťč

i

chpomčil „gnnáftnpu íwčbo w blífupilmi
učumifa fměbo Gotagbn, talowč bůhoiv
uoftí iuribobnčiíl'íbo. .Tcn
hřeb fmou
[mni mítoupil napofch bo chrómu išáně,

;cbnmv tnišrti ěwatoplnfmi

(: moblim

fc ga wcfffmu lib mommft-S, načti brus
bibo bm, —- bp! to "cíli) buben —

Íbpš ihnm ranní naprílv tcnmotu rog
rágcln, bum fmou Babu wtdtil, mmo
Inw: „913 nm Shin', xboípobim, milá
bám buňí hnoji! Íčío btabc' nba po.
(Doménu icft w tatbcbmluim (bráni 1m
!Bctrbrabř.
9řcfčíílnčmnošflmí libu
plařitibo ípmmóylo učitele íwčbo, tmě
ici [loum i mm; ! fmčtlu a ! šhvotu
rmwbly a láíh; Im! polnsbubll. 235:
bomč uminbřuii 5ámčtcčuá pomalcgcnbsp
11cm, l'tcrouš mííidni přcb fwctbm mu:
3m: měli; gnčlí tafto: „flv pal blame

(motá i mklmá, mnblltbamí fwůml
Cam—mm! íun'vds, lm! minou vro:
iblc'bni 6 mník ímé na nád, ímá touží:
timnifům Rho bn mutilownl, imf ft m po tcbč; mpbawui ob mfl'tlifčbo nc;
bo bál, mimitífi to bůra; ohromného bcgveřmimi učcnnítům ímúd), rogffířui
budm šwatnvlufoma.
Lu! l—nlvrtani. nimi, pbánči facíříhní, „bychom tůftoi
http, mesi nárubl) flowa Ílůmi galnšil nč šimi ifuutc 6 tebou, Rábotmoic, |“va
Bát licífanffů, mocnou ruinu ůřnlm fimč  Imi bull na pramici (ábrifta 23cm na
Šasi apoiítolb flmmnífmni rcgíctč “ta! |Td;o, šiwot mččub ptiimoun ob učbo.
turbo! inu“ nám i čcffna travu—mm.
balctc talč
fich lásal
Givatoplufuma
tou:
iithtbobči; gaíabmvaln
o (Šrffids '!lmm!“ — ——
mime iiílč

ic Boi—Imola- win—obu potře

fh'l, o 3: i ! $olauům

íámč nmngclia

llrfÍ, icft prambř n-clmt porot—no. ?Rálo

m ftcrótb břiinárh ualcgnrmc latomúcb
bmon můtcčnífům Íonmih'xb, int; ipm

m bčiinácb uatib

tuto bwč hvěgw má

roku moramífébo:

'.Dletbobči a (čumím

plul. Dba šílí, oba trpěli, oba boivmali
pto nátob hnůj milnu') a proto; gaiiílč
mbččnč poromítwo památtu ilcb [mg
ton m mírném írtti ínn'm (bami. r—z

:)totn, ma'; na mmm

“Bo [mrti 'Dictlgobčiomč nanala

phhmnuá

ale:

baba pro icon učcnnifp;

mb *Rilrmlílía *!Bídúng, rublů falcffnít,
upcwuil fc tal w náflmmofli Eman—plu

ton—ř,tteribo co togučbo gamma:
liiaf potičh'owati mobí, ze mu unum
ni! » chlebu c(rlcronim m uiřcm nc:
gbtan'unoal.Into bůwčru sncušil Etching
! pronůucbnmání učitelům romanfťýcb,
1955101611111!
Qatagba,

rgsmčbo !DIotamas

nm :: Memento, ta! je “to bncčně ;

saam- Mit-amp fc mnčbomali. Šícmcnt po

R&tífoufkbomal, Dohnal fmnh') Emdlybblj stačit Dal fc atclbřfblpm hxlfíatftům.
běl; Šimota ímčbo, m ihmf naglmčm Jilm ic ftalo, ic na ilbu flomanftdlituu
\:
A
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gie fe nbršela, lbešto to (Setbátb (\ na
žUtoramě brnytoobonnla.
———

!Bidmm ale, onen tamenáč, pto
mtím na !Dtotatoč gůl'tal, ooboben ifa
me [roč pomage tráli 'llmnlfotoi, iolbmš
fe tento bol flat tofu 887, oíabito ct

íate Rarln 'Ihtííčbo ; trůnu. 91mm" sne
dyomal “ Bačátht rolnbatem' ímřbo polní
oc Gtoatoplulcm, n ntágal íe mu toelmt
přátelflům, lbpš fc oba l'u [mlomočíen'li

rom 890 n) Smuntetebctln

m bclníd;

tRotonlíd). „Bt-á le, še bofti.bůle3itč Mei

tolaiieí fc oolitidčbo poftameni fifle Gum:
tovlntomo ! tin-t nčnteďě mojebnáwali,
milal bobnšcl bofti ípoleblitoíyd) gptám
o tom nemáme.
ŠBří tc'to přilešitoi'tl bámó le neipa

tmčji nn icroo, in!, bolelo gn bmnice
Dáma Grootoplnloma ganeííena bola;
neb zábal me ímenn onoeiomč, lten'; iej
gn to byl prom, na ?lnmlfomi, abotcnto

málcřnčtáhnul to Static, oolrotitiůra:
tu.; ncbqwřnč útoh) činiti. 'llmulf mflaf,
ícmřcn iía přiběhl; 1m femerníd; brani:
Cid) řich. šóboft pnoršomn íplniti nes
mobl. Emlonum Dmunterobcrílá mila!
ble—two nenbršela

mir

mqi

oběma

lnišatn; ii; rohu 892, ačlolito rolu
89I ?lmulí poflmtti Cmntopluta o ob:
nomcní oněd) lmlnm gábnl, gnčnh) na:
mě rogtršh) mcg! řin'í (\ smaminou, ltetá
tenlráte o EBanonflo tošnířcna bola. iBo

[tet-ů tot muobbm nepřátelům obolatl
nemolya, toe ltobd) lpmbed; ltbfbtomájbtl,
puůlm semi of]atxí nepřátelům, ttetl ii
tall (er milí: tal B&Dnbnč:: gloftnč
plenili, še i ftromp uoocnč momrntomnlt.
?lle monebel rodilo te'to nebo! tmelů;
?lrnnlí (e nawráttl be; mitčgftroí, biftnp
Qltno nn apátečnč eeftč ob polnbihfnb
élomnnůw gabit bol. 3 Emať—aři
ffpatnč

pochobili. Dni ptmm' ůtot na žlRornmn
ntinitoífe, ob Gmatooluta to gdfetád;
ftroicnbd) obllopeni im tim ; ncbegoes
čenftmi tomoúgnuli, še právně to tu bohu
?ltnulf talč bo Snot-mno ll.—msi!a Ema:

toplut proti němu obrátiti ie mnfel.
mulbaromé tcuttáte neptátelflómi íe nes
oítořbčili; neb trál ?lrnnlf iid; šábati
bal, abo Mommanům íůl neprobámali,
coš ! bolognie, še Emormoanč te'boš rotu
fotma fltoeení boli.

motloun' tito fe natorátili po půl:
lctč m mčíiti máii 893. “líbal [nmčbo

roln obnomil amulí mállu proti Gum:
toplnfotoí; nejlon nám mámě příčiny
otoč: gbá fe ale, še 21mm? ien'tč tim

mice rogiitten bol, še ueípofoienia jebo
mlábon libe' aale ! Gmatoolnlotoi le
ntilali. 3 tato rodila lIRorntoanůmlromč
btognčbo plenění 5emě neumobila, ano!
lán: antttlf, ia! letopilec oratoř, itn '6
toelifon

obtigt' 5 oňbel

momágnum

bo

Bamot le norou'tíl. —

laf to traiínn mqi CDmmjemafibmmon
:: náležela ! řini nčmedč. Rboi na po
čátlu rotu 892 mil ?lmnlf bo tombob:
nébo lmiiíftč ie obebml, marně očelámal,
še G\oatopln! ! nčmn le boíttnoí. Slim
togglobeu nnu'ntl <)lnmlí Gtoatopluln
mállou potreftati; potoolnm bo óengít
felbn na (šumu.
Womnnflčbo lniiete
?Brndmva, rten) to bolnim ašantonjhl
meči Qtamon a Eamon tooietoobll, já:

Weblíbneme-li to budou bčiino mo
mmfle' námi uoní mootomotunnč, tonutí
fe nám tatořla lama momentu, še

bujení), na iijnim '.Dunail tenttáte

tim mommllě btogi. qultl

uíerlč !lRaBarp 15) proti Gmatoplnfotol,

botoa iebo po fmrti bloubo útoh'tm ne:

[lamuúm

nafíim pfebtům be; uftáni

6 nepřáteli hntómi gápoftti bolo. iRo
I'ttflmo meč ; rnlo ani pufttti nemohl a

(Šmak—plul, jenš „24 let nnb žmommon
role'tbnul, íotma že 10 let poloinbdy po
zítonl! .bnl—ilt nepřátelé gemi ntornmflon
ohněm i mečem. (So omeomttá rula ilo;
bal l,:o o pomoc proti [pnmč ED'řomtoč, tonnflůd; obomatelůto na iaře rogfeln,
ltctéš tona! um pro tentoleáte, int fc poblomou loňílon to letč umapáno vb
ptmobč pobobá, ntpoflnl. .Rtál mebl fám malo. Dle jen ic ob gápabn :: it!;n
*Jlčmd lu mpábům nflunomičnč botomt
Sšranh), CEamon; a 'liemano bo bneilni
!IRomoo, mamut-č proti Srbům, !Boopo boli, talč 3 iibo mócbobu gačali le toiitl
mil B biilupem ?Bftqbntftíym “menu, na lmčli iegbti nmřarfftt', utnulfem otott
Homo mgatóm to [;rbinon to boiid; Be ?DIotntoanům oopngeni. „anime toelfč íta:
Glomano, bo (Std) wračitl. 3 not: to rofti gomračomalq bum bebinflon iebo.
mice popnbll ?lnmlf geela nomó nárob lboš mtbel, ia! ohromně nebegpečenfttoí

fnnb, še bu
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přátelflóm neobclú. Semi—el tetu 884,
inhim fpůfobem ale nám poměbotlo není.

%Weliialé pomibh; o ieboímrlirqneffenč
nebobámaii nám free iiílotq, ia! ge ímčta
mqfíel, ale tomu fe ; nicb nčime, "erat

onen melilón tre mášnoni u eremmfům
tmód; byl. 9řárcbomč lituií ícbč lelčblu
ibrob melířód) mužům rgtobmrati bá:
iniehjmi pomibhmi ; -tnl'te'3 mppramuie
iebnn porušit, lterá fe a'; pobntů m lihu
moramnčm “ na Glemmffu ubršeía, že
fbromášbim mojífo ímé uenabóle gmigel.
Dbebral fc bolcíům Witmníťód) na botu
Bobem, loci Hime třem pounemnitům
Invii bpl wynamčl. Megi lptopcuftenmih)
bene! Gmawpluf, lteři iei co čtwrtého
to fmagfu fmíbo pfiiawfíe nemibčli,
Ibn ie iim přibruiil. Term: m poflebni
bobinčjimota fmčbo egnámil iim, navi
byl. SReďú cifař !?:mflamin “Burpurores
gente auf: mpptamuje, še !eěem na [na:

vi!
mr'

li.!' |w"

telnčm loši, gamoíal ftre' hm; tři „obě,
vobámaic iim image! tři vratům, ah; ie
reblpmili. Rba; tito toho rowefii nez
mnbli, wgmágat pena), .: zlomil tašbó o
I&E, d)!ic tím ie ponaučili, še ftoiice

[merni při íobl mňem nepřátev
lům oboloii,

o [ol—č
ale fteiiceaíebe

nenámibice, je po tůčnu icben po brus
bém přemožení bubnu.
3alě láíh; a bi'nvčrt) & Gmatoplu!
na !Reramč giíta! mibčtigrtillomi m libu
nanem ga tiííc rolům Be'šném. „Gmaton

plula

blebatif'
řiť—':
fe koli; pobneo.
Smčfíné aleieft, co [ctopiíp ůuíbífé
prami, še Gmatoplut napoůeb [mód)-nas
pominul, aby, nemiluiíce míru, nepřátel:
m, le proti fobč eba—mali!Sim má,!tetú
ga shoota fmčbo iinčbo cile nemal, neš
tůgné !mem) [lou—nulté co neimošněiiúóce
ípoíiti, ten [and) muš loučím Ie 6 timto

fmětcm, napominal prý o pobnčcemal !
"3

.Íur'

nf-ÍH'qw

lithw

nefmemofli a rů:
anicim? —
Sltmůšeme ghe

cpominouti voba:

Á

li obrag

“

*.'!;

"'-

'.11

W''

pomohu;

© matop [ u t o
mp, nčtoliw tato:

_.f - uč
líčení mellě
; ' obtíže bo [ef.—cini
9M: ti, Kteřínám
čim; :: pomabn

Gmatepluh topí:
fuii,bqli cigegemci
0 Mb to mice i ne

přátelé ieňc; ro
čas peteie amiru
sambu mužepla
.

„

'

menitčbo ličiti ieft
tčiepiíci mčci [nc

bnou; quš ale
L mím; čaíům ro;:
thuřcné mnedmg
máíínč (\ náruči:
mafii ítbce libifčbo
pobnčcuii, tu! mni

opanncntgavotřh
bi ieft, aby při m;:
stresem—dni ímčm

Himbl)
9řám

neučinil.
íe 31:6, 3:

m “ edm :;

čim;

Gmatoplutom;
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ničit)pianin: iwůi w láhe

! mlafii

iwi a wcínaie,iu1;maniii
iařma

fraiiílěln:

ii _;

mdmme“fiat

gaíaiiti, št izba niž—ibm bo pobil-(Na i
[ činům intimitu. Gar ie cimca! prcii
Sianiflamciri, finští [mi-unu, iingt imr
umati nemůšcmc. má hanebné. Bc 9ičm
cc tcnírůtc “ QBeIelnabu isráiiw ic 32
sajcli lflitrč pobil, těž d):t—áliliucmůšmn,
falc můšcmc to qmlaulraii.
(hl ÍÍ měl
|inal pomoci? (Si ničí fnab mffťd'pllť ob
milcfú “ši-autům ašclóiraii a lib ímůi
břitva přmálčiti? „Bt [lama ímé ;ruifil,
i'cfl mambo; ale ílaromi chval—obutí 925m

riha ; iai-ma timítčbo, dicruíhj mii:
f,)émianu, potebné graby fe bopuítil a
přcbcc byl a jen Hamm cb mii'obu
fmébo —- to wylupitel „rn—bt, a circ

ctmi. ?ítafcmóm mbfupileltm ftal fe Gm.:
toplut přcbh'mi tinnitu. .bnui Ic na učili,
5: Byl muš lumidy a flitcqu; iinairům.
Qatomt') nebi,! in_Íia! on íám, tah-m6 lol

celá wěf icbo! (Si [liab bylo oílcpcni
Shiftiílama člunu libíhim a mat—členům?
ŽBčt onen byl ideami a šabat šclquúd;
pomoh; muj ucobbcblam'; a íi-řcc mčl'r'bo
Byl E\) ina pabícbnul přtdm—atuúm“ši-aw
lům.

Rbpš

mím;

ftrafimim tadmcm

přiiimč

o ti:—ou lab

Ic frági, cpi-i [cmuš—

[lu—ih; bůtaa

:— melírem

*Jčcigiiaiumltěiffijin wnaf, iim wg

fmiaini, ieft hu, it thyoflatcanč

na pricin math; léta méíali bo ích: pcs
iiawu
vinici—bn nóbl—ženami a mam
n-itčíanofti, N.“růfiúiict int ! n-alnčmu
pcchi-ln ln umění a u—ěrád) a monitajicc

m chtěli" takto uab brain; imómi, na
nódntř, llcii 6 “Římem irc [poieni nc
irtfih čnbřttllllwnť m gamn5iivém fdiic

ímu. GbmáuiCmatnplulowo

Mm ! mam a

m trmio

bo fmatb

dyt—mání gaiiftč

3 5 lcbo i: papcš Člčráu V. hui:
Šel: merainffčlyo iábal » vřimhiivunžlrs
nulfa (mi, řiordm), [cubiti můžeme, št
saiiftč ta! olmibně pomalu) net—ul, ia'
mim učmečli iromniláři bo maluji; neb
vtip:; lm ie iaiiftč nebyl ta! talcc'. [ni

šif, prolití muže o vřimlumu, "erb mno:
biimi mřefimi poňfnmiěu byl. mamma
přebbůifa činila ít Gmaioplufoici, 3:
pri—ti fin. Ívřtmobčii _iuiil; že tomu ale
la! není, ili na boh: ifmc [[iřc min,—rar

mmali :: iv infé lake " tobe ěmčta
Qiošilpo fičí, l5c pamati

5 teba, i:

ibobči

honu

*Bánč icmč m uwtíitbúdi

!Btoiaš nimi-al ! ioubn učmeďód; Ironi
k'ďům piiftupomati nemůšcme; neb mime
ze mffidmi [piísmatclč ntrřcbpajaii, "tři

“Dře

tím—ři upnuňomal.

šebnai!

ivitčiflmi.

! Polici

Sřimiič [„k—,iaio mmm

na

311.5,[):—benitn

přirm:

Nui iicu to lůna cirftonfmatč a je

ně; mf) Htfnnu-li ruce ímé, zachránci.,
3: fc bouře “ab tebou ilituie! 3m len,
[: bránili

bud,—i icbc, »

icbo ubnluoíii (: obegřcmofli.

ben

vře—binu-li

ER?

iv chrámu

Gnatoplufomi

glet—oiimc fc přcbbůihy,

,že jím:

maratonů Gnatoplut byl utatm a ftra

m pami—mání vomalm Swain—hitom)
byla; ftrannúmi; poměbčli ihne blc Směs
bami [mil)o _; břiům, co immčbcna učni
bula (\ ncuy-irůmc, 3: Nm ic mnnainajov
mali oípramebíniti mclfébo teba muže,
plz—mis
nám to pramba bomklnala.
!B tom ale gajil'tč fain) Qnámibo

“mim mffcmioufcbnómnórobůmf' a čtíló

tqnmčn hub:, lbnš bime, še Gnatoplut

lcgenba bo nagúmá „nabošniim

byl ncinbatnčgííi, nebieobragtnčifii a mir
mobúmčmi n—čhiímébo-panomnit
a 3:
ioňimprámsm mesi ptmni
brbim) mied—
irčlůw mřabčn Initi může.
Sláma nám itffič wyličiti bčilm;

se C—šmaloplutemnepřátelífp fc nerollali,

mimčjífi rogíubet o něm vrouefli. q'ai'
mami :: něm citat Ronfinmin, „gc !nišc

a po

Icrnóm, Neni » tom čaíu nei
macnčifiim Bam, mcími :..-„a:
Mám [taiinám panomalJ' Seba
řil'ic arci! blouba po nčm neinvala;

ale

mím—ft činím) neímimc jen pofugomati
5 tm.—áníiidpz nebo! by iinal ítomný frál

moramítč po ímttiěmaiaplnlmč.

maccbonfíó alexanbct, ačtolim rcbmánll

Rarfii Moimir

toulat plic—dia!po fab! ttč fqnům;

Gama:
mi

II. fm! fc nafiupmlcm

fobř flora celou ?lfii, tatč negaílubcmal
na trůně, hruby, imcncmGipatoplui.
fial fc hišttcm úbělnbm, též i třetí, m:
[(viilifllšclilóm, idiioš po jeho f'nrtiřifir,
dba;
imma atc nqnámc. Iimto toshi
iim gimbowanó, [;an Ic rogvabla. u 30"
iifle' uši io tom, že Hm Gmaioplufa ga lcnim a iim'pmi mněiifimi příčinami fialo

id)!I Weby“

mymtůcena býti nemohla,

fc, št řífic mmm.,

po Gmctoplum
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13 let ltfttč Iman-n'.

l—qo ga lux

to_gala.

Sema,

pobobal, ie círtcmut

[anuoftatuoft

Moran—í; ítdpowati b_hbčl “Bami mi;

,

še ntlat-íůmí) !Hoimít II.

po—

tlal ! SR:—tamnímopčtarcibífhípa 3ana

na Dolet Í'DÍCI'I'IIIÍ,bucb bylo &namcnatí,

i_bwa bittupo, Boubína

še íonícbní nárotomě po toolučinímpobw
houpáníbtdnítt, cb Sílící-atom: obttbomati
gačalí. *Brwní to učinili ětdwmč, iióšto
lníšc išotítuoi ínab w tom tamčm nc:
ttmřtl co ětratophlt. sl'hříumi vo trik-—

<Rímn, ttcří rotu 900 tali bo Emou-am;
tamítnli, bl) ípráwu cíttcrom' ípořábalí.
Němečtí bííttmomř, ici Mamma

dun běl; šíwota ímčbu tquámal

a Taniclag

icftlč pom bo [mč_bíccdí mtabotoati,
bl'l'_lllě[cuat tímto nařígmím 9“me
íta:
Gri—mo. líce rozlobílf' a obpomčbčlíproftřcbnícmím

plttta.la odpalu:

mfícd: nórobům arcibiífura Galtlmrítčbo, Ibwtmara, tat
ob !)íčnm'm: utlftotoaníyd) nctlutínům i;:ílíobtm, '\c pubobnč pnutíódy
a to tomto přtímét—čcní fnab í (žn—ato:
víaní portígmúd; bíítupům tn ítolící
plutvmí pončtub ít pohrobowat. Toho
Sňímftčmínámo. 91 prámě tato ucítuttnoft
tečí to onom ptaní webmč, ona naruši
trftat [onou—é Qiořímiotoí Grim—ním a
žBtatíflam činítí nechtěli, nemohou“ to toofl a gávalčíwoft, ttcrá na tomto liftč
ínít'tí, št mlabó &)íoimir II.tobo íamébo panuie, ofačbčuie nám tarotu—ň tímtoií
šabat, co mocní; otec icbo. “Dalí tc mm
temní blobu a sám, tterů oba nórobq,
to ochranu ?lrnntíotou (89:5),.ttmi tm; “němce a *Dtomtoam; ro3btociotuala a !
flomanílúd;

fíancům čcítóm na íučmu Sícatnílém mú

! utnulfrmí [: nóblílt; awfíat mír utqí

uftaroičnóm [\oiům pobralomata.
Rbpš
budtonmí pat'tóřomé tu! Mall, iímí lóítu
btáfatí bylo, int ttptm ímbíflctí umšomč,
ttctí im mečem ;atbóqcti uměli?
Í-Iéboš famčbo rotu, co němečtí bí,
fgnpolvč pr: tí partií
[)aíitěl'ilí, natočili

Moimírcm a říífí ttčmtdou iefftč přetr
im nebol, ačtclito moiíto utmcďé ob
tobo čnln Miš branit čzftód) mšbt) botu.

(Emmě m ipoimí 6 234mm) bo 'Mo
rawn, pleníct a branmiíce baletu a fíi
toto traiínp moramtté, mrótili fc ale

too ! múpramč mtfitalo. Bolo-lí iii mio
příběh; m Ěetbád; h. mclíté “tobě a

tak po třcd) utbčlíd; bo [tobcb mlaftí.
98:3 pochyby bt; roatrih) megí Woimítcm
a Santon-n) jemi běl: bylo) mcblt; lu tt:
mawóm bítmám, tbqbt) ona metla, hemu
?ímulf ŽDIoratDauíím udmt'tnl, nebola ft
fíala latě !)íčmcíím ncbqptčmu. EUřabati

lečné pomoci

ftíbít,

tla-plat;!Uřoimír je bo=

ian [Ribatí měl. 'Iatomúm počínánímrog:
bnrčm

bůragnčií žDíoimir proti (Stdyům

mnůupomal, tat

i.: tito rotu 897 gate

fcfíabcní řífic iDt'oimíromt), tím

tríce to

i byh; fmntué nhúloftí na “Mount famé.
GtrbIa to mi:; malta mesi Mojmírem II.

a mlabtíí'n icbo bratrun Élmtoplutem;
tvor tento lt'slúfllltl půfobmím nčmtdúm,
immomitč brabřtč iribona a je Barú
oullabnít iBidtíng tenh'átc ftcc itš piv

totíš po návratu

ímčm g Static, lamš

„na plcnčním bolí mttbli, mragtlí talč bo

traiífílč mnmobníbomqnčiffíd; bolníd; $a
bémaíící to měnících, tčš účaftcnftmí n— toth), a ačtolím ob Summitu: ptcmálčcní
tomto fporu magi oběma bratroma měl, boti, pht—cctat brognómí te iím (tali, š:
tito náramnou pcmnoft na řcccGnií tot;
3M fc blití prarorě toctmí potobno. uč:
tolím prané příčina nesmíme, trcč orá [tamčti, ?lnclabutg immotoanou. 93cm:
mč tato málta moputla, tbá fc, št Glum řam' a 9Romroané ugnamfíc nutnou,
toplnt, fnab gtrácena fc cítí, proti [tal-= wfíemt fílamí proti tomuto nnmému nes
filmu branami fc pobouřil. Žlrnulf pob přítelífc poítawílí, a u_tamřeíí mqi fcbou
poromal mtabfííbo Gmatopluta, potlam r. 90! mít to mčftč žanč. Símto mí:
mu moiífo na pomoc, lttrčž rotu 898 a nm i: uínabnílo, še mtabaří t. 901 a
899 !Utoranm ouftoítilo. Gmatoplut na 903 hutě porášh; mtníštcmí žilntcnffhn
mgbor tomu bo icbnobo bratu mbnán
utwčlí,
Žlno íob rotu 906 gadyomala to
itn
pomotí moiít nřmcď-šd; ; něbo
mntmoqu a to Bamot obmcbm icft. nám “téma, je Mormoaná nab “Džabal—t)
Baflubuid tcbt; mňí poómalu !Dtoimírlt. gmítčglli. Šlaíícbuiícíbo rotu ale 11ch fc
ga ubotnoft floou, a utápí! fc bohatým u $reffputfu hutí: titma mqí ghatam
btbínítébo otce fmčbo; ! to tom fc icmu a moifttm trate učmdčbo Purmíta IV.,
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.! "mim tcnlohluc fuab mtr—roman!fw
irni byli. ašuna tato nob míru mfffa:

toft npominouti mm:—bona, co bobath
abc přiuóbámc.

ftnč pro Dumce bot.—abla:mnnbomóttřnód;

mužům a náčrlnih'nv nárt-ba nčmtďébo
pablo, a hůl fám outčtcm [mrti irbma
und. %: této bitu—čmigiEmr-rnmaúplnč
5 bčiin ímčtcmúdH, a trmnimámc

rn5obobm5 ben “ wtfípurtumté

fc, še

nab Svin

a. Dio,;íůblcft říffr Givatoplnlomp.

Řím Givatoplnlrma gabrnomaln bo

fcbr I. bueííni

Meranu

Dpamílcm a Ičfiinfhm,
mnftmi

Moimirnmcůw;

G nbnčimnl

co ftarč

bčbem čqiům

ramou rogbctnul. 3: rotu 906 mrram:

mfíat přimtčlcng byla ! žDřoramč učil:

(tě ťčňc icntč bylo 0 tun

tuiici čáfllo: 2. Wilraníto
836. 3. SBauonie'bolcifH,

bami mám.

piímmě íme,

ob rotu
t. i. (ra

930 rect 907 ale mara nova o iina megi SDnnajcm, mohou a Emmou
polabnti
![Roralrč mmm itft temnota: úplm—u. ob telu 884. 4. Slvwnně
Ea! gbqnula ona !ráím': řifir moramító, a Glowanč na Dbřr (\ QBiflc goilftč
mrd immo EDIoramonům na mih; luh—m
- ílámp ogbobomati Ente; to! byla mqmrá
tma řiňr, hnůj mahuimi tom Imac mc
rnmné bbubomúrm :: rdgráněna byla.
seba; popelem mňrcbnp (»an :: nóblycrné
dnům; “Bánř, lrbnul i ropcltm pofwátut')

ugnámliewatoplula

5.1nóčtlnih ímčbo,

ačhlim nám bližní orcličm-Di n poměru;

těchto elowanůw ! (žmatoplulcmi 596:
ml; ntifau. “Eat těj mime, še ( 5. G:
diomč ob rrlu 871—896
Gc (šamoto—
plutomou fiňi ípnirni byli; mňa! i tu
nám grmtuímčjifld) gprúch
neboli—ímá,

%:chrab, m5 blabcwčfi uáč přeb 22
lm) robřl-rn byl! Mobútnč pauftmi
tolilo to jiho 1:11, 3: Gecbomč holicí)
EDřoimiromtům
umalilo [: m rumu) mlaftnid) mčmob měli, „ic tem; Bc Gma
“ &lícenim; a ani mifto “boti nemůžem,
Tb: poílcbni fnišc maratonů m (\oii pro
mlafk, němu a famoflnlncft jeji Hrínul.

minutě ifont trny, "mimi prosřrtclnoíř,
"ttů běiinnmi člomččmfmmnatáhne, háči.
můrobomč mplwětnii, autobútnčii :! safe
mnbnou into Íupcň mragem pcbginmim
popálení). Cmčtoborni nárobomé ěnlmv
nutí m lůně čnfům; Po: ale čiíein'i bud)
proniťá útroby nárt—ba celého, tam fe

mimina mír posnomu fráía a [aboba jl=
roota.
QR“ řifk mcltnmoramně zničeno
bvla (\ na gříceninád; panftmi šmrn
plulmrm pannou; tři řific nomr': poutá,
črítú i ubcríló. !!Rorama obchno ieft
na ímé prmotni branicc, ba! i mmm—na,
irliloj múóobní čófti (Glomrnífo) m br
šení Mubarůw po celé ftelrtí _;ůl'mlp.
Sit—93po! po uplynulém flJcti immo
žmoramt) u: břiinád) ční: gimuir ír, ii;
to neni ona melfolepá

s„Uh—mnmerrata—

pluloma; icft to malá, [ mémobftmi če
[fému přibčlcná grmč. „Stal fc ťah; mění
a to! [roč: trn bčšiť'

——

ftamomati proub

mgvtamotnání,

b. ?Bclló Maraton?
Brmčplc ftřcbomčln má totiš bmoii

Marcum: žDřoramu bulbaríton,
čili nišni

na řece žvřoramč m bncn'mm

!nijrrtmi Grbílém, a mpěfíi Mambu
(%pňniia 932mm, čili mmm Mora-'
mě), totij gcmi Gatoplulcmu.91 tato
žUřorama ob ciíořc Ronftantula

řrďébo

imtnománaicft melilá !Dřorama, ;
ftcrěbo nému pomftalo i immo %rllor
moramílč řine, infomčá ! panftmi
Gmaloplufmno
moto.

mňim

prúwrm gaHubo

0. *Růrobnoft.

chpmně, EDřoramanč, ělraáci ::
Glowóci nálešcii lu iebnomu Imran 103:
fáblc'bo nóroba flomnflčbc. Dgómali [:
m llciuomčih'í čaíu blafomě, "tři tmrbili,
info!—1;Raří micramanč

iinč Mytí nárob:

qofti, čili mlaftnč iinébo plemena, měli
Gcůomč. :: še tepnu po Broalotání hne

Šobatťn.
gledyticc břimc přetrbomati

toplnlem me fpoieni fitr (tón, imu ale
niloli pobbóni
nebyli. QI tato řínc
G\uatoplnloma fluic obyčejně

lgdbmoramflč obnwatcmmo winamp ob
a prga

přrnli

jíme nčhrrč mčci. ltrrtjd; pro ieiid; Důleži

(Sasů počcíítčno bylo. Dtcóccme fc abc
pouňlřti m blubm' rogbítóni mčci léto (:
bolóšcme fmčffnou lid;cft talomč bůmčnh)
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hm, 3:59 ono bočcmčni bimnč býti mus
lilo, nanho Gabonu? 5 Elliotamana tu boli

ubčlalibuzola, tam sum.

tam Glo:

měla a iinbc gala ?Balaóa! mana arcit
ifou roabilná; ale toil'al i to tčdno po:
gon—man lac jiné ořetbobn sólono ingolo

mimi utmolmé; čím mice l mámobn ně:
lícní Eeíloflomanflú lmcn bnbli, tim mice
igadporoal plně 31mm;ímé, líné po
flupuiíce ! 56mm: tošbt; toic a mice aten:
fftnl) a mnbtcuflml) ic nalégaii. Glomáci

na př. řtlaii: majú,

na bané [: :nlus

pogbčil ínab i !Dhramauč ; mčmcc po:
tabomali abranč toffcliialé: pancíře, meče
a -t. b. Dbdaob tento [: fllcbotoal na
lete Dannii; botoášclo (: momúšclo ft
obilí, |an a umí! i otroci; mcb :: moí!
bolaguii, ic tzbba ii; ročclařfltoi mesi

Glomano mclmi oblíbeno bolo. Gil hu
pomali Elliotamané to Bnllmřid). iimj
[clni bolt; to bmílni Ematmaroffi aGeba
milyrabftu náleželo Go i: týče benq, nc
mošno nbali, mělisli %ommanč mlaflui,
čili bolo-li uiimáno pcnč5 němcdódy Ba

mi maió, ©oráci nani praroi maiou

clo tcnlrátc talé bómah) fc o urobn,

a na pomqi motaroflozčcflčm iiš [: na:

přillabu Žito, tči i fůl. EU?:;i obdyob nn

lu

Nota čiflá mobtouncnú forma boutiml nat-opt; imcnuii fc $amořanč,
Glomanč a Bibi (SOS). —
čgíla maii.
_Eotošnofl iDlotatoanňro a
Čechům mali ii; i l'taři fpijotoatclé, tal
I'. llměni a rogbčlanofl.
na př. mitmar, jemi prani:
„Garbo—mě
pob Gmatoplulcm iinbo bóroali vám; na
Staří fpiíoroatclč nám šimot ©Íos
toam'no moobrqnii co nároba mírné:
nimif !Battnú_ to bůlag, že, co bo ná
robnofii nlqi (Žalm aWEoramann šóbnébo bo, poloinčbo a boinúmi ban)
buncmnimi nabanébo; a cooGlo
rogbilu nefiámá.
mancd) můbec, plati lebo talě o !Dloraz
d. Gptama gcmfla.
mancd). meč nan: melmi fpůfobilá lu
„gpčmu mahagotoala již na prabamnóm' cao
iB čclc nato—bamoratofičbo na pa
nomnil bčbičnó, ialš to malaměgne: lcd) pilně to libu nanem a ifonl nám
přetržené

labn Moimirmcům na:

l)!ibnouti lac jeli. Spanomnil flul „lnčč“
a iía oflatnč neobmiflům ion

lo bůlc3i=

hid; mind), ali-bo nótobu ít tólajicicb,
rabil fc B vlcbnimi 5 libu, těž lnčji
nagmanúmi, jali ifme to rosnali iiš s
mrcha, m;; ERaíliílato poíln to Gařibw
bu mopraroomal. „l)laftiílam moratoilí;

lnišcocrabiro fc 6 lnišatn

mo:

ro tulopifuRrálobmotílim

pilně

3admt1>ón9,iali pobolmbdp inab mnoho
\Dtífltrcn lib gpimal. Gmatómi bratu;

Coluňílúmi

i pilcmnictmi (literatura)

na EDlomron plincficno bolo, ač fe nám
5 lčd; bob Bohužel nic mgaóoroalo.
18 umčni Rafi žDloramaně minne

menali fe obgmláíftč Ramitclfltoim.
Dbtmjlub nepřáteli oblličcni, boli lalo

tatoí lómi, mopramil pofclnmi ! cc'ml řla přinuceni mncliiahim umllóm ípůfo
Wiicbaloroif
3aiiflé žDloimiromciob bem branit: ímé opevnili i u mnitř
bamnód; čaíů *.'Dloratoanům panomali a
bčbičmim ptámcm jcbzn no hrubém na
l'tolcc bofcbaii náfltbomnč, ialš bčiinn

gcmč útočiftě rooflamotoati, ici útolům
nepřatelflúm obolati mobil,.
Ia! mime, še iRoftiflato rooftamčl

nám mopramuii: ob 830—846 Winic
mir l.; ob 846—870 fononxc icbo

betonoft, llctá boala nomóm, břimc nec
mibanům fpůíobcm goubomůna bola. tal
še íšranlům pobito tobnulila. Stabil po
bobnnclo bylo na imoramč mnoho, a o
5a|ibmi mioratoanům ro hrabal) bnblcti,

maniflam;
plul,

ob 870—894 Ema! o:

fnnonm Ranillan—ůlo; ob 894

až Inab 907 Moimir Il., icboito mlablíi
bratr Gmtoplu! úbělnóm lnišetcm bol.
?. Dbcbob.
(So Ic tóčco obdpobu tcbbeiífilpo čafu,

[mřlc ltotbili můštme, je příliš malnám
nebol, ant nhaloičnómiboulcmi málečnú
ml lačbč poloiné obcomani "(možným fc
Mmalo.

QBimc & liflin, še amatotoc' a

utilipc [měl—či
atdbillup Galcburíll'p, tblčic
arcif něco iiněbo boroobiti, pramic: „še

fc to mčftcd; ulrnmalil" Ba čafň lže:
ítanflroi fimčnn bolt) tali dmimq méně
bofti boinč, neb panonfla lcgenba prami
„je (Gnatorlul)
nm (Wictbobčii) obc:
m3bal mncdmo dpi-amo :: lnč3c rot mfícd;

brandy"

3M fc, še dnámn “Bani Bab
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na brat-ah, bab na iinod; móíiiuád) ftálu
:: še stupněm)

bpm,

čemu; přifmřbčuic

ncflmnanílč floru „toilet," tbwoscnč cb'lnf
tinflčbc caslellnm (inch). _—

lraiinn. fbtl brab Qintno lejel, abbrgzl
ob Irák němeďěbo tepna roh: 884, ten;
to! ::ch [mrIi fm. SJřctbobčic. %trno

tem„ 3: fm. 'žlpoíftnl ani Iniše Git-ato:
plul, Dam fc mobútmjm pancmnilcm, ro
šóbnčm 5 tědno tří mčft či" brabů m:
(Sclú nárcb náš pannou bufh' měřil fibleli. Sbómá nám mm bowcblti, je
a uvěří, i: žBclelpmb iebnon fiblcm im
[tm-ú žBctebrab na sMorawč n fict nn
Mim: utmčifíibo *IBzÍehrabn leští.
*Dřttbcrěic l—nl.!Effnl m umění!
o w
Stí! mnnem nápabno, še 5: ftanidy
neinomřiní tobě vyvalí fc blůfom' Imr
čnfůw šábně „rámu Naučná a giuvné
bíci, že “lišek-bratu, fit—In Wetboběíown,
na Winton-č mívala, n wii-n hbn 5:1pou
:) %clcbmt—č ie nám negadwmnlq; pc
bon tůmčnlu \wbómniíct umně ' mifto ui . mášimc-li nk, Št fmiizm, to ftrrc' “Belo
tůmčnh; (mů mice ntb měně učení prc
bral: [1ch po celé Holt-ti m Mimi 93h
barům _;ůílala, ínabuč vubupime, „že 5
nóffcli % tom fe cwňcm i ml; 6 nimi
ibebnicmc, št (loni aktem-ab, [ít—lo
Bmw
Eaíů welromoramfřúd; hin) neumi! ;ng
topíntomo :! Mrtbcbčicmo, umělo trůn-č nnnti multi. Sa to ale „gadpomalafe
na tom íamčm míflě, m nqnřini utca půwobni liftinn gůflawi Námem !Bele
,q. “Bolt—bnflarébo

mlclcbnabu.

%cltbrab floii; že ole 213mm un *Ro

brat-ftčbo m rotmqeni vb hák Dtalam

ranč, (\ fucc na Mim: nyněmibo ŽBQIC: win 1228 bauém. fbc ;nqi "Miami
brabn Dál, loluotill dnu—mr.
[(ůmem ft mvárí: „Wo-lvgrml nívilas
meni pldmby, Š? [n\alú Metly—tři primo Mndohurgu:“. *Balaďó .! 'Šafařil

co pum—ňňpofítcl,
nc mit—t;m i*tncm

vo notami

ctftuie,

a lom fantóm

miftě

přcbómal ; ale latě muž podmbq,še icbcn
dnům m semi 5:1 metropolitní) vlatitmn
I'd, .: št jiftč tam brl, ln: míče flolo
mal. EBtmc, še fm. apríítolomé při prm

přtllábaii tatto: „QBclebrab

břimc

měnu, nnni mea “ Sini přelíúbaii:
%elebrab
t—řimeměnu EUřot—obur:
gua (na;mané) a nmíli, je <.Dřvbobnrgns
dmlmě piáno miflo SIRooBbutg. Mohli:
bntmccli nana! jen trodpn bu hfowčbo členi '
(! přellábóni, pognámc bneb, int liché

ním přidmtn bo EU?:—mm:,bgnli na bm'n
mafiiflnmům. QBrátlm fe ; Stima 5t=r30= [\at [mčffnč icft. 'lBtlebtab tento byl
mal fc frontů Wřclbobči “ fništtc Rou-la
baromón lláííkru nom—„galošenc'nm(\ bpl
na hrubě Watt-ř :: wupnmčn 5 maul—.n wee; nač tem, přibnti „břitu
“.Dřoc
nčmcďé uítarvičnč přcl'únml rm EU?:—mně
Smcnnii ft nám tři mčfla čili brat—t) C0

boburmw nagvanó'i“
mn, še 93:1:me

n btimc tc

ŽDřconnrg ít immo:

mal, (coš trhu!, 11! ifme 6 wrdm mibčlí,
HDC-minn
čili Qčwin,
Stin-atm čilimi:
nel—niv) mufelv bt) ic botámti, Že ten:
tta, :: $[atno
nfm.žDřoo€bmg EU?:—blfrále íllřooehum čili bratu Blatno itňtč
Bál, :: št taromán [\nt flófítctn, coš
icbm 5 těd; brabůw býti iiblcm Mabel
bijomúm? D Éomlnč mime, še byla nim: nebylo a báli latě nrmobm; neb
ia! mohl Irů! čeíh') Rate! barcmati, (má
bmnični natom—ftproti amnfům :: bimně
nc|5namcnitčmí tobe řaín

na

DJů—tomi:

51; to Malo, abl) tniše uflmvičnř

na nt

btapcčnúd; branicid; byl íibícl. Úlilramn
h)!n blau—mm bmtcm fnišcctwl úbělnébo
Qtitmníhbo ník-li ale blanmim mčnem
a neb to mice Ep! biífupem glitranifúm
ŽBidplng. (Eo íc nič: mim—anrťn lom;
mělnina učencům nowotúřílbd) QBdebrab

[Ict—t,jen tňmřní nejnciapnčiifif

nc jemu, mih; kůli nberilčmu nálcšcl?
?! nab to wicc mime, Š“ !)?océburgělo
mnnům [Iul brab Šlomo. $.Yhfnrníl ta
Iomčbo mptíábání vnobn minn icl't ma
fnmó, (\ icbině prumč iel'f, ia! *Bnlndú a
"'ůfúřlf ono miflo m liňinč čtli :! m;:
flábnli.
mafie mínění icft to, še %tícbmb

Sáhni) aš pofnb ncpcdnybomní, „žeimmú
Mctborči na bun-ře Gmntcplulomč pře=

Ep! ona ncmóílomnč vbraiená
pctunoft maniflawowa, litrůSram

bómal. RM; ale ěmtotln!

tům turbín“ mnnutila,

flolon'nl na

(\ še ft.-Hana :'an

brnbl Šlatnč? Sia úbčlnbtn fnušctcmmč( trč tn) maraton, tam lb: nnni měíio
Wim! m;!óymou ga fibdnč mifto; a brabtnt lvší. 33175trúl Dtgfar II. pmnrfr
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proti ubrům

mutt—změtidnčl,

potla!

uč: [mrc'boš

čtrpal Quiana,

byla Rronita

lom ! tomu fpůtobiíód) mužům bo iibou
wócbobni Moran—t), aby nacšitč mifto

Rosmom. $(me
iebnaie :) přít—čím
lřcftu Bsřimoiowa, prani, za o tom nc:

vro onu verona“ mgblzbali :qu 1258.
Dni muší, mqi nimiž biffuv Dlomúdó
Žil-uno (: icben pán ; í'ithnňttinn byli,

mámě, iubómč pramenu, tec [: toho 13;

rogbnbli

fc pro ol'trcm m že:: Maran—č

' a m upomince na minuloft, obbrlela npmá
pcmnoft immo .bmbifff, t. i. mího, tbc

brab (těl. Mimo to máme jcfílč iiná
imma » ohli .Dmbifftílěm, hurá na íta

tcwčlolt nulačuit, na př. lrálům
pal mlftm immo Šllčgopolc,

ftúl,
mě,

(má bntb při gangem Iláíhcra taromá.

mini

itom [Tii-ití, iclitoš » mid

můbec

bočlftt robrofmčjt; něco prů [: čtctn “Britai—
Icii cirtme mor-milé, něcona Gpilogu mně

mormné a čcilé, učco toncčnč m Bis
motu neb Utrpení [mat.žBáclama. Sion-li
nám

tuto

pramenu) guamč?

SB:—fm:[:

mělo ča to, je 5 lčdno tti pramcnů jimi
gnóm není hcmč šimota (Icgcnbp) laut.
Wáclaw. &! ta'; pm'or' lcgcnba tato ?
i'cgcnba tato půmobnč latiníto pfaná ::
m čeílčm přetnout 3 praní čtwrti L-tbo

na, nmidm muíaětua ntbulo; uágcw tcnto
yd fc tm; gnamcuali polclnigcti Uni—50 mčl'u 3námá, ognnmuic tatto: „$a—tout
náležitř. i! ták tášcmt ic, proč bt) mec lbg; bratr fm. (Sudan immem 2112:th
fc měla imcnomati chle — t. i. mcl'
bius vo iebo [tonšcni millo něho moramo
him hrabem?
rbále pout—"quit
na ft.: "tím biítupcm bu! učiněn, tcbaá čcflé
robtýoft nuitncfti w oné traiinč immo
Ílomúmč mii: immcul Bořimoi .: icbo
wii G ©rnbifítčm [cumilith Gta ré
bobaboiná tnčiua. ím. Slumila, ro tom

mého,

o tterčmš lčš nmablijimc, proč

bt) mtB měla ílouti mčt'um ? 3: cftatnč
m Iiftinád; :: iinúd) fpiItd; ncinarníd) ::
%:[tbrabč wic: íc nemlun—ž, má příčinu
na tom, še tato ubalofl. ufích—ccnč bu
“tobe známá, mit: fc rosniřcmnti nrpc;

ttebmnla.

'

Martu-aké QBratíílow,plošin: lláň'ltr
:líldcbtablló, nemohl icimčnmati [mahjm
apnl'ft:lům, iclitnj anina rtlářinciuui Báli
ohmů slibného, leč fmatčbo ('ancniío
mambo), jeboi (Eithn—toliimcřainé úctě nb:

porušila: a to ic "ale ítmm; [m. Eratii
nanid) tu.-m rohu 1349 biftupcm Dla.
muďóm Sunem \'ll. 2Bclmi tůmvílnč ::
oftrnmtipuě bohyni: Er. .s). Jirečet,
(Gu-čtos. 1860 čiíl. Him: iii ': tluimaé
(plnící 1125 přec 80 let ímá; blcbicc
! rotu 885 :: In [tářt tlamou—n čítali
můšcmt, ž,: belli :|in cné rotu šil) o
QBtlclymbč wšbčl; než, ucdpmc tohoto má:
tečného malt: nafiid) tčiiu [nulčbo nulu:

'.učftč,icšto %cltbtab

flame, tu

icáto Morawítčbo arcibiitup

ltmi Dolac a [!áma bicfíc, nb Ela
icuébo arcibiíhn—a S'Rctbobia oba [mató
třel't přijali.“
_Iuto lcgcnbu měl SI>-tlv
mil přeb očima. !“qu onu aprówu 6 mtdpu
vqnómmou ípiím—al.

ugu tcbn ialogvatrno těch pramenů,
na Itcréš Ii RonaB iaic't na _;bmiemů
bcc mámě pomolámá. Baal tm; ili i

Steamu (I125) řtčcnm lcgcnbu; mčtčl
lehu; it;—„
i Rosmini-_.: chlcbt-abu.
“Reg. barlaxíi ilutcčnč

um lcgcnba Roc:

mou—a,_; lteté čerpal Dakmil? 23mm:
uč; ncbnt Qalclnil měl pict tur.-umaitím
i jimž ;, těd) tři pramenům,

na lterč fc

Homme pomolátuá. Dnmépiloguů

gcmč

moromffc' a čcftc' — bl: naňcbo pain
něho rřefmčbčeni -— nic—jiného není neš-li

wic, icnj iiunl ilomt: Biumt [maL GI)
til'h,

[m. EN:—tlacbiaa fm. S'ubmiln,

pů

mahuč Iatinllq Mami (Erin) 5 lil. mčtu).

míti: „Giblo ':Dřctbotia artiblífura bal
QBelcbmb manualni. Dbfub to .mn?

3 .čcbo tal [oubimc'ť Rooms

?Bimc to přtbnč ; Rtonih)

vtiial [n\átcft lřcthl, (mtb ia! iebo nás
ftupcemi m tědpto lraiiuádp obc bmx !:
Dnu [maté nóbošenhmi latolidč' [: tomi:
řomalv, mb rten) minutu, ltcrč fcftclt)

"Dalimilomn

(Rončcnčr. 13l4), ttcráš bí: „'Bniitnoi
prof! ltl'ta cb šmatoplum mm'amílébo a
ob Manor-či: arcibifmra %clcbrnbltčbn.
'Em atcibiflnp Sturm tiene, mh'u fmam
nomnnfh; Ih'lšitfff. Il QBckbr-tbč Mii
Gaba vtměyof'" Dblnb ale měl Doks
mil květ—rumututo? binarni ramen, ac

3.1!

ale

miloní

ptami:

QSL—ši
tvém—ba Bořiuoi

: talit mřřicí- mpftatnčt I [(ámč Boží, ——
o tom že ie čte m ončd; pramenech.
&

m íluttu

čteme m řešeném „šimotč“

]. o rřidyobu (59:an

a Svatým—bin na
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Elliot-amu, o půfolmii Gorilla a o artis
bifluvftmi EDiclbobiorou. 2. D obrácení
gcmč čeílé na miru :: tleftu $olimoic.

3. O tom, litra! Ěořimoi gdošil Ions!
fm. Řicmmta na Slaném .Dtabci, pat i

tcbt) mnlmnfimi
byli

ofabnilům to

ofabč

mlaftnč icbcn :: tůň rob, byl rob

gárounů mlafiniiun bibino, :. i. mimo

d)!ám 53mm; Wario na órobč \ijílém,

nemomitébo natlu, té oíabi', nebo zoloft
nčii tomu tobu nálcšciicibo. Eim fc ftalo,
je nágcm b čbinn mc fiřebomčtu onom:

ltcral %ratiílaw galošil Roftcl fn: Gifi.

nal niobu

4. D uttptni [matc' Bubmilp. 233W:to
fbobuie fc 6 tim, coš Romina into; ob
fal; řečenád) pramenů ubámó. 3 tento
pramen !. i. Gollog (neboli iinúm ná=
amen: šimvt Imai. Gorilla :: ':Dietbobia)
gnóm bulmalcmilomi, nebot gicmnč pin:
o loflclid) Hra: Ěoi'imoic aaloáenód; ia:

i rolnofii (Diving),(odio

mini iiš ncgnamtná nej pong: ofabu
mcínldou.“ ©mčtogor.1860 čiflo ].
>. Ia!

amonný bamoríhi gcmčpiffc

(mqi 866—890) ubůmá, 3: na minus

mě bylo itbcna'ct brabům, počet, io! ná.
lcái přiliš mali; :: není pedmbl), že iid;
bylo mnohem mice. Elicioblibcnčiiíi im
toš i bál: o utrpcni fm.í?llbmlli;."“ Stal núblcb, že Glomané ncirabčil ímé bratu;
fór. ©. Sircčel.
ftawímali poblc ře! a lcíůw; ncnamitá:
nie nic pioti tomu, upříti fe ale nebá.
Gpoiimc-li toto iebo bůwobi) 6 honbu
ob nás pcbamjmi gmiči gaiifté i ten  3: ln; Glomonč tčd) nciwobobnčinid) mift
mitenfii ftin, 3: žBclebmbu na Elliot-moč fu mimawománi brabůw nebolipoušiwali,
nebolo! ?lcni to lebo icn poubáfmgfíltna
totiš lopcům a wóííin můbec. 3: brabiít
mnobo & ID pogběmid; čaíid) ua warme
ln počbčiíficl;čafům, icft to flutcčuá
proto!—a, že iw. !chtlmbči na !lRornwč bylo, lit pognnti 5 nému Řrabiflo,
íiblo fmč orcibibiflupilč mimol. QBcltbrab litrů; mnohým wrdwlům a jinym mift
náš [l:—iito flullu nn [maté půbč, ga:
noůcm nnni Ic rámci. i topí iii btab
[micenč trclami apontolflibo žDřctbobia; taniuclioii. 3 m Stalii nalégaii fc čaílo
m ffullu ro ololiS.Belcbmbílčmnálílamnó
pqůflalh) ftarúd) btabů, it:; jábnébo iínébo
brab Gwalcplulům a mopinal fe metro účrln ncmčli), neš. nan: brain; _iupni.
polimb (bráni vmnibo arcibiílupa IIIB: Úřaipobimnřifii ůtočifftč mňa! byla) ob:
rawftibo! !!Bira libu Rolctá nebyla tem) iron; tcvm ali ptcb 7 roh) w iqerádp
ien pouhým bloučnčnim, nóbrš měla to:
“mcicarffód) a lomborbílódi, lbcš to pro:
řcn fmůi mc ílutečnofli lnifné, mcllolcpč bob! oquatelč muflona—malifobč hoblin
:: Jen-oni. stará %elebrab otci! almnul; fla na lolid), mc půbč wobni garajtnócb.
ale onen QBclcbrab, to: ti) bwč bmčm
ŽB doll talomúd) lolů poaůfialod; nalé
Golunílé [: nám l'OAÍlDÍlill), čmčíiuiici
mii fc boinč nářobi lnmcnnc', hliněné,
nám míru :: gilon lůíh; a mambo, ten brončotoč i jtlcgnč.
3. 3 tah—mód: volnoíli šupnitům
negalmnc niti—\),proto ze ici wěrní) lib
nóě mc mběčnčm frbci fméui na ušli)
powftali) m pogbčifii bobř roboti; mne:
liialé.
dmmti bube!
4. Suunto! QSullmrům nagnačuii ic
!Boguůuih).
Glaroaně biiwc hoblin—ffi na tutcdčm
]. „i)čbina náleželarubu; jcbno polooflromč, lttři ob $„null)ntůw, lmcnu
llimi člcncwč toru měli prówo pozit
čubflébo pobmančni, iid) immo nn fcbc
myli, načež roitěgi G pubmmlčnúmi m
lomč ; proto talé aš bo pogbnibo flip
bomčlu rogumčno [(omem běbina
tribu; jebtn nátob [plynulL nintimffciemiuiula
itn ftalcl nemomitó;
proto [: wqmia tuned), ?Baladni, Gcbmibrabflu :: jijnid)
nul voiem mlaftnictma ofobnibo na 36: libi-id). lé; $ulbaři na lfcífonfimiobrů:
llabč bršcni a počínání: imčni (ob zeni boli ob fm. Wctbobia, není lnijctc
$atiía
12861 polřcfliL molu 807
míti). Učitel ; blbin Bolo obili :: bobo:
tel; aboši půmobnč 5namcnalo tn! ialo $ulboři. mobmwnc 21mm; ; Uber, aa

Glomálům pobnte ananimaná — obilí

libnili prúgbnou traiinu mintómi Glo:

:: linie! -— bobotcl, lbcšto m čentinč
oboii toto [lomo přiialo 'na te wbgnam

mam; aft 813, to! 3: 13cm, 213mm) ::

inični, neboli wlaflnictwa

bora Elkana činili; branit: mqi [(man.
!Bolub . flou 932mm.: :: Šulbang.
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5. Se brab tento tal ilul, bolasal
melmi aftrmtipnč $!. Sirečel; ieaero

jmena němeďa oíab ro nné traiiuě fun
tam fe natbágežíci a imma loftelůw [m.

[amé u Hamid; fpiiematelům flulo *Dello,

lžmmeranu,

$eiío; cb čafů 'Břibinomíd)mňa! Blame,
(eb babnifl tamřifiid; a blal) ; lterčboj
jmena ubčlali Němci mlauewéeea 91h:
baři $úlaton.
6. SDIe leloriíce slibného nabit-al
Manillam onen brab "Domina t. i. biz
wčina. Sef! palub na tobePři. lbe men
EDčmin ležel; nčttelimaii gilcenimpbal-Nui
bulbu mimina nab ůílim Emeran—v ba

mapa—rtu a t. b. gain—čemu).

10. Soto miílo to pauonífélenenbč

sni: „Po sem-že stary vrag vzdviže
serdce vragu moravakago korolja
na nas, a není epickopy“, the; ia!
mt. ©. Skeče. melmi bůmoflnč bomobil,

mm má mífto moravskago flame „n ě

mečeakngo“;

míč melmigaiimmě

tctc volebnám we šwčlogoru ob 2.1'uwra
1860. Gmamplul u) legenbč nim; ne
Turnaje ča ataíliflamům Dčmin Smena fluic hůlem, nej mim; ien „lněg'h
arcit tomu vřiímčbčuře, mffat famo tv.—b=
ll. 23910 to inab přibnóllú měmobq
Bořimoic; ;: bv ale Gantoplut po [mrti
bebnouti nemůže, ielileš na l—lislu“Balm
le'j

SDEmiu brat:

Dal :: nunčifb

mčíto

!Dřaqbebum na Ýabi flarúm Glowanům
tej flulo Delvin. Na gačátlu 131690fto:
leti byl na Wlan-umi na ilolamílódp to:
mid;

tě;

pewnó

brab

h'lm být.

7. Gmail bratři uarobili [em mčítč

tmlrůte newite floman:

Něm. Diet, i'm jmenem, byl můbcem
mvimílónr a žDřatla [lula Wario. (Spain,
nesli bo llánlera

bv! múbornú

m Břímě míle—upil,[me—

pulec

5a manšellu

iefl.

& 3talie

mne—baiaaplům.

Du obrali! na míru lřeftanífou GD.-san),
uárob to bnefínid; Blaina; ufcbló, má i
obltql lcflí fw. Rlcmeula t. 101 umu
čenébo D iebo piifobcni na “oralni
íměbči nejlépe florou „panáčrl“ (ulífto
hůl) nejfauc nl: jineho, neš přetlab ře:
de'bo flow-1 „kyrilloe“.
Glarm bratr
!Dletbobiuc byl mnichem na hoře qumc
pláč, a, ia! fe wffal be; balííibo bůmvbu
ptam. te'i kolmým malířem.
8. “Bob touto botou wqrowmímati
Hanno, ia! mr. © Sircčel ptam, boru
Blum—ideu na řeďo:turcdčm poloofhomč.
9. tento lníše melilód; gáflub [obč
giílal :: rvmiřcmáni lřcftauítwí: wqflaa
měl anebo obharoml na 30 lol'lelům.
Ia! lraiina elolo blateuflébo' lečerfn,bhme
bafta. gaie wgbělana ieíl. itím, še Rocel
a Elšřibina m pofluflcnl'lmi aneb tv
přálelfhní G granit; žili, mqimčtluií Ie

lněii

bccbágeli ! Glomanům

emangelium bláfati.
13. Sal poblčbo inlóňlcuí tento
eíiememil n tamenáč byl, lge pamati, i!
ani u lraianům [mi)d, cbliben nebal.
*Jhbloulw fnab přeb fmrti Guma—plula:
mou obcbral Ie bo ?těmeďa, Dal fe
r. 893 lantliřem fiííe nčmeďe', pal bis
flupem *Baíowílqm, 6 ltcrešto [tolice ob

atclbiflupa Salcburftébo Ěbmlmara cir
lemmul foubem fmršcn bal.

14 quima

ncmal fe Runftantiu a byl lulabnibratt,
a

[me' bol poial

Miru lrůle učmeďélyo, io,!malimilpramí,

12. Tento San 3 Benátel na bwalc
Sběrnice (mimi—i ěmntoplulomč potmquie uhání, še talé

bratu), umni w gřitenínádp lejici. Dr. ©.
Sitečel tobo iefl mínění, ze volaly.: Ena:
Riflamoma Qčmina na iišni !Dlommčma
bligfu řelp Íbpie fe lplebali luuíi, ieliloš
ZDEmiu hraniční vemncíti proti Grau

Golani,

čel'lč (tuti

prambčhotela nepobobuo

„Sbliblel'if

[uab hai

múblcbůw,

o [l_mšd; fe bmaltále

čim'

gmínla, rolu tutti 873 a 891, febčli ia
lošto mldfítni ple'me uebolušto šupa (co

milalua) m vvbhaii hčh; Rnčšabn
!. i. m ololí bnenm ofabq ERaq Stanik“

Gmčl. 1859 člíl 20. Gummi

Gaíaf.

Baroš. 705 a 829. .ólamm iicb ofaba
[lula i'utcmčř; lomu tu na mail uepa:
baii čenti fbúblelsi a čcílě i'itomčřice, w
nutili formě Qutomčřice? — Steal po—
dwbq že [: ro wvbnáuí "Břlbim; ; Ellis

traníla milosl Clomané ; on:-lp míče:
(mi ga ním bo ůlatenlla tábli. -—
enočátcl biíluríhvi Blikanllébo nebal
uilcli iíš :qu 826; neb mime, še
prmni

loflel

830—836.

na

SRirře fmčccn bql mqi

(?Biů Gwčtogor. 1860 čífla

22 a 23x
15.

*Dčab-aři, lib

lmene

finlte'bo

půmebně liblell to lmiinód) poburalíhiw;
pal ie nalčaóme m pobbanfhni Gbačarům
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na menu a “Dněpru.“Bečeučgamijtčcbto ' melmi oplati mufcli, irliíoi Mehari, ru
Abouřitofic řiffi moramjlou, bolelo bo
fibrl mntlačeni mrajili inab na maturitu
řadách ciíořům, bí; SBulbart) na tubě
bršcli, bo bnq'fnihe ©cbmibrabíla, brat;
je ojmčlimjlc přeltočili i munici. imulf
lib tento ubaln'ó irabeďó mojwal proti

mnitto

r'ifíe učen—dě jábubnc'

mlýnem; či—

nili, al těmto mpóbům rifař němcdíj,
Sinbři'dj, přiimčnim lBíačnit, přítrž učinil.

*

Wu: $ranbl.

Gmtoplulomi; núllupci icbo toho ale |
Slovo pořndníelovo. Veliký učenec a l'ečnlk aturého veku pravil: „Kdo neví.
co se před ním dále. jako by nebyl.“ Náš národ nevěděl. co se pred ním dčlo;
. proto si jeho sousedé počínali, jako by ho nebylo! Dejiny Moravské byly zaholeny
rouchem temnostl & co se o minulosti naší vlasti vědělo. bylo namnoze nepravdivé; po
nevadt spisovatele historie naši své pera namáčírnli : většího dílu v závisti u globe. Dílem
z nevědomosti, dilem :. nt—kí'cslnnsltehoúmyslu :hnusili ciziuštl Spisovatelé dejiny slovanské
tak, to se našince nemohl bez studu na své otce a na minulost své vlnstiodvoldvatl. Obraz
Moravy, který! roku neuměla aneb nepříznivá mntovalm ptedstnvoval slavné předky odm
dávným synům tak zmrzačené a nehezky. ie jsme od nich svoje zraky opovržlivč odvra—
eoli. Dejiny moravské, jak nám je neznnlei aneb nepřátele lícili, neměly lásku k vlasti v
srdci čteoůh'lv rozněeovnti. nýhrz nechul k Slovanům buditi. Dobře! se spisy tohoto druhu
nebyly psány v I'eči unií a ze tudyi nemohly nakoziti mysl jddra národu, ale te se obme
zovaly un úzký kruh odrodilcňv, jejichlto hlas se nikdy u lidu našeho s důvěrou nepotká.
li jiných národův uctívá se historie jako učitelka pravdy, u nás se uvázal; ve sluzbu lži .
klamu! Největších zásluh o pravdivý dějepis Nor-vy zjednali si + Šaquk :! puk PIII-cký.
l'roz'retoluost Boží daln nám oba tyto duchove velikány v pravý čas; nebol bez jejich
přičinění neviděli bychom v doh) tíslclete památky své dva svaté apoštoly v pravém svetle.
Bez Palackého u Šural-tka nebyl by se stat Velehrad středem svatých tužeb n katolických
snah Slovonův :: rok 63. byl by snad přešel bez významu — bez díkův,_k nimzto jsme
zavdzaui sv. Cyrilln a Methodiovi! — Za stkvelým prikladem nesmrteluého Soluni-íku a l'a—

lnckeho pustil se zemský archiv:" mi!, nadějný V. Brandl, jenž právě vydal: „Knih u pro

kaidého

Mornvann,“ :: nltto na ukázkujsme vynali krasne pojednánío- „lojm tro

vcíeh.“
Pl'ltol ndš a po vlastít'h našich ebvnlne známý s isovutel nazval dílo své: líní
hou pro každého llornvanu;
poněvadž. bohdá brzo nehodi—.
osady, _ ba nebude po—
ctivého Moravuuu, jeut hv !. ni ty nejpotřebnější vědomostí občansko nevdiil a nevyhlrul.
tak jako se zlato 7. lůna země vyváží. Co kazdý vlastenec moravský vedeli mi . bez če
hot se ani neobejde., obsazeno jest v knize panu Brandlu. o jejltto vtemožne rozšíření se
znjisté ušlechtilí národovci, každý v okolí svem. usilovně pomtrnjl. aby žáden Moravan nc

lvčtíl tisieletou památku her vědomosti,

eo před ním h_ylo! V knize pro kazdeho

Moravana ohrozejí so verne všechny neiditletitcjsi doby :; tltli'thr-li 1. zivota nasich. milých
otcův jako v zrcadle. pak se v ní popisuje polohu I—rdsneunií vl. sti, zvykyaobyčejejejích
obyvatelův, povoláni měst a vývoj moravského hospodářství a průmyslu. It'orrmou pak diln
tohoto jsou historická právo markrabství moravského, ježto seinati jest svatou povinností

kazdeho občanu moravakéhoJclikoi pak se vzácná „kniha pro každého

Mor-vona“

neue duchem ciikevním, předvídání: na jisto, ze do roku prve. vydaní jeji cele rozebráno
bude. — Nule kdo má smysl pro pravdu a pro zvelebení národa, kdo rhre, aby lid ndš
ku sebevědomí, národnímu : náholenskemu 1. dvěstčlete dl-imoty procitnul, ručit si pít-čísti

„knihu

pro kazdeho

Mornvnnn“

n nc jednou elc několikrát,aby pronikl Ir jádro,

jak jsme to ralili loňského roku strunu bl. Sarkandra! — (Jím více se tuamivl světlonolei
od západu namdhaji národ nak strhnouti do proudu liebe osvěty a proticirkcvne vzdřlo
nosti a čím tisilovněji jiní zv.—.pracuji k tomu1 aby zůstal her. riín u polomru-ý, tím větší
zdsluhn iltitelův kni—hdohrýrh " spin—tlvponaučných. —

.
(Ani to zvířátko

Drolínůslky.

ne ms s majitel ziiit'lta vtce než obyčejně
zlo b i t i, try' znít i.) Ze sc nejkrat— drátdil, při čemž ho tento zoubkem
čejii zvíře,poldi rozlobcno
bylo, maličko poranil. Hostinský na tuto
pro člověka nebezpečným státi mů ránu nepozoroval; 'za týden ale cítí
že, o tom svědčí následujici odd
v ramenu neobyčejnou bolest a roku
lost. Jeden hostinský v Štětíně (v vždy více sapochá; za 3 dni přikro
Prusku) choval ve svém domě pol— čil k ráně ůpal (Brand), který živoťu
ního zajíce, jehož z kratochvíle oby
lékařské pomoci konec'
.inil. --všelikó
čejnň sám hrniival. Jednoho dne však uitšhopři
www—

ted

Strýček Pravdomil. \
P r av d 0 mil. Posledně mluvili
jsme o společnOsli, kte-rak se totiž

rozkládáv církev

a stát, azmi

nili jsme se o rozliůnosti v nábožen
ství jakož i o rozmanitosti v ttzeai
statnim. Dnos chceme v tom pokra
čovati, pozorujíce, kterak společnost
lidská od prvopočátku až do našich
časů se zmahala a růstla. O počátku
lidské společnosti už víte.

athiopské — 'sou to černochové
al'ričtt. Rudé plémě s černými vlasy,
širokou tváří a ostrými rysy jest
americké, jsou to prabydlitelé ame

ričtí. Snédé

s vlasy černými, širo

kým nosem a velikými ústy jest ple
motmalajské; jsou to obyvatelé ostro
vu Jižního oi-eanu (tiché moře) a Au—

stralie. Žluté,

s očimt šikmo leží

címa a vystouplými lícnymi kostmi
Pozarný.
Nevíme o jiném jest plómě mongolské, sestávající z
počátku, než o stvoření Adama a obyvatelů hlavne aSLai-Skýcil, zvláště
Evy. jen! se nazývají: prarodičové Mongolů (Tatarů) a Ciňanů. Konečne
lidstva.
pak plán-č bílé, zvané kavkazské,
Pra v d 0 mil. To! také v skul k němuž, náležejí všickni Evropčané.
ku jsou. Mysleli sice někteří učenci,
Zv édavý.
Vt—lipak se také,
žeby mohlo byti více praotců lidské mnoholi jich jest na počet?
společnosti, proto že prý lidstvo jest
Pra v d omi l. Plemena athiopic—
ve svém způsobu, v řeči-ch, barvě, kého m—b afrického počítá se na 196
pleti neb kůži a t. d. tak rozmanité,
milionů hlav, plemena amerického
ze původ od jiných rodičů a lůžkem na [. mil., malajského na 200 mil.,
jest ku pochopení. Zatim ale se uka— mongolského na 626 mil. a kavkaz
zalo, že rozmanitost tato vplyvmn ského na 365 mil., dohromady všeho
povětří a pasma slunečního dobře se všudy na 1280 mil. duší (viz Živa
dá vysvětlili. Tak víme, že v pásmu r. 1859).

horkém k. p. v Africe

jsou lidé

Zvédn vý.

A h'to lidé dělí se

docela če rn i, je:! nazýváme mouře— také myslím všelijak die řeči a na—
boženstvi?
nlny, a že i lidé bílí, když v tom
Pravdomil. Ba arci že. Dle
pásmé se usadí, zčernajl, ne sice tak
docela, jako tuzcmci, ate jich potomci řeči mluví přes lOQOjazyků; z nichž
některé posud ani nejsou dobře vy
jisté, tak 1 pak mezi nimi a tuzemci neni
rozdilu. ernosl pleti trati se tím více,
vinuty a vědecky proskoumány, aby
do nějakého příbuzenského Spolku
čím více pismo horké přechází v mir
uéjěl. Tak k. pt. v Americe,
kde jazykového seřaditi se daly, jako k. p.
jest sice ještě dosti teplo, ale přec už to máme v Evropě. Jazyk nús
už ne tak, jako v Africe, žijí Indi českoslovanský jest nesmrtelným Do
ani, jenž maji plet : ud ou. Vstoupí-li brovskym proskoumán s nejhlubším
takový Indian s bílou Evropčnnkou důmyslcm a podle úsudku znalcův
v manielsky svazek., aneb ona s ním, není mluvnice žádného národa s ta
luť jsou dllky jejich, „Kreoli“ zva kovou důsledností sestavena a pra—
né, více méně pleti světlejší. Oby vopis žádného národu s takovou ji

vatelé pasma mírného k. p. Ev r o p
čané jsou vůbec pletí btlé.

Zvědavý.

i také dle barvy ptali rozdělili na
rozličné plemena?

Pra vdomil.

Arci že učenci

eolé lidstvo dle barvy pleti rozdělili
na rozličné plemena, a sice na pět:
na černé, rudé, snědé, žluté a bílé.

Cerne

stotou a přesnosti ustilen jako jazyk
náš. Pravopis náš jest zaroveň velmi
ač ho mnozí mají za
nesnadný: avšak to jsou takoví lidé,
kteří léta strávili, než. ústrojí němec
kého“ jazyka pochopili a sice'poil nú
vodem učiteiov; ale jazyk česky' pro

Snad celé lidstvo jednoduchý;

hlašují za těžký,

proto že jeho sou

stavu za několik mčslcův a sice bez
Kdyby
jazyk slovanský byl druhdy s tako—
vým nákladem času pěstován byval

plémě s hlavou kudrna pomoci učitelské neprouikají.

tou. vysedl mi samicemi, nabéhlymi
pysky a p esk-tým nosem nazvali
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ve školdch jako jiní jaaykové,zajistd
by o něm se sznivčji soudilo a ne
měl by tolik předpojatých anesmysl—
ných odpůrců.
Tu mame takova příbuzenstva

jazyků troje, jazyk

postup a vývin všeho až do našich
časů nestal se jeduým duem, ba ani
jedným věkem. Mnoho tisíců let uply
nulo od stvoíjení sveta. Vždyť počí
táme 6000 let od té doby, kdy lidstvo

totiž romanský, už o sobě nčco vědělo, a čas počí—
tati se naučilo.

germanský a slovanský. K prvnímu
phbuzenstvu počíta se řeč vlaskž,
francouska a španělské; k druhému
řeč německá, anglické a švédská; k
třetímu řeč českú, polská, ruská,
chorvatská, bulharská a srbská.
Šafarík sčítal r. 1842 Slovanův

počátku lidstva a jeho rozšíření po
světě?

Pravdomil

jsou pověsti,

Zvědavý:

Tak se neví nic o

Pravdomil:

To se ví, o čem

jsem se už zminil. Vl se o Adamo
78,691000 a sice: 51,184.000 Rusů, vi a Evě, prvních prarodičích; ví se,
3587-000 Bulharův, 7,246.000 Illy že krajina na Kavkazu v Asii byla
rův či Srbův, Chorvdtův a Bosňákův, první kolébkou lidstva, poněvadž tu
nalezají se jmena čtyr řek, které
9,365.000 Polakův. 7,167.000 Čecho—
slovanůtr, 142000 Lužičanův. Od té Mojžíš v první knize své popisuje.
Ví se dále, že odtud lidstvo po vodě
doby za 20 let se počet Slovanův
do Evropy, Afriky a snad i do Ame—
zajisté přes osmdesát miliouův zvýšil.
se dostalo, a tu roaplemenilo.
lilo náboženství pak dčlisc riky
PHčinu toho udava nam zpráva o
obyvatelé všech zemí na víru kl'e
věži
babylonské.
stanskou, tureckou neb mahomedan
Bartos: Nedá. se určití, kdy
skou, židovskou, budhaistskou neb
asiatskou a pohanskou. Křesťana se ku pí'. obyvatele Evropy do této země
čítá všeho všudy 335 mil., turků 155 se přistěhovali?
Pravdomil: To se s jistotou
mil. židů 5 mil., vyznavačů včr asiat
ských 595 mil. a pohanů l90 mil.. určili nedd, poněvadž se to stalo před
dohromady svrchu uvodenýclt 1280 časem, kde lidé udalosti tohoto světa
mil. duší. Křestanů pak opět se čítá jako na památku pro budoucí poko
170 mil. katolíků, 89 mil. protestantů lení zazuamenávati počali. Častakový
o 76 mil řecko-slovanského obi-adu. nazývámečasempředhistorickým.
Ld'ňského roku snažil se Strýček a vše, což z času tohoto pochazi,

čtenáře Moravanu0 po

měru pravověrné církve ku cirkvi
pravoslavné poušití. Majícc za to,
že se mu to štastná povedlo, obrací—
me opět zřetel čtenářstva lltl pře
dežlému ročníku našeho kalendáře.

Pochybil.

které se sice vyklá

dají od pokolení do pokolení, děje
pisné důležitosti ale nemají. Takovou

pověst k. |). mame o
ech ovi a
Lochovi, dvou bratřích, že připuto—
vali z neznámých krajin do našich

Pocházejí-li všichni vlastí, kde se také hyli usadili. Po
tomci jejich slujl echové a Le

lidé od jedněch prarodičů, pivo jest
tato nestejnost v řeči, náboženství,
pleti a podobe lidské, ho ve všem,
nač. se podivůme, velmi podivná.

Pro v do mil. Milýhrachu, stej
nost není zákonem přírody ani duchu.
Pohledněte na louku, jaka tu rozma
nitost rostlin a květů; pozi-ete do
tváři lidských, jaký tu rozdíl tváří a
tahů; pozornjte dítky jedněch rodičů,

jaka tu nestejnost ve schopnosch a
naklonnoatech! K tomu připojte ičas,
jenž vždy rozmanitost podporuje. Tak

ch ové neh Poláci.

Kdy ale se to

stalo, uueln kity vůhee Slované přistě—

hovali se do Evopy, o tom žadný

mím jistou

zpravu podali nemůže.

Napřed
se myslelo,
se to stalo
v
sto etí patem
po nar.že Christa
Pana.,
když panovalo velké stěhování míro—
dů z Asie do Evropy. Nyní ale mno
hými starožitnostmi slovanskými nade
vsi pochybnost se osvědčilo, že Slo
vané jsou v Evropě tak dlouho, jako
ostatní národové evropští, . že tedy
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tím samým právem autochtony aneb o iich životě veřejném ? líěli první
prabydíiteli Evropy nazývali se ino— Slované také nějaké plny neb kní
žata nad sebou?
Pravdomil.
Pokudlili Slo
hou, jako
iiní. Jaký asi byl domáci
a rtoě.
vaně v pokoji, nezda ae, leby byli u
zivot prvních Slovanů ?
Pravdomil. Ví se o nich, že znali nad sebou nějakou vrchnost,
byli hospodáři. živili se totiž orbou kromě at a r ost ina jich vůle, jen!
& chovem dobytka. V rodině pornu—' všem byla zákonem, a kromě knězíi,
čel vždy jeden mu!, a to byl otec jenž požívali vážnosti a měli velký
rodiny, starosta a kmel, ostatni po— vplyv na zůleti'usti veřejné, (totiž
slouchali. Ženské vařily, šily a praly na správu zemskou), jak to slovo
& staraly se o domácí potřeby. Muž— k n ě z dosvědčuje, z něhož pak po
O věcech vc—
šti obstarávali rolnietví , a chránili vstalo slovo kníže.
mnjetnost pred nepřítelem. Majctnost í'ejných a obecenských radili se sta—
tato byla věom společná, a žádný ne rostové a kněz a lidem u veřejném
měl na ni vy'hradněho práva. Osobní shromáždění, na místech posvátných
ho jmění nestěvalu mezi nimi; kdo & všem přístupných. Když ale byli
co měl, měl to pro celou rodinu. nuceni, hájili majitek svůi, tu! musili
Jmění a práce byla jim společně, voliti zo nebo nějakého v o j v o d u,
kazdý měl právo na utíváni jmění který, trval-Ii boj déle, a uměl-li
dle své potí-eby, a povinnost ku práci vojvoda času Svého dobře použili,
dle povolání a schopnosti své. Kdo zůstal i v čusu poko'něm neztídka
o takový voj—
pracovali nemohl, byl přede od ro jejich představeným.
diny vydržován; proto u nich neste voda pak držel svůj dvůr, a rád vi—
valo žádných žehrňků, unii. sirotků, děl statečné lidi kolem sebe, kterých
ba ani cizinců, nch kazdý, kdo do nnd oslatn' povznesl a vyznamenal,
l'mliny byl přijat, nastoupil ltnt'íl jen věc přirozeně — a tim povstal
průvn rodinná, a stal se jejím sv 0 tak zvaný stav panský noh šlechtický,
hodnj'- m ddcm. Proto ncvcdčli Hlo který nikterak sc nevyvinul
vnnc nic o nevolnictví
n pod ?. prvotního řízeni slovanského, jenž
d a n o a t i.
milovala rovnost n svobodu: nýhrl
Bartoš. A jak tu bylo v ohle Malenka-m byl různic n nepokojů ::
du náboženském?
nepříznivým sousedem. Neboť právě
l' ra v d 0 mil. Víti-, že naši pied to, že lid slovanský, pokojně živ
knvó lí'l'll'v Sv. Cyri lem a Metlmdmn
byli na vín| křesťanskou ítlll'flt'ůnl.
Před tím hyli pohané. l'h-dc alu

_jx'e,na válku nemysld, bylo přicinon,

1.0 od výbojny'ch

Němců býval

Casto přepaden a poznendhla pod
znali jakousi liyllmst nejvyšší, která mančn. ApOněvadz nni vnebezpečen—
všechno vla řídí, a nnzy'vnli ii Svn n— ství ncnmcli porůani kmenové slovanští
tn v itc m ltlallicí- me ji im Velehradě.
Spojili SP. v silnou jednotu,
nýbrž.
Mělo prý čtyry nbliěcje, nhy videla
íinždy' kmen o sobě vojvodon svým
do všech ctyr uhlí. cvěla. Také ma'-Ii proti nepiíleli se bránit, stalo se jim,
laků—zi tušení o livsnu'to-lnnsíi ílílŠl', jako těm ovcům od vlka. Ncpřítclje
& o odměnách neb trostcch na věc den kmen po druhém sobě podmanil,

nosti. Sluzby náboženské konali ve
řejně, na místech posvátných. v hů
jech pod lípami, který strom také

mnoho severních

slovan

Bartoš.

A což nebyli Hle

vnně dosli ndatní?
Pravdomil.
() ndatnosti Slovn—
nů nepochybuje žádný. Vždyť Slova
né porazili T_atarn n Olomouce, Tur
A vi se také něco ka u Vídně, Svcjdu u Lntzen a Pul

proto
stromem
Slovenským
nnzý
vi. Služby
tyto pozůstáva
y vscohětích,
zpěvech a tencech, národu našemu
přirozených, čímž zalihiíi se chtěli
bohům, jez vzývali.

Bartoš.

tak že

ských kmenů v nynější německé říši
vyhubcno a poněmřcno bylo.

9.

13!
lavy, za dnův našich;

ale tenkréte

nebyli cvičení v boji a zbrani. po
nevadi milovali více pokoj, rádio a
pluh než válku a meč. U Němců bylo
ale jinak. Němci na lov, honbu a
výboj zvykli, byli ve zbrani cvičeni ,
řízeni pak měli tak zvané |"a udat—
ni aneb panské, kde pán byl vle. n
lid mu jen otročil. Svoboda to podle—
hnouti musila zevnějšlmu násilí. a
poněvadž Slované od toho času vzdy
více neb méně od Němců záviseli.
poč-olo i u nás řízení _nčmeckému
podobné se ujímati, až pak v čaSech
tak zvaného sll'edOvčku Se jemu

často i vojvodovi, knllati a
králi,
aneb jak se zem—kyvladař
jtnenovnl, jemuž povinen byl plispi
van na potřeby zemské, pomáhali ie
válce jistým počtem bojovntků, a

ztičaslnovati ae v zemském řízeni či
u: verejnem život *. Byl li pan do—
bry,

tedy byl Život pod

llllu Obšloj—

ny; byl h zlý, bylo to k neiyclržeol.
Hodní páni starali se i o duehovni
poll—eby svých poddaných,
atavMi
elu-ilmy a školy, vydrtovali knéza
a učitele, a stali se tak zvanými „p a—

tronys'

S lidem vyjoilnavalopanské

úi'udnicevo skrze. tak zvané „I'u j t y',
jen). byli představenými v obci, a
panské narizeni po obcích oznamo
vali; proto nebyli mezi svými sou—
Pra vdomil. Možná, aspoň vi sedy tuze milování. Celé toto i'lzani
me z životopisu av. Cyrilla a Metho— jmenovalo se iízení feudalni neb pa
déje, že němečtí biskupové proto trimonialui, jenž počalo asi ve 12.
tyto svaté ohžalovali v Římě, poně doletí, » vzmo za své roku 1848.
Z věd uvy'. A bylo to v obcích
vadž se báli, žeby naše kraje, které
už považovali za své, od jich biskup po ten celý čas pořad stejné?
Pro vd 0 mil. Ne, nýbrž děly
ství odpadli, a tim žeby byli pro lvu
doucnost zkraceni ve svých důcho se sem tam všelijaké změny, které
dech. Lze z toho soudili, že tenkrát.: přechod slovu patrimoniálniho v ny
ui desátek v Německu se odvédel. nější stav svobodný p ři p ra v o v a-\
A robota snad u nás tenkrále po ly. Jak jsme už pravili, byly obce
vstala, když se za příkladem Nemcův napřed jen větši rodiny, jimž bylo
veřejného života stav panský
jmčnl veškeré Společné. Tul snad
byl zmocnil na mlatě přirozené vol sluly obce osady neb osada znamena
nosti a svobody. Pán ulelil lidu nějakou usedlost. Později, když rodi
svému nějaký pozemek, a tento lnu ny se množily, rozdělilo se i jmění
bil zaso panu svému pomahntiv praci Společné mezi ne, a tu snad dostaly
t. j. rohotovati.
Možná, Že to osady jmeno dědin, v které každá
syla napred smlouva, která pak pro rodina měla své dědictví, ačkoliv by—
potomky stala se dědičnou. Čím více chom slovo d (! din a i na pana
moc zemské se zmébala, tím více od potahovati rn hli, že ta neb ona—osa
Byťbyale
poddaných sa žádalo, tak ze tito v da jest jeho dědictvim.

docela vyrovnalo.
Bartoš. Aba, tu povstaly my
sllm roboty a desátky?

mnohých krajinách docela s télem is
duši od prvních záviseli, a pán ani za
život poddaného svého nebyljodpovědny.
Zato arci nevěděl poddaný takový nic
o vládě ,v tom způsobu, jako nyní

jest, neplatil dané, neznal žádné
vládní zákony, úřady vojenské a od
vody. Pro něho nebylo vyšší moci,
jako panstvo ; od toho za visel ve všem
všudy, vůle Panova byla mu zako
nem, služcbnlci jeho byli jeho před
staveni, Pán vládnul ve svém okresu

skoro neobmezeně,ano vzdoroval

jednotlivé pozemky mezi rodiny se
byly rozdělily, zůstaly přede lesy,
luka a tím i pastva' všem dohromady
společna. Pra'vime všem , nebol ob
čané si byli posud skoro rovni , a
domkářů v obci nebylo, . protole
bylo tenkráte
lidu ješte malo ,
občané sami dostačovali ku vzděláváni
půdy, a kde pracoval měl také podíl
v majetku. Když pak v některém
mlatě lidu přibývalo, tak že už pro
ně nedostávalo se majetnosti; tut
stěhovali se jednotlivé rodivy neb
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celé kmeny do krajů méně obydle

ohodní a řemeslnické, které zvláště

ných, z méně úrodných do krajin ú— platnost měly ve městech zvláštními
rodnějiíoh, ze severu k jihu, z vý vládními privilegiemi opatřer'tých. Tim
chodu na západ, jak nám dějepis často s'aly se jistá města obcemi svo—
hod o jm i, počaly řevnili se stavem
o takových pohybu—ch národních vy
prevuje.
panským, a vždy proti tomulopanov—

Zvědavý.

Tedy lidé zabývali nika podporovaly. Pomoci jich kro

se z většího dílu r—lluiclvlm?

Provdomil

tit panovník odboj panstva, abychom

Tak jest, a když mluvili dle mody, centralisoval (sou—

už rolniclví kvetlo, leželo řemeslniclvi středoval) vždy víc a vice moc státní
a průmysl ještě v kolébce. V čtrná— v osobě své. Z té doby máme v Čen
ctém stoleti žili v dědinřeh od řemesla chdch & na Moravě více tak zvaných
jen: kovář, krejčí a švec, v krajeeh královských měst, a víme, že Pře
hornatých i truhlář, bednář, kolář a mysl Otakar proti Rudolfovi Ra
tkadlec. O ostatnich řemeslo.-chvědělo kouskému už r. 1278 na tak zvaném
se na venku mělo. Jen v městech po Moravském poli padl proto, ze se mu
čali se řemeslníci toho času trochu zpronevěřilo panstvo, a to snad zase
pro jeho naddržovani živlu německému
volněji pohybovali, a do našich mo
ravsky'ch a českých měst stěhovali se v městech
řemeslníci němečtí velmi rádi, ponč
\ Zvědavý. A v čem ievnivosl
vadž panovníci všelijakýmivýsa tato mezi panským & městským sta
dami (privilegia) jich stav podporo vem prospěla obclm venkovským?
vali, & města trhovními

a mnohými

Pravdomil.

Na oko ne mnoho.

Ona jim spíše byla na škodu, poně
vadž musili jednotlivě obce pánům
svým poskytovat pomoci jak statkem
tak lidem v zápasu .s městy. Za to
ale samostatnost měst klestila cestu
i nynější samostatnosti obci a samo
správě. Vlada, jsouc jednou v právo
Bartoš. A kterak tak?
mocnosti své ustálena, počala vládu
Pravdornil.
Byl to podivný svou rozšiřovali i na tak zvaný stav
čas tenkrát.-, a jak Ísem ul pravil, li-etí totiž sedlský, a ujímati se jeho
našemu dUCl'IHnepodobný.
Š'echta záležitostí. Od času, co začalo pod
byla panami v zemi a lid byl těmto danstvo. co se k Slovanům přistěho
vala z Němec íeudelnost, neměl osad
pánům pndrobeu, a oni síclIFCev pev
ných hradech a zámkách často opo— ník majetky pojištěny; neb když ze
vazovali se vzdorovati panovníkovi mřel, dědil po něm pan; později teprv
teniskému. Trot bylo pro vládnl'e velmi osadnikovi potomci,. ale nebylo v
smutné poslavení, tím více, poněvadž tom žádného pravidla a zákonu , až
skoro ve všem závisel od pat-ů, jenž teprv v 15. století zde se, že vláda
byli jako prostředníci mezi lidem & počala eařizovati, aby do gruntovních
nim. Zaleieli musilo ledy každému knih zapisovalo se vlastnictvi osad
vladaři na tom, aby v zemi vychoval
níkůcostala jim p atřicl majet
si jistý od pánů neodvislý stav zem nost. Za to arci musili na kanceláři
ských obyvatelů, klerýby pánům nebyl platiti jistou den z majetku tohoto,
tak poddaný jako sedlací a kterýzby ale louky, lesy, pastviska a jiný ma
vice od vlády zát-ieel. K tomu se zdál jetek obecný nepodlehal prý žadné
panovníkům stav řemeslnický a pril dnni az do 17. století. V století 16.
myslný nejlepe sc hodili. ! podporo
vidíme už rolníka míti své čelediny
vali tedy stav tento, jak jen mohli, a nadennlky, cimz arci nastává u
chránili svobodu jeho proti stavu venkovských obci rozdil mezi majet
panskému, davali veřejné zakony ob -nostt, a mezi prayými občany a

jinými pravy opatřili. Proto také až
posud v našich městech tolik něme
ckého živlu s'e udrtelo. Nečinili to ale
penmníci jen ku zvelebenl fenu-Sol
a průmyslu, nýbrž spíše ve prospěch
svůj a ku povznesení své vlastní pravo
mneltoslí.
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příslušníky. Tui kynula í potřeba ja
kéhosi obecného řádu, a obce, násle
dujíce cechy řemeslnické, sestupují
se v hromadu, a počínají činiti už
jakousi osobu moralní (mravní)

Bartoš.
vše unáhati,

měst a dědin v řadu

s dvěmastavy

prvními, totiž se stavem šlechtickým
a měšťanským,

tak že nyní v zem—

ských sněmcch nezasedaji jen paní a

Ba arci, tak se muselo poslanci královských měst, nýbrt v
a musel jeden druhého stejnémpočtui poslanci venkov

podporovati, aby vzájemnou podporou
získala všeobecnost, a i to, co se
zdálo být zlé, jako ty třenice mezi
šlechtou & městami, sl0užily k do
brému »— sloužily k tomu,

aby Ši!

národ nlš očistil od poddanstvízNč
mec k nam pliSlého.

Pravdomil.

ští, a staré stavovské řízení v skutku

v řízení zemské se proměnilo.
Bartoš. h'dyby nebylo r. 1848,
tedy bychom robotovali už dosavád?

Pravdomil.

To snad ne. Vždy:

se budete pamatovali, to už rok před
tím vydala vláda zákon o vybavení 2

Když už jednou roboty,

vláda i do venkovských záležitostí
míchali se počala, tuť hleděla rolnický
stav z dosavadního poddanství pan
ského vyinaniti. Tak byl vydinv Ra—

kousku r. 1680, "38 jakýsi robotní
zákon, který obmezil robotu na jistý
určitý čas, a byl jako prostředníkem
mezi pánem a poddaným. Začátek to
obmezenosti poddanské. Pod hlaiii
Teresii a Josefem ll. pokračováno ve
směru tomto, & určeny jednotlive pády
vykoupení z poddanosti. Tím nabýval
stav rolnický jakéhosi veřejného po—
stavení a práva ve státu, jakéhosi
samostatného postaveni proti panstvu
svému. Krajské úřady byly zařízeny,

jcožmělypoddaueho proti pan
slvu chrániti

venkovských

stejněoprávněnou

který se měl, nemýlím—li se,
ve třech letech uskutečnili , a sice
vzájemným dorozuměním panstva a
poddaných. Následkem zákonu tohoto
už mnozí z poddaných byli se vykou
pili z roboty Spise, nezli vyšel zákon

od sněmu iičskeho,

že robota

musí prestali. Z toho vidíte, to to, co

jest na čase, řekli bychom, co jest
nule, vždy se musí stdti, a in k tomu
není zapotřebí prostředků naailny'ch.
Arci že vykoupení ?. roboty stalo se
rychleji a lacinčji, když se toho vláda
a sněmy ujaly, nezli by to bylo dhve
bývalo. Neb dorozumění takove, kde
jeden má popuslil od toho, co po
dlouhý čas bylo jeho, k prospěchu

druhého, lest velmi choulostivé a tetka,

v právech, a bdíli jak jsme mch posledního času prile

nad zákony vládními k prospěchu
stavu třetího vydanými. Sem tam se
tak stávalo, jinde ale spřátelil; se kru| .
ští úřednici & panskými úředníky, ::
zapomněli na své povoláni. Pí'ecc ale

zitost pozorovali v Rusku, kde se lu
same se stavem iolnickým dčjc, co n
nás se stalo, aneb jak to pozorupzun
u nás z ohledu imsnrh zalezitosti nn

rodnírh.
Zvědavý. A jest vybaveni toto
zení » v zemských statutech stav z roboty v skutku pro rolníka tak
třetí žádného zastoupení. Jen šlechta prospěšné?
Pravdomil. Podivno, že.se tak
s poslanci několika měst králov—
ských
rokov—alatu o potřebách a zá— ptáte. Slychával jsem sice sem tam
ležitostech zemských. A v časech po i mezi sedlákami chválili stav staré
slednich, kde vlada všechnu moc ve poddanosti, že prý nebylo tolik platů,
Vídni scentralisovala neb ssousti'edila, a páni že nyní nic jim nedávají; toí
byliale naskrze n ehosp odál'i, aneb
bylo i toto zastoupeni zemské jen
maikarddou, bez podstatného hlasu a lidé, kteří se vším jen na druhé se
práva, a sněmy panské odbývaly se spoléhali, sami se k ničemu nemajíce
pro parádu; až rok 1848 všemu leda a důslojnoslilidské dosti sobě nevážici. \
bylství učinil konec. Neb nejen te
Vyhavením z roboty stal se rolník
zrušil robotu a dostatek, ale postavil pravým vlastníkem nejen svého mn
i tak zvaný stav třetí, t. j. obyvatele jetku, ale i svého času, co! stojí
neměl posud Ve veřejném státním “ri—
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za velmi mnoho. On může nyní vle
chen svílj čas jen ku svému prospěchu,
ku zdokonalení světlo hospodářství
vynakládali, coz napřed nemohl. A
co někdy byl pán, to jesl nyní rolník
také. Jako on svůj nejlepší čas vě
noval někdy pánovi, tak má nyní svě
ěelediny a nádennlky, kteří svůj čas
věnují jemu. Že nyní musí více pří
spívali ke státním potřebám, nežli
dříve, jest spravedlivě apochopileloé.
Neboť, poněvadž vláda í venkovské
záležitosti vzala do svých rukou, “tedy
má více vydání; a rolník výbavou
stal se oprávněným státním občanem,
a tedy jest jeho povinností, k státním
potřebám přispívali. Za to ale má to
utěšeně vědomí, že, když vykoná
svoji povinnost, žadný mu nemá co
poroučoti. Sedlák přestal býti podro
beným osobě

statkář—ové aneb jeho

úředníkům a stojí nyni výhradně pod

— zákonem.

zdokonalení svébo' hospodářství vy
nakládá, a čeledín, domkář a nadenník
nalézá jak u pana, tak i u sedláka
dosli práce, zaměstknání a výživy. -—
Zmábánhn se pak rolniclví zmahá se
i průmysl a řemesla. Neb nejen že
rotniclví a hospodářství domácí mno
ho strojů spotřebuje, a jich dělání
vymáhá; ale poněvadž hospodář do
mácí čeládkou své práce obstarávali
můte, věnuje syny svě ku povolání
vyšším, dá je na študie, obětujeje
vědě, obchodu a průmyslu. Takovým
způsobem zase hospodářství splácí
stavu městskému dluh, který tento
podporovaním stavu rolnického při
výbavě jeho z poddanosti panské u
něho byl učinil. Tot ale ještě není
vše. Hlavní věc jest, že vybavením
timto vřadčm i venkovan do řádu

oprávněných

lidí, ze byvnapřed

jen jako služebníkem druhých, stal se
nyní panem svy'ín, nemaje dříve práva

Pocbybil.
Nemohla Hll'-robota
uz dávno přestali?

žádného, zasedá nyní na sněmu zem—
ském, ba i říšském mezi těmi, jimž
Pravdoníil.
Milý brachu, ěío— se dříve kol-il.
věk nedělní čas, ale čas se tvořísaín,
Zv dcla vy'. A kterak to tak při
a člověk může jen tenkrátc piiSobit, sto? bylo to nevyhnutelně spojeno :;
vybavou?
hodí-lí se pro čas. A tak jest to se
vším. Věc, která není na času. neuj—

me se, která ale jest dle času,
ta se uskuteční, bytby i jednotlivci
.se ltunlůhall jí pl'ekáietl.
Robota
měla jen dotud nějakého smyslu a
s platností, dokud se nedostávalo
dosti srl pracovoých. 't'u prospívulo
hospodářství vůbec, aneb kto-rak by
by bylo panstvo velkou svou majet
uosl mohlo vzdělávali, kdyby bylo
nemělo svých jistých pracovníků a
dělníků. Za naších časů ale, kde za
lídněním krajin, povstáním čeledínů
a domkářů v dědinách, jako podruhii
v městech, síly pracovně se zdvoj— i
ztrojnásobnily, byla by obráceně
zase robota na škodu jak hospodář
ství, tak ina škodu samým pánům či
vetkostatkářilm. Samým pánům pra
vím, nebo! za cenu výbavy obdělají

oni si pola svá lépe a levněji. nežli
napřed se to stávalo robotou; hospo
dářství pravím, nebot od roboty osvo
bozený osadník čas získaný zase ku

Pravdou-til.
Mili přutelál to
jest od jaktíva pravidlem, to ve vo
'rcjne'm životě platí ten, na kterém
něco uloženo.
Všioklli lidé nejsou
stejní, n ten, juli nad ostatními bud'
rozumem, bud smčtosti, bud bohatstvím
se vyznaluctlává,
měl vždy věthl
vážnosti a ptelnosti u ostatních. Tak
to bylo vždy a tak to také zůstane,

poněvadž jest to pravidlu přiro
zeně.
Viděli jsme, že i v pradáv
ných časech, kde lidstvo ještě ani
slevami ani bohatstvím se nedělilo,
udržovali veřejný pořádek starostové
a knězi, jakožto nad ostatni rozum
nější a zkušenější. Pak když se po
čalo zmáhali panstvo,
mělo ono
spolu s nejvyšším pánem země veřej
ně právo a řízení v moci. Později,
kdyz podporou

vladařův i města po—

ěaly se vyvinovali, nabyly í ony
spolu s pány jakéhosi práva veřej
ného, zasedaly s pány na sněmu,
rokovali

s nimi o veřejných a zem—
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ských záležitostech, a patřily mezi
tak zvané oprávněné stavy zemské.
Jen venkovské obyvatelstvo, ponč
vadž žilo ještě v poddanosti, nemělo
žádného práva a účastenství v zále
žitostech veře'ných. Zrušenim pod
danstva muse i tento trpený stav
přestali, a od roku 1848 bel-c stav
tak zvaný třetí s dvěma předešlými

tům; at se spolčí dohromady,

vznésti se na stupeň té du

kdyby každý heSpndař se svými pol—

aby si vzájemně pomáhali. Hospodáři
at zakládají zase hospodářské spolky,
kdehy o hospodářských věcech se
jednalo. Neboť iná-li svoboda v skutku
být tak užitečnn, jak v pravdě jest,
tedy musí všudy a ve všem úplně
provedena býti. Tot pravidlo hlavni.
Obchod řemes'a, rolnictví musí býti
stejného podílu v životě veřej
Svobodné, t. j. jd mohu zboží vy
ném, & zasedá s nimi na sněmích rábčti kde, mnoho-li ajaké chci; mohu
zákonu ddrný ch. „Stejné povin— je vyvážeti kam chci, prodáveti kde a
nosti a stejné průva; rovnost před zač .ehci; mohu "8 pokud svými na
zákonem bez ohledu na osoby; rov kládati jak chci, odprodati komu a
noprávnost jak osob, tak řečí a nů kdy chci, přikoupili od koho a kde
rodnosti ;“ tot hesla času nového, a chci. Všeckny obmeženosti,
jak
jak doufámelepiíh o.
'
se ukázalo, jsou jen ku prospěchu
P 0 0 h y bi !. Krásná to slova, jednotlivců: volnost však jest ku pro—
ale neplní se vždy v životě!
spěchu všech. Kde se kupuje laci
Pr a vd o rn il. 1 to pochOpitelno, něji, než kde jest více kupců? kde
neb zákon na papíře není ještě za jest pečivo lepší, než kde jest více
honem v životě. Květina z venku pekařů? Proč radeji kupujemev mě
nerůstv, a bytby bylo povětří kdoví stě, kde si můžeme zboží vybrat,
jak příznivé, nema-Ii uvnitř životní nežli na venku, kde musíme vlít co
šťávy, jenž je k růstu podí; toto nám dají? A tak jest to se vším.
příhodné povětří jsou dobré zákony, Proto také svoboda řemesel a živno
vnitřní životní sila ale jest duševní
sti už od máje roku 1860 vyřknuta
vzdělanost,
které. ke provedení a staré cechy ziušeny. Svoboda rol
dobrých zákonů napomůhá.
Mají—li nictví, t. ]. svobodné odproddvani
nadzmíněná pravidla v život vejíti & pol, až posud neuvedeno, ač i na
tu se ujmouti, musí lid u vnitř ku ně musí pi'ijiti. Myslí sc arci sem
provedeni jich dozrdti, a po tam, žeby polnosti se rozkouskovsly,

ševní dokonalosti,

kterou Ony mi mohl nakládati jak chce; ale to

požadují. A to jest nynější naše úloha.
Dveře k blahu společnému jsou nám
odevřeny, překážky odstraněny, zdlolí
jen na nás, abychom vstoupili do chra
mu obecných vědomosti. Nejen abychom
věděli o tom, co nám s ostatními ny
ní stejně oprávněným občanům věděti
třeba z ohledu záležitostí veřejných,
o které jsme se napřed nestarali,
ale abychom poznali i nynější úlohu

jest předsudek, jakých mnoho posud
ve hlavách lidu našeho. Iusíme vše
považovati ze stanoviska ob cené h o,
a nesmíme z jednotlivých pádů souditi
na všeobecnost. Jestliže prodejem
roli jednotlivý hospodář, který si
neumí majetnosti své važiti, přijde
na. mizinu; z toho nenásleduje, že
svobodný predaj pol vobec jest zla
vec. Pro nedbalého hospodáře jest
třetího stavu, stavu to rolnického všecko zlé, i ta nejlepší zařizení.
a řemeslnického v obecním snažení Zůstaňme ale přitom půdu, a po
a životním namáhání.
ptejme se, kdo koupí to pole? Zaji
Zvědavý. A jaké jest to dlo sté hospodář lepší, kteremu peníze
ha, která nám nyní nastává.
zbývají, anžto onomu se nedostávaly.
Pravdomil. Jest to úloha zdo Kdo z nich bude pole lépe obdela
konalení-se v tom, co nám jest nej vati? Ji—tč, že nový hospodář, neb
Pro všeobec—
bližšího, v rolnictví totiž a v řeme mu na něm zdleleno.
slecb. Víme, že řemeslníci malí maji nost vyplyne z toho tedy větší uži
nyní těžké postavení proti fabrikan— tek, neb kde jsou dobří hospodáři,
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lam sa docílí více a Iacinějšího obilí.
Velký hospodář odprodá, co má
zbytečného, aby to ostatni mohl lépe
obdělávali; malý bude, přikupovati,
aby se zmohl. ] řemeslník si zakoupí
něco roli, a bude dobře 0 to dháti,
aby na něm vytěžil, čeho pro svou
dowdenost má zapotřebí. Proč jsou
pola obyčejně okolo měst lepší, než
okolo dědiu? Poněvadž měštao, jenž
má rolí málo, rádby z nich měl ta
kový užitek jako rolník, jenž jich má
více, a proto je lépe obdčlává. Jisto
jest, že svobodným prodajem pol ho—

dobytek vyháněli jen proto, aby vy
šel ven na čerstvé vačtři. Kdyby
taková obecní majetky mezi jedno
tlivce se rozdělily, aneb aspoň pro
najmuly, oboje pod výminkou, aby
se z nich něco k obci splácelo; jak—
by každý svůj kousek pilně obdělá
val, jakby každý hleděl, ten nejmenší
plácek ke svému prospěchu použiti,
jakby mnohému chudákovi tím bylo
spomoženo! A obec by tím nic na
lratila, snadby její příjmy ještě se
zvětšily.

Bartoš. No možná, možná ta
ké, žeby se pak zase jiné neanáze
vyskytly, o kterých nyní nevime. Na
Neboť jistč každý prodá jen pole to, každý půd ale skončíme rozmluvu
které mu jest z niky, a koupi to, co naši veseleji, nežli jsme ji byli
má při ruce a jako u huby. Ale ne— začali.
jen že výnos pol se zlepší a zcelo
Pr avdomil. Mátepravdu; za
skon
váuí postoupue, nýbrž i ceua pol se čalijsmespoddanstvím.
zvýší, neb každé zboží, s kterým
číme se s v o b o d o u. Viděli jsme,
mohu samostatně nakládati, má větší kterak společnost lidská růstla a zmá—
cenu, zvlášť zboží takové, jenž se hala se v lidnatosti i v právech.
nedá rozmnožiti, jako polnosti vůbec, Kterak v dějstvu světovém napřed
a kde kupců vždy více přibývá, vládnul jakýsi pořádek přirozený,
anžto lidstvo vždy se množí.
kterak pak panstvo, měšťanstvo a ko
Bartoš. Tot bychom tedy měli nečně i stav rolnický domáhal se v
krásné výhledy do budoucnosti?
zemi jakéhosi práva veřejného, až
Pravdomil.
Arci že krásné. ho i podosáhnul. Aby toto právo se
Při svobodě rolnietví bude i v obcích uskutečnilo, musí každý stav činiti, co
zapotřebí. obecné grunty, pastviska, mu přindlcži v postavení tomto ve
louky nějak lépe zužitkovati, nežli řejném. A i úlohu tuto vytkli isme
se posud stávalo. Jest to věc uznaná, pro stav rolnický. Budiž každý tím,
že majetek takový nenese len užitek, čím býti má, a co čas a všeobecnost
jaký by nesl, kdyby patřil jedno
od něho požaduje, a pak snad ne-li my,
tlřvců m. Veřejná. paslva bez toho aspoň potomci naši dočkají se bla
přišla u hoduých hospodám a v po hýeh časů, 0 která se všichni dohí'i
kročilých obr-ich z obyčeje, ledaby lidé nyní zasazují.
Fr. Dědek.
spodáí'stvi se zmůže, a také scelo
vání samo sebou půjde ku predu.

Pozn am e n i ní. 0 „Strýčkovi Pravdumilovi' docházejí mb. každoročně zejmena od bodrýeh
venkowmův děkuvael listy: „ze se jim tuze libi.“ — Mv se o i-etných těchto
osvědčeníeli čtenářůvj .Moravana' veřejné zmiňujeme k útěše p.. apiewvatelovy a pak na
důkaz, jak cbtivý jest lid naš čtení naučného.

\

Drohnůstky.
Jeden člověk byl poslán z Lip...
do Brna. Nabral sebou potrebné po
travy, eo myslil, že vystačí cestou.
Když však druheho dne po poledni
přišel až pod Cemovsky' kopec, ješte
tedy as půl hodiny od Brna , dojedl

poslední kousek chleba. -- To ho ale
tak pult-kalu, že obávaje se, aby je
š“é až do Brna hladem nezhyuul,
obrátil se zpátky, a hajdy domů —
pro nový proviant.

-

(Anjel strážce malých vět knedll. Osm jich šťastně shltal,
dítek.)
Ta potěšitelnd víra — kte nad devátou však ustana tak se na
ráž ale nesmí meze opatrnosti rodi ni dopalil, ie vstana zvolal: „Basa
čovské přesahovati — že malé dílky mal
Kdybych byl věděl, že si s
jsou v obzvlaalnim opatrování Božím tebou naposled neporadím, -— první
postaveny, byla roku 1855 na jedné bych tě byl snědll“
lrancouské železnici pronikavým při
Onemocněla manželka tak těžko,
během dosvědčena. Jakasi totiž paní
F. odjela ze stanice'Rionu s tříroě že muž pro lékaře poslat musil; když
ným chlapečkem po železnici do Du ji prehledl, do lékárny předepsal ::
xe, kdež ji manžel očekával. Seděla ven ze světnice se juž ubíral, vyšel
na kraji sedadla u dvéli vozu. Mezi za ním i manžel, a v síni ho zadržo.
jetím hrklo silně, bezpochyby pro ka rozhodne mu pravi: „Pane doktore!
mónek na koleji, vozem; dveře se je to juž jedno, povězte jen pravdu,
otevrou a chlapeček v lůně matky jak to ani stoji? nebo at umře nebo
posaděný vypadne na železnici. Vše ne —- já se ženit musím l“
obecná hrůza! Matka se chce vyho
Jistý hospodář měl páru velmi
diti za dítětem; spolupocestní volají
úskostlivě, aby strojník parovůz při způsobnyeh dobry'eh koni; o trhu
stavit; ale daremně jest voláni vhlu když s nimi na náměstí stál, přišel k
ku železnice. Tak se dojelo uprostřed němu dobře iišaceny pán, a tázal se
zoufalého nni'ikdnl matky do nejbližší ho: „Prosím vás, příteli, čím ty vaše
stanice Duxe, odkudž ihned do Riouu koně krniilu ?“ „| co vám také nn
lelegraí'ovano, aby se uden \Iak uc padii ?“ odvětil dovit'divy hospodář,
posílal, dokud návěští nedojde; spolu „želiyizli já koně krmit, — oni žerou
pak vyslán parovůz po železnici zpat sami.“
kcm, kterýž proařetodluč jedu, chla
V nieste na rohu stal drvoštěp,
pečka našel na kolejích žechnice, v
tichem spanku polii'lženého. Tak ho který z holých rukou byl živ, o jedl
našli a tlesoucim rodičům odevzdali, chutě _jůterniei. Přistoupil k němu ka
načež chlapeček oči otevřel a rodiče marád a. položalostně inu praví: „Tys
své těmi slovy uvital: „Prosím za pletu živ po pansku, je toto musim
kousek chleba !“
jidati suchý chléb, a ty si peehutná
v“ na játernici a to bez chleba.“
„Ahn“, odvěti mu onen, „bud helmy,
Velrbny' pan vyšel si na pro
chazku; když se ju?. vracel, zachvátil utrhni své vlastní hubě. jako ja, a
hu nolny lijavec, tak že sotva se do nevydávcj zbytečně peněz za chléb.
stal k prvni chalupě pod strechu. a budeš si také moct koupit jatennizif
Ze de.—“st
ale juž dlouho trval,a

že tak

brzo přestane, se nezdálo, nabídla
dslužna Iiospodyň vel. pánu: „Vel.
pane, naše Maryša vam ráěí sbélinout
do fltry pro kanapé.“
Na kancelář přišel jeden mladý

soused teprv oženený. Pan kanceli
sta se ho táže: „Kdo jste vy ?“ On
chudák vyznal a nezapřel, l'ka: „Já
jsu mojí ženy muž !“
Jeden liusar dostal k obědu de
Y'r—'s

V jednom městě měli velmi zln- \
myslněho blázna, tak že se mu kaž—
dý juž z daleka vyliy'bal. Když juž
mnoho stížností stranu toho i k slav
nému magistrátu přišlo, slavný magi
strát následující žádost zadal k ředi
telství blazince: „Máme zde velmi
zlomyslného blázna; protož nlžepsany
magistrát uctivě žádal, aby byl blaho
sklonně přijat to blázinec! Na to
přišlo vyřízení: „že pro tolik osob v
ústavu ani mista není.“

Stoletá památka sv. Bonifaeia
ve Fuldě &Mohuči.

Němci slavili v měsíci červnu
r. 1855 ve Fuldč a Mohuči pamatku

jedenáctistoletou

smrtimučen

nické sval. Bonifacia,

daleké země německé schodil, aby
německým národům, jitto v pohanstvu
ůpdli, lásku

a divy krite

zví—sloval,

velikého že on světlem sv. evangelia tmavý

apoštola německého národu, kteroužto
smrt dne 5. června r. 755 od divo
kých pohanůvndmcckých podstoupil.
Slavnosti konaly se ve Fuldě a hlo
hučí, jelikož ve Fuldě, kdež byl roku
744. velmi znamenitý klášter založil,
kosti jeho odpočívají, Mohuč ale byla

lesy vlasti německé a ještě ltuavějsi
srdce obyvatelův jejich osvítil, mezi
nimi křesťanství rozširil a upevnil. a
zároveň tož národnou jednotu, vzdě
lanost, mrav n lidskost vzbudil & za
ložil; že on duchovným Otcem všech
N'meův, jenž předkův jejich a skrze
jeho arcibiskupské a prvá metra—po. tyto i jich v Christo Jeziši svatým
litná německá stolice. Německý národ evangeliem zplodil; vůbcr, 1.0 ze vse- \
tímtoneučinil leč povinnost svou svatou;
Iikého požehnání, kterého: jim kře
on dal tim na jevo věčně planoucicit sťanství poskytuje. ze všelikého štěstí
vděčnosti a lásky, !( jekovdž' v svě a potěšeni. časného i věčného blaha,
domí svém zavázán jest největšímu kteréž zc zdrojůvmilosli, z lůna církve
po Bohu dobrodinci svému. Beda, kdyby vvvi'ivajicleh, čerpají, jediné sv. Bo
to ku'zdýrh stu rokov, anebo snad nit'aeiovi děkovati maji, jenz zdroje
zcela nečinil! Požehnání druhdy z ty jim otevrel, jenž k blahu tomu je
tuedolokoucich ust sv. Bonifaoiu " Ze

zbožné apoštolské činnosti plynoud
snadno by se promenilo v jeho kletbn.
Ndmcchy'národ nebylby hoden slonti
národem křesťanským. nchylliy hodi-n
alouti duehovným křesťanským ditetem
velikého apoštola toho, jen hol-ov
byl | krov svou vycedili za spasen!
_lt'htl.. Nez daleko jest vino tato a ne—

pt'ii'cdl. Německý národ () tom zajisté
dobře vi o vroucuč to pociťuje, Že,
jak pravil pan biskup Moliueský ve ,

svem listů pastýi'skem. sjednoce
nim německých náindnv v jedné víte
o v jedné eilkvi není! svatý Bonifa
cius jejich toliko duchovny'ui otcem,

ale i též.pro vým zakladatelem

vcllkostnNůmcetiacojednohn

|iravoat od národu nemeckeho, který:

sjednoceného národu;

od náboženskou nesvornosti rozer—
ván, 'v jednom pl'edrc eitu, u vděč

svatý

Bonil'oeius že nezískal toliko mnoho

nosti totiž o lásce avutg': ke sv. [loni

četné národne kmeny ki'estanstvu,
ale i duchovno polotil zaklady jejich 

faei0vi sjednocuje se. (leho! svědec

občanské sjednorc

tvt hyli mim hody svaté

křesťanského státndho zrizeni, jejich
velikosti v dějepisu.
A protož neopomínuli vděčni
Němci každých sto -rokův slavili a
Indii jedenáctisloletou pali-útku smrti
velikého dobrodince a apoštola svého
sv. Bonitace a s ní i památku svého
šťastného na víru obrácení, památku
onoho času, kdeito Německo jedno
ve víře zvláštným mocným ke cti

I P. 18:35

ke cti sv. Bonifacia zvláště ve Fuldé

konané,

ku kterým ze všech stran

německých, od východu i od západu,
z jiných i půlnočny'ch končin sjeli
se biskupové a kněii, shlnkli a sjeli

se ústupové valnt katollkův věrných
7. celé ho národu německého. Daleko
pravím jesti od národu německého
vína a. nepravou nevděčnosli a ne
lásky !: velikému Bohu-m vzbuzenóniu

dobrodinci jeho. Dobře! zajisté ví a
vroucne pociťuje, že av. Bonifacins
jeho jesti! „apoštolcmf že on, ja—
koito Bohem nadšený hlasatel Christa

no.—=
“Jejich

Boží národem na zemi bylo; neopo—
minuli však také u té příležitosti oh

zvláštč vzývati tohoto svatého, aby
mocnou svou přímluvou hojného vy
prosil požehnání na Bohu pro on u
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část vinice Christo vy, jižto s ta nouti, tisíce , ba miliony rozkolných,
kovým úsilím a :: tolikerými obětmi
ornou učinil, vzdělal a krví svou zvla
žil, kteráž však přítomné mnohoná
sobně zpustošena jvslif , a na mnoha

místech už jen samé skoro kyselkv
rodi, kdežto dříve v ni nejvýbornějšl
dozrávaly hrozny ! Neopominnli zvláště
u též příležitosti volali k Bohu, aby
na pi'irnlUvu nepoškvrnčné' Královny
nebeské a sv. Bonifacia víru v národu
německém rozmnožil, církev v Něme
cku ochraňoval, a celé Némcctvo k

jednotě

víry

zas.-.přivedl. slovem

bloudit-ich a nevěřících bratrův našich

do pravého. jediného, svatého ovčince
svého, do lůna církve katolické, na
skále Petrově založené, navrátili, víru
živou duchem Cllristovým proniklou
a zbožnost p) vlastech našich roz
plodili a udělili ráčil, aby národ náš

sjednocený

ve víře a voirkvi pod

žezlem spraveillivýlb knížat, králův &
clsai'ův svých, Bohem jemu daných,
pro.—zpívalk časnému
svemu! -—

i večnému blahu

aby blažený onen čas opět navrátili
ráčil, kdežto německá nyui tak velice

l nadějeme se, že už nejeden z
věrných duchovných synův sv. Cyrilla
a Melbodia přemýšlí a uvažuje, ktc

víry a nůručím mateřským té

velkolepěíi,

roztrhané vlast svazky

le jisté

jisté církve ovinutabyla.
Ano takto slavil l l stoletou pamatku
smrti svatého Bonifacio, takto se me
dlil u hrobu jeho národ německý i
r. 1855 naučení ipřiklad dávaje nám,
kterak i náš národ slovanský r. 1863

rak co nejdůstojněji

a nej

ale též i co nejná—

božndji a nejsvětěji konána by mohla
býti slavnost tato velepamátná ve Ve

lehradě,

druhém Betlémě našem,

z něhož vyšlo

světlo a pravda

ná.—

rodu našemu a rozhleaklo se nad ši
rokými zeměmi otcův našich. V kte
slavilimáprvé tisícileté, veliké rémžto uvažování aby jaké také své
jubileum obrácení svého na ly'lko a pravítko míti mohli, p*ipoju
víru Cbristovu.
Nejsou zajisté jeme ke slovům těmto popis slavnosti
mensi zásluhy sv. Cyrilla a Methodia ve Fuldě a Mohuči ke cti sv. Boni—
o národ náš, nežli zásluhy sv. Boni fucia od Nalmcův konaných.
lacia o národ německý: nesmí leda
Přípravy k veliké slavnosti této
ani naše vddčnosl, úcta aláska menší stoleté počaly se činiti dosti záhy.
býti, k svatým apoštolům slovanským, Hned |. P. 1854 ohlásil biskup Ful
nežli jest vděčnost, dela a láska Něm denský sv. Otci, iakova' slavnost se
rův k apoštolu německému: nemá a má konali ve stoličném chrámu i_eho.
nesmí teda též býti s menší vroucnoslí Něco později na valném sjezdu Rim
slavena památka tisícileté
víry a ském usnesli se pp. biskupové něme
církve Cbristovy v národě našem, čtí, že chtějí důstojně oslavili památku
nežli památka jeilanáctistolelá smrti sw. apoštolského zakladatele německé
mučennickó sv. Bonilscia slavena byla církve Bonifacia, ve Fulda. iv Mohuči.
od Nema-úv. Němci maji M ohně a Schválil to sv. Otec. Slovo biskupův
Fuldu,
i my máme naš světo- a nalezlo na tisice hotových, roztoule
vekoslavny' Veleb rad posvěcený ných srdci po celém národě. Ano, to
kroky, slovy a pilcln Cyrilla a hle i tam tež mezi protestanty v Němcích
thodia. Tam se shromáždí národ naš procitla i ozvala se vdéóná upomínka
vlt'e praotcův svých věrný se zbož— na velikého osvětitele & dobrodince
nými arcibiskupy, biskupy a knězi německého národu. Ve Fuldě činily
svými, jimž svěřena jest vinice P áně sepřlpravy náležité, aby všickni, kdož
sv. Cyrilleln a Mmlmdcm állpená a při|dou na veliké hody, nalezli po—
vzdelávana, a dpénlivým hlasem volali koje, radosti, vožehnánl Punč. Na
bude k Hospodinu v svatyni svatým slovo vzalí kazatelové, kněží: lt o
nasim apoštolům zasvěcené, aby na den, Pottgeissur, Ill-.rgarten
přímluvu sv. Cyrilla a Hethudia vinu pozváni byli, aby o nastávajících
otcův i synův naroda našeho promi slavnostech katolickým nástupem ble.
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soli slovo Boží. A tu zahrozili veliká
nehoda. Vláda kossehlié tuti). mimo
všeliké tušení vydalo zápovéd proti
pozvaným kazatelům. l snadno jest
“se domyslíti. jak bolestné dojala jsou
srdce kntolikův nepředzvídnným tímto

hodinou odebral se Bmin. p. hrdinnl
\'iíde Pr.-la do chrámu Páně, prová
zený všemi shrmnúZděnými biskupy a
zástupy kněz,-Iva i lidu. Na kazatelně
objevil pak se tu proslulý kazatel

Hssslachcr.

u jal So mohutnými

odporem nejvyšších úřadův kos-std— slovy swýnoi býtnati srdci lidu Po kit
ských. Na štestí ale vymozi-no pri zani konal .Iebn Emin- pon kurdínal

ministershu dolů:-ném, že se odvolala

mši svatou. 'l'u ustkvělo se památná

tn-hlnhíl zůpověd. Hrozíci mračno přr— borh sv Bonifucia v rukou jeho. A
šlo a tím rado—tndjíii dnově nastali | ju?. to muselo dojmoult stdí'e, když
věrným *). —-—
pak spušt—lísky tlamě-“tek po mši svah"

Jak vedomo, památka smrti sV.
Bonifuciu slaví se dne 5. června. K
tomuto slavnému dnu sjelo se pro
mnolw vzácných hoslův dn Futdy.
Prvý mezi nimi byl Julio. Emin. kar

dinul Viole Prelu,

ve jmeno sv. Otce požehnání uděloval
nesčíslnýnt zástupům! Na tom skan
čily se. ráno sluzby Boží. Avšak záhy
odpoledne měl se lmonti velelntý pru
vod městem.

trhdáž nuncius dena,

papetsliý na ris. dvoře ve Vídni
Vmwšený tento host zavital hned 3.
června : poledne. Za ním dni- 4.t. m.
ptíjelo 5 ltlSka'ůV.
Jiným vzdále
nějším hodnostutům bránila slavnost
přibližující se Božího Těla, kterouž.

Po kdzani

kněze ll o—

kterýžto slovutný řečník ži

voucfmslorem nebvacovul, vyzývaje k
následování cnOsti Bonifaciovýeh, nu
stuln tu dobu žádoucí. 'l'ězko bylo sice
záslnpúm

nesči—lným ——počítalo

se

lnllu dite 20,000 lidu ve Fulílě

—

sestavili se náležitě do řad. A předce

urci každý vrvlmý pastýř žiidů si ko— stalo se vše to bez všelikó pulnoci

nali ! ovečkutni pastvy své.
Storobylý chrám, ve kterém chová
se tělo mučcnníka Boi-ího, celý se
obnovil. — Věže, sochy, domy vše

policejně! — Ozdoheny'mi ulicemi po
hybovol se průvod tento veleslnvný.
Za koroulwemi, za křizi krůčcly po
božné sbory, prozpěvujíce písně na
lijakou úpravou se ozdobily, zela—nuly _oslavu sv. mučennika. Uprostrcd val.
se ratolestmi, věnci; korouhve — ných těchto zéstopův nesly se posvátné
prdpory povívaly, zvéstujtce radost ostatky po Božím oslavenci: biskupská
\šemu národu. Dúslojněiší však přl jeho berlu, tři knihy, kterých za živu
pravy dělyse vesvatyni. K žádosti hi užíval, predrahé kosti, jukni ičásí
skupa Fuldenského ohlásil totiž svatý tunicn-ly, posléze částka hlavy, té
Otec Pius IX. plnemocné odpustky,“ svaté nádoby bohomyslných myšlenek
vyznačiv na ně dobu od 27. máje & předsevzetí velikého sluhy Páně.
do 17. června.
Za těmito poklady ubírali Se p. t. pp.
Posledných dnův před slavnosti biskupové a Jeho Emin. kordinal nun
hrozily zachmuřená nebesa pokalíti cius. Dvě hodiny trval nevídaný ten
radost svatých těchto hodův Páně. průvod. Zpěv zbožného, rozvruucně
Než i to přešlo. Ráno dne 5. junia
lého lidu závodil s hlaholy zvonův
vyjasnilo se nebo, aby hlučnéji &jas po celý ten čas, obzvláště, když se
néii lesati mohlo země. Za svítání opět vcházelo do svatyně. „Te Deum
poča y ohlasovnti zvony slávu nasta taudamus“ ukončila se vel-ejné slav
v chrámě ale u
lého dne. Záhy nuplnií se prostranný nost cirkevná:
chrám Páně poutníky — naplnilo se hrobu sv. oslavence neustávala sou
jimi i město. Na krátce před osmou kromá. pobotnost poutníkův do noci.
Večernó osvětlení města zvěstovalo
*) Jak se vůbec za jisté pokládi, byla to pak noci, jakovou radosti naplněna
vládu nkouslui, byl to o. k. poslanec jsou srdce katolických Fuldanův. Vy
rakouský ve Fraukl'urtě, jenž ýcdnal n
jmcťi se knížecí zámek, nebylo to
zrychlil odvoláni zápovědi této neblah!
stavení, — nebylo okna, ježto by
- Nmoudró.
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nebylo dosvědčovalo, jak sobě váží
památné město svého pokladu. —
Tak se ukončil den, jelto se
vrscívá jednou ve sto letech: neu
končily se ale slavnosti. Ty trvaly
až do 17ho Junío. Na to do Fuldy
přibylo ještě několik vznešených ho
stův. Dne 9. juuia totiz dojel tam
Emin. p. kardinal B. Seh w arzen
berg, s ním zároveň výtečný p. bi

skup VratislavskýJ. Fórste

r. Po

dolině dostavili se p. t. pp. arcibisku
pové Mnichovský & Sotnohradský a
s nimi od severu, světici biskup Pu
derbomský. Jako hned od početí pu
matnó té oktavy, tak až do konce
kontival mši svatou každého dne jiný
z přítomných p. t. pp. biskupův. Ks
unt ovšem, i ranné i odpoledne, mí
vali přítomní kuřat, na hoře vytčení,
čím dál, s tím patrnějštm prospěchem.
Jevilo se to ve zpovědnicích, —- ob
klopených obyčejně od svítání do sou
mraku, anobrz i pozdě do noci. -—
A tu" klitlilo se ovoce bohumilých
slavností iubilejných: hrob sv. Boni:
faoio stol se kolébkou obnoveného
životu křesťanského; velebnó svátky

v y, kterou! se chystala Mohuč k
slavnostem nastávajícím, neobmoškáno
ničehož, čím se při takových příleži—

tostech jevívú vděčnost a horlivost
národnů a katolické. A věru těžko
hyloby popisovali všecko tu krásu,
jíito priodčno mčsto! — S ven a se
střech povivaly korouhve; dumy a
veřejné budovy pokryto věnci, čn—
luuny, kvetinumi, obrazy a význam

nými nápisy; nekteré ulice proměnily
se v květnice & sady: celá Mohuč
se rozhorlila všemožné, aby ukázalo,
že chce posud thonositi se vcrou,
kterou! byl před tisícem let předkům
zvěstoval sv. Bonifac. Celého města
zmocnila sc patrná nadšenost :: tudiž '
snadno sobě vysvětliti bohomyslnou
tu nádheru, kterou! po přirozeném
to citu jevíva člověk oddanost a úctu,
vděčnost a. lásku svou k Bohu. —

Nepřestulo se ale, jak samo so
bou se rozumí, v Mohuči na pouhé
zevnejsi úpravě a nádheře: památný
chrám Pánň v Mohuči měl aetolikéž
tisícům státi, člun byl hrob sv. Boni
facin ve Fuldo. K probuzení, k roz—
horlenl , k utvrzcní katolické víry,
vo Fnldř—byly pramenem slzí kojic
kojit-nosti n lásky v národě německém
uosti u zt—idh-m radosti života věč
směřovaly tn všelikó přípravy. — Po
ného. \'nč chrámu Pilně usvědčilo celých osm dní mělo se tu slavíti ve
pak se ještě jednou vítězná sláva ka— lilté jubileum. Shromáždění arcibisku
tolické církvi-. Stalo s.—to v neděli
povč o biskupové stt'idali pak se na
dne 10. jtmio odpoledne průvodem kazatelnici n u oltáře; ranni
slavným konaným mt Frauenberg. U odpoledne. A tak počnly vel. slavnosti
večer puk toho! dne vzplanula prn ty dno 14. června. Prvý, kdo! tu v
stora pt'ed hi-dtupskon resident-í jasnou
přeplněnem chrámu Pdne pozdvihl k
záři. Fultlnné totiž opravili na čest záslnpům hlasu, byl Em. Pražský vrohný
vznešených hostův hlučný průvod s pastýř. Mluvilo pohanství
staro
pochodněmi. Eminmn-t pan hardinul učmecltóm,
jož porazil — poll-el
Viale Preis děkoval soukromí výboru,
s pomoci Bozl sv. Bonifac; mluvil o
.l. Em p. knrd. Schwarzenberg osvědčil pohanství " o vém , s kterým se 78
dlltý svéspavlonn veřejnělidu: —jo
těchto dnův potýkali jest cirkvi -—a
deni druhý mmmýml, pronikavý'mi,do s církví sv. i nám. — A po prvém
jímavýmislovy, — a co náměstek sv. otce tomto knížeti oírkovném mezi shro
udělil Fuldanům i valným zdstupůmshm— mážděnými nastupovali zase jeden po
mážděného lidstva slavné požehnání pa— druhém, ten tím, jiný jiným způsobem
pežská. „Sláva Bohu,“ - „slavadůstojným zvěstuje tout! věčnou Christovu pravdu,
náměstkům Páně“, zaznívalo to hlučntt lt a ovšem rozličnými slovy rozněcujc
nebesům z tisíecrýi—hsrdcí plesajíeíeh !
k milování této matky církve, téhot
Co takovou měrou plynuly, ubí otce — Boha. Nepsdala pak slova
haly ke konci posvátné doby ve Fnldč, tá nadarmo. Den co den nových pří—
bývalo poutníkův; den co den má
strojily se přípravy v Mohuči.

Co se dotýčezevnější úpra

hala se vroucnost,

pobočnost lidu

.

věřícího; — celý ten týden byl v
Mohuči opravdovým svátkem.
V neděli dne 17. června hnuly
ae zbožně davy : chrámu, a průvod,
vedený Eminencl p kard.-arcibiskopem

Pražským, ubíral se ulicemi města.
okraělenými

všemožně.

——Slavným

požehnáním v chrámu Páně zakončily
ae řádně veřejné pobožnosti: něha-ine
d..vy lidu setrvaly ale na modlitbách
pozdě do noci
Neděle, vyznačená dotčeným pravě
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se tě! oběma bratřím našim, a také
jej okouěeli, a nemělo se tam posilo
vali k _pracněmu úkolu života svého.
— Kolik bylo na světě mládeneěkův,
kiel-l a takou horoucnoali plnili po\
pravé moudrosti nad našeho Cyrilla?
A co něm nad to podivnějalho býti
musi, že av. Cyrill v mladistvých le
tech na dvoře tak rozmanitém hea
_úhony zil, ano podávané světské dů
stojnosti zamltal. iakož i přlauě nej

vyěšlch dvol-enlnův, ba i ruky spanilé
průvodem . bylo ohniskem utěše— a bohaté nevěsty. Potom pak učiněn
ných hodův Božlch. V pondělí počali jit! knihovníkem v Curohradě, obata

se rozilzděti shromatděni pp. bisku
pové. Avšak mista, uprázdněoa jedněmi,
vyplněna jsou druhými. Rovněž tak
to bylo s poutníky. Zatím co iedni
odcházeli. po tistclch prichazeli druzi
z blízka i : daleka. Tak to trvalo zas
až do čtvrtku, kdež důstojným způ—
sobem uzavřely ae památné, veleslavné
tyto hody Boll. Neubývalo h0rlivoati,
sv. nadšeni dodržovalo —- rostlo az
do konce. Vidyt' to byly svátky, ji
miž slavilo se vitězství svaté vlry,
hody, kterým blahoslavil Bůh!
Vyllčičivše slavnost Fuldensko
Mohučskon, tážeme se: kternk budeme
my Slované konali tisic—letiu památku
plichodu sv. blahověstův — na Vole
hradě? A tu směle můžeme licí, že

důstojně, nebot vněmo nám, že po
apoštola-ch Páně k žádnému národu
nebyli vysláni apoštolové tak požehnanl
a vzdělaní, jako Solunšii bratl'l k nám,
iakoi ao také pro národ náě nejlépe
hodili. 'I'vrdlro toto přidáváme, že se
žádný národ na světě nemůže hono
siti apoštoly (mimo apoštoldv Páně)
tak bohatými na dobré skutky, jako
ndrod ndě slovanský.
Porovnejme k. p. naše sv. apo
štoly se sv. Bonifaciem apoštolem nd
rodu německého. Shledame zajisté uz
na sv. Cyrillovi totéž co na něm, a
ieště nad to vit—,e,jakož i mnoho na

avat. Methodovi. Viniridův (svatého
Bonifacia) rod vznešený byl, nejinak
našich blahověsltlv. Co pachollk pro
sil Vinirid svého otce, aby pro nabytí
pravd moudrosti do kláštera vstoupili
směl. Po klzlšterakěm životě zachtělo

ven a zaaypěn knihami klassickými
poneivice pohanskými , předc nena
dchnul tim duchem, nauč-iv se toliko
rozbira'i a vykládali překrásně Home
rovy básně, a uměv ceniti ie. V krat
kém čase nabyl dokonale známosti v
řeči a literatuře řecké, vycvičil se též
v počtal'stvi, hvězdůratvl a zeměmě
řictvl a řečnictvl, hudbě a libomudrctvl.
0 av. Bonifaciovi totez se lze
dočisti, toliko ten mezi oběma rozdil,
že tento uzavřen mezi zděmi posvat
nými pod vedenim jiných. onen pak
u prostřed hluku zkaženého světa sam
iediný byl, oč, jak se nam podobě.
sv. Method mladistvěho bratra svého
v stálé paměti nosil, a ze své samoty
mu rdilcem býval, a snad někdy okem
i nohou

v bludných mlha.—hlehdejěi

iloby.
Svatý Bonil'ac: stol se apoštolem

lidu nevzdělaněho a surového, neb
videni |eho ve anách to potvrzuje.
Viděl totiž tmavé lesy smrkové v hu—

stou tmu zahalené, on .se odo zal-a
knihy poznemihle rozjasňujl. „'l'amae
uher.“ ozval se z pouště hlav, „ja
obci s tebou býti, a chtěli se uůro—
dové ke mně.“ Rovné povolani měli
naši drazl apoštolě, nebol oni : kni—
hami se ublrali k ndrodu našemu do
Moravy. Svatý Bonifac podal národu
německému knihy a v nich mládel
ve Fuldě vyučovali dal. Mnohem těžší
praci měli naši, poněvadž i písmena
pro mluvu naši slovanskou teprv vy
mysli'i museli, nežli knihy skládali
pro nůrod náš počali.
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V těchto věcech byl naš svatý
Cyrill v sídelnóm císařském městě
hned z mládí známý filosof, a musel
nepočítaje z uplna 211 M svi-ho staří
učenou hádku vésti s bývalým patri
archem Carohrailským .lmtem Gramma—
tikem, svrženým pro přílišnou a zar

padlo, obřady při službách Bozích v
jazyku naroilném slovanském. K tomu
konci slavily se též po chramírh Rím—
ských na ukázku a pro památka v
tomto našem jazyku služby Bolí.
Zu drahocenné památky z doby

putilou nenávist proti užíváníohrazův
svatých, s člověkem, jinak dosti uče

kt.-ré literárně zlomky v nizosaakéni,
nlemnnském, rýnském a l'rancskéin
nářečí. Jsou! to překlady a výklady
z nového Zákona, stanovy a pravidla
duchovného života. Originaly prý byly
patrně latinským jazykem sepsány.
Po našich apoštolech máme překlad
svateho písma a pak liturgii slovan
skou, a to jest dilo jejich \'astnýi-b ,
rukou.
Svatý otec povýšil svatého Boni

ným a spolu táž. vysvize vášnivým a

hrdým muzem, nad u mito slavného
dosah! vítězství. ——
Druhá hádka byla

mu a nadutými učenci saruccnskými.
Sám císař ho vyzval těmito slovy:
Slyšel—tis,filosofe, kit-ruk ae šercdní

Smcenové víře naši rouhají ? Ty jako
Trojice svaté syn, sluha, učenník, jdi
a opři se jim! Bůh dá li milo>ťisílu

sv. Bonifacia poklad ji si Němci ně—

v slovech, a jeho druhého Davida nad íacia za arcibiskupa a prima—'aněmec
kého národu :; plnomoccnstvim zaří
Goliašem navrátí pok tebc nám.
Brzo zase došlo ho jiné pozvaní zovati biskupství tam, kde by toho
od císaře a od patriarchy, aby se vy potřeba ka.-zalit.Touto ctí byl potěšen
pravili oba na dilo apoštolské ke Ko i náš svatý Method, zvav se metro ]
zarům._ Svatý mudrc Cyrill, věda, že. politou moravským.
V životě svatého Bonifacia nedo
mu s Zitly &Saracetiy činiti bude mezi
Kozary, všemožně prohledal k tomu, číta'me se nikdo o velikých protiven
aby se tu téz s židovskou iarahskou stvlch jemu činěných, jako znamenati
v celém životě našich drahých apo
řečí a s knihami jejich úplně sezná
mil. Stojl poznamenáno v životopisec-h štolův, tak že se prý sam svatý Me
sv. Bonifacia, že sobě nikde stolého thod vyjádřil: „S hrubou přel jsem
sídla ni.-zarazil v i\čmcích, kde apo se chasom“ Půl třetího roku jej k
štoloval, vždy dale putuje, aby Spa tomu všemu drzeli sousedé Němci u
siteli nových duší získal. Tak činili i vazbě.
Píše se o svatém Bonifaciovi, že
bratři Solunětí mezi kmeny slovan—
skými. Nezadlouho po své výpravě bezmála 200 klášterův zařídil, 100
chrámův a 400 kaplí vystavěl, a asi
mezi Kozary viděti jich zase na cc
stách k našim slovanským otcům Mo 300 škol založil. Velika to zajisté
ravanům.
chvála a zásluha jeho. Toli se ovšem
Dále stojí 0 sv. Bonifaciovi , že říci neda o našich svatých. Avšak
neopomenul do Italie cestu vyhonatí, byli by jejich zaci dokonali mnoho,
aby o požehnání k svému dilu poža kdyby nepřátelé Ze všech stran ne
dal otce všech věřících, aby se u zdroje
byli zdupali osenlčko hned v prvém
vši autority sám posilnit, a plnomoceno puku jeho.
stvl dosáhl, kterých jemu a pomoc
Dokončivše toto malé porovnani
níkům bylo třeba k upevnění výsled mezi apoštoly Němcův & Slovanův
nemůžeme jinak, leč zřetel čtenářstva
kův jejich apoštolských snah.
našeho obrátili k zivotOpisu av. Cy
__Napodobné putovali naši apoštolů

do Ríma, toliko s tím rozdílem, to
tam osočeni byvše uciprv sebe aa
mých ospravedlniti museli,—a přede
byli pocténi slávou, jako zřídka kdy
pocteni bývají králové. Ano vymohli
si tam, co ani sv. Bonilaciovi neuav

rilla aklethodia, sepsanému od kněze
Václava Stolce. Jiný životopis ss. bla
hověstův slovanských, k némužto na
kreslil umělec Cermak obrazky vkusné
vyšel od našeho neunaveného Bílého.

Právo přirozené.
(Deklamovánka)
Co je průvo? a co není?
Velectěne' shromaždem'l
To rozhodnout snadno jcst
Tomu, kdo ma hodnou pěst.
Pnnu průvo, __ježjsem počal máti,
Byla ctihodl.a pěn — mojí man.
Vai-echa když pozděj nastoupla,

Prato pěsw jenom zastoupla.

Podobněai

entita

Prim kďont— pěsti chu'ni. —
Kde se ma vic hochů sehnala,

0 prac ae zpomé jednalo;
Obdržel ten prava češi, —
Nejtvrdr'a' co minul pěst.

Tu to máte skutky potvrzené.
Pěst — že má avě právo přirozené.
Historických důvodů
Posvúmého původu
Po roce též pro to mam,

Je: \'am tuto podivín:

V ráji jeětě nemivali,
Gminy prava dobývali.
Nebylo um mečů ani nožů,
Což vam písrnem dokůuli možu.
Uplynulo mnoho let,
Ohryzek

Ohryzek

jak Adam sni—d.——

— to slovo samo uči,

Což i fail'ologu'uu : krku hučí.,

Ze to jabko Adam nekmjel. -—

Čun ho také chudak kraje! měl?
Když snad 500 roku po vyhnaní
Ocel přinla teprv \ užív'áuí.

'l'nhal- Kain prj' první kovář byl,
Zelena co k zbrani použil.
Koval nože, hornodlea meče,
Sukne něj včil tolik krve teče. —

Třeba
mmoůů kn | ozdobě
hornodll
a bmh'
Krum-pleti
Ilonží:
Nm\děčil ee jim km'ai- tím,
Jak to dobře 1 písní děvčat vim,
V nlchho bolně dovadčjí,
Když jim hochy odvádějí.
,.V Olomouci na placi,
ou tam vojaci;

všitých

a budou brat —

škoda chlapců na stokrát!

we

nam
neberu
ve nim
nechajou.
Muňky my nechceme,
Těch my jim tam pošleme,
Ti nech! se tam ubijlion.,
Však za mnoho nentojijonf' —
em

moc krve lidské teče -

Nelídakě což jesti! — pravo meče.
Co je přirozeně, to! i mnudrč jest. --—
Zaduhqjo tedy svoje průvo -— pěst!

Coř— pentř— unašlchjužčuů?-—
One se hned tisíc hlavě,
Proti této zímnde'1
Kmen je přec na anodě,

Věhlasm' 'v učitelé,
Synků nasich mučitelé,
Nejvic toho dělají,
'
Kntědronce hřímaji:
Pěst je holá surovina
Kajnova juž eura vina.
Právo jenom rozum dů,

A pemze — kdo jich ma. —1
K rozřešem' disputatu .

Praktický-ch sw advokátů

(vadí hned důvodů

Rozliěného původu. —

Prírozem'ch paragrafů
A německých — těch až k strachu.
I na římské staré prin-a
Z nouze též se odvolani,
Nejvíc avšak na kanony -—
Ty prý maji zvučné tony. —

\šeho toho koreni

Když má pravo moření,
Předkládá se od doktorů,
By pomohlo od úmoru
'l'omu, jehož slabí: pěst

Ještě v dobré — kapse jat.
Co je pravo? dle těch p'anů
Nelze poznat a jejich krámů.
Chceš-li — a! ti pmědí; —
Oni _sami nevědí.
Obaypou ti- slm'y svými,
AŽ Be potkáš se eny zlými:
Pnjemy a dojem)

Voda s ohněm spojeny

zasady a paragrafy,
Nároky ! velké strachy,
zančky a \ytačky
Neu-bereš na tečky (kolečka). —
Však co zle se vyslovuje,
.
Snadněj prý se namaluje
Tak el myslí ten nňš lid,
A hned chce ten obraz mít.
\“ mm však nah Hamad
Důvdpm' jsou jonaci.
O tom svědčí jako gatky
Malované jejich statky.
Na takovém malování
Tam jSem spatřil, milí p(nil
Obraz -— učenéhoqwrůva
—
A to byla — dojna krava..
(Avšak sotva matka oné krovy,
Co nam : Prahy dava děsné zpravy)
Se silným se alabý pře,
0 to kravo e ním ae die.
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Oba dovolivajl so prha
í mů vlastně být ta tučná krávo?

U hlavy se silný mihi,

Ocasem si slabší pomáhá. -—
Co tak oba o krnvičku brojí,
Právo bez povyku — krovu dojí.

Mnknvý'tožpojem práva:
Jamit zpoma dojná krava,

,

Již dve soupeřově drží,
Mléko ale — pravo trži.
Humnnní to naše právo jest!
lnul přec to není — bmbn pes!!
Co dřív nikdy z hola nešlo,
Teď to pěkně v modu vešlo,
Mluv si co chceš proti tomu nyní,
Snad to uhne — jak ty krínoliny.
Co je mě, a co mě není,
O tom ctěná shromáždění.
Nemůž býti moudré řečivice,
Dermo by si člověk trhal plic-e.
Chceš-li ale přece něco míti, '
Musíš si to hezky obejití.
Nechce-li ti třeba někdo botu dát,
Mužeš se ji aoucitně jen ptát:
Jaki, má drahá, půjdeš se mnou ?čili ne?
Necekne—li ona ani a ni b —._.
Tož tvé vůli neodpíra;
Z čehož právo uzavíra:
„Kdo že mlčí, ten se podán,
Ač to slovem na zjev nedava:
Tuhle máte pravo annexaci,
Proti němuž není nzklauuíci.
Nejmladší to dítko průvajest,
Inul přec to není hrubá pěst.
Nejlépe to vidět v Netalii,
Kde nebylo tolik batalií,

Tam se jenom Annual-dr ptal.
A co nešlo —- bez křiku to vzal,
_ Na to přišli vtipní prava kováři,

S nimi průmyslní v právech kramuři;
Pokřtili to dítko: fait.a compli (bv hn kopli),
je: kdo
príčl, pěst"
by jim .loupli.
A To
to také
nenísežadua

Nýbrž galantní to právo just.
A co zrozeňaxko potud potrvá,
Dokud kmotnký ee Fuček nestrba.

Kdo však dočte do dne do roku,
Nechci síce dělat proroka,
Potěší se jeho mk i nlucll
Nový že snad nejde: prům druh.

Ne však kanonické, ani římské

Ale bude takto trochu čínské. 

Všecko maré do výměnky jde,
Tož co právu sestarlému zbydefo
Jako do výměníky musila jít pěst —
Tnkow'í se všemu pravu stane č
Na pokoj \šak kdo dnes chvalněodstupuje,
Skoro každý za to — ve cti poutupuje.
Odtud máme i-csmé měšťany,

Ba i církev šatně děkany,
Ad honu-es plukovník)
Snad i česuy': bubeník),
Titulární raddy, auditory
A podobných paní: čestné sbor.).

Tak též plavo může cestu—být,
Prem to — co není promluvit. -—
Ba hle! o prin-u co tady vážne unfdrují,
Pravniei či mudrci mi do ruk pracuji;

Vere
mjué již lidu hlasy
Prorokují zlate časy:
Juž prý se to dítko rodí,
Co ty zlate čas) zplodí.

Tot prý: Všeobecné nové právo. —
0 hnus:-.h :...-..a dojmi krávol
Co ty ještě \ tomto světě zkusíš
Na penzi juž taky tedy musíš! —
Jdi kravička! pokud na tvé vůli jes! —
Vždyť ted 'pcnzí -—jesti! modo" — loži čest.

(Dodatek)
.Je-li ti Všuk k lumentaci,

Ohmů se jenom reklamaci,
To! jest právo, jemuž lze jen chlíti —
Nič-eho však nesmí sobě vzítí.

Vhodnější než reklamací
Je snad právo promítací —
Co bys rad chtel — necht.ou-ll ti dali
"lu jim můžeš — však jen z ticha lání.
Netřeba ašak ph tom davat na kolky,
lak ušetříš aspon plné tobolky.
_
Obe toto: reklamací

Totiž jak i protestní
Jestit jedné matky dítko
Z pravnické zahrndky kvítko,
V obojím ti volno_ hoi-ekovat,

Ze ti nelze: pěstí poděkovat.
Bych v'u déle ještě nenudil,
Co jsem řek', to statné potvrdil,

'Irvam:

že jen proto nyní tak do jest.,

\“ penzi že jest právo přirozené—totiž pčatl

P. Podnrbnnský.

Drobnůstky.
Žena jednoho Slováka měla tuze
ráda šafrán k své kuch ňaké potřebě,
muž chtěje se jl zav ěčit, přislíbil
jí ho celý funt doneae : pouti.
když tedy přes Brno putoval do
Vranova, vešel dojedno bo kupeckého

krámu a tšzál se: „Zač pnntatipku
dáváte funt češtinu?“ Kupec vyvn
liv naň očí praví: „Za 62 zL“ —
„Aj, ajj, ajl“ kroutě dobromyslný
Slovák hlavoul'eklpochvíli: „Tožmně
bo dejte, ale za dva krejcary. “

Ill-aj lll'ad.

_
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Naibtabc ml'pbomň! Iwé bláíá neumíte jméno, ' Bialtoi bdlcloncil 953palmou bubwobtabu tmu.
Baťa bdmnňm Iíoušil \vlofti :: cirlmi čaftm;

235mm iim mim; brabcm,

m;; _rombna ne
WÍÍFC“líbil.

vidi iii pořdb číně mafií a wm; (barcal.

Babe Uáňm tuto není,
maibrabcm Ít 6ch ;máti,
Dhgínu on bubgn—jafti,
“Bomton ii m fagot haní.

Guff il.
(Elenwen 1852, far. u.)

Megi přebni fláitcn) naííi milé
mian! mamma nálcši průmcm mlíelihim

horninami Raibrab, a Rc: proto, je
tento nama 591 na ptmni,
:: líc: ;
žábu nulté! mb mím bůlcčitébofm. Sta
ňcncbifta, "mi fc palmě! na mifí vůbč
EIRoraml'fč; bále proto, je mqbt; btabcs
bůmč pto blaho Gil-lm, mlafti a nótoba
půfobil, a hlučně že ialo byl prumi, to!

i: i pollcbni

miliontině, tuni mnam;

vnutili 116mm) této pofmátně tebou) pie
čtol, o poíub mc ímé fmčši činnoňi [:

bottom! fn potčneni, ale i ! mqutolli
mobčbo,_ het-(bo totem icbo ltófnód) mčši
: hcmb 3455116btába imám ncbo bo

ich MW.

».:vath fmcůvů

“But“cnoftm'pmlolitčš m obmbujvqbb mrqtgům.

Tallo (;: ab e m, ta! roqbv bnbu anati u_nnm.
Ia! _prómcm:anim ne'fl ERoibrabu mimo

Bum! '

Sr. Gu"

mofloujií tui; obě! Imaton,

Břetillaro pasát amébě,
Gbopim [moji buh: galon
“Bi-tbc tunami přiíabá:

„Eraba'li

ttb alébo gmobu,

Emunim tu tldfim Boba.“

Gullit.

rabbi. *) Ellu;(: vyplnilo [[amnč proroctví
hn. opomola !Dhtbobia, gubbi! bo 56011115

:: atomů $tcmpllom Wetiflam!. :qu
1045 ndfleblcm ííibu, umim fc pruhu!
na ccftč proti !Dhlbarům
(r. 1028)
:: fpclu též, ia! fc ptam,

Guntířc,

lu profbč [m.

poufkmnifa. ?lfpoů tn Iihinč

') Bubii nám tamnímu, mimoúobcm ímoic
nbimcní nab tha pmitmiti, še to_mnřmcdůtb
hgiicb, info na imoramč a m Gabča, po
metně [: ngnobem _wicc Bo
grunilo ma na nem—dňa).

351711;nám tolito:

maibrab,

a

minut-in_
22051110:

matná mm:

9 králově mnm na Gr. Brně, !bťtg
lid;

m arcimoimobítml ulouflčm

maji.přci bmw.

($%)

10'

izřftc
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nabad ob 18. říiua 1045 ;Bošnó gaffa
batcl to ten hmm fc pronáfríl, je 5 mm,
a na památfu bl. ©unliře, nm; byl icbo
řmottcm při třeftu fra., tqmčiíhmu chrámu

pal Směnný baroma! broůr to Sřaibrabč
Q left) a lulamí.
„(h-93mřiín moina mql bratru Ron

ubem

il'rněnín'pm a %ratiílamcm,

hc

(totiě Břcmnomu to (šedých) a opa fe mmoamcnala (bot Rontaboma .bilputga:
tomi icbo Weinbarbowi
bat—om! tcntrátc trpělo celé otolí mina Brna. i
taplu, tterou byl na Wot—mělo hrabě
fpufftčném, t. maibtabč, přcb' nebóloncm
(1028) mgbčlal, a upni mfítm opatřtl,
aby [: tam íuab bratří 5 Břewnoma

přefiblilimobli. — mm.,

je opat tm

bucb poflal nčtolil řebolníd) bratři nai
%oramu, aby to notně batcwám přiiali

a ogattomali; ale měli tlúfítcr, ia! fc
wh, měni, uběhlo ičffti úplných "č

ro": (26. lift. 1048). .
„bubo ílomanítofpobaufté a obětmtč,
na !tttc' [: u) minowčifh bobě u Sight:
nami: přimo, botaguií, je lraiina otoIo
Rajhrabu i(; ga čafň pobanílód; bola
ltbnatů. Staré [: ubtšcla potočít, 3: [ami
fm apofftoloroč emu
a iDhtbnb 5D:
ilotoo $oši blóíali a občtomali, ano, 3:
ho. Wetbob protoIoroal, 3: na tomto
miftč icbmlrůic Buh: mmm wgftamen.

mama

fám, ia! iii řečeno, pomítal to

pro: t. 1048.

Qígctii'lam towolal fam
biflupa mraěitčbo Gcbířc a tento po

blíghf; Sřaibtab obnřm a plcncm. 'Bmto
Ronrúb blebčl (r. 1092) bneb po gum:
čenč mojuč ůaboi'i učiniti a batonml Snai

brabu pole w tRajbtabč a u Eomáňoma.
„an prá mífto požehnání (bratři řebol:
m'a) ucpřnóbh na [cbc iciid; tlctbuf' —
?R. 1099 bylo ololí Brna :: ŽRai
btabu čaíc aucpololománo půtlami bratři

*.Břcunnlomců. „BabobbiltupaBbila
fcííli je tu r. 1136 *Btcmoltomci 'D'to
ramnn mr. vnímátnód) fónccd) maibtabu
(!Btatiflam ĚBnlčnílý a Roman H. 3110:
icmíhj), robit 1: Bc Boltem. %) botou
čmě porabč

_gapomčbčlQBtatiilam

biílu

powi Paměti m Qšlanflu dnům, pico:
(limit, it to mino nálcši iemu a ne drlmi
Dlomouďé. ?Royefílifeudmiřmi. Rocmao
príc, ie Boi!
čafto i: tu 6 tui:
5m; Misti,
!: cti ilouii,
ncbot mc
h'mccd; mamma,

[točlil 26. liftopabu r. 1048 tuto [ma=

fe ml'fcdo bití mášnč, bq přítel
a bouřlimúd; bába. ![Bratiílaro Směnný
mal lláňtcru :. 1142 maietnoft to Éo

loni u přítomnofli Imjctc QSřctiilaroa a

mdnomč,

ionu icbo ©pitibnčtoa, opata !chinauatba

tom NR 25031'(: lál [:; neim še bratřím

a iimíd) [točí-Md; a budpmmd; pam-. ,;
ed) :: aglřorawl). ?Rnbáni, herňm gboš.
m'; bohatýr obnovili! nowč mí'llpcui, bylo

to Stolbrabč Ěolnáňom mrátil, alt Mohu
učiněnou befctftate nabrabil bmorcm .:
lcícm u maibrabu, (03 břitu; 3m po
iebo inn-ti mc ílutel uwebl, a tubiš int

ia! nailebuic: mčftio ERaibrao,

běoino:

:Dopomicc, Dpalomice, Dředwm
(nom jiš nenaljc(lanem), Siaibtabi

ce,

Součin. !Biba pal, 3: [: olcům nebo:
němé nagimu bř'um', přibal iim otra

Iomaňom

ga Brnem, ta! je alf) pro:

mufdo

['t—ojtona!

fe to_gftonaí, mibčl na

bobrobmcc ':Tťaibrabu muíi ctčn bt'ni.

motu 1167 ollamcn bol ÍRaibrab
izbnim řcbolailcm imám, hel-áá gaiifté
boom icft mběčnépamátlb, buněčné nana
loíti a patrným Mt bůtagcm, kč boli

flor .pagcmh': nyni lláfíleru náleáitúd; ob

tzboáj mmm,

iabuic 10.670 iiter a 742UÚ.

fc immoroal ' tanto [Ironmó muš šclcgné
můlt, neunamené píle, či ia! bo lib na

“Brioni přcňaroenó, nómčllef 'opam
&mnomftč'qo, to liftiněcb fe nám too:
mta pob plfmmcm M; 11:15:tcbq 6 jis
Domu určití, jal fe immomaL 9%. 1078
oblágal Miřcta,
mótečng'prytíř Ronrúba,
woitoobl; Bmčnítčbo, 9%a;:brabu2 pola,
lašbč obben Bc 3 febláh). il choť náboáná

Dtto

Dlomoudébo (Eufemie

to len

gúwal Sutil.

a icild)modyoroanti. Siři

?R. 1161 mpšábal fltidn';

učeň fm. Bencbilta bomolcm'fmčbo opata,

by [měl mqiíti 5: famotoa fmébo, ghi
brabu, a obebrat [: na bimou poumru,
maje ro úmoílu \oěci rodilé. 3 nčinilmu
po mím opat annie bo Initi to řábuttoas
tém utchnčbo.
3 obral iobč nib'nó

ben, co icii dpot pobroben bol, baromala

miloumil famon;

9řajbrabn bmůr lo ontomicid) (to bra
bifíttu) o poaman; 5% Dnů; Roman

půíobmi [mébo traiinu, m tmě gn bnů
mnich fc mamma
přiwčtitoémčBcčto

[

ga icroiňtč bubduabo
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mb mim patěnenň mnidj nememat a tam

bramac
(QBeifjllrdjen) pa aňau řře
běd) Bečva la ůbali tamantidčm, jaa:
menitau pre—pani a lágnřmi praflulčm.
Ienlrúte

alt—firm byl na

farda—u pabnti

apatami

(mému

ba Bře—

mnam,
tterói hej abťlabu ba Ejnat-uma
peina—r. 1169 řábnau fabč atom Iiftinu

těchto míftedy,

Iuba je nibh) hranice
(abtub i jmena
měna) Warum; ! 13mm, jemný prales,

ab lniieteBet—řidja mnbatata'rti bal. 21 to:
lamám djabem mlýnem radice Ráma ře

jebaš le pojub netlla fetera, :: nebaíiinne'

ball) &net-itlinflč :: ňajbmbu marato
jlčba, ltcnj aš ba rotu 1201 m Mimi
tědjta "cílů :: pelnafií gůftal.

mnm„

jidjš je netíla túr-la talnifomo:

lib bitva—hj,jebinč fblnům

lválečnóm na

mami. ?! ble! ca tu unum—fil jetinb
mnid) ga lráthj čna bbažnau mníli (\ flála=
pemnan fetrmalajh'! Girama fc Ide-ch;
pab felerau

jeba tal

53.SB. ll74

n'bččnč n) febe přijímala [imč

flmane'mu, ab nčbaš i r. 1176 vřemajen

bal. © dlařem tábl míče leřid;
mauďtj.

Dian

553: lavinu jeho nadúgel fe Ba

Ijnnjt maulu-W žUřitafIam,

není než

abtóbl ba boje, batman! lu fpaíeni buffe
[lve' žŘaibmt-u maietnafi flaau la „Bača

nedj (tmě míjel, nemi je ja!, mmm
mie pajbal). 2! toffal t. 1175 abbrjel
flhjbrab fluid, Iteró pafub při nřm m6,
tom SRabelít—wice. Dnbřej, pán te'ta

ca pafub bal pat—nil!a II'DerN,

a e'eba jefjtč naj.-atom

(pamčítnó fulamatel

Glcmanůro) po 5hóte bo Stalii ptali
falu ímčum, Sl-leranbru Ill, papeži

ačilni, jala tmm flamanjhjd) lčóto aba=
matelůta, izba mlibnbm abeamánim hat:
na'uci, fe jemimla mnam tajemům Gbniw
nama rain).
&) mf je její“ be,; přehih) bařiti
mabla bilo ieba, tal palmě Ěabem že:
hnaní, aónámil tnijeli řetřidpami lufou
nábainč dwli jeba (Eufemie hačbamitó
mind),

tůbl němeďó cifař %ríb—

aid) ]. Siubamaua

jeho, a půl—(:garancí pluhem

„gamtími mbmeftl.

8 mm:-bl než \anfacc imáma řniie pů
[abeni řebalmlama, (\ na bůh;, Item!
mile umámá a eeniti umí mmm) jeho,
a gúrabnčm vím; a mereni libu: bara

bliglé Nbina. po 50let račtmj majín fai
šat maramífódj, m jfa taneční fmčtitčba
bít—maju milanpil ba _llámem ca (ujít,

a

ratamal mu maielnaft jinou bčbičnau.
Tčbina ta ae námětem paíub nálešíflóf
"lem Řajbrabjlému. DD tě baba ab tah:
1175—1200, teba pa 25 let, nebčje je

n-al menlmj ten afrfflef, pult ieba tajbč
lamj, Hamem SRajbrabftému, je Htrčbaj
m podpágel, inte—ji wned',
jat balec:
by je mu balit-Ha lcju mamóthi. 3 tuba

u: llhinád) v.mojbrabu ani peánu).

Il.
Sutifn, můj fanu tažná,
9?th již bun: nemábú;
Hi, kaj auftó a (a čerm';
Bhutan lmajió mamábá.

ením.

6. prafmce r. 1197 fialn fe Smat-amo

martyabltwím

bnůtlli ab mnelihjd; platů ceIn id; &mejt

:: járameň lénem fa

nidp ta Gedpád; a na žDřatam3, cal Bala

tum) Gené. Detnumni fe tuha aal—čáňtil

taelilou úlemau pro Hóffter. Bratr jeho,

tou Iamm) fm. Eddimu Itala je orlice gbašmj%labiílam
Sinbřtdj matl
mal-omílá měrnou bmšlau mabúme'ba lwa
brabř, mnaba činil babrčba tíáfftctům;
čefřčba. IBIaDiMem
Sinbřidgem, ftenj
an „togu wřatióuílč (5qu m, Štúrflu
ed)ii bratratai panaupil, počinů řabn (1200), %debtnb (1202), :: ababatil
jamajiatnůd) muhaha; žmammífódj, 'Břc ťah), Babrbataiee : .Dmbifjf. Senatu
mpfí Dulfer [. trál (Editi, web!: 3óleji= 'Biajbtnb ga něha utrpěl meIlIau gnóm,
tafli meřejnňdj, Dara! je i a tignj mai

pabbata

brna, pamčim auřabnirům m (5qu

;úrabnčné — quqm

a

na S'Raramč, aby žRajljmbnti balí ajmw

gcmč vrátane

babatč , magatnč

bčjifítč flamnčba

miajianóře
Sati ! a — alreabr anichi.
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-- Db t.1169

po 32 let půfobil gb:

Sutil tal biabobámě, je mčftečfo Spranicc

iii mníclo míti faro :: ttbn túbmnibo;
můtol óraniee hoetlo 6 přimčtimóú bč
bin, ; nichžpofub ifou: .bmnonicqí'učlo,
!Bolom,Budín, Scimice, — na bůh;,

co ieben pilní) Bmeblftin t minu při
toebl, a mna! — iafo btomomó blaf! tn
nila fotce gbošnčbo lebolnifa „téma, se
„! ročtaau marlbtabčte celé to oťolí Fpm
nlce mufi ronoupeuo Initi flóffteru pre.
monítrůlů to Šrabiíiti u Olomouce.“ žRai
bmbfítí fe bránili proti tomu, co im
mohli — po 2l-letčm [potu přitoebl !Břea

"“)" Dtalat ] (1222) [pomé Drang !

EBIaftinone čeflá a motomiló
boh) ob nepřátelům Glomanfla iijltomu
obfougcno, ala) utomilt; m Iultuťe ně
metté;
a moto pčftowána lice binorle
talouílá,

a in.-Wa!o pominutim mnm; spo

minet binotidód; ušní mlafii čeífosmo:
temně. Iona) u) nomčíňídp bobůd) pro

citnul i utlačmó geniuc

(bulb) biliorie

mlaftcncďé, a huma fm. !!Bóclnmapřimo
opět ! úctě. Glamni bčiet-lfcome' uůrobu

nancbo ilommíle'bo. Šamir, !Bolaďú,
ŽBolm),Ioch, $očel, (Sbotil,Braut—lai.
neimlmou praci “ obetomnoíii moboboli
nám 5 tobe! Ratobolofti, ; liftin :: pra—
menů ilomanílůd) míied) imeni mefiferou

tomu, abl) při [mou balirogbobnouti Biómč
! lomu „voleným rogíubim. 91an 1222

lótl'u mambo bčiepiín'bomúcíbo,

robbobli tito tn “Btnče,
obo nama—
.ůmbim' aůftal m bušení foot-něho Ballu,

počal Ie Iřifiti m lraieeb maid) bud;
ilomauíií) :: tento bud; li; nyni nebó ic
ubufuti lat—nám otvorem, šábnťymi třím
bami. 2! rroto nepodmbuii, že toto mi
bomi bilioric mlaflmeďé boívčlo iii těl
bo ololi památné otopaíti, nerou němečtí
úřebnici voimeuownli „© evo | te l' l o d)“

obo iofial moibrnbu sam-mil ňu ndbtobu
20' ] mar! fiřibra mmmč wábn; tim po!
691 bloubý ten [por uiončtn. Seftli Ie to

platilo ročně, ři itbnou na máty,

není

již mámo. QBlabiflom Simbiid) po! duši:
fi mnibratílč ubobřili, nořlbil, 061) to:

"cibuli beíůtou
bučin mina 5 minic u
EDNrollami; :: Dtdar p_ptmbil Homem
toto botománi (1222) Ěledietno řeholní!
Sutil mňa! nemohl na té lraiině oto bo
leB lebce [mébo Bůfioli, tůbl bo Gad). a
Břibu :: *Bolic nomou poufíemnu, toe !me

4. pro!. 1209 obchvatu! mofinou bufii
honu Gtmořiteli (mému. Sřaibrab a celá
wíafl čeílo-moramffú pal me mbččnč bo
(bom—'n
potrálu!

Rba mna! lo ceíčm ololi

mmčiffi .branice mi co o_3utitetbi, huť)
ie pachatel mčfta toho, a ueimčrni bo:
orobinec celé te' lraiino? -- Siem vie
imčbčen, še málo fbo pofub o tom [lano
nčm fnčgi rolafteneďe'm co mčbčl; ani

učení

líbí

o něm ie nebotočbčli.Nebo

\ne [hubiió na mffed) morali—"lých gonma..
[\id) powioali nám učiteloroč o cigid) h-ú

(od), 0 aftetiďódi fmčloborcidy, o Waran

bru, o Iametlánomi,
ale o umění;,

a mi sem, o tom,

tte—čimaii

Aůflllbl) o nam

mínil a poffli ; nancbo nárobn, o tčg)
ném ničeho neibčlotoali. Mojné, gc učit
tetovat-nam lomí ničeho o nic!; nemčbčli;
iifio, se byt i boli m'běli. mlůbeši mlaflc

neďl o nic!; vomíboti nafotili,
mibomi nótobnimu nebolpčía.

aby lu

(: ob

tě bobo iii i timto binoriďóm mčbomlni

u „stanice, 'a že i tim obnovena bube
pamc'nfo řebolnila mnibmbllébo; ie itom
biilúm [[lolnim mohábnlibubou učitelotoe',
to ani tohičům ieild: nebolo mámo, iahi
půmob malo mime měna :'ptauice, ::
mefifetč

“oni

to! vůli.—ohně oloii

iebo.

*Bal ie naplní [[omo nnHebo bóínila nú
robm'bo, auf pčie:

Mnoho rom li ie“ tomu.
Go io _tom obil pobírat;
spam, šcň, len a žab atomů

D Smím blálaří

íDlotau—antoííaf, nó! tm umi
D něm m hmúe tubotč;
ma,! [b_ombččnoq piety: ie „má
253: člomčde'm šimotčl?

Dbouit muší! laii 15ij

2! mři nan: potnbčh;.
3 nafíid) frbti uuoobope
'Bamátta ttoá na mih).

Gunn
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Ruméni, to ilou u; mah; hrami —

36mm jia) iíon mm gboubomqnč;
Ram iid) uoba boíabd,
'Iam poufff bém mlábru neblahá.

6 :: If i l.

Db !. 1088,

roz [: noífótá San

byl ob bimodgů upálen, rogbořcn (: 5m
ctčn, a tcprm posncnábla, le lonci tofu
1246 tu! balec: gaíc obnomcn, 3: 29. pro;

probofft, aš bo r. 1210 nemůže fc Shi
btab mgfágoli šábnóm probomcm, furl)
bn fc módy!
imcnoroitč tv liít'mód)
?R. I204 Sanacenc Ill., rgpcš muni 0
“ohmů, Mobil fróínmfimí Gchě bo počtu
hálotnfiwi curapíhid) a fw. “Brutona (te

al

ítoětcc tobolo minima Titicmí

lince t. r.

to

poímčcení

!Btagc), "milou bmčgbu žábu Bencbiftin
itého, bo počtu Gmnhid) voftnmL Rról
ten, ltctébo ta && [: ma, h)! ?Btemqíl

Dtalar l., a m); tento h—álmmm“

Dtalara,

m

pročom

lten') batomal llófftcru na te

DAN" biífupomi

D(omoude'mu,

tčj gat—o

wěbčl. abl; fe niroo 6:5 ;lóntmbo porna.
lení lrólomffěbo ua Ratcid; maibrat—[ltjtb

[

nmíaqomnl.
QI mna! rotu 1253 wc mala mqi
trólem uberílóm Edou IV. :: matfbta

matfbrabčtc butingftěbo, Itercu tehbóš
průmě ; Uber ! (boli bo 'During mmm

mágcli, a tlač nnpotcm [matou

Snamcnitě

lúd; 5 let mnam; plati; 5 mít a nb'ů m
Sarobč a Rnnomin'd) (m Úrabifftflu), rqu
1248 pnl mámo pobací a odyranni obe

potmtbil dřígcni número Sábrbomiďébo:
tcnlrótc teptm auf: fc uóm obiemuie na
mojbtablfó, (má 591 ! íwčblcm ímčccm
tuba ![ófftcta a íhnofřnód; bobů, iimij m
Rlobaulád) čal'lomal 8m) ?llgt—čtu,.fboí

dprámu toho.

ponwd to této nnuai bertok: Ic iim rqu
1247 ob nomčbo martbmbčlc *Břcmqfta

$mčliftinu,mc herčQwu Řlcbúclému
této lihinč, co [mčbcl 'Bchbnl

mobl biltup Dlom. ?Bruno

n\qímětltí nomomqftamcnú mámu, tunel
a m nm blamni oltář, a icbcn pobočni
fm. Krize. Icnhóle ubělil ťruno R&Htuu
obpuílh; 60 bnů pro móročni památru

[:

bětcm “Břemqftcm Dtatarcm aale bo tě Ira,

finta.

jim; mtrbli bimocí Rumanomč,

Shin! “Bump" Dieta: !. ubčlil mmm
fc H&thu
Ěřcmnomffému náležitým
Rallům, tcbt) i Hámcru ?Roibrabftému
!. 1220 íalčfi mužích,; taťč tábl !(áfftu

řábili, mnam) Henan) Iol'tclní nabrali, i
fm. onom; 6 oltářů uoknbli, tlómcr nm:.
bmnconmli a gpuliol'iill, tof Le loltcl 6
btobitomem mobl tepnu gain mqutcm
bfyti r. 1255. Den 'Bolmíccuí byl ob bi
[tupa přcncnen na |. ncbčli po narození '
$. 13. em.: a pach 3unoccnc lV. ubě

SR.muito u Stohu

a Runomic,

a

bcíótfo trbomíxb platů, tmě fc ; obou
tčdyto min bo lemon) hálcmílč cbmóbčlb.
?R. 1234 ubčlil iim mnrlbrabč 'Břcmufl

'

m iii :. 1254 obpufth; 40bm': na nam.

mmm, [mobobm iidyš ob !. 1228 ?Bctc
bran ňošímal, a ftcc |. rfmobog'mi ob

non [m. “Bara :: 'Bnnln.

platů; 2. „(mm

má) (maibmbu,

Gum chlebembtíátlň 5 far nama,

ímé brbdm' ptáme;

gebronlc,

ml.—mmorpg.

Dmomačic) utonmán byl :. l255 tof,

3. nepobříynoft pob foub „;chhi; 4. pp.
htm ga pobaněm' nčiale'bo řeholním a
atuňem' ímobob iciidy; gumě patiim při:

bal prólnm aby Imai trb

gb: gl:

3: opat Břcmnomflú

jid; ga 29 (přitom

natapltoh; Dlomouďě na mm unloupil
ob té pominnnfli, .: obhrid ptáme, tu

míti na [na:

tčbo 'Bart! (: mamla po fcbm hnů; čcmě

fan; obíaamati. Sebranice,

mnibrab ble fpůfobu nčmeďébo mnu)
[cm učinll.
% Mín! il; rcl'u 1241 mpabli lem
ulmtni Tataři či *Diongolowč.Gvnomč
fm. Malvína utelli ft přtb nčmibub bo
Baumann, nebo ga brabbn měna Brna;
iťiid) "51mm “> rdrilu mířili W301i).

až u Runmátu,

50 bligtčGoboutomicc
Guma

Hut [cši

mqmčnili fl lláfitcmíci

(t. 1258).

fc gantní! Siaibrab ae ran

ob Rumuni! itmu galagcnócb, m ii; gate
nami pohromy 5910 mu gaimn'cli, iba!

[

tou; náš flamnú, anna! nefftaftmi
hd! *Břcmpfl Dtalat ll. gtábou
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fluid) manů, alómč Wilotog íDčbic*) | bčll po narogoni SB an. llóflter (: Poflel
ne ofnbnčm poli Moramítém porušen bol ' B 2 oltáři moltočtili molyl. Gpor, není
(1278): tenhůtetoalilb fe němeďč moifla mani" mesi opatem $amoremn biflupem
mitčge cifnře fRubolfa |. ples ?Mluloro 'Dčtřicbema lapitolou iebo flrge patronát
a fmčtflon orámomoc, r. 1296 nrotonón
přes Motown bo íeflerffbd) God). 91m,;
mubolf megi Dílamam; :: ?Rofieeml tó
bol tou měrou, še biflnp fe obmegil na
borem ie položil, až bo louce „an tam poéma pouye bilhtplló, opatoloi toffal
memaie, trpělo celé ololi ob jooo moiíla ganecbal obfqománi probontů (: [orál-ů.
náramně, alůfftč Balto Háfíterů Ronnie
Mongolomč. Stumáni, moilla
lébo, Dílamanllčbo :! ?Raibmbn plantes němeclá a fonečnčlou pešn i cl (: goni
nici, to boli ti bol'lě, lteři mltfft ční!
mm a plenčnim. 3176 Ie, Št lláífter ten
bol gcela opumčn, aš bo rotu 1281, nebo XIII. ftoleti conu.—alimc Ctibobnód; tlen
to tom čafe, toe nebolo šábnčbo pána,
oód) l'tnrollomne'bo maibrabu. „Rolilráte
ulobila le me gnectčnód) (: oonmčnód)
fe broutil tldfltcr m topič rumy, p.!blúd;
lobls'ld; flamněbo ?Railnnbu pob © : rl; n rs
mrtmol \oibřl ležet celé column;
„gl—ohni
bem ; RunNtatsDbřan tlupa loupegniďó, mnidmoč, pnbli m olčt fmrti blabomč.
il
mffal
“Blut
bbčl
nab
liblem
milenóm.
ne):á 400—500 blato fllnó bolelo [firolo
ololi lonpila,
a; lonečnč čeító můbce lano po pohromě utřel Skiboot: gafe íme"
Bómiě 5 Mše i na toto l;nígbo ubeříl, lice, roúebla fe opět jebo ítoiee, umrel
na moc: ubolnčmu obporu ie mobobvl into komlet, \“ [páfe Motown ielo bá
a ololo 400 gaiotóď) gloínnů vtomqem
tonó lročtf'
.
a telem obptamiti bal. ?! mňa! tepno
ťottotollou velení lloušil (brum lů e pohnul,
oe čótlem !. 1287 mrátili fe tonpln:
*Břebnulne'otomobil m ;blcbiebo tutto noban.
Hem řeholníci, mnílamčli gnotou Abořene'
[iblo [roč, mnčiftili :: opramili chróm tot

boltce, ěe Dlom. Billup ?Dčttid;

to ne

Rbe břimei Gibtillntt boblelm lmátol'ti to_elebně,

Íamto pohon tmomou tmou Habe Atol-nefoi-in.
abe „čmmnnonn iimš lib pět Gibriholvnflórou,
tam l'ttnnné \ pohanům úl'to Ie lletbo lilo._
*)lilteť tomb gnbnán, moou ;ao ómálo le beim,

') ll 'Dčbic nab bamiltbono roibčti abotto
brabu Emilototoa nebolelo poltoátnč [m.
búnh; Tlelbcbln. — ŽB.

Rat o plelotern nátob to chrám l—nbetento (bobů,

: .
obnolou jiš lťi Qrů no lmetn. € o N'!

IV.
' SB bobód; atletonl manju), toe ne
málo touěino na úpobel lóaně cit-temní

mqi bqumenhment io! “větným tal i
řeholním, bráel íe Qřemnom, nel—ottam
bbčl tógnó opat Bamot, abl; bratři kojot;
ušitečnou prací Aaneprlqbnčni Boli a lógnč
fe fouňiti nemohli ; a info meči totem
1202—1332
mnoho melím'd) a dyorál
nšd) lnčb oplloroati bal, tal bal i ?Raia
brabftú probofft 'Iomáč pídti antiíonůř

na pergaménč rotou tebolnila © atol a,
tlení bo r. 1313 byl botončen a pofnb
ie to iRojbrot—činto mčóonoů ula5uie.
?R. 1311 [lamenom ?Raibrahč [ml—

lenl megi hóletn Sunem a toýtoobora.
lonfllnni, loci Motown, _pofub meruna
nňm aanmenú,

ln melile' mbofti íme' Aaíe

t (tuni mm přlmtčlenn itfl bola. st,!
gbe neien hůl Son a dyot jeho, ale i
Gehl—ld;Gui-mi rolonfhj, Uma blllupotoč,

SBelt opat Botoflomfló (bčiepiiec) a mnoho
fflecblo. Ěolé to tčdpto bohdá; ble při.
llabu Siemnoma &amebeno to ?Rnilpmbč
hábot—ennimíle ho. De Beata.
'

30 učenčbo probofíto Sana,

floul doctpr decretorum

hen)

proto je mi:

tlab belremlů, poíub gatbonmnů, naplní,
obbrěel moibtab ob ttúle Sono promo
brbelni pro n—ffedomaietnolti lbčn ímo:
bohu ob polut, aby fe tatto gotmiti
mobl. ——-—
82. 1330

boloolil

biffup Dlo

mouďó Sinbtidp,
obo fe pro bčbim),
na pramenu břehu Énmcatot; ležící ($,.
porotce, bolaflce, ©oboutomiee, maibrab),
tterč to čas tomm—nění bo chrámu Ilú
fiternibo nemohou přiiítl, ro mčlhni ?Rai
btobu tooftamen bol dprám *Blml, Neni

i ga farní volnými. Gems hn a cila!
Rate! IV. (otec mlafti) potmbil mai
btabllám mneďo málem; :: promo, o toto
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1D: mák: mqi Matióňtm & Sířím

1354 pilin! Břcmnom tn [polcčnců Dobráci)

nutlů išmffň

u Bimota.

tlůifm m !Buft omčři

*Bnbčbrabílóm gadyomal &aibmb tomuto
němců, neu-cuá 'mn lm! přiíabal. ačioli

'

ii „platiti mnie! 511610"Ěomáfíomo,

RWE [: přinutily na n-lam anne
neblahé bouře bufitíté, tmhůtc — ač ic
to téměř rim! — Aůftal mnibmb iimi
mim ufktřm, miluj ítalť k itn tčá při:

milou bmiibo Haman &ncbittiníťčbo,
a líce: po [bořmi maleřinflébn Ilúmcta
Bím—nom (1421) přinčbomnl ft fam
opat tamčmi Elnitnláč 6 brain) řcbolnimi,
icboš plcbcl, iam—n byl 0qu tlófitfm m.
fTil, m Irntóífomč

horů
nami
mil,
2000
1499

Smatiáč fmmmi Siřilomu !Biltori.
obňal a Étnu m tm n\ůíob 31m
aby li bo mohli ?Raibmbmi „|
bulútů mqlnupili, toš fc i tofu
Dalo.
Balint fc [tm třifgčbomnli i teba!

nici 3 řeílébn *).žšiiimowa, ltcřt po flat—tem

lláfítcm fmčba r. 1430

bo Hlprčic

bmůr 5.1 příhulhl a

na flatc! fmůi

na “mamma ít ptiflíbowali,

ůtořifitč iiš r. 1419 bp! \atvupil. Gmi
řtbolnílq, htři it to moibrabu přinčbm

.: mffat pumpou.: i tobe m čna mólfn
tuni ŽDhmáfícm n Siřiul, iv této ímé

mali přcb Buřimcfh bufuflw, Íft'll uci.
tnúttčnčiňi : uápotomni prof—om':Raibmbfhj
!Učatcl,
SB!—útlum & Gbmnlatic (oba

cbubol—čútočimč blcbali m pobligtémžRni
but—č, a tam tc'i po 5 Ict odn—nů byl:

fpiíowalcíomč) & pal llabin-o !au'fň 3m
; bolcňoma,
icbm 3 neičclnčimd)ico
[ot—nití: ER. 8.©ufa

přeb [nčmcm ro Roh—

iívu čaflcmáni, bače; po filmi opata [trčbo
'Dřifulóííc Il. “nutili fot-č mot-cnw mai
bratílc'bo Š Šmona „\n int-čb: opata.
Íafomóm během Stuibrab, umi bě
bcm XIII. “vletí téměř bn přelršcnit—nu

nici, Pteni abc i 1436 umí-d.
iDřuftl
tm; maibmb Dobře fl ftáli, ron; tali!

řcmí qmitánbultěínúmi, m XIV. aXV.

bcílů \wčaftomoli li ltoufnl. “latě »
r. 1428, m .in-rné Iešeli táborem u
bliglčbo Brna (11Tuřan), (tlačili wmv,
mgbrantomali Nám“ u Ilfíňcma, ntdynli

[tele—limíru (\ polní:
(tam [: přítulfcu a
llámem nlaletiuffébo
řeholníci- 5: [ouíební

SRaibrab m potoii. 30 to ale Aaniblo bo
jiné nennbálf nemění. Diem 1449 San

k mnpluilo na něm vrat—dwi inhibo
bomv, o něm; báfnif míč pije:

; Soglomic, pí'lror'gcnec (tmm) “Boběbtabfrě,

; nmómiftilu thanč Gtratonidč

91 mm! 141 "již hmot lom,
Hmmm; abou; tomb 315 boni.

a

itiimu členu Bertolt—uč Qipé, tlení gór—

21:5! ibe břitva! lldřf'ů

mtň 6 31mm tcbbáj mil ptáme ochranně
fRaibrabu, m čemenci t. r. nenabúle
přepnu maibtab (: Šalomoun; úřcbnih;
a mojim; tam giimat. !lčloli bneb ; po
čátht ftpna pomoci [cum—ů obrub bn!
mupngcn: nicméně gbimočilč tlupu icbo

Cb neníannúd) člomřfů!
?! gil ),ae ft pob: iaím'!
Bmmomč, nws, lwablaím'
išřttabpftuou lolcbou
D mímftmí

3 lift jim tbl.—u.

Wat) _ifi. blab ih,_[rnat\'? home,

nan-opili; tam Mom; nemalé, ta! k fl llá.

“tet ptoba'cm i minimum

Míšu—atrofii Rétiho,
útočimčm u—laflmbo
a Mín“-iiuód) brali-l
mlani čcílč. !! tot

“Něm: mafii bombome

pomáhati

.? ipdlc celé Wit—rom;

mufcl m n ugi olamiitč.

ironie hánp vílami. —

V.
Iamm lla aaibtabflá "cpou tomto,

'Buóol gbárllébo

to ob opata:

Gproaá im bo Nutí balena;
Guš tm pogbnf pchob mamma?

\

Gunil.

Sato jiné nóňtc'rp, to! m'uícli Sřai- ! (: ftatfů fmoiid) čhčccni. — Strom tobn
btab Během XVI. Dolni,- Ib: Qutbtnmu
byl "úmor Raibrnbftó r. 1527 m Aimč
cb tmm) vgbrcitmádp pitarbífód; loch'A'
110me
nat—1310) mat—ud) budsowní
celé
téměř Gmtoplp, galoufícti mnoho uátilh':
mlů přepobnut, mgbmncomím a probom
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Blok!

gamtajbču.— !! ořcc nakym!

palubní opat QBilemomilú icntč Brgo po
tom, ropě bol poficbníbo ftatlu Uherčic
3205591, icfltč icbmhótc poboftinuou při:

9?qu 1579 Byl obhabcn na ccfl!
to ňaibrabč cifařfló trabant. Soulož aloe
bři ncmobl mopátran Initi, bal němcďň
cifnř B?ubolf ll. ohrozili prořonta a

tullu m Síaibtabč, Mito u torat lon!

mrdmibo „Down into mčgně bo kromě:

número

Dciuumňi íc

říše; ano ubobú prohnat, ač im na hállo,
Magen bol, nebot trabant bolle! nábrabu
ob mrQnibo a obce, a mohl!! Bol Jafe
"foam m bůfloinó úřab ítoůi. — ěotma
minula tato ncboba, iii brogila mnohem
"ranními !láfftcru. maibrab měl Býti

přala řábito;

gcela mmm—úctu a Roth; jeho Mm; řóbu

bomeče! fi mohumčl,

a fcffcb

:. 1541 no holi fm. Sobi-cit pobrobtn
bol. -— Steinou bobou utell [: bo bo
l'tiunýd; finců maibrabff'q'd;

teli,

přcb nepřá

matclíómi protenanlo, orat

Hámera Báru !fmbtoš.
fatířffá lůga toe Šbářc,

ciftcrc.

bn'xaa, mnohé brain) gamrajblla g 91m
brolc ntíloiicíbo ftibala. Bit—\mgbotíbnl
fc imouti; a mňa! přiiba bo lláfítctn
opoiil hoď lrúpitclc mincm a přcnrořim
fc 50 [eblůla up:-dyl bo iRoibtabn,
fbe
i r. 1542 gcmřcl. EDM!r. 1545 —1549
"al fc icl'l lláfflcr maibmbílú btoalrátc
Pořifh' plamtuc, a toho:: še tolu [555

dnům új [tfuíim brogicínótlnbcm20003!
pf: obnoven bol: ubcrflq moiífo ; SRi
meďa bo \olani ft mracuiicí abcifh Hoh;
a "(tp toimd) na bobro oloupili! —
Rbcšto

na těchto bol—úd) lánů

lcmm' toe tofíab
fhíd) Bola "toho,
nebolo tomu tal;
čcbo \n bopifcd)
bo t. 1620, št

cír

téměř Nůfítttád: mormo
5% fc, ic lo Sřajbmbč
nebot nmaIčgómc ni—
bifhwů Dlomoudód) nj
B!; fobč boli na 76361

Sqomitítému.

In mňa!ír přimlou

mal ga ně u ciíařz &ubolfn ll. laminát

šrantiííct &Dietricbíítelnů, horů, až na
iinč lláíítm; oftrúm Bol, (Šňót, %ňcd)
Gmatód; to Dlomouci), oblcbcm Maibrabu
mňa! i na fnčmu acmffém m $rnč [bro
múšbřnč Rami) (t. 1602) ! tomu naho
nitl fc hoši!, abl) fc Shimanu uialo.
8 nctninuln Íť přimlutoa lol mocná a má
iítblcm šóboucim. Gifař llámmm bopi
ízm ob 2. from 1602 Iarbinálomiogná

mil, ): řanbtab bále potmnlimá.

*Bmto

wiii ID mam-m pobobiAna tobo biffupn
Dlomoudébo m reíeltóh oabobném na
Rčnč, mqi bobrobind Hamem a tajnou
ročně [lamnó mne an něbo pofub [:
[(oušimá.

ER.1695 probali mamma

bmůr

?Raibmbffód; nijnofl mebli. — ano, boj

m !Dhlém Dředyomi na mši—oaa 2500 nl.

brobofft 911mm r. 1563 mclmi pohot
Mimi limo! m'fti počal, nettpčli bo meči
Ícbou fpoluřcbolníci, ale bonutili (tomu,
i: fc obcí—tal[[měmu Reinřmómtiicitnu
příteli, vitmorotoi auguniniónffčmu bo
Brna, načežob ooata Mann o potrtftón bol.
% mffa! blabobot mcgbcmi m tědno
bobód) Heinl, ptobdmafo Ic :: témata bo
gdftamo, počet lcbolnilů pořát: fc menfíil,
aajid; Abolo to celém maibrabě im 5.
'Icprm an mlabčbo :: wife! mobútnčbo

.
gnómů nólq [němoloní ntfatoliďbd)
flowů proti ciíaři potoftalódy, je moi!

probofíta Gbriítofora

po3ůfíalou brftfou 3 bratři Šwnbmnftmí
bo [inců jabo torú'il. “Dřuíclt mna! jemi
tubód; Afouíicf přečtoti, bilem ob loupeži:
točbo němcďébo“nooi[ln cifai'ffébo, bilcm
ob Iouocgnód) tlup ubetífód; Seth. Glo:
boromóďp, ltd—ij8. prof. 1623 bo Itó:

(1577—1607)

gotnmil [: flóntet.
Eom eobčfudlú očí-t Ic Gbrjíloior,

mam

hutoucí lcl'l to ortoům iatcm; ")

%boinú
to nřm
tím! fcmoli!
hmotou
icmn bud;
líce ořgbňtoat,
ldi-i.

banditi čáldm Gotiítofot Dtcomóm

fontán 'budpomni [pt—(lo mqabmigmo býti

(r 1619). gambitu! illámer mail-nabitý,
:: ítá 2. čcrmencc 1.1. bol tlúfftcrd otol

nimi mcíniccmiga 41.000 Annan! (Ina
měnou) 6 Ohromné—item! o běbmami ga
20.000 gl. hrot—ún.$o oíubnč bittoě na

Bílé boře') (B. liflopabu .620) př:
mění tona! aaíc celá

Nám

Bath; probont San $cnno,

Bc toncmi

litrů Ic o

3 ole'íé nab nim brub Bencbitloroa,
řqmč měla!
bulb Dtcc
na 55.5
něm to[podn-ú.
Šúlou_
na něm
báli,

uifíť.

') Golc mu 22 let. tboš bol umím.

*) *Bramú minutu

a náilebro Binoo S.!Elo

bo: té roothm! nehrannúm pkmn mó
tcčno náš Wdčiwtocbúgla to „Bimotč bl.

Batman."

—-m.
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meto turbín,
obrny;

ghe broncomolq, oltáře o

m Miele

oořllo o po běbinód)

nóroumúd) Mob notropllo. ?! iii t. 1624
nama pfe dfořfhim moiffem to! ůgce
"líčen byl, že řeholníci mmm potom té

mčt po celá to! oni bo úl! alebo.
Iepm ao 5 let mobl fe name: pofe
gotomiti o notočjebolnih;

& moteřenílěbo

Břenmomo 1D Gedyid) m íobč uboftiti.
213 těd) bobód; monifol probont Siři

celého

otoli, | ge maoůlenčmid) fot (Iifomic,
Dledyotoí) íem bití le lřtu bouómtooli,
intoš i tam iRoibtobňti lu lonóni Hušeb
&)Lid) mqiíšbřti muíeli.
Seňfč hůř fe weblo Homem,
ilolem

Ibm

iebo ooímótnýd; brat—el-obóroolo

fe Bouře 30letě molu). %lčúbobůd)

moitčd) Roneiiďó(1623—1642) ©
něm přie báím'lz
moibrob fmutnč ro ffebód; ařiceninod; ležel,
Ehm) glogám pmtobou (Daboromou lambdu.

to? m;:
m'a uob
popcjtm
to hoci čilčm Motol,
Semiáč
proto!.

5311Iřiíilflleílouiágeň,

(of! to 3 leto 1624—1627);5

mčbo buhbl;

ufoblli fe (r.1645)

(što čb! to máma-c

o mě!i tu bnigbo floč 17 tóbot—m'r; Not—.v,

hero“ tu nobčtoli, obři Ie no 32 500 51,
icmo řeboínih'lm neim lom-do gůfobo po
holi, mit-rl i nama Bc l'tombomibono,
bářfhšmi pobořili, to! ze iefítč :. 1660
noyoice lo rumetb Keith), o ! bomrneui
tobo nemění iefítč Mc t. 1663 přitom

; liber, a celá Hmm 3M!
bol welllúm mílmoníhm. Tenhále hl;! lem Intel
na celémololi meliló neboflolel fot I'ioňil, ieboš řeholníci otto torobem fc
nibo bucbotoenfttoo. moto iim [ouífb tomňhli. “Bt-obomomč
“ngunin Geiíert
vím na ibiodyotoiciď; nabít—l Iotúmu bu
tbomm' na celé fomofti Biblodyomflč, o

o (Salemu ?ltlet

tgfh! nemohli noi-i|; proto ieo ro měnou
Biblodaomiad) mam
budyomni mebli

r. (691 boloigoíe monument; to bmč lo
[teíni míše.

[Eořenč

poplenóblo goíe m

"atol—\; bo pořóblu

přímek—li, a

Vl.
qgafhwo tomto malem Ie minout,
$onlm'ci [ml bo Iuřon to na pouť.
29 iicb přel.-ln voboguč ibe gRoiínat—u fmet,

S ním pout tn louá “>qu mmm huit.

ehříbto brabe' on ochotně ytogi
fotone' nele lu měnu Snake Boží

© un H.

Rótečnň probom moibtabíhí Gele
Din žltlet občlomol !. 1677 El).mani
bo Žufan l'třibtnou tabuli, ftetá magna
4 hmm

15 uncii na pobito—mání &“ to,

že SBůb no přemlutou %. Wade sodná
ml Staion-ob ob rám; moroloe', nné leb;
boj po !Dřoroloč Branně auřila. & toniu

cíli munio "omni

oroceéíí 3 %ibrobu.

to iebol čele fám abognú pre—bom, flmofmíy

bot nefoua, Ie nodyágel. Tento; moubtii
nobom tej brotřtm byl tobou, obo iool!
po iebo úmrtí neboli mnutit probonto
ob opata Qiřewnomftébo, nobtě aby bo
lobč nwlili

(omi ;

tolomó

but—a jim 3-1:

můgún, Babe lépe pro ně bofoobofiti. 3
(obo ie Erbia Žaloba, o lom: Bol ten, je
rotu 1686 pouzitý logo! sprofiřeblotool

Břemnomo,

po bxubč 3 A iRoibrobu gn

čelotele bůftoinofli pnbonme' Ionmentu ,
nomrhomol, tento po! obo po uplynutí
iebné bobina, me ímé h) fe porobili,
iebnobo a niob go probomo moliti muíel.
ER. 1687 obbrbcl i probe—"t 9m
hobitů ob popeje promo pontiňfalií, t. i.
je [mi iloujid nim fvo. G mittou a her
lou, co; mno! tepnu rolem I690 go:
čalo íe promoqomoti. 21 Mini Meaiftomb
čemž motamílé, totlě 6 blofomacim pró
mem toe [němu, obleče! probom ERoi
brobffú iii ob ftarobóumo.

Rboš ílřebolnld ňoibrobfin' pro
bomo lomí moliti fotili: to) ten jim po '
tom móootue boípobořil no ieiid) nutno„

\ootownlmi to ten foton, obo Bimoomíhi

tot ie bo rolo 1710 měli mice než
100000
pobromobč m [Jatom—Bi,

opat polozka! Hřibou,

go !me „3th

o flee iebnou 3 5

o učený probom Qin
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Sté; bwoií mpáb srantougů
bo
toniu “Bitmub (1709—1744) 1511!
loupili fouícbní© 01 vln"ltt, tmě ptám! llámcra Řaibrabflčbo :. 1805 a 1809
nahrát: bulu na prubti;
cb

němeďčbo cifaře

ngamřcl loflel

což "má icmu

nebylo pomolenc,

:: lomucnt

míabil [mnm-u mu lrwamútb. 91ch
jmenumilč r. 1805 po bitmč u bliýčbo

5: 511: Glamlomn utábořil fc bb: m “dílků

llabů na nomopcftawiti, alu lcmn

1311pramébo

vb r. 1720 omflcm niloli M5 melilód)
oběti pobnřilo. „Gbrám tm fwató na ?Rní
bmbl, má lcd hubů ua adnabe , fmčle

pob generálem Dabnuftcm.

můj:

fma't [: 5 mol—u, nebrobi

"lot—u.“ Ečcb mlíhžd)

lřibla

atmůbn

mffcďn gáíol—u na obilí,

tu bylo.

pobral!

muřútclflč

“Heian še

mínč :: co full

1 Bc mnim

bubutltm

mu „šál—né llánterniuz: uóbrš mcfllcrčtláíltcrni ftambq

obětí ncbulo bl; bf;

:: hmotu mclicc Anugili; tu llúlftcřc [amčm

tualo třeba, hubu fuu ncbull wwbli a'

bnl ve bitmč fípltál; Klubu, tlcrou uči
nili Abc m maibmbě, počítala fc na
llómcr tal fttuflnč nebyli mxul'ftiruili ue:
rřálclfltí “Bruffóci :. 1742, “Bt—boční! 50.000 gl.
ifiiď) Ěanmib chlubil 24. únom llán'lcr
DD r. 1808 mnfeli ?Rnibrabfíti na
a 30 muší, :: zát-al nu proboíítotol
nomč ař'ucnc'm 'ňloínfiďém állmuu m $tně
18 000 al. ga 24 babin; lbbš iicl) tento
Nun profesím) na ímé útratu mpbršo
lllouzl lltmubl, bol urobofft, icmuš 1: !
mati, toš an l;ncb pro ucbcftatcl [d)ops
lítčflc icbu brna bralřirřipoiili, co čuiuló bo
mid) lnčši fr mmoolu Báli, mufcll ai bo

Biblodyomicutchn

a tam 7 bniwqen,

n až ttnlrálc vropumču, lbg; ga fcl-cpo
loiil 4000 51., „ga oflntui bum brain) pal

200031.

“Brehm ic na to cbebmll

')luqufliuům bo Elmo, lb: po bn—aměíícc
ucilépc b_n! čaflowún, nu ;alím 10 i::

bolnid) bmlři priomali
tomě

Shibxarflčm.

nepřítel gl: bcípobařil

Ic m i\mč

na

1821

blatiti

piarififlčbo.
profesím;

bma námčílh)

?tvrm

ňlolonii.
plcímla.

3 řát—u

ob telu 1821 měli

gc ímébo lóbu,

umučen—nlnábogcuflmi,

5 nich; icbcn

hrubý

billet-il ::

DD rulu 1949 tu potuinncfl

Endu 18:18 flamil llůflter 800ch

513115111111 lnčíříhi

m lRaibmbč ; ro

inhil'lii pohbali mfl'cďb památné roudm
ušimaiicc iid; lpctřebám nciniiíh'm; íuflc
“B 'D'latic [1:in ílmullně rautbu itil, ii
aurášcli ruce a nohu a blamu, a'mclebně
lmátofli mc fmatoftaml tal ic utgubali,
je fc péro to boličomati abrúbá. Globo,
lterou litá bolomci tam nat—člali, ol-uá=

Hela (mírně počítaiic) 20000 31. Dbtub
1: bit naplnění, rtoč lláfflcr tofu 1756
21.630 51. hlubů měl; a plec bulu ni bo
r. 1780 mim přeháínó cbróm nunčiffi,
mibrg i mčtfh' čán lonmmtu bollamcnu,
wii čemž iim něhcrč anamcnitč :: mubamč
b_čuictmiprám! přimo robota (mqi nimi

Gmabmfelbflód; 20.000 al.).

'

!.

jubileum melmi [lamuě po 8 bm, a lit:
náruč u: mělici říinu na flmunvfl lDo;
imčccui
i'm—ned)
d)!ómů ". (cíí. bohu).
ŽBčtu bulu 10 rot—immo. že na tomto tn!
robbcuí'cném roce,
prdu—č hábobm přcb

tim, neš 213mm ob cil. muilla oblastmi
bula, lašbobennč fc u: neimčtflim pořčblu
mnllli aóflupomé nábojnbd) poutnitů ;
celébo ol'uli O fněšimi [mbmi bu lláflttm
mail) , abt; abc mnlcnnli nul—vinou Mr

mútlu guldenů iebo. Ienlták

i mně [:

buftalo té čeftně úlobt), činiti řeč na tom

míflč polmómém poutnílům :: „pomalém
a úlqc úhnmů řebulnídy“ — Ellqblmc
nim; me brubi mé pamět húfn'ód) bobů

lčó' _

VII.
mail: rabcl —
81mm: ti Bolen

llplunulo m gápčtí,

u n;. vrahů cmm.
kromě into m iam.
9111111.

3 počátlu labelu Holm I'toln [: bůe
užitá proměna m llántcře mujbtabněm.

žRail'mellům,

obu fi íméli íumi mollti

opata ímébo. Tim rogttjcn roímóbnl
Glfař %rautl nel I. pomolil řebolniřům image! obmiíloni ob Btmnoum, a mai.
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bulb pohanu! bo řabb f_moftgtnód; nás
[[m—ů&ntbittlnnňó.
! čemu je pcčliwoít
:: m pořigtnofttd) mellfó obratnou ltbbci,
“ího břemen EB. Řehoř: C_d5am1tébo
nmobo přiíačla, ncbú [: gapřni !Bntmi
toho [amcftatnč gmvlmó opat Sinibmbilp
byl řadů iluguůin Stod), icboifpcřimofli
:: moubtcu obcgtclutíli malem; lulu
mm) na břitvčmid; bobód; tldffmu ga
[a;cuč.
Stati mice bállub fobč o Ilůfftu
Sřaibmbfló gilfal nánupcc icbo íšíhor

© dp!n i [a r (1832—1854). Icnto činná
opat ian: pramú ípu ím. Eisner-ilia íta:
tal fe o to, aby to: náma: jeho tmclla

:: oftamč Mňam
16:11 pro niobu

a celi mlafti. Mundi:
fmn

potřeb nlgábnbdy,

mpnnllčbů mamuti opat, plný citu hóío
umčltdčbc,
co mu gbómá na pcnčgitb,
nn čaíu mbobué olrófílmi a přcRamrm
flameb Mňam náležejících. Ia! břímě51:0:
řábal a unmitř háfnům nářabim opatřil
telibcuci prcintů Sřaibrabífúd) na “Ben-mě
m Žitné, potom gáuučel m .blu b o.!čm,
a celé rl'olí, tmě [: 11:par! proměňuje
3.1izba bíimuflnóm prtábůuim. ii; pro
tům hrán téměř mfkdq nejbůltšitčiffi info
piíp flrmnflt', nčmcďč, i h_nuccubflé (\
angliďč. $a! pot-paruk mčbu (: umění,

ot pomlčim (qu, ucuraail) » bobro
činnofii.
Santinim náš búiml annja

lábců oprawbu Éenebihinilčx a proto
mnohé čaíu wbobnč ftann'nm m němci-e

wótečuofl Ralimcbcmu zapil rabofn po

uwsibčl; při tom mňa! nqauebbámal ani

malt—ě id;:- 5.: pra—lat.: (22.

mčbt) anl tláíitcrmbo bcípobářftmi.
3m něho bylo pět chrámů patronámid)
obnowcno a otráňlcno,
jcbna IM: "&=

tatto:

wóbpmčmitbnim

lift. 1854)

Un: milcbo lalcm.

fimm 5cda bcftawma, fhirfq !cndňlii,
netofiů, wněč :: obmm bllcm Atman,
bilcm aavočaw, bořemi dpotbl; llámnm

Gibkto! Bběomú
Raibrab
wc múbog
mpbml
globbmhbuú
íoubías
to na Iipouti:
bo aibmbu

blablůmi Řeblbcim'fhimi plodmmimgblág
bčnq, holemi pal obyčejnými-mamy; po;

3.1! mlimln ga caíů přífitid) hub:, řehčtc,

tom Aicbnal pcčlimý opat flí'i m bo chrómu

!Búnč, braboccnuě mcfíni nudu (\ iinč
nářabi foítehti nejméně n') ceně 7000 gl.:
té; Domácí ntcbiw tabu.—buěufpotábal,

m

poílcbmm ruce šimola [mébo (1854Hyl
nóboánó opat ob neib. p. biifuva Emin
[fébo obtc'm Aa fpolumifilalora

Hgňterů

?luguíiininníhid) rn 'Dtommě, w (Scam
a Stratomč. !Btáliw fc 3 té ccm; apo.

matné Ronal m frpnu. 3an
pobporouaal "tčbře literaturu

učenec
i nčnnedou

& [Imunita—u, a ta! knih:—mm: maib.

obn

batil, pobofiinfnvi ím. řťbtli uvalené mcllo

tmárnč proutuaomal, a byl Dnem (bu

bňdo. metejnůd: i tainóq. water
tčdpto melite

mm

cn jemu gamágůn za neli

Emou láílu, feromon; um tw! prolágal.
3115 mu to „platíš na mččnatli!

“hmm,

leábnul

touělun řdb Qeucbim blabóm.

Raibrab,
éwomoílí li natě mčc mil: růí'tc malá?
R maibmbu tot fniší m vřtlibčm obloutu Mpáía,

a m izba fab : mmm manna napabm ntbcs.

t..

Sii rájil'ou, lux-a_n him. orlňmtimegblp tabom,

Snb míli hořmi to lo n')

omlagománjin

tu o b ou.
*Bomččnópar »Bánm blašnč iebc, Dtče melebnó,
8 € bratřmu mnohá m Iúicc po léta dJomtj!

Sunu.

mailu-ab dpomal po mfícďo bobo tr
máni ímébo » [xncccb fmúd; muže učo.

m-[ti proílulé,

uci-| [: meblc poboinnňi

obbámaliwčbťnn,glón': biílorii.

!Dlnobo

lid) nemáme fpim mnobódp i 6 lctopiip
aabgnuh; při čafhiď, gpauftód; llúfitcra
fanlčbc D něhu-úd) mňa! gb: fc gminime:

B %ohčů;

prot—.Qcícflin mtm

(ptal Denni!

3 nbnčmi, po inmi aittora icbn o
blafnč polem; p. opat Gunther Ra=

maibmbflólatině, Mal [ (ženy);

limoba
ic melilb přítel mčb :: uměni,
upřímná nátobomtl a pobpotomtct lite

índů

ratutl) fíomanfté. $Božími:mňeobctnč láfh)
a manofti [módp bratří i přátel, a bó-li

prot-.8:11:10Btančamítb,
robili)
Motani—m3 Brtnite
(mqi 12 fpiíy

lián Sůl; a probloušíali bm; gimota izba,
m pobít moubtofti ímé a mcdmnčbo
[tbcc mnobo hobtébogpůínbi lu profpčtbu

%. !Brul ig (a oblečení QBimč ob

:. 1683 němcďv);

fit. usmann;

wanóaymmauha
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též mnoho o bčiiuůd; 932on

a II. Stoic

brab, — on topftaročl ten členu! to Stu-:
befíotoieid; , peobal bwůr w Dčedpotoim
(\ wpftmočl tetibmei m Dneomačicíd)

T 1709;
prob. ?lut. $itmu

B, robiló Šeflem,

umebl Rubin m bomč, romuoěil lnibomuu,
\oótečuu newite! maibtabu, ia! npui fe
olu uaňemu naflptuie, pročež o něm 5Íl=
[uít pěje:
„Tebe “Bi rmue tlamě! pemuo
Smena tmě mírem m leaii gieumof'

čuííi I.

_QBÚÚMŠ mně :: bohudý

239! přemoremga čafu Dtbmata
Ron.
tabu, není bol tobiló aSwanEic :: po.
flebnim probofítem; po něm jiš bpliprgs
lúti. Qhobom Dtbmue Ronmb přečtu!
bwoií mpáb gtaltcougů bo Háfíteta, proto
o něm pěje očím! náš:
Slint hoůi Dtbmare toa, tof twoie gdíluba;

32“ Swatch zoomax ňtaílnč m nemuzu,
1744;

Rhin pump

prob. ŽDhtoučGteblit,

filedxticg

(Salomon, tobilú m Mani, přii'uual učené
ťeuebittim; 3 ci,;iuobo tlúfítera. Eenttóte
ate čili wátečni řeholnicí IDefmg, 932.
Siegelbauer, Begipom, S.Beifi. heři maii
báílubp w biftorli mor, into; iopat íám
ícftamil, biftoríi beueb. lláíl'tcta Q'Babl

l'tabtu

me Gleglu. + 1749.

Megi wriemi pofub mpuilá co přebm
bnbnlel bčilu čellýd; (: mor. propom 230:

naweutura 'Bitter,
robili) w Gecbúd; 3
Ířebecbmuic (.Dobenbtud). Dn! [ebrnl
3.: čas íloe'bo shoota aš lu pobimu léno
biftoriďé ! wpbáni biplomatáie, (: Bača!

píůti Mounaticon Mouavicum

(t. i.

popis tuned; vpatftmi m (čnb. a na ŽDčoL),

lítnoutibal m Srnč'l'heoaurus
aconditus

ab

1762, pročeš o něm pěje

náš bůfnil lnčglhj:
Safia! neim mujbrab ie tebou ogdh'l,
iBemerou

361%typů trojiuou

proídbla,

gdilubád; 0 mapa ciginee ga Stem't
29 obbimu Honšú.

— telé mámou ;aboře! iii toubou
Cb mmů coube'tneboboy ppablé

mm

mlaficnflpópromiň, :: jump
ibm ilm umeni.

ěuňil.
QIlq. babrid),

Snítil.

nebo má též imeno

ofaba

Dtbmarom)
Učení) muš [\ol té; ©et Send—i"
řRidnu',
robilť) m *Břil—eře(ššteibergh
neipem byl proieóíorem u) Qšruě, potom
[íloluim tebou m moxoořídy, tonečnč
přeb tema—luce 18-18 toe Éíbui

——na to

fe obfitnuil 5 rogbouřenébo moře bo tí
dubu ůfhwu [prámp budnmoui, & umřel
co farář w Sfiromačicid; r. 1859, a co
běhu St:—údů. ŽBubal nčlolil'malt'ub [piiů

němeclúó.

_

Rteři ; učenců

poíub

btabč, o um ie qučii
?lpui

.

šije to_$_)ťn1

boblóm čmmui.

iemč něco málo

pobbm o

(bromu “Búně :: íimoeuitonwenl
nim. Qbe npui name: Boji, tam ftůl ga
ftarobámna hrob, ble ftatoflomanflebo
obpčeie mohou obehnaná: “Bo tom brabč
uš není Bopp. Dlpuěml traína ftamba
i 's chrámem bola ge Billovi! mpmebem

ob r. 1720 ble uárpfů !Blacba Gan
tini-bo;
ftaroenitc' ílambp protabomalo
ie a; Do t. 1838. Bbršuie mfobč3pea
mibelnč quabraturp (čtwncome proftozp)
o iebnom poídpobi. Re _llůntetu moou
bma bworp, me btubčmle _dptám [1190th

up. *Betea a *Bamla, 14143 ne_nei
hófnčjni, afpoň ieben g_qučtnqn'iý

přemor, apořóbal dpeómů 'Bianč u: nam gboanč .“Jtorme.
žprítameu ie meči 1720—1740 a po

tnlboumu u ím. S'aloba to $mč, :: ar
d;ito měna ůma; téj o tom to mtopliu

gnómon! [roč uóbtebp.
molu 1803 přijat bp! poboflinnu m
?Rajbeabč topfičboronló ; Geancoug Sene

biltin (Deneb Sefeubee,

:: gbe pilně

fpifomal. imenomitč opfaí Monasticon
Moravicum, ltetč “Bitter gačal a óabeid;
pobbčlnl.

[brne—toolfe

maf: vřítoal plamenů bilopcp.

(Db

_

mathe

manl bpl té; přemot Řehoř Gluma:
"i (+ 1815). robilpMoravan gespáru.

hočcen 7. čertoence 1739. 929 hlavním
oltáři ie přebl'tamwiSmčftmóm 98: 83. zm.,

na promo amlmoifou

[odm mftromfte

ím. patronů tobo chrámu ob $g.'2e_nge»
Impero.
atom blamaubo oltáre le gbe
ieíftč 9 pobočniq. Samba obfabuleá top
folód) Bóm' (fopulíL 13 1. a 2. bání iť
na omítce malotoóno, in_l fw. 33cm!
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Rřii ntb. Rolitrótc mi piáno Bolo, (: to

bot n toptrKcm, nab oltářem po! išromčna
“Muž na Ěábořc. EB průčelí maulu iíou
[od.m fm. Soitčdm (: Benno, ob 93rnčn

Boží;

ftčbo Šicňla.

[\bcčněbo poboftinnmi to míře fwróomaně.

Be ftarojitnofii tu není

při fíamnóď) phlcšitoftccb, bláfati gb: flame

ia! čaflo bylo mi piáno,

užití

victoncbm' o,;bobou tol)o to fmatoftanu ifou
mnoho gnóomčmo, leč [tará IřcRitcl
nice
cinotoó 5: XVI. ftolcti, pa! bum učení řeholníci, Iteři web!: pobob
m prelatufc Barú Feria welmi mgůcnó, nofti obbnli fc mčbám,
_a líc: (p. t.)
a monftraucc a: XIV. Bolen. — 920 pan pobpřcmor 'Dr. ':Rebot QBoIno, a
icbo iooínřebolnil SDr. $. Qubíl,
":=
proti l'ol'tcluic prelatura a ftccíctni
i gimni.
ŽB letni iíou fcbnicc gala
řiito mnobo učtnód) běl na poli bčim
omčfícnp obi-ago miácmjmi, bilcm tnčbos mlaftcncďód) Miou, a moěnámóm, že co:
minami, bílcm malbami oleiomómi — loli abc o Háfftcřc Siaibrabílčfn imám

Těš má 3). proto! fráfnou Domácí teplu
— na obou maid; prmnibo poftbobi pre:

latuto ifou bum pamillóno,

mc limit!)

minim čtenářům a trainnům přcbloěiti
iícm mom, wotábl a čerpal fun, o m

řeči nútobui přetlnlnočil, 5 němcclb

jíon 4 mlifč ložnic: pro boni, (beim
jím:
nticbnon
poboftinnu
umírání
byli. Sion gb: 2mčcřabla, !ráíuá biblioo

pfanód)

čal, :: nynčmi nm :: erčb milotonó pan

ID [ a [! i

běl nčcnúd)

těchto btncbiřtinů

moramflód). IQ, w mlabffinl obranu bu.
Qomenfiwa řeholního ípočíwá mnoho nó:
tbcl'a 30.000 Ynil) obíabniíci, ÍUÍDDÍÍI). bčie pro nárobni fnabo a drfewni, jimi
oílamen bubo, a; již nás fnab nebutc,
inlunabule alb. Bbc [vlít—nm! ielqnou
' pili gcncrálni latalog pam žlutom'n lláfítcr tento po mlal'ted; naffid). $. % tn no
i: bůllabng gnatcl l;nbbp, a "labem
!Růdct (+1860). <Dolomiti—n
gb: obu:
gdtna, ibirfa mobcllů, londailii, netoítů,
múbornúd), mim—mid;pmcč to bubbč lo:
penigů, infcltů, něj míanencdýd; ftarošitv ílclm'
nom, tterčitojbirh) 'i' p. opat $iltor 5.1
Šleilráfnčifii přáte'ftě ídyůih) nlnšů

prda! ročmnojil. -— 3:—33: i ardiilo,
nn harém fc uluóuic matlorologiumč
IX. ftolcti 6: Aačállcnl bomllie ím. Sa:
tolima planým Roritlilon mfmcnou.
EDřuíim minnati,
ěe mne má5ou !

Sicilianu
mého.

neifráfněmi úpominfo jimota

Sig co Dítě 5 pobligtébo

robnébo

ničím Ronnie
ráb fem [věd:-11bo lrúfné
fmotqnč maibrabflé;
jalo !nčg byt' jiem
uftanomn 59 lnplana na minici Wině m

íoufcbnid) Biblodpomiciá),

a m těd;

bobód; [cm gašil to boftinnód) [incecb [taro
IIamm'bo ŽRajbtabu neiblnšcnčifii ono si:

mota ímčbo.91cimom,še
jiné! 3 neobyčejně pinnč

:;

cirhoc

mitomnqdp

wíbú

a; poíub 9řajbrab m poímhnúd; 'inccd;
flood), m nidpšto latě nmluwcno plojcni
nafiebo SDčbicimiGwiúomctbobčiffébo; ne'
bot řeholníci tito iíou neim abošni h
nomě Girlmc a řábu [motébo ůcncbihn,
ale téj borlimi nárobomci, aláíítě gemřcló

pan opat Bihor,

(: ngněiňiGun

tbe !, 5 ieboělo mtoucibo přótclflmí pis
fold řábl'ů tědpto fmi fc těňiti. a inn
ft bonofiti. Eino nnni ifa mabálen ta to
bolo milého fibla abošnofti a pile gene
bihinftč, gačafio „létám m budpu ob

mělotnučRmčtn ice Ic tráínóm Iubům
fun fc tEn'iti na břcbód; Émarcamq. lbs maibtob ímé

mbojtila

pana

přetrófné Rambo románů, m'budyu bonm

palatin Bimota.
na nčboěmám o mběč: řitoám G umi, Itcři [rbci mému flali f:
non fi „ominóm !&flou: tcnlrán folií hrubými a negapommutclnómi! — Sůl;
bratři, tou item počítal ghe přátel minul), %“ tam gadyomei a má fmon milou-i,
tui-í s ncltčmou !: mně [nuli tmou,
into; i 2531)Mancini
m Mít: bran"!
mqi nimi obgíúfftě nončifii pan_ptclat
alóm fťbczm obbančbo fpifmctcíc

Gunther,

Rai-těd,

bálemůifpoluěát$. Qicnno,

nyni jiš. iubilomami ícnior 13.

sam Bílého.

Drobnůstky.
Jeden \enkovan vida, že páni i
staré babičky ke čtení nasazují na
nos brejle, když přišel do města ve
šel do krámu brejlal'c. žáduje Int ttt'rtn,
by mu prodal brejle, skrz něž hy mohl
cist. Breila'r mu jich předloh! celou
zasobu. Venkovan vzal jedny, nasadil
si je vznešeně na nos, : \'ylahna z
kapsy _kníhu, učené ji otevřel, pak
bystře skrz brejle do ni hled'č, brejle
sem tam na nosu pošupoval, ale brzo

zavrté hlavou praví: „Nejde to! pro
sím tyto nejsou pro mě.“ Brejlař po
,dal mu druhé, lřclí u lek dále, až.
téměř celou zásobu zkoušel — ale
ono to přece nešlo. Brejlaí' juž trochu
tnrzul prohodil: „Bodejž umíte číst?“
„,“Ba odsekl venkovan „kdybych
_ umel, k četnui. byt-.h \yhnzovulpcnez

za brejle“

Jedné selské dcerce, která byla
k světu okázalá, počalo se doma stý
skaí, domací chlch o dvou kůrkach
jí jut nechtel pod nutt, to obchůZem
dobytka bylo jí tuze sproslé, noscní
selských šatu nešikovné \\ ttejapné.

* \\ to byl č . . . Dívka vešla do zámku,
líbila se na první pohled, a byla při
jata. Brzo se začala panštit, \: nad
Selskými děvčaty hrdé nos zdvíbat,
ba juž také po německu kislihontoval.
Mezi mnohým služebnictvem byl tam

také jeden probnaný dareba,

ten si

s ní brzo udělal známost, nad- Cimz
ona ještě více zpyěnčla, že takového
švihaka v premovaných šatech ml
galdna. Ale zapomnela, ze pýcha před
chází pad. Dareba len přivedl ji (\
čest, a vrchnost když se toho dověděla,
dívku vyhnala. -— S raneent na zá
dech a s břemenem na duši, celá
smutná a uplakana ubírala se k do
movu, jejž luk lehkomyslně Opustila.
A hleí zas se k ní přidružil pan, _
jeji. ono ani nepoznala, a lazal se jí

„kam pak devečko?“ „Ach domů!“
„A odkud?“ „Ach neptejte se, ztoho
zámeísku, čert mi to také napískal;“
sotva to však vypověděla, takovou

dostala fannru, 'ai. se jí v očích za—
jískřilo. „Jů íi dt'tm, ly daremnieo?
povídal při tom pěn, „pohled já jsem
cert, \\ nepovídal jsem ti, když Síla
rovné ji družky příliš hloupé; SlOVI'III do zámku, že tě to bude mnel? To
všecko selské jí omrzeln. \'ykazala by jui. kazda slotu jenom na mne
rodicum svým poslušnost, že- si bude slrkaln, kdyz nejakou darenmost své—
A milý čtettál'í!
dál sveho $teslí hledat. Rodlčové ji hlave dokazala.“
v tom sice zbraňovali, ale když ne nebývá to tak? že to na čerta str
bylo s ní jnž k obalení tedy jus Pá kame, kdyt jsme sami nécoltloupého
nem .BA-hem propustili. Byl nedaleko
vesnice panský zámek, a mila holka
bez velkého rozmýšlení z přímo k
němu zaníeríta. Na cestě pridružíl se

nebo hríšneho vyledli?
Jan příjde k j—árku,veaeíe přes něj

skočil,

při tom ho však zapícblo v

k ní neznámý jí pán, lize se jí: „A noze; jda zpatky noha ho ještě pořad
kam pak dcerko ae uhíráš ?“ „A tam bolela. Kdyz přišel k tomu samému
hle do zámku jdu si hledat službu“ místu povídá si: Čím prý se člověk
zněla její odpověď. „Do zámku? do pokazí, tím prý se i zas napraví, a
služby?“ povážlivě. opakoval pan &
doložil: „to bych ti nulé děvče ne has hop! ——a noha jež byla na dva.
radil, je to pro takovou holku nebez
Po zabíjení se hdipodůl' rozne
pečno, a lépe bylohy tí doma rodičů
poslouchat.“ „E vy jste také jeden z
těch, “ odsekla ona, „co svlskémo děv
čeli nic lepšího neprejele.“ „Udělej
si jak chceš, ale myslím, abys lo_
brzo neopíakala.“ Načež pán zmizel,

mohl a musel poslat pro lékaře. Ló

kaí- ?e ho tazal: co jedl? Nemocný
odpovídají: řekl: „Prosím pootženě
jítrnico.“ „A jedl jste je a okolí?“

„! ne! jedl jsem je a hlenem“
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Číslo 8125.

Stanovy
m1 oiné

„0111151111109

v Přerově.
%. 1. Účel spolku.

Podepsaní údové zamýšlejí si úvěrem u mvádění' svých živností

pomahati; a sice prostredkem zalolué

pok adníce,

dp nížto pří

spěvky jen od spoluúdův se přijímati a z ní také jen spoluudům peníze
půjčovati se budou.
\

5. 2. Prostředky

'

' k tomu njednnjí se:
,1. Příspěvky spoluůdův.
2. Penézívydluzenými, za ně! všichni venpolnč, t.j. jeden za. všechny
a všichni za jednoho ručí (5. 3 p. 8 c.).

5. 3. () běžných

týdenních a měsíčny'ch příspěvcích & o tom.,
co údové za spolkem maji.

]. Týdenní nebo měsíčně příspěvky zůstávají majetkem těch, kdo
je složili (vyjmá příspěvky na reset—vnífond) a dává se z nich 4 až na

nejvýl 5 pret. ze sta.
2. Úrok počítá se teprv ze dvou sí. r. č., a sice od prvního toho
měsíce, jenž následuje za tím, v němž příspěvky výšku 2 zl. r. čísla 
dosáhl . ,
g: Urolry přiváží se ku konci roku vždy k tomu., co již úd za
spolkem ma.
'
4. Pokud vklady týdenní nebo měsíčně i s úroky u jednotlivých
údů výlku desíti zl. r. č. nedosáhly, nemohou zcela ani z částí vyzdvi
ženy býti, vyjma, že by úd ze spolku vystoUpil, kdež ostatně jest se mu
řídili dle 5. 8.
5. Mnoho-li úd nejvíce za spolkem míti může, určí se, kdyby toho
- třeba bylo, v hromadě.
6. S lkova pokladnice považuje to, co kdo z údů za ni má, ja

kožto zd jčku, kterouž vystupujícím se spolku mezi dluhy vykazuje.

K iby
spolku
na upravení
ovalaůsá
ne však
se na majetnost
to, co kdo
za spolkem
má bu ovinnované
z části, budneposta
zce-leč
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(jak toho poměrně třeba), peněvadž každý z údů za schodek s dluhy
spolku ručí.
?. Co kde z údů za Spolkem má a co do něho bud týdne, bud
měsíčně vkládá, zapisuje mu pokladník do uvláětní knížky. za niž každy
10 kr. r. č. zaplatí.

š. 4. Reservnl fond.
1. Na dosazení toho, oč spolek poskytováním záloh přijde, utvoř;

se zláštní reservní
fond z příspěvků spoluúdů dle 55. (i, 9.
2. Co údové do reservniho fondu složí, nevrátí se jim více.
3. Zpráva reservního fondu vede se zlášf.
4. Když reservni fond sumu dvou set zl. r. č. dosáhne, př.-stane se
do něho skládati, a příspěvky údů n úroky z nich přirážcti se budou ku
čistému výtěžku. Jakmile reservní fond pod 200 zl. r. č. opet padne,
musí se z příspěvků nově přistouplých údů, aneb z uiesičných příspěvků
všech řádných údů s z provi-e půjčených peut-z doplniti dle &. 5.
5. Kdyby se kdy spolek rozpadl, vynaloží se rescrvního fondu k
podpoře chudých řemeslníků, jich vdov a sirotků, se vzláštnim ohledem
na ty, jenž dříve ve spolku byli.
V té věci rozhoduje hromadu, alespoň se dvou třetin údů shromážděni!
absolutni většinou hlasův.

g. 5. Úroky z peněz, kteréž Spolek zapůjčuje.
Za peníze od spolku vydlužená platí se 6 pret. ze sta o 2 pret.
provisc na výlohy a doplnění re ervního fondu, kteréž obé napřed
se srazí.

%. 6. Jak vysoké půjčky a na jak dlouho.
]. Jak vysoké půjčky spolek údům svým poskytnouti může, záleží
na poměru hotovosti k potřebě a ponechává sc svédomitému uvážení

v boru.
ý 2. Půjčky však nemají obnášeti pod 2 zl. r. č.

'

'
3. Nestačí-li hotovost, maji ti, kdo dříve, nebo ti, kdo méně žádali,
přednost před těmi, kdož se později hlásili nebo více žádnli
4. Ohledně času, na nějž se půjčuje, složí za měřítko, že se nejdéle
na 20 neděl půjčuje.
5. Půjčka se splácí bud' najednou, bud' ve lhůtách týhodnieh po

jedné dvacátině, buď ve l4tidennich lhůtách po jedné desátině, jak
vypůjčovutel a výbor napřed se byli omluvili.

g. 7. Co se požaduje od toho, kdo se o půjčku uchází.
]. Kdo se o půjčku ze spolkové kasy uchází, má se vykázati:
a) Ž_enejméně tři měsíce, jakožto řádný úd do pokladnice přispíval.
b) Ze od předešlých půjček neni v testu, ani že ručitele svého do
škody nepřivedl.
c) Že poměry a okolnosti jeho. náležitou jistotu na splácení po

skytují.
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2. Co se jistoty dotýče, sloulii za měřítko:
Pl'i sumdch, kteréž přesahují to, co “datel za pokladnici ml, má
výbor k tomu pl-ihlížeti, jest li osobnost a pomě žádatelovy takové jsou,
le peníze
půjčené v pravdě spletiti může a j ině podlé toho má roz
bodovali.
ti tom poskytnou ptiěinlivost, spůsobnost v řemesle, spořáda
nost & správnost žadatclovy dobré měl-ítko.
Aby si úplnější vědomosti o vlastnostech těchto zjednal, má výbor
tdi—o,
důvěrníky
žádatelovými
ze středu
ovich dkva poradě
s nas dpoměry
obró udání
vyzvati :.známé
vyslechnouti
tak, údů
abyspol
ití—
dosti ve 246 hodinach mohlo zadost učiněno býti.
3. Půjčka neobmíšejicí více, než cožádatclza spolkem má, se ovšem
vzdy bez dalšího ohledávšuí povolí.
_ 4. Při větších půjčkdch musí žddatel podatí zajistění rukojmlm;
mě-li sc rukojcmství přijmouti, sluší výboru svědomitě ohledati a podle
toho rozhodnouti.

5. Stížnost pro odmrštěnl žádosti o půjčku náleží před hromadu
příští anebo před smírčí soud.

. š.

. Jak se údslvi dosahuje., kdy přestává & jak se ztrácí.

1. Udství se dosahuje podpisem těchto stanov, po přijmutí se strany
výboru, kterýž každou žádost za přijmutí, když by přistoupení ksndídata
rospěchu spolku za škodné uznal, odmrětiti může. Odmrštěnému volno
jest, na příští hromadě stížnost vésti.
2 Udství se ztrácí výrokem hromady pro neplnění povinností stano
vami těmito vytknutých.
Návrh na ztracené lidství ma výbor zláět tehda odati, když ůd za
2 měsíce ptispivati obmeěkal, aneb dopustil, aby se půjč na něm soudními
prostředky vymáhsls.
3. Udství přestává smrtí, neb písemnou výpovědí, prvního dne v
měsíci na měsíc danou.
Kdyby si ale vdova přála ostati ve spolku, nesmí se jí toho
odeptití.
4. Vatupujicí úd (nebo dědicové na jeho místě) může židati za to,
co v hotovosti složil, a za úroky, pokud už jemu připsány jsou; nemůže
však žůduti podílu ze jmění spolkového, k. p. nábytku a úroku za bě

lící rok.

5. Vystupující úd může žadati, aby byl sproětěn během roku závazků,
kteréž byl sa svého ůdství na sebe vzal, jmenovitě co se týče věřitelů
spolkových.
6. Žádost tuto může spolek jen tehda odepříti, kdyby volil hned
dluhy své zaplatiti & snad při špatném stavu spolkového jmění se rozejíti,
kdežto pak vystouplý úd závazkům. kteréž byl za svého údství až do
zadání výpovědi na sebe vzal, pokud by jmění spolku nestačilo, jako
jiný, dostáti musí.
7. Míchání se vystouplého ůds od jakoukoli záminkou do záležitostí
spolkových nepřísluší se; můžet toli o opis účtů :;
oslední měsíc se
všeobecným přehledem majetků a dluhů spolkových za ati.

%. 9. Spoluúdové, jejich práva a povinnosti.
1. Údové jsou čestní & fádní.

11'
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2. Údové čestní jsou všichni, kdo! účel spolku penězi bud' darova
nými, buď bez úroků půjčenými, neb jinak podporují, i:. p. radou co znalci
práv atd., anižby odměny ze spolku žádali.
Výbpru přísluší právo, čestné údy volíti.
:
3. Udové řadní jsou všecky osoby dospělé, k půjčkam Oprávněné,
občatlisky
zachovalé a bezúhonné,
kteréž podpisem svým stanovy tyto
nana .
.
y4. Povinnosti řádných spoluúdů:
a) Stálé týdenní, neb měsíční vkladlíni do spolkové pokladnice a sice

na
týálen
nejméně 5 kr., na měsíc 20 kr. rak. čísla a to vědy
na ře
.
b) NI utvoření reservního fondu přispivati, a sice: složí kaědý řádný
spoluůd hned při přistoupení 1 al. r. č., a jest
vinnen, kaidi
měsíc 5 kr. r. č. k témut fondu přispívati tak dlo o, ažjeho vklad
pro reservní í'ond výšku 2 zl. r. č. dosáhne. Každému stojí svobodne,
tyto 2 zl. na jednou složiti aneb dříve doplatíti.
Každý později přistupující řádný úd jest povinnen tolik na'eduou
hned při přistoupení pro reservní fond Sl'lžlll, mnoho-li posu

nej—

nižší vklad úhrnem obnáší.
Na týdenní neb měsíční vklady nema pozdější přistoupení dokonce
žádného Vplyvu.
c) Za povinnování spolku zejmena k věřitelům spolkovým vespolně
ručiti.
d) Dle těchto stanov a uzavření hromad se řídili, naproti nim a "na
škodu spolku nejednati; alcbrě prospěch spolku všude chrániti. Na
důkaz toho 'est povinnen, stanovy tyto vlastnoručně podepsati.
5. Práva řádných spoluůdů:
a) Právo hlasovaní při všech volbách a uzavřeních.
b) Právo, k nastávajícím hromadám písemní návrhy činiti.
c) Právo, o půjčku ze spolkové kasy se uchazeti.
6. Cestní ůdově mají z práv a povinností řádných spoluůdů tyto:
a) Právo hlasování ve všech záležitostech spolku (vyjma š. 14. blíže ur
čené) &práva k přijmutí od spolku nabídnutých úřadů.
b) Povinnost proti těmto stanovam nečiniti, a prospěch spolku všude
liajiti.

%. 10. Zpráva spolkových záležitosti.
1. S olek spravuje své náležitosti tím, co údové v hromadě obsolutní
většinou lasů uzavřeli, nehledě k tomu, byli-li všichni pohromadě
nebo ne.
2. Co v hromadě platně uzavřeno, včechny víte, pakli že aspoň tři
dní před tím dostatečně se oznámil-), že se hromada odbývati a o čem
se v ní jednali bude.
'
3. Zprávu zlálítní vznáší spolek na výbor, vždy na rok vyvolený, :
patnácti ůdův sestávající, jenž ze sebe zase volí předsedu neb místopřed

sedu, okladníka a si isníka.

£ Není—li ve výlhoru nikoho, kdoby důkladný znalec rava byl,
vyvolí výbor : čhatných ůdův muže takového a vanesa na ně o prosbu,
aby radou svou spolek ve všech důležitých věcech podpomval, a le
jmena vědomostmi svými ku pomoci byl.
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5.'Výbor 'est spolku za zachování těchto stanov a vyplnění toho,
co se v hrama ě platně uzavřelo, zodpovědný.
6. Na přesvědčenou, zda-li se stanovy zachováva'í, a k vyřízení
všelikých stížností schází se k vyzvání výboru kai oročně hromada
údův, a sice v měsíci lednu na den sv. Fabiana a Sebastiana.
?. Výbor má však právo. při zláštnlch důležitých připadnostech, a
svo ati.na písemní žádost nejméně desíti spoluúdův mimořádní hromadu
musli
8. Jak to zákon žádá, zpraví se o. k. okresní s místní,ouI-sd o
hromadě tl'i dni před ní.
9. Jednání při hromadě vede předseda neb místopředseda, pořádek
otázek atd. určuje s výborem
10. Do pol-ádku toho musí se přijmouti všechny návrhy, dotazy
atd.. pakli že se ted tím nejméně den žádaly a podpisy nejméně Eesti
ůdův opati-eny by y.
ll. Udové výboru nejsou nikdy ve zláátnim závazku za to, co spol
ková pokladnice nemožnosti dlužníka ztrácí, vyjma, že by při udělování
půjček dle těchto stanov se nařídili (viz g. 10).

š. 11. Práva a řízení výboru.
!. Všeliké návrhy, dotazy atd., zlášt žádosti za udělení půjček, podá
vají se výboru ústně neb ísemně.
2. Výbor dává na po 6 spisy ve svých sezeních vy!-ízení, stará se
o peněžité prostředky a dobývá nacestě zákonní, co spolková kladnice
sablš'
a
u. má. Vůbec udržuje všechny náležitosti spolkové v řá ném stavu
3. K vyřízení běžných záležitosti schází se výbor každe 'hodně ve
dni napřed udaném v určité místnosti, kdež se o záležitostéc běžných
absolutní většinou hlasů rozhoduje, jakmile alespoň polovice údů výboru
shromážděna jest
4. Je—lipředseda zláětě zaměstnán, tak že přijití nemůže, předsedá
místopředseda.
5. Výbor má právo, od kasovních úředníků žádatí, aby předložili
vielíké knihy, listiny a dokumenty, jakož i hotová peníze, které dle knih
v pokladnici býti mají.
6 Paklíby se neporádky a nedostatky ob'evily, má výbor k tomu,
účelu hromadu svolsti, a hromada uzavře po dlivém vyšetřeni té věci,
zda—liúředníci propuštění býti mejl neb ne.
7. Rozumí se, že kasovní úředníci, když se o nich jedná, ve vý

boru nehlasují.
8. Výbor je oprávněn, sumy sto zlatých r. ě. nepřesahující pro
spolkovou kasu v_ydlužiti a sice nejvýše s 5 prct. úroky a jmenem spolku
dlužná u sání pro všechny údy vížitelná za ty sumy vyslavovati.
9. redseda neb místopředseda vede jednání ve schůzkách výboru
který ve zvláštních ádech i mimo pořádek svolati oprávněn jest.
10. Spisy spol u svědčící přijímají se každodenně od 12. až do 1
hodiny v poledne v místnostech spolku, kdež úd výboru, na němž dle
týdenního pol-ádku fade jest, přítomen býti musí.
lí. Pokladník vede dle zvláštního pořádku knihy, zapisuje příjmy
a v dání a odáva měsíční výkaz všech za ten měsíc v restu zůstalých
spo uúdů, ja ož výkaz msjetnosti a povinnování.
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12. Pokladník přijímá včelíké penize n věci jmenem spolku s kví—

ru ně, pořízuje všelikd vydání na poukazy předsedy a jedním lidem
tujgozs
13. Pokladník podivní roční účet z příjmu a vydání & přiklddd k
němu včelikě řádně stvrzené přílohy, týž účet předku“ výbor hromadě
ns proskoumdní, kteráž k tomu cílí volí zvláštní komisí a 5 údů |Ale
žejícl. Komise shledavií, že účty dobré, potvrdí je, nečez se v místno
stech spolku každému k nahlédnutí vyloží. Nejsou-li účty dobré, svolal
se hned výbor jenž bez odkladu úředně zoki-očí.
14. Z isník vodo protokoly v sezeních výboru neb hromad, neb
dopisování e pokynutí výboru neb předsedy, který! všechny listiny jme
nem s olku podpisuje.
5. Mimo to volí výbor zvláštního kontrolora pokladnice, který ve
ikoré příjmy a vydání spolku kontroluje a všech k tomu se vztahující
listiny o říjmech s vydííních společně s pokladní em
dpisuje.
16. edseds neb místopředseda pokladník &zápisní nastupují spolek
ns. venek & jsou oprávnění:
a) Smlouvy uzsvlrsti, půjčky obstarávati, pokud to stanovami těmito
vyměí'íno.

b) Žalovati, pře všelikého druhu vésti, smlry uzavírati, přísahy nsbízetí,
ukládati, přijímatí, zpět vraceli, výměry soudu ptijímati, všelikích
právních prostředků proti nim užívati; vče to ze přispěním spo o
vého znalce práv.
17. Při zaneprázdnění některého z těchto úředníků jmenuje výbor
jiného úds z výboru na jeho místo pod toute odpovědností.
' 18. Plat ze namshúní své dostávají pokladník, kontrollor & zápisník,
kterýž se zvláštní smlouvou s uzavřením hromady na návrh výboru určí.
Taktéž se určí kauce, kterouž pokladník složiti musí.

%. 12. O čistém výnosu &jeho vynaložení.
]. Co zbude po odrdžce všelikých úroků (na vklady údů a vydlu—
ženě peníze) o zapravení všelikých výloh, služeb atd. a po odrdžco pu
dilu, jenž se o reservniho fondu složí, ztoho, co se spolkovým kapitálem

vyzísknlo, jest čistý

vý ne s, jenž se mezi spoluúdy nerozdělí, nýbrž ku

společnému vzdělání se použije, vždy dle rozhodnutí hromady, na ndvrh
od výboru učiněný, a. sice:
&) Držením časopisů s knpovůnlm knčh, jenž poučení a vzdělání ře
mcslníctva, zvelebení rolnictvi a. povznešeni nižšího průmyslu na
zřeteli mají.
b) Kupováním vzorků, nákresů atd., rozličných řemeslnických nástrojů
& továrů k poučení sloužící.
2. Casopisy & knihy poučné budou od údu k údu kolovet, a pak v
místnostech spolku uloží se k tahlédnuti vždy pohotové. Vzorky nákresy
std. vždy tomu se za ůjčí, kde jich požadd, ostatne v místnostech spolku
k obádání se uloží. kudy 'ednotlivý úd jest spolku ze zapůjčené číslu,
knihy, vzorky atd. zodpovčd'ný.

š. 13. O rozpadnutí spolku.
]. Určení %. 10. p. 1, že k \'šelikým uzavřením spolkovým většina

hlasů pouze přítomných údů postačí, nemů platností na rozpadnutí

'

- spolku,

\
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a žádá.se, aby k návrhům na rozpadnutí spolku dvě třetiny

bídných ýdů přistoupily, zná-li se na. uzavření přijmouti.
2. Cestnt údové nemaji hlasů.
_
3. Plstnš-lí uzavřeno, že se ma Spolek rozejití. hned se přikročí ]:
tomu, co spolek 'n údy má, ovšem bez porušení smluv s nimi učí
něných.
4. Z hotovosti hned se začnou větí-telé vypláceti a sice v tom po
l'ůdku, jak se hlásí.
5. Za dluhy, kteréž msjetnost spolku převyšu'i ručejí vespolnč údové
a dluh ty se rozvrhnou dle poměrů toho, co lidové dlc knížek svých
za spo kem maií.

'š. 14. Vymýlění procesování.
1. Kdyby pro obsah a smysl těchto stanov nebo uzavřeni hromady
mezi spoluůdy pře povstala, rozhcdno se vždy v hromadě nejblíže příští
uzavřením většiny přítomných ůdů, a nepřísluší se proti nálezu takto
nčiněnému něčeho namítati, nebo nálezu toho rozšířovati a překrucovati,

zejmena se nepřísluší proti němu užití právaí

cesty,

jelikož se zde

všeliké soudnl zakročovúnl vymytuje.
2. Roze ře mezi údy : výborem pokud dle těchto stanov nejsou vý

slovnš hrama ě prikdzúny,majíse rozhodovati smirčlm

soudem, kdyby

se nechtelo do příští hromady čekat.
.
3. Každá strana vyvalí k tomu cíl) 4 z údů spolkových; z těch
které jedna strana vyvolila, vymýti druhá polovici či dva, čtyři pak,

kteří zůstali, rozsoudí věc společně s předsedou, neb kdyby za stran
ného melbýtipovažovšn,místopředsedou,
dle svéhosvšdomía není
proti nálezu jejich ani oouděnl, slebrž strany spokojeny býti mají.
Konečně výbor zavazuje se, kdyby snad časem nejakou změnu
těchto stanov za. prospěšnou uznal, změny a návrhy vys. c. k. místodrži
telskému úřadu předložiti a onu změnu teprv potom do života povolsti,
až by vysoké povolení k tomu přišlo.
Dle ustanovení 9. 22. spolkového zákona od 26. listop. 1852jest c. k.
zemský komisar oprávněn, aby bděl nad činnosti těmito stanovami vy
kázanou, a aby ve prospěch všeobecných veřejných zájmů dle potřeby
ohledšvsti mohl správu spolku.
Česky= text jest authentický.

V Přerově, dne 6. btema 186l.

Frant. Kramář.

Cyrill Vitez.

Frnnl. Greger.

Jan Dvořák.
Antonin Iloll'mnnn.

Filip Pilron.
.lnu Kralice.

Front. kroupa.
Josef Griesser.

Šcbuetinn Kuchař.

.I. Dostal.

Václav Kozánek.

Rozhraní
dvoutisícileti

Moravy..

ch vlast věnčl týmě hlavy
Pestrým kvltim rajských vnuci,
Poutníkův tu zbožné davy
Oslavuje Velehrad.

poki'esťaněni
„Tak Bůh na Moravě lidu

varvnl

křeatu hodinku

Přepočešných strasti hldu
Hojné vložil do vínku“

Morava svůj svatek světí,
Za dar viry děkuje,
Na oslavu tislcletl
Klenoty své věnuje.

„Za bleskem blesk nebes bani
V děsné bouři rozrýva.
V podobném bid u střídání

Jenom stal'ec smutně sedl,
Tiše vek svůj rozjímů,
Do minulé doby hledí,
Z níilo malo těchy ml.

„Nádějmi řiš Svatopluka
Zradou padá. do hrobu,
Novi Moravanům muka

Proč tvé, pověz, starče. oko

„Od východu Maďar divy'
Klidnou ničí Moravu,
Sobě vlastni plodné nivy

Bolně na svět pohlíží,
Snad tak vzdycbaš přehluboko,
Ze se ti smrt přiblíží?

Národ blaha pozbývá“

Jistou chystá porobu.“

Porat lid na hlavu.“

„Žitl doba ovšem hyne,
Na světovém obom,
K věčnosti náš život plyne,“
V bolném pravi hovoru.

„Nad úkol-im German plesů,
Suka že se pozbavl,

„Tisíc let jsem v žalu prožil
Vida národ stenati,
Valných sok mu strasti množil,
Chtě ho v zkázu vydani.“

„Jako klln, když v této vrazi,
Celý národ ochořel,
V porobě se bldnč plazi.
Aniž nádej |: žitl měl.“

„Viry svaté na úsvitě
Cyrill Method strádali,
Pekla zlost je stíhá hbitě,
An křest zdůmč hlásali“

„Na jihu se sice tvoři
_ Nové říše Slovanů,
Silený ii Osman bol'l
Křesťanům všem na hanuJ'

„Soupeř je má za kacli-e
Při posvátném úkolu,
Úklad číně svaté víře
Vyaaši soud z rozkolu.“

„Vládne posud nad Slovany.

„Tiše nesou zrady břímě,
Církve hledi pros ěchu,
U svatého Otce v imě
Hojncu berou útěchu.“

„Na severu mocná říše,
Tam kde Praha vévodí,
Iluze panství Šll'l tišn,

Voteh rad

ze v rumy klcsů,

Hlavní město Moravy.“

Těžké jllU _|iul ukládá,

Vraždy páchá na vše strany,
Močem národ ovládá.“

Lépe k cíli doc—hodi.“

169
„Svatý Vtcslav v slevném boji
Žezlo držl v rukou svých,
Zbytky Slávu v celek pojí
V dobich viry rozhodných!

„Proč mim, Bože, svědkem býti
Utrpení národa,
Nechci déle v světě dllti,
V němž jest hold nehod-.“

„Věda, uma, blaho kvete
lil-álů v zemi ochranou,
Slávu reka Čech má v světě
Jistou v boji obranou.“

Neplač, starce, v tuto dobu
V slzavém tom údolí,
Do tmlvého skleaneš hrobu,
Tarn vlc křívda neboli.

„Dalila fis věků malých
V hujném tomto rozkvětu,
Heslem zpoury stal se kalich
Zniče vbcclm osvětuf'

Mrezivý dech smrti vanul
V sedi zhoubné u Prahy,
Zkůzy plamen \! zemi zplaoul

„Ndrode plod, cite hoře,
Zoplač : plné útroby,

S tisícletou lidu strasti
Jiné Bůh má úmčry,

Zrzky zvedni k Bilé boh—,

Zjedná Opět slůvu vlasti,
Fotí-e snahu nevěry.

Tem jsi dožil poroby.“

Pro rozkolné pro snahy.

„Do hrobu tam na stoleti
Klesla tvoje svoboda,
Zhynuly tem hoie děti,
Slavneho květ národu.“

Ulici-ím se lid tvůj tuti
Pro světovou úlohu,
Cyrill, Method, slovnímuti,
Vyprosl to na Bohu.

„Porobn tě posud svírá.
Po té děsné popravě,
Cizola se všudy vtirů
Po ubohé Moravě.“

V druhém

Núděj vezmi do hrobu,
Vyjde národ na jeviště,
Bludu zrušit porobu.

„Zvučný jezylt Bohem daný
V podruiI jen živoří,
V školách, eíněch nevlímnný
Kruté intel úkol-i.“

Ulohu svou slavně splní,
Církev svatou oslaví,
Zloba at se jak chce vlní,
Krivda se mu napraví.

tisícleti přičte

Stal-oc slyše slova ll'chy,
Svého věku pro mdlobu
Ushrovnil své bolné vzdechy,
Slndce sklesnul do hrobu

Tomáš Šimbera,
ferář v Komíně.

Drobnústky.
„Ale bntřel“ zvolal jeden pří
Ic-l, když po mnohých letech druhého
zas navštívil, „ty jsi už celý ple
snivý, čim je to?“ „lnu milý bratře,“
odpověděl tento, „vlhkost, přílišná
vlhkost, to i Ill boty plesnivinu na

uadl, a já tak mnoho 81: ve vlhkém

sklepe zabývám“ .,Ba prúiél : tem
č!ovék velmi snadno nlvlhno, proto
ta plesnivina na hlavě.“
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Moudrý rádce.
Otec napomlna děti, mistr svě
řence, kněz co pasty!- své věrné,
mudrc národy a krále. Otcovo dílo
je něžné, miztrovo vážné, knézovo
velike a nesnadné, mudrcovo vyso
ké a přeohllžné: odměnou otci jc lán
ska dttek, mistru dclu chovanců, knězi
zdar osady a spása duši, mudrcovi
vděk človečcnstva, t. j. veliké jmeno,
— nesmrtelnost.
Lvhce se nahledne, že býti mudr
cem je předce hezká věc! Otce si nikdo
nevšimne, dává-li naučení dítěti, na
mistra málo kdo. dba, vede-Ii k do
brému učenika, knězi dostane se do
sti zřídka

slušného

uznáni

——ale

před mudrcem, který králům dává
rady a mluví do duše, smelut se z
daleka.
Ky tedy div, že to lahodno, jme
novali se „národem mudrckýmf' jak
to činí Nernci?

xy div, že to “doucno, stáli se
vůdcem a učitelem, výstražným hla
sem krali, jenito se právě uvazuje
u vládu?
' Lipská „lllustrirtc Zeitung“ při
nesla před korunovaci krále pruského
r. 1861 v čele svém dlouhou epištolu

Nynt pravím tobě, králi Viléme, co
jsem tehdy pravil cisel-i; nehet i tys
ušel nastrojunó smrti.“
Přiznávám se, že jsem lé prvnl
epištoly nečetl; co ale ve druhé o
Češích, Pulňelch a Ruuch pravt mudrc,
to vám musim zvěstovati.
„Na svatou říši německou“ —
volá výstražné; — „vall se velike.
nebezpečí.
Vždyť již i národové
otročti se vzpiraji Němcům. jii Ceši
(Moravanť') a Poláci putida-aji jetatý
mi hlavami.“

Nejen, že prnvrah hotuví se k boji

(Francouz),
jenž rozbil velikého Karla řiš,
nejen ze na severu orel brojí.
jen: zrůslem svým nás svird již
(Rus),

i národ y lo kajské otřásají
budovou, již. mělkaždý za mrtvou (!?!),

Čekj, Poláci pozvedajt
ježatou hlavu otrockou.

A na konci divá králi toto neo

cenitelné naučení: „Z nepřátel

svých zkroť jenom Rusa a
Vla cha; ostatni

— (a mezi te—

mi právě rozuměj:

Čechosloyany

a

Fr. Hehbla, kterého také -—pro vzne—
Geny úkol královského preci-mora
—- musi sobě v pamet zapsali na—
rodové. Ty dobry“nášlide Cyrillonietho
dějský uvyknul jsi též čítali se li

Poláky) — osta tnl bez toho

národům;

ostatní (národy) bez toho již zahynou.
Na tato slovo osvíceného mudrce

a jelikož povaze tvé

nikdo vděčnost uplrati nesmí, máš i
ty mezi muže své, v iiehzto čele stkví

se jasně Palacký, Sušil atd. vraditi
také Fr. Hebbla.
Avšak p. Ilebbel
o tobě vl, on sena. tebe i ve své
r—pištnlcmilostné rozpnmenul, & nejen
na tebe, nýbrž. i na Poláky, Rusy, a

bez pochyby na vše Slovanslvo. —
Pl'ichyl tedy ucho své a Slyš, co mluvi
nemecky mudrc o toho.!
„Poslal jsem“ — v ten smysl
piše na počátku — „poslal jsem už
temat-iRakouskému rpišmlu kdyz vy
vázl šťastně z ru'rou vražedných.

z a k y n o u.“

Zhůru ledy Rakousko a vy Prusy
vse Německo vam jasů pochvalou,
pekel-te jenom Italy a Rusy
dal by So velmi

rozsáhlý,

pnudný &

utdšeny vy'klad učinili; čehot ale my
pro mista obmezenost (ač mtm lnhu
žel) podniknouti nemohouee, čtena—
řům svým toliko krátce mravní nau
čení klademe na srdce:
1. Mudrc: Hebbel a národ ne
mecky (jen ten, co ústy jeho mluvi)
jest velmi skromý a vlldný; nechva
stt se, nežádá uni' vola ani osla am
čehož jiného, col ciziho jest; nežádá
utla ití a pohltiti jiného národu, ale
chce, aby se všichni národové ,.na
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pravili) „polepšilif t. j-: poněmčili a
zivi byli, !. j.: Němcům o sobě tak
věděl dávali, jako divů vědět domů
cimu pánu o sobě podomek, podruh,
sluha,

otrok u tem podobní.

——

2. Mudrc Hebbel jmenem svým a
jmenem Velkoněmecka napomiml. krlde

Pruského, aby pHní právo uvedená
uskutečnil.
3. Co lomu lekne
iešlč nevime Vime ale,
kem Bedřichu, iemut
Veliký, n vime také, co

Vilém I.. to
že jest vnu
dáno jmeno
by tomu onen

Bedi—ich řekl.

0 od! život,

nemusímef za ldskavou

upomínku mudrci Hebblovi ani děko
vat.
nám ale nepochybnou záhubu
naši oznámil napřed, za to mnsíme
mu předce býti vděčni: můžomet na
Světě ještě něco uiiti.
5. Odevzdejtne se tedy odhodla
ně trpkému osudu, a nežli odcinká

naše hodinka, jednejme, jak ae slusi
na národ živý, říkalice: „Post mor
tem nulla voluplus“ — t. j.: „Pokud
budeme, nedáme sel" My zůstaneme,
čim mis Bůh učinil:

Slovany

-——
věr

nými k císaři.

4. Poněvadž se tu jedná toliko

Drobnůstky.
K myslivcovó Kavoňee, která.
byla ostatek hodná, sporddundbospo
dýně, z nenadání přijel pán nadlesny'
n kontrolor, když právě mela trochu
neuklizeno. Roztnrzeua nad tím, a
jak paničky \idy rády na to samy
poukdžou, po čem nic, & nač by tedy
mnohý -ani nepomyslil, přivítojie je,
plna nesnázídolozila: „Je-li uklízenon
něco přichystána, to neprijde nikdo,
n kdy člověk právě nemá kdy po
klidit, hned nekoho červ donese “

ho u něho nikde neepatřilí, nelenili;

piece jeho rozháranc žádosti vyho
včli. —

Netrvalo to dlouho, a tu najednou
sluha poštovský dostavil mu tři baliky
: pošty ceny vydatné, začež milý
náš starožitník lmed laky hezké po
štovné zaplatil. Balik prvný bez od—
kladu olevřel,

a shledal

lu — pra—

starou pavučině uo málo podobnou
košili. Nevim, ale tuiím jen, žeby
podobná byla ond košili. již Maria
královna Anglicka nesvléci se zapři
anmý
lichvař Aron vždy si snhaln, pokuby její vojsko nevydobylo
blaze pozpčvoval. Sedlák práve na nazpět prohranou pevnost Calais. V
druhém balíku byly ěkorne; tak sta—
výpůjčku It němu si aded. podotkl:
„Alo vy panwo pořád si zpíváte, rožitné vypidajici. že není pochyb
vám je dobře!“ „Hé Jiřičku! to od nosti, že je jenom známý „věčný
same starostil“
žid“ svou chůzí po světě tak paměti
hodně seělé někde zůstavit mohl. V
Jistý pán z čista jasna v jednu baliku třetím byla vlásenka, na ní!
četné společnosti začal o velmi mno hned na první pohled i nevědo
ho mtnvil o starožitnostecli, doklá— mý" poznat musil, zet velmi starožitné,
daje se, jaký on jest vřelý milovník n bez mála z doby Prokopa Holého
podobných vecí, jak velice si. jich aneb od něho samého pochází. Ilo
všímá & váži, n vyzýval všecky pri
brý pan tyto tak vaacné staroZitttustí
ne, aby mu takové starozilnl věci tak bedlivč a bez hluku usehovul, ze
z 'lat si neobtěžovali, kdyby nějako je po smrti jeho sotvn kdo pro po
měli; on ze to zdarma nebude žádat. tomstvo bude moci na svetlo Bozi
Ačkoliv všichni z přítomných dobře opět vydobyli.
věděli, že mimo prastarých desku na
stodole ničeho podobného atarozitné
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Obětavosl; biskupská.
Tam v těch krajinách, odkuď
k nám zavítali sv. apoštolové
Cyrill &. Method, vykázal Bůh
v moudrosti své sídla junáckým
Jihoslovanúm, s nimižto čtenáři

clmi Jihoslované

se u vířc ka—

tolické usjednotili & takovou dů
věrou ku stí-edu církve sv. hle
děli jako vyzkoušení Eoláci. Z

té příčiny obnovil v Rímě ve—
Moravana. se v předešlých roč— likým nákladem kapitolni ústav
nikách poněkud seznámili v po— u sv. Jeronýma & v Bulharsku

jednáních: o Zádruze

vc vo jest proto velmi činným. Ba 

jenské Hranici. o bánovi
Jelačiěovi. o zásluhách

obrácení Bulharův připisuje se
z části právem jeho opatrnému
otcův ["rantiškánův vTu— přičinění. Diakováru zbudoval na
reck_u a pak v popisu dě svůj groš kněžské scmeniště pro
jin Cerné Hory. Jihoslované ubohé františkány bosenské &
jsou národ zachovalý ,_ velmi přesvědčiv se o požehnané pů—
schopný; avšak zanedbaný ve sobivosti našich Dědictvíí Mati—
vědomostech: poněvadž po čtyry ce Ceské obětoval padesát tisíc zl.
sta rokův vězclipod tuhým jar r. č. na jihoslovanskou Věde—
mem tureckým a poněvadž se ckou Akademii v Záhřeběa
zapřisahaným tímto nepřítelem zanáší se úmyslem: tamtéž za.—
křesfanův se musili pořád krvavě Iožiti pro svůj národ universitu.
potýkati, an ostatní Evropa. střeže Jsouce jako katolíci i jako Slo—
na jsouc zbraní jejich (jihoslovan vané hrdí na velikého biskupa
skou), vědy a krásné umění po Strossnmycra, neváhali jsmc náš
kojně pěstovati & tak pohodlně kalendář ozdobiti překrásnou řeči,
se vzdělávati mohla. Smýšlení kterouž o Akademii a Univer
protikřesťanské Mohamedánův se sitě ve sněmu chorvatském či—
sice nezměnilo a s církví dotud“ nil. Rcčnil osvícený biskup ku
nesmířila; ale síla jejich druhdy shromážděným zástupcům národa
ohromná tak ochabla,

že 5 po— takto 5.

moci Boží Jihoslovanum nastanou
příznivější časy stálého miru;
pročež se začínají chápati osvěty
s velikou horlivostí; zlášt od té
doby, co se do Diakováru za

,.Ríká se, ve srdci lidském
že se rodí pomysly vznešené, a
proto také, kdykoli jsme pojali
myšlénku šlechetnou. srdce tluče
nám“ čile a vesele.'_ V tomto
biskupa dostal „miláček Slo— okamžení ovšem i já citim po
v a n ů v “ slavný Strossmayer. hnutý tlukot srdce svého, nebo
Výtečný tento muž hledí naha-a znamenám s nevýslovnOu radosmí.
diti, co bylo u Jihoslívanův že jste pánové Vy všickni je
za čtyry věky pronedbáuo. Un dnohlasně přijali návrhy pritele
touží upřímně po tom, aby vši— mého (Vukotoniče), které jsou
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též návrhy mými. Vyt'jste již dnomu z nejmenších, mně jste
učinili.“ Vlast naše jest chu

projevili vůli svou, a po tom
soudím bezpečně, že mezi námi
není jediného zástupce, jenž by
zaujat nebyl pro čest n.pro bla
ho národu našeho, jenž by ne
byl hotov obětovati vše 1 život
i jmění za svou otčinu. Dít pí

dičká, at nedím, nemocná; nej—
vice utrpení však pochází ji od—
tnd, že jsme na kusy roztrhání
naši vinou i vinou cizí. — Vim
já velmi dobře, že není na. světě
národu, jenž by byl přestál to
smo svaté: „,Kde srdce jest, likcrých útrap mučedlnických
jsou tudíž také oběti'“; a já vida, jako národ nás: veškera. Evropa
kterak pohnuta jsou srdce Vaše, jest dlužníci jeho. . . Zůležeti
ani na okamžení nepochybuji, by mělo na tom Evropě, aby se
že i ruce Vaše nanesou _hojných národ náš osvítil a vzdělal: my
obětí pro národ náš. Našemu zajisté pracovali pro Evi—Opu,
lidu jest přede vším vzdělanosti my stávali v řadách na bojišti
potřebí, a tudíž sluší, abychom proti úhlavnímu nepříteli kře
nejprvé pečovali o rozkvět a stanstva, krev svou hrdinskou
obohacení literatury naší. — Pe vylévajíce za kiesfanstvo. A za
.něžitých pomůček k tomu konci tím, co jsme my zápasili, bojo—
na—
nesmíme šetřiti. Já aspoň pro vali s půlměsícem,'Evropa
svou osobu hotov jsem přinesti byla času i příležitosti, by mo
všeliké oběti; a tak chci smý— hla pokračovati na dráze osvěty
šleti, jednati až do hrobu. . . . a ušlechtilosti. A za tou příči
Narodil jsem se z chudých ro nou u vzdělanosti opozdili jsme
dičův, kteří mne nemohli pod— se za jinými národy. Nyni na
porovati na dráze života, když nás jest, abychom nahradili, če—
mně bojovati bylo s nemalými hož jsme až dosavád nemohli
těžkostmi a nehodami. Co jest vykonati. Nesnáze veliké staví
nouze, pánové, zakusil jsem já... se nám v cestu; a obtíží tako
Bůh mi popřál nyní skvělého vých bývalo u nás každého ča—
stanoviska, uděliv m1 vladnonti su na zbyt. . . Než obratme
statky duchovenskými. Církev zi'etel jenom na některé věci.
naše nazývá statky duchovenské: Mnohý muž nadaný napsal u
„,Dědictvím chudiny.'“ Náleží nás knihu výbornou, ježto by ke
tedy kněžím, aby udělovali dary cti byla sloužila národu, by byla
chudým; k chudákům ale patří vydána; než u nás nenalezl se
též naše vlast. My duchovní mai vydavatel : kniha zapomenuta leží
mc za tou příčinou podlé sil leckde v prachu a v soukrom
svých a prostředkův napomzihati ném zákoutí. Jak mnoho n. p.
své vlasti; pomáhajícc chudině máme v Dalmacii zakopaných
vůbec a chudé vlasti zvláště. pokladův duchovních, o kterých

dáváme na jevo, že pamětlivi

posaváde ani nevíme na jisto:

jsme slov Spasitele našeho i'kou— ale že jsou tam, tnšíme s jisto

clho: „,Cožkoliv jste učinili je

tou. Těm a podobným nehodám
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-— třeba odpomůže akademie.
Aby však akademie ta vydala

Ústav takový, jakého potřebu
jem, to universita, & ta musí
hojného a zdařilé—hoovoce, k to— býti u nás, musí býti národní.
mu jest potřebí přede vším svor Sláva literarni má větší cenu do
nosti a srozumční mezi našimi sebe nade všecka bohatství to
národy jihoslovanskými. Popatřte hoto světa Dejme národu naše—
na německé národy a romanské! mu příležitost, aby se proslavil
ltozdrobeni jsou na kmeny roz tudíž i u vzdělanosti. \ž dosa—
ličné a četné; jazykové jejich vád byla sláva jeho toliko na
rozcházejí se naneslýchané množ— poli válečném, na poli politi—
ství nai'eči a podnářeči & přece

ckém. . . . Národ neulostači své

literatura jejich povznesla se na

úloze pouhým hrdinstvím:

vysoký stupeň dokonalosti.

rodové tyto dosáhli pak tohoto
stupne toliko jednotou spisovné
ho jazyka, podavše nám tudyž
priklad patrný , co sluší činiti
tolikéž nám, abychom během
časův octli se také tam, kdežto
oni již jsou. S ideou akademie
Spojcna jest druhá ještě idea
university jihoslovanské. Páno
vé, Váš potlesk jest mi zřejmým
důkazem,

síla

Ná— rozuinu.'dueha jest větši, ohrom—

že jsem _vyjevil Vaše

nejvroncnější přání, ježto my
všichni již odedávna chováme v

nější, důležitější: kde tě není,
hmotná, tělesná sila bývá planou a
málomocnou.v Jake divy vykonal
malý národ Recký! ('o vyvedlo
město. Atheny!
, j _edno jedine
ltekové s Athenany proslavili
se za, starodávna na všech stra
nách sveta, jejich jmeno slavilo
se po vše časy a slyne po dnes.
Rímauuv

již více neni,\_ ale do—

jdete—li do Kima, síla Riniskeho
ducha hovoří k Vám z draho
cenných rozvaliu. Za našeho vě

srdci, kterého jsme ale až dosa— ku nepatrná hrstka Francouzuv
váde nesměli vyslovit, poněvadž a Angličanuv dobyla města Pe
cizí zlá vule nedala nám. (,'-izi kinku, v kterém žije několik mil.
panství, bud Bohu díka, u nás duší. Táži se již, čím ho dobyli,
přestalo: my jsme na novo pány zdaž silou ramene aneb silou
ve svém domě. Akademie před— ducha? -— Síla rozumu. ducha
pokládá vysoké školy. Akademie vládne nebem i zemí, ona po—
má pečovati o všecky vědy, ona čítá hvězdy na sklepení nebe
má býti posvátnou jejich po— ském, ona žene parní lodi a
kladnici, má býti odměnou na— vlaky, ona vykonává divy tele
daným duehiun národa našeho, grafu , ona ukazuje plavci na
má býti nejšlechetnějším cílem moři cestu po spoustách vod.
snah i prací jejich, jejich ko— Umné duchovní síly třeba jest
runou před Bohem i před svě— národu našemu. T u, kde se
tem. Akademie ale nemůže stá jedná o národní vzdělání. jest
vati tam, kdež není ústavu, na nám na zřeteli míti hlavně mlá
němž by se učilo všem vědám. dež. O mládeži naší víme pak
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všíekni. že jest hodná. pobožmí,
mravnzí. že má mysl vlastenec
kou u toulm po vyšším vzde
lz'mí. Mlnd naše. to naše nzídeje!
O tuto mládežnnši povinni jsme
starati se všemožně. my jsme
povinni zařídit jí vz.—íhi-ebč uni
versitu. Známo, že mlaíd' naše.

za

'Sx'ívou jsou
naši bratří.
krev z krve naší, jejich země

jest na.—šezemě. na nížto jsme
cedívnli krev za obranu sv. kří—

ve vln.—"ti,
vydatise mohl-losvěta

Že, kde przíehnivejí kosti našich
In'dinův. Ti národové upírají nyní
zrnky své k mím, & ruce vzta
hují k nám. rlovolaívajíce se u
nás pomoci. Dosavůd nemohli
jsme jim jinak přispčti. Nyní
teprv nastal čas. kde můžeme
něco činiti_ pro ně. My zi-ídíme

šírého, & proto také mnohým
výtečným duchum mladistvým

posýlejtc do těchto škol, posy—

jest z většího dílu chudá; málo
'který nadaný iínoch má tolik
prostředkův, aby. odbyv studie

nedostávalo

vysoké .školy a rekneme jím:

dosava'ul mož— lejte k mím děti své. aby se
náležitě vzdčlnly & pak silou ducha zbo—
vzdelati, Ostatní: si ani nepře— i'ily panství divochúv tureckých.
jeme, aby mbíd' naše chudívalu ——My zi'ídíme vysoké Školy
do světa, šírého na vzdělání. Ví— pro ně i pro sebe. a to v Zzí—

nosti,

aby

se

se

mohli

me ze zkušenosti, jak mnohý

hřebě. Záhřeb zasluhuje v plné

vydav se do ciziny. odcizil se míře té cti, aby se uprostřed
mírodu :: otčině: oblíbiv si cizo jeho zdi položil základní kámen
tu. naučil se opovrhuti vším, k vysokým školám. Po vše časy
což domácího. Svět se probouzí býval Záhřeb politickým olmi—

na všech stranách; hnutí svobo

dy cítí se od ledového moře až
ku břehům africkým, ba i na.
Balkánu již svítá. Bulhaři pro—
bírají se z dlouhé národní dří—
moty, počínajíce se osvobozovatí
od jarmn tureckého i l'zumriot
ského. V Bosne i Hercegovině
rozléhá se hluk zbraně a. volání
po svobodě. Všickni ti národové

skem národtlv jihoslovanských.
od přírody již má k tomu pří
hodnou polohu. Mimo to, pán ove.
Záhřeb nebyl nikdy dobyt od
Turkův. Budiž tedy Zábřeh na
budoucí časy středíštěm, olmi
skem duchovního Života. Myslim,
Vy všickni budete se mnou sti-'—
neho smýšlení !“ -—

I

__ .—,...—.__ __...

Drobuůslka.
Kdo chce lacino být živ, svědo
mitě užij této dobré rady: K snídaní
chceš-li neco teplého do huby, po
.th se zrovna proti slunci & otevři

ústa; v poleduě poobědvej s lniely,
. na noc, by lé večeře nic nestála:
před večeří si lehni & spi.
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Tužby.

V dějinách národa slovanského
iest nejdůleiitdjbi a nejvznešenější
událost la, jejízto l is icl e to u památku
koname. Na jiném místě v letošním
ročníku podotknulí jsme, že se stali
jednoho lidského pokolení v piůméru
páči na tři a třicet let. Od té doby
blažené, co k nám sv. Cyrill a Me

thod zavítali, ulehlo tudyž lřicat'ero
pokolení, třicet otcův, dědův a pra

dědůvnašich v hrob. Tticatero
toto pokolení drahých předkův ukládá
nám potomkům za povinnost také, za
něsvatým blahovdstům osvědčiti díky.
Kletba třiceti otcův, dědův a prapra—
dědův, kletba třica'tertllo pokolení za—
stihla by nás, kdybychom zanedbali

roktřiašcdesátyoslavilidůslojně

věraosli na příští tisícletí .pl'illle ob
noveným celým srdcem ku stolci Pe
trovu. Ví ra katolická za posledních
věkův ponejvíce vlivem duchamornó
cizoty ochablá v roku tríaáedesátám
vhrulli dobrého lidu našeho obzivne.
Ale i ta druhá perla, jit nás obda
i'ili sv. blahovčstové totiž, „os v 6 H,“
zastkvčje se ve svém lesku pravém.
Nepřátelé pomlouvají nás, že prý

Slovannení osvěty schopen,

že

není vzdělaností hoden;
avšak ne—
křesťanské a nespravedlivě posuzováni
tuto protivníkův Slovanstva vyvrátime
letos skutky. — Kolik máme škol
vlateneckých, tolik doufáme v tí'iaáe
desátém roce sčítati knihoven založe

r-ých z lásky a ke cti sv. Cyrilla „a
Methodía. Každá taková. knihovna k
obecnému užitku zalozené vidí se nám
býti pramenem osvěty. — Abychom
dokáZalí, že nejsme ptáme pitomé a
naších
práchniveti bude v lůně surově, jak nás popisují nešlecbetnici,
matky země, vezmou si z něho naši učiníme se apoštoly Dědictví našeho,
prav-nulové liudlo priklad aneb po aby nebylo u nás v tomto roku ani
horšení! Pří druhá tisícleté památce jedné rodiny zámožnějái, ani jediného
budou budoucí Slované budto velebili stropu, pod nemile hy pohostinného
nás a s hrdostí se na nás odvolávali, přístřeší neměly knihy Cyrillometho
aneb se za nás styděti, podle toho, děj.-ké, aby nebylo ani jediného dí
kterak jsme se leta Páně 1863 za těte bohatších rodičův, ježto by se
chovah.
nehonosilo nětnýin diplomem z Krá
Přáteléi nepřátelé souvčcí dí lové Hradce.
_ Usilovně se o to zasadíme, aby
vají se na nás, jaké přípravy činíme!
Celý svět si bude o tisícleté slavnosti v Cechách, na Moravě, ve Slezsku a
Cyrillomethoděiské u_Slovanův vyklá na Slovensku nebylo ani jedině osa
dali a ve všech listech všech naro dy, do nlžlo by nepřicházelo n čko
lik časopisův. V každé farnosti ozý
dův ozývati se bude buďto chvála
či han a naše. — Bůh Hospodin dal vej se „Hlas“ i „Blahověsh“ Oba
se nám dočkali velkolepých hod ův, tyto časopisy odbirejtcž. se z poklad
jichžto bohdá! použijeme k oslavě nic církevných bratrstev a spolkův,
milého národa, a co nade všecko iost aby kúdy' úd bratrstva růžencovóho,
— ku spasení Svých duši. Slavnost každý člen jednoty Marianske věděl,
Cyrillomethodéjská ponese se rázem co se v Církvi svaté děje. Na dvou
clrkevným; neboť ve všech chrámech těchto listech náboženského obsahu
naáich vlasti slovanských konali se nepřestaneme; ale v obcích našich
budou zláštní pobožnosti a národ ve zdomácňijou také Hospodářské a jiné
škerý putovali bude po celý rok tl'i ponaučné Noviny, a nichtto rozličná
ašedesatý na Velehrad. Tam na Vele— vědomosti čerpali budeme, abychom
hradě obnoví náš národ sliby pravo dokázali v druhém tisíclcti našeho

za sebe i za své předky. Spůsob, ja
kým prvou lisícletou památku vyko
náme, bude zaznamenán v historii a
až opět tiieatero pokolení potomkův

177
iivota křesťanského, to jsme k osvětě
a vzdělanosti rovnez povoláni a schopni
jako ostatní národové. Ode dneška
přestanou hostince a horpody byli
pelechy karbonu. obteralvt a surového
tlachání, ale ptconačijou se v htdrny,
v místa slušné zabnvy a moudrého
rozhovoru. Ode dneška nepřekročí

mělo v řeči slovanské nepřednáielo
poněvadž se z nich vědomosti v p'ri'
rozumem jazyku nerozšiřovaly

& nulu“

dvt naše se v nich od národu odci
zovaln. Byl to svět převrácený; tto
kutl Slovan na vyšší školy platila
donutí se v nich na něho zřetelu ne
bralo! Ten pak jest nejšlecbelnčjši
poctivý Sovan přes pral! hoajmdy, příspěvek k tisícileté slavnosti, kle
rymi. nás Jeho Veličenslví mii nei—
v níž by nenašel v nějakém časo
pise narodnim důvčrného společníka mitoslivejsi zemepán František Josef [.
ohlntil. to vyslovili ráčil slova vole
a vzdltlavnlolného příteli—.— Unm'rony,
klesly byl národ irský; avšak on se pamálnál„Stejná břemena, alej—
zmutit a osvobodit z otrockých ptlu'. ná p ráva.“ V té míře tedy, v jaké
jimitlo jeho ducha svlral Angličan: Slovan (lanky platí a v jaké slovanští
poněvadž. k radě O'Conelloiě každý vojínové za Rakousko na bojištích
dělník i ten neichudobněišl vo apo— krev prolévaji: bude také jejich jazyk
šetří-n ve školách. Ze škol techto bn
jPl'll 3 druhy svymi si držel nějaky
list“; ponevadz v Irsku nebylo kulo dou plk vycházeli budouci úředníci,
lekari. notárOvó, advokáti a kněái obou
hka, jenž by nebyl čílávnl nminyl
Co Irčvn k svému uvolněni podnikl inzykův zemských ro v ně znalí. ——
na slovo, na pouhé pokynuu svého V novém lísicletl kyno nám ntěšená
vůdce O'Conclln, toho by nedokázal naděje, že jazyk nás Cyrillomelhoděj
síly v životě veřejném bude poutavou
Slovan hadry ke cti av. Cyrilla a hle
thodia. aby druhé tisícloli jeho hře na roveň se všemi ostatními jazyky
siansho'ho Zivoťa bylo šťastnější než a takovym spůsoben ic píeslauo vše
Iiká podtizcnosl jednoho národa pod
prvé? —
Národ,jenž ncní vzdělaný a druhy, jedné "recipod druhou; Ze bu

osvícon y, just odsouzenk nouzi

dnu Slované,

a bid ě; proto kladl-nie na knihy a
časopisy tak velika-u vahu, aby si lid
náš ku blahobytu a většímu bohatství
pomohl, proto se dovolit/anno lepších
škol, aby Slovan so uschopnil praco
vali a chleba vydalávali sobě netoliko
tělem, ale také duchem, tak jako Frau
cnuz, Nemec, Angličan atd)) Nemlu
vím.: o školách venkovských, ale o
školách vyšších, jako jsou gymnasia,
reálky a technika. Školy tylo byly
pro na téměř docela bez provpčcbu,
poněvadž se v nich ani jediného pied

jako brali-i vedle sebe v ro v no
p r a v n ě tlt Rakousku, o jcbotlo ce

') Angličan nebyl by tak podnikavýanebo—
hntnul by tak tam, kdyby jeho deti se
rozličným vecem ucítí mnaily v jazyku
atovanskérn; Francouz nevynikal by ta
kovou mocí, kdyby se mu vykládalo vo
lkolaích italian'sky a Němec aajirté by
aonehonoail takovou pokročiloatí, Iulyby

v jeho školách vyltích převládala ma
ďarština! _ Jedinému Slovanovi mělo
k duhu jíti kkolstvl cize —"nepřirozené.

Němci i Maďaři stáli

listvost.se rovnoprávná

penězi i

životem ve válkách usazují.
V na—
stávujtcim tisíciletí ju! se nebude syn
nlli dcera ud slovanských rodičov.
zlutozena atydéti za jazyk jejich, po
m'n—adz by se

takto

stydeln

za ně

(rodiče), za. třicalero pokolení pred
llílv i za sv. Cyrilla a Melhodia, kle
řítto v jazyku naší,-m krasném a vo
lobném slovo Boží hlásali a služby
Boží konali se nestyděla!
Poněvadž náš národ se ani na
vyšších školách, oui“ spisy ponauč—
nymi za posledních dvou set let nn—
51aslnych ncbudil; ponevadt nebylo,
kdoby byl jeho rozum oslí—ila jeho
ducha takovymi vědomoslmi napájel
a krmil, jakými vévodijou n.lrmlová
na západů; nemohl hnml pochopiti
význam hesla císařova: „S po j e nymi
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silami!“Angličané,FrancouziaNěmci
předstihli nás v skutku obrovskými
podniky v oboru hospodářském, živ
nostnickěm a průmyslovém; poněvadž
jul dávno vnikli ve smysl slov: „Spo

jenými silamil“

Co jeden nedo

tím máme uvitati novou dobu, ač ne
chceme-li pokaliti tislcletou památku
věčnou škvrnou, ač nechceme-li za
hynouti jako národ neutitečný, kte
rýt z hřivny, kterou! mu dalHospof
din, těžili neumí? Co začneme, aby

vede, stane se hračkou několika spo— chom si v příštím tisícletí připravili
jencův. V Němcích nenajdeš ani jed.-— lepsi bydlo ve vlasti a vážnější po
ného městečka, kdezto by tovaryši stavení v řadě národův, aby nás nena
netvořili „spolek. podle těch pra zýveli lidem služebným, hmotou bez
videl, jak jsme je před dvěma roky ducha? Co učiníme, abychom doho
v „Moravenu“ neaneěili v řeči k ře nili těch, kteří jsou daleko před
meslníkům Vyškovským. V nepatrném námi ?
království bavorském čítá ústřední
Na otázky tyto velevážnrí odpo
spolek tovaryěský v Mnichově se svými věděli jsme, tuším, dosti, jasné hned
odětě'py v kralovstvilGOOOúdův, kte ze začátku této úvahy, an jsme si
řížto se pilně vzdělávají, čtou a. tu umínili obětivě se postarali o to, aby
dyě naše slovanské tovaryše pořád nebylo ve vlastech Cyrillometh idějsky'ch
za sebou nechávají. Ve Francouzích zádné školy ln-z knihovny, aby ne—
apočítalo se tou. roku 600 hospodář býlo hospody bez časopisu, aby ne—
ských jednot; :! kolik jich máme u bylo rodiny bez Dědictví, aby nebylo

nás? Francouský sedlák mileréd při
spívá každoročně několik franků do
spolkové pokladnice; poněvadž ví, že
se jemu aneb jeho dětem ton pitapé'
vek stonásobně vrátí l
V Anglicka není města, v němě

to by nebylo „zěložné

kasy;“

v našichměstech však ukládající měste
ně mnohdy na tom, že jejich starosta a.
někteří páni výborovéumějí německy;
ale o to nedbají, aby do obecné rady
volili muže, kteří by se starali 0 ze
kládéní zéloiných pokladnic. Ble jak
jsme sezanedbali, jak opozdili v tomto
tisícletí, vlastně za posledních dvou
set let; nebot před dvěma sty rokův
stáli Slované ve vzdělanosti a osvětě
výše snad nei druzí národové! Myjsme
měli literaturu znamenitou, en naši
sousedé kleměli ve tměch. Naše za
nedbelost není teda následkem sla
bých schopností, nýbrž ona jest né
sledkem pohrom , ježto náš národ
utrpěl proto, že se dal svěsti do blu
dův, jeěto nám tak důvodně vylíčil
dp. prof. Matěj Procházka v „Životě
bl. Sarkandra“ a v „Životě svet. Jana
Kapistranaf'

Nutel jakou povinnost klade
nám rok třiešedesétý na svědomí? S
jakou přípravou, s jakým předsevze

okresu bez hospodářské spiteénosti,
aby nebylo mesta bez zalozné poklad—

nice. Strani plk, jezto na naši hlavu
za poslednich dvou set let uvalila
nebleht dobe, složíme u kříže smíření
na důkaz, že jsme učňové Cyrilla
methodějští znající přísloví: „Lé p e

křivdu trpěti, noi činiti.“

Abyclime však milé rodáky ne—
nechali bez rady, paiukážeme na ně
které chce, kterak si ke knihovnám
pomohly. V Dědicích a Nosélovicich
dali bibliotékám obecným prvý základ
dva dobrodincové na smrtelném loii
značnými odkazy v poslední vůli. V
Draiovicích chodili žáci p) sv. Bla—
zejovi a veškerý výnos obrátili na
zakoupení kněh. V Němčicich umluvili
se občané, že každý pololáník při—
spěje 4, každý čtvrtník 2 a každý
domkal' 1 zl. r. 15. V Pustoměři vy

bírá se při svadbéch e v Ujezdé obd
tuji rodičové snoubencův před zdev
kami dle možnosti na knihovnu. Ve
Lhotě radostně vzniká bibliotéka z
trestův, ježto statečný starosta za pře
stupky ukládá. Ve Val. Kloboucích
složili se tím cílem vlastenci za pří
činou narozenin králevice Rudolfa. V
steroslavném Tovačově podnikli v pro
spěch knihovny besedu e v Mezl'íč
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divadlo. V Kobylí poskytla základní
kamen ku zbudování krásného čtení
moudrá obecní rada, začei ji provo
lůvúmo: „Sláv—el“ V Nové Vsi se

stoupil se zltštní výher a členové

jeho chodili po žních od domu k domu
a sbírali co kdo na zakoupení dobrých
Spisův dal. — Hle jak vymýůlivd a jak
podniková jest láska! Přičiůmeů se
a Bůh mtm požehná v novém tisícletí!

Pouť Velehradská..
Zhůru vlasti k'Velehredu

Proeba, díl: a vroucně zpěvy
K trůnu nebes vstupují,
Starci, mládenci a. děvy
Ne Velehrad putují.

Betlém víry pozdravit,
Pos i duši na. omlsdu
sto svete oslavit.

Jerusalem lidé slaví,
Osman k Mece hledivů,
Velehrad co Betlém pravý
Slávy v zemi nabýwt.

Sídlo jest tam blahověstů
Cyrilla e Methods,
Odtud vyšle spise křestu
Do našeho národa.

Ndrode slev tisícleti
Duievního zrození,
Stllou snaž ee chválu pěti
Za. nebes der spasení.

Průvody se valně množí
Jako Christa tábory,
Do svatyně vchází Boží
V čele s křížem, s prdpory.

Milé, Bože, podívání
Na zbožné ty zůstupy,
Vylej na ně požehnání,

Milost světa výkupyl

'r. Šlmbera, farůl'.

Drobnůstky.
30.000 dělových koulí, 32 arabských
koňů, pro vysoké turecké důstojen
stvo v ležení spojencův a 25 obecných
vdelachns totizanglicka povozni loď, tureckých jezdců. Ne vyvolání ru
jmenem Culloden, byla na skalnaté ského důstojníka, aby i těch 25 tu
pobřeží vlnami mořskými hodeno. co reckých mužů zachoval, tento bez roz
kdy! ruské strále břehu viděly, hnedky paku odvětil, že svoje mužstvo k ze
bílou zástavu (prupwcc) vyzdvihly, chování'l'urků patrnému nebezpečí smrti
na znamení, že zachování životů lid vydali nemůže. Vidouce to přítomní
ských nepřůtelské Iodiprotiviti se ne Koziel a nemajíce nic než city lid
budou. Málo za tím doplavilo se na skosti vlastního srdce před očima, po
dvou šajlulch (menilch otevřených lo— skůkeli z šajek průzných, pí'es bouřlivé
dičkach) s mnohým živote nebezpe vlny, ke stroskotanému korůbu se do
čenstvím celé anglicke mužstvo, jeho: stali a všech 25 Turků, od svých
kapituluruským velitelům strůže osvěd spojenců na smrt vydaných, šťastně
čil, že má na lodi 280 centů prachu, vysvobodili. Rozkazem cára dela se
Zpomenutízasluhuje následující udá
lost u Kozlova, ku které strašlivá bouře
mořská dne 14. nov. 1854 pricina zu
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jmena těchto 28 dobrovolníků ' úřad Jak zemřelý člověk dospělého
nýcb vojenských novinách na veřej
syna dostati může.
nou známost.
Před nedávnem odbývali v Pa
Únor jihne, Staré Sallcrovee
říži pohřeb jednoho :. nejvážnějších
Ve snách nocných spaly na břehu, měšťanův, pročež se i truchlivému
Taja hučí, zespod od sněhu
pochodu na
věstný veliký hřbi
Rozbouřena, zhůry od ledovce.
. tov „Pere la Lhaíae“ pl-emnoho lidi
Voda rostouc, domy, skaly, ovce
| rozličných stavů připojilo. U hrobu
Nese dolů ' prudkém nahého,
nas'al »“srdce pronikající hol-okování
A už slyšno v matném rozb-hu
vdovy; avšak mnohem větší pozornost
Nářek lidský, tkání, jeky. slovce:
obrátil na sebe mladý, velmi slušně
Pomoc! pomoc! do oblaku žnčlo.
do smutku oblečený človek, jenžto
Když pak tetování z blízkosti
u hrobu vykřiknuv žalostivd slova:
Nešlo, tedy z Ruska přiletěla:
„Ach! můj drahý, milovaný otče?“
Kozáci tři člun tu uchopili
polomrtvý padnul na zem a jen po
A ti , bez prosby i vděčnosti,
dlouhém namáhání přls'tojicícbopět k
Stopadesat lidl ochrániii. —
životu probuzen byti mth Ovdově—

lou paní,

kteráž v nepřetrhnutém

Nynější perský šach (král) je t štestí manželském žila. s nebožtíkem
velikým přítelem filosolie, jaková na a ovšem dvě již vdané dcery, ale
východě panuje. Nedávno povstala v žádného syna nemělo, tento mladý
jeho přítomnostifilosofická hádka: zdaliž člověk náramně prekvapil, ponevadz
tělesné trápení sežlrá vlce člověka než za to měla, že v nem vidi lajny
duchové? Jedna a sice počtem u'tši hřích mladosti nebožtika manžela
stránka tvrdila to prvnčjšl; druhá, mnjíc svého a to tím více, poněvadž i
panovn ka v čele, jistila to druhé. Aby znami jakousi podobnost mezi oblí
ale šach pravdivost své l't!osnlie, že trut čejetn mladého člověka a tvářnosti
peni mysli více škodí životu nežli tě zesnulého nalézali.. Dobrosrdečná
lesná bolest, patrně dosvědčil svým dvo vdm a, majic dlouhé a šťastné man
řenínům, přikázal, aby nastávající noc v želství své na zřete'j, v okamžcní
jeho pahlci strávili. Na to rozkaz.-m odpustila hřích svému nebožtíku,
šacha donesli služebníci dva beránký potom pak mladého muže toho k
stejné velikosti; jednomu z nich mu sobě přivolali dala a když se pře- '
seli zlomili obo zadní nohy a dali Im svědčila, že okolnosti rodiny a do
do klece, dobrým pokrmem a nápojem
mu mu
jsouzaté
jemu hodinky
náležité známy,
nejen
opatřené; druhého dali už do klece že
nebožtíka
na
cele zdravého, podobným poirmem a památku a lOUOcí—t'rankovou ban
nápojem opatřené, a však ji přístav-ii kovku darovala, ncži jiná dobrodiní
ku kleci tygra, tak ale, že tento sku jemu téměř každodenně tím ochot
tečně beránka, v druhé kleci jemu před něji dokazovalo, že mladý člověk
oči postavenému, škodíti nemohl. ! co ku své paní macoše nejuctivějšim
se stalo? Ráno ležel zdravý beránek chováním se vyznačoval. Z rázu je
bez žnnků života, strachem z blízkosti ho návštčvy — k nemalému podi

tygra usmrcený. tak že se potravy
nedotknul; ten ale snohatui zlomenými
a však jinde postavený, ležel, maje
téměř všecko potravu strávenou, tiše
a lizal své rány. To viclouee dvoře
ninové i pravdivost lilosofie šacha o
prostřed hlubokých poklou uznali.

veni vdovy — přestaly; a však
toto pt-etrhnuti úrad policie brzo
vysvětlil v ten am 1, že se paul
vdova stala obětí k amu pfešibalé
ho tuldka., jenž dobrosrdečnosti jeji
spůsobem opsaným užil.
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Obecní starší.
p

.

„llí'ujte se vespolekí“

Povinnost starších obecních iest
veliká, jejich úloha vznešená. Kdež
koli z nich 0 t-tm nenabyl přesvěd
čeni, nechat složí úřad do rukou,
jenz mu ho svéříly. V národě slo
vanském hned od starodávna osoba
starosty obecního vážila se ze po.

hemu lesku zevnějěímu, lisa které

mukoliv pánu, stydě se slouti star—
ším obecním, žádá, by jej považo
vali za kus úředníka, ale ve zlém
smyslu toho slova. — Mnohý taký
občan, jsa starším obecním z lidu
-— zaplní lid, maje býti vzorem co
svátnou, hs kdyt ještě paragra do skromnosti a hospodářství, my
fův nebylo, starší obcí slovanských slí, že povinnosti a namáhání til-ední
tla-ba věčné věkův zaplachovati pi—
plnživali
a vážnosti.
ývali to mnoho
sousedé, noty
o yčvjně
starší, vem neb kořalkou ——navyká krč
zkušení v bězích tohoto světa, ve mě a hyne is rodinou. Veru nebylo
štestí i utrpení, a hlavně i přede by často čemu se divit, kdyby celé
vším mužové zachovali, nábožní, po rodiny se protívíly proti volbě ho
čestní. Uni, zastupujice obec neo— speciál-ovedo sboru starších obecních,
hroženě, i snnobokráte život přiná když jsou jedenkráte viděly, co se
šeli za oběť ochotně. Jak mnoho již stalo 2 hospodářův tímto úřadem.
pí'ípsdův možno by b)l0 uvosti o - Takovými neplechami samo sta
starších obecních, kterí zdráhajíCe novisko starších obecních se kazí a
se a od .urujíce, radeji by se b li uvádí v nevážnost, ano v opovrtení.
Pro takovéto starši obecní není
dali tHskat až do smrti, než aby
byli kus obecního pole neb lesa možno, zákon učiniti, aby blaze pů—
radali bývalé vrchnosti Jiní pak sobil; neb i'užitečny nůž ostřím
ochotně podnikali pokuty za to, že svým stane se v ruce nemoudróho
leckterým drábům popíralí práva nástrojem k zločinu.
Kde však muž zkušený a po
ruěití obecní svyky a. obyče'e. Po
etivci tací jsou tam na prav é Boží! ctivý řídí obec, tam sice nepocítí
jare
Ale jak jim to býti musí bolestno, dobré ten neb onen, ale celek ——
když vidí, jak si tvd mnozí potomci sousedství: jest jedno tělo — jedna
počínají za príznivějěích vo'ných ča duše, když se o obec jedná., když
sův, o kter ?cbž by naši předkové se nad ní rozhoduje. V takové obci
sní mluviti ibyli nesmeli jinak, než marně budeš hledati zrádce, marne
tajně; — vidí-lí ti poetiví starostové, hledatí podlizavce a slinolisy, po
jak nyní leckterý 'starěí obecni, vaha občanův jest evná, mysl ve—
am nesoudi se
mnohdy za malicherný pns ch, selá, ale mravní
obec vydává na pnl—iz,jak Vyh odů s učitelem léta o mzdu za vyučo
vd přede vším vlastniho užitku vání vlastnich dítek, tam nenhlldáš
— mnohdy s patrnou ujmou a sko každodenní opilce a nccudy; tam
dou obce — jak zlým prikladem jc-st jedna ruka spravedlivé holí Maj
kazí mrav a přílišnou nevěímavostí tíšovou, kteráž ze skály vyluzuje
pod oruje nevázanost, jak školu za čistý pramen života občanského. V
ned ávú, neposílsje tam ditek :! to takové obci jest svornost, v ní vladne
snad právě proto, že jest starším svoboda, kteráž neráda se ubytuje
obecním; jak, sám hyře v krčmě, v sídle nekalém. — Taková obec
mlndíkům na kluzkou cestu ukazu'e, jest si sama zákonem, a paragrafy
jak ramenní-i u vyšších a pánovltě jsou dřímajicimi strážníky. Tam ale
se má s nižším; jak s klaní pou nebudou se každou chvilku dovo
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lávati úřadu, sami jsouce sobě pra
vidlem. Jednotlivci podrobují se cel
ku, v obět nesouce milerádi i vlastní
prospěch. V také obci jest starší

obecní osobou ctěnou, a osoba jeho
posvátnou, jak bývala u předkův

našich za starodávna, : jest podnes
u Jiho- a u Východo- Slovanův.

Drobnůstky.
Strašlivý konec vrsžedlníka.
Před několika roky v Londýně
mnoho hluku natropils poprava fran
eouze Barthelemy-ho, člověka to ke
vzdělanějáím třídám patřícího, kterýž
ale na vzdor této vzdělanosti své s
největší surovostí srdce dvojnásobnou

vraždu spáchal. kterouž však také
na šibenici životem zaplatil.
Stra
šlivé a rouhavó byly řeči, kteréž od
souzenec v poslední dobu života vedl.
Útěchu sv. náboženství nechtěl při
jati , ačkolivěk nic proti tomu ne
měl, že ho jedou kat. duchovník své
ho národn navštívil.
Slova odsouzence, kteráž u pří
tomnosti soudce Crosley-e o Bohu,
víře a věčnosti mluvil. jsou hrozná.
„Ialhematice rozumím“ — říkal rou—
havě odsouzenec — „ale víry ne
znám. Mám se modliti k Bohu? A
kde jest Bůh? on dveře žaláře mého
neotevřel“ Mezi tímto hrozným rou
háním vkročil kat do vězení, aby ho
vedl k šibenici; a když ještě v po
slední tu dobu soudce Crosley dottral
na zločince, aby se obrátil kajicně k
P. Bohu, tento rouharě odvěiil: „V
několika okamženích znáti budu, cojest
na vtře v Boha; doufám, že on fran
cousky rozumí.“
Novější kriminaíný dějepis nemá
příkladu takove bohoronhavé zeti-rdi
losti, kterýžto
výstražný příklad
podáváme na důkaz, seč jest člověk
sebe vzdělanější bez víry.

Až do nedávna brali Slováci za
vděk takovým kalendářem, jaký
iim kramář nabízel aneb knihař na
trhu v Hodoníně av Kyjově schvá—

lil. N nl však se stali v biravý
mi.

eden žádá „Lipu“,

bý „Ča—

skomoravskou Pokladnici“,
třetí
„Posla z Prahy.“ Dobře tak krajani;
ale nezapomínejte na „Poutníka“

Stulcova, jenž vyniká obsahem ka—
tolickým! Jelikož na kalendář-ich
velmi mnoho záleženo, měli by ná
rodovci se o to snažně zasaditi, aby
se lec'aký ákvár mezi naším lidem
nežil-il),iehožto nevědomosti scbytralí
a cizinátl nakladatelé naduživajíce,
bohatnou— !. mozolův s'ovanskýcb.
-—-V—clch tvrdili náhončl

sta—

rého přednosty, že se žádný jiný za
představeného nehodi. „A kdyby
umřel !“ dí kmotr Svoboda:

„zůsta—

neme bea starosty ?“

Mlynářkatjedna, která se bála
bouřky, jela právě domů, když se
bouřka sbírala. „Ale Josífkul“ volala
na kočího, vidíte, žese blíží bouřka :
pravé strany; uhnite přec na lovu.“
Rychtář jedu na trh, potkal ho
oha, jenž z.púrne tele vedl a nepoo
zdraví|. „Hrubiáne !“ zvolal, „nevíš-li,
že máš smeknouti?“ „Hned, pane
rychtářil“ odpovědel hoch, „podržte
mne jen tele.“

Jistý Moravan, který dlouhý čas
žil v německém městě, aniž se byl

německy naučil, svolal jednou v ne

snázi:

„Co jsou ti Němci za lidi Již
jsem tu v mřste 20 roků, a předce
mi nerozumějL“

Dobrá rada lepší než peníze.
V loňském ročníku pravili
jsme, že zláštním povoláním na

šeho národa.jest, pěstovati
o r b u. Pí—ipomenulijsme zároven,
jak naši slavní předkové v rol
nictví předcházeli příkladem, tak
že na ně sám sv. Bonifác pon
kazoval, chtěje \'čmce pohuouti
ku vzděláváni země & pí'ivykati
k domácímu životu: neboť ten
krát sobě naši němečtí sousedé
libovali z většího dílu v divoké
honbě & toulavém a. zápasném
životě. Také nestranný líci-der
chválí ve svých učených spisech
výtečnost Slovauův v hospodář
ství kmetském & předpovídá jim
velkou budoucnost.
I'll—ivnu. kterou

H05podín

človékovi svěřil, nemá zakopá
vati; schopnost., kterou Bůh ně
kterému národu v moudrosti své
udělil, nesmí zauedbávati. Co by
bylo z Angličanům kdyby ná
mořnictví neprovozovali, k ně—
mužto maji zláštni dar &.příle
žitost? A co bude ze Slovanův,
jestli se nepřičini v tom oboru

právě vynikati.
kterýž jim
před ostatními národy vykázal
Pán? Zdaž—by nezasloužil národ
náš potupenu &. trestánu býti,
kdyby se rolnictví ncujímal ve—
škerým svým úsilím, kdyby se
nesnažil v krásném povolání
svém státi před ostatnimi národy

orby. Jeden spůsob zakládá se

nadomnělé zk uše nosti,

dru—

hý se opírá o zkušenost i o
věd u. První způsob nechce
opustiti od zděděného zvyku,
drže se přísloví: „Nic nového
nezačínejme; ale starého se drž—
me.“ Váhavý Spůsol) tento pro
náš věk pokročilý juž. se docela.
nehodí & hospodář, kterýž se za
staralých zásad spustiti nechce,
stojí sám sobě v cestě & necti
stav svůj. ——Druhý

spůsob ne—

zamítá zdědčnou zkušenost; ale
skoumá
dál & hloub & baži
po vědě, 'kteráž se mu podává.
ve Spisech.

Hospodáři sku m—

uému jest věda světlem. kteréž
mu Skušenosti rolnické z přede—
šlých věkiiv na. něho došlé osvě
tluje, on nepřestává na. tom.
zdsž se mu to aneb ono na. poli
podaří; alebrž on pátrá po při—
činách , proč se to aneb ono
stalo, proč nestalo, on se dočítá
rozličného ponaučování, radí se se
svými společníky, dozvídá se, jak
si rolníci pomáhají &.počínají v
eizých krajech & nehrozí se mou—
drýcli novot i bytby se m'u ostat—
ni sousedé smáli.

.k hle! takových nOvově

kých.

s k u mn ých

rolnikův

jest nám za. našich dob třeba,
takovým pokročilým sedlákem
býti jest čest osobní azásluha. o
na. vrchu &.svítiti jim příkladem obec a 0 celý náš národ.
jako před jedenácti věky za. ča. Nuže, milý rolniku! jenž řádky
súv sv. Bonifacin?
tyto čteš. máš-li „Morava.na" ve
Dvojí se rozezní \á způsob vážnosti , dej na jeho radu do
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míte tvrdou škořápku. přes zimu
přemůžete těžký začátek a. do
začínejmež“ & ehop se novově— stanete se šťastně ku jádru. kte
kého Spusobu hospodářství; avšak réž Vám v příštím roce výborně
nikoliv horem pádem, ale po chutnati bude. Vás několik pak.
mnlončkn — znenáhla. Objednej eo proeitnete, bude zárodkem
si především „Hospodářské no budoucího h ospod ář s ké h o
viny“ v Praze, čtžtvej pilně v sp 01 ke v okoli.
„Besídee hospod.“, a.v „Pokrokn
hospod.“ npřesvčdčiv se, že, co v
Nu hospodářské spolky dlužno
listech těchto stojí, není dryač klásti velkou váhu. (Jeho jedno—
nictví & mámení lidu, přimlou tliveum & osamotnělým obcím v
vej sousedovi, aby o hospodář oboru rolnickém docíliti nelze,
hrou &upřímnou, vzdej se hesla.:
„Starého se držme a. nového ne

ství čtával také. Přimlouvej tře—
tímu, čtvrtému & pak si kupte
společně spis. jenž nese název:
„R.olník nového věku.“ Rolník
nového věku jest zlatá. kniha.,
kterouž spisnje náš věhlasný

Karel Lambl. Pak už Vás v
obci bude několik probuze—
nýeh. at si jeden na starost
vezme Včelařskon knihu od

Dziel—zona.aneb tu. kterouž' vy
dal včelnřský spolek v Brně od

Stí-obalu, jiný zas nt přemýšlí

0 hod báv nictv i, třetízVás

toho „spojenými silami“

snadno dosáhne celé okolí, za.—
stonpené svými výtečníky v ho—
spodářské společnosti. Tam se
časem scházejí vybroušené roz—

nmy z mnohých osad. tam se
těžší otázky rozbírají aobjasňnjí,
tam se ůdové rozněcují kn vy
trvalosti na počaté dráze žádou—
eíeli oprav, tam se snášejí také

na podívanou rozličné nástroje
rolnické & vystavují plody zem
ské na důkaz, že nepřestalo býti
pravdou přísloví: „Příčin se člo—

nt proskouma'tHo sp od ářs k'ý věče u Pán Bůh ti poželnuí.“
klíč od Kodyma. Také v ka Remeslníei slnčovnli se druhdy
lendái'ícll nalézá se mnohdy v cechy a. dotud se zásad ce—
krásně poučení pro rolníky; avšak chovných věrně drželi & se vzá
jest u vybírání kalendářův třeba jemně. radou, skutkem podporo
mnohé opatrnosti, jelikož nejeden vali. _blaze jim bylo & říkavalo
kalendář vyd.-ívá se jenom na se: „liemeslo zlaté dno.“ To. co
špekulnci či ze ziskuehtivosti za dávných časuv dělali řeme
měli by následovati
naklurlntelovy; ale jeden ?. kalen— slníei.
dářnv vyniká přesností duchu. i rolníci.
rozmanitostí & důkladností obsa
V každém oklesu měl by se

hn, totiž.: ,.Pontník' z Prahy“, z
něhož mnoho vzdělání \'yčerpnti
lze. Scházejtc se jednou, dvakrát
v týdni kn vzájemným rozmlu—
vaím a. přes zimu bohdá! prolo

utvořiti hospodářský spolek;
avšak jeho síla musí spočívati v
obcích, musí se zakládati na
jectlnotliveech. Protož jsme pra—
vili, ze každý. kdo z našeho ná

185
vrhu. z naší rady má.rozum, by
se přičiniti měl. aby čtením ho
spodářských spisův sám sebe
vzdělával a své sousedy v obci
a svoje přátelé v okolí k odku
pování užitečných časopisův a
knih povzbuzoval. Takových škol
juž snad v našich vlastech jest
pořídku. ježto by se nemohly

a jeho pořadatel či redaktor
jest výtečný kněz Václav Stulc
od něhožto pochází také výše
schválený kalendář „Poutník z
Prahy.“ „Pozor“ zasluhuje vše—
liké podpory a valného rozšíření
poněvadž se nese pravým duchem
církevným a nám katolíkům na
tom záležeti musi, aby listy

vykázatiobecní knihovnou;

směru církevného v národě

avšak všechny knihovny nemají
ještě zláštní oddělení pro spisy

šem opanovaly. Jak mnoho do
brého

se časopisectvím

na—

církev—

rolnické, čehož jest svrchované ních

třeba.
Takto jsme letos Opět něko
lika slovy pobidnuli milé kra
jany své ku snahám vyšším,
stavu rolnického důstojným. Je—
sté před nedávnem byl sedlák

ve světě málo ctěn , až ho mi
lost

císaře a krále našeho po—

vynesla na roveň s ostatními
stavy ve veřejném životě. Rolník
má. právo na sněmu zasedati jako
měšták, a protož se juž neobejde
bez vyšších vědomostí; proto
musí brousiti rozum. aby ve

zásad se nešpouštějícím
v obcích a. celém národě docíliti
dů, viděti na lrčanech, jakož jsme
v „Tužbách“ juž sice naznacili;
ale pro důležitost věci čtenářům
ještě jednou připomin.':lme Národ
irský byl docela opuštěný a práva
jeho a práva Církve svaté od
Angličanův šlapána, až se ho
ujal Daniel O'Canell ve sněmu.
Avšak by O'Conell pouhým slo—

vem nebyl zvítězil, kdyby se ne
byl o to zaroveň postaral. aby
národ irský křivdu. keraž se mu

činí poznával, aby svého stateč—
vzdělanosti, nedržel zad za mě— ného obhájce všemožně podpo—
štákem a o věcech obecenských roval a na. vyšší stupeň vzděla

a vlasti se týkajících, aby do nosti se povznášel. lí tomu cíli
vedl smýšleti. souditi a mluviti postaral se O'Conell o dobré čaf
moud ře. K tomu jest Bodlei—sopisy, ježto pronikaly veškeré
kovi nutně třeba listů politických, Irsko & pilně se čtávaly ve
totiž takového časopisu, jenž o všech obcích a. ve všech dil-—
světových událostech zprávy při— nách. Pomocí časopisův ponej
náší. Takových časopisův máme více emancipoval (vymanil) O'Co—
v řeči naší slovanské několik, nclí národ svůj a Církev svatou
máme „Národní .List"', „lllas“, z anglické poddanosti tak jako
„Moravana“ v Olomouci atd. Ze Mojžíš Israelity ze zajetí Egypt—
všech těchto politických listuv ského. Za příkladem lrčanův
uznávámc všakpro rolníky za nej kráčijou Poláci. o jejichžto ča—
přihodnější: „Pozor.“ — „Pozor“ sopisectví se právem muže říci.
vychází každodenně v Praze že jest z většího dílu katolické.

Myrrha.
Tři králové sv, obětovali novo— ny'ch se prýští. Roste pak stromek
ten čili kcř v Arabii a v Aelhiopii.

rozenému Spasiteli mimo zlato a ke

didlo také myrrhu.

] na nejblaho Myrrha, která na prodej se dava, jcst

slavenejčí Pannu potahuje Církev sv.

slova: „Jako myrrha

tvrdá, kapliům podobna., temná, vůně

vybornadale halsamové u hořké aromatické chuti.

Prodává se v kusech. Stromek čilí
keř, z něhož pochodí, jmenuje se
balsamodondron, a má hladkou ble
dou popclavou kůru, žlutobílá dřevo
a. listy hud osaměle aneb hromadně
na krátkých hladkých řepíkách stojíci.
Ovoce to jednotliiy'ch řepikůch plod
nich rostoucí jest obvejčité zaostře
no a barvy hnědé. Pryskyřice je z
počátku olyjna, pak maslovita, po
zději žlutobílá & znenáhla zlatobarvi
tou se stává, až konečně ztuhnouc
zčervená.
Možná, že podobná pryskyřice
také z jiného křoví se prýští a uče
nec Belon ujišťuje, že v Palestině u
Ramy ie tmavý keř, kterýž vydava
myrrhu.
Že k nlcjí, jímž stanek Boží po
mazán byl, přidáno myrrhy uejvýbnr
nější čili takové, která sama od sebe
ze stromku se sypryš'ila, rozumí se
samo sebou, jakož i snadno se do
mysliti lze, že takovou! myruhu obě
tovali tří sv. kralove i Ježíši Christu
Koření to velmi občerstvovslo zc
mdlené tělo a posilňovalo žaludek, ::
nonskym, myrrhe. a aloes se všemi tudyž i na obtížné cestě do Egypta
předními mastmi.“ Podobně i v [. Matce Páně velmi prospěšné byti
kap. v. 12 dl chot alomounova: mohlo.
Jeho působení na nervy čili divy
„Snopeček myrrhy jest mi milý můj,
kterýž mezi prsy mými přebývali je tak náramně, že člověka protincj—
vetším bolestem utužili a téměř bez
bude.“ Na všech těchto místech vy
rozumívs se avétozndmé ko'ent myr citelnym učiniti může.. Protož i také
rhovó, jež ro libovonna pryskyřice utracencům : útrpnosti se podávalo
ke kaděni potřebovsno, anebo co te víno s myrrhou smíšená, avšak myrrha.
kutina hlavnou částí drahocenné ma tato sotva byh onoho drahocenného

jsem líbezoost vůně.“ (Ekkl. 24. 20.)
Jeslit pak myrrha koření vonne,
ježto jednak co kadidlo (Exod. 30,
34), jinak eo vonidlo ku pokropeni
šatů (žalm 44. 9) sloužilo &jež také
s olejem smiěeno ku pomazání stánku
Božího (Exod. 30, 23) a k b lsamo
vání _mrtvol (Jan. 19, 39) potřebova
no. Zenskó chtíce se zalíbiti, mazat
valy olejem myrrhovy'm tělo své
(Esth. 2, 12) a i chol“ Šalomouna
praví: „Vstala jsem, abych otevřela
milému svému, z rukou mých kapela
myrrha a prstové mojí plni myrrhy
nejlepší.“ (Pls. Šel. 5, S.) Rostlina,
ze které myrrha co líbovonna pry
skyřice se prýští, nebyla v Palestině
domovem, ačkoli se zdá (dle pls.
Sal. 5, 1 a 4, 14), že i v temněj
Gích zahradách ji opatrovali. Neb na
prvním místě se praví: „Přišel jsem
do zahrady své, sestro má choti, po
žal jsem myrrhu svou i jiné vonné
věci své.“ A na druhém místě se čte
0 choti Šalomounově: „Ty's zahrada,
kdežto uard e šslran, prustvorrc a
skořice se všelikým stromovím- Liba

s'-i bývalo ano i vínu so přímíšelo
nikoli proto, by mu vetší propůjčílo

sily, nýbrž aby ho kořenou líhovůní
své příjemnějsím učinilo.
Pryskyřice ta bud sama od sebe
aneb z run do kůry stromku učině

druhu, o němž mluvíme. ] Nikodém

onoho nakoupil drahé myrrhy a aloes,
aby vooným smíšentm tím pomazat
tělo ráno a s příslušnou poctou jo
pochoval. (Jan. I9, 38.)
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Že myrrhs ode tl-l svatých krdlů
novorozenému Spesiteli obětovaná
smrt a pohřeb Páně čili jeho člově
ckost znamenala, tak jako zlato jeho
nejvyšší králování a ksdidlo jeho Bož
slvi značilo, palmě vysvítá z písně
církevní na den zievení Páně, kdy
Církev sv. ku chválám tekto zpivá:"')

0 Betléme, všcch velkých měst
Ti větším býti dáno jest,
An všeho světe Spssltel
Se \tčliv v tobe zrodil chtel.
Aj hvězda hlásá s milá..
Jenž bleskem slunto předčila,
Že Bůh se tělem přiodil
A lidstva spáse narodil.

hořkých obětí kráčel hned od tesil
Betlémských náš předrshý Vykopitel
a skončil cestu tu nejheřčeiší obětí,
smrti na kříži. 'l'sk po" celý život
zemský kapele vonná myrrha hoř
kého obětování z rukou ieho, e pro
tož velevýznsmně totéž přesvaté tělo,
kteréž ustavičně oběti hořké pro nás
Otci vzdávelo, pomazáno bylo od Ni
kodems vonnou myrrhou. Čest to
ovšem také lnrtvolám králův zemských
se děje, eby rychlého nevznly poru
šení, ti však žáden z nich jistotně cti
tá tak hoden nebyl, jako náš král
nebeský, jehož život ustavičně vydá—
vel Iíbeznou vůni hořké myrrhy —
těžkých totiž obětí. Tou cestou velel
Pán kráčeli všem svým věrným, . že

iepoštolům kupole : rukou myrrhn
Sbor mudrcův Ho uzírá,
Tu poklady své otvírá,
A kadidlo Mu k podnoží
V dat s myrrhov, zlatem položí.

zapíravosei & ustevičného umrtvuvání,
kdož by toho nevěděl? Bezděky tsne
každému tu také na mysli královna
nebes, jížto Církev sv. přivlastňuje

Zet Bůh, to kadidlo nám dí,
Zet král, se v zlatě jasně zří,
A myrrhy prso-h nás učí zes,
Ze za nás umřel v onen čus.

jsem líbeznost vůně.“ Čili nebyl i její
život samá ohět? Jedinká zpemínka
ne tvrdé jesle v Betlémě, v nichž
drahý božský Synáček její již co na
dřevě kříže odpočíval, dostatečné to
potvrzuje. Sv. František Saleský po
tebuje obraz myrrhy obzvláštně na

slova: „Jeko myrrha výborná dele

Má pak myrrha také mravní vý
znam. Dle slov sv. Řehoře Velikého
vypodobňuie se zlatem moudrost, je
likož přeíádoucí poklad spočívá v
ústech moudrého, kedicllempobožnost,
jelikož dle želmisty Páně modlitba
nese eo vonný zápel má před ohli
čej Páně vstupovali, &myrrhou umrt
vování našeho těla; proto Církev sv.
o svých pracovnících až na smrt pro
Boha rytářuiících praví: „Z rukou
mých kapsle myrrhe e prstové moji
plni myrrhy nejlepší.“ Ilit totiž myrrhn,
nč přelibd vonná, do sebe samou
hořkost, n nejinak i mrlveni těle, ač
lil—eznouvůni rozličných cností vydává,
přece s mnohými hořkými obětmi,
s těžkým s odporným přemáháním e

sebe samého zvpíráním spojeno jest.
Než touto obtížnou cestou, cestou
') Dle překladu p.SušiIovn. Viz „Hymny
církevní.' V Brně 1859 str.52.

cnost čistoty, která nejvice zapín
vosti a přemáhání sebe samého po
žaduje &proto také mezi všemi cnostmi
nejlíbeznějál vydává vůni. „Chet v písni
alemounováf dí on ve své Filoteji,
„má ruce, z nichž ustavičná kope
myrrhe od zkázya zhniloby chránící;
rtovd jeji jsou svázání tkanicí na
znamení cudnosti . stydíivosli v mlu
vení ; oči její jsou holubicí, ali zle
tou sponkou ozdobeny na znement
čistotnosti, čich její jako cedr Liho—
nonsky', jehož dřevo nehnijo. Tak má
býti čistá duše: čistolnde cudně jsou
její ruce, rty, uši, oči, eno celé tělo.“
Nechť tobe synu, dcero též usta—
vidno kape vonná myrrha hořké ze
plravosti z rukou, necht tkanice sty
dlivosti vtžc tvá ústa : sponka cud
nosti tvá uši, necht oci tvo isou ho
lubiči a srdce tvé jako ccdr ncnehoild
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červen, červem zlých iůdrsu.

Pře ! uchránila lela zhnilobya zkázy, ochrání

mshej se stále, dej výhost fotka.-tem
břiiného

světa

—- luh

budeš

i ty

Bohu obětovali myrrhu výbornou. nej
vonnóiší, a jako myrrhn Ssbejská

tě myl-rhs mrlveui a zapil-svem —
poruseni mravního a llm i zkizy
věčně.

Drobnůstky.
Kousek turecké

buje druhého,

mou— tvým

nebyl bych já

velvezírem.“

Opradu královský
drosti.
Turecký sultán Amu—
rat, před jehožto strašlivým po sou d. človútný polský král
hledem, ukrutnému jeho srdci Kazimír ll. měl tu s_lahost, že
odpovídajícím, celé dvořeninstvo
se třáslo. učinil jednou, proti

se častěji s polskými velmoži dvoru
svého hře oddával, která. jmění
svému obyčeji, u přítOmnosti ji nejednoho šlechtice v nepořádek
ných dvořenínů k velvezírovi uvedla.. Jednoho dne byla opět
svému žertovnou otázku: že co u dvoru krále hra., v kteréž je
drží za nejdůležitější na světě? jeden šlechtic všecky svě pení
Velvezir, kterémuž se snad mi ze prohral a ve své mrzutosti
nulé noci 0 hedbávně šňůře zdálo. nade ztrátou přišel s králem sa
držel .okamženl toto za příhodné, mým do ostré hádky. která. se
aby se v milosti ukrutného pn tím skončila, že král Kazimír
novníka svého maličko upevnil; od čerstvoki'véh'o šlechtice u pří—
protož i na předloženou otázku tomnosti několika svědku po—
smělým hlasem odpověděl: „Já hlavek obdržel. Vinný velmož
držím za nejdůležitější věci na byl před soud postaven & ku
světě toto troje: ženy, smrt a ztrátě hlavy odsouzen. Když
tu okolnost, že jeden člověk královi podali výrok smrti k pod—
druhého potřebu je.“ Amurat pisu, roztrhal osudnou listinu s
stáhnul obrvy svých očí do hro těmito slovy: „Nedivím se tomu.
mady a táže se nevrle, že co co šlechtic odsouzený učinil;
tato hádka znamenati má? „Nu když se zajisté na štěstí samém
-— odvětí velvezír — „kdyby pomstiti nemohl, svuj hněv vylil
nebylo žen, ani bychom tak vý— na toho, komu bylo příznivé.
borného sultána neměli , jako Protož se osvědčují, že vina ce—
jest Amurat, hlava věřících; lého zločinu toho na mne sa
kdyby smrt nebyla otce tvého mého padšt; nesluší zajisté na
zachvátila, nebyl bys ještě na mne, abych šlechtě polské uka—
trůn dosednul a strachem jmena zoval příklad výstupků, kterýmiž
tvého všecky národy naplnil; mnohý na žebrotu přichází. Dej
kdyby naposledy té okolnosti tež mu svobodu! ——-()té doby
nebylo, že jeden člověk peti—e— Kazimír nikdy více nehral.

Píseň o slavnosti tisíci leté

příchodu ss. Cyrilla &Methodia.
na Moravu.
(K nápěvu Křížkovského: „Ejhle sv. Velehrad už am“)
Povshů : rumů, Velrhrnde indi.
Při-svatý ml: již se : nebi> snížil,
Sdílej a námi rozkoš blaho-uma,
'l'isiclctý hod nám zavital.
Vstuně : mrtvých lu'u'od, Lazar blodý,
Smrti hen, jenž milou vlast b_vl tižil,
_ linkou Pilně \'ůříšul milostt'non:
Minnl a dm Páně tam-ital ;
Zaplmjle hory, doly. húju,
Nože npějmi—k chvšlům Hospodina.
Jako druhdy u prvého máje
Nechť Joj slaví celá domovina.,
Chvalu Boži : námi lilňsejtr,
Rozplesrj le rodu slovanský,
Po tisíci letech jinejte.
Plesej všechen světe křesťamkj!
!

Tisíc roků tomu průvě jesti,

Co vlut pro Christa se trodila,
Co k nám přišli svatí věrnvěsti,
Method ve průvodu Cyrilla:

Plesej, plnej domovinu celá,
Pokud slovanský zvuk zaznívá,
Pokud Chrintua hvěula zni-i skwelá,
Nech! na radost všude ozývá

Bludův mzplašili černé mraky,
K slunku naše obrátili zraky,
Silně pravdy Boží zmili.
B_vmia časně, vtčne smáli.

Diky Tobě, Hospodina báli,
Zo jsi národ náš již. v šedé dili
Sulnnskýml bratry osvítil
A vlast ohněm nebes roznitll.

O té třikrát požehnané doby!
Bouře diva národ chválila,
su.-u naši pochovnla v hroby.
Svatý Velehrad nim zvrátila,
Rozum-vala matku, jeji syny,
Do uurlné je hnala. do hlubiny.
Dva však chrůnili nás onjoló„
Cyrill, Method, naš-i přátelé.

Svuli Cyrilla & Methodějl,
Apočwlc' naši ro
li,
Miliony slávu vaši pěji,
Ješ jste vět-cn, láskou sdružili:
Zapomeňtež naši nevděčnoni,

Vira bratry těmi zvěstovnnň
Nadala ním v strastech zoufalí,
Kotva spásy do srdce nám daná
Kůzala nimi v Boha doufali,
Jenž. jsa spravedlivý, hříchy kótě,
Avšak láskou ku lmjicim hárá,
Zumouwným slzu utin'i,
Po zimě na jaro prostírá.

Nechat nikdy hvězda neuhasne,
Je! mim sviti na tisic ul let,
Nechuť vině viry samospnsné
Navadnouci vlasti skýtá květ;
Nechť se národ vše!-hen v chrámu spoji,
Jenžto na Petrově ukále stoji.
Chrám w Chrlstův, chrám to doviočný,
Utcův našich Sion deečný.

Aj to jaro dnihé již se skvěje:
Stole kviti po všem národu,
Vizte Cyrilll : Methoděje,

Velohrnd ten přežije vle časy,
Boni-im světa všechněm odolá,
On! vlast naši zachová a cpu-i,

hee obcházejí ' průvodu;

A vlast jimi omlazená znova
Do náruči chvění do Chrlstova;
A kdo a Christ-em slavi vzkříšení ,
Toho nevydá Bůh v zmaření.

Povzbudtenás k bohulibé (:th

By Pán pokladu nám neodůal.
Který vůni přodkům našim dal.

Neb ' něm lásko věčnů plipolš;
Tou náš uvazek tisichtý, svatý
S blahovčoty zkvete v sňatek zlatý,
A Bůh Cyrilla—m: Melliodem

Na věky ze :poji : národem.

Jan Soukop.
') Otisknuvše ukázku tuto ze. sbírky básni : pisni, pod nápisem: „Velehndky' v Praze |:
B. Stýblo vydaných k slavnosti iinicilolé — vyulovqjeme vřelé své přini, aby \'e—
lohradkyndnchcmCyrilla—Method čjským, totiž liskou nerodnčnou k cirkvi : vlasti
oddyeh'njioehojně se rozlii'ilyv mllém m'u-odunašem; zvláště pak aby přítomni pinů

o_pum_aa_iem
jubileu ve všech rodinách

Velediocése

sv.Meth odio zaznívala,

oc zajme vlaxtenevlté duchovoustvo l učitelstvo jednosvornů se postará.
Pořadatel Moravan..

Cedr.
Nejenom

ve spisech svět— Hospodin

ských, nýbrž i v plsmé sv.
vyslavuje se krása a trvalost
stromu cedrového. Tak v žalmu
91, 13; přirovnává se spravedli
vý k cedru Libanonskému. anot
se pravi: „Spravedlivý jako pal—
ma kvésti bude a jako cedr na
];libannou rozloží se.“ Také král
Salomoun potřeboval z něho
klády ke stavení chrámu Jeru—
salémského. I pozdějšl chrám
byl z cedrového dřeva Libanon
ského vystaven. Nápodobně i k
vybudován! paláců svých užili
David _a Salamoun cedřiny. V
plsni Salomounově slouži cedr
za obraz krásy chotě nebeského,
jelikož se o něm pravi (V. 15):
„Tvářnost jeho jako Libanon
(nadherna), výborný (pěkné jest
a zdařilé postavy) jako cedrové“
()bkvláštuě pak krásné od cedru
vzaté & na P. Ch. se potahnjici
podobenství nalézá se u proroka
Ezechiela (17, 22—24) kde se

čte: „Toto pravl P. Bůh: ]
vezmu já ze stržně cedru toho
vysokého a položlm (vsadlm);
z vrchu mladistvých ratolesti jeho
mladistvou větvičku ulomhn, a
vštlplm na hoře vysoké a vyvý
šené. Na hoře vysoké Israelské
vštiplm ji, a vypuči se aponese

ponižil jsem dřeva
nízkého & usušil jsem strom
zelený, a způsobil jsem to. aby
se zratolestil strom suchý. Já
Hospodin mluvil jsem to, i
učinil.“
'
Koho vypodobňuje tento po—
divný strom, vyrostlý z ratole
sti z vršku cedrového vzaté a
na hoře vysoké vštipené? Vlt
se zajisté. že, ulomi—li se cedru
vršek, strom ten hned usýchá. &.
hyne, a že nemožno ratolestmi
jej rozplozovati. Jaký tedy jest
smysl oné mluvy Boží? Nepo—
chybně nechtěl prorok nic jiné
ho -řlci, nežli

že Bůh co tvůr—

ce všemohoucí všude

probuditi

život

může a co ne

možné se nám býti zdá, činl
možným. Strom vysoký a uschlý
jest dům Davidův zajetím Ba—
bylonským na nejvýš snížený.
Nový pak štipek z vrchu jeho
vzatý a Opět na horách Palesti—
ny zazasený jest Zorobabel, z
jehož potomků dle těla pochazi
Christus, jenž nadpřirozeným
spůsobem, u lidl nemožným, “
Boha možným, vypučíl se z lů
na panenského a vyrostl v onen
podivný a překrásný cedr cir—
kve sv. , jenž ovocem spasení

oblažuje všecky národy v jeho
Ano i o Marii
ký: a budou pod ním bydleti zpívá Církev sv.: „Sláva Liba
všichni ptáci , i všeliké létavé nonská dána jest jl (Gloria Li
_ pod stínem ratolesti jeho hniz— banon data est ei).“ Sláva Li—
diti se bude. A zvědi všecka banonské. však jsou cedry, je
dřivl (stromové) krajiny, že já dině na Ijbmoně a blizko na
ovoce, a tak bude v cedr veli— st'mu bydlící.
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pohoří Tauruském rostoucí. Ne
bot co se jinde ku př. v Sibiři,

Kalifornii a západní Indii ce
drem nazývá. není cedr, nýbrž
Bosna aneb jalovec aneb mo

nade všechna dřeva
přes tisíc let vyu-vá
lobou aneb červem
bývá, čehož příčinou

jiná, že
aniž hni
nakaženo
libovonná

jakási pryskyřice jest, kterouž

dřín.

dřevo to veskrz jest proniknuta.
Jestif pak cedr skutečně Protož ho užíváno obzvláště ke
nádherou a. okrasou Libanonu. skříním. v nichž veledůležité li
jelikož jest strom vzezření pře— stiny, slavné spisy a drahé věci
krásného a nejsilnější ze všech se chovaly. odkudž i přísloví
stromů země zaslíbené. Rychle v starých &slavných spisech: Ce
vzrůstá a mohutní, tak že jeho dřiny hodná díla (cedro digna
peň po sta letech i 100 střeví— opera). Vším právem se také
ců zvýší a 24 — 30 stř. zšíři za to má , že dřívím Setym,
má. Ratelesti jeho rukol něho z něhož archa Páně, mannu,
se rozkládající až na 20 střev. desky zákona a prut Aaronův' v
zdélí mají a tím, že koncové je sobě chovající, zhotovena byla,
jich dolů se shýbají a nejnižší žádné jiné dříví se nevyrozuníí
ratolesti také nejdelší jsou, dě— vá, leč cedrové. Mimo to dělali
lají dohromady klenutí obšírně, ze dřeva cedrového rakve, v
husté, překrásné, a jsou za ve— nichžto mrtvoly vznešených a
dra letního libým stínidlem. Li— velcdrahých osob schovávali:
sty cedryše') jsou šídlovitočár— pryskyřicí z něho vyprýštilou
kovité, ostré, tuhé, tmavě zele mrtvoly ty balsamovali, a ole—
né, přezimující, jednak ojedinělé, jem z něho dobytým napouštěli
jednak v svazky nahromn-lóné. knihy, aby je tím jistěji před
Květy jeho červenavé a nahlou— červy ochránili. 1 tak nazvanou
čené na jehnědy v máji vyrážejí; manu cedrovou. hmotu to slad
šišky pak, jež má, jsou vejcovité, kou z listí cedrového vyprý
světlozelené. zdélí a zšíří ruky štilou, lékařové staří nemocným
mužské, a stojí upřímo na své podávali.
Strom ten na hoře I .ibanon—
tlohnědých ratolestích.
J Pjich
šupiny jsou krátké, střechovitě ské celé lesy dělal, z nichžto
& stojí jako u modřínu v cho— nyní několik hájíčků zbývá. Nej
máčích neb svazečkách.
znamenitější z —ních jest onen
Dřevo cedrové jsouc žluté s blíže kláštera Kanobina ze 600
hnědočervenymi pruhy nevyniká neb 800 kusů sestávající, mezi
tak tvrdosti jako hladkostí a tu— nimiž však jen asi deset stojí, o
hostí a předčí obzvláště tím nichž tvrditi lze, že více než
') Viz výtečný „Všeobecný rostlinopis'
Jam Svatoplnknl'rcsla, ll. dil str. 1440,
spisů mnscjnlch číslo XXIII. V Praze u
Kronbergn a Řívnůčo 18-16.

tisíc let jsou stáry. Tak vyplně
no proroctví Páně (Isai. X. 19),
že sláva lesu toho ztrávena bude
a ostatkové dřeva.lesutoho,že pro
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mnohost sečtení budou, tak že
by dítě je popsati mohlo.
Z tohot již průvodno, proč
cedru tak často v písmě sv. za
obraz vznešených pravd užíváno.
Pomíjejíce zde, co výše již o Chris
stu Ježíši v obrazu cedru zá
zračně na horách Judských větí

hutni a daleko široko rozkládá
ratolesti své, i v zimě utěšeně
se zelenaje & žádného červa v
sobě nechovaje: tak i spravedli—
vý s Bohem úzce spojený vždy
více v životě křesťanském se
zdokonaluje, & ctnost jeho i ve

smutných časech utěšeně se ze
to— lená, aniž kdy ho trápí červ
liko: Jako mezi stromy pale zlého svědomí, a o jeho dobrých
stinskými cedr krásou, líbeznou skutcích lze vším právem říci,
vůní a silou neporušitelnou vy že jsou díla cedřiny hodná,
niká: tak i Maria nade vše— díla trvalou, věčnou cenu do
chny panny předčí , krásou sebe mající. Ano někdy i časné
duše , líbeznou vůní všelikých štěstí jeho jako cedr mohutně
cností , obzvláštně pak nejdo zrostá a utěšeně se zelená, a v
dokonalejší čistotou imateřstvím tomto smyslu také o spravedli—
neporušenou, které žádný červ vém povědíno v žalmu 91:
hříchu, ani dědičného, ani osob— „Spravedlivý jako cedr na Libánu
ního nikdy neuahlodal. Pročež rozloží se.“
Ale cedryš nemiluje dolin
jako ve skříněch cedrových nej
dražší i nejsvětější se chovaly ani tučné půdy, nýbrž toliko na
klenoty, n. p. marina nebeská, horách si libuje a v suché pro
zasloužila i Maria nejdražší kle— spívá půdě. Tak spravedlnost
not nebes, Ježíše, chovati pod křesťanská neprospívá v bažina—
peného položeno, dodáváme

svým srdcem pro nás. A tudyž

tých dolinách rozkoší tělesných,
& hoj
ných nápojech, nýbrž jedině

již tušíme, proč Církev sv. v ho— aniž při tučných jídlách

(linkách svých spívá: „Sláva
Libanonská. dána jest jí.“ A
jestliže posněžeué nejvyšší vrchy
Libanonské velebně k nebi se

kde mysl k nebi se vznáší &
v půdě zapiravosti sebe samého
zakořeněna jest, tamt spravedl
pnou & v nevypravném lesku se nost a utěšeně zkvétá a nehy
skvějí, když slunce zlatou na ně noucí svěžestí se zelená.
Ale i štěstí bezbožného při
vyllvá zář svou: tedy zajisté
Maria nesrmtným ozdobená věn— rovnává se v písmč sv. cedru.
cem čistoty lilijové skví se v jenž nádherně se vypíná &nade
září božské velebnosti slávou všecky stromy prospívati se_zdá.
nevyslovnon nade všechny anjely Mimo nadání však, právě když
&. světce i světice Boží. „Sláva nejvíce zmohntněl , dotýká se
ho ruka Páně aneb bleskem
Libanonská dána jest ji.“
Může pak i každý sprave— h) roztříštujíc aneb podetínajíc
dlivý cedru přirovnán býti. Nebo jej rukou člověčí. V tom smy
jako tento str0m vždy více mo— slu dí se o pyšném asyrském
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národu, jenž vyvolený lid, Boží
sužoval. v proroctví Ezechiele
(31, 3—12): „Aj Asur byl ja.
ko cedr na. Libanonu. strom
pěkných ratolesti a větvemi hu
stý, & vysokého zrůstu, & mezi

prospívá, ano že již bližního
svého potí-cl & zašlapal: tedy
pomniž utiskovaný, co dí k jeho
potěšeni prorok Ezechiel (17. 24):
„Zvědí \'šickni, že já Hospodin
ponižil jsem stromu
sokého

hustýmimtolestíni vyvýšený jest

& povýšil jsem dřeva nízkého, &

usušil jsem strom zelený & způ
se srdce jeho n výsosti své sobil jsem, aby se zratolestil
(zpyšněl příčinou vysokosti své): strom suchý“ — Tak též les
protož vydal jsem jej v ruku cedrový na hoře Libanónskě
nejsilnějšího z národů (Chaldej vyhynulý, z něhož jen několik
ským), aby neinil s ním podlé kusů se zachovalo, jest obrazem
bezbožnosti jeho, a. podetnou jej pomijitclné slávy anádhery zem.
cizozemci & pouhou jej: na ho ské, jakož i důkazem neklamné
rách & po všech údolích padati pravdivosti slova. Božího, jelikož
budou větve jeho, & poláme se proroctví o zkáze lesu cedrového '
větvoví jeho po všech skalách na Libanonu tak zřejmě vypl
země.“ ——Zdá-li se tedy. že něné potvrzuje vyrčeni Páně:
hrdý nespravedlivcc, jenž jiného „Nebe azemě pominou, ale slova
utiskje, obiri. černí a. o práva uni. nepominou.“ (Luk. 121. „33.)
vrch jeho;

——avšak

n-lnpuje. -— ustavičně

pozdvihlo

vítězí &

Drobn ůstky.
Jakýsi zámožný sedlák, obdržev
právě jeden kapitál zpátkem, užil této
příležitosti, aby se ve svých bankov
kách potěšil. Povyklddal tedy svoje
bohatství na stůl a pilně ho přehlé
dal. Mezitím kdosi snklepne na dveře.

Náš sedlák, nechte, aby kdo bohat
ství jeho viděl a nemaje času takové
na místě obyčejném odložili, vhodí
je do dbanltv (dřevěné nádoby, v
které se smetana na máslo stlauků),
a vyjde vchodícimu na dvůr v ústí-civ.
Mezitím ženka prišla, vlila smetanu
do maslinby a dal. se s náležitou pil
ností do práce. Pan soused jaksi
dlouho mluvil, protož i ženicha v
stloukíní hodne daieko pokročila.
Sedlák, navrttiv se do světnice zpát
kem, zalomí! rukama, volaje žalostivě:

„Ženičltm čís nevyňala banlmoty ze
dbanky?“ „A jaké?“ tňžo so ženička.
Po vysvětlení neštěstí přistoupilo se
k přebírání “smetany, ale bankovky
již byly tak rozdrobeny, že se jim
témeř sni na stopu přijíti nemohlo.

Kytajský

pomník. V Kytaji

(Chine) panuje zvláštní obyčej, Irie
rým se úředníkům, o dobrom města
n.!kterého zasloužilým, čest n potomků
proukazuje. V městské totižto radnici
vystavují se, jako u nás obraz anebo
socha iontů zssloužily'eh , b o t y
(čižmy) toho, komu město pomník
vděčnosti své postaviti ustanovilo.
_—
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Hospodářství.
Krkoška bulvatú.

Vápno Bolíkově (Chlorknlk).

Jest bylina, jenž roste v křo
vištich, na kraji lesa, náleží do blí
Focktím německým jmenem do
stanete . velmi laciný prostředek v ženstva, v kterém jest kmín, třebule,
kaldó léksrnč, jen! příbytek nei a mrkev std., tedy mezi okoličnatd;
stiie brdniti bude před nákazou. Md příbuznéjejí rostouvzahraddch, jme
totiž tento solík zvlaltní moc, naka— nují je někde mrkvici , chlapci si
žlivé částky vzduchu rozsazovati. Ny dělají : prutu dutého foukat-ky. Md
ní ale zkušeno jest, ze zapach solí kořen mrkvovitý nebo řepovitý, bi
kový jest mnohému hmyzu nesnesi lý; vypouští lodyhu přímou, nekdy
telný, a jmenovitě muchy odhání, a co muž vysokou, oblou, skrovno
víme, jaki to jsou muka pro lid a brdzdovanou, pud holínky napuchlými
pro dobytek. Položte toho vtipne na zúženou, dutou, dole skvroatou .
prkenko uokna otevřeného v ohlivč a zpátečné srstnatou, na hoře lysou.
Kvete v červnu a červenci.
všecky muchy se vystěhují.
Někteří bolanikovó praví, že jest
Zipach ale tento dobytku docela
jest neškodný, nýbrl užitečný, jcli jedovatá a jiní vychvaIUji, ze kořen
kol čistí vzduch. V místnostech, kde jest dobrý pokrm a duinčiši nežli
toto vápno se nalézá, ani potkan jsou brambory, a může prý být do
brou jieh náhradou.
ani myš so nedrtí.
Kořen ten jedl prý ve Vídni
Zell vodou, v níž toto vápno
rozpultěno jest, postříkané, ostdvá a ! Uhřích jako pastynak . na trh
ochraněne od housenek a mušek. přinášejí. Statoby za to, abychom
Vezmite jeden l'unt toho vápna a smí tuto bylinu přesadili v dobrou půdu,
chejte s půl funtem sádla vepřového, ji okopůvall a vůbec tak ji hleděli
učiňte kašičku a dejte na koudel . jak mrkvč. Jen porovnejte ten ko
obvažte kmen stromový a housenky řen mrkvi plané s mrkvi po zahra
spadnou a více na. horu nepolezou. dnieku hleděnou; jaký to veliký roz
lnu psáno, ano tištěno jest to: ale díl v podobě a chuti! Tak by tedy
ikrkoška vzděláním mohla přive
pokud jest pravdivé, zkuste.
dena býti na vyšší stupeň chuti a

0 štlru krtkonohém.
Každý zahradník zná ly štíry,
jen! dčlsil velké škody v zahradách
: polích. Rozličným spůsohem iich
zahradníci chytali.
.
ní čteme ; Francouska sna
dný prostředek k vyhubení jejich.
Za pluhem neb zs rýceiu jdou
dva, z nichž jeden má nidobu s ole
jem . druhý s vodou. Jakž se po—
zoruje díra štírova, tož pustí se v ní
brkem as 5 kapek oleje a vodou se
zalije. Štír pry' vyleze : díry, do
stane křeče, zčerni a pojde.

užitku.

0 hrachu.
Byl jsem na trhu v Brně a pře—

ptdval jsem, vida v každém pytli
hrach nakažený, zda-li ještě jest ne
jaký kraj na Moravě, kde tě odkazy
hrachu od toho broučka není.
Dostal jsem za odpověd, že snad
v horách, na rovině prý sotva bude
kde hrách čistý.

To jest malí

věc, a přece

tak mdlo si toho hospodíři všimnou,
ač dobře vědí, jak výborná jen to
rostlina, jaké dužué krmivo to zrno,
a jak hrachovina milá dobytku jest.
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Nyni čteme, že v Sasku již
mnohá léta hrách se špatně rodi, ai!
na pro nákazu od toho žroutka, nýbrž
: nejakych jiných příčin. Jest pry již
na tom, vypustili hrách a počtu rostlin
hospodářskych.
Změnili zrno na sell :. nic nepo
mohlo. lluai byti již nedostatek čd
utek v půdě, jimiž hržch se živí a

zahradníka, jenž by chodil od obce
k obci; tu u školy založil školku,
(kdeby ještě snad nebyla) tu k tomu
přičinil se, aby přinucen byl ne
dbalý soused obrati housenky, tu by
na obecenském zakládal stromořadí,
tu by radil, jaké stromy “ té půdě
a jaké na jiné by měly sazeny byti,
zkrátka byl by buditelem, rmlitelem,

dal-[ se.

opatrovníkem, kdratolem, byl by za—
stupitelem zahradnictví.
My předvídáme, že kdys zahra

Čeho hrách potřebuje, povl ndm
chemická. zkoušebna svym časem.
Zatím jen uvidime, že zkušeno jest,
že hroch s letním obilím stéblovy'm
smtšon lt pe se dali ; snad že tu
neklade se. Na to myslice radili
jsme už jednou, aby hospodář, jenž
by po zahradnicku chtěl mlti užitek
! hrachu, dal tyčky rozsochnté k
němu, aby se popinati mohl.
Viděli
jsme takovou úrodu dobrou, ač ovšem
ne na velkém poli, ale pro zkušenou
to postačilo.

Planý kaštan.
Neni to sice nic nového, ale jak
se zda. přece nentještě vůbec známo,
že z tech konskych kaštanů dá se
tak škrob dělali, jak ze zemdků a
nice.
Zralé kaštany vyloupnou co ze
slupky zelené, shrabou se na hro—
madu a nechají se ležet, až se za
pal'i (as ld dni). Na to odloupú se
i hněda slupka a jádro vloží se do
vyvařene vody a přidd se as 5—10
prot. kyseliny solni. Když zelená
barva pominula a holčiny ubylo, roze
melou se neb ustrouhaji a vymodi, až
utratí barvu & hol—činua konečně na

plátně se nsušt.
To jest Škrob kaštanovy.

Lékař stromů.

dnická společnost bude vyallati komi—

sary své po zemi; či že každý sbor
hospodársky v okresu avém bude
dobližileli-m ku každé větvi hospodár
skB. Nedbalec neškodí jen sobe, ny
brž i celé vlasti; a ta má právo
od každého žádali príspevok ku hlaho
bytu. Máme za to, že takovi misio
na'l'i hospodirstvi prospěli by lidu
našemu venkovskému mnohem vice ,
než knihy & spisy.

'

A však alyšloe, že na 100 údů
, připisují se k těm novým sborům
hospodársky'm, mame naději, že
již veskrz živé slovo vlddnouti, osve
covati a vzbuzovati bude. Jen ne
stujme v ničem dobrém, vždy lku
předu!

Slatina mini.
Nasolené maso tratí dle zkose
slavného lučchnlka Lichiga třetiuusvó
hodnosti potravní působivosti soli.
Naaolenina má velmi .málo krmivu
krev čiuiciho, ano jest déle užívaná
nezdravá.
Kdo by vSuk vylil len lák, tu
vodu, ve kteréž jest nasolene maso,
učinil by proti svému zisku a ku Své

škodě; neb v té vodě není jen sůl,
nýbrž i mesovina, totiž mnoho části
masových, jak k. p. jSoU v_polivce.
Soli :: mesoviny jo skoda. Oboje za
chováte takto: Primedte ten lék vlně—
nou dutou a tim odstranilo ty tučné
částky.
\'li-jle do hruka, dejte k ohni

V Anglicko již i stromy mají
vlastní své lékaře. A věru, když si
to mvažtrne, bylo by tobo zapotřebí,
aby každý kraj měl takového lékaře
či prozatim takového obchůzejlclho : odpařie, až se uvidí sůl. Na to 110_—

13'
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stavte do chladu a když sehladlo, 'měni. Když jest deštivo, tož splu
odlejte a zasek ohni deite a mlehejte. chuje se ten prášek až na jablka a
Obdržíte konečně hnědou sůl a tu tu vzrostá a plemeni se dál a dále.
Víte, že plíseň náleží do blížen
schovejte v dobře opatřených sklení
cích a z té přidávejte dle libosti stva velkých hub, a ten prášek či
ku jídlům & jmenovitě ku polivluím výtrus z nich , že jest samé símě či
a poznáte užitek.
zárodek nových. Prohlídněte si pltsei'i
"
drobnohledem, neb vůbec sklem zvět
0 hlubším orální.
šujícím a podivíte se tomu lesu
houbiček.
Těch plíseňců známe již více
Mnoho se píše a mluvl o užitku
hlubší ornice ěi prsti; ale též nepře než 100 rodů, a oni jsou všudy, kde
se
nějaký
život, rostliny neb zvířata
stávají jeětě mnozí odpírati to; a rádi
věříme, že mnohý najednou mno ruší e vlhko a teplo zrostu přeje.
Podobná plíseň či kuziplod jest,
hem hloub oreje, vyoral zem mrtvou
na vrch, u v té špatné úrody se 'do jenž rěvu vinnou umořuje. Jaká obra
škol; ale proč tomu lěpe nerozuměl? na jest proti těm neviditelným vzni
Učinil: jim usazení nemožně
V přírodě děje se vše zpunenábla,— kům?
a proto každá náhlá změna v hospo neb zničit usazené. Ale jak? Co do
zemáků
čteme
následující.
dárství mívá nemilé následky.
Když nat dorostla, to bývá u
Vzdělávání půdy má za účel míti
jí polepšíti a ne vysílití; musí tedy prostřed měsíce července, tož shýb
ročně hnojiva v ní přebývali. Dejme něte ji na levo a na pravo & po
tomu, že role má ornicí na 5 coulů kryjte zemí až na špičky. Zkusili to
vyrovnanou a že při rozumném stří a nalezli dobrý prosplch, ano pod
dání plodu přebývá tolik hnojivo, že krytou natí nalezla se i hojnější

by se bylo co obávati, aby obilí ne úroda.
' Známo jest, že ta nákaza zemáků
Iehlo; tož tu jest nejpřlležitějěí dobe
jeví se v měsíci srpnu; zdaž by ne—
!ponenáhla činiti ornici hlubší.
To jisto, že žito (réž) v hlubší předcházela se jí , kdybychom ze
ornici mnohem snadněji snáší protí máky sazeli dříve a ty druhy, jenž
venství povětmó než naopak; at by jíž vyzrály dříve, než nastane čas
jest příliš mokro neb příliš sucho, tá plísně.
V Belgů jistý hospodář již po
vždy hlubší ornice odolá všemu zlé
20 let sází zemáky před zimou a
mu účinku.
neměl
ještě nikdy nakažené a mívá
Kde tedy v ornici přebývá hnoje,
tož před zimou hloub orejte, a za hodnou úrodu. Ovsem sazí je něco
hnojivo příští volte hnůj dlouhý, aby hloub, aby mráz jim neškodil.
měl vzduch přístupu v orníci, a. to
Pro časně sazenice.
jest těž důležitá působivost hnoje.
Zponenáhla jděte rádiem ještě
Jest
dosti milovníků zahradni
hloub, a když ža 15—20 let budete
míti na místě 6 coulů ornící na 9 ctví, jenž nemají sklenníky n zá—
coulů, podiví se nevěřící, jaké úrody, hi'ivny a zvláštní květin opatrovny,
nejen hojné, ale i jisté míti budete.
a přece by rádi brzo to ono do
své zahrádkysadílí. Těm radíme, aby
0 nákaze zemáků.
si o atřili hrnečky beze dna, v ty
aby ali do dobré hlíny

Již prý jest původ tě nákazy
poznán. Jest prý to jistá plíseň jenž
se usazuje na nati a na listech, a je

a vložili se—

meno a nechalive světnici neb vůbec
kde mráz nemá přístupu, na místě
dna podstrěte prkenko.
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Rostlina když v hrnečku vyroste,
a doba mrazové na dobro minulo,
to! do dávno připravených důíků ji
vpadnout nechte z hrnce. Ona niče

ho neporíí, a poroste jako by zde
byta sázcna. To se hodí zvláště pro
melouny, okurky : line.

mléko, jak _byla prestala poprvé.
Když k. p.- kráva po prvním telcti již
v pátém mesici opět stelná přestane
se dojíti, při druhém teleti též v
pátém měsíci mléko nedá. Prvnička,
byt nebo ménň mléku dáváte má se
dojíti aspoň 8 měsíců a dále, ovšem
musí ale dobře krmena byti.

Vypudit myši.

Obrana proti slimákům.

Jest prý to zkušeno.

Víte, že na roste, kterou se
ubíral slimák, viděti stribroleské zna
mení, ale nevíte myslím všichni, jak
slimák se pohybuje. Má pod břichem
sval, jemuž říkají nažka, a tu stahu
jíc a roztahujic áoupá se dále, ale
musi vždy ii slimučiti, jest tedy to
slim po cestě. Když bychom papou
zelí Slimáka přiliš slimačíti, tož by
tím zmálomocnél : pušet. K tomu vy
vodční přílišného slimu ale máme
prostředky. Posypejme k večeru ze
leniny a cesty slilnakové sekaninou
ze slámy iečmerínó a ovesné, smí
chanou s nehašenym vápnem, po
pelem, pilinaini, sádrou & podobnym.
Když na to slimák prilezc, tož se se
kanina & piliny plichytají netu nožku,
slimák to chce slimem hojně vyvo
děným odstraniti, ale tím hůl“ Sádra,

vápno, popel tu vlhkost vsají : sli
mák konečně vystíen nemůže dále
a pochází.
'
\

Cukrovka na semeno.
Z íraneouaka. čteme, že kiždá
c'vikla. či cukrová řepa. nehodi se stej
ně na semeno. Má prý se vyprali
řepa s krátkým krkem. nemá vážiti
nad 3 í'unty, nemela růst nad zemí,

a má byti způdy vápenité.

Dojcni prvniček.
Velmi na tom záleží, aby kráva
po prvním teleti byla dlouho dojena,

jelikož tomu tak jen, že kráva při
dalším otelent prestanem dobu dávati

Chytnite

několik myší, čím víc tim lip, potřete
kolomazí a tránem a pusťte. Ty ne—
mají stání, běhají z diry do díry a
smradem vypudí všecko plémč své a
sauny uběhaji se do smrti.

' Guano dělané.
V Reutlingácli ve Virtembersku
jest fabrika, jenž dělá guano.
Ta lonskeho r. prodal-i 443.793
centů guann Každý účastník dostal
na jednu akcii 15 zl
Minulý rok pracoval.) v An
glicku 4000 mašiu požínavých a
zastuly dílo 40.000 mužů.
'

No:-chovejte staré slepice.
Mladé slepice lépe nesou a. se
dí,
a.
staré. nepotrebuji více krmiva než
Na každem dvote tedy má se
bledčti k tomu, aby slepice staré
byly odstraněny, již i proto, že
jsou nemocem podrobenějil než
mladé.

Hlubší sázení zemz'iků.
Ve Francousku pry zkusili, že
zemáky hloub sazené, a takto před
vulucbem & deštěm : sluncem více
ochráněnč. nehnijou. Několik pry
prece nakažených leželo nahodou
při vrchu. Zkusit to můžete, b08p0
dáři, a na kus záhonu tak a na
druhy kua jinak sázeli.

Pod křížem.
(Ke dni 3. máje; 7. polštiny J. Bohdana Zaleskélio.)_

() krizi Páni pemuvko ty dluhu
hluk Božích žo—uiýznaku, zřídlu hal:-ln

\'7dy k mbi- se stdr-e tanlivů moji
Kdy). mnili' bnui'ívnií nepokoje.

[ obnov Pane též hned dui—homého;
Keř. boni-i jam — neb slam-há hlavu tvého:
A klid a ticho duši ponastanuu,
] zamkne propast tvou se pod ochranou.

Můj pqdiíe, jejž um del Bohoilm lk,
[) spnsnc':mjeuntví pro celý pm \.k

Neb myel má i všechny city moje
I dlouholetý put i bol i boje
I zápal vědecký, jímž duch můj hoří
Jest hrou mé vlnky nu života moh I

Acli srdce! křehká nádoba mi. z Miny,

I duch. člověn'ho obnov Pane,
V němž v7._teklýúpa bouřných višní plane,
V tom diu'nr moři, jež se vůkol leje,
( o pyšný um, co pyšnit vůle zděje?

! \čln 'všor—lin)pozdně do \ečnnsíi!
Zda .vrdce mv tě hodně ponhostí?

Jil). vozem-uč se ve zpěv díkučiuny'l
Již oil-ist k hodu myul, \ůli Moji,
.\n v tobě. llůh si slučlý slum—k-lroji.

len zmučený, jenž se mnou ——vcmne býva,
S\_\'ch ramen světlost na mé ňadra slívů,
A sklonu! milostné nad mmm kruhy -—
Snad ]: nové vesně ——přontčšnd duhy.

ZHm propast, balení, kde noho stone,
Jen ty jsi, který jsi! Ty nám o Pane,

'lys všeho sluncem v těleu kolovům',
Hruď křížem značena se ]: Tobě sklání.

Nech! Pane kříž, jenž mojim jesti hadem,
Vždy na mé plavbě jest mi sít'-iným veelem.
Kdy kříž obejmu, minou mne vše
! nedbňm bouřny'vh vln... Však križ m'ne spaní!

Drohnůotky.
Proč mu „čert vzal nohy?“

hodiny na věži; hledíme sice někdy
na ně, ale do domu je nechceme;
pěkné holky bez rozumu jsou jako
bitvě u Oltenice
odtrhla jednomu hudebně hodiny, člověk toho má za
Kozákovi lureckl koule z déle obě nedlouho dost ui k unavení; — ja
nohy. Když ho někteří spolub0|ovmci zyčné holky jsou jako hodící hodiny,
jeho 2 pod zabitého koně zdvíheli, slyšíme je, když musíme,eevick ne
aby ho do nemocmco odnesli, jeden rídi; — rozumné holky jsou jeho
opakující (repeluiící) hodiny, jenom
z nich rromluví
pomněndmu:
Hoj tenkrát odpov.'deji, když to sami a'
' betuško
ale lé k ten
Tinok uctil!
však mu lo s nádavkem odplalíinef' dáme; — svévolně vychovaná holky
Na to poraněný Kosík položen-lomů jsou jako slunečné hodiny, domu ve
odvětí: „Však jsem si myslel, že se chládku (stínu) svělnice nemají žádné
mi dnes asi tak povede; ráno jsem platnosti; — přílišnou vzdalenosti na
tělo i duši poručil Pánu Bohu, ale na piohnule' holky jsou jako cilindrové
nohy jsem upomnčl; proto mi je hodiny, vynikají loliž undo všecky

0 spůsobu smýšlení ruských bojov
níků svědčí následující udalost. V

laků čert vzal.“

jiné tím, že jsou velmi ploché; -
lichó, pracoviló domácnoui navyklé

Holky a hodiny. línrnomy holky jsou jako hvězdářské hodiny,
ony — jdou nejhezpečněji.

slné, šperkůyžídosíivé holky'jsou jako

Plavec—ká,
Bouře nastůvll
Vzhůru plavci čile k práci,
Kudy na svém místě stůj!
Hle, jak v!na vlnu kácí
O hczdného moře sluj!

Pohledněmuuůru |: W,

Tam nás oho Pinč chrání !
Bohu buď slim!

Sbon
Trati ju! na černé mraky,
Patřme vzhůru nad oblaky!
Bože chranit naši loď,
Od zlého ji vysvobodl

Slunce na vstává!

Od zlého ji vymboď!

Provolejma Bohu oliva,
Jani kraj ovčtlem obléká,
At nás vede do přístavu
Kynoucího tdalclml
Pohledněrno vzhůru k báni,
At nás l'lu Bůh dělo chrlní!
Jemu buď slůva!

Bouře přestává!
Tratí juž se. černé mralry,

Svobody at slunce jasné

Shon
Vzhůru spčjme čile k práci,
A! se vody divů kácí!
Boze chr-aniž mši lod,

Jasné

nebe prosvítá

Brzo bude nad oblaky

"mlrd Mně rozlitál

——

'

Pohledněme vzhůru k lrňni,
Tam nás oko Páně chrání!
Bohu bud sláva!

Sbon
Nad námi vlc neuhusne!
Vlaat ať žije — naše loď! —
Bůh ji lt slávě doprovod.

.

]. Wurm.

Pozn. lí písni této učinil vp. Povel
Ilřizkovslry' mistrovsky odpa.

Drobnůstka.
Z Francouz jsou

dvě královské

rodiny vypovězeny: Burbo nové &

Orlcanisté.

Obě rodiny opět by

voí více národnostíloč dvou: _"lidovskó
a cikánské.
„A lm Ideré z nich přínůlazitc
vy p. Ypsilone7“ tázal se Kubík.

rarly zasedly na trůn francousky n
Kdosi pravil: Slované podobají
znesnaclňujl takto nemálo vladařeni
se božímuce, o ktorouse mimojdoucí
Napoleonovo.
tím více ošívó, čím více unešvnřen
Labského roku zavítav do jistého
města & obzíraju
památnosli jcho just. Usku k Církvi nazývaj protiv
níci Slovanůr pobožnůslkůrstvim a
uzřel Napoleon Ill. \: tamějším chrámu
náhrobek dvou Orleanistův. Chopiv věrnost císaři prokazovanou zpáteč
'
nictvím.
se hropa'ře : ruky průvodčího kněze,
pokropil prý stonek bývalých luůlův
Hlásijoa-li ac Slované o svá
francouskych, Hra: „Requiescant in práva narodni, split sc iim odbojní
pam.“ At nyní někdo řekne, že Ná— kin a Husitův; oč celý svět dobře
ví, že Slovanům není neznámo, to
poloon ucvět'i v z mrtvých vstání !
na ně nějvětší pohromu svalil ne
Pin Ypsilon dovozoul, innosti— šťastný Jun Hus.
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“Pavel Josef Šafařík.
Posledni roky pustošila smrt
nemilosrdně v řadách mužův o
mu'od náš zasloužilýeh & zajisté
jednu 7. mJVLtSlcll ztrát utrpěly

vlasti naše úmrtlm Pavl

scfu. Šatní-íku

pně — že jsou dítka,jedné matky
Slávy, dokázati, že tyto narody
proviva jeden duch, že minulost
jejich byla společná, že mezi
& Jo— Slovany panovala osvěta andě—

dne 26. čer lanost,kde ž to ještě j ind c

\na 1861.
tma byla' rozšířena., a že
Pavel Josei Šafaiik byl 10 ůpad tohoto velkého národu lze

dem Slovák Narodil se ve vsi
Kobclm'ově v horních Uhrách
13. května 1795.
Jako všichni Slováci tehdejši
doby neviděl záhy jiné spásy
k uvolnění kmene slovanského
z nadvlády cizinské leč vsjedno
cení se nárbdův slovanských v
Rakousku v jeden mocný celek,
k němuž ovšem teprv příprava
konati se musela cestou litemmi
& vědeckou.

'

Šaíařik nehleděl o kamži—

toliko pr'ičisti neslýchaným ne
hodám & útiskům. jakéž prozře—
telnost Páně na_ ně seslala: &.z
toho všeho vyvodit, že zbliženi

těchto ditek během času od
sebe zbloudilých slavnou jim
způsobí budoucnost; toť byl
úkol, .jenž tanul Safai'ikm'i na.
mysli. Okolnosti ovšem byly při
činou, že musel k cili tomuto
ubimti se mnohdy cestami přilis
odlehlými.

' Odbyv studia. filosoňckít &
t ý e b úspěchů, „velcduch jeho * právnická v Kešmarku, odebral

zíraldo další budoucnosti

& stavěl žulové základy.
,
Okázati světu, že roztroušené

'a utištěné letorostiCechův. Mo
ravanův , Slovákův, l_Polákův,
b'rbův. Horvatův. Slovincův, Lu
žičanův a Rnsův jsou z jednoho

se r. 1815

do “Německa na uni— »

versitu v Janě. ch

vedle vše

lijakých hlubokých studii zabýval
se i slovanským jazykozpytem,
a. výdatně působil na zdokonalení
české prosodie.
Bylt

totiž

ze samého

po—
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čůtku seznal, že Slováci, jako
povždy byli činivali, maji po
trvati při české spisovul řeči,
ježto se. vyvinula vlastně na Mo
ravě a tudýž moravskou by se
nazývati měla. a proto také vše
ckny své spisy vydával jazykem
českým & vážného svého hlasu
později “proti odštěpení se Slo
vákův od naší literatnn pozdvihl.
V mladších letech, ač duch

Díla tato historic slovanské řeči
a. literatury ve všech jejich n.
řeřich a o původu Slovanův _
vzbudily podiv nčenóho Světa.
Zije mezi .lihoslovany, oblíbil

sobě vejmena literaturu jihoslo
vans—kouo niž důkladná

pojed

nanl sepsal.

Roku 1833 vzdav se pro—
f'essury v Novém Sade odebral
se do Prahy, aby se tu učené
jeho hlavně nesen byl 1)ad a mu hadími zcela oddal. Ačkoli
nim učený m, zabýval se též zde vedl z počátku, krušný život,
bůsniétvim,
ba. i s nouzi zápasil, nedal se
Vn'ltiv se z Němec do Uher, přece od úsilnýeh svých studii
stal se vychovatelem uherského odvrátit. Ba i když roku 1842
šlechtice v Břetislavi. kdež až povolán byl za professors. slo
do roku 1819 trávil. Zde octnul vanských jazjkův do Berlina.
se pojednou v kruhu horlivých nepřijal tohoto čestného výnos
slovanských mladých národovcnv, ného uíadu.
Aby aspoň rodině své nej
'akož Palacký. Jungmann, Bc
nedikt, s nimiž společně 0 pro— potřebnější podporu opatřil. za
buzení národního duchapůsobiti býval se vedle svých namáha
začal. 1 zabýval St společně s vých,hluboko do noeitrva
nimi sbirůnjm národnýeh pisni jieich
studii všelijakými mo—
slovanským—.h
jež r. [8233.1827
zolnými pracemi — byl pře—
v Pešti vydal. _
kladatelem pro ruštinu &polštinu
Roku 1819 stal se professo— & ledígoval r 1834 obrázkový
rem & ředitelem“ na nově zříze— týdenník .,Svěmzoť'. Mimo to
ném gymnasium v Novém Sade: psal do ,Casopisu českého Musea“
leč neehtěje k p om ad'aře ni & iozličných časopisův články
a k oduárodněni srbské— duležité. Roku 1839 musel do—
ho tohoto gymnasia napomáhat kona přijmouti úřad censorsvký
vzdal se roku 1825 ředitelství nad knihami, jejž skutečnězsvo
a r. 1833 i profesury. Po celou bodomyslným způsobem vyko—
tu dal,-n oddal se důkladným návaL
Rok 1837 vynesl kanečně
studiím slovanského mluvozpýtu.
aby pomoci jeho objasnil temné na jevo nesmrtelné dilo jeho:
„Slovanskéstarožitnosti.“
stránky slovanských dějin.
Dilo toto otřáslo celým slo— .
Tou dobou psal dila svá ja—
zykem německým. aby zvláště vanským světem. Kmeny slo
cizozen'xci ,lepšich náhledů vanské poznaly tuto poprvé
o slovanské minulosti nabyli. skvělou svou nejzůzšl minulost
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minulost . veškera lživá udání
cizých spisovatelův jsou na
prosto vyvrácena, nade všechnu
pochybnost jest osvědčeno, že
Slované byli zevvšeho počátku
národ

vzdělaný a svobody mi—

lovný, jejž jen tísen dejin uvrhla
v porobu, zmalatnivši tu i onde
vzlétajícího jeho ducha. Bez sta
rožitnosti
'afařikových neměli
bychom bezpečných zpráv o

zoval, by posavůdnl roztržce nů.
božcnskó Slovanův přítrž se
učinila.
Národopis slovanský dočkal

se v krátkosti trojího vydání.
Náš čechoslovanský národ.
který před nedávnem ze smrt—
ného spánku sveho probouzeti
se začal & obklopen

zevšad

ne—

přáteli bojácné v budoucnost
pohlížeti musel, najednou zmu—
sv. Cyrillu & Methodiovi
-—-—
ne— žilosti nabyl k vytrvalému zít
slavili bychom snad ani tisícile pasu; vidělt, že má soustrastnýcb
tou panuitkuf
Spoluzápasníků, jež v příhodné
A toto pomyšlení uadchnulo době jej neopustí a ve snahách
veškerý slovanský svět hrdostí jeho jej budou podporovati.
To se skvěle osvědčilo roku
& touhou. aby národy slovanské
octly se na výši, k jakéž kni 1848.
snou, svou minulosti byly od
Když Němci ve Frankfurtě
se chtěli sjednotit a v samospa—
kázány.
Jestliže slavný pěvec Kollár sitelnou svou říši i korunu sv.
svou „Slávy dcerou“ byl srdce Yácslava potáhuout. tut povolali
slovanská k vzájemnosti slovan— Ceši do Prahy sjezd slo van—
ské rozohnil, tot zase Safařík ský &Slované rakouští, Poláci,
mysli ve vzájemnosti této utvrdil. Rusíni, Srbové, Horvatě, Dal—
Dilo Safaříkovo přeloženo jest matinci, Slovinci, Slováci. Mo
do vícero jazykův & pojistilo ravané & Slezáei do zlaté Prahy,
mu nesmrtelnost i u jiných ná aby se o společné slovanské
politice k obhájení Rakouska
rodův evropských.
_
Koncem r. 1837 přejal Sa uradili.
Slovanský sjezd následkem
fařik po Palackém redakci ča—
sopisu musejnlho, již vedl až svatodušních krvavých událostí
r. 1848 sice se rozešel, leč si
do r. 1843.
_
Roku 1845 vyšel Safaříkův mě jeho nebylo bez účinku &.
„Národopis slovanský s mapou upomínka. naň oživuje každý
zemí Slovany obydlených.“ Dilo jednotlivý kmen ve snahách jeho.
toto mělo elektrický účinek. Tu
_Nynější příchylnost Polákův
se rozprostíraly žasnoucim zra k Cechoslovauům, opětně osvěd
kům rozsáhlé kraje spřízněných čený soucit Jihoslovanů & slav
m'urodův bohužel posud sobě u ného jejich náčelníka biskupa
víře odcizených & pohled na b'trossmayra k národnosti naši
tuto mapu roznltil v každém jsou patrným důkazem, že vzít
úmysl, aby seč možná se zasa— jemnost slovanská. není lichým
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zvukem. K vzájemnosti této ale
dán _Safařikem hlavni podnět.
Ze tomu tak, dokázalo se i
tim, že Soini-ik zvolen byl od
veškerého slovanského sjezdu v

Po rozejiti se slovanského
sjezdu nezúčastnil se Safařlk
v politice a nepřijav zvoleni do
rady říšské, aniž presidentstvi
politického spolku „Slovanské
Praze za presidenta.
lípy,“ hledal zase útulku ve
Tichý učenec, jenž život svůj svých študiich, v nichž až do
celý taki—ka v knihách byl ztrá— konce života svého potrval.
vil, octnnl se rázem v čele hnuti
Od roku 1842 změnily se
politického.
“konečně i rodinné jeho poměry
V této s_vé důstojnosti osvěd— k lepšímu. Stal se tehož roku
čil slavný Safařik. že myšlenky pi'espočetným kustodem (opa
o Slovanstvu, jež v dílech svých trovníkem) císařské Pražské kni
ukládal, jej skrz na skrz oživují. hovny, později skutečným kn
ci:, již sjezd slovanský za— stodem a r. 1848 jejím biblio—
hájil. byla v pravém. smyslu tekařem.
Po celou tuto dobu až do
umišejici. Safai-ik vida to před “
sebou zástupce tolika rakousko své smrti zanášel se učeným
slovanských kmenů, měl za to, ' badánim a vydal mnoho mame—
že nastává národům slovanským nitých pojednání jazykozpytných
mnoho rochsaných praci
doba skutečné rovnoprávnosti
a slova jeho ozývala se tndyž nalezlo se v jeho pozůstalosti.
duchem prorockým.
jež uspořádané & vydané i v
A když vážný učenec. v zá této formě mnohý poklad světu
palu svém pronesl, že práva objevi.
.
'
Učenost Šafaříkova 'nznána
slovanských párodův musi se
hájiti třeba mečem a za jejich jest řády 'Rakonska, Pruska a
zachování, že iživot _nasaditi tře Ruska, jakož i diplomy společ
ba, tut otřásal se Zoiinský sůl nosti učených téměřcelé Eerpy.
Neunavné duševní namahani
nejhlučnějšim zápalem
všech
konečně i tohoto mocného ducha
slovanských zástupcův.
Zápal týž byl tak nadšený. shrotilo. tak že se ho zmocnila
že Palacký vystoupil a se vy v posledních letech dušemiskli
jádřil, kterak 'násilného bránění čenost. Uméni lékařské sice na
nebude třeba, jelikož zaručenou čas ducha jeho poněkud oživilo,
svobodou národům slovanským leč roku 1861 vypukla dušemi
v Rakousku je upravena zúkoxmi choroba jeho na nove. apo třech
cesta. již se práv svých mohou dnech 26. července 1861 byla
uplně domoci. Na slovanském jej smrt v náruč svou zachvátila.
Velikého Slovanu neni vice
sjezdu v Praze sosnována zása
. da: „Kdybychom neměli Ra
leč myšlenka. vzájemnosti
kouska. musili bychom si ho i slovanské, tato pozůstalost Sa
t'ařikova, nikdy více nentuhne,
utvořiti: “
b
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Z pozůstalé jeho rodiny,
vdovy a čtyr dítek, vyniká syn
Soini-íkon smrt došla ohlasu jeho Vojtěch na dráze německé
ve všech krajem-h slovanských & co výtečný lnčehulk, jenž litera
všude ozývnlo se truchlení synův turu naši nmohou prací obohatil,
slovanských na důkaz. že jim & bohdá ji ještě bude k ozdobě.
byl zemřel otec.
Ílčustcnstvi Pražského oh—
Národ m'tš, jehož literaturou čanstvn při pohřbu Sní-'nřikově
Safnřik na probuzení duchu slo— bylo důkazem, že lid náš pojal
vanského byl půsol.»il, chová v důležitost myšlenky slovanské;
srdci svém nejvděčnčjši památku, nebot byt i velká. část provedi—
& čim vice národní jeho vědomi cic-h nebyla věděla oceniti záslu
se muži. tím více bude uznávati hy zesnulého učence, tot osvěd—
cenu muže, ' kterýž budoucnosti čovala. svou úctu světem uzna
jeho vzájenmosti slovanskou po nému, „veliké mu SlovunoviJ'
staviti hleděl nepodvrntný pilíř.
dokud nebudeme usjednoceni u
viře._—

"

Nad hrobem Váeeslava Hanky.
Když oko jeho slzou zalito
na Slávy zřelo tísně,
tu zazvučclo jeho varyto -—
a slzy tekly v pisne!
.

.luž opět Slávo! vzešel smutný den,
jichž rod Tvůj mnoho čítá; -—
hle na tvářích žel krutý rozhostěn,
e srdcem bolest zmítá!
'
4

'

l

0 ! smutek dávno juž nám osudem
jest. vetkůn v nuznó lití —
,
což souzeno nim býti národem,
jenz věčné má jen mi'íti?

'

Jen vavřín slávy jesti odmena,
jenz zdobí jeho hlavu,
a celou vlastí hlučná ozvěna
mu vola' věčnou: Slávníl

Nám hřbitov upomínka jediná,

Jak zde u hrobu otce k jednotě

kammysli naše vanou,
a nejsvětější pro nás hodina,
když na hrob slzy kanou!

tak Hanko! vlasti naší klenote,
slyš naše předsevzetí:

Jul opět klesl v chladný, černy hrob
muz vzorný vlasti synům,
jenz minulých nám slávu odkryl dob
a klestil cestu mužnym činům!

Jak Ty ku slávě drahé oíčiny
jsi vůekó konal kroky,
tak sláva vlasti budiž jediný
a cíl náš převysoky!

zal pojí vděčné

děti ——

On vrahům sterým muiné vzdoroval, Nám není hojnost zemských pohledů
ku živobytí páskou“ —
jich neitílív se šiku;
však Božstva obdařilo v náhradu
on jako slůvskú lípu pevně stál —
nás
vřelou k vlasti látkou!
vzor vlasti mučeníků!
Al' neštěstí juž stále nad hlavou
mím zkázou hrozíc kruží —
nás nebezpečí plní odvahou
I. Wurm.
a lásku k vlasti tužlll

Vf roč-nltrhové Ill lol-a_n.
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Výroční trhové na Moravě,
mg “chybu.—1.nulitcnl usedl-fuji so trhové nihly ' nedeli | ve unu-k, nebr! v den
.
pmlvhůnůícl nclm nislťdujicl.
Brcblrlmv (okr. Zam—tý), 1. s on!. „na
!. v out pl'ecl IV. Jitku, 2. voul. plcd sv.
Fub. | Sch. Den pred lil. trh na dalo., 2.
Bmol . 3 v om. pred vlcmiSv.,4. v.ov-t.
v oul. prod. |. Fil. & Jak. 3. \ nul před
plcd as. \'omá'scm. Dub. trh v pon. pud
kail'ýul \ýručnhu "čem.
". Roche-|. don ptcd lin: lrb na dobylrh.,
Bahnna Iíurul (clu. NUVDMIL),]. \' nul
4. V oui. pht) n'. Simon . .luduu.
Alu—ov (Au-cc
ol—r. hlohu.-lm), !. nn Fil. .
po 3. taal.. 2. v pand. po ". Vilč. 3 '
Jak., 2. n;. liljihu, 3. na Tomáše Ap. 'l'ý—
pand. po „. Intl. Dob. It!-y: ]. v..-und.
dal trh haldou diodu.
po 3 lu'il, puk nu ouhlul "Qui why,
Bánov (olu'. Uh. Brod). |. ' oul. po sil-o Bojkovice (okr. Ub.
d.), l. ' pun-lrli
prod munpud. nad., . ? pund po Bot.
doyosll, 2. v oul. po sv. Petru . Pulu,
Tele..-3. n.- ův. po ". Vuk., 4. v poml.
3. v out. po pouh'utnl nv. Huta. 4. v
po tv. Diúši. Ptal luldj'ln jamatlnzm trh
, om. po nv. Lucii. Trl- na dob. ptcd hi.
' dfmďqčldn trhem.
na dobyly! & nu obi'l. Vella. líh. why: |.
\0 tun.
h-d Vánoci. 2. ve člwl pl'wl
Batch“ (oh. ldd ). 1. v pandí-li po J'nnu
lu-m., 2. \ pnud po nnncbcu. h Marie.
Velkou. ofuky lrh Lnldý činí. v pmlč;
8, na ov. Bun-bom.

Bouzov



(nh. Miami.), 1. v pondeli pred

Fido. . Šob., 2. neli pand. po \'elikonocn,
3 \“ pokud.ph-d Dluh Hapl , 4. v pand. před
n'. Siru. :. Jndnu. Tul. un lrn . ua přízi

kazdou nudu.
Bcrouu"(liiim, ohm Dvorcclsý),]. n.
abrlc. nr. I'm-h, 2. v pond. po 4. neděl
Velim.,8. v pon. po n. Anně, 4. \“ pand.

po ". Lcopoldu. Trhy m szi

lon den

před \ýtoč. Krby.

Borgům! (Hamrmalo, okru Ryn-at.). 1.
na paprice, 2. " pand. po kulové ned.,
3. ' pand. po ". llal'i Magd. 4. v pond.
po obětováni P. Marie. haitský . dobyli-l

hh ltndý'jumark.
Trh lýdnl . na ph'zi
kazdou “ledu.
Biskupodcc (oln-llrolotichý),1.nn "„Ha
leje v únoru. 2. na ". Petr- | Pav., 3. v
om! po "

Huml., 4. v out. po ov. Has—lu.

Blít-ň \'clltů (Grau-Back“), ]. v on!. po
Hmm , 2. \! oul. pl'cd \'th . 3. v out. po
nam-ben. I'. Marie, 4. v oul. po ev Frank.
S., 5. ve cam přfd Vánoci. Týhodnl lrh
Midi-„čtvrtek. Dobylůí trh pud kaldým
výt-oč. lrhun.

Illlyůlm Doom (oh. Vol. lluc'rícký),]u—
mark dne 25. červnem-c.

Blu-ilu-

Veverská

'

(nhl-. Tibhar-ký), 1.

v pand. po ". Apollonii, 2. v poud. po
sv. FIL | bludu 3. \' pond. po sv. Janu
Ncpom..4. \“ nad. po ". Bndol., 5. v
pand. po lv. in. . Jude. Dobvtči trh

týlu. lrh Iaidó pmulťli.
Bošowlao.
(oku-. Žďáru—ký),!. v pon. před
Bol. \'llollp., 2. první pouti. po sv. Murt.

Bunkovice. I. ' pand. po ned deviln- :.
v pand. po " Vilu, & \' nad. ed ".

Váchvcm. !. " pand. po mel-. clhčlsh.
"by ve Clu-rl.prod Volhou, n\nlod uvah.
. Vánoci. Komu ulmvc \e elu-lek pred
Rudým jnrmnrkrun Tjhnd. lrh kudy—činu
Brno. (B_rúnn).|. \- pond. ted popciccm,
'2. tte" pum! po 5\- Duc u. 3. \! pon-I.
lir-I naraz. I'. Marie. 4. \- pand. ptalpo
ťcllm
P. um
Marie.
kai—lí)bchodnílům
ln'l 14 dni,jsou
n\álky
. neděle
)jlutnyc
ui
dni |||—cdlnčálkťlu prvniho týdnů klidu-n
trhu. loni. člvrleL pátek | sobot. k v_v—
Hádání :. prodaji all“ in grouo povolcuy
Hlavni lrln nn vlnu: 1 out. ! čen-enou.
mcg-,'-"ni 13dní. Trb na vlnu: ]. : sub.
ted sr. Trojici, 2. tun den před počclun
F. Matic. Koňak"lrhmé: !. první pond. v
poule. 2. pn ni pouď. “ nar. P. Nar. Trhy
un dob : ltd dní před aldým ročním lr
Imm pred mulcm, Ioliž.: “: čtvrt . půlr'
n lub. v lýdm'ch, jenž. ročullrhy předu-h:.
zejí. Týdenní lrby Rudou středu : pal.,-k.

Brno ninró (Mtb-anu), | ve ur. po \'c
likonooi, 2, n- sůlpícd Inf. 3133113. “:

si!. před n'. Šim n Jud. Knidý Infli 8 dni.

Brod ['Iu—nik" ("ngaňsCh-Brod), |. v om,
před 3 králi: |, 2. “: čhrt po uuu-ln(-nul.;
3. " mu. po 6 ucd. u-Ilc., 4. \' ouL po

prnmčn. Chr. f'dua, ň. \“ um po n. Šlm.
| .ludt. Duh. lrh před hald. l'OÍ'JIimllllcuL
Týdní lrh Rudý člvrlck.
po Bot. vstoup.. 2. t ?. pon. po ". Mi— Brodu-k. ďas llilz "ltr. l'lluwi Ě, '. V om
chli, 3. u sv. Lucii,4. na den sv. Vitr.
fcd hrom., 2. ' om. |h:d nur. ?. Mune,
Týhod.m. nm Gimel.
Ž. \' oulcrý po ". AHNM.

0 bídě dopoledne.
!! lid.-odn (LisPilz,okr. Budfjorň, I. \'pun.

Blansko,

1. ' pand. po sv. Janu Wil., 2.

Brťnltc' (Pimilt, okr. libi), 1. lcu dvn po

v pond. plod IV. lan. Trhy na vlnu: I.
v pond. po Mntlnťbloupcní; 2. v pon. po
57. “utnuli.

novém roce„ :2. lvu drn po ». Cyril. :
Nell-. 3. na sv. F|| & Jak., 4. Ieu do.
před novhiv. " Marlo, 5. len dťrl po An
“elu Strrítci, G. ten den před \švmi Ssat.
dnl lrb den před Laldým jaru.

Blnčlnn (l.-učit, oltr. ZidlochovJ, 1. v

NL anodu... 2. ve am po vad-ve, 3.
"" Dill- . ". .lkuli.i.
Brumov
ohr. Klub.), I. druhý pond. o 3
Bobrov M , 'Bobr-u. okr. Novanc-z.). kulich. druhi pout po n.m. . LL,
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Vfrohl trhovén lou-ul.

3. ' out. po “. .llnu mu., 4. ' .cn. po
ov. Viet-vu. Dob. trhy: l., 2. n 4. ' rob.

prod htdýn

trhem v . | 8. ' pund. po

nv. Juna hl'lit. Týh. tn haldy out.
Bfunsclf (Brnunseifcu), !. v out. Velkou.,

2. ve
otf-edupred
nnnch.P.
M_avBondmo
lv.
Aug-uit.,
4. v pon,
po početí
. Ilrio.
Trhové komu: 1. \- oul. Volhou., 2.v pou.
po ". August. Dohytčl lrh v pand. po sv.
Au Itinn. Týh. trh knidnu u'redn a sob.
Bruin (jrk (Br-unfberg), t. \- pitch pI-ed

hat. nad., 2. ' onu—rýpred umebcrnu
P. Nar., 3. v out. po u? Kulclinč.
Bl'cdnvl (Lundenhurg), l. rm sv. Jill, 2. v
úterý po mr. EM. Trh nn vlnu: 1. dne 5 čer
vun., 2. d. 23. aft. Týh. trh hidý čtvrt.
Březová (Brann, okr. Svilnv.), 1. v pond.
prrd ohrdc. IV. I'm-ln, 2. v pon. po nalcz.

w. Díle, 3. v poud. po pozdvir..nv. kine,
t. ' pood. pred ludí, 6. v pond. po rv.
Hurhyte. Velcí trhové: !. ptal het. ned.
?. v sob. prod our. rane. Trhová na \'lnu
| nn honó v out. před kptdým výr. trhem.
Bnčovlco, !. v pon. po nod. masop. 2. v

nanic-, [. nn ". India, 2. ' pond. do
rv. Pilip. . .l-hubu, 8. u ". Bmol., 4.
Ill ". Ondreje.

_

Bzenec (Binn), !. v pood. po ola. sv. 3.
hrdla, 2. v troll on. ' poutě, 3. ' pond.
po Janu hltit., l..) ' pond. o w. Václnvé,

na hohm | dobyt.trůně.;ýdnl trh Rudý
pond. a čtvrtek.

Cllropln (okr. Iti-umu), !. v pon. uodruhe
nod. Veil., 2. nn .lfljlho, 3. na n. Ilut..
Čau-lavice (ob. 'I'tohlč.,kraj Jím-v.), výr.
. dob. trh; 1. v out. po rvčttov.7.llnrle.
_2. v out. prod nunebcuottm ?. nule.
Corni- llora, 1. nn ". Josef-, 2. v out.
pred Fab. | Šob., 8. nn ". anřinčo, 4.
v out. prod rv. Halem. Týh. trh tu.. au.

Červená \'oda (Rothwnuor), !. v pond.
plod Fabiúncm | Šob-stuhami, 2. “V oad.

po I'll. | hk., B, v pon; plod rotu wm
ap., 4. v pon. prod panic. chrámů. 00-
byl. trh ; 1. ve čtvrt. po ntrcdopmu. 2.
N; rtfo u před nl. čtvrt.. 8. ve čtvrt. po
posv. chrdmd. Týh. trh haldou medu.
Cejlmvloo (okr. Ilodonln), 1. v pand. o

on. prod Sv. Du'ch., 3. v pon. plod Bart.,
nv. Marku, Ú. ' pand. po rv. Kunígun &.
l. v pond. po lv. him. | Jude. Kounhý :
Trh nu vlna: 1. dne 16. mdo, 2. vyond.
po av. Vdcl.
dobytčí trh ten den po ročním Irlm. Trh
každý čtvrtek.
Dnčlcc, I. ve čtvrt. po druhé nad. port. 2.
v out. vo anani, 3. v out. o nv. Fruit.
Budějovloo Nora-sid (Mihrisch—BudWiu),
Ser., 4. ' out. po lv. Nikol., .v outpred
|. \" out. po &. hrállch, 2. \ out. prod Bo
ntonpon. Pinč. Přední trhy: ten den hd
llrn vrtonpc
, 3. v out. po rv. Jiljl, 4.
hid. jurn. Dohyt. trhy': ! treti ur u !!
\: out. po ". lin-lu. Dob. trh na den prod
Rudým výr. klum. Tfh. trh hald! čtwrt.,
portů, 2. dr ! pon. po av. \ln., 3. druhý
pon. po _IV. raut. Sor., 4. nn druhý pon.
botou:
lnocl dv.
. na vellcl
:elcnf trhové
ctwtch.ve čtvrt. pred
po nv. llihnl. Pak první středu v hnlclém

Budišov (Blntsch), !. na u'atého Filippo
| Jakuba, 2. v pon. po nar. I'. Mario, 3.
o: sv. Ondreje. Velké trhy: t. vrob. led
krčmou ned., 2. na sv. Tom. Ap. 'I'

rd

Ill lon . Ill plni haldou sob. Trh na vlnu

: jor- n a. podzim po oatthnl ovcí po
2. rob. Trh ul kond . n- jíný doh.v rob.

pred hrdt. nod. denl trh bidon lobotu.
lludlšov (Budischnn,okr. “chichý), nn ".
Ondr. Veliký týdn! trhy: na den ".
up. . v pon. ' pnllorém témdnl.

Tom.

Iluclllovlco (okr. Hrad.),Lv out.po obri
ccní ".8. Pull,
out. 'roGlo,IV.. Gyr.
Mcth.,
v out. 2.po v Bo).
\! out.:
před rv. Šlro. I Judou. Dohytčl
hid!
pond. plod ročním trhem.
v Novom.Jihl.)', !. ' pand. po
sv. JIH, . . v ond. po ". Jak.. 3. v on.

Bystřice

0 sv. Lodu-io, 4. ve rtfodo po ov.
vl.
. v pon. po rv. Dorotě. Veliké líh. trhy:
!. v out. pred Velikou., 2. v out. pred vl.
SVll. Trh na len . přízi ' pond. po lv.
llnvle. hh na koně a jiný dobyt. ten den

plod haldým jarmnrh. Týhodnl trh hldý
out. : pdtoh.
Bystřice (pod llorL), !. první 'dtvrt. vpoat.

2. un ". Fil. | hl:., 3. v out. hd "Jiljí,

(. na rv. VÍGÍIVI.Kout! l dogy. trhoyó:

:.. ton
v rob.
jarmlri.,
8. |
denpřed
předmohu
jim. Uh.
trh hi 2 _6out.
"yet!-Ico Hrubá u Olomouce (Gran—WI

měsíc!.Tilt. trh ludou robotu.
Dalešice (okr.
tow), ]. ltl pnmdllwn.

Pulu, 2. u ". o old.Týh. trh hud.nr.
Dambořice (oh.
tuhý). ]. ' pond po

Boi.. utonp.. 2. v pon. po rv. um Týh.
. dobyta trhy ve středu odo ltr. popel.
nl do Velkou.

Doubravice
ov. Fab. .

(okr. Bhuechý), l. v on. po
ob., 2. v out. nvntod. .vpon.

go av. Batoh, 4. u Sim. . Judu. Euniké
: dob. trh ' rob. před híd. vír. trhem
Doubravnllc (okr. Tilůov.), !. nn don ".
Fnb. . Sch.. 1 na nv. hol mu 3. v pon.
&o'sovýionl
o 4. nn
Ondreje.
o tl trhové:nv.1. ' pond.
po ".smrt.
nadělí.
2.. v pon.
vutoup. Pinč, 3. v pon. po
nnjelu St icl. Týb. trh hald. ltl'edn.

Deblln (okr. Titan.), ]. nn den navttlvcm
P. llnrlo, 2. v

on. po proměněni ?. Chri

na, 3. na sv. ula. L na den tllsiďutck.
Dčdlce (ohr. \'ithovshý). 'l'rh hadí- ponrl.
Dlouhá Loučka (Unter-Langendorf.ohrco
Unčov.), I. v all-. pře-l Velkon., 2. v on.

po u. Bnrtol., 8. v pand. prod uv. Nihat
(. v pondupo lv. 'I'm'ioi.

Dobromčllre (oh-. Bonnu.), 1. na "Jiri,

2. v pond. hd Porciunhul. 3. na n.On—
dhje. Týho nl trh kazdý čtvrtek.
Domaštllt (Dnmandt), 1. první pondělí v
poutě, Š. dlío 28. "Mju-. Trh na vlnu IG.

todle. 'l'rh kudod robotu.
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Výroční lrhove na lonve

Drnboíoušc

(ohr llran), !. na n'. Vplcul., llnollllre

?. dne 25. dubna. 3. \“ oul. po nv. \'mř..
4. dne 2Lprmince Týhod. Irb hui.-|(-om.

Dl'uolmlťc (liůrnhoíz),l. \'pon. po 3. hrali-'Iu,
2. v pon. ||7 hýclnvn. nad., 3, v pon. po třetí
ned. \'ulh . 4. v pnn. po sv. Burloí, 5. \
pnn první Brigií.Trl| koflik? \“mb. ptr-:| prv.
junn. T)"hírh hald. slřcdn 'l'rhmc maul-yl.

!. \erlře-í. po3 hrál ,'2. ve sll'ed.pn irelí ned.
pmlnl, 3. vom. po lh-line-I. \el . 41 out po
—r. Badalona.. 5 v nul. \' Brigitě.

"I'M'nlmsílre

(ohr. "her. Brod). í. ulruhe

out. po lumnu., 2 v ouí po >V. Filipu :
Jak.. 3. v out. plod _n-r. P. lí., 4. druhý
uul. po všech Snlých. Trh nn vlnu: ]. v

kon-l.
Jill, 2.luh:
\ pund
av. hdd.
Vácí.
nilskýpo. ".dobyíčí
\' pon.popřed
uchem výročním.

Týhocíní lrh ve čtvrtek.

Dub (v okr. Olomouci:), !. \' promítli plod
obrácením ". Pavle, 2. v pund pred IV.

Jou., 3. v pond. píed ". Jan. tmu, L v

panel. pred rv. Sim-í.

Dunnjovlco Horní (Uher—Danou'im—ohru
aj.), í .na sv. Narh- Ev., 2. nn pov. n.ltl'ílo.
Dnnqjcnlce Dolni (Unter—Dannym..
ohm
Nikol), ]. \- pand. po rv. Jiljí, ?. \“ pon.
po rv. Lucií.

Dvorec

(lloí), !. \“ pand. po ev Trojici,2.

" pon. před \5. Sval. Týnluí lrh kal. půl.

Dvorce (Honcin, \ Mii. okr.), íýhod. trh
hrdý čtv-nek.

Frenštát

anlutndl),

í v out. po novém

loce. 2. ! oní. po prov. orat, 3.vou\. po
.v. Janu hhh., (. v oql. po lv.Vid.Trhý
holích. . dol-.: ] v pon. po n0\'.roce.2.
v pon. po provndnl ned., 3. v on. po ".
Janu hrlil.. 4. v pand. po nv. telu-u.
Fryšlůl (Fl-cieluch,okr. Holešov). !. druhe
poutí. po Jména Jeiíš, 2. v gond. po na—

neheutonp. Pine, 3. v poml. po .v. Jiljí..
(. V pand. po n'. Hilmlzíli. Velke týhod.

trhy: I. ' poml. po hrané nedeli, 2. '
pand. po lv. I'elru . aníu, 3. ' pand.
po ". Vlcln-u.
I'rydland. u Olomouce.!. nn ". Jooeh,
2. ' uuí n'aíodušnlt 3. ' pond. plod ".
Matoušem. (. nn ". Tomeše. Týhod. trh
hal-ly pátek.

l'rydínnd (chr Místecký).!. nn "Jil-I. :.
\“ pom! po ". Petru | Pav., 3. ' pand.
ro ". Mihail. Trh dob. před roč. trhy.
Fulnek. I. v pond. pí'od ev. Feb. o eh.,
2. v out. před krčí. nad., 3. v pond. po
nathíiv. P. Marie, (. v on. po rv. Front.
Ser., 5. v pon. po rv. orboro. Trh nl len
n přízí no hutdý výr. : lýhod. lrh. Kohl“

| doh-yl.trhové: !. v out. pred hk.
?. '

ned.

ond. po ov. Frant. Ser. Trh na vinu

dne f června a 6. Njn-. Týh.hhh-Loob.

.oldůleín, I. ' pond. po mms

nocí.,2.

lGnmílersdorl, ohr. Znojma.),trh
knidou iollolu.
llodnnin (Coding). I. v první pond. \; Po.
rlě, 2. v pand. po km ned, 3. \ oul. \
líduí sv. \'mí., 4. v pond. pl-ed ". Sim.
& Jnd, komu . dnb)l.ll'h: ]. \' první pon.
\ punc, 2. v poml. po ". Šim. . Judo.
Trh mc vlnu: !. v out. po Bol.. Tele, 2. \:

nul před Vánoci. Týd. írh hald. rue-iu.
llulršow, I. v stí-eclop., 2. v out. po Bol.
Tčle, 3. v cm!. po ". Anne. 4. druhý out
po ". \'icl., 5. ve čtvrt. o sv. Lucií, |
nn lechío 8 dni lýh. trh.

rln nu len,

na

rizi . vína 0 lýhod. trzích haní. ní'etlu.,
obyt. Irh ro čtvrtek prca valným trhem.

"olomouc

(Ghana). l. v pond po ned. '

ohl. n'. 3 králů, 2. v pon. po rv. Jiří, 3.

írelí pnn. po "Janu lam.. 4. druhý pon.
po lv. Mich-lu. Velké íýdní trhy leu den
před knldým ročním trhem. Trhy na len

na přízi plod jumnr. . o jemnou-Ich,uke
hid. stredu . roh. o obyčejných trzích.
Trhy ne vlnu: !. ve středu po ". Duchu,
2. ten den plod vl. Sval. Trh nn honů .
doh. vid: 8 dní před každým jnrmnrhem.
Obyčejné lýdnl trhy ve “ledu . ochotu..

lloslčndlee

(ííoslcríiu, ohr. Krumlov.).1.

v oul. po 1. hod. po devíln., 2. ' out. po
hh'love nod.. 4. na I. Ilegální., 4: no uv.
Ludm., 5. n- lv. Kielu Podium-li pahlylo
IH dr. trhy na roh., no'd. neb pon.. drtí

ro ' north-jící oni. Týdní trh ků. pon.
"Intim (Editing ob. Buděj.), ]. v prVní
pon. po ". 3 hrilich, 2. v pon. po lmrl'
hod.. 3. ' pond. po ov. Fil. . lukulm. 54.
\! porad. po sv. Ilíehnlu. Trh nl len, prízi,

vlnu honů . dobyt. v tob. pred hi.jarm.
Hradek (Erdber , ohroo hnul), roční trh
na sv. Jakuba čti.

"rodiště (llrndildt), !. druhů Wl. předmn
ropuuuí nod., 2. ' on!. po Irou nod.rolh.

3.
7 on!.
Mathew.4.
no
rononí
P. an río, 5.
7 out. po' ".out.po
Ihrůnó.
Přední trhy: l. v druhé pon. pred muop.
ned.. 2. v pand. po lí'elí ned. velk.. 8. v
pand. po nanebevn. P. Marie. Trh, na Ion

: plni o předníchtních. na to ru'edu |

v roh. po c i rok. Trh nn vlnu o pl-efí

ních hlch. oůltí trhové hnidý pon. Trh
ne dob. nk týhod. trh ve mod. | v rob.

Hranice ( einhireh), 1. dne 24. bleu... ).
v pond. po ". Jahnh. Stari.. 3. ' ouhpo
". Mich-l., (. v ouL po ". Bnrboře. Trh
nn vlnu: !. v pon. první po nv. .l-nu N.,
2. v první pon. po rv. Rich. Přední trhy
v rob. pred temno 4 ionu.. nn IIII'OI. I'.
Marie, v roh. plod n. Lucii. Trh III len,
príu', vlnu, hodí. . dob. nn den predu. Irhů.

Hrozenkov

(oh. Brod.), 1. 0 out. po ".

Cyr. - Mel-h..2. v om. po ". lírh., 8. v

out. po nenebeneíí ?. Ihrío. Týhod. lrh
na av. Uehara, 3. n. den sv. landfrý—
hid! čtvrtek.
hodní trh haldyčíi
road.
| pátek. (Gunners Hrušovany (Gmrbocls. ohren Jewel-why),
Gunn-modeo
Gnnírovíeo
1. dne 2. led., 2. ne rv. Fil. :: .la-L. 8. no
dorf, okru Latinsky), !. v pon. pohých.
rv. vm., 4. u. u. Intim. Týhodníut
tell. rpolu trh na koně. 2. ' pand. po
hudon sobot-.
Ber-lol.| hlína u rudy.
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\'jročui trhavé nn lol-uč.

llutin1 1. v out. p?ed ev. nb.

.. Šch , 2.

v poml. po av. Trojici., 8.'\' puml. po sv.
llarlnl., 4. v ul. po sv. tlnhl. nn cluhpt.

trh ten den nů, jar-nul.
obilí: v out. lmtd

Trh týhml. na

týden.

_

"tlulvů němec—tt“chuchbnusr.nt.r.s=crn.t,
l. v pand. po ". Janu hroudu-li,?J—pon.
plul \'cllt.. 3. v pand.

:: sr. Eli:-h.; 4. v

poml. po ". Lucií. 'lýhodut trh hnul. sob.
Iluntopel'f (Aurpttz), [. vc čtvrt. pred sv.
Prokop.. 2. ve čtrr. picol rr. Nival., 3. “*
tw. ptcd rts. pouto-cmm. \'clhé týlu.trhy:
1. ve čtvrt. plcd bromu., ?. nn let. čtvrt ,
8. před Bot. Tél.. (. plul Vxluoct. l'l'oclní
trh ten den plc! Ital. jlrm. Koňský . dub.
trh hlidý čtvrt., potom dob,-nc! lrhmé v
pontt, v out. . ve rtt'. \' tutgt. thmtni h

. odehnat,
lt proda—rskopov.
.ptlhnlnt
vepřového
dobytku ltTrh
n. \'nu: 1. ve
Mt'. po 8. Tele., 2. ten den pleul lv._llnvl.

Ilustopeč (okr. Hranický).) v mn. pultru
mníc., 2. ' buterý po .v. Fil. . tak., 3.
v out. po ty. Vavřinci, 4. v out po vtech

Svntých. Trhmó týhodní mag- Chrti-k.
"\ čzdlltc (okr. Uničov.),!. n:. poutat stř.
po sv. Duchu. ?. na ". ttnrtin
Ivančice (Vaučico, Eihcnuchtu), !. v pon,
mu.-op., 2. v pon. po ". Orb., 8. v pand.
pred nnnch P. It., 4 to člvr. po rv. rů
tcnci. 5. prrnt pon. v ndv. Duh. trh pt-cd
hnul. trhem výr. 't“ h. trh v out. | v. pit.

Juntill čili lánov

( nhnnnhthnt,olr. Štru

horský), 1. na lv. lit-t, 2. v pond. před
narex. P. Ihr.. 8. nu av. Tom. np. Veliký

týctnt trh ' out. autor|.
Jaroměřice (Jaroměřitz),t.na ". Valent.,
2. v první ouL po Angtlc )lcričl (v pon.
před tím dobytčí trh). 8. na sv. llnrtsetn,
4. na av. Ilut. Er., 5, M IV. Uudinn. Tr—

hové na kono . jinit dubytch drtí co ten
den před jarm. totil: 13. února, t2. čer
vence. Qt. zm II 10. listopadu. Trhovo
týh. od M. zm .! do 1. dubna hl.. sob.

Jaroslavice (Jonlovtlz), !. v pon. po Bol.
'l'., 2. v pon. po ".Vnt't'ýb. trh lnu:.out.
Jedovnlce (okr. Btmú. l. v pon.po llrnm..
_2. ' porul. po bílé ned., 8. v pou. o sv.
Trojici. 4. v pon. po sv. Václava. oňský
o dobytčí trh ' pondelli po ho!.(lčm jarm.
Týhod.
Kulatý .výroční
trh
po 8 dnttrhockurtů
povo.pan.
v prodali“
' koupi.

Jemnice (Juanin), 1. nn ". Apolcnu,2.
v pon.

o třetí ned. Yetti., 8. v pon. po

Bol. re e, <|.n ". .tutr.,5. nc ". ltich.,

6. v pand. po IV. Ondt'cji. Trh nn koně .
dch. ten den přcd tui. jnrm.. potnm prvul
out. v hald. mea. Týh. trh tui.. out.: noh.

Jevíčko (Gmttnh), !. v pon. po domu.,
9Barta
v pon.
4. ned.
Velh.,
3. v pon.
.., 4. po
v pon.
před
sv. Kaler.
Trh po
na
ten . pl'tzt kaldý out. po celý rok. Trh
ru dobyt. kulatý ontcr.
'

Jevišovice (J-urpila, okr. Znojcm.),ročnl.
dobyta trhové: l. ' out. po sv. maji, ?.
druhý pon. po lv. Jch., 3. v pon. po nar.
?. Iturte, 4. v první pand; udvemt.

Jihlava (Iglau), I. ve čtvrt. po av. Maléit.
:. ve chrt. tcct av. Jun. tm.. 3. ve čtvr.
n sv. Lidmie, 4. \e čtvrt. po ". Itala.
'tl'ch na \ln:
1. ve čtvrt. pt'cnt Pclranil.,
2. ve čtnt. před lv. Vnršlluu. Přední líh
pred vt. 4 jarmark)-. Trh nu ten . prní:
1. text (lou před n'. Jun. lil'tit.. 2. tun aten
ptcct sv. h'ntcl. Trh nn honů . dob;-I.lnl-cd

hulit. iarmurlt. Týh. trh hald. out. . mh.

Jimra-ttlot' (tugrowitl, ohr. Novou), !. v
pondělí po nnnehcvst. I'lnč, 2. v pon. po
pnvýi. lv. kule. Velic! trhové: ]. v pon.
po suntné mul, 2. v pon. plod ". Tom.
np. llohytčt trh po nanchustoup. I'áuč.

JiHcc (triu, nhr. Mini.), l. v out. po smrt.
qed.2.v út.po sv. anl., 3. v út. pou. hjnu.
.llřiu Novy (Scum-chem), 1. ve ur. pt'cd.
ohrxtccn. sv. Pav., 2. ve stl'. pred nv. Du

chem,
ve 50.1;
4. Ve
m. '
pt'cd lv.3. Sim.
» ud. [V.
Trh vm.
nu Řonč
u club.
ve dn trhů \ýrof. 't'rh unter: » szij-ko
týh. tr Intel. sobotu. Trh tm vlnu: prmi
mu!. v červnu a druhý pon. v lisIOpndu.

."Ětll
v pon.podru
tclmcStng'ulttitschcín),
n .. 2. v pon. po [.“.Pctr.
| PM,—.,
3. v pand. přcd uv. Vogel.Komu . dob.
trh v me: dny.
Jtvoui attic-han,okr. Šlerub.), 1. ve attedu
Red Bottm vrtoup., 2. ten den prci ev.
artolom. Trh týhontnt hald; pomlčtch.

Kuluenlrc (ukr. Jihth,

!. v out. \'clih.,

2. mu u. Juh. Véti, 3. na cr. Vla—l.,Lun
". Šim. n Sud.. 5. na sv. Tom. up. Doh.

trhové ten clou pred tmu. jurm.

tšartonby (u Bran), doh.trh l.\' út.pohm'|.trh.
Brnóush. v ht'ern.,2. \'pon.po Troj., 3. \ pnn.
po sv. Vict.,4.ttt. po hnň. trh. Brnéns. v pros.

Kounice Dolni. !. nn rv. hub. a Šob, 'A.
tn dou lv. Mach, 3. na av. Flor., 4. u::
sv. Juna km:., 5. r poml. "po lv. Ft.-lisu
Aduuk., 6. v out. pred ". lialct. Padne—li

l.. 1,3. neb t.jurmma pit.,l0h.t'tcd.. tlríí sr.

vphcházmnnot. Trll nn aby" Lntdý čtvrt.-tl.

Kounic-c llorni. !. w. dubna, 2. M- rer

vence, 3. 3. rijnu, 4. 9. lintup. Pad-mn—h

trh. dal na mb., nccl. nch :m'trh, huduu
nc den potom drzeli,
'

Kelč (Kelče), 1. v out. plcd' n'. tlntt'j, ?.
\' pand. po st'. Fil. :: Jali_ 3. \“ pand po
nzdvtt.. rv. krize, 4, \; ant. po tmt'Št. I'
Brit, 5. ' pomt. pt! sv. Mi. Týh. trh \\:

čtvrtek v lhůtám lfnulni

Klobouky.
(v oh.Huang)
vponipo
sv.
Trojici,2. v pon.
po Vav., . v 2].pond.
vpustě,
4. po sv. Virt-., 5m. 5. Barb. Trh na dobytek
den po Mulaj-rm. Trh na cb)-It.kulaté pond.

Klobouky (' okr. Uh. Brnatsk), l. ' mu.
po obru. ". Put, 2. v out. po vetk„ 3.
na den sv. htc... 4. u ctou". Jiljí, 5. '
out. po pododnt ned. mtod. Valittý trh !
pond.
nar. P- Christ.. Trh na dobyt.

ten den plcd ind. jura-rt. Doh.trhu!.

pond. po celý pht.
stl'cdu po celý rok.

Trh obyčejný bídu

Knínice (Knichin. otu'. ltmkonlý), ]. 15.
cm., 2. 'r. n' .. Velho týdnt ul.,: 1. v
pand. po ry. auta. 2. v pand. po ".
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Prlnl Sor lwn. trh . dob v portal. po
sv Mikulik.
“Molin, 1, v mu. po ar'.: und. vdzk..'3.v
Utti. po ov. Mucuki. 3. \ out po u Ilut“
ti'i'-l. 4.

'

out.

po sv. l—"nh'

ršt. Trh

dobytčí \' port pred kud jarmark. Týd.
trh haldou uvedu.
Kultury (ukr. ['t—cf.),výroční : dob. aby:
!. druhý pon po tw. 3 hállch, 2. \“ pon.

po druhé ned. velk.. 8. v pon. |m “.P“

a I'm.: , (. v pon. po ov Frant. Sor.

Knnlco (okres (Ilona.) ]. v pand. po nar.
P. Marie. *)..vc stredu před sv.!arl. Hlavni
trhové, ). to su. pred with., 3. ve středu
před vánoci. Dobytčl trh v pan. pred
velkou. : re středu před vánoci.
kn “čna
nltr. Kyjov.), v úterý po nut
"'n-že, 6Lyvtútt'rý po Itllt'! ned., 3. v ůter

o sv Trojici, 4. v úterý po ". Vuhnc.

Týt-"nl. trh knblnu sttedu. I).-bytu lrh v
pon. pted hnulým výročním trhem.

Kuulrlcf.
(nltrcs"null,
]. v 3.
uutvroout.
druhé
utd. vclh.,
'. nn ". 'nvl'..
po
nnucbcntoupcnt Pine. Trh ntt chilli-hle
out. po celý rok.
wnlhl ned . 2—\' Dond- Po “-

Ml.“

Krásna
(okr.
lezci-.).
]. \Vmř.
pondělifo
sv.
lil-í, 2. \“
pondeli
po sv.
Tý ul trlt

Rudý pitek

(utnul-vlk !. n.lnthfpon. v po

'516, 2. v pon. po čltrlé ned. velkou.. 8
v 5 pond, po ".

Duel-u, 4. v out. plc—ul

". Hanušem, 5. v nul pu sv. Lucii, Ii.\
nnt. po lv. Domin. l'i-ctlní trhy !. v4.wh.
„0 av. Dur—hu,2. v dtm po tv. !lnt. 3. v

dno plul ".

ft ... sr. bl. tlujd, 4. ' pand. po vlcch
>" apnlu i trhy na dobytek.
Kvasice (ukr. urovnat.), !. \! pand. plod
hrama., 2. na druhý pon. po velik.. 3. tn
sv. Hc.: lulyi tcn unit. nn nonl.pripadne,
v pand. na to u udlotl, 4. v pond. plot!
mul. ndvoatnt.

Kyjov (Gaya),!. v onuptcd het ned.,2.
r uut. .“th , 3. ' out o sv. anjeluSt.,
4. prvnl out. v .dt'entó, . ve čtvrtek po
hmmm; klum-é komu: [ ve čtv po smrt.
ani, 2 vr čtv. plni ". Duc-hela.I'h' tom
také ten drn před hntdým jnm. trh na

koni! a dobyt; týh. trh kudy out. . p||.
Lanthot ! v úterý plul sv. Duchem. ?.
\ uul. po ". Bnrtul. %. v out. po všech
Swat Trh na dob. |>|-cd výročním. Kdy!
všech Sv. \: pou. pripadne, býti doh. trh
také v outcrf.

Louka =me)

1. lestó pon. po vel. 2. '

pm:-l. po jménu P. Marie, 3. v pand. po
it“. lluniml.

Leclulco \Eisgrub), !. ' out. po ty. 3 hrll.,
2. v pon po 4. nad. velk.. 3. v pon. po

Krt—lice (okr. l'rnslčjJ. !. v pondpu pro

“románů

Iiuhm
oh.2. Tan.).
1. ' popond.
po
n If..ÉGnrein,
. u ch.,
\! poml.
nv. lift

Lucii. Trh nn lon | pHú

"sv. Jiljí. 4. po první ned. advcn.; týhtrh
kuinlntt nikudu.

lmhvlce l. v pand. po ned. hýoluvnó, 2.
po ,v. l'ct. . PIV.. 8. v pon. po ". Jiljí
4. v pon. po tr. Hart. Vol. týlu. trhové,
|. \'e utcvlu ptod velit., 2. ve all-eduplc:

n. Duch.. 5. ve att. pred vln. Trhý hand
alt: [. v pon. po druhé ned. pod., 2. 

pon. prodjaru). n.l'et. | Pu., 8 '

our

pterl sv. .lilja, 4. v pnn. pu jlrm. ". art.
l'h-ctnl trh den před hl. juta.. trhy nn.

\'ntt: !. \! out. plul natoz. sv. km:, 2. '

mtt. po pnvyicnl uv. hl'lie.

hald. týol. lrlL Trh nu vlnu ve sll'. o 4.
ned. velk. Trh na kurtů . dub. Pt du pleti

Lhota hroznů (okr. Stran) 1. v 4. out.

?. na nv. ll. Mnjd , 8. v pand.
Mtb. Trlr koňský a dobytčí ten

Týd. trh tade úterý.
Libuň ;Llcbau), !. v pon. po jmenu let..

týročnlmi trhy. Týlt. trh hat. tob.
Krumbrrky (Eth-tnhoro), [. v out. \'rllt..

had

jurta.

l'ml ".
ru pred

Krum ov (Hihriult—líromuu)'. v pon. po
hromnic. 2. v pon. po rv. Filip. II Jak. 3.
v pon. po
v pult.
po rv.
Ilut-tina.
Ve[nrclnunkulL
týlu. trhy: 4.!. na
tel. čtv.,
2.

ten drn po ". Toru. ap. Trh nn Ion | n

lei:

I v po.. plod u. Cyr. &il, 2. nl

w. Annu, 3. nn av. Ilut-t.“l'yl. trh hal atv.

Khnmů

(Hrot-an, nkr. T'rcb), 1. v portů.

0 velk.. 2. 24. červnu, 3 v pon. po ov.
im. n .lmlů

Křibtmn golu. th.

lezet). !. v out.

led sv. Pult., 2. ten den plod n'. Joo.,

. v out. pred I'. ihr. mu.., 4. ' out.

plul ". llnt. Koňský| dob.trhphd ht

roc. trhem; trh mu vlnu tea den po n'.

l'cl I Pulu, týdn! lrlt Rudý pitch.
Kunovic-c (okr. llolctou). 1. v pand. po
Ilrumn., 2. v pand. po hnó nad., 8. dtto

4. červ., 4. ' out.. pred nm:. P. Huta,
tt'h. trh hid. pand.
Kumstát, !. dne 2. Ied.,2. vpon.pl. vl.Sv.

trh na vlnu 1. nn ]. m.,

2. u Duval.

v posté. ?. ve 4. out. po velikou., 3. v ?.
nut. po nar. P. linie, 4. v 1. out. v náv.
2. v pon. „rod Rogalc, 37 u. nv. Jakub.
vůli., 4. na sv. Murt. 6. na sv. Joo. před
kutil. ruč. trh na dobyt., vlnu. pl'lli | lon.

I.lbhly němec. (Ucutuh-Licbau), 1. v pon.

po ov. Valent.,2. ' pompo ntoup. ma.

3. v pand. po nad) I'. Mur.. 4. v pon.
prca vl. Sv. Trh n- honů . dobyt: I. \!
rob pred 1. ročním trh.. 2. duo 9. Iirt. .

udat-li nn ned.. dne 31. mju; „hodni

ut. t..—anyetmek.

Llpnllt (Lcípnik).1. v mk po obr.-vJ'u,
z. \'c čtv. po ned. drutob., 3 ve čtv. po

0. Tel:, 4. druh! out. po av. hk..

Annd,

5. v out. před vl. Stat Přední trhy len
den
kul. jlfll't. un len, plni, vlnu n
doh. Kon trh: 1. dva týdnv. totit; od ut.
v 2. ned. poslal na dn plum »: nutt. N41,
2. druhý týden po druhé nad. postní po
dva týd. od stimi do dnthélto pět.; lýd.
trh v pand.

!. got-v útcrý
(ohr.po
Sum-.n.
druhétrhútcry
po velk.
vL Sv. Dobyt.
den před
tlm.
Liptál

(okr. ' Všttln), !. v out. po novém

“'
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roce, 2. na den sv. IM.-8. v out po rv.
Pot. a Pav.. 4. v out. po sv. 'Vtc. n spolu
i trhy na dobytek. Trh líh. kazdý out.

Lišt'ň neb I.lr'mn (Lůnh), !. v pon. po av.
Fnb. n cb., 2. v pon. po Bol. vatonpenl
3. v pon. po sv. Jiljí. 4. v poud. po sv.
Martino, tyh. trh kužel. pand.
I.ltt-učice (Krum. ok.), !. v 4. pon. v portů,
2. \' pon. _" ny. POL l l'ut'l.. 8. '
nd.
prod uv 'Ktt, 49 v 2. pon p?ed sv. .ncil.

I.llovrl (thtuuL !. v out. po obraceni sv.
Pavla, 9. v out. po nmftné ned. 3. \! out.
p?ed nv. lán. Huml
' nul. pred av Alla—.h
.

5. na sv. Mikuláše. Hedat trbyvsoh.pi-rd
těmi jnrm.: trh nn len n přízi un obyčo'j.

rnčnl . týlu.trhy. lícňnky & dob. tthdní
pred jar-lh; tjdui trhové kn2.pon. opatu-k
Lomnlm (okr. T-šruw 1. dno 7. lednu
2. v pond. po chumlu nod., 3. v poml.
po sv. lnnnc., 4. v ,co. po ". Havle,tet
trh nn dobyt.; týlo. trh ve uttcdu.

.

lllkulotlru

(lelovitr), okr.Znnjrm.),t na

sv. Jak , 2. u. .v. Martin., 8. v pon. po
ov. tl hrdi. týluodnltrh hid, čtvrtek.

Miroslav (mailu., oir.l'run1.),1. narv.Flor.
2 na ov. Jiljí, 3. v out. po pumou.-c dullc
RIÍI'OV (Buran, ulu'. “nl-vlh). !. v pon. po
bile mu!., 2 v pon. po I'nrclunk

'A.v pon.

no sv Šim. : Jud.
Mistek 1. na tučný, čtvrtek. pred kvet. nc—
děli, 3. ve čtvrtek po Boz. Tělo, 4. ve
čtvrtek po nanebevz. l'. Mnr. Koňský :
dobyt. trh ve čtvrtek před všemi Svat.;

týh. trh kud. ctvrtek.
]ludl'loc (.Hodritz, ok. Brn ), i. druhý pon.
po sv. 3 král., 2. druhý pon. po IV. Flor.
3. druhý pon. po nv. Burt., 4. dne 8. hjo.

Rlnhellnčc (Mbglltz), !. pon. po [.ncd. po
du.-\'Itullm, 2. v

nn. po křížové

oc.-d. po

mm po nnror. $. Nar., 4. v pand pa sv.
Mart. Volhy týlu. trh v pnnd. po nnneb.
I'. Mar. 'l'xh týh. Imzdnn sobot. Du hotl—

Loštice (okr. Táňou), I. \! autory po sv 3
lmil, 2. v pon. po Judita, 3. v outerýpo

skc trhy: ve čhrt pl't'tl kulovou ned.. .

sv. Pet. a Pav., 4. v outer! před vt. Sv.

Blaho „' (ukr. Namur). !. i ouL auto

Llslt'f (okr. Kuun) !. v out. po Umma.,
2. nu ov. JiH, 3. v out po nuneben. ?.
Blur, 4. v out. po sr. Loop. I'Ped kud.
'nnn. jm kon. & dobyt trh, . ten den po
arm trh na vlnu; till. trh nad. robotu.

Dinli-nodu)

okres mm.), 1. v pand. pn

tw. Valent.,

\: pon. po 4. nad.

. 8.

v pon. po IV. M. Najdi., 4. V pon. po ov.

Václavu, trh kam. čtvrtek.

Medlov (Herthu, o'tr. am.), 1. v nul. po
". Juno Enng.,2. dnodruhého července,
8. dne 21. mu.
Měnín (Manila, oltr. lidi. ,i. \! out. po sv.
Murt., 2. v out. po av. runt.S., 8. druhý
out. po n. Mikuláši; \ h. trh kutd. střed.

IlčHn tWoloin, oltr. \'c. Meier.) [. na sv.
Ilut. np, 2. m u. Saver. Dobylčl trhy \
out. před velkou., prod ". Duch. . pu
podel! ?. llurlo.
MMRHčVnlúůukdmalnclnlrch-Mesuit:cln),
]. \! out. po sv. 3 hrál., 2. v out. po uv.
Trojici, B. v out. po ". Butol., 4 v nul.
po ". Martin.. 5. v out pred kvót. nod;
trh na vlnu: ]. v out. pred rv. Jun. N.,2.
v out. pn sr. Terezu. Dob. trh ten den
před každým jaru-.; týh. trh hid. good.

Hlezt'l'ič \'t'lliů

(Grant-Moscrihch), !. v
out. po ". Fnb. . Šela., 2. v out. po bile
ocd., B.v out. po ". Prokopu, (. ' out.
o sv. Ham-i|., 6. ' out o ". Ondtcji
elle kby týh : 1. na tel“ pitek. 2. na
rv. Tom. lp. Pfahl trh před hu.. tflntrh

na lon, pilní.. koně o jiný dobr., tan den
před hi. 'ikolsburg),
jm.; týdn!1.trh\! Ital
. otf.u'rdt.
Mikulov
out. po
sv. nb.

. hb.,

. 1 out. po drulub. ned.,3vont.

mtodnlnl, 4. v out. po sv. Markétě, 5. v
order. pon-nebavilo“ P. Mali 6. po rv.
Violana. ?. v out. po tv. |!
o. Přednl
trhy: 1. čtyry dnl plod prv. jam.,2. om
dll před druhým, 8. čtyry dal plod lcd—

nýn; tt u hud . ronllcuydob.

ve

m

plt'tl sv. Martinem.

duů., ?. na lov. Matouše.

Morkovlro (\ ltr. Ztldnsh), 1. v pon. prod
nv. lnu-m khit, 2. v pand. po nur. I'. Har.
\'ollt. trhy: \! pon-I. plod vtlhunoti u u.
sttcdu pro-clvanou.

Matkou" (okr. Tur-sun. |. ' tna-op. out.
?. v pila-k po sv. Fil. » Jakubu, 3 na sv.
Anna. 4 na ". Václav.. Dobytdl trh ten
den, co lrh měni.

Myslibotlcc nulu-.llrotovJ.. 1. ' pond. po
nulonul n'. krize, '2. ' oni. po sv. Jiljí.
Náměšti, n Olnmuucr, 1. v pand. ph Inro—
Gullit,2. to btm. prod nv. Jan. kn., Sao
stredu po uv. Burtol., 4. n ". Mart. Tilt.
trhmc

Mančál,

ital—doustředa.

n Brna, 1. v out. po 2. ned. po

velk..
2. ' podnt.
Tmiicl.
3.
:—out.
pnn"$“—.
.nod. ned.po
o w. sv.
ilurlindA.
\“ out. po noVGm roro.
“útlý n dobytčí
trh ten den prod každým jan—rour.Tyh. trh

katnlou nahotu.
Napajťfno. !. v out. po hmmnlo., 2. v out.
po xv. Janu Nap., 3. v out. pOJW. Bnrtol.,

4 y not. po vl. Svat. Trhové nn len |

szi dun pred hald. jam. Trlu na dobyt.
ten den po hid. jnrm.
Nedvědice, I. ' out. po nudné ned., 2. v
out. po ov. Markéta, 3. ' Out. po sv. Jiljí,
4 ve arm—l: puBrncmkčrn jnrm.,predpo—
čet. I'. Mario. Týh. trh hald. robotu.

Němčice. . Brnu, I. první nul. po nov.
roce 2. ' out. před Bolll'l Tělem.

Nčndoo. . Olomouce,|. v pon. po Ivet.
nod.. 2. ' ouL po Bnrtol.

» (okr. Novera.), 1. dne 7. můj.
9. do. lt. ldlt. Dobyt. trh na oba jarm
Nivnice, ]. v druhý pon. postní. 2. druh!
on. po Bot. Tele. & v pon. po nar. I".

., 4. druh, pon. po ". latina.
trh 0 halda: výr. trhu.

Dobyl.

"nehlava (Nmrlm, okr. Ml.), I. on!. na
J!. hon ltl'lil.. 9. v out. po rv. Hartiud
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Nuvi \'m (Trundorf.okr. Golf.), i. ' out.
po ov. Flus. do Paul., 2. v on!. pn ao

ncbnnm F. „nie. 8. v mal- po u. 'li

out. před MIN-l. I'. larie, 3. v pand. po
ur. Luká" Ev. 'I'rh na len, přízi, vhu, ko—

lmllll. Trh dobytčí před jam.

IG | dob. údy o jarm.
Pouzdra-ly (Futurum, okres Mikuln, l. \:

"ro-nn.. 2. ve uvedl o u. Duchu, 8. ve
ili-cda plc-d ". Jak.. . venhpo ".Praal..
5. ve em. po ". Oudrcii. Pak kazdy den

pand. po hmm.. 2. v pOnd. po 4. ned.
velkou., 3. \! pond. prod ". Petrem n
furl., 4. v pozd. pred uv. ]lljlm
Plumlov, !. v out.-po popl. ned. mn.—np..

Nové Město (Noutadl), i. vo dredu po

pfrd jarm. Ranch! . dobytčí trh.

Obrnmlroúrl

(v Znojemsku) ]. dne 26.

Meu-n. 1'. dne 20. nrpnn na ". Belnurchn.

annlrdne nh nl dnb,-\rk.
letlullfe
(Walla-mih,okr. “mmm ]. na
ohne. sv. Pavla. 2. 7 out. po rv. Trojici,
3 nl IV Hlaholu.

"luhů (okr. Bloo), went trh dne 22. Grr.
Olešnice ((NH) 1. v pon. po Boll nlnup.,
2 v pon. po ". Vacl. 'l'rh n \llm v on!.
pro n'. Burl. Koňské trhy: !. v pon. pred

nv F-h. . Srb.,'l vpon po Bolim vanup..
8 v pand. po ". Vlci-vu, 4. v pon. před
.—v.Hulman. Týt. th hl. Fond.

2. v out. po B. Tale, 3. posl. om. m. zah.
Podivm (Koala—l,okr. Btn-..), !. nn obr-c.

". Par., 2. lll ". Fil. . lul„ 3. ' out.
lcd lv. Petr. n Pud.. 4. no "Jak. val.,

. v out. před n. Iich., 6. na ". Kurt.,
juuihy do 1.. 2., 4., u 6. jar. un Dthn-b
un ned. připadl, drzi le pHm ML Trh na

kona: 1. » obrácen! ". Pu., 2._nu ".
[ím-r. Týbodnď trh luldd ponděli.

Poliak-Ike (Pohliu, okr. Zum., !. v on!.
po nv. ln.. 1 v on!. po nulu. fv. kiltu.
3. ' out. po ". Juh. vm.. 4. v oul. po
nv. Frnnúnu Ser-I'., &. ' om. po ". (ln
drcii. Týhodnl trh hada oulcd.

(Hoblovka fOIlloviu.,okr. Zn.), ]. u. dan
nuviuv. I'. ihr.. dne ?. červ.; phpudne-In

Polrbradloe, [. doc 26. emu. 2. in 13.

“>qu "dick nn sob , tady ten pouti. po
n'm, 2. v pon. po sv. Boch-|.
Uomo—nz (Mn-un). lld jako I'll sval-č 207.

Polešovice (okr. hrad.). 1. na obrů. ".

0 plov (okr. Ttrblč) !. v pand po ".

mm Ulit., 2. u ". Ondrej. Dob . koů.
trh na oba ian-.

Onubhh. (llouenplou), I. v pand po
Moru-ml". hv., ? v pon. po dratucd..
3. v pond. po ". Janu lhil., (. ' pand.
pl'Hl nana. I'. Ihr., 5. v pon. po sv. Ii
lmldli. 'l'rl.: n len . na pHnč, | týlu. lrh

hi. půl. “nilský . dobyt. trh hid. jIln).
oFÍQVIny (ukr. honů.), [. v pon. po lvél.
nad., 2. \“ pomL po ". Juu inn., 3. v
pand. pred ". "MI:-m.
Ostravu mor. nl)-lnu, llahr., v Kovo-lir.
kr.), l. u:- den po nov. roce, 2. na u.
In., 3. we ollrdu pch nloup. Pinc.. 4. v
pon. po rom—u., 5. u. sv. Innu.-ir.. 6.
v pon. pred ". Oním. Dub. | luh-tý trh
ptr-l hl. jnrm. Trh.-a lm, pilní :: vlnu:
!. v sob. po sv. Fil. | Ink., 2. ' rob. o
u. lichúiu. Velké líhni—y: | ' on!. pred
v'm., 2. v out. pred vrlil. Tjh. lrlu htdn
uhnul, :. čemu "él—laldd onlefý u nf.

Dltmh (Our-u), !. ' nutný pred mnop.
neděli, 2. druhý pond. po n'. nebol-L &
me pold. po sv. Ducha. 4. v pand. plul

.burhmi. líh. Ichlmi. palci . ln denpréd
kul. ill'l'l. trh " honů . ua dobytek.

"„lfončlco

(Schwnnlín-h,okru hn

liulopn

.

Pula, 2. ' pand. před n. Janem Husli—
lelem, 3. druhý poud. po uv. VúcL
P lůlůl (Bodcnslndt), 1. ve luh—dnpo nod.

nul., ?. \' uut. antoduš.. 3.nn ". Kaler.,

4. ve čtv. po ". Bnrtol. Trh na Icy-,ph'zl,
koně . dnb. lon den před Lat-Dým jnrm.

Trh no vlnu vo .mn. po vyvýl. » hhle.
Trh obyčejný haldou rohnlu.
Pozlovice. (okr. Brod.) !. v pnml. po nezl.
drut., 2. v pand. po sv. Petru n Pavlu,
3. v pand, po naronenl Panny Marie, 4.
v pon. po 3. ned. ndveulni.

Pozořlf (nh. Sin-IAMJ, !. ' pand. pred
IW. Fab. | Šela.. 9. ' 0m. Svatodns., 8. v
nul. po pan-lvem. Lv—pqu. po u. Undtch

Pravlfw (Pr-lili, okr. lidi.), 1. v pon. pr.
ay. Duc-lomu,2. v pan-l. pred ".
v pand. po sv. lvu-t.

Vav., 3.

I'routójov (Pronrnílz), |. v out. po altedo
po::li, 2. ' nul. pl-cd wlanpcul rane. 3. v
první dun-k po nuncbeuvli I'. Marie. 4.

na druhý úlercl po \šcch watýer'lcdnl

trhy před katů. jnrrn. Trh) lla Icu n pHú:
I. v pon. po nvm-dop..2. ' on. prod ".
Abdon., 3. v pon. pl'cd sv. gum. n .lmLJ.
v pon. před pnčuim. I'. Mur. Dub. sloh
nkó trhy: !. ' pnnd. pred stkcalop.. 2.
pr.-.html. úlety před nnncbeuull l'áuč, 8.
pre-ipod. out. ' sro., 4 pl'Cd'DOIil.outer,

phtd “. Šim.. Jud.Týh.uhkud. pon. . čtv.
čicky'), rýruč. trhy: [. ' poridil! po ov.
quru (lb. ledu), 2. v po:-.pl)Bot. Tac. Prosloměliru (Pramenu), ]. ' poml.po
hlt. ned., 2. v pand. po ov. Jiljl, 3. u.
3. v pon. po mat.-., 4. na den ". Barb.
(Dulli-any (lí jov. okr.). !. ' autorypřed sv. Tom_dbe sp.
n. Anton.
2. ' on!. po ". Iuouoi, l'hrnv
(Pu-mu). i. ' out. po smrlné ned.
dnb. trh ptod výročním.

(Din-Invia (oh. Prost), !. v ul. pred"

2. ' nul. po \'sloup. Páně, 3. \' posl.Mrrý
*v srpnu,

4. v on!. po \š. Sval.

'l'rh ph—al

ln.. 2. ' od. plod ". Dacit,8. v mletý
Raid. jarm. Týhodnl trh v om. a v pátek.
pH.-da. M Tcl .. dob. ' pand. plec! l'I—ibor (Freiberg), !. v pon. před hrnnm..
hdd!— lnu-mirka.
2. ' ||0n. pled sv. Fil. & Jak., 3 v ||(md.

fuk"

(Panu), [. na don". JIH. !. '

pl'cd nr. Jakubem velš., 4. v pmul1 před.
sv. lledvik. Trh koňský & doby: 1. v
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ond. po smrtné ned., 2. \" pand. po sv.
bit., 3. \ poml. po naroz. P. Marie, 4. \'

pon. po n'. Murt. Trh obyčejný ht. sob.
Račice. !. \ out.\'el. 2. ten den po sv.blnrt.
llatllmll' (Hothmůhl \\ Svitavy), 1. den 25.
. července a padne-li v ned., tedy následu

2. v

oml. před sv. Duch., 3.'nn sv.'|“om.
op. rh. dobytčí v Gohotphd katal. jarm.
|
poč \\ pmlho posun'ho týdne »:
ul,:v. 11.33.od 14 do 14 dní. Trh týh.
Ital. pon. Trhy na vlnu: !. v pond. plod
av. Petr. a Pavl., 2. v poud. po av. Vúcl.

jlciho dne 2. v pon. I-etlposvícením ctsul

Slušovice.

po sv. Valentino, 2. prvni pond.po av. Sta
nislavu. 3. první poml. po sv. Františku
Seral,4.prvul pond.po poh—ttPanny Mario,
'l'rh katal. snb.

Stwltttc (Eulenberg. nltr. ligu.). [.ptmlttl.

llmlostlu

(okr. Velk. t'lel'.)1.pr\'nl ptmd.

lloudtoumy

lulu. [lrc-atm.),t. u: ntreclu

před \elikun., 2. \'e střed. po sr. \'ite, 8.

ve stl'ctlu po sv. Jiljí, 4. \'o sti-. plul
noci. Knín-ký trh pl'ctl kun. jarno.

Rousluov

\'á—

\lldussoitf.,ol-r. Sin.). L \ pon.

po sv. 1m., 2. v pon. po n'. Trojici, 3.
\ pond. po “ Burt., 4. \' |mltd. po sr.
Frant. Týllml. lrlt hlttdý out. a vilek.

Bellu-nd urh llujhrudy (llmgorn), Luuclcn
iv. Dcncdihtn, dne 31. bl-clnn, 2. na den
.v. \'tnl'. aloe IO. ar'-nn, 3. na sv. Tomů

le ap. dne 2l. proslm'c.
I'liňt'. novú (Ncurcusch. Ulit. Telecký). ].
druhy t'-|\'. po \'clkun , 2. \' out. po sv.Pct.
: Pul.. 3. \- out. po .w. Voršila, 4. \' utll.

po pmýšcni u. true. 'l'rlodobytčí tvmlen
ptcd kout. jnrm. Týhmlni trh kazdý pon.

t'tise st.-ra (Altrcusch,..:.f. m.), :. m.„.

Josefa dne 19. březnu, 2. o. ur. Vita. 3.
na sv. Ilmla.
noho-till"- (okr. nab.), ]. v 2._stk—nt.p..

". 3 hil.. 2. ve sti. po ocd. )!iscrilmnl.
3 \: stl'. po IT. Pct. | Pur., 4. “* střetl.
"0 sv. Front. Ser.
no.-cln, I. ve rtl'. po nov. roce, *) ve sit,
po sv. Jil-l, 8. ve ou. po sv. Amy, 4 v
pon. po ». lluvlu. Týhod. trh kni. střetl.
Rožnov (Il..žltntt). ]. ve att. pred llrunm.,
2. “: st'r. plul-sv. Janem ltl'tit., 3 ve stt.
|||-etl sv. Annou, 4. tru den pl't'd \'šx.Sv
Dobytí-i tllny trn alt—npm! laldým jurm.
Tílwdný trh ltnidon sol).

“osvald
(Rudoltice, Okr. UBÍIIJ.),1. \“ lm"
, av. Joh.. 2. v pon. po sr. oŠim. n Jud.
111na vlnu: ]. nl sv. Jos., 2. \ pon. po
4. ned. velk Na len (. prní trh kot. unt.

“vuni-ov (Ndmenladll, !. V pon plul s\.
och., 2. na out. P. llnrir, 3. \sim“ pt.
sv. Mich., 4. \ pon. pred sv.blart.,a. druhý
pam. po novém roce. 1311.nh hot.soh.

Shvlčill (okr. Brod.), |. \“ pondéll vrt-d
obrlc. ar. Pavla. ?. \- pond. po “. \nj! .
8. v pon. ted “. l'ctn . I'm-l.. 4. \ |otm.
l'ed nv. ncl., b. \“ pon. pred sv. Mart,
vl dobyté! trhy l'tl druhý \\ Clu-tý jurm.

Trhy nu vlnu: ]. mov. Vojt.,2. nu sv.Cec.
b'lmltov (Austerlitz), !. v pon. po obrůc.
or. Parta, 2. \- pond. po 2. ned. \'elk,
3. \ pond. lm sv. .lult. \čtš. 4. \ pond.
po ". llotnnti, 5. v pon. po n'. Allbéte.
hunský \\ doby. trh na sv. MatoutesTrhy
týh. knidý outorclt a pátek.
t-ilmonlrl! (Zlnlnlngs), 1. v pond. po sv. 3
kral., 2. potud. po smrt. ned., 3. v pon.
po nv. Trojici, 4. na sv. Matouše. 5. na
. Velho tfhátrhc 1. na tel. CMC—.

roční ! dobyt. trhy: M. dolma.

25. srpna, 27. l'ljntt. 2-1. listupmla.

un. před sv. list., 2 prvni stu-dn po ".
)uchu, 8. posled. out. po sr. On .

Spálov (Spamu, okr. um.), !. na "Jiří,
2. na av. Sim. : .ltnlu. Dobytčl trh htdý
ročnl lrh.
Staré (Stare. oltr. “rl-ob.), ]. \! outerý po
rom., 2. na sv. hunrg. 3. března; 3. na

.v. NH. 4. na n. Jak. \étl.,

5. ten den

po narození I'. Marie.

Stará
išo (místa na sv. Tomáše) dne l9.
Metodu nu n. Josefu.

Staré llruo. vir: Brno staré
Staré

mě.—to (Allstadt),

!. \- pund. před

nmwpust. pund , 2. \- ponul. po uv. lito.

3. \' pand. po ". Aone, ]. nn ". Kotel-.
Týlt. trh Italů. out.

Stonařov (Stnuucrn, okr. Jim.), ]. \' prml
pon. po hrom., 2. v prv. pon. po u. Pat.
0 I'm-.. 3. v první pon. po uv. Vacl. Dob

trhy " jar., týh. trh haitl. snb.
Shut-holím! (lluuscnllrut'h, Uhr. Znoj.)., !.

\- out. \ollton.. 2. nl sv. llnrtol.
Slrnžek; ve att-edu před hrom., 2. v ten
den pted učit l'. llur., 3. ve stredu pred
nav/št. P. Mur., 4. \'c stl'ed. pred urpošk.
poč. P. Marie.
Kumánů-v, !. \- nu“- pn sv. Dnrotč.2 \- out
pred sr. Duelu-m, 3. v out. pu rum-Liiv.I'.
Mar., 31.\'o 2'. out. po Vj'ltlvíit'nístultl'ílm
5. y Out. po olnct I'. .“itf. T)“lu. Irh hui-l.

su'- Trh tm dub \ pon. pr.-d jht'tll.

Hlřtllq

(Stthlt,

okr. anoun.)_ l. v om..

pl'cfl popel. str., 2. 1! out. \eltk-otn., 3. \
out. po sv. llmtul.. 4. \ not. po sv. [Im-.
Dob. trh (\ luddóm iarm.

Studená (Studciu, ukr. Tuk—c.),] na m.
Juna Nap.. 2. na n- .llntuušc. Vel. trhy:
1. \ poml. po kvót. ::.-d., 2. r |mnd.ptml
\'únocl. Dob. trh (» jarm.

Svllůvkn (okr. Bosh-). [. \“ pult. po nt)
vem roce, 2. v poml. po n'. Jirl,3. \ Wm.
o sv. Vert., 4. \ pand. po sv. llnrlc.
ob. lab \' out. pb !ttoitlttul jurm.

Švlitn'atZwittau), ]. \' pmul. po hmmm,?
v pon. po nnvůt. I'. Mario. 3. \—pon. pt.
nv. Jiljlm, 4. \“ p(uul'. pht-al t-V. Mart. Velcí

týh. trhané: ]. \ poml. po 5\'. Jiti, 2. \
poml. po av. llavlu. Trh na Ion . szi
hold. pou. Trh no \'lnu ten i'm. po tu
lez. ". ltl'lte o dva ohled. čtvrt., 2. vo
čtvrt. po av. 11le a na ni čtvt.,tttl to ltm'l.

trhové kn. poud. po celý půstu! do Inet.
' ned. Týh. trh hald. pon. . púL
Snfov (okr. Vranov), I. \- out. po sv.Cyr.
. Mcth.,
na sv. \'lta, 3. na sv, Bar.

4. nl sv. ulo. Dob. trh pted tui. jam
Týdnl trh Ital.. pitch.

Šntnwt (Schattau, oltr. ZlLoj), tna den sv.
Pub. . Šob.. pripad. ulo ten svitek \“ sob.

Výroční trhové na Moru-č.

213

]

DP'IO' půli., 'U'" 00 jam lnu:-“td Ultl
thin. 2. v out. St:.tml, 3. na sv.!al-mšc.
4. v out. po sv. "art. 'l'rh na Ion-prin"—
_ noh. po rv. ?olurL 'l'rh týhodnl

hal.

pan.

Simht—rk (Sclnldberg), !. v powl. nmsnp..
2. po sv. Prok., 3. v poml. po ". Mtb
Velké trhy: !. ve středu před “inne-l, 2
ve sti-. ph'cl velk. lit-It's“ a dobyl. lrhmč.
.. tlnllmu !trh. \! pudlů, 2. v pon. po člt'rlt“

ned. \'rlhon.. 3. nn nr. Mlhétu.
lnpnnltt
(ukr. Bfnřlh—lL).I. lheli |mn po
\rlk., 2 v pon. po mutt'herl. ". Slut., 3
. \' ptmtl po "ron-nících

Stěpán-os ( tépunnu. okr. laický).

!. v

om. po :) hr. 27 v out. po “edurvlu. 3. v
out po mmohorz ?. 11., 4. r out. po té.
Snot. Ttlt na doh. v |mu. pred trhem výr.

Šlt'rttbtrg.

Trnttvlm ('lyrnan, okr. Třebom), [. v lnl
pnnd. v posté, 2. na ov. Jiti, 3. na »V.
luk. 4. v clou všední po natoz. I'. Mairie,

5. na sv. tm.

Troskotovice

.



t'l'rcshoric, okr. Mihai), !.

v poml. pu lité nod. velikou., 2. v pond.
po nama. P. Mario.

Tršlco

(okr. Live-:.), 1. v out. po Jména

.lt-Mše. :! ve slu—cl. po ".

Janu

Nt'lt.. 't

ve strechu po natur.. I'. Marie, 4. ve středu
po rv. Mart.

Třebló. [. \! anodopontl, 2. na sv Barlol.
Veliký trh no sv. Annu. Koňský & duhyt.
trh ten clon red hui. jnrut.. pak v outer.
prctl sv Alonsiom :| v outer. po sš. 5\lll.
Týhr trh kuidý p'tuul.

Třebová NoravakůtNůhrisch-Trubau). L'

l v out. po bromu.. 2. v out.

pond. po “the ned. poslan. ?. v pond. po

pu Mrlík-m., 3. v 0th po .v. Vat-ř.. 4. \!
onl. po sv. llatlu. Dob. tt hoňš—títrhové:

nv. Troi,3.v por. po cv.!luchn. !. v pon.

!. pu ohrtlc. sv. Fmi.. 2 \ prm. předu.
\'mr. Týh. trh huiclý poml. n párek.

Šttlnry

(st-helmu, okr. Vím.), ] m.,; nn!

I'" u. Jil't', 2. \! out po ltttttcll. ". Mariu.
3. v out. po naraz. Chriata ? , II. v mot
o sv. Aílbétc. Ilub. :: hoíuštl trh. pre-l

_ nidím jarm.

gnrh ov.
'$. \!
sv. Lucii.
na Frant.
honů Ser,
» d 1).
.“ poml
čtvrt. pupřed
íutm
& Mým jarm. Týhodní trh “kul-lou robotn.

Tic“

(Trinuh), l. 3" poml. v poýté, 2. v

pond. po sv. Prokopa, 3. v poml. po ov.
FrnnL Ser. Dubyt. trh na trh týr. 4. vý
roční : dobytčí trh v pon-lr'li „:o sv. 3
krállch. Týhml. ult hid.
utek.

(ohr. Novojič.). [.ve out-du po Tvrdonice (I'nruitz,okres techn.). 1. '
pond. pu dražeb. ned., 2. na se. Hatoušc.
kýclmv. notl.,2.vc sli-ed po BoLTele, 3. ve
att-ed. po sv. Bnrtul.,l. ve stlcd.po ssállart. Uherčice (Aucrschitz. ohrca "u.—top.).]. v
pand. po :! ludi., 2. v poml. pu av. Tro
Sumhr—rk (Schtlnhcrg'p. !. nn obrácen. »
jici, 3. v pond. po ". Muntii—k. Týhotl.
í'utln, 2. ' poml. po lnčt. ned.. B. v pát
trhy kntdý out. :: pátek
lm "nl. Tělo, 4. Mého mma, 5. na "
Simmbcrg.

":H'FI. Koňské a dobyl. trhy: I. ' páte-h
pi'nl prvn. jnrm., ?. v pvrnl. po květncrl.
Tt'h trh Intl ulit-clu a sobotu.

._\'o'tbrnlce (ohr. \'išhovJ, ]. v poml mn
sulm t., 2_ na dtý n.md. po Sv. Duchu.
3 \; pttlltl

Trlč.

[m aw Mn.-lt.

!. 1: out. po sv. Pavla, 2. v out. po

rlmlcbné nod., 3. v out. “att-udá“ 'L vc
out. po ". \nieIn Str-M..5. \“out. po ".Mari.
Vel.!rh na tel.čtvrt. — Dohvt. trh pred Ital.
jurm. Trh lýhod. hat. mtt. Trh na vlnu I.

Unčov (Hnnčov, "ihrncir-Neustadt), l.'v

ont. p. jménu Jctišo, 2. 2hy' out. v aliji.
3. v 'Jhý out. po ". Pct. rt PM.. 4. lni
ouL v um, 5. v out. před rv. Martin.. 6.
2hý aut. ' biomu. Volha týh. trhy: ]. ve
čtvrt. prod vlnoct, 2. na tel. wm. Týhod.
trhové v out. . v pátek.
Vrančice. via: lrnncxce.
\'ojmysltcc (okr Kruml.), !. vo čtvrt. řed
iní-J. ned.. 2. v out. po nnnobcvxctl ln.
Marie. 3. ten nlen pud nv. Tomil.

v out. po tw. Fil. |: Jak-„ 2. v ant. po iv. Vejvanovice

Ilavlr. Doh. trh. [nul.katď. mes. akdyby
na ten den připadl „látek,nqprm prim str
Tišňov (Trénovic), ! \: pnmt. pre-t lir-un.
2. \' poml. po av Fil. o Juh., 3. po na
ncbcu. P. Nar.. 4 v pnutl prcd sv. lile
mem. Týh. trh katol. pund. n rlta trhy
na \h1u:1. v pand. po ". Medurdu, 2.
v pand. po ". Tcresii. Dubytčl uhy v

out. po htdtm jarm.

.

TiůÍII (nh. Fojt—t.).]. v out. o sv. los.
pěst., 2. v outer. [m sv Jam: tout., 3. v
2111“outer.

TW

mě,—'t" Rijna.

(okr.anuj., v llrnd.hr.),!. v

pand. po 3 hůl. , 2. 3. poml. po velko.
noci. 3 no sv. Jiljí. 4. na sv. llavla.
Tovačov (Tobitschnu), !. lut den po nov.
roce, 2. v Outer. vclhonočnl. 8. v outer.

:'lvanovico,Eywanovic),|. '

tron out. po Ilromnidch, “.:.voni. .rt-lod.,
3. v den po n'. Vaanci. 4. 1: out. pred
nv. Mittal. Konhé n dobyt. trhy ve "ledu
po holdem valném trhu (jana,) Týdenní
trh hnidou sll'ctlu.

Velká (okr. Stran), 1. v out. po Ilromn.,
2. v 3. att-od. po velikou.,

3. v ogtl. po

rv. lh" Maja , 4. v out. po ". Sim. |
Judo. Trh. kon-&. a dobyl“

hnidy“ pond.

Veseli nové (okr. Zdán), !. v out. po av.
Markétě, 2. na sv.“ Vlclav. Hlavni týdn!
trh v out. p?ed kvót. ned., 3. v out. po sv.

Leop. Trh na dobytek :arovcňsroctmntrh.

Veseli staré. !. ' ont. po krotnó neděli,
2. ve all—cd.po sv. Trojici, 3 -l|y'oanřed
nv. Anjcl. Slrůic., 4. Žhý aut. v advcnlu.

Trh na dobyt. ten den pre-I hill.

jarm.

nami., 4. v out. po ". Vid. Týhod. trh Vistu—niecetlolni (Unter - Wish-míli, okr.
\ out.. ' hid. týdnu.
Nik). 1. v out. po sv. 3 král.. 2. v out,
Trndliht (TrnchLokr. Hutton), [. vpond.
po ". Cyr. | Method.. 3. na nm. Filip
po sv. Trojici, 2. v ond. po uv. Burtol.,
3. \; pond. ptcd ".
nru'.
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. Joh, l. u ". hloh., 6. u ov. Io

kom. coulor. V poutě jen hald.

louu. 6. v pond. po ". Ondrou.
Vlldlllnv (okr. Titi—it.).]. ve ccm. plod
Incl. ned.. 2. \: Curl. pit-d Hil.. ned.. 3

pu Bot Tělo. B. lon den po ". Bau-lol.,
l. na sv. \'uršilu. 'l'lh nn kona a dobyl.:
[. \ puud po neděli paritní, 2. vpnml po

ve cm:.. plul ev. lnu.-okn, (. \: Nui.

rřud sv. Tomáš. Dob. trh. o těch 4 jII'II.

Vlachovice.

|. r oul. po hrom., 2. za út.

po uv. Fil. . Jak., 3.v ouhpo poruchu.-uctí

I'. llarie, 4. 211, út. po ". llnlo. v den
.icd llm lrh na dobyl. Týh. trh hl. wh.
\'insolko
[Wo-till, okr. Flik-ll.), 1. v
poudč"

But Tělo, 3 v pand. po sv. Daring 4. '
pm.-l pu ". Voriilc.

Zdounky aldounci. okr. horou.),
pln-II. pl! Bol. volnupcnl,

[. '

2. v pond. po

u. Murt.
Zlín. |. na sv. Matěje, 2. v pami. po plo
vmlni nodóli, 3. ve und. po n'. Ilm'lm,
4 v out. po Hap.. 5. v pand; 0 nami.

:o Botlm Tele. 2. am pomloií

po ov Jotoull, 3. v panda! pled vlemi
Sir-tými.

\'rnrov

outer. lrh

na dobyli-i.
Zábřeh (lla-honnnů). I. ?. lodni, 2 Vpon.

(okr. Kyjov.).!. u Nodu po wo

?. luie, 6. ln “. Barboru. V: ll. ifliml.

lih . 2. ln ovn. Prokopa, 3. v outer! po
nech B\otých.
Vranov (Fr-in), !. u popolcl'nl n.l'odu.2.

Zn.
(Znaim), '. I. „. Dnrulu, ')..'
out. po hýrbuné nod., !!. n .. 1m. 4.

na aut. Florián-. 3. no ". Ann.

trhy v pond. svulodolnl.

4. v

und. po obra-. cv. Pavlu.. 5. na Dulíčly.
. vh na Imai v mb. nřed ubrlc. ". Pur.
Pripadne-Ii výr. trh na soholu,odby' v doc
násl. ůler. ndob. trh. vpond. před tím! » mer.

Vnténln

(Frnltlng,oh. lem.), !. nn den

or. Pub. . eb., 2. v out. po hm. neděli,
8. \: oui. po ". Iurhélé, 6. \- out. po rv.
Jim, b. \! ani. po lv. Kult-line. Trh kon

M | dobyta prod kaldým jurm.
Vueh'll. !. v out. po Broma., 2. v out. po
". Fil. . Jak.. 8. len den po promčnbnl
Chrlou P., 4. na ov. Luhíle Evan Velké
ly'h. trhy: 1. na lol. čtvrtek, 8. \: poud.

Ered
Vid.,
8. n jumnrh
". Tomil:
Trh
obyt.ov.
před
houf-|
trh Ap.
nn obill

hldoo nohou.

Vsetin dolni. 1. v on!. po “.K—tfii. 2. ve
lindu před ov. Duch., &. r out. po ono-.
P. Marie.Trh n dobml prod hid. roč.
trhem.
. o ll
dobrá \'elhon.
lrhy vo it!—eduod:
nu. popT oční
2. ve oil-odo po ov. Cyril. o Ilolbod., 3. v
pand. po ov. Fil. o .Iula., 4. v pand. po

". Imm,

5. v pond. o povýlení".

RHM, 6. v ond. po všech Sntých. Trhy

n honů |

ob. 8 dní před hid. jm.

nn pou—l;.4m oo výroční

trh '

to.

plod

[. nl eby out. po ov. Skrillcb,

2. 2hý oul. po \“olkonocl, 3. Qhý on!. po
ov. Pot. o Pav., 4. vo úřad. o ve own-k

out

on

výročním

l'rh nn len | přízi I. na av Sim.

u Jnd.. 2. v sob. pH.-dthu

ned ulvan

. nel—flyi o prednim trhu. Trhy " vlnu:
1. len den plod ". Jun. kn., 2. před ov.

im. . Jnd., někdy |“ o prednim trhu
Trh na honů | na dob. leo den před rý
roú. lrhcm. Trh. lýdnl kom. sobotu.
oc (Steinllz. okr. Kyj.), [. v pand.
pict! Botlm uloup., 2. \' pand. pred ov.
Bnrtol.

Zdi? (San). I v om. po nov. roce. 2. '
_ out. prod lďedopoulm. 8. ' out po "nl.
Trojici, 4. ' oul. po ". Bol-lol.,b. ' oni.
před n. Mort. Dobylčí trhové v ponden
pred hald. jan-n. Trh oo honů uroven |
trhem nl hovězí dobytek.

(Scholcmu, oln. Tel.), I on na:.

&llloje. 2. v pond. po ov. trojici . 3. ve
curl. po ov. Vdcl., 4. I'll ". fumlbo up.
Dobyi. trh ton don před Inků. jnrm. Trh

obyčeiný hldou nit-du.

!. ' pond. mno-pust.!. vpond

v ILI-ít.dnech. 8. ? pondh po ". Ann.-t

ten den po ". IM.

Trh Imm. u dobyt.

prvni den u doo po ov. Kotel-ina.

Ered
6. ' out.
vlooh jun.
Svat.
obyt.poovicenlm,
trhové v pand.
prodpohldým
\'cllcl Iýhod. trhové: 1. ' outer. po ovn.
Duchu, 2. v oql. po ". Vuf. 'I'ýlmd. trh

Zidlochovice (Sulov/in). !. 7 autor. po
ohriconl sv. Pul., 2. ' nul. po ". VM,
8. no ov. Sim. | Judy. Kdy! olo Na ni!.
v ned. pripldnc, dní oo jnrm. ' pond.,

rozuomennm. rot-anno nn.-lm lonotoulet!4.
olnmne kudým rohem důkloduč'i

Uhpčvjnj Irh \tdy

trhem

Zur-vla,

Tfh. trhy kud. on!. a sob.

\'yzovkr,

no ". Janu ln.. 5. \0 čtvrtek po nun-z.l'.
Ihr., 6. na ". Šim. - Judn. 'l. u- furt.
pred pohrllm ?. Muri: Kdyby rv. barony,
thm ll'um RH. neb Šin. a Judy pl'iphďlo

lehl—n

Vlčkov (Wluchm), l. v pond. po 3 hil.,

,

hovúlo.

\“ own. po nv. Vavřinci.

tom, iny ne onu-mnm umo vuo—
cm na trlry moč-I udlme lady:

voleni přodnonlonotvnvšech 161: 0 01,131ch trhy by und

v “čem

buchyboe

nebyly
abyjo!miopt-\y
Opravuluh-vo
|, the!
u: '"0 “ohmy
lcloo bylo
ml."doly
od něho
rých o ci,
hýnlých nulou
oluld rlv Init
ových
byly
Ilo
luml sq lo dopisovg tito musejí bankovnim býti. Toi co ohne. le kudým rokom
uto důloaiu otránlu kalendáři" v „Mol-oman“ oolo- v „mm rymu' n objevi,
čeho! bohužel of. dopoud ve mnohýchhlendtfnh podrídime. Nyni" mon! plni
dorostová | výbornlcitpbocni mld ochotné vo proopecb ohcl svých této active “

dosú nail udoul učiní.

'

:.

,

lguůc \'urm.

dluhem nodu-_- v mor. dm och—mul po

tmou-duu mam.. ' tna. pokut—' lu...

Výroční trhové v Slézsku.
Albt'rcllllu'
3 Kral

(Ollteradorl), [ \! pond. po

— 2. na Fulip. a .l.altuh —

.

pand. po Nanchcu. ?. Mar. — 4. na im.
e

. Jud. —- 'l'rlt ltoínlt. & dob.: [. vo att.
pH.-d ned. květ. — 2. w stredu po Jak.
n Anne. —- 3. ve stredu po 2. pond. v
Hinu. — Týh. trh Ital. stredu.

dni plod hu. výr. trh. — 'I'ýh. trh hald.
poml. . pátek.

Fryélul (l'rcinladt), l. na Ol.-tic. Pavlu,
2. v pond. po ned. valut., — 3. na Bar
tol. -- 4.113 im. . Jud. ——
5. ve stredu
po Volit. —- Trh na vlnu v den plod
Šim. . Jud. — Týh. trh kazdý útereh.

Anielsků llum (Engelsberg), I. v pond.

llrahinn,1.na

|:er Ohrúc. Pavla. — 2. na.! pond. po
Anně. — 3. v pond. pred Vimi Snt.
Benešov (Bartsch), 1.11. !. pon. v posté.
—2. v úter. po Pot. a I'nv. — 3. „mm

Ilrndec

ned. smrt. — 2. v 4. pond. Vclilt. ——
3.v
pan. po všech Sval ——Týd. trh kal. čtvrt.

llllovlcc tWagstadt),!. druhý .“er Vpoat.
— 2. na .liljl. — 3. na Mihul. -— Dobyt.

trh
i. ve čtvrtek
čtvrtekpo
predBot.
Boltm
2. met
Tale.uto-ls.—
elký
týh. .trh na :elon. čtvrt. _ Kn. čtVTLtrh

tyh . m obilt.

Bllslto (Belic), ]. v pand. po 2. nad. pout.
— 2. \! pond. po Janu It'l'eat. — 3. dne
15. till. — 4. na Mihul. —- 'I'rh na vlnu:
1. dne 82. května. — 2. duo 10. Him. —

'l'rh dobyt.: l. ' pond. po uv. Trojici. —
2. nn Janu lítost. — 3. na .lnk. — 4.an
1151"
“'i'“
0
Iloumn(d

url:

e),t.nnA

dol

u.—

2. v pond. po 58 nad. Velitel-“3.11
Navštiv. P. Mario. — 4

na Mich-ln. ——

Hlavni týh. trhy: Ve středu pred Valik.,
před n. Duchem : pred Vánoci. -—Ron.

a dob. trh pred hl. výr. trhem
Bruntal (Freudonthll), l. v pond po nov.
roce. — 2. v pond. po 2. nad post.
3. v pondeli po .lil'l. — 4. v pondůll
llnrltyte. - 5. v pond. po Martinu.
Týh. trh kaldý úterní. -— Dob. trh:

—
1.

1. v pand. masop. — 2. v

utcr. vatikan. — 3 na Nndttv. P. ltlar.
—- 4. v pand. po Hedvico.

lv

— 2.
pand.
“il. :
Valik.

\! pondčll 0 Jak. apost. — 3. \!
po Sim. n ud. — 4. v pondéll po
hlt. — 5. v pond. po prv. nod.
— Týh. trh ltltdý útcrelt.

Javorník

l. pand. a v ůtor. po obrúconl

Patl a. —- 2. na Filipa a Jakuba.

m Jakub-. — 4. na
Korn. “ doh. trh m

.

lmona | Judu. —

vtoclcy výr. trhy. .—

Týhnd. trh Ital. ůtcr. na obilí, ntmvnó

“věci,
alňmn,(Ito
dtlvl . t. d.
lln ovlce
), l. v pondělí po
neděli druieb. nivy? pand. po ov. Tro
jici. — 3. na ".

Vavřinec. — 4. na Ka—

tehnu. -- 5. v pand. pred Valent. —'I'rh
na dob. : vlnu: l. na l'il. tlak. —- 2.
nn Václava. — 'l' h. trh hald. pond.

Krnov (lagerndo , l. v pand. po neděli
kýclmmé. — 2. \! pand. po 6. nod.volilt.

-

3. pand. po nutt. P. Mur. — 4. v

pand. po naraz. P. Har. — 5. v pand.
po ohél. P. lla-ie. —-Koň. | dob. trh l.v
pand. po ned. kvót — '2. v pond. po
.tlarhytd dne 13. července. — 3. v pand.
po Bartol. — 4. v pondell pred Mikul.

pand. pred Janem. — 4. v pond. po po
výi. sv. little. — Dobyt. trh 1. v pand.

roce, dm: 2. ledna, 2. na sv. Josef-, dne
19. Na., 3. na sv. hun Křest., dne 24.
červ. — 4. na sv. Michala, dne 29. zil-i.

indel.

LV

v pond. po Obrnic.Pula,

(Zuckmuntcl), !. na Matěje. —

(Frciwnldlu), ]. vden po novém

l'rledberg,

— 3. nn Jakuba,

pond. p. Michala. —- 5. nn mluďritlu.

Jablunkov,t.

Odry (Odrau), 1. ' pond. pred 3 Král,. —
2. v pond. po ned. prutodné. — 3. '

2. v pand. po 6. ned. Valik. — 3. na
Natoule. — 4. na Ondreje. — Týh. trh
lmt. cti-edu l sobotu.

I'rrlwnld

2.1'dle.

v úterý po av.

V' úterý po Jil-l. — 2.
Martinu.

Clkmantl

—
po

(Graz), výroč. . dobyt. trhy: l. v

uml před 1. kvótnem. 2. v pond. po

pred Jiljlm. -— 4. ' úlet. po Katal. —

Týd trh kal. stredu.
ntln Vodu (Weis-wanna), !. v pond. po

Zasnoubenl P. Marie.—

2. dne 16. března. — 3. dne 16. květu.
4. dne 2. čcrvonco. -— 5. vpondéll
Naroz. P. Marie. — 6. na Sim. : lutra.

pondělí po 3 Král —-2. v

ponděli před Josefem, —- 3. v pand po
Fil. :: Jak. — 4. v pond. před Jam.-m
lítost. — 5. na sv. Annu. — 6. v poud.
po lichaln. — 7. v potud. pl'cd Kutch
nou. — 'l'rh na koně, vlnu & dobyt. dva

po ned.
2. ku.
v poml.
sv.
lťl'lle.provod.
— Tilt.-—trh
pon ('To povýi.
opava (Tropy-u), 1. dne 1. února po 8.
dm — 2.d nel. května po l-l dnt. — 3.

duel. lrpnl po 8 dni. — 4 dnol. li

stop. po 14. dní. — Vel. dob. trhy: ]. 8
dnt po nv. Troj. — 2. Bdnl po Janu llrest.
— 3. 8 dat po hlt. — 4. tl dní po mt
roteni P. Mar. — Trh na vlnu: [. dne 6.
května. — 2. dne 29. uit-i. ——Itatdy'trvd

8 dnl. - Týh. trh Ital. stlt'tltl : robot.
ttpnvico (Trn plowitrl, ]. prrnl pondelelt
po

801.

“No.

-—-2. po .llichalu.

—- 3.

po dcvltnt'ltn.

Skočov.

. ve čtvrtek po tlcvttnilut.Z.!

den po Bollm Vstonp. — 3.11. Martina.
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padne-li v aobolu neb v nad., 06101! ne
na budoucí úlerek. — 4. na Bartol. —
Velk. týhod. trh.: 1. ve čtvrtek před Ván.
— 2. ve čtvrtek pred Velik. — 3. ve
čtvrt. po Boi. Tale. —- 4. ve 'člvrtek
Michalu. -— Dob. trh v den před Rudým
výr. a velk. lýhod. trhem.
Slřcbovice.. !. na &. (nerek po nov. roce.
— 2. v úlet. po Valik. — 3. v úlet. pred
Jan. Křen. -— 4. v úter. pl'cd Hedvikou.

Sil-umeni (Schwinn-awasu), 1. na ltho.

_

2. nn Michala. — 3. v pond. po Jakub.
-- 4. v úlet. po nov. roce. — Dob. trh.
V den před kat. výr. trhem. — Týh. Irlu

_- 2. dne 2. říjnu. — Dolo. \rh katdy' pil.

Padne-li vše!: na ten den svátek, odloti
se na budoucí nebolo.
\'Idnn (Weidenau), 1. v pondeli po “novém
roce.

-— 2. \! pond.

po ned. kh'l. -— 3

na Vavřince. — 4. v pond. po Frnnl.Se
ral'. — Till. lrh kat. pand.
Vitkov (Wi sladu), 1. na Vm. — 2. ve
sucd. pl'
Havlem. — Týh Irh.: I. ve
čtvrt. pl-eul Hrom. — 2. v pondéh' po 3.

ned. Valik. — 3. na rozesl. apošt. —4. v
clen pred Lucii velký trh.

Vrbno (Wiifbenlhal), [. v pond.přcdlir0m.

kudý pýck.
Těšín (Taminen), 1. v den po "tom. — 2.
v úter. Svatodušní. —- 3. v pondělí před

llal'i Blogů. -

5. na Ondreje. — Týh. trh ku. alredu .
sobotu. —- Trh na vlnu: 1. dne 28. ha.

4. po naraz. P. Marie. —

-— 2. v pond.

po Janu Křeslit. — 3. \!

cloud.
po —
Michalu.
— katů.
4. druhů
pond.pteď
elikon.
'l'y'h. trh
pond.
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Výroční trhové v Čechách.
NB. Výroční trhy na tvátky

padající odbývají le následujícího, mírtnč také předcháze
jícího všedního dne.

.lbertnuy
(Abertham), v pondělípo čtvrté
nedělí mtoduiní.

.lnjehlu't

llorn

(Eugen-aus),výročnía

dobytčí trhy ty pondělky: !. po Líitaro,
2. po sv. Trojicí, 3. po nv.Anjelu Strážci,
4. v první v Adventu.

Arnoltice

(Amadorl), ty pondělky: !. po

lílld ned. 2. po navštiv. P. Marie,
rv. Vat-latu.

3. po

Ah (Auch), vyroční a dobytčí trhy ty
pondělky: ]. po ned. Látare. 2. po sv,
Trojici.. 3. před av. Jíljim, 4. před „_

Ondřejem; každou sobotu tyhodni trh.

Andhra. Aunolt. Auploe, luloby,

Aunt, Ani-l, Auterý \'ll Ill-.
Bakov nad Jizerou (Beckett-n),í.
vpond.podruhé ned. adventní, 2. v. pond.
po sv. Fabiana a Šebestíanu, 3.v pond.po
rmrtelne ned., 4. druhé pond. po Veliko—
noci, 5. tu středu před Božím Tělem, 6.
v pond. po sv. Markétě , 7. v. pond. po
ev. Bartoloměji. Sato stí-edu po av. Fran—
tišku Serul'.

Ilonnow „dolní (Bautzen). [. po svar.
Vavřinci, 2. v první neděli v postě. 3.
ve čtvrtek po svatém Dur u 4. ve čvrt.
po naroz. P. Marie. Týhodní trhy každý
čtvrtek po celý rok.

lián-luk

(Barringen) první pon. v zárí nelr

po sv. Anjclu str.

iloworov

(Baran), !. na av. Matěje,2,

na sv. Jiří. 3. na sv.Jiljí, 4, na obětování
I'. Marie.
[lei—ov (Pctschan), ty pondělky: !. před
Velíkonocí. ?. po sv. Ilavlu, 3. před Vá
novemu.

"erhyů

(Bot—hyn),l. v pund. po jménu

Ježíše. 2. ten den po sv. Prtru n Pavlu,
_ 3. na Dušičky. Trhy na dobytek a vše

liké zlíoií v outrrý po t'cly rok čtyry.
„krát, totiž: druhy out. v postě, v ontrrý
Velikonoční,

v out. po nanebt-vz. l'. hla—

rie, v ontorý po tv. Urbana , kdyby měl
poslední ou »vatodušui out. padnoutí, tedy
příští outcry'. Všem cizím obchOdnikum
: ienuu—zlníkílm dOVoleno jest

veřejné prodávali.

své

zboží

Uutery po sv, Fil. a

Jakuba, pak po ". Vátlavu jsou portu“
pro domári ustanoveny.

nete

(Weiswasscry ty pondělky: I.prvni

v postě , 2, před nanejíevstoup. Páně, 3. '
druhý po sv. Markétě, 4. po povýšenísv.
kříže, b. ve středu pred sv. Kateřinou, 6.
na sv. Tomuto apoštola; každou středu

týdenní trh.
Bělčice.
Výročnía trhy na dobytek: l.
na ov. Joaelu 2. V den po natoz.. P. Marie. '

3. v pond. po av. Petru a Pavlu. 4. na
sv. Martina.

Bělohrad,

1. ve čtvrtek po uv. Petru a

Pavla, 2. ve čtvrtek po mrazení Penny
Marie, 3. v out. po sv. llavln; týdní
trhy každý nuterek.

llenůtk-

(Neubenatck,| výroční : trhy

na dobytek ty pondělky:

[. po neděli

Okuli, 2. po Božím Tele,

3. po sv. Maří

Majdalcnč, 4. před narozením ?. Mane,
5. po u. Martinu.

Beneiov

(Benescheug 1. na den obrác.

sv. Pavla, 2. na IV. Josefa pěstouna, 3.
na av. Filippo : Jakuba, 4. na sv. Antonína
Pad., 5. na sv. Annu, 6. na sv. Matouše.
7. na sv. llal'acla' Arch., 8. na sv. On
dřeje apost. První a třetí trvá 8 dni.
Připadne—It některý z nich na sobotu.
drží se v následující pondělí.

Benekov

(Benson), ty pondělky: l pl-ed

květnou neděli, 2. před nanebcvotoupenim
Páně, 3. po natoz. ?. Marie.

Irenelov u Kaplice,

!. v outcrývo

likonočnl ;' 2. na sv. Jak., 3 na svatou
Teresíi.

_

Beroun,

1. v pond. po jmenu P. Ježíše

2. třetí pondělí v postě, 3. v pond. po
nedeli Jubilate, 4. ve čtvrtek po sv. Pro
kopu, 5. v pondělí po stčtí sv. Jana
Křtit., 6. v pond. po rv. Martinu; v ou
tery' :| ve čtvrtek týlu. trhy.

nernudlee,

[. ve čtvrtekna sv. Ma

těji, 2. ve čtvrtek

sv. Prokopa;

pred Koutu-te, 3. na

týhodnl trhy:

ve čtvrtek

před velíkonocí, ve čtvrtek před vánocemi.

Bezdružice

(West-Jiu). ]. dne 4. kvót..

2. dne tí. června, 3. v pond. po av.Vicla\'u

Běllnn

(Bílín), [. v pond. postní, 2. ve

čtvrtek po Božím Tělo, 3. ve str. po sv.
Barlolomůjí, 4. na sv. Martinu bisk. Hai
dou sobotu tydenni trh.

"i“-ice,

1 dne 4. února. 2. v pond. před

sv. Florionem. 3. v pond. přml povýš.
sv. Kříže. 4. v pond. po av. Martinu.

Blaina,

]. na av. Fnbiana . Šebestíana,

2. druhý čtvrtek v postů, 3. ten den po
zvěstování P. Marie, 4. na sv. Víta. 5.
ten den po nenebevreti P. Marie, 6. v
pond. po sv. Jarolíma, 7. ten čtvrtek
pred |. nedělí adVentní, R. ve čtvrtek
pí'cd sv."atoušem : na sv. Tomáše koňský
a dobytčí trh. Hnidy čtvrtek po celý
rok trhy na obilí : dobytek.

Blovice,

!. ve středu před kv. neděli, 2.

na av. Markétu, 3. ve středu po sv. Jiljí.
4 ve středu před všemi Svaty'tni.
0

218

Výroční trhové v Cechlob.

Bunny

(Flóhau), výroční trh na koně a

dobytek: !. prvni pondělí v poste, 2. ve
středu po sv. Trojici, 3. v pond. po av.
Jarolímu . 4. v pond. po počet! P. Marie.

Bohdaneč.

výroční adobytči trhy: i. ve

středu pred vstoupenim Páně, po 8 dni.
2. v den Ronal. sv. Apostolb, 3. ve středu
po Bartoloměji., 4. v pond. po sv.
Hovlu, po 8 dni. 5. ve utredu pred av.
Martinem, po 8 dni; na příli v pond.
i. po třech Krállcb, 2. po Hromnicich, 3
po sv. Josefa, 4. po sv. Vilu. Každou
středu trh na obill.

Bochov

(Buchau), výroční &dobytčí trhy:

1. v ponděli po av. .lih', 2. v pond. po
av. Jakubu, 3. na sv. Michala, (. voutery'
pl'ed Adamem :! Evou.

Boleslav

mladá

(.Iungbunzlau),
ty ou

terky: i. po Slšra'lích, 2. před sv. Duchem,
3. před av. Bartolom., 4. po av. Havlu.

llulenlnv

alarm (Altbunzlnn),!. tu anodu

po smrtelné nedeli, 2. posledni etl—eduv
srpnu , 3. ve etl-edu před sv. Havlem, 4.

na den av. lana Evang.
Bor (llaid), výročnl, dobytčí a koňaké trhy
ty outcrky: !. po Okuli, 2. po sv. Duc,hn
3. po sv. Nirhnlu, 4. před av. Mikulášem;
obilni trby každý autorek, na honů “ ho
vézl dobytek každý outereh -od av. Jih a!
do av. Havla.

Borek,

Jil-lan! (tiórkau),ty pondělky:

dou, 2. před ov. Markem, 3. před roze
aliinlm sv. apoatolů, 4. před av. Havlem,

5. před štědrým dnem. Týh. trh hidý
čtvrtek na len a potravu.

Březnice

]. v pondeli po první neděli

poutal, 2. v pond. po květné neděli, 3. v
outerý avatodušni, 4. v pond. pl'cd av
Mati Najdalenou, 5. ve čtvrtek po av.
Bartol., 6. ten den po Duiičha'ch, 7. v
ponděli po sv, Mikuláši.

Iti-cun:

(Priesen) !. v pondělipo sv. Ro

bot-i, 2. po nanchevzetl P. Marie. 3. po av.
Michnlu, týdenní trh každý outery'

Brod

(nultý

(Bňhmisch-Brod), ly pon—

dělky: l po neděli Judiha, 2. po sv. Tro—
jici, 3. pted sv. Havlem. Dobytčí trhy:
i. v pondeli po první nedeli poatni,2.po
sv. Petru a Pavlu , 3. v pondeli po av.
imonu a .ludé.

Brod

Nmeelcy'.

(Dcutschbrod). ty ou—

tcrky : i. druhý out. po sv. trech král. 2. dru.
bý v poste. 3.110 nalezeni nv. Ktiie. 4.
ptr—.dsv. Jimem

lil-estitelem.

5. po pový—

šení sv. kříže. 6. po sv. Frantiaku Semi.
(TI-cti a pátý bývaji nejslavnější). Trhy na
dobytek ty outerky: !. po Hromnicleh, 2.
čtvrtý v posle, 3. prd Vclikonoci, 4. po IV.
Trojici, 5. po IV.Prokopu,6. po av. Vavhn
ci, 7. po av. Martinu, 8. před Vanocemi.

Ill-od železný

(Einenhrod),!.predposledni

!. po nodčli Litarc, 2. před sv. lanem

maaop. outerelt, 2. před av. Vilem, 3. po
av. Václavu, veamés po 8 dni.

Khitcleln , 3. před aV. Bartolomějem , 4.
na sv. Simona a .ludu.

Brodec,
1. v mamp. pondeli, 2. v svato'
duini onterý, 3.v pond. po av.Frant.Ser.,

"atolu-úder:,

[. ve ttieduv attedoposti,

2. na sv. Františka Seraf.: každý outerý
týhndnl trh.

Ilan-otín,

1.v pond. po neděli donate, 2.

ve čtvrtek po Božím Tele, 3. na av. Pro
kopa, 4. na av. Annu, 5. na povýšeni uv.
h'Hže, 6. ve čtvrtek pred av. Havlem, 7.

ve čtvrtek po strulopostí

llnnnů
(Borau),výročnl trhy ty očtvrtky:
!. po av. l'abianu :: Sebratiantg'š .ponc
děl. Ouasimodog., 3. po Boi Tele, 4. po
nnror.. P. Marie. Trhy na dobytek ty ou
terky: [. po první nedeli postní, 2. po
Liitare, 3. po Judika, 4. na sv. Tomáše
apost. Týhodni trh každý pátek.

lion-(Ivany

(Forbes) !. v pondeli po na

nobovat. Pinč, 2. na sv. Lukáše 18. října

Božejov,

!. na av. Annu, 2. na av. Leo

polda; každou středu týhodni trh.

noži

lla:-

(Gottcýgah), v pond. pu av.

Anně & pred av. Simonem a .Iudou.

Brandcin,

[. v outerý před llrnmnivemi,

2. po Velikonoc-i, 3. po sv. Trojici, 4. po

sv. Vavřinci, 5. po sv. Václavu, 6. po
nv. Alžbětě.

llraandeja

nad (Drllci, výročnitrhy &

předcházejícími trhy na koně : hovčll
dobytek vo čtvrtky; !. prod popelcčniatre—

4. po Vinocicb.

Brúmnv

(Braunau),i. v pond. po ned.

Seng., 2. v onterý evatodušnl, 3. vpond.
pred nama. P. Marie, 4 v pand. po neděli

adv. Každý čtvrtek trh na szi, každou
lobotu trh na plátno.
1 v pand. po 3 lirůlich, 2. po

Bramon),

sv. Gotthardu, 3. na av. Vita, 4. v pond.
po av. Václavu.
Ilut—kov (Butzltau), 1. dne 24. května, 2.
dnu 17. rijna.

Budí-jawu:

(Budweia) ty pondělky: 1.

po 3 Krállch, 2. po Božím Tčle, 3. po
naroa. P. Marie, 4. na sv. Martina, vesměs
po 14 dni, tolii 8 dni před a 8 dni po
jmenovaném dnu. Týliodni trh každý pá
tek, knždý čtvrtek trh na koni., hovčai :

jiný dobytek.

"url-"lany

(BudůnnHA.dubna,2. ve suedu

po narnz. P. Marie, 3. na sv. Voršila.

Budyně

(Bodin), I. v outcry' po Hromni

cicb, 2. v ant. po av. Antonínu Pad., 3. v
pand. po Marii Sněžné, 4. out. po sv.
\'aclavu, 5. po sv. lirikpimi.

linkov-ko,

i na sv Vojtou-ha,2. na .v.

“ati Najdalcnu, 3. na av. Havla.
"mikrovlnce (Fuschia/ita), výroční ndobytči
trhy: !. v outcrý pred av. Duchem, 2. v
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out. po imenu P. Marie, 3. ve čtvrtek pred
ov. Kotetioou.

Bydžov (Neubídrchow), výroční : dobytčí
trhy: 1. v druhou gti-edupostní, 2.v outerý
po rvutodu'mich svitek—h, 3. na den ovat.
Jiljí, 4. v outery' pred sv. llnvlem, 5. na

sv. Tomáše hiak; v outerý týhodni trhy
mr obilí.

Bystrá

(Bístrao), výroční a dohyt.i trhy:

]. ve etl-edu po Septuagesímn. 2.ve diodu
po Quusimodogeniti, 3. dne &. Irma. 4.
ve etl-edu po uv. lntouši, 5. ve atc-du po
sv. Ondreji.
Byt-tílko, l. dne 2-1. února, 2. dne 23.
dubna, 3. dne 29. orpna, 4. dne 28. října,
5. dne 20. prosince.

Bystl'lcc Nová, ty stredy: !. po Reminis
cere, 2. po Látare. 3. po Míreríhordía. 4.
po (v. Duchu, 5. v pondčlt pu sv Petru
a Pavlu, 6. \! pond. po ". Míchalu, ?. na
sv. buletinu . Oamídenní Ihíttou na roz
ličné tboti a dobytek. Týdenní trh na
obilí & dobytek lutdou att-edn.

Cerekve Dolní, t_vpondčlky: !. po swat.
.lorelu, 2. po sv. Jakuba, 3. po sv."avlu,
4. po nv. Lucii.

('efckve

llorni,

I. v postní all-edu,?. na

sv. llarltétu, 3. na ".

Maurice dne 23.

mil-i. 4. na sv. Línhurtn 6. listopadu.

dobytek od ovat. .lirt si do not. Michala

_hide pondělí.
Cemovlcc. ]. v pand. pled nnnchevstoup.
Pdnč, 2. v pond. pred Bolím Tělem, 3.
_ve středo pred povýšením sv. lít-Ile.

('cslin. l. v pond. pred nnnehevstoupenim
Pilně, 2. v pond. po sv. Petro : anlu, tt.
dne 3. lít-top Týh. trh lmtdnu ultedu.
Žlutá. l. v outerý před Velikonocí, 2. na
sv. Víta, 3. na sv. Annu, 4. na sv. Kutcřínu.

Chabařovice (Kubín), výroční &dobytčí
trhy ty pondělky: !. druhý postní, 2.|Iru
hý no Velikonocí, 3. poslední po ".

Du

chu, 4. první v srpnu, vždy po tři dní u

tolika dni na dobytek. \'e fall-edupocelý
rolí týhodnt trh.
('Itob (Eger), ty pondělky: l. druhý po
nedeli Remíníncere. 2. po Božím Tele, Li.
po tzv. Matouší. Ty'hodní trh luddou stredu.
» sobotu. Trhy na dobytek první attedu

katdčho mčáice.

('hcjnov,

'

I. na obrácení sv. Pavla, ?. na

sv. Filipu a Jakuba, 3. den po sv. Petru
:: I'avlo. 4. na sv. Martina ?ýhodnt trhy
ty pondčlky: ]. po 3 Králtch 2. první v
posté, 3. v stledopoalí, 4. po květní! ned.,
&. druhý po Velikou., 6. po lv. Duchu, '!
po sv. Václavu, 8. v outcry' po Vánocích.

I'hlttm Královský

čili Klnthe

(Kónigo

her;), 1. v pond. po třetí ne čli postní.
2. na sv. Víta, 3. v poml. pred nv. Václa
2. no rr. Malčje.
vem, 4. druhé poml. v Advenlů.
('trllenlcv.
]. na sv. Matčje, 2. na sv. Voj—
Chlumec.
výroční & dobytčí trhy: !. v
těchu, 3. na sv. Víta, 4. I'll sv. Václava.
pond. po obrácení sv. Pavla. ?. první ont.
Cerhovice. ty čtvrtky: ]. druhý v poste,
v
poste,
3.
ve středu po sv lluvlc, 4. ve
2. čtvrtý po Velikonoci. 3. před sv. Pe
atícdu po početí P. Marie, íve stí-edu po
trem & I'uvlem. 4. po sv. Václavu; Rudé
ltnntute.
Rudý
čtvrtek. týlwdní trh.
outerý ty'hodol trh

('ereltvc

Nová, !. první sttcdu v postě,

('áslnv. ty pondčllty: 1. v postě, 2. po
ned. Jubílnte, 3. po “. l'etru & Pavlu, 4.
po nanchevzclí P. Marie, 5. ve čtvrtek po
uv. Lidmile, 6. \: ppnd. po av. llmln. Trhy
na roelíčný dobytek: l. clen po sv. Petru
a Pavlu, ?. den po naoehevzetí ?. Mario,
pak katdon allt'tlu " pátek po 3 Králrch,
po llcnííniacerc. „ .lnhílu c

('netnlovh'e,

]. Ivu dcn před 3 lt'nllí. 2.

na sv. Víta, oba & dobytí-nn trhem, A. na
sv. Blut-tMajdalenu, 4. den po narol. I'.

Harm.

('erlttlcv.

vyročnt :: dobytčí trhy: !. na

obrácení sv. Pavla. 2. v patek pted svu
tndušní nedělí, 3. na sv. Volfganga, 4. třetí
den po Sim. : .ludě.

('olúkovlrt.

výroční n dobytčí trhy ly

onterhy: I. po sv. Sňtraltch, 2. po ned.
Kanton-, 3. po sv. Aru'elu Strúzcí,
sv. Hin-lu.

('ermmí
sv. anlu,

4. po

(Lcultt'rsrlan), ly omh'elhy: |.

o

2. po nv. Miku nát, 3. po.—“Iení

v měsíci květnu.

('ernoštn.

l. na obrácení M'. I'nvla, 2. na

velikonoční uutcrclt, 3. rm .sv.Mah Hned.,
4. v dcn po sv. Václavu. všecky » onm
denllí svobodou; druhý a ll'eli : mladým
jnnnarltem. Hano v den výročných trhu trh
na dobytek. Týhoulm trh jntdý patek.

Chollitť,
l. \! bond. po 3 Králích, 2 v
outerý po sv. l'ilípu a Jakubu, 3. ve sm:
du po sv. Václavu.

(.“homutov (Kometou), ty pondcllty: ]. \:
pnnd. po ned. Reminisccrc. 2. po nv. l'í
tipu a Jakubu, 3. po nnvšt. l'anny Marte,
:: sejde-lí se ten den : pondéhm po Patro
5 Pavlu, v pondělí na to, 4 po “sv. Mt
chuhr, 5 po sv Martinu hiphopu.

flmlólmi'.

]. v pond druhý postní týden,

2. v pondeli čtvrtý postní týden, 3 vpon
dělí sest,— posmi týden,

4. v ootcrý po
sv. Duchu, 5. v pondělí po sv. Jakubu,
6. na den u. Feliu moč., 7. v 'em-rl. ro
sv. Luka:—“í,8. v pondeli

Trhy na

po sv. Martinu.

Každou stl'crlu týh. trh.

l'lmlušlrv,

l. v pond. po Hromnících, 2.

na av. .lití, 3. na sv. Michala.

Choceň,

trhy na dobytek: 1. dne 13'

červnu, 2. dne 17. října.

Chrub'f,

]. ten den po sv. 3 Krulich, 2.
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ve čtvrtek po kvetné nedeli. trvá 8 dní,
3. ve čtvrtek před av. Janem Nep., 4. ve
čtvrtek po sv. Markétě, trvá 8 dni, 5. ve
čtvrtek po ev. August., 6. před Havlem.

Clu-l'uuava

(hranou),

ty pondělky: 1.

před mnaop. nedělí, 2. před av. Janem Křt..
3. před sv. Vavřincem, 4. před av.Hevlem,
5. po druhé neděli adv. Týhodní trhy

llččín

(Tetschen), ty pondělky: I. v první

po novém roce, 2. po rv. Filipu . Jakubu,
3. po nanebevnetí P. Marie, 4. poelední v
říjnu, vždy po dva dní. Ty'hodni trh na
příai, obilí . potravní včcí každé pondělí
a středu.

něčemu—e., |. 5. dubna, 2. 16. arpna, 3.
2. prosince; každou středu trh na obilí a
drží se kaidon atl'edn.
od sv. Josefa 'oi do sv. Martina trhy nn
dobytek.
Clarunstovlce, ty čtvrtky: !. po očiito
vr'mí P. llnríe, 2. před av. Filipem a Ja
kubem. 3. před av. Vavřincem, 4. na don
ev. Kateřiny.

Chřihlln'l

(Kreibitz) !. v pond. tři ned.

před av. Duchem, padne-lí ale Dččínaký trh
na ten samý den, tedy o týden dříve. 2.
v pond. po sv. hlíehalu, 3. první pondělí
v adventč. Týdní trh každou středu.

Chrudim,

1. druhé pond. v postě, 2. ve

atředu po' nalezení sv. Kříže, 8. den po
nnnebevx. P. Marie, 4. na sv. Barboru, 5.
v pond. po av. Frant. Seraf. Padne-Ii 3.
neb 4. trh na sobotu, odbývá se příští

pondělí. Trhy na koně: i. v prvnipoatní
pond., 2. třetí postní pond., 3. vpond. po
smrtelné neděli, 4. v pond. před sv. Quchem,

Dečin..

!. na av. Vojtěcha,2. ne sv.Jan

lířt., 3. na av. Jakuba, 4. na av. Bartol.,
5. na ev. imona . Judn, 6. na av. Bar.
boru. Trhy: 1. v outerý před Vánocemi,
2. v onterý před Velikonoeí. Týhodní trhy
na dobytek od av. Josefa ni do konce
října kndou středu. Padne-li na středu
nějaký svátek, nedrží ale žádný trh.

lllvliov.

výročnío dobytčítrhy ty čtvrtky:

!. na tučný, 2. na zelený, 3. před ev.“
tem, 4. před av. Bartolomějem, 5. před
av. Martinem, 6. před Vánocemi.

Dobřany,
výroční . dobytčítrhy ty pon—
dělky: l. po Reminiscere, 2. po Enudi,

3. po natoz P. Marie, 4. na av.!tlíkoltiše.
Dolni-ii, 1. ve čtvrtek po popeleční etřodě.
2. v pondělí po sv. Trojici, 3. no den sv.
5. na sv. Prokopa, 6. v pond. před nnnebe—
vaetim P. Marie, 7. v pondělí před sv.

Frant. Seraf., 8. v pond. před ev. Barbo
ron. Týhodní trh každou sobotu.

Michala, 4. na dušičky, 5. ne ev. Tomhle.

Ilolnuilue,

!. ten den po sv. Jiří po

8 dní, 2. den po N.Duebu, 3. po sv. Jiljí
Chudenice.
[. druhou rtředu v posté.
po 8 dní, 4. den po sv. Václavu, 5. \!
outerý po gv. Matěji, úroveň trh na koně.
2. na ev. Filipa a Jakuba, 3. na sv. Havla,
6. v outerý po Ouuímodogeníti s koňským
4. na sv. Kateřinu. Týhodní trhy na přízí:
trhem. Trhy na dobytek: 1. den po ev.
[. druhý pátek v postě, 2. první pátek v
arlvcntč.
Trojici, 2. v outerý po ev. Havlu, 3. den
! Invalilny (Kaliehing), 1. na první post.
po obrác. sv. Pavla. Kaidý outerý týhodní
trh na len, přízi, obilí . jiné.
sobotu, 2. na den vstoupení Páně, 3. v
neděli po av. Vavřinci, 4. na sv. Havla.
look-y (Hirschlnerg). !. ve středu po oči

Chýie

(Chiesrh), výroční a dobytčí trhy:

!. nn sv. Josefa, 2. ve čtvrtek po druhé
nedeli velikonoční. 3. v pund. po 16. čer
vem'í, 4. v pond. po narození F.Mnríc, 5.
na sv. Martina. Každý outcrý trh na obilí.

Dašice.

|. na den sv. Skolnstiky, 2. v

pond. po Kant., 3. na av. Vita. 4. vouterý
po sv. Jakuba, 5. den před sv.Michnlem,
6. na av. Lumi. Koňské trhy: i. ve středu
po sv. 3 Krulich, 2. ve atřrrlu po .lubíl.,
3. ve středu před sv. Jakubem, 4. ve středu
-po povýšeni sv. Kříže, 5. ve etředu po
av. Martinu.

[Doubravice-.

výroční ;- dobytčí trhy ty

středy: ]. po Kantate, 2. po sv. Bartol.,
3. po sv. Vál-lava, 4. po všech Svatých.

Doupov

(Duppau), !. ve čtvrtek po sv.

\livhalu, 2. v pond. po llkuli, 3. dne 17.
května, 4. v pond. po sv. Alžbětě. Dra
trhy na dobytek drží se druheho všedního
dne po jarmarcíeh.

Il mele.

]. dno ll.čcrvenec, padne-Iimrso

botu drží se příští pondělí, 2. ve středu

po av. naladí.

Mováni Panny Marie. 2. na sv. Filipa a
Jakuba, 3. v pond. po ev. Jiljí, 4. v pon
dělí po obětování ?. Mafie.

Domašín,

ty autorky: 1. před kvétnou

nedělí. 2. na avntoduiní, 3. po sv. Bnrtol.,
4. \! pond. předev. Havlem; každý outerý
trh na dobytek.

Dramuilicc

(has). 1. ve středupo sv.

Dorotě, 2. na
po av. Anjelu
av. Martinu.
ve čtvrtek po

Dub

Ceský

sv. Antonína. 3. v pondělí
Strátci, 4. druhý čtvrtek po
Týhodní a dobytčí trh vždy
relý rok.

(Bohol.Aicha), ty outerky:

[. před Velikonocí, 2. před sv. Duchem.
3. po av. Bartolomčjí, 4. před av. Havlem,

5. v první poanlí

Ile-há

po advontč.

(Douha), 1. na sv. Josefa, 2. vont.

po sv. Petru & Pavlu, 3. v pond. po ev.
Ilavln, 4. druhé pand. v udvenlč.

llnclarov

(Dux), !. ve středu po [. ned.

postní, 2. na sv. Víta, 3. na av. Bartolo
měj-u 4. v pond. před všemi Svatýnrí.

„vai-Ilič

Dolní (Unterhaíd),]. vouterý

po sv. Duchu, 2. na den rv. Michala.
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lh—ořlllč llorní

(Oho-rhnid).!. na av.

Jou-In. 2. ' svatod. out.. 3. na sv."ivk..
4. na rv. Jana Ev. Týh. trhy kaid. středu
od 1. května až do posledního září.

Dvory

\ové

(Nenhní), !. nu den obrác

ev. Pavla., 2. ve čtvrtek před Jndika, 3.
na nv. Annn, 4. nn av. Matěje, 5. ne rv.
Simona : Judo. Týt). trh každý outerek
nn obilí : rozličný dobytek.

llvůr

“mílové

(Kůnígínhol'),výroční:

předcházejícími trhy dobytčimi: 1. v nn
terý před Hromnívemí, 2. před květnou
neděli, 3. před sv. Duc-hem. 4. před sv.
Markétou, 5. před sv. Matoušem, 6. před

všemi Svatými, 7. před sv.Tom|íšem; týh.
trhy na obilí a přízí \ ont. a v sobotu.
dobytek:

[. v poud. po Nemíním—..,2. na

rr. Bartoloměje, 3. na av. Barboru, každý
čtvrtek týh. trh.
2. v pond. po sv. Bnrtol., 3. v pond. po
sv. ím. : Jude, vždy-R dní spolu : trhem
na dobytek; trh tyhodní každé pond., na

obilí kudy pátek.

Georg-ovalna.

(vkrajiLitoměřick)!. Na

!. pond. po nulu. nv. kříže. — 2. Na 1
* pond. po sv. nnjelu strážci. lít-ídy útcrck.
týdní trh na přízi.

ev. Lukáši, ít. ve čtvrtek po st.
12. ve čtvrtek před Vánocemi.

llulnspnrh,

Folixi.

l. v pondělímasopustní.2.

dne 2. května, 3. v pond. p_o navštívení
P. Marie, 4. v pond. po sv. Sim. a Jndé.

llurtmanlce,

1. na den sv. Vitáln, to

jest dne 28. dubna. 2. na sv. Kateřinu;
tyhodní trhy na dohytek n rozličné věci
každý pátek.

llnzlnva

tílnsslnn), ty pondělky: l. po

sv- Jiří, 2. po IR. červení—i, 3. po třetí

neděli v říjnu.

II.díl—g ty pondělky: 1, po sv. \'ítu, 2.
po nenelncvzcti P. Marie. 3. po .cv. Václavu.

"uranu-.—

t. nu sv. Eleonoru 21. února,

2. na sv. Antonína Pad.. 3. na sv. Tekln
15. září, Katdý 1. čtvrtek v měsíci trh
na dobytek, vlnu, přízí n len.

Heřmanův

Nlěutec, trhy výročníana

dobytek ty pondělky: 1. po jmenu Ježíš,
2. po prut neděli po Velikonoc.-i,3. po nv.

Medard., 4. po sv.Bartol., 5. na ten den
po vlech Svatých.

Hlinsko,

(Lihrnnn), ty pondělky: 1.

po neděli Datum, 2. po ev. anřínví,
po sv. Mntouší.

llullce..

3.

ty pondělky: !. po jmenu Ježíš.,

2. druhý po Velíkonoci. 3. po povýšeni
sv. Kříže. 4. po n'. Mikuláši.

Hořepník.

!. na av. Blatt-jo,2. na sv

Michala. 3. na sv. Martina biskupa.

llnřlcv,

ty čtvrtky : 1. po ev. třech Králívh,

2. před květnou nedělí, 3. před líogate, 4.
po sv. Prokopn, 5. před sv. Bartolomějem.
6. v Outerý před sv. Martinem ; den před tím
se drtí vždy trh na dobytek. Trhy na obilí
Ioměje. Trhy na chléb: 1. den před nam-he
vatouponím Páně, 2. na av. Martina. 3. na sv.
Tomáše.

výroční & dobytí-í trhy. 1. dm
11. únurn, 2. v out. před nnnehevstnupnnim
Pinč, 3. na sv. Jnkuban oslnidcnní lhůtou,
4. na povýšeníev. Kříže, 5. dne 29.1ietnpadn.
Trhy na krámařskč zboží: 1. v sobotu před
kv. neděli, 2. vsobotu před vinor-emi: tý
hodní trh každou sobotu.

Ilora Březová

výroční trhy : předdtizejícímí

trhy nn dobytek ty středy: !. první po sv.
Apolend, 2. první po ev. Vítu, 3. první

tBirlmnberg),týhodnítrh

každé pondělí.

(Hebel-n),dobytčí trhy: !. ve středu llurn

po jmenu .ležLt, 2. ve čtvrtek v postě. 3.
ve čtvrtek v stic-doporu, 4. ve středu před
Velíkonod, 5. Ve středu před ev. Duchem,
6. v outerý po sv. Janu h'řtit., ?. pn sv.
.lnknbu. 8. dne 15. srpnu, 9. ve čtvrtek
po povýšení nv. Kříže.. 10. ve. středu po

.

llndlunlft'.

(té! Mírov). I. na ned.Rogate, lloi-ovteo.

Frldlnnd

\'A/

po sv. Bartolomřjí, 4. první pn sv. Lukáši.
:'í. první po Velikonori.

každý čtvrtek.
(Seestadtl). výroční a trhy na Iloi-lee- (Harim. Svobodný trh na Bartu

l-ťn'čníre

umbry
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Ito-ová,

(Anwehclherg).!. dne 9.

února nu den sv. Apoleny, 2.vpon. sv.-í
toduít., 3. d. 12. září na d. sv. Fabiana.
4. 17. prosince.

llorn

Krásná

(Schónherg),1. první

pondělí v poctě, 2. v onterý před veliko—

nocí, 3. den po svet. Janu Nep., 4. von
terý před sv. Dnrhom, 5. den po nanehcvzeti
I'. Marie,

6. na sv. Knteřínu, 7. v outer-y“

před \ánornmi.

llom nutná

(KnttenbergLvýr., koňské

n dohytůí trhy: [. pn ní pondělí poutní. 2.
v pond. po Kalltntc. 3. den po Božím 'l'čle.
4. v pondělí po sr. Matěji, 5.'v pondeíi
po sv. Martinu.

llorn nv. ltntvřlny

Gatharínnherg),!.

dne 2. červenec. 2. v pond. před rv. Borto—
lomčjcm. 3. v pondělí před IV. Iílvlem.

llnrnžrl'ova-..

1. v onterý před Sup—

tungesimn. 2. v outerý před květnou neděli.
3. ve čtvrtek před sv.Petremn Í'nvlem 4.
v den Poreinnkulí, 5. v outerý před noty-n
Havlem, 6. na ava-toa Barboru. Každý on

terek trhy na dobytek.

norky (Berg-toda), 1. ve středopoetí,2. na
sv. Jakuba; týhodní trhy: |. masopustní
pond., 2. ve středu po velíkonoci, 3. naev.
Víta. 4. na Šimona a Judn.

llory Italpnnké

(Bergreíchensteín),
!.

ve středu po středopostí, 2. v onterý po po
výirní sv. Kříže, 3. ve čtvrtek po Botíln
Tělo, 4. v pond. před sv. Nikulaiem.

nory Matky

Boží (BergatedtíU.L.F.),
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1. v první pondělí v poste,

lrpna.

2. dne 16.

lloniutlň
(lic—stan),!. vc stí-edn před maso—
pustem, 2. \'c sti-edu pied velikonoc-i, 3.113

sv. Jana iii-titele, 4. na sv. Jakuba, 5. na
Šimona a Jutiu, ti. ve sti-edu před vánocemi.
Týhodni trhy haldou rttedu na obilí :: polní
ilodiny, n nn roziicný dobytek. Trh na
oné oil ned. lnvoknvít niilo Boiího'l'éla.

Hostinne

(Aman), trhy výroční . dobytčí

ly pondělky: 'i. po sv. Dorotě, 2. po sr.
trojici, 3. před jmenem Panny Marie, 4.
po všech Svatých: každý ouiereka sobotu
týh. trh na lwv. doby tek.
Hostomice. [. v pondělí po 3 Králíci., 2.
na sv. Matěje, ii. nu clen sv. .liH nn vlnu,

4. v pondělí po nv. I'rokopu, 5. ve středu
ted natoz. P. Marie, 6. ve rtiedn po sv.
nclttvu, knitlott sil-edu iýh. trh.

llošfk'u (Gttstdori'), ty outerky: ]. po Se
xagesima, 2. po Iinniate, 3.na n'ntoilušní,
4 po nanehonetí P. Marie, 5. po jmenu
P. Marie, 6. pleti sv. Kateiínoo.

Ilošiice

& Střela (Strnhlhoatitz),i. prtní

čtvrtek \“ mesici hleznu, ?. dne 12. května,
?. dne %. nil-í, 4. dne 12. pros.

llrndee Jindřichův (Neuhaus),[. v první
pondělí \! postě, 2. '

onterý po Exnmli,

3. v pondělí po nnneben. P. Marie, 4. v
pondeli po rv. Ilatlu; trhy na dobytek:

"radiále

(Gradiitz),!. ' pond. po sv. Janu

líh., 2. druhé pon'd. po nv. Mit-halu IIC h.
Tyh. trh haldou středu tl sobotu.

"rady

Nori- (Grauen), i. v ponděli po

nedeli Lahire, 2. na sv. Matouše. 3. vpon
deli po první adventní nedeli Koule pond.
t-h na dobytek
llrob (lílostergmb), !. v pond. po nn šti—
vení P. Marie., 2. na sv. Filipa & Jnknbn,

3. osm dní po pozdvilení sv. lil-lie, 4. no
or. Ondreje apoštolu.

Ilronov.

ty outerky: !. po třech lírdlích,

2. po Fv. .loael'u, 3. po ".
4. před všemi Svatými.

"rozuěiltt

Bartolomeii,

(Lichtenstmlt), [. v pondělí po

1. ktětnu,
Marie.

Ilumpolec.

?. v pondělí po jmenu Pnnny

ty stredy:

i. po av. Filipu ::

Jak., 2. po sv. Adolfu, 3. po pozdtiiení
sv. iiiíie, 4. po sv. iílententu. Týdní trh
každou středu — na dobytek n potratu.
Hůrky (Aglumslreiheit), i. v pondělí po
rozeslání svotyeh Apoštolů, 2. v pondeli
po sv. Balnelu.

Ilusluee, !. na sv. Filipu a Jakuba, 2. nn
rv. Lukáše. Týhodní trh kotelnu :obotu na
obilí : hovězí dobytek, mori nimi: i 4
hlavní trhy na obchodnické abou: i. v

mnsopmtni sohom, 2. ne květinou neděli,
3. v sobotu po Botim Tele, 4. v sobotu
1. ve středu ' lietím týdnu v pouti-, ?. ve
před Vánoci.
středu po Judiko, 3. ve středu pátý týden
lluiě Slřibrue (Silberberg), ]. třetí neděli
po Velikonocl, 4. \! ond. po av. Trojici,
po Veiikonoci, 2. na nv. Michala arch.
5. ve středu po sv. áclavu. 6. ve etl-edu
Jablonná
(Gabel), ty pondělky: [. po
po sv. Iínteiiuč; týhodnl trhy kazdou stl'e—
du il sobotu.
Hromn., 2. čtyry neděle po Velikonoci, 3.
po
sv.
.lunn
líh., 4. po narození P. Marie,
llrodee Krůlow': (Koniggrtíu),ty ooterky:
5. o ". Kotel-ine. 'I'rhy na vlnu: [. dne
!. po 3 iínilíoh, 2. po nedeli Reminiacero
8.
května,
2.
dne 4. října.
čili druhý \! posté, 3. po “.Trojici, 4.po
natoz. P. Marie, po tímto 8 dní. Koňské Jablonec (anlonz), ty pondelky: !. pl'ed
Velikonoci, 2. před ". Duchem, 3. před
& dobytčí trhy: l. \' ponděli )0 sv Fabi
anu u Šeli., 2.v out. po ned. eminisc., 3.
7 bratry, 4. před sv. Bartolomějem, 6.
ve sti-edu v pašijos'ý týden, 4. ve středu
první v říjnu, 6 před sv. Alžbětou. Týh.
trh knidý outerý a pátek na obilí, pl't'ii,
po kiítových dnech, 5. v pondělí po ov.
len a jiné věci.
'
Trojici, 6. den pred ll.!Ol- P. Marie.

llrndec

Novy (Nenkóniggriitx), i. v pon

délí po av. .iunu Kit., 2. v pond. po sv.
Ondreji. Kuldý outerek týhodní trh.

Hrádek

(Grottau), l. po nedeli .Iuhilate, 2.

sedmý týden po uveuulttitnícb edicích, 3.
v pond. o sr. Bartol0m.. 4. v ponděli
pl'etl sv. Eartinem. Týh. trh ltndý pátek.

llrúdek smy

(Neuhratleit), 1. ve středu

po Velíkonoci, 2. v pond. po nunebevzeii
P. Marie, 3. na den Moudrosti; haldě pon
dělí týh. trh.

Hradiště (litincbe ritu), výroční ; pied
ohttejíeítní trhy obytčími ty čttrtky:

!.

tučný, 2. třetí po Velikotwci, 3. po Božím
Tele, 4. po proměnění Pine, s.po av. Vá
clavu, 6. před tw. llartimm, ?. před Va
noci. Každý čtvrtek trh nn obilí.

Jnebymtúl.
pondělky:

Jáchymov (Jonchimsthnl), ty
!. po llromnicíeh,

2. třetí v

dubnu, 3. po ev. Markétě, 4. čtvrtý \“ mé—
síei uit-í.

Jankov,

!. na av. Řehole, 2. den po sv.

Janu Nep., 3. den po sv. Petru n Pavlu,
4. nu sv. Bartolom., 5. na sv. Martina bisk.
Janovice-„ 1. dne 24. února, 2. dne 31.
květnu, 3. dne 13. září, 4. dne 13. prosince.

Janovice,

ty outerlty: !. po ttett nedeli

postní, 2. |>|-ed at'. Jenom Ill-tit., 3. po
jmenu P. Marie, 4. před sv. Martinem.

Janovice.

]. na av. Jorel'a, 2. na sv. Jana

lil-t... 3. na sv. Šimona a Judu.

trh knidý

Týdenní

oudelok.

Janovice Lblii-ské (líohljenowítz), l. v
ondell v ntiedoportí. 2. v out. po Veli
onoci, 3. na clen sv. Vítr, 4. v pondělí
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před a. Maří Magd. 5. v pood. poAnjelu
Střelci, 6. v pood. p_řodar. ííavíern.

2. ve čtvrtek po lv. Duchu, 3. v outerý
před av. Bartolom., 4. den po av. Havlu,

padne-lí který na neděli neb svitek, drtí
se o týden později. Týli.trh každý pátek.

Jelení

lion-ní, !. na sv. Josefa,2. v

outerý před av. Duchem, 3. na sv. Jakuba
4. na av. Matoole, 5. v outcrý před Mar
tinem, 6. v pond. před Adamem a Evou.
Týíí. trh na obilí každe ode-rý,

Jeníkov

větrný

(Windignleníkau),].

den po w. 3 Králíoh, 2. v pondělí po n'.
.lnuu Nop., 3. na av. Jakulm, 4. druhópon
dčíi po naneheva. P. Marie, 5. trh na sv.
Martina; týdní trh každý řjvrtck.

Jeníkov..

(Go!tqeh-Jc-nikau),
ty středy: ],

po očišťování I'. Marie, 2. po zvěstování
P. Marie. 3. před av. Janem Ncp., 4. před
Božím Tělem, 5. po sv. Markétě, (i. po
ev. Václavu. Týdní trh každou středu.

Jeannleu

(JCCIIIIIIL).Výroční a dobytčí

trhy: ! . v pondělí před Velíkoncmí, 2. ve
Iti-edu před av. Duchem. 3. \- pnnd. po
av. Simonu a Jndč, 4. v pond. před Vánoci.

Jíčín (Gilu-hin), ty pondělky: !. první po
líromnieích, 2. po Juliilatc, 3. po e.)nkubu,
4. před sv. llavlem.
pondělí.

Jilemnice

Trh na obilí každé

čili Plesy (Josefatadt), výroční :

předcházejícími trhy na koně a hověaí do

bytek ty outerky: !. po avértovdníí'anuy
Marie, 2. po av. Markétě. 3. poev. Vic
íavu, 4. po početí P. Marie; tyto trhy
trvají vesmea po tři dní; týdní trh kaide
pondělí a čtvrtek.

[Anče-.n"

(Gouengrňn), 1. v pand. po ar.

Petru a Pavla, 2. po sv. Ším. a lodě.

liácov.

1. na nalezenisv. lil-lie. 2. na sv.

Petra a Pavla, 3. na narozeni P. Marie.
4. na av.Mnrtína. Týdní trhy: 1. den po
líromnicích. 2. v pátek před květnnn ne
dělí.. 3. den po ". Michala, 4. v pátek
před čtvrtou nedělí adveloí.

ltnrluň (Kanden),výroční, koňské a dobytčí
trhy: 1. v pond. po Judika. 2. po sv.Jnno
Křt., 3. po povýšení rv. Kříže, 4. po ss.
Barboře, každý trvá tři dní.

Ita—ebenu

!. na sv. Jiří, 2. na nalezení

sv. Kříže.

Klementem,

(Eulan), výroční a dobytčí trh,

!. první pátek v poutě, 2. r

pn't. Velikou., 3. na sv. Maří Magdalenu, tý

den po ní, 4. ve čtvrtek po nanelmvrtoup.
Pinč. po tři dní, 5. den po rv. Václavu
po 4 dní, 6. v pond. po všech Svatých,
po 4 dní. Týdní trhy každé pond. na kona,
hovězí dobytek a rozličné jiné zboti.

(Starkenhach),ty pondělky: Kamenice

!. po jmenu Jdíše, 2. před Velikonocí,
3. před av. Duchem. 4. před ar.!nkubem,
5. před sv. Divišem, m5. 8 dní, 6. před
Vánocemi. Týh. trh na obilí, potrnvn,
přízi a plátno každou atředn.

Jílowé

po viech Svatých. Trhy — dobytek iaidó
pond. od rv. 3 Krůtí! až do nanebevat. Páně.

1. druhý den po sv. 8 Králich. .loaal'ov

.lnmmčř.

čar-ků (BóhlniSch-h'amnitr)

ty pondělky: 1. před av. Duchem, 2. po
Porciunkuli, 3. před sv. Havlem. Týhodní
trh každý outerý.

Kamenice—. trhová..

výroční n dobytčí

trhy ty čtvrtky: 1. třetí postní, 2. pátý v
poutě, 3. na zelený. 4. po ar. Prokopa. 5.
po natoz. P. Marie, 6. po všech Svatých.

první pondělí víístop., připadne-lí na evi
tck. tedy následující všední den.
7. po početí P. Marie.
(Kamaik), l. na sv. Aloinia dne
.lllovi (Eule), !. v pond. po 3 Králích. Kamýk
21. června, 2. no sv. Jakuba 25. července
2. v pondělí po Božím Tele, 3. na ev.Va
vřince, 4. na sv. Lukáše, 5. v pond. před
3. na av. Františka Seraf. dne 4. října.
(Gangl. výroční trhy: 1. ve čtvrtek
av. Kateřinou; týh. trhy: 1. ve středu před Kaňk
Velikonoc-j. 2. na sv. Tomáše.

.llndřlclwvlce

(Heinrichagrúnf.t. \'

pond. před sv. Janem íířt., 2. v pand. před
av. Havlem.

Jirkov vízllorclt.
Jiřetín

llořejii

(Obergeorgentlial),
ty

pondělky: !. na maaop., 2. po sv.Jíři, 3.
po naroacní P. Marie, 4. po všorh Svatých.
Týhodní trh každý pátek.

Jlřctín

Dolní (Niedergeorgenthah,1.na

lv. Vojtěcha. 2. v pond. po Boiím Těíe,
3. v pond. před rv. Natoušem, 4. na ev.
Mikuláše.

.lt-tabulce,

ty pondělky: [. po ev. 3

Králích, 2. na av. Matěje, 3. po květně
neděli, 4. po Velíkonoei, 5. po avatoduš.
avitcích, 6. na sv. Maří Magdalenu, 7. na
ra Bartol., koňské a dobytčí May po 8
dní; 8. v pond. po av. Matěji, 9 v pond.

před květnou neděli, 2. v out. před ev.
Duchem. 3. v outerý před ev. Bartolomé
jem, 4. ve čtvrtek po av. Havle. Na do

bytek: [. ve čtvrtek po naroa, P. Marie,
2. ve čtvrtek před jmenem P. Ježíše, 3.
před sv. Markem, 4. ve čtvrtek po av.
Kateřině.

lla-plíce,

1. v pond. masopustní, 2. na

av. Prokopa, 3. na av. Šimona a .ludu.
Týdní trh každou sobotu.
.

Karlovy

Vary (Karíabad),1 třetístředu

v dubnu, 2. první středu v měnící říjnu.
Trhy na koně a jiný dobytek poulední pon
dčíí v červnu, kaidý čtvrtek týh. trh.

Kasejovice,

výroční.a trhy na koně a

hovězí dobytek 1. den po sv. 3 Krilích,
2. v out. po provední neděli, 3. na av.
Jakuba, 4. den po sv.Jíljí, 5. na av. Vor
šila. Týdní trh na dobytek každý kn—
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tcmbrový pátek, ve středu před udí-ným
čtvrtkem, pak každý pit. až. do všech Svet.

Malovice,

první čtvrtek po Ilromnirính,

Kopidlno,

!. vcstřednpo Velikou.,2.8v.nn

Prokopa, 3. ve středu před nar. I'. Harír
4. ve středu |||-cd pořetím P. Marie.

na Filipa a Jakuba, ve čtvrtek po Vavřinci. ltonteleo,
! ve čtvrtek po jnmuu l'. .lt-.—
výroční koňské a dobytčí trhy
iíiac, 2. pt! sv. Mntouií.
ty pondělky: 1. po novém roce. 2. po ucitele-c černý (Srlíwankostulnc).1.
květní: neděli, 3. před sv. Duchem, 4: na
v pond. po neděli Rog-te, 2. na sv. Jana
sv. lílnří Magal., 5. po narození P. Marie,
lít-t., 3. Ve čtvrt. před slavn. nujnliiv atrií.. 4.
6. po sv. Kateřině.
nasv..\lirh. arrhanj. (x.večtvrt. před všemi
“dýně
Nová (Neugedein),1. \! pond.
Sv. 6. v pon. před poč. F.Mnr. Pokaždé spolu
po sv. 3 Králicb, ?.. pond. po Vi-likonoci,
tuků trhy na dobytek.
3. na sv. Bartoloměje, 4. na sv. Ondřeje. Ido—telet—.utl bulu-.nl (Elbckostrletz).
'l'ýdnl a dobyt-“zitrhy od 2. portnibo týdnu
výroční, koňské a dobytčí trhy: 1. v pon
a) do sv. Martina každý pátek.
důlí po nv. Matěji, 2. ve čtvrtek před na

Kouří-|.

lilrclwnbirlt

(v Chlebskémkraji) výr.

a dobyt. trh ve 4. pond. v březnu a v l-íjuu.
Dobyttrhy kai. 4. pond. ve všech měsích—h.

sv. Jakuba. 5. na povýší-ni sv. kříže,
6. na Šim. a.!udu. Raid. sobotu týbodní trh.

ty pondělky: !. po obrir. sv. ldouleler

Ill—dno.

Pavla, ?. po sr. Vilu, 3. po sv. Václavu.

Illntlruby

(Kladnu),

(lílósterle), výroční n dobytčí

trhy ty pondělky: 1. před llronmíccmi, 2.
před sv. Johannou král., 3. před sv. Bar
tolomčjem, 4 před sv. Martinem.

Prípa—

dne-li na ten den svátek.- odbývá se trh o
osm dní dříve. Týhodni třh kuždou středu.

ldlatovy,

ty outerky: -přod ohrác. sv.

Pavla, 2, po uodčli líantate, 3. po sv. Ili—

líanu, 4. po sv. Jiljí, 5. po av. Kateřině.
[tlení—i (lllan—ieh). 1. na sv. Matěje, 2.
v outerý po sv, Trojici, 3. na sv. Lucii.
Týdni trhy po celý půst.

lthuníntChlomín),ty

pondělky:Lpo Hrom.

nících, 2. v třetí měsíce května, 3. po
P. Marii Sněžné, 4. před všemi Svatými,
týb. trh každé pood.

ltněžolno-li

(Fůrstcnbruck),výroční a

dobytčí trhy ty pondělky: 1. druhý po sv.
abianu a Šebastianu, 2. druhý v postě,
3. po Volikonoci,

4. před navštíví—ním P.

Marie, 5. před nanebevzetim ?. Marie, 6.
po jmenu P. Marie.

novýQNeuknín), 1. v poslední ma

sopustní čtvrtek, 2. po květně neděli, 3.
na sv. Víta. 4. ve čtvrtek po sv. Vavřinci,
5. na sv. Ludmilu, 6. na sv. Vendelína, 7.
na sv. Barboru.

Italian-c..

nad Orlloi, výročnís pl't'd

rhátejicími trhy na koně a hovězí dobytí.-h:

1. ve středu pří—.d 1. na av. Dorotu, 2. ve čtvrtek předl-vět

kt'čtnou nedělí, 2. v pondělí po Božím Tělo,
3. na sv. Jakuba, 4. na sv. Matouše.

Klášterec

Knín

lezcnirn sv. Kříže, 3. na sv. Víta, 4. na

!. na av. Filipa a Jakuba, 2.

nou neděli, 3. v pond. po nanelmvstoup.
Páně, 4. na sv. Bartoloměje, 5. na sv.
Karla Bor. Trh týh. každý čtvrtek.

Mariany,

1. ve čtvrtek po Velikonorí,2.

ve čtvrtek po sv. Duchu, 3. na sv. Vavřince
dne IO. srpna, 4. na sv. Matouše.

Králíky

(Grulirhh I. ve čtvrt.předllromn.

2. ZM" čtvrt. po Velikon., 3. Ve čtvrt. po sv.
Anně, 4. po av. Luk. Týdní trh každý pon

Připadne-li na pondělek svátek, týdni trh
odbývá se v úterý.

ll ralovlce.

výroční,koňskéa dobytčítrhy.

1. ve čtvrtek před nvčstováním ?. Marie,
2. v pondělí před ev. Petrem & Pavlem.
3. v pondělí před nam-ben. P. Marie, 4
ten čtvrtek před sv. Hat-lem.

Kralovice

nad Labem

Kralovirc, 1.
to středu po
Nrnlupy,
1.
slředu pred
ve středu na

tu ati-edu před n. .liljim, 2.
všech Svatých.
v out. po Velikonoci, 2. vc—
naroz. P. Marie. Týdní trh
rozličné potravy.

Králův

čiliDolno

Městec (Konigsstadtl),trhy vý

roční _a na hověti dobytek ty pondělky:
1. po sv. 3 Králírh, 2. po Qnasimodoge
niti, 3. po Božím Tělo, 4. na av. Bartol.
'l'ýdni trhy na obilí po celý rok v pátek.

Nrnuline

(tiraslítz), !. den po sv. Jana

líh., 2. 2hé pond. po sv. Michala. Trhy
na dobyt. 3. středu kaůd. druhého měsíce.

na sv. Vavřince, 3. na sv. Ondřeje.
lh'r'uné
doly (Sa—honthal).
1. ve čtvrtek
Molin nový (Neukolin). výroční a před— pred sv. Václavcm. Týdní trh každou sobotu.
rhiizcjírími dvoudenuimi trhy na dobytek : ldi-Inca, l. na tučný čtvrtek a ty čtvrtky:
l. v pond. po poslední masopustní neděli,
2. po av. Duchu, 3. po av. Bartoloměj,
2. v pond. po,svátostech, 3. na sv. An
4. po rv. Kateřině.
tonína Pad., 4. v pondělí po sv.Bartolom., lli'lvaoudov,
na pondělkypo sv. Jiří ::
5. na sv. Františka Seraf., 6. v pond. po
Jiljí. Týdní trh každý pond.

ev. Ondřeji. Týdní trhy ve střodu :! v pátek.

Idoloveč

(Kolautschcn), 1. v outerý Veli

konočnl, 2. na sv. Jana llřt., 3. v pond

přcd sv. anlem;_týhodní trhy: !. druhé
pand. po Velikonocí a po sv. Martinu.

Krucembnrek,

lírucburek(lírenzberk),

výroční a dobytčí trhy ty pondělky: 1.
před ílromniccmi. 2. po nanebevsloupeoí
Páně, 3. po ev. Václavu, 4. na sv. Kate
řinu. Kaidý čtvrtek týhodnl trh.
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Krumlov

čelný (Bdhmísch-Krurnau),
!. Liblín,

ve čtvrtek po středopostí, 2. ve čtvrtek
po Božím Tele, 3. v pond. před sr. ilavlem.
Padne-lí nv. Havle na pondělelt, odbývá se
trh 0 týden dříve; 4. na av. Kateřinu. Trhy
Ill dobytek od av.Jíří až do sv. llnvla každou
středu ; týhodnl trhy každou středu a sobot.

Ill-uplne

(Groupen), ty pondělky: Lpřed

Sv. Duchem, 2. před rv. Viclnvetn.

lití-fy

!. ve středu po ncd.Litare, 2. ve čtvrtek
po nedělí Kantate, 3. ve čtvrtek po pozdvi
ieni lv. Kříže,4. na sv- Bohumíra 8. líatop.

(K6nigseck),ty pondělky: !.

po Hromniclch, 2. po Miaeríkordín, 3. po
sv. Nalouií, 4. na dušičky. Trhy týdní n
dobytčí každý čtvrtek.

Harnžvart,

Knšvnrda, !. o sv. Jiří, 2. o

!. vetředopoatí.2. ten den

před nanebevrt. Páně, 3. na ".Bartolom
4. ve středu po av. Václavu. tu středu po
sv. -Mnrtinu. Každou středu týh. trh.

laiebiteiu

(Liebemtein), [. v pond. po

neděli adventní.

(Hůhnerwaucr), výroční trhy

na dobytek: !. v pond. po Velikonoci, 2.
v pond. po Sv. Duchu, 3. no sv. Jana
Krt., 4. v pondělí po nanehevz. P. Marie.

v pondělí před první

Lipna čeaiu's (Bobmioch-Leipa),!. večtvr
tek po av. Horké-tě. 2. ve čtvrtek po .v
Muru'nu, obo po 8 dní. Připadne-li av.

ilnrkéty neb av. Nlrtínn na čtvrtek, učne
trh téhož dne. Trhy na dobytek:
ty
středy: !. po středopostí, 2. po Božím Téle,
3. po sv. Burtolomčji, 4. po IV. Martinu,
každý trvá 2 dni_

Lipnice,

nv. Michala arch., 3. 15. prosince.

lčnřivorly

Libochovice.

nan-št. I'. Marie, 2

(Kriegcrn),výroční . dobytčítrhy:

Ital-init

ty pondělky: !. po Lil-re, 2. po

av. Filipu & Jakubu, 3. před Bol. Tělem
4 po sv. Jiljí, 5. před IV. Martinem.

výroční koňukč a hovězí trhy:

[. v pond. po rv. Blírilich, 2. po Judika.
3. po sv. Petru a Pavlu., 4. před ov. lh
vlum, 5. po nv. Tulartínu, 6. před Vinooelni,
Trhy na vlnu: [. na lv. Florinnn, 2. v

poml. po sv. Havla. Trhy nl dobytek:
]. každý pond. od 8. ledna od do 9.liatop.
Týdni trhy každý pitek po celý rok.
Kynžvart
(KOnigswort), výroční dobytčí Lišov, [. nn velkOnočnlouterý, 2. n. sv.
Bartoloměje, 3. na sv. Ondřeje. Týhodni
| koňské trhy : i. na av. Joselo, 2. vpond.
lrh ve čtvrtek.
po sv.blurkétč, 3. v pond. po všech Sva
l.!tcň,
!. na čtvrtý ponddlek po novém
tých. Trh na obilí každý čtvrtek.
5. v pond. po av. Havla, 6. v ouL pred
av. Tomišem apost. Každou středu týh.
trh nn dobytek a rozličné krimské zboží.

bundička-man

(Lnndskron), [. v outerý

po 3 Krilích, 2. v out. po ned. Judiko,
3. na avatodulní outerý, 4. na evp Maří
Magdalenu, 5. v outerý po sv. hlatouši.

Ledeč,

i. v outerý po nedělí Septuageaima,

2. den před nanehovotoup. Páně, 3. den
před ".hlaří Magdalenou. 4. v outerý po
sv. Jiljí, 5. ve čtvrtek před ev. Havlem.

Loukov.

1. dne 19. břeuna, 2. dne 4. červ.,

3. dne 6. zil-i, 4. v první pon. v adventé.

Levin, Ill sv. Matouše Evlng.
Lhenice (Elhcnítr), !. na zv. Fabiana a
Sebestian., 2. na sv. Jiljí, týh. trh kaiduu
středu.

Libáň.

Trh Ill přízí na sv. Linharta.

v outerý po ov. Matěji,poav.Tro

jici, po sv. Bnrlolomčji

& po sv.

imonu

: Judč. Týdenní trh koidý outcrý.
tiun-ec (Reichenberg), ty pondělky: !.
po bílé neděli. 2. před sv. Vítem po 8
dni, 3. po nnror. P. Marie po 8 dní, 4.
v pond. | v ontcrý po 3" neděli v říjnu,
5. v pond. . v onterý před první nedělí

roce, 2. ve středu před Sv. Duchem, 3, na
sv. MaříJul-gd., 4. ve středu před sv.“íclu.,
5. na sv. Alžbětu, tdi vždy trh nl dobyt.

Litoměřice

I.liolnyiie

Litetbnehy
Litvínov

(Obcrleutensdorl'), !. ve ati-edn

po kvétnč neděli., 2. na sv. Maří Magdu.
Innu, 3. na av. lllichalu, 4. v pond. po

všech Svatých.

v sobotu před bílou neděli.. v sobotu 8 dní

Loket

!. vpondčll po jmenuPina Ježíše,

2. no popelem utiedn, 3. v pand. po sv.

Jana Nep., 4.vpoud. po ".Prokopu, 5. v
pond. po nanebovr. P. Marie, 6. na sv. Havla.

(Lauterbach) výroční . do—

bytčí trhy: 1. na lv. Jano Křt., 2. První
pond. po růžencové slavností.

Lochovice,

Libice,

]. dne 27.lednana av.Chrisost.

-—2. dne 1. kvčt. nanv. Stnníal. -—3. dne 5.

září na sv. Víkt.— 4. dne 6. listop. na sv.
Leonnrdn.-—- Kdyby některý z těchto trhů
připadlna pátek, na robotu. na neděli nebo
svět., odlolí se na příští úterek. Trh dobytčí
jest v pon. před trhem výr. ;padne—Iivýroč.
trh na pon., je trh dob. v pát. před výr. trhem.

ldveutní. Trhy no vlnu: !. v outerý .
ve ltřcdu po Sv. Duchu, 2. v outerý ! ve
lti'edu po sv. Michala. Trhy na dobytek:
před [. neděli adventní. Týdnl trhy kaidč
pondělí . čtvrtek.

(Leitner-ita),ty pond. 1. po

Scxngesimn, 2. po Klntote, 3. po naneh.
P. Marie. 4. po sv. Kltelině. Týdní trh
v sobotu a v outerý.

!. na sv. Jiří, 2. na sv. Ilia

tčje, 3. na sv. Leopolda, 4. den před uv.
Janem Křtitelem.

(Ellhogm), !. na zelenýčtvrtek, trh

na chléb, 2. dne 1. května, 3. na av. ar
tina bisk., 4. ve čtvrtek před Vánocemi,
pouae na chléb.

Lomnice,

!. na sv. Jiří, 2. na lv. .lana

Křt., 3. na sv. Michala.

Lomnice,

i. druhý čtvrtek postní, 2. ve
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čtvrtý: před lv. N. Magdalenou, 8. před
IV. bimonem a ludou. Hlavní trhy na
dobytek a jiné věci 1. 8 dní po vstoup.
Páně, 2. ve čtvrtek po Boi. Tele. Týdni
trhy každý čtvrtek.

honny.

výrobní & dobytčí trhy : !. v pond.

:: nůsledujici dní před tučným čtvrtkem.
2. v pond. u v outcrý před nanebevatoup.
Páně, 3. ve středu po narot. P. Marie po
8 dní, 4. ve středu a ve čtvrtek po sv.
Šimonu a lodě.

Louňovice,

(Lobosic). !. den po Litera.

2. po lv. Trojici a dobytčí trhy:

1. v

pandí-Jí po neděli Lůtarc, 2. den po sv.
Trojicí, 3. den po nama. P. Marie.

Lubenec

(Labem), výroční ». dobytčí

trhy: í. 2hý pond. po llromnicích. 2. ve
ttředu před sv. Václavem.

Lukavice

ve středu po sv. Jiří. Týh.

trh každou středu.
Luže, 1. ve středu před nalezen. sv. ltřítc,
2. ten den po sv. Petra a Pavlu, 3. ve
středu před povýš. av. kříže,

4. dne 4.

!. v pond. po av. Trojicí, 2.

Ty pondělky: l. po sv. 3. Krélích, 2. po rv.
Josefu, 3. M dní po Sv. Duchu,4.pojménu
?. Marie 5. po svatém Martinu.

"četa \ ové null Netají (Neustadt),
výroční a dobytčl trhy: !. na sv. Anežku,
2, na sv. Jiří. 3. no sv. Jana a Pavla, 4.
na den povýšení sv. kříže. Týdní trh na
přízi a obilí každou středu a sobotu

ty ůtyrtky: |_ pred sv. 3 "čiov

Králi, 2. před sv. Ilehořem, 3. před sv.
Vojtěchem, 4. na sv. Víta, 5. na sv. Maří
Magdalenu, 6. ve čtvrtek před av. Barto
lomějem, 7. před sr. Václavem, 8. na sv.
Lulráte. 9, ne av. Barboru.

Lovonlce

Wericha,

na sv. Vavíince,
na av. Martine.
Městečko
“eské3.(FriedlňnderNeustadtl),

(Einsiedl),ty pondělky:1. druhé po

Velikonoci, 2. po av. Janu lít—t.,3. před n
Havlem.

nýtu

(Mouth), l. vpond. po první neděl

po velíltonoci, 2. v outcrý po sv. Trojici,
3. na sv. Matouše.

ným

Vysoké

:llohenmauth),!. první

čtvrtek v postě., 2. v outery'“ po av. Filipu

. Jakubu, 3. v outerý po IV. Petru a
Pavlu, 4. v outerý po nanebenetí P.Bh—
rie, 5. v outcrý po sv. Františku Ser., 6. r
outerý před sv. Lazarem. Dobytči trhyzt.
\“ pond. po květné neděli, 2. v pond.pl'ed
sv. Filipvmaluhubem, 3. v pond. po nv.
Petru a Pavlu, 4. r poud, po nanebevzetí
P.Blaric, 5. v pondeliprcd sv. Františkem
Seraf., 6. v pond. před sv. hracem.

.netím-niti.

1. na sv. Dorota, 2. na sv.

Floriana, 3. na sv. Mikuláše.
listopada.
[.)-na, 1. v pond. po sv. Filipu n Jakubu. Mikulov
(Niklasherg), na sv.Jakuba,dne
23. července. '
2. v pond. po Stětí sv. Jana. 'l'ýbodní
Mili-in, 1. na sv. Stanislava, 2. na denn-.
trhy každou sobotu.
Malečov.
ty outerhy: 1. předsv. Mati-jem, Jana lít-t.. 3. 4 června, 4. no den sv.Jin
dřlcha, 5. dne 15. července, 6. na den nato
2. před nancbevst. Páně, 3. před sv. Máří
zeni P. Marie, 7. ne dušičky.
Magdalenou, 4. před naraz. P. Marie, 5.
Milešov
(Milcuhau), výroční & dobytčí
před sv. Martinem biskupem.
"M“: 1. den red arch Gabrielem, 2. v.
!. v ponděli po neděliSexage
pond. po sv. Kntonlnu Pad., 3.vpolíd. po
símn, 2. druhý pand. po Velikonocí, 3.
na rr. Vita, —l.na av. Matouše, 5. na sv.
pozdvliení sv. Kříže, 4. v pond. před ne
rozením Páně.
Barboru. :

ltlunclin,

Havlovice,

t.dnc 14. února, 2. dne 18. Siiletin,
1. to středu po sv. Jiří, 2. tu
října.
středu po svatém Lukáši; každou středu
ňah'uv
(Masohau), 1. první neděli v postě.
týhodní obilní trh.
2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na den na Milín, 1. v masoPustni pondělí, 2. na IT,
rození P. Marie, 4. v neděli po \šecb
Svatých, každý trvá 8 dni. Trhy na vlnu:
t. prvni pitek po sv. Jiří. 2. druhy"pětek
po sv. Jiljí. Týhodní trhy každý pátek.

Měděnec

(Kupl'crberg),!. vpond. po sv.

Ondřeje.

Milevsko

(Mňhlhaunen), l. na av. Josefa.

2. v pondělí po sv. Trojici, 3. na svatou
Markétu, 4. v pondělí po jménu P. Marie,
5. na av. Voršilu; týdni trhy na doby—
tek, obilí a potravu každý čtvrtek.

Vilu. 2. v pond. po sv. Matouši.
(Níemes), !. první pátek v postě
.ličclčin (Miedschin), 1. den před nanebe— ili-noir
vzetím P. Marie, 2. na sv. Šimona | .ludu,
_.2. v pondělí po “.Trojici, 3. v_ponděli po
3. osm dni před sv. Martinem.
sv. Matěji, 4. v pondělí po sv. Sim. a Judč.

Mělník,

výroční,dobytčí | koňské trhy ty

čtvrtky: 1. po sv. 3 Králích, 2 po druhé
poutní neděli, 3. v pond. po sv. Filipu n
Jakubu, trvá 8 dní. 4. v pondělí po sv.

Petru a anlu, o 5. ve čtvrtek ponanebe
vzetí I'. Marie, 6. po sv. Have, 7. na av.
Ondřeje apost. po 8 dní. Týbodni trh

každý onlerf'.

Milotice, (v Píseckemkraji) [. ve stí-edupo
ned.Liture, 2, narv. Fil.. Jah., 3.v pond.
před sv.Pet. aPavlem, 4. vpondčlí po av.
Jiljí, 5. v poud. před sv. Martinem. Týdni
trhy na hovězí dobytek, obilí, dříví, len,
atd: 1. v outerý před velikonocí, 2. v
out. před vánocl, takto ale každou středu
do celý rok.
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“ir-ov vizFriedl-nul.
Slirovleo,

1. na den obrácení sv. Pavla,

2. v pondělí po Litare, 3. na sv. Vojtěcha
4. ve etředu před Božím Tělem. 5 no sv.
Prokopn. 6. na den Marie Sneine, ?. den
po narození Panny Morie, 8. v pondělí
před ev. Havlem, 8. na den obětování
Panny Marie.

!llůtlrov

\'ečtíoy,

2:37

výroční i trhy na koněnhcrčaí

dobytek, 1 první pondělí v postě, 2. v pon.
před nanebevxetím Penny Marie, 3. na sv.
Jakuba, 4. v pondělí po rvntčm Michala,
5. v pondělí po všech Svatých.

\ejti-slto,

Nýrsko(Ne-nero).1.v pondělípo

nonebevst. Páně, 2. v. pondělí po noro
zeni Panny Marie.

(Wichstidtl), 'I. 23. dubna 2. Nehvizdy (Grounehwizd), výroční.: do
bytčí trhy ta na koně : vlnu,í.va čtvr—
tek po nalezení sv. kříže, 2. druhý čtvr
1. v pondělí po jménu Pěna

dne 30. listopnda.

Nllanovice,
Ježíše,

2. v outerý po

outerý

po sv. Vítr:, 4. v oulerý po sv

VC'ÍkWOCis 3- V

Kateřině,

.

“nic-hovno,

ve čtvrtek po sv. Václavu, 5. na av.an
tiškn Xav., 6. den před štědrým večerem
týbodní trh každý čtvrtek.
;

[. na sv. Fabiana n Šob.. 2. na

sv. Josefa, 3. na sv. Filipa a Jakuba, 4.
dne 2. srpna, 5. dne 24. srpna, 6. dne

(Brd;),rýročni :: trhy na dobytek: 1.

v pondeli po Okuli, 2. v outerý avotoduimi,

3. naar. Jiljí, 4, vpond. po sv.Bnrlthnrdu.

lice

(Kornluus), výroční & trhy na do

bytek: 1. v pond. po nedeli Olmli, 2. den
před nancbevrtonpením Páně. 3. dne 2
runa.
.

Mienogh

Boleslnvskémkrajiny středy: ]

restřddnpo jméno Ježíte. v 2. po sr. Fil. &
Jak., 3. ve středu před sv. Vúvl. -— 4. po ov

Martinu. lllnvni týdenní trh ve středu po sv.
Josefu a ve středu po nuvštivení I'. “nrie. —
Týhodni trh každé pondělí.

tůchu, 2. den po rv. Nichnlu.

Mladějov, (Mnttersdorí'), dne 24. srpna;
týhodni trh hidý čtwtclt.

Načeradec.

(Pomeisl), !. v pondělí před

narozením P. nrie, 2. na sv. Mikuláše;
trhy na dobytek 8. dní trvající: 1. nn
Remín.. 2. na nv. Víla.

Kateřinou.

výroční n trhy na koně oho

včrí dobytek: I. v pondeli pollromnicích
2. na sv. Jana KřL, 3. druhý pond po na
neberzetí P. Marie, 4. na sv. Michala.
Velké trhy na koně a hovězí dobytek: 1.
v outerý velikonoční, 2. v outerý mlo—
dušní; lyhodní trh na obilí : hovězí do—
bytek každé pondělí po celý rok.

Netvořice,

výroční ntrhy na dobytek: !

dne 4. března, 2. dne 17. května, 3. dne
27. rrpnn, 4. dne 16. října.

Wealth-chen.

1. druhé pondělípo veli

kouocí, 2. v pondělí po pozdvižení rva
teho kříže.

1. den po sv. 3 Krilícb, 2.

den po Hromnicích, 3. nerv. Mirka ovan
gelistý. 4. v pond. po Božím Tělo. Tý
hodni trh. každý čtu.-tek po celý půst

1. dne 3. únor-, 2. v outerý

evatndušní. 3. dne 3. srpna, 4. dne 29.
září.

Nevděky

(Nendeck), ty pondčly: 1. před

květnon neděli, 2. po sv. Michala, 3. před
všemi Svatými.

(Nadějkou), výroční. dobytčí Symburk,

trhy: !. v outerý po sv. Rudolfu. 2. na
den sv. Štěpána (2. srpna). 3. \ pond.
před ovat. Teruii.
4. v pondělí před av.

Vicemilov,ty středy: [. ve

středopostí, 2. po ev. Janu lířt., 3. po po
výieni av. kříže.

"lednice

(Giosohihclí.ty pondělky: ].

před Velikonocí, 2. před Sv. Duchem, 3.

1. posledníamet

předpostem.

2. na rv. Víta, 3. na sv., Martina biotopu.
Každý čtvrtek týhodní trh.

Snoevrlry

Nepomyšl

výročnía dobytčí trh;: 1. Neveklov,

první outerý v maaopnetč. 2. v outery' po
květne neděli. 3. v ontcrý posvntodu'snich
lvůtrích, 4. ve středu po nv. Jakubu, 5.
ve středu po jménu P. Marie, 6. na av.
Tereoii. ?. v onterý před vánocemi.

Náchod.

1. den po Hromnicích,2. ve

stř. po Jubilňte, 3. ve středu po rv. Janu
Ill-t., 4. ve středu po av. Matouš, 5. ve
středu po sv. Barboře; každou středu od
Hromnic ei doov. Jana Ill-tit. týhodní trh.

(Smečno), [. den po sv. Voj \'enutupov.

Mumlfaj

\adějluw

rie., 4. v pondělí před sv. Václavem, 5.
\' panděli před první neděli adventní.

Nepomuk,

Netolice.

24. října.

nout

1. v pondělí předsv. Ma

tějem, 2. v pondělí před Svatým Duchem,

ty středy: po nenehev-tou— 3. ve čtvrtek před nnncbevzetím P. Mn

peni Pinč, 2. před Božím Tělem, 3. před
narozením P. .Mnrie, 4. na er. Martina
biskupa. Hlavní trhy na dobytek. obilí :
roxličoe věci: 1. na tučný čtvrtek. 2. na
zelený čtvrtek, a_n: sv. Jakuba apost., 4.

llulielr.

tek po povýi, av. křiie, Isaidý trvá 8 dní.

\'ech-nlce,

(Nurnberg), výroční| době.

trhy: i. ve čtvrtek před první postní ne
dělí, 2. ve čtvrtek po rv. Norbnrtu, 3. ve
čtvrtek po rv. Havla.

po sv. Mol—íMagdaleně, 4. po av. Borto

Iorněji, 5. po n.llnt'lu; týhodní trh každý
čtvrtek na přízi, plátno, obilí . vielikó

krámků zboží.
Oloví (Bleist-dt), 1. v pondělí po Hognte.
2. druhů ponděli před sv. Michalem.

Ondřejov.

1.to středupřed".Blaiejem, :,

15

*
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tu stí-edn před sv. Vojtenhem, 3. muk-.lt av.
Petronílý, 4. nn den av. Markéty, 5, ve
středu před pov'ieníuí nv. Kříže. 6. ve
středu před sv. bímonem n JndOn. h'dyííy

"liter-ý

3. neb 4. výroční trh na ochotu, na ne
děli nneb na nějaký jiný n-ilek pudl. drží
se tu středu před tím.

Prwov.

“paíot'

(Ablsdorl), !. nn tučný čtvrtek.

2. v pondělí před Sv. Duchem, 3. ve čtvr
tek po Mlňi Sněžné, 4. druhý čtvrtek po
početí P. Marie.

opočno,

!. na sv. Marka dne 25. dnlma.

2. na sv. Mikulčic dne 6. prosince. Trhy nn
koně a rozličný dobytek, jakoi i jiné zboží :
1. na obrňs._ sv. Pavla dne 25. ledna. 2.
na nvntého l'lehoře dne 12. března, 3. v
pátek před sv. Jiřím. Trhy nn vlnu: ]. na
IV. Petra a Pavla dne 28. června, 2. na

atčtl iv. Jana dne 29. srpna. Trhy týhodni
na obilí a kmmůhké :boíí každý pátek.

"tečnu

(Ošíe), ly pondělky:]. po čtvr

té postní neděli, 2. po rv. Vitn, 3. po
třetí neděli v říjnu, 4. před sv. Tomášem.

lhtrov

(Schlnrkenwerth), i. v pnnd. po

Septuagenime,

2. v pane!—lípřed sv.

Ila

vlem; trh týhodní každé pondělí.

Oudllcu

(Eídlítn, výročníadobýtoítrhy:

1. ve čtvrtek po smrtelné neděli, 2. v
pondělí po nnroxení Panny Mín-ie, 3. v
pondělí po av. Kateřině; při každém vý

ročním trhu je“ apolo trh na doh.. jakož
každý čtvrtek týhodni trh na obilí, palivo
& potravní risobý.

Ilunnit

(Unhošt), 1. den po novém ro

|Nenmarkt), 1. třetí pon-l. v postě

2. pond. po květ. ned., 3. na sv. Jana
lířt.. 4. ve čtvrt. před sv. Havlem, 5. v
sob. před Ad. n Evou.

!. v pondělí po nedělíIíaulate, 2

na sv. Annu, 3. v pmděli před sv. Havlem,
4. na av. Barboru. Týhodní trhy od stře
dopostí až do začátku adventu na kouč
hovězí dobytek. obilí, vínu ntd.

Patta

\'ovů

(Ncupakn). l. v onto-rýpo

jmenu P. Ježíše, 2. v outerý po nedělí
Bogota-, 3. v onterý po Božím Tele. 4. na
sv. Vavřince. 5. v outerý po sv. Matouš-.
Každý nterek týhndní trh na obilí. vařívn
n všelihe potravní včrí.

Pardubice-...

I. ve. sti-edu po Hromnicrírh,

2. v pond, v křižování týdnu. 3. na sv.
Viktorína. 4. v nnterý po pořetíP. Marie.
Trhy on dobytek: 1. v pood. před Hraní—
nícemí. 2. v pond. před křížovou neděli,
3. v pond. před ev. Víktorínum. 4. vp0nd.
pí'wl pučetim Panny Marie. 'í'ýhodni trh
každý pntck.

Peel“-

(Pr.-kam).I výroční, líní-ské a do

hýtčí trhy: l. v pond. po zev. 3 Iín'ílírh,
2. v pond. po Sv. Dní-hn. 'l'ýhodní trh
kntdun středu.

Pečky

(Petsvhkun), l. v pond. po jím-nu

P. Ježíše.. 2. na sv. Jana Nep.. 3. na sv
Vavřince. 4, v poml. před av. Martinem,

Pelhřimov

(Pilgram)tý outerký: 1. po

novém roce, 2. po středopostí. 3. po Bo
i_im Tele. 4. po uv. Bartolomějí, 5. po sv.
Simonu n Jndč. Trhy na duhýtek každou
středu poutní, pak 1. sobotu po křídové
neděli. 2. v sobotu po sv. Troji.-i, 3. v

ce, 2. na sv. Josefa, 3. den po av. Petru
. Pavlu, 4. ve středu po sv. Františku
Serel'., 5 v pondělí po av. Martinu.
sobotu po sv. Prokopa. 4. v sobotu po
povýšeni sv. kříže. Trhy na koně klžde
Oupioe
(Eipeí), !. nn Hromnice, 2. v on—
terý po sv. Jakubu V., 3. v onterý po
pand. před výročním trhem. 't'ýhodni trh
každou sobotu.
rtf-tém Jiljí, 4. v outerý po sv. Mnrtínn.
(Bííríngen), první pood. músíre
Týdenní trhy, t. v out. před velikonoc—í, Pornlnlt
eííří nneh po svůtkn Aniela Strážce.
2. v Oul.. před evatoduiními svátky, 3. v
(Poternvalde), í. v pond. tí
out. před lv. Havlem, 4. v nuterý před l'utrovlcrvanOceím.
dní před Sv. Duchem. 2. v pond. l-í dní
“osoby (Pollmkírehen'í, l. v pondělípo
před císařským posvícením.
Hromnicleh. 2. dne 22. červenec., 3. dne Pilníkov.
I. v outerý velikonoční,2_ na
sv. Víta, 3. na av. Simona " Judn.
28. října. Každý pondélek trh na dobytek

| ohilí.

"ul“

nad Label"

i dobytčí

(Ausaíg'l.výroční

t_rhý ty pondělky:

1. po ev.

Fabiana a Sebastiana, 2. čtvrtý před Ve
likonocí. 3. po sv. Markétě, 4. po sv.
Bartolomějí n 5. po ev. Martinu.

ono“

nad

orlici

Piatak,

na den povýš.sv. kříže. 5.na sv.Alihětm
l'íňelí. tý pondělky: í. první v postě, 2.
po nanebevz. Funny Marie, 3. po povýší-ní
sv. kříže. 4. po všech Svatých,

(Wildenschwert'),l'lnnů

výroční trhy : předcháeejicími dohyti—ímí:
!. v out. po středopostí, 2. ne IV. Víta,

3. na sv. Jakuba, 4. v out. po narození
Panny Marie, 5. no sv. Martina. Každou
sobotu trh na len, přízi, plátno n vlnu.

Oni“ (Anselm), í. pátou středu postní, 2.
Ill sv. Jana Křtitele 3.nu ".Bnrtolorneje,
.. na rv. Šimana . Juda.

1. třetí čtvrtek v postě, 2.v outcrý

po sv. Trojicí, 3. na sv. M, Magdalenu. 4.

(FlonvChIebsk kraji), l. na sv. Torn.

Akr., 2. v úterý po květné ned. -— 3. \“
pond. po nenehevstoup. Punč. V pondělí

na dobytek | v sobotu na obilí.

Planá

lion-nl í. druhounedělípoíírom

nících, 2. 2hou neděli po velikonoci. 8. na
sv. Mnrkétu. 4. na sv. Michal-; týh. trh.
každý outerý.
_

Plaňany. 1.ne„hmm

: Sebastiana,
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2. na sv. Matěje., 3. v svatodušní

pond.,

l'oleň,

(Pollio), 1. na av. Markétu, 2. na

4. na av. Jakuba.
duší,Mt y.
!. ve středu po av. Matěji, 2. po
Plank—.c, ty čtvrtky: 1. po Quasím. po Polna..
av. Filipu : Inkubu, 3. po av. Vito, 4.90
8 dní, 2. po rozeslání sv. apost., 3. po
rv. Václavu.
povýšení sv. kříže po 3 dni. 4. po sv.
Spálené, (Brennporičen)
, |.
Hat-lu, padne-lí lv. llavla ve čtvrtek, ten l'ui'lči
na sv. Josefa, 2. ve čtvrtek po Sv. Duchu ,
samý den; lýhotlní trhy: !. na velký pú—
tek, 2. na sv. Tomáše, a od sv. Josefa ni
3. v pondělí po sv. BartoIOměji, 4. v druhé
pondělí po av. Martinu.
po sv. lluvlu na rozličný dobytek každe"
sobotu.
Fontolopny
(Poatelbcrg),výročnítrhy:
l'l-tnn
(Platten), ty pondělky: 1. před Sv.
!. v pond. před Vclíkonocí. 2. v pond.
po rv. Trojici, 3. den po nnnebovzetí P.
Ilut-hena, 2. po Sv. Duchu, 3. po av. Vn—
vřinci.
Marte, 4. na av. Ondřeje ap.; týhodnl trh

Flautre,

každou středu.
výroční: dobytčítrhy: |. v
!. dne 30. května. 2. dne 5 .
pondeli po llrontnicíeh, 2. vv. středu po Postl-plec,
září, 8. dne 15. října, 4. dne 20. listopad:.
bf. Vojt., 3. v pondělí po nencltevxetí
Praha,
15. březnana star. náměstí;_ 12.
Panny Marie, 4. ve itím-dupo sv. anlu.
května na maloatrnnsk. nimůtí a na Step.
l'l-u—r'i (Pilsen), výroční u dobytčí í koň
ninnástí; [t.června na mul. nám.; 24. aiří
ske' trhy ly pondělky: l. po Bernini.—teens,
nn atarom. nám.; 2. prosince na starom.
?. po sv. Petru u Pavlu, 3. po av. Bar
tulmnčjí, 4. po sv. Martinu. Trh na vlnu
náměstí — vždy “. dní.

drží se úroveň . trhem Petro—Pavelskýttta
trvá plných 8 dní. Týlíodní trhové ve
utíedu a v sobotu.

"oi—útky.

ty pondělky: ]. po jménu I'.

Ježíše, 2.. po nnnebevstoupcní Pánč, 3. po
av. Františku Scr.

Poděbrady,

výroční:. dobytí-j trhy ty

pondělky: i. po sv. Josefu. 2. před av.
.Vlnrkétou , 3. po povýšení sv. kriie,
4. na av. llavla; každou sobotu týhodní
trh.

Prachatice,

1. ve čtvrtekpo av. Skrá

lích, 2. den po av. Jakubu, 3. na sv. Na
téje; týhodní trhy ne dobytek a obilí každý
čtvrtek, 4 níehito hlavní jsou ve čtvrtek
po sv. Matěji . po av. Vojtěchu.

['n'—ice. výroční a dobytčí trhy: 1. v na
sopuuní pond., 2. v pond. po rv. Vítu,_3.
po naltebcvzetí Panny Marie, 4. na sv. Si—
mona a .ludu.

l'roneč,

výroční a dobytčí trhy: 1. ve

ltuvčlí dobytek: !. druhý onterý před sv.
Bartolomějem, 2. v outcrý po sv. Šnnonn

étvrtek po av. Jiří, 2. v pond. před pv.
Mai-í Magdalenou, 3. v pond. před sv. Te
resií, 4. v pondělí před svatou lít-teh
nou. Dolny-tizi trhy odbývají se před po

:: .ludč.

lednem.

"nrllrrntly.,

výroční a trhy na koně tt

"otlhořuny'

(Podersant),výroční a do Protivín.

bytči trhy ty středy: I. po Vclikonorí, 2.
před sv. lluvlcm, 3. před Vánm-cmi. Tý
dni trh každý pátek.

Podmokly,

týdní trh v outerý ní ve

čtvrtek.

Podoly

Bilé

Přelouč.

[. v outerý po nedeli Jndíkn,

2. ten den po navštívení P. Marie, 3. na
proměnění Christa Pina, 4. na sv. Kateřinu;
trh na dobytek vždy 6. června.

(Weisspodol),!. na Hrom Frente-e,

nice. 2. na av. Filipa a Jakuba, 3. na av.
.“. Magdalenu, 4. na sv. Václava.

_

|.na velkonočnipond., 2. ra sv.

Prokopa. 3. na av. Havla.

l. vpondčli po nanebevstoupeni

Páně, 2. po Božím Tčle, 3. po av. Vavřín
Ct, 4. po sv. Kríipinn; týhodní trhy na

Police,
!. v pond. po nedělí Kantňte, 2.
na av. Prokopa, 3. na sv. Bernarda; pl

potravní věcí: 1. na zelený čtvrtek, 2. na
sv. Tomáše: pak od začátku postu až k
dnou—lí ale dva posled. trhy na sobotu, dril
ov. Martinu každý čtvrtek.
! v postní bObOlu,2. třetí
ne \ pond. u osntíden. svobodným prodc— l'i'ibiuhav,
jom kramářakého zboží, koni :| hover. do
pondělí po Velkonoct, 3. v pondělí po sv,
bytka. Týhod. trh každou středu na plá
Petru :: Pavlu, 4, po narození Panny Me
tno, pí-izí a obilí všeho druhu.
ríe. &. po sv. Ondřeji.
"atti-trny.
1. v pondělípo sv. 3. Králirb. l'řibrum.
[. v pond. po llromnícich 2
2. třetí pátek v poctě, 3. v pondeli po
po Velikonocí, 3. na sv. Jana Křtitele. 4.
na av. Jiljí., 5. na av. Linharta aneb v pon
av. Filipu a Jakubu. 4. na av. Jan_a líí't..
dělí na to.
5. na sv. Bartoloměje, 6. na av. Simona

a lmlu; týhodni trh koidý čtvrtek.

Políčka.

[. v pondělí po sv. 3 Králích.

2. třetí čtvrtek postní. 'Š. v outerý před
svatým Jiřím. 4. ve čtvrtek pí.-d av. Janem
_h'rt., 5. ve čtvrtek pred sv. Bartolomějem,
b. v out. před n'. Šiut. a Judou.

l'řibnzy

(h“růhbuu). v pand. po av. Bar

toloměji.

l'řit'lnli

'

(Príethnl), i. nadensv. VaVÍ'inee,

2. v neděli po sv. Jiří; každou středu tý
Iímlní : dobytčí trhy.

Přímětice

(Primera),trhy výroční & na
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dobytek: l. v pood. před nanebevat. Pinč,
2. v pand. po rv. Bartoloměji. V témdni
před adventní nedělí ie po 6 dní trh na
km; týhodní trh každou sobotu.

Rábí,

[. v pátek po sv. Josefa, 2. na svu

tou Trojicí po 8 dní, 3. na svatého Barto
loměje, 4. na rvot. Martína po 8 dní; tý
hodoí trh každou středu.

Rnbitein

lfndouiov

před av. Vie

(Gruber),výroční trhy: l. na

av. anentína u. unora, 2. na sv. Víta 15.
června, 3. na av. Michala 29. aáří, 4. na
dušičky 3. listopadu.

Rudolce.,

!. v pond. po Judíkn, 2. po no

nebevatoupení Páně, 3. po Bočim Tele, 4.
po narou'ní P. Marie, 5. po Lukáii. Zvlá
štní trhy: l na zelený čtvrtek, 2. na sv.
Tomáše apost.; trh na dobytek a obilí
každý čtvrtek.

Radomyšl.
Radonice,

[ na svatého Matouše.
výroční a trhy na koně: ho—

vězí dobytek: 1. v pondeli po neděli Líítnre
2. na svatého Bnrtolomčje, 3. v pondělí
po svete Kateřině.

Radyně

(Ríchenlmrg), výroční trhy na

dobytek: 1. ve čtvrtek po Boiíot Tele,
2. dne 27. srpna, 3. dne 27. listopadu.

Rakovnik

(Hakooir), !. ve čtvrtek po

Reminía., 2. ve středu po Knotdte, 3. na
rozeslání ev. apartolč, 4. na av. Ludmilu,
5. na den av. Linharta', týhodnl trh na
den sv. Tomáše.

!. v suchá dnt před svatým ua

tějent, 2. v pondělí před Velkoooci, 3. ve
středu p'o nanebevstmmeoí Páně, 4. v pno
dělí před Vánocemi

Ratibořice,

(. v pondčlípo av. Fanation,

2. po ev. Torpesu, 3. po av. tčpůno pa—
peži, 4. po ov. Františku Seraf., 5. po
první neděli adventní.

naskytnlce,

!. na av. Matěje, 2. na av.

Harkétu, 3. na dušičky. Poutí: 1. na ovat.
Joaeía, 2. v oktávu Božího Těla; týhodní
trh každé pondělí.

(llahenstcín), í. druhou středu Ronov,

po sv. Jíří, 2. ve čtvrtek
lovem.

Blatt-je.

Rokycany,

I. ve čtvrtek před Velíkonocí, 2.

před Sv. Duchem, 3. před Vánocemi, a
padnmlí na ten den štědrý večer, drží se

trh 0 týden dřín.
Ronov (Bonaperg), I. na sv. Filip: a .la
kobn, 2. v pond. po sv. Petru o Pavlu, 3.
v pond. po narození P. Marie po 8 dní.

Rovensko,

výroční a dobytčí trhy: I.

na av. tři Krále , 2. na sv. Josefa, 3. na
svet. Vojtěcha, 4. na sv. Víta, 5. no nv
Michala, 6. na sv. Martina.

Rožďalovice,

výročnía trhy na koně a

dobytek: 1. ve čtvrtek po třetí neděli po
3 Králírh, 2. po Jodíkn, 32 v outerý před
nnnebevstoup; Páně, 4. ve čtvrtek po rv.
Markétě, 5. po aval. Vavřinci, 6. po sv.
Hat-ln, 7. po svat. Hortinu, 8. ve čtvrtek
v suchém temdní před Vánocemi. Tý
hodní trh karlý čtvrtek.

Roimhcrh,

1. na sv. Fabiana: Šebe

atía'na, 2. na sv. Vojtěcha, 3. v pon.l. před
av. Václavem; trh na chleb on ev.Míku

láie ; týhodní trhy kntdou sobotu

lložltlltal

(Rc-acnthal),\. na av.Filipa a

Jakuba,2. na sv. Jakuba dne 25. tervna
týhodní trh haldou středo.
Roimllnl,
]. v pondělípo Jodí'-', 2. na
av. Filipa a Jakuba, 3. vpood. [m Božím
Těle,

4. na ovat. Vavřince,

5. v pondělí

před lvotým Václavem.

1. v síídepostí, 2. na av. Rumburk,

[. v pond. po obrácení"

Jakuba; týdní trhy: 1. na masopustní ou

Pavln, 2. po avatodnůnirh svátcích. 3- [*ťd

terý, 2. ve atřecln po Velkonocí, 3. poav.
Vim, 4. na av. Simone/a Judu
[

sv. Bartolomějem, 4. po av. anlo:

Rorulnice,

hodoí trh každou ati-edn.

(v Lítomčr'.kraji) [. prvn í čtvrt. _ Rychnov

tý

(Reichen), l. na av. Bartolo

Vpostč, 2 prostřední čtvrt. v postě, 3. v pon. ( měje, 2. na sv. Michala.
(Reichenau), výroční a trhy oa
po květ. ocd. 4. na den rulez. sv. kříže, 5. ; Rychnov
dobytek: !. ve středu po Jmčnu Ježíš, 2.
ve čtvrtek po nanebevstoupení Páně, (5.'
na den nulezení sv. kříže, 3. na av. Pro
vMagdalenu,
pondělí po 8.Božím
Tčle, po
7. ev.
na sv.
ve čtvrtek
.Illjí,Maří
9. ] kopa, 4. nn_avat. Matouše, 5. na av. Lucii.
ve čtvrtek po ar. Václavu, 10. ve čtvrtek Rychnov Ceský, !. v pondělípo Božím
po sv. Martinu. Il, na den sv. Tomáše;
Těle, 2. na svatého Ondřeje; každou středu
týdni trh.
týhodní trhy kaidt': outerý & na obilí koi
rlý čtvrtek.
Rychnov
Z\ový (Neureíchenau), výroční
I':cchstcín Dolni (Uoterroícheosteín),
l.
a dobytčí trhy: I. v pond. po Hronmicích.
na sv. Šebestiána. 2. na sv. Vojtěcha. 3.
2. po sv. Filipu a Jakubu, 3. před none
na sv. Jiljí, 4. na av. Linharto.
bevzetim P. alloríe, 4. po av. Martinu:

Ročov

Mor-nl, městys, v pond. po avčst.

I'. Marie, v pontL po Janu lířt.. v outerý
po Františku Seraf., v ooterý po početí P.

llarír.
Rochlice,

týhodní trh každé pood. on plitno, přízi
ve potravní věcí.

Rei-ice. červená

, (Rothřečic) [. na

av. Jiří, 2. v nuterý po nanobovltoupení
Pinč, 3. na av. Simona nalodi:, 4. na av.
2. po av. Prokopu, 3. po oamhevr. ?. kl, ; _Klloí'inu.
(líardníttočíe),
4. po cia. posvícení. Týdoí trh knidý čtvrt. Rečlce lít nul-uloví.

ty pondělky: 1. po velikonocí,
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|. na sv. Josefa, 2. na sv. Vavřince, 3.
na sv. Matouše, 4. na rv. Martína; trh na

. dobytek každý outerek.
Revnice,
1. v pond. po sv. Matěji, 2. ve
středu před Boiím Tělem,
_ Havlem.

liičauy,

skalice,

ov. Knteřipou.

Skalice ('csků čili\'elků, výroční.
trhy nn dobytek: ]. ve středu po av. Fi
lipu » .laltnbu, 2. po sv. Vavřinci, 3. v ou
t-ry' po sv. Františku Ser., !. po av. Jiljí.
Týh. trh na obilí, přízi n potravní věci
každý oulcrck.

3. před sv.

!. ve čtvrtek po svatém Matěji,

2. na av. Zikmunda, 3, ve čtvrtek po sv.
Prohopu. 4. ve čtvrtek po av. Bartoloměji,
5. v poud. po sv. Václava, 6. ve čtvrtek
po sv. Martinu, ?. v pond. před itedry'm
večerem; týh. trh každou sobotu.

Und-ků,

Skuč.

1. první outerý v postě, 2. voutery

svatorlušni, 3. na povýšeni sv. kříže, 4.
na sv. Lucii. Trhy na koně a hovězí do
bytek: !. na den sv. Karla Vel., 2. na
první outerý poutní, 3. v pátek plul květ
nou nedělí. i. na proměněni Christa Pina,
5. na sv. Martina Disk., 6. na sv. Lucii.

[. v pondělí po jmenu Pánu Je

tíše. 2. po svatém Janu Křtiteli, 3. po
sv. Bartoloměji. 4. po svar. Havlu; týdui
trh každé ponděli.

Sandova

[. na sv. Mateje,2. na sv. Jana

Nep., 3. na sv. Vavřince, 4. v pond. před

(Sudan), !. v pond. po nedeli Slon,"

(Schlnn), ]. na sv. Filipa a Jakuba
2. na. rv. Matouše po 8 dni, 3. na den
obětováni P. Marie. Trhy na dobytek: !.
v pond. po Látare, 2. na den proměněni
Christa Pěna.
Sázava,
[. dne 28. dubnn,2. dne 2. llal0p
!eč, výroční a trhy na koně i hovčaí do blavětín,
1. ve středu před květu-loune
bytek : oamidennimÍrejunhem: i. ve čtvr
deli, 2. po sv. lgnáciu, 3. před av. Vů
telt po sv. Vitu, 2. v pond. po sv. Jiljí,
rlavem, 4. ve středu po obětováni P.
Reminiscerc. ?. po Sv. Duchu, 3. po ovat.
Michala Arch., 4. po druhé neděli adventní,
týhodní trh na obilí každou sobotu.

Marie.

3, na sv. Martina hisk.

Na obilí, vařivo,
vlnu : přiti: !. v outery v postě. 2. v
outerý před stř.-dcposiím, 3. v outerý po
Judika.

ledlec,

Slavkov

Smidary,

í. v pand. po jmenu P. Ježíše,
1. ve středu po čtvrté postní ne.

před av. Jiřím, 3. před Jubile'te. 4. před
av. Bartolomějem, 5. před av. Matouiem.

iíaidou středu týhodní trh

i. ve středu před Velkonocl Smržovka

Sobě-Inv.,
I. \! pand. po obrácení sv. Pn—
vla aneb v pand. před llromnicemi, 2.
před mtodušními svitky, 3. po povýšeni

bidon středu; tah nazvaná kocanda, totii

t. osm dní před sv.

Petrem a Pavlem. 2. Osm dní před sval
Martinem.

sedlu

(Morcheustcrn), l. ve středu

po av. Josefu, 2. po sv. Marku, 3. před
všemi Svatými. Týhodní trh každou středu.

2. ve středu před Sv. Duchem. 3. den před
sv. Petrem a Pavlem, 4. ve středu před
sv. Havlem. 5. den po av. hlurtinu, 6.
ve středu před Vánocemi. Týhodní trh

trhy na len a plátno:

3. na av. .la—

kuba Většího, 4. ve čtvnek po narozeni
P. Marie, 5. na sv. Lukáše. Každou sobotu
trh na obilí.
Smiřicv.
1. ve utře-dupo Hronluicích, 2

déli, 2. v pond. po nejsvětější Trojici, 3.
ve středu po navštívení P. Marie, 4. na
sv. Bartoloměje, 5. na nv. Michala, 6. na,
sv. Martina bislt.

Sedlčany,

1. v outerý po sv. Dorotě, 2.

\! pand. po sv. Stanislaw,

2. na av. Jiří, 3. na Pin papeže, 4. na sv.
Michala arch., 5. nl sv. Alžbětu.

Sedlice,

(Schlaggenwald), 1. v pond. po

nedeli Septuageoima, 2. po jmenu P. Marie.

Stal-ó lAltsattel), 1. v out. po av |

sv. ltříte, 4. před sv. Kateřinou. Trhy na
koně o den dříve, trhy na hovězí dobytek
od druhého pondělí v postě až do pon
dělka po svaté Trojici každé pondělí.

!. ve čtvrtek po 3 lir.. 2. na
Jem: Nep., 2. v pond. po tzv. Václavu, 3 “ Sobotka,
velkonočni out., 3. na sv. Magd., 4. na sv.
ve středu před av. Martinem.
Bart.,
5.
nn
sv. Michala, 6. na sv. Kate
Semily,
i. v pand. v středopostt. 2. po s
křížové neděli 4. června, 3. před svet.
Janem lířt., 4. po sv. Jiljí. 5. před sv.
Havlem,

6. před svý Ondřejem.

trh každý pitek.

Senožaty.

řinu. Týhodui trh každou sobotu.

Sokolov
'

!. na sv. lištu, 2. na av. Voj

těm—hn,3. na sv. Petrouillu,

(Fulhamu), 1. v pond. před Sv.

Duchem, 2. po tw. Jakubu Vět., 3. ne sv.

Ty'hodni

4. na sv_ lila- |

Michala; trhy nn dobytek každé 3. pond.
\! kaidém měsíci.

Solnice,

!. na masopustní poml., 2. na

sv. Jana Křtitele, 3. na sv. Jiljí, 4. na
touše, 5. dne 27. pros.; každý pátek trh
vv. Šim. a ludu; týhodni trh každé pon
na dobytek.
dělí.
nezemice. 1 ve čtvrtek po jmenu P.
Jeune, 2. ve středu pred kvémou nedělí, sny/unu.,
|_ ve čtvrtek před Hromni
eemi.
2. v outerý před sv. Václavem
3. v poud. po sv. Trojici, 4 na av. Bart.,
5. na sv. imone a ludu; týhodol trh
tyhodni trh na obilí a dobytek každý
|
čtvrtek.
maf čtvrtek.
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Hlinkovy,

[. v outer! po novtm roce, „\“-vilce (Schdttcnhofenh |. v pand. po 3

2. po sv. Františku Seraňnskčm; týhodní
trh každé pond.
UÍŠI'ÍIOV (Starkatadt), výroční a trhy no
dobytek; l. v poed. po jménu P. .lettěc.
2, před Sv. Duchem.. 3. po sv. Vorř'de.

Krůlíclt, 'e. v outerý sntodniní, 4. ne ev.
Rocha, 4. na av. Frantilka Ser., trhy na
dobytek od kvčtné nedele u. do ".nl-m
na; každý pondčlek . pátek po celý rok
trhy Ill obilí.

|. v outerý po sv. 3 Králieh, 2.
I'i'iltidmr-li av. Voršily na pondělí, drží se Světlá
na sv. Vojtěcha, 3. na sv. Bertolontčje,4.
"lt toho nmčho dne, a druhý den na to
na sv. Michala.
dobytčí trh; týhodni trh a. přízi n plátno
každou sobotu.
Miny tSchweinic). í. den po rv. Trojiet,
2. v neděli po nnnebevzetl Penny Merie.
“""IY (Sl-Ob), '. v out. po Hromuiclrhn
PadneJí na ten den trh v Líšovč, drtí
2. ne sv. Jiří, 3. ve středu po av. Mich-lu,
se
o tři dni dříve, 3. na av. Frentilkn
4- V outerý před IV. Nminem. Připadne
Semlinsltého.
Ii svatojinky' trh ne nedeli neb switched
Svojanov,
výroční&dobytčítrhy, ktere'ito
Ioií ne ne příští outerelt.
Strakonice.
1. ve čtvrtek poatředopostí, posledni drží se před polednem: l. na me
sopustní outcrek. 2! ve čtvrtek ve květnou
2. v out. po nenebevetoupení Páně, 3. n
lv. Annu, 4. na den sv. im. : Indu.
neděli, 3 ve stí-edu před nlncbevstottpenltu
Páně, 4. na sv. MIH Magdalenu, 5. ve
Sítnice-i Nové, město, (Neustrašic), I.
ve čtvrtek před kvčtnou nedělí, 2. v
čtvrtek před sv. Tomášem.
I. v pond.posv.hb.: Šebest.,
outerý před nanebevstoupcním Páně, 3. ivrútltu,
2. po velikonocí, 3. ne IV. Prokopa, 4.
ve čtvrtek před nevbtívením Panny Marie.
Stráž (Neustadtlt, 1. v pond. před ev. .In „ ve středu po nv., ertinu.
[. v pomíčlipo neděli líanttte
nem lít-t., 2. na av. Kateřinu; každý ou Senbuoh,
terek trh na dobytek.
2. druhe“ ponděli po sv. Petru | Pulu, 3
druhč pondeli po jmenu P. Marie, 4. dru
Stráž
(Platz), [. v pondeli po smrtelné
he pondeli po všech Svatých; trhy nn
neděli, 2. ve ;čtvrtek po Božím Tčlc, 3.
na sv. Bartoloměje, 4. nn IV. Lucii; trh _ dobytek každý první čtvrtek v mčuíci.
Steinbach, l. v pond. po první neděli veli
na dobytek ltddý pondělelt.
konoční. 2. v outerý po sv.)-nu Křtir., 3,
lir-ůže (Wnrtcnberg), výroční . dobytčí
druhy pond. po jménu P. M., Ldruhý ou.
trhy: !. v druhé pond. po Vrlikonoci, 2.
po rozeslání sv. upon., 3. před sv.Havlem, _ úterý po všech Svatých.
l. v pond. před IV. Bart, 2. v
4. po ev. Martinu; týhodnt trh:“ 1. ve Senfeld.
středu před Velikonocí,2. před Vánocemi. __pond. po sv. Martina bisk.

(Dream), 1. ve čtvrtek po sv. Senllnd,

Strážov

Vlatěji, 2. po sv. Jiří, 3. po sv. Jakubu,
4. po nv. Martinu.

urrmilov

(Tremles), 1. den po novém

roce, 2. druhů pand. v posté, 3. čtvrtě
pond. po velikonocí, 4. v pond. po Božím
Těle, 5. na sv. Jiljí, 6. mt rv. Havla, 7.
den po sv. Ondřeji; trhy ne dobytek kni
ríé pand. od í. května až do 31. října.
'I'rhy na obilí každé pondělí.

ltřibro

(Mies), výroční : dobytčí trhy:

l. druhé pondělípo sv. .lunulířtit.

_ 2. v ponděli před první adventní

Soultrain,

nedeli.

í. v pondělí po 3 l'írálich, 2

druhe ponděli po velikonoci, 3. v pandčí
_ před sv. hl. Magdalenou.

Sirglrnvalcle,

1. na velkonočníouterý.2.

v pondělí po sv. erkétč. 3. v pand. po
po ev. Františku. Ser. Týhodní trh každý
__ patch.

Skvorec,

výroční n dobytčí trhy: |. v

outery před Velikonocí, 2. před sv. l-lle,

l. v pond. po ov. 3.Kr6lích. 2. po veliko— _ 3. před Vánoci.
(Schlukenau), [. v pond. po nr.
nocl, 3. po sv. Vavřinci, 4. po sv. Hovlu. Hluk-un
ltropnice
(Stropnic), na svatodušní nu— děli Oltuli, 2. po nnuebevstoupeni Pinč, 3.
lerý; každý outerelt trh na dobytek.
po sv. Vavřinci, 4. po sv. Metonši; po
Nrnnkovlce,
!. v pand. po nej.!včtější dne-Ii sv. Vavřince neb Matouše v pond.
l'rojici, 2. ne sv, Vlvřince, 3. ne sv.
drtí se trh ten sauny den; týhodní trhy
každý čtvrtek, na volený čtvrtek a ve
Frnntiške Bet.; týhodní trhy vždy v

nuterý.

Sukdol,

v cuterý před lv. Havlem, 2. v

outery'- před sv. Tomášem apost.

Gulliver-Ir

(Sonnenberg), 1. dne I. květ

na. 2. na sv. Michale.

!upi

Ilol'a

(Geiersberg), výroční & trhy

na dobytek: !. po Svatém Duchu, 2. po
natě

Markétě, 3. po sv. Matěji. 4. po

obětoviní Penny Marie; trh tyhodni u.
obilí každé ponděli.
'

čtvrtky v ndvcntč přichózivlji cizi
máři : řemeslníci.

Štěkun

kre

(Stecken), ]. vouterý po iní neděli

., v postě. 2 v ant. před sv. Jiljí, 3. na sv.TeItIu.

Utěpůnov.

!. na sv. Vojtěcha. 2. na sv.

Bartoloměje, 3. v outerý před iv. Ilavíem;
trhy mt vteliký dobytek po celý půst

_ hidan středu.
Slčti (Wegstidtel), výročnítrhy na dobytek;
!. druhý čtvrtek po

Vellhottoei, 2. ve
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čtvrtek před av. Vavřincein, 3. před rv.
_ Havlem, 4. po početí?. Marie.

Itchy

(Stecken), [. na eroaeí'n, 2. no sv.

_ Vite, 3. na rv. Vavřince, 4. ne viecky Svaté.

Sval-centů,

po 8. květnu, připadne-lí svátek, tedy v
outery', a padne—li 8. května v pondělí, 0
týden pordčj, 3. v pondčll po .v. Bartol.,
padne-li IV. Bert. na pondělí, tedy příští
_ pondču.

l. v pondělí po nedeli Liítare, 2.

na av. Víte, 3. v pondělí po av. Viclavu,
4. v pondělí po av. lucií, každou rtředu

: techto trhů na robotu aneb jiný lidov.
ský svitek, drží le příští středu.

'l'neleov

čili Dřevňov

(Techno),!. v

(IbeteiniC),!. v

Panemhňflungíerteiníc), l.

v pond. před líronmicemi, 2. po nv. Jiří,
3. před neroz. Penny Miu-ie. Na robotu přo
pndlý trh drží se příští pondělí.

Toužetín

(Theieingls!. nl zelený čtvr

tek, 2. dne 2. května, 3. druhe pondeli
po Sv. Duchu, 4. ve čtvrtek po narození
P. Marie, 5. ve čtvrtek po ev. Martinu,
6. ve čtvrtek před Vánocemi; | druhým,
třetím : čtvrtým trhem jlou trhy na do
bytek spojeny; týhodnl trh hnidy čtvrtek.

týhodní trh.
Tábor,
1. ne sv. Řehoře, 2. na IV.Urbnne, Trmice
3. ne proměnění Christa P. 4. na av. lh.
vla, 5. no rv. Ondřeje; padne—li některý

Lab-ků

pond. po 3. Krůlích, 2. po květne neděli,
3. po rv. Janu Křtitelí, 4. po av. Vác
lovu.

výročnía trhy na koně n Telnice

dobytek: l. v pond. po jmeno Jdiie, 2.

Svinov,

Telnice

('l'ůrmie'), 1. v outerý po Veliko

nocí, 2. v pondělí po Bognte, 3. po svatém
Michala, 4. po početí Panny Merle.

'l'urnot',

'I. ve středu po středopoeti, 2.

před svatým Jonem Křtitelem, 3. po“ rv.
Jiljí, 4. po Bolím Tele, 5. před promě

nčním Christa Pine, 6. před viemi Svl
pondělí po jménu P. Ježíši-, 2. na velký
t'mi.
pátek, 3. v pondělí po Božím Tělo; trhy
Třibecllovlce
tHohenbrnck),výroční.
týdní knidou středu n pátek.
'l'eplr't (Tepl), trhy na koně n jiný doby—
dobytčí trhy: !. ve středu po ohricení
ev. anln, padne-lí nle středo nn svitek,
tek: 1. ve středu před líromnieemi, 2.
před \'elkonocí, 3. po Juhilate, 4. po rv.
drží se trh v příští středu, 2. na prome.
nčuí Christa Pena, 3. nn rv. llnteřinn,kai
liilienu, 5. na sv. Jiljí, 6. ve středu před
dy' čtvrtek týhodní ui..
císařským posvícením, 7. ve atředu před
Vánoci; trh na obilí každou středu.
Třebcllce,
l. v sobotu po rtředopontí,
2. v oktn'vu ev. Petra a Pavla, 3. na av.
Teplice
(Teplic), ]. v pond. po sv. 3
Františka Ser.
Kril., 2. po lv. Janu lift., 3. po sv. Jiljí,
výročnítrhy no dobytek: l.
4. po ev. Havla; hlerni týhodnl trhy v Třebenice,
ten den po llrornnicíeh, 2. na av. Jiří, 3.
outs-rý keidého téhodne n týdní trhy kni—
no rv. Jakuba, 4. den po vieeh Svltých.
dodennč. Prvni hlavni týhorlní trh v luž
dém měsíci je rpolu trh na dobytek.
Třeboň
(Willing-u), l. na svatého Fili—
ptt : Jakuba. 2. no ev. Jiljí, 3. na sv.
Tepllce
(Weekeledorl'), l. v outerý po
Tomáše.
jménu P. Ježíše, 2. po nanebevstoupeni
Pinč, 3. po nenebevzetí P. Marie, 4. po Trebova (?e-ků (Bdhm.Truhnu).!. n.
sv. Matěje, '2. v outerý po vstoupení Pinč,
všech Svatých; týh. trhy Imidý rmlerý
3. na sv. Vavřince, 4. na sv. Mltouie.
nn plátno, pilní a len.
Trh na obilí každý čtvrtek.
Terezín
(Thereeienstndt), l. v pond.po
(Treutennu), výroční : trhy na
sv. 3 Králíeh, 2. první pond. po veliko— Trutnot
noci, 3. ve čtvrtek po sv. Petru n Pavlu,
dobytek: !. v pondělí po obriceníev. Pe
4. v pond. po ev. Václnvu.
vln, 2. po sv. Josefu, 3. ve čtvrtek před
'I'e-jn llorliav (Birchot'rteinic),l. v ou
Sv. Duchem, 4. v pond. po lv. Jakubu,
terý před llromnieemí, 2. před svatým
5. po nv. Michalu, 6. poov. Alibčtě. Vše
Petrem a Pavlem, 3._ po povýšení ev.
cky trhy. : výminkou avatoduiního trhu,
Kříže; týhodni trh nn obílikaidou sobotu
drtí ae prvui pondělek. na který ta ela
po relý rok.
vnost podíl, jinňk následující pondělelti
Tejn nad Vltavou. (Moldnuleín),[.
: trhem na sv. Josefa n IV. Alžbětu povole
dne 8. květnu, 2. dne
. července, 3.
ným na koně . hovčri dobytek; pelt
íi-hy trh na koně 0 av. loaeíu : Chru
dne 21. míří, 4. dne 25. listopadu, trhy
:limekým ltejnč padl. drií re v Trutnově
pro poutníky dne 19. března . l5. čer.
vne; týdní trhy na potravní věci kaidou
na pondelok před tím-, mimo ty jest
středu po celý rok.
každé pondělí n čtvrtek týhodní trh na
Tejnor- llroehový (Hrnchovteinic),l.
obilí, přízi n plátno.
na den sv. Matěje, 2. ve čtvrtek čtvrtého 'l'uittov,
výroční a trhy nn dobytek: [.
ti:—hodnepo velikonoci, 3. na sv. Jenn Iířtit.
druhý čtvrtek po Velkoooei, 2. první čtvr
4. den po av. Miehnlu, 5. ne sv. Tomáše;
lek po Božím Tčle, 3. první čtvrtek po
sv. Františku Seraf., 4. v pondělí po po
trhy na dobytek o druhem trhu ten samý
den, o čtyrech ortatních den před tím.
četí Panny Marie.
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Týnlltč,

výroční trhy na dobytek: 1. před

neiav. Trojicí, 2. na av. Vavřince, 3. na
av. Tomále, 4. velký týhodni trh v pond.
po kvčtné neděli. Týhodní trh každý pon

v
3.
tu
6.

!

uutcrý před nancbevatoupenim Páně
v ponděli před Sv. Duchem, 4. vsobo
po av. .lilji. 5. v masopustní pondělí,
na dušičky, 7. v druhé poudčlí před

délek.
mm:.Christa Pňnn. Týdní trh kaíd. sobotu.
lítvlnn (Uittwa), l. v ponděli po av. Vítu, Vltavice Dolní illntor-Wuídau),1. na
obrácení sv. Pavla, 2. v neděli po av.
Janu Křt. Týhoduí trh každý outerek.

2. po av. llirhnlu.

Valeč

(Walč) , výroční trhy a na do

Vodňany,

bytek: 1. v pondělí po sv. 8 Králich, 2.
ve středu po av. Michalu.

\'ambořlco.

na avatou Annu, 3. na svatou Barboru.
Každé pondělí týhodni trh na dobytek,
vlnu a přízi.

Veleiín,

l. na rvatého Josefa, 2. r ou

terý avatoduiní, 3. v-pond.

Havla.

Volar-y.

po svatém

(Wnllern), 1. ve čtvrtek před

květnou nedělí, 2, na sv. Mikuláše.

Velhartice,

i. na aelený čtvrtek, 2. ve Volyně,

čtvrtek po nanebevatoupent Páně. 3. na av.
Maří Nagdalenn, 4. den po dušičkňch.

Velvary,

výroční a trhy na koně & ho.

věz. dobytek: 1. třetí outerý v postě, 2.
v outcrý před svat. Janem Ncpomuckým,
3. na den rozeslání ar. aportolů, 4. ten
den po narozeni Panny Marie. 5. na sva
tou Bnrboru. Každý outerek trh na obilt
a potravní věci.

1. pňtý čtvrtek v postě, 2.

' pond. po nancbevat. Páně. 3. v ontery'
po nanebevz. Panny Marie, trvá 8 dni, 4.
v pond po všech Svatých 3 dni.

l. v pondělí po zjevení sv.

Votice, 1. ve čtvrtek před květnon neděli,
2. ve středu v křtiovém témdni, 3. ten

Michala dne 8. května, 2. ve středu po
svatém Petru & Pavlu, ?. ve atředupo sv.
Bartoloměji. 4. na av. Simona a Judu, 5_
na av. Martina biak.

Verneřice

!. na den obrácení sv. Pavla, 2.

den po navštivon' Panny Marie, 4. na av.
Vavřince, 5. po natoz. P. Marie, 6. na
sv. Františka Ser., 7. na sv. Petra | Al
kantary (19. října), 8. před sv. Tomášem
aportolem.
'

(Wematadtl), [. na av. Vojtě

cha, 2. na av. Vavřince, 3. na av. Ondřeje,
4. v pondělí před av. Havlem. Týhodní

Votice „\lladú (lungwolic), výroční
trh každý uuterek.
V.:-eli nad Lužnicí. I. veatřcdopoati, trhy na dobytek a rolličné zboží: 1. v
2. ve středu po nmebevatoupeni Páně, 3.
na sv. Prokopa, 4 ve. atředu po av. Fran
tiškn Seraf., 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.

Veseli nad

('lrlllnou

(llochweaeli),

1. na sv. Matěje na všecko zboží a doby
tek, 2. na sv. Vojtěcha na plátno a příai,
3. na av. Jan Křt. na všelijaké zboží a
dobytek, 4. v outerý po av. Vavřinci na
zboží a dobytek, 5. na sv. Michala, 6. na

av. Martina na příli : plátno.

Vejprty,

!. v pond. po Božím Tele. 2.v

pond. po narození P. Marie..

Vildštein,

i. v pondělí po sv. Janu Křti

teli, 2. v pondělí po av. Michalu. Od hře

na al. do října každe posledni pondělí v
měsíci dob. trhy.

Villu-ov,

!. první čtvrtek v postě, 2. po

letnicich, 3. na av. Vavřince,
tek po av. Martinu.

Vilenica

4. ve čtvr—

(Wilomic), l. v pondeli po

svatém Jiří, 2. před svatým Havlem.

Vlmberlr

(thterbcr'g),

Březí

(Williachhirlren),!

na av. Apolináře, 2. na av. Ludmilu, 3.
na av. Mikuláše, po každé a oamidenním
l'rejunkcrn.

Vidim,

Vrana,

1. dne 21. března, 2. na av. Jana

Křtitele. 3. druhý den po av. Maton'ai.
Malé trhy: [. ve čtvrtek po av. Filipu a
Jakubu, 2. den po sv. Bartoloméji, 3. ve
čtvrtek před sv. Lukášem, 4. ve čtvrtek
po av. Barboře.

Vroutek

(Rudig), trhy výroční a na do

bytek: i. ve středu před květnou neděli.
2. ve čtvrtek po sv. Janu Křtiteli. 3. ve
čtvrtek po sv. Badolomčji, 4. ve čtvrtek
před početím Panny Marie. Každý outerek
trh na obilí.

\'rnjt

(Freiheit), 1. v outerý po přeneůenl

sv. Václava. 2. po Božím Tele, 3. po na
rozeni Panny Marie. 4. první outerek v
adventu.

Vrch n'. Šebeattuun

1. v pondělí před Velikonocí, 2.

(Sebastianaberg)

!. v pondělí po sv. Trojici,
ponděli po neděli po av. Havlu.

1. na svatého Vrchlabi

Prokopa, 2. na av. Bartoloměje, 3. na sv.
Martina.
.

Vlachovo

outerý po av. Petru a Pavlu, 2. po avérta
váni Panny Marie. 3. po sv. Vojtěchu, 4.
po nauebevstoupcni Páně, 5. po Božím Tele,
0. po nanebevaetí Panny Marte, ?. po av.
Matouši, 8 po sv. Liuhartu.

2. první

(Hobenelhe), !. den po av

Matěji, 2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. den
po Vavřinci, 4. na av. Kateřinu. Týhodui
trhy vždy v outerý a \“ sobotu na rozličná
obilí a vařivo.

Vleruby

(Nenmarkt), !. ve čtvrtek po

neděli Kantate, 2. ve čtvrtek po Božím
Tčlc. Trh na obilí a doby-tek klidou střed u.

vw
Všeruby

above' Cechloh.
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(Všerau),l . na av. Blažeje, po 8

kov, výroční trhy \ Tele,
pond.:3. ].
av.
po po
pový
dní,2. naar. Markětn,3. naar. Hlipaa [ Z\ alentinu,11,03on

Jakubn, 4. na av. Michale, po 3 dnLá. na

\'Šv'ššl Brod (Hohenfurth),!. svobodnýtrh:
na sr. Bartolomtje. Trhy na chléb: ]. nn
ar. Matěje, ?. na sv. Jo.—“ufo,3. na zelený

šení m. kříže, 4. po sv. Alžbětě; trhy tý
hodní na obilí, len, přízi a- rozličné po
travní věci každou středu.

Žalpbfrg

(Senftenberg),]. ' outerý po no

\e'm roce, 2. po letnicích, 3. po povýlonl

čtvrtek, 4. v pondělí po ar; Trojim, &. na

svatého kříže; hlavm týhodní trhyna

av. M.

\šecko zboží \ ponděli před Vellkonoeí.,
před S\. Duchem a před Vdnocemi; kádě
pondělí a čtvrtek trhy na obilí.

nlenn, 6. na av.8imona : Judu,

?. na av. omúše; týhodní trh každý pon—
&lek s dohytčím trhem za letních měsíců.

\)pokt'

(Horhstadt), 1. r pondeli po Qua

ogenit'l, ?. v pondeli po m. Simonu
a Jude. Týhodm' trh každou sobotu.

Zůblalt, l. na sv. Floriana, 2. na ltétí ".
Jana, 3. na sv. Ondřeje.

Zaclél' (Schntzler), L v outerýpo svato
dnšnich svdtdcln, 2. na av. Martlnn; trhy
týhodní v outcrý n pitek.

Zahrádka,

!. ten čtvrtek po středopom'.2.

na sv. Víta, 3. ten pondelek před ev. Bar
tolomějem, 4. na m. Harla, 5. na sv. On
dřeje; v onterý každého týdne trh na do
by.tek

Zámostí

(Frledberg), na av. Annu; týh. trh
na dobytek a na obilí každý onteřek.
Zásmuky, !. v pondeli po Hromnim'ch,2.
po sv Filipa aJr-kuhu, 3. ve středu po sr.
Prokopu, 4. \- pondeli po nanebeneh' P.
Marie, 5. ve středu po sv. \'dclavu, 6. ve
středu po všech Svatých: trh týhodm' kaž
dou středu.
Zbirov, ]. v outerý velikonoční, 2. na sv.
Bartolomeje, 3. na sv. Kateřinu.

Žandmn

(Snadno), l. v pondělí po jménu

P.,.Ježlbe2třeti\postč,3.poav.Anto
ninu, 4. před av. Vdclavem; týhodm' trh
každé pondeli.

Žatec (Sm), !. \- poud. před obric. nv.
Pavla, 2. ve čtvrtek po neděli Chili, 3. v
pond. před Sv. Duchem, 4. \' pond. před
nat-OLP Marie, 5. vpond. před sv. Kateřln.

Žďul' (Soar), ]. \ pond. po novém roce, 2.

před atředopostím, po nejm. Trojici, 3. před
u. Bartolomějem, &. před sv. Martlnem.

Žebrák, |. ve amen po jménu P. _Ječíie,
2. na "stodolni outerý, 3. na sv. Simona
a Jndu.
Želmlccůlisenstadt), l.\-e středupo jménu
l'a'na J.. 2. v pondeli po sv. Jam Nap.,
3. ve středu po narození P. Marlo; trh na
obill každou středu.

Železná

Ruda (Eisenstein), trhy na obilí

a dobytek: !. ve velikonoční outerý, 2. na
sv. Vendelína dne 20. října. Mdl-liby po
slednejh' trh na sobotu neb nedeli pndnonti,
Zbraaltu
(Kčnigaaal), ]. dne 4. dubna., 2.
odbývá
se v pondělí na to.
v pondělí po sv. Janu Nepom., 3. pojme'nu
Žihle (Schell-e), [. v out. po sr. Jiří, 2. v
Panu;
Marie,
4.
po
av.
arch.
Rafaelovi.
outerý po sv. \'Iclavu.
ans
avlte, ]. v ontery'předHromnice-ni,
2. po neděli Judika. po 8 dni, 3. po ar.
Zirovntcevýmaui a dobytčítrhy:Lv pand.
Duchu, 4. po narltívení Panny Marie, 5.
po svatých 3 Kulich, 2. po svete Filipu a
\ pond. po av. Vavřinci, 6. ve středu po
Jakubu, 3. po svatém Jiljí; trhy na doby
sv. Václavu, 7. na av. Kateřinu, ml 8 dni,
tek každých čtrnáct dm od druhého on
3. no sr. Tomáše apoatoln.
terlta po sv. Matěji až do sv. Havla.

Zdislaúcc,

výroční trhy na rozličné kra

mírnkě zboži . spolu trhy nn dobytek:
ve čtvrtek před Hromnicemi,

1.

2. ve středo—

pod, 3. po nalezeni w. kříže, 4. den před
Božím Tělem, 5. ve čtvrtek po nv. Mar
kétě, &. po povýšení n. kříže. ?. den po

av. Barboře.

Zelv' Ice (Zet-Wing), [. druhý pond. po Veli
konod, 2. v pondělí před sv. Martinem;
trh na chlébkaždý autorek.
Zlonice, první pond. \- postč. 2. na av.Voj
těcha, 3. na sv. Ondřeje, 4. na nanehevzeh'
Panmf Mme. Druhý n třetí trvá 3 dní.,
tl'b každý pondčlek.
Zruč, [. na sv. Dorotu dne 6. unora, 2. na
proměnění Christa P.; trhy: v outerý před
zeleným čtvrtkem, \ onterý před Vůnocemi.

Žircc (Schurz), l.v outerý před sv.Fi1ipem a
Jakubem, ?. ' outerý po ar. Bartoloměji.
Žiželice, ]. \: středu před av. Jiřím, 2. \'
pond. po všech Svatých, po každé 8 dní;

3. unu. Víta,-1.\pond. ponaroconíP.
Marie, každou středu trh na obilí.

Zleb),

]. den po sv. 3 Kulich, 2. den po

navštívení P. Marlo, 3. den po všech Sva
tých; týhodm' trh den před všemi Svatými.

Žlutice (Lucia), l. ' Outerý Velikonoční, 2.
\— outerý

avntodyšm', 3. v pond. před sr.

Bart, 4. na sv. Simona a Judo.

Žumberk, výroční a dobyt trhy ve &vrtky:
Lpřed Hrom.. 2. před rv. Vítem, 3. před
naneb. Panny M., 4. před všemi Svntými.
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Arad, na neděli Judika, ll. července, 19.
srpna, 4. listopadu, 2 dni pled tim velký
trh na dabytek.
Asod, v Fest. stal., na vstoupení l'ánó, 20.
srpna, lt. listopadu a dva dni pted tim
velký trh na dobytek.
Baja, v Bač. stol., 24. dub., 24. července,
21. malí a 6. pros. a den pted tim trh na
dobytek.

Fajmon

v uitran. stol., 6. lednu 24. dub ,

na sv. Ducha, 24. srpna, 24. záři a 11.
liatOpudn.

Britton-e, v Ireně. stol., pr ni neděli po 3
králich, na neděli Sexagesima, 24. dubna,
na neděli sv. Trojice, na sv. Jana KIL. na
nanebcnett P. Marie, 29. srpna, na Šim.
:: Judu, nn sv. Lucie.
Bifdějtn', \! šurii. stol., 22. února, na ned.
Sanger., 24. (ervna, 1. září, 21. pros. &
5 dní před tím trh na dobytek.
Bútovee, v hont. atol., na ued.Sexngesima,
na neděli ln'ótnOu. na neděli Regale, na
sv. Vavřince, tl. listop.

Beckov, v trenč. stal, na sv. Řehole, na

den nalezeni sv. ktíie, 26. srpnu, 24. ti
stopodu.
Běla, v Spiši, 22. ledna, na neděli Rog-te,
15. července, 21. zát-l, na sv. Tomáše, v
pond. před advent . 2 dní před tím trh
na dobytek.
Bčlnše, v lrenč. stol., 2-1. února, |. květ.,
“24 června, na proměněni Christa Pána,:5.
zi-l, na Simona a Judu.
Biče, v trenč. stol., v pondělí po obrácení
sv. Pavla, po sv. Filipu aJnlutbu, Svato
dušní, po povýšeni sv. ktite, po všech
vatých.

Bobrovec

Velky,

v Iipt. stol., na ned.

lnvok., 16. Irvine, 1. záři, 19. listop.

"odháuoveq

v iariš. stol., l7, ledna, 5.

února, 25. dubna, 25. července, 28. srpna,
21. Hjmt, 23. listop.
Březno, na nedli Látare, tu all-edu před
sv. Duchem, 16. srpna, 30. listopadu. Vý
kladnt i na dobytek spolu se drtit-aji.
Dřezová, v nitr. stol, v pondh po třech
Králich, v pond. pred popelcem, ua zelený
čtvrtek, v pondelit pted Sv. l'uchem, v
pondeli před sv. Janem lil-t., v pondeli
po sv. Štěpánu Králi, po sv. lllntou'ai, pu
sv. Einer. Výklndni i na dobytek spolu se
drtit-aji.
Budu, 1. března, 27. června, I4. září, 30.
listopadu.

Bystřice Báňská,

26. ledna, 7. kvótnn,

JO. listop.

llyuti'ice

Povniuku,

6. ledna, v pondeli

po ln-etm': nedeli, na av. Trojici, lt). srp ,
na sv. Matouše v zari.
Cut—hilfe, 2-1..unora, na neděli Koga-le, nu
>v. Lidic-lava, ua steti e\at. Jana, na sv.
Voršilu, na sv. Tomáše.

('lltěllticr,

na sv. Fabiana :: Sebastiana,

na sv. Josela, na neděli Miserlk., na n.
.lana Křitele, na sv. Bnrtolomeje, na sv
_ Ilnvla.

Ctvrtck, ve Spiši, na sv. Ducha, 28. Hjna.
Darmoly, 6 ledna, 2. února, na neděli
Lahire. !. ltvélna, 24. června, 20. srpna,

20.1.11, 2l. listopadu.
Debra-iu, 17. ledna, na sv.Antouimipoust,
24. dubna, 15. srpna, na av. Diviše, adva
dni pred tim trh na dnlntek.
Bitva, v zvol. stol , 25. dubna, 24. června.
24. září, 24. listopadu & vtdy
tím trh ná dobytek.

Dobronlut,

den pted

na sv. Pavla poustev., na Sv.

Ducha, v pondli po sv. Trojice, na sv.
Matouše, na sv. Barboru, vtdy den před
tím trh na dobytek.

Dobšlna,

? února, 12. května, |. srpna,
8. prosince.
Dttblli('t, 24. února, na neděli Quarimod.,
na sv. Jakuba, na av. lichnla.

Filckot'o, 6. února, 25. lwtnn, 34. srpna
a 19. lista).

Frajšlttk,

(Gnlgocz), 25. lednu, nu nedeli

Ltttare, 1. května, na Svat. Ducha, 29.
června, 10. srpna, 22. zah a 1. list.

(injury vir.Jatgnr).

Galanta, na sv. Ducha, 20 srpna.
Gemer (Soja-Gemer), 14. února, v outerý
před Velikonoei, 3 července, 17. prosince

a vzdy ptedešlý den na dobytek.
llunúšovee, čar-iš. atol., 6. lednu, ld. du
bna. na acslúnl Dncha Sv., 27. zah, I.
listOpadu.

Ilolič, na obrácení sv. Pavla, v outerý po
uasimod.. v outerý po llliserilt., na roze
ulánl sv. apustolů, v outer'y po 20. srpnu,

16. Hina, ll. listopadu,
llrubuůiee, (Kúposztal'alvn), 25. ledna, t.
ltvtnn. 4. října.

Ilumene, 6. února, 25. března, na nedeli
Rogate,

29. červ.,

1—1.září,

listopadu,

v pondeli pl'eil nar. Ch. ?.

llyll),

V pondeli pn obraceni sv. Pavla, na

zvstuv. P. Marie. na den Bouho Tla , v
pondeli po sv. Egidu, !. listop.
Ilava. mt sv. Dorotu, na zvutnvt'mi Panny
Marie, na vatoupeni P., na Bott Tělo, na
sv. Mal-i Magdalenu, I. listop.

Josefy, Gujary, v prešp. atol., na neděli
Laure, na Boii Tlo, na počett Panny
Daria- u_n povýšeni

Stal.

lít—ne, v pondeli

po av. Zotii, ]. listop.

Jelšlvn,

na ar. Apollon., 27. dubna, nn

sv. Jana KH., na sv. Egid., na sv. Alih.

Knpttštllty (Kapi), \! šarils, stal, 12. brn..
Keekeutel,
12 března, 10. května, l.,.
up:-:|, 26. ulH, 25. listopadu a dva dni
plcd tim velke trhy IHI dobytek.

Kcrralnr,

pli Bodmgu, 20. února, 21

bl'euna, na sv. Marketu, na prom. Christa.
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Pána na sv. Bartoloměje, na povýšení
av. lil-tte, 25. lidopadu.
Rožman—k, na neděli lnvokavií. první ne
deli po sv. Trojici, 3. května, 14. září,
13. prosince.

Mljnvn, v nitr. atol., ve all-edu po obrácení
sv. Pat/la, po lv. Josefu, po sv. Duchu,

Klůšier, v Turci, 9. ledna, v |ondélí po

Miškotec,

p_osv. Jakubu,

po natoz. P. Marie,

po

Sim. a lodě, po ". Mikuláši a vzdy '
předešlý outerý trh na dobytek.

16. února, na vstoupení Plné,

na sv. Samuele, 18. h'jnn, 16. produce.
tzv. Duchu, v neděli po sv. Michala, na
sv. Mikuláše.
)Iočonnk, 28. ledna, 29. března, na av.
Ladislava na sv Bartoloměje, na svatou
Komárno.
pl'i Dunqji, !. května, 29 čer-—
Voršilu, na sv. hlcmcntu. :: 3 dní před tim
ma. 4. říjnu, :ííí. limopadu.

Knmjnlií'e, ní'b Kolnjnly, 15 června, 26.
srpna, 19. listopadu. třetí nedeli ndwnlní.
Koůire, na sv. Fabiána a Schegtiiína, í.
května. na den Božího Těla, 15. srpna.,
na sv. h'utel'ínu.

Kustolan),

nítr. stol., na neděli květnou,

na Vstoupení Páně.
sv. Matěje.

Kremníee,

na sv. Vasřince, na

5. květnu, ?. srpna, ve čtvrtek

po sv. Michulu.

Krupina

(Karpfen), na sv. D'nrulu, n:: Inet

nou nedrli, na nedeli Exnudi, na iw: Pe
tra a Pavla, na sv Bartoloměje, na Simo
nu . Judo, lu neděli před Vánoci :: vtíly
3 dni pred tim lrh na dob;!ek.

trh na dobytek.
Modrá, 2. února, na ned. Miaerilt., 24. čer
vna, na ned. po sv. Barloluměji, lm ".
Matouše, ll. listopadu.

\Ioravce,

v íčkov. stol., voulný pl'ed oci

šíováním Panny Marie., pre-t hvéínou nc—
déli, pl'cd av. Jiřím, před n. l'elrem &Pa

vlem, pred "

Jakubem, před sv. Michn

lcm, před všemi Svatým, před av. Tam.

Moravce Velk., 2. července
Mošoíí (Wieseíbnrg), 13. července, 5.líjnn,
na ned. po sv. Františka
Nlošovce, v Turci, na sv. Fnbinnn a Šeba

simn, na nedeli l'adm, na sv. Jana lt'l'tí
tele, na narození Panny Marie. na svatou

síiana, na av. Stanislava, na sv. Trojici
na prom. Christa Pána, na sv. Matouše
!. listopadu, vždy v poud. trh nadobyíek.
Ve sli-edu výkladné jannarky. I'l'es celý
pult pílnt v out a ve alledu trh nu obilí.

Althau, -\'id)' náslcd. pondělí a kaldý

Námi-slo, v Orov, \! pond. po první ne

Kubín Dolni, \' Dravé, na nedrli Sengo

outerek od sv. Kateřiny až. do května? ne

Mle trh na dobytek.
Kym-li čili Gyns, nl nedělí Iuvolunít. na
nn nedeli Lielure, první ned. po sv. Tro

jicí, 1. útí. 2I. rijna.
I.t'opnldůíní, na nedeli Okolí, na neděli
Exaudi, na neděli před av. Duchem, 13.
července a 21. nil-í.

I.t-u'íq \'el. (Groon-Silicium),vprešpmtoí,
\' pand. po 3 Hrál., na av. Behoíe. \ pond.
po neděli Rogáíe, před sv. Jakub., před
sv. Matouš, po sv. Vat—ř.,po sv. .llnrtímí.

Levice, na 3 hrile, \“ pond. po Judika. na

děli po & It'riilich, n sv. Řehoře,
Lucii.

Německá I.ipče,

na n.

25. ledna, 24. dubna,

?4. června, 21. září, 21. pronince.
NÍ-lnl'li, \! honí. atol., nu jmeno P. Jellše,
na ned. Lneíare, '23. dubna na sv. Trojici,

6. srpna, !. listopadu.
Nércďln'íz, líl. ledna, 26. května, R till
13. prosince.
Nitra, 10. ledna, na ned. Okolí, na den
Božího Těla, 2. července, 23. října, 21.

prosince.
Nová Bělín, veSpíší, 3 února, v_pond.sva

den Božího Těla, 25. července, 29. till-í.
lodttlní, 19. li.—topadu.
I.twoč, !. ledna. na ned. Judita, 2. čer— Nová Ves, ve Spiši, 26. února, na nebe
\enre, 16. října.
netl Panny Marie, ll. listopadu.
I.lbovn (Lublinu), \C íiší, na ncd.Sex., na
Nové Město nad Kysucí, v pond. p'rcd sv.
ned. Palm., na ned. nudí, ?. července,
Dorotou, ve středu po popclečm středí—,
\! pond. po sv. Jiří, pl'ed sv. Jakubem,
na nebevzetí Panny Marie, na ned. po n'.
llm-lu, na sv. Mikuláše.
pl'ed Knliat, H. h'jnn.
Ličfnec, na av. Valentina, na sv. Stani Noví: Město na Vilnu, v pond. po Septua—
sluva, 2. července, na povýšení sv. lt'h'to,
g'esimo, po Reminiscere, po Velikonocí,
na av. Juditu.
na svatodušni pond, po sv. Trojicí, po sv.
|.ubč'lovt't, 2. února, l. květnu, 22. čer
Prohopu, po narozeni P. Marie, po sv.
\'enre, 29. Lidí.
Mícllnln, po všech Svatých, před Vánoci.
Million na net!. .ludika, 21. června, 19. Nové Zámky, “. února, na kvčínouned.,
nrpna a 19 listopadu.
první ned. po av. Trojici, na sv. Klementa.
Malé Topolčany.
6. ledna, 22. I-řc—znn, na av. Lucii.
]. května,24. června, 24. srpnu a 25. ..stnp Osljnny, na IWC-tmmned., v ned. po ov.
Malý Varadln, 17. bÍ'OII'IR, na zel. čtvr
Filipu :; Jakubu, po IV. Štěpánu, po sv
llikuláši.
tek, 15. června, !. září, 5. listopadu 25.
prosince.
Osli-íhom, 2. února, 12. brama, 25. lwa,
22. července.
Matějovec, vo Spiši, 6. února, 8. června,
6. s na, 19. listopadu.
Oiďnny, gem. stol., 14. únor., 7. května,
Micha ovce, v zcmpl. no!, 2. února, nn
13. července, 10. upon, 30. listopadu.
ned. Palm., 8. května, 13. června, 15. Papa, 2. února, 25. března, na [V. Trojici,
srpna, í5. ríjna, 2í. prosince.
2. července, 15. srpna, 8. zal-i, 8. pros.
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23. dubna, 24. "pm,

28. Hilti,

15 protincc.
I't'šf. na sv. Josefu, na sv. !lcnlarda. Ill
.Ien utčtl It". Jana, na sv. Leopolda.

Pvlyllek.

6. února. \' oulcrý \elkonoční,

v outevý nvatudušut. 22 čenmtce, ||| sv.

"cvt'tct— \'rlikú,

v genu. atol., na ". .lo

aefa, 11). června, na IV. Matouše, 16 pro
sílu;! a vždy den před tím trh na dobyt.

lllnnanskú Sobota. 6. lednu, na ln-etuou
ned.. 15. ktčtna, na av. lukem, nl ltóll
sv. Jana. na lv. Voršilu.

Auguotn,nn sr. ant, 5. tšstop.
Plvšh'ec, \' gum- atol, 2.3. únon, 10. dub.,

Roiequ-rk, Liptov.,?. ledna, 19. biela-,
nu utnup. Páně, 29. záh,1.prolince.nad

Hošotte,
v zvol. stol.. 12. březnu. 12.
čcncnca, ]. října, 29. prosince . vidy

Sabinov. 21. února,24. dubnu,%.“an

17. zákl.

to ještě. ukl 3 Kralů |!

p'rcd tim trh nn dobytek.

Podhradí,

v Gemeru, 25. lednu, 10. upnn,

3U. ii-topldu.

Podotlnoc,

v Spiši, m obu-ic. IV. Pula.

I'll ned. .Inbilute, v pond. po ".

Trojici,

' pand. pred unltlvenlm Funny unie,
\! pond pred

im. . Judou.

Pograd.
v pátek po ned. Juditu,
! . Hjn-v :Spiši,
6. procince.
Potok. 7. března, nn ned. Eundi, 29. ču—
t'nn, 10. srpnu, 8. pl'ObÍIJ

Poncltov, v pondělí po novém roce, po
Vdikonoci, po ned. Enudi, po sv. Harim,
po povýlcui tw. Kine, po vhch Svr-lých

do

Velikonoci

kutdý čttrlck trhy nn dobytek.

na pov. sv. Kult-, 7. pros.

Saru'tš. \' Békešslté stol., nl sv. Matěje,
zvlášť na dobytek, na ". Jamu Init., Ill
" Lukáše, na sv. Tomáše.
Seborltlrby, (Klik), v bunt. stol., na obri
cenl sv. Pavla, na nv. Filip. . hlt., n
IV. Juna KH., nl Hagd., na povýšeni sv.
lt'h'lc, na tr. Kateřinu.

chcdm,

na sv. lift, 3l.čcrvenco,10.ltjnu.

30. uth', \Mchy se počinů v pon.
Sem-, (Ward-arg), v ptešp. ltol., 6. ledna..
nu ned lučinou, na sv. Urbana, 13 u"

18. Hjna, den před tím trh nn dobytek.
Senica, v pond. po nedeli Olt—ll, tu ned.
Mint-il., nn ned. po Beam Tilt, v pond.
pl'cd rozenllnl IV. Ipoitolů, na sv. Augu
Prhno Německé. na ned. lteminíncere,
ntinn, druhý pond. po ". Mich-lu, nl .v.
Altbčtl. III lv. 'l'om.
nl IV. Jukuba, na ned. po stal u. Juna,
n IV. Einer., na ".Tomášo | týden před Sordnhcly, (sumou), v sm. noob C.Io
iuy, na den ". Pryůy, u ". Ladí-t.,
tim trh na dobytek.

. vzdy ve čtvrt. před tím výkladní . trh
na dobytek.

Právno Slovenské nn ned. po .v. Ite

hoH, na ned. Rog-Ic, 24. četnnco, nu
má po ". lllvln, vldy čtvrtý den před
tím hodné trhy nn dobytek.

Hedmir,

na ncdčti Ounimodog., v pond.

po sv. Junn [(l-tit.., ctvrtou nod. odvcntní.

Prešov. 27. teda-, na sv. Trojici,to."-pu,
14. září, 30. tiotop.

Prcšpurk. n. u. Fnbiinn. Čebut, u

ned. Linn, na vstoupení Plné, 2. čet
veoce, 10. lrpna, m ". Mich-ll, nu sv.
Lucií . den před tím trh nn dob.

Pt'lvldc, \ nitr. atol., 20. lednu, 19. bleu-,
3. kvótu-, 10. srpna, ln den povýšení ".
Elite. nl IV. Lukiio.
Prusko, 12. březnu, 24. dubnu, 24. červnu,
Il. "pm, 19. lintop.

Puchov v. Pouchov.

2. emcncc. Ii. Iintop.
Sereď. v nilr. no!., 2. únor-, 15. květnu,
2-1. června. 15. rijna.

Sjrlnicc. ' lipt. nlol.,2. anon, u nou"
Okolí, 1. kvant. 25. čet-vonna, 2. linop.
. od 1. lednu a do Velikonoc! trh na
dobytek.
Skalica, druhý den po Hromnidch, v on—
terý po ned Remíniacerc, v out. po nad.
Bogota. 2. července, nl ov. Jakub., nl
nurozcnl ?. Mit-ie, 1. liatopadl, 13. pro..
a den na tím trh nn dobytek.

Blomus
it Llpče.
6. lednu,
Bat.-'
tuaggsim.,
o. u. Duchu,
u. na.v.net!.
luku
4. mna.

Sobota Spišská. 6. lednu, 24. dubnu, u
sv. IBaNoIomeje, 1. Iíntop.

Sobollšté. \! nitr. atol., nn IV. Muži:, v
pond. velikonočut, na nnneben. P. Horie,
Pnknncc, v nedeli Septuug., m nad. de—
vttm'k nn IV. JIH, nl nlvltívmt P. linie.
nn ov. lntouěo, nn IV. Lukilo, nn početí
na IV. Egidiu, na av Mikulúio.

Ráb, ve středu po kvétnó ned., ve ltředn
pl'ed Boum Telem. 22. července, 8. “H,
l$l. lit-top.

lladošowo.

nitr. stol.. 6. ledna, 3. květnu,

na ned. Exuudi, 26. červnu, 2. července,
14. září.

Iludvatl. na av. Stanislavu, třetí nod.po ".
Trojici, na tuto:. P. Marie, 30. lintop.

llnjcc, ' pond. po ". Int., po ". .Iil'lpo
IV. Zoni, po am ". Jun. po ". or

P. [(nic-.
Sally. při Joli, 24. únor., 24. březnu, 19.
květnu, 4. trpna, 22. “H, 3. Iintop.: hity
nl dobytek.
nhy, v hl. stol., 15. květ., 15. lrpnn,
21. “H, 5. listopad-.
ndorf. v pond. po ned. Pllm., v outer!
avntodulnl, na Butol., ln sv. Luk.

ryš, na ned. Lil-re, nn muslim ". lp.,
15. srp., ". liptop., vždy ve středu.

nrlulty. ve oucdu po jmenu P. Julie,“

šile, po IV. Ilik ili.

ned. nemíní-cen, ve “ledu pl-ed Veliko

Lucii..

nod,středo
ve středu
21. září.
ve
před 8M
inod sv.. Duch.,
3 dni před
tím
trh nn dobytek.
.

natkovn, na obric. nv.Put-, na utonul
u. lit-Ito,Ill lv. špína bilo, u ".

\'ýrou ukon .. Slon-ún.
Našim. nn nbn'ccnl u. Pavlu, na sv. .lo—
scfn, na sv Sunilllvu , nn prnnn. (“hrístn

l'inu,nu povýimi sv. litlzc, na sv. "lidu,
na sv. Ondreje, vtdy \“ niahdujíci medu
_ | toho dne trh nl dobytek.
Sopron. \! oulerý po nedeli lnvok., l.
__květní, 7. srpna, 19.0Iislop.

Stín-uke. kazde suché dní, | vždy v pon
deli před tím trh nn dobytek.

Shui

Turn. v uulorý po 3 Králich, po

nedeli Judikl, po vilonprnl Páně, po sv.
lnnu KH., po nnnehevzeli I'. Matic-„po ov.

Ilirhnlu, po sv. Kau-line,. vtdy drn před
tim trh nn dohylck i halou lobotu ma
menilý lrh na obilí.

Stará Ves. v Spiši, Ill neděliFilm., 9.
čen-nn, (. Hjnl, 8. prouinrf.

Silně. v temp! slol., 22- ledna,“„čamg
25. čen'cnrc, 28. září, 30. lislnp.
Stard—,llrndy (Uherské). 6. ledna. 5. květnu,
2. upon, 21. uill, 28. Hina, : vzdy den
před um trh na nabyla-k.

Blk-cln, ph' Váhu, 2. února, 15. květnu, 24.
června, 15 srpna.

Skupa-m. v prelp. slol., na zelený clu-lek.
!. kvčlun, 25. července, 20. srpnu, C. li
nlop., 21. prosince.
8 čany. nn El Kr.-šle, 24. dubnu, nn sv.
ulii, 25. července, 8. :áh', dva lgduy po

lv. "icbnlm
muy, v nilr stol., 25. ledna, !. lučlnn,
10. srpnu, 2. liůa'p., s lrl.y na dob)-lek.

Bv. Kht.

pri Ill-one, len týden po "tom

niclch, po lv. .liH, co sv. Jana KHílcli, po
nancherzeu P. Marie, po ". Michal-: a po
obětovůnl Panny Marie: vtdy v pond. lrh
rm dobyli-lt & \“ oulc'ý u'l: \'5lel.

Sv. Martin. v Tudui, 24. únnrn, na zelený
úlu-lek. :- pand. předSv. Duchem. na sv.
Vavřince, na n', Bnrloloméjc, na cv. Nat
linn. Nad to na \“!uu 25. a 26. lu-élna &
25. i '26. fáH.

Sv. Mikuláš.

v Liptové , nl nedeli Rolní

ni.—vue, nn ned. Exnudi, 24. srpna, na sv.
Mikuláše.

Tčkuv. (Pars),na neděli Invohril, na vstou
pení P., 8. zil-|, ll. lísfopadn.
Temešvár.
nu nvdůh Romům-rno, na Fv.
Ducha, na neděli pig-ll nv. .“irlr-lnn, 6.
prnnince podle aunuho kalenulnir.
Teplice. v ucnč. stol., 19. hh:mm, 29.
červnu, 2. mm, 7. prosinec a den před
tím trh na dobytek.
'l'a-n—zyopcl (Nalwlicn), \- Bamnt. nn \'slnu
pom“ I'. podle slurého Lale-mluic. 6. po.-.
'. n-lkýmí lrhy na dolu)-luh

Thovt-r,

IT. lednu, 19. lnélnn, na sv. Vn—

\anc, na sv. Emcr.

Tokay,

25 brezna, 24. čen-na, 26. čer

una—e,22. un,

Trenčín,

26. h'jna. 21. pros.

2. února. v ponděli po nedeli

.lmlilua, nn av. Ducha, 2. července, na nv.

Petra v okovech, na povýšení sv. Kme,
na ovat. Lukáše. na ". Ondřeje a přes
celý půnt v ponděli trh na dobytek.

Tram.,

11. lada-|_| 16., 21 | 27. únor.
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19. | 21. dubna. ll. : ls. cervn., 26. I
31. července, 30. srpnu a 4. url,

18. a

23 rijna. 6. . ll. pro..
'l'mowc. v Li ., na sv. lnčje, nn 8v.Du
chu. nl sv. \?nvl'ince, Hull : Lucii.
Tum-nun, v Otavě, v pond. po .w. Dorota.
v oul. svaloduini. nl IV. Jin, 16. červen

cc, nn den o nnncbmell P. linie, '

pand.po ". “num.

Tummy, v Turci, &. lodn- , Ill Bv, Duch-,
na sv. Emerich-.

'I'Vrdoóin, \- Oma, v pand. po ohrioenl
sv. Pavlu..1. května, |. povýšení ".K"
Le, v pond. po Vlach Snlýcb.

Ungvnr (Uhúr), 25. Idun, nl ned. I'll-..
7. kvant. 25. července, 29. nn.

Vac—m, \'c “ledu prod kvót. ned., 9. červ.
16. října. len týden před Vinou, I velk.
lrhy na dub.

Varyn, v Ireně. atol., v pond. po lv. hb.
. Šcb., po Limo, po av. Trojici, po sv.

latine,

po num. P. Iuio, po první

ned. advcnlnl . vzdy před \ln ve středu
trh na dob.
Velká. v Spiši, 28. ledna, 1: out. po květ
neděli. 6. června, '. Hjnl.
Velké Tupolí—nu , nl sv. Antonína, nn
“
Rclmre, 6. volna, v pnnd po ov.
Tfojici, m sv Magdalenu, Ill ". Bai-lol,
na vw Malůule, na sv. Leopolda.

\'c-lliý Vnrmlin, Il. ledna. nn Bois“ Tělo,
2 črn-wncc, [ září, 4. Hina.
\'q—spram. li. ledna, ll'l sv. Rei-hre, na sv.
FIoriunu, 10. srpna, nl nato: I'. Marie,
6 prOeince

\'rnblnn\-,

na nul Seng, Iliurilt.. [.

srpnu. Žít. listopadu, Bl. prosince.
Vrbové, v nill. atol.. len den po novém
roce a pred nim h'h na dnb.. \! pand. po
Sex-ng.,na neděli l'nlm, po línnhile; pto
dcšle půlky lrln nn dob-, let. 16. červnu.,

22. čenrnuc, ll. záři, ll

lialop. » vtdy

pH.-d lim lrll nn duhylvk.

Vrbova-,

v nilr ulol. v pond. l'ed těmito

dny, u-lil pl'ml obric. ". mf.,

předlu—

dlka, před Kanlálc, před st. Janem KH.,
před nama. I'. Hurie, | v pand. po všech
Svalývh.

Zl-mplin, 6. února.
Zemplín. 4. ledna, na lv. Kanye, 30. li
slopndn.

Z\olcu. 12. lednu nn dohylelc, na lv. l.
léie, na zelený tiu-Ici, nn Bou Tělo, 14.
m.., na .—'\.Alibeln jen nn dobylck, nl
_ n.

'l'6mošt.

Z.:!urolnrhy,

\ mlr. nlol., nn zelený čtvr

lck, vc ulreolu pred Vsloupeuilu l'linó, '
oulcrg pred Iloum Tělem, na povýš. n'.
mu:. v pond. po sw. olli.

rrnmlce,

v pand. po sv. Fllllll'lll .: Šo

bcati-nu,
po ov. Trojici,
av. Jakubu.
Žllilln,
v pondeli
po sv. 80orolói
10. dub

na, na sul. Filia. . Jakuba, nl Boll

Telo, na "mléko Slquána krále, na povy

lenl n'nléluo lil-ilo. n- na!
hral. Lucii.

Havla, ..

..

. .

.
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Sl. GI:—JM Víra :: osvěta. — SL 75—93 Daniel O'Conrll, životopis. — 81. 94—102 Poslední
žudr, povídka. -— Sl. 103—128 Morava za panování Mojmírovcův. -— St. 129—137 Strýček
l'ravdomil. — S:. 139—144. Stoletá památka av. Bonifucia vc Fuldě a Mohuči.—- SL 145—146
Právo přirozené, deklamovůnka. — St. 147—150 Rajhradu dějquis. — St. 161 —167.Stanovy
zalomě pokladnice v Přerově. -— St. 1138- 169 Rozhráni dvoutisíclelí pokhsfanění Manny,

baneňf_ s:. 170_171 Moudrýrad:-e. _ SL172—1750bč1avnst biskupská._ s:.ns0

ns

Tužby. _ 31.179Ponť Velehradská, báseň. _ St. 181—182 Obecní starší. — Sc. 183—185
Dobri rada lepší nož ponízc. — SL 186—188 M_vrrha. — SC. 189 Píseň o slavnontl tisíclctý
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Návěští.
Milo jest nam zvěstorali, že k tisíc—latípamátcc se stalo mnoho Illerarnlfh
podniknuli.
7. nichž něhu-n'; cunami“ pokládáme za svou povinnost:
1. V Olomúci pořádáním p. Zirovnickěho vychází Vclchrnd, t.j. sbírka mrav-onr'mných
povídek. ?. T amu-ž hodlaji mladií spisovatelé vydutí album Cyrilla-Mothoddjnké. 3. [" Bell
manna v Praze vyu-1 nbňírný život na. Cyrilla n Math. aobrňzky, od Dra. Bílého.—i. I'. Prof
Šembern vyda volkolapou mappn Moravy. 5. Vychází skvostné dílo pod názvem: Čenko
moravaki kronika od zanlonžilóho Zapa. 6. Samui p. Brandl: Knihu pro každého Moravanu.
T. Vypali bohoslovci v komm'e a ve velkodiocosl Gr. Václava cenu na historické drama (kus
divadelní). 8. Náš nhlíhený pěvec J. Soukop opatřil vydání svých básní pod názvom: V?k
hl'allky.
9. Vytanil se zemský archirař Brandl :: novými & nevyvratnými důvody k nhlu'iv
jem' Vah—hradu. 10. Sepsal p. Pluakal dějiny dvoutiaiclet Moravy. 11. Založilo “ochotno

myslne' učitelstvo v Písku mnohmlilmé Dědictví a. I.ldmily

-—o->-1=r=<—o——

i-i Zlnlou

knihu.

l

Hostin (: Padovcův,
_<;:.>=: _. :—

.

_
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V

na

'3.—- Ferdinuu do vě

=3?

býti,
č. 413

:—

\

Podepsaný velcvážcném obecenstvu, uctivě vědomost
dává, že pronajmnl proslulý hostinec

„u císaře Rakouského“
Ježto ani nákladu ani vynasnažení žádného nešetřil, aby
tento hostince všelikým pulmdlím v každém způsobu unpatřil,
knii se hlalmu nadějí, že se mu co nejhojnější návštěvy

do.—:tanc.

Jan \Vunseln.

999995339
9999
“333333933

_

953
53593
assassssssssssse

k o s t i j e (1 11
Dokonale vylečem

bez upotřebení řezneieh nástrojů.

Nlžepsanému podařilo se mnnhonásnbunu & dlouholeton zkušenosti,
(o čemž i úředně potvrzená \ysvldčeni předlužiti může) kostijed & nej—
větší část v něm půVud majících tistulníeh neduhů cestou čistě lákal-akon,
vystříhaje se \ěelikého operacemi spůao'hcnéhu zmrzačení. i tehdáž ještě
dokonale \'yléčiti, když již úbytě k tomu se připojivňí vysokého stupně
b_yly dosáhly.
\
Ti, kdo:! na tento neduh trpí & bez ohledu na své stáří a trvání í
stupeň neduhu, jeho zbaveni býti chtějí, nechat, se ve frankovaných listech

obrátí na na Ilorn.Zeiske, městského fyzika v Králově llrmlci

(v Čechách).

(2)

Nejlepší až posavad zhotovené
k vaření,
__ 'z jednoho

kusu plechu, b'es nýtů a falce, uvnitř náležitě .emailovanó,

prodává za ceny fabriční a ru či z e trvanlivoe
Obchod ve smíšeneném zboží

Ed. Březovského,
(3)

nádobí

v Čemoorlově ulici, na rohu ulice Josefské.

t glasury

Nové zřízený hostinec Neuhauser—ův
v Brně, ve Fcrdinandské ulici č. 428, 429 & 500
_.

\
(4)
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vseh

kým pohodlim k uby
tovůní.

Nebylo

ni

žadného nakladu še
třeno,
_
aby hostinec

__ 4_'—_,tcutopažodavkůmča
Š a! přiměřeně zařízen
.,

_

byl., |: podnikatel

„_——tknul

vy

sobě za úlohu,

». _ aby žádostem cpl-iní

\ __

svých |). L honů '

E %, každém
\' '_ ho'ěL

'

ohledn

;“ Restaurace

vy

oho—

“z'J.stiooem timtospo
'C'—Ji
jenéposkytuje

ve

,

leváženému

obe—

'7.

" censtvu

nejlepši

jídlo a nápojeza
,.

“II;-'i'; "

.zip—...á“ -»!.-.

UML-.a,

'-_" .

./ --o, .;.r- “»

ceny co možná
nejlevnější.

Pro c. k. rakouské stály nejv. povolená

První uherská všeobecná

Pojišťovací společnost
: kapitálem zaručujícim

více než 0 millionů zlatých.
Hlavní jednatelstvo pro Moravu v Brně

Alex. s.šchanka,
na Zelném trhu, na. rohu Kapucínského placa č. 300,
příjímá. pojištění všeho druhu, proti škodám ohněm a.
krupobitím, apůsobené a na doživotní důchody za prémie
nejlevněiší.

Obchodnický dům

MUR. HERBER ;;

kuplljev Brně
a prodává

„

š>
všecky c. k. státní papiry, vyvazovací ŽŠ;>
obligace všech korunních zemí, zástavní 2%“
listy bankové, průmyslní a železniční, Žíť'š
loternilosy,

cizozemské

a stříbrné

bankovky,

mince

zlaté že?—„>

atd.

“(a—:“
.a?

Kancelář na Velké nové ulici č. 83.

Oznánleni.

%>
(6)
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Ohlašujíc svůj nově zřízený veliký _aklad tlačených a prošívaných

postelmch přlkryvadel

perkálových, kroisó—ových,orla-snových, tibetových, kaimirových, dyky
tových, gros-de-nnplových a t. d.
za ceny co nejlevněji ustanovené, dovoluji sobě vclectěnó obecenstvo
upozornit jak na hojný výběr -—jemuž rovného zde není — tak též na
spravedlivost látek, zejmena pak na. čerstvou pěknou amerikanskou |m
vlnu, kteráž se i pti sprostých druhách čista a nesmišena nalézá, čímžto
mo'e poatelni přikryvadla netoliko tělu lidskému velmijsou prospěšný,
ný rž také mnohem delši čas neporušené a upotřcbitelné zůstávají, a posléze
velmi snadno vypl-ati se daji.
K dožádání nabízím se, každé moje přikryvadlo rozpárati.
Tolikéž jsou u mně na skladě vynalezená ode mne a nově paten

tované postclui přikryvadln

:: lesni vlny, kterých hlavně pro trpící

na pakostnicí a. nemocné vůbec s velikým prospěchem potí-ebovatí lze.

Největší sklad všech druhů matraci, naplněných pravými žínčmi,

ovčí vlnou u mořskou travou.

Podobně odporučuji největší sklad kol-ských pokryvek & jiných
druhů houní a koho.—cůza ceny fabričné.
Objednání všech druhů p03telních přikrývadcl, matrací, jakož i star—
ších ku správě, co nejrychleji a nejlépe obstaréný & vykonány budou.

Broda,

zhotovitel příkrý-vedel a matraci,
(7)

ve Ferdinandově ulici &. 402—318.

"(L—M -.
*“
":
J1ndř1ch Gusek
|

“457-3
*»

v Kroměříži,

un ii.-mčsn, pod Člb'lllll 33.
odponoučí své

l

novozanložené kněhk upectvi

a

ssví'u obchod ve věcech

uměleckých, hudebních & potřebách
ku psaní a kreslení
všem P. T. přátelům liteiatury, :: nabízí se k obstarání všech
literárních děl. Maje na skladě znamenitý počet kněh vázaných a
nevaizaných ze všech věd i u: všech běžných l'ečech může každé
žádosti zadost učiniti. — U něho lze \ždy v nejnověji vydané
knihy nahlcdnouti, a mohou sei k zvláštnímu dožádání na dů
kladnější přehlednutl do příbytku zasllati.

\
!

zející spisy :; všeli é domácí a zahraničné časopisy \ ceně určentl.
Podobněsejsou
tam všechny
v časopisech,
jiných vychakněh
Tamtéž
při(má
predplaceni
na. všeliké i poodsešitech
kupců ohlášené knihy vždy na skladě, aneb se co možná nejrychleji

[

objednal
Zaházky z venkovni se vyplní hned po obdržení jich co nej

'

rychlzejí.

.

.

Obzvláštně však sobě chce dáti záležeti na. tom, aby potre

Ěbám

_IMfMJEXÉT (8) ? 'L_
".

kněh československýchúplně vyhověl.

Hlavní sklad mouky
amerikanského strojného mlýna
A. Řezníčka
v Doubravicich u Rájce,
v Brně v Běhounské ulici (Rennergasse) č. los. vedle hostince
„u černého lnedvědn'á
má čest veleváženému obecenstvu oznámiti, že novozh'zeuý Doubravický
smerikanský strojní mlýn delá .všecky dmhy pšeničné, žitné &jiné mouky
z nejlepšlho uherského & moravského obilí, a sice výborné co do do
broty, bélusti :. suchoty, a že se prodávají v cenách nejlevněšich v tomto

hlavnim skladě & též v Karlouzieh ve skladě v radnici

č. 183.

Za dokonalé obsloužení, nezlhlěovaaě zboží a nejlevnější ceny, pak
za dobrou váhu ručl

F_ Vavnk a spol.
(9)

Seznam cen a vzory na ukázku lze denně dostati v tomto hlav
nim skladě v Brně a v Kartouzích.
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Modřický strojní mlýn '
odporučujc váženému!obecenstvu své výrobky :

výbornou

pšeničnou mouku & krupici,
zcela čistou mouku žitnou
za ceny

jak

známo

velmi

levné.

J. N. Steinbrecher,
(12)

sklad:

Černoorlová ulice č. 482.

Motel Dettličeů,

“wrIll-ne,
má svu_| kancelář

v

númčllí číslo 104, o prvním poscůooí,
kul)nje
a pl'ocla'ivá

na mmm

c. k. metaliky, obligace vybaveni gruntu. národní pujčky & jiné,
pak všechny akcie. c. k. losy pUji-ky od roku 183-1., 1839. 1854,
losy privátních pujčck: knížete Iiszterlu'nzy—ho40 zl.. lmlž. Salma
40 zl.. knlž. \Vindiscllgrátza 20 zl„ hrab St. Gcnoisu 40 zl., brab._

\Valdštcina 20 zl., hral). licglcvičc 10 zl., 100 zl. města Terstu
s 4'/2 úroky, Komské 14 zl.,pa.k zlaté a stříbrné ražené penize, též
obstarává. vklady o. vyplacení spořitelen, směnek a. rozličné komise.

V' V

.

.

Krize na hroby z lltmy
dle mých vlastních nejnovějších vzorků velmi úhledně zhotovené

důkladně v oleji pozlacené polní

kříže,

s obrazem Spa.

sítele 2% až do 6 střevlců vysokým, na sta rozličných druhův

oltářních a visutých křížů, pomníky na hroby, tabulky
: granitu (žuly), mramoru a písečného kamene, náhrobní lucerny
:. barevného skla, mříže okolo hrobův z litinového a kutého zeleza
dle libosti veliké a zhotovené možná v nejlevnější ceně dostati u

Karla Dolifky,

'

na rohu bašty u Ferdinandské brány, na proti hostinci u Padovců v Brně.,

Sklad nalézá se v prvním poschodí.
: š?

„30 (— '\oť <.

„0

7 “o (- 7 '\"r

7“ o,

'

(14)
“o <"

na (,

o
ob

[(

Felkl & Caspar.

v obchod v železe a zboží kovovém,
na. Velkém náměstí

)o

\
v

o'

u „železného m

“ č. 77,

%

odporučuií svůj co nejlépe zásobeny' sklad zboží železného, ' '
„'

nástrojů a náčiní železných atd.

"

„\

za ceny co nejlevněji ustanovené.

o

Cenné listy k dožádání ochotně se zašlou.

.

.
". (15)

_

*=

Leopold Mrázek,

(16)

kupec u „zlaté koule“ v Brně,
na Velkém náměstí čís. 78. prodává za nejlevnější cenu nejlepší zboží:
kávu, cukr. kol-ení, rýži, ciboby, hrozinky, ocet, sůl, mýdlo & “if-ky,

olej a podobné; pak barvy ku líčení & malování, pamůn lm muni

provmwký & řepkový

vozů & mašin; Kornou

bursky:; hovězí
dobytčí
prášekpravy
pro koně,
hovězídobytek
itl pro
koně
dobytek:
persky
prášek naa ovce;
hmyz.Rare'lovu
pi ulky silici
na n mecke
myši (potkány)n myšl, papír na mouchy & prášek na vyhubeni švábův. Též
všecky druhy semen trávních, semeno jetelovč & cukrové řepy pak polní sádru (mne.)

(17)

Kamenopisný ústav a kamenotiskz'írna

Jos. Lehmann-a v Brně
vykonává objednání ve všech oborech
tíakn,

a způsobech

kameno

& odporučuje se jmenovitě :

ronmění . vědu: ku zhotovování krajin genre-ových . historických kamenotisků; vyo
r-zeni botanickým, zoologických n pytevm'ch utd. std.: -— pro všecko odvětví ob
chodu & živnosti: ku zhotovov'nnícírkulářů, listů ndresních, dodšvacích a cenných; listů
dovozních : návštěvní-ch, faktor, účtů, :uněnekmoukňzek kasovnícb., nbul :. knřh přudclnícll.
tkllcovnkýchaj. v., jednoduchý:—h. vkusně vázaných listů nei-ových; všech druhů nápisů nu
lboží, likéry . oleje v tisku černém, banwm'em: parním atd- atd.

0 c. k. vojenské. advokátní. nolnrlntnl n vrchnosti-nulu kanceláře:

dílech potřebných mbul, protokolů, účtů vydajnícb, plnomocí, protestů aměnečnich, svnte ních

výkazů : vkusu-ých návštěve-nek.

Posleze odporučlnese v krasopsnm,

mulč

ku zhotovůní

art—lnuqratulnčnícb,

listů pamětních, diplomů a. mě.—'thnskýchli.—tůna papíře .

Ustav ae v_vnasnaží. aby vyhověl požadavkům času a dobrého vkusu, aniž by překro—
čil mele "měřené levnosti.

_—

tína č. 73.

Obiednňni přijímají se na Velkém náměstí v paláci hr. Žero
'

__ ___—,*.—

J os. Lehmann-a
Se skladem kamenopísného ústavu
spojený

obchod v papíru, potřebách psacích a kreslicích & zboží Norim—
berském, na, Velikém náměstí v paláci hr. Zerotínu. č. 73,
má dobře zásobený sklad domácích a cízuzemskýcll předmětů:
papíry listoví-, kancelářské, psaní a k mobalování ; jodnodur'lu's :
na pami ve vied: fornmtw'lt; angl. a Vídnnslu't ocelová n kostěnít

látnem polepené obálky
u, prava Hnmhnrski .

domáci hrkn; Ill—d\'é
angl. Viktorin—,pak nlizurinové, fialovo—černé, dubenkově : všecky barevné

inkousty; španělské vosky ve všech barvách; tužky k opisování . zápiskn'ru, psací theky atd.

'

Prue-'(" [Mil.-yBref-hmammz'y pro (chlapa-c;

pnpíry na kreslení w všech formami—ha jaknctooh, složeno'- nn plocho a ve stůčltůch; plátno
ku kopírování, tln-ky ku kreslení, sešity k průhledném" kreslení, tužky ! olejní křídy, barvy,
škatulky s barvami, rýsovadla :. všelíké potřeby ku kreslení. "
_

erné a malovaná archy obrázkové, knížky k. nuúováni;
papíry hedvábné, květinové1 & výkresy, tlatť—a stříbrné; papíry mrokinové, loket-nné : hla
zené, zlaté bordin'y a rolny, franc. Inkovnné obrazy ku prof-ím lepenkářským, vyatříhoané
talíře pupírové, papíry notové, skl.-nné, šmirglové : nmdřidlnvě; vkusné obálky na knihy,

známky při čt.-níuni-h: ano druhů Iiatků grntnhčuich.

lIrau-í kurty.
quětší
výběr franc. luxnuníoh papírů lismVýu-b,bílých & barevných, se zlatou ořízkou
& damascímvaných, s peetry'mi, ve tlatě & nn bílo tlučenými rohy :. ozdobami okrnjnímí.

Lzstové papíry a obálky se svuutcčním okrajem.
Psací mapy s potřebami a bez uit—h,psací náčiní ve apěii, litině. porcelánu, skle :
vyřezsné ze dřeva, tížidla na listy.
Francouská „potter-ie, demu'ky : pmnutníky, pouzdra na nivštívenky, album na fotogra
Ee : listy opevněnými, v plátěné, kožené, akusmitové . dřevěné vazbě.
_ Tlnčeně kartony, paruventy n jednotlivé rimoe na fotograňe ve Spiši, akaamitu, kůží .
vyřezavmč ze eli-en ve všelikú velikosti. a jiných předmttů více.

__
Na. požádání
vytlačía. se
listovéozdn
papíry
livá písmena
jakýmkoli
písmem
ne na
vkusnou
on zfirmy
d a r aneb
ma.. jednot

“KW

_ FMM
';.:

Ž
11řas
trlju
.
míra
SHHI
hmuln _ _ F
é , má [uůi
\ ltňllt
Žnn
zelném
trhu,
' A ' T III . (!(/'(“. l) : ;?
kolpližm'-ulic-i,
nepmti dhaullu;

%!803084

_

na Starém faruř:

Ž v měšťanské ulici.

.

odpuručnla

svůj sklad zhotovených

v

gdomě p. Steinbachon.
:*;nuprolidmu.
šlecht. dám ' '
0
..
c.,

mantil &plastů
;

v

dle nejnovějších krajů & přislibuje rychlou obsluhu

Ma svuj krám v kobližné ulici,
v domě pana

Steinbrechcra. naproti domu šlechtických dám

tl čna trhu má won honbu na 3rlnčm ltbu
naproti divadlu :

na starém Brně: v měšťanské ulici.

,'ŠIČ

(18)
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gp;skladl

?

ŽŠ

1.101- !&)* i:;
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z cís. král.

zcmsk. priv.

5

SZŠ .i

'n'!

.:.-_:
FQ

(c',-£;
.:.s
ž-WÍ

“?
&'

parního

v Pohořelicach

nalézáne

naproti kavurně Nvulmusorově,
a odporučují se velmáženěmu obecenstvu
pšeničné mouky

".“
";

'
vij—Š
všmky '—

& krupice z pravé benátské '_--';f

pšenice mimo pravou žitnon mouku

Bratři
.

3

v Brně ve Feldinamlskéulicič406

.,-aí druh)

(jj-;

mlýna

Bellu-le,

nájemníci o. k. zemsk. priv. parníhn mlýna

5
ZŠ:-';.

»euse—AW
Popperův
c. k. výhrad—*

ně výsadnl

zotavující olej na Vlasy,
aby nešedivěly.
Tnntn olej jat, jak mnnhnloú aknňonost učí, pnsavad jediný prostředek,
aby vlsuy zůstaly lnmvé bez:- všelm užívl'nu' barevný.-ll . jiných lnhvč škodlivých
hit:-k. Timm olejem zčernají také šedivé vlasy, ktorí- lidn už mk anebo které se
(11.st teprv vyskytnou, n nabydou kromě mladistvé svěžesti také znamenitého
lesku :: veliké jemnosti, Proto si může klždý, kdo jo. trpělivý . vytrvalý, častým
mazáním vyrůstání šedivývh vlasů umeziti a vlasy tmnvé akom do černa zachouti
až lt miru.
'

thnn

lábw naj: ! jl. 50 kr. r. i.

Vyríběn' u. znsýlncí sklad n S. POI'PERA, c. k. vrchního rnnhojiče na. odpočinutí
a mnjctnílm výsady v Jičíně v Čecbňch.

Sklady nalézají se ve všech větších pravím-ních městech, kteréž činem ve
vei'vjuých listech M:uveřejňují.
Při nasilim' na venek mu:-mju—
ne u obálku 1—2 lšhvi o 10 kr. r. 3. více.
Ě
kůl—Wm
srg/a
ago/m

Sklad zboži galanterijniho

TIE-lilalPCIanissan-,
v Kobližná ulici a 63,

„ma,-. „o,-...,..
...“,.. p'redmčlů galanterijuich mnm. M.., . ..a;

Věci kožené, dřevěné, broncové,
rohové, kostěné, pakfongovó,plechove, porcelánové,
ocetoré :: !. d.
“I'“ je tu: nl výběr hojný p_očct

'

00mm a lnbnlčreli roonuúdj,

Rogem'mj u papírnuúců.

Upozorňuji rovnez na můj sklad

gummovych svrchnlch střevíců (galosl),
kterýž nm! prospunou koupí umoznuje

!. pár děls'cých střevícn prodávali po 80 ltr., 1 pár pro dámy po
l a'. '20 hr., ! pár pro pány po 2 zl.
Zaroven židi

dotčený chan obchod, aby se mu hojného odbytu dost-Io i vyna

ucbonl.
onlll
u:, oby levným| tichým obslmmm

vdcctčnéhoobed.—ust"
zlá-ln ji lobč

:

Potograíický ústav

; J. Klatovského :! E. lliss-a, '
v Kobližnč—ulici c. 32, vzadu v zahradě,

„' poroučj se velpctěnému obecmstug, ježto dostatečným počtem strojů

'

_

jeste ;ó, oblíbenými podobiznami ve způsobu návštěvních lístků "
? všeliké \clikosti, pak podobiznami ditek všelikého stáři, vyobra
zením budov, zvířat atd. co nejdůkladn ěji posloužili.

Též se laln zhotovují

nejkrásně ši „_

oblazy slerooskopní.
Aby přání veleotěnfch zákazníků všestranně vyhověno bylo, “_
žádají majetníci řečeného ústavu za. brzké předplacení, ježto jiz _7
'_ značný počet poznamenán jest.

_, Obrazy se zhotovuji od 9—2 hod.; ——
obrazy Jilek každý

anal.-.
“a'-."“—

-'- "fi-»“ -

*

_„__ ; —' '

(22)
\ '

__'_.;M

'.,

'. “;

Bbchob m papiru, potřebách vím—id),ftcí'íicid) a
'
\\talíříftjd)

fl Emmu),

w &nblišnč umi č. 36 to autě,

náporučuje _mlecjěn'c'mu obcce—mim:(muj co nejlípe )ačígenú fflnb

papa—n,potřeb Maud), frtfliad) a unaluřffljd),
"ibuiíc obílonšem' co ucibcblimějffí a ga

ncilcmučifíí ccm).
9163 "on na THabě m neiboinem'im móbčtu 'tafitomané-a
ro)"ltownné

nc:

G3" fxním)obdwbui, admini a : ovifománi, 113qu 6 nei:
noivčiňimi liftv f oviívmáni ga cem) fabričnc'.

Bami)

Ic přijímají )br musm) vrati kamrunpiluúd)a

llaří le píimmn na linmm) papír

giac-tma.

wopukltjm pílmrm

D1:_9.._
Pcttisona

vata proti dně ( Glohtwatta),
Iočivý prostředek proti suchému láluam' & rheu—

malíokým nemocím vůbec, nechat na ně trpí rámé,
ruce, nohy, krk, hřbet atd., jakož i proti rheu—
malickému bolení zuhú.
Hlavní sklad:

Ring & spol. v Šaň'hausen

(ve Švýcarsku).

([tlé bolidu; po ! gl. volumiřui po 50 ltr.

v Brně, v zásobě. \\
ancien. Rotuma,
[éliutuífm\\ „J'ummúooarom.“
——rMva——'

Ufy—věd::eni- .
Jun.-lilpovinností každého člmčka. kterýž trpěl & proti svemu noduhn léčhý prostředek
nalezl aby jej oznamll. Proniknut jsa tímto citem nnahuun damvědčiti, že Dra. Patti—ona
vata pluli dně V 36 hodinach velmi bolestného rluummi'fkeho neduhu mno uprostiln.
Zancprázdnen jsa seslavovánnn jízdních plánů ku s\ému Spisu „Guide dos cllemins
de fer \ PI'BL'M'BljGem po \ice nežli tři měsíce (lo-nné H -- ll“ hodin a ježto již děla než
15 let, na rhoumalioký neduh u-pím., ruzmnhl se \- mých boků-ln tak nárumnňžet nui seděli,

uni suti, aniž spálí jsem nemohl. Soused, který byl \\ punku-lulu \uty proti dně užíval,
poradil mi ji. Já ihned dal si přinusti balik ullužil jsem) jí Muj. lmk) n Ich! 1591"d“ P("
blčlť. Druhého dnu baleni *ulwll, \\ \\ vmr num.—m zmir-ly: ui od do nn PWCUJU'Pét
nnižby se neduh \raun'al.
Zchnim tisíckrát dobrodiucl, jemuž se podarilo, prosti-_dek proti mkmémntn nmluhu

nnhzti, jehož umyslmmm bolat jediné oui hnědá mohou..co jim oluw m i "u

Radnnt

_lody všem, kdo?.koli na rheummismul trpí aby vat)_ l'auiSOnm) užimli, i nadeji w, že rmu- Ž
jak" Í“ 50105“ pozbuduu » tento pra—stredukmúhmuti budou (ímž ncmmným dobrodiní
prokíuon.

W'licnnč,
(24)

8. března 1859.

(Imm-rd,
spisovatel díla. .Guidu (i(-„<uhnulius dc for.“

Jan Křížek,
měšť. hodin“? v Brně, v Scdlňřské ulici, č. 401,
má na skladě

všeliké dle nových vzorů zhotovené hodiny obrazové , stojací, visací,
hraci, v rámech &bronzové dle způsobu franc., pak
"cti :! Břlbrně bubínku patentní k nalnhnmňní bn klička jukni i l;ninú vábí—r

zlatých : stříbrnýth

hodinek kotevných, válcových, vřélénkovýcha tak zvaných chro—
nomelrů (časoměrů),
(25)
kontrolni hodiny pro žen—žnědráhy a louh-ny.
_

Tolikčž přiiímqií 80 hodiny do .sprárý.
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přinutili

Nl" ;řrlplíl- titrační—h
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mtrium uthbůfl)mmm gnnrnf a !
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»uotdcnunůuic. „Římu pnl
píchla Nm,u may. mámu 51b gamma ending—ln
Elm,&tu i|
„mu to vuwitmgmi

Utivl se tohoto gastrofanu:
Ráno & ladu % fámomě umu, vloh) [Iobní hmmm: nim—iu; volowin'.

Hlavni sklad gastrofanu pro celou Europu,
OHIM“lidi! MW! k NH. iť!

v Hau

o lékárně J. Fůrsta, č. pop. 1044—11.

fňyuiřlm Rolí 70 Iu'. :.
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Baobalcul' 2—4 Iábwiťcf hojí 36 tr., mčuč ml 2 lábwičtg ucromúlají fc.

(56)

Nl. Benkovloll.
llnllllll n mmm
odporučnje n'hj sklad zboži
lunch, jako: jun.: šperky na
l'ni. svůj bohu,“ sklad únii
nalézají. . íce: lustry, Primy,
čím, cukerníčky, konvičky na

:: Cannot-loni uliti ř. 481 n Brož,
ze zlata, \luune pracowiinéhu . \e všelikých dr Illllcll &
krk, náramky. řetízky k hodinkám, prsteny, náušnice nhl.
"* hli'ibl'n. ' nénnllo nicim-čilí ven \tdgcky v zásahů iw
náčiní stolni, čqjamry. kávovary, Míčky na oroce a pr
kávu a smetanu. náčiní na aby' a bez!. oázy na křtiny.

šálky 7m cukrovinky, lulu-ióky' u.: hai-čití, mlou'čky atd.
Dále jsou lm na skla—lé\: hojném igbem vidličky (: naše, v rozličných u—nrech

rro
12 .ažmnoho
24 osob,
jako!
i_pokřeslných
pát-u vc avkusnýuh
pouzdrech; poaléle koflíky pici vie
ihá O,
mlry
dluhů
mincí
In'řmoracích.
Vůlwc molni dostal! pm jakoukoli slavnostní přilctiloal " hojném výbčlu zlnté :
lll'lbrnó aboli.
=
Tu se him kupuji brilianty : šperky rouloi-e, perly. \!ecky zlaté :: sulhrnů před
mely, jako: i zlnló & auihrnů ndncc za ceny co mntui nej našli a všelike správy
co nejrychleji . nrletnčji so \'yhonávnjL
(27)

Povšimnulí hodné oznámeni.

chramove
paramenty
Blndor-a u anlčkm
Note olelloné obchodnich-i pro

v Brné v Kuhlitné ulici č. hil, odpqluti se
)
\clebnému duchmcnsnu jnkot | P. 1'. dolirodincilm chránillvným clnblt zatucným bkhl'leul

\šcch obranných i mešních rouch, ". obrnzúv olfjných, jako! i \lcch lu bohoslublm
príslušných předmčluv, při lom ujišlnjlc Milná u nejocholntjšl obsloužení.

Obllůšld poroučiim—
ještě e\ůj kouiiuionúnlý sklad zhoti

pozlacovubského

od p. Karla Belinnlélio ' Brné, který: mnoholelými pral-omi v oboru loinlo cbvnlncho
sobů vydobyl jmena.
Zihzhy tiu-h předmélh- v obor luilo ni!.:lqicirli so ptijimnjl il co nejrychlcji .

nrjllcínóji obnhnjl

'

NB. Cenné Iialliy odešlou n' na potůdllni ihned lranco u slechny dolu;- co nej—
ocl'mlnčjí : ncjhlitl—lpošlou ac r.orlpovedl.

(23)

Proslulý líh archihmalni (Archibasal—bpirllus),
vyráběný u. složený z nejsilnějších léčiv 'Cll bylin,
!: posilnění čiv, svalů &kn zmohutnóní telu atd.

\" haldou láhev \lišlčno jen je" jmeno Archlbnsal-Splrllus

a jen! uvl'enn pečcli vy

rohilelovou, rot ml lmpomčo před zl'nloowmimmnrmalif

I.:-hes- sloji [ zl. r č.

'

Slouglilon - úv znlmlkový napoj.
nnvimJidunllP'kposilnťni
_
,

Postupimsky

žaludku. ku napomnhániaspljoheni zát'nnonli . chuli&jídlu old.
flintu nail 50 kr. r. :.
_

balsam

(l'arl'umc aromallquc balsamlque),

ptali holení zubů, suchému lúmlnl, dně. slaboul čiv, oznobcuínlm, alnboali od, lýtek, proti
inludkovýnl hledam old.

Láhev stoji 1 21. tak. čhla.

_

Schultz-ovn silici pominulaku zruslu vlasu,
& uchowlnl : olivetti trůnu \ll-ud. V.;-Eončku clojl 40 lir., '„ 70 lu. nů. čislo.

Hlavní jednatelstvo těchto předmětů nalézá se v Praze, v lékárně .I. Fill-sta,
„u lillélio lnjclnu, nu Polici č. op. IOM—Il., komun ptni Iékunlci,

holi hy sobe udi-Ii nhl-ir jich plijmoull, obrátit se atlet.
Mbit. . lékárnlci, kdeuo ac sklady jit naléujl, joou:

Brno: “'lauil.

B.“ .“ (Mold.):Pot.
Ilut-č: Cxorlwwalii.
Budčjovico: Gronmann.
C cuki I.lpa: Neum-ich.
Deva: A. Buclilcr.
Důčln: s_chulzenbcrgcr.
llrndec Sl.: Eichler.
.ličln: Stahl.
Ko nico: l'roúmecŽ

Korucuburg: llwizdn.

Liberec: Ehrlich.
LVov: Be.-lína. ll-nckc.
Mon: Dietrich.
lllunkai č: Golúet
Nový Bydtoy: Schmid.
Novi Pata: Svilin.
Up anu: Brunner.
Plzen: [(ul.-ler.

Prahu: Film, Vletech,

annot, Ullmann,Kunz.
Prolburla: llcnricí, Plu
lol-y.
Rokycany: Hubert.
Sobotka: llruilu,
SV-Vl“ “inn"
Tešín: Schroder.
Vlratdln.
Lcllio
Vyšlt ov: Vavruska. (29)

m
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(30)

anibtiíkúma, kammntiíkúma
obchod V knihách

Vlastním nákladem) vydaných

Rudolfa M..Rohrer-a
poroučí ae ku

__?

tlačeni

hpi—ů

_ ! jaa/Im.sim-cmskřm,něnmclrěm,fram'ousl'ém,finském,anglickém atd.

'

Dále tisknou se tam:

Casopisy.

Tabelly druhu všelikého,
pro vclcbné duchovensto. sl. obecní &stzltkái—skéúindy atd.

Všm-Iay druhy
kupmkqfh n šiuuummgkqm

fnrmulúí'ú :

cirkulář—c.oblnloric, hlav; k liulmn. koutu. m'nc'ešli faktury, ici-(v

Milanu-. mhd-Sli \_\'\ěs'-n.'|mlpumčomci list) Mikel). rulule
Lurmnni, list) dmozné. drklnrutorie. HFZIIHI'II)
zbozi, "st cen.
poukázala) adres).

Navštěvné listy.
-_ poznání, program. nůnřmí o ;ůlmuad), tantřuí pařim,
um; jmenu, tnrim nimxí.

Namen o udnlulech rodinných marty).

celá dila jak do tisku tak i do skladu.
Objednaná práce vykoná se

v obyčejném černém tisku a tolikěž
ve

3latř, Bůh“ a m [přji(Mount).
'. „HMC—'.

__ 6—9.

Mt.—.gsgoqq

--.i-""
—tu
Eummcmwwewmwmmwwš

Pozvání ku předplacení
(31)

„MORAVSKÉ
nom.“
Vydávají Se dvakrat-: za týden, v útvry' :: v pátek, nákladem dědiců
Bud. Ruhrer-a, na lmiíti'- u Ferdinand.-elitě brány iii-.lt 415 v Brne.

Vycháu'ji
příloha.

na velikdm arehn a Číht'íll, když poti'elu', jest jeětě přidána

Každý úterek dostanou I'. T. předplatitelé kromě toho ještě „"t'silllill
hospodářskou“
jakožto pi-ilohu k „Mor. Nm.“ zdarma.
Obsah jest. velmi rozmanitý; mimo výpisy 7. vládních movin podávají

přehled nejdůležitějších událostí politických, nejnovější

zákon y .v výkladem, kde toho zapnu-chi; denní zprávy o \elmi zají—
mavé dopisy ze všech končin druhé naší vlasti Moravy,drobné zpráv y,

Zprávy obchodnické n trhové, a zprávy z bursy.

Feuilleton obsahuje velcznjimnvtičlánky poučné a zábavné.

jící » pozndni vlasti, n promyslu

» hospodářství

a t. d.

Oznamovntel podávámimoúřední ozná mení také privátní

věští vše h o druhu.

„Besídka hospodářská“
ství, i bude mi všecky v nlnr
rychleji čtenářeh'u podá-tuti.

jedna

ná

přiniši pínčnu články o věcech hos—podá?
tento sahající vynálezy a opravy co nej

:

Cena jest neobyčejně Ievm.

Picclplicíse totiž cel oro &&
n 25po

:

Moravské Noviny mají již na won odbirateh'l,co zajisté

pošlejen 5, půlročnč 2 zl. 30 kr. a člvrtročnd ! zl. 30 kr.
r.č.; předplacení přijímá se kdykoli a novinyse pak, počíta
jlc ode dne pred placeni, po celý rok zasýiaiípředjilntiteli.

jest nejlepším
oblíbenosti.

svědectvím o jejich vy'boriiosti &

Nakladatele dávají nyní kaidemu ptcdpíatiteli

: krásnoupremii:

íolii_velhý obru-u.,cenu dva zlaté rakouského čísla obnášejieí.
Mimo to podávajiíllnr. Nov. každý měsíc jednu lití tl n nku k rozluštění, a kdo vhodne,
mi také calm nů krasne ptcmie, často cenu i 8 :|. r. &. dosahující.

Pl-i neobycejne. své roziílenosíi hodí se Mor. Nov. nejlépe li rozhlaiovdní
pri
vatních zpráv. Kdo tedy chce zprávu o prodeji, o licitaci, o koupi a t. d., mezi lidem

rozbil-ití,
přibodnejiiiho
prostředku
na pak
Moravě.
Ionveke
Novinqy.
nebo
jsounemá
to nejvíce
obce,jcn1 nminy
odbíruji, tam
jdou n:.etli
tuky,do
ruky a tak
prav u
mluvíme I'kouce, ir Hor. Nov. mnjí nejméně.

40,000 čtenářům
Poněvadž.jsou také nejlacínejii

novin)

na lloravé , to: se táhne nadeji.

že počet jejich podporowlelův t.j. . dbiratcld údy \íco n unce mnotiti co bude, činu také
stálé zdokonalování jejich Ie alone matným.

Nakladatelé Mor. Novin.

011 tasemnice
hojí bez nebezpečí

(Bnudwnrm)

ve 2 hodinicti té! písemné Dr. Bloch ve Vídni, Jageneil 528.
4000 vyléčení jsou nejlepším rukojemntvim.

(32)

Se zaručením pravosti.
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Výhradní prodej uvedených svrchu předmětů za stálé ceny fabričné pro
Brno nalézá se u

.los. Bodeudorfer-a

dědlcu a spolk., „„ Velkémnám.; č. 75;

díík: pnl: prodávají je: ve Frídku: J. Pokorný; ve Fulurku: ]. C. Drmol _:\! Ilokňorě: J. Kneifl;
v IIrmcících: V ll-bř r; \! Hmiopcči : Adolf Eberl; v Ivmačicich: Fr. Dclinính ; v Jihlavě: lék-mít
V. Jinderku; v Kaja:mé : Ecl. Sab-nek; v Kroměříží: .los. Lam-uský; v Lipníku: Alois Schinko;
v Litovll' : Fr. Wríul; ' Místku: Ant. Bochclulck; v Noc. Jičíně.- Dmn. Markus; v Oparř: lék—mik
Ft. Brunner; v Olomouci: lékárník Tr. I'. Síubyhou-lck; v [h,-stanné: A. Botička; ve Příboru: A.
G. Hinízcl; v Mor. Smuberku: .l. andlmbcf;
ve Nkočorě: lékarník J. Gumiuk' v Stemberku: J.
“Width: \: Sínížnící : Ferd. “'nin'; v 'I'e'šínř; C. F. Sci-rodu; v Třebíči: A. Ed. Thomerl; ve Třešti:
A. Elot-er; v Uh.. Brodě: .los. Norlk, \“ l'h. Hnuh'ští: Front. Grigar: u VelkáMesařičí: .I.l".llošek;
ve Vyškově:Ad. ll. lílobíu; ve ll'agaladíi: Fr. Wrbik; \'Zábi'ehu: .l. V. kont; ve anímč: Iéklmík
Alu. Glnsner.
33)

HLAS,
časopis církevní,
P. T. pánům spoluúdům

Dědictví ss. ('Jrilla a Methodia jakož i
Ivo
ctenarvm
Moravanu
odpomciti minuc-m prospěšné i potřebné.
Casopis tento přináší nejen náboženská a mravně
?ábamá i poučná pojednání. ale také zprávy církevní
z našich vlasti i : cizozemska. & zláště o všem, co 50

-týká Velehradu !: pnmátnému r. 1363; Také uvádí
se vždy ve známost, kdy se knihy z Dědina! vydávají,
jakož i jiné záležitosti Dědictví L'yriUo—Mcthodějskúho,
které. spoluúdů se tyka,: aneb jim jsou zaJimavé; Kdoby
se předplatní chtel aneb <i přál předešlé roi-niky
(vycházit od roku 1849) míti, necht sn ve frankova
ném listu obrátí na Expedici ,.lllasu“. kněhkupectvi
Ant mina Nitsche“ na velkém náměstí v Brně: ročník
však 1860 jest úplně rozebrán. Vychází počátkem
r. 1861

třikrátc

za měsíc, 5., 10.. 25. každého mč—

sibe; poštou stojí 3 zl.. knčbkupectvim 2 zl. r. č.

Karel Šmida
mdakmr.

