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Nákladem Dědictví ss.. Cyrilla &Melboýia.

Pořadatel:Ignát vuz-rm
Hvězdárnou část vzdala!:Dr. 1510vlatniŠindl er,
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Vyzvání. %-v—M)Womo—

Morava. koná letos tisíciletou slavnost uvedení křesťanské

)víry svatými apoštoly Cyriiíem a Methodem. Veškerá země hotoví
sc, dilem velkolepými slavnostmi ku probuzení spomínky na tuto
tak důležitou & blahonosnou událost, dílem trvalými zřízeními ku
zakládání památek vděčn!sti pro budoucí časy. (

I také panía panny moravsképovolány'jsou, aby k tomuto(
zbožnému a vlastenec—kámodílu phspívaly, by tudíž vlast přesvěd—
čila se, žei jejldcery vřelý a vroucí podíl ve všem berou, cokoli
se jí týká..

Vyozdobení chrámu a oltářův na posvátném Velehradě
jest zajisté důstojným cílem činnosti paní a panen moravských.

Pro desaženi sjednoceného spolupůsobení dovolují si pode
psané ns paní spannymoravské prosbu vznésti, aby buď peněžnými
pHSpěvky neb ručními prácemi v tomto úkolu podíl braly, a
ochotny jsou nejenom ku phjímsní každého takového příspěvku,
aby dotčeného cíle došel,nýbrž nsbízejísc takéns poptávky dtrkyň,
kteréž vlastnoruční práce zpomanutému účelu věnovati chtějí,o
druhu & spůsobu touch kostelních, jichžto objednání by žádoucím
bylo, potřebné zprávy podati. I žádají, aby přípisy a příspěvky
se odesýlolyvýboru pro sbírání ronch kostelních pro
chrám Velebradský v Brně č. 294v městě.

V ý b o r:

Hraběnka Boloredi-Nosticovů mp.
Hraběnka Knunio-Tlnmovů mp.
Antonie Pražáková mp.
Božena llelzeletovn mp.

o'— o“ - 'o o „»



“bludů auxinu.u. Bobl-on' Brně.

Antonin Martin Slomšek,
kultobilkup lubo-luky.



Muravan.

Kalěndáí; na rok přestupný

1864.
Ročník třináctý.

Nákladem dědictví ss. Cyrilla a Methodia.

Pořadatel:Ignatvum
Hvězdářskou část udělal:Dr, Elon-ianŠindler,

leditcl techniky v Brně.

_VBrně v komisní u Antanina Nitsche,
.v Olomouci 11Grosse,

v Praze u Františka Řivnáče.

Tiskem Rudolfa M. Rohrera.
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Tisicletá památka)
Od Fr. Sušila.

“*“
S hor Božích,odkud v román hlasu
So vuli řeka dob a času,
Co velcproudoý stříbrotok
Teď k nám se béře nový rok.

0 vitej blahé novú léto,
Ty tisíce!-ých tužeb méto,
O vitej : věčných oborů
Sem do slovanských prostorů.

Tys doba blůhy milovděká,
Let tisíc tebo národ čeká,
Zjev blahodůmou svoji zář,
A obnov krojů našich tvář.

0 ve skvoucím Si vod hávu,
A vyveď : hrobu niv-nouslávu,
A k živobym reky zbud',
Jimi láskou svatou plňla hruď.

Co zřím? Aj Pravda, Boží dluže,
Dva od blankytu tuti mnie.
Jenž zosnovali ji tn chrám.
Sem do quiiny vede k nám.

Hle, jak se berou v Iibém nachal
Lid všechen pudů | úctou prachu,
A vlechen km] jim pěje čest,
Neb Cyril! to . Method jest.

O Otci naši, buďte zdrávi,
Již pojďte ujmout luh oprivy,
By vzešel mezi nimi věk,
Jenž Bohu jen & lidu vděk.

Teď po slovenskémpo ohm
Se vlady rolviň plesu,
A ze všech umaký obytů
So vznůlej Slávu k blankytu.



Leden (měsíc mkrálový) má 31 dní.
Polsky: Styczeň. Ilirsky: Sečanj. Slovinsky:Prosijnec. Rusky:Januar.

“g Slunce Měsíce“w==: .
::, Svátky a slavnos ;? "“P“ 717071' lin" Čtvrt! měsíce5 církevní =2í_= 40===== &národnípřísloví.
o |.. mlh. 111.n.l.... b.lm.

Qv_ , .A

„__Denměsíce_ b“ N má Ulu i'— 758| 410 ráno \to 49 ('“Poslcd. cun.. u, _ - a 2. bl
ao 0 Sv Mahena, penzi. 7 57 4110 | 71113 0113110543035;

FSME-.UN,-Št- *; r'n'r—_ \'Hnň » wm'i '!í'- i dno.
w Í'f: ? * , "lí" 't? QNovýmňolcdne

9. v iobch: o 8
3 n.“rh'ďu SV. GenOvefy, panny 7 57 4 11 i 14 MISS Mia—in. ráno
4 Pondělek S. Tita, biskupa. 7 57 4 12 2 20 večer )Prvi cun dn
5 Úlgrý s: Telesfora, pap. 7 56 4 13 3 32 o' 4 16- v pitek o 0

6 :“ „H „„ . l-. „_ , 4 756 415 440 129 h'od.12m|n.r4no?
7 Clvrlek S. Valentina. nejm. 7 56 4 16 5 42 2 25 UPM“ ““ 933
9 Pátek s. Severine Nor. 7 55 4 17 s 46 3 44 30332323“
9 Sobota s. Mmelina. Jul. 7 55 4 19 7 35 al 2 . ' '

Yuga-*t“muni pr—l'guv. PaM-. Ríši.. byl Pin. 4033312023912

.lrvli? vc )? laflcvh. Luk. ?. 16:1!ch duc2_0
10 “'“—ff" S. Pavla, poust. 7 55 420 817 62 c na. . ..
.ll RondělekS. Hygina, pap. 7 54 4 21 8 49 7 47 mg;. 7:23:10?
112Uterý S. Arnošta. Arkadie. 7 54 4 22 9 17 9 ' Su-chaha. |
43 středa 5. Veroniky. 7 53 4 24 9 47 10 27 moc"_ ůe se .:
14 Ctvrlck S. Felixe, kněze. 7 53 4 25 10 15 U 394dann mlha od hub

„15Pátek S. Maury aBn'uy. 7 5 4 27 10 41 ráno lmm " "d" h=do—f
.16 Sobota S. Marcelle, pap. 7 51 4 28 H 12 10:54 3673373413113?

| NM.—m dillhfi ; ' "::.-| NL. prápf, koLnta'iinýců“
-" * si.—jl.73 _lonakšmčlůl17 Nel*h: 8. Antonína, oust. 7'51 4 30 lll43 2' 7 '“" "'"" ""

18 Pondělek S. Prisky, pag. muč. 7 4 32 večer 3:16 1732035931132?217?
9 Úterý 5. Kamna, krále. 749 433 1 7 4 16 dejf.Moči-14mm
OS_lředa s. Fabiana & Šeb. 7 48 4 34 142 5|11 Phg'niíchhlfev *“

21 Ctvrlek S, Anežky, pan. m. 7 47 4 36 2 38 5739 g: ;D ., línání—::N
22 Pátek " S. Vinconcia, muč. 7 46 4 37 3 37 bl2l| hpitňlni nnice. kde_
23 Sobota Zasnouhení P. Marie. 7 45 4 39 4 39 6|58 imdmuwůhw Prom
.; _ _ _ , _ : *————————— kalendiř tento ncplaď

Neděle Dewtmk (bc-pluegesma). l_losPodář ani pro Ilahi am ml
“najímá dělníky. Me!. 20. Egypt Zimy p_h'bgv

si do sv. Fglnanll
Šel-lniann. Valio! u
Sibih' není radno, eby
co dvd dobré zná-\

J mé na ulovičko nan—'

5
1

3É|vily, nic v pěti minn

5
2

4 fx'ědelc s. Timolbca, bisk. 744 4 40 544 7
25 [[ondčlck Obric. sv. Pavla. 7 43 4 42 6 44 7
26 Uterý S. Polykarpa, bisk. 7 42 4 44 7 47 8
27 Středa S. Jana Zlaloust. 7 41 4 45 8 50 8

8
9
9

tich vzdor dobréb
28 Čtvrtek 5. Karla Velk. 7 40 4 47 9 54 pohybum, 16mm“
*29 Pátek 8. Františka Sal. 7 39 4 49 lil 4 jejich jnejčly bom
*80 obou S. hladiny,-panny. 7 38 4 51 ráno 40 výrm'nmpouchg. !(

nedele 4. po Devil. (jv.—x.“ngcsšnm).Sluvu 3773313313340,
Bpží ínlao semene. Luk. 8. v hrudi pfáíchlndno

ml “M [S.PetrazNolasky. | 7136|4|52| “] e|10| 93551-11333“



Únor (měsíc “hromníční) má 29 dni.

Polsky-':Luty. unsky': Veljača. Slovinsky: Svečan. Rusky: Februar.
r-P— ' 4——-7-„
.; “É Slunce Měsíce
Ě“ 2 Svátky a slavnosti - A d ' “_ a Čtvrti měsíce
: : církevní “*“ x_Pl chod “pa anárodnípřlslovi
3 3 hnlmwí b.lm.h.|m.

1 Ppndéleka. Ignacia bisku &. 7 34 4 54 ráno 10 44 _
2 Útery Oastování ?. hario 7 33 4 56 21411 20 dfní'ů'f'pžšššů
3 Středa S. Blažeje, biskupa. 7 82 4 57 3 23 večer o 1 bod. 23 min
4 Ctvrtek s. Veroniky. 730 459 4 28 121 ráno. '
5 Pátek “?“S. Agathy. Frant. 7 29 5 O 5 22 2 31 GNOVÝmčHc dutá
B.Sobota S. Doroty, panny. 7 27 5 :“ 6 7 3 46 173133332:

Ned. 2. po Dcvít. (Quinquagcsimao) Slepý u I'Prvi cun dum

Jericho. Luk. 18. ŠL. vanedčlí o 2od. 0 m. ráno.

7 Neděle S. Romualda, op. 7 26 5 4 6 43 5 10 Úplněk dno 22.
8 Pondělek S. Jana z Matky. 7 24 5 5 7 15 6 34 VPOPdč"065.011

Úterý S. Apolonie, p. 7 23 5 7 7 47 7 56 9 "“"' “če"
OStředa 'X'Popelec. S. Sobol., 7 21 5 9 816 918 Slunce vnuop

11 Čtvrtek S_.Eufrosiny, panny. 7 19 5 10 8 43 10 35 do lnlmen'fybÚC
12 Pátek *;s. Eulalie, panny. 7 18 512 915 1151 ' Pát“ ““ 19
13 SODOH S. Kateřmy, Bič. 7 16 5 14 942 ráno Stoletýnovýmw,

Ned. !. postní. (Invombtt) Pán Ježís po- Ěhhmmcl't"
„koušen od ďábla. Mat. 4. k pašzšo'hggfžmm_ \ NI ] n

14 Neděle Den ům. &. Cyrilla 714 515 (024 1 5*n*m'“79=d"knkdq
15 Pondělek 1' S. Faustina &Jovit. 7 12 5 17 U 7 2 7 'Žs't'fk'ěe'š'šÁÍŽLÍŠĚš;
16 Úterý 8. Juliany, pan. 7 11 5 19 11 39 8 6 Immo, mráz probl
17 Středa 5. Juliana &sp. '; 7 9 5 20 večer 3 35 Wow, n.m.—Simba
18 Ctvrtek ' s. Flaviana. s. :; 7 7 5 22 1 31 4 21 5332352335821;
19 Pátek ': S. Mansweta. “s 7 5 5 24 2 32 4 59 iako zmrzlé otáčky,

Sobota ,1' S. Encharia, „5 i 77 3 5 26 3 33 573071kěm=nýchhfrailll
Nad. 2. postní. (Reminiscrcrc) Proměna * nf:ŠŠŠ—funí;„magii

Ghnsla Pána. Mat. 17. vých ptáků bšlď doA : , Instavircnme kpřei
1 Neděle 8. Eleonory. 7 : 527| 436 5I57*\iuv.n'k0'f web do

Pondčlek + Sídlem a. Petra. 7 o 5 29 5 40 6 21 33553393; 3;
3 Úterý *. 8. Romano s 58 5 30 o 42 s 43 šmoumo, veselo'“.:
4 Středa 7“ S. Petra Dam. 6156 5 33 7 44 7 4 kplůči, bkaredástřo-'
5 Čtvrtek 1“ S. Matěje, ap 6:54 5 34 8 53 7 25 “' 'em! MNĚú i“
6 Pátek 7 s. Valburgy. 6:52 5 35 9 56 7 48 K&M-if? “33323
7|Sobola + s. Alexandra. 6|50 5|3711| o eunupoánu „WLW

Ned. 3. postní. (Kýchavná Oculi). Ježíš vy- “"má 10. pos-lední

„ mital ďlbelstvl. , Luh. 11. ÉŽÍÍPJŠJ'ÍŠŽŠÉ* * ..:.'..:. an,“ :
28 heděle S. Leandra. 6 48 539 ráno 8 47 isonisekřufovž av
SIPondčlek + s. Osvaldo. 6 46 5 40 01 9 9 20 W“ =Law-'“. , ma popouku, voda

pronikl do bot ma
pustilým rokům ,
tpultlým čeledín
')Titolem

nul . vu.



Březen (měsíc postní) má 31 dní.

Polsky; Manco. Ilit-sky: Oiujnk. Slovinsky: Sušeo. Rusky: Mart.

3 í "5 Slunce Měsíce .E 5 Svátkya slavnosti "_ ? d Q"“ měsíce
3 : církevní. „má “P'd \ chod “|“ a národní přísloví.
Š Š b.lmlh.|m. hlm b.lm. ]

1 Uterý *'l- Alhina biskupa. 6 45 5 42 1 9 lO| 5 '
Jsi-red.. + s. Sim'plicia,p. 6 44 5 44 2116 m 9 <=5:33; “$,
3 Čtvrtek ? S. Kunhuty. 6 42 5 45 3 IO večer o 2 hod. 18 min;

ALPálek .. s. Kazimíra. Adria. 610 546J 3 56 123 odpoledne5 Sobota fs. Hadriana. 6 38 546 4 37 241 QNový mónlc'
dne 8. \! úlety

Ned. 4. postní. (La:tarc, družvbnál. P. Ježíš “25 hod. 5 "L,
nnsllil5000 mužů. Jan 6. :; „"" m!

6 Ned „ s. Bedřicha, klišl. 636 5 50 510 4 3 15 v cm'-'! o 7„
7 eonŠlůek + s. Tomáše Akv. 6 34 5 51 5 41 5 24 hod-“* m—“na-_
8 Uterý + s. .lann Božlho. 6 32 5 52 6 12 6 46 ©0719“ dno 23,
9 „56666 + s. Franllšky 6 30 5 54 6 42 a 5 373333315

10Cunek + s. 40 mučeniků 628 555 714 924 „„ d e; _
11 Pátek S.Anjely.l-leraklia 6 25 5 57 7 45 10 40 „,., 33 “malá."
l2 Sobota * S. Řehoře velk. 6 23 5 58 8 19 ll 52 6116.26 m. vec.

Ned.b5. postní (_Judlcn,smrlclná). qu z vás do 2:35; 83:23;ude mnu z hhchu lreslau? Jan &. (v) , „dm 4.,
13 N S. Rosiny, . 6 21 6 0 9' 1 ráno 30—" 9 hod'_37“""
14 Poenicřšřek+ s. Mamiďy. 6 19 6 1 9151 o 55 """'z"“"“"“'
15 Úlerý + s. Long-inn. 6 16 6 3 10127 1 solsujetý navi '
16 Středa 1- ueribem, b. 614 6 4 u=24 216 “*“ *“ “*“ 1"—
17 Čtvrtek 1 B. Jana Sarkandra. 6 12 6 6 večer 2 57 135“ :“ "'C'“ P_0_

18 Pneu . s. Eduarda, krále 6 to 6 7 1125 3 3 m;;„gggřgmmg19 Sobola + s. Josefapěstouna. 6 8 6 9 228 369mm., „...ti „n
" " kčmu :armutlu vlecll

Ned. květná. P. Ježiš na oslici slavně jede *nedbalých hoapodú-l
do Jeruzaléma. Mal. 21. "“ ms“ "' Pl"

— * rok cena tnvou. 5;
20 Neda S. Joachima. 6 6 610 330 4|25 rozličné prebonky;
21 Eondčekď s. Benedikta. 6 4 612 4 35 447 ledupo "dk-. Mm
22 Uterý + s. Oklaviana. 6 2 6 13 5 36 5 7 ::;"Ta'j'f :?::
23 Středa. 1 s. Olha, bisk. s o 615 6 43 5 29 „nj, „„ „. 12.5
34 Čtvrtek *. Zelený čtvrtek. 5 57 6 16 7 51 5 54 se počínalotvíral, vše“

25 Pátek .; Veliký pálbh 5 55 6 18 s 54, 6 18 ŘÍJŽ'ŽÍ 012.35:16 Subola .; Bílá sobota. 5 53 616 958 Má i v 35011131komu;

Boží hod velikonoční. P. Južlš \'slal z mrtvých.
Mark. 16.

rich tahových sedli-,
kův. jirnno pálenka
milejši než hospod“

_ ské listy. 19. první“

;; Neděle Neděle w-liknnoční 22; 22; ':l 3 ; ?? LnrnlJÉTMVÉÉÍOÍ'rinl leč. Pan.-“:lnkq-f-l'k '., ' r 110 cc. v ty, ,
-9 lhal? s. Ehstachiá.0“m"' 547 624 o 4 853521? 352332013
0 $“"“ 5. K'irim- 5 45 6 25 o 54 9 53 činu“, .;., „6.5 ..a

' l Clvrlek S. Kvidona. 5 43 6 27 1 52 11 8 mamutích; een: a_
lam i ncijcmno.

Smíření nepřátel
jako v btcmu led.



Duben (měsíc velikonoční)má 30'dni.

Polsky: leeciel'l. "irsky: Trnvnnj. Slovinsky:Mali travi—n.Rusky:Aprelj.
j

Ě “g , šlnnco _Měísíce“ _ . . .
18 3 ' Svátky a slavnosti =“_='—_"=' “===—=“ ČNP! "13551007:
E » Vf “pad VÝ' upad ,
.= s církevní “h"“ chod &národní přísloví.

3 G Ib, ln. b.lm. b. m. b.lm. +

1 Pátek ' S. Huga biskupa. | 5 41h 6 29 2 32 O 22 +2 Sobota S. Františka z ?. 5 39 6 31 3 9 1I40 o Novýmčulcdno

Nad. 1. po Velikonoci. P. Ježiš vbvťl zaw'hv—

nými dveřmi. Jan 20.

3 \'eděle S. Richarda.
4 ljondčlek Zvi'stování I'. Mario
5 Uterý B. Vincence Fer.
6 Středa Den. úm. sv. Melodia
7 Čtvrtek S. Hermanna.
8 Pátek -'-—Sv. Diviše

9 Sobota S. Mario Egypt.

537
534
532
530
528
526
524

6 32 3 407 257

6 33 4 8 4 17 14-th “gtd-inc

333 333 za: '"

e 38 5 M 813! goman dš'haš'l. o __

g Ž? 2 51,213 Š? š7pfniu. 24110. |

Nad. 2. po Volikonoci.
Jan 10.

Já jsvm pa.—týř dobrý.
o 5 hod. 40 min.

110 .“"ch" , S. Ezechielc,pror. -5 21 6 43 7 42 1137 ""o'
ili Pondělek S. Lva Velkého, pap. 519 6 45 8|17 ráno Sl ' .
„12Úterý 5. Zona. 5 17 e 46 9 13 o' 8 do 35,33, Vagai:

13 Středa 5. Hcrmencgilda 5 15 6 48 10'13 0 51 (8)vesu-edudne 20314 Čtvrtek S. Tiburciu & Val. 5 13 6 49 ll 14 1 29

:15 Pátek —'—Lidviny. 5 11 6 50Ncčor 1 59 Stololý nový Mondňř

16 Sobota >.. Turibia, * 5_ 9 6 51 1118 226l třebnno unc m. !

Ned. 3. po Velikouoci. Mam-ho & ncurž'rítc kg::nšglžunžů'

mne. Jan 16. \nennbylišlnebšeonl: ; \ * ur, ' 1.
[17 \ludčln 5- Anicela. 5 7 6 52 2 21 2 50:17:13 [oilavf [30er2]
;18 Pondělek S, Apollonia bisk. 5 5 6 53 3 24 3 14 'em? dhpho pakii ni

(19 Úterý 9. Lva |x. papežo. 5 a s 55 4 29 3 32 3533333211135 _uš—
0 Středa 5. Anežky, Marcel. 5 1 6 57 5 38 3 56 ,„3:„ mw, ?;

: ] ClVl'le S. Anselma bbk. 4 59 6 59 6 43 4 22 vůbec nazývámenbě
2 Pátek ' S. Solel-a & Kaja. 4 58 7 1 7 48 450 glicgldrm Grog-_ ' ' c o |; v. a ;

23 Sobota :s. Vajlčcba, bushť 4:53 7! 4 e 53 _Š_2_5!Mmm 6“ L:;
Ned. 4 po Vclikonocí. Jdu !( lomu, kterýž. gu'ykgfzygkžěglm

mní' poslal. Jun 16. _ , _ 1112711!anmajitel:. _Nn

24 Nedňln 5. Jiří, ryt.. moč. 4 54 7 5 o 55 6 2:35:31“„mala.-jů
5 Pondélok S. Marka, evangeL 4 52 7 7 10 59 6 51 ne počali. 24. zrána

26 Úterý S. Klelaablarcel. 4 50 7 8 11 51 7 58*3esclé počin! II;:
7 Sil-eda S. Anastasia pap. 4 49 7 9 ráno 9 lícef“ ?“" “'“ ? Y

Ps čtvrtek 5. Vitalisa, Jana. 4 47 710 o 33 10 12 ?.ÍŠÉJ'Ě-EÍŽŽ'ŽŠŠI
9 Pátek .'-S. Petra Veronsk. 4 45 7 H I 9 II 26 cej o sv. Jm, p.k

Sobota S. Kateřiny Sienské. 4 43| 712| 1 41 0,45 mlhu'o i “vivo n

*poslednlm nprílem. 7

. poslali.

6. ve středu 0 2“
hod. 54 min. vc—
čer.

| ..
Ž)Prví čtvrt dne

Q.“Pdslea. ccm!
dne 29. ' pack

se vie skonči — s

S Aprilem kobol
\



Květen (měsíc Marianský) má 31 dní.

Polsky; Maj. mraky: Svitmnj. Slovinsky: Velkl travou.. Rusky: MAI.

S “É * Slunce Měsíce _
% 3 Svůlky & slavnoni 'A _ , „y- CWT“ “1551009
= ). , v,.uvu l*.d hod zlp.d ár d ' ř'l '
= : Cirkevní | \\ £-__ \"! o " P 15“

3 3 h. |n.| h. lm. h_| m. h_lm.

Nui. i). ,'.: Šehkúnuu. Uuďu-f-li mír—.prosit;
Ohm. Mn 16. off!“ 050"__...—- ___—„___— n . V

1 w am 3. Filipaalakoba. 41“ __71|4 ráno \ečer ' ! hod—20Na2 Pondělek s. Athanasia ;“ 4 40 7 15 2 39 3 18 ""

3 Úterý Nalezenisv.kříze.ř“ 4 38 ? Ib“ 3 8 4 32 ?) :::VČ čtvrtků:4Středa S, Floriana m. :; 4 36 718 336 549 - ' P." _0
5 ' '.[rt'l-Iš'll' NhH'thb' \ ,nll' „I i. 435 7 '9 4 9 7 5 zecbczf. ?, .:an
6 Pátek 8. Jan- z Damaslm. 4 33 7 2I 4 46 8 19 _
7 Sobota S Stanislava, bisk. "4 32 7 22 5 31 9|21 Úpu“ “'“"—v nahotu 02 hod.

';W' C po \ alikonuci Kdyz přijdc ulčšštnl. 30 "'i'“ "““
Jan “5 C-Í'Poalul cun

Zjov. sv. Michala. 4 7 24 s 3 9 27022; 3323“
9Eondélokl S. Řehoře Nazian. 4 O “) IO nan.

IU Úterý 8. Isidora. Antonínu. 4 7 26 8 O 11 H
[Sli-eda S. Mamerta, b. 4 ' 7 28 8 59 úno d “"Le b'íf'Pup

12[Čtvrtek S.Pankrúcia,muč. 4 7 29 IO 4 o 3 „3375 patří:“
BPálek Sv. Servacia,bisk. 4 7 30 11 7025 20 kvótu..
4Sobnla -;- BDIJÍÍJGP. 4 7 32 O 0 O 52 _

_ ., ' - _ _ * _ _ _ : * Ital-ty mýt-hutí
!u-m bm? n'nluuuBm. Mlhuc -h lxdo mník třeba."' “' lot.

Jan 11. d 'Sludenýuij vm.% * * oách m 5. jen '
\'u-dóit Ned. avalodušní 4 20 7 33 l 13 l 15 . venelo. Polom neo—

69114151;4 PC!"Í smlodrčnc. 4 19 7 34 2 23 1 adult“ hůl PWM“Úterý 9. Brunona, bisk. 4 17 7 se a 18 : ao 3“'=„;;ů'1'g""',33:"
18 Středa "- Venancia, muč. E 4 16 7 37 4 27 2 24 .uggc'ulútgvlřmc
49 Čtvmk š lsn. Pclrn c. 4 15 7 38 5 34 2 50 Indomnpcniloltisló

Pátek ;—s. Bernardina. % 4 14 7 40 6 41 3 2: svedoml- 44 m
1 Sobota T Felixe, kopne. „; 4 13 7 41 7 45 3 59 ;oěawůu'gžo

ed. 1. po E\, duchu. Slamnsl nvjxv. Trojice "'“-'Punýč“ Pac"
'“ 4 Boží. Mal.23. : * :.“113321723.

2 Nvdčlo s. Julie pan.,muč. 4 u 7 42 3 47 4 42 :;-.“'.;;;:„.“:,';,m
3 Ponděieku S. Desidmia, bisk. 4 10 7 43 9 46 5 36 ského do vlech kon
4 Úterý 8. Johnnny. 4 9 7 44 10 34 6 51 ančťsw'“ůý'h
5 Středa S. Unbana1.4 745 11 12 8 ] Aj DioPill mi'

6 'Pťh'rltek Bošíhi)1'l'ěln. 4 7 7 46 11 45 9 18 má; ““do" |27 úte . agdalcnyP. 4 6 748 ráno 1033 " “" '
SSobota Šang &Peln. 4 5 749 o;:3 u 50 m;,ťmfimm

NPÚ.2. po sv. Duchu. Člověk učinil večeři V,.iji Elanne-*
VolikuU. Luk. IA. data,! “nim,“ !

' Gleb “| '
9|ch 144 S4 Maximilian. 4 5 750 43 II 8 jun.:chlzb. ",

llpondaok s. Ferdinnnda. 4 7 52110 2'20 SV.., „u ovceÚterý IS. Peltonilly. 7 52138 3|35 snít.



Červen (měsíc Božího Těla) má 30 dní.

Kolský:Cmi-win [lil-sky:Lipnnj. Slovinsky:RožnikJusky= Junij._
| : . _
Š “g Slunce | Městce
% “s Svátky a slavnosti „„ “ :! Čtvrti měsíce
5 ; církevní chod :_Ě, &národní přísloví.
“== Ě . b.lm. . |b.|m.

1 Středa S. Juvencia. Fortun. 4 2 11 večer
2 Čtvrtek S. Erazima, m. 4 4 O NOYÝ “GHG
3 Pátek 5. Klotildý,Srd. J. 4 d" 4-„'7 "3133
4 Sobota Š. Úplata. 3 5 web:.:

Ned. 3. po sv. Duchu. O ztracená ovn-í. )Prvi cun dnd

Luk. 15 11122;“guma"
5 Ned - s. Bonifácia, Disk. 3 59 7 5 37 .in?
3 130113591.3 Norberta, lusk 3 58 7 5 22 '
7 Úterý s. Roberta. 3 58 7 5 1 uplna. dne20
&Středa 8. Medarda bisk. 3 57 s 29 5 33513; 0 h
9 Clvrtek- 5. Prima & Felictt. 3 57 s 55 '

110Pátek S. Markéty, král—ov.3 57 8 1 18 _ 90.1“ a"
11 Sobota . Barnabáše. * 3 56 8 l 42 * dne 26. v neda

o 3 hod. 21 mm

Ned. 4. po sv. Duchu. Jom učil z '“"
zástupy. Luk. 5.

mmmoomoom Nun-0003.

Slunce ntonp
"0 do moment rak

ráno.Začátek léta

2

50
9
5 Stoletýnovýhlmuř

l
5 .
34 treba nadale m.

Nohude-li hojnější
Jul: si hu.)odtl'ov

preji dem od 5. mir—

nó teplo, pak bouřky;

12 Neděle "S. Jana z Fak. 3 56
13 Pondčlek S. Antonína P. 3 56

4 Úterý -— S.Basilia Volk. 3 56
!& s_n-eda S. Víta. 3 56
IG Ctvrtek S. Benno. S. Františ. 3 56
17 Pátek S. Rajnera, zpěv. 3 56
18 Sobota . Marka & Marc. 3 56

Nad. 5. po sv. Duchu. 
spravedlnost vole. Mat. 5.

19 Neděle S. Gervasio & Prat. 3 56
Ponděleli S. Silvera,papežc. \ 3 56

lÚtcrý S. Aloisia : Gonz. 3 56
2 Středa S. Pavlina, bisk. 3 56
3 Čtvrtek S. Agripiny, muč. 3 56
4 Pátek S. Jana křestitelo. 3 57
5 Sobota .Prospera, bisk. ' 3 57

3 24 víc korun než rolo
4 34 mu; půnovitosti vlc

dnly. Dobrá polovic
15 13 22 nčltetův jui oi ocitly3

mcommmmoo q—lq—l—tmcn

i v staveních,

Bnei lanky. V té doba
3schneii no hospodá

řovó do ových achůtl'
18 ibyťby šindelúky p|

cbujo po úoullúch. \

P. Ježíš ntaytil

4000 muiův na pouti. Mark. 3.7

od 15. pěkné časy-
kdo ne dělí seno.
Mírnýuduob' | v hos-'

S. Jana a Pavla.

vaa II.,pap.
Petra a Pavla

tvrtok Památka sv. Pavla.

" Ned. 6. po sv. Duchu.

26 eděle
'27 Eondéleli S. Ladislava, krále.

:28 Úterýředa

3'57
3 58
3 58
3 59
3 59

podúcb, kde se nerúdo
dívá na ktidn. Dont-l
vujl co spisy zDGdic

39 zví sv. Cyrilla : le
46 thodia.

0 Červen studený,
lcdlák krčí rameny.

Do Jaan Křtitele
nochnl ječmene.



Červenec (měsíc apostolský) má 31 dní.

Polsky: Lipice. Ilirsky: Sůrpanj. Slovinsky: Mali Scrpnn. Rusky:.lule

?; až
7; E __ —.—'
Š É Svátkya slavnosti „SPL "“!st .
% š Církevní ___—Jllpnd cgi., zip.a Čtvrti měsíce; Q &:? "“III.ÍÍ= m anárodnípřísloví.

lPůlek rzi-IWS.Theobaldapst. 4 o 8 7
2 Sobota avšlív. P.. Marie. I A ! BL GI Šagu 230!3 or:

th. “ ' Ý mčllc-pO E\. Duchu. Varu't dne 4.1 “|
Proroků. Mat. ?].e se &'ICŠnÝCh u "* 352mm

s rodem s 13qu ' — "'b'_- gm. Helma. 4 1 8 ,

Šizůliqaek ; (Prokopa, Opata. 4 2 8 2 ŽIŠŽ glig Dani čtvrt dne
_q ." -V “Uterý ()

BĚH-eau 8. 13.62; 331mm : Ž Š Š 547 834 m“ 51 "L""“7 tvrlek s. Vilibalda bisk. 4 6.41 8 59 '
8 Pátek + s. Kiliana: biskupa 4 ; g * 7|43 9 24 9 1:13:9an 19"
9 Sobota S. Aloisie. Cyrilla. . 4 6 S ; až; 13 4; hod.42 m. 2an

Ned. 8 * G. po sv. Ducha. Co ]- Poaled. :;
VYnlcj Počet. Luksššlm 0 101315? “33.503 Něž". o _

lO .cdgl. S. Amalie, kněžny. 4 7* 8 3 vchr. 2 mm
u Pondělek s. Pia I., papeže, 4 8 8 2 10 48 W 30 '

iš ISJ'WÝ SJanaGual. Jindř. 4 9 8 l 15931053 (, Slunců vstoupi
4:53:17 2. Ěugelna. Market. 4 9 8 1 2 “3 :; 51,3'“.Šilůwánťvgm. aro iny. Bonav. . '

15 Pátek ;“ Rozeslónl sv. ap. 31.1) 353 3 8 mm ltolet'
16 Sobota S.P.MarioKarmelskó 4 13 7 58 Ši: (2133tun., Mix“

Ned. 9. po 55- “Uthu 7 Poumlcllib. , _. [J_ _| _ , uj! slpě.|

| Jeruzalémvm. Luka:; plakal nad wĚŽšÉvcáÍůfdsfťh
17 edčle S Aleše žeb lclméchvěníceléprci:
8 Pondělek S.Symfo'ros rika 4 14 7 57 6 15 2 17 33: _ 5 Bukowa

19 Ute Y "1 4 15 7 56 7 2 3 „ Vů'roMchvgechrý S. VincenciazP. 4 10 7 55 O'S'WM' 0“ """"
0 Středa S. Eliáše, pror. 4 17 7 7 42 4 35 blýská“ ' "“od“
1 Čtvrtek S. Daniela, pror 54 8 17 5 55 bouřky Na 'ýhnm'
2 Pátek . 418 7 53 8 44 7 16 Ohndradosti & rány:_ "[ S_ Maří Magdal. 4 19 7 52 9 uvnlalakýcbhnonův'
3 Sobota 5 Apollinóře. III) 19 8 35 plk uocbunihled

\ d 0 ! N'. 4 20 7 51 9 45 9 54 Od 13. pekné poečťšli C 1 po sv. Duchu 0 [“ "Námi dn

[ Luk 1ariseuvia publikánoví 23,3?(332331113?:;
4 \cdolo s. Ch:-isdn ** *'ičkšhoiíeggj't na?

25 Bondaek s. Jakoba 533111115: ŠŠŠ 3,23 '0 '“ “|“ 23:13; audiu-Ach.
$““ s. m,. „5 7481248“č" ...,mu.. mám;

2 Šíře & S. Pantaleona. 4 26 7 4 24 1 43 čaqnňlc profesora „8 tvrlek S. Innocencia [. 4 28 6 ráno 2 51 bojí. Kdeje “i““ "
9 Pátek 7 s Marthy pann 4 29 ;45 0 5 3 54 222: .lillam'tu i ,;,4
0 Sobota S. Abdona 8,Sen_1Y-'4 30 7 :; (i)Š; ; :S vola: :Ýbcwzpoltx ;

. Ned. 1 , , : Okolo naco, .; d

| *- P-M :;“““a“'m.,.:' N'). ůlark' 7 “Bc.:“ ent k mllómg—

31 eděle - .[ F IS'IEHŠCIBZLOjoly. | 4132| 7|4o| 2123| GI o ,;V::go;rokop. ko



TSI—pen (měsíc 'poutntcký) má 31 dní.

Polsky:Slerpleů. llirský:Kolovoz. SlovinskyNellltl Serpnn, Rusky:August.

_ Měsíce "33 “Š ? _Sitthctš ' l _ 1

& “Š Svátky&slavnogtiÍm “TT—"'; Čtvrt:měsíce„
Ž : církevní Cho“lap-dA; anárodnípříalovl.
Ě: Lg ' b. m. b.lm. b.lm. b.lm. i .

] Pondělek. S. Petra v okov. 4 33 7 38 ráno večer

2 Úterš Porciunltuly Alf. 4 34 7 37 4 31 712 gNový m ěnlc3 Stl'e & Natez. sv Štěpána. 4 36 7 35 5 33 730 dne 2- ' outer!
4Čtvttek S. Dominika, mnich. 4 37 7 34 6 36 7 53 3130" 40mm,

„ 5 Pátek _: Panny Marie Sněž. 4 38 7 32 7 39 8 "L c
6 Sobota Proměnění P. Ježíše. 4 40 7 31 8 40Í 8 33 'Š'*='0"““.gd“ “";. VCI II 0

Nad. 12. poť sv. Duchu. (! ntilosrtlttánt thtttn- hod. 3 mín- “'

[ ritťtnu. ltul-t. tft. - “"
7 N ([dle 5. Kajctana, klášt. 4 41 7 29 9 43' 8 59 *“931,15: 231,33;
8 Pondělelt S. Cyriulttt & spolum. 4 42 7 28 10 50 9 “22 43 min. vecer. ;
9 Úterý S.Romana,vojáka. 4 44 7 26 11,49 9 40 P-,Faded“ “v"

10 Středa S. Vavřince, muč. 4 45 7 24 054 10 24 "dne“ „, Ned.,
11 Čtvrtek S. Susany, muč. 4 47 7 23 1 56 It 3 o 7 ltod.10min.
12 Pátek 5. Klary, panny. 4 48 7 21 2 55 H 51 ráno

13 Sobota S. Hippolyta, lm. 4 49? 719 4 0 ráno sun" "mupt
Ned. 13. po sv. DUl'l'tt; ?. Ježiš xltttl'il 10 +“ """““ panu *

málttmucnýclt. Lulf. 17. "Phonic" dne23,

14 \cdčlc s. Eusebia, muč. 475! 7 už 4 51 0 59 mm, „u 3
15' !Olldělek t'ttvzvžwwt II P N *rit' 4 52 716 5 34 2 7 “ y novy_ “mf
te Úterý 5. Rocha. Theod. 453 7 t4 612 3 24 *“"ť“'“ ;
17 středa s. Liberta, muč. 4 55 7 12 6 41 4 44 „„Flggcg'o„,g'r,;3_10;
18 Čtvrtek 8. Heleny, Císařov. 4 56 7 10 7 18 6 6 propvoly; z počátku
19 Pátek S. Ludvíka krále. 4 58 7 8 7 49 7 27 otrašl došt pšenicúmt

20 Sobota s. Bernarda, opata. 459 7 6 818 951 ;; 1517333337103
* Ned. 14. pu sw.DUL'llll. láduy nemůže du.-.mu ' hmc" 'š'd' „";

_ pánům Slďtllžllt. Matt. (). vazšrugugšz till-'

21 i.“edělc S. Jóhanny Chant. 5 l. 7 5? 8452 1010 “""“ Pmmo" Po

22 Pondělelt s. Timolhea, muč. 5 2 Í 3 9524 tl 26 ŽÉCÍĚFŽÍČŽCŽÉĚŠ23 Úterý S. Filipa Bennizzi. 5' 3 7 I to 4 OMOhrobem u. nahotu-'
24 Středa S. Bartoloměje. 5 5 6 59 10 52 l 48 Tr“ "113123ncPře
25 Čtvrtek s. LudvíkaXl. král. 5 s s 57 tt 26 2 45 ma,“ 5 či; "3,1
26 Pátek .1'S. Samuela Zelir. 5 8 6 55 ráno 315 „.,-c . na... rohy,

ď?7 Sobota S. Josefa Kalazansk. 5 9 6 53 O|22 3 59 . nťde i ollům o': uo ,
_ Ned. 15. po Sv.—Ducltu. l). Ježíš vzkřísil s Dumka; „ho

tttt'h'ého V NttJmu. Luk. 7 tmůstoo říká se, ic

s xe'tt. .- s. Augustina,bisk. 5 10 e 51 122 4 .n 252253233;"" "
Pondčlclt S. Jana stětí. 512 6 49 2 25 5 Print sp.., „m;

3030Úterý S. Růýcny Lim. 5% 6 47 3 25 5.33 rukavice...,131Střetla S. Batmttnda. 51645 4'28 5 56 Bgrtolomojsvatý,
odpoledne krátí.



Polsky: Wrzesieú. mraky: llujan. Slovinsky

Září (měsíc anjélslcy') ma' 30 dní.
: Kimovec. Husky: Scplembr.

,neprionvuj stodol.

g;"“ =; “ ' "si.—1566" Tisíc; ' !
A.," 3 Svátkya slavnostiTm „_ " Čtvrti měsíc. Í
E , , h a zápnd h d “ipod :
= : církevm ': 0 ;“ __ a národní přísloví.
0 3 b. Im. b. lm. 11- m.| h.| m. |

iČtvrtck S. Jiljí, poustev. 5 17 642 542 o 9 ' „ a
2 Pátek 8. Justina, Vilém. 5 19 6 40 6 31 6 39 013033533;
3 Sobota is. Mgnsveta, biak. 5 20 6 38 7 32 7 5 5:4. „ „_ „„

hc? lí; po sv. Duchu. Sluší-li 1 subum ])Prvl čtvrt dno
uzdravnvnli ? Luk I !. %“; Pa“ LG!4 L . : D III ll

4 :ÍCÚHO .pl? av (N'-,tlu sil—ši. 5 21 6136 8 39 7 28| fino
5 Pondělek. S. Vavřince Just. 5 23 6 34 9 40 7 55 », Úplněk J.„ 15_
6 Úterý S. Zachariáše. 5 24 6 32 10 41 8 28 “ ve čtvrtek o 1014.
7 Středa S. Reginý 5 26 6 30 11 45 9 3 15 „min WCG“
8 *tun-:( Šín—„.“Jura-."; “. MJ; 5 27 6 27 O|45 9 46 TI' l 6. čt

l 9 Pátek -- s. Georgmaaspol. 5 28 6 25 1 47 10 50 (' 5325. ve mše?
10 Sobota 3. Pulcherie. Mikul. 5 30, 6 23 2 39 u 51 o 8 bod. večer.“

NN. 17.—p! iv. [Mn-hu. Milovali bud'-ž Pána GNo'ýmhiCdm

; n..-16. Mat. 29. _ 31.13.4335:
11 www Fluvn. im r mm.-. 5 31 6 24 3 26 ráno ““" \

Iti? Bondělek S. Guida chudého. 5 33 619 4 4 t 0 Slunce ntoupi:
13 Uterý S. Liguriaše, muč. 5 34 6 17 4 38 2 17 do mflmeqívóMů)
14 Středa Podvneni sv. mm. 5 36 6 15 5 9 3 37 “am-“mk Pod
15 Čtvrtek 8. Nikodema, muč. 5 37 6 13 5 45 4 58 " ' |
16 Pátek -' S.Ludm., lm. česk. 5 38 6 11 6 15 6 19 Stoletý novýmnam
17 Sobota 8. Lamberta. 5 40 6 8 6 47 7 39 tich nl tilic lot.

Ned. 18. Po sv. Dughu. Doufcj, Synu, od- 3321333 Bůogl
pour—tiSc Iohč hříchy. Mat. $. 7. jasno, prijemna.:

= * * St dem' '! h

18 Neděle 8. Tomasezv. 5 41 6 6 7l22 9 oprÍoo, 23133243.
19 Rondčlelt S. Josefa. Kupat. 5 43 6 4 8 3 10 18 *ýbomčdlřiy- V?"
20 Uterý s. Januarn.- 5 44 6 2 s 4611 323%“ 95903? 13“
V1 Středa a.s. Matouše. “& 5 46 6 o 9 20 03513053 mail:;
, 2 Čtvrtek Š. hlo-rice, pluk. ': 5 47 5 5810 18 1 9wsvrbělauV1dnLISJn

3 Pátek 4- s. 'l'ckly, pan. % 548 5 56 u 16 1 55 slaven sich-ravedny.!
4 Sobol. + S.Cerbar.Rup. ; 5.50 5 53 Arno 2 37 20-' “?“ “'uď. “

% : *“ ““;-'. Píší? ":“
Ned. 19. po av. Duchu. Království nvbcskó \imoumh' ' ve?

_!flhnHudba. Nm. 532. _ ŽĚŘŠŠĚÉ'ÉĚ

' 5 Nedňln s. Kleoráše uč. P. 5 51 5 51 017 3| &ŽÍLÍLŠÍZĚŠŠŠĚÍ
6 Pondělek S. Justiny. Cyptia. 5 53 5 49 l 19 3 37 u sv \(ta v cm ot

27 terý S. Kosmy a Dam. 5 54 5 47 221 4 WWW-“ll"“d- ““""
96 Středa 5. Václavu, nm. a. 5 56 5 45 3 22 4 25 go_";_g;,!1'?'„;;g.
_í tvrtek s. Michala archanj. 5 57 5 43 4 24 4 464332 „že "m4 .

30 Pátek " S. .!eronyma, uč. c. 5 59 5 41 5 24 S] 9 nových." Po av. Matouši če
ic- L'.

" Nampgklnou o '



Říjen (měsíc posvěcení chrámů Páně) má 31 dní.
Polsky:Pazdzicrnik. "irsky:Listopad. Slovinsky:Kolopersk. Rusky:Oktobr.

Ned. 21. po sv. Duehu. Král kladu poč.;t sc

& “g Slunce Měsíce
$ & Svátkya slavnosti "T_ýf=' v._ Čtvrti měsíce
5 > |: západ hyd lápad _ , _= : církevní. \;0=_=_= C0 = a narodmphsloví.
Š 3 l:. m. b. m. b.lm b.lm.

iSobota s. Remigia, biskupa. 6 o|-5 39 6|28| 5;34 .
)Prvů čtvrt dne

Ned. 20. po sv. Duchu. P. Ježíš uzdravil & V Bobohl_

syna krállkova. Jan 4. ::::rd' 43 '""“"_
2N č': Shu . fu.-'.onmnň. 6 2 537 735 5 59 .4- ' 1
3 efndefek s. K'Šndida,mučen. s 3 5 34 s 35 s 30 351233, 13%;
4 Uterý S. Frantiska Seraf. 6 4 5 32 9 37 7 7 22 min. ano.
5 Středa S. Placida, muč. 6 6 5 3010 38 745 -Ponled “v"
6 Čtvrtek S. Bruna, zakl. řádu 6 7 5 28 11 35 8 34 Ca... „jv „bom
7 Pálek ý. S Justiny. 6 9 5 26 0'32 9 43 o o bod. 34 min]
8 Sobota S. Brigitty, jepf. 6 10 5 24 l|19 10 46 "Cef

%

0

služebníky svými. Mal. 13. o 4 bod.34 minut

9 „m:T s. Diviše, biskupa. 6 12 5 22 2 1 11|56 "“" 4
[O Pondělck S. Františka Borg. 6 13 5,20 2 35 ráno Slunce vazoupy
11 Úterý 5. Burkharda, bisk. 6 5 518 3 7 1 13 do znamou! štíra
12 Sli-cda S. Maximiliana, b. 6 16 5 16 3H39 2 30 ("U "adam“ 23;
13 Ctvrlek S. Eduarda lll., král. G 18 5 14 4 12 3 48 Stoletý„ovýmm
14 Pátek —-S. Kalixta, papeže. 6 20 5 12 4 42 5 10 mu. na na., m,
15 Sobota Š. Teresie, panny. 6 21 5 10 5 O 6 29 M do 3_.ichmo,

Ned. 22. po sv. Duuhu. Posvčc. chrámu Páně.
Sluší-li daň dával (tísni—i?Mol. 22.

QNový mésíc
dne 30. v neděli.

zrána mlhy. pod fie—;
picamn studentů déšť,
pak jasno & veselo;'

' nost chlebu i kabe.

16 „& S.Bavla,zakl.řádu. 6í23 5 s 537 729
17 Ifondčlek S. Hedvigy, vév. 6Í25 5 5 6 52 9 8
18 Uterý S. Ferdinanda. 6 27 5 3 7 27 10 16
l9 Středa S. Petr z Alk. 628 5 1 8 61111
20 Čtvrtek 5. Vendelína. Felic. 630 459 9 61149

_ 1 Pátek ;- S. Voršily. 6 31 4 57 10 6 večer22 Sobola .Korduly, panny. 6 33 4 56 11 9 1|10

Ned. 23. po sv. Duchu. Kníže klanělo 50
P. Ježíši. Mm. 9.

3 31ch S.Severina.JanaK. 634 454 ráno 1 38
24 Ppndčlek S. Rafaela arch. 6i36 4 52 O 12 2 3
25 Uterý S. Krispina & Kris. 638 4 50 1 12 2 29
26 Středa S. Evarisla l., pap. 6|39 448 2 16 2'48
27 Clvrlek S. Sabiny, mučen. 6 41 4 46 3 14 312
28 Pátek S. Simona & Judy. 6 42 4 45 4 20 3 38
29 Sobota S. chobia. Narcissn. 6 44 4 43 5 26 4 3

Ned. 24. po sv. Duchu. O bouři mořská.
Ma'. 8.

30 Figginse S.Marcella, selnlka.
31 Ponděleb 3-S. Volfganga, bisk. 6146l6 47 4 40 7 29 5

*nej vlc;

rs

po 15. nebo in: 11
bouří, : komínů se
veselo kouří. 0 po
svícení příjemné blahéL
dny az do pálku;
pak sucho — vil-ku;

mráz SVÍI'Í

kapsy ". do konce!
Bude-li první den,

ablho léta jasný. na
stane teplý podzimck.'

DiViokó husy na:
odletu., konec i ba
bímn Ictu.

Sv. Havel do všeho
i do zelí vech _

Do uvulébo Lukišeť
kde chceš, ruce měj,
a po ov. Lukáši za
ňadra je dej.

Na sv. Lukas boj

Svútek Šimona Ju?

dy, tuhnou na polil

hr d .
4 41 6 26 4 31 63.0... Judy. ma'

6 nebo hnidy.



Listopad (měsíc všech Svatých) má 30 dní.
Polsky: Listopad. llirs.: Studenj. Slovinsky:Listopad. Rusky:Novembr.

%“ “Ě Slunce Měsíce

l-š % Svátky a slavnost: „_ “Pad „_ “Pad Cum měsmot
: : církevní. god: _C'Wd &národní příslovi._

Ě &' h. lm. h. lm. || Im. h.! m.

1 Úterý Vscch Svatých 4949 4 38 932 5 44 3
' 2 Středa Všech věrn. duš. 6:50 4 36 9 30 6 31 9 Prvá čtvrt dne

3 Ctvrtek S. Huberta, biskupa. 6 52 435 10 31 7 36 7- V Pondělí 0

4 Pátek ; s. Karla Boromej. shrnu 4 33 u 18 8 40 Oáhod- 59 "“*““5 Sobota S. Emericha Zachar. 656 4 32 večer 9 46 ' "0

Ned. 25. po vsv.Dtu'hu. Púďobrnství o dobrém '“25.5 Snesiš;
semenu & knutmli. Mat. 13. 39 min. večer. l

6 Neděle S. Leonarda, oust. 6'57 4 30 O 36 to 59 '“!Po'led' “v"
7 Pondělek s. Engelbertaťbisk. 6 58 4 28 t 9 tt 34 Šnšzšgč Wifi
8 Úterý S. Bohumíra, bisk. 7 O 4 27 137 ráno ráno. :
9 S_t'reda s Theodora,n1uč.7 2 4 26 2 9 1 30 1x „, '
o Ctvrtck s. Ondřeje Avellin. 7 4' 4 24 2 39 2 48 94,334 Tom;

Fl Pátek “] S. Martina, bisk. 7 6 4 23 310 4 3 o a bod. 23 min.;12 Sobota S. Martina, papeže. 7 8 4 21 3 32 5 22 "i"“

[ hod. 20. po sv. Duchu. O scmcnu horčxčném. Slunce „Map,MM- lů- do znameni střelce

.13 Nadel-le s. Stanisl.Kostky. 7 10 4 20 4 26 6 58 “hm" “' 221
„14 Pondělek S. Juknnda. Serap. ? 11 4 19 5 15 7 533901105 DDV:?hlenu-f
„15Uterý — s. Leopolda IV. 713 418 5 52 s 58 “=“ '“ “* 1“
16 Středa 5. Edmunda. Olm. 7 14 4 16 6 51 9 351%! vúdo'fch.na

17 Čtvrtek 5. Řehoře divotvor. 715 4 15 7 51 to 2330521213 53me
18 Pátek “i“S. Odona Eugena. 7 16 4 14 8 53 lt kaprn od huby . lnu-!
19'150b0ta s. Alžběty, knétny. 7 18 4 13 9 58 11 38 řikltmledeC 541091.

kde prší, nekde annd
Ned. 27. a poslední po sv. Duchu. Když v Siberii aneb, vln

qute ohavnost Spuštění. Mat. 24. “0 P'ŠkY-9 ObWWJ'
se výroční tutby v

20 Neděle S. Felixez Vutois. 7 19 4 12 lOIóš) večer “d“ “'"“- Od 19
21 IjondčlekttObětovántP. Marie. 720 411 ráno 031 “,23 3:35“ “de'
22 Uterý s. Cecilie, mučen. 7 22 4 10 o 2 0,55 33., má; P.?Žfj';
23 Středa 8. Klementa, pap. 7 23 4 9 l 1 15)prodírá ae mračnamt
_24Čtvrtek S. Jenaz kříže.Flory. 7 25 4 8 2 1 40 ““Na ““"“ Vč

„25Pátek S.Kateřiny,mučcn. 7 26 4 7 3! 9 2 4 37%.,le 23- 3:526 Sobota S. Konrada biskupa. 7 28 4 7 4 13 2 3471523411332“ ,

Ned. ]. adventní. O posledním soudu. N“ ."“ ""“"“
Luk 21 bouřit“ l_eukomtnl. \' lis se jako husy o

27 Nedalo S. Vtrgila,biskupa. 729 4 6 516 3 331mm
8 Pondčleks. Sosthena.Stěp. 7 31 4 5 917 3 45 533323313“

29 Úterý S. Saturnina, bisk. 7 32 4 4 7 2! 4 24 řinu. p Perl

30 Střed: 1- S. Ondřeje, apost. 7|33 4 4 823 5 28 Co “ vlh ' lm

„came.

bech to mu Jil-t dal.
!(lllncot zimu obli

huae,_1i". Pete: n



Prosmec (měsíc vánoční) má 31 dni '
Polsky:Grudzi ' 'en. mraky: Prosinec. Slovinsky:Gruden Ru !:. 5 y: Dccembr.
O .
U “O

% “E S - _SIun
5 '; *My uslavnosti 0“ | Měsíce | 

lš š “"“"“ cm “'"“ šči, WMP Člvrli měsíce ?
====== == a a

1 tvrlck S El“ . ""lh- m.| h. 1.. mlh n radníPHSlovl.
2 Pátek S nás! biskupn_ 7|35 4 5; . .lm.
3 Sobota g F "Hany P. Aug 36 : 9 15 6.31 |. ranuska xs“ 7' 4 2 [O 1 7 37 ?Prvi cum due

Neděle ,) . 37 4 1 to 42 8 48 6. ' Ol.“erý08 h.
„. alfu-Mm. TY'IŠ j<i to I' . 40 minut ráno. [

4 ]H! má. Mm. &l'l ", kterýž ['i'i- „*Uplněi dne 13_“;“""7 S. Barb . ' "“."" 3 llod.
5 P “Ú Palm . 13 mm- ra .

6 Úgfýělú S.“s_abbase: Lucií. 333 4 0 H 11 lol 4 f-A'POIICdnanlvn
7 Slřcda bulkuuše'biskup- 7 42 : O „ 42 11 19 'dnwl- ve mea.,
8 ('“er ztučqlbiqžf' Disk 7 43 4 3 32:3 ráno ?áfohOd'9 min.;
9 Pátek SLc u; -,_p_ Man 7 44 3 59 ' 0 23 Nov; , 1

10 Sabou. ' ."kad'erpunny 7 4- 1 12 1 49 dn ač. '“č'f'ř

N 1 is. Juduhy. Melchiad. 7 42 323 ŠŠŠ 3 4 o fo 1.03ngng*: č , .=; . : v“ ' M

M IP . sndlt'mm- valali zšdé „ r 4 19 Sluctíc '

|! ““že k Jemný Vanrtenmqlóm“ "“ "mezi ťaN \ v _ * - .

12 “Šiga ;. S' Dama—"“>pap. 7 47 - '— Egšašsgžmm"
13 Úlcrý e 2 Sansia. Max_ 7 48 ggg 3 3 5 35 zimy, ' ““M““
M Sli-eda “.“? P-o muč, 7 49 3 "9 3 54 6 42 Stoletý„ 'n .
„, Splrldinnu_ '— - 99 4 34 7 43 chyb.na“ Imm ]“flek S_ [ _ .g 7 DO 3 5q P . tilic let.
16 Pátek “"B“-, mm:. 7 51 4 . 5 34 8 13 _:ůná býti bodnq
17 SOI) " s Adelaidy c_ „2 7 O 6 36 9 , “šli- rno na řemesl.ola 1- S L ' o 52 4 O 7 4 " Y. lvlášl laut. '

Y d ' azan. (3 7 52 4 O 8 4? lg 39 IEdniky.Manduca“webe/yd. - , : 6Pa'fi'iVléwh 8 “.an Lula 15.cisu'rstn'T'! ' nn má“ ' až:

18 N ]čl Luk. 3. Inn-15h :: (::OP: col potrvá:9“ C 5. Gracíana b sala "' pako" “*

ŽŠ [PÍŠÍ-délek5. mm. ' ' ;53 4 o 9 4710 32 13 n'mŠŽŠTing;
21 Slřega S. Amuna, 7 g: 4 l 10 50 10 59 g;?gnlijiš předem,"
22 Čtvrtek S. Tomáše, ap. 7 5 4 l “ 49 11 21 troufajl :“ N!" "E“.. ' ' l$l
23 Pátek .S Slon? B““Y- 7 52 i ] rá"0 II 42 Odpovldm. nás), \
24 Sabou '— ' Viktorie, panny. 7 56 .2 O 54 večer "'"“ Ph“ "nk u?“[ Adama a Evy_ 7 56 Ž Ž 2 0 O 32 zruším.: :; nemeni

Buž' \ _ v . o 3 0 l . e vych

" ! hUd “mot-!", Čili Nel-Olení P' 1 21:11;lebakté- pl?—kmtn. Luk 9 , “na Ježisc cikánky.o" Š'Mn'i

25 Nednlp - —. 1. v.. . m...:
26 BOd : IýumzeníPánů ' _. sání; na“ '" “'
27U n čle b. Štěpána 7 ?? 4 4 4 O 1 3 grŠ'ca k! Foton? ..ler? S _; 7 37 4 4 - 7 " “h“" 00
28 Slřed ' ana, ap. cvang 7 5 a 5 2 17 Ph Páleném v ifčmó
29 Člvrtšk 5. Mlaďálck. ' 7 5; 4 5 6 4 3 5 3351.11'““Y Přibývá,
30 pátek $ gomášp, arcibisk. 7 58 ; 6 7 8 4 13 „mýma-, "
atpsobola g ' D““da, krále. 7 53 4 7 7 57 5 1998 pred okny, '$;' SYIVGSÍÍB, pa CŽ 8 8 39 6 34 N!“ h08p0d_ů . 'e neotvírá dvéli. 2l50.'

!'asno ve Wil-Ich hd
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Přeliled židovského kalendáře na rok 1864.

Dle počtu židovského 5023—5621.

Počet křesťanský.
9. ledna
8. února
9. března

21. „
22. „
23. „

7. dubna

22. „
27. „

' ,'
7. května

' „
5. června

10. „

_ Počet tidonký.
!. Sebat.
[. Adar.
l. Veadar.
Půst Esther.
Purim.
Sušan Purim.
t. Nisan.
Začátek svátků velkou!
Druhý svátek!
Sedmý svátek.*
Konec svitků Velkonoč'
[. Ijar
Lag beomer
]. Sivan
Slavnost letnic!
Druhý avitelď

5. čert-.cnc 1. Tnumuz

Po znamenánt— Slavnosti hvězdičkou ' znamenané u Židů přísně se světí.

Jmena Jeitše
Neděle Devítm'k
Památku modlit.P.J.Ch. 26.
Památka umuč. P..I.Ch. 2.
Popeleční sti-eda

Počet krostnnaký. Počet lidovský.

21. červeno. Půst dobytí chrámu.
Ab3. srpna

„
2. rái'l
1. řijna
2

"

Půst spálení chrámu—*
i. titul
Nový rok 5625
Druhý svátek novoroční-'
Půst Gedaliah.
Slavnost smířent.*
Slavnost pod zeleným-*
Druhý svátek)“
Slavnost palmovů..
Konec slavn- pod zel-*
Radost ze zákona-'
]. Morchešv-an

.listopad 1. Kislev.

.prosinea Posvěcení chrómu
l Tebeth

I. Pohyblivé svátky na. rok 1864.

ledna.
ledna.
ledna.
února.
února.

. 17.
. 24.

. tO.
Památka trnové koru

ny P. ]. Ch.
Neděle první postní
Památka kopta hřeb. P. 19.

„ plátna P. .I.Ch. 26.
„ 5 rao P.J.Ch. 4.

února.
února.
února.
února.
března.

. 12.
. 14.

„ nejdražší krve
P.

Slavnost '? bolestné Bl.
P lt

Neděle květnú .
Zelený čtvrtek .
Hod Boží velikooočni 27.
Proaebnl dni

J.Ch. . 11. března.

března.
března.
března.
bt'ezna.

2., 3., 4. května.

. 18.
. 20.
. 24.

Na nebe vstoupi-ní Páně . 5.
Hod Boll svatodušni
Nejsvětější
Hod Božího těla

května.
. května.
. květnl.
.“ května.

Trojice

Slavnost nejav. Srdce P.
Ježíše 3. června.

Slavnost přečistéhosrdce
P. Marie. . :).

Slavnost sv.
ných

SlavnostJmena P. Marie
Neděle růžencová . .
Památka materatvi bl. P M. 9.
Obecné posvěcení chrámu 16.
Památka čistoty bl. P. H. 23.
Památka ochrany bl. P. M. 26.
První nedele adventní

června.
Anielůvstráž

4. září.
.zól'l.

2.t-tjna.
října.
října.
řijna.
listop.

. 27. liatop.
Masopust počtnaia dne 7. ledna, lrvl

do 10. února.
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II. Dnomé ponní.

mnomč poftni ifou to lolcnbůři
noncm pro úplnou iiftotu :: poboblnol't
gnomcnůni troiim gnamcnim. Dnomč
malém čctmcnóm ltíšlcm gnome
noní ilou talomi bnomč pofhli, lot) lašbň
tatoliďó lřcfton maíitúó polrmů abršcti
[: mufi. -— mnoročmalém černým
třiálcm gnomcnaní iíou toiončš bnotoé
poftni, na horů moíltůcíppotratů. jífti i:

botooluic, ale porouči fc Gírhot frontou
nima fobč učiniti a imcnoioitč ion iu
bnou go ben bo fota lenním.—
SDnoiočmellúm čcrmnúm lžišem
anamcnanl ifou ncipiíínčifli onomč poftni,
too pominno icíti marných potratů fc
abrjcti i nímu fobč učiniti :: itn iobnou
ga ben [: naiiiii.

III. Étmoro [udjijaj čití Rmntcmliromúdj Dní.

1. SDnc 17., 19. o 20. února.
2. “Dne 18., 20. a 21. lmčtno.

3. Dne 21., 23. a 24. gdři.
4. ibn: 14., 16. o 17. proftncc.

lV. pofmútnú čas (velikonoční

tmě ob ťtmttč ncbčlc poRnt ol
bo [ohoto Ellejfmčtčjffi Trojice.

% tomto pohodlném ční: povinno
toón icft lašbó latoliďb lřcffan, fmčum na

tiaenčnm lnčgi JC holicí; hříchů "mufloní
: úplně fc mundi čili womibati, :: nei
ímčtčifli ímútoft oltářní o plemennou po
bošnofti a o roaniccnou touhou přiimouti.

V.JIoremni bnomé.

Posvátné doby (Tempus sacralum),
v nichzto po zákonu církevním zapo
vězeny jsou všeliké hlučné kratochvlle,
plesy čili bály, veřejné hudby čili mu
siky a těm podobné zábavy, isou:

1.Doba adventní &svátky
v &no čn i až do slavnosti svatých
tří Králův.

2. Celý čtyrycctidennl postní čas
a týhoden velikonoční až do neděle
provodní.

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

4. Ve svatvečcr pl'ed hlavními
svitky.

5. Na den svatých apostoliiv na—
šich, Cyrilla a Melhodia, !: němuž jistě
každý katolík v národě našem dobro

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

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

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

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

3. Na středu popelcčnou, dne 10.
února.

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

konocl.
6. Na Boží hod velikonoční.
7. Na Boží hod svatodušnl.
8. Na slavnost Bottho Těla.
9. Na slavnost Narození P. Marie.



Čtení Itulendlfské. 17
L

_ Vl. Small otronomé ócmmi,
iicbgto pamdtla flanmč fe lon tvůemíd; nafiebo cífařflmí žRatoufle'bo.
Sv. Cyrill . lethod, dne 5. čer- Sv. Michiel, dne 29. zářív lla—

vencena Iorave. liči.
Sv. Jan Nepomucký, dne 16. Sv. Hedviku, dne l5. října ve

mm. v Čechách. _ Slezsku. '
Sv. Viclnv, dne 28. září' Če- Sv. Ladislav, dne 27. června'

obdob. * Sedmihradsku.
Sv. Šldpdn, dne 20. srpna v Sv. Stanislav, dne 7. květnlr

Uhřich. Haliči.
Sv. Elldi,dne 20. července v Chor- Sv. Leopold. dns 15. listopaduv

vonku. Dolním Rakousku.
Sv. Rochus,dne 16. srpna vChor— Sv. Florian, dne 4. května v Hor

vltaku. nim Rakousku. . Í
Sv. Jun Křestitel, dne 24. červ. Sv. Marek, dne 25. dubna v Be

v Slavonsko. ndtaku.
Sv. Jiljí, dne 1. zdři v Koru- Sv. Ruprecht, dne 14. zil-i vSol—

tunelu. nohrudsku.
Sv. JiH, dne 23. dubna v Kra- Sv. Spiri dion , dne 14. prosince

iinlku. v Dalmntlku.
Sv. Josef, dne 19. březnavKoru- Sv. Virgil, dne 27. listopaduv

tnnstu, v Krajinsku, vPo- Jižním Tyrolsku.

moll, ve Štýrsku av Sever- * Sv. Justus, dnel. listop.v'lerslěnimTyrolsku. 

- Vll. ťatnpočel nowé Dom).
Ro! 1864 po Starogcni “Bém a Gpofttdc nancbo Sešiffc (Elfilm it“ “' Půl-“WW

mající 366 bni.

Dio! tento icl'l: Slo! tento jen:
Db 'litnořrni [měla . . . , . 6029 sv sims na me .bořc . . . 244

Ob volum; ftpčta . . . . 4258 sv [mrti cilaře 80140 u. . . 72Db plošná Stima . . . . . 2617 Sb gulošcnimatení! bc mecnůlíhui 60
Do Sloupů thino Sním . . 1864 Dl: noftoupmícifořcGrandma30
90 61569amadémo . . . . 1795 nf.: 1.(Dne3. ptoňncc 1848) 16
95 dluh kontinuitu . . . 1559 Db umbcni imf.: čeftčbobouře:
Db pťíóobttfmďě'ytilh civic. bt't :: bo mol. . . . . 16

tbobia to trojin čcfloaflo- Sb čaloárni Sibictmi [m. Gptillo 16
mm ' . . . . . . 1001 a !chtbobia mBrnč (no ben

Dbaulojem'$tn3ílěbo ctcibiflupflmi 520 [m. %ita 1850). . . . 14
Db muualqcni mnam; . . . 372

vm. 3namcni oůčlnic čití Dt'uoic wčtílícl).
Snina. Bnamcni. Směna. Bantumi

1- mámu" (llercurius) 5. malemu: ec 4 mii. (Jupiter) !|,
?. Marani čili 9m (Venus) 6. Šlabolct s 8 msi. (Sautrnus) 13
3. 3m! a l mčfinm (Tellus) & 7. Webemonla08 mil. (Uranus)©
4- (*:—mmm(ll-rx) d 8. mm (N.,-plna). m

Wima tuto mimi občšnicc iel'l muobo iintjd; mmfíicb, pobobaiicid; fc bwhbčm
9.—12. mlilsfli, to ích tal malým ano zhánlimč nejmenflun bwčabám, ltrrč profhlnt
ohm, lng Wabútfhid; baletobltbů milou oui ! fpatřcni. $oíub iicb bylo 54 ml)-:
větrům. & nhbš naucil mffccbnt; palub ani imc'na, ani; anammi, ba ani čna ieiid;
občýu není ptám. Magůmuii Ic mlanctoibq. - ' -' - 

2
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IX. Zatmění na slunci a na měsíci.

Roku 1864. budou dvě zatmění slunce, ale žádné zatmění minute.
Prvni zatmění slunce bude 5. května, druhé 20. října. Žádná z nich

neni v Evropě viditelné.

Povaha roku 1864.
Zdali-li se na Hané: proso, žito Procitnou-li kžítiospalci, '

a pšenice, Poskytnou-li „Dědictví“ nam hoj
V horách zase len, brambory zelí ných pěkn'ch knih,

' a ovoce; Budem-lipak uši tečněčrtatvnicb,
Z 'Ameriky dostanou—li bavlnu Tut se stane k blaženosti valný

zas tkalci „ krok
btanou—liaeobrazyBožimitaké ožralci, A tak jistě budem miti—dobrý rok.
Prace chopí-li ae pilně nedbalci, ,_. | , , ' . 

E'věndar od východu.bl :

Nejvyšší císařský rod panující v říši Řakoukké.

J. ap. VeličemtvoFrantišek Žo fie (Bedřiška,Dorothea, Vilemí
Joeef I., z Boží milosti_ Císař Ra na) dcera? krále Bavorského Maxi
kouaky', kral Uherský. Ceský, Lum- miliana Josefa, nar. 25. ledna 1805,
bardeký,Bcnátský,Dahnatský,Clwr- zasnoubena dne 4. list0parlu 1824.
vatel:ý, Slavonský, Haličskýp ladimir
sk' a llirský markrabě Mn-ravsl-ý . „ -\ . ., .
at ., narodil do dne 18. srpna 1830: Bram Jeho Vella.. “sam Pana“
za plnolctéhoprohlášen dne I. pros. Ferdinand (Maximilian. Jo.
1848- Když byl J 0110strýc, CÍSBÍ'P. sef), nar, dne 6. července 1832.
Ferdinand 1.,dne2. prosince 1848 Karel Lu d Vik, nar. dne 30.
v Olomouci korunu složil, a J cho otec, července 1833. _
arcivojvodaFrantišek Karel trůnu Ln d 7ik (Josef,Anton,Viktor),
se odřekl, nastoupil vládu. ——Choť nar. dne 3. května 1842.
ciaařePána:EližbštaAmaliaEu
genia dcera Jeho k. Výsosti Maxi- .
milišna Josefa,vojvodyvBavoi'icb,a Bm" a ses“ Otce Jeho Vellč.
Jeji k. Výsosti Ludoviky Vilemíny, císaře Pána.
nar. 24. pros. 1837, zasnoubena ve , - _ ,
Vídni dne 24_dubna 1354 Ferdinand I.,Dobrot|vy,

. ., , „ , b "val císař Rakouek narozen dne
Dé“ Jeho Vehc. _crsarc P ana 1%.dšbna 1793. Zasžbuben a Marii

CÍB-Výsost, arcivévodkyně (1': Annou, dcerou 1' krále Sardinského,
sola, narozena dne 12.cervence185b. Viktora Emanuela, nar. dne 19_za.,

RUdOpr !““qu 11870“-21- 1803, zasnoubena ve Vídni dne 27.
srpnav18ě8. _v , „ , února 1831.
Rodlcove J. Vehc. (3183113Pana. Mari aKlementina, mm.

František Karcl(Jos.), syn zena dne 1. března 1798,zasnoube
císaře Františka 1. (+ 1835),naro na dne 18. července r. 1817 a král.
len dne 7. prosince 1802. Chotjeho J princem obojí Sicílie, Leopoldem.
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Sbor k tisíoletému jubileu Oyrillo-Msthodějskému.
Ajhle hod nám kyne svatý,

Zbožnl Slávy synové,
Velehrad, nás Sion zlatý,

Skví se v záři nachové;
Z dávné probírá se mdloby,

Zve nás k době amdtné,
Věnec tisícletý zdo í

Skráně jeho posvátné.

Královské 'iž nemá krás ,
Kterou druhdy vévodí

An se mím Král věčné spisy
V lůnu jeho narodil;

Bouře dávná. rozdrtila
Slávu jeho, moc a květ,

A Bree jako hvězda milá0 tisíc nám září let.

Ano zdí-tě pravdou, láskou,
Zdi-it budeš na věky,

Ty nás jednou družíš páskou
Slovanův kraj dalek';

Nechat bouře hory sk tl,
Přemilostný Slávy sad

Vděčně věkův ne odvrátí,
Pokud žije Vele rad.

Nuže spé'me k otci svému,
Vděčně) dítk slovanské,

K Velehradu rálovskému,
Ku kolébce křesťanské;

Zasvetme tam dusi celou
Bohu, vlasti, národu,

Zplaňme láskou věčně vřelou
K Cyrillu a Methodu.

Jan Soukop.

Zpráva o Dědictví ss. Cyrilla a Methodia
za rok 1862.

Na vše strany zakládajiseškolní
a obecní knihovny, stavijou se 01—
tdi-e a sochy, vydávají se spisy cy
rillomethode'ské a obnovuje se -—
Vele hrad. Mezi pomníky těmi
to k poctě, a z vděčnosti ku sv.
apostolům za příčinOu tisícleté pa—

mátky od několika let podnikanšmidůstojné misto zaujímá naěe ě
dictví, jehožto blahodntným pů
sobenlm utužuje se sv. víra arozsi
I'uje křesťanská osvěta v rodinách,
v obcích, v národě. Nákladem téhož
Dědictví vyšlo 13 ročníkův Mora
vana a 14 kníh rozličného druhu
po nejvíce oběh-ných ž ivo tů sva
t 'ch, aby se na nich lid náš vzdě
l vel1 ve ravdě utvrzoval a takto
sobě pokli zemský a šťastnou věč
nost připravoval. Letos vydán život
sv. Augustina. Kniha hospodářská
dostaví se příště, ab se letošní ro
zesýlka ještě před s avností cyrillo
methodejskou provedla. Taktéž k

tisku přichystůn po is Svaté Zemi
od poutníka do Pa éstiny dra Jo—
sefa Chmelička. Týž kněz p0píěe
nám bohda také zajímavým pérem

svým svévces? po Německu,smcouzku, Spaň elsku i Italii, ja—
kož se od jeho bratra ggdřioha na—
dějeme spisu () Americe, kamž se
byl letošního roku za povole
věrověsta odebral.

—Jelikož zpráva loňská o zpěv.
niku od mnohých v ten smysl
v kláddna byla, jakob se naše

ictví bylo na vž y odřeklo
Opatření kancionalu, činíme známo,
že výbor dotud nepřestal prohledali k
tomu, aby časem svým se mohl
vydati zpěvník za příkladem Dě—
dictví pražského, jak míle k tomu
dospějí vselikě pří ravy. Do té doby
postačí bohdá! cional svatojan
ský, jemuž také na Moravě hojného
rozšíření přejeme.



učtu).
&) Wiim; :qu 1862

213mm; nomůd; [poluoubů a boplath)
“N“) ; iifhm;“ ÍinčPfii“ 

b) Bybóni rotu 1862

Qotomoft na tanci tofu 1861

$email bolomoflna fond tofu 1862

51. tr. :. i.
9604 95
3868 64

Dobromila; 13473 59
. . 9854 1 ./|0

36910 :qu 1862 3619 577.0
. . . 71606 29

86%75225

Stamm).
g. 1.

ina Dnittmí [m. (mina a Jittbnbia.
Miami pci-nico audtbení lihu SR0

tawfllýo, inlčbo nač čal pošabuic;
o gmcbm mfícíhannč, Gafla! na 56.
llabč miry latolidč, ! myloučmim
mudifč polilih).

5. 2.

propanu 1 „mm úhlu tohoto.
1. Gplfmóní a wpbůwání huma

fícc netolllo mbbtabnl nábošcnftyd), nýbrž
můbtc ngčlázvatitb a ! budpoumim po
třebámmilu nan'cbopnblčbchlcb, mmm:
bčicplfu, gcmřpifu, pognóní
mlal'tl, přitobp, řtmcfcl :: orby

a 1. b. 3 rv žábamnóó [plícdp ob:Mm: být! m hub ctu-ana, but; atm-go:
tuni paluby užitné latoIidc', iišto fc ob
pot Mom; bodná.

!quómu [: bubonMbit-twin:fnibq
m holi fabl:

a) Dbfíitnč 3131701199171)Gwatúdp.b) šplh; poučuč.

0) 26191“ zábavné..Ěafopifp :: mfftllialé llfhy bl uč.
— Šgancm SDčblctmífw. quilla a
tbobialeft: „,.blao iaíopiocírhmif')

3. 'Biabmlh) umčIcďč, !. p. ohmy),
„mh-nim; čili mapy a t. b.

') Stliloi máta-nó tento tatolidú lin whtlitc'
„rámy hranjmg Sběbicnm'luncbo \pi-iamtfii,:: na na čl'wnč přcptúmm pt
bobřt 51; bylo. hubu bo úbomc' &ltčnč
poblt' (mia niob obbímh.

Q- 3.

Sním jáhnům tiflnmúq.
mši mgbómýni čafoplfům, !nčb, bíl

nód; lifiů, obraaů aLb. bubon [: ftómiici
Wang tiflom' gcwtubnč aaďpomluvati.

5. 4.
statní Jibirlmi.

1. Gpoluoubcm 231mm;B&M:
můj: hihi), Iba; ga ícbc icbcntrótc gamim;
poloii 10 51. ftf. (10 at. 50 ft. :. č.)

2. Rba ron'at zimu) útlum: 100 51.
př. (105 31. r. č.) měnuic, narušován
5ch gafpolugatlabatclc, :: obbtií
4 1096119 měci ŠDZbictmim wpbanýtb
abatma.

3. sm iebnou na »?pr vč 40 gl.
flř. (42 31.:. č.), Dub: 1605 ufhmu fpo:
Iuoubcm |. třibn, a obbrší3 mis
ting. — Stu 20 31. ni. (21 al. t. č.)
há, ftanc '! [poluoubcm 2. třibl), ::
nbbrši bwamólčfhp. ——Rho 10 51. ( [O gl.
50 I:. r. č.) poteší, buh: ipoluúbcm
3. třibu, :: obbrši l míti" abou-ma.

Řbyb bylo grafitti bfubčboneb třet bo mqb \ nčltuč iišmybanč
lniby, [poluúbomé ii boňčmtí nebubou,
miru; bubc [: probámti mc mfpčd)
ponabnicc Sbčbictmi, aby fc nátlabnčjm
bila wnbámati mohla.

4. ŽRcbclc, bčlanftmi (mifa
tiahv), niobu, utlumit), n'lolg,
tubing, fpollp, btattfhva at. b.
mftupuii bmoinófobngm ptifpčw
hm bo [pollqaflabatcmwí a tu nabtcčcué

třibb.



Spolisli pal [: manžel 6 man
jcllon honu to icbcn tolito 31:
Hab o 10 3(. fil., mpbótrnii fc iim
bibo itn bo úmrtí pmníbo 3 nió.

9159 úmrtí [poluúba přimoú:
ftanm tomuto to: 3námol'l, “bojí [: mel.
pp. budyotoní paMřomč, ah; úmrtí ta:
Ioroč pollnbnílomi “mami, třeba!i přímo
ponton o3námitl ničili.

išobolmčbo o3ná'mcní pifcmnčbo 30
potřebí ich, !bplolim [poluúb učttmi bub
! mpčni bůftoinofti mpnm, neb fe iinnm
přeftčb cmal.
$o3nanlcnčni. l. Robina [: béřc,

palub immo fcnelrntí.$text; pro
tobaně, fpm'lrll není, obbirati
buben fnibp, palub Liii; bitu; paf
ieiid), imč jiš jméno ncfoucí, nemaji
průma toboto.

$o3nnmcnóni 2. $oíomicc mlínbu
mi:; 5 3l. flř. (5 3I. 25 tr. :. č.)
fc nepřiiimá.
5. Rašbčmu molno, bopínční m

muabn 1: noční třibu pofiouphi.
Soňu: li mbpě!. pípaluňb 3.1řnbp
! ptmnim 10 31. ffi. opětně |O 3l. I'lř,
Bone [: ipcluúbcm 2. třibp, :: to! bále.

?waialfpoluúbftmi poflonpiti
iíněmu nebcmoluic íe.

6. Rušný přihupuiíci rači; jméno
amino přcbómáni fmčbo, jim
i biíťupftmí a bčtanlhoi (mifariat)
a poflcbni pofftu 3cwrubnčubati.

1903136 řně3, Hen); jen úccm ŠD!
bictrol fm. Gorilla :: !Dřctbobia, béře na
fcbc pominnon hub me flamnofl, bubnčl
má ten to oltamě fmatórb apol'lo.ů City
t-ilIa:! !Uhtbobiatajbotočně floušiti
mfIi floaton 30 tuned. jimi i
mrtmč fpoluúbq botčcnébo “Dia
bictmi; a bubc=li libo :: mo3no, i
iinou mni [toatou 3a obrácení
nárobňm ěloman flóď) ob icbn oip
círlcmni oblon čcllúd), neroušpo
Bo'3'noft iiftl tační fpoluůb co měnu; fa
toli! [polu tonutí ncopominc.

8. ,8 unie", 30 tmě nčtbomnohe!
! ?Dčbictmi učinil, ta! into ti, ii3to na
fmttcblnč poflcli nejméně 10 3l. f1ř. 341
kb: bo Dčbktmí obtá301i,ftámnp fc

úč'aftmimi budycmníth mik—nínapř::
umím (7.) řifl: imcuomanócb.

Qašbú, jen'3 bol mnohe! učinil 3a
mrtloébo, pchm jim icťt, lnibp 5:3
oblcbu na welifoft mflabn— omífcmnei
mčnč 10 31. RE. — po icbnom mp
tiHu oflútoati m6.

9. Gptámu íDčbictmi [měn
rilla a Mctbobia mtb: wóbor
[chůwaiící3 lnčši, ltcřibulbw $mř,
hub na bli3tu přchómaii.

10.11iinód; ofob a úřabů 30
flonpá 'Dčbictmi fm. (Smith (: Mttbobin
ílarol'ta, :: to icbo 3aměftnání iebcn
3 iebnatclů.

ll. %óbor [d)d3imá[: čhortlct
ně, a na mp3wóni ftaroftomo i čallčii
w QBrně, abp, čcbo 3npotřcbi, to potabu
bral, a wěrfíinou blafů přitomnůd; mpbor
nih'noo nále3íd; pro celé mu
ctwi platnňd) to3bcbomal. -——QBúbot
má prótoo počet úbůto in_aťycbobdplqejícíd;
boplniti ncbo i ro3nmo3iti, amfíal nes
iina! neš tatoliclúmi luč3imi, a
lošboročnř umeřciňujc 3ptólou o činnofti
ímé. .

l2. Rašbó fpoluůb bčticlmí má
ptáwo, píkumč námrbp ímé činiti :: přání
ímá proiemmoati botčcnčmu mpboru, tte
rójlo při ímpd) fbtomášbčnid; 3amá3án
jen, iid) íwčbomitč to úmabu hráli, a hle
nic!), palub potřcbno, profpčflno a mošno

idt, fe33mbowali.JIB: fpored; 3 poměru [pol
tamního [nab m3nitlpó, obmolúmá Ic !
flat on 0 mi, a to bomnčlcneboftatcčném
mpbomění ! přiílunicím :. !. úřabům.

14. Rho tému3 mmm obětní:
práce ímé litcrnl neb nmčlcclč
obbr3ína mpílownou 3óbon bono
rat poblč múbomofti, obífixnofti :: Důle
žitoftl [pifu froe'bo, o čem můbor ů
fubc! první:.

s. 5.
hajtmúní knih :! mútmtím umi

lcdujd).

D to3cfílóní lnčb, [pifům ::
iimid; přcbmčlům mčbictmim mpbnmicb
poftatá fc múbot. Rašbň příthpuiíci !



'LDčbicnví račiž ibncb pgnůmiti. infou cc— _
Rou ír mu lnibn maíi nníilati, aneb ro
tretina-pchlfgfěm tnlblupemni ie fobř bráti
bnmfmli. _
“Bognamcnůni

Initi této oftanc, co na bflfu tiff
tčnc ich, že na pnufúgóni lchfnl
fm'h'hibó [poluoub m blamm
fmiefi u pana Sin-tuning gti
tfdn, hřbtupcc m Brně, fnibn íobč
mnbirati má. — Mn uma! dně!
pon-tou l'nibv ímé vanami. rači! '
fc obtótiti fthnhmnóm lihem na
jmenované ' lyčblupcdmi.

!B o a n a m : nů—nf _2. QBfiplifč Donín) to
Mešitofteó Šibidbi' fil). Guran a
Shumla bami pofiíónypobabrtťfoll
na Er. Galina, na tahu D čo
Memi, prchal ora Bobofloo
toi; gófílfb Mně; paf hubni

!. 'Brnmtblcm nl

23

činěno m lifřeó franlomanód) pob
abchfouna Qbuorba Rarllfu,
taplana “ fw ŽDfagbnlcnb.
ponor—mf.:'Drrictmlnřhui

;] 6

varné: k wlúhnímn h):nL
]. iDlábuimu hgrm fc von-.. m

| nabltbari m irbnani ivoltu. brm u
dmwámm nařtqcní u propůič nun . ..
Leni banóó, aneb mficebzcmiui ví. pu
Rent—mmm, a mně-li \n rolíchu, m.— .
[rollu ob přifluffmbo úřabu utřemb. a
fdřffěbo tomioiara.

2. Rbnbl; [: fpolc! rrgcilti měl,
nabobnc nábor :: imčui to buchu Dčbiumi
[m. Gorilla a Mctbobin, n pobá :: tom
phbbčanou „rámu mníolčmu : !. mino.
briiltcflmi, a ímčum P. T. neinůftoinčifítmu
pěnu bíílupoml.

_ Výbor řídicí.
František Sušil, rytíř r. řádu sv. Anny Il. lřldy, skut. konc. rada, prof.

theolegíe v Brně, starosta. — Eduard Karlík, kaplan u sv. Magclale]
v Brně, pokladník. -— Ignát Wurm, pnslnnec na sněmu murs-ském,uni
riluaf “vmor. slvz. ochranih—Iné\! B.nó,_jecl n ale |. — Dr. Jan Ev. Bílý,
poslanec na sněmu moravském & “v haste radě, ram v Pr.-mlhsu-h
Tišnovském. Dr. Josef Chmelíček, |!an clrk. v Pvgavě vn -yrsltu.
——Jan Ibbarslcý. farář v Proho'rcliclch. Bedřich Geisslor, skul. kona.
rada, regcns v bohosloveckém semináři biskupském v Brně. — Dr. Frant.
Hošek, profwsor theulu'gie v Brně. — Karel Kundun, čestný [rano—nik
Mikulovský, konsisl. radu, děkan & far“- vo Cvrhwcich. — Gunther Ka
livoda, prohl a. opat !! Rajhradě.—Povel Křížkovaký, Imfz řádu ". Augu-lmn
v Brně. — Beneš. Method Kulda. lin. Irons. rana, vil—iia fu.-a' na Chlumu
pnslanvc na sněmu čelkém; — Karel Molitor, farář na Vdebradk— Frant.
Maršovský, dlrrktor ' ústavu pro hlucbnněmoSv Brně. -— Pereg'rim Obdr
látek, hpmn v Posluměl'i. — František Poimon, tvdih—lhlavm šk.-ly ve 8an
kovů. — Em. hrabě Póttíng, kunovmk Olumuucky', dókan a farář ve Šva
henicich. -— Jakob Procházka, Spiritual v hlašte-te sv. Vnršily v Brně. ——
Matěj Procházka, lil. lwns. rada, gymnasialnl pr.-fraur \? Brně. — Jiří Slota,
farář ne' Slovensku. Jan Soukop, farář v Li ovci. — Eduard Stuchlý, u.
kóns. ráda, délpn. & farář v Nosisluvó. — edřich hrabě Sylva-Tomm
kněz církevní. — Tomáš Šímbera, farář v Knminó. — Arnošt Šírek, prvlut
. opnt v Nové Říši. — Dr. František Škorpfk, til kun-=.radu, ďékln
a farář v Kučerově. — Kard Šmídek, gymu. prof. v Brně, rvdakmt „Hlasu“,
círk. časupisu. — Anton Šubert, farář v Lulči. - - Robert .a, lit.
kons. rada, děkan & farář ' Mudříoich. — Josef Těšan, m. kuna. rada.

farář v Telči, bývalý c. k. školní tag-u. —L-udvik Tidl, čestný kanovnk Brněnský, arciknez, dekan .: fan!- v jezdé.



Chrám sv. Klementa v Římě.
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Každé království má sxé hiami vdkcrého Hentamkého "čt. —
mělto : protož mi také království tam mají všichni národové lvů úto—
Qbrintovo nů all-cd — v Římě. V číně, tsm nachovůny nou jejich
Rimě unum ni! a zl—ilajltetužby nejdražší pokladovó. V iŘímč Mili



sv. apostolové otcovskou ochranu,
kdy! je stíhala nenévist a aloba
lidské tom měl také nérod česko—
slovanský dlouho a bohds opet bude
míti svůj aléitní .český dam.“ -
V Římě odpočívá otec nil sv. Cy
rill v nejstarlím a nejpamét—
néjlím ze viech chrémův ——u
sv. Klementa. Majlcejmeno Kle
mentovo v úctě nejnéjlejél, líh-ali
jsme po obrázku svstyné je o tak
dlouho, a! jsme jím konečné vyoz
dobití mohli letoiního Moravana.
Chrém sv. Klementa zbudovén na
prosa-anné a nadherné svatyni p od
aemní, rumem od vékův zasypané
a v hloubce této — v úkrytu ta
jemném préchuivéjí kosti sv. Cy
rilla. —

Sv. Otec Pius IX., chovaje ů
tlou lásku k Slovanům, s velikým
nakladem dal od r. 1856 ve vnitt'
nostech chrému sv. Klementského
kopati, aby se sv. tělo Cyrillovo :
tmavého hrobu na bílý den vyneslo,
a k zasloužilé pocté vystavilo. Ač
price tyto s velikou pilností vede
na slovo vzatý staroiitnlk R—ssi;

|>|-eee jcétě nedostopoval se v daeko a široko rozvétveuých pod
zemních rostoréch a nesčetných
výklenkéc pro nés na zlato a stl'í
bro drsllícb klenotův. Doufajíce
však, ie v roce trialedesatém
velepamétném se s pomocí Bott
slavnému skoumateli pošt/četlo hrobu
sv. Cyrilla jasnéjéího světla rozbít-ití,
ponechévéme si v pHétím ročnlku
p0psati netoliko v sledk činnosti
Rossiho, nýbrž ts é vy íéiti déje
chramu Svatoklementského.

Zmínivlese o „dom u českém“
v Římě, připomínéme, že v mésté
tom svatém obětavostí slavného bi
skupa Strossmaiera obnoven jiho
slovanský dům a chrém u sv. Je
ronýma, kdelío důstojným spůsobem
tapočals a se koné ročnice cyrillo
methodéjské. Píše o ní očit' svědek
nhledovně: „Nevím, mém- i s oním

pohanským: Nocte plnit tota (celou
noc pršelo), cili s láskou Janovou
(křestné to jméno sv. Otce, jen!
vlecko ném pavolil), aspočíti? Ne
výslovué jsem ltssten — a to do
svědčují také sta ade meékajících
Slovanův, ——že mohu velkerému
Slovanstvu a zléitě naší milé vlasti
oznémiti, že tiaícileta pamétka nn
éich ss. slovansk ch spostolů ve
stí—edilti katolické o světa dnes způ—
sobem nejslavnéjiím započala. Čí
tsjíce, kterak svet slovanský se ho
toví tisíciletou památku svých do
sud ješté dosti neocenéných spostolů
slsviti, odhodlali jsme se také my,
sbor i kapitola sv. Jeronyma —
kteI-l nikdy neopomljejí v dvojltn
ohledu, katolickém i slovanském,
zde své bratry jihoslovanské zastu

plovati — svatou pamétku oslavitiet k tomu jest mnoho nákladných
příprav potřebí, nebo aby zde né
jaký národ důstojné světil slavnost,
musí často neobyčejnou nádheru
vynaložiti, aby se něco mimořádného
stalo. Na všecky oběti takové od
valily se také v tomto pédu sbor
i kapitola. Nejprvé bylo třeba sv.
Otce o milostivé dovolení prositi.
To jsme učinili, a sv. Otec Pi
us IX. zajisté ném vie dle pl'éní po
volil Prijde den ten — déét jen
lije ——myslil bys na čas Noemův,
ale tu v naději v milého Boha,
který honečné také na národ slo
vanský tolik nezaslouleně opovr
horauý prostředkovénlm ss. aposto
lův slovanských milostivě vzlnledne
-— připravili 'sme véecko, a hle:
tl—idennidéšť nes o třech hodinéch

přestal, a to byl prévé ten čas, co
jsme slavnost tisíciletou započíti

méli; mélo red tlm nikdo nepo—myslil na ja ou slavnost vně o
slela, tu se ale najednou obloha
vyjasní, a sém světlý kardinál nie
llimík Silvestri želé, aby slavnost
podlé programu se vykonala. Vy
iel tedy průvod (procesí) : kostela
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& bral se přes náměstí naše ku bire
_ hům žluté Tibery. Nez tu treba

mistnťfii naznačili, jaký to průvod
byl: Melte z pouhého slovanského
živlu sestávoň, proto že mimo kar
dinála a dvotleich mu monsignorů,
ktcti'vňjckni aspoň z rakouských
zemi byli, všecko ostatni kněžstvo
z naší krve bylo. Tu jsme se alí—
v_ali a divili netušíce, jak veliký
nás počet. Byli to: důstojný načel
nik duchovního sboru vzktišeni J.
Kejsievič se svými Polany a
bulharskými misiOnái'i, kteri pod
dozorem téhož náčelníka ku svatému
dilu sepřipravuji ;monsignorz Anime
se svými mladými kněžími kollegi
atnými, rakouskými to Slovany;
čtyři pcnitcnciá'ri slovanských od
vetvi od sv. Petra: tři z- našich a
jeden Slovene; z koleje německo
uherské; kolej řecko-rusínské s
Bulhary; řád sv. Františka zastou
pali dva Hercegovci, déle dva Li
goriáni z Istrie ; Kamaldolští, Domi
nikáni po dvou členech z našinců;
ctihodný představený rusínských ba
silianův s náčelníkem melchytským
a s ostatními výchcdany; naše ka
pitola. a sbor; a tak dovršil se po
čet přiiedcich na 200, k nimžtu se
přídi-užili buď stále neb dočasně
zde žijící polští velmožové, ruští,
čeští, polští a jihoslovanšti umělcia
spisovatele. Skvělé věru to divadlo,
neobyčejné pro imany a divné i
pro samé Slovany! Jcstit zde 'ešté
vice Slovanův a výchoďsnův, tcí'í
na spěch pozváni býti nemohli, a
někteří jako u. p. kartuziáni, podlé
zákona řeholy své nemohli při tom
býti; za to však naplnil se trhi
chrám hojně chovancemi propagandy
a ostatních koleji neslovanských. Po
našich neš rách o půl čtvrté zapo—
čali průvo tři Švýc..r0vé (které sv.
Otec milostivě poslal z vatiksnské
stráže. a čtyři z nich sprovazeli
Boží Tělo), za nimi šli čtyři čer
veně oblečení z našich, pak řady

z rozličných I-ádv, a za, temito
kně'll a klipitula (iv. Jeronýma)
.. za kar-liniílem. lena nesl Teío
Boží pod nebesy od Osmi _knězův
drianými, monsigu-r Gassner v
mant let's s pl'exsedícím sboru Gu
četičem, sborem a ostatními svet
skými. jenz voskovými svícemi o—
pa'řeni byli. Naproti chrámu snít!
připuštěná nám od vys. gubernia
perl-lod „Roma“ v Tibcře, a ta o—
stavičné dávala pozdravy střilcním
z děl, 'ejichtto ryk na čtyřech stra
nách 'akož i vznešený pontifikant
na čtyry strany, pak lodnlkům a v
parade postavené stráži ňaanční po
žehnání uděloval), porouchal několik
oken. Celé náměstí bylo vavříno
vými stromy a zimostrázem, 0
pak domů kobercemi ozdobena.
Průvod vrativ se v chrám co nej
skvěleji osvětlený, zpíval před \! —
stavenou ncjsv. svátostilitanie e
všem svat m se zlaštním dodatkem
jmen našic as. a ostolů po sv. Mi
kuláši s s modlit co k nim za sje
dnocení sv. cirkve. Po uděleném
požehnání, když mezi upřímným
blahopřáním (novoročnim) a nad
sením hosté se rozeiíti měli, zasta—
veni jsou pohledem na uměle osvi
cená průčelí chrámu i našeho domu
nesčíslnými světýlkami. Při tomto
osvětlení zanímaly nejvíce obrazy,
dva totiž na deskách namalované
obrazy se apostolů našich ve dvou
horních výklenkach průčelních, za
tím ohromný průsvit představující
tytéž světce s nápisem hlaholským
a pod nimi následující latinský nů
pis: Cyrilla et Methudio archie is—
copis, pstronis cwlestibus salutari us,
quorum beneňcio gentes slavicss
omnes veteri superstitione rejects
christianam sapientiam agnovcre,
humunis divinisque litteris exculta:
sunt. lllyrici in Urbe consistentcs
Anno millcsimo a fausto felici utri
usquo Thessalonica in Psnnon'iam
adventu solemnis et gratiarum ac



tiones (Cyrillovi a Methodňji arci
biskupům, spasonosným patronům
nebeským, jejiebžto dobrodiním slo
vanští národové všichni staré pověry
zavrhnuvše, křesťanskou moudrost
poznali, & v umění lidském iBož
ském vzděláni jsou. lllyroré v liimě
bydllcí léta tisícího od štastná—ho
příchodu : bou ze Soluna do Pano
níe vzdávají slavné diky). Na tento
den ráčil sv. Otec všem účastníkům
pobožnosti naši hojné odpustky u
děliti. Každou neděli po celý rok
bude se zpívati litanie ke všem
svatým a udělí se požehnání po
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naší zpívané mši rka Venaňignas.appsto ům Cyrillovi &. c-thoděii po
svěcené s odpustkamí 1000 dno
vými. V této kaple, velmi vkusns
ozdobené, ležely na oltáři rozličné
svaté (statky a v prostředku na
zlaté pndnňce hlaholský misnl, ji
ných oslatkův, jako ev. Cyrilla, je
ětě nemáme, dokud ao nenajdou v
v chrámu sv. Klementa“

Takovým velehným způsobem
započala a také ukončena bude roč
nice cyrillnmethodšjskú od- katolí
ckýeh Slovanův v Hlíně.

_..- __...—

Malice Velehradská & Koruna Solunská.

Provolání, ježto výbar velehrad
ský loňského roku učinil ku katu
toliekému národu našemu, potkalo
se s žadoucim ohlasem a požehnání
Páně sprovázelo bo: nebot se do
pukladmcc sv. Cyrilla : Mrthodía
či do Matice Velnhradeké juž
do tavilo ani 20000 zl. r. č. a sice
ne ze všech dc-knná ův a ze všech
farních oracl! Jelikož se prvé tato
sbírka pořád ještě doplnuje, nelze
v rtčniku lomtn juž |h'úsítí kolik
:. kahlé farnosti ze ,do Matice Ve—
hhradské sešlo. 'l'im Ullnf'jěl za to
však bude seznam v budoucím Mu
ravanu, v němzto stati bude každá
obec ze jména, kolik do konce
roku třída—desátého do Matfce Vcle—
lehradbkč složila. Prozatím uveřej
ňují se Zprávy ty v časopise „Mo
ravslsá Orlice“ —-—Jakol jeme
loňského roku pravili, splývá 'Ma
tire Velehradská svým původem,
směrem a účelem temer dooela v
jedno s korunou Solunskuu,
ježto bohdá bude míti tolik údův,
kolik sv. apostoluvé Cyrill a hle
thtd čítají v katolickém národě

našem pravých ctitelův. Jak snadno
je.—t.koruny Solunské účastiti se,
viděti ze stanov, jímžto : povinno
vanou ochotou místa v kalendáři
dopřívámc: '

Stanovy „Koruny Solunské.“

A) Pro kněze.
Každý koa, jenž ku „Koruně

thmaké“ již byl přistoupil, aneb
bndoueně přistoupí, zavazuje se:

1. Co rok jednu noh dvě mše sv.
za živé i zemřelé dobrodince Ve
lehradského poutníckého chrá—
mu Páně v čas jemu vhodný
obětovati.

11. Den, ve který tyto mše sv.
sloužiti hodlá, & kazatelny o
známili '

III. Milodary na obnovu Svatyně
Velehradské sbirati.

IV. Sám dle možnosti a dobré
vůle buď jednouna vždy, aneb
ročním příspěvkem při _míl'o
dai-ech těchto zúčastnití ae.



ll) Pro no.-kněze(laiky-).

l. Jedenkažd ' spoluúd nckněz
budiž v ten, kdy oznámenxi
mše sv. za živé a zemřelé do
brodince Svatyně Velehradské
ve vlastním farním chrámě se
sloužiti bude, tamto Htomen,
a takto spojen jen s o ětuiícím
knězem na stc'ný úmysl k ltohu
se modíiž. Vl pri adu nemož
nosti prítomnu bvti mši sv.,
na dotčený úmysl obětované,
Vykonej každ " jednou za měsíc
v dcnjemu v odný soukromě

obožnost za dobrodince Velc
mdské.

ll. Zavazuje se každý budto jc
dnou na vždy ] zl. r. č. k
účelu podotčenému ložiti, a
neb pro každoročný ggbmvolnji

ĚHBpěVek se Vysloviti.ovinen bude, se v nažiti,
aby nových údů „ onmě So
lunoké“ ziskal.

Pristupovati ku „Koruně Solun
ské“ jest vždy volno jak kněžím to
likéž i nekněžim.

Zapisovúní nových údův „Ko
runy Solunské“ převezme las

kavě Redakce „Hlasu “, časopisu
církevního v Brně, aneb každý
místní duchovní, a bude hleděti,
je co nejdříveoznámiti Velehradskému
farnímu úřadu, jenž o to se stará,
aby všichni ůdové dotčené omny,
co dobrodinci Svatyně Velehradské
ve zlaštní knize zaznamenáni byli.

Jedenkaždý farář Velehradský
měj knihu tuto pod svým dozorstvim,

lll.

a pečuj o to, aby vždy pořádně ve—
denn la.

Každý spoluúd „Koruny Solun
ské“ obdrží stanovy tyto bezplatně').

NaVelehradě,dne 14.října1862.
Karel Molitor, m. p.

í'aríu'- Vrlehradský.

Snahy Matice Velehradské a
K-:runy Solunske hodlá podporovati
výbor vlasteneckých paní a panen,
jenž si vytknul za úlohu svatyni
Velehradskou opatřiti potřebným
kostelním šatstvem, rouchami kněž—
skými a všelikými ozdobami olta—
hiv. Odporučujíce provolání žen
ského výborutoho ušlechtilým
spanilomyslným dcerám národu při—

pomínané k závěrku, že s roem třiaěedesétým se činnost ani
Matice Velehradské ani korunySo—
lunské ani výboru ženského neu
končí; nýbrž že setrvé dotud, až
Velehrad se zaskvěje ve slávě své
dusné a až hrob Methodův postaven
bude opět pod stráž důstojného
sboru kněžského!

—_*_)Stanovy—nábožného spolku „Koruny So
louská“ ničili schvalití a pom—diu oba
nejd. velepasty'řové Moravští a sice Olo—
moucltý dne 6. února 1863. č. o. 122.,
Brněnský dne 2I. únoru 1863, č. o. 522.,
přejice obapolně všemožného vzniku a
zdaru úkolu tak šlcclietnému. Jakmile
obrazky, kteréž ku stanovám „Korunj
Sidonské“ připojili hodláme, dohotoveny
a tiskem náležitě rozmnožeuy budou,
budet nižepeaný farář milerad povolným,
oběma velcdůst. konsistořím potřebnou
částku zmíněných stanov co nejochotnéji
přislati.

Žádost.
Šetrnějií a opatrnější údové

Dědictví cyrillomethdejshého uscho
vévají všecky ročníky Moravana,
aby v nich kdysi potomkové se do
čltati mohli o věcech, ježto se za
dnův naliich dějí, a o zapasu-h naší

doby. Takovou udalosti dosti pama
mou pro příštípokolení a zaroveň dosti
důležitou pro čtena-stvo souveké zda
se nám býti petice (žádost), kteréžto
s 10000 podpisy opati-tna a vyu
čovacího jazyka na vyšších školách



se týkající odána byla slavnému
sněmu zem emu v měsíci březnu
1863. Klademe zajímavý spis ten
doelovně :

Vysoký sněme zemský !
Jeho Veličenství, náš

nejjasnější císař pán, ráčil
dne 20. října 1.P. 1860 všem svým
královltvím a zemím navrátiti sa—
moaprávu. Slavným Hjno di
plomem i patenty únorovým: nabyla
tudyž také Morava svě dávné své
zákonnosti, v jejíž obor popl-edně
patří na základě úplně rovn0prá
vnoati jazykové uspořádati školství.

rovnoprávnosti nezkrácené
ve všech učilištích na Moravě má
me právo netoliko proto, že Slo
vaně daně rovno ravně odvádějí, na
bojištích za Ra ousko krvácejí a
všecka břemena rovnoprávně nc
sou; nýbrž také proto, poněvadž
nám svatým slibem Jeho Veli—
čenstvl našeho milostivěho země
pána záručena jest. Na vysokém
Bnřmu, na otclch vlasti jeat tu
dyž, zjednati ve všech školách spra—
vedlnosti růchodu a odstraniti vše
chny kriv y, na něžto si od dávna
neříká národ náš a ježto ae nikte—
rak neshodují : otcovskouvůlí J ehoVeličenství Františka Jo
sefa [.

Nuže jaké jsou tužby naše, co
klade vysokému aněmu zem—
a k ém u národ na srdce stranu škol?
Jaké prosby jsou to, ježto vznášíme
na opatrně a moudré zanuipcezemě
moravaké? —

Pomíjejlce ostatní žalostně po
měry naší národnosti mlčením, po
zastavili jsme se toliko upramenův
vezdejšího blahobytu, totiž u ob—
chodu a prům elu, a tu se námna
bizi mimovděk otázka: „Není -liž
obchod a průmysl s řídkou toliko vý
minkou v rukou německých, a není-li
amutný tento zjev následkem do—
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aavádního zřízení škol, ježto ducho
vých výhod Slovanům moravským
téměř žádných neposkytují? Proč
jsme v l-emoale, ve vědě a vumění
pozadu? roč se svými achopnoetmi
v průmys u a obchodu ba i v hoe
podáhtví pokulháváme za cizozem—
okem ?

Poněvadž v našich učilištíchod
hlavní školy začínaje až na vrch ne—
přirozeným poatupem se kráčí ajon
papouškuje; poněvadž naše dítky
ve školách v cizí roucho oblékati
necháváme, čtyry, pět let l-eči ně
mecké obětuieme, čímž tolik rokův
jarěho mládí akutečným vědám a
realněmu učení a umění odcizujeme,
z čehož dítě skol-dpku nice podrží
ale o jadro pl-iide.

Známet účel školy, kterýž jest,
aby se mladý člověk ušlechtil a
nový život do života í-iváděl, schop
ností nabýval 1: p ční svých po
vinnoatí jako človťk, křesťan, obo
čan a syn církve, vlasti a atátu, aby
pak časný a věčný blahobyt pěsto
val a rozšiřoval. Avšak jen l'ečí
materakou probudlme a zlbystl'íme
v dítku rozum, ušlechtíme jeho
srdce, roznítlme jeho přirozený vtip
a přirozenou veeeloet mysli. Jen
materekou tečí učíme dítko známou,
přirozenou a tudyž krátkou i ry»
chlou ceatou věcem novým, jen ná
rodní řečí dáme dítěti hned v outlě
mladosti vzdělání reálné. A z toho
vyplývá, že očétečně, tak nazvané
národní ško y skutečně národními
býti musí a že tudyž na nich jen
národním t. j. materským jazykem
vyučováno býti má, což ostatně již
sám zdravý rozum káže. K tomu
však je první a hlavní podmínkou,
aby na při ravně pro národní uči
tele nepl' nášeíy ee předměty z
většího dílu německýmjaz kem, aby
pro praktické vzdělání by y spojeny
s hlavními školami a vyučovacím
jazykem národním, taktéž aby se k
vůli budoucím prseparsndům na re
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alkách bral slušný ohled na řeč
materskou; nebot učitel vychovaný,
jakž se až'possvád déle, může sice
vyhovet oil-chemněmeckých žákův,
nikoli ae potřebám našich slovan
ských deti. A protož jest třeba, aby
v Brně a. Olomůci pro čekatele
učitelské zřízeny byly zvláštní pl-í
pravny 's dotýčnýmí parelellkami na
hlavni škole a vyučovacím jazykem
slovanským. Taktéž jest treba ru
vnOprávnc zreorganisovali pripravna
pro učitele na nižší reálky pti vyšší
realce Brněnské dumd jenom nemc
cky zíízcnou. Co pak se týče hlar
mich a středních t. j. rcálních a
gymnasialních škol, chceme tomu,
aby se (litky naše v nich sice dů
kladně němčině naučily, avsak se
slavně proti tomu ohrazujeme, aby
pro mnoholeté“ učení se jazykem
německým t. j. pro přednášení vsech
předmétův v jazyku nematerském,
děti naše v pokroku VČdtCkČm se
opozdivaly, vědomcstí nejasných a
polovičných nabývaly a takol-ka jen
v položili! místo ve světle CllOd'lll
a jen dlouhymi drahými ukli'tanii

*k c-li vytknntčmzi krám-ly. Vedmež

:

_dítky své radeji rovnou & primou
(Zcel—u a nikoliv zatáčkami; neplcfme
do škol, co rychh mu a jis e'mu pt—

_kr.ku \adi, co zdržuje & upomíná
v umčnl věcném.

Mimo to žádáme, aby, jako ně
mecký otec se domluviti může se
“školním radou, s ředitelem aučiteú
každé hlavní, střední a technické
školy, rovněž lak i otec slovanský,
jen! pouze moravsky mluví,.s dot
čenými c-sobami se domluviti a z

jejich úst potřebnérady stranusynasvého slyseti aneb jlm něja on
prosbu přednosti mohl; ročež sobě
přejeme, aby na. ůstsvec takových
nikdo za školního radu, ředitele neb
učitele ustanoven nebyl, který spolu
našeho jazyka slovanského úplně
mocca není, tím méně ale, aby u:
stanoveni byli takOví, kteří am

jména slovanských žáků vysloviti
nedovedou. Mimo to jest prinynějšim
stavu reúlek a gymnasii nemožno,
aby odtud vycházeli úředníci, kteH
hy dovedli rovněž tak dobře v nr.
čem slovanském jazyku a lidem
mluvili a rovněž tak Správně psali
jako v německém, a tedy patrno,
ie úřednicí tak vychováni nejsou s
to, rovnoprávnost mím císařským
slovem zaručenou skutečně v úte.—
dcch provésti. Nemožno též, aby
z nynějších málo!; a techniky Br—
něnské (ač k jejímu zařízení vysoký
snem |. P. 1849 pod výminkou !&
plné rovnoprávnosti 120000 zl, stl'.
přirážky k daním povolil), vycházeli
vzdělanci, jenž by lidu slovanskému
ku okroku v průmyslu, obchodu
9. or ě radou a poučením přispívali,
jelikož se nenaučilijazyku, v kterémž
by jim lid rozuměl.

Nemoíno téř, aby při nynějším
zřízení jazykového vyučováni na
gymnasiích rodilí Němci přicháze
jice co knězi do správy duchovní
mezi Slovany, povoláni svému r.o
vnéz tak zulost činili, jako TOdlll
Slo-arc, pricházejiw mezi Němce,
to činí. Totéž platí o lékařích, le—
karníclch atd.

Protož tedy, an školy hlavni,
nižší a vyšší reálky, technika, gym
nasia a prípravny učitelské co do
rovnoprávnosti požadavkům většiny
obyvatelstva nevyhovují, nám však
nejen babo našich dětí, nýbrži po
tomstva na srdci lcžveti musí, by
dltk naše na netečnost otcův svých
nal'íkati nemusely, předsevzali jsme
soběna Vysoký snům zemský
prosbu zaslali, v které žádáme, aby
na hlavních a reálních školách, v
učitelských prípravuáoh, na gymna
siích & na technice dokonalé rovno
právnostiJeho Veličenstvím
zaručené četl-eno bylo.

Za pravidlo rovnoprávnosti ja
zykové na, Moravě vůbec platiti
může: aby na hlavních ikolách kde



p_řev'aha jeat slovanských žákův,
úhynu: mirrmuae'učili j'.z')ku ně
meckému, já'kon na hlavních š'k'o
lách : převahou n'ěmeclíých láků
tito se . u_čí jazyku našemu alo'van
aké'mu'niu; 'a kde jest rbvnoŠiAha
obou národnosti, aby se po'dl'e-nicb
buďto paralellky zřídil aneb obo
jazyčné vyučováni pode svědomí
tého rozvrhu hodin zavedlo. —
Podle téhož pravidha huďtěž ztl
aeny nižší gymnasia a \,reálhy s
takova u šotrnóatl druhého zemského
jazyka, že by žáci, vyatoupivče do
vyššího gymnasia neb do vyšší rc
álky_ k tomu dospělí byli, polovici
předmětův v českoslovans'k'éma dru
hou polosici v německém jazyku
poslouchali. T_ak bude ?kptečnů po

31

bratraku jednáno & mvtíoprhnost
mezi oběma národy,"takto' provedena,
modni; 'n'hy oba nářoďovů',německý
i slovanský, po bratr-01:11vedle sebe
přebývati mohli. A“ tomu,že náš
slovanský národ na Moravě takové
r.ovnOprávnoati“pro svou nevratnou
vždy“ skvěle ohvědč'enon věrnbst !:
nejiaanějšlmn— trůt'm- císařskému “ai
dobře zasloužil. " "

Jelikož "se na skutečné rovno
právnosti, jak ji tuto vb Ekolábh
“navrhujeme, netoliko blaho vlasti
naši moravské, nýbrž také trvalá
Blava Rakouska zakládá, nadějemi:
se, že vysoký an ěm ncoalyšfhlas
celého národa. _

Zdař Bůh!

.lloravsko-slezská ochránovna v Brně.
Mezi lidumilnými ústavy v drahé

naší vlasti zasluhuie povšimnutí o
becného „Ochranovna,“ v nižto
se a dobrým prospěchem na
pravuji “nedbali mladíci; _lháři,
zlodeji, tháři a t. d. vůbec chlapci
pted 14. rokom, o něžto jest. se
obávali, že jako zlosynové společ—
nosti lidské za veliké btemeno pa

linou. Ochranovna vstoupila cíl-průvpřed 15. lety do života a u ňuje ;_
_ského daňky

ae doposild výhradně : dobrovol—

nÍiCh pfhpůvkův od dárcův' šlec etných a odobci Opgtrných,
'jimžto se zdá býti prospěšněji ka
zdoročně na v léčeni mravne hle
Blých ncštaatni ůvr nřiakon oběto
vati, netli na vydržování žolářův-la
trestnicc pro staré nenapravitelně
škůdce blaha, pokoje & statku liči

platíti. (_ _
Bývá to mnohdy 49289?99th
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na takového mladého spuěténce,
kdy! se do ústavu přivede, se sra

kem pořád o zem upřeným a Iplnym lamu, zloby a pomaty.-— ei
laskavým přimlouvaním, poučova
nim, znenáhlým přidržovaním ku
praci, zpěvem a hrami mm se,
že airputilost a zběsilost na tvlřích
ustupuje jasnějšímu, přijemnějěímu
vzezření, až si Bohu a společnosti
lidské získaný chovanec oblíbí v
řddu a cnosti. Takových pole en—
cdv vypěstověno jua přes 1 , z
nichtto někteří jsou u vojltě, jiní
u řemesla a na 'inl v obchodu, a
jestli že ten aneb onen chovanec,
kdy! se z ústavu vydal na učeníopět
do svých dřívějších zlozvyků upadl,
stalo se to buďto z nedostatečného
dozoru se strany jeho opatrovníka
aneb vinnou poměrův, do nichzto
přiřel, v nichžto však sebe zacho
valejčímu chlapccvi nepoklesnouti
nesnadno bylo by. Jiste pak jest,
to by se ůpadky takové docela
zamezily, kdyby ochranovna vladla
takovými prostředky, co by aspoň
chovance nejvetchejší povahy po
cel čas učení v ústavu pozdržeti
mo pod vlyvem svých vychova—
telův, až by jako tovaryěovd do
světa se odebrati mohli.

Ochranovnl nalezl. nejvydat—
nějěl dpory od ilecht y zemské
ale ta 6 se potkává s vášnivým

odporem u jistě strany snad proto,
že se v ní neskriceněho prlva js
z ku c rillomethodějskěmu dopl-lvl.

e! bo dě! nepodal-l_se, pončmčiti
ústav, jenř jest zřízenýpro neětastnó
synky obou ndrodností na Moravě,
ježto mají bratreky vedle sebe stíti
a nikoliv jedna na anovnickěm
křeslu si hověti a dru u čelesna
otroči ti.

Kýž by se počet dobrodincdv
ochranného ústavu v takové míře
rozmnožil, aby se nlleiitě roziířiti
a potřebě cele Moravy a seaterskěho
Slezska vyhovčti mohl; neboť po
řídku jest těch obcí, kde b ne
bylo nejakeho zanedbalěbo chřapce!

Zásluhou jednot sv. Klementa
zařízcua před několika roky sbírka
na cyríllomethodějskou kaplu u 0
chranovny, ježto vynesla 1400 zl.
stř., kteréžto peníze jsou ve spoři
telnici uloženy a řádně se účtují.
Budování přeladoucl kaply tě nelze
však dříve podniknouti, dokud se
nepřikročí ku rozšíření ústavu sa
mého, což se snad s pomocí Boží
a dobrých lidi brzo stane.

Nuže kde chcete zahy před—
chůzeti ndkszněmu jedu ve vlasti a
kdo měte ůtrpné srdce k aanedbalě
mladeti, račtei nějakým příspěvkem
pamatovati na — mor. sl. ochra
novnu! —

Čau-opinionsCvi. naše.
Zdatli národ stojí či kn předu

krdčí, da se na jisto vyměřiti podle
počtu a rozšířenosti časopisdv. Do
čtou se toho šířeji naši čtenářovo
o Vlémsku! Před 15 roky bylo
v češtině sotva 5 čaBOpisův a nyní
jich mame asi 40, mezi nimižto také
se skvěje na. Moravě v Brně vychá
zejícídennlk:„Moravska Orlice.“
List tento založen v památném roku
třiaiedesitem — v roku cyrillome—
thodějskěm a zasluhuje pro svůj směr
věemořně podpory a hojného resil

" í'enl. ——Také v milem Slezsku začínl

svítati; nebot tam budí ospaloe k
čilěmu životu výborně pol—(daný
„Opavský Besednik.“ Jsou to
utěšeně začátky ětastnějěí budouc
nosti. Prdvě však proto, že začatkově
býva'l nesnadní, zasluhují i „Mor.
Orlice“ i Opavský Besedník
obětavého přispění a vydatně pomoci
se strany upřímných vlastnnilův.
Zásluhou obou těchto listův 'est, že
se chovají ku za'mům Církve sv.
šetrně, příznivě, že je kněz ka
tolický s dobrým svědomím lvým
svěřencům poručiti může.
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Tata ré ].1241.
Vim jd lu-ru Spanilou.
Všemu lidu pi'umi'ou,

S láskou na hrnjzírň.
V němž se rozprostírá.

O pojď s ůclou hlubokou
Na lu boru \'yauhuu!

Jest ln Hus ýn svatý,
Dhy přehohulý.

Pojď a zem lu pc.—ccluj.
V "0th se lem zm'uluj,

Tam vlast lvuu Binh vslavil,
Pohunslva ji zbmil.

Do ubohé Moravy
Přišel pubnn z delany,

Loupil, bol—sl,Heel,
At kraj zukrvdcel.

A lid před ním utíkal,
'l'eskny'm hlasem neříkal:

Kdoz nám bude sebráno"
Před tou hroznou ránou!

Leč se množí důvěrou.
Vrplanou duší veškerou,

A co stulni muli
Hanu se pod uruiÍ.

Viz! tem uhnou & Hostýnn,
Prapor sluje u lýnu,

Zbroj ac v slunhu svítí.
Srdce ohněm niti.

Na prnslranném pndchluml
llnzslupujl ve llumy,

Ale v spodní stranu
Srazují u: v hranu.

A jak táhne mračen prach,
Tak jde s rykem divy vrub.

Běda v lé_ zlé dobr,
Béda, lide, tobe!

Tolar v šli' se rozplazil,
Ktectan v lli- naň vyrazil

A slul všemi praky
Na ného sil-el mu ky.

Hlučl střelba, plaje seč,
Vrhn loul se, mnohé meč,

Vej jak divl lui'i
Proti voji zuří.

Vzduch se svítí leskolem,
Zem.! duní dupolem;

Zohl se, sami bési
Že své! peklem děsí.

Z ll.-Mého se stává sup,
Jenžln pmhl na svůj lup,

Smrt se vidět řinnut
Jakby své! měl zhynout.

Havrunové ve vzduchu
l'uléuil po puchu,

Lellc na zástupy
Sboruil se v kupy,

Však ach! hoře neslůve,
Ach jit křesťan uslávóz

„Ach la velká lrýzuň!
Zahladl nús žízeň.

K lloslýnu lu zvednou zrak,
Vyhll'dajl deštný mrak;

Zda se jim že v kruhu
Vidí jasnou duhu.

Mili. máti přemocuá,
0 bud' mim leď pomerne!

Ach viz naši žáhu,
Dej nám s nebe \láhul“

A si! mrak jde za mrnlrcm,
A noc vzniká zázrakem,

Blesk se bleskem vznlmů,
A hrom strašně hl-imi.

llrozné ohňův přlvehy
Chrll bouře na Weby,

Na křesťany padá
\'Iůha milochledá.

A Vrah z toho pošllcn;
Ale křesťan posílen

Proti vrehu Ir IIOJÍ
Důrazněj se strojí.
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Frouz jde seč : boj a lom,
A křik hlučí jako hrom.

0 již Tahr couí'ó,
Kleje, padá, zoufá..

Tum jich leti jako much,
Lidomorný z nich jde puch.

Vrány již se posle,
Vraha z celu zkazíe.

Na lo vrah len, země bič,
S osíaíkem se žene pryc;

Voj lu v krví leží,
Hrsíku jen jich beží.

Vzniká piesní., vzniká hluk,
Jako proudů šumný zvuk,

Křesťan na zem klesá,
V dlkách k Bohu plesů

„Přijmi, Pane zásíupů,
Díky za dar výkuPu!

Mncnou ívou jmw rukou
Ušli pI-ed zlou muknu.

A ty mutko nebeská,
Panno korunohlcská,

Jenž vždy nelms vládce
Prosiě za ctné slůdco:

Zu milo—ínou úlevu

Pi'iimi díky v prozpěvu!
Budem lobč k chvále
I'u'ovaí' sem stále.“

Pozn nm. Bůaeň tuto jokoi i následující znělky v letounem„ilonvunu“ vyňal: jen : dru
hého vydání nabraných „Básni“ církevneho našeho pěvce Fr. Suhíía.

, Drobnůstka.
Jeden z dělníkův Brněnských

vytknul (v „Mor. Nov.“ č. 32 roč.
1862) následující pravidlu, jimižío
prý by se ve fubrikách mnoho do
brého stáli mohlo My je lulu na
uvedenou bez změny klade-mr.

]. V neděli a ve sválck nebudiz
v dílnách pracováno.

2 Dělníkům slovanského jazyka
budit poskyínuío více příležitosti sly
šeli káznní, cvičení a zpěvem v ia
zyku svém povzbuzení většího při
slutbách Božích.

3. Buďíei zavedeni Spolkové mezi
dělníky ku vzájemnému se podporo
vání, spolkové ku společnému bydlení,
stravy, prádla a podobní.

4. Každý držitel dílny zaved' mezi
dělníky Spořitelnu a půjčovnu se za
slavárnou.

5. Dělníci jisté velké dílny číň
tež jako bývalo jeden cech či po
l—ádck, voltež sobě svoh( dně před—
staveného & poledníky a pokladníka.

6. Dělníci budlež z každé dílny
podubuě oděni do práce a do veřej
nosii a vyznamenání budu.-ž vyícčnlci.

7. Držitel dílny budiz povinen
též přispívali k účelum deFclvn.

8. Každá dílna neb více dohro
mady mějte svůj špitál neb ústav pro
ly. ient stářím neb neštěstím aneb
neduhom ku práci jsou neschopni.

9. Budiž. i zvlášlní opalrovna &
škola zřízena pro den a čítárna, ku
vychování vzclělancjších dělníků :
řemeslníků vůbec.

10. V keldé dílně budiž zaveden
spolek síi'ldmosíi, a každé opilshl n
každé necudné chování & mluvení
budit trestáno.

11. Práce budiz prohlášena za
čest & nečestné budiz, nebyli k ní—
čemu. Čest má by'u' podnětem del
níkův.

My se sírany naši přidáváme k
blabomydnému nůvrhu lomuío srdečné:
„Zdal' Bubl“
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Sv. Cyrill a. Method,
zakladatelé &hajitelé písemnictví slovanského.

Pro celou velikou rodinu mí
rodů slovanských mai zajisté ži
votopis ss. apoštolů Cyrilla &
Mcthodia velikou \a stále tr
valou důležitost. Vítáme letos
1000 let, co tito ss. mužové do
vlasti naši zavítali Dlouhý to
zajisté čas, kterýž mnoho i pa
mětihodného & pro nás nyní dů
lcžitóho do velikého moře zapo
menouti byl ponořil; ale dějové
tehdejší a působení těchto našich
prvních nčitelův ani v nejmenším
nejsou pohlceni proudem nepa
měti, naopak úcta, vážnost jejich
vždy ještě trvá, ano víc a více
se zmáhá mezi národy slovan—
skými. Jsoutč to dvě jasně &
mile zářící hvězdy na obloze na—
šcho křesťana—tva,ku kterym _nyní
zírá n-.-jcnMoravan, Slovák, ('cch.
Slezák, aleiPolaík, Rusín, Chor
vát, Srb a Bulharin, Dalmati—
nec, llirčan a Slovinec; jsout
oni chloubou na'lrodův těch, ba
oni jsou i sponou všecky tyto
národy v jedné myšléncc spo
jující, a v jedné víře ku ('hristu
je přivinujicí. Onit jsou pak do—

. brodincové naši , jichžto rovni:
po celých tisíc let nemáme. \'še
to, co činili, jak se vynasnažili,
co vše přetrpěli, aby nás ku
zřidlu pravdy přivedli a nám v
kat. církvi místo upravili, zde
opominouti chci mlčením, nebu—
det snadno Moravanu, kterýžby
neznal života a působení těchto
výtečníkův našich. Já zde chci

m]uviti o tom daru, kterýž nám
dal Duchem sv. osvícený mudřec
Konstantin, kterého proti úto—
kum hájil a jejž pilně pěstoval
bratr jeho Method, totiž o p í
smu. jež roku 862 vynalezeno
bylo.

L
U vynalezení písma slo—

v an s k 6 h o.
Konstantin již od mladosti

své ukazoval podivuhodnou sílu
ducha a pronikavost rozumu;
neb již ve sboru s Fotiem o
věcech náboženských porazil
všechny námitky a vyvrátil vše-—
ehny bludy jeho, kteréž on o
dvou duších každého člověka cho
val s takovým důrazem, že dři—
vější svazek přátelský mezi nima
pi—etrženbyl. Když pak k'otius
násilím na stolec patriarský vstou
pil, naskytla se Konstantinovi
velevitam't .příležitost., aby osvěd—
čil horlivost ve hlásání víry
Christovy. Vyzván totiž byl cí
sař Michal lll., aby poslal (Čha—
zarům muže, jcnžby je pravé víře
vyučil. Poslal tento Konstantina
s bratrem jeho Methodiemf')
Na (fhersonč nalezli tělo sv.
Klementa, mučeníka Páně, kte
réž pak co drahocenný poklad
na cestách svych sebou nosili.
Výsledek cesty jejich mezi Cha—
zary přišel též ve známost Ro—
stislavovi, kterýž ihned po tom

') 'l'nk vlahká legenda :. 5.
3.
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zatoužil, aby ! jeho národ cvičen | známe7žádných příčin, za kte
byl u víře mužem reč lidu téhož' rými r. 855 byl abecedu sesta—

dokonale znajícím, Konstantinem l voval, kdež r. 863 téhož teprv
[ poslal vyslance ku císaři Mi— potřeba nutná bjla, a jako vůbec
chalovi, aby mu řekli: že národ větší díl vynálezů z potieb vy—
jeho slovanský již modloslnžby nika, tak se zajisté i tuto dalo.

zanechal a chce křesťanský zá- Legendy však shodují se v tom,
kon míti; že však nemá učitele,| l že bezprostředně před příchodem
jenžby ho ve čtení a znání 251- do Moravy Konstantinem litery
kona cvičil, tedy že prosí, aby vynalezl; legenda bulharská praví
takového poslal muže, jenžby a nad to, že vynalezení toto zvlášt
to byl, lid ve víře, v poznani Éním jest darem Ducha sv.. kte
cest pravdy a Božského zákona rého bratří modlitbou, postem a
vyučovati. [ poslán byl mndřcc kázaním dosáhli. při čemž však
Konstantin s bratrem Methodč- svědOmitě duchem svým praco—
jen. Vědělit pak hOrliví bratři, vali.") Známe staroslovanský
že slova, kteráž hlásají. že řeči, způsob písma dvojí pod jmenem:
kteréž k lidu činí, toliko ve cyrilice & hlaholice. V tom roz
vrátké paměti lidské se ucho- cházejí sc mínění učencův slo
vávají, a tndyž snadno někdo vanských na dvě strany, která

' bud' slov jejich dostatečně ncpc- totiž písma Konstantin vynalezl,
chOpí, buď jim jiný podloží smysl . hlaholici—li aneb cyrilici Buď
aneb aspon dlouho v paměti ' tomu jakkoliv, byl to zajisté dar
jich nepodrzi. Této potj'cbč vy- vzácný, dar vše jiné předčící.
hověti chtěl Konstantin, když

___—..-___.._ň.—

znamení zvukům slovanským při- II.
měřená vynalezl. Ze skutečně on Háje ní písemní c tv a sl o—
vynalezcem jest , nad všelikou v a n s k é h o.

pochybnost vyvýšena jest pravda. | ('yrill neb vlastně Konstan
Všechny legendy v tom se sho- tin vynalezl r. 862 písmo slo—
dují i Solnohradsky Anouymus vanské a jal se bezprodlcně pře—
neodporuje. nade všechno pak kládati sv. evangelium do této
jistější důkaz jest psaní papeže řeči. Takto stali se tito ss. bratři
Jana VIII.. od června 880, ve prvními spisovateli slovanskými,
kterémž nalezení písma slovan— pracujícc s duchovním namáhá—
ského výslovně Konstantinovi ním na národu roli dědičné, a

mudrcovi připisuje.*) Doba vy- ' rozšiřujícc osvětu pravou, osvětunalezení slovanských liter padá křesťanskou přirozeným_ způso—
do r. 862, ač mnich Chrabr již | bem, v řeči národní. Ctyry a
do roku 855 ji klade, neb ne— půl roku vyučovali na Moravě,
—— hlásali slovo Boží, rozšiřovali

') Literas denique sclavinicas aConstantino ! quondam philosopho repertas . . . jure lau- ') Nar.—tíigitur hmc optatam gratiam exce
damus. ' teras.'gitent slovenieu li



církev a křestili ty, jenž v Chri
sta uvěřili; spolu však mládež
vyučovali ve čtení pisma od
nich vynalczcného;') neb jim na
tom muselo záležeti, aby z ná—
rodu samého vychovali učitele,
hlůsutele slova Božího, kněze.
Při tom pak v započaté práci
dále pokračovali, neb kromě čit
sti starého a nového zákona. též
knihy liturtrické při službách
Božích užívané nyní přeložili.
Že každé slovo jejich do srdce
naroda morav. zaseté, že každé
učení jejich v tuto úrodnou půdu
vštípene hojné ovoce neslo, obra
celi tito dva mužové na sebe
zraky všech i zahraničných ho
dnostářův církevních i světských.
Mnohým bylit oni tm v oku,
ano jim se podezřelé býti zdálo,
že od Rostislava z rozkolneho
Cařihradu povoláni byli. Pode—
zření ono rostlo, poněvadž ve
slovanském jazyku písmo sv při
mši sv. čítali anovtómže jazyku
celouliturgíi i hodinky odbýmli.
Vina se jim dávala, že tímto
způsobem zlehčují obřad) latině
odbývané.") Rostislav chtěl ne
jen ve světské moci své byti
samostatným, nýbrž on chtěl i
svoje vlastní od Německa nezá—
vislé biskupy míti, aby on i ná—
rod jeho také v duchovny' ch zá—
ležitostech plnou měrou svobody
užívati mohli. Piál si tedy, aby

') Parvuloa eorum litam cdooere. Treml.
c. 7.
“) Quldam g-laecns, mechodina nemine, no

viter invendo sclminia llteris. . vilescere
feeit. . miom ecclesiuticumquc uflicinm
íllomm gm hoc lat-ine celebraverunt. Anon.
Soulb.
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tito bratřiv byli za. biskupy vy
svěceniv leě; oni však aby
tamže ze svých skutkův jakož i
z učení svého se vyměříli. Ze
dvou tedy stran vybídnuti byvšc
odebrali se s několika učeníky
do Rima tělo sv. Klementa s sebou
nesouce._Jak mile přišliss. bratři
na své Rimské pouti do vlasti
Kocelových, lid všecken hrnul
se k nim a žádostivě přijímal
od nich slovo Boží. Kníže sám
je ochotně uvítalna svém hradě.
chovnl službám Božím, jimi
konaným ve přirozeném jazyku
slovanském, obradoval se velmi
a zaliořcv láskou k se. mužům,
od nich i ve víře ntvrzen & slo
vanským písmenům vyučen jest.
Dostali se pak do Benátek. Tu
shrnuli a obořili se na ně bi—

skupové, kněží a mniši latinští,
zle jim vytýkajíce kacířství. I
počali na ně jako na novotáře
dorážeti, obzláště proto, že jazyka
slovanského při službách Božích
užimti začali. „Človčče“, pravili
k Cyrillovi, ,.pověz nám, kterak
směl jsi vzdělati Slovanům knihy
bohoslužebné, čehož prvé nikdo
neučinil aníapoštolové, ani kte
r)'koli papež Rímský, ani Řehoř
bohoslovec, ani .leronym ani
Augustin? — Ku \'šeliky'm ná—
mitkám uměl sv. Cyrill tiše, dů
stojně, spolu však též i důrazně
odpovědni. Odpůrcovč jeho tvr
dili, že toliko ve třech jazycích
pisma sv. čtena býti a služby
Boží slaviti se mají: v hebrej
ském totiž. v řeckém a latinském.
Sv. Cyrill ale velmi dobie vy
vrátil řeči a domněnky jejich &
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ovšem slušně na obyčeje & vý—
sady mnohých cirkvi na výcho
dě jakož i na slova. pisem sv.
se odvolávaje pravil: „Nejde-li
déšť od Boha. na všecky lidi
zároveň? Nesvítí—lislunce na vše—

cky národy? Bůh jest všechněm
lidem milostivyni otcem. Nedy
eha'unc-liž všickni zároveň jedním
vzduchem? Kterak tedy smíte
odpirati všem ostatním národům
&,jaZykům, co třem povolujcte
n dopouštíte? Ncsloužilo by nám
ke cti, nýbrž k kanbě, kdyby—
chom chtěli, aby mimo deti-ené
národy všickui jinl byli slepí “a
hluši. Aneb sc domýšll někdo,
žeby Bůh buď nechtěl, buď ne—
mohl dáti každému, čehož udělil
několikerým? Avšak Bůh neni
tak malomoccn aneb nepiizuiv,
jakým by ho takový člověk uči
niti smí—LMy sami známe mnohé
národy, kterym propůjčil Bab
knihy sv. čistí a slávu jeho pěti
přirozeným jich jazykem. Jsout
to na příklad .-\rmeni, Peršané,
Avazgové, Gverové, Gothové,
Arabové, Egypťané, Syřanéi jiní
mnozi. Proč by se toho nemělo
tudyž Slovanům přáti? A pokud
byste na to dbáti nechtěli, po
važte, co pravi knihy svaté! Da—
vid zajisté volá: „Zpivejtc lla
spodinu všecka země, pějte llo
spodinu píseň novou.“ A opět:
,.Chvalte Boha všickni národové,
e oslavujte Jeho všickni lidé -—
a vše což oddychá, nechat vy
chvaluje H 0 sp o din a.“ V
evangeliu pravi Pán: „Ne za ty
toliko prosim, nýbrž i za ty,
kdož uvěří slovu jich pro mne,

aby všickni jedno byli, jakož ty
Otče ve mně jsi a já v Tobě“
Ncposlal pak Spasitel apoštolů
svých k jedinému toliko národu,
ale ke všem. Ont vece: „Dáua

' jest mi všelika'i moc na nebi i
na zemi. Jdouce učte všecky
národy křestice je ve jmenu
()tce i Syna i Duchu svatého,
ucíce je zachovávuti všecko, což
koli přikázal jsem vám A hle
já. s vámi jsem po všecky dny
až do skonáni světa.“ [ scbmv
z listů sv. Pavla hojné výpovědi,
kterymi doléhal sv apoštol na
to, aby cožkoli se děje v církvi,
dělo se v lásce podle jistého
řádu ku vzděláni všech; nejednou
dotkl se svých odpůreův. Reč
mu plynula živým proudem, oheň
svaté horlivosti pronikal slova,
tak že protivníci nemohouce odo
lati důvodům výmluvného slu
žebníka. Páně s hanba" museli
umlknouti A tak znikli svi-tcové
naši dalšich nehod, rozželmali se
s Benátkami a dokázavše nále
žitě. spravedlivé smýšleuicsvé,
ubirali se pak cestou svou dáledolea.

Zatim papež Mikuláš dne 13.
novembra 867 zemřel a 'na jeho
místě byl od 24. decembra867
lladrian ll., kterýž uslyšev oje—
jicli s tělem sv. Klémcnta při—
chodu se vším duchovenstvem
&.lidem jim v ústrcty pOSpichal,
& je se vši cti a slávou přijal.
Papež i kněžstvo a lid nesli
rozžehnuté svice v rukou. Po
celém městě rozléhaly se velcbné
hlaholy zvonův, nábožná zpěvy,
radostné pisně. Rimané plesali



nad tím vzácným darem, jejž
jim skrze věrné služebníky své
podal Bůh. Všecko se hrnulo do
chrámu, kamž se byli ss. bratři
naši s drahocenný-mi ostatky nej—
prvé obrátili. Poděkovavše za.
všecky milosti, tak štědře pro
půjčené llospodinem, odevzdali
tu ss. bratři vzácné ostatky bla—
hoslaveného mučeníka Božího,
Klementa,_ papeži Hadrianovi.
Byl pak v Rímo chrám již dávno
před tím pode jmenem téhož
světce a mučeníka posvěcený. V
tomto chrámu Božím uložily se
kosti jednoho z prvních sv. pa
pežův nzíbožnému lidu všeho
zlata dražší. Cyrill & Method
uhostili se v klášteře. Poněvadž
důležitost věci a církevní zákony
žádaly, aby na veřejném sně—
mu vydali počet z práce a víry
sve: tedy povoláni byvše ss.
bratři ku sněmu témuž, osvěd—
čili bez obtíže několika srdeč
nými slovy víru svou, a všichni
přesvědčili se, že víra Solunskych
bratří čista jest jako r_vzé zlato.
Ne tak snadno bylo před sně—
mem ospravedlniti novoty v,obřa—
dech posvátných, a ukázati sku
tečnou potřebu jejich. Výmluvný
Cyrill vyložil ale jasně a. zře
telně všecky důvody, kteréž je
k tomu byly pohnuly. I oká—
zal nejprvé, jak za všeckata léta.
co se již blásalo evangelium
mezi Slovany, malé činila pro—
spěchy víra křesťanská. Pro
spěch a. požehnání, kterým Pap
snahu a práce jejich viditelně a
zjevně provázel. svědectví slo
vanských knížat o radostném
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prokvétání sv. víry, a obyčeje
jiných národů, při službách Bo—
žích přirozeného jazyka svého
užívajících: toto vše nasvědčovalo
ss. bratrům. Důvody t_vto jasně
přednesené věděl sv. Otec ná
ležitě occuiti, a. výslovně osvěd—
čiv vůli svou, že jest hOtov,
potvrditi obřad slovanský , při—
hlížel k tomu též isněmující bi
skupy nakloniti. Nešlo to snadno.
Nicméně však moudré a vážně
slovo sv. Otce nalezlo posléze
průchodu, a obřad slov. náležitě
potvrzen jest. Sv. Otec na tom
však nikoli nepřestal, což byl
učinil na _ sněmu pro národy
slovan. V Rímě apo všem světě
křesťanském mělo zřejmo býti,
že náměstek (Jhristúv schvaluje
počínání bratři Solunských, apo
štoluv to slovanských. jakož i
uvedené od nich užívání jazyka
slovanského při službách Božích
a při jiných obřadech posvát
ných. K tomu konci slavily
se též po chrámech Rímských
obzvláštnim takovým způsobem
služby Boží. Papež, přijav z ru
kou ss. bratří knihy obřadně,
přeložené od nich na slovanský
jazyk sám posvětil a. položil je
na oltář v chrámě Rodičky
Boží, příjmím:u jesliček.
Když pak se obřad tento doko
nal, počaly služby Boží. Jeden
z bohabojných bratří konal jeu
přítomnosti samého papeže ijí—
ných biskupův a kněží Rímských.
Učeníci jeho, synové národu slo
vanského, přisluhovali mu. Zpěv
slovanský rozléhal se tu při
nejsvětější obětí peprvé ve sva



tyni Římské.
službách Božích nastala jina dů
ležitá slavnost ve chrámě svaté !

Po dokonaných . Moravané, Bulhaři a Jíhoslované
svěcení jsou tu na kněžství;
poprvé setkali se tu Slované s

ho Petra. K rozkazu papeže papežem a nástupce sv. Petra
Hadriana světili biskupové For
mosus a Gauderík přivedené do .
Říma mládence a muže slovan—
ské za kněze a jahny. I při této
příležitosti zpívala se mše sv. ja
zykem slovanským. Podobným
způsobem dálo se i na zýtřek
ve chrámě sv. Petronilly a tře
tího dne ve chrámě sv. Ondreje.
Konečně slavili ss. bratří též i
nade hrobem sv. Pavla apoštola
služby Boží. Noční dobou sešli
se všickni učenici se ss. učiteli
svými ve svatyni a počali zpí—
vati žalmy, čtení a modlitby po
svátných hodinek kněžských ja...
zykem slov. Ráno pak obětovala
se mše sv. na poděkowiní Bohu
za milost prokázanou Slovanům.
Biskup llímský Arsenius a .-\na
stasius, jeden z nejučenějších
kněží v 'mč, přisluhovalijim na
důkaz bratrské lásky a. usjedno—
ceností církevní.

Těmito a podobnými dů—
,kazy dal papež, dali duchem
bohnmilé lásky a moudrosti
jeho vedení biskupové před ve—
škerým světem na jevo, že mi
mo všelijaké křivé žaloby velí
ké zásluhy svatých bratrů uzná
vaji . uvedený jimi slovanský
obřad schvalují a národy slovan
ské, užívající ho, přijímají za
pravé syny církve sv. kat. Jaký
utěšený to úkaz v dějinách cír
kve Boží! P0prvé zazníval ja
zyk náš nade hroby ss. apo
štolův; první synové slovanští:

|
\
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dokázal hned při těchto prvnich
ústretách, že jest ovšem národu

| o o

. nasemu laskavym otcem. A pro—
tož vřelou vděčností a úctou k
náměstku Christovu musí se né—
sti Slovan. vida,“ jakého vřelého
zastání u něho samého "nalezli
svatí apoštolé naši. nalezl jazyk
náš, došla národnost naše. Když
se byli ss. bratři eo věrní syno
sv. kat. církve osvědčili, byl sv.
Method za biskupa vysvěcen a
učenící za kněze a jahny. Cyrill
měl býti prvním Methodiu pod
řízeným biskupem, avšak Bůh
mu podal korunu věčného života
jako odplatu za všechny práce
jeho duchovní i tělesné. kteréž
také zdraví jeho podryly a síly
tělesné ztrůvíly. Při vroucí mo
dlitbě k Bohu svému. jemuž vždy
věrně sloužil , zesnul v Pánu
dne 14. února ]. P. 869, stáří
svého 42 let. Tak tedy zemřel
největší dobrodinec naroda naše
ho. zemřel apoštol náš. který
uvedl nás do církve samospasitelné,
zemřel první spisovatel slovanský
&.zakladatel literatury slovanské.
On zemřel v Rímě & uložen jest
mezi mučeníky Páně nedaleko
hrobu ss. apoštolů Petra. a Pavla
ve chrámě sv. Klementa. Meth.
učinil nad to papež lladrían ll.
metropolitou, což dokazuje psaní
Jana Vlll. Muselo to byti pa
pežské Stolicí žádoueno. aby
byla na hranicích Bulharska cír—
kevní provincie, a aby vedena a



spravována byla takovým mužem,
jakovým byl Method. aby rozkol
z Cařihradu se nemohl dále roz
šiřovati a jiné a nové národy
pohlcovati. Vítězné vyšli ss.
mužové z tohoto prvního nařknutí,
\ítčznč též V)nález jejich pismo
slovanské, an b)l1 prmměrci
Římské Stolicí oddanjmi uzná—
ni , tolikěž schváleno bylo písmo
slovanské i knihy jimi z ře—
ckého a latinského do jazyka
slovanského přeložené, ješto nic
proti církvi & víře v sobě neob
sahují, ano naopak posloužiti
mohou co dobrý prostředek k
rozšíření praveho učení a k za—

loženícirkevniho řádu na jist) ch
pevných základech. i\yni zajisté
při náuatu svém z Říma neo—
hlížel se Method více na řeči.
námitky a žárlivost německých
knězův a biskupův, nýbrž v řeči
slovanské i mši sv_ i hodinky
Zpival, což zjevne jest 2 nad
zmíněného nařčení. že jistý Rok,
jménem Method, mši sv. a ho—
dinky těch, jenž jich v řeči la—
tinské konají, zlehčuje. (Anon.
Salish.) Jsou tudyž nepřátelé
jeho nejlepší a nejjistější svěd
kové. že právně užíval řeči
slovanské při bohoslužbě, kteříž
těžko to nesli, že zaváděním
řeči slovanské, jak se domnívali,
jejich obřady znevažuje. Nebot
lid křesťanský slovanský váben
b)"v sladkými zvuky- své řeči,
užíváním ji při službách Božích
posvěcené na taková místa pil
ně pOSpíchal, kde se řečí jemu
přirozenou náboženské jeho city
rozháraly. Ovšem také divno
není, že místa, kde kněží Sol—
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nohradští latinsky sloužili, se za
nedbávala, & takovou měrou že
jejich pastýř-ování & úřadování v
těchto krajinách samo od sebe
konce vzalo. Obrátili se tedy
Solnohradští ku papeži protestu
jice proti provincii novo zřízené
&.proti ustanovení Methodia za.
neodvislého od nich metropolitu.
Poněvadž však Hadrian ll. žá—
dost jejich co nedůvodnou odmr
štil, nalezli v nevinné, ba od sv.
Stolice schválené věci příčinu,
aby sv. Methodia vyhostili. Dobře
věděli, že sv. Method přísně se
Rímské Stolice drží; věděli, že
dříve než byl za biskupa posvě—
cen. musel oustně i písemně pří—
sahu věrnosti do rukou papeže
složiti'); avšak užívání řeči slo—
vanskó při službách Božích, by
lot jim neslýchaným novotářstvim.
Roku 871 neb 872 byl tedy
Method od arcibisk. Solnohrad.
Adalvina u papeže Hadriana z
nadzmíučněho přečinu obžalován.
Hadrian však zemřel a. nástupce
jeho Jan VIII. mnohem povol
nějším se jim h)'ti zdál. Muž
tento byv díí\c arcijahnem, do—
bře nahlížel důležitost východní
provincie církevní a chtěl je
všemožně udržeti. Zatím ale
umřel Adalvin, :. nyní ovšem
mohlo nástupci jeho za. výminku
dáno býti, aby uznal samostat
nost stolice Methodovy, chce-li
sám potvrzeni dojíti. Poslal on
tedy 873 Pavla biskupa z Ja
kyna čili z Ankou) co pro
středníka do Němec, kterému

') Conn: Sedenpostoliease ereduo ct"tbl.
et line:-i| profesní: est.
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se i podařilo, krále Ludvíka a
vojvodu Karolmana na svou a*ranu
přivesti, & uznání velkomoravské
či panonské arcicliocésy od nich
vymoci. Biskup Pavel ale směl
také po skončené smlouvě v Ně—
mecku do Panonic se orlebrati,
nejen aby Methodia o šťastném
výsledku zpravil, a aby sám
na místě o stavu věci se pi'e
svědčil, nébrž nejhlavněji proto,
aby mu vlastnoručný list od pa
peže Jana VIII. odevzdal, ve
kterémž se mu zapovírla't sloužiti
mši sv. v slovanské řečif') Do—
mýšlcti se můžeme, co papeže k
takovému počinku přimělo. Z
jedné strany vedl papeže Jana\"] ll.

„k této zz'lpovědi zákonem ztvr—
zcný obyčej k latinské cirkvi,
z druhé afrany prohlížel k no—
přátelům Methodiovým, a k na
dějné-mu a brzčejšimu tim způso
bem obou' stran smířeni A co

Method? — — Dokázáno jest,
že všecky služby Boží v slovan—
ské řeči konati neupustil. _Cinil
to z odporu proti autoritě Rím
ského papeže? Toho do něho
domýšleti se nelze. Přičinymož—
ná hledati v tom, že se z ob
vinění,jakoby pod rouchem služeb
slovanských nějaký rozkol zakrý
vati hodlal, ospravedlnil, že do
Rima zláštni list poslal příči—
nou svojí v těch věcech omlu
vy, a že z uvedeni týchžc
služeb Božích mnohého utěše

') Jam lilteris nostris (a. 873) per Pau
lum episeopum Aneouimnum tibi directis pro
hibuimus, ne ln ea (barbara. hoc ostat.—lavina)
lingua snem missarum snlempuia celcbrares.
Epist. Joan Vlll. 14. junll 879.

ného askvělého následku mezi
křesťanskými Slovany očekával.
híožuii. že i ústně biskupovi Pa
vlovi v té věci své o tom mínění

sdelil. Tot bylo příčinou. za kte—
rou od užívání řeči a kněh slo
vanských při rozličných obřadech
neupustil, což (lojista v doroz
umění se sv. Otcem se stalo.

\" tento čas padá křest Bo
řivoje na Velehradě & timvitěz
ství křestanstva nad pohanstvem
v Cechách. S Bořivojem šli do
(Čech Pavel Kaik a jiní učeníci
Methodiovi. l-llásav Method na
vyzváni Bořivoje i v Cechách
slovo Boží a posvětiv několik
chrámů Páně musel. aby ne—
přátelé nepřítomnosti jeho ku
zkáze stáda nepoužili. rychle se
do Moravy navrátiti. Po tu dobu
působil sv. apoštol z většího
dílu živým toliko slovem,' ačkoliv
již před svým příchodem na
Moravu s bratrem svým Cyrillem
mimo bohoslužebné knihy aspon
častečně i nový zákon & žaltář

___.—
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i jiné některé části písem sta—
“rého zákona slovanským jazykem

vyložil. l'plného piekladu však
Slované ještě neměli. Cim více
se množí! počet věřících, tím

' patrnější byla potřeba takového
| dobrodiní. obzláště pro kněžstvo.

Než i tohoto drahého daru mělo
se dostati. a buď Bohu chvála

! skutečně se Slovanům dostalo z
rukou našeho apoštola. z rukou
otce našeho sv. Methodia. Při—
pravy k tomu již před lety se
děly. Vime zajisté, že ss. bratři
překlad některých částek nového

i starého zákona.. jak jsme výše



zminili, sebou do vlastí morav—
ských piiuesli. Prodlouženým
časem již za vlastní potřebou,
již pro poučeni nčeníkův z ná
roda slovanského ta neb ona
část vyložena jest jaz) kem slo—
vanskjm Nyní však mělo vše—
cko to pí'ehlednuto, pokuď třeba
opraveno. a kde by t'O ještě
seházelo, náležitě doplněno býti
tak, aby měl národ slovanský
drahocenný poklad výpovědiBo
žích v přísné úplnosti. Záhy z
jara v měsíci březnu, di staro
veký životopisec, pi'iložil sv. bi
skup všecku mysl a péči k ve
likému svatému tomuto dilu. Dva
učeníky v písmě nad jiné vycvi
čenější obrav sobě na pomoc za
písaře, neustál pak sv. Method,
pokud nebylo cele písmo sv. až
na knihy Machabejské staroslav
nýmjazykem slovanským správně
& věmé vyloženo. Dotčená le
genda připomíná i den, kteréhož
se neoceniteluá svatá prát-e tato
dokonala. B_vIot to dne 7. listo—
padu. Radost nev) slovná pohnula
národem, a duchovní otec jeho,
apoštolský Method sám obzláště
se radoval, se vším duchoven
stvem svým díky vzdávaje Bo—
hu, že jej zachoval při životů a '
pomohl mu, ke konci přivesti
důležitou tu práci. 1 ustanovil
na poděkování Bohu důstojnou
slavnost. Na den sv. Demetria,
kteréhož památka světila se dne
7. list. vzdávala mladá církev
slovanská ústy vrchního pastýře
svého vřelé díky a důstojnou
chválu _a slávu Bohu. Sv. Me
thod odevzdal tu odchovancům
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svým veřejné písmo sv. ve slo—
vanském jazyku, podal jim kni
hnu touto poklad nad jiné dražší,
dovršiv takto míru lásky, péče
a zásluh svých apoštolských.
Každý Slovan to cítí, že do
tčeným překladem písem sv. 10
svěeena jest řeč naše slovanská,
a nehned který národ říci může
jako náš: prímilire Deo (prvo—
tiny Bohu)! Překladem tímto
způsobeno, že se již. tisic roků
slovo spásy &pravdy věčné Cozývá
v přirozeném jazyku našem, &
písmo sv. že je základním ka.
menem literatury slovanské.

Nepomoblo protestováni proti
moravsko-panonské dioeése, ne
pomohla ani žaloba týkající se
užívání i'eči slovanské. ('o tedy?
Nová žaloba musela se v_vmysliti
a do Ríma odeslati, že „Method
nedrží se přísně učení Rimsko—
katolického: dobřet věděli, jak
těžko taková žaloba do váhy
padne Opětovali svou stížnost
také ohledem řeči slov. & dosti

| 'asně z téže žaloby proskakovalo,
jakoby Method jen proto řeči té
užíval, aby Němci ji nemající
nemohli dopadnouti na jeho bludy,
které prý pod touže rouškou
rozšiřuje. O to se podpirajlce
nežádali nic vice, leč aby Me
thod své hodnosti biskupské zba—
ven a takto ten nenáviděný ve
třelec odstraněn byl.

Musel se Jan VIll. papež
velmi takové žalobě podiviti.
Method, jenž se svým bratrem
Cyrillem za příčinou odtrženství
Fotiova Cařihrad opustil, Method,
jenž před svým za biskupa po
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svěcením vyznání víry úplně pra
vověrné ústně i písemně byl
učinil, tentj' ž Method, o němž
tak mnoho chvalitehného bylo
slyšeti, ten by měl býti blu
dařem, a pokryteckým rozšiřo
vatelem bludův? Ve svém psaní
ku Svatoplukovidiví se Jan Vlll.
tomu velice. řka: valde miramur
(velice se tomu divíme). Musel
se tedy sám o pravosti udání
přesvědčiti, pročež zláštní breve
poslal Methodiovi dne 14. junia
879. v němž _mu nařizuje, bez—
prodleně do Ríma se owlebrati,
aby se osobně z víry a. učení
&ého zodpovídal Kněz Jan, který
žalobu protiiMethodiovi do Ríma
nesl, také toto psani\lethod10v1
doručil. Muselo to Methodiovi
o stádo své velmi pečlivému býti
velevítanou příležitosti ospravedl
niti se před hlavou církve a
takto, jak se beZpečně domý
šlel. všem pomluvám :: překáž—
kám v pastýřovzíní sobě klade
ným navždy prltrž učiniti. Na
stoupil tedy cestu do Ríma pro—
vázen jsa důvěrníkem Svatoplu
kovým Zemižiznem, Vichingem
&.mnohými ze svých výtečných
učeníkův.') Jan Vlll. dal svolati
biskupy ku zláštnímu shromáž—
dění & soudu. Zalobniei jako
dřlve ani nyní ničeho proti Mo—
thodiovi nepořídili, nebo počet
vydal před shromážděnými bi
skupy ze svého jednáni a pře—

') Methodlo una cumSemisimo (Zemižizn,
nom. Cu. česk. M. VI) ňdell tuo ad limitu
se. apostelorum Petri ft Pauli. nosumqne
pontiňmlem pramntiam veniente. Ep. Joan.
“ll. ul Svatop.

'syědčil je o své oddanosti k
Rimské cirkvnf) Ukázal. že
se v ničemž od pravé víry ne—
odehyluje.") Ze nepřátelé jeho
s tim spokojeni nebyli, jistiti
lze; neb opet jinak jemu příkoří
činiti sobě vymyslili. Prorazili
s tím u sv. Otce, že posvětil
Vichinga za biskupa Nitranského.
avšak když papež od Methodia
o konečném zámyslu těchto úsko—
kův poučen byl, přísně \'iehin—
govi nařídil, aby dle zákonů
církevních poddz'ln byl Metho—
diovi co svému představenémn.
Přece však to byla. pouta pro
působení Methodiovo mezi Slo
vany. Konečně tedy Method
za nevinného prohlášen byl, je
ště tedy zbýval dil žaloby: za—
vedené hned na počátku arcibi—
skupského i'lí'wadování & proti

z.ípovčdi pnpežmě neznneehaně
novotářstvi, užívati pii mši sv
a všech ostatních církevnich obřa—
dech řečislovanské.'")

Jakkoliv velikou váhu nč
mečtí biskupové na tento oddíl
své žaloby již roku 873 a 879
kladli. Rímská Stoliee to hned
od počátku nc sice jako něco
malicherného. ale přece za méně
důležitého než lm pizžalobu pro
bludné učení považovala. Příčiny,
jimiž Method užívání slovančiny

') Methodium interrogm-imus mrampositia
fun-ibn; nnotria. . llle autom profesním-est, se
juxta enngclienm ot nposwlinm dndrinam,
ciruti sonetu rom. eccleuia docet et n pan-ibn;
traditum est, tenere et psaJlete.

") Nos eplscopi et psp: autem illum (Math)
in omnibus ecclesiastica doctrinla orthodoxum
case, repetic—utca.Ep. Joa. VIII. ad Svat.
'")V iz Ginzl. Geschichte derSlnrcnaposteL

š- 20
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co řeči církevní proti zůpovědi ' tím všem slov. národům bránu
papežské r. 873 ospravedlniti
se vynasnažoval, byly. jak .se
zdá, pro papeže Jana Vili. tak
dostatečny, že potichu mši sv.
v slovanské řeči trpěl, až obno
vené žaloby ze strany něme—
ckých biskupův k tomu ho při
mély. že dne 14. června 879
odvolávaje se na dřívější zá
pověď Methodiovi nyní _úplné
to pro budoucnost zapověděl.
Zápověd' tuto dostal zároveň s
oním brevem zovoucím ho do
Říma; bylo mu tedy velice milo,
že i z víry v _té věci se očistí;
neb se jistou kojil nadějí, že
se mu podaří smiřiti hlavu církve
se svou novotou, a takto drahé
dědictví po svém bratru Cyrillu
proti nepřátelským útokům němc—
cko—latinské strany hzíjiti a chrá
niti A ejhle, nadeje ho ne
zklamala!

Proúvnici slovanské boho
služby vyhlásili i'cč b'lovanův za
barbarskou t. j. za řeč svou ne—
motvomou nesprávností k službám
Božím se nehodící. Když tedy
po skončeném vyšetřování opra
vověrnosti Methodiově také ža
loba liturgie se tykajici před
synodou Římskou roku 880 k
řeči přišla, mel Method příle—
žitost, slovanskou řeč proti vy
čitce barbarství haijiti; dokázal,
že řeč Slovanův přestala býti
řeči nemotornou, nesprávnou od
té doby, co bratr jeho Cyrill,
jinak známý mudrc Konstantin,
jehožto památkav Rímě u apošt.
.Stolice vděčně se chová, vyna
lezl pro ni písmo slovanské, &

duchovně vzdělanosti otevřel. Na
základě tohoto písma. že již ce
lému slov. světu svatá církevní
literatura vzrostla; neb Cyrill,
bratr jeho, a on Společně vše—
chny knihy církevní do této
slovanské řeči přeložili.

Bezpochyby vzal Method ta
kové slovanské knihy co věc
doličnou sebou do Ríma. Kdy
by tam také žáden nebyl s to
býval, věrnost a spolehlivost
slovanského překladu posouditi,
již dost jistoty podala vysoká
uccnoSt ('yr. a Meth.. jakož ne
méně nyní již nepochybná jejich
pravověruost. Asseman dodává
nad to, že překlad ten přísné,
zkoušen byl, což není nepo
dobno, _když uvážíme, že téhož
času v llimč žili Slované spo-—
lehliví & těch věci docela pově
domí z Dalmatska neb z Bená—
tek, a jestli tam právě nežili,
lehce tam mohli povoláni býti.

Method tedy dokázal, že řeč
slovanská jako jiné řeči dosti
způsobilá k tomu' jest, aby se
v ni Bůh chválitia divy askutky
Páně ku spáse všech národův
rozhlašovatí mohly. Jakož již dne
14. jen 879 Jan Vlll. ve psaní
svém Methodiovi pravil: „Ka
zati neb k lidu v této řeči
mluviti jest ti dovoleno, proto
že žalmista napominz't: „,Chvalte
HOSpodína všichni lidé'“ a apo
štol praví: „,Každý jazyk at
vyznává, že P. Ježíš jest v slávě
Boha otcem. tak nyní pronáší
úsudek svůj: „,Co se konečně
slovanského písma týká.. kteréž
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od z'věčuěléhofilosofaKonstantina ' čiuou trojí národnosti tamější ve
vynalezeno jest, sehvalujeme se třech jazycích vyhotovený co
vším právem aby v něm chvalo- článek zjevené víry se považuje.
zpěvy ku ctč a slávě Boží za— Nezapomněl zajisté také pouká
znívaly a poroučíme, aby vtéže zati na desítileté trvání slovanské
řeči učení a skutky (ŠhristaPůna bohoslužby a na ngbezpečenství,
našeho hlásány byly. Neb nejen jaké odtud víře a Rimské církvi
ve třech nýbrž ve všech řeč-ích by povstalo, kdyby se Slovanům
Boha chváliti písmo sv. mís jemu podřízeným vzala slovan—
napomím'í slovy: „,(hvalte llo— sk.-'t liturgie, k níž srdcem byli
spodina všichni lidé, chvalte ho pi'ilnuli. ()bávati se bylo, žeby
všickni národové“ A duchem Moravané jako Bulharové Ite—
sv. naplnění apoštolové hlásali kům v mírně se byli uvrhli: což
ve všech řečích veliké skutky nebyla pouhá vyhrůžka, nýbrž
Boží. Pročež také sv. Pavel skutečné nebezpečenství. Neboť
napomína: „„Každý jazyk at vy- od času co rozený Slovan v
znavaí, že P. Ježíš jest v slávě ' osobě Macedona Basilia (R67
Boha Otce.“ Podobné nás na- — 886) trůn slovansko-řecké
pomíná v 1. epist. Kor. dostateč— říše nastoupil. činila se z Caři
ně a jasné. jak jazykem mluvíce hradu mezi sousednými slovan
církev Boží stavěti máme (cp. skymi národy zjevná propagan
Joan. VIII.). da. Na tak důkladné hájení ze

Protivnici Methodi0vi ale strany Metho'diovy vynesl papež
piedevšim bojovali proti užívání Jan Vlll následující úsudek:
slovanské řeči při oběti mše sv.. „Docela neodporuje zdravé víře

jakož p'ri posluhování svatými a učení, ani že v slovanské řečí
svatostmi, a při zpívání církev- mše sv. se zpívá, ani že sv.
ních hodinek, dokládajíce. že evangelium a dobře přeložené
dle evangelia 'sv. Jana 19. 19: čtení nového i starého zákona
„1 napsal hebrejsky, řecky a la- se čítá, ani že všeliké církevní
tinsky“, jen hebrejská, řecká & hodinky se. zpívají , neb 'l'en,
latinská řeč podle víry a. učení jenž ty tři hlavní řeči, hebrej

církve co řeči liturgickedůstojny i kou. řeckou a latinskou učinil.
jsou a užívány býti mohou- Nc— Ten též všechny ostatní ku své
mohlo však Methodiovi příliš cti a slávě stvořil“
nesnadno býti, tuto námitku Nyní tedy papež co nejvyšší

_ůplnč vyvríititi poukázaním na | církevní autorita vyslovil, že li
' východní církev, jejížto v rozlič- turgii ve slovanské řeči žádné

ných řečích konané liturgie Rím—' dogmatické příčiny nepřekážejí.
ská. církev za. pravé uznává. a mohl tedy dle svého uznání
Tolikéž mohl dosvědčiti, že pře— a ohledem na zlxíštní poměry
vrácením věc jest, když onen slovanských zemí a církevních
nápis Pilátův od něho _za pří- zájmův užívání slovanské řeči

___—a—___—_—————



při službách Božích & všech cir
kevnich obřadech výmíncčně do
voliti. Tuto výsadu udělilJan VIII
slovy: „Ve všech všudy zemích
Svatoplukových může se bu
doncnč slovenštiny co řeči litur
gické užívati. nesmí však odtud
všeobecné liturgické řeči zú
padních krajin nějaká ujma po
vstati, nébrž tím více má ke
cti přijíti tím, že při oběti mše
sv. evangelium napřed latinsky
&. pak ve slovanském překladu
lidu hlásati se má, jakož se
již v několika chrámech děje.“
Z toho jasně vysvítá, že ona
žaloba proti Methodiovi o zleh—
čování latinské liturgie úplně
byla nepodstatná. jelikož on dle
slov Jana Vlll. již dříve to ko
nal na mnoha místech. co se
mu nyní přikazovalo. Na straně
protivníkův slovanské liturgie stál
i sám moravský vojvoda Svato—
pluk, který skrze svého posla
Zemižizna, jakoži skrze Vichinga
papeži oznámil. že všichni hod
nostáři a úřadníci vjeho zemi, ja 
kož i načelníci národa \: tom stej—
ně se shodují, aby papež služby
Boží ve slovanské řeči konati
zapověděl. Ale i tento hlavní
odpor proti slovanské liturgii nie
neprospčl, neb papeži více zále—
želo na duchovném blahu bez
početného slovanského míroda,
než na náklonnosti knížete a
jeho dvořanův. Papež ale, pro
tože núboženství není včcí bez—
důvodného nucení, žádosti Sva
toplnkově vyhověl. Psal mu dříve
svůj úsudek o užívání slovanské
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následovně: „Líbí-li se však
tobě a úředníkům tvým mši sv.
raději v latinské řeči slyšeti, po
roučime, aby se pro tebe mše
sv. latině konala“

Tak tedy rozhodl papež
Jan VIII. záhadnou tn otázku o
slovanské liturgii dle zásad cír
kve & víry na všechny příznivé
i protivné okolnosti pilný ohled
hora. a nepřátelé slovanské bo
hoslužby nemohli nikdy více
právně proti ní vystoupiti. Ukon—
čen byl soud. jenž Methodia
svrhnonti a protivníkům jeho
k vítězství pomoci měl, ukončen
byl ke cti Methodiově. Kdyby
nepřátelé Methodiovi vážností k
nejvyšší církevní autoritě, apra
vou náboženskou horlivostí byli
bývali proniknuti, byliby po dva—
náctiletém nepi'etrženém osočo—
vúní pro Mcthodia dnové po
klidní a ntěšení zavítali. Leč

toho mnohozkbušcnj muž ten,
dočkati se neměl! Ze biskupové
Solnohradský a Pasovský na prú
vné cestě nároky své na P&J
nonii a Moravu uskutečniti ne
mohli. neostj-chali se jsouce pod
porovaíni mocí světskou, násilně
&. úskočně se jich domáhati.
Tak psaní , kteréž Jan VIII.
Svat0plukovi psal, ve kterém
ubezpečuje ho o pravosti učení
metropolity Methodia, Svatoplu
kovi nepodali, nýbrž jiný hanuna
Methodia metající listpřičiněním
Vichingovým podvrhli , aby úřa
dování Methodiovo za příčinou
nedůvěry Svatoplukovy bylo bez
velikého úspěchu a s převelikon

,řeči vůbec jemu oznámiv také „nad to obtíží Spojene. Viching
,
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sám. maje býti pomocníkem a
podporou sv. kmeta stal se pro
tivníkem jeho a škůdcem ano i
Svatopluka samého proti ně
mu zaujal. Víme pak, že sv. Me—
thod na den ss. apoštolů Petra
a Pavla roku 884 v Brně u
přítomnosti krále Svatopluka a
velikého množství lidu světil na
místě, kde ještě před krátkým
časem Perunovi se klaněli aobě
tovali, nový chrám ke cti jme—
novaných ss. apoštolů, bez mála
kde nyní stojí biskupský chrám
na Petrově.

Avšak apoštolování Metho—
diovo po 22leté přa'wimezi Slo
vany klouilo se ku konci; Chu
ravost a stáří ukazovaly, že již
nebude dlouho na zemi prodlé
vati. Ke slovu Methodiovn sešlo
se veškeré duchovenstvo na Ve
lehrad k voleni nástupce jeho.
Method ukázal na rodilé-ho Mo
ravana llorazda slovy: „Tentot
jest syn naší země, muž svobo
den i uaučen dobře v latinských
knihách a pravověren. To bu
diž vůle Boží i vaše láska i
moje! On budiž nástupce můj !“
A Horazd ustanoven jest za bu
doucího arcibiskupa Velehradské
ho. Na květnou neděli 885 Me—

thod již nemocen naposledy šel
do chrámu, odslouživ mši sv.
rozloučil se se svým věrným
stádem, se svými upi'lmnýmiMo
ravany. Kdož popíše bolest a
zármutek lidu přitomuého, ještě
větší pak když se rozešla zvěst,
že dne 6. dubna 885 milcný
jejich arcipastýř na věčnost se
odebral. Pochován jest na Vele

hradě, kněží j ho správě podří—
zení slovanského i latinského
obřadu slavili nade hrobem slu
žebníka Božího mše av., poslední
to výjev braterské lásky a svor—
nosti, kteráž takovou měrou v
pozdější době se neukázala Slavný
Palacký praví: „Dilo meče, mla—
dý stát moravský, zahynulo
hned ve pohromách věku násle—
dujícího: dilo ducha Methodio—
vou apoštolskou horlivostí vyko
nané, odolává ještě itisiciletím."

Po smrti Methodiově znovu
a to nyní mnohem silněji začalo
osočováuí a brojeuí proti uče—
níkům a proti nástupci Metho—
diovu, až posléze i také sám
Svatopluk proti nim se projadi—iv
ze zemí svých je vykázal. Ute
kli se tedy do země Bulharské
a tam útulek nalezli; mezi nimi
zláštč se jmenuje HorazdaKlé—
ment co ucjučenější z učenlkův
Methodiových. jichž při jeho
smrti bylo více dvou set. Ze
vyhnáním učenikův a stoupen—
cův Methodiových slavení mše
sv. a jiných církevních obřadů
v řeči slovanské přestalo, též z
velikého vlivu, jaký na Svatopluka
měl Arnulf a německé ducho
venstvo pod vůdcovstvím zchytra
lého Vichiuga odvoditilze. Avšak
po krátkém čase vše se úplně
změnilo. Arnulf a SvatOpluk po
čali válku záhubnou, kteráž Mo
ravskou říši na pomezí záhuby
přivedla, až r. 894 smrtíSvato—
pluku, nejmocnějšího to panov—
níka svého času veliká říše Mo—

ravská. od něho založená a upev—
něná rozpadávati se počala. Ne



poslechli totiž synové jeho na
pomenutí otcovského jim sym—
bolicky čili označně svazkem
prutův uděleného, nýbrž po—
štváni byvše ze strany Arnulfa
válčili proti sobě, bratr pozvedl
smrtící meč proti bratru: nemo
hlo tedy jinak býti, než že sla
vná Velkomoravská říše padla a
snahám nepřátelským v politi
ckém i církevním směru se pod
dati musela. Tak smutně se
skončila samostatnost církevní &
světská druhdy samostatných
Moravanův, Velclehrad jejich
padl rumem, kraílevicové jenž
lid brániti měli proti nepříteli,
vedli bratry proti bratrům, až
s politickou slávou také, cír
kevní zanikla. Tázati se však
někdo bude: jaké se míru za—
chovaly památky z prvých let
křesťanství na Moravě? a' co

nás došlo od ss apoštolů slov.
Cyrilla & Methodia? —Bolnlžcl
že sobě musíme vyznati: Nic
neb velmi málo. ——Jest tonej—
starší píseň církevní:

Gospodi pomiluj ny,
Jesu Chmte pomiluj ny,
Ty spase včěgn mira,
Spasii ny i uslyší,
Goapodi, glasy naše!
Daj nam viem Goapodi

Drobn
0 ln vojenskáexcrcirh je těžké,

milí hroši! vykládal v lunapodě svým
kamarádům Franta Mulčnický jsa na
dovolené. Ja kdyz jsem narukoval,
to bylo na podzim, to jsme:-xerciro—
vali. V cimi'e to šlo; „Halb rechls“
byl; kamna; „halb links“ |:ny okna.
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Žízň a mír v zemi,
Krlei, Krleš, Krleš.

Nenít to sice nade všelikou
pmhybnost vyvýšena, že píseň
ta má sv. apoštoly slovanské
za původce, avšak ne bez duvo
dův původy jejími býti sc kla
dou, ač jiní píseň tu někte
rému z učeníkův jejich připisují.
Na jisto se říci může, že tato
krátká sice ale velevýznamná
píseň se za nejvzácnější poklad
považuje, který se nám 7. oné
doby liturgie slovanské zachoval.
Mát zajisté píseň celá, zvláště
pak slova „pomiluj ny“ tak
zřejmé stopy jazyka staroslovan
ského, že mohla povstati jen v
době, kdež liturgie slovanská v
nejkrásnějším byla rozkvětu po
vlastech našich. Však kdybychom
neměli docela ničehož od apo
štolův našich, máme přece vím.
kterou nám přinesli, ve které
nás po tak mnohá. léta s. tak
mnohým vynasnažoví'mím vy
učovali , a tudyž mají apo
štolové tito v srdci každého
Slovanu. křesťana, a zl:íště kato
líka, nepomíjivý památník vděč
nosti a lásky. _Libor Sole.

ůstka.
Ale z jara to vám byla mela, tujeme
museli ven. Kapral křičel na náv „halu
rechls“, ale kamen nic; „hnlb linka“,
oken nie. To vám bylo tenkrát, jak
jsem dostal ponejprv pětadvacet.

4



Pláč Badhostě
nadVelehl'adem.

1.
Velehrade, bratříčků můj milýl

Šedý památníku slavných činů,
Našich rekovstvlm proslulých Synů,

Srdce mé nad tebou hořce kvílll

Neb ach příval plný zhoubné síly,
Všechnu chce a té splaknout šper

kovinn,
Necbévaje tohd sprostou hlínu,

V dalné tobů cízí říše díly!

Připraven () \Iechnn vnadu svoji,
ms co prostilk budoucně jen stali,

Takto chtéjt nepřlznivci tvoji!

By se mohla sokyně ach smáli;
Soniit ale v hořkých slzí roji

Moravěnka, drahé. nase máti!

2.
Velelirade, bratříčku můj drahý!

llle tvé dávnověké slávy sídlo,
Lil podpálit — suché co svítidlo,

!( tomu ctíi nepřátelův snahy.

Pod tvým stolcem duní už podlahy,
Knížutům tvým dáno nové bydlo,
Nápoj ač jim dává cizí srídlo,

Přec ti klestt spásy dráhy.

Ach! už osiřelé tvoje héje
Slyším vyaílati zpěvy zelné

Ns vše strany slovanského kraje.

Slyšlm plynout tvoje vzdechy volné,
Ach! nad rumy bývalého réjv,

Náhledy jeji zaplavily kalné!

3.
Velehrade, bratře plný krasy!

Přede vším však oko me se kali
_ A krev vřele k srdci se mi vall,
Ze ti chtéjl upřít — pramen spisy.

Z tft prý nezavznély Boží hlasy
Usty svatých bratrů — lidu, králi,
Aniž prý-sa byly v té konaly

Svata-svaté úkony ——před časy!

Běda! věnec slavných dějin vlasti
Unáši Se synem vlasti k rovn,

By se mohla zebravost napsali;

Onen muselby míf srdce z kovu,
Jenžby se chtěl vložit v néruč

slasti, \
Dřív než zaslkvi se tvé slava znovu.

4.
Avšak bratře Velehrade silný,

Duvčřujo svatému vzdy právu,
Vzhůru směle povznea svoji hlavu,

Takto volů k tobě — Radhost sdilný.

Neb aj! otevř jenom zrak svůj kvílný,
A viz vlutimile v čelném davu,
Kterak haji tobě včkou slávu,

Kterou pohřbít bodlé náhled milný!

Putovat preč budou v svaté dobé,
Staří, mládenci a sličné panny,

Velehrade slavný! povidy !: tobě.

Poneson ti písně z každé strany,
Ty jich potěš, přispěj jim ve mdlobé;

Oni zaso zhoji tvoje rány.
Poustevník Radbostský.

Posnnmcnilní. Na pamitném Radhostů vypíná se od včkův sv. křtí, na památku, to
tam Method, sv. nil blal uvést, shroutiv modln „Rudhosta“, vsty'čil znameni spisy. Lid
nat slovanský má pro tu'o povést velcbný Radhost ve sboiné do“ s cenami se tam
uvalnýcb průvodech k pnbotnostem.
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Dražba (licitace)
Není tomu dlouho, co se před

jedním : obraznicky'ch krámů v Lyo
nč stavěly celé houfy lidí. Bylo tu
viděti obraz, který: obecně oči na
sebe poutal. Na obraze byla před
stavena ženština z nitií třídy obyva
telstva s dvěma. ditkami. Seděla na
prahu domu, majíc na klíně nemluvně
na ještě rok staré; dítko se tulilo k
jejím prsům, a ona jsouc k němu
schýlena, s nevýslovným bolem na
ne pohlitela. Po straně sedělo druhé
dítko, děvčátko as dva roky staré,
kteréz ji za šaty drželo, a nevinné
do zarmouceného obličeje matčina po—
hltzelo. V pozemním pokojítfu toho
domu, před nimi ženitina seděla, od—
bývala se dražba na chudobný na
bytek. Mezí muži, kteří v pokojlku
byli a nabytek a drchničky kupovali
se zdály, Vyznačoval se zvláště muž
velkého objemu; líltavě pohlížel na
peníze, kteréž byli kupci před úřed
níkem na stůl vysazrli. Bylo vidět
za to domácí pan; pohlížel hltavě
na (linii, kterou! mu vd0va na pra
hu sedící zaplatiti nemohla. Obraz
jenom mluvil; zvlášť vdova a dítky
byly jako ziva. Její hezejmený zd
rmutek útrpnost všech vzbuzoval. —
Kdo znal původ obrazu toho, ještě
a větším zalíbenlm jej pozoroval.
Původ .jeho jest následující:

Mladý malíř N. procházel se uli
cemi města, jakož to často dělával,
aby si pro štětec svůj zjednal látku
ze skutečnosti. Přišeldo ouzké uličky,
kdat pozornost jeho na sebe obratila
ženatina ve vetchém oděvu na pra
ho před vyaokým domem sedící.
Měla při sobě ještě dvě děcka, kte
rét se k ní tulíly, nebo! byl řádný
mriz . chvílkami sněhové petka po
letovaly. Jedno z dítek bylo nemluvně,
a to měla na klíně, druhé pak byla
outld holčička. „Ty jsou jistě ne
ltutní,“ myslí si malíř a zamíří !:
nim, nebot sa v něm vzbudila outrp—

nost, a v prsou jeho se cosi za ty
nebohé dítky přimlouvalo. „To snad
vdova se svými sirotky,“ myslí si
dále, a už neváhal, ale přistoupiv k
k nim, ptal se ženštiny, co by bylo
příčinou jejího zármutku? Poznal to—
tíž, že v duši jeji spočívá veliký bol.
I vypravovala mu ienština, že ji před
týdnem manžel zemřel po dlouhé
nemoci, učinív ji vdovou a dítky její

sirotlay.yprávčla dále, že zbavena jsouc
všech prostředků, sotva se může
oziviti, ba že už po dva dni hlad trpí,
jenom aby dítky nasytila. Po celý ten
čas měla prý veliké souzení od do
mácího pa'na, jemuž je činzi dluína.
Doufala, ze ho prosbami svými ob
měkčí, že se snad srdce jeho nad
airotkami smiluje — ale vše bylo
marné. Dnes Se ]: žádostí jeho pro
dává poslední její majetek, a ona
jsouc od celého světa opuštěna, nemá
kam by a dítkamí svými hlavu uložila.
Ubohá ueplnkala, nebot nemela už
více slzí. Mladého malíře to velmi
dojalo; potěšil vdovu a, pravil, aby
jen v Boha doufala, on že jíneopuatl.
A v skutku, potěcby bylo jí potřeba,
v duši své přemýšlela už, jakým způ
sobem by životu svému a svých dětí
konec učinila.

Slova mladého muže však jí po
skytla trochu naděje. Pohledla k ne—
besům a sepiala ruce. Malíř ji ještě
okamžik pozoroval, načež vešel do
domu, kdež se nábytek vdovy pro
dávaL

Větší kusy byly již prodány;
právě když vešel, licitoval se malý
obrázek. Byla to na pohled obyčejná
malba na plátně. a nad to_uz hodné
sešla; rámeček nesl znamky, že byl
jednou pozlacan. Vyvolalase cena obraz
ku, jenz obnášela dva su'). Nikdo tu

') Frank (něco přes 28 krejcarů ati-.)
má ato su.

4.
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tu nebyl, kdo by byl více podal. Náš
malíř přistoupil blíže, vzal obrázek
do ruky a bedlivě ho prohlížel. Vši
chni jej pozorovali, nebot byli to
mnozí , ktel't malíře znali , jiní
opet dle zevnějšku jeho soudili, že
je umělec; a poněvadž viděli a jakou
pozorností obrázek ohleddva, domý
šleli se, že má jistě velkou cenu.

„Třicet franků,“ zvolal konečně
malíř, obrázek na stůl položiv. Při
tom bylo viděti, že je vt'ci své jist.
Přítomnym se zdilo, že obličej jeho
radostí září nad tím, co našel a proto
ne bez příčiny soudili, že obraz ten
jest dilo znamenitého mistra.

„Třicet fnlinků,. opčtoval úřednik ;
,kdo dá víc?“

„Čtyřicet I't'ankůt'l zvolal muž
velikého objemu, jenž mezi přítomny
mi první místo zajímal. Byldo domací
pln, bohatý to muž, jenž dal ubohé
vdově pro několik zlatých nabytek do
prodeje.

„Osmdesátfraokůl“ di malíř, dy
chtivé na obraz pohltžeje, jako by se
bál, aby co do jiných rukou ne
dostal.

„Sto franků!“ přihodil domací
pán, a mam“ hned šel až na pět
set. —

„Šest set,“ zvolal domáci pán
jenž byl jist, že musí míli obraz vy
sokou eenu, nebot jinak by byl malíř
lolik nepiihazoval.

Tak to šlo dále, až honečně ma
líř ustoupil. Domací pán zůstat ma
jetkem obrázku, jenž byl s počátku
za dva se \yvolán, a za který). nyní
tři tisíce franků dal.

Vzal ho do ruky a za dlouhou
chvíli oko a něho nespustil. Konečně
přistoupil k maltt'i.

„Prosím, pane,“ pravil, „jakou
má skutečně cenu obraz ten? Must
byti jietě od znamenitého mistra.“

„Proč tak soudlte?“ ptal se
malíř.

„Vaše přihazování přivedlo mne
k tomu náhledu. Vyjste znatel obrazů,
a viděl jsem, a jakou pozorností jate

malbu prohlížet,“ di domaclpén, ruce
si drže na požehnaném bříšku.

' „Myalil jsem : počttku jiatotně,
že má obrat ten velikou cenu,“ od
vece malíř, po hedlivém však pro—
zkoumání přesvědčil jsem se, že to
mu jinak. Je to zcela obyčejná kra—
mál'skň malba, a obraz, jak byl jen
za dva su vyvolán, byl ještě pitlil
drahý, ale . . .“

„Cože'2“ zvolal domaci pln.
„Obrázek že nestoji ani za dva su'ť“
A přitom sklesl jako smrt bledý na
sedadlo, a nemohl za okamžik ani
slova pronesli.

Konečne dodal: „Vy, člověče,
ponešete škodu, kterouž jste mi uči—
nit. Vy jste mne svedl k přihazo
vůni.“

„Já že jsem Vás svedl k při
hazovat?“ ptalaemirnč malíř. „Pt-i
tomnl pánové dosvědči, že jsem s
Vámi ani slova nepromluvil. Sobě je
nom škodu pt'ičtete. — Musim Vám
ale říci, proč jsem, věola že obru
ceny nema, prace na něj přihazovat.
Ubohá vdovu, jejiž nůbytek se tu |i
cituje, nemit čeho by do úst data, a
kam by hlavu svou uložila. Vy jste
s ní, domácí pane, neměl útrpnosti;
zdaž životu svému a svých dtto-k
konec učiní, anebo—li hladem a zimou
pojde, to Váni bylo lhostejno. Její
osud mi šel k srdci, a p oto jsem ji
chtěl poskytnouti almužny, přihazujo
na tento obraz, nemyslet jsem ale ni—
koliv, že byste Vy chtěl za něj dáti
tři tisíce franků. Nu zaplatil jste na
bohé vdově všechno souzeni, kteréž
jste ji dříve způsobil, a budete mít
od ní „zaplat Pánbůh“

Věc tato se brzo po celém Lyoně
roznesla, a každý pi'a'l onomu do
macímu pánu, že se za své nelidské
jednaní tak pěkně potrestal. Ovšem
že měl zákon na své straně, dada
nábytek vdovy do prodeje; avšak
jest ještě jiny zákon. kteréhož se sluší
držeti, zákon to lidskosti křesťanské.
Licítkost, abychom : člověkem ut!
ětastným, přičinlivým, pracovitym, a
otcem nebo a matkou rodiny, se aii



rothy byli dtrpnl, abychom lt nim
byli abovivívevi.
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Nelidskoat a nealušnost mívají
vždy zló nasledky.

Drobnůetky.
Slavný bardindl !| cz: ola nti

znal 60 jazyků. Tet jazykem alo
vanshym, českém i polským zběhle
hovořil. Císař František I.. když byl
v dobrém humoru, m'uvlval také po
hanácku. Sešed ae druhdy s kardiná
lem, spustil naň po henacku, a
kardinál dobře hovoril !: velikému
potěšeni císařovu. Kdysi přišel ku har
dinalovi jisly ech, a mluvě :; nlm
po česku, i'lkal mu „unii.“ „Nevite-Ii
io Slované každému říkají „,vym?
Proč nedrilte se nerodnlho avyku'P
Když k němu přišla polska opisova
telka Klemenlina : Taňskich Hofman
nová, nejen že s ni mluvil dobře po
polsku, ale i napsal ji na památku

v'erš polsky, jeji v ohemieoi byl sámaožil.

Evropské vlády vydriuji prý
nyní 3,77 1.760 rnužův stálého vojska:
Rakousko 738.314, Prusko 719.092,
Rusko 850.000, Francie 626.000.
Velko-Britansho (a Indii) 534.827,
Dánsko, Sve'dy, Španěly, Portugalsko
a Italie 303.479 rnuiův.

Vydani na ně, počitajle na hlavu
400 zl., obnášejí 1500 mil. zlatých
ročně. Právě lolik více, ztrácí se však
tím, že se síly tolika zdravých mužův
neuziva lt preci.

Roku 1859' vydobylo se v An
glicku 146! milionů cenlův kamenného
uhlí; v Prusku 276 milinů, v Bel
gii 167 milionů, ve Francii 100
milionů, \ Rakouských zemich 83
mil., v Saalch 30 mil. centův. Z
toho videli, to samo Anglicko vlc
uhlí \yJobylo, než všechy země europ-_
sté dohromady.

O rozličnosti půdy.
O turn žádny sprostý hospoda!

nepochybuje, že jinaků úroda bývá
na jinaky'ch půdách. Z toho snadno
soudí, že každé obill neco here :
půdy, a že tu se nedaří, kde této
potravy nenalézá, aneb ne v tom
způsobu, aby uziti mohla rostlina té
potravy. Ale tato vědomost co pomů
že, kdyt jen vůbec jest vyslovena?
Hospodář chce vědět, co obsahuje
jeho mle, ta, ona, a co tedy má &.
ni'i, jaký hnůj deti na tu a jaký na
onu? ——

Ejhle boSpodáI-i! tlmnznáno jest,
iak jest potřebná. rclniclvi lučba, to
jest věda, jenz rozlučuje, rozSazuje
hmoty ku poznání prvků, či zakladnich
čistek jejich, a jak prospěšné zařizení
zkušebné štace, jako jest v Rejci.

Poznavame ale též, jaké zásluhy
si dobývá spolek, jenž má jmeno od
proslulého znatele rud a kamení a
zemin vůbec,“Wernerův. Tento spolek
vydava mapu Moravské země, na
které zaznamenáno bude, jaka půda
v kterém hraji jest, k. |:. žula, živec,
křemen, Slatina, hlína, rašelina a jiné.

Gvšem lahevou mapu nekoupí ei
kazdý, ale užilekznl rozlikati se bude
po celé zemi.

Když v dvěatedesatóm roku byla
oháika na hojnost vlna dobrého; ale
když v. červenci nastalo chladno,
pravil jeden majelnlk rozsůhlych vinic
nedaleko l-lusl0peč:

„Tak jsem rad, sic bych ho mu
sil odprodati . neuzilbyeh nic.“
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29mm Q'Gmtell
me fnětnu Eonbljufťém.

?lnglido gno iebllúbo pořořitele ímé
bo, přcb jeho; intencm o úctou Ie dnočie
— D'Gonella. ŠDouiel D'Gonell, polo
řilcl ?lnůliďo o mnfmobobilel Stilo 5
otroctmi ——5 ottoClwi, iole'boš Gmropo
nitoc ilnbe nepogunlo, D'Goncll ieft muž
welilů, o něm! mělnwčlům moptómčtibn
bou. We meče_m——[lomenl položil btbébo
?lngličono. (Stenáčotoé nofii gnoit [nob
,šhvot melilčbo tobo rotoIilo ; loňite'bo
ročním o notně není třeba, abychom fe
o něm letos Monge gmiňomoli.

![lobámóme pong: na uIáAIu, iol ob.
piece ímé Homem porážel.

Stora 1830 febélm ongllclém porlo=
mentu m toletfíi ínčmon—nč pominu:
irlh') lotolit — D'Goncll. !Břidpob iebo
nebo! :tilbo o to „bránili, bolt gálonnč
ttoolen o marné bolo Itonceni. (So fe
promen: nebolo; mělo fe alobou bociliti.
?D'Gonelt ilo! fe tetčeut neigučimčifíieb
náiqtů o přebmčtem nejtogbořčenčmibo
hanobeni o goufolebo maulu. Roční po:
liticlú bolobróbet, ienš fe fnošil poučili
_úflotl, tape—činní hrobu [mou no poliliděm
roll—inn tníením mečil'u no D'Gonello.
Bruton! 6 vočolfu bolo tol'ototitbto talířů
toelifč mnošftlví, pcgbčji fe tlupa iciid)
brubč čtenčilo. D'Gonell gůftámol mšbtp
\oitčgem n obpůtnici vontáboll ooráštou
fmon glmfio tvnclitou ímou buboucttoft. 3
počtu těd), ltcřij w aápoíccbtčdno ncfítoftnč
poblebli, 5nflubuie awlúňtui minn) lite:
rárnč gnomenitó b'Sírneli nulobňi. .bneb
po toftonpeui bo parlamentu, telu 1836.
gbálo ie, še fi přebetogol florébo boiow
nifo potořili. QSHtlc' o Ionbomité ímé
wtipn o celou gofobu literárníbo popi
dtománi n—uoološil no D'Gonello. !Uččlice
uplynulo, otzlš fl h)! D'Gonea počínání
b*Sítneli-lpo pomnimnul, i gbálo fe, že fe
boii prot! flutečne obratnému obpůtei
ftnčmu multe—opití.8 bnlb'mrocliptámem
btbtfnn pro pochlelvimá vřáni, lterómš bo

D'Gonell obboblnl tolotočmuto glomnflnč
mu nopnboni lonec učinit!. Eftolt ie
bnobo mečem ; nenobdni Ge ftoébo fe.
Doblo o obrátilo řeč na topení b'Sřmeli
bo, bomil go celou půl bobint; fnčmoumu
chlobnóm o otočným imám mit.—ent no
ůltall) obpůrce. nočeš flončil flomncu
touto totipomčbi:

„EB flutlu! Se-li ctibobnú tento
pon — iotoš to inteno nqnočuie ——
iološ to jmeno nqnočuie -- šibomltčbo
pítmobu, toš měřím bo muíint měřiti, je
ieít potr.—met— o fice přt'imó potomet
—- nelojicnčbo Intro no "iii.“ Eně
momno nebolo go beln'í čna fdppno,
obo bále iebnolo. 583 obec—tomm tomto
totipu fpočlmolo Aničenl politielč hrobu
b'3froeliebo, ienj fc nim; lnice neobmášil
no irlle'bo „hotitele gmčře“ guby muceniti.
— Go fe iintjď; týče, !teh' D'Q'enellomo
mocného ílomo golufili, too; fe fnojili
» iebo položení, moóbitne jen toto. Bo
ebpoměb no noiqbo vono Soďíono. ie
bnebo 3 neigufimřmid) pronůflebomatelů
lotolilů, gmolol: „913 brubi tošbe'bo člo
mčfo tluče fťbce plně tohle !me, fcbce,
ieboš ímolo notlonnol'l o [6ro ! [polu
bliiním nopíná; mandtont hub tobe—to
člotočlo (ufognie lemon rotou na 3m!
fono) to olnmšilu tomto otemřeli, co by
daom noÍTli? !Dčilto fence o Inne cem;
naplněné černou, lníelou materii; mino
ímnln -— ložené řemenu, tterčj nenomifl “
! pllcim tiífne a temně to bloít) befřiůl
flč munucuie. iimii ufii none rotebíti“
— “Bří iine přílešitoftl nagmal obtolnebo
loebo ?llwenln—bo, iení fi byl bomolil
obnčeinóut Bpůfobem _iei iolo borlitoe'bo
l'otolito banoblti „nobmntlím tottmonem ;“
načež, loni fl loeb [Himal-, ie D'Gonell
pro učlnčnú fmůi flib gbtůboti fe babe,
obo bal toboflučiněni, obpomčočl, je má
Eton; ínnq, lteřiš jíou po řobč lnšbon

l'ofíubc ,mfwómali. .Ro'qbúm bucm Rámol ] dpmíli připromeni tašbe'mu ao utažení
Ie brgejním, obmošnčjnim, oj fe tonečnč ' cti miílo nčbo goboflučinční poboli, po



učmpi fc flíbcm negatoóyolř). 8 obočím!
ic uáílcbhm toboto nobíbnutí [out—oina
píflolc mqí lotbcm almcnlgm :: D'Go—
mamutím tmblim Iamm, při ním; Ic
liifrótc rám; momíníh), na mění bq
ímutnód; nállcblů. Eím [: roomátila
nómitfa, ioťobo [: dně! D'Q'onctl Ao ftib

fwůifdgomámati, o Iommi icbo icff.č tří
hůtc fc aa něho Gc abumí m rulou m
lo [ouboií ;olólalí.

Sinn; icbnalo[: obaní ;příimů :: plu:

toumí! Gittbotp něj:—wa!"8 na h, 3: ici!Stilo ; boni totn'muto. Smítal l;ncb
D'Qonclí a _gamčfíl na příč fnčmomnp !
plulownílu, icnš fmúm múflřcbnim chomá
ním a úplně ;oronlou tmóří mnobbo

mícloft to fnčmomnč mgbugotml. mří
fíoupna ! nímu, mimina! bo hrušně,
aby mal [Illnoll (mou nobpčt a to tím
mice, jemu um boláaatí můgc, ic [&micfl
Stěna, ač ic ga přívržence ucičiftňíd;
tot-ů (g;ótcčnílů) má ; při tom přečetl
mu nřtclíf fábl'ů gc natě patlamcntní lí
ním; Gínbřícba VIII., ble níš fc o loš
búm, Ibo na mrdmím rtu moufy noíí,
ialo : Stčcmcm nanátaíí má. Batašcní
protiizífčbo plulomuífo, icnš fí tolíl na
Můj normaníló půmob :: na ímé moufí;
Mábal, uzly poplatí; mfícobccnýMid„
im; gatím na »"ch fímnůd; mgpulí,
učinil, je k wíce icbnoti nemohlo o Ríš
noftí plutomnílomč.

92.1829 nabo! fc D'Goncíí mino
ínl fíoč obmotálllč uču, aby mn'cómp
ímé filo, ro"“cdmí fmůi čna ubobčmu
311111mčnomotí mohl. 3 učinilo nčlolit
; icbo nciwrtucnčiníó ptáte! námrbn, abl;
mu itfh'; nárob ročním bůcbcbcm5icbnč (tra
m, mbčc'noilo ugmlofl fmon bofágal, ;
bmbč pal fit-ono profticbh; tbolffímu pro
móbčnímlanmcďúd; icbo plánů pumu. 926:
ml; byl obecně příiot :: bylo uitonorocno,
abl; fc taibóm roku: na ben 14. lino:
palm mc famoftccb přífpčmtp pob jmenem
„D'Goncllům bňápob“ sbíral). 13 —

') D'ďoncll zafířdií uš břízu: to [ouboii
btoúfoníln a plodící Ic mom. i: nitbo wíce
bo \onboic [: ncbá.
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18.000 líínt fítcrlínlů Ic íóáyío, gojíiíč
welmí .namcn'uó to fuma, tutéž nejlépe
[mčbří, ia! D'Gomll nálobcm írílbm
mlábL mcIQácho mna! talč líbí, noří
D'Gonclla pro tanto bůdpob alcbčcu—olí
a ínabg icbo pobcgříu—alí.aby! mu robí
1842 hrabě Gbrcmcburq máčíth; pro
na; nic činil, obpomčbčl D'Lfonctí: „aš—mc
bral—č! gícímím bowflíti, abl) nótoh;
mě na bůcbob, jemuž Stilo both togumí,
to cíaínč fc H'íwč mnučbah). ![Rá [: to
tatto: QBíccuci hmat roíů pico zmon
ápocí (mqmančním) fpočímolo cclč Břímě
rrčcí na mně. Sa ifcm fbromájbčním ga.
řigowal, i(: iícm námrbp :: ugamřcní při
vtamomal, il: bopííomlmí mcbl, id iolobq
:: [kiam—(ti“vnikl , ió ofpalč bouřil,
míašnč pobnčcotoal, prubfč :: ! náfúí fc
tlouící na ugbč brícl, iá [: mělčínám
o pííčinům [pramblnoní wgbóbal. ió
proti anti pracomol a líbí!, iá mnm
mcčíítnóní, mocným nepřátelům mčci
nan'í obpot nam. 215ml) fc oblíjíííd; mě
ccd) gminíl: to hfc, to: jim minutu m
buláh; počítat, to: příimu moi: pmq:
mírou [pfídlidy (bnwtnóó) fíl : potřeb
mód) obmcgcng bylo, lb: ifcm oběhy ímé
na nciltatní ča! obmqoml a jen učtclíl
bobín plet—mbcbobcm íluncc fpcl, :o tomto
ční: a bí.: bmaccíí rotů neocons! Na,
mapa, bol bobina, otoč :: wic: proípčdp
latoliďč vočcí ncobčtoml. Ql 15ch to ifcm

Č.HÍÍ, ani) 5 d; _bgl iatč obmění) příial,
nebo iorč zábal, i tu nábrabt) ftutcčímcb
cíobníd; málo!). $o čtou) Icta ncfl jicm

fám mnam mitobp lotolíďě agitace (pů
[obímoní), aniš bod; byl ; jínóá aron mice
příípčmíu boftol m3 74 líbct "tcrlính'n
Roo mi mplotí leto iatč mé mloboflí,
too této filněbo íořtu mušííčbo? Roo ml
gopíatí ghaccnč přílcšiícfíi tt,—obutínám;
tnc ímém oboru lubo bobalíhoí, linii
jen mpgnamcnámažícím fc iifíč? Silnicí;
bůBoinoHí nemohl i'm tcbbů pošímatí.

— Winic unancípacc. Moloch, ím; umo
pímtc. gc ifcm iá to byl um; ii apůíov
bil. Sto! p_řcbemancipaci obnánclv ab
roolatítč příimí) mě 8.000 llb. mul.
(80.000 AL "ř.) -— [uma to, ialči
přcb tim níiůbnó abmolát mého [tupuč
lubo! minute!. mqqu; byl na omotání
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[mčm ;ůflal, byl bed; 5:50 nelmímům
Ecbóčem Eňmal. Rbnbgd) fe h;! rbfrll
politlfq, byl.: by mi brába Ie mmm bů
ftoinnftem mčbo obalu, ! neimočífim
úlntům otmřma aůllala. 85 mna! [nřl
Iráfm'; fen -— Byl to fen? —- „Ba
[)a—bilifem abmolétffou magi, mines
ieii gancdyal větrům (: garni-el ;afebru
mnbllbln na ieii bůftolucfli a cti —
iů fe chopil běleiilcfli ímé mlafli, ímé:
bo nát-cm (: ímé Eithne. $(! bobrč,
at Align—1,0náílebuic, iá amelil, iá tobe
nelítmal unii m, litamatl Bubu. —
*Břin'la umělou, lterou'j ilem přebmíbati
nemohl. Semi iebncu bylo mi románem
m pofamabnim mém pomoh-iní bličlě.
llřab prmmlyo loubce lomoruíbo fontu
(Chief Baron of the Exchequenr) byl
nptčqnču o mně nabisen. ilncbo "51,wa
[ml tal třetnol't ůřabu mrdmibo orebi
míře irllěbo, mel)! ilem molili. SBylo to
fmůtné nablbnmi, ielm', cena pumami
lvla fpůlobem, ialňm mne pcbúno bylo
:: přebcmňim ofobnoni, ob níš mudyigelo
ob reilcvnibs !!ngličana, lterčboš m;
5?ar wibčlo: Marquila A Stormanbn.
mulfnl iá aale fnčl lráfnň fen — byl
to fen? —- a aamxtl iíem nabibnutí. ?!
nyni mne, mulorbe, mínil: 3 malých,
flpinampd; polynufel. — ám 3.1 to,
„že fmim Best uni mamofti trvrbiti, x:
niinló muž nepřimíl tomu, co gálešitcfli
fmč mlaíli nasliluá, m; mřlffid; oběti.
'D'řám mno! mimi mámo na úctu ::
\vrřčnoít [módy lraianů, nei hoteli iinó
3.1 utrpení a [hn—Ri, ltetě ilem fnell,
pro teplé, jet-maté, gartcbainč :: prato
mámě iebcmalějífí nevtátelfhoi, tla-čj mi
lálla ! 317111 a iebo [molu—těpříncflo.
ůafě mpcní, tančím), ialé robegřímóni
ifcm ul nclmíl? sure; snectčni !n'přlyo
trubu? Satv'sch uatob bořlollí nemblito
na mou blamn? Salé furomč lrrol'lotv
řeči ncnšito, _;neušitc. neípctřebománo m
náiutcdp proti mně? Salómi ponhbn
;,lolm le ptcll mne neplótwalo? Squid!
bloupcftí a blágmmílmi mi nepříčitánc?
3 infúzí) zločinů mm: ncmíučna? —-92e=
mohu měřili, šel-ml) Hal mčl m funku:
mém Ximotč íeřinčbo nerřitcle. 153ml, še
iicm měl a mám mnoho, melmi mnoho

mře'ód; lt'bečnbd), lnlfampd) a nbbanůd)
přátel. ?! přece ftoiim lu ialošto mu;
mírnit: gneuctřn'b na celém inne! 161;
mila! šebřil pobqřimání tomm: cbbtšel,
přidpágitc 2339, pane hrabě, mino meče
Enlbotoma 6 dmwifou po bolu, : bágite
s “automat—Ri !Beelomou me fanu bo
ulicím bořl'c'bomčbo utrpení. — iBňe
ifem učinil a mutrpčl pro Srllo. a at
íe to 6 mbčfem nebo o nembčlem voltů,
at to „placeno nebo nic: mu!, není mne
tupí, poučmnbš šolb itffů přiqimám, po

flróbal neimffebnčiífíď; gútlabíl morálky,
heduš uči, ze u_n bilal! haben mm.
Sema [dmeii luční pocitově bune, lteří
člomčfa ptetmčbčnii, ie ifouílu'glm, tterčš
fe penčsi měřili nebnii, rtetči penčguimi
obměnami nim; mgrnwnám; býti nemo:
bou. — ?lno, umim to o btboRi. id
iíem najaté [luba Sella a iš fe bonoílm
hmm fln'iebnoftif

D'Gonell byl welitó není, líhni nc
5mratnú Qarattce. !Břifucll iebo mim) ::
mňube le ieroila. “Ritou fe ncpobbal ga
náftroi, nim; fe farileiftq netočil :: ne
plagil. (Stil :: tvášil fi tnčgl'troa fatali
débo, ieboi gáílulm o nárt—Dniitflnu mě:
mfele ugnámal :: melebil.

Zaki; (gemal fe ttiflu. neiblijlli
to páce welciulpo mínění. Blitbvf: přeb
má jeho netřáínl, ním) a přízeň iebo
le nellrbásel. Rbbš rotu 1835 6 mem:
rúmi nominalni m Stllu m to_gbrcli byl,
ivuš bo míle.-dmg angliďč (líh) banilp, m.
pill; a pobegřimalp; lbni ;prómobamcome'
fe zpěčomali, řeči iebo umeřeinomati &
brk—čmu na [ro,gumčnou blmalí, je ani
ilon tmůrcomé iebo Mun), obpemčbc'l
tatto:

_Qšab — mb ie ifle mne učinili
tím, čím ilcm? muslim! ió_i[em, lem;
mág učinil tím, čím ine! Be nechcete
řeči mnie tlflomi? “Dobře, at itn pána—mé
mafii blebi, Item! fme' neminu probaií.
Dálném mám lbům, :: palli še fe během
tohoto čaíu iinal nerowuílile. a rušné
flame me' mčrnč nevoráte, poftavám fe,
aby prlitidt') šimrt melilé této gcmě mani
[méblcmofti nenflál." —- Semč lhůta ne:

ul,—Elfa.(: čalopiít; le role:-Hill; —
')?ejmčlífí nepřítel D'Gcnellům byla



if(ccbta angliďti, na níš Bol emancipaci
Stilo mnnutil a itiiš mcr byl úplně pc
rogil, ftoic přcb ni into malá mamib
přcb obrem Goliáncm. mšniatvřuirt fc o
ní při icbnč přilelitofii oíi nóilcbomuč:
„iBe ward) gratia), !t: utilit—trati:(filtdpta)
panuic, [blcrómá fc při ni oípcít iulúe
[tupeň mqíclc'bo imámem, o „tribe tuč
brtoni tot-ble dnb iciitb, čímž mcc [cu
[třetin-i m iciid; tuto“ mimčjfíi poutním
nabúmó. 211: toto anglidá ortfiotracic
lramdřů, tato ariftolrocic, ltcráj uprc
ftntačni (čoflotrotclilá) vrána nárobu
fcbč přimloftnila a mitfiinu fnčmcmm;
ncílanců určuje, toto nngliďá oriliolracic
irft "únavná. gabrobainá, giffmbtitná —
gupta—bdDuff: a tělo. 'Botornč plogcii [:
tlbnč přcb font; přábclcu a fmablin;
plagcii bit—ně přeb mech; a Goulbumn,
loni patronátu, with a moc rcgbótcaii;
ptcb minimu; tnc bo pratbu pobnií, into
bitni otroci ganabcinbičti přcb ímúmí '
furt—trůnní rámu; a isntč [nrrmčiflími toc- !

___.,—
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litcllomi. SDoI bud; fl to ínab líbili.
motu; bylo arilo bcbnúm o tocltcbufl'nóm
?tngllčanům nahráno, ale pobbánu Initi
této -— — — icft mi ::cjbrqniini mi):
nlcnlouf' -— -— Ia! rftřc ic muflomuic
D'Gcmll proti ongtiďé filccbtč, al Ic
nám "amoniti otřáíá. 91:15: mffctlpmp
mámy; ani pobati. “Rufimc tu mila!
pcbottncuti, ze icbinč angtidá "ledna
učinila 3 rolebnončbo Srfh atm rtroďou,
iolo přillobu m biflorli neni. s.Tlriftořlčiil'i
ptáme libftá ga celých flcft flolctiurboma
[: ffiapnlo. 3rčanč, [má:l) flutlů. fwótb
ptám : [mobob g(ouputi, ftoli ic Eibnómi
stretu Hngličanů, tteři bei mtlofrbcnfttoi
nab nimi, blahem po tificíd) umírniicimi,
rolábli. With: talit ulrntnol'ti nemoh—nima,
lépe a francouflómi &ltncnotm natlóbáno,
lépe 6 hibtjm iinóm nosnánim, ne? 6
iríiúmi totality. Stuburt rbi ic Hnglščan
noo nepromoftmi, Ita-iš otcotnč izba to
Sirna fpádtoli. Dlouhá [mutná to bi
flori—c. —

Drobnůstky.
Do loterie přišla. dévcčka & tu

se rozprndla. následuiící rozprávka:
Děvče: V noci jsem měla. sen;

ale já ei ho netronfám povědět.
Lotrista: Jen se neostýchejte

dcerka; vzdyt ve anácli ležird často
štěstí.

Děvče: Prosím vás ale pantáto
ncdivcite ec na. mě.; sic se mueím
"pravdu stydéti. Mně se zdálo, ze
mne Růžičkův Václav políbil.

Lolr.: Byla—li jste té bubičcc
ráda, znamená to číslo 36, jest-li
jste se ale bránila, znamená to 40.

Děvče po nějaké chvilce. sklo
pic oči k zemi pravilo: Tož pan
této, já myslím, že bude dobře,
když vezmeme těch 36.

V celč Ukrajině nazývali se

někdy kněží dominikáni Jackami,
a to od sv. Jacka.. apoštola. ruské
ho, který za čaeův knížat; ruských
v Kyjově viru katolickou hlásal.

(Ako Bog du.) Srbové, nech
cokoli í'edee vezmou, vždycky do
dají: Allie Bog da! (Dá-li Pán Bůh l)
Ptal se jednou jeden Turek svého
kmotra Srba, půjde—lizejtra na. trh,
a Srb odpovědel jemu: „Půidm ako
Bog dal“ [ di na to Tttrek: „Hej,
a. já. půldu, at si Bůh dů. nebo ne
dál“ Ráno přijde Srbín k Turkovi
a volá na něj: „Nuže kmotře, jdě
mcž na trh.“ Ale Turek na to:
,.Včru nemohu, v noci mně vlci po—
žrali koně.“ ——Mravní naučení sám,
čtenáři, z toho si udělej.



Vin —-»to prý kvítek jesli svedli,
Jentlo zlrolil krbu : slast vůně;
Lupen jes! lo, do propastné tlmé
Se stromu již človéčenslvn spadlý.
Nyni rozum již jak orel zmlndlý
Vévoditi bude na svém trůně,
A hned silou, jiilo sám má v lůně,
Ohnoví svět tento k smrti schřadlý.

Tak i u nás hlásá mnohý znvdy
Přeludem jso svodín zlého vraha,
Ač pak v tom jes! jenom hrob vil

pravdy.
Víru — strom, jen! nikdl neuvadno,
Národ však, jen na kořen mu sobů,
Jak list mdlý s lidstvo stromu spadne.

Fr. Sušil.

Ruch vlémské národnosti v Belgii
za posledních dob.

Vloe než v jednom ohledu
vábí k sobě Belgie pozornost
každého vzdělanec. Neni ji v
Europě státu rovného. Jeji ústa—
va. jednáni výborného s. mou
drého krále, jeji národnosti &
zapas jejich. jeji dějiny -— vše
to zvláštního jest rázu . pozo—
rováni a. sledováni toho posky—
tuje pak každému mnohonásob
ný užitek. poněvadž rozum bystří
& o blahem působeni lecčehož
přesvědčuje. co jinde kladbou sto—
násobnou stiženo jest. Poroučejice
proto čtenářstvu svému přibli—
ženi k Belgicku & k belgickým
poměrům co nejvřeleji, obrácime
se k zápasu národnosti vlámské
proti utlačování se strany živlů
valonského & francouského.

Belgie, jest jedna z nejvice
zalidněných & nejvice kultiviro—
vaných & jakožto taková cho
vá. u vysoké míře přednosti
n vady všech zemi kultiviro—
vaných: bohatství veliké vedle
chudoby , vzdělanost vysokou
vedle temnosti. Obyvatelstvo obo

náši málem 5 milionů duší.
povrh zamě pak 537 D mil..
takže v průměru 8476 lidi na
čtverečné míli žije. Vice než po—
lovice obyvatelstva jest národ
nosti vlámské, ostatni pak jsou
národnosti valonské, čistě fran
couské & čistě německé.') Ve
vlémské' národnosti převládá ži—
vel německý i počítá se vlém—
ské nářečí k nizoněmeckým; v
národnosti valonské převládá ži—
vel románský, i jest nářečí va.—
lonské nečisté nářečifranc.. také
jest spisovui řeč francouská. Ač
v menšině, získalo se sousedstvlm
Francouska, kulturou & litera—
turou jeho vládu nad četnější
národnosti vlámskou. kterouž tak—
řka. z veřejného života vytlačilo
& to tím více. ješte se rozlič

') Bohu 1846 Vlómčanů 2.47l.248. Vl
Ionců l,807.l3l. Bohu 1841 uulBruul
123.8“ Obyv-tela. mezi nimit 74.680
Vlémčanů . 47334 Valonců. Od rohu
1847 .: do 1855 vzrostlo obmtelnvo
Bruselské na 246.414 duu. Province
severní jsou vecir: vlemshé. ledy oboje
Hundenlio. Antverpy. Limburk | více
nc: : polovice Brabantsko.



ná vlády, pod kteráž během
času Belgie slušela (španělská.
německá, francouská. holandská),
řečifrancouská držely. Napoleonl.
ovš— nejbolestnějši ránu živlu
vlámskámu zasadil; nebot nešlo
mu o nic méně, než o úplně
vyhubení jeho. Hleděl toho Naf
polcon dosáhnouti zařizováním
vyšších škol výhradně francou
skych úřadováním francouským
a utlačováním tisk u vlám—
skáho. Bezprostředně po pádu
francouského císařství žádali před
nější mužové v Bruselu z větší—
ho dílu kat. kněží. „aby se jim
navrátila vlámská řeč jakožto
řeč belgického národu“ & už r.
1814 dovoleno Vlémčanům. aby
směli netariátská listiny i ve vlám
ská řeči do registratur podávati,
když si překlad na svůj náklad
obstarají; roku 1819 směli kte
rékoliv zemské řeči užívati a
čtyry leta na to vyšlo další nap
řízení toho smyslu, že se má v
čistě vlámských okresích pouze
vlámského jazyka při veřejném
řízení užívati. To bylo advoká
tům veskrz francousky vzděla
ným velmi nepohodlná. začala
agitace odporná i nařízeno krát
ce přcd revolucí (1830), aby se
při veřejném řízení užívalo řCČl.
kterou sama. strana. zvolí. Tak
přivedenajest vlámská národnost
znenáhla k veřejné platnosti. V
tom však roce odtrhla se hlavně
vyuasnažeuim francouská částky
obyvatelstva Belgie od Holand—
ska, a od těch dob povstalo uti
skováni vlámská řeči na novo
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silou obnovenou. Francouská
řeč úplně zvítězila. a krátce
po revoluci stěžoval si už vla
stenecký jeden list na. to, že
se zákouník pouze francouský
tiskne, že se úřady .v kraji nutí,
aby zprávy svá francousky sklá
daly a spisovaly: zkrátka, že se
ohledem na vlámskou národnost
přechvnty dějí. Francouská oby
vatelstvo dávalo ton, modu, &
chtěli-li se Vlémčaná při zemská
správě zůčastniti. musili národní
svou řeč zapírati. Belgičanu pouze
vlámsky mluvícímu možno bylo
ze všech veřejných úřadů jediný
jen zastávati — úřad polního
hlídače. U vojště pak sotva do
šel důstojnosti desátnlka. To jest
patrně stav násilný &.nesprave
dlivý, poněvadž na druhé straně
zastávají veřejná úřady Francou
zové. aniž by vlámského jazyka
mocni byli. A Vlámčaná velmi
těžce to nesou, že se na jich
národnosti tak hřeší, že se Va
loncúm a Francouzům přednost
dává, ač stejná břemena & stej
ná povinnosti bez rozdílu na
obou spočívají. Patrno. že na
jedné straně více práva při stejná
míře povinnosti.

Zároveň s násilím rostl i
odpor; povstali mužové vlaste
ncčtí. kteří užívajíce v plné míře
svobody tsku. kteráž jcstv Bel
gii pouze ohledem na pravdivost
věcí a veřejný řád obmezena.
počali bezpráví národnosti vlám—
ská činěné zřejmě adůrazně vy
čítati a práva ústavou zaručená—
ho (úplná. rovnoprávnost národ—
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nosti a vyznání bez jakého ob
mezení) se domáhati. A sna
hům těmto se dařilo. Vlémské
knihy tiskly se ve velikém
množství. Spisy národního nove
listy a dějepisec Conscience-a
dočkaly se neočekávaného roz—
šíření a působení, atakž i spisy
jiných spisovatelů, na něž se
nejprvé s outrpností pohlíželo,
kteříž potom svou celou pozor
nost mnohých na sebe obrátili,
až se toho domohli. že spisům
jejich nikdo cenu a vnitřní zají
mavost & důkladnost upříti ne—
může. Jakýž to pokrok, pov-liži—
me-li, že r. 1828 \Villems, jenž
byl první k vlémské řeči pozor
nost svou obrátil, za potřebné
měl. svému „dějepisu nizozemské
literatury" zároveň také francou—
ský překlad a francouské po
znamky připojiti.') Jaký to po
krok, povážíme-li, že teprv roku
1836 počalo se o urovnání spi-
sovné řeči vyjednávati, poněvadž
se v každé krajině skoro jinak
mluví! — '

Rok 1840 učinil pokrok ve
vlémské záležitosti; \Villems &

*) Tý! Willems vysloupil pazdéji . vřelým
vymenim ku všem Vlémčnnům za pod—
porováni u nsuiwínl vlámské řečí n
odpovedel ost.—cdvoma odpůrcům jejim,
ucet proviantní vládou Antwerpskon
do malého venkovského mesta odvozen
byl, kdet mel mšem doni času o sta
rovlemčinč ptemýJcli. Z-le pov/sulph—
klnd jeho Gomo-ovn „Liiáka“ (Beíneke
Fuchs), kterými. vůbec k činosli . k
pozdvižení hlasů pohloll. Na to obdržel
Willem: službu v Gentu, stal se oudem
Bruselské akademie, a přivedl to tak
daleko, že vlemitina zase jako; úřední
plllnoeli dosáhla. nebo! byl už lehdi
(před 1836) král Leopold vlómšline více
nakloněn než miniulřl jeho.

Blommaert sepsali zvláštní spis,
kterýž tisíci 11.tisíci podpisův
pokryt, komoře poslanců podán
byl. [ žádali na základě článku
23. ústavy zemské: ]) aby se
všeliké krajinské & místní zále—
žitosti v okresu vlémské řeči po
vlémskn vyjednávaly; 2) aby
říšští úřednici povinni byli v ří
zení s obecními úřady s jednot
níky v okresu vlámské řeči, řeči
této užívati ; 3) aby se jí tamtéž
při soudech užívalo; 4) aby se zři
dilavlémskň akademie k povzbuzo
vání &.zvelebování vlémské řeči.
anebo aby se k Bruselské aka—
demii i vlemské oddělení s tímže
účelem připojilo: 5) aby nepo
živala vlémština na universitě
Gentské a na ostatních zemských
školách menších přednosti než
řeč francouská.

Požadování takové nemůže
se nazvati přep'atým, když se
pováží, že jsou lémčané ve ve
liké většině nad Valonci; nic
méně nezdálo se ani komoře
ani ministrům záhodno, požado
vůni tomuto příznivého sluchu
popřáti. pouze žákům gymna
siálním ponechalo se na vůli,
aby při zkouškách konkursnich
vlémčiny užívali. kdyžby se jim
příhodnčjší zdála; málo kdo však
tohoto práva užíval. poněvadž
při přednáškách pouze francou
ských nesnadno bylo vlémské
zkoušky dělati. [ patrno z toho,
že snahy vlámské u francouské
části obyvatelstva, oblíbeny ne
byly, což ovšem má. své příčiny.
Pravili jsme, že se při odtržení
Belgie od Holan lska nejvíce



zúčastnili Valonci, kdežto Vlám
čané více lhostejně se chovali,
ač jim jakožto nejhorlivějším ka—
tolíkům na světě protestantská
vláda. lhostejná nebyla. To ovšem
nemohlo mínění prospěšné vzbu
diti, i domnívali se Valonci. že
jim jakožto osvoboditelům nad
vláda náleží & to tím více. ješte
měli Vlémčany pro zpátečnické
choutky za. nescliopny jakés po
litické platnosti. Nadto pak i
mezi vlámským duchovenstvem
rozdvojení povstalo, a to,
proto, že mnozí ve příbuznosti
vlámského pravopisu s ho
landským viděli nebezpečenství
církve katolické & přibližování
se k protestantismull luahlcdli
to mužové v čele \'lómčauů
stojíci, & proto se snaží. aby
svornost zachovali, aby liberár
ním smýšlením a. vzděláváním
lidu k \'aloncům se přiblížili, i
nelze pochybovati, že národno st.
svou k větší platnosti přivedou.

Z nejnovějších zpráv o mí—
rodní literatuře vlámské vyjímá
mc'):

Mohlo se mysliti, že revo—
luce r. 1830 konec učiní zne—
uctivání vlasteneckého nářečí,
že staré, jádrně řečizase k plat
nosti a. k důstojenství dopomůže,
ale bohužel! stalo se jinak;
vlémský živel ustoupil se sa.
mostatností Belgie do pozadí.
Mladá vláda. hleděla. a snažila
se. aby záhubu jeho urychlila,

') Z „Magazin l'ur die Literatur des Ans
lindu“ N.5.
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místo co sc suažiti měla. aby
jej zlepšila. podporovala, povzne
sla.. Ze škol, kolejí, stolic uči
telských & universit vypovězen,
utekl se. ubohý opuštěnec do
kraje. fruueouská pak řeč zau
jala. same místo na. trůnu in—
teligence v slově :: písmč. Co
se prchajícímu udržovalo. po—
volilo se vítězi v dvojnásobné
míi'c; francouské ústavy učebně,
francouská divadla, francouské
časopisy a vůbec vše, co fran
couské bylo a nikoliv vlém—
ské, zahrnovalo se podporami.
Běda. tomu, kdo promluvil „v
lepší společnosti“ slova vlém
ského, los jeho byl rozhodnut:
nemohl než luze náležeti.

Avšak stav tento neměl věčně
potrvuti Byli v Belgii ještě
muži, kteří vlast svou a řeč
otců svých milovali, & s krvá
cejícím srdcem pokroky vetře
lého živlu francouského sledo—

vali. Mužové tito všemožných
prostředků vyuukládali, aby stav
tento, když ne zamezili, aspoň
zlepšili a. nejnovější události do
svědčujou, že nezlomitelnou svou
vytrvalostí cíle svého dosáhli.
Henri Conscience byla.
jest. když ne první. zajisté nej
známější z těch, kteří umtcrskou
řeč svou řadou prostonároduích
povídek & románů z temn05ti
na den uvedli. S počátku pro
zdánlivě daremný pokus svůj
vysmíváu, později pro krásný
svůj tak neohebná (!) řeči vě
novaný talent litován, naposled
pak v celé slávě své uznán &.
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ctěn, jest nyni nejudamější bo
jovník své řeči. K němu přidru
žili se mnozí jiní ; vlémské časopisy
rodily se a povstávaly v celé
zemi. vlémšti básníci. prosaikové
a dějepisci vystoupili z pozadí,
kdež je falešný stud zdržoval a
připravovali sek zápasení. Vlém—
ské spolky a jednoty tvořily se
ve všech městech; zde se roko
valo o nejpřiměřenějšich pro
středcích k povznešení a zvele
bení řeči. jinde ustanovovaly se
ceny a odměny na prosaické,
poetické & dějepisné práce.

Prostý měšťan,jmenem K ats,
podnikl založení vlámského di
vadla. Městský úřad vyklidil mu
rád či nerad parkové divadlo.
aniž ho ostatně povinností a platů
na něm spočívajících sprostil,
aniž mu pomůcky nejmenší po
skytl. Hodný ten muž vynaložil
na to celé své jmění — a při
šel o ně. Obecenstvo parkového
divadla — vždycky četné ale
nižším třídám náležející -— ne
postačovalo na zapravení zname
nitých výloh; nejprvnějši a nej
výnosnějši místa zůstávala prázná.
——vysokou společnost nemohla
zajímati zvelebování & křiseni
materské řeči. Příčina byla je
dnoduchá. Vlémčina nebyla jí
srozumitelnější než čínština! &
proto ji zvelebování její nemohlo
zajímati. Ona jí nechtěla pozor
nost věnovati, poněvadž kletba
potupy na ní spočívala. Kats
obrátil se- k městskému úřadu,
prose za des átý díl příspěv
ků. kterýž se královskému diva

dlu povoluje, výbor vlěmské ná
rodnosti ho podporoval. i zdařilo
se. Vřelost taková a obětivost
dojala komory, a pojednou vy—
našli se v středu jejich nejmuž—
nější zastavatelé vlémské řeči.
Kletba byla zničena, vlastenecké
zvuky Sproštčny potUpy, která
na nich spočívala Vláda sesta
vila komisi, aby vyskoumala a
navrhla nejlepší prostředky. jak
by se materská. řeč zvelebiti &
ku cti přivesti mohla. Komise po
dala svou zprávu, kteráž je vlém—
ské záležitosti veskrz přízniva.
V nejkratší době bude míti Bel
gie svou vlastní řeč ve školách,
chrámech a divadlech, a pak
buke národ belgický teprv ná
rodem svobodnýma samostatným.
jemuž nebude třeba. aby si vy—
půjčoval z cizí země slova &
pismo, tyto základní podminky
samostatnosti.
, Nežli se však k tomuto cíli
dojde, bude ještě mnohého na
mahz'mí, mnohých eprav třeba.

Na konec několik slov ještěo
poměrech tiskových, zvlášť novi—
nárských, v Belgii. Císla jsou
v ohledu tomto velezajímavá;
pod vládou holandskou —až do
r 1830—Spotřebovalo ča30pisec
tvo do roka průměrně 2,660.000
kolkovaných archů: o 10 let
později se tato suma vice než
ztrojnásobnila. Počet politických
časopisů, kterýž se r. 1830 na
34 ohmczoval. zrostl r. 1857 na .
52, při denni spotřebě 22.000
kolkovaných archů. Diky zmín
něnémn kolkověmu poplatku



(1847) vzrostl počet časopisů
belgických na 122, kteréž denně
65.000 archů spotřebovaly. Až
do této doby obnášcl kolck 2—5
centimů. podlé velikosti papiru,
poštovné pak 2 centimy bez
rozdilu (l krejcar šajnů). Ko
nečně roku 1848 za ministra
Rogiero. kolck zcela odstraněn &
od těch dob zvlášť veliké množ—

.—
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ství vlémských časopisů a. novin
povstalo a. to v rozličných mě—
stech. Všechny si vážně & dů
stojně počínají, zvlášť se vyna
snažuji o vzdělání obecenstva
svého & osvícení u věcech ka—

tolických i politických, aby se
povzneslo k výši obecenstva va.
lonskeho.

Drobnůstky.
Bavlna.

Od posledních 80 roků 300krdl,
a od roku 1815 16h“ vice bavlny
se v Evropě zdčlůva. Anglicko samo
2/, veškeré dovezené surové bavlny
zděláva, a potřebovalo hy nyni, aby
bez mašin týž výrobek vyvedlo, ne
méně než 91380009 lidi, tedy ve
škeré obyvatelstvo Francouz, Pms a
Rakous. Anglický průmysl bavlněný
mi parních slrojů za 88.000 a vodou
hnaných mašin za 9.150, dohromady
tedy za 97.150 kt-ňshych sil. kteréž
20,000000 vřelen pohybují a dle
lrancouskóho učence Anga za rok
nit upředou,hledi jest Slkrit lek
dlouha, co obnáší vzdálenost země od
slunce, ledy 21krdt 30 milionů, ledy
skoro 1200 milionů pohovnlch mil.
Od roku 1781—1785 spotřebováno
pouze 108.090 centů, které! od roku
1851—1855 na 7,115000 centů vy
-stouply. Rok na to (1856) spotře—
bovalo se 9,138000 centů.

Sůl hnojivo.
Jako chlapec slýchival jsem: na

sej soli a porostou kopřivy. Zprvu
měl jsem za to, že v skulku kapřivy
rostou ze soli jako blechy z pilin
a moče.

Pak jsem, jak se mi zdálo, při

šel k rozumu, a řekl si v duchu: to
chtěji llm jen říci, že po soli nic ne
roste, než jen ly vludyhyló kopřivy.
Nyni ale přišla ll'ell doba hospodař
skeho rozumu.

Četl jsem, ze v Anglicku aku—
lečně pohazujl role a luky soll a z
toho očekávail lepší zdar chill a trávy
luční, zrušeni mechu a červů a za
hřátí půdy. Já jsem přemýšlel bez
předsudku a připomlnůnim sobe toho
přlslovl uvedeného o té věci a vždy
mi více přistupovala k rozumu; pH
sloupim jů ku zkoušenl, ač předvidim
napřed, to tu se mi podaří, co žádám.
a jinde nepodaří. V mnohých pádech
může míti účinek íak sádra. Budu
se též jednali o to, kdybychom vlastné
měli poaolil. Zatím vyzývdm hospo—
dáře a zvláště zahradníky, aby vmdlu
zkoušeli lu vec; jaké půdě prosplvi,
jaké snad škodí. a jakým roatlinům
atd., jak se již dovtlpl.

V mčsle Hagen (v Hollande)
vichor zkřivil ohromný, 400 střev.
vysoký komínu fabriky. Stavitel, jen!
jej na narovnsl, vystavil na ieho vr
cholku dřevěnou boudu se sklennou
střechou a uspořádal v ni hostinu.
Hosti své vytahl parní mašinou na—
hom. — '



Zkamenělý lovec.
(Padlé nirodm' pověsti sloduski)

Svatým věcun nikdy nemuhej ne, synu,
Pouistít ruku Páně jist?—takou \'inu,
Stihne r0uliuvého, rozdrtí ho v prach,
Ukáže své rňmě lidem na „strach.

Tam. lulu chlndm= vlny Bystřice se volí,
A tak její hučí podél t'mc skalí
Ve trůvnatou roveň, \ žitonosnou pinů.'
Stál kdys nu chlumu hrad, padlý v časů zhlaů.

l'řebýval tam statkář :=milou (hutí svojí,
Carpal hojnost blahu \ sladkém líuky zdmji.
Jedné tužby žit jm ncuknjil Bůh,
Jímž let osm haral \\ družkou věrný druh.

Pohřešoult statkář bolně poklad drahý,
Jimi se těší máti, jímž jest otec hlahý.
Avšak nelze koupit spanily' teu květ;
Neb jest darem Božím, ani ho da n\ět.

Často povidycha'nal- „Potčš srdce moje,
Doj mým tužln'nn, Bože, požehnánísvojo. '
Tukto vzdy'chn, prom' po mnoho již let,
Aby vzal, co dáti nemůi celý svět.

l'i'išed domů jednou pozdním o večeru
Vidí zdar 5\é prosbv, vidí ždzmou dceru.
Avšak kritce trvá radosti tě sla—t;
Druhého dne choť již u věčnou jde vlast.

Zonfalosti hrozné vzteklotu ho uchvátí,
Pučne Bohu svému, počne nóbl láti,
Usmrtit chce \ln-m, kterouž Bůh mu dal,
Nad osudem horkým by tak pomstu val.

l'o čase pak zmírní v srdci jeho hore,
Po boui-i jak tichuo rozliceué moi-c.
City ochludnji, hmne v srdci svit,
Mraznú netečnoui vladne \' něm jen klid.

Jedinou mu těchou jesti! lnvhndnčři,
Tutč jeho nebe, tot bůh, v u-j'/. un věří
V neděli i svátek, rno :každý den
Po horicll i plauěch zvěř si lori v plc-n. L'lu'ažen\é ramě lidem na postrach.

Zatím zmm dcera v děvu růžorndlum,
Nevyjasnít ule ntci mysl trudnou,
l'u horách ou běhů každý Boží den,
Zhrdú. slov:—ml'z'mě, need svatých jmen.

Všecko" lid dnes vstává. trpěl—hivc chrim Boží
Na modlitbách trvá, dům l'ůně množí,
An tu prede hrudi-m čeká lovců abor,
Aby : pánem hradu do strmých spěl hor.

'l'u pán kráčí : dvěří; jeho obličeji
Chladnou. : tvrdost hrozny výraz zdčjí.
Nu bystrůho \'ranco rychle vyskočí.
Au ne k němu dcera mluvit: přibočí:

„O můj otču drahy, dnes jen nechte lovu,
Nebo zamitnul dnes nám den l'unč znovu.“—
Dcerinýfh slm nh: nedba jeho p_vch,
A hned pádí a druhy do lesů \\ Iích.

lla-jdili po hvozdech, v lučiny jsou njoli,
Až pal: naposledy na vrch s_kaly spí-li,
Kde rhrlui malý pří\ěti\-č stal,
Jen-2 dle svaca Primu od divna se nul.

Zde pak najdou zbožných četné aboroviní,
Ježto na kolenou Bohu se tu sklaní,
Statkáři však nad tím kypí ' srdci huť-v,
Lrouhava Doha, svatyni opili. plev.

Svatý Prime“, praví, „seutup na.zem a nebo,“
Zelaž jest jnkň pravda, oláži se teho,
Potřebuji lovců, odpuruj můj lov,
At ' horach i ]; ěch zhubí zvěř můj kov.

Zahuří hrom strašný, černý mrak tu vstane,
Zem \ne pod ním cm.-, nad ním oblak plane.
Nebeská puk záře \- chrámu pnuuenl,
Na mostu tu rouhač ihned “kamení.

Svatým \'ěccm nikdy ncrouhcj se, synu,
l'omatít ruka l'i'unějhatč takou \inu,
Stihne rouhmého, rozdrtí jej v panelu,

(Slovenski Glnsnik.) M. P.

___—_-—

Drobnůstky,
„Zpropadcný chlapc“, křičel pain

na sui vonku, když s nim nad sa
mou propasll jel. Jesl- li skáclš, já
tě zabiju.“ „Ale jes? li mi lo oprav
du udóléto, já vám za služby ulcču“,
odvětil pacholelr.

— 'l'y nezbcdo“ liorlila math.
lm svému Synkovi, když zvěděln, to
byl z. školou. „Co ti udělat?" -—
„Me“, dl Karlík.



Qněšftwo

Db mčfůlo, nýbrž bncb ob počátlům
Cizrna: "dlanitě mb: [: boi proti ná:

boicnfhoi Stinnou ; togličnňd) Bran. Q'o
činili gibt, co pohané, co fadři, icl't mů
Bcc pomčbomo :: ctinčmu čtenářnmu na:
ffzmu gnúmo 3 bčiin (Sithu ím. ob mr.:
?Blléúo, iimtáto přtb třemi roh; pobčlilo
blbiamiGox.: D)?ctobčiífčůbo ímé. Rain;
tout 5m! poh-com icft mice měně Ymi .
mučenidou. QBíta lřcífanflú má! gaiiílč
to tajném člomětu ímé ucptátclo: ifout to
šóbofli a maňnč, ltcrt'što, je adlon Rri
ftům voiímó na ugbu, čpougcii fc proti
Ěoěllé moci Sebe; m fait—čobci, hodině
a mlahi mlof i má mwgclíum !Bíuč
[ročprotitouiln: iíout to hbé. icllo maiice
bab rogum bčlmcm Hubu potní-mů, bulb
[tbcc nepramoftmi poruncnč, bncb uzmul,
bncb tajní, tu přímo. tam ; bolu, bord:
štít na (Extrem & učení ieií. !Bótrál va!
u mílccbnapřáhl (Eithne :: min; Rummy
nepoílcbnim proftřcblem, že přobc mmm
ůlolv činí na flubp a úfiam icií.
„ťubu bití paměť: .: togptdanou ft omcc“,
——bylo i ití! icjict beílcm. 8 mot—ú
moíi [clopilzcomč [mčncdmh ie omncm
lbctcli [: pomohlo omni, brubč obočcinč
čbntilo fc bc; obtíží a mnohého namá
bánl. Watcha [: tu obližgti bolelo bo
ftaród) čafůro: co [: bálo m ířrancouaid)
na tanci minulého milu, jen iqntč » Dobré
paměti, (: bofmčbčuic bcfti, bo ptílič gic
tclnč, še ůpabtcm lnčšftma bone, míči tu
bij l náboicnfhoi. *Babclátc torům přcb
powčílnou rcmolucí francougffou počali ifou

_ obgláfítč Boltair :: přátelé icbo po mii,
bále paf mnam gicmnčli ro poímřd; umo=
bití Girton: :: nábošcnfhoi. 9tefmimctarci
taiiti, štiim to tom oblebu nčllcři 5 lnčji
fami nablcbčomali ptáci. metaiímcl toho,
i: nqmqěfíi ůiabotoč m árlmi francougífč
neboli lcbbóš ; učtmbo bitu m praroód)
rulou. Gummi , panfhid; robin Diwali
|: pofmětili na lnčjfhoi, nitoli pro běloto

a náruč.
Romi: čti! formu čen.

fhoí oni, ale pro tůďaobt; ; mónofnóď; prc

bcnb, -— a lrálomč Doporuóbali jm: ! bů
ftcimftwimn flatlům cr'cmnim magma
řlló Žiwot nejcbnčd) pánům těchto, poruffc
mid) nvram) bmořenínlfňmi, mnmrncomal,
co nim: bucbomenftmo mtčlati unlomalo
borliwcftl honu, vobporomal, oč ncpiátclč
miro fc t.tfagomali. Roncčnč mot—una
rcmoLucz. íRoinctní nepřálclč Rriflomi
nabomnc moci, obcřili [: mimně na bu
daommftmo, a žaláře naplněno ifou měr:
mimi tnčguni, ftinabla lttopcna ifcn mu
čcnnictou Imai Mid). 3 ftalo fc, 3: Ivo;
ifou boli betlimí buóonmici, icbni vobiti,
bruči togcbulmi, boule řabn na mano:
měrné, na lib fám; cbrámomé fc gamřcti,
ílušbl; Boží fc Danilo, :! Bňti lřrffnncm,
gáfonem fc boomu—ulo. Int bilo fe mc
Brancousicb! — Qiůl; nás umomci přeb
pobobnou ranou! —

!)hiě bmbň nárob, vroEubim fc ! no
mčmu Šimotu, přcítal bóti mc tuleni ímé
olrotcm cigoumcům, hit—ófun mlnfti uol'iid;
fiat fc občanem ímobobmšm. Bit-mb,
čilý, buim') Žiwot nafta! obc bmou rolůto
po celé Fmi; bud) ímobobu rouhání, to,;
lčmá [: po IDÍÍCQ bučin—id;, mocí [mou
dptěic mficcto pronifnouti. Sef! pal to
článt mlabňi pointem, icjto hmpi lu přcbu,
borfíic fc na n;, Ivoš mdg'apnií bncb gó
mčtůto iebo: btugi opět ívinaii ruce, toi:
boucc iatá [mčňce šimlůw fc bílá a koulí.
má, po nefim ghani nemožných 59 mčci
zábal člomčl, dněic aby, íotroo' ;: fc ulágata
[mot-oba, jiš ! bncb mňcclo momčřcnou
toleií fe muňlo pobobomoti, a proub ml)
nlěncl i fnašeni motáganňm řečimčm těd.
$řiro5enon protiwi Ic tatomč dmči. Gilo,
ícmřtnč nófilou ga bclífi čas, nabbmnc
volného průcbobu,mundi: "tttiti umí a
bmnic, !tctčš bp iim r&b togumem [móm
namočit člomčl 3: [: momtnulq 5 los
leje, mottnutč iim, jen uříročenc', ačl'oli fc
proto nu mnclitč mýnřctni gómqnofii

5
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Be; šatní“ nífoli bímati nemůše. (So mna!
nás při tom neimiee Boli, co nás bčfl'1m
huti básni » buboucnol't není milomaně,
hrabě mlani, icft to , 'ie mim) obglántě
!! nčftetňd) třib libn ulťaguie fe nedmť t
míře Sh*iftomč, mím; ze ie počinů mgbus
acwnli nebůmčm ! Girlmi, mííh; bolonte
( nenómll't ! nábošenfhri.

*Bablčbnemedi na to, ial' fe po mno:
bl: leta me mlafti nanianomámato, nic
ie nebimíme, mibouce, že tu Merle, bldíftč
u mg'cčlnnčiffid) libi, nábnšennmí. “štět
medúmi “tatami, nčmechimi [nibami m:
řil fe cit, lmnul bud; náboženftó. EDN—mm
pololmi, nenabgmfft betonalě ;námofti
min; minou-t;, a galgpnné tatořta lnia
bami němectóml, m nidň fe pftougi učení
:: mňelilá bano tobě na Sidem fate—lic:
tou, otmrálilo na mnoge it!—ceímé ob ni.
Gmoboba řeči :! tiftu naftala. ŠDimli
tu ian), še libé, Iteříš byli namgfli po ii
nód; :: Girtmi latolidč lebce íoubili a
imámem malíce ii ga pobpom nenámibě
nčbo otroctmi, počali mffeliiat meteině i
fculrnmi, bneb úfinč, bneb pííemuč iuím
i Girtme tatolidé fe bctúlnti? ĚIRg, ia!
řečeno, mnoho fe nebimime — naopa! ate

bimime fc, je !)ůř pníub fe nebála. Qbi
met Rce, ia! fot—ěmne—sí mím; počínali,
těšíte lihu: „memčítc tněšiml" Bulma
nám, ttcral člebčcmali iíou libu milán-,
učitele jeho butbomni, iam nepřátele inm—
botl) agrdtce nítnbu. ?temnimc tmrbiti,
še bní, že ieft fnšbú lnčg mírným [»nem
mtal'ti a nárobu, Dorlimajrn milomniťem
[mob:—n;, bate—umim,šimct fmůi mřnnmali,
Item fwou muliti pro nárob :: pro blaho
člcmččenftmn. glcietni, be—bušellbnmňe
fe pro pecen bo 36mm, ífout fpíne nó,
iemnift; ne'; paflúi'i — nej nóflcbomníf;
nebeitébo paním. !Blčmč Sirófíowo po:
fub nemvmřeío me ibm-u fnčšftwa, rom:
nčš mf, into íc po bnenniben ti:—spíme:

ůuie fimč ěnnuceiffé, fimč berobeícmo a
$ilatowo meči nctnišimi. tbrcto mím,
že iebnctlimci, a třeba iiď) wíce bylo, má
ieben, Serpentina“ na manencnú úbl farůl,
trimbou, břichem bylo bt), bann :: pompu
fpilati na tnčšítmo můbec. 93h; nepros
[Íme nifobo, aby čim; neíiícdntnč lubo:
tomm, palub bn ffettnonl touto obec a

mta" mohu bráti neoriginál—Jar: iebno
co dnem: ieft, aby ního e'nočifitěímé ne
bral l'e -——Išim — abs; při mmm, co
mlumí, piííe, činí, fíetřil [branek—inom.
Slebčeni budyomníd; neumotl famčmu to
hto lnčšftmu. 931) mm; nifbo iinó netrpěl

neč ono, bqlct bl) mošné, pomgbeónetuti
fot—č:„Olše. obpuít iim — neb nemění,
co činí", ale náfleblem tobo utrpí mim,
— utrpí honbou, utrpí nátob. QI lu Ic
neim! míčeti, tu ie muíí mlumlti, ač ne:
chceme li, aby fe bňře mebte. ——9m mag.
ftma fntolich' m (Sedmá :: na Moran—č
obrátil fe nejebnou útnt, into by fe a né
robnoft bofti neftaralo: migme, aboliš ieft
m prambč budyomenflmo un flowenflgd)
těchto nan'id) gemid) tou fotí gmařeneu,
lteráš íe nebe—bítničemu, leč aby po
„hnána byla ob lit—í.

___—..

!Be třináctém matném Flegr,—uiebnot
htolichid; w SDtnidyt-wčr. 1861 první!
fe borliwó latolit a nnbffenú fluba “vůně,
-— mřblnšmj l'nčs Michelic na ten [mqflz
„Girlmi [ro.íttučlá Inne bubnu:;
nofl na nátobnoítedť'. sJiefmmmc
rosebírati, int mnobo prambq [eši m těd)
Io ílomcdpz tolit ale iifto ieft, še nebylo
učtu, fbcšto by uárobnnfti w (Emropě tn
lit mám; byh; mm), info právně &“ tnů
těchto, ga nnífid) čaíům. Svítí: to 3m
menim, 30 mffitlni nárt—Domebuť) m ocitli;
nebo probíraii fe ! pomčvomoňi fil a &
hlům EMM. *)Mrcřnoftsnimi jen mlaftnč
to, co čmt nótu) nárotcm, ——jeho Nie
:: alum), iebo at.-.mn), graph), ódu—np o
bráieií fe, minu.ch :: buvoucnoft iebo
loučí fe tv m, ona! ieft to iifthn ;půfnbu
i bufíi & hui-tem iebo Bimota. Saey ní
není nálet ničem, leč tělem be; lrftí, [Iro
mem be; mám; cn fe vratí ; člowččen
Brna, a po něm nqůítaue l'topn na gemi.
Stbo ii nebtdnl nárt—bu. ieft mčru nepo
|lebm3m bobrobincem jeho!

Rba and. ialč clubu; mel nát-ob náš,
biulti fe muíi, ge pofub neobůmonili mu
umiróčfcm. (io ie náč nárob ufabll me
mlaftid) tčdno, totiž na (Šedých, na milčm
Glcmenílu, roe quftu a na žDlorawč,
nátobuoft flomanffá vala fe tu i! hřb



lilráte mb: hrobem, a přcbcc mohla fc
pohání ! nouočmn limom; oi roiub přes
fiála honech) mom), přcčhla brognč
liitobo (dod) mčtůlo. mtbnbemet na 0-
molu, bimesli št ncimčtífi ncbeópcčennmi ii
brogilo na lonci pominuúbo a poč-itím
tohoto milu. Na $ílč bot: leti; u iBrnbo
fmcbla [: r. 1620 nefítaítnó biuro, a tato
jcbiná bitma toybot—la nahe bměma mělo
lo bějinád; mlafti naňiď). Máma to mó
Bornč mopíáno ID átmotč [m.Qapinmna i
Gattanbta. %cliťá řál'l nůrcbu regot
(bla [: po toITem (měď, a potr.-mluvě ilo:
wanílúd) mobnoncům, rogplólcni oo mn'ed)
fončinád), roomřcíi to ci5inč. immo nid;
ubutomali [: ro poštbnanúd; umid; noňid;
mnqí cigogcmci. 932mm :: ingot ie
iid) pctunil na mnqe buchu počůnalčbo
nárobníbo panflmo. Sřórobncft [[omana
Íťá, mčbomí bómalč moci a íláml) gmigelg
; bmbům, gámtům a palácůw; — jenom
Dům nmůštnčho měníme, chatrče rolni
h'uo :: chrám .boíporinům gůlhlo poflcb=
ním útočifftčm řcči, nótobnofti není. !IBclci
páni měli go to, je ji; není nátot—uflo
manfh'bo.

3 potol'tal cííař Šoíef II. Webos
bláme mlnmili o nzirbněd) ínobád) axáíín=
bid) nab iinč činného nebolo panomnih.
gnóm! jeft můbec into ;chí libn -——a
příčniwcc — němčinu.

Dřárot—nofttašbá iiná gbóía Ic mu
itnom into mrtmolou mtdyou, má; fc
mníi town,—ati, a nčmtclč nárobnol'ti na
čmo nnoupiti. 'Iu! přclwčcčoml ciíaře
blobomqflnčbonepřignimtcGlomanům túra
!Bobl. zkust-uo, adfono a mnrlitůmí u=
Danomeními Bittman) němčině cch—umléku,
moboflil řeč čciťon ;: filcl, 5 úřotům, če
mnebo šimota mtřeinčbc. Q'tíuř íšranv
tiffc! 1., ranomam člntíccti. tolúto, flo
šil roln 1806 němedou lornnn. Dn
mohol fm taté ně!.lit, přigllxměmíd)nd:
tobncfti čeflé, nařlgmi: 5 Joíefomúd, 55
lonůlo ale, lólaiícid; fe ii m zimolč, nečtu,
Hil [: oni icbinó; nemčino 5ů|hla neon
mqenou pnnownici me mnam, to úřabed)
i m šlwotč meteiném (roli; na fnčmidp).

3 Roj mcblc přlípčl ! lomu chytá:
“kč, 3: m ofubnc' této bobč nqanifla, má:
“3 na nemo fc zmohla nárobnofl none?
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mmm i: ;áíínbu tuto nitbo ncbombc
upřntilněšftmu.

Sami byl „počet dh! Sofrf II. ga
[a3omati fe o mofořcnční nárobnofli noíií
m (hrbáč) a na ikonami, bhmal nárob;
imom nčtolit mušům bbčlo. Shut-od) ;
Inrnoma, Stromovous a item! 3 Tambo,
*Brrdn'qh ; “Romi (Bah), Gmi), učitel bo
boílotm m Dlomouci, ŠIBnbra lctli fc té
ráno, a fcbroli mňacfu fila (mou, obo ná
tcb přcb ímttí udyrlmili. Dflcplů 2531)er
tonšc nab ůpablcm budga i moh čtffčbo,
neopomiiel mm; bubiti bucba tolaftcnco
Ebo m udávají, omámenč umabon nomč
literaturu nčmccfč 23k: na; Qišobra bo
h'qali brngí onino "kachní mušomé. 36:
flubo Stmmzrnuícmo iíon můbcc ónámo;
cn bol, on ;aílubomol báli milačfem lihu
nancbo, a pomálla it!,o icft ncfmtttlná.
(5:1th nopfol trpnilu čárou. SDumd) ::
!Brccbógrapobali Gecbům přcnab piítm fma
tód; a SBu-dpóglamimoto mnohé iiné tnibo,
ltcrbmiě neméně nej iinúm gpůfobcm o
šiwitl blebčl nárobnibo budu: to libu na
Hem. Dceniti gáflubo muiům, iešto mou
falí, je; ncuRonpili, ač [: pólo míře

attacenč býti, gůftamuicmc nčl'omu i
němn; — nam fluňi tolito pobotlnonií,
je mělnina ; nid; boti tužší. R Rnrcůtm
těmto přlbrugil fc to frútcc nab iinč bů
mtipnó Z).—browlfú. 8mcno a bíla unli
této tobo buchu má románu fročt flo
manító: bc; nčbo nefiůli bottom, tbc Dos
iimc. Dn 69! to rnton Bojič; nohu,-'em
! nelnnznčmu střihl—ni bratrům: mqi
četn'mi nátobo flowanffómi QI lboš
nem, 3: Bol mot—mmm;tnčgtm? —
Ěnuš babou, m;; počal půfobiti Dobrom
íhj na Womoč, počali !: m “Brna: blá
fni wěrní ínnowé ! nárt-bn íméuuu, ga
mófílciícc jeho blaho, icbo Ílámu. Wc.
[murlnú “Ba—dřina, int [: goa, gafmčco
ur-nl jid; budy: ! [nabám mlaítcntttóm.
.bnžmromfhi bot náčelmtcm, urcité |::
meninté iid) obniitem. earn, nomňd)
báínx :: pogbčii „blaíalcl čcfhi' boh; omo
ccm borliwoili, búhgem láíl'o ltilď). 3
problčbnčměš fot—čimma nabffcnod) tčdno
onoma) tělnih'no na roli non: nároononi.
thoit fc m nicbhrabě immo Jung
mann, poltámámet fc o abnčwlomílóm

5.
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:: Malým; ale boj nemibí !nčgc231115.
tancem, Wcítblčbo QBoititbn, Raman
!tancc? Žlno, problémem-li vnady; [piíos
motel: onoho čafu, tbcbto fc nárobnoít
none probírala bo Limota, Boli: iíou
podnož mqi pmními bóluih) čcftónui mi
botlimějňí blalatcíč lánu) ! mlofti (: !
ělomnftlou -- !něši. ?B búfnidbd;
inábůnid) iciid; jíon blan) mtoucid) mla=
ftencdód) ítbcí, iíou blaío, probuguiíci
! milománi nárotnofti (: tolafti. Roo to
umíš, pobímciíc na obo !Banoocromo,
na lino Wagtoroo, a otci ic, co půfoa
Bill). — DMG ncímúelnó Sungmann bol
[: bo bíla, tiel-tim; potom [: lůtlobni rů:
men čem flomcfnofti. QI too; bol nei:
botliročiíiim pomocníhm iebo při této
mogolowitčpráci? Dlablěbnzmcdi bo ohb
mlump ! [lomnilu it!;o. nalegncmct tam,
at o Mumio; nic ncbímc, l;neb na po:
Hutu, tvoj ob jhmb pobpoto téměř niiolé
nebolo, jmena: Rám, Ranč, Rmmól,
QBcteňníl, Skaut, Sóbtanftb, Rnoblod),
QBochta, _glotootnú :: i. 8 iíout to
imma pomocnil'ům jeho — lnčií. QI
tot proibčme celou tu bobu, m trefě; in:
39! náš ownem nitoli be; ncfnágíbobómol
(obi obůatód; ptám, wffubc nalcgncm:
lnčgc mqi neipřcbnčiffimi oěftitclo hbo.
&bo má literaturu (enou, bobfc toi, ja
loloútb góílub, o! iii o mlnbňid) poÍt
činu, Bomann, Ramenictó, EDčarct(Yin
tonín i Sinbřícb), Glómo, Gunnun,
gnóm, QBinoí-idb, QBtána , Stcbčle,
Glutc, euna, Bier, mamca, $ečůt,
umana, érorpit, mm;, EBoimon,Rulba,
Ganton :: poblčRollára :: Ěofařita boh)
a Gloto na Glomcnflu o ní foi—čboboli.

92:3 5áflubo lnčšúmn o nátobnoít
jemi fc to šimotč nótobu mice iefftč
než to famé !itcraluřc. 8 což by tolč
profpčh; nám lamp, login) fc iim mich;
na! plíllup ! lihu, bo izbo botům :: hoci,
nooo nebolo Bbmlo mušům, mm ši:
mám Homem ottoimlč nótobu fmyfl ::
můgnam limo? !)tcuiimámc gáílub nilo
nm, a tábí bpcbom miru bobo bol bud;
nátobnol'li pronitI mntcfo ftatoo, ošimu
ii.-í mocí honu: než nitbo nás ncbubc
moci Ribati ae I'ttannofti, bimuli, že co
fc tin: tomiřcni Init; , a iimi budget ná—

tobntúo u nic, fnčšlhou !atoíiclčnm nei
ptcbnčini gáflubu přičitoti náleži. $os
blěbncmcli na mbpifo plcbplatitdům rail),
— pon-imám: [: tu mčtffim bilcm
se immo tužší. Dtóšemcsli Ic !niblup
tino, fbo Eo neimicc Init; obbirol, ime
nuii nám tnčgc. Gtoumámuli na menu
tomi, po mčfteď) i bčoinádp, bo čtmářflé
fpolh; iřnibomno gauáuol — jfout to
tnčgí. !Bduámccli, too 59 to libu dpuť
rc čtení bol bool! :: tomm—šamot, pogná
met opět, že to Ynčgi. ěncdyztni tola
ftenci gološill SlRuícum nárobni. Wu
nomč, ftcřij Boli není;: na ůátlab oběto
tomoli, o učené ibitlo ímé ! nímu toč
noloali, netuffilí omnun, čim [: mufcmn
to Rane. into—,i borlimúmi, nčcnnúmi
pobpotomottli nůtobnibo toboto úffnmu
iíout ale opět fnčši, :: to nitoli na miflč
poílebnim. !Ráíltbltm uflanototni Sofcfa II.,
moboftčn Bol jagg! čcfhý 3 nočních “lol,
a lněši Boli ti ncipmnčmi, icšto loni
íilou gaíogomali fc, aby fe 1115qu boňnlo
náleiinjd) prám. “Bominemc, co činil
!;ncb na počútlu toboto mito Stanton
tranc; neral borlíl o tou; fmaton wic,
neohrožený, apofftnlító ělúmn. quě fe
bo! lašbú fmělcjní blue, bomoíámoiicž [:
lcpífid; čoíůto, ga bříd; pomoc!, moi
tolaftcnci imoa bodná fměti, byli to
tužší, Můj ncbboiíce čcrné !niblh to:
imznu miro, me jmenu SBošum molali:
„?tclaštc, nenutte nás, pončmčomati nó;
total" $!“ icird) fite nepromgll na boh ;
ale on probuóotoal měbomi to nótobč, bu
bil fila, Bnbil Žiwot. Motown; fróíná,
pošcbnoná alone Motown bn bespodmbo
bo nebómnn bola ípaln, mi!—l;fnčjí, icšto,
pognmoffc úfol fmůi, moc!;ógciicc 3 $tnčn
flébo a Dlomúch'bo femcniíitč, neboli bor
liroou láIton ímoii šiioot nárobni mlč
mali bo írbci bobtčbo libu imoratoftčbo.
Roo dneč nnbnti bůtoyům, iDi bo 9M)
mčbic — a ptci [: tam, Ebo bol Eomdč
gramů? Soi _boSmančic :: ptej fe tam,
too Bol Sjomin,? “Brodyéqta? Sb! bo “Bře
toto: :: ptci fc tam, toho noiónoó měfto
i celé otolč G úctou [:vóm Otcem o bá
fe li ga obpowčb, že bůfl. Inigo %r. ma
totalita. ?! into půiobili opontolňlř tito
lnřši —- půfobi po bnce mnogi iini. —
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(Šeflú, a 6 ni pcča[_a nemá, mnoboflíbnč
baba pro nátcb náč. ?! the; mebíé [na
(Tel mimlce oběti frolailenecté těm po
tlabnici, bneb ob počátfu, až po tncnni
tento ben? — mclřcba neš nablěbnouti

bo mýtačům účetních, a ražby přefmčbči
fe, je není Hamu u nás, Item), El)
byl tali! činil pio tu fmatou mčc natobs
ni into lnč'gi. ŽUMÍ ieiimi ňbq co ieft
lnčši! QI coš iid; tepma óiflaíl ; ilnócb
Bawům! -— Wej, nebubcme fe poufftčtt
bo pohrobnefti: mufllit bychom rogniřili
meče tobcto poiebnaní. QI mňa! netřeba
množiti flow. month roce tbotoli [pta
meblimč ioubiti :: nárobmm šimntu mc
mlafti nani, dnči nedrží, muii Inč'gftmu
Katolicle'mu přiřtnouti f(amné mlfto meči
!řiflteli a pčflittli btabe' nárobnofii nam.
*Bži Iaibém pcbnuti, při tašběm potratu,
ici; učinil nárob náš, mnube mibime
mfu lnčy , botomčbo ! ptáci, bate—mého
! občti, mbinne !nč5e, an boímčbčuie [š:
ífn [mou ! nárobu platmim fluttem. 3:
ta! leč, mbánali jiš inepřátelč: Ito tcbp
& bratři mohl a fmčl by bratřím obpi=
tati, c_oitm pramenu náleši? —

Se ie lib náš resumnód) nvram m
boípcbářnmi mletá, jen opětů nemalé čófli
3áilubou bucbommflma. Sm: neměřič, pc
bimei fe bo otcli ŽBalačílo Řflobouclt'bo a
břeímčbt'iš íe. že tam pmmi pobnčt tpo
hntu m rolnictmi balttibcbuó tme! arci
!nčg Dřeběla; přifhlp bo fpollům [;ofpotář
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Md) a tam uflqííič poučomati: naftebo
&anbufa,Gteinigeta, magnum,
bra, imberu atv.

Skeč mime, co bb ie na té míti bato

namítnouti. Sploblo! by fe říci, je nema
me ímaté měci této memač l'nčšftmo,
mqěííí i nimi, učanenfhoí, a še by čin:
noft jeho byla mobía byti muni a mne
ítmnněiňí. Enebubemet fe :) to bábati.
8 to i ona iefl ptamba. Ene), baba-li
pramba ta na fnčče: čím mice na wife
ch; iinč houby?! -— Weboblame mna!
gafebati tuto na foubnou Holici. Beto
piíp nanebo milu, bčjim; noměbo šimnta
narobnibu to milé mlaíti nafíi Baňanou
nas ——i uléšou, Ze lnčšíhno latolidč fcbč
bubble nejmčlnxd; Láííub » bacbomani a
nomq gui! nótobnofli naffi — Ěůb je le
mbmolil ga němci ! čócbománi nótobu
nanebn. -— Učení—li; tebb bahno bůwčup
nátubu?

Dímčbčimne galium) nanebo bucbomen
Brna :: nátob flomanílb a mptlnumn'e [alfuf

mlafli ga moll a ga pominnoft Henan
ftou, bollóli bychom úlcae ímé jen 3 po—
lomičm, hbbpcbom gúromeň nepouflqali
! tomu, je narobnnů pobříyna býti muíi
míře a citlmi ím. Selitoě fe ptali této

prambě a géíabč nam aa bnům naffidp
mařibfa břtffí, uložíme na (denním tač
nim řeč, iešto při hrubém matném "qbil
jebnct fat. » anč měl mel. 1). Qt.
30113M:

„Rbpbmb 103W) Iibl'hmli mluvit i anjel
mimi, a neměl bod; [á,-n„ but bod; ialo měří
Amučícíf' [. Rnrint.13,1.

(íta-ne na vrtani iframe pífma fm,
že bofvobin “mařil na počótíu nebefa a
gemě, na pevl'torúcb pat ncbcftíycb ro;:
zebuul [mčtlo bmoii: [mčtlo mimi,
br,-[mitilo ga bne, a fmčtlo meani,
aby íwítiío ») noci. — Slunce a mě:
“: —- obeii to góřně tčlcfo ítmi fe na
able e nab blamami ranními, 6 tim paf
rogbllem, še měíic mlaftníbo nemaie
ímčtla, ob flame bo bofabuie, a be;
ílunce bb! bt) těleíem tmamóm a (blab
nóm. Zato bmoii fmčtlo jen ftubnlce
bmcii, ze Itere' roýémá Ie na !ouli

nam pobbmčgbnúšimet :: taboB, mea
íclofi a pošebnani; bq nití; by tu
ganglia fmtt [eboma [můi prchat, a ma
bx) byla inne ieii, :! barum bg fe'B člo
mčče namóbal, m gtcable ola fmčbo ;o
bragíti 565mm mnemoci a 16119Imůtce
inn;

ělunce to je míra, a mčfíčel
ten ie nárobnoft: Bóíla ! thu a
láílat bližnímu; Ióffa ! mlafti
nabbmčgbne' a Ičíla ! mlafli po:
gemflě. Io iíon n; bmč hnula,
tmě mqwobi him; biwouci m člomččen:
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fin-n; tot oft). totem nidů ft bíůmic
člomččmftmaotáčí, mt floupl), na ne,
nád) fc dnům SBoši o lráímvftmi 3:50
gb: na pumila bubuic; bmhbq, "už
nám ofmčcuii brúbu, po Itcrě háčcli
máme,„hubom blagc ujimnc nattů
poumflód; ncattatili mččnód)a
ncminoucidy“

l. *Iloaoruitcbratři! to taiemílmi, tmě
pominu 211.511. Sebna metla sauně,
(: ia! rosmanitúď) [: ; ni ročně Arc—gui:
bird! 3inú iciid) barma, jiná mimi, iinó
pohoří! :: upotřcbitclnrft: nicméně; iebné
mim; bralpf jít—uhim; tuto Iróíné půmob
fmůi, grin :: mit, růmabn “ ušithín-č.
wtcčtan :: těma minout-Ind fc unii lc
Icm Htiblé iilmt), ; pitblau-čbo tmu robe
mirá tůše [můi plnoliftú lalld) ílunci nes
beíléum, a pob trámou [: [trcnmá flalh
uhómó: :: přec, ich) to na grónllmém
nepořábm pořábef, to gbánlimě nelabnoni
iafó lab a ftiab, m nnpcblcbně růsnofti
intá icbnom a [mmm—ft?

„Čím lmlinl'o mufi blití:
Eo Ic umi i to libmvu bílif' (Gdynia)

3 iebnobo učinil 93111;celé
pololcni libflč (: uftanomil bra:
nice přcbúmání ieíidn (ětut. l7):
tcčtftamil nárcbq meblé ícbc, ich aroma)
m gabrabč omocni, brut) mrtě bmba,
aby Habiíi tobporr—wán byl mobútnúm,
a mffictni fl vvbómali ruce fouícbílé bq
gánli (\ 3ámifti nedpmalně.

*)řn nás pub! oíub ten, E—tatřimilí,

št ifme GEIL—maltě! 5329 Nm: mětmšč=
'ou měloílomné Qipl). 93:11) to vat
;ňbil, (má n\[árnt nárok-vl — a na
těm—cd) lípu; tě ptactvo iii on tíficů Ict
!íbqnč vropěmuic (mmm)lu ílámč Inuůrce
:! tmelů Seba: fouícbé iij večerněii un:
fíoufbaii „č.vům flonvanftóm, fcuícbč,
ltcří icntč nebámno fe bomúmcli, že nás
Glamour), ial'o btubt—oReina a (Ibé
ma, mb: lletbeu Ribá, nebo iímc hub
Ílmvfenž, into Snb fe bomúňli, 5 látf'q
ntfleinč, —- že jíme nárob Ilušcbnú (\
ottoclň (bebbel m.).

Rašín! ptáče! fmóm gpřmem „grant:
ním ollawuíc bonn—Dina: a tubnš iii
šalmiíta *Bánč pčie. „Shšbú in:
39! dnu! .ňoípobinl“ ?! melitú

apcntolpobnnůmbíí:„Scum mta.
míti nqbtaňuith -—

mnam ft 3 tobe, že mohu řtčniti
! mugům, iimš, info mně, gaboři bwb
vlápolem vnímátnům *,in tě mníflčncc:
93h: iímc GI:-mani; a ačloli nám tmářc
nan: lřcba utiíou poměromn, mvt fc po,
gnóm: to insula, m: !tučm tn webem
[lamnó botou: nd .

Gláma QBám, mInl'tenci a robácl
míli! že (: 6 tabofti bláíite ! bibicmí
otcům hutích; še ncbcřctciato ta mrána
m búicc věří ciAúd: vro "pu-h) ímé!

Glóma 296ml bonoíim fc tim,
Emili[gnem tčše tuleni, tčbojnátcbu. m!
ho ; nás by dínčl býti isnt! srábccm
na ímé mlafli a na input, me !tučm
bo mátcř učila [: uit—blití tQSobu
[lt—činu? než 51) ncdněl přítomni iont,
me lterčm aa [tarot—amu.: [:bé pěli riínč
naffi i'mnirotnč, iawt ílomaílól? —
Sčcniulí to iam tm, rve llcrčm Dění:
gtmč Geftč [m. SIBáclam ohněm tře:
franífou ffnr'il, (: není (Emil! a me:
tbob otce nana cmičili? Shui.-li "amnú
jagg! ten, mc ttcrým bl. mučení! San
šarlaubr [lvu.—oBoji bláfal a me
hcrěm fc mohlil ga nárob fmůi? —
i)!mí'li [lamnó to iamt, & nčboš tal
flablé fc řinnu nárobni gpčmg,
nné náš mlachffó Mini! nm:—iný ».
Grantincf ©MM! po nárobčfebral?

?! _wn'at — !čcmu Hiřlm řeči, nač
bo 581mm; bonáňim mety, nač fe bo:
mábám, bolo,;omati mě: mnšům, u nicbš
není :) mčci_ této (mi tě mimenňí po
dmbnol'ti? (Si miftezliš 9139 to, bragí
mlal'tcnci! !tcfň jiš obc bámna 6 mno:
bou obětí mne pvbpctuietc, čím fc štít
a Máma nnfíebo uátobu gmclcbuie? —
sRebořbli írbce asana, !bpš [: QBóm
imma: ?Bclebtob, banán, L'Boj
těd;, ŽBáclam, Gul-il! a !"Dřctbob
na PJUIČÍ umábčil?

Lfšlám 235ml Smat, infoš na ro;:
umně mušt náleži, rábi meči [clvon bo:
mor mebete ílomanflú . ofÍamuictc
Boba w dnámu Seba íumte'm gvřmcm
ílomanífóm, 231),palub boínbuje útulná
činnoft 29cm. láftu ! nártbu a iontu
ffifitc m robinč a me "Colt, “tipujete



láb a amu! [Intoanító bo' ňthítb frbtí tí
tet (mixů, šólů hotel), tfůtel' int-úd). fmčr
řmců fmůd). 259! ičbto 280mm: pů.
[rl—ení tchán—Me me Hum nát-etní, m
haji flcwanilčm, umu, fe, ialůmi Ša'ul;
1866 míti date, Mawe—ati “celnici-nike.
u ta! ie to tot—ře,to je Glóma mne.
(ble-nh .*Eaffe, a "muflon-ná rat—cf! ::
tomu:: má!

2. 2! mna! mmí imám vuz—mímiinč
taiemnmi, braní mloftencil Gol-t; nám
prcfpčla ta ntihúínčiííi rolní! pcsem—
ftó, co h; nene !rófnč bm; :: nimv,
kin a bóje, ničím :: róie, co u) ílcm'ltnč
mina (: pomník; rřeblů nanidy: lbobqs
(bompalub na mmm ctili třibla:
meu motlu, MBI; na Épilberlu ;
bnubtam; ctlubnó čibala blame 'Beru
noma, hhh; na $ettomč !Dhraman
chlípné Enbč m pracím fe Iořil :: m;:
Iman—mna !IBelebrnb nemeli oběti
Cmontomitowi? - Go plotnanám
neiflamnčjňí mina, ideu brum měl
9m a Stimuli, Mbpdmm nenalegli
peamébo Sde—[m, :: Imébo panel,
saun: Gbrlha, frotmana: ucgnali.
ialou má bůflcinoft člomřl tim,
ze fmi Přelfonem bóti? 2! proto
riff: nímíceuf;are—flcl: „Sagolv mlu
miti nqbraňuitď' nemělItem:—ro
lili, mm, m;! mtb! gn ni mqloupiti
mlanee ímé, a [etřili iim Ečlmo, tme
jim nadóučlo m prgnání Gbrifla! —
'Iemóš apt—mol, kerý to! ftrečnč pine:
„Qšratři! _lbubgd) iagptp mlumil
Iibffqmí i anielíhmi, a neměl
bud) láffn, co ifem?" (|. &.XIII,
l.) 91 mna! fhom láfh) neniyrůflá „kč
3: [fl-mód) lnřenň hr. min; “

S tím, neffrnčené Nh; Ěám, 281)
mei učitelmč nárt—rů[Ionaltítúdh E);
ine rqmni in—čtloprome to lubád; [Io
wanfhšdp: !!Baňe mgóenč nebo h'účelp po
niwód; mamutích, gwiízuiite roh—i.—
20 Biče Gvrine 6 bratrem Mam-bem!
%.:er imma jmenomati, jeft tagemhli
vůmcf-nč bimablo máti avrmolflúcbl -—
!Brlebtabe! tmě dzrámv 119"er pomiprto
3 ůft Mid) „Em anielílů: „Glúma na
mqfohed; 230011! (Gioria in excel—
cia Deo!)“ iam penejptm aamital I
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něm $etánet Bou, umi ínímá
břichu; ímčm, tre chlebu ufmótcl'tnčném;
iam točna! míub můimhtfu pomníku!

lefíal, tot ieft Hetbo členila, bři—
dnm cmrcmcnčbo, šet barů, Ent i nebe:
um. ívbč nemájí, a za mnou.—icipoam
Ítód) roal'eíft gatůmá [ bčtimni funí: $a:
žid). “Eat fe němé nátobům, tal &jet
nctlimtům rbletcm min; latolicle'. $a:
[unitel ráiím, tten'; ffeptal matte není:
$ubete ]ah živinami-! ganeptúmó
mnohému: „5139 ine Sobomčl“ 91:5!
ia! funfhuč fe mnplnímá proroctmi bó
blomo, ralli čím-čt umčří fmůbnóm bla
lům iebo! —- Sad iíou bobomč iebo,
tahim fe ftómá člomčl nbcigenó Sohn
jemnému! ?Remújia fice !Beruna, anl
Qatar),ani Stobbofta oni Gmanto
mito: ale na oltáři [rbce ímčbo bot
íii p towobi mablářftmí: mohu)
icboifou: clmícenoft lidpó, láíla
fmilná a beiugbnč obšernmí. u
nm;; fe námi čtcmčfiato bobcmč iebo,
a rcllo ie řebce, je fe mu mnoši na
Aemi lrálmůn—i jeho. GI:—měltah) bouři
jala fopla, ímá 5: febe bági rameni;
plamenné, :: Ibn! mqbouři, anamenó, že
Elon—čtnení Bobem; na té force ml):
bořelč51111.inmiícti lampička ro;:
umu, hcrá mu,ccd)! nčtbn přiliš
popř, ufaguie iatě gpcuftqnntrcpilna
ohagu, um; byl na třeíln imalém ga
ímčcen le itnštč 13:50 trojietinébo!

smím ale, info liqú mčíícneb nad
imma—u, wlnie mb člemččmítmcm nem;
u—ógnčglobe—ulibífcu ?Boií uliloft
benftm a progřetelnú Hilmpře
inc řlmrčfu čofu a mina, útroby ;: 3m
Nenefti! prawimu polóni; aialo, lbg;
naftane bouře, (: tm; mnflime, že fe
lámou gaiman; nebes i země, nicméně val
"mii 5610119,tle ltetódp [mít:—méfe ati
mibitelui: ta! at fl bouři :: night.—ušiuč:
tot'NDě a ictnctlimcí: tim ie nnmčnigó
temp mččnčwin; imatč, hučí 9M)
wmipil bo rud,—alibltčbo, a tterčš fmatá
máteř Guten: mani-mm pololnoflí na
rltáti fn-éul unnmičnč tin-ční! —

Emo bratři brani! ugnómóte B apo
mcíem, že nemůže šóben jiného
gótlabu položiti hx blahu člo
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měla, leč itn-ý ili položen itn,
Sciiů Gbriftuc (Rot. III.). Gláma
936ml :)an ifem to buchu 6 mou.-„nom
QBúm pobómol [mcu pramici co %“
měrná a uořlmnů rolníkem: :: Cfšlo
wan: tot a 6 mnohem wěrní tahani
213“ to buchu přimiiim ! ftbd Dvěma,
ialo totalit, :: tim mice into toč;
91mm frontě, iontohccuč Guth—c!

Gluma žmám, je apofitoluictc
, B námi, obo Éůb ucobňal ob odo

minici honu ímotou, on to! mnogi
; maid) troianů ucmobánmií owoce Gobi!
milého, pobibaiicc na kbamatč paflminp
nout nomčiffirh, lchtainciď) ilm m umel).
G[čma žBám! íwčt beží na Gionu |ře
[tunílém gpuonúm togumcm; 5539 ftawítc
6 námi frrccm obilím—6m.

„91 to tolum [l_cvtůmtěůquírá:
Soho pilot blebn 213an uma "

!Llřn pchltru na 23“ iii utďyci
biomu tlcuiti :: plolotl ialo Strcmiůč
noo Scruhlěmzm :: info 23řctiílaw
mb %clcbrabfm; ochci hnutí, je [[an
umi třeíťanílč fit-nou, še molu a obo
čzie Iřcílanílo-Iazclicfé oomiicii, je je gie,
že bubo hůře! — D nilolim! mito! má
Girton není islo ta máti Riche, :)
lttrč fc movtawuie, i: bořcm Ambía ID
mramor, mlhouc, š: vřtb iciium ;ralomn
buě oo bntčti [: gabíii. D nllolim! to!
není má lumla, mffcobecná Quiero! Db
mallc fc co ni, too neotciani tamcuomč,
obpatnčtc mo Rcřclč balugc, obtočiiš mac
mám! nowód; učtní :: ucíhctcnťyd; šá
bcfti, m; mohli lupíufomč.— io math
fmotá uqtommi m mramor; nebočfátc
[: té d)!bilt,fbcbo ích-uo: „Glonala
Girtcml“ iofo fc [loneloz„'Dotonaí
“Bon (pohonná $ůb)!“ (Whhiu) 910
"hl: ii mohutně!Gun Ěoši; „nebcfa
o gcmčpominou, c(c [lotoa Scbo
nepominoul“

Glómo 286111,bratří milí! 1813!ili:
to ftbcc, latě plůpoló, an w iinůd;
oubcd; [: [mtmó [tubeuoft rogboůila ; 2339
inc hou, ;: ltcrčbo fc bubc proubiti
bo ši! nórobu mého nomó totoucnoft,
gbramó Iwo thiftcmo míry a citim
nčbo [mófflcni; 2139 in: to olo, lla-č
bbi, an bratři iini m gábubnčm problé
maií nahoru; 939 iítc noha, Ital: too
blebámd (botě, ilcpč, a to co ifcu ga
plotu :: na romfbdy, ncmčbcucc, lomu
patři; 181) ic molótc, oho ffli bo meče
tabla, líně nám přintciila lůna ©9114!
Éoěibo; 9.39 in: tura blabobčiuá,Hmi
bómá dputúm, o acuic nahé, ;obároá
bulu mblóml — ©láwa 91351111!19ch
činnou ic čnámá po mlal'ti. —- 330m
čuiuš na tělo bmlimč činnoni Gmi opo
mcci Wciwučníbo. %;álcmuúm přitla
bcm jíme fc once mffitlni ytamill a po
fllnili.

QI mani iib ibčteš, a nam—omi [:
safe ! vřibotlům emim, jrčtcš, a gmi
fguitcj mim nam frbcčuč rogbramni.
$Relnčtc mfhm, že mu ucpřcitme iinčbo
wíce, milion; nanifrajanč Boli fltuhni
a hlazení; 3: ale blaimi nemohou
blití, M? li u5morou oči tě Dwojibmčabč,
itn-ou; nám ijůh rqšcbnul to bobrotč
Gmi: EBířc a nótobnofii, že ale
ona nárobnoft fama o [obč ncpomůšf, an
mčííc nemo [n'čtln bq Runa, an veto!
nemá moto M5 prammů, a měj: nemá
pánem [na gáflabů pmnódy; — 3: ale
nábognoft prané, uitolho ;oupné ::
brhč Íatiujl'lmí, něhrš mim, horů "rat
lánu ic činné, :: tofiem bo [: občtmoala,
;mlántč ale neibllmim— tí i troiauům,
to bumowníd) i ičlcfnýd) potřebám fpáfi
nóc mfftcfo! -—

© )Bobcm! mmm 936ml naňcho
Scěiík Geriho, Ičfla Dtcc. a obcowáni
“Ducha[m. hubů 6 %úmi mšboďo! amcn!

Drobnůstky.
Jak známo, prodávají se v mě

stech Mošna, hrušky, broskve, hrozny
a vůbec všechno ovoce na libry. Nei
podivnější ale spůsob prodávání owco
panuje v Persii. Komu se totiž četa!

vóho ovoce zachce, ten si kteroukoli
zubradu vyvolí a dá se před vchodem
odvážili; po východu ze zahrady vlil
se zoowu hoci, . o kolik je puk těžší,
za tolik bolavým zaplati.
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Znělka.
Historie -— proud to velkolepý,
Jenžto s bory tajně promyk—á,
A jde krajem jako vudyka
An stín vůkol mecl květné ltěpy.

Přehluhoké v cestě etojl skleiy,V jichžto hlouhecb často zeni d',
Vitězně však z nich vždy vyniká,
A děl plynu v ráje mění stepi.

V stromech tajná plseň přehudd se,
Ze sklepů viech vzlykot vychodl,
Sama řeka. vzdechem ozývá le.
Proč proud tento v cele svoji krize
Tuhý souzvuk truchlý vyvedl?
Viehomíra křik to po své 5 dne.

Fr. učil.

Zábavy přírodopisné
Franio ii):IÍIOII.

I. Slunce v přirovnání knemi.
(Příklad početní.)

Vime & přirodozpytu, & každý '
se toho také v Karla Vladislava
Zapa všeobecném zeměpisu (dil I.
str. 16) dočísti může, že slunce
1,448.000krát větši jest nežli múe
země, & ie od ní 21 millionů mil jest
vzdáleno. To jest lehko a. zkrátka
řečeno. Aby pak bylo možné. pa
trný pojem o této velikosti a vzdá
lenosti si utvořiti, budiž to zde tro
chu zevrulnněji rozebráno. Dej tedy
pozor. Zdlouhavě ae plazí nlimák
se svým domkem na zádech. Spéě
nější jest kua. Čerstvě-ji ubíhá pů.
rou hnený vůz na železnici. Parní

stroj, kterýž obilčejnou prudkostičtyry míle za ho "nu ujede, potře
boval by 51 dní k objetí naší země,
6 měslců, aby se dostalk měsíci, a
k slunci, toutéž prudkustl by dojel
teprv za 500 roku. Ještě čerstvější
jest holub ve svém letu, který opět
od vystřelená koule a děla před—
běhnut a daleko vzadu zanechán
bývá. Kdyby pak na slunci velké,
ostře nabité dělo stálo , a dělostře
lec, který za ním stojí u je řídí,
naměřil je na nižádného jiného člo
věka nežli na. tebe, tu bys mohl v
tomtéž okamžení, kdeby on ho vy
pálil, ještě beepečně započiti nový
dům stavěti, a mohl bys v něm jisti

& pití a spdti & — jsi-li svobodou,
se oženiti aneb, jsi-li děvče, se vděti.
Neboť kdyb také koule v přímém
směru & vž y v stejně rychloeti na
pořád letěla, mohla by pl'edce te
prv až po uplynulých pětedva.
ceti letech od slunce na zem při
iiti, jakkoli dělová koule prudce leti
a. k uletěnl dálky Eesti set etop
(střevíců) nic více nctli šedesátý
dil minuty — 1 sekundu — potře—
buje. Zvuk potřebuje dokonce je—
nom půl minuty, aby celou mii pro—
běhl. Kdybys ale jednou ráno na.
vycházející slunce radostně zavolal:
„Dneska se nám narodil zdravý
chlepečok!“ — a kdyby tvě volini
stejným letem (za půl minuty jednu
míli) pořád prostorou mezi zemí a
a sluncem letělo, tu by tento chla—

peček už 201etým mladíkem bil,než by tvá slova zvukem až e
slunci donešena byla. Ceretvost svě
tla byla ještě nedávno za. největší
považována; nebot světlo proble—
sknc čili projede za. sekundu (šede
sátý dil jedné minuty) přes 42.000
mil, Slunce tedy, kdyby tobě na
tvou radostnou zprávu pěknou gra
tulaci dáti chtělo, zaslalo by ji tobě
po svých paprikach už po 8 minu
těch 3 13 sekundách; nebot sluneč
né paprsky v tomto kratičkěm čase
těch 21 milionů mil delky probihaji.
Co si ty v radostně době smotku
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(cigarku) zapálič a. dvakrát anebo
třikrát si zabafneě, oběhlo světlo na
nejméně osmkráte kolem do kola
celé daleké země, a tolikráte téz
navštívilo severnou i jižnou tečnu,
Satuojedy u jejich sobů, ruskeho edn-a
v jeho zimním paláce, tureckého

pndišaba Scisaře)v jeho scrailu, misionai'e či i věrověsty v Kartumč a.
v Godonkoro mezi mouřeniny, a
Anstralčany i Kaliforňuny při hle
dání a ryiováni zlatého písku, a
Karaiby při jejich hostinách z lid
ského masa připravených, Angliča—
ny v parlamentě, Francouze na cí
sařském bále &v přemýšlení o nové
na modě, Němce při jejich dělání
knčh & prodáváni mnohého potiště
ného papíru, a. nás Čechomoravany
se Slováky při zakládání školských
kniháren. v ptčlivosti, aby se děti
z knéh něčemu dobrému naučily, a
také snad nezapomněly svou řeč
mluvili a rodičům se tim neodcizily
ve škole vyšší.

Že tu o světle řeč, budiž mi
mochodem podotknuto, že bylo vždy
cky a jak výše řečeno, ještě ne
damo za nejčerstvějčiho běhouna
považováno. Teď ale jest od jiného
při-konáno, kterýž ho předbiliá v
doslovném smyslu toho slova. Je
stit to elektromagnetický proud, je
hož k telegmfovánl (dalekopsaní)
používáme. Mnozí z učených maji
za to, že tento nejnovější rychlobě
houn pražúdné prostory nezná & tu
diž v tomtéž okamžení, když se na.
příklad v Petrohradě vyšlo, už také
v Paříži, v Londýně, ve Vídni, v
Praze nebo v Brně se octne. Jini
ale dl, že tento podivný proud za
sekundu 62.000 mil probleskne. V
novějším čase vůbec byly překva—
pu'íci vynálezy & objevy učiněny.
ČlJověk, tento slabý tvor, zavírá vod
ní páry do těsné železné trouby, a
napouští je spíše, dohuď jemu nej—
podivnčjěich služeb neproukázaly.
On schytá paprsky slunečné a strčí
je do malé temné bedničky, kde mu

ony v několika sekundách obraz
vymalovati muse'í, jak ho nižádnů
malířská ruka t spěšné, tak věr
ně, tak ;ravdive až do nejmenších
podrobnosti vy odobniti nedovede.
Hrom rodi po mosvodu jako po
voditlulch, blesk pak uměle vyvo
zuje, aby mu k psaní za péro slou
žil, kterým v mžiknutl nejvzdále—*

gejši krajiny, ba i moře přeskau e.
] Nechme ale ted' toho s nevrat

me se cpět k našemu slunci.
slunce není jenom tak nějaké bly
štícl se okénko aneb kotouček o
knový nebes, nébrž jako naše zem—
ské teleso kouli se vznášející, dá se
sice snadno pochopiti, kdož ale jest
s to, aby svými myšlenkami jeho
velikost objal, ježto ono a tak pl'e
náramné dalky s takovou ještě silou
světla i tepla na zem působí, vše.
clmo takořka žehná, cokoli tvář jeho
osvěcuje. Průměr sluneční jest t14
kaát větši nežli průměr země, kte
rýž (totiž průměr země) pod rovni
kem 1720, od jedné točny k druhé
však 17143/s mile obnáší, z čehož
patrno, že průměr slunce asi 196.000
mil má. V míře ale tělesné čili
krychlené (kostková) obnáší jeho
hmota 1'/,milionkrát tolik, co země.
Kdyby bylo duté u vnitř, měla by
v něm nejen naše země misto, ale
i měsíc, kterýž přcdce 50.000 mil
od nás jc—stvzdálen, mohl by v něm
bez závady okolo zeme obcházeti,
kdyby totiz chtffl. ———Kdyby dále
slunce se rozdedlo a každé části ve—
likost naší země se dala, tu by tě
mito zemekoulemi, těsné vedlé sebe
položenými, n..—jenomcili, přená
ramná, 21 milionů mil obnášejícl
vzdálenost mezi zemí & sluncem se
vyplnila, nebrž nad to mohlo by se
ještě 206 takovýchto zemských řad
nad sebou aneb vedlé sebe utvořili.
-- kdyby se chtělo aneb kdyby se
mohlo slunce na samé kostky (kry
chle) po míli dlouhé, široké a tlusté
rozřezati , dostalo by se přes 300



bilionů takovýchto krychlí čili ko
stek. Bilion 'est ale milion milionů!
Jedna kryehiená míle obnáší opět
4096 milionů krychlenych loktů. Jak
těžký ale jest krychlený loket (lo
ket země do kostky) země, písku
aneb dokonce skály, můžeš se sám
přesvědčiti. Uvai s. přcp-čioej ne
smírnou těrchu slunečného tělesa,
kterou všemohoucí ruka Boží v po
věti-í zavěsila s. se vznášeti nechává!
Když musíš pod strmící, dolů visící
& spadnutim hrozící skálou jíti, shý
báň zajisté bezděky žijí i hlavu, cí
tí! strach &jdeš pozorně .s opatrné.
Nechtěl bys ale také v pokoře & v
opatrně bázní l'ed hříchem se sklí
něti před tím, terýž slunečného ve
likána, a miliony jiných k tomu,
tak dlouho už nad tebou v povětří,
bez popruh a držadel, bez podkledku
& jiných nějakých podpor pevně
drží?

Jak známo, otáčí se naše země
ve 24 hodinách *) jednou okolo své
osy, & vykonévá při tom 5400 mil
(tolik totiž objem země obnáší), v
minutě tedy asi 4 míle. Kdyby s.le
slunce, kteréž l.448.00()krát větší
jest, dle hmoty, & 12.769krát v ob
jemu, nežli naše země, 0 tolikrát
též více času k svému otočení po
třebovalo, tedy by to teprv asi v
35 letech vykonslo. Peněvadž ale
hvězdari osvědčují, že otočení slunce
o svou osu jenom v 25 dnech a 14
hodinách se děje: jak veliká musí
tedy čerstvost slunce u přirovnání
k čerstvosti země byti! Jaká to ruka,
která takmé obrovské těleso do ta
kového hbitého pohybování uvedla
&je v něm také udržuje!

Země naše, mimo to že se den
ně okolo své osy otáčí, obíhá také
ve své 2l milionů mil obnášejíci
vzdálenosti od slunce, také toto ve—

') Dcn hvězdový mi 93 hodin 50 minut .
4 lekundy; den sluneční 2-1 hodin 3 mí
nuty s 56 sekund; na průměrný pult den
“vpsds tedy 24 hodin.
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liké nebeské těleso, a tuto svou 0
hromnou dráhu, která. 121 milionů
mil obnáší, vykonává za rok! To
pak už koná po mnoho tisíc let, s
ještě nikdy v tom ani o několik
sekund se nepředběhla, aniž pozadu
nezůstala. Jeji síla v obíhání se po
sud ani o dost málo nezmcnšils, tak
jakož se nezmeněilo světlo s. teplo
paprěků slunečních. Ejhle tak ve
liké jest slunce, a. ono vyšlo z té
též všemohoucí ruky, která semínko
mákové v makovičce tvoří a k u—
znání přivádí; jedno jest rovněž tak
nepochopitelné jako druhé. Věru,
člověk by zajisté nevěděl, ani co
má voliti, kdyby musel slunce stvo
l'iti aneb mákově semínko s klíčem
užitek nesoucím v něm uschova—
ným. —

2. Lune čilí
Luna, tak se jmenuje ono tě

leso na obloze, které na obloze vi
dime, které laskavý čtenář také
měsícem neeývati uvykl. Měsícem
ale n.;zývá se vlastně dvanáctá. část
roku, pozůstávající z 29 nebo z 30
dnů Avšak zajisté že bude laskavý
čtená'r hodně žádostiv, také něco
nového o luně zvěděti, která. mu v
noci tak často z města. (nechci říci
že z hospody) domů svítivá.

Lunn jest také veliká. koule,
která v nesmírné světové prostote
se vznáě', ne jinák, nežli naše země
a slunce, než ale ve své tělesné
hmotě jest ona padesáti-žrát menší
nežli z. mě, a o nemnoho více nežli
50000 mil od ní vzdálena. Z toho
jest viděti, že pisateli těchto řádků
nc.-běžío to, aby velikými počty
okolo sebe házel, když to nemusí
býti, s laskavého čtenáře v nume
raci cvičil, to se bez toho až do 0
mnzeni ve škole etávsío, nébrž že
on rád pti pravdě zůstává.

Luna musí svého světla a svého
zdaru od slunce dostávati. Jedna
polovice její koule jest csvícens,
která totiž k slunci jest obrácena

měsíc.
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druhá pak jest v stínu, jest temná.
Tato temná polokoule, když jest k
zemi obrácena, nazývá se novým
měsícem, onano osvícená, když jest
k nám obrácena, říkáme, že jest
měsíc v úplňku.

Z toho může laskavý čtenář
poznati, že onen krejčí neměl dobře,
kterýž své drahé polovici, na otázku,
co se stane se starým měsícem,
když nastane nový měsíc, pravil:
„lnu, blázinku, ten s ' měsíc se
rozstříhá, a nedělají se z něho hvě—
zdičky“. On totiž myslil, že se to
s měsícem stává, jako se starým
kabátem, kterýž tatínek mu dává
rozstřihati na fráčky chlapcům. -—
Když jest ale jenom polovice té k
nám obrácené polokoule osvlcena,
máme buď první aneb posledni čtvrt,
jak to nám pan kalendář vždycky
na vlas oznamuje; aby ale laskavý
čtenář, když se na oblohu podívá,
hned také uhodnouti mohl, zdaliž
'est měsíc v ubyváni aneb v při
ývání osvětlené polokoule luny, &

zdaliž v kalendáři první nebo po
slední čtvrt udána jest, může sobě
pamatovati: Vypadá-li osvětlená část
měsíce jako tlustá čára od latin
ského D, čili jako prsty is palcem
dohromady stlačené od pra vé ruky
Q, tehdy jest osvětlená část luny v
přibývání, čili první čtvrt; vypa
dá.-li ale osvětlená část luny jako
latinské C, čili jako prsty i s pal
cem dohromady stlačené od levé
ruky C, tehdy jest osvětlená část
luny v ubývání, čili jest to poslední
čtvrt. Aby pak vždycky tatáž po
lovice osvícena, a tatáž zatemněna
nepřestávala, otáčí čili krouží se luna,
tak jako země, nápodobně okolo

'své osy, čili okolo sebe, a těžko
jest tu voliti, zdaliž se má říci, že
se to stává ve 29 dnech, 12 hodi—
nách a 44 minutách, aneb ve 29 a
půl dne. Tento pak čas nazývá se
m ěs le e m souběžným (synodickým),
a dvanáct takových měsíců rokem
měsičným, v kterémž jest 354 dní

8 hodin 48 minut. Jelikož ale s
timto časem oběh země okolo slunce
se nesrovnává, musely se měsíce na
30 a 31 dní, únor na 28 (po kaž
dém 4. roku na 29) dní prodloužiti,
což dohromady činí rok slunečný,
čili raději zemský. Tím se to vy—
světluje, proč v kalendáři proměny
luny ne vždy na tytéž dny v měsí
cích, a proč velkonoce brzo drive,
brzo později připadají. Neboť že
podlé ustanovení na sněmu Nice'
ském r. 325 svátek velikonoci v ý
v onu neděli slaven býti má, která

prvním úplňku luny po jarní
rovnodennosti (21. března) následuje,
tedy musí rozmanitá připadati mezi
2l. března a 25. dubna..

Když luna ve svém úplném
světla na obloze nebeské se uka
zuje, vypadá pti tom při všem po
divně se svým zamračeným obliče
jem a se svými jasnějšimi a bled
šimi ěkvmami. Neboť, jak známo,
není jasnost jednostějně po ní roz—
šířena, nébrž rozličnotvárně. Tim
vodila ona dlouho za nos, jak ne
učené tak učené. Neučeni chtěli v
luně viděti brzo dvé snoubenců., jak
si tam o brzké svatbě povídají, brzo
kostel a věž, bno sv. Davida, jak
na harfu hrá, a Podobné věci více.
Učení pak se domnívali, žejasnějši
části jsou země, od kteréžto papr—
sky sluneční se odrážejí a temnější
části že jsou voda, kteráz paprsky
světlové pohlcuje. Než ale s pol-á
dným dalekohledem (perspektivem ,

jakých v předešlých časech nebyvalo, pořádný vězdář, jmenem
Schrótcr, docela jiné věci na luně
shledal, nežli milence, a věž a Da
vida s harfou, a nežli zem a vodu;
shledal totiž také zem; ale nižádné
vody, nébrž daleké roviny, vysoké
kopce, které vypadají jako vyhaslé
sopky a hluboké propasti, podivaé
spůsoby a spojitosti. A což oni
také jejich stín nepozoroval a jak
se on od večera k ránu pohybuje,
skracuje a prodlužuje? Zdaliž ko



nečně ze stínu kopců a vrchů také
jejich výšku nevypočítal, jako tak
nejaký příklad z Regula de tri,
kterýž se u starších pánů učitelů
obyčejný s „item“ (podobně) zapo
ěína? Nejvyšší kopce na laně jsou
vyšší nezli ty nejvyšší na zemi, to—
tiž 25.000 stop. Člověk, totiž ja,
kterýž jsem toto psal, a při tom
doufal, že s těmito několika řádky
laskavého čtenáře při dobrém a stá—
lem zdraví vynsjdu, má uctivost
před hvězddřem i před božskou vše—
mohoucností, která slabému synu
lidskému rozum a molornost dáti
může, aby on na 50.000 mil vzdá
lené kopce a vrchy vyměřil, které
nasinec (laskavý čtenář jest totiž
tu míněn) ani nevidí. Že pak luna
ani vzduchu okolo sebe, aniž vody
na sobě nema, to by tam člověk
našince ani nevydržel, a ba ani zví
řata nám známá živa býti nemohla.

Stane-li se, že luna, když v
úplňku jest, do stínu země (zatmění)
přichází, zatmívá se buď částečně,
buď úplně; leč při rychlosti jejího
běhu nikdo to přes 1% hodiny ne
trvá. —- Stane-li se ale, že luna v
novu mezi zemí a sluncem tak stojí,
že stín jeji na zem padá, tehdy nám
ons slunce zatmívá. Umění pak
hvězdářské v naší době (jak „810
venskě Noviny“ 1858 č.. 47 píší)
tak dalece pokročilo, že na tisíce
roků zatmění slunce a měsíce,
vzhledem na čas a místo trvání
jeho, nejpřísněji vypočítati může.
Mnohem ale zajímavější jest půso
beni hvězdářstvido minulé do by,
tak že ono až do věků předkře
sťanských zasálínouti a nepochybně
udati může, kdy a kde se nějaké
veliké zatmění stalo. Nové tabelly,
k podobným účtům potřebné, na
své útraty anglická vláda vydává;
čest ale přísného, věem zákonům
nynějšího hvězdářství přiměřeného
sestavení těch tabell náleží dvor— \
skěmu radci Hansen-ovi, direkto
rovi vojvodsko-gothanskě hvězdárny
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A hle, teprv nyní, po více než
2.000 letech, ohjasnilo a ustálilo ny
nější hvězdářství místo a čas mno—
hých příběhů starého světa, o nichž
to se nevědělo, kdy a kde se vlast
ně přihodily. K dosvědčení toho
udáme tl'i příklady : dějepisu, jako
je slovutný anglický hvězdář Airy,
spravce světoznámé hvězdárny v
Greenvichu, dle výše udsných ta
bell vysvětlil. Starověký historik
Diodor jen povrchně spominů, že
když se panuvník Agathokles
plavil s velikým loďstvem svým ze
Syrakus do Afriky, druhého dne po
odjezdu korabů na moři taková tma
nastala, jakoby se den v noc byl
proměnil, jelikož i hvězdy pozoro
vány býti mohly. Díodorem o
psané udalost nepochybně pokazuje
na celistvé zatmění'slunce; a hle,
jmenovaný hvězdář Airy dle Han
sen-ových tabell vypočítal, že 310
roků před narozením Kr. Pána , a
sice dne 15. aug. podlé našeho po—
čítání, na moři středozemskěm, jižně
od města Syrakus, celistvé zatmění
slunce nastati muselo, čím se zpráva
Díodorova úplně potvrzuje. — Dru
hý příklad tento jest: Xenophon
udává ve známém spisu svém „Ana
basis“, že král rský města La
rissy ani po dog přísně obleže
nosti nemohl dobytí, až prý napo
sledy „slunce svítiti přestalo“, tak
že obyvatelé tím přestrašení brány
své králi otevřeli. Dosavade se ani
rok ani den události této nevěděl;
& však výěejmenovený hvězdář vy
počítal, že se dne 19 máje, 556 roků
před Kr. P. celistvé zatmění právě
v tom okolí udati muselo, kde město
Larissa stálo. Třetí příklad: po
všechně se udává., že Thalcs z
Miletu byl první , který zatmění
slunce předzvěstoval; toto předpo—
věděné zatmění udalo se dle děje—

EiSceHerodota právě v čas krutéítvy, kterouž obyvatelé Lidie s
Medy svedli. Nejistou dobu a místo
bitvy této vypátral Air y v ten smysl,
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že se ona (dle ne nehybné ji
stoty toho zatmění) ne 28. máje
584 roku pl—edKr. P. udela, a sice
v kraji, kterýž mezi městy: Sardes,
lkonium, Issue a Ankyra ležel. Dá
se tedy očekávali, že nynější hvěz
dářstvl starověký dějepis, ve pro
spěch jistoty jeho, na mnoha místech
promění.

3. Stálice,
Když člověk za krásné letní

nebo zimní noci v čirém poli stojí
aneb oknem ven se dívá, jaké ne
sčíslné množství nebeských světel,
velkých a malých přívětivě a vesele
se leskne, docela krásněji a jinače,
než když se několik hodin po zá

adu slunce s návrší dolů k vel
ému městu jde nebo jede, a ze

všech domů a ze všech oken světla
bleskotají, což také jest krásné.
Oko se nemůže ani dosti vynadí
vati na toto nebeské divadlo a ani
neví, kterou hvězdu má napřed a
nejdéle pozorovati; a přichází to
člověku, jako by mu každá. hvězda
pravila: „Podivej sena mnel“ Ve
liký počet jest těchto hvězd, které

pouhým okem spati'lclficme a. je vidime, jak jedny zapa aji a jiné vždy
nové a nové vycházejí, avsak mno
hem větši, nesěíslný počet jest těch,
které se nám teprv objevuji, když
oko své broušenými skly a daleko
hledy ozbrojíme. Ku příkladu, zda
liž všickni neznáme mlíčnou cestu,
která se jako široký kmitající se o.
pasek po nebi vine? Onat se po
dobá. věčné mlhové prouze, kterou
slabá jasnost probleskuje. Skly
hvězdárskými ale pomrovauá, pro
měňuje se tato překrásné. svetla
mlha v nesčíslné male hvězdičky,
tak jako když se oknem ven na
kopec díváme, a jenom zeleninubar
vu vidime, už ale skrze obyčejný
dalekohled spad-ujeme strom na stro
mu, list na listu, a je spočítati, ne
chávame pěkne býti. Ba jest k
víře podobno , že kdyby hvězdář

na poslední nejvyšší hvězdu se vy—
mrštítí mohl, která odtud se může
ještě spalřiti, ncbylby ještě u konce,
nebrž nové zázračné nebe, plné
hvězd a mlíčných cest by se před
jeho očima otevrelo, až do neskon
ěenó dalky. Tyto pak hvězdy že
ncproměňuji svá místa, své posta—
vení jedny k druhým hvězdám, jako
druhé oběžnice čili planety, které
okolo slunce obíhají a ku kterými
také naše země patři, nébrž že se
zdají na jednom a tomž místě stati,
preto se nazývají stálicemi.

Stálice jsou tak daleko od nás
vzdáleny, že není už nižádného pro
stredku, aby se jejich nesmírná
vzdálenost vypočítala. Pozoruj: nej
bližší stálice u nás jest bezpochyby
Sirius čili Psí hvězda, kterou pan
fara!- také zná. To se uzavírá z
její velikosti a z jejlho ku podivu
krásného lesku , kterým se nad
všechny ostatní hvězdy stkvi. Proto
ale predce musi nejméně 27.664krůt
dále od nás vzdálena býti nežli slun
ce; nebot kdyby k nám blíže byla,
mohlo by se to věděti, a koule dě
lová v Psí hvězdě vystřelená mu
sela by ve stejné čerstvosti pres
600.000 let dlouho letěti, než by na
zem přišla. Ba mohlo by se ještě
více říci, ale toto necht postačuje,
sic by tomu laskavý čtenář ani ne
uvětil. Jak daleko tato Psí hvězda
(Sirius) od země vzdálena jest, na
podohně tak asi daleko jest onn od
slunce vzdálena. Nebo! na několik
milionů mil to tu ani nepl-i'de. A
však ptetlce něco o této vz lenosti
hvězd budiž zde uvedeno. Seber
všech pět dohromady a čti pozorně,
abys tomu mohl trochu porozuměti.
Jak už praveno, světlo ubíhá v jedné
sekundě času v rovném průměrném
počtu 'prostoru 42.000 mil dlouhou.
()d lnny (měsíce), která něco přes
50.000 mil od země vzdálena jest,
spatří ho oko pozeměanovo asi v
5/. sekundách, od slunce (asi 21 mi
lionů mil vzdáleného) v 8 minutách,



od Jupitera (Krélomoee čili Jovlie,
133 milionů mil vzdáleného) v nc'co
l-ee 52 minutách; od Uranusa (Ne
eštana, 400 milionů mil vzdále

néhn ve více než dvou hodinách;
od 1 eptuna (Vodana, 625 milionů
mil vzdáleného) v 4—5 hodinách;
od nejjasnější stálice ve shvězdenl
Centauru (na 4 biliony mil od země
vzdálené) v 3',', letech; dle Strava
od hvězdy Vega ve shvězděnl Varita
v 9'/, letech; dle Hardinga a jiných
od hvězd

l. velikosti ') asi ve 12 letech
. 202 f) » n u

3. " „ n 39 „
4. |, a n 43 »

fé- „ „ „ gg „
7: : : : 1:50 :

12. „ „ 4000 „
to jest: evětlový pnapršlck , kte—
rý hvězda dvanácté velikosti z
__., __ .-_._

*) Hvezdy okem neozbrojeným viditelné,
dell ne na 6 rozličných velikosti. [lve
zdy codmó velikoati jen velmi ostré
oko vidl; s'nbh' oho jit neroleznů hve
zdy 6. velihosli. avšak i osll-cjšlrnu uchu
v čas nulu měsíce od ptvnl c'lvrti do
úplňku zmiznou hvezdy 4. o 5 veliko
sti; hvezdy !. a 2. velikoui jsou i při
úplňku měsíce \idilelne; hvezdy ale 3.
velikosti daji to v jasne noci dnhl'e ro
zumu. — llvčzd jin-nl velikosti mime
v sevemí polokouli, i znemul "ll-et
nika (zodiaku) odlejlc. IO; hvizd
druhé velikosti 3 ; hvezd třell veliko—
ui lab n tak Počet jejich v ostatních
třídách vtdy lilnéjí zrůslá. llvetfly
pnnl | druhé ončhlere i třetí velikosti
mnji své vlastní jmeno; os'atnl Inevly
uctí velikosti zn:-tl se řeckými litcmmi ;
ostnlnl hvezdy viditelné znamenají ne \!
kazdem soulnézdi čielicemi |, 2. 3 atd.
Ku pl': Souhvězdí Velke medvodice
(Uru major) má 73 hvězd, : nlchito
jmenmitě zn čistka, která vozem sluje,
má 6 hvězd dmhd a [ ttcll \clikosli; :.
oslnlnlch 66 hvězd jsou ješte 3 třetí,
16 čtvrté a 47 pole a šesté \cllholu'.
Na voji první hvhda sluje: Bcnetnáš,
druhá: MizerJl—eu':Alloth; spodni kolo
u voje: Fachol, vrchni,jeho jesthvčxda
lletl velikonti, oluje Magnet; ndnlvr—
ohnl kolo: Dubhe, : zadni spodní;
lalok.
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domnělé dálky 5000 bilionů mll k
nám poslu, dojde po 4000 letech k
zemi, a co se tam nyní v tomto
okamženi děje, to bychom, kdj by
možná bylo, o 40001etech na zemi
zpozorovali. le hvezda-c Hersohla
potřebuje světlo od nejvzdálenějších
hvězd čili od mličnych cest, které
nejlepšími dalekohledy ještě spatřu
jeme, až k nám miliony let. Z toho
pak následuje: Lunu nevidíme tak,
jak nyni jest, néhrž jak před 5/4
sekundy byla; Urenusa, jak asi
pred 2 hodinama, hvězdu v Cen
tauru, jak před 3 lety, hvězdu 12.
velikosti, jak ona pred 4000 lety
byla, a kdyby tato nyní vyhaslqju
bychom toho až po 4000 letech se do
věděli, nebot mezi tím časem by—
chom pol-dd ještě jeji světlo k nám
docházejici spatřovali. Herschel, otec,
jest toho mmčni, ze světlo skoro
:! miliony mil potřebuje, aby od
nejvzdálenějších mlhovjch skvrn,

kterych ljeho 405topovy refraktordosuhl, nám se dostalo. Mnohé
tedy hvězdy už dávno zmizely, prve
nez se nám objevily, a mnohé byl
jináče uspořádany. Pohled na hvezdy
natou oblohu usazuje nám předměty
v nestejném čase, a jakkoli by eo
bledě evilici mlhové skvrny aneb
probleskujioi hvězdová ekupení k
nám blíže pomknouti . tisíce let
zmenšiti chtělo, ktenéž oo mira vzda
lenosti platí , vždy to zůstane dle
známosti, kterou o čcretvosti světla
máme, více než zdánlivé a než pouze
ku pravde podobné, že svetlo vzdá—
lených toles nebeských ncjstaršu ve
smysly padajici znameni o hyundai-i
hmoty podává.

liozumni lidé chtěji ale také
věřili, kde v takovéto vzdálenosti
od nás, v takovéto vzdálenosti od
sebe tak nesčíslné. krásná slunce
(nebot stálice nejsou nic jineho,
nežli to co naše slunce jest) papr—
skuji, tu 26 musejí také obežnico
čili planety a tělesa zemská ku

„každému z nich přináleteti, které
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od něho světlo a teplo a radost
obdrtují, jako naše obětníce od na
šeho slunce, a že musejí na nich
livé rozumné tvory bydleti, jako na
naší zemi, kteréž se radují z nebe—
ského světla a svému Stvořiteli se
klaní a když snad v noci do skvělé
obliby se dívají, kdo ví, snad oni
spattují také unie slunce jako malou
hvězdičku, naši pak zem nevidí, a
nevědí nic o tom, ze byla před něko
lika lety vojna v Italii , a te
Francouzové s Angličany a Turky
a Sardinčany dobyli města Sevasto—
polu, severní pak povnosti Sevasto

olské dobytí nemohli. Oni nevidí
rasu naší země, když jaro plné

květů a letních ptáčků na všech
atromích a křovlch visí, a my ne
vidíme krásu jejich nebeského jara.
— Věčný a všemohoucí Buh ale,
kterýi všechna tato světla rozžehal,
a všechny ty zástupy těles všeho
mira v rukou drží , vidí děťátko se
usmívati na klíně matčině, a nevěstu
plakati nad smrtí ženichovou, a on
ob'ímé zem i nebe, a všech nebes
s 'kou a s milováním.

Ale dejme tomu, a mysleme si,
žeby tito obyvatelé nebeských těles
mohli viděti a věděti, co se na naší
zemi děje, představme si to v mysli,
jakoby to skutečně bylo; to! oby
vatel měsíce by viděl to, co se na
zemi stává., a majíc podobu a. barvu
světlem dále v známost dává, po 5/4
sekundy; obyvatel slunce po 8 mi
nutách, obyvatel Centaura by illu
minaci od roku 1848 teprv roku
1851 spatřil, obyvatel hvězdy Vegy
by ji teprv roku 1860, obyvatel
hvězdy 12. velikosti teprv po 4000
letech zočil; teď vidí on tedy zem
tak jak byla, když bylo Memtis za.
kladůno a Abraham na zemi obco
vaL Pri nesmírném množství hvězd
vaejrosdllnějších vzdálenostech vždy
se nějaké hvězda nalezne, kteréž
zem nyní tak vidí, jak ona v mi
nulosti jednou bývala.

Mysleme si ale, Pěna Boha pro

storou neobsažitelného, se vševědou
cim okem na každém místě vieho—
míra, tu v každém okamžení času
vidi un všechno přítomné a minulé
pojednou; minulé právě tak, jako
by ao to v tomto okamženl dílo.
Tim povstává. dle lidského způsobu
patrné představeni o věevédoucnosti
Boží, kteráž s věudyptltomností sou
visí. a i prostora splývají vjedno.
Stupňovénlm lidské vlastnosti vi
dění byla zde vlastnost Boží smy
slně pochopitelnou učiněna.

Kazdě okamžení dějepisné může
ještě jednou smyslně pojmuto býti.
Zapoti'ebl toliko na oné těleso vše
homíra se vm sliti, na které právě
světlo, nosič ějepisu, z onoho oka
mženl dochází. Vesmír jest ne
amímě veliký! — Můžet se to také
na city, myělénk a podobné vnitrni
děje rozšíriti. aké ony způsobují
tělesné hnutí, kteréž se světlem ne
bo—lietherem, tenkým povětl'ím, ethe
rem čili nadvzduchem zvaným, aneb
jinými prostředky déle sdíleti mohou.
Takt nyní Karel IV. korunuje se
v líhně, Otakar lí slaví vítězství
nad pohanskými Prusy, Metoděj
světí u pritomnosti Svatnpluka ko—
stel sv. Petra a Pavla v Brně, Troja
od řeků dobyta leha popelem, Moj
žíš vede Israelity červeným mol-em,
Adam v ráji oe prochází, a podobně.
Prostora všehomíra obsahu'e jako
archiv všechny události. — éechny
skutky, zjevné itajué. všechny city
a úmysly žijí ve věcnaté skutečnosti
napořád. —-M sleme si, že by oby
vatel nějaké hvězdy 12. velikosti,
s otevřenýma očima a upovédomně
nou chépavostl v takové čerstvosti
k zemi se přibližoval, že by v ho—
dině k ní se dostal, tu by se ve
škerých dějin země, od času Abra
hama až po tuto dobu, za jednu
hodinu dožil. Tato jedna hodina
byla by pro něj tak obsahu plné,
jako doba 4000 let. Tuto hodinu
můžeme dle libosti dohromady até
hnouti, čímž se stane patrným, že



čas nemá na svrchovaného Boha ní
udnčho vztahu. Spolu se tím stá
va i to patrným, že před ním tisíc
let jest jako jeden den, jako bdění
noční.

Když se pak člověk na oblohu
hvězdami posetou divá a nesčíslné
množství hvězd i nesmírnou vzdá
lenost jejich na myslí si uvažu'e,
bývá mu okolo srdce, jako kdyby
na božskou prozřetelnost se dival,
& jakob každá hvězda v ně'akou
prnpově se proměňovala.. jedna
jako by pravila: „Ty, Pane, na po—
čátku založil jsi zemi, a dílo rukou
tvých jsou nebesa“. Druhá jako by
odpovídala: „Onat zhynou, ty pak
zůstane!, a všecka jako roucho zvet
ěejl a jako oděv změníš je, a změ—
něna budou: ty pak tent'z jsi, a
léta tva ne testanou“. reti dí:
„Aj, Bůh ve iký jest, převyšující u
mění naše. V rukou zakrývá svě
tlo, a i-ikazuje mu, aby zase pri
ilo“. čtvrtá: „Hospodin soudí ná
rody, on zkušuje srdce i ledví, před
ním nelze člověku se skrýli'“. Pátá:
„Jako jest rozličná jasnost hvězd,
ježto hvězda od hvězdy se dělí ja
sností: podobně bude i vzkříšení z
mrtvých“. Šestá: „V domě otce ne—
beského jsou ptibytkové mnuzi“.
A všechny jako by jednim hlasem
volali: „Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh
zdstupů, plna jsou nebesa i země
velebnosti a slávy tvél'l

4. Hasnutl hvězd na obloze*).
Častokráte z úst lidí ěedívých,

ty staré doby vychvalujících, usly
šíme podivná slova, že za naší doby
už ani obloha neni tak utěšeně. jako
někdy b*vala, jelikož prý nemá to
lik hvězd, jako někdy měla. Jako
se pak v rozprsvdch lidu častěji
tušení skutečných, jemu důkladnóji
nepovědomých událost! vyjadřuje,
tak i výše zapomenutá.stížnost v jí

.) „Slovensko Noviny“ 1858 od 29. aprile,
č. 46.
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stém ohledu pravdivě jest, ačkoli i
nehvězdářskě oko zajisté žáden pa
trný důkaz toho udati nemůže. K
objasnění věci budteě tu některé
novější důkazy předloženy. Cís.
francouzský minister vyučováni po
dal tyto dni císaři Napoleonovi právě
vyělý 4tý svazek velikého nebevídu
(mappy oblohy), který pod jmenem
„Atlas écliptique“ již 24 částí ob
lohy v tolíkeru mappách sdělil a
tam do 30.000 jednotlivých hvězd,
co do položení a jmena, znaku a
nebo čísla jejich udal, kterážto práce,

Ěode správou slovůtného hvezdátehacomaka postav—eva,nedosáhlou
přísnosti svou spravedlivě podivenl
všech učených obuzuje. Tento sa
m0pis (monograňe) oblohy zvláště
tím jest zajímavý, žejím ddmějši, od
mnohých v pochybnost brané učení o
úplném vyhasnutí některých hvězd
nebeských nepochybně dokázáno
bylo a to sice priklady, do našich
dnů sáhajiczmí. Od té zajisté doby,
co se výše zpominaný nebevid vy
dává., jiz více proměn na obloze po
zo-ováno. Tak jmenovitě v :nebe
ském znamení ryb od roku 1853
ěestero hvězd zmizelo, tak ze se
nyní ani při nejčistší obloze něja
kými nástroji pozorovatí nemohou;
podobné ve znamenl kozorožce zmí
zely tři hvězdy; ve znamení býka
ale ztratí a jedna hvi'zda opět svetlo
své, potom jakz se tam za delší
dobu byla ttúla Podivné toto
hasnuti hvězd obzvláště pro toho
bude zajímavé. kdo sobě v pamět
uvede nesmírnou vzdálenost hmzd.
od sluneční nasi soustavy, tak že
světlo jejich (i při ohromné rych
losti své, 40.000 mil pro kazde oka
mženi čili sekundu) te rv po tisíce
a tisíce letech k nám uchází, tak
že tedy v'ěe spomennté, za našich
dnů zmize 6 hvězdy již před tisíci
roky dcpuětěnim Všemohoucností
(kdo ví jakým způsobem) vyhnaly a
světlo jejich v ncsmlrném letu svém
tak dlouho nám ještě svítilo, až ko

6
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nečně avititi přestalo. O přičinách
amiznutí toho ani jen domnení vy
sloviti nemůžeme; nebo jestliže ka
ždá hvězda slunci našemu podobna
jest., majíc hojný počet jiných, vů
kol ni se točících těles nebeských:
jaká náramná událost musela to
býti, která celou takovou sluneční
soustavu do tmy uvrhla?

5. Oběžnice.
Kdo v nějakém velkém hlavním

městě aneb jemu na blízku život
trávil, může věděti, co to 'est osvě
tlenl čili illuminace, a ja krásně
to vypadá, když k poctě nějakého
velikého pána po celém městě mnoho
tisic malých lamp a svíček současně
se rozžehnea hol-í. Oko se nemůže
ani dost adivati, a všude spatřuje
něco jiné o a krásného. Všechna
ale tato pozemská krása nedá se
ani přirovnati k oné veliké nebeské
illuminaci, kteráž v každé jasné
noci ke cti velikého panovníka nad
všehomírem & nesmírné výšky k
nám dolu bleskotá.

Dlužno pak nám napřed věděti,
že “eat dvojí druh hvezd. Neboť
jakkoli ony všechny, velké i malé,
v nepořádku mezi sebou stáli nám
se zdají, zachovává pí-edce větši díl
z nich rok jak rok totéž postaveni
své jedna k druhé, rok jak rok vy
cházejí a zapadají vtomtéž pořádku
po spolu a po sobě, nižádná se ne
přibližuje k druhé, nížádná se ne—
vzdaluje od druhé. Každý z nás,
kde také jenom jedno souhvězdí zná,
vůz, kuřátka nebo hůl Jakubova,
tent to bude věděli. Jak tyto hvězdy
za jeho mládí stály, tak stoji ony
posud, a kde je v letě nebov zimě
v noci 0 8 hodinách aneb o půl
noci najíti věděl, tamt je v tomtéž
ročním počasi opět nalézá. A tyto
hvěady nazýváme stálicemi. S ně
lzolika ale jinými, jež oběžnicemi
čili planetami nazýváme, vy adá to
jináče. Ty nezachovávají své o jed
nostejného postavení k jiným hvě—

zdám. Když oběžnice, Jupiter na
zvaná, dnes v noci mezi dvěma ii
stima hvezdama stoji, nestojí ona
ode dneška na rok už více mezi tě
mito hvězdami, nébrž na jiném už
mlatě. Vypadá to, jako by tyto hvě—
zdy pro kratochvíl okolo ostatnich
ae procházely, jim dobrou noc aneb
dobré jitro dávaly, a na čas a ho
dinu mnoho nedbaly. Avšak ony
mají svůj pořádek tak dobře, jako
ty ostatní, jenže jinačí. Některé z
nich má laskavý čtenář !. kalen
dáře, obzvláště ze stoletěho. Upo
zorňujeme ale při této příležitosti
laskavého čtenáře na to, aby si na
rozum nešlapal, a nepřikládal tomu
víry, když mu stoletý kalendář po
věrečně vypisuje, a když po stole
tém kalendáři také ostatni někteří
kalendářová papoužkuji, jakoby tyto
planety nějaké vladařství a pano—
vání nad naší zemi a nad povětřím
okolo země a nad lidmi na zemi
měly a vykonávaly *). Majit pak
tyto oběžnice následující vlastnosti
apoltčně:
]. Ony jsou mezi všemi hvězdami

naší zemi nejbližší, mnohem bližší
nežli stálice.

2. Ony se pohybuji ve velikých
kruzích a v nestejné dlouhém
čase okolo slunce, což ty ostatní
hvězdy nečiní. Az této příčiny
přejinačují neustále své posmveni
na nebi.

3. Ony jsou od přirození temná tě
lesa nebeská. Obdržuji světlo
své tak jako naše země od slunce.
Co my v noci na nich vidíme se
svititi, jest slunečný lesk, kterýž
jako ze zrcadla k nám se odrážl
a odbleakuje, tak že ani v nej
temnější hvězdnatá noci od to
hoto utěšeného světla docela o

') U ozorňujeme na pojednání o tom v
„Enravanu'n kalendáři na rok 1854, pod
názvem: „Nebeská mámení v kalen
dáři“ (str. 49 — 58) podané; a z toho
obtláttě, co tam na st. 52 a 53 o tomlo
domneIem panování povědíno.



uštčni nejsme. Každá oběžnice
jest velikinskd koule, která se
vždy a neustále otáčí. Ta ale
polovice, která. právě k slunci o
braceni stojí, ta má světlo, dru
hů pak jest tmavá. Ony mají

roto také den a noc. '
4. běžnice nestojí vždy v stejné

vzdálenosti a ve stejném smeru
k slunci. Protož maji ony, tak

jako naše země, rozhlčné vyrobnipočasí, ve svém způsobu, eto a
zimu.

Z ravých občžnic čili planet
jest ně olik jich už dávno znamo,
totiž:

M erkur (Dobropin), jejž ni
kdo z vás tak snadno nespatřil,
Neboť on ohíha okolo slunce v tak
malém kruhu, a stojí vždycky tak
blízko něho, že ráno jenom brzo
před sluncem vychází, a hned jak
se den rozhl-esku'e, bledne ahasne,
aneb za soumraku večer brzo po
slunce západu zachází, a protož není
ho všudy viděti. Ont jest asi půl
ůetlkrát blíže u slunce nežli my;
a to obnaši předce, že iest osmmil
lionů mil od slunce vzdálen. Rok
trvú na této obéžnici jenom 87 dní,
23 hodin a 16 minut; neboť v ta
kovémto času obíhá jednou okolo
slunce, a ukončuje svůj roční čas.

Zato jest on ale také jenom jednaz ma ých ohěžnic, a sestnáctkrat
menší nežli naše země. Na němjsou
prý hory až na dva a půl míle
zvýší.

Venus (Krasopanl) čili Lada,
jest druhi oběžnice, a tu máme
všichni, ale pod jiným jmenem, to
tiž jako večernici, aneb jako
dennici. Neboť když ve svém
behu okolo slunce, kterýž 224 dní,
16 hodin 49 minut obnáší, z naší
strany pozorována, před sluncem
stojí, tu také o několik hodin spíše
před sluncem chází, a se nám
pak co krásná vezda „dennice“,
ježto se také svťtloneůem aneb ji
tí'eukou nazývá, ukazuje. Když ale
jineho času ve svém oběhu tak stojí.,
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že teprv po slunci vycházeti může,
to ji pro světlo denní a pro lesk
sluneční viděti nemůžeme. Nevidi
telné jde ona po celý den za sluncem,
jako dítě za svou maminkou, a teprv
až slunce zašlo, když se na zemi
brzo svíčky rozžehejl a na klekání
se zvoní, objevuje se ona na obloze
západní, a k 'i nazýváme večer
nícl, ane ta é večerní hvě
zdou, zviřetnici aneb i nedvědici.
Tato hvězda jest iedinků mezi vše
mi, která nejen z dálky nám lesk
ukazuje, nébrž itakó nějaké šero
na zemi způsobuje a tudyž také
stln dělá. To pochází od její bliz
kosti, kteréž nekdy jenom asi šest
millionů mil obnáší, ješte slunce
samo 21 millionů od nás vzdáleno
jest. Z toho může si takékaždýsna
dno vypočítati, že tato oběžnice 15
milionů mil od slunce jest vzdálena,
a v takové dálce okolo slunce svou
drahu koná.

Také světlo večernice nebývá
vždycky stejné. Někdy se třpytí v
nejkrásnějším lesku, někdy opět
bledéji, a zde. se i menší býti.
Hvězdáři vlak ale už dávno svými
dalekohledy příčinu toho vypátrali.
Venuše má totiž, ze země pozoro
vána, své přibývající a ubývající
světlo, jako luna, & to jest velmi
pochopitelné. Neboť ješte ona jest
velika koule, a proto jenom jedna

človice její od slunce osvěcovdna
býti může, co zatím na druhé polo
vici noc a tma jako v pytli jest,
může se často státi, že se jenom
půlka, ba ještě méně z její osvícené
stran k zemi obrátí.

čce ale 'esté paměti hodnej
šího vypátrali vezdai'i pomocí nei
silnňjěícb dalekohledů Ve večerníci.
Onat totiž není tak jako naše země
docela hladkou koulí, a má právě
taktéž jako země své kopce a údolí,
a ačkoli jest o něco menší nežli
naše země (má totiž 1678 mil v
průměru a země nase 1720 mil),
má pi'qdce kopce, které nad nej
vyssi kopce naší země čtver i pa
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teronšsobně co do výšky předěl,
jsout až na šest mil zvýší, jak to
hvězda!-i ze stínů jejich na vlas vy
počítati vědí. '

O tot must podivuhodné vyra
žení býti, takovýmto dalekohledem
v tmavé pozemské noci šest millionů
mil daleko do osvíceného světa se
dívsti, uvážíme-li, jak mnm-hovyra
žení už to způsobuje, když a kopce,
na nějž jsme vylezli, jen do údolí
se odivati můžeme, kteréž očinaše
nikdy ještě nebyly spatřily! Ještě
domáčnějšt a llbezně'ší ale muselo
by podívání do to ovéto hvězdy
býti, kdybychom také viděti mohli,
co na jejich kopcích roste, jaký do
bytek, jaká zvět- se tam pase, jací
lidé tento dobytek pasou, a co jinak
dělají a provozují ve své jasné, po
větrné výšce.

Tu jest viděti lidskou zvědavost.
Jak mnoho se toho vl, rádo by se
ještě více vědělo.

Merkur & Venuše jsou dvě
jediné známě oběžnice, které mezi
sluncem a zemí stoji , kteréž jest
třetí oběžnici našeho slunce. Dále
za zemi krouží se delči už čas
známé oběžnice:

M ar síSmrtonoš), kterýž okolo
slunce dráhu svou v 1 roce 321
dnech a 17 minutách vykonává, ve
vzdálenosti od slunce 32 milliqnů
mil. Průměr jeho má 1006 mil.

Jupiter (Kralomoc), kterýž
drahu okolo slunce v 11 rocích 315,
dnech ve vzdálenosti od slunce 108
millionů mil vkanévě. Hmota pak
'eho převyšuje hmotu země 1474
“ t. Průměr jeho obnáší 19.566

mil. Pamětihodné na něm jsou tři
chmurné pasy, z kterýchž jeden už
200 let v témž položení trvá.. Zs
krývajl—limu oblohu tak jako naše
oblaka nám, tedy část jeho povrchu
asi 100000 čtverečných mil zvící,
už po 200 let má. nebo zatažené a
a pochmurné. Okolo něho“ obíhají
čtyry luny čili družice.

: okolo něho dvojnásobný kru
rýž od něho na 5720 mil odstšvé,

Saturn (Hladolet) otřebuje
k vykonaní své dráhy oko o slunce
29 roků 166 dní, jeho ak vzdá
lenost od slunce obnáší 1 millionů
mil, a průměr jeho tělesa má. 17.263
mil. Okolo něho cbihů a jej na ce
stě okolo slunce sprovází 7 družic

(lun, měsíců). Pamětihodný p ljest, te

a llOOkrát větší jest nežli měsíc.

U r an u s SNebeštan), kterýždráhu svou oko o slunce v 84 le
tech, 8 dnech vykonává; tak dlouhý
jest rok na této oběžnici. Hmota
její má 7564 mil v průměru. Okolo
ní obíhá. a _ji eprovézl 8 družic;
byla pak teprv r. 1781 od hvězdáře
Herschla vypátréna. Ačkoliv jest
400 millionů mil od slunce vzdá
lena., předcs může slunce i také ji
důstatečně zahřívati, poněvadž její
obor vzduchový jest velmi hust'.

Vzduchový obor na Merkuru
mě jen '/„ té hutnosti, co obor naší
země, a tím se nesmírné sluneční
horko znamenitě mírní; nebot čim
hustější vzduch oběžníci pokrývá,
tím větší horko slunce na ní vyvi
nuje. Venuše má též jen na polo
tak hustý vzduch jako země, Mars
ale 2krát, Jupiter 27krát, Saturn
90krát & Uranus 361hrát tak husty'.

Neptun (Vodopan) jest po—
slední oběžnice v naší soustavě slu—
neční. Při vypátrání této oběžnice
jest ts okolnost velmi pamětihodna,
že bylo od hvězda!-e Leverriera v
Paříže r. 1846 vypočluno a vymě
l'eno, kde se musí poslední oběžní
ce naší sluneční soustavy nacházeti,
& te rv za půl roku totiž 23. září
184 ji také skutečně v tomtéž ml—
stě na obloze vypátral hvězdě!-Gall
v Berlíně.

\V nynějším pak devatenáctém
století bylo mnoho jiných menších
ohěžnie vypátráni), kteréž se pla—
netoidy nazývají, a svou dráhu



mezi Marsem a Jupitrem okolo slunce
vykonávají. Skrze dalekohledy jest

astreoidy, čili hvězd
likosti. Jsou! pak
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9 — 11 ve
le času jejich

je pozorovati jako malé hvězdy vypatráni následující:

monument-usto—

Jmeno.

. Ceres (Živčna)

. Pallas (Mudřena)

. Juno (Královna)

. Vesta (Čistčna)

. Astrea (Hvězděna)

. Hebe (Čišena)
. Iris (Dužena)
. Flora. (Květena)
. Metis
. Hygien
. Parthenope
. Viktnria

Egeria
lreno
Eunomia

. Psycho

. Thetis

. Molpomene

. Fortuna

. Maasilia

. Lutetia

. Kalliope
Thalia
Themis

. Phokáa

. Proserpina

. Euterpe

. Bcllona

. Amfitrite

. Urania
. Eufrosyne
. Pomona
. Polyhymnia
. Circa
. Leukothea
. Atalanta

Fides
. Leda
. Laetitia
. Harmonia
. Dafne
. lsis

R01: a den vy

1 .

28.
. září1

29.
8.

pátrání.

ledna 1801
března 1802

1804
hlezna 1807
prOsince1845

1. června 1848
13.
18.
25.
12.
11.
13.
2.

19.
29
17.
17.
25.
22.
19.
15.
16.
15.

. dubna

. listop.

. října

fl

. řijna

. lědna

. brezna
'.. května

1841
1847
1848

„ 1849
května 1850
září 1850
listop. 1850
května 1851
červenc.1851
brezna 1852
dubna 1852
června 1852
srpna 1852
září 1852
listopad. 1852

1852
prosincel 852

I 853
1853
1853
1853
1754
1854
1854
1854
1855
1855
1855
1855
1855
1855
1856
1856
1856
1856

„ 1856

srpna
řůna
dubna

I'
května

března
11

červce
záři

„
dubna

února

Hvězdářojme
no jenz ji vy- Čas oběhuokolo

pami. slunce.

Piazzi 4 roky 221 dnů.
Olbers 4 „ 226 „
Harding 4 „ 131 ,
Olbers 3 „ 230 „
Hencke 4 „ 50 „

_ n 3 » 284 »
Hind 3 „ 554 „
Hind 3 „ 98 „
Graham 3 „ 251 „
de Gasparis 5 „ 217 „
de Gasparis 3 „ 292 „
Hind 3 „ 207 „
do Gasparis 4 „ 49 „
Hind 4 „ 58 „
de Gasparis 4 „ 113 ,.
dc Gaspsria 5 „ 21 „
Luther 3 „ 330 „
Hind 3 „ 147 „
Hind 3 „ . 295 „
de Gasparis 3 „ 264 „
Goldschmidt 3 „ 291 „
Hind 4 , 354 „
Hind 4 „ 110 „
de Gasparis 5 „, 153 „
Chacornac 2 „ 363 „
Luther 4 „ 120 „
Hind 3 „ 263 „
Luther 4 „ 240 „
Morth 4 „ 23 ,
Hind 3 „ 203 „
Ferguson 5 „ 147 „
Goldschmidt čas oběhu jest
Chacornac posud neznámý.
Chacornac
Luther
Goldschmidt “
Luther
Chaoornac
Chaoornao
Goldschmidt v Paříži
Goldschmidt
Pogson v Oxfordě



Jmeno

43. Ariadne 15. dubna
44. Nysa 27. května
45. Eugenia 26. června
46. Hestia 16. srpna
47. Aglaja 15. září
48. Doris 19. „
49. Pales 25. „
50. Virginia 19. řijna
51. Nemausa 24. ltdna
52. Europa 4. února
53. Kalipso 4. dubna
54. Kasandra 4- „

Hvězdářsjme
Rok a den vy—no, jenž ji vy

pátráni pátral

1857
1857
1857
1857
1857
1857
1857
1857
185%
1858
1858
1858

PogsOn
Goldschmidt
Goldschmidt
Pogson v Oxfordě
Luther v Důsseldorfu
Goldschmidt
Goldschmidt
Luther
Laurent v Nimes-u městě
Goldschmidt v Patili
Dr. R. Luther
Goldschmidt

Od té doby bylo jich opět přes dvacet objeveno, ano r. 1861 za 5
měsíců bylo jich 7 objeveno, tak že se jich 69 počítalo.

Čas obřhu 32tě této malé oběž
nice čili planetuidy jakož inásle
dujícich není posud počtářsky vy
pátrán; 45tá od malíře a spolu hvě
zda!-e francouzského Goldschmidta
vypátraná k uctě francouzské cí
sařovny nazvána 'Pst Eugenia, při
kteréžto príležitosti byl Goldschmidt
křížem rytítským radu čestné legie
poctěn.

Jsout pak také ještě jiné oběž
nice a hvězdy pohyblivé, nežli ty
co obíhají okolo naši-ho slunce, a
jiná také tělesa dosti hmotná, kte
ráž ale nesvítí a nám neviditelná
jsou. Pouhým vypočtením viditelných
hvězd byly už také, zvláštěvnejno
vějšim čase, objeveny hvězdy nevi
ditelné. — Takt seznal Pařížský
hvězdář Leverrier z obzvláštnillo po
hybování oběžnice Urana, že nad
ním ještě nějaké. "iná státi musi,
& určil, kde sei gy se nacházeti
musela; po půl roku byla. také
prvně s hvězdárny Berlínské vypa
trána a Neptunem nazvána. Avšak
z pohybování viditelných hvězd uza
víralo se už také na. neviditelné,
kterýchž nikdy spatřiti nelze. Bessel
v Králmci dokázal, že musí jakési
nám neviditelné temné teleso býti,
okolo něhož Sirius hvězda v 50

letech a asi 35 dnech oběh koně;
těleso, jehož hmota tak velká jako
3/, hmoty slunce býti a vzdálené
na 2'j, sekundy od Siria státi musí.
Okolo podobného pro nás neviditel
ného tělesa v prostřed stojícího,
kteréž také asi 2'/: sekundy vzdáli
stojí, pohybuje se hvězda Prucyon
asi v 55 letech, hvězda Spika ve
shvězdčni Panny vykonává asi v 44
letech oběh o těleso našim očím
skryté, kteréž od ní jen 0/10sekund
vzdáleno jest. Ještě o krok dále do
neočekávaně nové vědomosti o
obloze nebeské uvedl nás kapitán
Jakob v Madrasu (městě ve Vý
chodní Indii), že krásna hvězda v
Centaura ze dvou hvězd pozůstává,
z nicht ta meněi asi v 80 letech
okolo tě větší obíhá, to se vědělo.
Obě představuji se oku skrze da
lekohled jako samy svítící slunce,
a předce jest ta menší, jak kapitan
Jakob dukázal, jenom lunou, která
planetnímu tělesu, nám neviditelné
mu, pridružena jest aje nim co s
oběžniel pospolu dráhu okolo svého
slunce, uprostřed stojícího, vkaná—
vá. Neviditelná (tmavá) země tam
má tedy menší slunce u sebe, které
asiv lOti našich letech menší dráhu
okolo své planety čili oběžniCe, a



v 79 letech větši drahu okolo vět
šího slunce vykonává. Také hvězda!“
Mšldler nalezl ze svých pozorováni
krásného dvouhvězdl v bližencích,
že podivná pohybování těchto dvou
hvězd jenom tak se vysvětliti dají,
když se přijme, že jiná třetí nam
neviditelná hvězda se tam nachází,
okolo níž ony obíhají.

Laskavý čtenář z toho může
pozorovati, jaké divy božské vše—
mohoucnosti tam na hoře nad námi
jsou, a že k tomu ani jeho zrak,
ani jeho rozum nevystačí, aby je
vyzpytoval.

6. Vlasatice.
O vlasatícech čili kometách dalo

by se mnoho l'ici, proto že se o
nich mnoho nevl. Avšak nechce se
mně tlm zabývati, abych lidem něco
pověsil, na pi'tklad nějakého bulíka,
a protož toto vypravování o vlasa
ticech jenom zkrátka odbudu, ačkoli
vlasatic hezka trocha jest. Počet
jejich, jak se o tom ve spisech dě
jepisců zminka dě'c, asi na 500 vy—
stopuje. Teď, kde hvězdář-is velkou
pozorností na oblohu ku prospěchu
vědy se koukají, a Vlasatice jenom
dalekohledy spozurovatelně jim ne
ujdou, mohou se průměrně na rok
více než dvě vlasatice čitati. Roku
1857 bylo šest vlasstic ověem že
'en od hvězdárů dalekohledy na o
loze zpozorováno. Takováto vla

satá hvězda jest vždycky velmi pa
mátn*m úkazem, když ona tak z
nen ání, bez opověděnt a bez obe
slání na obloze se objevi a stojí, a
ani necekne, zvláště takové, jako
roku 1680, ježto čtyrykrát větši
byla nežli večernicc, aneb jako
r. 1811, díle r. 146 před Christo—
vým norozenlm, která tuším nad
slunce větši býti se zdála, aneb r.
1769, jejíž ohon přes čtvrtou čast
oblohy přcsahoval, aneb když se
dvě najednou objevi, což se už také
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stalo. Tehddž se to vždy tak po
době, jako by milý Pán Bůh k hvěz—
ddřovi řekl: „Myslíš, že jsi už ho
tov, a že hvězdy nebes všechny
znáš? Ai, zde jest také jeětě jedna,
kterous posud nikdy neviděl, a teď
také nebudeš ani věděti, co s ni
máš započiti. Jiní pak lidé se také
zvědavě a s podivenlm na takové
podivné těleso dlvajl , a maminka
je dítěti ukazuje žkouc: „Hlehle,
jak podivná jest všemohoucnost
Božíl“

Vlasatice mají s oběžnicemi
mnoho podobného, a nápodobně o
bihsjí okolo slunce, avšak ředce
podobou i během jsou od 0 ěžnic
velmi rozdílné. Světlo jejich jest
nejvice bledě , jako světlo oběžnic,
avšak ho nemaji od slunce jako o—
běžniee, nébrž své vlastní. Ony se
jen zřídka kdy zrakům našim obje
vují. totiž jen tehdáž, když na svých
okolo slunce obvejčité konan ch
dráhách z nesmírně hloubky ne es
k slunci blížc přicházejí a tím spolu
i v blízkost naší země vcházejí.
Při tom jest pohybování jejich tím
rychlejší, čím blíže ke slunci se do
stavaji. Těleso je'ich jest kulaté,
avšak nikoli tak utne jako naší
země aneb jiných oběžnic. Dle po
zorováni mnohých hvězděřů jsou 1.
Vlasaticebezc všeho jádra, 2.Vlasatice,
jejichž jádro jest mlhovité a snad i
průhledné, jakož na příklad skrze
vlasatici roku 1811 dne 18. září prý
dvě obyčejné hvězdy viděti bylo,
tak též Herschel uprostřed vlasatice
bez jádra se objevivší r. 1795 hvě—
zdu 6. velikosti spozoroval, aStruve
rozeznal dne 28. listopadu 1828 v

rostl'ednim dilu vlasatice, kteráž v
krátkém času dráhu svou vyko
nava, patrně hvězdu ll. velikosti,
a 3. vlasatice, kteréž jasněji svítí,
než oběžnice a jejichž jádro jest
bezpochyby hutné, tuhé a nepro
hledné. Jsou pak tělesa vlasatio
velikým oborem mlhovým obklo—
pena, který se často jako dlouhá
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kštíce aneb ohon na nebi prodlužuje,
od čehož i jmeno Vlasatice obdržely,
aneb dle latinského slova coma. —
vlasy — kometa nazvány jsou. 0
hony tyto jsou z latky velmi řídké,
mlhovité, tak že svetlo jiných hvězd
za nimi na obloze jsoucích, je pro
ráží, a ony se v tomto ohledu při

odobniti mohou ]: nebeskěmu pevu,
kterýž místo barevných ok hvězdy
na perách ocasu má. Ohon tento
nesouvisívá s vlasaticí v jedno, né
brž vypadá. raději jako vlající rou
ška za hlavou se táhnoucí; z
toho pak, že po stranách a krajích
jest světíe'ší, u prostřed bledší,
řidší, soudí se, že t to ohony mají
podobu dutého kužele. Obony tyto
nabývají nekdy VGIIké délky, tak
na příklad ohon vlasatice od r. 1680,

jenž 'jako ohnutá turecka šavle vy—pada , byl přes 41 milionů míl dlouhý,
ohen vlasatiee od r. 1769 přes 16
milionů mil, a mnobOnasobné ebony
vlasatice od r. 1749 měly na 3 mi
liony mil a ohon vlasatice od r.
1811 měl v září na půl milionů míl
délky.

Co se času týká, v kterém vla
satíee svou dráhu okolo slunce vy
konávají, ten jest velmi nestejuý,
jakož i délka je'icb drah nestejná
jest. Některé vykona'í tuto dráhu,
když se totiž opět do blízkosti slunce
vracejí, třebas prý v 1000 letech,
jiné v 5(l0,jiné \'e3300,jinév 75 le
tech, jine ještě vkratěim čase, jako
na příklad jedna v til/„ jiná a 5'/.
a jedna do konce jen v 3'/, roku.
Jsou! to ovšem také Vlasatice, jež
pouze ozbrojeným okem pozorovati
lze. Ze všech pak známých vlasa
tíc nejvice k nám pozemčanům se
približila ta od r. 1770, totiž už na
368 pnloumřrů země čili 'res 300 ti
síc mil. Prostřední vzdá enost luny
od země obnáší 50.0le mil. Vlasa
tice tedy rd r. 1770 byla v největší
k nám blízkosti ještě šestkrát dále
od nás vzdálena nežli měsíc. \'lu
salice, které se k nám nejvíce pri

blížily, ačkoli předce dosti vzdáleny
b ly od drahy, kterou naše země
okolo slunce obíha, jsou následující:

nejmenší vzdalenost
od drihy Země míl ,

od r. 10:40 112 polouměrů čili 96,320

Vlasatice

„ „ 1054 215 ,. „ 184.900
„ „ 1805 “260 „ „ 223.600
„ „ 1742 330 „ „ 283.800

„ 1770 3-16 „ 297.560
Když se Vlasatice nejvíce ]:

slunci sbližujl, tu procházejí naši
soustavu sluneční, a přicházejí do
vníti- drah oběžnic, a často probí
hají i mezi merkurem : sluncem.
Nebylo by tedy nemožné, že by
víasatice s naší zemí někdy setkati
se mohla, avšak toto Setkání v ne
smírné prostoI-e nebeské, v jaké se
nebeská. tělesa pohybují, jest velmy
pravdě nepodobné. Pri vlasatici v prů
měru čtvrtcu část průměru naší země
mající, což by se temět za největší
objem jádra víasatic vziti mohlo,
bylo by, dle vypočítání mezi 281
miliony ádů sotva jednou možná.,
aby se oil! tyto tělesa setkala. A
jaký by byl napotom toho následek
pro naši zem? Takový, jaký jest
následek ro vozy na železné dráze,
když pru ce jedou a komár v letu
do nich vrazí. V nejhorším pádu
by to pro naši zem vypadalo, jako
když velká mlha na ní povstane,
aneb když déšt lili začne, aneb
když boutka se strhne a nějaký po—
větrný kámen z povětří na zem
spadne. Z toho atrno tedy, že
všeliký strach a obávaní v ohledu
tomto jest bezdůvodný.

Ale vlasatíee znamenají vždycky
nějaké neštěstí. — Ano, kdykoli se
nějaká vlasatice objevila, bylo po
zorovati, že do dne do roka nějaký
potentat umřel, že byla někde vojna,
že se strhlo zemětřesení, že velká
města vyhni-ela, že panovala nakaž
liva nemoc mezi lidmi nebo dobyt
kem, aneb mezi bylinami, že p'riila
hejna kobylek, že cukr nebo škrob
přidražil, aneb že byl buď suchý



aneb mokrý rok, že mnoho krupo
bití neb sněhu adne, že řeky vy
stoupily a povo ně způsobily, aneb
že se předce něco stalo, z čehož
nikdo radost míti nemohl Tomu
ale n má se tak rozuměti, jako by
to ta vlasatice byla z ůsobila a té
hož neštěstí příčinou yla, aneb že
by se byla proto objedlu, aby to
jako nějaký poštovský oznámila.
Kdo chce z vlasatic neštěstí na

zemi predpovklatibvede se mu tak,jako oné paní v ariži, kteráž by.
dllc v ulici Saint Honoré, kdykoli
k oknu přistoupila, vždycky kočáry
okolo jezditi viděla, a konečně se
domnívala, že ona jest jedinou při—
činou tohoto ježdění, jl k vůli že
se to stává. — Vlasatice o nás a
o všech nehodách, které nás potká.
vail, nic nevi. Ona přichází, když
její hodina vyprší. ha jiných oběž
niulch může se tak dobře viděti,
jako na naší zemi. My ak zde
dole, v tomto slzavém údoli , s na
šimi strastmi a slastmi, žalostmi a
radostmi, s našimi srdccmi, plnými
strachu a naděje, s našimi rozkoš—
nými zahradami :: trucl'divymi hřbi
tovy, my jsme v ruce Božl.- Avšak
na naši daleké zeměkouli stává se
někde, před mot-em nebo za. mořem,
každičký rok jistotně nějaké velké
neštěstí, tak že ti, jižto z vlasatic
zlé pohromy prorokuji, vždycky vy
hráno maji, at si ona při'de, kdy
koli chce. Právě tak, ja o kdyby
nějaký chytrák v některé veliké
vesnici (třebas by to ani česká
vesnice nebyla, kteréž pro svou
velikost u Němců do přísloví vešly),
aneb v některém městysi, v novo
roěnl noci na věži stál, na hvězdy
se díval a pravil: „Já vidím odivné
věci tam na hoře, tento ro umi-e
někdo ve vesnici.“

Když tedy krásné vlasatice na
obloze zrakům našim se objeví. a
z nesmírné dálky vždy krásněji a
jasněji přichází a čím blišžl nás,
vždy přívětivějšl a veselejší se stál
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vě; a pak na obloze každou noc
jako posvátné večerní požehmlní vy
padá a se téměř knězi kostele
jdouclmu a svěcenou ou kropl
cimu podobá, aneb nějakému vzne
ěeněmu dobrému příteli země, lite
rýž s toužebností k ní pohlíží; a
když takováto vlasatice napotom se
od nás opět vzdaluje, denně třebas
o 300.000 aneb i o 500.000 a více
mil, a vždy víc a více blednc, a
zasmušilejši se stává, jakob to ji
k srdci šlo, že se opět vzděliti a
se s námi třebas na několik set
let loučili musí: poznával v tom
všemohoucnnst Boží a obdivuj se
moudrosti Boží. i klaň se Tomu,
kterýž to všechno stvořil a řídí a
spravuje. Nedbcj tedy na toho,
kdoby z objeveni vlasatic zlých věcl
předpoviděnlm strachu tobě naha
něti chtěl, a usměj se tomu, jenžby
očekával, že mu za příčinou vlasa
tice bude slivovice s nebe pršeti.

Závěrečné při ominame vlasa
tiei od r. 1858. l,)rvně byla spo—
zorována, že se k slunci na své
dráze blíží, od hvězdáře Donatiho ve
Florenci v Italii, a proto také po
něm nazvána jest kometon Dona—
tiho. S očétku okolo 12. septem
bru jen ystrěmu oku po západu
slunce viditelně objevila se povlovně
v úplně skvělosti světla svého dne
28. septembru, a dne ]. oktobru o
2 hodinách po půlnoci byla ve svém
přisluní (perihelium), tehdáž byla
12 milionů mil od slunce a 15 mi
lionů mil od země naši vzdálena.
Od toho pak dne obrátila se vlasa
tice ta v běhu svém k 'ihu, a při
bližovala se ještě více zemi naši
a tím i co do světla svého zrůstala.
Dne 2. oktobru protahoval se veli
kímský ocas komety, která se ke
hvězdě první velikosti, Arkturu, při
blížovala, až po hvězdu Benetráše
hvězdu na konci voje velkého vozu).
pravdovou délku ocasu toho uda

vala Videnska c. k. hvězdárna v
míře 20 stupňů. později až 30 stop.
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miry nebeské čili na 10 milionů
mil zeměpisných; ze zdánlivého ale
průměrů jádra čili hlavy komety
dal se skutečný průměr tělesa
1.300 míl vypočitsti. Jádro komety
nebylo zřetelně ohraženo, a čím více
se apud-chovalo zvětšovacích nástro
jů, tím více se ztrácela jasnost ob
rysů. Světlo jádra bylo na straně,
kam se kometa pohybovala jasnější,
což jest patrným svědectvím. že
útlá látka komety odporem actheru,
po nesmírné obloze rozplynutélu,
něco ztlačená i více světla vydává.
Ocas nestěval se od 2. oktobru sice
patrně delši, ovšem ale vždy jas
nější. Dne 5. oktobru stále. velmi
blízko pod hvězdou Arkturem, což
velmi zajímavý úkaz na obloze po
skytlo, an bylo viděti Arktura za
hlavou čili jádrem komety. Dne
9. oktohru dosáhla největší míry
světla svého, týž den byla od naši
země lí milionů mil vzdálena, ted
něco přes polovici té vzdálenosti,

jako jest slunce od země naši vzdáene, : 220krát tak daleko, jako jest
měsíc od země naši vzdálen. Že
ale nové světlo měsíce už dne 7.
oktobru nastalo, činilo po 9. okto
bru pozorováni vlasstice přítrž, kte
ráž rychlým během k jihu se obrá
tivši v několika dnech na to dne
20. oklobru docela na jihozápadní
obloze zmizela. Dne 14. novemhm
dotkla sei tě plochy, v které dráha
země naši leží, na kterémz ale místě
země naše už dne 7. septemhru
byla. Z porovnání dráhy této ko—
mety okolo slunce uznávali někteří
hvězdáři, že jest ona tatáž kometa,
která se za času Alexandra Velkého
ukázala, tak že by tedy v oběhu
svém vůkol slunce 2102 roky po
třebovala. Za panování tedy Karla
Velkého byla by ve svém odsluni
(aphelium) bývala, t. j. nejvíc na
své dráze od slunce vzdálena (asi
6.800 milionů míl). Ve svém při
sluní uletěla kometa za hodinu
27.000 míl. Slovůtný hvězdář Cha

cornac v Paříži pozoroval dne 26.
septembru v nástroji optickém („Ara
govým polariskopem“ zvaném) pa

trné zabavení světla komety, což
jest nepochybným důvodem, že tato
kometa nema světla vlastniho, ale
že sviti jenom světlem od slunce
odraženým, jako měsíc; co by pak
i o všech komctůch platilo.

Podzimek a zvlášť měsíc oktobr
roku 1858 byl teplý. í. novembru
ale začalo mrznouti a 4. ukázal se
snih. Zima dosáhla v Brně 10
stopňů pod nulou, na českém nk
Rudohoři a po Německu v o oli
města Jeny dne 28. novembru až
— 21 stupňů Reaum. Mrzlo po celý
měsíc, decembr byl teplý.

Ostatně odotknouti sluěno, že
tato kometa yla téhož roku (1858)
už pátá, která. se v tom! roce byla
objevila; a ku konci septembru byly
spolu nadzminčnou komelou Dona
ti—hotaké ještě dvě komety na ob
loze, avšak jen oku ozbrojenému
viditelné; obě patřily k občasným
kometám, byvěe už vícekrát při
svém návratu pozorovány. Jedna
byla kometa Enke-ho, k úctě hvě
zdáte Eňke-a tak pojmenována. kte
rýž vypočítal a prohlásil, že se ona
po 3 letech a 109 dnech vždy spát
kem navrací; druhé. byla též po
dobně občasná kometa, hvězdářem
Faye-em roku 1843 objevena a ú
čtům podrobená, kteráž k oběhu
okolo slunce 7 roků a 163 dní po
třebuje. — Před tím se poslední—
kráte roku 1851 byla objevila.

7. Padavé hvězdy.
Jak známo, říká se, že se

hvězda očistila, a že výkaí
hvězd padá. na zem, avšak hvězdy
neberou pro počistováci a také vý
knlu neposilaji na zem, na meze a
louky a na pole, k tomu mají tu
ším trochu daleko; neboťjsou mnoho
milionů mil od naší země vzdáleny.
Ty pak látky, které se v letni dobu
někdy na poli a obzvláště včasně



ráno na lukách ve větších neb men
ších kouskách nalézají a se huape—
nině podobají, a která obecný lid
za výkal čili očistění hvězd pova
žuje, ty nejsou nic jiného, leč ne
čistota, kterou tak zvaný slimák ry
ěavý (lymax rufus) z těla svého vy
dává. Také se říkává, že hvězda
padá, když v povětří jet viděti,
hvězdový blesk letěti; avšak hvězdy
jsou od'ruky Všemohoucího dobře
na obloze upevněny, & zachovávají
pravidelně beh svůj, a na minutu;
nebot stojí pod ostrou dohlidkou.
Nač ale zapotřebí rozumnému čte
náři takového něco ještě dlouho po—
vídstí? Jakýsi však voják na stráži
nemusel rozvažování o viemíru ni
kdy čísti ani v kalendáři ani kde
jinde. Zbůru dolů, a dolů zhůru
sem tam chodě, dělal sobě v mysli
addici, počítaje povzbuditelné rány
a ětucholce, které při rozličných
příhodných příležitostech už obdr
žel a si podržel, brzo zas, aby ne
byl pořád v jednom, pozoroval stří
davě sousední domy a makovice na
nich, a věže v lesku luny, kteráž
právě v poslední čtvrti byla, a mezi
jiným zabloudil očima svýma na
hvézdárnu, na níž hvězdáři se zdržují
a pozor dávají, co se v noci na
nebi děje, aby to věděli. Na 'ed
nou vystrčil jeden z hvězdářů ale—
kohled (perspektiv) a díval se po
jedné hvězdičce.
„Co pak ten tam nahoře chce se
svou foukaěkou ?“ Neboť měl dale—
kohíed za foukačku, skrze kterou
chlapci buď hřebík se střapečkem
na hlavičce aneb pouze jen hliněné
kuličky vyfukují a tak střílí. Když
se na něj po nějakou chvíli nepo
hnutě byl dival, pomysil si, „ten
ale měří dlouho.“ Konečně padala
hvězdička, jak se tomu obyčejně
říká. 'I'u pojala vojáka. podíveul a
žasnutí. „Na mou kuší,“ pravil po
lohlasitě, „ten to znáí“ On totiž
myslil, že hvězdář na jednu hvě
zdičku mířil a jí s nebe sestřelil,

Voják si myslil : 
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tak jako se vrabec se střechy se
střelí. „Ta dostala svůj díl,“ pra
vil, „ta už nepřijde více." Usmívá
se laskavý čtenář tomuto vojáku,
ale viděti to mu po očích, že by
předce rád taká věděl, co to jest s
tím tak zvaným padáním hvězd?

Na některé částce jasné oblohy
ukáže se drobounké,větií nebo menší
hvězdě podobné světlo, které po ně
kolik okamžení velmi prudce po 0
bloze letí s napotom opět tak rychle
hasne, jak rychle se ukázalo. Ne—
kdy pu'zůstane za hvězdou člépěje
letu jejiho, která jeětě po zhasnutí
původního světla několik okamžení,
a víc a více blednonc, trvá,
až i tato světlá dráha pomalu vy.
hasne. Obyčejně bývá'toto letící
světlo samo 'ediné, avšak se nekdy
pozoruje, jakoby v letu drobně "
skřičky ze sebe vydávalo, někdy
pak se jenom při vyhasnutí hlav
ního světla okamžitě, na vše strany
prskající jiskry zjevují. Ukaz tento
mnohem patrněji padá v oči, jestli
že v podoběvětší ohnivé koule
na obloze vystupuje. Výbuch ohni
vé koule stává se obyčejně 2 úplně
jasné oblohy; někdy se ale před
výbuchem ukáže jakýsi obláček,
jcnžto se rychle sejme (zažehne) a
pak prudce, jako ohnivá vždy víc
a více zrůstějící ajiskry vyhazujicí
koule po obloze letí, až naposledy
u prosti-ed více, méně silného, ně'a
kému vystřelení podobného hlu u
zhasne. Ohnivá takováto koule za—
nechává vždycky světlou šlépěji po
sobě, z které někdy i dým vystu—
puje, což slouží za důkaz, že sho
ření koule už v povětří (v atmo
sféře) zcmě naší se státi muselo, po
něvndž bychom jinsěe ani hrozný
hluk a třesk, kterýž vyhasnutí těch
to koulí sprovází, uslyšeti nemohli.
Ne,nuvějši, pro svou velikost, ná
ramně světlo a ohromný hluk pa
mátný úkaz takovéto ohnivé koule
udál se v noci dne 18. února 1857,
asi o třetí hodině ráno, byv po celé
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Moravě (zvláště ale v okolí Olo
mouce) jakož i v Čechách dle udání

Pražských novin, a také po jinýchzápadních částkách říše ra ouské k
nemalému přestrašenl nočních po—
cestných pozorován, jejichž oči pře
nársmným světlem úkazu bolestně
byly dotknuty. Rychlost takových
to ohnivých kouli dosahuje 4 a až
i 6 mil zeměpisných za jednu se
kundu, a tudíž převyšuje rychlost
zeme unii v bfhu jejím okolo slunce;
neboť ta jenom 4'/,o míle zasckundu
přeletí. Po vyhasnutí pak takovéto
ohnivé koule, obzvláště když v letu
povčtl-l země naší zasáhla a při sil—
ném zalil-mění se rozpukls, padají
v nesmírně prudkém letu pevné,
ještě rozpálené a vřelé látky dolů
na zem. Tyto látky jsou nám
známé pod jmenem povétrných
kamenů a padává jich obyčejná na
větší nebo menší plochu tobotéž
místa vice pojednou, což jest patr
ným důkazem toho, že se ohnivá
koule při svém vystřelení, na více
kusu rozpadla; a však se někdy i
stává, že sám jediný povětrný ká
men dolů spadne. Tc'ehto povétrných
kameni padá někdy více co kamenný
dest, zde pak budiž toliko doloženo,
že ony nejsou ani kusy z nřjokó
pozemské sopky vyhozené latky,
aniž úlomky z měsíce na zem spa
dlé, což obojí jest vř-c nemožná;
nébrž ony jsou zvláštní kosmická
tělesa čili tělesa vsehomira, a že
objevování jejich dalo příčinu k do
mnčncc , žeby to hvězdy padaly
aneh se očistovaly.

Známý tento úkaz čisté, jasné
oblohy,to tak zvané padání čili
očistování hvezd, po celý rok
siee pozorován býti může; avšak
jsou dvě částky roku, kdež se tyto
úkazy tak hojně na obloze objevuji,
že i pozornost obyčejných zraků
lidských na se obracejí. Jsou pak
to tyto dvě památné doby: první
dne 11., 12. a 13. sr na, druhá pak
dne 12., 13. a 14. istopadu. Bé

hem těchto zde udaných nocí mohou
se tisíce „padajících hvězd“ pozo
rovati; a co jest nejpamátnějěího,
že všechny tyto světlé úkazy vy
cházejí z tet-izčástky oblohyatzko
I-ka ze společného pramene, a ten
tíž směr letu sveho zachovávají.
blovútný skoumatel přírody Alexan
der Humbold byl první, kterýž na
podivný úkaz tento veřejně už ku
konci minulého století upozornil, po
psav obšírně památný „hvezdopád“,
kterýž byl v čas amerikanské cesty
své se soudruhcm Bonplandem, &.
sice na pobřczl mexikánskám dne
12. lietopadu I799 pozoroval. Od
té doby počali také jiní hvězdál'i ]:
této věci pozorné zraky své obra
ceti a čím dále tím více zajímavosti
v ni nalezli, zvláště proto, že co
vlivem úkazu toho i některé vý
roční proměny povétrnosti nejen po
hodlne, ale i velmi pravděpodobně
vysvětliti dají.

Co se vysvětlení úkazu památ
ných těchto hvězdopadů v měsíci
srpnu a listopadu dotýče, všickni
hvčzdári je za tak zvaná kosmická
(při stvořeni zeme povstala) tělesa
uznávají, tojost tělesa nebeská, pla
netám co do původu svého podobná,
kteráž se spo'u s nimi okolo slunce
ve zvláštní sobě vyměřené dráze
pohybují. Sám Alex. Humbold je
velmi významné nazval „tí—isksmi
sluneční soustavy.“ Takovéto tě
leso, jak míře se v letu svém do
vzduchohoru (do povětří) země naší
dostane, pro náramnou rychlost po
hybování v něm se rozpáli, tak že
světlo &jiskry vydává; někdy pak
působením země konečně přitáhnuto
bývá 8 při hrozném rachotu (z ná.
silně protaženého povětří povstalém)
co tak zvan' ačrolith čili povétrný
kámen s ob ohy dolů spadá. — Ve
dvou pak dobách roku výše spome
nutých naše země na dráze své 0
kolo slunce právé přes to místo pře
chází, kdež i roud tčchto těles
dráh-i zemře pře í'ižuje, tak že se



tehdyneobyčejml. hojnost jejich ukazati mnai. O půl ro u pozdeji
putuje země na proti-jší strane dráhy
své, kdež opět do těchto těles avšak '
v denni dobu přichází, tak že se
tehdy domnělé „padajici hvězdy“
pozorovati nemohou; ovšem ale ji
ným patrným způsobem přítomnost
svou dosvědčují. Po půl roce, totiž
od 12., 13. a 14. listopadu následují
dnové i2., 13. a 14. máje, zlopo=
včetně v zahradnictví pro mrazy a
zimu, kteráž v onu dobu (na den
sv. Pankráce, Serváce a Bonifáce)

Drobn
Zub za. zub.

V jednom Vídenském předměstí
Itala se následující udalost. Jednomu
t_kadleckému tovaryŠOvi prodal jakysi
Zid piplm (folku) z domnělé mořské
pěny (tajtiku) za 12 zl. stř., kteráž *
ale v skutku jen asi dva zlaté stála.
Nas tkadlec „nr-nosil sečku pod klo
houkem“ a vymyslel výborný způsob.
SVOjOpeníze cestou prodeje dostati
zpátkem. Zušil totiž do slarých no
havic šest půl-krejcarniků &pak čekal
na Zida, který. co podomovny oh
chodnik častěji dům nayštěvoval. Když
ho doslihnul, zavolá Zida do světnice
a zrčne mu v omrzlomi vyprávěli, že
měl nemocného bratra ve špitáťe, který
tam i skutečně zemřel, a že mu nic,
kromě starých nohavic nepercčn. To
že ho tím více bolí, poněvadž ví, že
zemřelý měl 6 dukftů, o kterých
nesl, že kam se podčly. Nato podal
nohavice Židovi s ohledání. Zkouše—
ná židova ruka Imedlty namnká cosi
zažitého v nohavicech. Jednání se
počne; majitel nohavic žádá if) zl.
stl'. . vysokou cenu vymlouvat tim,
že to jest „památka po milémbratra.“
Žid slibuje nejprve 3, potom 5, dále
7, a naposledy 12 zl. stř, za noha—
vice, které vlastně ani 2 zl. stř. ne—
stály, na kteréžto ceně naposledy

tovaryš pleatal, a tak se rozešli.

\
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obyčejně nastupuje. Mimořádné toto
schladnuti povětří ochdzi z těchže
přehojných, v onu obu mezi slun
cem a zemi přeletujicich těles, kte
réž přirozeným způsobem i světlu
slunečnímu překážky kladou, aby
tak “ako jindy působiti nemohlo.
Prvnllmu pak „hvězdopadu“ dne
12., 13. a 14. srpna zodpovídají
dnové tl, 13. a 14. února. I ten
kráte se, jak známo, obyčejně po
sledni ostrá zima roku dostavuje,
aby pntJm av. Matěji „ledy láma
jicímu“ ustoupila.

ů s t 1: y.
Toby ale bez pochyby, mnohý č'enai'
rad byl viděl, jak asi tvář židova
vyhlížela, když doma nohavice roz
páral a místo toužebně očekávaných
6 dukátů tolik půlkrcjcarníků našel.

Zdaliž tomu v skutku tak jest.
Karel II., král anglický, před

ložil jednou kr. vědecké společ
nosti v Londýně tu otázku: proč
mrtvá ryba více váží, nežli živá?

O nedlouho vyšel cely tpočet dlouhých pojednávaní, z č 5 y od údů
samé jednoty, z částky od jiných
učených, kteříž se vynacnažovali

příčinu podivného úkazu tohoto ndežíté objasniti. Naposledy přece,
když se opět jedno zdlouhavé vy
svetleni údům společnosti čítalo,
jednomu z nich napadlo nadvrhnouti
otázku: „zdaliž pak v skutku tak
jest, žeby mrtvi ryba více vážila,
nežli živá?" I \'ažilo se více 100
kusů ryb rozličného jména, kdež se
ale vždycky ukázalo, že živil. a
mrtvá ryba (totiž ta jistá) nijaky
rozdil vahy neukazuje. Tento při
klad pusobil, a může také v obec
ném životě působiti náležitě, když
sobě v pádu pochybném předně tu
otázku ptedložimé: „zdaliž tomu V
skutku tak jesti"



Slýcháš, synu, tytýž matná slova,
Ježto pouští nerozvážný dech:
Moravan jsem, a já nejsem Cech,
A mní, že v tom velký vtip se chová.
O to nejsou slova vlestcncova;
Taká I'eě jen od vrahových střech
Slovanům se hlásá na posměch,
Heslem tím nám vrah jen zkázu ková.
Jediná-lit mluva přelíhezná
Mnravana s Cechem nepojí?
Proč již bratr k bratmvi se nezná?
Zda-lt voda proti vodě plyne?
Je-liz větev s větví v rozbroji?
Proč jen náš lid k lichutám se sine?

lliy.
Národe máj, coz je zlaté žezlo,
Jenzto vládne nad krajinou mnohou?
Dát-lí žezla všeho sveta mohou,
Aby plémě v nivec neubřezlo?
Nevis-li, jak všecko řine se zlo
Odtad na vlast naši na ubohou,
Že Slovanstvo nemotornou nohou
Za cizými duchy nice lezlo?
Což je tobě platna těla síla,
Byt i skutky divotvomé zdila,
Duchu-li se tvému rohů spílá?
O zoej také duchům mocně vlásti,
Nedej na se duchovní jho klásti,
Pak se lidé budou tebe tísni.

Fr. Su ši |.

Továrny &pastvy,
překážky školnímu cvičení.

V Angličanech vedou se veřejně
nářky na zanedbání školního cvičení
a mravního vzdělání mládeže. Macau
Iay dokázal z úředních listin, že r.
1844 mezi 13000 oddany'tni párky
t'retina neuměla napsa=i jmena sveho.
Odkud to pochází? Královský angli
cký dohltžitel škol Marshal udává
příčiny: lenivost a pokazenost dětí,
netečnost a lakota rodičů. Pro dost
malý zisk rodiče posýlají děti raději
do továren než do školy. V městě
Dheodte ve Staíl'ordshire pilně na
vštěvovaly děti školu, dokud nebylo
továren; jakmile tam také zřízeny
byly, odbihaía mládež houfně škole,
ackoli výborné, zřízené hrabětem
Shrevsburym.

V celku navštěvuje školu v An
gličanech ze sta 43 dětí. Z pěti mi
lionů nepožívá tam do tří milionů
dětí nijakěho školního vychování. Z
ostatních dvou milionů polovice chodi
jen rok a méně než rok do školy.
Nad 9 let starých školáků jest jen
600.000. Kam z takových poměrů do
spěje vzdělání náboženská a mravní,

vysvítá z vlastního vyznání Angličanů
tvrdictch, že tam pět milionů lidí
žije beze všeho vědomi o Bohu. Ná
sledky se jeví ; páchání zločinů stále
se zmáhá. Jindřich Maghav vypravuje,
ze r. 1846 v anglických vězeních se
dělo 123.236; r. 1847, 131.949; r.
1849, 166 942 věznů. V okresu Dor
setském spácháno r. 1846, 769; r.
1846, 821 , r. 1848, 950; a r. 1849.
í330 zločinů. Okres ten počítal
115000 duši; připadá tedy na 60

“lidí jeden zločinec.
Na štěstí u nás podobně zlé ne

dosáhlo takového vrcholu: ale pořád
se množí více továren, a tu juž de
sítiletým detem dovoluje se pracovali
v továrnách a za náhradu školního
docvicení zřízeny jsou ledakde vo'
černí školy. Dvoi cestou do továrny
a jednou o polednách domů a devíti
neb dokooa desiuhodinovou prací
unavené dítě může-lí pak na večer
sebrali pozor na cvičení literni :! na
vyučování v náboženství? Povaha
dětská a jedné a unavení tělesná s
druhé strany nesvědčí, že by hodina



večerní ku cvičení takovému byla
příhodně, pročež by zajisté prospek
něji bylo, aby se toto cvičení v to
várních školách odbývalo ranni do
bou, před počátkem práce. K tomu
ovšem je dobré vůle a ochoty ze
stran rodičů i pánů továren potřebí.

Nejsou-Ii ale továrny příznivý
skalnímu cvičeni, odporují tunu u
větší míře pastvy. Od prvního zá
mrazu chodí naše vesní mládez dosli
pilně do školy až do jara: od sv.
Jiří ale až do všech Svatých bývají
vesní školy více méně prázdny. Vět
ších dětí rodiče užívají obyčejně k
pasení husí & dobytka. Zákon sice
ukládá nedbalým rodičům, no'posy'lají-li
dětí svých do školy, pokutu dvoj
násobneho plotu ákololho dle poměru
dni zanedbaných: ale snáze prikazo
vati, tíže vymáhati. Na doličení toho
přivádlme něco ze života skutečného.

Starý učitel N. přinesl nove usa
zenému faráři výroční výkaz nedba
lých rodičů ku podpisu; ve výkazu
ale nikdo nebyl udon; ——farář po
dotknul, že od měsíce května -— po
školní visitaci — více než polovice
dělí scházclo, a že s kazatelny ro—
diče několikráte byli nnpomináni aby
děti bedlivčji do školy posýlali. Učitel
odpověděl: „Nic naplat, \'ašnosti; bý
valo ještě hoře, a nechali jsme tak.
— V obci X. mladý -— nezkušený —
učitel vypsal všecky nedbalcc; ale
ten pochodill ——Bylo po přízni;
celá osada je nyní proti němu.“ —
Po dlouhém rokování naléhal mladý
farář, aby se vypsalo alespoň 12
známých rodičů, jejichžto děti nikdy
nebyli ve škole: jinak, že výkaz ne
podpiáe. — Dle slova farářova zho
lovil bezděky —-—starý učitel výkaz
a obnpolně podepsmý dodal k úřadu
školdozornímu. -— Treti den navštívil
okresní školní pan dozorce mladého
faráře, a po krátkém přátelském roz
hovoru obrátil řeč na dotčený výkaz,
podo'ty'koje, do jakých nesnází jej
uvádí; že nikdo cosi takového no
vytknuto; zkouška že vypadla vý
borné ; že on sám pachválil prospěch
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žákovstva bez mála úplné shromáž
děného; žeby sám sobě ve výroční
zprávě školní odporoval; ze by to
celému dekanátu ku potopě bylo, a
zvláště p. faráři samému; e. kr. úřad
že bude žádat vysvětlení; že bude
psaní bezkonečněho atd.

Na sto (od nastoupenáho 6. roku
do 12. roku) ke škole povinných dětí
počítáno u nás ledva deset do školy
nechodícšch. Výroční-zni těmi stkvélý
mi a chlubnými výkazy v kraji není
dolíčena skutečná pilnost dčtí ani ne—
dbalost rodičů. Přijímá se vůbec —
kdo se poněkud zásadně jedná —
že duté do školy chodí, které alespoň
jeden týden za rok školu bylo na
vštěvovalo. A však jiný poměr cho
dících, nedoalýcb a nechodícich uká
zal by se, kdyby se počítaly zane
dbané dny školní do roka.. Po odráíce
neděl, svátků, ferií, procentů zlého
povětří a onemocnění ——zbývá jen
200 dní na. celý školní rok. Dle lo
hoto základu musela by se nepřetr
žend návštěva školy u 100 dětí vy
kázati do roka úhrnem 20.000 dní'
Ptejmc se ale na skutečnost a nena
počltá se na mnoha místech u sta
děti levlva 10.000 dnů návštěvy škol
ni. Následovně nejszne da'eei angli
ckým osadám továrnickým, alespoň
na vrsuicíeh za příčinou pasení ha
věti :: dobytka dětmi školními.

Než. někdo mi řekne: „Odporo
ješ sobě; jinde chválíš lid, ze rád
čilá v knihách, a že dychtl po vzdě—
láni: a zde ciframi dok-umož jeho
téměřanglickou nelbalosL' Vysvětlím
věc, odkud přichází, že veliká větši
na našeho lidu předce dobře čísti
umí, ačkoliv že návštěva školy ani
u nás nent vzorně.

Obecná mluva naše v Čechách i
na Moravě řeči spisovné jest mnohem
podobnější, nei mluva lidu v rozlič
ných krajích Anglicka, Francouska i
Německo řeči spisovné anglické -—
francouské — německé. Pravopis náá



96

jest velmi jednoduchý; píšeme, jak
mluvíme. Angličané, Francouzi a
Němci mluví jinak a píči jinak. Po
dlvejme se jen ku př. na íigurý slov:
Shakespeare : Sekspír — cheveaux—
lcgcr :: čvoležč— Schieferstcin :
šifrštajn — : pochopíme obtíže po
čátečního čtenáře zahraničného, a
na bíledni vidime příčinu hlavní, proč
naše mládež snáze a dříve naučí se
čísti a správně psáti, než každá jiná
cizozemskč. Tuto výhodu nesmíme
ledy počítati za zásiuhu sniučilelům,
ani rodičům, ani žákům.

Pomysleme ale, jak by se ps
sení dobytka u naší mládeže povinné
ku škole zamezili dalo. To Svým ča
sem prestane vůbec, jak míle naš
rolník lepší soustavy hospntlářtké se
uchopív docílí, aby dobytek jeho po
třebnou píci doma nalézal, nemuse
p'ahočíli se na jalových a chudých
pastvištich. O tom musi ale utopí-ed
býti lid poučovdn, si pak uzná, jak
marnolralnč plýtvá časem a silami
svými na paslvůcb. Lid musí býti po
učován, ze mládež má nezadalnč a
svaté právo k vychování a vzdělání,
než aby tak záhy ku hlídání dobytčat
byla upotřebena. Lakola rodičů do

pouští se té do nebe volající křivdy
protí vlastní krvi, a uvaloja na sebe
odevčdnosl za všeliké poručení mravů
nevinných dětí, které temto hrozí na
samotčch. Na takové bezcílné rodiče
btimala zajisté a břlma posud horlivé
slova kazatelů, ale lčmí v mamonč
pohrouženýmí dušemi nepohne ani
nadšené slovo posla Božího, az se jim
konečně počtařským způsobem ukáže
nr.—prospěšnost návyku v hospodaření
dosavadnčm.

V poslední době nedají sa zapříli
leclalzde dobré následky zakročovaní
pp. starostův a donucování rodičů
pokutami peněžitými k bedlivejšímu
posýláuí dou do školy: ne! dle ná
hledu naseho dobrá vůle působí více,
než vynucený trest a okamžitá hrůza. V
posledních letech zlepšilo se patrně
cvičeni školní a zdokonalí se ještě
více, až ústavy učitelské lépe budou
zřízeny. Zvelebenč cvičení školní sa
mo pak pohne rodičemi, že nahlíže
jlce prospěch cvičení školního bez
nucení posýlali budou iiclt do skoly,
než. aby je na provaz upoutalí ke
svým dobylčalům. Doufejme! Moudré
slovo pronikne svým časem.

Drobnůstky.
„Ty“ & "Vy.“

Dva obchodníci .angličlí, nejlepší
přátelé, Upadli za příčinou peněžitých
otazek do roztrzilostt, čehož nasled—
kem jeden druhému. pro nevyplaldnl
smčnky v den podpisu, naložil exe
kuci. Exckvovany' přítel uhkal se k
advokáloví o poradu, prose ho, aby,
jest-li možná., vykonání exekuce pro
labnul. Po dlouhém rozmlouvání, kde!
se advokat na všecky poměry býva
lých spojenců doptčval, duvčdčl se

. také o tom, do sebe Oni až dosavčdo
„lykslh“ Na směnce ale, jako se žalo
vaný obchodník rozpominal, zjevně
stálo: „dne toho a. toho vyplatilo (ne:
vyplalíš). To bylo našemu advokatovi

dosti, aby pozdvihnnl žalobu proti
exekuci, pončvadi se ve formě
směnky chyba učinila. Tam že zajisté
slovo „vyplalíle“ místa nemá, ponč—
vadi, jako se při-abou exekvovaneho
stvrdili může, obchodníci li'o vzdy
sobe „tykali.“ A soud uznal stížnost
advokata za Spravedlivou, odloživ exe
kucí tak dlouho, až se nová. směnka
v žádané podobě vystaví. Nčsledkom
soudu tohoto se bývalí přa'alč sku—
tečně smířili a prvnějši odstoupit od
žádosti exekuce.

Ve Vídni žije 110.000 Slovanův.
A jak to stojí a duchovní zprávou
pro tento lid náš? —



Zn ěl kfy.
Kdo k své vlasti lasku ravou

e ova,
Chodlvdve' již hned o mlada
Ve všech ras a vděků zahradu
Sbírat" vlastí k slávě kvitka nová.
Avid: samo kvítl sotva snové '
Vlasti milé pevnou ohradu,
Pro kov třeba jit v sem do skladu,
Z něho! braň se pevná pro vlast

kovů.
Leč co kvití a co zbroj je platna,
Neumí-li dobře oběma

ít mysl vojínovs statná?
To nám vadí: síla holemá,
A duch dosti dobré vůle má,
Mysi naše však jest marnotratml._

Vlastencem jsi? Vlastencem jsem
ta

Vineš B láskou se k své otčyi'dě?
Jů též se k ni hlásím účinně
Neustále nose její znaky.
V noci, ve dne zvedám za ni zraky
Do nebeské s tužbou svatyně,
S oblohy vždy její hrdinné
Zaplašuji včechny mhly a mraky.
Laska naše ke vlasti jest stejná,
A přede jest ta tvoje beznádéjna,
Vůdcem v ni jest tubě vášeň hejna;
Ja však při ní chovám jinou radu,
Já ji zcela na nebesa kladu,
Tož jest rovna pověčnému hradu.

Fr. Sušil.

Má. cesta do Lužice
“v“nněslei nul—prní:1362

Sděkge

Dr. .Inn Bílý ,

Byl jsem ozván na pout sv.
Bernarda do kdštera B. P. M. v
údolí (St. Marienthal), v Lužici v
v království saském. Abbatyše ctí
hodna kláštera toho jest právě rok
patronkou chrámu Páně farního
„Brány nebes“, od té chvíle, co kla
iter lužický vykoupil statek Tišňov
sk' s tim úmyslem, aby zde zase
v ývale'm klášteře cisterciánek řád
tento obnoven byl. Klášter Tišňov
ský založen byl r. 1233, & Marian
ské údolí r. 1234; onen zalozila
Konstancia, královna česká, tento
jeji nevěsta Kunhuta, chot Václa
va ]. Tedy dcera vykoupila matku
ku prospěchu Církve svaté.

V tom klášteře tedy lužickěm bych
slavil pouť sv. Otce Bernarda Opata
(2G. srpna), vydal jsem se na cestu
z domova svého na úpatí Kvťtnice.
Bylo to v pondělí 18. srpna, v den
narozeni J. V. Clsste PánaaKróle

farář.

našeho. Povčtrí bylo velice deštivé
& právě tu nl-c před tím lilo, & po
kazilo radostné ohně“ zapálené na
všech vrchdch kolem Kvemice; a
však úmysl můj nedal se zmeniti
a s mysli spláchnouti líjavcem. Rú
no tedy nastoupil jsem cestu a po
ubědvsv u p. děkana hostinského v
Kul-ímé dorazil jsem na nádraží do
Brna, odkud mne rychlík za 3114
hodiny dovezl do Pardubic. Tum
jsem musel přenocovat, jelikož vlak
Liberecký jiz byl odkvapíl, a teprv
příštího rana o 5 hod. zase meltou
cestou odjížděti. Já. tedy s P. Bohem
ulelmuv v hostinci dočekal se rána,
a vkročiv na nádraží, měl jsem to
štěstí, uvítati & pozdravili zde (p. t.)
p. biskupa sveho, s dvěma druha
ma, kterýžto nočním vlakem při
jel, aby návštěvou vzácnou poctil
p. npata Broumovskélno řádu sv.
Otce Benedikta. Pohovotív se mnou
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nejd. pastýř o cílí cesty má i Jeho
vlídně se mnou se rozloučil, načež
jsme tímžo vlakem jeli až k pev
nOBti Josefova, kdežto mně ujíž
dejícímu dále dostalo se posledního
přívětivěho pozdravení od p. bisku
pa, kterýž tam" se soudruhama na
nádraží posnídal :. odtud do kláštera
Broumova odjel.

Já zatím bližíl se vždy k cíli
na železné dráze Liberecké. Den
ten měl začátek ne říznivý, nebo
hned zrána prěela m na hustá, a to
trvalo až do poledne. _TeprvodTur
nova začaly se mlhavé mraky tr
hati, a palčivé zase hřálo nás slun
ce. Železná dráha, anaž vede k Li
berci, jest jedna z nejkrásnějších,
co se týče půvabů a kras přírody,
jichž se cestujícím ze všech stran
skýtá. Hned počínaje od Pardubic
v pravo se mine bisku ské město
Králové Hradec a gothic ými včžmi
chrámu sv. Ducha, a dále zname
nitá pevnost Josefov, kde se končí
rovina. Za Josefovcm začíná země
pahorkovité., pořád výš vystupují
co vlny pahorky, jako pbcdbězné
schodky hor Krkonošských, na nichž
vévodí Sněžka. Tu po pravé straně
zl.-ití Kulma, klášter Milosrdných,
štípení b'porkovo; tam Králové Dvůr
proslavený nálezem Hankovým; ro
mantická krajina začíná u Semil a
Železného Brodu, kde zvolen do čc
ského sněmu slovanský O'Coneíl,
náš neohrožený Ladislav Rieger;
krajina poněkud stisněná a 5 tu
nely znamenitá rozevírá se u Tur
nova, kde letos náš vlastenecký bi
skup Krejčí krajana světil a oltář
posvětil ss. Cyrilla a Methodis, na
svůj groě zřízený; dále pak věeli
jakými oklikami rachotí dráha ke
druhému hlavnímu městu země če
ské, k proslavenému průmyslem
— Liberci (Reichenbergl.

VýstaVnost města tohoto jest
věru zcela obzláětní a malebná, by
se však vědělo, že zde panuje no
vomodni bůiek, průmysl, proto ne

vyniká nade domy zámožníků pra
zádná věže znamenitá, :: krom
chrámu děkanského s kusou věží a
chrámu praemonstráků Sionských,
zde za professor-y realky ustanoveo
ných, darmo bys hledal v bohatém,
průmyslném Liberci Bohu zasvěce
ného Svatostánu.

Přečtev za obědvání na nádraží
noviny Liberecké dověděl jsem se,
že p. kardinál v Praze proto tak
slaan : Říma byl vítán, proto to
lid věřící v něm ctí pritele kon
kordátu, a pak že v jednom pout
nímkosteíe uŽclezného Brodu na P.
Marii 15. srpna zhořela soěe P.
Marie krinolina. Pomysliv, že ně
mecký kulturní časopis není příle
lem Církve, a zaplativ oběd i ce
duli ubihal jsem k Zitavě. Po levé
stran? táhnou so hory vysoké Lu
žické, kteréž co přirozené hranice
deli zemi českou od země saské.
Asi za hodinu octnuli jsme se na
nádraží v Žitavě (Zittau) Žitava,
jedno z někdejších lužickych šesti
měst, výstavné :: velmi živé, sídlo
saského obchodu v plátně s 8000
obyvatelů. Znamcnitý je hlavní
chrám, kostel českých vypovězenců,
předevšim ale v gothickém slohu
r. 1844 krásně přestavěná radnice.
Zde se prohlížejí listy cestovní &
zavazadla, roto že 'e zde vchod
do země saa 6 a prus é. Pročež se
zde, laskavý čtenáři, poněkud po
zdrtíme a něco o království saském
povíme.

Země saská náleží mezi nej
vzdělanějěi : nejkrásnější v Něm
cích. Obsahuje 271 [] mil, ze kterých
' ou ?!, hor, “_lbpahorků, ';, nítiny.

ozi hornatymi vyniká L I'. Saské
Švejearsko na hranicích českých.
Krom Labe protékají ji Mulda,
Správa, Nisa, bílý Halštrov a Plisns.
Průmysl, technika, obchod, hospo—
dářství všecko kvete, “_l5obyvatelů
se živí průmyslem, ?!, hospodářstvím;
lid je pracovitý a střídmy' v jídle a



pití; bohatství je rovnšj rozděleno,
Jako u nás ve městech, kde vedle
přepychu holotu viděti. Obchod jest
lvétoznám ' , zlášť Lipské výroční
trhy. ' o úroveň jest středištěm
německého knihtiskařství a knih
k ectví. Království saské sestává

é posledního, Vídeňským kon
gressem :. 1815 ustanoveného po—
délenl, & větší částky někdejšího
voleneetví čili kurílirstvl saského,
a a části druhdy českého korunního
markhrabstvl Homo-Lužického. Po
čet obyvatelstva obnáší 1,885.000
duši. Dle původu jsou to Slované,
ale až na 80.000 posud při jazyku
svém věmě setrvavšieh Srbův v
Horní Lutici všickni ponémčill, kteří
od pltomých podmaniteldv svých
jmeno Sasův přijali. Tito nynější
Sasové mluví s rávné německy,
čeho! příčina, j sami uznávají,
vyhynulým Srbům se připisuje. Ss
sové jsou národ pilný, přičinlivý a
čistotný, dle víry evangelíci. O Sr
bech, slovanských našich bratřieh,
při Lužici se zmíníme. () vyehowiní
velmi mnoho se pečuje. V Lipsku
je universita; v Mišni a Grymé
jsou knlteci školy, l2 gymnasii,
komická škola ve Freiberku, les
nické a hospodářskéučiliště leia
randu atd.; v Dráždanech je každý
3. rok sněm stavů. Královská ro
dina 'e katolická. Celé království
rozdá eno na 4 krajsko—řcdit'elské
okresy (Drážďansky, Lipský, Zvi
kovský a Budéšínský). Ze Žitavy jel
jsem po zláštní příležitosti do klá
štera sv. P. Marie v údolí. Krásna po
hodlná silnice vede za 2 mily k tomuto
tichému autoalarm k severovýcho
du od Zitavy. Na cestě : Zitavy
do Marionthálu viděti úrodné nivy
a dědiny, nad “nimiž vynikají věže
chrámové. ] délot se mi na té ce
stě, jako se vypravuje o vyslanci
papežském, kterýž jel : Drážďan '
do Lipska. Kardinál Hanibal Alba
ni, k nejvíc o to se zasazoval,
aby v ipaku první chrám katoli
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cký dostaven b ], jel jednoho času
: Drašd'án do ipska. Když vyjeli
z Drážďan, ptal se kardinal při první
vesnici, kterou podél silnice usřel,
soudě podlé podoby věže a chrá
mu: je-li katolická? Načež průvodce
odpověděl: že je to dědina prote
stantská, chrám Páně, druhdy ka
tolický, to nyní sloužiti musí k
slutbám Božím evangelíkův.

Za chvíli uzřel kardinál jinan
věž a dědinu, a táže se opět: Tato
snad je katolická? —-Odpověď : Ni
koliv! Načei kardinál bolestnězvolal :
O miseria (o běda)! -- Po třetí
uzřev ves s věží štíhlou ptá se: Ta-li
je katolická? — A opět odpověděno
mu, že ne! Kardinál hlub0ce vsde
chnul: O grande miseria (o veliká
béda)! — Konečné po čtvrté tak
se potázav a ste'nou dostav odpo
věd zvolal prý: grandissima rni
seria! poznávaje, že jsou zde oby
vatelé nejvice evangelické víry,
kterou ve chrámech dříve katoli
ckých vyznávají. Teprv až sme se
octnuli v lese klášterním, a vozka
mne na to upozornil, pozoroval
jsem, že potkávajicí mne eo kněze
pozdravu'i křesťanským ozdrave—
nim „P válen buď Ježíš hristus!Il
a než sme se nadáli, tu v hlubokém
úvalu pod námi se rozkládaly cti—
hodné stěny kláštera P. Marie v
údolí (Vallis Mariae).

Klášter tento představuje čtverec,
'ehož rohy se prodlužují ve šíje,

teréž poněkud zc stavby ku předu
vybíhají, končiee v kaple a bánémi.
Jenom strana k severu má místo
rohu klášterní chrám Páně s věži
dosti vysokou, a vedle ie proboštvi
prostranné. Budovy ke klášteru ná
ležité (mlýn, pivovár. hospodářské
a úřednické byty) obíhají kolkolem
kláštera, jejž k východe - severu
řeka Nisa tiše objímá. Klášter ten,
jak k západu pod korunou latin
ským písmem zaznamenáno , na
ložila r. 1234 Kunhuta dcera, ně

meckého císaře Filippi.. Otec ji7
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nejprv slíbil Ottovi z Wittelsbachu,
a však roku 1208 předee ii zasnoubil
králi českému Václavu I., domní
va'e se, že tento sňatek bude proň
vý odnéjší. Z toho a jiných urážek
rozzlobil se Otto, s zavraždil císaře
na hradě Altenburgu u Bamber
gu. Zbožné Kunhuta neměla pokoj,
zločin Ottův ležel jí jako cent na
srdci, a proto že ona, ač bez vědo
mi a úmyslu, byla příčinou jeho,
tudiž k usmíření činu krvavého dle
zbožného zvyku oněch dob založila
v Lužici na hee Nise, na vchodu
do půvabného údolí, jež řeka Nisa
tiše protéká., klášter ke cti P. Marie,
kterýž slove odtud: Marienthal. Jiz
pak nastává otázka: Jak přišla k
tomu královna česká, že v Lužici
stavěla klášter? — Na to odpověď
zní: Proto že tato část Lužice tch
dát patřila k slavné zemi české.
Pročež zde něco o Lužici položíme.

Lužice (Lausitz) byly vlastiroz
ličných zálabskýcb kmenů či větví
národu slovensko-srbského. Tyto
zdlabeké Srby potkal trochu mír
ně'ší osud, než jejich předhbské
po revné bratry, nebot časem byli
zcela neodvislí, pak byli pod Sé
mem, pak za našeho SvatOpluka
pod í'iší Velko-Moravskou i s Če—

!. — '
Pozděj je v X. století vlado

chtivi Němci pod zébnrkou křesťanství
podmanili, jejich zemi markhrab
stvím německým bez rávnč učinili
a násilně jich ke Chi-istu přivaděli,
co se nejkrutěji od císaře Jindřicha
Ptáčníka a pozděj za ()tty I. dilo.
Vždy však s nimi mírpěj nakládáno,
rotože ze sesterské Cechie a zmilé

olsky víruggah, dilem že k Če—chům a Pol im se důvěrně chýlili.
Za krále Václava I. uvázal go zet
jeho v krajiny lužické, jen Zitava
s okresem zůstala pl-i Čechách;
tenkrate založila Kunhuta klášter
P. Marie v úvalu (1234), Za Jana
z Lucemburku horní i dolní Lužice
se vrátily pod žezlo české, a však

tenkréte již síla Slovanstva v nich
byla zlomena, do měst se nahmulo
Němců, kteří dle obyčeje Slovana
ani k poctivému řemeslu připustit
neehtělia jemu všechnu živnost ují—
malí. Tak se stal ubohý Slovan
robem — otrokem! — Za Matyáše,
Uher. povstaly názvy obvyklé obo
jího markhrahstviIIorní aDolníLu
žice, také tenkráte hornolužicky'
svazek 6 měst (Budišina, Hořelin,

itsvy, Luhaně, Kamence a Lnbie)
se obnovil. Po smrti Matyáše 1490
opět se vrátily Lužice koruně če
ské a dostaly se r. 1526 spolu s ní
FerdinandoviI.,Ihbsburskému, který
se vzniku protestantismu v Lužici pro
tivoval. Lužice byly též zapleteny do
českého náboženského povstání roku
1618—1620, zato je roku 1620 ve
lcnec saský Jan Jiří obsadil 8. co
léna koruny české — Svatováclav
ské 7—obdržel. Na kongressu Ví—
deňském r. 1815 odřekl se císař
rakouský, jako král český, všeho
vrchnictvi nad nimi, a sprostil je,
ač bez svolení sněmův lenního
úvazku, pak celé dolní a větší po
loviceHorní Lužice (ltil [] mil) od
Sas odpadla, a pruskému králi se
podřídila; při Sasku zůstalo jen 55
[] mil od Horní Lužice, které nyní
sask ' Budišínský okres sestavuje a
r. 1 18 potvrzení staré ústavy od
krále obdržela. Prus všecky zléšt
nosti-Lužice jako země o sobě ee
lek působící vymazal a zničil!

Když jsem sjel s kolmé stráně
do kláštera, tu jsem poznal, že “o
zde pout. Kramáti měli své boudy
a krémy rozestaveny, lid nábožný
v průvodech zpívaje a modlitby ří—
kaje ke svatyni se ubíral, a ačkoli
po chvílech dešt silný a studený s
oblaků se spouštěl, nicméně poutní
ků neustiíle přibývalo. Zatim bylo
slyšeti ze svatyně klášterní ozývati
se slavné nešpory ke cti sv. Otce
Bernarda. Jak jsem dojel, hned mi
byly vykázány pohodlně sednice ve
proboštství, načež jsem byl srdečně a



přívětivě nvítin, jak od 1).probošta,
tak napotom při večeři od četného
duchovenstva světského, které sem
z far tronátních ku slavnosti se
bylo ostavilo. Spolu mi oznámil p.
probošt. že ke prosbě jeptišek mám
sloužiti zejtra slavnostní měj sv. k
oslavě sv. Bernarda, kteréžto čestné
pozvání jsem ověem milerád převzal
& co první patronátní farář z Mo
ravy, 50 mil odtud vzdálené, obět
nejsv. tam konati směl. Krom pa
tronátního duchovenstva byl zde co
kazatel pozván pan farář Eduard
Macháček, z Kamenice, vydavatel
spisu „Historic království saského“
— muž to nábožnýavědecky vzdě
laný; pak jeden p. děkan, Gijrner,
spolužák p. probošta z Čech z Ceské
Lípy (dioc. Litoměř), který sem
osm hodin cesty čěky byl došel,
eden guardian Františkánský z

hninsbschu, dva novosvěeení kněží
z diocésy Litoměřické, kteří zde
davali požehnání, jeden alumnus, a
ještě i světští hosté, tak že veče
í'adlo na proboštství dost dobře bylo
obsazeno. Rozeěeděe se od večeře
postní odebrali jsme se jedenkaždý
do příbytku svého hostinského na.
odpočinek. Libě sem se kochal ve
snách milostných, ze kterých mne
prnbudil o 2. hodině po pill noci
hlahol všech zvonů klášterních zvouet
dcery zbožné do kůru na iiti-ni k
oslavení svátku sv. Otce Bernarda.
Ponejprv vnikaly líbezné hlásky je
jich az do ložnice mě, a co hlásky
anielské ukolébaly mne v dálší spá
nek, z něhož mne o 6 hodině ranní
hlahol zvonů probudil ns ranní měi
zvoucích nábožnév zastupy pořád
sem přicházející. (Jistý radostný den
rozhostil se po úilnlí, nad nimžto se
slavnostně usmívalo slunce!

Il.
Chrám Panny Marie v Mařidoíu

V l;"žiťi
Tak jako klášter založen byl v

KHL století, tak jesti pod vedením
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stavitele Imager—a z Vratislavi r.
1858 stala se obnova ve slohu ro
manském věku onoho. I samí svatí
z řádu vzetí, vypodobnění po stě
nách dílem od profese. Schnlla dí
lem od historického malíře Hamma—
chera z Vratislavi, padají do věku
onoho. Hlavni myšlénks celé stě—
nomalby této jest ta: na odiv
postaviti svatost Církve ks
tolické Svatými, jež vypě
stovalpro nebe řad sv.Ber
narda, s sice se to provedloidea
mi, jak nasleduje:

Historie a Legenda.
l. okno barvité: Začátek katolické

Církve.

ChristusPán u prostřed: „Ecce
ego vobiseum sum usque sd. . .“

(Stojí vady psino nad podobisnou)

Sv. Petr (k elm-i): „Tu seis
Domine, quis amo Te“ (ty víš Pa
ne, že miluji Tebe).

Sv. Pavel (na druhé straně):
„Gratis eius in mc veena non fait“

Smilost Jeho nebyla ve mně nsarmo).
2 okno barvité: Začátek

stereiáckého.
Blahosl. Panna: „Ego mater

pulchrae dilectionis et amoris . . .
Sv. Itobert (Franconzh „Ac

cipc, quod ofl'erimus“ (pl-ijmiž, eo
občtujemo).

Sv. Stěpán (lrčan): „Reden,
quod rugamus“ (propůjč, zač pro—
slme). .

řádu Ci

Tatn slova se denně odfikňvaji v ho—
dinkách Modenský-eh taaln cisterciáckého.
Predstamjc se na tom obraze bloh. l'anns,
kterak ptijlmnjic zasnoubenis hlilcm prvního
žahlaflntelc hid" (sv. Rational ohflaruje pr
stenem, druheho pak (sv. Štěpána) bílým
rouchem.

Obrazy po stěnách.
V presbyteriu (v pořádku, jak od

hlavního oltáře odestávají).
, 3. (?ultus sacriticii

(Ucta krvavé oběti.)
crucnti.
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Bl. Eližběto(zHollandn): Induit
me vestimentis salutis“ (oblékl mne
\? oděni spáry).

Itala! no tele svém tekoucí rány P. J.

Sv. Luitgarda (zBrabantu):
Ukližovoným:

„Spousta, deeoruo gloria
Sponsisque reddcne pmemio.“

Byla jes! :. lásku !( Ukíizovonému
oddalojnťno obejmutlm | lil-Ile.

Sv. Ida (zHollnndu): Christum
crucií'ixum venite adoremus“ (Kristu
Ukřižovanému pojďtež se klančti).

Mela no sobe sucho tiny Pine.

, 4. Cultus eacrificii incruenti.
(Ueto nekrvavé oběti.)

Sv. Juliana do Falconeriis:
„Gustate cuncti fidelee“ (okuste
všichni věřící).

Toto mezi svou úctou !( nejsv. Sváto
ni rula! ne jen v Belgii příčinou uvedení
Shrnutí Bolího Tolo.

Sv. Bernard &Vilémem voj
vodou Aquitámkým: „Buchar-isto.ex
terreno fecit coeleatem“ [S. Cyprianl
(ev. oltářním světáka učinila nebe
čtena).

Když sv. Bernard od ollil'e odchn'nje
na av. hostit skrze bránu chrámovou před
nepřátelského vddco Aquitmakdho před—
stoupil se slovy: .Ejhlc! pritel k tobě Syn
Pannyl“ byl! iont tento okamzite jako avel
obrdcen, stal se zakladatelem řádu : Svatým.

Sv. Fran cha. (Vlaška): „Ado—
ro te devote latens Deitas“ (klanlm
se Tobě pokorně skrytý Bože)!

Veliki clilelkynd nejsv. Svátosti, Attila
Md cinlerc. v Indii.

V lodi chrámové.
5. Na. privilegovaném oltáři :

Rod ina sv. Bernarda.
Tamější oltářní obraz olejový,

malovaný jako ten na hlavním ol
táři (Nanebevzeti B. P. M.) od Je
nuity Bába, představuje Bv. Bernar
da, kterak sobě vyprošuje od Jezu
látka nástroju utrpení. . .

Sv. Malachidšmrimesimký,
jak píše: „Crux de cruoe. Beams,
qui invenit amicum rerum“ (blaho—

slaven, kdo naleznu! přítele pra
vého).

Umřel jako důvěrný přítel sv. Bernad
v řeholnímroucho jeho. Pmdo jeho pred
povídání bylo jí! pred opravou toho cbrdmn
věrohodnou.

Sv. Hedvika: „Tibi ucriíi
cabo hostiam Iaudio“ (Tobě oběto
vati budu občt chvály).

Pohanka aourední nema slezské, ukla
detelkynd cisterciáckého Hellen 'I'I'ebnickó—
ho, pro jepliliky.

Zrovna na proti.
Bl. Humbelina: „Dies uno

in atriís tuia super millia“ (jeden
den ve Svatyni Tvé nad tisíce ji
ných).

Sella er. Bernarda, první Cillereidnh.

Sv. Goovin (Francouz):„0be—
dientia sepulcrum est: voluntatin“
(a. Climac).

Bernard, dle Bellnnniun len aulý, rkno
neho! Bůh nejvíce zázraků činil, zakusil
ještě na hrobů tvém tak velikého obíhn'ní
lidu, a bratří Jaaoodolui domnívali se :
kámo Své vytrbovd'ny býti. Tu přistoupil ge
neral řddu n'. Gosvin ke hrobu. . povelel
ovnlemu, aby uslol v činění zázraků, . Ber
nard, dokládá legenda, uponlechl i v hrobě.

6. Meditetio (rozjímání)
Hermanna Lebnin píše:

„Pastor gregern recipit, Juveneo ve
stri vieiunea videbunt“ (Mladíci vali
vidění míti budou).

Omiloslnén darem proroctví oosudecb
Nemecko říše a domu Bnniborskébo po
rel'ormacii -—-stal! se je:! tento cislercidk
autoritou věrohodnou muldm nejučenejldm.

Sv. Eugeniuu Ill. papež drže
knihu sv. Bernarda: „De Conoide
ratione.“ — „Coneiderubo mirnbilia
de lege tua“ (rozvažovati budu ao
zračné věci zákona Tvého).

Sv. Bernard lomu papezi tu luilru obč
tovol a vénovnl.

Bl. Konrad: „In meditatione
mea exardeecit ignie“ (an jsem
rozjímal, roznítil se oheň).

Iidyt \! rozjímání pobrouten o více
aval: udal, ronehlino ku pokračovat, jak



dilegendo lyjcho :st jimiž se VclebnéSva
losti dolhnuL P .

7. Mortit'icatío (mrtveni)
trojím slavným slibem řeholním.

Sv. Jan Ciríts (Lusitánk „Mio
hi mandus cruciíixus est et ego
mundo“ (mně svět ukřižován jest, a
já. světu).

Jako poustevník cisterciický strčil pti
pokušení proti (a'-uns levo nmeno do ohně,
a tak se stal Shevolou hřeeísmkým.

Sv. Alberik (Francouz),opat
druhý: „Propter te mortiticsmur
tota dic“ (pro tebe se umrtvujeme
po celý den).

Poalušným hononnn povinnosti rodem
uloiených.

Sv. Famian (Nemoc z Ko
lín): „Ego enim mendicus et
pouper sum (je pak chod jsem o
umu).

Šlechlic : liollno; rozdav jmění své do
tebrnl se po duki-ilo co poutník do Říma.

8. Opcratio (Jednání) [na
nižší stěně při vchodu do chrámul.

Sv. Galgen (Vlach): ,.Lahores
manuum tuni-um quia manducubis“
(že jisti budeš a živíti se praci ru
kou svých).

Obětoval svou velikou mujeluosl : til
na boh: Sepio prací rukou svých en pou
alevndl.

Sv. Raimund z Fitcrio (Špa
něl): „Opera illorum sequuntur illoe“
(skutkové jejich následují jich).

Opal : zakladatel rylítů “do : Kula—
trávy.

Sv. Petr z Cestronovo (Fran
couz): „Nan-obo nomen tuum fra
tribus meis“ (vypravovati budu o
jmcnč Tvém bratřím mým).

První president inquisici, a muž-ený od
Albingesů.

Tyto tři obrazy představují trojí
stav: rolnický, vojenský a
u čitelský a troje lidu potřebné
zaměstnání. Nad lavicemi kostelními,
kde hd sc modlí pod chórem jc—
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ptišek, viděti nápisyv řečíněmecko:
ze St. Z.: církev odpovidajici; : N.
Z.: o přítomnosti Boží svědčící; &
o církvi vítězící.

Též na. kůru, kde pannenky
se modlí & zpívají, nacházejí setem
se hodící vyobrazení: „Ego sum A
ct Q.“ Já sem začátek a konec. Po
obou stmnách pod tím 2 angelově,
zpívající & stroje hudební nesoucí.

Dole král Davi d » harfou:
„Magniňeate Daminum mecum“

Sv. Caecilia : varhanami:
„Laudabo nomen Tuum ossidue.“

Z téchpodobizen po stěnách je melovúno
v celku 13 barv-mi, je: slovou „tempen“
13 barvami olejovými.

V tomto překrásném chrámu
Božím střídala se na den sv. Ber
narda od svítání mie sv. zamií, až
o 9 hodině byla. mše slavnostní, ku
které jeptišky provozovaly intrúdy
& hudbu figurální. Vykonnv ku žá—
dosti jejich tuto ohět chvály, poslou
chali sme po velké mši slavnostní
kázání, kteréž činil až do 12 hodiny
poledni p. farář Macháček z Kame
nice, ve kterémž představoval sv.
Bernarda

„Co světlo věku svého.“
]) Které zát-ilo učenosti.
2) „ hřálo vroucí zbožnoetí.
3) ,. se trávila obětovnou čin

ností.
Mluvil jako učený historik a.

horlivý kněžský řečník. Potom byla
společná hostina.na pwhoštství, a po
ní slaVné nešpory. před kterými
jsem byl tak šťasten. představenu
býti poncjprv ctihodné paní abatyši,
která mne s přívětivostí právě tna
teřskou přijala, a. osvědčení odda
nosti duchovenstva z jejího morav
ského pxtromltu mon osobou vlídně
přijala, pozvavši nds, au toho dne
panny měly silentium pro sv. pi—i
jlrnůní — na druhý den na kávu po
obědě. 'l'cu den na to učinili
jsme ráno výlet do asi půl hodinky
vzdáleného městyse Ostric, kde je
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fara iim ndležejlcl, světsk m ducho
venstvem obsazena, a k o ědu jsme
odtamtud dovedli jednoho prote
stantského pastora, který v klášteře
tak prijemne a vlídně přijat byl, a
tak mnoho posud netušené-ho zku—
sil, že si to nemohl dosti vyna—
chváliti, a zajisté nejeden předsudek
proti klášterům odložil. Když jsme
se v chrámě nešpory modlili, byl
tam tež pastor, a uzřev nápis na
hrobce poslední abatyše: „Bis mor
tua, semel sepulta“ t. j. d va krát
umřela, jednou pohro
hena byla, ptal se mne, co
ten nápis znamená. Poznav kře
stanský smysl , byl zcela doroz
uměn, a jen_to 'eštč vyzvědéti chtěl,
jak tělesně po utovány bývají je
ptišky, kdyz prý něco vyveden?
——Já mu na to odpověděl pravdi
vě, a však diplomaticky. Klášter
obsazuje i několik far protestant
ských, a 'elikož zde více far ne—
katolických, než katolických; panuje
zde t. ř. Pfarrzwang (nucení
farní), t. j. farář katolický obsluhuje
i evangelíky, jsou-li v jeho fat-c, a
farář evangelický katolíky. Tak prá
vě toho dne, kde jsme byli v Ostriei,
sezdával tamější p. fax—át-dvě neka
tolické osoby; ženich i nevěsta byli
nekatolíci, a katolický farář jich
sezdával, jen k přijímánijdou ku svě
mu. linie při zdavkéch takových
se slouživa, ovšem na úmysl jiný,
snad „na obraceni nekatoliků.“

Třetího dne ráno d. 22. srpna
(Octava Assump. B. M. V.), když
jsme byli, jak toho sv. řehola žádá,
užili až do třetího dne pohostinství
vlidných azbožných jeptišek, počalo
loučení od těchto sbožných tichých
dcer sv. Bernarda.

Vypravovaly mně, že i u nich
slavnost ss. Cyrilla & Methodia je
Duplex majus: já pak jim sdělil,

že ji p. kardinál Pražský přinesljako savnost ]. Classis cum Octava,
to ale v postě taková. slavnost se

nemůže odbývatl , proto! na leto
přeložena s povolením J. Svatosti.

Když mne byla dobrá matka
M. Gabriela, abatyše, dle zvyku
chvalného obdařila na cestu všeli
jakými darky, nejvíce v klášteře
strojenými (mýdlo voňavé, balsám,
čokoládu, historii Macháčkovu
:: t. d.), |rozloučil 'sem se uctivě
s patronkou mojí. eště před tím
mezi snidauim odešel sem do klá
šterní školy. 4 řeholnice vyučuji
totiž ve 2 třídách dítky chudé z
okolí v literni'n umění, a v pracech
ženských. P. probošt nás vyprovasel
až do Hot-clic((iórlitz), kdežto stavi
klášter dům pro milosrdné sestry,
které zde sirotky malé vychovati
mají.

Dorazivěe o '/211 do Hořelic
měli jsme zde mnoho ohlédati. Nej
dříve chrám Božího hrobu, vysta
věný od jednoho Hořelčana, který
dvakrat proto v Jeruzalémě byl;
jeden protestant to jako kazatel při
chozlm ukazuje a odříkává. Museli
jsme nábožněposlouchat, jakobychom
byli 0 milém P. Christu jaktěživi
sleva neslyšeli, nebo se stařec hned
rozhněval, když jsme řekli, že spě
cháme. ——Potom smc ohlédli p're
krasný gothický chrám sv. Pe'ra &
Pavla I'. 1457 svěcený od biskupa
Mišcnského, který má pět lodí, a
zcela tak vypadá, jak chrám sv.
Jakuba v Brně, ovšem že je větši.
Ale v něm konají se služby Boží
protestantské. Děvče kostelnikovo
ukazovalo nám v sakristii, jak pa
stoi-i všecko vykonávají v rouchsch,
naším ro::hetkám podobných. Oblé
kají se do nich, jak p. biskup do
svrchního fialového roucha svého.
Na hlavním oltáři je obraz Nanebe
vzetí P. M. Také se zde ukazuje
skříně, do které Tetzel, z církevního
dějepisu známý dominikan, vyšehra
nč prý za odpustky peníze dával. (?)
Ilořelice patří k pruskému Slezsku;
je to ohrsžcné město s 12.000 obyv.,



zde ie hornolužická společnostnauk
mm a znamenitý průmysl. —

Věčná Škoda této stavby pře
slavné! ——Dále nám ukazoval p.
Pl'_0l>0štten dům, kterýž stavějí pro
"lllOSl'dljó Sestry v Hořelei. Naproti
němu je krásný nový katolický
chrám u prostřed zahradních sadů
Já se ptal odkud to? [ zvědčl jsem,
že ty sadv koupil jeden katolík, a
když už 'icli měl, řekl: Já sem to
koupil, abych zde vystavěl katolick '
chrám P. — Pomyslíme si, jak
evangelíci zuřili. Okolo města jsou
překrásné procházky. Hořelice patří
k Lužici pruské. Prohledše vše, co
pamětihodného, na kvap pospíchali
jsme na nádraží, odkud sem jeti
měl s p. farářem Macháčkem do
Drážďan. Avšak já cítil, že nelze
minouti hlavního sídla Lužičanií, po—
krevních to bratří slovanských ——
Budiěína A proto jsem si vyžádal
adressy k oněm kněžím, o kte

rých mi praveno, že se obírají srb—s co literaturou.
Tak se rožehnav s p. proboštem

byl jsem vpraven od zdvořilého
konduktéra do vagonu, a s udei'e
ním 12 hodiny, kterou bohužel!
žádný zvanek ke cti P. Msi-ie ne
zvěstuje, prchal železný vůz k staro
slavnému Budišínu, a s tím počnu
rozvijetinárodní stránku zajímavé
cesty mé.

III.
Iludišin.

Budišin (něm. Bautzen)je hlavní
město saské Lužice s 8.400 obyva
teli, Bldl'l krajskich úřadů a kato
lické kapitoly. terá ma probošta
luteránského. Děkan kapitoly jc zá
roveň vysvěcený biskup a slova
vikářem apoštolským. On má pod
sebou dvojí konsistoi— a sice jednu
v sídle svém, v Budišlně, a druhou
v Drážďanech. Když jsem se octnuí
v Budiěíné, bylo v átek o 1 ho—
dině popolední. ] byl jsem pouká
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zán čo domu kapitolníbo (Domstift),
ve kterém přebývá témeř veškeré
katolické duchovenstvo města Bu—
dišína. Všickni tito stolnjí pospolu,
zcela dle řehole kanonické původní
Chrodeganga, i biskup i kanovníci
stolují se svým duchovenstvem u
jednoho stolu. Vkročiv do refektářo
nalezl sem _iichjeětě stolujicí. P. bi
skup Ludvík Forwerk byl téhož dne
odjel na visitaci do Kamenice. 2
kanovníci Pech a Hoffmann byli
též na cestách, tedy byl u stolu je
diný toliko p. školastik Buk (více
kanovníků zde není leč čestných)
Dále zde. jsem seznal výborné knč
ze, mezi kterými je p. farář Kučank,
vikáři Scholze, Vels, Horník Her
mann.

To mi zavdává příčinu abych
o nábožeusk 'ch oměrcch v Sasích
vůbec, a o šrbc- lužických zláětě
tuto podotkuul.

Když v těchto krajinách na
začátku byli sami Slované srbští,
tenkrátc šlo německým císařům o
to, aby jich pokřestsnili, vlastně. so
bě podrobili. K tomu cíli zřízeno
3 biskupství: Děvín, ičany, & Mi
šeň. Mnoho zásluh o pokřesťanění
jich získal sobě řád benediktinský,
& zláště z toho řádu pošíý biskup
sv. Benno Míšenský, který též co
apoštol v těchto krajinách působil.
A však upříti se nedá, že již za dob
ss. Cyrilla a Methodia ze strany
české a polské od s 'ch pokrev—

nlých bratři Srbové v užici s hož—s ou naukou kř. víry seznámeni
byli a v skutku ss. blahověstové
Slovanův v krajinách těchto veliké
úcty požívají. ._ Kvetlo zde v zemi
mnoho bohatých klášterů, ze kte
rých však nezbyly, leč2pannenské
řádu sv. Bernarda: P. Maricv údolí
a Mariina Hvězda (u Budešínji).
Ačkoliv Ferdinand I, převzav s Ce—
skou korunou Lužice, prntivoval se
šíření-se zde bludu protestantské
ho: nic méně nebylo lze odolati
jeho proudu zachvátivému, který
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větší část obyvatelů církvi odcizil,
tak sice, že nyní v celém králov.
saském ie jenom 8000 katolíků. Ti
jsou rozdělení na. tyto okresy: A)
v okresu:

1) Miieňském.
Zde jsou Draždany, hlavní mě

sto, a v něm dvě katolické fary, a
sice:
s) dvorní ([ farář, s 7 ksplnnů s

kazatelů).
b) NovaDrážďanská ( [ farář).

Krom toho isou faráři v Pernč
a Míšni, ve Fridrichova! a Drážďan
ském Josefinum.

?) Okres Lipský (Lipsko —
Leipzig).

Fary: a.) Lipsko, 2) lovecký
hrad král. u sv. Huberta.

3) Okres horních měst.
Fury : a) Chemnice (Kamenice),

b) Frýherg. c) Plavno, d) Annaberg,
e) Zvíkova.

B) V Horní Lužici.
1) U sv. Petra v Budíůíné pro

Němce fara:
2) na náměstí rolnim fara pro

Srby (zde ie p. farář Kučsnk
a kaplan Horník“

3) v okresu srbském jsou ven
kovské í'sry: Krostice, Ostrov,
Nebošice , Ralbice , Ratibor,
Brauna;

4) v okresu německém: Ostric,
Gruna, Konigshuin, Seitendorl',
Schimiswaldc (Šerachov).
Všichni tito kněží jsou zde io.

ko misionáři mezi většinou lidu pro
testantského.

Celé město Budišin je velice
pamětihodno v dějinách našich.
Byla to přirozená pevnost, ležící na
skalnaté výši k severu a. západu,
(Správa odtud své vlnky volí k
Berlínu). Mnoho tu zřítí zřícenin
starých gothic—kýchchrámů, iakož i
okrouhlých tvrzí k obhájení města.
z nichž nejvyšší ie na solním trhu,
na níž je obraz Rudolfa I[. vytesán
v kamení." Překrásný jest chrám
kapitoíní sv. Petra, budova to slohu
gothického. V presbyteriu odbývá

p- biskup služby BOží se svými ka“
tolíky, potom je mřížení železné, &
za tim velikánskou třiloď kostelní
mají protestanti, majíce Olí“ ,"“l
postavený v iedné lodi pobOČU'; J?
to smutné podívání. V jed“é 059“
se papež zvelebuje co mí.st“Pce sv.
Petra, v druhé pod touže střechou
se upírá sv. Petrovi přednost ná
městka Christovn; nástupcům jeho.
Toho nezříš, milý čtenáři, leč zde,
a potom ve Veelsru v říši ně
mecké. Radčj kdyby cos takového
nikde nebylo viděti! — Kněží ka
toličtí choděií sobě beze všech
oznaků kněžských, v_vimakdyž jsou
v úřední službě. Také je probošt
této kapitoly luterůn, p. ředitel hraj
ský, protože město má právo to
místo obsaditi, tedy tu důstojnost (pro
důchody a níspojené) má nyní vždy
luterán. (nyněiší je světský úředník).

Když jsem octnuv se v Budi
ěíně octnul se v domě kapitolním n
ukázal se kněžím, hned jsem byl
co bratr laskavě uvítán a přiist.
Jsouee samí horliví Slované tito
výteční kněží dle jmena již mne
znali, a pohostinstvim i přátelstvím
jsou mne i hned oblařili. Zlaté se
mi zcela věnovali p. kanovník Buk
a vikář M. Horník, kteří se mnou
po městě a okolí chodivňe, všecky
památnosti mi laskavě ukazovali u
vysvětlovali, začež iim tuto diky
vzdávám. thláště Horník, vikář, a
p. Smolér, knihkupec isou hlavní
podporovatele a křísitelové zane
dbané posud literatury srbsko-Iužické.

Domníval jsem se, že tito zbyt
kové Slovanstvs zde tak na vy
m'rcui odsouzení jsou. jako jsme byli
my Moravané a Čechové; zdálot se
mi, že tato stráž proti přemocnému
Germanstvu (němectvl) už je dávno
ztracena; zdálot se mi, že tato hrst
ka Slovanů srbských v Lužici co
nejdřív živlcm hitové kulturý až k
nepoznání bude zničena. A však
jen co propadlo Prusku, zle je na
tom; Srbové v Sasích slaví s námi

| své národní z mrtvých vstůni, vě—



douce. že jich sice málo dle čtu
(asi 80-000), 8 _th co „klient
velikého stromu Slovanstva citěií se
byti povolani 1: tomu, zbudití dn.
mavé bratry k povědomínárodnímu.
A v té" ušlechtilé práci, jako iu
nás v edních a na Moravě v po
předních šíkách s korouhví na.
Nihil V ruce, ! pérem spisovatel
ským _? Protech zříme duchovenstvo.

Již dávno sebral Smoler (evan—
gelík) „Písně lužické“, ve dvou svaz.
cích vydav jich skvostné a nápěvy
(jako náš Sušil). — Tentýž horlivec
národní vydal „Vustavky tovarstva
MačicySrbskeje“, kterájako Matice
česká vydává dobré knihy pro lid
srbský v Lužici. Neunavený Horník
(mladý: to kněz) vydává. „Lužičana“
(časopis). a překládá spisy pro lid,
on též je spolupracovníkem „Slov
nika arbnkého" který je dosti ob
iírný. Též se tiskne v Budišině
.Písmo sv. N. Z.“, jež přeložilJakob
Buk. prof. v Drážďanech). Ano i
Lužičané v Prusku se hýbají, jak
„Braniborský serbký časnik“ 1862
ukazuje.

Znamenitý jest hrobitov zdej
šího města, rozprostírá se na kolmé
stráni k severu proti střelnici, pod
ním teče řeka Správa, a vůkol se
rozšiřují po hrobitově malebné zl'í
ceniny zh0řelébo chrámu sv. Mi
kuláše. Viděli jsme zde mnoho nú—
pisů slovanských, i jeden ruský,
též německý p. 1- kanovníka Pří—
honskóho.

Klášterů bylo v Lužici nej—
výtečnějších :

1. P. Marie v údolí (r. 1234).
Tento klášter světil biskup Miku
láš z Prahy r. 1244 právě toho
roku, kde celá Horní Lužice vyjma
Žitavu a okoli připadla co věno
Beatrici, dceři Václava I. a markhr.
Ottovi lll. z Braniborska.

2. 30 let po založení kláštera
Manolu (1264—1284) povstal rov
něž klášter ciaterciítnek Mariina
Hvězda (Maríenatern), 2 míle od
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Budišína. Zaklatelové tohoto byli
3 bratři a páni z Kamence, Vitigo,
Bernhard &Burkhard, z nichž první
dva napotom byli biskupy v Míšni.

3. Jindřich vojvoda slezský za
ložil 1320 klášter cisterciánek ss.
Marie Magd. v Loubanech, který
ovšem nyní již dávno vyzdvižen
jest. Brzo na. to připadla obojí Lu
žice králi českému Janovi z Lu
cemburka.

4. Synjebo, Otecvlasti Karel IV ,
založil znamenitý klášter coelcati
nův u Žitavy Ojvín (Oybin). Zna—
menitá hora se zříceninami toho
kláštera nachází se na blízku ŽitaVy.

Z těch klášterů udržely se po
sud jenom Udolí P. Marie a Hvé.
zda Mariina. U Hvězdy Mariiny je
poutní místo Rožant (Rosenthal).
Zde je okolí jen srbské, ale klá
šterníei : Oseku mající zde správu
duchovní nechteji se učit srbsky,
aby jim slovo Boží házeli!

IV.

Drážďany.
Horník a Smoler mne vypro—

vázeli v sobotu k večeru na. ná—
draží Budišínské, a davše mi na
cestu pozdraveni srdečné slovanských
bratři na slovanské bratry v Drai—
d'anech &. až domů přijdu, na m0—
ravské: opustili inne UdeI'UČhŠB
mne do ochrany Nejvyššího, jů pak
při nejlepším počasí zavítal sem a
večerem do hlavního města králov
ství saského.

Draha mne dovezla du Drát
ďan. Již jméno toho města (od drá
ha) dokazuje, že zde původně byli
Slované. Jeatí to jedno z nejkrás—
nějších měst německých, sestávající
z 3 hlavních částí, totiž starého
města a Bedřichova na levém bre
hu, a. z nového města na pravém
břehu Labe, pak ze 4 předměstí,
počítá do 70000 obyv. Spojuje
jich veliký most přes Labe o 10
obloucích, o 200 kroků kratší, atez
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v sobě slabší, ale ozdobnější, než
Pražak . Hned u mostu v starém
městě je královský zámek, aza ním
v zámecké ulici t. ř. černý dům,
zaamužilého vzezření, ve kterém
přebývá, přijcda sem Budišínaký bi
skup a vikář apoštolský; zde též
přebývá farní duchovenstvo & dvorní
kazatclove pti katolickém chrámu
dvorním „Nanebevstoupení P. J. Ch “
který hned před zámkem na břehu
Labe stojí.

Sem do toho duchovního domu
byl sem od přátel odkázán, a. však
ze slovanských výtcčniků, jichž jsem
se doptávnti měl (Buk, Štěpánek.)
byl domu 'cn p. profi Dr. Feyfar,
rodilý Čech z Litoměřické diecéze,
profesor na progymnaaiu a kazatel
ve dvorním chrámě. Tomuto muži

přívětivému, jakož i :P sekretáři přirak. vyslanatví p. \uráčkovi mám
děkovati, že jsem dva velice pří
jemné dny v Drážďanech ztráviti
mohl. Jaoucc oba Čechové se mnou
Moravanem obcovali jsou neustále
a & přátelskou úalužuoatí se mi ve
všem propůjčovnli. Tento trojlístek
slovanaky mluvících bylo po 2 dny
viděti na všech veřejných pro
cházkách v půvab podzimní oděných
Drážďan. Prof. Feyfar obeznámil
mne s p. tajemníkem Voráčkou,
načež tento trojlist vlastencův ůtlon
kolem srdcí ovíjcti ae počal láskou
a přítulnosti. P. superior & farář
Bernert přijal mne pohostinnu do
domu duchovního, kdežto sem pře
býval s jedním exprovineiálem fran
tiškánů z uhohého Poznaňaka, z
Králových Varů a. 'l'eplic se vra
cnjícím. V neděli na den av. Bar
toloměje sloužil jsem ve dvorním
chramě mši sv. 11 oltáře svatého
Ignatia.

Divne mi bylo, že v zemí, ve
které zláštním S. ústavy (zdá se mi
65 g.) zapovězeny jsou řeholní řády,
ale obzláětě řád iezovitský, že
pravím ve dvorním chrámě jsou 2
oltáře svatých jezuitů, av. Ignatia a
umírající Frant. Xaver, & v novém

farním chrámě na Novém městě,
oltář hlavní obraz av.Františka Xav.
Když a námi františkán v řeholním
ronchu v královské obrazovnč se
procházel: tu se naň zvědavě dívali
protestanti , jako na nejvzácnější
exemplář celé obrazárny, ha v ten
okamžik, co do kabinetu Sixtinské
Madony vkročil a námi, i tam m'a
ky obdivovatelů štětce Rafaelova
na chvíli utkvěly na neobvyklém
zjevení katolického mnicha žebra.
vého. Oltářní obrazy ve chrámu
katolickém jsou mulovány od ma
líře saského, jenž slove Monge.
Vedle oltářních obrazů „Nanebe
vstoupení Páně“ jsou 4 veliká po—
zlacená okna. ověšená červeným uk
samitem, ve ktcr'ch král se svým
domem Bohosluz ohcuje, a hned
ze zámku přes ulici vyautým mostem
acm rodina královská k pobožnosti
ae ubírá.

O '/.,11 je kámní, 'a to trvá
půl hodiny, pak od 11—12 ie alav
ná mše, při které kapela divadla
dvorního provozuje co nejzdařilcj
íiguralní mše, ač větší díl zpěváků
a hudebníků jsou protestanti. Během
9. za to trvání této mše panuje v
chrámě pohoršlívé proudění lidu.
Diváci všech vír a vyznání, všech
stavů a zaměstnání zvědavě vatu
pnjí do Svatyně, zcvlují na oltář, a
obzláště ua chór; a za chvíli zase
vycházejí, tak, že je to škandál. a
oko katoliknvo se zármutkom po—
zoruje, že nekatolíci prokazují větší
šetrnost a úctu modlitebnicem svým.
Jen v prostřední lodi nesmí pa
novali tento p'n'tok a odtok moře
bouřlivého, nýbrž zde panuje pří
kladná tichost, nebo to ohchazeji
dvorní sluhové & dlouhimi pozla—
cenými štáby, takový ozoree ao
holí hned bez oh ledu každého do—
tkne, kdo se neslušně chová, ohledů,
šeptá nebo neslušně sedí. Což by u
nás na venkově vleckterem chrámě
mnoho práce jim nadčíalo!

Byl jsem téhož dne ve 3 protcstantskýcb chrámech, totiž: v e rá



mu P. Marie hned vedle zámku,
kde bylo svaté přijímání; v chrá—
mi u 3 králů na Novém místě, kde
byla. slavnOst žní, a v chrámě u
sv. Kříže. V každém chrámu lute
ránském viděl sem něco památného.
V chrámě u sv. Kříže je tabulka
na dveřích pobočnich (ze zadu), na
která stojí zaznamenáno, kde který
z tamnčjěích duchovních v chrámě
ve zpovčdlníci sedí, ve kterém čísle
sedí p. superintendent (či kons. rada),
kde sedí 1.. 2., 3. diakon, a kde
sedí \rchnl diakon. Tož sem poznal,
že zde luteráni mají zpověď, což
oni též jmenují duchovní rozmluvu
tajnou. — V chrámě u tří ss. králů
byla bohoslužba: začíná jak naše
mie: íiguralni hudbou, lntroitus,
Gloria, Modlitby, Ctenl epištoly a
evangelium, potom následuje po
písničce kázání na kazatelni. A po
tom 'e konec. — Vlastní a čelní
část lliturgíe, oddělenou od toho, co
sem popsal v úrodu, viděl jsem v
chrámu P. Marie: 0 %$ hodině
ráno sv. pí-ij'mání. Vkročiv do pře
krásné rotundy-, vysokou kupoli
oklenuté, uzřel sem pastora stojícího
u krásného oltáře, zpival tónem na
šemu „Patcr uostcr“ podobným v
německé tečí ta posvátná slova,
kterými! P. Ježiš při poslední ve
čeří nejsv. Svátost oltářní ustanovil,
načež přicházeli nábožní vůl-ici, jak
sem viděl i z nejvyšších stavů, po
třech stojíce; přistouplým s poklonou
podával pastor hostii zcela naší ka—
tolické podobnou, rychlým pohybem,
načež nad nimi udělal veliký kříž,
jako při udělování rozlil-ešení, a
zase třeru jiným hostii podával.
Málo který přistupuje, aby nebyl
před tím pil černou kávu, ač i
oni s lačným žaludkem přistupovali
mají. Toto oddeleni sv. přijímání od
liturgie prý těžce nesou mnozi ná
božni luteráni, dobře tušice, že Bo
hoslužbě tou měrou schází nejčcl—
hájil stránka, ač u ních bytelného
obsahu zbavená, oni pak to činí
proto, jelikož by jim v pozdější ho.
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dině málo kdo k přijímáni přišel.
Pastoři, kteří podávají, ovšem samí
nepřijímají, ale jdou jinam, nebo
si pozvou cizého do svého chrámu.

Hned po jídle šli jsme do vý
tečné král. obrazárny, v palácu na—
zvaném „Zwinger“, tak krásném

wavidelném, že bychom u nás vousku ve Vídni darmo cosi tak
krásného hledali. Ovšem tenkráte byli
králové Sas též král. Polsky! Obra
zárna je tak skvostná a bohatá, že
převyšuje Vídeňskou ua belvederu.
Ze zdejsicb obrazů, dle malířských
škol sestavených, uvádíme jen sveto
známý obraz Rafaelův „Madona six
tinska', který ve zláštuim tam zc—
lcném kabinctě postaven jest. Do
obrazárny může v neděli 'en obe—
censtvo bez latu vejíti o 1 ——3
hodin odpolcí e.

Vedle toho paláce je novo sta
věné divadlo, s mnohými trefnými
nápisy: Flagcllus nequítiae, Ridea
do doceo, De te narro, Spe
culum vitae atd. Dále je japánský
palác, princův palác a mnohá 'íná
výtečná stavení. Z vědeckýc a
uměleckých sbírek, jichžto bohatství
Dráždanům titul německé Florencie
zjednalo, nejslavnější jsou, krom
obrazárny: zelené sklepení, sbírka
to všelijakých vzácnosti a starožit
nosti všcch zemí (též mnohých ko
řisti z Prahy vyvczcných), králov
ská knihovna s 230.000 dílů a 3000
rukoPisů. — Zahrada zoologická za
městem bude časem jednaz nej
památnějěích v Europě, aspoň to
rozdeleni zvířat zde zdá Se nám

mnohem příhodnější, než v zahraděSchíinbruně ve \idni; když celou
obejde, tož vykonal příjemnou pro—
cházku. P. tajemník Voračka mi
ukazoval v těchto rozsáhlých sadech
téz místo, kde Napoleon Lod svých
důstojníků vojenských divadlo hráti
nechal, mezi tím, co Drážďany obléhal
(1813) Panující král slovo: Jan Ncp.,
panuje od r. 185-1 (roz. 1301). Celá
rodina královská přiznává se k víře
katolické, a Bolí Tělo se slavná
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ovšem jen ve chrámě odbývá. Cho!
korunního rinco, rozená princes
na Vasa, yla vychována na Mo
ravě a velmi ráda česky mlu
vi-va s příchozími do Drážďan Slo
vany. Nedaleko Drážďan na
silnici Budišínské ie t. I'. lesní za
meček, kde se vaří nejlepší saské
pivo (Waldschíóssel), ostatně se zde
pije bavorské, a však poněkud sil
nější než v Bavorích, JelikOŽ skr
zeva rozvažení do ciziny musi síl
né'í val-eno býti. Ostatne Sasové žijí
ve ice střídme, nejvice z kávy. —
Naproti katolickému chrámu je pře—
krásná procházka na nabrezí, rožni
dům je „výstava obrazů“, řada kom
nat tu naplněna uměleckými vý
tvory domácích i cizich malířů i
sochařů. Nejvíce mne zajímala po
dobizna + biskupa Dittricba-- upřím
néhoUecha, který je zde vhlahosla
vené pameti (obraz je majitek krale
saského za250 tolarů), a pak obraz
predstavení toho, jak Sixtinská Ma
donna octla se v Drážďanech. Kral
jí dal postavit pod trůn, a an sídlo
trůnní vadilo, odstrkoval v nadšení
trůn, tak že se překácel, a sloužící
ho zadržují.

V úterý 26. srpna vydal jsem
'se na cestu zpáteční z Drážďan po
Labi do mile vlasti české, jižto
schytralí nepřátele Moravanům zo
studiti se vynasnažují. Zvolil jsem
zdlouha plouti proti Labi, než ry—
chlo unešenu býti parním vozem,
abych romantické krajiny t. ř. Svej
car saských pohodlněj a lépe ohlé
dati a hlouh do paměti vílsčiti mohl.

Ráno o 6 odploul pární koráb
„Litoměřice“ od náhřezí Brielova z
Drážďan, slunce jasně vycházelo nad
hladinou vody a slibovalo překrás
ný den, jakuvéhož jsem sobe k
ohlédnutí této na celé cestě nej
krásnější partie na Bohu vyprošo—
val. A však _zncnadále zdvihla se
na vodě husta mlha, která všecky
předměty tak obestrela, že nebylo
ničeho viděti, a tak oudy našeakí'o

bly, že kde kdo utíkal se na lavice
ke komínu, ze kterého klokotavě
vyvalovala se para, a mnozí též z
paluby se uskrývali do kajity. Te
prv asi za hodinu bylo zase jasno
na vodě, mlhy se roztrhaly a ll
bozně se na nás usmívalo ranni
slunce.Tu sme stanuli u Pilnice.

Pilnice je letni zamek krale
saského na ravém břehu Labe, ma
rozlehlé stavpby a skvostné zahrady.
Již to položení na vodě jest nad
míru malebné. příroda a uma vy

_tvorily tu ráj pro panovníka saské
ho a rodinu jeho. Toho času, kde
parník okolo Pilnic šumél, byla zde
rodina královská. Něco znameni
tého jsem pozoroval na tom zámku,
totiž všecky komíny mají podobu
vížek čínských což k malebnosti
této slavné stavby nemalo přispívá.
Ještě jsou zde na blízku 2 kralov—
ské zámky, ktorých avšak nelze
z Labe pozorovati.

Za Pilnicl je první znamenitd
stanice na Labi Perno (Pinus).
Město to leží na levém břehu, má
5600 obyv., kteří mnoho plavby na
Labi provozují, někdejší thulek
vypovčzcných českých protestantů;
je zde i chram katolický. Nad mč
stem strmí první skalnatý laz Son
nenatein, s ústavem pro pomatené
na mysli. Od toho města počíná. ro
mantická. krajina, která slovo „Svej
carsko make.“ Jesti to krajina vel—
mí zajímavá a romantická, která se
od českých hranic až ke Gotlavě
a Vezenici vztahuje. Jest plna roz
manitých útvarů propláknutého i
skovco a krásných vyhlídek. Ja é

řevraty musely se státi v těchto
krajech vodou, až se t to útvary
spůsobily! Kolik set et muselo
Labe klestit sobě dráhu a prodlu
bovat sobě toto své lože a tečislě,
ve kterém se nyní celou to kraji
nou vali a províji, co zlaštni okra
sa mist těchto! -— Na úbočích a
dole na brehaeh zlaětěumíst Weh

íen a Rathen pozorovatí chmelnice,



ve kterých se pěstuje—od obyvatelů
těchto horkých ůvalů Chmelíček na
dobré piveěko.

Za místem Ratben pl'ijede se
k znamenitému místu, jenž slove
Kčnigsstein.

Jesti to městečko a pevnost
na plskochvém lazn, která odevšad
strmé úbočí majlc,. nahoře plochu
půl hodiny v obvodu mající působí,
kde hradby, zámek, kasárny, ko
stel, les, pole, louka, zahrada a
přehluboká studně vše pohromadě
se nachází. V čas nebezpečí sei
král sem utíká (k. p. v revolucí r.

848
Na roti Kůnigšteinu na pravém

břehu „obe strmí druhá podobní,
ale ještě vyšší, a na hoře lesem
porostláskala, laz Lilienstein,
která daleko costu'iciho po Le_bik
Uechii vy revizí. l otom přijde Zan
dov (Scuandau), městečko 3 ks.—
mennými lomy. Zde zase začínapo
licajtskú visitírka, a polícajtíse těší,
že poznajl, koho maji na lodi. Zvě
davostje veliká věc, a strach
ještě větší! PotompřijdeHerrn
kre tšen, posledníči od Drážďan
první dědina česká v saském švej
earskn. Dále již přijde Děčín,
sídlo hrabat Thunů, strmlcí na vy
soké skále; přes Labe zde vede
železný most. Odtud již dále se valí
Labe v loži hlubokém, v pravo a v
levo ic pohoří české, avšak již ji
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něho tvaru, než v sasích; jsou to
v'běžky Krušných Hor. O 3 hod.
o poledne dorazili Jsme do Ustí

(Aussigř, na cíl cesty mé, kde Němcidostávai výprask od Husitůvl
Odtud jsem chtěl do památného

poutního místa Mariina Zlí-e
(Mariaschein), kde mají jezovité
pacholeeký seminár. Avšak dověděv
se, že tam mají kněží exercicie, ne
chal jsem si Osek na podruhé, a
7,7 večir již “zí-el jsem milou sto
vezitouzlatou Prahu. Vposlední
zil-i zapadajícího slunce octnul jsem
se v náručích drahých a etě-ných
přátel: Staňka, p. kanovníků Vina
řického a Štulee. Pobyl jsem s ni
mi 3 dny utěšeně. Též pan kanov
ník Prncha, z ltima prichazi, mi vy
kládal, kterak Praha je mnohem
krásnější nezli Rím. Učinil jsem
těž výlet na Karlův Týn, na sídlo
Karla IV. Na železnici :: Prahy uka
zovali mi spolucestující v levo u
Poděbrad dedinu, v kteréž sedláci
vystavěli spojenými silami fabriku
na cukr. A tak o tolikera utěše
nýeh a poučných ušenoatech octnul
jsem se v sobotu 30. srpna zase "
Brány nebes, a kázal 31. srpna
farníkům o ochraně ss. Angclů
Strážných, kteréhož ochranu jsem
pocítit na cestách svých Ty pak
milý čtenáři! promiň, v čem
jsem nevyhověl zvědavosti Tvé

Drobnůstky.
Obnovení hodnosti „císaře

katechismu!
Jeho Svátost pn až Pius IX.

nedáme starověký ohyčej ustano
vení „císaře katechismu“_ obnovil.
Každoročně se totiito v ltímě vy
konává, a sice v chrámě sv. On
dřeje, zkouška veškeré školské
mládeže (mužského pohlaví) města
Rímu z katechismu, kterouž ieden
z kardinálů spravuje. Dítě to, které

nejdůkladnější známost učení náho
ženského dokázalo, obdrží zlatou
korunku a bývá pro budoucí rok
„císařem katechismu“ prohlášeno.
Dvě jiné, ve své známosti k prvé
mu nejblíže postavené děti dostávají
hodoost knížat, a třetí hodnost ka—
pitána. Nového císaře sám sv. otec
v osobitně audienci .pl-ijímá, kterýž
mu sv. požehnání uděluje, na ěeč
hojné dary kollegium kardinálů na—
stupují. Pri procesích ma císař tento
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a 'eho tři osobné dvořeninstvo
zvl tní čestně místo a všecky matky
ukazují císaře s těmi slovy: „ve
dete l'impcratore ?“ (vidíte císaře?)
dítkám svým co pí.-íkladnásledování.

K povaze bulharsko-slovan
ských křesťanů.

Hrabě Filquelmont 'í—vydal
spis pod jmenem: „Die religiose
Seite der orientalischen Frage“
(Strana náboženská otázky výcho
dně), kterýž za příčinou osoby spi
sovatelovy a obsahu jest vehni za
jímavý. — V úvodu nalézáme ná.
sledující příběh, kterýž čtenářům
našim v překladu podáváme, jak je
hr. Fiquclmont vypravuje. Nej
všednejěí události v životě nosí v

. sobě někdy naučení tak jednoduchá
a pravdivá, že i srdce, důvodům
nepřístupná, moci jich nemohou se
zavříti. Budiž mi dovoleno, na dů
kaz toho vypravovatí příběhze své
ho vlastního života. -— Bylt jsem
právě na cestě ze Soluně (rodiště
ss. Cyrilla a Mcthodia) pijes Vidín,
ehtěje se z Malé Azíe a ltecka na—
vrátiti do Rakous. Měl jsem dva
janičáry za ochránce a jednoho prc
uajimatele koní za průvodčího. Bylo
to právě v čas války srbské za Ji
řího Černého. Jednoho večera do
razili jsme do veliké bulharské ves
nice, mezi Žofii a Vidíncm, kde
jeden z dvou janičárů, jenž byl jel
napřed, aby mi vyhledal nocleh,
mne již očekával a mne uvedl do
domu vesničana, jeji. mu byl „agn“
k tomu vykázal. 'l'ehdá byly ještě
právě turecké časy, kdežto se po
cestní Turci podlé líbosti uhostívali
po domech křest. Slovanův adle vůle
své v nich hospodařili; pročež hle
déli obyvatelé zámožnost svou vie
možně ukrývati.

Sotva se byla malá karavána
v domě uhostila, počali oba jani
čárové, nenalezše tu ničeho, čehož
unaveným pocestným k zotavení
jest potřebí, hospodáře wvhánětí,

aby to, čehbž při domě nebylo,
jinde sldedával. Ostatní obyvatelé
domu, velcí a malí, porozutlkali &
schovali se. Posléze seděl jsem sám
v prostranné, neozdobené, ale čisté
světnici, odpočívaje po unavnjícím
pochodu na koni. Byl jsem oděn
po eumpsku, šavli a pistole, tuto
nevyhnutelně potřebnouobranu kaž
dého pocestného v surovém Turecku,
byljsem odložil. Jen stařenka přichá
zela & odcházela ustavičně, ms'ic
pořád něco činiti okolo mne. Cizí
oděv můj vzbudil bez pochyby zvě
davost její; když pak mne tu vidí
tak pokojně a trpělivě sedětl, zmu
žila se konečně, přiblíží se od zadu,
dotkne se mého ramena a když se
na to k ní obrátím, udělázuamenl
kříže, pohledem tázajícím patříe na
mne. Nejsa moeen jazyka bulhar—
ského, nemohl jsem odpovědíti ale
vy, ale udělal jsem též znameni
kříže; načež ona se uchopila ruky
mé, políbila ji a běžela co stařenka
nejrychleji může, ze světnice ven.
Po krátké době byl 'sem obklíčen
dětmi, dospělými, hol arni a hochy
(děvčaty a mládenci); pak přišli i
otcové nazpět. Jak mile jim sta
řenka poveděla dobrou nevinu, bylo
i všeko nazbyt, radosti a hojností
oplýval celý dům křesťansko bulhar
sky. Poznamenav se znamením sv.
kříže, byl jsem bratr jejich; což z
mé strany bylo tolik, co láska k
bližnímu, šetrnost k osobě a majet—
nosti; ze strany jich znamenalo to
hostinuost a důvěru. Těšili jsme se
vespolek, týž cit spojoval nás.

V anglických novinách objevilo
se podivné ohlášení. Jeden totiž
polozbláznčný Angličan, kterýž se
za anglický stříbrný peníz považuje,
prosí veřejně každého, aby ho,
jestliby manželka jeho, natrhu nebo
ve sklepě, při kupování něco ním
v platiti chtela, neproměnil. — Jiný
blizen domníval se míti nohy ze
skla, obávaje se, aby mu je někdo
nerozrazil.
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Ze všech stromů požívala

lípa největší cti u starých Slo
vanů. Všude naši předkové sá—
zeli ten krásný strom, tak “
svatyn bohů svých, u chýži,
jak i u cest. Pod lípou skládali
bohům oběti, lípa byla stromem
lásky, ana byla zláště ke cti
Ladě. čili Krasopaní zasvěcena.
Modla Lady stála v Brně tam,
kde nyní se vypíná chrám hi
skupský. Protož také podnes
ve všech slovanských krajinách
nalézá se znamenité množství
lí , a velmi často zříš ty spa—
mlé stromy, any zastiňujon chrá
my Páně, sochy a kříže. ——A
v skutku zasluhuje lípa v kaž
dém ohledu rozšíření. Málo u
nás stromů, které by se co do
krásy mohly rovnati lípě. Pře
sličný to pohled, když ten ko
šatý strom bujným listím akvě
tem se pokryje. & tisice včel
sladký med a něho sbírají. Lípa
jest obrazem vnady a spanilo—
sti, ale zaroveň i síly, nebot
vydrží i nejtužší vichry ahouřc.
Jak velice oblíbena byla u Slo
vanů, to ukazuje název sedmého
měsíce v roku, který u Poláků
se zove lipiec, u Rusínův
llpec čililipen, ullorvntův
zas červen nosí jmeno lipanj,
zajisté proto, že tam již v čer
vnu lípa kvete.

Ale lípa není pouze stro—
mem pčkným, okázalým, milým,
nýbrž zaroveň i jedním z nej
užitečnějších stromů našich. Po

patří jen na ty hromady včel,
které nejen z květu, nýbrž i 1.
listí med sbírají. Med z lípové
ho květu jest mnohem lepší.
než z jiných květů, a barva jeho
jest bílá. Med pitný, ztakového
medu hotovený , slynul dávno
v Polsce pod jmenem „lípce.“
Není dosti na tom, míti včelya
je chovati, jest i zapotřebí sta
rati se jim o pastvu, nebot jak
mají jinak dělatimed? Proto ta
ké na Ukrajině v světosáhlém
Rusku, kde jest množství líp,
nebot se tam nacházejí celé le
sy lípovó, jest mnoho včelníků.
které podávají výborný med.
Několik toliko líp kolik potravy
včelám může poskytnouti? Ze
za dávných časů ve slovanské
Polště, & to už i za Piasta (jest
tomu právě tisíc. let, co Pinst
povýšen byl za krále a založil
říši Polskou) poctivého rolníka
v Krušvicí, včelařství v Polště
kvetlo, k tomu z větší části se
posloužilo veliké množství líp. —
Lipový květ podává netoliko
léčivo k lékařství, leč i příjem
ný nápoj k pití. Na jaře plyne
7. lípového stromu. jako z břízy,
šťáva, 7. níž připravený nápoj
velice se rovná vínu. Dříve uží—

váno mladých lialouzek , které
rozhnětené a přiložené na rány
vytalmvaly všechny zánětě &
hojily. ——Dřevo lipové nejen
se hodí na pálení. nýbrž. ina
domácí nádobí, dělají se : něho
sochy, a dříve byly oblíbeny lí

8



11.4

pové saně. Často se užívalo v
Polště & též i v jiných našich"
vlastech lípového dřeva také na
kolébky a náhrobné kříže. a
tak byla lípa starým Slovanům
věrnou družkou od kolébky až
do hrobu. — Z lípového uhlí
jest dobrý prach střelný, prášek
na zuby, a uhel lipový hodí se
nejlépe k hrubému kreslení.
Plod lipový dává výborný olej,
který nie nezadá oleji z mandlí
&.může se ho užívati místo olivy.
Suché listí lipové jest dobré.
stelivo, svěží' na pokrm dobytku.
Spodní kůry či lýka užívalo se
již za dávných dob na obuv. V
lýkových střevíeích či krpcích
chodil Přemysl i polský Piast:
Přemysl, když byl 7. rolníka za
krále zvolen, kázal prý své lýkové
střevíce schovati na památku na
Vyšehradě v Praze. Mimo to
dělají 7. lýka lípového provazy,
rohožky: ono slouží též na. při
vazování stromků, na svazování
smodek atd. Stín košaté lípy,
jakž jest u prosti-cd horoueího
léta milým, kdy ještě. hojnost
ptáčkův na jejím vrcholku ve—
sele pěje? Zajisté možná tvrditi,
že lípa z našich lesních stromů
jest nejužitečnější a jen naše jest
vina, že ji tak málo pěstujeme
& nekoiistíme z ní tolik, kolik
bychom mohli.

Rozmanité jsou druhy lípy:
u nás nejhojnější jsou reliko— a
malolista (tilia grandifolia a
parvifolia); kromě toho jest je—
ště nekolik méně známých druhů.
Lípu žije víc než 1000 let —
a k takovým lípám staří Slo

vané putovavali. Starožitné lípy
uchvacují svou ohromností &
spanilostí. Mickiewicz, nejzname
nitější básník slovanský, v „Panu
Tadeuši“ zpomíná. o lípě llolo—
vinských nad břehama Hoši, pod
kterou sto jinochú o. sto panen
v párechtančilo. \ (echueh jest
největsí a nejstarší lípa u města
Kamenice, které se proto jme
nnje „nad lípou.“ V haluzích toho
ohromného stromu jest altán
umístěn, v němž se může četná
společnost baviti. Slavnou byla
V Polště lípa Jana Kochanov—
ského, která toho věštce k to
lika krásným veršům nadchnula.
Na Moravě mame lípy Bzene
eké. Za důvod rozšíření lípy
sloužiti mohou četná jmena
vesnic a měst, které od líp)
pojmenovány byly. Na Moravě
a v Cechách jest jich dost vc
liký počet. V království Polském
117 měst & (li,-din lípu svým
jmenem připomíná. Slavné město
v Sasku Lipsko od lípy tak se.
nazýval a děkuje lípě za. svůj
počátek, jak o tom slavný bás
ník nás Kolár ěje.

U lidu slovanského slaví se lípa
v písních a příslovíeh národních
Dle podání staroslovanského ďá—
bla jen lýkem lípovým svázati,
kyjem lípovým možná jej zapnditi.
Pod lípou hrom nezabije člověka.
Zajisté jsou to zbytky starodáv—
ných časů slovanských, kdy lípa
byla Svatým stromem. Tak též
dříve u nás nebylo dědinky, kde
by nebylo aspon jedné lípy;
a jak dříve v jejím stíně sklá
dali naši předkové oběti bo—



hům. tak potomkové později
v jejím chladku sedávali ba—
více se hovorem U každého
dvorce polského šlechtice ro
stla statná a okázalá lípa.

Přírovnáváno často lípu k
dobrým obyčejům: bylat ona
obrazem dobroty, ůslužnosti, jak
o tom Rej z Naglovic praví:
„'lak i ty se starej přátelům
sloužiti, a jak včely k lípě, tak
k tobě aby se scházeli pro radu,
pomoc a poctivost.“ [ ještě po—
dnes neztratila lípa krásného vý
znamu svého. Když se rovno
právnost ohlásila a břemena rolní—
kům odpadly v r. 1848 sazeli
Rusíni památné lípy. Taktéž
(ginili na r_nnozeMoravané, jakou
Šitboř—ic,Saratic &. t. (l. Na pa
mátku zasnoubení se našich l'e—
ličenstev krásným slomnským
spůsobcm sázely školniditký po
dvou lípa'ich před školami aneb
ve školkách. ——Když v den
úmrtí svatého Methodia 6.
dubna 1861 poprvé po dlouhé
době opět na sněmě v Praze a
v Brně počalo se jednati po
česku, tu počaly se také na tu
památku sázeti lípy. (iožuevzbn—
díl se to dávný obyčej slovan—
ský? Spolek český z r. 1848,
mévší na zřeteli pokrok národ—
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nosti české a vzájemnosti slo
vanské, dal si jmeno Lípa a
podnes přirovnává se slovenština
k statné lípě a jednotlivec k li
povým větvem. A zajisté, kde u
nějakého nyni snad zcela aneb
z částí poněmčeného města staré
lípy hojně se vyskytují, tam lze
s_ouditi na dřívější slovanskýlid.
Skoda těch velebných stromů
na silnici \'yškovské a ve valaš
ských Kloboukách ! Krásný zvyk
lípy sázeti počíná se nyni již
u našich venkovanův ujimati,
že místo nehezkýeh a neuži
tečných topolů spanilon lípu slo—
vanskou na nz'ivsích, v sadech a
u cest sázeti počínají. Jest to
znameni probuzenčjšiho ducha
slovanského a najde zajisté to
lik nasledovatelů, kolik u nás
uvě al0 m ěl ý c h venkovanů &
měšťanů,nebot lípa jest obra
zem vzájemnosti, svor

osti & lásky národu
slovanského.

Tak lípa nejen co do krásy
a užitku, aleivnarodním ohledu
zasluhuje pěstována býti. Nech
tedy u našich cest, u domů a
ukostelůpovznesou se ty stromy
slovanské, a kéž by s nimi i
dávný zvyk & pobožnost slovan—
sků. pod naše střechy se vrátila!

Drobnůstka.
Starý vojevůdce London přišed

v času míru do Berlín, byl pozván
ku královské hostině. Když si n—
kouský hrdina zasedal u stolu na 
proti Bedřichovi,vykazuje mu tento
čestné místo na pravici, pravil ierlcm:

Milejši jest mi, viděli Vis ——
po mě straně.

Jistý stařec, jen thin, _eo
cjej tak šedivý-m učinila, odvětil je—noduie: „!Vlasy

8“
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O tisícileté památce ss. Cyrilla & Me
lioděje.

Morave ty drahá!
Věatci nebes blaha
V tisícleté době
Vítají teď k tobě.
Vítej hosti, vítej,
A jim věnce splítej.

Jak když krásná Vesna
Kvítka budí ze ana-,
Zbudil hlas jich kvítí
Nového v té žití.
Vítej hosti, vítej
A jim včnc'e spíítej.

Jak se na usvitě
Tmy vše klidí hbitě:
Zmizla noc všech bludů
Silou jejich trudů.
Vítej hosti vítej
A jim věnce splítej.

Jako v blesku zory
Planou zdi-ně hory:
Zplanulo ti jasné
Světlo víry epasné.
Vítej hosti, vítej
A jim věnce splítej.

Druhým dílkám tvojim

Milostí všech zdroje
Pro dítky se tvoje
Jimi vyprýštíly,

%; tě posvětily.itej hosti, víle'
A jim věnce spiítej.

Htichů ve porohě
Sňali pouta tobě;
Tvář tvá zaskvívó. se
Ve svobody kráse.
Vítej hosti, vítej
A jim věnce splilej.

Kvítks libých cnosti
Ve vší Spanilosli
Zkvčtlu lm tvé zdobě
Potem jejich v tubě.
Vítej hosti, vítej
A jim věnce Splitej:

Pravé těchy slasti
Vlili v tvoje strasti,
By co menu! s nebo
Oblatili tebe.
Vítej heali, vitej
A jim věnce splítej.

Spasným trudem svojím
Otevřeli bránu
K sídlu nebeštanů.
Vítej hosti, vítej,
A jim věnce splííej. M. P.

Drobnůstky.
Ve vzorném městě Písku založili Dědictví? Jednoho by bylo dost.

borlivíučitelovó pro vzdělaníženskébo Kubínekodvětil: ínu také byjedno
pohlaví Dědictví av. Lidmily pod ná- ho evangelium bylo dost; apt-ec
zvem: Zlatá kniha. Kdyz neuns- máme čtvero, aby jedno druhé
voný náš Kubínek také tomuto cbva- dopíňovalol
litebnómu ústavu údy sbírati začal,
namítónomu; Ale nač tolik těch
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Kdy počala na Moravě slavnost ss. Cyrilla
& Methodia.

Velectěnou a velevítanou mu
sitě býti Slovanovi každá ipomín—
ka., kteráž se upíná co břečtau ku
jilme k oněm jmenům, jichžto ti—
síeletou památku vděčný národ
koná. Mezi tyto zpomínkj' ná
leži nepochybně i otázka: Kdy
pak asi počala sama ta vděčná
zpomínka na naše ss. Blaho—
zvěsty býti zasvěceným dnem
po celé Moravě? — Vznešení
tito dobrodineové národů slo—
vanských. jež byl papež Jan Xll.
r. 914 do počtu svatých V —
volenců Božích zapsatiničil, zů—
stávali sice vezdy v požehnané
památce u předkův našich, &
však až do XIV. století nepo
tkáváme se nikdo se stopou,
žeby slevu.-i památka. jejich kaž
doročně, jak slušuo, byla se své
tívalzt církevní slavností. Na tuto
myšléoku připadl teprv biskup
Olomoucký Jan \'lll. ze Všerub
(dc Novoforo).

Výtečný tento kněz pochá—
zel z městečka slezského Všerub

(Neuman-kt). 1. rodíču Sprosti—
čkýeh. Pro svou však učenost.
zbožnost & politický věhlas, ja—
kovým velice slynul. byl se stal
s nebožtikem Arnoštem z Par—
dubic. (prvním to, po zrušeném
spojení s německým Mohučem,
arcibiskupem Pražským a. me
tropolitou moravským), jakož i
s předchůdcem svým Janem Vll.

' „Chvála jejich .: zve-mju
Církev".“ (Ecel. u.)

Očkem, na stolec Pražský po—
výšeným — nejmoudřejšíbo cí—
saře a krále Karla IV. důvěr—
ným a nerozlučným přítelem;
sám pak se více kancléřem ci—
sařsky'm psávati byl nvyknul.
Kterak ostatně tentýž arcipastýř
moravský i pérem vlásti uměl,
toho nám důkazem jsou ne
jedna učena pojednání, kterážto
nás došla z ruky biskupa to—
hoto.

Vláda jeho, ve které vesla.
lodičky Církve moravské vedl,
sahala od r. 1364—80, &tudyž
padla v dobu, která. hrozila smut
nou budoucností, jaková. i sku
tečně brzo se. strhla ve válkách
husitských na naši milou vlast,
jinými puk bouřemi na veške
rou ('írkev katolickou. jak otom
dějepis církevní v těch dobách
pře-smutně vypravuje.

Avšak vlast naše mihi mi—

valaf. vezdy dostojnýchnástupeů
nn stolici sv. Mothodia, kteři co
bděli strážcové prohledali k za—
chování čistého učení a mravů
mezi duchovenstvem i lidem svě—

řeným. Tak i Jan \'lll. poznav
toho potřebu býti, svolal ducho—
venstvo své na sněm do Kro
měříže. -——Tamv té šíré pláni
úrodné, kterou co nějaké obilní
řečiště lemují z jedné strany
řetěz hor sv. Hostýnem posvě—
cených. na protější pak straně
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pohoří Buchlovem ověnčené —
tam nedaleko starého Velehra
du, na rovině vlnami tiše ply
noucí Moravy omilané leží mě
stečko Kroměříž, sídlo to pra
dávné biskupů Olomouckých.
Tam, kde před 15 lety sněmo
vali vyslancové světští: tam
shromáždívalit násmpcové sv.
Methodovi své duchovenstvo ku

'poradám v dobách povážlivých.
Tak se stalo i r. 1380, 22.
května. Hořce tu běduje pastýř
pečlivý nade hrobem svým (nc
bot téhož ještě roku byl zemřel),
kterak se již odstěhoval duch
Christův a svaté choti Jeho :
duchovenstva a z lidu morav
ského; kterak hořce s pokro
kem na to touží, aniž se dá tě
šiti, že slavnosti křesťanské, ke
službě Boží a památce událostí,
k našemu spasení od Boha zří—
zených , posvěcené služebnou
prací tak zhusta se mcsvěcuji
a pokálívaji od kněží i nekněží.
Mirno dva nálezy nezbývá nám
ničeho z tohoto sněmu církev
ního moravského, ač vyjmeme-li,
co nám ovšem musí býti nad
zlato a stříbro drahocennějši:
nález a rozkaz tohoto biskupa
horlivého, jímžto poncjprv (po
kud nám z listin možno se do—

pátrati) nařízeno bylo, aby se
9. března po celé Moravě slav—
nost ss. Apostolů slovanských
Cyrilla a Methodia s vděčnou a
nábožnou myslí kouávala.

Myslíme se zavděčiti našim
milým krajanům a vlastencům,
podáme—lijim tento celý dekret,
do naší milé řeči moravské po

bedlivém porovnání přeložený-,
kdežto zní takto:

„Milé Svaté Boží, kteřížto,
přijavše již ze štědré ruky Páně
odměny zasloužené, u věčné
slávě postaveni jsou na pravici
Boží, záslužno zajisté jest ve
svaté bázni míti & ve všeliké
poctě se jim propůjčovati; aby
čím více dobrotivý Bůh nebo
své ku prosbám jejich milostivě
skloňuje, tim více oni, jsouce
mezi Bohem a lidmi prostřed—
niky, za nás orodovatiráčili. —-—
Mezi těmi pak jsou vysoce bla
hoslavení a oslavení vyznava
čové a biskupové. ss. Cyrill
a M 0 t h o d, otcové, apostolové
a patronové naši obzvláštní,
kteří přeštastnou Církve a (lio
cési naši oblažili jsou půdu. na
vinici Páně ji proměnivše, kdežto
zaštípili jsou kmeny, znichž pak
réví mnohonásobných cnosti a
nauk daleko široko rozprostra—
nivše po vlasti, na nichž nyní
hojné ovoce dozrává, kvítka pu
čívaji nevadnouci, símě jimi roz
seté nevymlrá, a věřící klidice
požehnané snopy zrnka milosti
Božích shromážduji. Přejice pak,
aby nejen tito přesvatí mužové,
nýbrž i místa, jejich vzácné při
tomnosti vůní oddychujicí a po
svěcena, zbožnou a ochotnou
přitulnosti se ctívala od věři
cích Christových, ab)—chom, an

přátely Bohu nejmilegší ctíme,titéž na vzájem nas ohu mi—
lými činili, an je ojejich přímluvu
vzýváme: žádáme, aby všichni
a jednotliví bratří 3. svěřenci
naši skrze tyto přeslavné víry



svaté rozsivačc a štěpniky v do—
mě Božlm spolu s námi všti
pcni s námi radostnou mysli
přijali, s jakovou my oznamuje—
me, aby v celé diocési naši od
duchovenstva : lidu jejich slav—

Drobn
V Ruslch sedlák Nikita Evdo

kimov, ve městě Serdovšli, Odstrčil
kostel na jiné místo. Kostel totiž byl
ze fil-eva s bezmála na spadnutí. [
chtěli nový slavčti z kamene. 0 ale
nebylo jinde mista než tam, kde stál
starý, byliby museli obyvatelé po jeho
strhnnll zůstati bez kostela, dokudhý
se nový nedoslavil. V tom se při—
hlásí řečený muilk, že kostel odslrčl
na vedlejšl prázné misto. A v skutku,
Oplcl budovu velikou jak se patří,
podstavil velikou podlahu : prken,
podlotil válce, uvázal nu jistých punk
tech Iuhá láns, s pomocí tisicerých
dobrovolných pomahačů hnul ohrá
mem, který velehně se valil po po
dlszo si na vcd'ejšl prázné místo
„8 pomoci Boli; ku předul“ S uctou
lid hleděl na tento poloviční zázrak
: velebil mužiks Nikita pro takovou
odvahu, opatrnost s důvtip.

V jedné vesnici slezské bydlel
řezník, o němž sousedé s ůsměchem
povidávsli, že za svého živobýti
více semáků vypil nezli snědl; vy
šel si do okolních vesnic, aby kou
pil tele. [ podařilo se mu konpiti
tclátko, ale ještě příliš slabé. —
To však nic nepřekáželo, byse ne—
udělal silný lidkup. lpilo se, až
se řezník jak obyčejně hodně do
motsL -- Hnal pak nicméně před
sebou telátko, a! ptiied k 'ednó
lávce, tu ale předce poohop' že
nebude moci hovádko pres lávku
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nost a den 9. března spolu s
námi & slavně, jak se patří,
skrze slavné konání svatých ta
jemstvi radostně světiván byl.“
— K tomu svátku připojil bi

f skup i odpustky 40dennl. ——

ůstky.
samo jíti, isehnul se a.vzal ho na sva
ramena. Jelikož již od domu dale
ko nebyl. nesl ho až domů. Vkro
čiv do světnice, tu vykřikla žena
„Ale ro sv. Jana, co již zese bláz
nlš? o to neseš? No, 110,co pak
ale máš vždy proti mně, nu koupil
jsem tele. A v té počne břemeno
svá ! ramen opatrně skládati; ahle!
byl to jeho kurii! tele ale
zůstalo u láv y ležet! —

Pán Pelikán se utopil.

V městečku X. ponuknul jeden
žertovny muž stavka, že mu během
jednoho dne 20 lidi tu jistou otisku
——neznsjice nic jeden o druhém
—- předloží. To se přítomným zdálo
pravdě nepodobné, proto! i stsvku
přijali. Vzal tedy se sebou jednoho
svědka ,aby s nim některé domy
svých známých navštívil. V každém
domě, potom jako několik slov
uvítání zaměněno bylo, pověděl: :.
znáte co nového? pán Pelikán se
utopil. „Jaký pin Pelikán'l“ to
byla otázka, kterou mu hned každý
zvědavě předložil, ponivsdž totiž v
městečku žádného pána Pelikána
nebylo. Za tři hodiny měl svojich
20 rovných otázek po hromadě, a
večeř se a vybrané sázky připra—
vila hostina, ku kteráž i vnit dll
otázky předkládajicich povolali.
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Znělky.
Právo rovné! O vy milá slova!
Vás to nejpruv ústa anděla
Za rozkazem Božím vypěla;
Nebcs mír se v zvuku vašem chová.
Kdy pak vaše vláda opravdová.
Zsbleskne se u nás docela?
Což se v slzách Slovan naželá
Jako trpce utištěná vdova.
Nikdy-lit nám láska nezasvitne?
Proč se váhá German Slovanu
Bratrem uznat v hrudi bezecitné?
Ale prijde druhdy— pravdat jistá -—
Doba lásky s tulbou čekaná,
A! tvor všechen zamiluje Christa.

Což má duše pro ten národ touží
Z jehož narozen jsem kolena!
Váecks jeho těžká břemena
Jako houží smutná srdce ouží.
Každá rada., jenž mu v mysli kroutí,
Každá tuiba jeho plamenná
Rydlem se mi v srdci znamená,
A mou duši v moho bolů hrouží.
Takovou mne nedal tvorce hřebil
Však iá za to s lidem za soustrssti
Pteduhrómu vzdávám díky nebi.
Jiný cesty koná, by zbyl strasti,
Jiný chodi pro nabytí slasti,
Já \ásk bolů hledám po své vlasti.

Fr. Sušil.

081111113stovka
čili

námluvy na venkově.

„Dej mi juá jedenkrát svatý
pokojí“ zabručel soused Varmuzka
na svou ženu, když si po obědě
pod komínem uhliček na dýmku
dával; a ona vypravivši všecky do
máci ještě na mlat, by vyklepali
.jctelové semeno, -— sama umývsla.
v kuchyni náčiní, a na. starého tu
doléhala, sb devatenáctiletého Ton
du nenutil o ženitby s tou upýpa—
vou Ančou Pokorných Byli tam
juž ale včera s Toníkem na námlu
vách váeci tři a chute si cblizovsli
prsty u dobré večeře. Včera se ji
Andulka líbila jeětě nejvíc ze všech
děvčat z celé dědiny, a snad is
celého okolí, ba i z celého světa.
Dnes však najednou ztratila celou
včerejší chut A bez chuti prý člo
vek malý kousek ——ovaru sní.
Nedovédčlijsme se však posud s ji
stotou, co ji tu včerejší chut tak l

najednou pokazilo: Čas prý ale vše
mu poučí a ukáže. Tak se snad i
my trochu pozděj pravdy dopidime.

Vždyť nám také na tom velmimno o záleží. A třebas by nám na.
tom nezálcželo ani tolik jako Tur
kovi na udržení svatého pokoje, a
nebo jako Napolionovi na svobodná
Italii; tož řece nám záleží na tom
aspoň tolik , abysme pravdě přišli
na kobylku. A co je pravda, to je
pravda, a ravda musí jedenkrát
na světlo. kdyby třeba sto ne
věřících Tomáňů se zpírslo, že to
pravda není. Tak _jest možná, že
dneční hustá m'hs Varmužková sil—
nou rýmu způsobila, s tak i o co
lounkou včerejší dobrou chutpl'ipra—
vila. A nebo — já jsem to ale na
své oči neviděl! ale jak lidi, co to
viděli, povids'í — snad je stará
Trousilovic, když ráno : Božího



katolička epolem lly, notně do
toho kejchla. — To je pravda mož
ne, ale když člověk jistotu nevi,
toito vykládá tak— jak to holt ví.
— Slovem, Andulka ee ju! dnes
Varmužkovó dokonce nelíbila. A
měla také jež proti nl mnoho vy
datn ch příčin. Byla prý by to
ostu a, dokazoval: mužovi svému,
takové nedopejřené house uvázat
ei na krk za nevěstu; ješte prý ani
ničemu nerozumí, bez matky prý
ještě ani chytrého kroku neuml
udělat : chalupy; všude prý jí \i

vidét jen matku za zády; a 3000šajnů. tot prý jest za věno na ta
kový neš grunt!

„Dej si pokoj stará,“ odpírat
'i starý Varmužka, „juž jsme tam
yli, a to není tak a lebo tak. Pan

rektor napsal jim už ormánku. A
coby teprv řekl velebný pen, když
'už taky tam ráno byli spolu na

aterhiemu? To není tak a lebo
tek. — A ty jelita byly tam fain,
ješte dnee ee mi po nich řihá. U
Pokorných to umijou, jak sluší a
patří; : Andulka prý sama dělala
ty koláče, &.tobě stará, jak jwem
viděl, opravdu šly dohřc pod nos.“

„[ ldi mi e těma.plackama“ od
mlouvala ona, „musila jeem je chva
lit pro neebedu, a aby tobě nepři
šlo z nich na nic. Ale byl to boli
důrek, chraň mne P. Bůh břlcliů!
Kam by přišel náš Toník e takovou
nehoepodynl a s jejími 3000 čajnů!
—- Co pak to udělá na ty nové

enize? to teprv musí být holá
Šebka. To jete taky mohli mětlepši
nos, a za'ít si o lumero výš, tak
třeba k rousilovy'm. Ale nechtěla
jsem se do vás chlapů míchat. Trou
eilovie řidávajl na svou Kačenku
také tolik, a ještě krávu! & byliby
tomu od srdce rádi.“

„E dej mi svatý pokoj i a tou
krávoul“ A jui trochu timto kole
dovenlm rozmrzen , ušel starý do
jizby, hodně za sebou praskne
dveřmi.
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To bylo Varmuškové, tím jeho
odplrinlm také jut trochu read:-et
dané, pravě trochu po chuti, že za
ním mohla zkuchyně zavolat: „Tři
akaš dveřmi, tuším, žeby see sam
jeětě rádéj ženil po druhé, než To—
nlka ponejprv! — ale si počká,“
dokladnle nakousnutou žlučí mezi
zuby. -—

A Varmuika tomu rád, že dra
hocenné polovici tak vyklouz, sám
esebou rozrnlouval: „Mám rád svatý
pokoj. — Jak jsme byli včera “ Pu
korných veeell. Všecko v hdmi
Boží. Ať je tak a lebo tak, jen rád,
že jsem to juž jednou s krku zbyl.
Však mně to dalo! To není tak :
lebo tak; bylo mi to hůř, než když
tatlček táhli mne na tuto mou
starem“ Tu mu sedla mucha na
nos. „Mám rád svatý pokoj !“ a při
tom tr skou zvolna Odehnal mechu.
Uhllče mu juž pod komínem spadl
e fajky , ale on flobrotisko roz

jimáním manželskšm ujetý ani tohonepozoroval, že ničí na růzdno.
A zas po druhé sedla mu rzi mu—
cha na nos. „[ hýbaj!zl a. rukou ji
sehnal, Ale nestydata mnoha, jakoby
byla cítila ještě páru z těch vče
rejliich chutných jelit, po třetí mu
sedla na čipmý jeho noeejček. Po—
kOje pak milovný Varmužka, ne
mohl se juž zdržet -- a. kdoby se
také nedopálil? ——máchnul tak
rozdráždéně po nezbytné sužova
telce. že hned krev vyeth'kla;
nevšak z ostudné muchy, -- ale že
byl sám nátury měkké -— nehty
však měl na prstech tvrdé a po
pansku dlouhé — rozreipl ei nee.
A tak krev nevinnou proléva'e, ma
nó táhl se zas do kuchyněk milé
ženušce, která ho před chvili sice
také dožrala, ale přec neokrváccla.

Ale co nechtel reracb, tento
kazievět od počátku? -- a kde on
nemůže tam prý strčí zlou bábu. A
tak se stalo i tu. Varmuzkova totiž
vidouc svého muttčlm, s nímž juz
po 20 dlouhých _let snášela dobré i
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ale, videno ho okrvůeeneho, tak se
ulekla, že nejen ouzkoustně vykři
kla, ale i hrncem, jejž právě drhla,
tak machls, až ubohóho manžela je
ště od nohou až po samu kšicu
estakla, a tak ještě více zděšena s
hmcem v ruce jedné a s věchtěm
v druhé ronpažena — jako v Jiři—
kovu vidění nad ním stála. Apl-dvě
k tomuto trnchloeměěnómu divadlu
přikradla se zadními dvířkami s
dobrou prý novinkou Petruše Kle
páčkova; kteráž to vidics „pán Bůh
s nimi s all pryč!“ seošemetně za
žehnávala. ermnilovni však man
želově nejsouco sobe ničeho zlého
vědomi, jak mile spatřili Petrušu,
hned se oba zpamatovali, & bez
všelikých okolků, co potřeba ka
zela , učinili. Varmužka se z po
kropení nemilého etl-cpal; a Var
mužková smokrou hadrou, co právě
v dřezu po ruce měla, krev mu s
nosu a s brady setřela, a 'izvu
tlustou pavučinou přikryla , že
nebylo ničeho vice juž pozorovati,
leč že čiprný jindy nose'ček Var
mužkovi jako kvašený o urek na—
běhl. Zato ale závojem z pavučin
proti nestoudným muchdmchráněnb !.
Při této i Petruša div že do mdlo y
nepadla, proto také aspoň dobrou
radou přispěti se snažila. Banu du
brým octem vymýt a česnekem v
soli dobře potí-eným potírat kázala.
Ale Varmužka noise velkým přl
telem apateky, zaškafediv se na ni,
odbyl ji těmito ne velmi liohotnými
slovy: „Hýbsj mi k šipku i s tim
tvým čarovnictvhm“ Petr-uši záda
ukázal, & na pokoj do sena na hůru
se odebral.

To bylo právě Pctrunce Kle
páčkove po vůli, kteráž také ne
meškala hospodyni vyřiditi po
zdraveni od Jalových, dokládajic:
že jich to mrzí; — že si jejich
Tonička juž od maličkosti jako za
svého považovali. když ještě s ne—
božtikem jejich Franckem, pán Bůh
mu dej nebe, na komoru na suché

trnky a oškvarky lezlvali; a nikda
prý mu za to nic neudělali, ale ze
srdce mu topřali jako svému. Nebo

prý jnž tenkrate jejich Beruška jeo starší se za ně p'rimlouvals, a
na Tonička prý nedala nie dopu
stit. Tož prý by to bylo také bez
ké, když se vždycky tak spolem
rádi mívali, kdyby se včil těm dě
tem nebránilo, a oni mohly být
svoji. Co prý u Pokorných své
Andule dat mohou, o to že i Oni
se postarají. Že 'u maji juž 'en
samotou, s co te y mají, že o
muby to dali? A ta poslední, že
vžd cky mívá nejlepši. A že je Ba—
ruška také miláčkem tatkovým to
pr ý je na ní vidět,že ju nenechají
chodit světu. A co divnou ———

Tu však Petruninu chvalořeč
přerušil houslista s písničkou u
dvěří:

„Loučoni, loučení!
Jak je to smutná věc,
Když se musí rozloučiti
S panenkou mládence“

„E cuky !“ zaškaredjla se Pe
truše, rozmrzená touto právě teď
nevčasnou písničkou: při nižby se
ale Varmnžková — znajlc dobře
vzá'emnou lásku Antonina a An
dul y, a o jejižto překaženi nyni
ona sama, a s ni skoro půl světa
se zasazovala -— bez mela až do
pláče byla dala. Ale Petruša jakoby
to snad ani nepozorovala, a hlavne
majíe sebe na zřeteli, furtum že—
hrala: „To zas takovýto tulák, vy
tlouká to pořád jeden za druhým
dědinu, že nemůže člověk ani chvile
trochu porozprávět. Kdyby takovýto
lenoch vzal motylm, a šel poctivě
se živit, než se lenošit a chudobný
lid okrádat To poctivý člověk, aby
juž ani k ničemu nepřišel !“ — Po
rozuměla této řeči Varmužková, a
in! stíhala na polici po mýsee, na
níž uloženy byli fr e, co zbyli od
oběda, nadivané uškovýma trn—
kama, dobře posypané parníkem se



sladké mrkvy, a omaštěné až s
nich kapelo. Při tom ale Petruše
ještě více škaredila se a .mračila.—
Když ale hospodyň napřed jl dva
frgale vnutila, tu se ji hned čelo
vy'aanilo, očka samou vděčnosti se
svlltila jako mastný trnčák, a ústa
medosladkym úsměvem tím více
Varmužkové blahořečily, anaž viděla,
že přece uznala hospodyně housli
stovi jen půl nedojezeněho frgala
nesla. Čtverák šumaí- jakoby byl
doslechl, co tam pod komínem proti
němu se dalo, proto jako na oplát
ku spustil ještě jednou, a to hezky
hřmotně:

„Dej Bože Barboře
Martina a kosou,
Aby ji nasekal
Travičky a roaou;
Rukávce vymachal,
Zašil 'l šou—an;
C0 prj jl natrhl
Před včerem bohů.“

„1 tento padouchl“ byluby juž
bez mala Petruše na hlas zvolala,
„však to on naschval, jakoby ně
kým naveden, aby mi kazil reme
alo.“ Však jakoby se jí to ani ne
týkalo, chtěla juž zas svou kla

čku otvirat, hotovou vždy třeba
optiVy vychvalovat co nejvonnějšl

květinu, a zcuchati i růži stolistou
oo plevel nehodící se leč na hnůj:
jak to pravé řemeslo jeji sebou
neslo. -—Ale Varmužkova, jcnž až

sud proti všeliké ženské nátuře
ez přetržení Petrušu poslouchala,

-— to však jen z pouhé samolibo—
sti, aby vyslechla, jak se všecky
děvy o jejiho Tonika derou, ——
byla touto druhou plant jako z raj—
ského sna vytržena, » a jakoby
pravě juž na Barca, která se jim
za nevěstu vtírala ten nešťastný
net!-ženy šoran viděla, — počala
rozpačitě namítat, že nemá sice proti

ničeho, ale inu — ono to
s tou Barkou je prý všelijaké, oni
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pravda jsou all, ——ja bych tomu
také ani nevěřila, ale což lidim
nedaji se huby nacpat.

„I uchovej Hospodin! vskočila
jl Petruša do řeči, „to není ani za
mák pravda, ale ta proklatá závist,
ano Oni nepřejou jen Barušce. Ale
proto nic; děvčina jest juž sice při
rozumě a není juž jak ta ostatni
hloupě housata; ale pro Tonička
bylaby právě, jako na zakázku.hamlta na to Varmužkova:
„No my nemusime s naším chlapi
kem tak pospichat, je to jen tak
špas, -— ale kdyby se přece tak
něco kloudného trcfovalo, ono by to
pravda byla juž nějaká zdbarka,
aby nemusi! nosit bílý kabát, ale
to bylo jen tak naše mínění.“

„Ale měli jste přece“, dokazuje
jl Petruše, „juž námluvy u Pokor—
ných “

„Měli“, přisvědčuje Varmut
ková, „ale je to tak, 'ak to obrá
tlme, měli, a neměli. a jsem tam
proto ani jit nechtěla. Na takovýto
statek davaji Andula jen 3000, to
by se nám všeci lidé vysmali. Trou
silových juž sami prohodili, žeby
dali také tolik, a ještě do hospodař—
stvi krávu.

„lnu tě můj jcmináčkul“ zpinš
se Petruše, „to jsou nějaké íloze a
krávou. Jalovych se juž davno do
mluvili, že dajou krávu i s teletem!
— A juž o námluvách, že tamtoho
všeho bude, na co by sprostý člo
věk, jako našince, ani nepomyslil!
A to vite! Jalových tato zná, vždyt
jak bývavala v panském dvoře, tož
tam Chodívala také do kuchyně;
dělá všm i putrytáky, zadělávanou
máčku s kokr-helem, pečený guráš
a cihulou a keprem, co jen pani ji
dúvajou. Truňk majou pořad doma,
adobrý! však mně také zavdali, než
jsem k vám vyšla. Pán Bůh jim to
zaplat ! Jsou to lidé jako z másla.
A stovku hned pry polotijou o ně
mluvach. No tot! já jim teda řeknu,
že přijdete; —pravda že přijdete?“
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Slovíčko; stovka! jaksi ju roz
kolébslo, a ona ještě jako na roz—
pacích odvolávat se chtěla na sta
rého, co on k tomu řekne.

„E co řekne ?“ doléhala zase
Petruše „co může také říct? nejste
vy matka svých dětí? ajsko matka
nevite snad vy nejlépe co vašim
dětem svědčl? O ti chlapi! ti
dbají! jenom mu řekněte, že se zas
bude mět dobře na námluvách, a
juž vam ani necekne. A to tele »—
toje vám “už půl celé krávy. A ta
kráva! to je vám hovado! však ju
znáte, neni ji v celé dědině rovná.
Před samým otelenim chlubila se
mně Jalová, atomně sama povídala,
ani bych tomu nevěřila, povídala,
že nadojila od ní ještě půl druhého
hrotka mllka. A to je vám mlíko!
sama smetana. To si můžete sama
myslit, jakby mohla tak často dělat
putritaky, a každinký den užívat
pěkné kafíčko. Já. vám povídám,
žeby ta kráva samotinká mohla
uživit celý dům. — A to tele! to
je tele -— od ní samé! — Tož rav
da přijdete?“ — No tož —- v havě
sice ale juž rada připovldala Var
mužková. A juž byla ruka v ruka—
vici. ——Petruša : toho měla dobrou
kůžku. A nad osudem dvou man
želů mělo tak býti -—tcletem
rozhodnuto.

„Mají—li se rádi, čili nic; —
co je na tom také vic? Však oni
si zvyknou, by! třeba tak, jako de
linquent na.šibenici“

Petruška nejlíp rozumi svému
výnosnému řemeslu, aniž kartu z
něho platila, ba ještě i groš jako
dáň vybírá od chudých i bohatých
děvčat, když 'im karty klade. —
Věechněm bliz ou svadba a boha.
tého, mladého a hezkého ženicha
—- ovšem že jen v kar-tech připo
vidá. — Ale Barce to tentokráte
nemělo selhat.

V neděli na to byla muzika.
A Toník chtě nechtě musil a Bar
kou do kola. Statenky třeba jich

ju! žádný ani na vážnou soused
skou do kola nebral, nesmijou přece
jako ostražitě stražkyně dobrých
starých mravů žádné muziky mi—
nouti. A tyto vidouce pojednou
tento :; brusu nový párek se točit,
celé zděsené div na ně prstama
neukazovaly; muži s trpkým úsmě
vem hlavy sestrkovali; ——chlapci
křičlce „solol solol“ a rozpustile
se chechtajice ustupovali, — děv
čátka se mračily, a matky ——dosti
hlasitě bubovaly. Star' Varmužka
pro svatý pokoj 0 kouta si
zasedl, ale ani si dnes dýmky jaksi
zapálit nemohl, ač ho přec ani je
dimi. mocha nedOpalovala. Jen stara
Varmužková s Jalovou jako dvě
sesterské aojky, jakoby mně nic
tohě nic v hlubokém diškursu za
brány, ani z místa se nehnuly. Ani
tenkrat ne, když mezi děvčaty he—
mžení sefstrhlo, a jednu polomrtvou
ven ncsouce zkřihly „Anička omdle
lal“ — Však ale ubohým Tonikem
tak to trhlo, že hned Barku pustil,
a dera se za jinými poloslepý a
polohluchý vlastni matce palec pí.-i
dupl, až zalcl'lkla, a Jalovou do—
konce až na zem porazil. Ale proto
nic. Andulka na čerstvém povětří
zase zpamatovaly, a spoludružky
domu odvedly.

Hudba po malé přestávce nase
hrála. Varmužková když Tonika v
síni o pilíř podepřeného a nikle

bene'ho notně, ale “po tichu vypeskovala, a do hosp y zpátky ve—
štuchala; měla pak mistrně oko jen
na něho, aby snad nějaký hloupý
kousek pro Anču nevyvedl, a tim
o Bárku i s tcletem se ne I-ipravil.
Ať si lidé na to mluvi, jak chtřji;
co prý je komu do toho. - —Pokor—
ných ač měli k tomu příčinu ——
nebyli mstivi, a protož raděj mlčeli.
— A ve čtvrtek na to, byly juž
zas slavné námluvy — u Jalových.
Ženichem byl zase jako před týdnem
u Pokornich -—tentýž Tonlk Var
mužkových, ale nevěsta byla ——



Birka Jalová. Stard. Varmužkova
b la tu velice ctěná: pořád je nu
tiň do chutných jídel a lahodného
ftuňfu. Ju to také ' náleži těšilo.
Aby nevěstě ukáza že sem přišli
pro ni, a ne snad pro to —- tele,
tři krásná. jablka ji žpendirovala
sama, proto že svéblavý Tonda juž
doma se zdrahal, to udělat. I starý
Varmužka snad jen pro svatý po
koj, nechal si výborně chutnat.

Ana i obratné nevěsta v ku
chyni hrnků se držela, ání námlu—
vči pak kolem stola dohrý příklad
Varmužkův následovat se nezdrá
hali; -— Toník. ač hlavni osobou
dnešního slavného hodu, sedel, se—
motam se kývlaje, na lavici u ka
men, proto že u stula nebylo juž
místa a on byl nejmladší. Však se
na něho bez toho neza omenulo.
— On ale se ničeho am netknul.
Vida pak, že okolo stola každý
hledi svého jako vrána kosti, vy
foukl z postele una tři jablka co
jeho matka Barca ěpendirovala; -—
a vykradnuv se nepozorovaně na
okamžik ven, poslal je po kama
rádu své milé Andulce. Bárka ho
v síni amcrčiín,a domýšlejic se, že
mu snad teskno po ní. hned za ním
do jizby se vloudila, k němu si při
sedla. adojídla apiti ho nutila. Ale
vše darmo; nebo se mu zdálo, žeby
se na prvním kousku z ruk ne
milé milenky udávit musil. a jeji
slaďounké otázky sotva ano, nebo
ne odpovídaje, tak spanile zýval —-——
až se mu škráně rozsazovaly a oči
zalévaly; 'akoby ješte od poslední
muziky, lide svou milenku unter
boltownt měl, nebyl posud oka za
mhoui'il. Barka nebyla opravdu juž
tak na hlavu padla, aby nebyla
rozuměla tomuto jeho cukrovéni, —
a tož rozmrzena zadama k né
mu se obratic, také tak libeaně

ted sebe hleděla, jako Eva po vy
nanl : ráje. Po chvíli vyšla i :

jizby, kdežto za dveřmi pěstí sata—
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ten, na brzkou shledanou se těšíe,
zacukrovala: „Počkej ty holobrád—
ku, však já tě naučímmoresům, si
jen bude po všem!“ Zalesla pak
na komoru do perlu, a nevrátila se
dnes více.

Toník si ale taky povídal, co
tu budu trčet jako pometlo udvél'í; a

o chvile též nebylo ho tu vies.
tai-ípak u stolu měli před sebou 'iné

věci na starosti, než aby se yli
starali o tu mládež. Přece však

ozorujlce, že jich tu není, za do
bré znameni to měli. Protož si ble
děli ukracovat bez toho tuze čer
stvo ubihajícl jim dlouhou chvíli.,
poněkud i sladkou upomínkou, jak
statečně ten neb onen z nich se
drželi o svých námluvách.

Když tak v bázní Boží se juž
půlnoční hodinka přibližovala, — a
starý Vamužka ve svatém pokoji
nabažil se co srdce rdčilo, -— a a
plné pakličky zápalek ani jedné vlc
mu na zapalování wupucolmuč dnes
hovoranky nezbylo, jakoby vše juž
nazpamět vedel, zamhoul'enýma
očima k jejich tečem přikyvoval,
až konečně i basu řezat počal. Tu
sebou ale trbla stara Varmužkovú,
divic se tomu, jak prý to možna,
že juž hlásný pod okny dvanac—
tou může vytrubovat. —- A ono
přec bylo juž celých 12. —- Hned
se všichni hýbali, ba i Varmužka.

ravě hlubokou poklonu činíc žbán—
ku, zas nešťastným nosejčkem tak
o něj zavrávoral, až se žbánek pře
kotil, a Varmnžku :: líbého sna
probudil, který sebou trhl, prota
hujíc se vstával, a chutě zlvaje _oči
si protiral. -- Však hned také by—
stře prohlédl, když Jalový stovku
na stůl vyložil. Dobrák Varmužka
na tu mluvenou pannenku po
usmívaje se lahodněj, než jeho To
ník na živou mu ptisouzenou, ted'
juž na komoře chrupajlcí — kázal
staré, aby to sklidila. Což ona s ji
skmými zraky a hrajícími juž po
ní prsty dvakrat si Hkat nedala.
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Stovka mdčkla, a pečlivě za ňddry
uchovala. K čemuž jeden a nd
mluvčlch s cbecbotem doložil: „Tak
by juž byla ruka v rukavici.“ Dm—
hý ale zamyšleně na celý ten čin
bledě, po tichu si povídal: „Tu bych
já také pro svou Dorotku mohl po
trebovat“ —- Ale zakousl rozatlm
svou nemlstnou choutku. a to se
viickni co nejsrdečněji rozloučili,
a jak se podobá blažené matičky i
po babičce sladké si daly; a pak
s pánem Bohem po svých se
ublrali.

Když. Varmužkovýcb k domovu
docházeli, kamž je i smlouvči La
hoda doprovázel, a zvlášť ku staré
jako kocour k mastnému hrnci se
maje, okolo té stovky za tepla je
šte rozumné slovo s ní promluvit
chtěl, překvapilo jich zastaveníčko
několika hlasů dojemně zpivajlcícb:

„Haro, horo! vysoka jsil
Md panenko vzdálena jsil
Vzdálená. jsi za horami,
Vadne láska mezi námi.
Vadne, vadne, až uvadne,
Neni pro mne v světě žádné;
Není v světě potěšení,
Není pro má k nalezení.“

„Jak krásně zpívajon ti chlap
ci“, pochvalovala Varmuzkovd, nežli
'eitč třetí a to : brusu novou slo

u začali, následovně:

„Politujte mne přátelé,
s si musím vzit pro tele

Bárku misto mé Aničky,
Proto tečou mé slzlčky.“

Sotva dozpívali, zvolá cela roz
vzteklend Varmužkova: „Počkejte
vy bolotyl hlásný! Lahodol běžte
na ty —“

„Ale dej si pokoj atard“, do
mlouvsje jl Varmutka vtáhl ji také
juž do síně. A Lahoda byl dnes
hned po slovu; ab pomstil Var
mužlrovoutak bano ně vymenou

a potopenou, která ještě v stavení
poněkud dověděla na ty nepořódky
v obci, na rozpustilcu včil mládež,
s na nedbalé rodiče, ahánéjlc se
spolu i po bezdékém ženicha, který
však juz as před dvěma bodi—
nama v konírně si ulehl, a nemi
l mi ndmluvami, jskoži hol-em lt
a y pro milou Andulka, jako zmlá—
cen tvrdě usnul, aniž tušil, jak se
ho kamaradi ujímali. —

Ale co na plat? —-Když juž
byla ruka v rukavici, — stovka za
ňadry — a Toník jako ryba na
udici.

Časně zrána byl tu Lahoda,
jako na koni, vyřídit prece Var
mnžkově, jak to včera dopadlo s
tou Opovdztivou, ale rychlonobou
chaskou. Dobře že Toník ještě po
sud matce neprisel na oči; nebo
ač nevedel praničeho, co se bylo
tak pozde sbéblo, bylby prece k
snídani něco slizl, coby mu sotva
bylo chutnalo jako mastná. varmuž
ka. Varmutková byla ju! z postele,
a snad se jui i potehnala svatým
křížem, jak toma južv obyčeji; ale
nestojíme přece za to, žeby nebylo
třeba kartušovi přišlo na nic, kdyby
naň byla náhle pohledla; —- nebo
ještě neměla posud kdy se umýt.
— Alo- Lahoda byl tvrdé nátury,
jemuby to nebylo nic udělalo. A
také měl on chuďas o co jiného
dbát, — ta stovka! jak se mu juž
včera po ní u Jalových zachtělo.
Ale jak se dostat na myl, když
čumí v díře? 00 pak ale? s chutí
'en do toho, myslí si Lahoda a půl
bude hotovo. „Sousedkol“ aarejdo—
val s vojem ku vratům, „sousedkol
"al-ku, s tím vaším Tonikem ne
ude to bolt tak lehko, víte že on

bolt nebyl u legrutirky.“ Vai-muž
kovů slyšic o dostsvce, hned by
byla do mdlob padla. To cejchoval
Lahoda, a proto jako mně nic tobě
nic pokračoval dale —- „a to je
holt blakovytý háček. Bývaval jsem
rychtářem, tož to holt vim. Ale



prom nemusí být tak ale; když
ruka ruku my'e, to! jsou holt obě
bíle. Ja bych olt myslil: něco za
něco a nic za nic. Vy včil potrebu—
jete dobrých přátel, a jak dobře
víte, v tom jsem já honěný. Tož holt
něco za něco. — Já bych holt po
třeboval právě teď 100 zl., ale jen
na 14 dní Dostal bych je třeba
taky jinde vypůjčit; povídám si holt,
co bych se měl jinde po ní shánět.,
kdyz holt vím, že mě 'ich radipůj
číte; a já vám holt tnlcě můžu po
sloužit.“ Varmužkovd řestupovaln
: nohy na nohu, jako ačena cuz
kostl před ton lcgrutirkou. Lahoda
přišel na šťastnou chvíli, a uměl
chmátnout krávu za rohy.

Šťastně se octla stovkav rukou
Lahody, a na večer jat měla Do—
rotka Lahodových pomoci Julo
vových stovky také ndmluvy s
Bartošem Sobulovým. Starý Sobola
musil totiž ještě 100 zl. splatit, aby
dcera jeho Betka [: Neustupům
provdaná, z obtížného stavu nevě
sty dostoupiti mohla za plnomocnou
hospodyň.

Starý Neustupa potřeboval zase
peněz, aby svou juž hezky dospělou
Jenuěu jeětě tohoto masopůstu dostal
pod čepec; aby prý nemusila jak
se říká, prodavat peroutky kdesi
za humny. Simon Dočkalikův se
taky ani dlouho neroemýilel, a po
padl se stovkou i Jenusu, k níž
ještě na pHdanek na 2 míry vý—
sevky dostal. A tak mohl se sprotit
dluhu u Lisakových, od nichž si
jeho rodiči dovedli vypůjčit 100 zl.,
ale jen pod tou chvalitebnou pro—
d-etelnou výminkon, ——aby Simon
trhlou jejich Brídu na krk si uvá—
zal. Šimon také touto věrolomnosti
Liidkových na sebe tak popudil,
že mu na místa dluh vykázali. Ale
co? imonovi bylo he'! vždyt měl
stovku hotovou. A do to že se tak
stalo včil. — Bride se taky poště.
stilo. Pomocí stovky pomoieno jí ::
konopi do rákosí stavu mantelského
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s Kubou Prechodnlkem, andmym to
ja! houslistou cele sire kra—
jině —- a vy ranou kopou, jak
jsme ho poznali také juz v žudru
u Varmužkových.

Kuba ale hned po šťastných
námluvách sklípky pověsil na vrbu,

a za stovku koupil si : brusu novíinstrument; totiz kolovratck, ne
jak tíkaji locrfl.A k němu dal hned
udelat i šikovný vozík o dvou ko
lach, aby roztomilá Brídka necho
dila na prázdno, až si budou svě
tem ve vší počestnosti muzikou vy
dělávat chleba. —- Pan tchán, totiž
starý Lišák, bylby radostí snad vy
skočil, když při svatbě svých detí,
ku podivu a veselosti všech hosti
sám také potreíil zahrat krásný toič
podle utěšené vsem mládencum a
pannům známé písničky:

Když jsem tel a jarmsku : Prostějova,
Přišla mě má Brida naprotiva,
Muzik ulíbesně hra: tancovat pojďte,
Hop, hop, hop! šup, šup, lup! po

skakujte.

Při tom všecko jásalo, nohama
vyskakovalo, a kramtlikama dupa—
jíc i tuto krásnou písničku a plné
ho hrdla zpívalo. A! se ubožóci to
lika radostnými pocity a pohyby
tak uhnoltomaíi, že viecí upocení
jako snopy jeden za druhým do
všech koutů padali.

Bylo—li veselo až hrmotno v
jízbě, ne méně hlučno bylo i pod
okny, kde mimo nevyhnutelně všude
přítomných babiček, nejméně : půl
dědiny chaska snad od kolébky až
kfranílpretbu také !: rosmnotenl sva—
tebnl veselky ptičiňovala. Ač nebylo
ani za prach naděje, žeby jim Li
šdkovych třeba jen na spis zazpí
vali: „Nestůjte mltdenci pod okny,
pojďte rač do světnice“ Ba naopak
starý šlyše dmčet v okndch tabule,
a praštéťrámy; nejedenkrdt : plných
plóc 5uflucbtromal, dle svého oby
čaje je“ ze světa navyklého, po
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každá kladaje: „fc cuntaibl', coš
prý do tému přlteli řečeno mame
nd: „posaďte u nás.“ Byla to po
slední svatba tohoto mas0pustu za
osudnou stovku, co vyvandrovala
od Jalových. Pročb se tedy ne
vaseleli vieci? však jich to tak
řka nic nekoitovalo. A Barka Ja
lových na všech ostatních svatbách
též se do vůle natančila. Tož také
za k0usek sveho věna nejvíc užila
unícrboíluuru.

Dle chalitebného (?) „rodin to
tiž, nežli svatebníci ili ke stoíům,
i tu všeci účastníci svadby Laho
dovy, Sobolovy a Dočkaíikovy od
knbzského požehnání : kostela —
z příma táhli s muzikou do míbogu,
kde každy i nesvadebnlk, tedy i
Barka mels svobodný fmibart.

Jenom ach Toník! ten ubohý
Toník! na jehožto mtbuňt tolik sva
deb v okamžení se sílouklo, a ko
lem něho všecko i jeho namlu
vená se veseiila; on chodil chu
dak jako zmohla morka Dřív tak
veselý ferina — od námluv neměl
ani žádného grifu více. Matce to

řece kde tu natočilo mozkem vza
roudku a juž to také tolikrát opla
kala, samotná jsouc pod komínem.
Ale jo!. to bouchlol Ta osudnd
stovka ležela jí jako můra na prsou,
od toho samého večera, kdo ju za
své máteřské ňadra tak pečlivě
byla uschovala. ——A teď i stovka
byla u všech náhlých. A kdežto se
téměř celá dědina juž několikrát za
ňu obveselila, — a to Varmužkova
všecko dobře věděla, — bylo u
Vannnžků pořad jako pod mračnem.
——Aby sama své svědOmi trochu
upoko'ils, proto několikrát motimro
mala oníka k těmto svadebnlm
veselkam, povídajíc si, že se snad
při té příležitosti nejspíš s Bárkou
ochalbajou, a si snad navyknou,
jak ona sama navykla svému sta
rému, jeho: podobně před námlu
vami také sotva jen znala. Ale
amýlila se. Toník obyčejně pod
okny Anduíčinými zastavil, a ne

moha ju dočkati ven, dodal sii
kuraže, a polehounku avnal na
okno, což Anka také hned poznala,
a okamžitě mezi dveřmi u milova
ného, dřív sobě zasnoubeného mi
láčka stala. Dlouho to však nlkdy
nesmělo trvat, nebot věděl, že i
matka a dobrého úmyslu do ho
spody v patách za ním septikrade.
I Barka, ač na oko lhostejně se k
němu chovat chtela, měla přec v
nájmu nějaké Klepačkové Petruše,
které na Toníka a Andulku dobrý
vždy mtr! mívaly. -——Dve srdcí
však ůpřimnč se milujících snadno
si porozuml. ——Když ji tu Toník
skrátka řekl, kam jde? a proč „tam
jde? a tiskne ji ruku pušeptal jí,
že ju věčně miluje, a jak živ jiné
si nevezme, daje ii s Bohem ——
opět trochu potěšen — práskl do
bot, aby ho snad někdo nezposoro
val, a matka jej nepředstihla
muzice. 

V hospodě usedl si vždy až k
samým hudebnikům, aby Barka ne
měla k němu tak snadný přístup.
Ajcn když matku zpozomval, to
aby čas za zlé neměl, a matku na
sobě nepopudil s Blu-kouněkolikrit
ledabyle na oko v kole se otočil.
Po dohratém kousku ale nikdy, jak
to doleva jina chasa :. timto ven do
farboču, nebo na ulic nevycházel,
kde by ho i Barka tuze ráda byla
dočkala — Ale ta se mohla na
čekatl —- Dom ju také nikdy ne
vyprov'ázel; ale když juž viděl
svůj čas, navedl některého ze svých
dobrých kamarádů, — a to mu každý
rád udělal, nebot byl se všemi na
dobře, — aby se s Barkan hodně
dlouho trdloval; zatím on & hospo
dy nepozorován vyfoukl, & jda po
dlé Andulčiného na dobrou noc na
okno aspoň apolehounka sabubnoval,
načež Andulka místo odpovědí aa
kaělals, čímž oba potěiení a uspo—
kojenl vše oblažujieímu spánku v
náruč se vrhli; nen-stíce na prosto
dobré naděje, že přec snad 'ednou
budou svoji, kde je řádný ne—



rondvojl, leč motyka & ryl, jak to
v u“ Pán Bůh nařídil. A coby
člove rád —- tomu také i rád
věří.

Také počala. milencům i více
hvězdanadčje svítat. Osudné stovka,
kteráž měla být líkovým prova
zem ku vani Tonika s Birkou,
— čtvero jiným parkům omobla v
tomto masopustč ve sladké jho sv.
mnnželstvi, ale selhala právě tam,
kde naraličenó. byls, aby to nejen
bouchlo, ale i roraeilo.

Andulkl s udela se nejvíc na
vel. p., včdouo, že on jest muž
moudrý, spravedlivý—av takovýchto

choulostivých věcech i pÍ'íS'lllÍ' aopatrný. Povidela si, když oník
sotva před čtrnácti dny se mnou
tam byl na cvičení, tomu vel. p.
včil s Búrkou tak snadno nepři

pustí. A jistě nepřipustí; nebo kdyžjsme my vše co povídali, a vel. p.
nás za to pochválil, že jsme ivyško
lení svatého náboženství byli tak
bedlivi, & dobré něm napsal vy
svědčení, ——přece hned řekl, že
sotva : toho co bude, poněvadž
Teník je ještě tuze mladý; ale mně
přece neřekl, že jen ja pro Tunika
tuze mlada; -— ale Bát-ka mohla
by být podle mne i pro nějakého
vdovce. dosti staral Tož z te mouky
nebudou jisté žádné koláče! A An
dulka se i toho nadále, že vel.
jím zrovna dveře ukáže, když o
ník pro nic za. nic, ba přece jen
pro tele tak brzo & jinou ns no—
vestou přijde na katechismus. A v
tom Andula skutečně neselhalo.

Volebn' pán věda, co se vtom
bylo semleo, čknč přivítal vé
rolomného žení snovou, tak lehce
ulovenou nevěstou. Dávaje jim na—
učení o svatOsti stavu manželského
vážně pravil: „Svátost stavu man
želskóho jest svet ' nerozlučný
uvazek. ve kterém le ustanoveni
Božího křesťanský muž a žena. :
ůpřímnó lásky, ale ne jenom něko
mu k vůli, aneb : rozkazu někoho,
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aneb do konce pro časný zisk ——
pořadně se oddávají; aby jeden
druhému k svatému životu na 
mábaíi, dítky své bohabojněvycis
vóvsli, & tak až do smrti jednoho
neb druhého věrní setrvali. A proto,
at je petka dobre nebo zlé, nesmějí
se nikdy jeden druhého opustlti; ale
jeden jako druhý musí hotov býti,
jeden za. druhého všecko podstou
piti, i statky i zdraví ba i život
za něho položili --— Chceš-li to
všecko učinit, na tuto svou druhou
nevěstu Antoníne? -—Toník lekna
se slovíčka: „za tuto druhou“, v ni
hló rozpačitosti svolal: „to ne !“ 
„Tutomamef doložil zcela pokojně
a vážně vel. pán. „Vidět, že m
nesvedls k sobě láska, ale něco ji
ného, o čem pomlčím; — však vy
to sami bez toho nejlíp víte, jakož
i to, že se ůpřlmnč nemilujete;
protož nejste ani hodni ani způ
eobni, vstoupiti platné do stavu man
želského; do tohoto svateho, cti
hodného etavu, kter ž Vyobrazuje
mím Spojení Chrínta ežiie s církvi
svatou — chotí svou, kterou on
tak miloval, že vydal sebe samého
za ni, aby ji posvětil, očistiv ji
obmytim vody skrze slovo života;
aby sobě učinil církev slavnou, ne
mající počkvrny, ani vrásky, neb
cokoliv takového , ale aby byla
svatá a nepoěkvrnéna. Tak i muži
mají milovali manželky své: msn
želka pak at se boji muže své
ho.“ (Exh. V.) Bál-ko viď? ty se
nebojiš Toníka?“ ——Po mno—
hých letech zase jednou Berka stu
dem ae zal-děla, a skloníc hlavu,
ani necckla.

K Antonínu pak se obrátč do
mlouvelmu: „Tý v několika dnech
přivádíš mi nevěstu druhou, — onu
potupil jsi před světem, a tuto ne
oblnžiš. Nebo muž, který je kam
vítr tam plášt , žádnou ženu ne
učiní štastnou. Podobně i ženská,
která jako babílěto na každého se
chytá., nemůže ani štěstí ani po—

9
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žehndnl Božího přinesti v stav man
želský. Nedootšvú se vam oboum k
!tavu manželekému toho nejpotřeb
nčj'ěího: totiž vzájemně. čisté a uprim
né lásky, a protož stav manželský
mezi vámi uzavřen, neprospěl by
vám ani k časné ani k věčně bla—
ženoati. Protož nechte se, a jděte s
Pánem Bohem domů , a rekněe

svím rodičům, že jich pexdravu'u avz aznju jim, aby vás nenu 'i k
tomu, coby jich dnes neb zítra mr
zelo, a ves nešťastné učinila.“

Tak vel. p. ještě před obláčku
mi jim Vykmpiv, je propustil.

Varmužkova slyěie toto pěkné
nadělení, div hanbou neshoí—ela,a
majíc ješte čest v těle, nebylaby za
celý živý svět v tom okamžení
hlavy ven vysla-čile. Ještě se ani
nezotavila z této rozpačitostl, ana
Jalová. eelá rozkácená. přilltla, a
kdyby jen b Ia mohla, celý svět
jazykem a rukamai nohama bylaby
na rub obrátila- —— Ale na štestí
tímto boni-ením jedine skřidlice ani
— s fáry se nepohnulo. Starý Var
mužka & ušatíot na hlavě a. s dj'm
kou v hubě, stal tu pokojněji, než
kdyby mu mnoha kolem nesu za
bzunčela. Ale hned došlo i na něho.
Jalová. najednou sebou ěkubn ne na
něho padla, a namluvit se mu snažila:
„Vy tatinku musíte se nyní do toho
pustit, :: to by byli všieknič. . . .,
aby to nebylo!“ '

„I dejte vy mnů svatý pokoj,
to není tak, alebo tak;“ omlouvaje
se. hleděl ae dopídit dvét'i starý
Vurmužka.

„Tu ho máte !“ rozdurdena hrká
_dále Jalová, „to je pěkná.! tedy vy
maměnko!“ dorazí zas na Varmuž
kovu, „vynatomneíte hledět, abyty
naše děti se neusužovaly, a my
hanbu a smích neopláehli. U vás
ta závada., vy toho bled'tel Naša
Barka ta za to nemůže, ona by se
mohla vdnt hned, — třeba deset
krát; ale chyba je u vas, proč to
nejde. Sto rýnských juž od nás

mate, tož ee dejte juž jedonkrdte
opravdu do toho!“

U Varmutkovó těmito kome
diami udéěené a ztrápené bylby se
člověk sotva krve dořezal. A ta
stovka, ač se u nich ani neohřála,
tak ubohou posud za ňadry pálilo,
že sotva dovedla ze sebe vypravit:
„Jděte děti pro Imhodu, at jsem
hned přijde, ale neříkejte proč. Na
štěstí byl Lahoda nejen při domů,
ale hned se také dostavil, a kdy!
s usmívavou jak obyčejně tváří pti
šel, a Varmuzkova mu všecko vy
ložila, oč se jedná, proste ho anažně,
aby tedy jak slíbil, a co zkušený
bývalý rychtář vymohl jim Tonda
od té vojny. — „Ieu ano!“ při
svédčoval sladce Lahoda, „inu ano,
ale ono to je tak, holt ono to není
tok, jak to bývavalo, ono holt si
must každý člověk hledat přátele,
a ono ti prátelé jsou holt, jak se
říkává, lo ší než penize.“ Jalová
však nebyl; umí, a hned mu při
pomenulg že juž má bez toho tu
stovku od nich, a za stovku že juz
se také nechají přátelé najit. „lnu
ano, kmotřenkol“ p'richlebuje La
hoda., „vždyt povídám, ono jak jsem
byl holt jeětě rychtlřem — jenom
kmotrenko po tichu! nestarejte se,
já juž jdu; — a až to bude, tož
vám holt povim, jenom po tichu!
bolt po tichu s Pánem Boheml“ A
za ním k nevyslovné ůtěie Var
mužkových vytra ala se i Jalová.

Zatím co u armuzkovýeh tak
živě bylo vyjednáváno, Jalový aby
nemusíl poslouchat fňaukáni a své
volné foukání Bárčino, vylezl si na.
čtvrtku horké. Na red byl mrzutý
a nelnluvný, ač nekteří kamarádi :
mokré čtvrti dosti nejapně proto o
něj zavadilí. Ale nešlo to hned,
jako při mlejně, když na suché
kole i nějaká kapka padne; teprv
když se žlábek jak náleží navlažil,
počalo to poznenáhla klapati, až ke
nečně nebylo jiného, kromě Jalo
výho slyšeti. Čeho všeho se tu na



povídala a nemluvilo, ovšem se
nejvíc o Bárčinš nehodě, darmo je
ště jednou opakovat, nebylo to bez
toho ani slané ani mastné -— proto
to Jalové. Jistě že Jalový ten ko
nec trochu omastil; když jde domů
oblibenou svou písničku plným hr
dlem vyspěvoval: „Ji mám eha
loupku, na vršku ker. došku otrha
nou; si ja se napije, já si 'u pošiju
hrahrahra, hrahrahra, ovinou.
Kdyby byl rychtář pes, šafál- pes,
faršl- s, konšel pes, strážný pes,
byla y psů psů psů plničkll ves.“
— Ale na to se mu však z druhé
stran dostalo jako za slušnou od
pov : „Všeei lidi povldajl, že my
nie nemdme, a my máme pytel ——

prázdný, a ten Bšrce dáma.“ O Ja—ovýeh vůbec se povldalo, že on je
hrubý odrachmel. Ale to byla u
něho dobrú, že hned coufl, l'iěel-li
na tvrdý puřcs ještě tvrdší lin. A
tak se i ten dnešní Boll den ko
nečně docela po tichu ukončil.

Po 14 dni na to nebylo o Bár
čině svatbě s Tondem se žádné
struny ani zdechu ani slechu. Když
ale se odbyla prvnl svatba u Laho
dů na známou ném stovku, na níž
si také i Borka své řasné laiíroh)
notně vytopils, připomenula opět
Jalovš Varmužkové, jak jsou juž s
tim daleko? A tak se zas ubohý

“Lahoda dostal na hexamenty. Ale
což jemu bylo hej. „Md Betka je
ju! Sobolova, a vy se melte jak
můžete; ji bez toho šlaka mohu“
Ale co bývalý rychta- měl pl-eee
ještě jakési dobré fortdc, znal on s
lidmi zacházet, toz mu byl i tuto
leda špás, lótt špňs ostudnou Var
mužkovou zbyt si s krku; proto ji
opet povídal: „Mila sousedka, ono
je to holt jak Hkame pravda, že
přátele jsou holt lepší nezli penlze
může si člověk nadčlat přátel jako
pekař bělek, když má jen holt
mouky. Nebo včil jdou lidé na po
nize; jako štěňácina hnilíčk . Proto
bych byl holt ta rada, yste se
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strčili za Icka Chabrysa, an p '

pomohl juš take Smetiprachovýgranekovi. Aleeoholt musl být, to
holt musí být; a Smetiprachovi mu
holt strčili dvě stovky, tak se to
holt povldL“

„Ach ty můj Spasitelil“ zvolala
Varmužkovš zděšena; a seberouc
všechen kul-aš juž s rukou napře
ženou doložila: „dvě faňury, ši
bale, ažti s Ickem červená vys očí,
a hned mi hýbej z cbal y, at tě
ani víc nevidim, a stovku ned mně
dones zpátky! ty—! nebo uvidíš!
Ach maličko ledaskerá, toto jsme
si pěkně ustlali! Chlapec nám umře
na souchotiny, dřív nelli to přijde
snad jen k ohláškam, a naposled
ho_ ještě odvedou, a 200 hac do
vetro, tento šiball to jsme si to na
strojili s tou starou Barborou; můj
jeminůčkul vždyt snad ani ty luif

ten) a kramoliny nejsou ani zpoloviee jeji, jak to vči pořad musíme

prosléchat. Stal—ípr sami juž ničeo nemají; a kde y se to také
mělo brat, když jen dobřequlitu'ou,
ničeho nedělají, starý plic jak ln
lena., a s nebo přece žádnému ne
teče. Ach můi jemiuščku! běda
reta! ach běda rota! toto bude snad
můj konec, ach to ji ani nepte
čkam. Kam se 'a ubohé stvoreni
obrštit mšm?! m dst200a za to
si uvázat ještě staré pomcllisko na
krk za nevěstul“

Tak ubohá matka lnmcntiromala,
a sotva že se lttiromula. A což di
vu, když tu právě nikoho neměla,
s nímzby svou žalost sdllela, ba ani
svého pokojemilovného starého, na
němž by si byla snadno a jistě
svou ouskost schladila. Ale sama
nevěděla si rady.

Nebylo však přece tak zle, aby
nemohlo být hůl-. Ale i tu se osvěd
čila pravdivost přlslovi: „že kde
jest nouze nejvyšší, tamt jest i po
moc nejbližšlf at si juž přichází
odkudkoliv. Mnoho hlav, říká se,
mnoho smyslů, a kdyby „v každém9.
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smyslu bylo rozumujen zallskovec,
tož přece čím víc hlav tím víc také
rozumu; což se i zde dokázalo. —
Zpozorovala Jalová. Lahoda na zpi
tečném tažení od Varmužků celého
jako z brku vyraženého, a hned
ccjcbomala kolik bílo? [ nedalo ji
to pokoje. Odhodíc ušpuňkaný fíircl,
obvázala si čistou zástěrku, a za—
strkavěi si sem tam vyčnhující do
mací fligutu, — sprostací tomu tí—
kail kudlíny —- pod šátek čerstvě
zavázaný, překvapila, ale nemile
zoufalou Varmužkovu.

Když se od této všeho dověděla,
jak to s tím [ulmocbtcmco Lahodovi
dali, dopadlo, oušklebně doléhala
Jalová.: „A což byste to nedali,
však víte za koho to dáte, a stovku
ju! na to máte. Ale jak jsem řekla,
chyba je u vas; proč Toník tak
mladý přišel na svět? ——Ale vy
buď nechcete, a nám je to jedno;
a nebo ničeho nevite, proto jsem
dabl-e k vám přišla. Včera byl naš
starý v městě u toho pivárního
kanceláře. A ten tomu jináč rnzumi,
ju! pomohl chlapcům : půl kraje,
a ten vam to udělá za polovičku;
na co pravím — za babku, nestoji
to ani za teč, co mu dáte, a uvi
díte! Kdyby se to nás týkalo, juž
bych věděla, kde to mám podmazat;
ale takto by se nam celý svět vy
smal, že sháníme my po kancela
řích pro naši Bárku chlapa; atoho
chvála Pánu Bohu není třeba. Ale
jde nám včil také o vás, a jakby
ne? vždyt jsme naší. Aby se vám
tedy lidé nevysmáli, "ako u těch
Pokorných, to jsou ta ovi posmě
vácí. Uni na to s radostí čekají,
aby se vam mohli pomstít, a do
svi-ta roztrubovat, že jete všude
začali, a nemůžete nikde dokončit.
A to by byla voda na jejich hl'iěný
mlýn. Tož teda jen vcil s kur-džem
do toho. Ten vaš ale je taková
mrkota, na něho se spoléhat nesmíte
on sám aby měl ještě nějakého *
folminbm; ale můj, ton vám to udělá,

a půjde zítra s vámi, on se juž
také s těma pdnama advokatama
umí humoru.“ — Varmužkova ke
všemu svolila.

Při této povodni z dobrých plíc
Jnlové se valící, z předu jakkoliv
ouzkostně, počala si Varmužkova
potom volněji oddechovati, nebot
slyšícjejl dobrouradu jakoby kamen
mlýnský jí se srdce padal; & po
čala zas rada mit — Barku.

Jak bylo umluveno, tak sei
stalo. Pan advokat, jak tu sou—
kromnému jednateli přezdívají, vic
cko jak nejlepší uměl -— řádně
napsal; a oni zadali na okresní
úřad.

MasOpůstjako voda uplynul; a
čtyry párky s nedojípky dosli cíle
svého, misto jednoho k tomu na
straženého, který ale samotný úvazl
v bryndč. Ale ocima tom? Barka,
ač se trochu mrzela, že zas má

ještě čekat přes celý dlouhý půst,masopůstnic radovánek si neodpí
rala, třebas ji Toník velké přízně
neprokazoval. Ale coby si také de
va k světu podobna z toho delala?
Vždyť je také jiné chasy dost, a
někdy i mezi ženači některý,
který si také 'cěte rad proskočí s
dívčinou jako lusk. Toník se však
úmyslně vyhýbal veselůstkám, kde
jen mohl; vždyt ani Andulky jeho
nebylo nikde vidivat. Oba tito praví
milenci těšili se nejvíc tomu, a P.
Bohu děkovali, že masopůst ušel a
oni oba přece ješte svobodní zil
stali. Tak jim hvězda naděje posud
nezapadla. Ale i půst — pro Barka
velmi dlouhý — našim milencům
zas velmi rychle uběhl.

O šmigrusu čílio mrekútě mu
sel Teník jít z rozkazu matky smr
skat Bárku, aby prý neoprašivěla.
Barka bylaby z kůže vyskočila, ne
vřak nevoli jako liška páně Pra
“s'ilova— proto že ji Toník hodně
smrskal; nýbrž radoslí, ponevadi
za to měla, že citelné víjeni se tluo
sté řemenice okolo její masitých



sed, 'est důkazem probuzené južhl
sky nl. Proto ho také hojnou po
mhiskou za to vyčastovala. Toník
shrábnul pomlasku a obešed humna
i Andulku několikrát, ale přec jem—
neji řemenici přetáhl, a pak jí ho—
lestně řekvapené ukázal pomlásku
od Bir y, ale hned ji také před
jejíma ocima v blátě na cuky roz
slupal; dárek pak od Aodulky jako
kouzlovec opatrně si nechoval. Pii
tom ji apět ujištovol, žeby :ráděj
bílý kabát nosil, nežli si jinou -—
a Bárku dokoncene—aažcnu vzal.

V sobotu před nedeli provední
nesl pan starosta svazek spisů pod

' z okresního úřadu, s nimiž se
ned u Varmužku stavil. a podávaje

jich u přitomnosti Tonlka juž. se
chvějlciho a hospodyně zvědavé ho
spoda-ovi, hned jim slim četl, co
na jednom stalo psano, takto:

„Žádosti Vécslava Varmužky
stran jeho nezletilého syna Antonina
pro nedostatek zákonných důvodů
povolení k ženenl udělit se nemůže,
pokud Antonin povinnosti k stavu
vojenskému zhola oprostěn nebude.

(L. S
Cie. kr. okresný:
ProkOp Pcctivý.“

Tonlk slyče toto úřední „vy
řizenl“ zapálil se jak pivoňka, a
aby radosti tu nezavýskl, vykradl
se ven, kde “ak zdcscný sestře Li
dušce padl kolem krku, a libuje
ju snažně prosil, aby k Andulee své
věrné kamaradce zaběhla, a ji to
kla: že svadba s Bérkou juž je
skácena, a to na kanceláři od sa
mého pana pecirfra. - A pak po
pud bič., po dlouhém zas jedenkrát
času s takovou chuti po dvoře pri
skal, a! se vitci vrabci ze statku
rozplašili, husy jako kdysi na Hm
skych hradbách vI-iskaly, kohout
pén na smetisku seelou svou ustro
ieuou družinou pres všecky ploty

133

k sousedům se rozlétly. Karson věr
ný okolo Tonika rovněž jak tento
poskakoval; a ti hněd0uši v stáji
tak dovádéli, žeby stání byli roz
dupali a jistě i žlab byli strhli,
kdyby ohlávky rozumně nebyli po
pustili.

Ale v jíabó tam bylo zamra
čeno z prvu až k pláči. „Ach bo
žlnku“, zalamovala stara rukama;
„vždyt jsem se toho venuitu pořád
bála jako krupobití! Do čeho jsme
se to jenom zapletli, toli nás to jnž
foíítuie, a & Boha darmo jsme se do
hub lidských dali. Jalových nás je
ště všecky ultmfujó, a o všecko
ptipravijou, oni jsou celi advokáti.
Juž taky povídali, že když to ne

ůjde tu, to s tim musime a! do
ma, k tomu uejvětsimu pánovi;

jak mu ale říkají? NAB starý je
budiž k ničemu; a ja ubohé. co
bych ja Iam zpravila?! Kde bych
se tam na toho pána doptala! A jak
bych s ním také mluvila'P“

„[ jakby jste s nim mluvila?“
'pl'ctrhl ji pan starosta tu daremnou
_-eremiadu juž trochu nevrlý, ,jak
každý počestný Moravan i s Cisa
rem Pánem hezky po meravsku;
— jak vám i nás ctihodný
okresný na vain moravskou u ost
jek náleži zřetelně moravské dal
vyřízení. Ale to vám upřímně povi—
dém, žebyste si darmo ještě více
ůtrat a ne Hhodnostl s tim Bmem
dělali. Vž yt to vím. Zákon od Cí—
saře Pána vydaný jest tak platný
a rozhodujícl u našeho slavného
úřadu, jako u Vysokého místodrži
telství. Nebo zákon jest svatý, ten
se nesml od někoho nebo nekomu
k vůli překročit. Kdyby byl hospo
dář juž starý 60 let, anebo k práci
docela neschopný, — protože mate
syna jen jediného, toi by to šlo.
Anebo kdyby b | Toník _iuždva
krát a odvodu ýval, neb aspoň
úplne 22 let starý, tož by vám to
indi pan okrasný podle zákona
bez překážky povolil. Ale jak to



134

včil stojí, tak z toho nemůže být
nic. A věřte mně, že bude lépe,
když toho zcela necháte tak.“

„Jakže kmochdnku'W dychtivě
táže se Varmužkovd, „vy tedy my
sllte, aby s toho opravdu sešlo ?4

„Jak jináč? nerad bych viděl,
aby bylo v obci nespokojených
manželství, nabo to je pohoršení,
zahuba a hanba celé obci. A tu by
to jináč ani nebylo. Bárka se svou
šestadvacítkou šil-cuje se k vašemu
19tilelómu Tonkovi, jako pěst k
oku. On je ehasnlk dobrý, spořá
daný a světa jeětě zlého nezkušený,
a Berka ——“

„Je to pravda kmoehánku, máte
svatou pravdu,“ dokladala stará.,
„však jsme to v masopůstě viděli,
a ukazuje na to celý svět. Tot pro—
sim vás, jak máme teda do toho,
my nejsme k tomu dosti rozumní—

„Tož aspoň nechte k slovu
přijít“, praví pan starosta. „Řekněte
zpříma Jalovým, že jste se svou
žádostí 11slavného úřadu odmrěténí,
že tedy nemůže z toho být nic.“

„Ale tu stovku, milý kmóeháčku
budou oni chtít míti ztuplovanom“

„Vzdyt nezaskakujte pol-dd do
řeči. Stovku vrátit musíte , ale ne
dvojnásobně, a to proto, že jste uza
vírali smlouvu, která podle stava
jlelcb zákonů ani v platnost vejíti
nemohla, a také pro 'íné příčiny,
třeba jste jež na to haldamzli zuiit
kouli.“

„Však oni při tom sami nejvic
užili“, ozval se teď i Varmužka po
řád trysku žmoulaje.

„No necht si užili“, přisvčdčil
psn starosta. „Pan Bůh jim toho
potebnej, však to bylo za jejich
groš. — Kdyby ale na vás tlačili
jít, až k vysokému místodržitelství,
tož jim zakročte tim: že jinak se
do toho nedáte, leč kdy! vám hned
napřed nezli takovou starost aútratu
na sebe vezmete, pro jistotu složijou
1000 al. : toho Bál-čínaumluvenóho
včas.“

„Ale kmoclulnkul kdyby oni
to složili, tož 'sme zase v putne“,
namítá. ouzkostliva Varmužkovů.

„[ nemějte starosti, znám to na
skrz, jak to stojí i s tou stovkou,
aby zalepili světu oči, 0) se jim u
vás také dobře zdařilo.“

„Ach Pán Bůh vám to zaplat,
milý kmochánku. Věru měl Lahoda
pravdu, že je dobra rada lepšl než
peníze; ale dobrych přátel si člověk
nevyhledá ani za peníze, jak jsme
toho věru v tento čas dobře zkusili.
P. Bůh zaplať. Akdyby i těch 1000
rýnských složili“, obdvajle se Var
mutkovů, juž i dále mudrovat, „aby
nás neohnuli, tož 'im řeknem, že
ty ostatní 2000, je jeden krejear
musijou složit jeětě přednhldškama,
jináč že ani hnil“

„K tomu to ani nepřijde, ale
ty si pamatujte; kmotřenko, že máte
ještě více děti, abyste se podruhé
nedala skrz daremné dohazovačky
obalamutit, a pro tele nezaprodala
časné i věčné štěstí svého dítěte.
S Pánem Boheml“

Dobrá rada pemohla, po neja
kém zdráhdni Jalovýcb přijali je—
dnoduchou stovku zpátky, a mlru
pšenice, kterouž jim notně utýrdnl
Varmutkovie za smluvní hostinu
rádi nahradili.

Pro zisk mrzky kdo své národů“čti
Obyčejně misto statků sklidi alneti.

Rok na to musil Toník pod
míru. Kdo zazlí dévčeti upřímně
milujíclmu, když se modlila, aby
milovaný Antošek nebyl shledán —
bez chyby. —

A hle! jak .se říká, že ladný
člověk není bez chyby, i u Auto.
nlna chyba se v skytla, o které až
doposud ani mat nevěděla; byla
to hodna jizva přes koleno , kterou
si ale Toník hned jako bosý dobro
děj utržil na pastvisku, -— když
Jalových hřebeovi chtěl z ocasu



ikubat vlečení. Z vděčnosti pro toho
bnjného hřebce odpustili Antonin i
Andulka Jalovym všecko, c-J skra
né vytrpět musili; a t.: tim ochot
néji, když viděli, že jim Jalový—ch
s Bdrkon yioe do zelí nenalizajl.

Potom i staří s obojí stran,
vidouce, že staré Haka nezrzuvi.
jednoho večeru se i s m'adými
zase u Pokornýeh shromáždili, všu
eko si odpustili, a na utužení toho
smíření i staré smluvy mezi Anto
nínem a Andulkou nejen obnovily,
nýbrž u přitomnosti pana starostya
druhého bollabnjného svědka chrá
labným,nasledovanl hodnýmskutkem
potvrdili.

Pokorný totiž. muž rozvážný,
aby pamatku tohoto důležitého dne
11novomanželů učinil nezapomenu
telnou, mimo nevěstino věno, hned
11 zl. I'. c. starostovi doručil,
aby je do „gédictvl ss. Cyrilla a
Metliodia“ na jmeno Antonína. a
Anny Varmužkových založil. To
vidonc Varmutkové, která nejen
ke sd!- s sebou nosila, ale také ne

a zahanbit se nechala, také !
hlubokostl 11 zl. vytáhla e. je vyn
dévajio prosila také pana starostu
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kmocháčka, aby je na nájem aa
slnl zas d) dědictví sv. Jana“ na
jmeno Andulky, ale — doložila —
juž také Vnrmužkové!

Pan starosta jsa také sám ne
jen epnluůdem. nýbrž i vroucim

ctitelem obou těchto spésonošáilfchústavů, velice se a toho pot ' , &
blažen! s: usmivnje, jak to juž
bývá. čtveračivě prohodil:

„Když jste vy rodičové to
tak pěkně navlékli, -— jestli mně
tito mladí Puzvon za kmotry, tož jů
tomu mlanému kmocháčkovl nebo
kmotřence dám vázáním taky diplom
k „dědictví Maličkých aneb kzleté
knize“ *), aby bylo všech dobrých
věci do třetice.“ '

„Ach Pán Bůh zaplat, pane
kmotričkul“ prořekla se dovédivé
Andulka; — Nad čímž se všichni
srdečně rozesméli. —- A snad se to
jen kmocháčkovi stalo k vůli -—že
dél než přes rok dlužníkem zůstat
nemusil.

') Zlatou knihou nazývů se Dědictví svaté
Lidmily v Písku, usnmovcné výhradne
pro naše divky.

Drobnůstky.
Kuba. „Víš,proč b .....

mlékařkam vařečky odejmuty byly?“
Filip. Tuším, aby přiét—lšpat

né mléko primichovanim jiných látek
neličily.“

Kuba. „Chyba lávky! Pobrao
nými vařečkami budou prý se co
nevidět b ...... pánůmhostin
ským kabaty prašit se. to, že si od
nějakého času poctivl Slované il—
delnl cedule musejí davat na me
teřský jazyk teprv převádět, chtěji-li
dle vlastni chuti pojisti.“

Filip. „l toť by neškodilo,

kdyby misto vařeček raději hned —
kopistův se nlilo!“

Lékař tázal se, do nemocnice
právě přišlou, děvku Mcravanku:

„Jak jste staré?“ —-„Poniženě frosim“, odvětila prostosrdečné ho ka,
„jd nejsem staré.“ _

Do památníku.
Ty zpomeneš na mne ztěžka,
jé zpomenu si však zhlcka;
ty snad -— jé však se snadnosti,
ty se stlžl — já s těžkosti!



Zně
Moravan jsem, ale jsem ji Slovan,
Matka má je sličná Slávie,
Jenžto kvete 'ako lilije;
Na prsou í m ékem jsem byl chován.
Její sad dyl posud morem ovdn,
Teď se krása jeho rozvije;
Teď jak kněžna. šlape na zmije;
Palác slávy pro ni ubudovdn.
0 má mstil žehnej svému synu,
Jako dítě k matce a celé tužby
Vdětenčí se lásce k tobě vinu.
Vlak si v prosbdeh pozdvíhům

svých rukou:
Sly! mě, Initi! Nečiň madlem služby,
To by lmětlo pekelnou mě mukou.

lky.
Vítej dešti, vítej roso milá,
S tebou po ty smutně nočasy
Y nejvnitřnějěím nitru souhlasí
Ulrobs ts moje roztoužilL
Bolest se v mé duši rozvodnila,
Hoře s hořem pořád zápasí,
Slzy duši slouží v opssy,
V slatě spony — lkúní zasunutím.
A tak pláči, tak mě duše kvíli,
Brzo-li se k mému nil-odn
Prevd blahost s nebes polí uchýlí.
Stone lid, bol jeho nehne žádným,
Každý mnolí jeho nehodu,
A syn vlastní jest mu vrahem

zrádným.
Fr. Sušil.

Slovo k rolníkům.

Slovanský rolník ve vlastech
našich stav se„po zrušeni ro
boty neodvislým & svobodným
pánem svého statku, postoupil
tak rychle z předešlého ne příliš
veženého postaveni do stavu ostat—
ních živnostníků. že již již po—
číná. zaujimati mista. předního
mezi obyvatelstvem vlasti našich.
Ještě několik let na dráze po
kroku, ještě několik let vytr
valé práce a snahy upřímné.
úsilovné — a již dosáhne rol
nictvo slovanské stanoviska toho,
jež mu potom nikdo odpírati.
o něž jej žádná. moc lidská při—
praviti s to nebude. Krátká
uplynula poměrně doba od té
chvile, kdy hnusně Spadly okovy.

„Pokrokem ku předu.“

| jimiž v porobě držůno bylo jít—
dro národu našeho. & ejhle! —
jaký výsledek, jaká změna! Na.
místě bývalé zádumčivosti my
sli. netečnosti jednání jeví se
jasná. rozvážlívost, jal-á. činnost
a snaha po vědomostech!

_ A však pozor, slovanský
rolniče. zdúmy' synu vlasti! Jsme
teprv v polou své velké úlohy,
a mnohem těžší jest polovice
druhá. kterou ještě vykonati
máme . a. máme-li ji dokonat,
napnouti musíme sily své, ury
chliti musime kroky. které jsme
k dosažení cíle naměřili & vy
trvati v snahách těchto; neu
stupnč musíme se držeti dráhy
vytknuté, dráhy pokroku.



A které že jsou prostředky,
jichž k dosažení cíle užívati
máme, čeho si máme hleděti a
čeho se varovati?

Zde jsou tyto prostředky,
které nám vykonání úlohy naší
usnadnějí, & dosažení cíle za
ručují:

]. Sbírejte vědomosti.
2, Zdokonalujte živnost ho

spodáiskou.
3. Spolčujte se k založení

průmyslnýcb závodů, které je
dnotlivec podniknonti nemůže.

4. Pomáhejte sobě vzájemně.
5. Staňte se mohovítými.
Vědomosti jsou základem a

matkou všeho dalšího pokroku
— všeho blahobytu, protož snažte
se všemožně jich co možnánej
více získati. NeOpovrhujtc olm—
hými zkušenostmi, které jsou v
knihách poučných obsaženy, jak
činí lidé nerozumní, v otroctví
nevědomosti a duševní slabosti
pohroužení, Což mají mnohdy
dost draze zaplacené zkušenosti
proto menší pro mís ceny míti,
že si je někdo zaznamenal &.k
všeobecnému prospěchu vyti
sknonti dal? Zdaž nevěříme
starci, když mím svou za dlou
há léta dobyton zkušenost sdě
luje a nás poučuje? Nuže! Zku
šenosti v knihách obsažené nc
jsou nic jiného — nacpak, bý—
vají mnohem starší. vícekrát
proskoumané & spolehlivé. &
jest-li že první výsledek zkoušky
dle knihy konané se nepodařil,
by'va obyčejně nepravé pocho—
pení neb nedokonalé provedení
příčinou. Proto čtěte, čtěte pil—
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ně , zkoušejte & přemýšlejte, a
tak si opatříte zásobu vědomo
stí všelikých, které můžete upo—
třebit na zlepšení a zdokonalení
hOSpodářství.

Znamenitý stal se již pokrok
v hospodářství za doby poslední,
jak jsem svrchu pravil , a však
jsme teprv v půl cestě. Posud
musíme hespodářství zemí ci—
zích za vzory považovati, a mno
ho oprav jest ještě _zapotřebí,
abychom je dostihli. Ze však je
můžeme, že je musíme dosti
hnouti, za to nám ručí příznivá,
úrodná. povaha vlastenecké půdy,
proslulá tvrdohlavost našeho ní:,
roda, kterou se nyní pyšniti
můžeme, vědouce, že jednou
nastoupenon dráhu pokroku a
zvelebování neopustí, byt byi
svět se bořil a jiní národové
zpět klesnli a zauikali. Jest však
potřebí, aby se to rychle stalo,
neb žijeme v čase, kde se nejen
jednotlivci nýbrž i národové
snaží, aby jeden druhého -—
jako v dostihu ——překonal &
předběhl. Protož opravujte, zve
lebujte usilovně doma, v sadě,
v chlévě i v poli, všímejte si
pokroků nejnovějších & prová
dějte je, byt by se z počátku i
sebe obtížnějšími zdály.

Potom docílíme hojnosti plo—
din, které Vám, pak—li je pro-—
spěšné prodáte, vydatných dů
chodů poskytnou, a aby se to
tím jistěji a tím prospěšněji stalo,
musí se snažit rolník být spolu
průmyslníkem a fabrikan—
tem, a pokud tím nebude, ne
bude požívat plného užitku ze
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své živnosti a ze svého umim—
ha'mí.Tak jest ku př.nyní skoro
již nevyhnutelné při3třídavém
hospodářství řípu pěstovati k
vůli zdaru budoucího osení. A
však ——mít rolník přiměřeného
užitku z této plodiny? kolik
jest fabrikantů, kteří za i—ípudo—
statečně platí, ucseberou—li z
většího dílu med a rolníkovi ne
chají voštiny. A jak si pomůže
v tom rolník, což může řípu
sám sestrouhat? Ano, může —
ovšem ne sám, ale ve spolku,
když si společně sami cukrárnu
vystavíte! A že to možná jest,
o tom budiž co důkaz uvedeno,
že rolníee v okolí Rakovnickém
v Čechách velkolepou cukrarnu
sami stavěti počali. A proč by
nemohli stavčti továrnu, majíce
sami pozemky, síly k vzdělání
půdy, mohovitost a úvěr, kdežto
máme příkladů, že cizozemci
jenom pár zlatýhh mající k nám
přišli, podobné závody stavěli, a
z mozolů rolníků slovanských
zbohatli? — A protož činíte se
neodvislými od továrníků ašpe
kulantů cizozemských , stavte
sp o l e čn ě závody průmyslué:
cukrárny, olejny, vinopalny, škro—
bárny, mlýny a. odbydete své
plodiny za dobrou cenu, a ještě
nabydete hojnost odpadků k píci
a k navrácení posily půdě,

V každém stavu nacházejí
se sice více i méně vzdělaní.
více i méně zámožní lidé, avšak
snad nikde není rozdíl ten tak
patrný, jak v stavu rolníckém
naších vlastí. Nejen že jedno
tlivci v jedné a. té samé obci

-— sousedé -— mají rozličného
stupně uvědomění a vzdělanosti
& rozdílný stupeň mohovitosti,
nýbrž i jednotlivé krajiny vy
nikají nad jiné v obojím ohledu.
Patrno, že stejně s duchem času
pokračovati nemožno, pak—lise
vzájemně podporovati & jeden
druhého pobízeti nebudeme. Ni
kdy nedobyde si stav rolnický
postavení a, působení takového
na veškeré záležitosti společen—
ské, psk-li jednotlivec samozišt—
ností & vlastním prospěchem
puzen ——-—svého souseda zastí
niti & překonat se snažiti bude,
nikdy nezažijejednvtlivec takový
nabytých svých prospěehů , &
uc-li on, jistě děti jeho zbaveny
budou všeho osudem, aby v
chudobě & v opovržení vydány
byli. Protož nám nelze jinak,
než společně pokračovat, silný
podporuj slabšího, mohovitějši
méně zámožného, rozumnější a.
vzdělanější nevědomého & opo
zdilého. Proto spolčujte se, raďte
se, pončujte a podporujte se, a
k tomu účelu zajisté nic lépe ne—
vyhoví jako hospodářské spolky
a rolnické záložny. První budiž
Vaší školou, kdež skutečný méně
skušeného, vzdělaný méně vzdě
laného poučuje a každý své vě
domosti sdílilí, aby se staly
majetkem všech, & každý znich
prospěchu čerpati mohl, druhé
budiž Vaším bankem. Tak do
sáhnete nejjistější & nejvydat
nější pomoci, nebot pomůžete
sami sob &, tak vyva'iznetez
rukou penězolačných lichvářů &
podvodníků, tak se stanete ne



odvislými od mnohých otisko
vatelů, tak se stanete zámožný
mi a mohovitými vespolek, vši
ckni získáte, celý stav rolnický
stane se zůmožným & zaujme
místo to, které mu již sice vy
kázáno jest , které však přec
vydobytí si musí.

Totot jediná jest cesta, přá
telé, k dosažení cíle vytknutého,

Na Ho

Ačkoliv výrok této písně
ohledem vlasti & národa se béře.
přece i v ohledu náboženském
velmi dobře se hodi. [ tn mů
žeme i-íci, že mím není země
jako země, není kraj jako kraj,
není místo jako místo. Pročhy
puk ročně tak mnoho tisic zbož—
nýeh poutníků putovalo do té
nasi milé, stověžató matičky
Prahy. na. náš _svatý Velehrad
a. Hostýn, do Ríma a. Jerusa
léma? Vždyt možno všudy se k
Bohu modliti, všudy P. Mariin
jiné svaté ctiti a. vzývati, & nač
tedy tak dalekých & obtížných
cest? Ale není země jako
země, ani místo jako místo. A
máme také jen jednu Prahu,
zasvěcenou kroky sv. Vácslava,
sv. Jana Nepomuckého, sv. Voj—
těeha, sv. Prokopaasv. Lidmile
máme jen jeden Velehrad hrob
ku Methodiovu, & památník
slávy Svatoplukovy , máme jen
jeden Hostýn atd. Pominuv jiné
mlčenim: o tomto posledním zde
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k dosažení hmotného i dušev
ního blaha. a. pojištění budouc
nosti našim potomkům v ději
světovém! Každému, kdo jinou
Vám ukazuje cestu, řekněte.. že
je lhář. a kdo jiných Vám jme
nuje prostředků, že „je pokrytec.
& vždy pamětliví buďte hesla
neomylnou pravdu v sobě zahr
nujícího: „Sv ojí k svém ul"

s t ý n ě.
„Není mi země jako země.“

se zmíniti chci. Jest skutečně
Hostýn s celým poblízkým oko
lím pro každého Slovana kato
líka veleznamenitý. Zde na hoře
Hostýnské, na. kteréž jako ko
runa. na. hlavě královské stoji
chrám matky Boží a. odtud ve
lebně do rozsáhlé roviny zirá.
zde ukázalo. se hlahosl. P. Maria
křesťanským otcům našimv nej—
větší bídě postaveným co pravá
pomocnice jejich, co zláštni pa.—
tronka Slovanův, datlouc jim
vítězství nad jich nepřátely.
Ačkoliv každý zbožný Slovan na
veškeré rovině na. požehnané
Hané s úctou pohlíží ke Ho
stýnu a k onomu běloskvoueně
do dálky prokmítajícímu chrámu
Matky Boží, ačkoliv mnohý 2. ve—
liké dálky patře v onu stranu své
„Zdrávas Marie“ z vroucného
ji posýlá srdce; nicméně došed
na toto jemu dráhé místo a.
pokleknuv ve velebném tom
chrámě před oltářem Bohoro
dičky na kolena. svá. mnohem
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řeklbych vroucněji se modlí a
docela. jinak povznešcna se cítí,
nebot i jemu ——není místo
jako místo. Ale i okolí blízké
jest co do dějin vlasti naší vše
ho povšimnutí hodno. Při po
hledu nn Bystřici allolešov ne
musí-li ti manč na mysl přijíti
mučeník Páně blahoslavený Jan
Sarkander. který co foraíi' lIole—
šovský od pána na Bystřici
Bitovského , tak mnoho proti
venství snz'lšeti musel? A jak
nevyzpytatelné jsou cesty Boží!
Pozdější majitelové Bystřice jako
o závod hleděli vynahraditi, co
dřívější doba. nepříznivá byla
provinile. Kostel na hoře Ilo
stýnské & kostel otcův nejsv.
Trojiee') v Ilolcšově úplně od
nich vystavené, jiné kostely od
nich četnými dobrodiními obda—
řené nejkrásnějším jsou loho
svědectvím. V Bystřici také

*) Oba tyto kostely byv-še za času císaře
Josefa II. za nepoll'ebne (?) uznány zrutíly
se, jen "Mlýnský se opět povznesla obnOvil.

Dl'obn
Kdysi dostihnul dobro

srdečný stařeo několikchlapců
na hračkách. Aby ie polekal, zadn

al hodně nohama, načež mladi po—
bertové horem pádem se stromu
skákali.

„No, no, hoši, jen zvolna,“ do
mlouval starý usmívaje se, „at si
některý nohy nepolňmete'“

N a v y b r a n o u.
Tata. „Povldám ti už po třetí,

abys hnal na tvu.
Sy n ek plačtívě). „Pan učitel

ukazují kámen, u něhož dle po
věsti v ústech lidu zachovalé,
byl prý bl. Jan Sarkander při—
kovz'ln, jakož i bývalý jeho ža—
lúř v zámku Bystřickém. Po—
hleduěme do ]Iolešova, zde na
lezneme témuž mučeníku ku cti
zbudovaný krásný oltář s ozdo
beným sarkofagem, aby takořka
ještě více do očí padla protiva
jeho velikého ponížení za. živa &
jeho slávy po smrti jak na nebi
tak i na zemi ——Rovinapak mezi
Bystřicí & Holešovcm byla svěd
kem veliké zbožnosti slovanských
bratří našich — P ola'tků, kteří
vtrhnuvše do zemí zde se Synu
Božímu v nejsv. svátosti oltářní
kořili. Jsoutě to všecko známé
již věci, avšak kdož by se zde
necítil unešeným v tak blahých
upomínkůch při tak krásném
porovnání minulosti se přitom
ností? [ zde se dosvědčuje
pravdivost slov: „že není země
jako země—!" ——

ů & t k y.
ale řekl, že kdo 'eden den bez H—
tiny za školu p jde, druhého ne
bit bude.“

Tata. „Dodl-e tedy. -— Pole
neš-li dnes krAvy a nepůjdeě do
školy, budeš od pana učitele bít
zejtra; půjdeG-li však do školy s
nepoženeě krávy, budeš ode mne
bít dnes. Chceš—lí,vyber si.“

Jistý stal-ec jsa Mzda co jej
tak šedív 9m učinilo, odvětil jedno
duše: „V sy."
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„_MORAVAv Sylveurové :..ch l:.19.1563
Zdvoj černé nocí zemí zkřehlou kryjí-,
S vete hradu strane jedenáctá bije:
Všude mrtvé ticho, jako v temném

robě,
Nikde kmitu světla v půlnoční té době.
Na hradu jen starém v síni polojasnó
Pod orlice znakem svltlo neuhunp.

Neuhssne světlo, avšak dumně svítí,
A v tom dumném svitu jesti pannu

„ zI-íti,
Psnnu krámýeh Ilcí v Hze sněhobílá,
Kterou! blsnkytový zdobí pásek mile.
Rubínová perly venčí její šíji,
Demsnty pak zdí- svou na ruce jl liií.

Ale mraky smutku na spanilé tváři
Ptitlumujl želbůh krásot jejich záři.
Přehoíké jí žuly srdce rozryvajl,
Bulná její prsa vzdechy vyvinjl,
Po Iících pak krásných perly slzné

kanon,
Jak když kapky rnsy žárem slunce

plannu. “

„O ty, krásná panno, prošla; toncš vo |,
Pohronžens jsoucí jako v botů moři?
Pldčem holubinympročie vzdycháš sobě.
An vše odpočívá, v této pozdní dobe?
Která starost tuhá srdce tvoje svírá,
Že to oko tvoje šatně !: nebi zfrá ?“

Tak se tdií vaně postavy dve svaté,
Jenž se opírají o dvě borly zlaté,
A co druhá ruka olivovi tilmá,
Lihovímč nebes po dvnranč dýmtl.
I'o jich údcch splývá roucho běloskvoucí,
Které: papryskuje jako st'ribro thruci.

Vsadila jsem lípku, odvece jim panna.
Kterůž zdln vůni, nebesln' jak msnna.
Slavíčková na ní sladké písně pčli,
let co stříbrozvoky harfy nebes zněly.
Lipenka. ta vzrostla v lípu milostinnOu,
A květ její blsiil hojnou med0vin0u.

7e pně mohutného vzešlo rémě troje,
Šíříci co trojstrcm ratolesti svoje.
Poutník vedrem zenilcn přetdd pod

nl dllvul,
Ve stínu pak lihem mile odpočíval.
Sladký spánek pod ní unášel jej v

s“ !.
Které! kvetou krásou rajské Iibovnady.

Tisícové ehorych k ní se utíkali,
Z vonných květů jejich jarou silu brali;
Tisícové umdíych jako v rodném domu
Pookřálí v stínu toho velestromu.
Jeden chválil kouzlo divné jeho krásy.
Jiny slavil pramen í-ínonci zde spásy.

Aj to přijde cizí, rozhostí se v stínu,
Ssaje zápach libý, ssaje medovinu.
Přívčtivč lípa přístřeší mu skýtá,
Jej co hosta svého mile k sobě vítd,
A jak přítel láskou druha pokochdvd,
Vy'dechem svym vennym líhky jemu

dává.

Nastojte a slyšte! ztrňte nebe, země!
Jaký zločin ztropí cizinské to pléměl
An vše v klidném spánku v temné

pozdní době
Od trampnt a strastí odpočívá sobě:
Přikradno so \'l'all ton k str0mu po

svůtnému,
Sekerou se stroje k dílu pekelnému.

Zatimi pak: kruté ostří v ratolesti,
Seki rány méně v lípu zrádnou levtí,
Poroubávú větve, ničí vonné květy,
Pošlaptvá. listy, jak ničemné trety,
A tak dlouho zuří jeho zášti šípy,
A! jen vidět s hrůzou holý stonek lípy.

Probůh! aj co vidím! není to jen cizí
Jenž to zlobu půle, jímž má. sláva

mizí
Sekt. v lípu také Slávie syn vrátky
Jak kdy vráží meč kdo v srdce vlastnl

matky;
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Bratřičkuje s těmi. jcnžto obraz Cbríota
lílidí z posvátného lípy krásne místo.

Poiísplvů s nimi ony kvety lcčné,
Z nichž se dušcm chory'm prýští zdraví

věčné ;
Povrhtlvů větve, vjeiichi bíahém stínu
Sladkého snu osevní rajskou medovinu.
Sám jsa zrádce podly' zove zrádcem

vlasti
Toho, kdoz jí v obětklade věcsvé slnsti_

A to jsou ty boly, : to isou ly žuly,
Jenž mi hnetou srdce, jen! mi zraky

kalí.
Proto! slzné tuky \'yvodí mé oko,
Proto moje srdce vzdychá pře-hluboko.
Aniž zndm já balsám, jenlby silou

léčnou
Zhojil srdce mého ránu krutosečnou.'

„Neplač, panno slušná,“ odvétljl svalí,
„Zacelí li ránu časové zas zlatí.
Neusohl: tvá lípa, có ji nseksli,
Ač ii ke kolenům témeř poroubali.
Vypučí se opět i se zratolestí,
A na zkvcle krásně v nové ve

swčiesíi.

Drobn
„Tržní dozorce chtěje hr

nec : medem, jejž sedlák na pro
dej přinášel, bedlivě problednouti,
sprostíl je obálky. Tím přilákal ale
hejno much . med byl jimi tak zne
čístěn, ze ho nikdo koupili nechtěl.
Sedlák žádal náhradu; věhlasny soudce
učinil však výrok ten, ze nikoli tržní
dozorce lreslu hoden, nobrt mouchy.
ldovolil vcnkovanu mouchy zabíjet,
kdekoliv je zastihne; ano na žádost
sedlákovn právo to ještě i písemně
potvrdil. Venkovan neváhal pouzití

Zvcdní k nebes trůnu zeroscne' zrnky.
Viz tu krásnou duhu mezi těmi mraky!
Tisícerd kapky zůatym slunke bleskem
Skvěj se tu zóřněperel drahýcbleskem.
A ty perly v duze slzy jsou to mnohé,
Jimi: plakala jsi l'py přcubohé.

Perly slz tvých s nebo na lípu se linou
A ink toky vláhy kolem ní se vinou.
Proto! lípu tvoje, jako cedr slavný
Ns Libauu, vzroste vc velestrom divny.
Vétvemi pak husti rozloží se líře,
Nevyvratnč elojic ve světovém víí'c.

Na vlastním pak rouchu viz ty barvy
troje,

Které sladkou tčchu lijí v srdce tvoje;
Modrá nebes barva, nehlůsú-lí tobě,
Ze tvá lípa zkvetne v nejblizsi na

době?
Nevěstí-lí nude, radostí se zplsnc
Srdce tve at lípa jako cedr vstane?

A co hlásá bílá? Té, co op'akána,
Nesmrlnosta sláva jesti! Bohem dána,
Kořeny-lí svoje vpustí v půdu víry,
Jít : úst naších slyšel Slovanův svět

síry.
Nebo vez tu pravdu: Národ neumírá.
Ku Christo jen: věrně co k své spáse

vzírú.cl

ůstky.
práva svého a zasadil mouie, právě
v okamtíku tom na tváři soudcově
se uhoetivší ránu mnohem silnější.
net třeba bylo k zahlazení jejímn,
načet vítězoslavně, s listinou v ruce,
odešel.

Bojácuému bojovníka.
Odkud jmeno bojovník
U tebe cs vzalo vznik?
Jiz vím! ——Ty se bojí! boie.
Odtud potla jmeno tvoje.



Znč
Což vy chcete mistra. Jana Husí
Vlasti naší opčt navrátit?
Chcete šmahem všecko podvrátít,
Co se liché duši vaší hnusí? '
Ach vlast chudá brzo toho zkusí,
Co jest skladem víry zaklátít;
Beznaxlčjnťfzhouba zachvátit
Za vaším jí počínáním musí.

Ika.
Proč voláte, co spi dzivno v hrobě,
K přišel—némuznova životu?
Náš-li čas dost nemá na své zlobě?

Přcjtcž klidu, přejte Eraclm tomu,Nesbánějte na vlast 10potu:
Či má. vlast vám přistrach vc

zdech domu?

Éapitola řemcílníťům.
Ba poncbníd; bob, ltcrč fe ptámm

nastiroaii botou přcócbn, polrolu :: ml):
minu, flolícli itft fmutnúd; .! !larol'ili

uniq; blafů něho nic: a mire, polárně
mcgi tamními iimnoflnllo, luh netrou
faii fl a —- řelnčmc to itn upřímně —
ltzři mbomcbou ponořit! poiabamlúm no
bč bol—9, litrů gůgomc'mim tomůrnidúd)
úmoří: (labtil) :! nůílcblcm alcpflmód; a
nom! monalneuód; flroiů brogi mamuti
3 rulou malým šimnoílnílům múbčlcl (\
mniškou to: proípěď: tčdno melihjd) to.
márnictód) pobnilnuti. Slcjctcn šimnoft
ni! pobliši 6 bolení na ,;qu bómolé
roýálplofli mc imám řcmcíle, neicbcn čím
6: g_ůrumtlcm lo fttci & Daroflí m blamč
naučená počet ímúd; bomocnilů a Je [tm-v
dum čirá bo buboucnolli, brou i: na
(mé lolcna ímo [nab imboflailu .: bibo

Ialomc' :! oooobnč l'htofli "c_ifon
řiblč, milou [id)é. i_Dlnoý, a můšcme
říci floru mílíchli mafii :: i wilfii šimnofl
nici nemohou fc čafla ubránili těmto trub:
nám mafilčnlům. Sicilcpním toho bála:
gcm ion, je [: mílcol-ccněblcbi pracowoli
! lomu, abl) řcmcílm'ci, ltcři nqřibla
[olma mobou fab: a robim: fmou řemcs
[lcm ušimili, opět přímí ! fcíilcnl. abl)
„bránilo [: balííimu llcfůni řuncllnilů,
icbnim f(otocm, aby iábto obomatelflwa
mčtňub :: mllóď) mčíl ubylo ne “bbnuf
tclnč připraveno na mlýnu. Ěoto jábto
nňfobni » mělká), into rolní! na mala,
pami: nonimni lllou ! gotammi fmčmu.
mflcolncnč fc prawic úfllomnč, aby ře:
molto nejen bále u mcnnicl) řcmcílnilů
mllcínlo, mibri abl) opět romancncno

bolo na tm [lupeň platnofti :: bůlcšitol'h

ialó břlmc čouiímal [tomanfló šitouollni
to bobádp, loni iemě bobatftmi gcmě ulo:
Zeno bylo to řnueílc.

9189 gámošnoíl aůftala tosbčlcna mes!
lonemi Šimnonnilq a průmnllmlo, aby
bobatlhoi lolo na uimu řemcflnilů neho:
mobila fc bo rulou nčlolila málo fuori:
fontů, noří nalepil mlnl'lnč to netcčuol'tl
:: Bohnic! nčtoo » mlcbopnol'li mcnňid;
šimnoftnílů [roč lapitálb, alu) tnlomé tapi=
tělu a giflu m iebněó nulou [ouflřcbo
mání samcgíti fc moblo, ! tomu mufi při:

[pímati mfficlni, jidyš Ic tato gólešitoft
lqčc.91cbot pofub muíimc mmnoti, že
icnom šimnollnícl [ami to iíou, llcři tas
lomimlo tomámiclom pcbuilům bo mh)
pracovali, a flcc blnwnč tím, šc tito po:
tročirojlc m průmqíln, mlmi br.—břenabli:
joii, 31:mmm šipnoftnil není 6 to, 6
nimi Ie měřítl, a 3: oni mc mcllčm
(nemali lcplíi i lacinčjfíl ptáci bombou
pol'lawliti, nešli mifh', itnš ob Bari bobo

[mčbo migroml'tmi ani o pít nepolročil
a nomot fl ncmfiimaL

Št Quboba fc gnúbá mqi šimnoft.
nim, ncbá ic upřt'ti, moct human tobo
ifou gřigomaně hh; lu pobpořc, nutnofl
gólošcn ato. Qhofíol co; pomohou po:
thonic: mollové, ltcrč tolaftuč položeno
ilou ! tou-u, alu; otnmiitou ale fltolonou
pobpom pollgtotoalq členům [mám to
připabč nutně polním, too; macra lu
ipollům talotoim ůtcčin'tč Bčřc mnošflmi
Muhlód; :: na mlýnu přiňlúó mxl'lru,
co pomohou mffclilč fpollo bobtočůmé,
top; pomoá nemobou tomu malému nó:
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main nugnód), břímc tona! třeba i gb: ' [tcbní bobč, nýbrž fpíňc ic mufimc ro
molnúd; členů fwbó? Gpom; tyto ifou
flora mimčo nuceno romiřitl činnoh [mou
i na oíobl), pro ltcrč mlal'lnč ani neiíon
půmobnč plazmu, íciióšto útolzm pnoots
ním idt, aby “Intamin pnworu toho.
mám a firottům pogůftalbm po šimnofl
nicíd; měně gámošnóď), (bubáci), :: mimo
to iobo pofmtomlv pomoci Ilářím íč
lcínč i buífcnmč ! práci ncfcbopnúm čle
nům fmám. .Rbni břitu: ln! gbulla fe
ncběto, obi) mlflři B lmácciícím frrccm
obtaczti fc mufili ! fpolln o itromnou
pobpom ! bibnč můiimč, ptáti fc muíímc,
proč fc to nyní Bačanč bčic, i muíimc o
boleftmim írbccm tomnati, še nclóopnon,
aby mpbomčíi pozabamlům boby), ic pH:
nutila, tatto ftóti Ie břemenem [pt—[nob
čanů fmúď),pončmabj ncpolročili u
ímčm řemcflc a to! přcbftibnouti
[: ball [ilóm mlabúm, utonumffc
mc flatém "[cnbtiánu.

Smutná a boleflnč to prnmba arci,
tiu-č fe neige mnbnouli pli poblcbn ::
blišílim umújmí halou nofiid) šimon:
nírů. wrmni, nač fc utopie, idt mno;
Bmí tmárnichícb gánoobů, ttcrč bníi a
moří mmfíibo litvnonnžfa; :: to je ona
blamní nemoc, Iteré fe ražbě průmnlínir,
gmlómč pal mtnfii jinam.—Dni!nc bq bů:
webů ftradpujc.

ioann! má.!i fc mnu—cumučili, nc;
[m! fc nemocná mim, atm panel 41 u=
bol pramen příčinu nemoci [roč; taltčš
nutno jen, abvcbom i mt) ncfftilili [: po
blcbnonti prombč to mě!, nbmbom tatto
nemoc [mou n pmmmn ptaměbo flow
malí, a tim pro bubontnoft mónrabu
[obč malí, a iinóm ga mófh'abn pofla
míli.

Qlš přcčtc řtónc! tento, vqnů tažný,
ze minu bíbnčbo Domu řcmcfel
nulou šimnoflnítl fami, še nifomn
nemohou ga minu H&M, co fami
b\)li již bómno autoinili, a blonbó
— bloubb čao čamiňowoti.

meni účel lidma řůbťů a nebomotnic
tali mifto, abmbom \'offcch; u) mnobč
příčinu) úpablu řemcflníct'ma msypočnali
:: ulúgali. SBřičin tnfomóď; icfl muni
mnobo, ale ndnn'tnc mffcdg btcbatim po

toošomati ga nál'lcbet pomčxů očumo
(mích.

Ronm pa! gc šimnollnílů netanc na
umlli flnrč cccbotolictmi, !terčmušto fc
mental: lleíloít (: gafrnčloft hmm při
piíuic, omncm nc mmm průmm. ale
pobímcimc fc blize :: tn fblcbůme, še no
ncíc ftarč mbotonlctmí loffcdu minu, ub
brš že řcmtflrnci iam! pracomali ln [to!
mu úpnbl'n.

130mm účel (can't bv! gaiiftč bobrů
(: cbmalitebmi, obo totiž řemcflníci fami
bum nab profpčcbcm íročbo lcmclla, iahi
mošabuie a mněabomala pomgbo
hola bobo. nwm.: prům! 5 té bqpcč
nol'íi, ltcrou pomtomlo mbomnictnn ře
mcl'lnílům, učinili příčinu [mčbo úpabln.

ERčlit fe gaiiftč miftři iimitb po
fůbfn Městu, aby [: mcípolct zabili
:: profoěcbu, uctí boíóbnomi bn ic měli
mmofnašit, měli fc robit! o fpolcčnóó
gdnmed) fmútb, o bottom, iahi učinilo
iciid) obmumi průmpílomě, iebnim flomm
měli na gůtlabč ccdgů fnmi bbóti o po
lrot m fwé čimnofti. utonul nepoušili
toho, a opimiia [: :) bqpečnoft, jdou
iim cednmniawi čaručomlo, a neboiicc
fe gůpafn o jiné Hrom), obbnli ic bc;
pcčnč :: bc; oblehl: na buboucnoft záhubnč
pcboblnoftl, tmě po! muflln u'm ntb o
ním gpůícbcm toto ncmgbčlnnč, gancbbanc'
pole ponoupiti rutonm čilcimm. met—nt
bqptčnofli a 3 tobo tonplúmajid bobo.
blnou netečnnai lu mikinu poholu při
wcbti to to! bolelo, ze gapomcnnli páni
miflh na prvotni účel bwmab řmcílnic—
hid; :: [(bóyiicc [: čtmttlclnč m tal gmo.
mid; Imattálcdy ani neapomnělina to,
ebn ic o něčtm potnbili, něčemu fc pli
nčili, núbrš aa blawní účel tčdno bromab
pomašomali příjímání nomádp mifhrň bo
tabu; učeníci bonánmli ga muučmon a
umí učeníci býmoli připomínám. 2:0
nahe ale [lámalo fe po [(ojcni iifh' určitě
tm. !lcrášto pat, mino mifclihidpiiuód;
móinčifíitb (: bůleěitčiniď; mld, [palci-uč fc
propíicla, ta! ic obpčcinčnqbylo ani
to!!, aby [: gapratnilo nóiemnč ;: (po.
!cčnl mbotoni bomby, co! po! tqmn



pumami mim—Monáuúpfiípčmlo mufilo
býti mramowóno.

583tatomócb lebo honička) nebolo
flmdm o přiimmi bo cechu go miflmjcn
m;; fc font—ibm momet planinu mčnccm
:: [lit—il, že i: nebo Bobo-bit.

Go neimicc Baroni :: ltampot :: toz
lomúní; bob:! a mquioni arůlobilo, to
bolo uíooióbóni non—ucítí Ba-gíbo těla.
Emmu: bola bobo, the ccdwnočncmčbčli
praci tam břim. 9M tuto [lamnoít při:
prolomeno mint, tomoroo i učcnnit, ale
bohužel ím lat boltce, alan & bo tě bobo
naboípobam co možná nezitoicepem'thc
rád) pat ale uciíetril, ně immo ničeho to
loví: nabylo, nebo až byl to! bolelo to
přimtbl, že na nohou fláti ucmobl. Io
himlo \: nás uš bátonóm obočcicm o
čóflcčnč jen rooms o [lnmnoni Božího
lčla blamnim účelem. So! fu ale bómnlč
(aby, nooo robčii ccdpomnicipři amulet;
aid; homobůd) neboli Imanáltd) počínali,
o tom nás poučuic přiflcloi uginmuč o

mawa; Mich-id;, „ze pijou info o Inger.:
těle.“ Gmutnó to mila-m ale rrawbtmo
pomállo po Honba) ccdpomnid; fpolciob.

Rural fe mobl ob tolomčbo počmóni
fl fpolfů očclluooti nčiolň tohot? Io!
byla mě: na moho nunošná. -— 92mm
tona! toe fpollu niialťm Spain—btmnepo
hačoloolo fe lu přebu, alt i miftři fami
o tobě, jimi přcbcc mělo na tom gáltěcti,
ncliotoli k o niioh') potrat. ! ! šcmu
talč? — Kolotoú mu'g na! ie mou po
pínnčbo archu miru, gančiš muícloftatni
[polumifmp močaůomati, „nňstrem“,
bol přiiotbo adm (: nb bylo lonct Infium!
abolonalomání. D miftromfio tue, iohim
[: mnfcl ble ořetoifů woman, o tm nc
boío projóbnód; natom. chbltbčno ani
tot přifnč na to, inu práce itfl, ono am
': bloubo nepálmlo, too mloftnč na tom
prot-otoci, coš tomu na tom gálciclo, míru!
promocí pro Irbe! ?! ml fc boílalo
“Mín — mnoho milhů bo adm, rten
[otua omni počáth; fmč zltonofti anulu.
— Bylmiflmn, a novodobou—nlničeho
lvice. (Sunu fc byl naučil, než [: pal
míflrcm, to nihil, o -——bobule" _na
mnogc ml oi rooms; ničemu [z ne;—Einto
wol , Bohu!! a po lrótlčm ční: poblíšcl
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ft "mám :: admini ml poltočilciníbo
mlabffibo řemeflníťa.

Simo mno! oříliě fotamcblimi, aby:
chom tčdplo fmutnócb náflzblů přičltali
jim hmotným, nebolo toku totč, leč mne
uču—přilcšltofii, abl; ň byl gicbnal bolo
uolbd) tořbomoni gouobníq. ilmfíot nc
bulo tot vřílic nepříítupnč nahnáni, nc
brt mnobó pro fw! řcmclío nobffem) bo:
mol fi moblcooti oomůccl ! Dolnímu goo
fonolcui, a no to činil, gaiinč to!;o uc
litomal nifbo. Sto nic míň pomajomůno
blití ga mónnínťu. QBčlfíi čáft iid) aůftola
ob bobr) fmt'bo .mihromlhni“ flóti 5:5:
mntbo pofrolu.

QI inc! boli miftři, tolomí (či bolí
iciid) moučcnd. ©1111) omni přijímáni
učennifo nemoblo logbubiti bobtou nabčji.
klučina byl přijat bo učení, "má mc 12.
roce obu—fil"role. Boaíi [: nečemu to:
Nola naučil, čili nic, na to [: bo nilbo
neptal. 91 mě tali? Bol plec bloonůa
let nót, bo Nou; už nebyl poháněn ::
teho ať to uměl nebo ne,.,na řcmcflo
bol bon bohů.“ to! fc ftáwalo,
neřln čafto, nóbrš Horo toůbcc, 3: bod; 5:
moll) muftouolb [ohoa řifti :: bibnč pfúti
uměl: hero! měl po! fám polročolooti?
za: řečená opolomaci nebčlni boom) nn
"felt bot—ilofc fain: le loffcmu jinému,
denním) neboli; tím, čím mlaftnč Báli
mon.

Stat fc ftoIo uqtíblo, 3: bod; velmi
málo gc Nohy G fcbou přímí! bo nčmi,
a točbčlxli něco málo, nuš, to pal na
bobu- to učení na řemene sapomnčl a
tot—ijfe tomu nifbo oni našimi: [: na
potom to miftt B tiší bomb! pobcpiati.

?lčtoli mm uš nám naftolo poněx
lub Nimitz—činíbobo, ití! tato moho hřebce
na. nm:—gctofub icmč totem abárnčmíbo
muwmu.

!Bo uplonulí ullanomcoč (bůh) ! učení
[: řrmcílu oliifla bobo, tbc mel)! gama
nčcuml, aby boftalga mnnčcnou, co! fc
kafé [not—no Bolo. Eo [wio pobtnbé, tbc
[: bo nilbo nzptal, poli ímé žcmdlo umi.
Dn fc opět tool-im, je mami! talit a
lolll let co učmnit a po tom oftalnim Ic
bo neměl too tágat, a 111%" i mámo
aipoň Ie Bilbo netágal, lřtba fe měnilo,

10
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že učenniť mčtfíl čúft čafu “nebo na míftč
učení Ie temeflu, mífto to bílnč, ttrámil
u paní mint-otoč co běmečla to Intimní,
nebo co (břitva u beti. —

mm ie ohnem uěuemůjetoubufta
ttáfti mmrům tatomě prefixu—modnibátona
ga minu, nuní noblišeií, je tatowé učení
uemůše molgončti, ale to fe už Bolo, a
ieft ptemnolpo miftřů, lteří talomúm [pů
fobeln obboli [roč učení, ano ifou pofub
nčtteři, !tefi jemi tal neíwčbomitčhne
učenuih) mnučuíi.

QI ia! bylo 6 tomnrpfii, lteři tato:
mám fpůíobnn boftnli an tobučenou ?

Šintó bíbnč. 80! fe ital tomatufíem
neboli dmbnítem, byla ptmni jebo péče,
abl; fi gaopntřil bůllu, bbmlu atb. :: teb
četní, 03 mu bnčne miftr něco mptótati,
obu měl óóminfu pobčtmatíe 3 bila (: muiet
fi na „toaubr“ !. i. utahne na Šebrotu.
magna, je "3 mi bon, pončmabš to mu
napfané ob pánů flat-"ich QBelmi málo
bolo toloroótb, lteti potračoroali to čbo
tonalenš fe, neímice iid; neboíáblo ani
tolit Bručnofti, co ii měl ftatú jeiidp nliftr.
?! tat fc pomaloučm tolello Heíúni 5 to=
lena na toleuo, :: tepnu nyní, lbbš lon:
Iueenee fnbričui broai aábnbou (foto mfíem
mentíim šimnoflnitům, nuni poannío Ie,
če úpabet při talotobcb poměrech mufi
býti u_emnlgnutelnó.

Be m eióinč, o fteté abpdyom abc
mlutuili, není prám! na čníe, šimnofmíci
jina! poroómnčli [wěmn proípčQu, máme
bůlob to tom,že není temeílniei uniebnou
fe mibělipřebnišeno cičinci, mii
poaoruiíee opogbiloft tuto, ! nám ítos
mnnům fe bmuli, měna gaplatoili, a že
nam [Iomanfín' řemeflnici b tiblou má:
minton 6 nimi fe nemobou mčfiti, itd;
i 3 tobo poííebnibo loutlu, the toóširou
naebčaeli, mutlačíli! —

itím ifme tebe; cbtllí poulágati na
iebnu 5ueicitlimčiníd) mab nanid) šitouofmi
tů, fterouáto obu obftraniíi, jeft ieiid) [toa
tou pominnoftí, máti flomanfló průmtyfl
a [[owanflú gimnoft gůftati to tuton bo
mócicb. —- Eeb jeft na lemeflnidcb
huwa), obr; fe n'qně told chopili, :: co
aa bloubó léta nebbaloft a oíoaloft tomi:
nila, obe; napramlli, abl; mobli 6 bobrtšm

a poloinóm Ímčbomim obemgbati šimnoůi
imám fonům bqe ltracbu, že tito bo mu:
[eli nhoupitibotiraiíeim na ně et
gine ům. Moneim" poměru jiou taro
mému poh-oh přígniročmi a nemůle býti
po mámu gatágóno potřebném ! tomu
fpolečnúď; poeab. Síme pelouě přefmvčb
čení, že fe ořetóšlo llál'ti nebubou. gi.
mnoftnici mufeii [a into boípabůři fpo:
lečnč rabtti, tfpolečnč polobugomati a o
buboumoft ueJien fenou ale i fonů fmúd;
fe Fermi, ia! iitn lůze pominnoíl otcotoflá
a [úfta ! nárobu. uno šitonol'tnítům ien
talonuid) fpolečeníhicb potah poučných iefftč
mice gopotřebí, pončtoabj jim btogi melitč
tomómidč gómobo, nné pal, moboue nu)
unuóbati mne—bem\očtfíi kapitálu, nutně
přímefti bt; awful) menfii šimnoftnih;
! úpablu.

%elmi profpčňmimi ! tooffinuti fe
malého průmoltu utěsnit) fe [polečnč
gámobo nčtteujd; jin—nom a řemeíel tomč
íled; menlomílódp, ttere' [libuií řemefla
neien potopení, ale i šimnoftuih; přeb
ůpnblem andpeóniti. ilčtoli utčnitelnč ieft
tatomč [polečnč utajení ubrleti romnomčbu
meat řemenem :: ínbril'antftómi gámobo,
jimi; ftřebni [tam logon rnice o mice ieft
to nebegpeči ubuííeuu blití, neue nám
přebce nešli 6 bolefti poblíjeti na řeme
flnitu, tteři gahučli me norem [ileubtiůnu
nemohou aneb neebti mubomčti pojabam.
tům bobo potročilé, bobr; n\,učjfíi. Iteři
neupoíledpnou bobrů nebo, nýbrž iefítč fe
bobré rnici na obpor Rami. Eafmbm a
pobobnóm gpoabilcům broči fttafinó :!beoguá
bubouenoft. _

EDM-diíe talouuitn fumtnóm mčcem pro
bubouenoft přebejiti, nutno iefl, aby fe
mabq :: příčinu talotoč už 5 ptmopočátlu
aamegotoalq. Bočit fe může ibneb, alefpoů
e iebnou ato nejpatmčmi toabou. Dům
fe nelhm, še ieft pro řemeílo tajná bod;
bobrů, tteba fe toe Mole ničemunenaučil.
Rašoú řemeítnit mufi blebčti ! tomu, obu
učennít, ieiě přijímá na řemene, bol nL
ge ňtolo [ebopen neien poebopiti bobte ře
meflo, nóbri tale aby měl potřebného
přlptatonébo logbčíóni, abl; mobí pohon
čomati toe \očbomoned; pro fwou bubouei
šimon nemobuutelnl potřebu“ , nemůli



Ic gnčbo obcbomati 1111361.Momoni
(: námahy potřebné ubčluii fc čóítcčnl už
nyní mc "total, průmpflnóó, :: bubnu [:
mc mimi míře ubčtomntí i na alman
m nm, ena fcmi prám:Bawi.
— 210th [: nilbo nebombmti, je při
šanci!: můšc profpimoti lo ítoém powoo
lání ! málo Mobilí. 8an pti mňcd; po;
molánid; :: gamčnnóniď; maf! míti i gb:
pomolanó bobrč [Qopnofti o btcbmffím
L'llfu ! pomlání imimu. 4—$ri běhání
& mbučcnon new! ic pobtobí nafiámaiicí
imnoftmfló pomocní! gonna, aby pře:

fmčbčil ! tomu uftanolocně togbobuiid
foubce, ze [dn—pmic poflaloiti Dobrou
mód. wálc bx) fe nemělo tal přífnč ble
bčti na bobo učení, nóbřš u icbnobo toš:
bibo ncdn togbobuic ídyopnoí! :: pllnoli,
ble nióšto po! fc momčřl čas (: tn'olml
boby Io učení. itím [půíobcm iiftotnč by
taibó učcnni! mnohem wěrní pilnofli :: při
čtnllmohi blcbčl bobnóm fc učiniti, aby
co možná nq'břímc přimkl ímé lobby,
[dpnpnofti (: pilnoft ! ptamom a to! abl;
ghdtil bobo učení, (mito nyní určením ::
obmčřcuim čafu fc mařibfa filmů, je
učennil neblabíuonm, obr; [: ničemu na:
učil, nóbl-i čchi, aš uplyne mbmčřenú čas,
je po! fc Bone iiftč tomm-mem, ať už fc
gnó w řemene nebo nemá.

c13mm bo fc mělo uhanomiti je ten
hčtc učennil můj: boftati ga mbučcnou,
loni bolčšc přcb nold, še [dpnpcn icft
pratomati co řúbng hmat—oč, ncót bobo
tmě bclňi neb !tolfii čas.
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Salám! při nončjfiiď; pomčtcďpjalč
naftoly Zimnoftnitům , ieft opntmofti a
obqřclofti mimi ppotřcbí, ielitoš tajní
můšc ble liboni ltcrouloli šimnoft protoo
goloati, o tatomb gajiflč oblišcti [: bubc
po [o,—“ich,atučnčiníd) a bolonalziííiď) po:
momicicb,a ncnolqnc-li iiď; boma, obrátí
fc bo cigino :! obíabi mina cigínci
na Hlobu mlafti a na uimu tcv
bálům nnňim, ftcžípal fami po cisínř
potloutati Ic mníi, aby nčťoc to gólouh'
nalqli bibnou móšimu bc; Mani & bo
mama.

“Bognamcnání. 93 _loů.gočuíhl uml
frili lime „Ranomo ohromit: zálognbx' í'cgoo
botlábáme, ic [: gálošna to go brna roly hocbo
tmáni oiměbčiíabýti mocnon pobporou gimnoíl;
nilíuo to: matném *Břctgroc. _?le mg mene
tomto nebolo žtmdío opt: img „glue _b_n_o,
xřhma tam měn-ni orůmoílotoa Nola, mato
bůiobmim, Í! mají učnům :: tomamnnm m1
bmbiti točbonzoíli o u_idpgto nel—úmalo mc to
ldd; ani řeči bez nidnto tona! neue ro po ro
čilé bobč naffi proípímati rcmeíluítn. QBoNát—á
fc na: útok této o ím._ vrawbácb Boiid;
:) ftrainitltoí, o mcbfní Incl), o fmčulácb, :)
lučbč :: t. b. a ňcc tagompmhfpůíolčem, iaťx
tobo edpopnoíli poflucbacým vrubouna—ji :: m;
mdbaií. iBuučománi bele [: omnem m nm—
tcrifčm _jagotu, obo Snot—no:: trn—ale “moh—onto
m blame nabčinód; mlabitům, ——mw val po.

blato! šetrné nemoďpáylo na prásbno alel—úft
tamními :: togbčlagz bofvobbnč obgborodwalo
galošena to “Bitron—cmbšífi bímci fítola
ton—nějptaltiďl; gřigcna iato Wola meč.-nu.

Drobnůstky.
Učenníll kloboučnícký nesl nový

klobouk v ruce, brknul ale : upadl
do bláta, až se klobouk celý polilsnil,
„[ noplač,“ těšil jej okoloidouci, „řekni
pum mistrovi, že pršelo.“ — „Ano
lak,“ lhl hluk, „ale bláto přece ne—
pršelo! _—

_, „Proč pak asi,“ ptal se Štoural
Stípala, „v našem městě tak pořldku
lampa jako z Boží milosti svítivě ?“—
„lnu, milý brachu,“ odpověděl tento,
„bezpochyby opalmů městská radu
chce, aby bylo vidět na tmu.“ —

10“
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Znělky.
Stojí palác na posvalné skále,
Nepolká se nikdy s rozpadem;
Nezvralným jest Pán mu základem,
Jenžlo se v něm jeví dokonale.
Věkové ho ověnčuji stále
Bohatějším jenom odmladem,
Děje světa j>ou mu obřadem,
Vesmír schází se v včm k Boží chvále.
Hřímš bouře, do akcií se blýská,
Ječl moře, přiboj k s ále třískš,
Země sytá telell se v hrůze.
A la. Skála? Smějc se lé hlůze;
Rozpadnc se vesmír v hrstku rumu,
Církev stane vcčně na svém chlumu.

Město svnló, velcslavnš Prahol
Hlave naše, matice, královnu,
Osud našich věšlí spravovno,
Slávy naší nedobylnš straho!
Jméno tvé všem Slovanům je draho,
Tebe dějů našich listovno
Každé srdce jesti milos-no,
S tebou pojí národa se blaho.
Národnosti? Jerusalem svatý,
Rím's pamětmi viry přebohatý,
Athénami's věd . urny nám.
O buď také svatých mravů chrám,
Zkvilei v tobě doba tvého Karla
A mlád lvů buď věčně neuslárlá.

Životopis
Tomáše Procházky,

kaplana v Ivančicích.

Sepsal
Beneš Method Kulda

!. Mladý věk Tel-mše Procházky.

T omá ň Procházka narodil
se v Ivančicích dnell.prosince
roku 1803. Jeho otec, Jakob Pro—
cházka (1-1.července 1834), mistr
hrnčířský, a matka Františka
('I' 13. prosince 1838 , zdědivše &
aaohovavše po 'praoteic svých 'zivou
víru & jádrnou nábožnoet národa
česko -alovanekěho, hlavně tímto smě
rem vychovávali všecky děti své.
Za toho času květlo řemeslo hm
ěíí'eké v Ivančicích tak, že v dale
kém okolí pověstná bylo, a téměř

čtyřiceti mistrům hrnčířským značné
zámožnoeti poskytovalo; nebot vzdě
lanOst jejich ještě nebyla překonána
průmyslem, jenž nyni vyvodi nádobí
železné, a mistři tehdejší neznali
potí-eb věku nynějšího — větších
nad výdělek ;denni. letec Tomáše
Procházky čítal se k měšťanům aš
motnčišim, :: tudyš na vyšší učení
mohl dáti oba syny, a niebžto To
máš knězem se stal.

Latinské školy odbyl v.) íhla—
vě proto, že tsm jedna ze dvou se
ster provdána. byla za mistra tesař
ského, u něhož po celých šest roků
obýval. -— Co syn rodiěův zámož



ných v domě příbuzných bohatých
nezakusíl síce bídy a nouze tělesné,
jakož souzeno bývá studentům chu
dobným; avšak co syn rodičův
českých ve školáchvýhradně
n ěm e c k ý e b (neblahé památky)
v prvních rocích snášeti musel mu
ky duchové, jelikož mu bylo před
mětům školním učiti se jazykem
německým, jehož nebyl mocen přese
všecko snahu odnárodnělé školy Ivan
ěické, kteráž proti zdravému rozumu
a proti zákonům vychovatelek 'm by—
la ve dvou vyšších odděleních .bn
hužel německa, nevyjímajíc ani uc'ení
svatého náboženství.

Život Tomáše Procházky
ve školách latinských v Jihlavě
byl tichý a skromný, jako celá. po
vaha jeho. Mimo hodiny školní po
vykonaných ůlohách bavíval sc h ud
bou, jižto sobě byl zamiloval v
nejútlejším věku svém. l květin
milovníkem byl tou měrou, že z Ji
hlavy posilal druhé sestře do Ivan
čic semena, by mu pěstovala v jeho
nepřítomnosti květinky v domácí za
hrádce, v nížto sobě o prázdninách
zařídil malou besídku, a tam trávíval
v zábavě nevinné prázdné hodiny
s některými spolužáky a přátcly
svými obyčejně hudbou.

Odbyv šestcro škol latinsk'ch
v Jihlavě odebral se na studia lo
soíícká do Brna, a pak vstoupil
roku 1824 do semináře boho
sloveckého za přáním svým i
svých zbožných rodičův.

V třetím roce bohosloví za
chvátila 'cj nemoc ti'žkš, tak že o
jeho uz ravení pochybovalo se; a
z doby té zbyla mu jakási choroba,
ktera se po všechen napotomní ži
vot jeho ozývala, nebot z úplného
zdraví tělesného netěšil se nikdy.

Roku 1828 vysvěcen jest byl
na kněžství, a ustanoven za kaplana
do rodiště svého, kdežto však jen
několik měsíců pobyl, jelikož přesa
zen byl do Olbramíc, a tam co
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mlad ' kněz ““i rok ůiobil
bokuystaršíhoptkaplanajdlds t oj niz
ho pana l'r. S ' *, s kterýmž
vešel v přátelství útlé a vřelé.

Tříletí v Olbramících bylo
nejdůležitější dobou v životě To
máše Procházky, jelikož založilo
a ústalilo směr jeho napotomněho
smýšlení a jednání nejvýš blaho
datněho vplyvem spolupracovníka na
viníci Páně a přítele ctihodnéboi
ctčného -— bez jehož příčina“ni šle
chetná a spanilá duše Procházkova
sotva by se byla tak zdarnč a skvěle
vyvinula , jakož se bylo skutečně
stalo. ——Známot jest, že doba
Josefínaká dvojím proudem zá
hubným moi-ila a dusila mladistvé
duchy národu našeho čeako-slovan
ského a všech ostatních národův nc
německých v říši rakouské , totiž
odnabožňovanlm a odnáro d
ňo vánim. Obojím smerem tímto to
likerých temat kladcno jest bylo sy
nům národa našeho, žc tako'rka je—
nom zazrakem tu onde jednotlivec
strojené záhubě ušel. Tisícové z ni
roda našeho pošlých a do vyšších
stavů postoupivšich stali se kořistí
duchamomúho směru toho, an vše
chen život jejich bez rázu minul
jako bublinka m dlinová— bez 
spěchu pro nám , v némžto sc yli
zrodili, a pro kterýž tudyž pře—
devším žíti měli. ] Tomáš Pro
cházka zkaženýmiškolami na bez
ceatí přiveden jest byl. Ani ve svaté
víře křesťansko-katolickém—
bylby nmiklán zůstal, kdyby rodi
čové jeho nebyli v mladé duši jeho
zbudovali pevný základ nábožnoati,
jehož špatně školství podvrátiti ne
mohlo;povinnosti národu
pak zastřely se mu ve školách ci
záckých závojem dosti hustým, tak
že i co mladý kněz rozhodně klo—
nil se ke straně odnárodněné a od..
nšrodňující; a jeho starší spolu
kaplan, S * *, zvláštními poměry
domácími vítěz nad předsudky časo
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vými, mnohou hodinu vynaloiil na
to, aby mladšího Procházku na pra
vou přivedl cestu. Důvodem toho
budiž jedna z rozmluv mezi nimi,
kteráž mi známa jest z úst v P. ze
snulého Tomáše Procházky.„S * *
poučuje Procházku pravil: „Clověk
nesmí,“gpovrhnouti svou matkou (slo—
vanskou), a přidržeti se macechy
(něnmcké)!“ — Prochazka odvětil:
„Matka má opustila mne, a ne ečo
vala o mne; macecha v uja a se
mne a vyučila mne ve školách ně
meckýchí“ -— S ** pak vyvedl 'ej
z mrakot na bílý den í'ka: „Mat a
okovy sevřená, nemohla starati se
o Vás, jakby byla sobě přala; a ma
cecha, ježto byla matku dobrou spon
tala, nikoliv z lásky, nébrž z páno
vité zištnoeti vyučila Vás, aby po—
mocí Vaší rodáky naše podrobila sobě
v otroctví sb—ašnél“-—Tato a jí po
dobné řeči S*'*ovy napravily u To—
máše Procházky, co byly odcizené
školy pokazily. V ohledu nábožen—
ském pak podávaly mu potřebného
světla spisové, na něž bo upozorňo
val starší kaplan,avyjasnili chmury
utvořené nepovolaným “ věci té
Josetinismem. Nejednou mluvil o
tom, í-ka: „Na začátku kněž
ského úřadování svého, pro—
sival jsem vroucně Pána, aby
mi dal nalezti pravdu. Lesy
Vedrovické (u Olbramic) a oz—
ději Réna (hora u Ivančic) gy! y
mi oblíbenými misty, kde
'sem kocbéval se v zákoně
hospodinově, a kde jsem uči
val se znáti Jeho chot — Cír
kev svatou.“ —

Pán Bůh vyslyšel voláni jeho a
uštědřilmu světla udanébonr nemžto
setrval až do konce svého života
činného.

V měsíci prosinci roku 1831
opět za mladšího kaplana v Ivan
čicích ustanoven jest byl, kamž se

byl přestěhoval s jediní—m přáním,aby nikdy více nemusi i opnstiti mi

lované rodiště své. Hlavní pohnut
kou k tomu byla touha, aby všecky
sily své tělesné i duchové věnovati
mohl spolurodákům ovým, a
pak aby uskutečnil všeobecné praní
města rodného, kteréž směřovalo k
opětnému zbudování ka ly Sva
to-Jakubské : NovýchIgoréchu

prestřed vinic, jiěto byl rozkaz vladyza. císaře Josefa zbořil k nejhlubš 
mu &ncukojitclnému zármutku všech
obyvatelův nábožnýcb Bylat to ona
kapla na 'ejíž zříceniny rodičové

posílali dit y své, abl se tam nó.božně pomodlili, kdy oliv se b li
nějakého přestupku dopustili; byřat
to ona kapla, o níž, když se nově
stavěla, Hkéval Tomáš Proché—
zka: „Měl bych nazvati ka—
plu Svato —Jakubskou dědi
ctvím po otci svém; nebot umi.
raje otec můj zavázal mne sli
bem, budu-li moci, abych ji
vystavěl; to byla hlavní pří
čina, proč jsem nikdy'z ívan
čic jlti nechtěl; nyní pak ro
dištč své miluji tím více, an
vněm svatý Jakob opět místo
své zaujal.“ —- Mohl! zajisté po
právu a stáří v rocích pozdějších
dvakráte státi Se farářem na patro
nátě Lichtensteinském, avšak nevolil
odejíti z Ivančic, kdezto radeji co
kaplan úřédovati chtěl.

Nežli k podrobnějšímn roze—
bírání výtečné činnosti jehoipřikro
čím, musím zmíniti se o tom, ze na
konci pátého roku svého kněžství
ztratil dobrého otce smrtí , jemuž
k vůli sobě pHval alespoň pět roků
pracovati na vinici Páně; přání to
vyplnilo se mu

2. Smýšlení a jednání knězi
Tomáše.

Tomáš Prochazka bylmu!
nstavy hezky vysoké & štíhlé; ve

liké čelo a živé oko promovala
bohatost ducha; laskavé zraky a



tvářnost obyčejně přívětivá a ve
selá jevily vnitřní poklid ustálený;
'eho dosti uhlazené, avšak neškro

ně chováni s mluvou pl-ímou ale
vždy skromnou mělo do sebe reli
kou moe přitažlivou a vábnou, a ve
škerou bytost jeho provívala vážnost
nenucená, tak že náklonnost a úctu
vzbuzovala u každého , kdož jej
blíže poznal, pak—li mu předsudky

neastemňovaly mysl obmesenou nebo
náruživou. Neznámt skutečné člově
ka, jenžb se byl o něm v které
koliv s nce nepříznivě pronesl,
nestalo-li se jazykem závistí svede
ným nebo parum náhledův aakrně
lých obtíženým. Lituji toho, že mi
není Ise životOpisTomáše Procházky
ozdobiti jeho podobisnou, jižto
jsem marně po nfm žádával; ode
pl-elí mi ji v ryze skromnosti a
pravdivépokořerka: „J á si vážím
podobizen mužův, jenž byli
velik cb věcí v Církvi & v
nám 6 vykonali; avšak na

odobizně mé světu málo zá—
CH.“

0 knězi Tomáši může Hei se:
„V těle ušlechtilém obývala
duše překrásná“

Skromnost a pokora jC\llB
se v celém životě jeho; po hlučnější

veřejnosti nikdy nebažil; lesklejšichspolečností ne yl přítelem; nikd
a nikde nestavěl se v papiedl; ta
že ne'ednou dobrá věc připisovala
se ně emu, jenž byl jednal zarady
jeho; ido schůzek výboru Dědictví
ss. Cyrilla a Methodia, jehož členem
byl , a do slavného všeobecného
sjezdu jednoty katolické vBrně, je
muž se upřímně těšíval, & nemno—
hou přicházel ochotou pro svou
skromnost, která se ostychavosti
rovnala. Avšak, kdež toho pravda,
čest Církve a vlasti, nebo prospěch
lidu žádal, tam hotov byl ráanost
svou osvěděiti proti odpůrcům a
škůdcům jakéhokolvčk druhu, at již
to bylo v knihu domácím, nebo na
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oli písemnictví, nebo na kazatelně.

a kazatelněv inadecb podobnýchvnplanulo mu o o leakem živějšim,
a zmohůtněla řeč obyčejně mírná,
ale vždy plynná a pravidelná; ve
společnostech soukromých však proti
odpůrcům zachovával v řeči mir
nost a vážnost podivuhodnou,
usmívavš pronášeje důvody pro pře
svědčeni své p0nejvlce : dějin buď
: clrkevnýeh, buď národných,v nicbžto
si byl značně zběhlosti osvojil. Bylt
jsem několikráte svědkem podobných
rozmluv za stolem domácím, jichžto
původem bývaly před rokem čtyřicá
tým a po něm obyčejně plané pied—
sudky ve věcech národných, a ty
strojily Tomášovi, v ty doby téměř
jedinému rozhodnému národovci \!
celém okolí, nezřídka mělké ousměšky
— mající odbývati za důvody ne
dostávajíeí se. Vtipy i nevtipy v o
boru tom bývaly časem tak opo
vážlivé, že jsem v živosti mladistvé
jednoho dne Tomáše ptal se, proč
tak tiše a trpělivě snáší řečí těch
urážlivých, já žebych jim zplatil
měrou natřesenou; on pak odpově
děl mi: „Žádostiv jsem zvě—
děti, jc-li trvalejší mátrpěli
vost nebo jejich nelaskavost?“
Jindy bujnost odrodilá dostou
pila toho stupně, že domáci pán, ač
nesouhlasil s Tomášem u věcech
národných, učinilji přítrž, Elsa: „Pá
nové, pater Tomáš jest pocti
vec (ein Ehrenmann)!“ Výrok ten
ovšem nemile schladil horkou krev
nešetrnýcb odpůreův jeho. Věcí
těch dotýkám se jen proto, že toho
potřebí k úplnému nákresu šlechetnó

ovahy Tomášovy; a tudyž také zá
ležitosti spřízněné 88 let pozdějších,
kdy se stala více lmusnou, ani
zmínky neučiním již proto, abych
kráčel na Tomášem, jenž 0 proti
vnících svých vždy a všudy mluvíval
s mnohou šetrností. Kdykoliv se
stalo, že v jeho přítomnosti jsi se
někdo odkrývati vadné stranky ne
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příznivcěv jeho pohldkých, on hned
naproti tomu vypravoval, co chva
lítebného o nich věděl. Ostatně každý
jeho bývalých odpůrcův, pak li sobě
věímal ruchu posledních dvaceti roků,
nabyl jádmějěích náhledů o vývoji
národnem, zapudil předsudky vsastó,
přestal odpůrcem býti v otázce té;
a ne testal-li, málo na něm záleží.

omáěProcházka byl knězem
nejsvědomitějěím, a při tom
vlastencem a národovccm ro
zhodným. Věčná spása duěí ne
smrtelných, a proto Christus aJcho
svatá Církev na zemi byly mu úče—
lem věelíké činnosti, vlast a město
s okolím byly mu oborem činnosti
tě, a národnost přirozeným rouchem
a nástrojem k uskutečnění záměrův
šlechetných. Skálopevná víra v zje—
vení Boží byla mu hvězdou a věd
cem v podnikání všem; a láska
křesťanská byla mu vzduchem, jímžlo
dýchala celá “eho bytost. Ont věděl,
že pravá hl.: a křesťanská jeví se
nej atrně'i a nejvydatněji v kruzích
nej ližší , a tím že zasahá i do
kruhův vzdálenějších; proto se u
něho osvědčovala skutečným milo
váním rodákův s národa vlastního
beze vší nepřízně a nenávisti k ná
rodům cizým k témuž účelu pa
volany'm. B lt jest přesvědčen o tom,
že láska k ližnímu v ústech člověka
bez lásky k národu jest planým
slovem, mědi, zvnčící a zvon
kem zně'ícím. Odnárodňovánl
lidu šlee etná mysl jeho mnohou
zkušeností a bedlivým pátráním v
dějinách světových poznala. za osidlo
úhlavního nepřítele člověkova , za
mravnou vraždu, a tudyž byl odho
dlaným a různým bojovníkem proti
tomuto směru záhubněmn a hanebné—
mu, kdekoliv se ozýval.

Pravé vlastenectví jeho řídilose
vždy a ve všem výrokem Páně:
„Cožkolív nechceš , aby ] iní
tobě činili, toho neěíň i ty
jim,“ smýšlení to přimělo jej k

tomu, že jednoho roku, kdy vo
jlnové pl uku Ital lana kě-ho
ubytování byli ve vojárně Ivan—
čické, ochotně a pilně doučoval se
točí ltalianské, vyhlédávaje také u
mne potřebných k tomu pomůcek,
eby ltaliánům vyhověl přisluhováním
svatými svátostmi jmenovitě na lůžku
smrtelném, a těšil se s radostí jevně,
kteréž pociťovali jinorodáei na půdě
slovanské, když kněz Tomáš 'szy—
kem jejich s nimi se modlil a uvíl.

Jelikož pak s takou svědtmitostl
staral se o cizince náhodou a na,
malý čas pod jeho duchovní správu
pl'iělé, jak svědomitě musil přmubiti
sve vlastním & hlavním povolání?
O tom net!-eba slov ěíl'íti; veškeré
město žije na svědectvíjemu, ajakou
horlivostí zastával úřad svůj, & svě
dectví tnho neodcpře mu ani ten,
kdož v otázce národové nebyl od
práporem jeho. Jeho kazaterna
nejen zajímavou, ale také velepro—
spěěnou stala se neustálým vlastnim
sebe zdokonalováním, úplnou znalostí
jazyka a plemennou láskou ku svě
řencům. On to byl,jenž proti zvyku
v Ivančicích i mimo advent a půst
z vlastní ochoty ranní výklady a
kázanl činil, aby matky s hospodyně,
ponejvíce ranni služby Boží navšte
vujícl, nebyly bez poučování potře—
bného. Kdykoliv pak poutníky vy
provázel & uvltával , pokaždé pro,

ouštčl a vítal je kázanlrn pohnut
livým. Podobně též při každé jiné
příležitostí vhodné řečí důkladnou
hleděl lidu státi se užitečným. Ká
zaní svá zevrubně psával , pak-lí
mu v tom nepřekážcly neodkladná
práce povolání kněžského.

Nem ocným věnoval usvláětnl
péčí nejen ochotným přísluhováním
svatými svátostmi, než také častým
jich v nemoci navětěvovánlm; chu
dobny'm pak netoliko duchovně po
téchy a posily přinášelmež í hmotné
dary dával hojnými almužnami, aby



mohli posilujících pokrmů a léků
zjednali sobě. .

Naposvátnou zpovědnici
právem kladl váhu velikou, a proto
ochotně o všech slavnostech círke—
vných ve svatvcěer dlouho do noci
a na časně zrána zpovídával.

Mii svatou sloužilvždys ná
božnostl a vážností vzornou, a říká
val , že jediný začátek evangelia
Janova, který se ponejvíce na ko
nec měe svaté říká, již o sobě a to
jest vždy více utvrzovati víru kně
zovu, a naplniti jej pro celý den
myšlenkami posvátnými.

lvšeckyostatnlvelebně obřa
dy církevně konal s vážnosti
příslušnou, tak že na něm viděti
bylo výrok zcsobněný: „Svaté vě
ci svatě konati se mají.“
Každodenně časně vstával, a mo
dlitbou i čtenlm spiaův nábožných

i'i ravoval se ]: oběti nejsvětější
u doma, buď v zahradě své, buď

pod širým nebem na horách v okolí
nejbližším , pakli jej zpovědnice ne
poutala.

Kterak se snažil. aby pověstnou
,nábožnost v městě, jižto odná
rodňovánl ěkolou a co tami soukro
mými namnoze bylo rozhlodalo proti
vůli a vědomi obyvatelstva, znova
vzkřísil, poznati lze z činnosti jeho
v listech těchto zevrubněji vypsané;
zde pouze zmiňuji se o tom, čeho
již šířeji dolýkati nebudu, že totiž
vedlé jednoty panenské založil bratrstvo růžencové \! Ivanči
cích a v Němčicích, a ve škole
domácí i bratrstvo mládí Je—
žlšova.

Aby zbožnost i zpěvem pro
bouzela a upevňovala se, usilovně

pracoval o tom, by bratrstvoitarácké v Ivančicích nejen
neochabovalo , než aby se vrátilo k
ryzým a nekaleným nápěvům sta
wčcským, čehož u značně dosáhl
mil—c. V pondělí po slavnosti nej
sladžlho jména Ježíš před ranní měl
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svatou jeho přičiněním literáci zpí
vají hodinky za mrtvě, při kteréžto
dojemné pobožnosti mnoho spolu
bratl-í staroslavněho bratrstva činné
lásky k bližnímu z celého okoli bývá
ode dne předešlého. Snažil! pak se
také, aby jmenované bratrstvo no
vým životem a bývalou slávou opět
vzkětlo; pokud se mu záměr tento
zdařil, není mí povědomo.

Mnoho písní pro kostel
vlastní rukou psávnl nejen školní
mládeži do zvláštních knížek, ale
také dospělým, a sice nezřídka pít
mem tisku podobným, jelikož pismo
běžné a latinka starším lidem mén-$
byly přístupny.

Vedlě města měl i vesnici
Němčickou na zřeteli pečlivém.
Osobně tam navštěvoval občany, v
nichžto proslýchalo se, že nebyli |o
delěí čas u svaté zpovědi, a poučovnl

je soukromě s. výsledkem milým.Jeden z tuků mierad vyznával v
kruhu přátel svých, že kněží To—
mášovi děkuje za spokojenost do
mácí, a v domě druhého od ieln
návštěvy již nebývale slyšet suro
vého řádění.

Katolické jednotě v Něm
čicích vedlé možnosti přítomenbý
val, a začaté navštěvovalpod ve
černí pobožnost u ka'pličky
místní, a přítomnostisvou přilákal
k modlitbám společným mnoho ta
kov ích lidí , jentby jinak nebyli
přišli.Jednohoroku na stědr' den
šel tam zaopatřovat nemocné o, a
spatřil výměnkal-e let-ného, an i v
takový den šel zapalírny. a chtějc
pokleknouti před velebnou svátostí,
upadl. Po svátcích vánočních dal si
jej k sobě savolstí, a domloqu mu
s výsledkem dobrým, nebot muž ten
napotom již nabýval tak častým
hostem v palírně, kteráž jest pů
vodem velikého zla ve vsi té. .

Dozvěděl se,že že ny v Něm
čicich na středu popelečnl vedlé
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místního obyčeje tropí špatne věcí,
i !el schválně vten den tam, a pl'e—
svěděiv se o tom, horlivě se opi-el
s kazatelny proti elozvykům a ne
plechém těm.

Roku 1851 evětila se v Něm
čicich s.o ch a blahoslavené
Panny Marie: při tom činil To
rn“ kácení a radil, čehož v místních
poměrech velice potřebí bylo, aby
se tam saložilo bratrstvo růže n—
eové; :: rada ta stala se dobrým
semenem, ježto tuším podnes mnoho
vydává užitku.

Knihy půjčovalnejen v lva n
ěicích, než také do Němčic a
jiném v okolí.

Dobře věda, že obec Němčické
n nevědomosti pustla mravn ě i
hmotně, měl občany k tomu, aby
osazovuli ledem ležící pastviska stro
movím, : něhožhy obecní pokladnice
mohla časem těžítí. K jeho slovu
vysézelo se roku 1854 a. 1855
dvacet kop topolů, tak že po
tomci budou moci svých předků v
dobrém pripomínatí sobě, an nynější
občané do té doby rédí síce staré
plané hrušky zděděné k obveselení
svěmu porážcli, ale nových ažzeti
nevolili. Zda-li v tom kračují, ctíce
dobrou radu a pamět u kněze () uě
tak pečlivého, a zda—líza jeho radou
„na koně čili na stání“ oněch500
otechových stromů vysázelinebo
nev sdzeli, čehož se Tomáš již ne
doě !, nevím. Kézby Němčice i to
přání jeho vo sv "ch dítek prospěch
veliký uskutečnili! Obec ts mohla
by býti mezi obcemi předrími, kdyby
putviska své hleděla lépe znžitkovstí.

Jelikož mnohodělníků a l'e
meslnlků z města a okoli usmě
stnévé se po celý den v tovérně
OleksOvické a v cu'krérně
Oslavanakě, jakož i v pohlí
zkých havlrnéch, tak že po
božnosti křížové cesty vechrě—
mu Páně v čas postní přítomní býti
nemohou, posbíral se o to, aby ně

!

kladné křížové cesta shudovals
se za městem vedlé cesty ke ko—
stelu Svata-Jakubskému ve apůsobu
hory Kulvérské. & tam v jisté dny
v dobu večerní aby zpěváci [vančíětí
pobožnost tu konali, aby nikdo neměl
výmluvy, že pro zaměstnání celodenní
nemůže v modlitbách společných zú
častniti sc. Jednoty lvančícké před

samou smrtí jeětě napomínal, abydílo započaté ( ukonaly, což se snad
již stalo? ——

Církev svaté a spása duší byla
jemu co knězi věrnému nade všecko;
proto,ač byl něrodovcem upřímným,
s pnlitOvénímslýchal ačtévnl mělké
vychvalověníHusa a Žižky, o
nichž říkával, že více užkodili né- '
rodu roztržkou než mnoh nepřítel
cizinec-, &tudyž nákres do y Husovy
z péro naleho Palackého, sro

vmívsjící se s náhledy “eho : piramenův čerpanýmí, uví s uspo o—
jením velikým.

S toho stanoviska dlužno sou
dití některé : jeho bísní. Avšak ne
trpěl snižování viry a Církve ani v
těch stránkách, v níchžto nepřátelé
věcí národní tak ochotně čeníchajl
neloyělnost. Důkazem toho budiž
nésledný jeho čin. Chrámové věž
v lvaněíclch za čaaův císaře Ferdi
nanda [. dostala místo kříže císař
ského nrln, což většina tehdejších
nekatolických měšťanů ovšem s taj
nou radostí připustila, nn potupu kříže
svatého. Jak mile však Jeho Ve
ličenství něě císař a král František
Josef I. svobodu Církvi v říši své
navrétil, íhncd. věren povinnosti své
kněžské, I-ípieem dne 24. června
1853 žůd u rady městské, aby
ří aamýělené obnově věže opět

kříž svatý zaujal místo své. Městské
rada, četl-le se sv ro knězem Tomé
ěem výroku Chnstova: „Déve'te
císaři,co jest císařovo,a Bo u,
co jest Božího,“ žádosti jeho Vy
hověla.

Jeho léska aitědré dobročinnost
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k chudobným byla veliké. Mel!vesdy
několik uejnuznčjiích rodin ve městě,
'imžto začnete, uvidite pak za dra—
oty roku 1849, posílal celé bochníky

chleba a jiné potřeby nutné, ukládaje
včem jinou mlčelivost o věci té, tak
že i vlastního obleku zbavoval se,
aby přiodil nahé. Když se mu při
mlouvalo, aby edm na sebe nezapo
mínal,pravil„Statkem církevním
jsou chudobní, a jim náleží
ma'etek můj!“ Na itědr den a
pře hlavními svátky cír evními
mnohým rodindm posílal Irouku s.
jinou stmvu. Ns bilou sobotu 1858
vydal však všecky peníze-,s pro tři
rodiny se mu již nedostávalo; i šel
za soumraku večerního osobně ke
krupaí'i udaje, aby mu na úvěr dal
mouky, kterouž pozdeji zaplatí; kru—
psř dovtípil se, a_přiložil do tří šátků
něco peněz & půldruhého mcjlníka
mouky, zs. kterouž peníze nepřijel
od kněze Tomáše. — Kterak krmil
lačné žáky rodičov nejchudobnčjěích,
vypoví se na místě svém. -—

Jistého sirotka, jenž se byl
z nedostatku častěji krádeže do
pouštěl ujal se, s zjednal mu stravu
u svých příbuzných &známých ; zpo
zorovav u něho vlohy pro hudbu,
koupil mu housle a dal jej do učení.
Později opati-il mu místečko v klá
liteře,odkud včaki s houslemi utekl
ze strachu před trestem , an se tam
byl opět čehosi dopustil, a dal se
na vojnu. Zsstsl jej pak plukovník
u houslí, e přesedil jej ke sboru
hudebnickému. Tentýž sirotek To
máši Procházkovi, nedlquhopřed
smrtí děkoval osobně, že jenom on
jest ůvodcem jeho nynějšího štěstí.

omaíiProcházka vyznačoval se
„střídmostí neobyčejnou a přísným
sebe zapíráním. Vina a. pivo. nikdy
nepil; leč natolem domácím k vůli
hostům nekolik kapek vina.do vody
nalil sc-bč. Po celý čas postu čty
ticetideuního jenom jednou za
den, v poledne, jídivel , a na holé
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zemi spdval , což však před lidmi
všemožně ta'il; od večera čtvrtku
zeleného až () poledne v neděli Ve
likonoční nepožíval ničehož, a při
tom namshavých prací měl posvů—
tnými obřady, kdzeuím a povídd
ním. — Ve svých bolestech a pro
tivenstvích byl nadmíru trpěliv, a
Hkávsl důvěrníkům svým, pak-li se
o tom mluviti počalo: „Bůh mi
račiž přidati trápení, alt. také
trpělivosti..

Panické eudnosti byl milovní
kem tou měrou, že nikdy a nikde
uni slovem dvojsmyslným nebo úsmě
vem prolí ní neprovinil se. Jaktčživ
neslyšel žádný z jeho úst slovíčka.
méně čistého, asměrem tím kráčelo
všestranné obcování jeho.

Pozvání na ouvodky a svadehni
veselí přijímal v mladších létách
poridku, a tančil v případu tako
vém s nevěstou, byls-ll panna dobré
pověsti a z domu nábožného, aby _ji
vyznamenal.

Ač pak na sebe v každém
ohledu byl tak přísný, k jiným
byl velice shnvivevý : mírný
v posuzováni činův jejich. Sta
lot se jednoho dne, že jsem se ho
túzal: „Slyšel jste o tom, co se po
vidá o našem přit'li? Co o tom
soudíte?“ On pak odpověděl mi:
„Milý hrachu, těžko jest ne
spáliti se tak blízko ohnčl“ —
Musel-li někdy z úřadu svého poká
rati někoho, stávalo se to vždy
laskavé s s mnobou útr ností, kte
réž i samo pokárání os sovsls.

Nemáme v úmyslu, všecky Ble
chetné činy v listech Mehta zazna—
mensti, jimiž zdoben jest život To
máše Procházk ; budiž ném dosti na
tom , eo posu povčdíno, : čehož
poauati lže jest všestranně lis jeho

evsdcný. Doklsddme jen ještě, že
jméno jeho skvíti se bude mezi
spisovateli národu českoslo
vanského,jelikož sepsal oblíbenou
knihu Dódictvím es. Cyrilla &Metho—
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dia v Brně vydanou: „Putování
Christa Pěna po zemi zaslíbe
né,“ odředknuv se obětivě honoréru
ve prospěch mladého ústavu toho;
byl také pilným dopisovatelem do
časopisu „Hlas církvní“ v Brně,
v němžto asi po 10 roků umístilo
se mnoho článkův a bésní z péra
jeho.

' Co člen historicko-statistického
odboru mor.-slea. spolku hospodar—
ského pséval také jazykem ně
meckým do časOpisu dotyčného,
a s velikou bedlivostí sestavoval
létku k místopise města lvan
ěiekého, kterýž bohdá i s jeho
kézaními časem svým tiskem vydá.se.

Podivuhodnou činnostjeho pozná
čtené!- dokonale tepruv z řádkův
následných, v nicbžto zevrubně vy
pisují se jednotliví oborové činnosti té.

3. Škola.
Jakož vysvítá z řádkův přede

šlých, Tomaš Procházka proti
vůli svéa bez vědomí vlastního ško
lou domácí a školami vyššími po
cestách suohopamých voděujest byl,
a tspruv později přesvidčovéním
veleučeného přítele, vlastním skou
méním a bedlivým čtením výtečnčj
šleh spisův dos ěl k poznání pra—
vému, Oněž byl ospodina vroucně
prosíval; tuto pak již eo muž po
vahy šlechetné a rozumu jasného
vybřednuv sám a jslovy'ch předsud
kův doby své za hlavní úlohu po
kládal sobě, aby mládež jemu svě
řena většího prospěchu měla 2 vy
chování školního, nežli jemu a sou
dobnikům jeho prám bylo. — Bylat
to úloha nesnadné, kteréž požado
vala trpělivosti veliké, činnosti neo
byčejné, moudrosti nevšední a vy
trvalosti rázné proti předsudkům za
staralým a toho času všeobecně roz
šířeným. Obyvatelstvo jeho rodného
města mělo jenom jednu stálou

. myšlenku .— le německé roč. jest

dětem jejich největší potřebou, bez
nižto by se obejíti nemohly v životě
svém.

Myšlenku tu zplodil převrécl ný
směr časový v národě uhnětenem,
jenž vyhlašoval vzdělanost a ném
činu za věc totožnou Kdožkoliv bud
stavem svým vy'še stéti se domníval,
jenom v ten, smysl rozumem trousil;
ký div, že obecenstvo nižší za. do
mnělými vůdci svými papouškovalo
nemajíc příležitosti 0 ravdě a světle

přesvědčiti se? Výslegkem toho měl—ého smýšlení byla — slyšte a
zhrozte se! nérodné školav Ivan—
čicích, v městě ryze čeakolevan—
ském, tak německé, že nejen všem
obyčejným předmětům školním vy
učovalo .se jazykem německým, než
i svaté pr. vdy náboženské odí'iké
vsly se po německu, ač jsme slovům
odiíkévaným nerozuměli; ba i ve
chrámu Páně () mši svaté pro mlé
dež školní zpivalijsme písně německé,
nechápajíce z nich 0 nic více nežli
mrtvě varhany zpěv náš doprovodioíl
Kdykoliv na to roztomilé školství
vzpomínám, vždycky mráz po mně
jde, a zimnice pokouší se o mne. ——
Kterakého ovoce vydávala škola tak
zpotvoí'ena? Pokoleni z ní vyšlé jest
živým, a tudyž nepOpírstelným dů
kazem pravdy žalostné ; řeči německé
nenaučil se -- v ní nikdo, a v ja
zyku svém mateřském nemohl se
nikdo zdokonaliti, jelikož soustavně
zanedbával se. My ovšem nepoklá
déme toho nikomuza vinu, ale upří
mně litujeme všech těch, jimžto se
poškodilo správou tak “hubnou; ne
bylot tenkrěte lidi, jenžby byli vě—
děli a hlésati se odvážili, že né
rodní škola není k tomu, aby se v ni
děti učily jazyku cizému, nébrž k ta
mu aby se v dítěti rozvíjely síly,
molumosti & vlohy duchové, aby se
mu v rozum a v srdce vštěpovsli
základové vtdomc stí pro život potie
bnýeh. V tu dobu v Ivančicích a v
okolí toliko sim Tomáš Prochézka



tento zdravý zákon vychovatelský
znal, o němž za časdv našich ovšem
pochybuji jenom lide bud' nevzdělaní,
bud' svedení, buď zlomyslní. Svědo
mitý a na výšině vědy stojící vycho
vatel mládeže věku našeho neptá se,
zda-li dítě do svého dvanáctého roku
naučilo se více nebo méně lámali
cizou teč; néhrž, zdali ve vlastní
řeči své mysliti, zda—li hbitě a jistě
počítati, zda-li o látkách a nástrojích
k řemeslům a k polnimu hospodář
ství potřebných soudně promluviti,
zda-li o své vlasti a praotcirh svých
vypravovati umí, a popredně —
zda-li základní pravdy svatého ná—
boženství v srdci svem zakořeněny
má, by se mohlo státi živým, uši
tečným a šťastným spoluúdem spo
lečnosti lidské, totiž: pořádným sy
nem, vdščnouf, zbožnou a cudnou
dcerou, rozumným a správným fob
čanem. dovednim a myslivým ře-'
meslnikem, po roku milovným ho
spodářem polním, moudrým otcem,
pečlivou matkou, upřímným vlasten
cem, spravedlivým křesťanem; a k
tomu niktet-ak neprospěje, nébri zá
vadou a překážkou jcst škola odná
rodnčná, jellkož ze síni svých do
života prepouští děti s lebkzmi prá
zdnými a se srdcem vychladlym, tak
že později : mnohým namahšním
píditi se musejí po věcech těch, ješte
jim ve škole podšvati se mohly a
měly přirozeným prostí'edkem,jazy
kem mateřským. Kde takovýto zá
klad položen, tam snadno,puk—li toho
potřeba žádá., jazyk cizí kterýkolvék
phsvoji sobe človek mladý. To vě
děl, o tom nezvratuš přesvědčen
bl mladý, ale učený a šle—
cbetný knězTomáš Prochazka;
avšak neméně mu známo bylo, že
sáhne do hnízda vosího, dotkne-li se
německého pozlátko ve škole města
moravského; a ačkoliv se vždycky
spravoval výrokem Páně: „Buďtez
mírní jako holubice, a opatrní
jako bodově,“ přecenejeduoutoho
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zakusil, že nikoliv vosy obyčejné,
nébrž sršně vytltil se proti němu,
ovšem , diky Bo u, vždy marne.
Němčina, kteráž moravskou mládež
školní v Ivančicích soustavně otupo—
vala, nemohl ze školy vypuditi, ne
maje k tomu práva co katecheta, aby
takovou změnu zavedl , jižtoby ve
škeré občanstvo i se školním dozor—
cum bylo podporovalo; musil tedy
s bolestí nečinně ptihližeti k tomu,
kterak se s výsledkem prabldným
němčina vpěchovala do paměti, do
rozumu a do srdce nebohým dětem,
a kterak se i modlitby pral ško
lou a po škole německy papouško—
valy; ba i sám musel katechismus
náboženský německy přednášeti, aby
obstál o výroční zkoušce, jejíž dů
kladnost toho času témeř všudy v
podobných školách soudila se vedlé
toho, jak rychle děti po německu
jazykem mlely; zda-li čemu : toho
rozumějí, aneb zda-Ii mimo kous
jako bičem odsekávané také ještě
jinému kousku se byly naučily neb
neučily — kdo se o to staral? Je
denkráte matka tukové zkoušce pl'l—
tomná plakala samou radostí nad
ditetem svým, l'kouc: „Čemu se
ty naše milé děti učí! Já to
mu ani za mák nerozumiml“
Já co student litoval jsem dobré
matky té,a těšil jsem ji slovy upří—
mnými:„Neplačte proto, vždyt
tomu ty děti také nerozumčií!

Jedné takové zkoušce byl o-'
men vedou i zbožnosti výtečn bi
skup Brněnský, Antonín Gindl,
rodem Němec; kterak mu bylo u
srdce , kdyz osobne viděl a slyšel,
jak se škola snižuje za nástroj k
ututlání mládeže, snadno dá se my
sliti. To však Tomáš Procházka" vy
pravoval mi, jemu ke cti, že po
zkoušce povolal jej co katecheta k—
sobš a otázal se ho tka: „Jest zdejší
mesto německe?“——Tomáš: „Excel—
lencí, jest úplně českél“ -—Biskup:
„Pozoroval jsem, že děti tomu nero
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aumějí , co odříkévajíl“ — Tomáš:
„Ovšemt ie tomu nerozumějíl“ _
Biskup: „Budoucně budete svatému
náboženství vyučovatí a evangelium
vykládali l'eči mateřskou; o předmě
tech ostamlch prozatim nechci ro—
zhodovatií“ —l zaplesalo srdce To
mášovo k lozkasu tak vítanému a
od roaeného Němce neočekávanému,
a od té doky přestalo se ve škole
lvančické svaté náboženství snižovatí
za děvku němčiny, jakož se před
tím h 10 dělo.

lnenéhla i německý zpěv v ú
stech mládeže slovanské při mši svaté
ustoupil zpěvu přirozenému, kterýž
samojediný s to jest li'bati srdcem
dítécím, a také modlit y ve škole
tíkati se počaly jazykem mateřským,
ačkoliv i tyto moudré změny a opravy
vzbudily několik obmezencův, jenž
roto proti Tomáši Procházkovi brou

kšvali, nedadouce utišiti se ani tim,
že školáci ještě dlouho ke zkoušce
pHchodíeí hosty vítali slovy: „93k
buben bit (2th au bcmilllommm... uno
íěmmtlichc ©et-rn Submfrcunbc“ místo
„Sugcnbfrtuabc“,eot jazyku českému
tolko jest vyslovíti.

Aby učení néb ionské tím zdar:
nčji vnikalo v mladistvé duše svěře
ných šékův, nařídil Tomáš Prochazka,
aby žáci dospělejší v'klad svatého
evangelia doma se se i; a jemu úlo
hu tu každého tého e donéšeli; úlohy
ty horlivý kněz bedlivě opravoval,
a adařilejší práce ukládal, by 'a mohl
v knizku svézané na pamě. u dáti
ze školy vystupujícím. Vazbu sa
ných těchto knížek obstará. na
své útraty, a opati-oval je vhodnými
pořekadly a výroky : Písma svatého
a ze svatých otcův církevních, z
nichttoby dítě škole odrostlé Hle
zitostně čerpati mohlo naučení obré.
Pisatel listův těchto co žák Prochá—
aktiv také oblažen jest byl takovouto
sbírkou vlastních úloh svých nábo
ženských, v nichšto nejednou koehal
se za dob pozdějších. .

Chtčje mimo školu nahrožovati
vychování nérodné ve škole na
nedbévané, a zamýšleje probouzeti
lásku k prospěšnému a nutně potte
bnému čtení domácímu, ponejvíce
na útraty vlastní zařídil kniha:-nu,
z nížto ochotně půjčoval knihy a.
kům i odrostlým; a když jsme je
nazpět donášeli, vyptával se, čeho
jsme se byli v knize té dočtlí, a ne
opomenul dobrého naučení í-idati,
net mímjinou knihu zapůjčil. gozději
ak aalotil knihérnu školní, v
telé: i vzácnější díla české, jako

obrázkový rostlinopis a časopisové
nacházeli se; knihšrnu tu oboha
coval knihami vydanými Matici Čc
skou a oběma Dědictvími v Čechách
i na Moravě, jíchžto zakladatelem
hned z prvočétku se byl stal.

Podévaje přiměl-cné knihy mla
deši i dospělým, velmi prospěšné
působil netoliko na vzdělání dítek,
nez také odrostlým epati'oval důstojné
zábavy a potřebného poučovaní.

V době nejnovější nabyla škola
Ivančicka nutného rozšíření a po
třebné proměny, stavši se hlavní
školou. Že Tomáš Procházka ne
dostatečnost školy domací již před
BOrOky vidél ve světle pravém, do
vodí depis z Ivančic v „Národních
Listech'í, v příloze k číslu 259, dne
3. listopada 1862, jeji tuto umístiti
dlužno pro zdravé náhledy o školství
národním kn povšimnutí těm,jichšto
se věc týká: „Naše město vystavěv
lo nákladem téměř 30.000 zlatých
r. č. novou hlavní školu , anat v
zm byla zasvěcena . . . . vní
zásluhu o stavbu ma velectěný, ala
tým křížem s korunou vyznamenaný
starosta městský,p. Antonín Vorel.
Škola však, byt sebe nékladněji byla
stavena, nepomůže dětem kn pravé
vzdělanosti, ani obci k blahobytu,
zaměstnává-li se učitelstvo více du
chamorným slovíčkaí'stvím, neš né
zorným (věcným) vyučováním, a do
mnívá-li se, že ku vzdelání člověka



postačí zadmost několika jinojasy
čných (německých) slov bez zml
mosti věci. Nešťastnou snahou ger
manisatorských pedagogů (poněmču
jících :. odndrodňujlcich vychova
telů mlídeze) prišla naše moravská
města —na misinu. Ubohě dítě bylo
šestiletým vpěch'ivdním německé
mluvnice celé zbalamutělé, důvěry
v sebe nenabylo, mysliti se nenau
ěilo. Jaký mělo ze školy užitek pro
život?“

Kéžby měšťanstvo i učitelstvo
proniknuto bylo přesvědčením dopi
sovatele mně nezněmého. Pakby
školou stroiila se městu nová, bla
ženějšl budoucnost; avšak běda mu,
bude-li se v nové škole starý nero—
zum stovatil Ze nastala za po—
sledn ch roků změna v nšhledech
měšťanstva v duchu a směru To
mšše Procházky , tuším znamenati
lse z toho, že nyní po smrti To
mašově zvolen jest byl učitel, jeiž
tentýž výtečný rodák za živa marně
bl odporoučel zastupitelům měst—

ým. Naději se, že hlavní škola
lvaučickd ohledem na řeč německou
zůstane v mezích zakona kterýž

předpisuje, že vyučnvaei tečí musiýti ve všech předmětech i-cč ma
teřská, s druhému jazyku zemskému
vyučovsti semi co předmětu toliko
ve dvou vyšších třídách na základě
dobře pochopené l'ečí vlastní.

4. Školní radovánky.

Ačkoliv Tomáš Procházka, obě
tivý přítel dítek a'moudrý vychovatel,
své povinnosti ve škole konal 5 nej
větší horlivostí, a svědomitě snažil
se, by jim Ekoluučinil prijemnou:
nicméně přece veškerá ostatni po
vaha školy lvančické, školy proti
národnl, byla. tak nepřirozená, že ji
dítky musely považovati více zajmu—
čímu nežli za učímu, ač učitelovč
tehde'ší nebyli ani nedovedni, ani
nebe 'vi. Muselitby zajisté učitelové
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býti pravými kouzelníky s moci nad
přirozenou,aby jazykem cizým něco
kloudného dovedli, a školu dětem
milou a vítanou učinili. Vímt z vlastní
zkušenosti své., že bylo potřebí ne
malého zapiniui sebe, když se mělo
k rozkazu rodičův den co den dva
kráte do školy choditi; atudyž pl—í
rozenou měrou nezřídka stěžovainona
špatnou návštěvu školy, což ve mě—
stách nebývá věcí obyčejnou.

Nerozmýšlolse'l'omáš Procházka,
výborný znatel povahy dltěcí, dlouho
o vhodném prostředku, jimžby bez
násilí zlepšil návštěvu školní. Již
roku 1832 zařídil na Réně, hoře
nevysokéza městem školní ra
d ov a n k y, kteréž zevrubně wpsiiny
jsou v knize nadepsané: „ uihnobcování s mládeží v ívan
čicích.“ ] )ouhý nápis amětul
knihy té sv či o nevše i To
máše Procházky lásce ke škole.

V měsíci s nn roku jmeno
vaného vyvedl ' 'olnáš Procházka
školní mládež na Ráno, a tam za—
vznčla ji z úst “píseň z jeho péra
pošlá: ,.Ziíčkové, den veselo—
sti,“ opěvující krasnou horu, a
druhá:„Ciste jen srdce rájl“
Po zpěvu bavili se chlapci vypou—
štéuím papiru-vého draka a jinak_;
děvčata pak hleděla sobě zábavy
způsobu-m svým u přítomností uči
telův. Ješto pak každá věc na 
čátku pokulhává, tudyž í radovánlko
tyto uredni-ily se úplně dle přániTo
mášova. šťastnou náhodou oživili je
iritomni studující , rodáci lvančičtí,

jenž chlapce seřadili, a s nimi hru
na vojáky provozovati se jali, což
netoliko chlapcům činným, než i
děvčatům a ostatním divákům značnou
opatřilo zábavu. K večeru kráčela
mládež způsobem vojenským, majíc
studenty v čele a po bocích za dů—
stojníky , do města k radosti vše
obecné. '

Roku 1833 ustanovil Se- den
28. srpna k mdovaukám, k nimžto
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se již byly značnější konaly při

pravy. Pilní a. hodní :'uíei „několiknedě před rndovánknmi cvičili se
v pohybech :! obrntech vojenských,
a ke dni slavnému opati-ili se po
třebnou vojenskou zbroji &úpravou ;
mělit drevené pušky s bodáky, šavle
buben & prápor, jenž. na.jedné straně
měl obraz městského znaku, na druhé
pak oul se včelauni vylétajíeími n
přilétajicimi s nápisem přiměřeným,

vyňntým z písně k tomu koncis ožené 'l'onnišem Procházkou. Měst
skú hudba doprovaizcladítky na.Rénu,
hrála malým vojáčkům pochody, pri
zvukovaln zpčvům [vinic-ne skolni
mládeže, n dovedla ji v podvečer
nazpět na námestí, kdežto sborce
vojenský prednim v městě muziun
úctu vzdával & svou dovedenost
vojúckou ukazoval., čímž mimo jiné

poprvé pro radovánky získán jesty mistni školní dohližitel n. magi
strátní rada, nynejsi městský staro
sta,p1ín Antonin Vorel, lé
kárník, jenz )l'ti budoucnost samo
vobíě pripov čl činné účastenství
svoje. Za tou pl'ípovčdí svou dnl
z jara roku 1834 na prostoi'c rado
vánek vysázeti 221ípek v polokruhu'
sličném , kteréž v den slavnostný
ozdobily se praporečky červeno—bílý
mi, an u vchodu skvčl se oblouk
zelený s nápisem vhodným. Malé
vojsko pod starou koěntou hruškon
mělo vojárnu svou , a hudebníci u

rosti'cdni lípy stínu.“.Po zpěvu spo
ečuém & po cvičeni vojenském sti-í

lelí vojáci luňakém na. odměny za
nejle psi rány mozdirem vyznačované,
dosadí po komísárku z bílé mouky,
a ostatní dítky školní po koláči.
l'osilnivšc se opět zpívali, a rozli=
čnými hrami bavili se už k večeru,
kdy opět ubirali se s hudbou domů.

Roku 1835 2115rozuUllejši děly
se přípravy k radovánkám školním,
k nímžto mimo rodáka Ivančického,
bohoslovcepana Jakoba Neje
dl ého, í mladší kaplan místní,

pilu Jo se f Haueněinných přidali
rukou. Místní děkan aokresni školní
dozorce, p. Jan Eitelhnber,
jako v roce přwlchozlm ob_dnrovnl
mládež pečivem, & tehdejší Cučický
fnrziř, p. Ignác. Hiipsch, svým
veselým a duchoplným vtipem zvýšil
radostnou dobu na hoře utěšené.
Roku toho rozmnožily se netoliko
písně a hry, než také značně vzrostl
počet hostu domácích i přespolních,
jmenovitě okolnich kněží & studu
jících ze škol nižších i v_yšéíclujimžto
ryze národní slavnost toho času vše—
obecného spánku byla ovšem i ví
tanou novotou i prospěšným bu
dlúkeln k 'žiVUtu vyěiiínul.

Touto můrou opakovaly a zdo
konulovaly se radovánky školní v
rocích nnpotomnýeh nemravnou čin
ností 'l'onniéovou, & zaslouženého
uznáni došly u kazdeho vzdělanec.
l v listech verejnych vzdala se jim
chvála slušná jakož se bylo stalo v
MoravskémNárodnímListn dne
22. zú'ri 1852 těmi slovy: „Byl bych
přál, aby všichni byli přítomni, kte
riž při trampotách života mysli dě
tíuné nepotrutili, všichni hítelé u
nčitelovó mládeže,zvláště ale ti,jenž
nevědí, co se svými školními dítky
poč—ití.Tn by se byli naučili, že s
dítky po dětinsku má se obcovati,
n puk že. s nimi vševyvésti se dá.
Ozvlášté ale byli by mohli pozoro
vati aneb aspoň tušiti, v čem záleží
ono vychováni národní. o kterém se
již mnoho psalo & tisklo, ale ještě
tak málo se uskutečnilo . . .
Skalní mládež po vojensko pristrojemi
a ozbrojená, mzstrídčná. nu pěchotu.
dělostřeleestvo a rytířstvo s prapory
národnými, bubny & hudbou, dopro
vázená množstvím obyvatelstva obe—
ho pohlavi, táhlo. z města na horu,
by se uuu radovala & veselila . . .
Tu chlapci po vojenska pri českém
velení se cvičí & malé manévry
vyvádějí, dělostřelci také střileji, a
rytířstvo při táhlém zvuku tmuby



pomnlu za nimi poutnpnje. Děvčata
kak-ují a tancují zpívajíce, aneb

jiná slušné hry společně v vádéjí;
všickni pak buď národní, ud jiné
školské mravně isně prozpi—vují.
Jeatit to pravá. roz 'oš sem tam cho
díti. a ta rozličná skupení, ty zpěvy
a hry s dítěci mysli pozorovati, a
tak radovatí se & radujícími. Clovek
stává se skoro sám dítětem; tu zdá
se býti jiný svět; maličtí pontzyí
pozornost dospělých, rodičové rudu i

se z dítek li:;řich, velcí míchajízpěvy své a : ými, dítky, jenž se
„ těšíz radosti příbuznýchevých, kteříž

je v době od 'einku cestuji potravou
a nápojem. Sade vidčt štcdrost, u
pl-ínmost ajednu mysl . . Dekujeme
ve jménu vlasti v. p. Tomáši Pru
cbázkovi, kterýž. o založení této ná
rodní slavnosti veliké sobě vydobyl
zásluhy.“ — Tak napsal o školních 
radovánth v Ivančicíchdepisovntcl
do Moravského Národního Listu co
očitý svědek; iá pak byv co žák,
a později co student po několik roků
bezprostředně účosten radovánek tčch,
nemohu dosti slov shledati, abych
slušně a dlužné vypověděl zásluhu
Tomáše Procházky; doposudbla
žívá mne vzpomínka na onen pro
nás proslavný den, kdy jsem co

student nižších škol gimnasijnýchzastával místo důstojnic e v malém
sboru vojenském. Vímt se upamato
vati, že od toho dne, kd % Tomáš
Procházka ve škole ohlásil den ra
dovánek na Renč, a doložil. že k
nim nebude připuštěn, kdožby školu
zanedbával neb _aešpatně choval —
škola bývala plna, & mládež mno
hem bedlivějěi a hodnější; skutečně
pak, pokud mi známo, jeden toliko
školák nezdar-a před saunou, slavnosti

elán jest byl domů, což na ostatní
čti, a snad na něj prospěšné pů

sobilo. Zůstalit školní radovánky tak
hluboce v paměti účastníkům, že

nqLedni v doepělejěim věku z cizinyde ovali písemně jich původci, a
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jiní stavím se vojín ekntečnými,
zláětni dik psali omáěi Prochá
zkovi za ru na vojáky, kteráž
prý se jim u vojska užitečnou býti
osvědčila.

Což divu, že toho prostředku
ku probouzení lásky ke škole a
k učitelstvu chepili se později rá
znější učitelové v okolí, jmenovitě
pak i v Brně, kdežto za prikladem
radovánek Ivančických žákům uchy
staly se slavností školní! Roku 1855
k tomu konci i šat a zbraň vojen
ská půjčila se pro školáky Brněn—
ské z Ivančic. Tyto školní rado
vánky v Brně nápodobněné psaly
se v novinách „Brůnner R(iizei
gcr“ Nro. 96.

Rozsoudni vychovatelé mládeže
zajisté vědí, proč jsem o školních
rndovánkách v Ivančicích šířeji
promluvil, a proč jsem také zmínil,
se o tom, kterakýeb cítův vzpomínka
na ně probouzela ve mně; chtěli
jsem tímv 'chovatelskou bystro
zrakost "omáče Procházk ' zo
bmziti, kteráž ovšem byla ve
likzi, jako šlechetmi obětavost jeho;
nebot co 11 ní výtečni učitelové
mládeže un oravě zn. věc dobrou
pokládají, znal a konal Tomáš I
vančický již před trojím dedtiletim.

5. Školní slavnost sv. Aloisin.

l'í'esvědčen jsa, že národní škola
jen tehdáž. vyplní hlavní úlohu svou.,
jest—li veškeré učení & vychováni
mládeže proniknuto duchem Chri
atovým, jenž všelikémn počínání
člověkovu skýtá potřebného posvě—
cení a ušlechtční: užil Tomáš Pro
cházka všech vhodných prostředků,
by pravou, jiidrnou nábožnoat všti

il do outlýcb duší mládeže školní.
' tomu konci roku 1839 zavedl

slavnost sv. Aloisie, patrona
školního, která se následným způ
sobem konala, a snad deposud koná
v Ivančicích.

11
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\ Obraz sv. Aloisín. ve školní
světnici ozdobil se květinami. a pod
ním rozžchnula se.lampa; školní mlá
dcz v obleku svátečném shromá
ždivši se, v pořádku vzižnémnhirala
se. do chrámu Páně, a obklopila toho
dne kromobyčejně oltář svatého pn
trona svého. \\ něhož slavmí mše
svatá sloužiti se měla. Oltář ten byl
okrášlcn věncem charpovým a rů
žovým, & žáci nejhodnější majíce
po ohodně v rukou, jichžto štítky
rovněž charpou a růžemi ověnčeny
jsou, stojí v půlkruhu před oltářem.
Veškerá mládež zpívá. zlúštni píseň
o svatém patronu svém a po pože
hnání \\ hlavního oltáře přistupuje
k líbání ostntkův sv. Aloisia v
krásné pozlacené monstranci. ——Po
službách Božích navracuje se mládež
s učiteli svými k patrné radostí četné
přítomných rodičův do školy, avšak
nikoliv mlčky jako jindy, nébrž se
slavným zpěvem: „Nejsme v ('ir
kvi osii'ali. ačkoliv jsem ještě
malí; (!hristus také mands rád,
patrona nám ráčil dútl“ —

Ve škole nn'tjkami vyšporkované
jsou dětem na očích na stěně veli
kými písmeny z charpy sestavená
slova: „Uroduj za nás!—' Prvoi
učitel hlasitě “rikal litmiíi o svaté-nn
Aloisíu, před jehož obrazem klečí,
n dítky svorně odpovídají um slovy
jmenovanými. Konečně pak kněz
činí dětem krátkou slavnosti přimě
I'cnou řeč, po kteréžto se. dítky roz
pouštějí domů, majíce na slavnost
patronu svého prázdniny.

Nedá se up'ríti, že ntčšcnil vlast—
nost tntohýbá srdcem i kněze i uči—
telův i rodičův, a tndyž zajisté i
na ontlé dítky trvale musí působiti.
Tomáš Procházka sám, ůvodce
slavnosti té, výborně napsa o m':
Sváteční šat dítek, obraz okru
šlený, lampa rozžchnutú, slova
květem přírody psaná, ozdoba
na oltáři, neobyčejné místo,
kde toho dne dítky v kostele

klečí, svátecné ornšty, nedělní
oblek učitelův, & řiměřená
píseň skutečně půeo í že není
tolik chladných tváří pozoun
vati. Podobá! se, že těmi pti
prnvami k nesmrtelné duši mla
distvé přikročilo se blížeji, &
způsobeno v ní, jakoby zotvi
ratnn stála. cela pro Bohal“ Sln—
vnost sv. Aloisie věru dává svědectví
výtečného pěstouna mnličkých
zbožnému Tomáši Procházkovi.
' U příležitosti té zmíniti se dlu
žno jest také o kříži, z pověstného
v Ivančicích kol-one třešňoveho,
?. něhož vlastí rozšířily se ob
lihcné skalky, do něhož Tomáš
Procházka vkusně dal vsnditi ká
men, poutníkems hory Olivetské
pi'inesený, jenž se dává po řeči při
měřené žákům líbati v okumženl
veledůležitém, totiž na večer po při
pravě ku svaté zpovědi.

Ku vznešeným prostředkům vý—
ehovntelskýmnáleží také vlastnost
stromu vánočního a slavnost
jesličková, při- ní?. dítky školní
přednášely značnému shromážděni
dospělých deklamován ky obsahu
nábožného, ponejvíce z péra To
máše Procházky. () těchto slavno
stech však na místě svém zevru
bnčji promluvím. Všecky slavnosti
ty neméně přiměi'eny jsou mla—
dému věku mládeže, jako oddy
chnji pravým duchem katoli
ckým, a to cestou jedině pravou
beze všech výstředností škodných.

ll. Vyšší učení a vzdělávání
mládeže.

Tomáš Procházka ncobmezoval
své obcování : milou mládeží pouze
na školu obecnou, nébrž věnoval
mimo to několik hodin denně řed

polednem i odpoledne také c \le.—
pcům škole již odrostlým, by
je důkladně'i cvičil v předmětech pro
život peti-c ných, v zeměpisu, v



děje isu, ve zpěvu, v hudbě a
jínýc |; jiné pak připravoval ke
zkoušce 2 třetí třídy tak zvané
hlavní školy, aby vstoupiti mohli
do škol gymnasíjnýcii. Já stím
také byl jsem jeho žákem retí třídy,
a jeho přičiněním tudyž do v šších
škol uveden; dobrodiní toho (ustalo
se mně a dvěma 'inými spolužáky
hned roku 1833. V ěčně připomínám
sobějehoneunavné činnosti,jižto
jsem byl svědkem, jeho právě
otecké laskavosti, s nížto smimi
nakládal,a jeho neličené zbožno
sti, jižto vroucným slovem a živým

příkladem vštěgoval mím. V roce tompo prvé z je o úst slysel jsem o
pravopisu českéin,jemnž násučil,
a základyjazyka latinského, a
později i řecskěho, objasňoval mím
cestou řirozenou, totiž 'azy kem
mateřs ' ým, čehožvýslei kem bylo,
že jsem v první škole latinské v
úlohách latinských obyčejně vynikal,
an 'sem s pravopisem německým
až 0 do čtvrté školy zápasiti musil,
jelikož se učení řeči této hned v
mládí způsobem převráceným dělo.
V hodinách 11 'loimiše Procházky
nebylo nám nikdy tcskno a nudne;
mluvil-li k mím mluvil jazykem
českým a tak jasně, že jsme všemu
porozuměli; byl-li volán k nemo
cnémn, nebo odešel-li co katecheta
do školy veřejné, pracovali jsme v
jeho bytu úlohy písemně, nebo učili
"sme se tomu, co mim byl uložil.

dobách od ulednich brával nás s
sebou do polí a hájů na n'oelnizku,
a cestou nám vypravoval o horách
a lesích, o dějích rodného města, o o
zorňoval nás na květinky a ťa—
íneny, jichžto jména i vlastnosti ob
jevoval nám. V hodinách parných
pod stromem koěstým buď se nás
vyptával po věcech, 'ichžto jsme
již byli sl ěeli :: úst jeh

knihu českou, bychom z ní
za druhem hlasitě čtli, on sám

pak naslouohejc opravoval a vysvě

o, nebomím'

1.93:

tloval, kde toho potí—eba kázala. K
dětem vezdy choval se laskavě ale
vážně; i když něco želtovného pro
nesl, stalo se to tak, že neutrpěla
úcta neohmezemí, jížto jsme k němu
měli. Několikráte šli jsme s ním na
cesty vzdálenější, jmenovitě do le—
sův Olbramských, kdežto se na
půlcestě scházíval s přítelem svým,

ikud byl kaplanem v Olbrnmieíeh.
am )rocháze'íce se po cestách le

snich hovořívalli s olu, amy chlapci
učili se zatím 1'oln'un svým, ježto
nám bylo cestou zpáteční odi'ikavati.
Tímto způsobem v jeho společnosti
ztrávil jsem co školák ti—imictiletý
celý rok, až přišla doba, že mi bylo
odejíti z rodiště na studia. Nezapome
nutelným zůstane mi večer před tímto
odchodem do J ihlaVy; za soumraku
večerního, po procházce, při níž mně
a spolužaku mému, svému sestřenci,
potrebné dával naučení, vzal klíče
kostelní a vedl mís ke stupňům hla
vniho oltiií'e; temto oběma nám o
klcknnvším mluvil slova lxískypmi
a vážná. hlasem pohnutým, a pože
hnal mím jako otec pečlivý a kněz
nábožný na cestu do studií. _

Jeho rozkazu, abych mu dopi
Boval, uposlechl jsem milerád, jelikož
srdce má s vděčnou úctou přilnulo
k němu, tak že v každé připadnosti
na to pomýšlel jsem, co tomu i'ckne
Peter Tomáš až mu to budu satí;
vzpomínka na něj nejednou byla mi
strážcem v okolnostech klnzkých, do
kterýchz mimovolnč přichází chla—
pec venkoský ve velkém městě, jme—
novitě student.

O svém prvním dopisu Tomáši
Procházkovi zmíním se proto, že jest
důkazem jeho zdravých náhledů u
mého přesvědčeni o školách odmíro
dnčných. V první škole latinské
předpokládala se znalost jazyka ně
meckého u každého žáka, at si byl
rodem Němec nebo Slovan; nejkři—
klavější to ne avcdlnost proti mi

rodu našemu, jehož syrové neměli,ll
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a bohužel namnoze doposud nema'í
škol středních, pro něžby nemusei
předběžně mlada léta tratitínúsilným
sne )l'irozcnýmvpěchovánimněmčiny.
Kožlí jsme v mluvnici latinské až.
za rvni skloňování jména samosta
tnélílo pokročilí, dostali jsme úlohu
německou, tak zvanou komposieí,
ježto se musela hned ve škole a pri—
tomnosti professorově vypracovati a
jemu odevzdati. Professor práce ty
doma opravil a příštího dne vedlé.
výborností úloh žákům místa vyka
zoval. Byla to hodinka důležitá pro
mis ; každý byl žádostív slyšctí jmenu
své z úst ]proí'essorovýeh, aby byl
mezi přednějšimi ve škole ; jzíovšem
také napnutí! čekal, a čím déle jsem
čekal, tím větší ouzkostí plni a se
duše má. Konečně jsem se také do—
čkal, bylt jsem ncjposlcdně'ší. ltukou
se třesoucí říjal sem úlohu svou, a
zaroscným okem & lcdal jsem, že byla
asi do iolovice téměř slovo za slo
vem podčárována, a druhá polovice
tlustým příčným křížem řetrhnuta,
jelikož ani za čtení nestzía pro samé
chyby. Při druhé německé úloze zů—
stal jsem sobě důsledným, a tudyžmi
nebylo třeba. místa svého měnití jako
ostatním spolužákům, z nichžío pře
dnější ovšem pohrdlivč pohlíželi na
mne. Třetí komposice již byla la—
tin ská; a hle professor, roztbívajc
dle ni místa,jmenoval mne prvního,
a také v tom byl jsem důsledným
téměř bez výmmky po celý rok.
Předcšlou ouzkost pro práci němc
ckou, a napotonmi radost : úlohy
latinské věrně a široce vypsal jsem
Tomáši Procházkovi, avšak te—
pruv později poznal jsem pravc'
všeho toho příčiny. Bylot pramálo
takových žáků, kteříž byli rodem

eehové, jako já, & řccc necho
dili do školy české; ěmci ovšem
v jazyku svém mohli Vynikati, Ce
chové pak ostatni h vše vyučováni
Ve školách nár ch jazykem ma
teřským ponejvíce tepruv v hlavní

škole němčině učili se , a sice s
le ším prospěchem roto, že se to
do 0 omocí a na zú'ladě aspoň po
nčkm poclwpné řeči své vlastní ;
jzí.však téměř pi celých šest roků
mučen byv němčinou jako slepý a
blbý vyšel jsem z ni bczc všeho
užitku. Jinak bylo s latinou; té
mne vyučoval Tomáš Procházka
moudro mluvou vlastní, a tak jsem
pomznmčl soustavě jazyka toho v
základech prvních, a tim "sem vyni
kal v předmětu tom vž ycky, an
jsem s němčinou — navzdor, ba
právě pro školu odnárodněnou v
otčíně ——potýkati se musel až do
čtvrté latinské školy. Na dorozuměnou
odpůrcům, kteříž časem také vtipem
trousití dovedou, dokládání, že po
sud chovám odměny, jichžto se mi
dostalo co přednímu žáku školy
Ivančické; an pak já s odměnami
měl jsem tak chatrný užitek ze školy
převrácené, jaký?. měli ostatní čtyry
sta spolužákův bez odměn o zkou
škách?

Že tcnkrzitc panoval stmšný pl'e
sudek a věcí této, není divu; že pak
ale až do dneška mnozí v národě
našem nechápajl zkázu mládeže po
chodici z obecných škol nenxirodních:
tomu podivití se musi vychovatel
& znatel povahy dítěcí aúkolu školy

té. Slepota na duchuď'est největšímtrestem Božím proje notlívcc i pro
celé národ-; kajmc se a prosme,
aby nám lůlospodinprohlédnouti dal!

Dobrodini velkeho, jehož se do
stalo mím prvním třem žákům tretí
třídy Tomášem Procházkou, po nás
účastnými stali se ještě mnozí jiní
v míře rozšířenější; neboť Procházka
netoliko pro školy gymnzísijné při—
pravoval soukromou třetí ti'í
dou, nébrž roku 1836, vedlé teno

krátních předpisův zákomtřých po—drobil se zkouškám pro essury
gymnasijné, aby výtcčnčjší děti
chudobných rodíčův o menších útra
táchi předmětůmčtyr latinských



ěkol vyučoval, tak že odbyvěezkou
šky z domova hned do páté školy
vstoupiti mohli, což se až do roku
1849, kdy jeho sonkromné učení

gymnasialné přestalo, podařilo innoým studeutfmi domácím i přes l
nim. Ze pak tito větší měli zis z
učení soukromného nad studenty ve
řejných škol, nedá upí'iti se, pová
žíme-li, že se mimo předepsané před
měty, z nichžto zkoušení byli, učili
také mluvnici české, jazyku
polskému, řeči francouzské,
deklamacím &. hudbě, v nižto
nekterí tak se zdokonalili, že téměř
mistrně vládli nástrojem svým, jme—
novitě houslemi, jakož ovčdomo v
ivančicích a ve všem o oli. Avšak
této stránce činnosti Tomáše Pro—
cházky věnovati musíme následný
zlsětní článek.

1. Zkoušky & akademie hude
Imé a deklamaiorné.

Důležitost hudby pro ka
ždého, zvláště pak pro ty, jenž stu
diemi do stavů v ěsích, jak se říká,
postupují, uznáv Tomáš Procházka.
tou mému, jižto i sám byl hudbu
zamiloval so , ač jsem jej v rocích

pozdejšíeh pořidku viděl u piana.prvních dobách stavu kněžského
zpivaval u nástroje toho ísnč naše,
s. bavíval se s knězi-m Po ákem,jenž
byl s' mnohými důstojníky, Pol
sky-mi vystěhovalci, v Ivančicích pod
dozorstvím čas trávil.

Ve školní budově byla jedna
světnice mladšího učitele. jenž obý
val ve vlastním domě svém, upráz
dněnn, & ta octila se jménem „gym
nasia,“ jelikož se v ni konalo vy
učováni studentův. Tito den co den
po odpoledních hodinách školních, v
zimě při světle svicovém, k jeho
slovu odkládali knihy &spisy,achá
pali se nástrojův hudobných. Vycví
čenější dohlíželi k uřnům mladším,
on pak ustanovoval kusy a měl vrchní

, demií ?; r. 1842 — 4; r.
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rízení. Se studenty časem shro
mážďovali se učíte ové s učeníky
svými s. s hudebníky izpěváky ko
stelními, kdykoliv se jednalo o 
vedení větších hudebních skla eb,
ouvertur, oratorií, koncertů a těm
podobných, jichžto značné množství
měl Tomáš Procházka po ruce. Ně
kolikráte do roka obyčejně měsíčně,
připravovaly se zábavy obecenstvu
přístupné buď ve školní světnici, buď
v jeho vlastní zahradě, buď v ho
stinci pod jménem „veře'n "ch
zkoušek hudebných & dekla
matorných,“ nebo pod názvem
„akademii“ a později „besed“
K zábavám v hostincích vcházelo
se zaplacením vstu ného k účelům
dobročinným. Ak emie ty byly
prvotiny toho druhu v jazyku če
skoslovanském na Moravě, z čehož
vysvítá dvojnásobná cena. & chvála
'ich.
J V knize „obcování s mlá—
(leži,“ z většiny rukou studentův
psané, roku 1840 zaznamenána jest
první taková akademia „tulipán
ková“ dne 10. května, „konva
línková“ dne 31. května, jelikoz
školní světnice hlavně dotyčn "m
kvítim časovým okrášlcna by ,
,.skulková“ v měsíci červenci, na
Oslavu výtečných třešní „skalck“
v l_vančicieh, & později v hostinci
u Cerného Lva, v nichžtostudenti
Proeházkovi, podporováni učiteli—„tvem
a hudebníky i zpěváky kostelními,
ušlechtilou obecenstvu stmjili zá
bavu. Mimo ouvertury ze všech zná
mej-ších zpěvoher, mimo variace,
koncerty nzpč jednohlasé i sborové
'redmiíxeno ta'é „o užitečnosti
malby,“ a jiné užitečné a zábavné

přednášky konáno.
Roku 13—11bylo takových aka

1843 —
11; r. 1944—9;r.1845 -—11; r.
1846 _ 10; r. 1847 _ 9; r. 1848
— 6; r. 18-19 — 4; r. 1350 —
besed několik; r. 1851 zařídili stn
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denti a jiní ochotníci divadlo. — Od
roku 1852 však objevovaly se zá
bavy ty v jiném roušc a vážnějším
smerem ve scůzkách můžův a
panen, 0 nichžto zevrubněji promlu
víme na svém místě.

Mlčením promin“ všecky hu
dební kusy a zpěvy, jichžto slyšetí
přáno bývalo posluchačům ve vzne—
šených zábavách těch působením
kněze Tomáše; avšak nesmím zata
jíti rozmanitých pi'cdmčtův, jichžto
příležitostně a účelně použito za
obsah přednášek poučných , jenž
ponejvíce Tomášem Procházkou pra
covány byvše, ústy jeho studentův
udělovaly se obecenstvu. Naznučím
je toliko stručnými nápisyujakoz v
progralm-ch čísti lze: „Zivot Mo
zartův; zivot Haydcnův; há'cní řeči
domácí při veřejných zábavách;
hrob Dobrovského; proti ptáčníkům;
zaslíbení Abrahamovo; pr0r0ctvi čt 'r
velkých prorokův starozákonních;
sláva Mojžíšovi; Žerotín; o národech
Slovanských; rovnoprávnost jazyka
našeho ; panny kláštera Oslavanského
do řeky swženě s liány u Ivančic;
dobytí Jericha; o básních „Meč a
Kalich“; osvatých Otcicb církevních;
zkoušení menších žáků z příběhů
biblických; z mluvnice; ze zeměpisu;
z dějin národních ; mluva Společenská;
Cyrus; Alexander Velký; o zkáze
mravů u Římanův; obrácení Římanů
na víru křesťanskou; čtení popsa
ných výletův studenty v okolí po
daiknutých; Rudolf I. z Habsbnrgů
táborem u Ivančic; čtení z příro
dopísů; Slovanská přislovy a porc—
kadla ; zkouška z mluvnice francouz
ské; požar chrámu Ivančického;
Pražský dóm; b'v.Václav; Otakarll.;
óvédové u Ivančic roku 1645; l'e
run; Cyrill a. Method atd. atd.
V zábavách těchto veřejných mezi
produkcemi hudebními a ..pěvem
sezmunovali mladí deklamatoři a čte—
míří četné posluchaěstvo s Králo
dvorským rukopisem a s básněmi

našeho Sušíla, Jablonského, Klácela,
Vinařického ,„ Kubše , Sladkovičc,
Skultctýho, h'muavského, Ilut—bann,
Vocela, Kolár-a, Stín-a, Vorla, Svo
body, Vchmclenského, Furcha, Ve
selakého, Stnlce, Langera, Jana z
Ilvězdy a jiných. Znamenitějěi dě—
jové týkající se města Ivančického
stavěli sc přítomným na oči v o—
brázeích průsvitných, jichžto
význam objasňoval se živým slovem
deklamatorným.

Kráčejíce touto dráhou zdoko
nalovali se hudebníci a z věci tak.
že i na velika díla odvážní se mohl
i s vísledkem dobrým. Roku 1844
na ve ký pátek provozovalo se sla
vné Rossini'ho „Stabat Mater“
jakožto posluchačstvn tomu nejpří
stupnější v kostele :! českým pře
kladem professors Sušila a jindy
jiná klassické skladby.

Povážíme- lí , kterak zábavy
zmíněné byly s to šlechtití a vzdě
lávati obyvatelstvo lvančické, a kte
rak jmenovitě studentům domacim
byly školou všestranně výbornou:
musíme predpokbídati , že Tomáš
Procházka, jehož obětívou snahou
tento vznešenčjší život v Ivančicích
se probouzel, potkal se s velikým
uznáním a s plnou vděčností u ro
(lakův svých, zvláště pak u těch,
jenž v opi-edí buď stojí, buď se
staví. Chylba lávky ! Bylyf předsudky
v mnohých hlavách tak tuíavé., že
majetníci jich za bílého dne světla
neviděli, a nejen věc největší chvály
hodnou nechválíli, než naopak sou
kromě i veřejně proti ní vystupovali.
Přední měšťané, jichžto jména ne
udáváme proto, že se nám tu jedná
o pravdu, a nikoliv o osobnosti, po—
stavením svým za oprávněné po
klúdalí se, aby se zla'š'tním dopisem
v němčině nemotorně obrátili k
tehdejšímu děkanovi místnímu s žá
dostí, by učitelstva připomenul dů
ležitost obou jaz khv zemských, ač
ve škole huhnže. němčina toho času



soustavné mládež. dusila; nebot v
knize „obcování s mládeží“ čteme
na.stránce 110 roku 1850 tato slova:
„Letos ponejprv bylo na ta
buli diktováno česky; modlení
a zpěv (o zkoušce či po celý rok?)
posud německy.-* Dopis ten, pa
mátný pro lvančice pro velikou
zmatenost & mělkost myšlenek, měl
svůj původ v hněvu proti vet-ejné
zkoušce z hudby & Zpěvu, po niž
při plesu studenti v ryze českém
městězpívalipíseň : „IIej Slovanér'
a. jisto jest, žeby nebyl den 25. zni-i
1847 světlu Božímu hanbu dělal,
kdyby zkoušky ty se byly daily v
městěmoravském vjszyku německém
— ba snad ani, kdyby titéž studenti
na potupu městu svému a celé vlastí
byli zpívali: „9530 ift beě Mišnu
mainlanbi" —- Inu; běhá. & brká
rozličná, ěeládka pod sluncem vez
dejším, ěeládkn, o níž dlužno s útr
pnosti i'íci: „Pane, odpust jim,
nebot nevědí, co činí?

Kdykoliv 'sem knihu „obcování
s mládezí“ rukou vzal, pokaždé
zarmoutíl jsem se i'emýšleje, s kte—
rakým pocitem i—l- etný a všestranně
vzdělaný Tomaš Procházka onen
depis nejasný na památku do knihy
té episoval?

Politováui hodna zmatenost my
šlének v jistých hlavách odrodilých
objevila se jako jinde v podobných
okolnostech, i v Ivančicích roku 1848,
kd 2 císař Pán s ústavou rovno
prlvnost vsech národnosti navždy
zaručil. Tomáš Prochazka. napsal o
tom tato slova amátná.: „Kte
rak od star'síc ] vyehovaneu
zdeji-zi skoly oprávněnost ná
rodnosti naši přijata. jest byla,
smutno vypravovati; první kvě
ten verějné o tom svědectví
hlásal zatčenou korouhvíFran
kfurtskou na věží. a zpěvem
ve chrámu Páně německým. Ta
kové myslí lidských plaěení
jsme my nezatracnvali, dobro
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u sebe uváživše prameny, z
kterých bylo pošlo, totiž: nč
mecké vychováni ve zdejší
škole; zakořeněnénenávist
plroti Ccchům. a. přemrštěnostrněnských Němců pro Frank
furt a jednotu nového Něme
cka, na dobrodiní svého císaře
nedbajícich, a koruny jeho dé
dicné země svým vrtochům k
vůli zadávajicích. To vše jen
proto, aby Slovan rakouský
kolosem německým utlačcn ní
kdy více nepovznesl hlavy své.“

Já sám, byv toho roku v ne
daleké vesnici kaplanem, uslyšev o
bláznivém rejdění některých zasle—
pených spolurodáků s "ch, spěchal
jsem do nebohého ého města
svého, abych plačícim okem popatřil
na korouhev cizáckou — křiklavé
svědectví strašné nevědomosti těch,
jenž ji byli koupili (z jakých pe
něz?) a na. věž chrámovou vztýčiti
se opovážili ; avšak bolestí té &.
hanby ušetřeno mi bylo, nebot téhož
dne před mým příchodem zmizela s
věže posvěcené veřejná hlasatelka
tuposti a blbosti svých oslnvitelu.
Ovšemf, kde nevědomost — tam i
drzost a nevázanost, za kterou se
všiekni rozumně'ší v hlubinách duší
svých stydýli; 'Ílomá's Procházka

pak za. jejich osvícení se modlil miožně.
„()beování s mládeží-" To

máše Procházky nekončilo se však
výstupem ditek nebo studentů zjeho
školy, nébrž trvalo i dále kamkoliv
žáci jeho odebrali se za povohhúm
svým. Studentům depisoval do hla
vních měst, vojákům psával a. dával
potřebného povzbuzení a poučení v
cizině. O jak pohnutlivi jsou do ísové
mladých vojínů, jenz plni lásíy a
úcty k milému vychovateli &.knězi
svému i za hranicemi vlasti neza
pomínají na dobrodiní přijatá, a
prihlas-ují se svými listy toužnými,
vzpominajice na radostné dní ve svém
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rodném městě a d jeho správou
prožité. Ba neje 11 ze skromného
platu vojenského poslal mu říspč—
vek na stavbu kostela svato-llakob

' ského, o nížto se byl psaním svých
rodíčův dověděl.

() prázdninách byl Tomáš
Procházka středem všech studují
cích, kteříž neprožilí v rodišti svém
ani jeden den, aby nebyli mj na
vštívili, a s ním několik hodin ztrá—
vili. On to byl., jenž o to pečoval
bychom prázdniny své nepronmřilí
nn plano, nebo dokonce na. škodu
svou; on nám opatřoval zábavu sluě
nou, podával nám knihy ke čtení,
vyzýval nás ku prácem písemným,
ježto ochotně opravoval, kde toho
třeba byla. On podnikal výlety se

studenty vellšymi a malými, abyse neroztrušov inečinně. Hrad tem
lářský u Jamolic, zbořeništěv
rásném lese, byl několikráte svěd

kem naších zábav podjeho vedením;
ohromné zdí mocnou ozvěnou opa
kovaly zvuky našich rázných písní,
a mnohdykráte nesly na sobě mla
distvé řečníky, jenž ostatním dole
shromážděným řednděelí krásně vý
tvory duchův ásnických. V našem
kruhu byl šťasten, a myjeho společ
ností blaženi.

8. Kniha účtův školuípoklndnicv.

Jedna z nejkrásně'ších stránek
blahoplodné činnosti omáše Pro
cházky má svůj pomník v knize
s nápisem hořejším. Kniha ta, ač v
ni jenom 13 listův po sáno ponej
více, suchými číslicemi, živě dává
svědectví o je h o n evyvážně
lásce ke škole vůbec, a k chu
dobným žákům ozvlášt. Dobře
věda, že škola, má.-lizkvétati, každým
rokem nové má potřeby, & nemaje
sám takových příjmů,b je ze svého

zgravovatí mohl: hnedvroku 1834z ožil pokladnici škol Ivanči
cké, kterouž jeho důmysll'ní,horlívá

každoročně lnití mocným penízem
a tím toho dldsáhl, že jednak vždy a
vždy vyskytující se potřeb skol
ské mohly se opatřovati,jeďnak ale
chudobným dětem, hlavně sí
rotkům, z oklndnice možno bylo
jednatí potřebného obuví, nutného
oděvu, kněh a jiných potřeb škol
ních, aby z nedostatku věcí těch
uhoždtka nezůstala bez důležitého
vyučení & vychování.

Jestit pak ještě jedna nad jiné
ki-iklavější třeba. dite—kchudobných,
kterouž láslzhvý přítel jejich rovněž
ukájetí znal. Chcete-Už cti-ebu tu
poznatí ? Po mši svaté, d školní
mládež z kostela ubíralasc oškoly,
Tomás Procházka šel do svět—
ničky své, v nlžto vyučoval studenty,
a za ním vesele kráčel hezký po
čet nejchudobnějších žáků &
žáček, mezi nimi několik sirotků.
Na lavici již bylo uchystáno sku
ení bochníků chleba, a Tomáš
rocházkn. s patrnou radostí krájcl

a rozdával dětem, jížby za'isté byly
musely b'ti bez snídaní. d ž po
jedly, br y sezaostatnímí spolužáky
do školní světnice, &jim v zápětí
Tomáš Procházka., aby, nasytiv je
chlebem vezdejsím, vykládáním sva
tého náboženství lámal jim chleb
pro duši nesmrtelnou a. pro život
věčný. O polednách se krmení lač
ných opakovalo, & to nikoliv snad
jeden den nebo jeden týhoden, nébrž
pokud nouze trvala v rodinách nej
chndobnějšich, což se _' ovítě v
čus draho roku 1849 dělo od jara
až do žní aždodenně.

Že toto opatřování chudobnych .
žáků mohlo býti značné, dovodím z
ůčtův, ježto se každoročně v dotyčné
knize zevrubně znamenaly a pod
pisovaly rukou několika dospělelěích
žáků, kteříž o všech příjmech a
Vydajech dobře vědouce netoliko na
cesty milosrdenství křesťanského se
vedli, néhrž také ořádnému účto
vání se přiučovali. abnášelyt ulíjmy

& obětovnú láska k mládeží dovedla. . pokladnice školní od roku 1.34 do



roku 1855 nicméně než 1382 zl.
& Il __krýcarů vid. čísla.

Ctenál'i tuším žádostivi jsou zvě
děti, z jakých prmnenů pokladnici
té. tak značných příjmů skýtáno?—
Slyšte! Tomáš Procházka, jakož po
vědomo, o mnoho roků měl mnoho
soukrom ch studentů; chudobní učili
se u něho bezplatně; bohntýcli rodičův
synkové však platili za učení, co sami
za dobré uznali. Platu toho Tomáš
Procházka nikoliv ne řijímal pro
sebe, jakozby byl moh právem či
niti, nébrz pro školní pokladnici
na potřeby k vyučování a na opa—
třování cliudobných žáků. Tn pak
nejednou zámožný otec prospěchem
syna svého potěšen ochotně 10, 20
i 50 zlatých za rok věnoval kůčelu
cbvalitebnému. Jindy zas na smr
telné posteli ten onen odkázal —
kladnici školní nějaký peněžitý (Ě.
Zámotnějěí dítky skládaly o školních
slavnostech dárky své do pokladnice,
ab chudobní spolužáci měli méně
bí y rostřednictvím kněze Tomáše.

) iak milo čísti jest ve vydáni
peněz těchto: za boty pro chudobnébo
žáka N. 4 zl. 24 kr.; _mbačkorky
pro osiřelon N. 2 zl.; — za střevíce
chudobná žáčcc N. 1 zl. 15 kr.; —
za. kalamúře pro školu 5 zl.; —
za modlitební knížky pro tákyni
N. 36 kr.; — za houbu na utírání
tsbnly 36 kr.; — za knihu o stro
msi-ství 2 zl. 80 kr.;——za plechový
nablrák ke studánce v kaple sta
rohorské, aby se kasdý mimojdoucí
pohodlně napíti mohl, ] zl. 45 kr;
— za školní knihu ]. díl pro NBS)
kr.; ——za. slabíkái- roN. 36 kr.; _—
za. odsiti bot pro . ] zl. 30 kr.;
-— do Dědictví Svsto Janského za
školu lvančickou 50 zl.; _. od správy
sttevicíi pro N. 15 kr.; — za. no
tový papír pro mladé hudebníkyl zl.
18 kr.; -— za strůny na basu ] zl.
30 kr.; — za knihy hudební 18 zl.
9 kr.; — za pulty pro učeníky v
hudbě 3 zl.; -— za světlo l zl. 41)
h,; —za časopis„Vlastimil“12zl.; —
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za „Dennici“ 8 zl.; ——za Květy"
8 zL; ——za housle chudobnómu
N. 2 zl. 45 kr.; —- za časopis
.Včela“ 7 zl 30qu —za prav0pis
Šcmberův 50 kr.; — za obrazy ce
stopisné 3 zl.; — začtvero ročníkův
„Listů pro polní hospodáře“ 12 zl;
—- za Opisováninot 2 zl. 40 kr.;—
za vazbu knčh 4 zl. 20 kr.; —-za
chlá (: vdovy N. 7 zl. 45 kr.; -—
za kcamlog mnsikalií l zl. 15 kr.;
— za slovník anglický pro studenty
2 zL; — sirotku N. na né po
ti-eby 1 zl. 45 kr.; — chudobnému
žáku N. od botů s šatů 7 zl. 24 kr.;
-— za opisování ouvertury „Žižkův
dub“ 7 zl.; — za nové nástrojo
hudební 120 zl.; —-od správy lavic
ve škole. 5 zl. 45 kr.; — za. mši
Ailbingerovu 10zl. 20kr.; — „Stabat
Mater“ od Rossiniho i s partiturou
29 zl. 5 kr.; —- za školu pro zpěv
5 zl.; — od správy pěti šmítcův
2 zl.; -— za rámec na obraz sv.
Aloisia 2 zl.; — od vazby kněb ku
zpěvům ve chrámu Páně pro žačstvo
8 zl.; — přís vek na monstrancíi
ostatkův sv. A oisia 10zl. ; — vkladek
do Dědictví Svata-Janského za A
a B pro zásluhy o poklavnici &
akademie 50 zL; ——vklaxlek do téhož
Dědictví za 0 pro zásluhy o ko
stelní zpěv 25 zL; ——za. I) pro zá
sluhy o pout Mariecellskou 25 zl.; —
za E pro zásluhy 0 out Svato-Jan
skou 25 zl.; — za ' odměnou při
kladné pobožnosti 25 zl.; — za H
pro zásluhy o věci obecni 25 zl.;
— za J. pro pilně [milání dítek
do školy 25 zL; — za chleb pro
chudobná děti v čas draboty 12 d.;
-——za lámo na košile ro chudo
bnou škuláčku 1 zl. : kr.; —
na. školu průmyslovou v Praze 2 zl.
30 kr.; — vkladek do dědictví
Sesto-Janského za K. pro zásluhy
o zpěv kostelní 25 zl.; -— za. ve
likou truhlu na vojenské nařádi k
radovánkám školním 8 zl.; — na
kukátko 38 zl. 33 kr.; — otisko
vany'm Slovákům příspěvek 2 zl.
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30 kr.; — na chrám sv. Cyrilla. a
Methodia v Praze !) zl.; — za ko
šilí pro sirotka 2 zl.; za obrazy pří

rodopisné 35 zl.; -—-—za přilbici prorytíře k rodovánkám ško ním 32 zl.
a t. (l., u t. d.

Tuším, že není potřebí, čtenářům
článku toho výslovně ještě mluviti o
moudrosti, ovšestranné obez
řetnosti, o nekonečné oběti
vosti, o lásce k chudobným, 0
h orlivosti u vychovaní mládeže,
o výte čno 3ti vyehovatelské
Tomáše Prochází: , jelikož skut
kové jeho hlásají velikou chválu jeho.
Nenílíz mím čtoucím o pokladnici
školní, jakobychom moci čarovnou

řenešeni byli do časův apoštolských,
dy křesťané měli všecky věci spo

lečné, jelikož boháči skládali statky
své k nohoum svatých apostolův,
aby z nich potřeby své brali nuzni
a chudobní ? ——Zdaliž pak památka
pečlivostí otecké v Ivančicích ne
vybledla u těch, jimžto dobro činil?
A kdož v celých Ivančicích i'ící
může1 že mu 'l'omúň Procházka. ce

stou přímou nebo nepřímou dobřenečiui ? — Budeoli pak touto zpo
minkou jeho blahonosné činnosti dílnu
ovzbuzení tem, jimžto časných stat
-ův Bohem uštědi'cno, aby v jeho

směru pokračujicc starali se_o roz
květ a zdar školy domáci? Ci snad
se domýšlí někdo, že to úlohou pouze
kněžstvo. a učitelstva? Pravímt vám,
že vedlé tohoto uni pouze vážené
rady městské, než každého jednotli—
vého měšťana! Kdo má uší k sly
šení, slyš! Místní školní dohližitel
mohl a měl by býti prostředníkem
v záležitosti této, kterémuž byloby
v poradách měsíčních &katechetou
a s učiteli usrozuměti se o tom,
čehož kde ve školství oti'ebí,ajeho
přičiněním má se pokliidnice školní
vždy a vždy phxiti, aby nižáduá po
třeba škohií: obrazové k názornému
vyučování zvláště v nižších třídách,
zeměkoule, mapy, příruční knihy,
vzorky do rmueslnictva a hospo

dářství sahající, časopisové nezdatně
potřební a t. d. nemusela delším
časem ostati plan5“m,neuskutečněnjm
přáním.

!|. Mimoškolné učení děvčat.

'l'olmíš Procházka nikd nespou
štěl se zřetele svého v ejší po
třeby města lvančickéhomvěok
o to všemožně pečoval, aby opati-o
vání jich nepi'íčllo se zájmům a.
žadavkům vyšším — duše nesmí—tem
se *kajícím; a tudyž neušlo jeho
bystrému zraku ani mimoškolní:
vychování & učení děvč útek
v pracích ženských. Byli ovšem
ústav soukromý v Ivančicích; avšak
ten, maje původ svůj v době dávno
minulé, & uevšimav sobě pokroku
časového, ve věku nasem již pro
svůj nenárodný směr nemohl obstáti
před soudnou stolicí vzdělanosti no
vější, anaž se zakládá v půdě pravé
zbožnosti a upovědomělé národností.
Vychovací ústavy pro pohlavi ženské
ve velkých městech svou pozlátkovou
planosti & převráceností jsou děvám
národa našeho více na zkázu nežli k
užitku, a. mimo to jsou téz prilis
drahé, tak že — a to na veliké
štestí ——malému počtu venkovanek

pi-istupgyjsou. Tomáš.Procházka. záhypomýšl na pomoc v oboru tomto
v Ivančicích nutně potřebnou. I vi
hlídl si dcerušku měšťanskou sebep—
nostmi obdařenou a již v domácnosti
nábožně chovanou, kteráž od mladosti

jevila nemalou touhu vyšším vzděitni, & rozhodný odlŠor proti oby
čejným, byt i uhlazenějěím zábavám
světáckým. Ta se mu viděla býti po—
volána. k tomu, aby sama zdokona
livši se, prospěšnou byla útlé mlá
deži ženské. Po několik roků skýtal
jí, čtsmíi-ce bedlivě, potřebných kněh
a časOpisův, aby se vzclěhivala ve
směru žádaném; a když dosáhla
věku toho, v němžto samostatně
souditi a rozhodovati mohla, objevil

ji úmysl svůj. jenž se také a ta



jenďm úmyslem jejím srovnával. ]vy ala se na čas tomu otřebný
do kláštera. Voršilck Brnčns “ých, by
se tam vyučila všem pracím žen
ským, a spolu také aby se i'ípravila
k soukrome. zkoušce 2 ve! y vycho
vatelskě. Upntí'cna jsouc včdomostmi
Žádanými navrútila se do otčiny

své, aby započala úlohu vytknutouve jménu 'anč ku blahu děvčat.
Aby sobě v povolání svém počinnla
soustavně opati-ilji Tomáš Procházka
knihu, v nížto pokroky dítek \\
vychování zaznamenávati měla, aby
čím dále tím více osloužila Vycho
vúnkám svým. Z ali pěstounce k
této u vychováni zajisté veleprospčšné
práci zbylo času, nevím. Současně
vzala na sebe isoukromč vyučování
děvčat v pracích ženských, i sprá
vu 'ednoty katolických panen co sta
ros a.

Z prvu ovšem tu onde překá
icly předsudky rozmanité i mali—
cherué; avšak po nedlouhu již se
muožil počet žáčck v tomto novém
ústavu, a tyto přirozenou měrou vc
lice zamilovaly sobě útlocitou a la—
skovou pěstounku svou; aje'i dove—
dnost ve výsledcích patrná získala jii
rodiče děvčútek těch.

Není v klidné a. skromné do

mácnosti její cizínského %ozlátka,jimžto se jinde zdoblvají c ovanky
jako loutky zevně, uvnitr ostávajice
prázdny jádra blaživého; za. to však
utvrzuje setam smýšlení nábožná
čtením přiměřeným, písněmi :) )
učovúním mezi prací ruční, & (lišily
neodcizují se živlu, vc kterémž zů—
stati a pro kterýž se zdokonalovati
maji

Kčžby duch Tomáše. Procházky
vždy spočíval na ústavu tom, by
mladistvým děvčatům stul se nevy
vz'u'mýmzdrojem učení a vychováni
jádrného. Ccho Tomáš Procházka
očekával :; ústavu toho soukromého,
vidno ze slov, 'íchžto byl vlastno—
ručně za úvod, napsal do knihy
pro pčstmmku:
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„Jani krev tmu mladou duší svírá
trudem zavinilých osudů,
pyká, že se vrhla bez studu

v pa'ze, ježto svět jí rozevírá;
Tuto zas se chladně podepírú

matných zemských statků o hrudu,
pěstnjíc si strašnou obludu,

která kořen víry podežírá.
Srdce. Tvoje, dcero moje drahá,

v tuhých zkouškách nebe vodilo,
než si vyšší stánek dobylo. '
Stíhej tedy v Církvi lidovraha,

vypěstnjž ji dcery spanilo
svatým snahám Christus nahomahú.

Čeho pak skutečně ještě se
dočkal, naznačil slovy vloženými v
ústa chovanck ku jmenovinám pě
stounky, které jsme umístli mezi
básněmi jeho.

10. Šíření dobrých unu. v
rodinách.

Tomáš Procházka, věnovav ro
dnému městu svému všechen život
a nmíniv sobě s pomocí Boží že v
něm vzkřísí usnuvšiho ducha nához—
ných i různých, a tudyž štastných
predkův: bez ustání zitra! po pří
činách mravního ůpad n, jehoz, ne
málo želel “ rodáků svých zvláště
soudobnýeh. Hlavní příčinu bolestné
změny této shledal v poněmčovúní
ze školy se proudícího, jehož výsled
kem byla nevážnost k jazyku ma
teřskému & tudyž i ke knihám ja
zykem tim psaným. Zpozorovalf, že
v rodinách zuchovalejěich u veliké
úctě chovají se dobré staré knihy:
život Christa Pána., žiVot všech sva
tých, pismo svatá, l-ostilla a těm
podobné, a brzo přišlo mu na rozum,
že pomocí těchto knčh v rodinách
těch zachovala se stará nábožnost &
rozšafnost, a tudyž za přední po
vinnost svou pokládal, a y šít-enim
dobrých kněh v rodinách zne
náhla vy uzoval netečnost a. vlažnost
náboženskou, ba i zjevnou lehko
vúžnoat světúckmi, kteráž se byla
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postupem času zahnízdíla, když se
výborně knihy staré vytratily, a
nových nepřicházelo. Seč byly síly
jeho, působil s velikou obětivostí ve
směru tomto kupovániin, půjčováním,
a. nezřídka darováním kněh pou
čných, až pak v ůstrety mu i'išlo
Dědictví sv.Jana Nepomuc ého
v Praze, kteréž za vkladek nepa
trný, totiž 10 zl. stř. za osobu, 207,1.
stř. (nyní zadá se 22 zl. r. č.) za
celý rod, doživotně rok co rok
zdarma podává s oluoudůui knihy
potřebné. Veliká.by ajcho snaha, aby
v Ivančicích a v okolí získal mnoho
spo luoudův, řesvědčen!jen o
neocenitelném zís 'u a prospěchu ro
dinám z ústavu toho plynoucím. I v
oboru tomto byla jeho občtivost
a moudrost nemenší nežli snaha.
Kde byla dostatečná za'unožnost,
radil &. vybízel u každé vhodné
)í'ilcžitosti ku přístu )“ za spoIUouda

ědíctví Svato-Janského; kde však
seznal dobrou vůli bez možnosti,
tam bud sam vkladek zaplatil, nebo
z jiných pramenů zaopatřil; mini
strantům skládal krýcarky do po
kladniček, až vzrostly tou měrou,
že 'o mohl za spoluoudy ohlasíti;
chudobnější osoby pro jinorodé zá
sluhy opatřil diplomem Dědictví toho
: pokladnice školní; zkrátka, užil
všech dobrých &chvalitelmých cest,
aby mnohým zjednal pristupu do
dědictví velcužitečného; a této jeho
usilovné 'ěí podarilo se, že od roku
1835 až d): roků 185? jeho přičině
ním z Ivančic a nejbližšího okoli
přistoupilo do Dědictví sv. Jana Ne
pomuckého 131 jednotlivých osob, a
22 celých rodův a dvojnásobným
vkladkem.

Roku 1850 povstalo v Brně
Dědictví sv Cyrilla a Metho
dia, kteréž ozvláštními časovými
& místnými poměry do života vstou

pivší jest deplněním činnosti a úlohy'ědictví Svato -Jansk('-bo. Tomás
Procházka, rozhodný hájitel je
dnoty a svornosti našeho ná

rodu na Moravě a v Čechách,
nikterak neschvaloval nové Dědictví
na Moravě, obávaje se, žeby mohlo
na ujmu býti Dědictví Pražskému,
kteréž toho času již rozsáhlými ro
stí'edk blaživě působilo v ná ech
bra tých; a tudyž roku prvního
ani sám nepřistoupil k Dědictví Mo
ravskému, ani spoluoudův ro ně
nesbíral, ně pro veliké zásluhy své
za člena výboru zvolen jest byl.
Tepruv roku následného. když se
byl řesvědčil, že Dědictví svatého
Cyrila a Mcthodia nejen neškodí
Dědictví Svato-Janskému, nébrž že
mu prospěšno jest, an mladou a bu
jarou činností SVOU,vzbudilo užitečnou
i'evnivost, __a nový život vlévala v
Dědictví Ceské, tak že do něho
každým rokem přistupovala veliké
množství tou spoluoudův měrou, jižto
počet spoluoudův Dědictví Morav
ského vzrůstal, an tito, poznavše
prospěšnost podobných ústavů spě
chali zavčas i v "hodDědictviC-eského
účastnými státu se: tepruv potom,
když již s jistotou předvídal, “zeobé
Dědictví jako statní a rytíí'ětí bratři
vedlé sebe výborně obstojí & dvěma
cestama jednoho úkolu šťastně do
málmti se budou: tepruv potom
sám stal se zakladatelem Dě
dictví svatého Cyrilla & Me—
thodía, a pečoval o rozši'reni jeho
v Ivančicích a v okoli, tak že od
roku lSňí až do roku 1857 jeho
působením získáno mu 39 spolu
oudův. „

l v Matici Ceské, kteráž v
oboru vědy pracuje o roli dědičné
v minulé našem, stal se hned z pr
vopočátku zakladatelem pod číslem
48, a k jeho radě přistoupilo do ní
v Ivančicích 8 oudův od roku 1832
az do roku 1351).

l'ovážíme-li, že čtením těchto
poučných a zábavných kněh v ta
kovém množství rozšířených mnohý
odvrátil se od zábavy hnusné u zá

_hubné, a tím že ubránil se nejednotnu
lákavému pokušení k hříchu a ne



pravosti: kteruká jest v ohledu tom
zádluha Tomáše. Procházky, jehož
obětivou a. neunavnou snahou knihy
ty do rodin se dostaly ? Pakliže
ale následkem přcvnieeného vycho
vání, zastaralých přodsudkův & špa
tných pí'íklndův čtení všude. žádaného
výsledku nedeszíhlo,a tu onde navzdor
tolika“ knihám uestoudmí sprostota v
obcování domácím :: pospolitčm se
dOposud udržela budiz dovoleno nám
optati se tech , jimzby snad napadlo
námitku tu učiniti v krátkozrakosti
nebo v předpojatosti: kterakby to
bylo v hliZelo v Ivančicích
bez tče \to výborných kněhW

Známo jest, že novou literaturou
československou veškeren milý ná
rod náš probudil se ze zdánlivé
smrti, v nižto ]cj uvedlo poněmčovainí
a já vím, že Tomáš Procházka mimo
ostatni vlastenecké pusobeni také
šířením dobrých kněh & časoPisů v
Ivančicích možným učinil povstání
z mravní i hmotné záhuby, v nizto
se město naše rodne jizjiž topilo
následkem téhož )i'išcrného & nc
smyslného odmíroalňování; :) rotu
sláva nekaneěná svědomitémo nčzi
& obětivčmu vlastenci 'l'onuiši Pro
ebázkovi!

Il. Pouť Svatojanská.

Az do roku 18—ernekonala se
pout ke hrobu sv. Jana Nepomuckého
v Praze 2 lvaunčic, odkud přece od
starodávnu vycházeli slavní průvodové
poutní na rozličná i vzdálenější místa
ioavútná. Tomu zajisté s 'lonuišem
rocházkou nemálo podiviti se musí

každý myslivý rodák Ivunčick ", po
váZí-íi, že předkové jeho hlullokou
úctou proniknutí jsouce k tomuto
svatému patronu zemskému zbudovali
o tri léta dříve, nežli za svatého
prohlášen jest byl, jemu ke cti
nákladnou sochu na náměstí, u nížto

víd'šcky konala se oktúvní slavnostv bu podvečerní, a jiné dvě sochy
za branou a za městem; mimo to i
v hlavním chrámu Páně jeden ::
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pobočníeh oltářův jemu věnován 'est.
V době horlivosti Tomáše ro—

ohúzky z vlažnosti a netečnosti více
probuzene', jmenovitě mezi četn "mi
spoluoudy Dědictví sv. Jana Ye

pomumuekého, povstala touhá chva—itebná, aspoň jednou na živobytí na
vlastní oči spatí'íti hrob milého sva—
tého patrona našeho; a tak stalo
se, že roku výše jím—novaného ně
kteří z nich vydali se na cestu,
aby ukojili zbožné pí'xínísvé. Zláštní

píseň: „Vyzývdní na pouť do'rahy“ slozil a vytisknouti dal pro
poutníky lvanřickó Tomáš
clu'tzka.. Roku napotomného iiž měli
poutníci vlastní korouhev svou,
kterou sobě zjednali za 165 zl.
38 kr. vid. čísla. Obraz na ní pečí

vysocedůst. dl). kanovx ' a VáclavaPcšíny, ve 6 nákresu Heliehova
zhotoveny jsou, a koruhev sama,
b vši jmenovaným kanovníkem n
o tali-e sv. Jana posvěcena, odevzdala
se poutníkům lvaučiekým napotom
ného dne “ téhož oltáře způsobem
slavným o mši svaté, kterouž ve
lczaslouži ý reditel Dědictví Svato
janského sloužil za všecky spoluoud '
ústavu toho. Poutníci Ivančičtí
vůli Tomáši Pmeluízkoví všemožně
vyznamenávziní přijímali Tělo Páně
z ruky Jeho Eminence pána kardi
nála knížete-arcibisku a Pražského,
as radosti před tím nikt y nepocítčnou
navrátili se domů, nabyvše lepších
míhíedů z vlastní zkušenosti o hru
třich v Čechách, nezli se o nich
ode drivna na Moravě roztmšovaly
stranou nepřátelskou, stranou nepo
ctivou, stranou protímírodní. Od té
doby každowčnč, navzdor překážkám

" časovým, konala se pout ke hrobu
sv. Jana do Prahy; a při této poutí
zavedené ke cti, k radosti &ku blahu
města Ivančického chválíme vzorný
pobídek všestranný. Vůdce a. zpě
vák průvodu poutního pokaždé vydává

čet ze všech pi'i'mít a výloh spo—
llccěnýeh,které se dlivě zapisuji vo
zhíštni k tomu konci založené knize.
Milerád vyslovují praní svěs praním



174

zvěčnělčho kněze“ Tomáše, nb se i
budoucně pokračovalo v bohulnilé
věci této.

Národd československý na Mo
ravě & v Cechách byl, jest azůstane
vždy národem jediným a nerozluč
ným; vždyt pak nás pojí jedna
svatá víra, jedna“ krásná reč, jedna
posvátná koruna svatého krále Vá—
clava! Svatý Method, apostol slo
vanský, založiv :: bratrem ('.yrillom
(_.fírkevBoží na Moravě, spěchal do
Cech, aby i tam rozšířil víru v
Christa snmospasnou. Naše zlatá
Praha chová v lůně svém ostatky
společných patronův přeuiilých, sv.
\'áclava, sv. Ludmily, sv. Vojtěcha!
Co sám Bůh tolikerými vzácnými
vazbami spojil, toho nemá a nesmí
boí'ivá ruka člověkova dotýknti se.
To věděl, o tom nezvratné pře
svědčen byl Tomáš Procházka,

Emž pravou a skutečnou hisku svourodákům osvědčil tim, že jim obč
toval všechen život svůj, své tělo i
svou duši šlechetnou, a veškeren svůj
statek vezdejší. Komu zo smrtelníkův
tedy větši víru mají dáti obyvatelové
města Ivančického? Svatou pravdu
mluvím za tímto výtečným knězem
Punč, za tímto velikým vlastencem,
jižto nechat na rozumu nepřcdpoja
tém a. v srdci nezvráccuóm svč—
domitě uva'tži každý spolurodzik, a
každý Moravan. Kdož koliv trhá
posvátné svazky mezi Moravoua se
sterkou Čechii, kdolkoliv budí ne
návist mezi těmito bratřími rodnými
jedné a též mateře českoslovanské,
kdožkoliv osmělujc se rouhavým
jazykem posvátnou korunu sv. Vá
clava odsuzovati do starého hara
burdí: tcnt jest člověk bez víry,
nepřítel svatého náboženství, lupič
obou bratrských národů, zrádce ve
škeré říše a rodu panovnického, a
tudyž zhoubce časného i věčného
blaha našeho; od takového svůdníka
odvrstmež se, pokud čas jest, s
nevolí spravedlivou; směruje! za
jisté jenom k tomu, aby národ na
dvě rozpolfčný snadněji a jistěji utla

ěil, sobě podmanil a zahubil! My
raději na vděčné pamětí mějme nau
čení slavné, jeho! dal umírající kral
Moravský, Svatopluk, synům svým,
a svorně stůjme k sobě, a tak s
pomocnou milostí Božskou zvítě
zíme nad úklady ďábelskými, ježto
se nam strojiti nepřestávají klamem
a lstí soběckých nepřátel našich.

Roku 1850 nekonala se pouť
do Prahy z Ivančic; a proto puto
val Tomáš Prochazka sám ke
hrobu sv. Jana Nepomuckého za
sebe a za milé svěřence své. Umí
stim zde slova, kteréž byl zazname
nal o tom v knize dotyčné zbožný
poutníkten: Bylo od některých
nat-ikěno, proč se neVyzývalo
v Ivančicích toho roku na pout,
žeby se byli vydali, aby neza
niklo, co jednou jiz započato.
Bylo také slyšcti, že na cestě
zde onde cizí poutníci čekali,
aby se k našim pod korouhev
přidali, avšak sklaméni byvěe
domů se navrátili. —-Uvítání
naše v Praze od bratří kněží
starších i mladších bylo zajisté
srdečné a upřímné. Vkanav
obět nejdratěí na hrobě sv.
Jana za rodiče a věrně ove
čky našeho ovčince, a shled—
nuv mnohé drahé pamatky
městě i chrámu sv. Víta, opčt
šťastně jsem se ubíral k domo
vu, nesa s sebou obraz „ o
výšeni sv. kříže“ co poutní ar
pro drahoccnou jednotu našich
panen, na věcnou upomínku,
že i tato jednota v tomto zna
mení zvítězil“ -— Ano, zvítězí v
tomto znamení i celý národ naší

l2. Nedělní zábavy k povzbuzeni
průmyslu.

Tomáš Procházka měl na zl'e
leli a na starosti všecky strěnkly
životní v rodném mřstě svém, ne
bot věděl, že jen tenkráte daří se
blahobyt pravý, pakli věci hmotné
i mravně, tělesné iduchovné,



časné i věčné stejným krokem
vyvinují a zdokonalují se. Jakož on
nám byl všestranně vzdělán, tak
i v působení svém nikdy nebyl je
dnostranným. Dokázal! to zařízením
zábav nedělních ku povzbu—
zeni průmyslu v Ivančicích, v
níchžto dobrým rádcem a pomocní
kem státi se chtěl mladším ře
meslníkům přispěním něitelův a

říhodných kněh &časopisův.K tomu
konci zhotovil zléňtní knihu pro po
třebné zápisy zábav těch, a úmysl
svůj vyslovil jasně v předmluvě ná
sledné: „Dvě jsou příčiny nej
hlavnějěl, pro které zábavy
nedělní dlti se mají; první totiž,
aby se řemeslníkům mladým
na ruku dali prostředkové ro
numní, v knihách učenými a
zkušenými muži pronešení,
iakbysvé řemesla s větéím roz
myslem provoditi, a tudy vý
robky rukou svých správněji,
vkusněii, a snad i laciněji ho
toviti mohli; druhi pričina ta
jest, aby jimi mladý lid se ba—
vil,a tudy vzdaloval se schůzek
méně užitečných v krčmach a
ohužcli v pallrnéch. Přednášky
započinll Jan Václav Homola *)
a kochéme se ve sladké naději,
že na časné blaho obyvatelstva
zdejšího tak požehnaně půso
biti bude jako František Zel
niček **) vyučováním o étěpař
ství a zahradnictví vůbec pu
někud již započal“

Tyto zábavy nedělní konaly
se pod dozorstvím a u přítomnosti To
méěe Procházky, pakli jinde za
městnán nebyl, ve škole po odpoleo
dnlch sluíbdch Božích od 19. dubna
1846 až do 18. března 1848. Byl-li
politický obrat v říši naši při hou,
že tyto potřebnéa prospěšné sáuavy

' Mladší učitel velmi nadaný a činný,
bohužel však doma neuznaný, záhy zem
řel co učitel v ochranm ně pro mládež
mramě zanedbsnon v Brně.

“) Prvni učitel a ředitel chórm', také již v
Binn zmnlý.
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přestal , nebo něco jiného, nevímf;
to věc mohu tvrditi, kdyby mladí
řemeslníci byli jich sobě více vší
mali a šlechetný záměr svého výteč
ného kněze a přítele pochopili, za
jisté mnosí :: nich nebyli by klesli
do té bídy, v nížto nyní naléují
se. Abych znatelům veci té poně
kud odůvodnil výrok svůj. napovím
předměty, 0 nichžt-i se čtení a v .
klédéni konal.) v zábavách nedělních,
jichžto za ty dva roky bylo třicet
sedm.

„Čemu učí řemeslozpyt? — O
maso a řeznictví. —-O podobě koule
zemské. -— Rozdíl mezi fabrikou a
dílnou řemeslnickou. — Krev a tuk.
— Vaření mýdla a lití lojových sví
ček. — Co jest teploměr? — Uži
tečnost střev zvířecích. -—Z přírodo
pisu zajimavé přednášky téměř v
každé zábavě. ——Klih. — Kůže s.
spratky zvířecí. — Koželužstvi. ——
Jirchéřstvl. — Bělpuchařství. ——
Kožešnictví. — Zeměpisné čtení v
několika zábavách. — O srsti. —
Vlásenka-ství. — Hotovení klobou
kův plstěných. ——O bourcích s
mot 'lech. — U ětětkílřstvía sltařství.
-—- vlně.— Z dějepisu národního
nejdůležitější strénky. -— 0 tkani
néch. -- Soukenictví. -—Punčochá
ství. —- Kragkařstvl. — Peří. ——Brk.
— Ilřebeaéřství. —- O mléku, másle,
sýru a syrovétce. —Med, včelařství.
——Žvclebovénl zahrad a vinic. —
Len.

O kéžby poslucbaěstvu dosti
četnému nebyly překážely mlhy ze
školy něměenim zmrzačené. Tuším,
žeby zábavy do osud nebyly klesly,
a učitel tak edlivý a obětovný
ncbylby Ivančice opustil. Colby ze
zérodku tak dobrého bylo vzrostlo v
některém jiném městě? V dobu tu
nebylot v městich mnohých tako
vého buditele, vůdce a rádce
obětivého a d'ovedného, jako byl
Tomaš Procházka, jehoz zlslohy
i v tomto oboru jsou neoconítelny,
byt i v okolnostech nepříznivých
nebyl se dočkal výsledku toho, je
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jehož ve prospěch řemeslnlctva ne
unaveně vyhledával.

Tomáš Proehlaka pomýšlelvšdy
ještě na vzkříšení této nedšlni
školy řemeslnické, a k tomu
konci dal svého scstřence, tovaryše
krejčovského, po delší čas vyučovali
v kreslení a malbě, a přimňl jej
k tomu, aby ho livš navštěvoval
zšbavy a školu řemeslnické jcdnoly
Vídenské, by v dobu příhodnou na
bytými včdomostmi prospěšným stal
se v nedělní škole řemeslnické v
Ivančicích.') Zdali a kdy veliká.
myšlenka Tomášova uskuteční
se, nevím, ale přeji toho upřímně
krajanům svým.

Mluvě o školách řemeslnických
dokladům,že zábavy řemeslnické
v Ivančicích byly prvnim toho
druhu ústavem na Moravě. [ v
samém hlavním městě Brně tepruv
roku 1851 pečí ústřední jednoty
katolické slovanského jazyka škola
řemeslnická do života vstoupila, s z
ní vzrůstls po třech rocích nynější
rozvětvení řemeslnická, průmyslové
a obchodnická škola s mohutnějšími
s'lami, ač bohužel zapomenuvši pů
vodu sveho spanštčla, neberouc slu—
šného ohledu na veliký počet řeme
slníkův slovanských v Brně.

Městu lvančickém budiž připo
menuto, že není mu edslužno toliko
honositi se rodůkcm tak výtečným,
jakobleomášProchdzka: katdý,
komuž vděčná krev v srdci neusty
dla, vynasnažuj se, aby semena do
hra, s mnohou péči v půdu
oe ujala, a tak aby amčtka To
mášova do pozdníc věků žila a
aamýšlené ovoce vydavala.

is. Štěpnřstvi.

Ivančice rozprostírají se v ko—
tlině veliké, ověnčené pěknými ho
rami, ježto rozumní a příčinliví pra
otoovó dovedli okrášliti vinicemi

') Budil mi dovoleno otasati se, neni-li již
nyní doba přihodnů?

bohatými a stromovím úro
dným. ŘikdvaltTomašProohaaka
rodakům svým soukromě i ve schůz
kách: „Naše hory od Boha do—
staly polohu takovou, kteráž
ovocným stromům nad jine
přeje; avšak nejsou popaaeny
tak hojně ani tak výborným
ovocem, jakby na našich let
býti měly-“ Seznamoval je s pře
mnohými druhy hrušek, a jablek, ji
mit sesterská země Ceska honosí
se, a byl každému radou i pomocí,
kdožkoliv jevil chut ku pokroku v
této stránce hospodářství, jemuž on
sám dokonale msuměl. Zařídili! sobě
: dědictví po otci peknou nahrada,
v níšto pěstoval šlechetnejši ovoce
a víno na zdech, a pověstný špargl
ivančický; a zahrada ta zvyšovala
jeho příjmy nevalné k účelům do
brým. Po několik roků bavil se té!
včelářstvim. V této sahradš své
našel množství ořechů, a kdy:
mu zrostly tak, že se mohly pře
sazovati, vyhlídí sobě h_oru holou,
obci městské náležitou, „Sibenicí“
zvanou, a tam počínaje ruku 18-12,
s vědomím méštanostovým navlaatni
naklad svůj vysadil o řechovó
stromky, z nichžtoby pokladnice
obecni jednou mohla kořistiti, kdyby
se v jeho duchu a úmyslu pokra
čovalo i na jiných stráních a pro
storách obecních.

Nejednou, přihlížeje k shon:
ořechových stromků na Sibeaici,
musel slyšeti pochybnoeti domnčle
zkušených hospodářů mimojdoueích,
žeby na holé te hoře stromek neuj
mouti a žili mohl; on však, poči
naje si s rozmyslem, nedal se mý
liti, a pokračoval pravě protO, aby
rodáky své přesvědčil, kterakby
ku zlepšení & zvelebení majetku
svého mohli a měli meze a stráně
mnohem úrodnější net Sibenioe jest
stromovlm posaaeti. Ovšemt dle sta
réhopořekadla:„Komu se nelení,
tomu se zeleni“ — salprvniohdvou
let. zlute sa velikého sucha, dal
mladé stromky aalóvati a popřál



jim potřebné obsluhy; za to však
dočkal se radosti , že hora ondy
hola stávala ae každým rokem pě—
knější, ba iprvní ovoce spali-il ještě
na stromcíeh těch. Ja sám, an jaem
horu tu anaval ve věku dít/čcím,
později podivil jsem se změně, která.
ae tam jeho pečl stala, a přeji,
aby se a věci této bedlivě pokra
čovalo netoliko ku zvýšení prijmův
městských, net také proto, aby ani
tam nezanikla amdtka nejsla
vnějšího rodaka Ivančického.

Dobrý začátek ve směru tomto
stal se roku 1844 na liéně, kdežto
aa příkladem daným představenstvo
městské obce zužitkovalo půdu ov
šem mnohem lepší vynesením asi
600 slromkův ovocných dílem ěl.:
chtčných, dilem nešíechtěných, zač
každy rozumný měšťan zastupitel—
stvu svému dikem zavázán jest.

Mimochodem zmíniti se musím,
že i sama popravni místo na temeni“
hory Sibenice roku 1849 upravilo a
lípami vymizelo se působením To
máše Procházky; a od té doby
měla se hara atromovím oživena a
ozdobena nazývali horou Svato
Janskou, jelikož se tamto mezi
lí y postaviti mela obnovena sc
clha sv. Jana Nepomuckého,
k nizto jednota panenakd zařídili
sobě umínila patero pozhcených
hvězd. Zdali úmysl ten uskuaaénil
ae, není mi povědomo; ale o tom
přesvědčen jsem, žeby se i tuto
vůle Tomáše Procházky Laplniti
měla. Vždyť pak již i půvabný po
hled s onoho vrchu na Ivančice za
sluhu'e toho, aby tam .pod lípami
nedá a se zařídila, jichžby užití
mohli k potřebnému odpočinku Li.,
jen: s břemenem těžkým kráčejí
do meets : hajův & : polí v tu
etl-anu letících.

Od roku 1846'až do roku l850
přispěnlmTomašeProchůaky
lněných zásluh o zlepšení atro
mlhtvl vyučováním a povzbuzova
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ním mládeže školní získal sobě
prvníučitel,FrantišekZelnlček.

Chtěje vzorem býti také v na—
kládání vinohradů, koupil si
Tomil Procházka strlň íadem
ležící, & vzdělal si tam malou vinici,
z nlžto dobrých hroznů okusil jsem.
Z vinice této chystalo na víno ke
mši svaté v kostelíčku svato Jakob
ském, ažby se dostavěl. V čele
vinice té zbudoval si besídku obra
zem sv. Ivana zdobenou, a tam
v úplně odstraněnoeti nejednu hodinu
trávival v rozjímání velevažném,
mslouohaje tklivému tlukotu alavi
čkův hytujlcich v lesíku poblizkém.
-— Co _staíí činívali k vybldnuti
králův Ceskych na horách Ivanči
ckých, chtíce míti vinohrady na
stráních příkrých, činil iTomaš
Procházka na stráni koupené.
Vyrobil! několik taraaův, aby každý
vetší dešt nemohl zemi zúrodněnou
strhnouti. a tím dodělal se toho, že
a kamení rodily se mu hrozny. Toho
pak dodeínti se chtěl v rozměru
malém proto, aby ostatni majetníci
stráni podobných a domněle neplo
dných činili podobně vrozma'ru roe
aáhlejšim.

Kdykoliv slýchati mu bylo na
řek, že za časův našich víno již tak
se nerodí jako předkům, říkával:
„Příčiny toho jsou mnohé;
otcové naši byli bohaboj
nější, a tudyž měli hojnější
počehndulBožlho;bylipraco
vitejší,nedadouce odatrašiti
ae polohou zdanlive neschop
nou; byli moudřejší a vzde—
lanějěí, přemýšlejíce, kteří
druhové vlna se do které
půdy a polohy bodl, & lépe
znali obstarávali vinohrady
své. Stala se chyba také tím,
že v minulém veku libovali
aobě vinaři lvančičtl v tom,
aby mělívelikómnožstvlroz
ličn ch druhů vina. avšak
kaž & půda a každé ponebí

přiměl-eny jsou toliko nělkte2
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rým druhům, a ty mají pěsto—
vsti sc.“

Nejednou šli jsme spolu pro
cházkou, :: viděli jsme hospodáře
trhajicího hrušky nebo jablka na na
hradě neb v oli ; za zděděným
krásným obyčejem slovanským kte
rýž vyznačuje se hos ti n n o s tí,
vyzváni byli jsme, bychom si utrhli
nebo z koše \zali a okusili. To
máš Procházka užil vhodné
příležitosti a poučovnl je, kterak
by měli upustiti od samých toliko
letních a tndyž netrvalýeh
druhů ovoce, ježtose právě proto
nedá déle do zimy držeti, & ludýž
nemívá dostatečných kupců; i radil
spolu, aby vedlé ovoce obyčejného,
hyt isebe chutnějšiho, rozmnožovnli
sobě ovoce zimni, jehož i v
pozdních dobách ročních lze užíti a
dobře zpeněžili. Avšak nejen radou
dobrou býval, než i pomocí ocho
tnou, Opatřovsvrouby vzácněj—
ších druhův, jež byl odporučcl.
Jeho radou a přispěním nejedna. za
hrada v Ivančicích honosí se nyní
výtečnými broskvcmi a jiným
šlechetnejším ovocem. M 0 r a v s k o
Slezská ' c (1no to štěpařská
a zahradnická v Brně, je'íž
spoluoudem byl, skýtalo mu rou y
vzácných stromů ovocných, aby se
pod jeho dozorstvím v Ivančicích
rozmnožovaly, jakož vidno : úředního

dopisu téže jednoty ode dne 9.do ns 1857. Téhož roku zaslal.je
dnotě této větvičku s ovocem
nov "m, kteréž s velikou oblibou
přij os „velkou modrou ivet—
skou Ivančiekou“ pojmenovala
se. ")

Příležitostně i ve schůzích je
dnoty katolické kn zvelebování ho

') Dlužno jesti! zmíniti se, že ku rozšíření
šlechelnějkích druhů ovoce v Ivančicích
bezprostředně Tomášem Procházkou ště
dře přispíval rodák Ivančický, p. Pius
Chloupek, vysloužilýc. k. major, vý
tečný stromu—: zahradník.

spodářstvi a stromářství prohlédalz
tak u. p. ve schůzi nn. slavnost na
rození P. Marie po přednáškách
smčrn náboženského spoluoudům
ukázalbednu hnoje stroieného,
& vykládal výhody jeho; pak se
namlouval přítomným se svými no
vými víšnčmi; n odporočcl je
všem.

Aby však rozsáhlejšího, důkla
dnčjšíhu n trvalejšího poučování do
stalo se polním liospudál'ům všech
odvětví v Ivančicích a. v okoli, od
bíral časopisy a knihy o polním ho
epodářství & půjčoval je tam, kdeby
se vcdlc' jeho mínění něco ujmouti
mohlo. Konečně puk zařídil sloh o 2k y
hospodářské, a nichžtoprvníod
bývala se dne 20. října 1856. Ve
schůzce té čteno několik článků z
„Listův pro polního hospo
dářc,“ n ra-kovánoo věcech spříznl
ných; na konci pak učiněn Tomášem
Procházkou návrh, by se řádná jc
dnota hospodářská založila,
& k tomu konci aby se starosta
jednoty zvolil. Zvolil pak se jedno
hlasně p. mčštanosta V0rel, a
za podstarostu p. ra. dní Sadil.
Nejblíže příští schůze, k níibo shro
máždilo se četné posluchačstvo, ko
nala se dne 25. března 1857, a sli—
bovala zajímavostí a správným ří
zením zdarný v "voj; avšak poschůzi
té ocesvčdčovn s jednota značnějěí
živosti nepochybné proto, že To—
máš Procházka v době napo
tomní povážlivější chorobou stísněn
vedle ostatních starostí a prací nc
mohl i v oboru tomto činn m býti.
Avšak tato hospodářská je nota za
ložená Tomáčem Pro házkou
nicméně přece byla zdravým iárod
kem, : něhož povstal spolek nynější
téhožsměruv Ivančicích, kte

'ž spravován jsa sílami ráznými a
dhvedn '1ni tuším s výsledkem pro
město : okolí žáden 'm potká se.

Roku 1861 novym životem ob
dařil bývalou jednotu hospodářskou



důstojný p. děkan a ěestný ka
novník Karel Kandus, apropííj—
ěil 'í eo „okresnímu sboru hos
po dI-skěmu“ výtcčnýchsvých sil,
zvolen byv za předsedu. V měsíci
říjnu měla nová. jednota čtvrtou
hlavní schůzi, a počítala IOS spolu
oudů. Re:na osobnost páně předse
dovn ručí za výsledek nejskvělejší
v poměrcch časových a místních
možní.

hlučno také zmíniti se, že při
činěním Tomáše Procházky nc
dlouho po jeho příchodu za k.splana
do Ivančic vysazelo se stromořadí
lipové vedlé silnice z Ivančic do
Němčic nepochybně na útraty mě t
aké, kteréž nyní jest pěknou okras- u
cesty té. Co školáci byli jsme pod
dozorstvím svého kateehety při
sázení tom činnými svědky. — Po—
zději pak zkulcnou radou svou při
spěl i k tomu, že se městský les

bedlivěji pěstovali začal; o pakli sev tom po račuje, čehož se při obez
řetně správě obecného jmění nadiíí
jest, zajisté nemalou příčinou toho
jest ono prvotní probouzení činnosti
dotyčné Tomášem Procházkou.

Il. Jednotu panen Ivančic—kých.

Roku 1848 povstala & důležité
potí-eby časově katolická jednota ja
zyka slovanského v Brně různou pečí
tehde'ěího kaplana v Zábrdovic-ich,
P. aíěje Procházky, nyní vě
hlasného professors gymnssíjného,
jehož výtečnou redakcí vychazctí po
čal rokem následným časopis „11l as
jednoty katolické.“ Ctením
jeho jádrných ělúnkův úvodních &
zajímavých zpráv církevních po
veskere vlasti Moravské tvořily se
jednoty filiální, jichžtočín
nosti mnoha osada farní na Mo
ravě děkuje značný pokrok u vě
cech náboženských i národních Hned
prvním rokem čítalo se m n oh o
mužských jednot katolických
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V Ivančicích pak v prvních mě
sících roku 18-19 přišlo několik pa—
nen vzděíanějšich k Tomáši Pro
cházkovi, a předloživěcmu stanovy
žádaly, aby směly utvořiti katoli
ckou jednotu panen ——první
na Moravě. Tomáš Procházka, opa—
trný a prozřetelný ve všem jednání
svém, ač se těšil z chvalitebuého
úmyslu panen se dosíavivších, přece
neměl, jaksi chuti, aby k žádosti jich
svolil. obával li se, že spolek Zen
ských menšího slibuje trvání? Ci
domyslel se, že pohlaví křehké
veřejnějěím vystupováním Shalllln__p0
tlléhlí marnivosti zahubné? Ui—li
snad domníval se. že poměry l
vaněické nepojištují dostatečný
zdar a rozkvět jednoty takové? —
Nevím, co jej ptimělo k tomu, i.
odpověděl pannám: Až vás bude
33, zařídím vám knihu k zapi
stím a ku vedení účtůrl“ ——A
hle, nežli minul měsíc, bylo jich
tolik. Prišlým s obnovenou prosbou
rekl: Až vás bude 50, nznámim
vas panu děkanovi a ústřední
jednotě katolické v Brně, aby
vás přijala pod ochranu svou.“
-— Po měsíci bylo jich 50. — Zas
prosícímodvětil: „Ještě tak ne
učiním, pokud vás nebude G3,
jelikož jednoty vaší patronkou
ma býti RodičkaBoži,ncposkvr
něná Panna Maria, a ona 63
roky na zemi žila, jakož i rů
ženec jí k uctění říkáváný Cti
zrnka počítá.“ — A brzo bylo
jich i nad ten počet více, jelikoz i
manželky a _vdovy přistupovaly za
spoluoudy přispívající. I zvolily
se ředitelky jednoty panenské, a
ústřední jednota katolická v Brně
s radostí meohou rijala novou lili.
alní jednotu, snaž yla, a tuším po
sud jest nejkrásnější větví strOmu
toho úrodného. Jednota panenská
v Ivančicích uch stala Tomasi Pro
cházkovi, svému uchovnímu správci
a ředitel:, největší price:, avšak

12.
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splolutaké nejvítančjčí slasti duc ovné. ,
Z knčh jednoty katolických a

non vidno, že měla od roku 1 9
až do roku 1856 sto devadesát a
dvě schůzky po odpoledních služ
bách Božích v neděli a v některé
svátky slavné. Každá schůzka zapo
čala a skončila se zláětní písní; a
předmětem schůzek těchto neméně
užitečných jako potřebných bylo
zpívání písní co příprava pro ve
řejné služby Boží; čtení životů
svatých, zvláště pak svatých panen;
čtení důležitých zpráv círket ních,
jimiž se obzor jednotlivcův vc vč
cech katolických šil'í; čtení pl-ipisův
starostkou a písařkou jednoty no
vějšímjednotám sesterským na. Mo
ravě a v Cechách věnovaných, a
dopisův od nich na vzájem priňlých,
vyzývání k nábožnému přijímání
svatých svátosti a ku společnému
pristupovánl ke stolu Páně; ——pů
sobení jednoty na venek osxědčovalo
se dporováním nuzných a nemoc
nýcho z pokladnice vlastní, budo
váním obrazův a opatrováním jiných
potřeb pro účely vytknuté a pro
chrám Páně. Před čtením i po čtení
životů svatých upotřebeno hned od
prvopočátku 'ednoty kukátko, v
němžto se p kládají k tomu konci
upravení dotyční obrazové, což jme
novitě na věk ůtlejěí veliký působí
dojem.

Velicl obrazové jednoty ve zla

tý.? rámcích, u panen a výboru ptec vávanl, na slavnosti přiměřené
se do školy. kde se schůzky
odbývají, a tam se venčí

živým, jehož právě doba roční
posk je, nežli panny a paní po
odpo edních službách z chrámu Páně
tam vejdou. V den nanebcvzetí
blahoslavené Panny Marie zdo
ben iest obraz slavnostní věncem
jiřinkovým; v den sv. Ludmily
věncem z hvězdenek, na slavnost
všech svatých věncem mšsič

kovy'm; na slavnost očišťování
Panny Marie chvojím; naslavnost
zvěstovánívěncemnarciskov m;
na slavnost sv. Cyrilla a e—
thodia sysím; na densv. Aloisie
růžemi a charpou; na slavnost
sv. Petra a Pavla růžemi a li
lijemi; v den Božího narození
jesličky zdobeny jsou váemožnou
okrasou a množstvím hořících
svící a kahanců. Na hlavní v roce
církevném slavnosti konají se zláštní
a dojímavé pobožnosti, jichito slav
nost připadající požaduje.

'l'ent jest všeobecný, a proto
matný nákres činnosti \e schůzkách
jednoty panenské, kterouž pro ba
rvitost potřebnou některými zvlášt
ními dé'i živěji naanačiti dlužno.

Roku 1850 usneslo se jednota
po předchozí poradě \et'ejné, že
objedná pro kostel svato-Jakohský
obraz představujícísvatou Elišku,
královnu Ceskou, poslední Přemy
slovnn, kterak na cestách po Moravě
družné přijelaz 0 sla van poblizkýcb
s pannami klášterními do chrámu
Ivančického, by se tam klaněla
Christu Pánu v nejsvětější svátosti
oltářní, na níž se byl téhož roku 1312
nedávno před tím zázrak stal. Sku

pení jeptišek, vroucně modlící se_rálovns, rázné postavy rytírsk "ch
Cecnů, starého Konrada, opata Zhro—
slavského a kaplana královnina
slavnéholkronikáře Petra —mistrným
štětcem noáeho Helieha na o
braze tom, nyní již v nové kaple
svato Jakobské nad Ivančicemi,spa
třiti lze. Za obraz ten i s rámem
pozlaceným dala jednota 480 zlatých
na. stříbře.

Ve schůzce jednoty panenské
dne 29. prosince 1850 zastřely se
nadobuneurčitouobrazyjednoty
závojem černým, a tu sděleno
jest bylo sbromážděným, že jednaz
panen jednoty zapomnela se a po
hrdla klenotem, jenž se nedá na
hraditi nížádným zbožím toho světa



— věncem panenským; avšak
doloženo, že jednotě nepřipomíná

se půd nelhal-né sestry proto, abyb oudilou soudila, nébrž k tomu
onci, aby nad jeiím duchovním úmr

tím truchlila, a za nové oživení
cestou pravého pokání se modlila.
S pláčem usedavým pak řikalo ve
liké shromážděním ni litanie o
svaté Marii Magdalenskó, aby
Bůh k její přímluvě ráčil sestře
hleslé a všem přítomným dáti slzí
kajících. Padld osoba, jejiž jmeno
ve schůzce neproneslo se, ač sta
rostkou v seznamu panen jednoty
vymazáno bylo, jsouc nemocná, dala
prosili ředitele jednoty, aby ji na
vitívil, a prosila ho a celé jednoty,
jížto byla takový zármutek způso—
bila, za odpuštění _ Na slavnost
očíslování Panny Marie roku 1851
závoje černé seimuly se k rozkazu
ředitele s obrazů.

Ve schůzi dne 23. února 1851
ozndmeno 'est bylo jednotě, že na
Renč vsadlily se drěbi-ízy na pa
mátku pannám kláštera Oslavanského
na onom místě, kdežto vedlé obrazu

rastaróho Žižkovci shodili je do řeky
gihlavky proto, že chtěly věrny
ostati svému slibu, čistotě panenské
a svaté vil-e Jednota uzavřela,!e na
svůj naklad místo to l'emčni v za
hrádku, aby osvřdčilaiterak v ucti
vosti má oběti nevinné.

Kdykoliv Tomaš Procházka
dostal knihy z Dědictví obého na
Moravě i v Čechách, jichžto mu eo
zakladateli ve čtveru výtiskův dal
vano, pokaždé losem rozdával je
mezi spoluoudy jednoty panenské.

Schůzka v neděli 4. adventní
téhož roku 1851 lišila se od schůzek
obyčejných zevnějěí úpravou době
roku církevního přiměřenou. Okna
byla zastřena, a jenom u kříže ho
řely dve svíce. Vše mělovýraz smutku
atouhy o světle. Schůze zahájila se
pisni 'anskou. Před ukončením
zpěvu zhasly se svíce. Čirá tma na

181

značovala temnotu v předpeklí,kdežto
arciotcove toužebně očekávali světla
vykoupení svého. Po malé chvíli
zdvihla se opona, a všemu shro
máždění obievil se obraz narozeného
Syna Božího chvojím ověnčen ' upro
střed sedmi jiných obrazů. aličke
družičky držely v ručinkdch hed
bávné stužky s hlavního obrazu
snešeně. Opodál stál ozdobený a
bohatě osvětlený strom vánoční, na
vrcholu nesa velikou svíci roažehnu
tou. An shromáždění v radostném
tanulo úžasu, vystoupil chlapeček,
a přednášel deklamovdnku c na
rozeném J esuldtku. Že deklamovdnky
ty pochodily z duše a : péra To
máše Procházky, nett-ebapřipomínali.

Roku 1853 konala se poprvé
slavnost vánoční v kosteličku
svato-Jakobském po odpoledních
službách Božích v den narození Páně.
Ditliy skládaly koledu u ieslíček na
dostsvcní téhož kostelíka.Roku 1857
pak o téže slavnosti jeslíčkové při
neslo 12 pastýřů, chlapečků zrodin
zámožnějších, Božskému Jesnlátku
darem: střevíce, punčošky, bačkorky,
šátky a knížky, které se v příští
schůzi jednoty panenské ve škole
slavně rozdávaly dětem rodičův nej
chudobnójších.

Kterak jednota tak početná
zvyšovala velebnost a pobožnost
veřejných slavnosti církev
ních, damysliti lze seiest z příkladu
iediného průvodu konaného u príle
žitosti slavného prohlášeni verouky
o nepothrněném početí blahosla
vené Kudičky Boží v neděli šestou
po \'clikonoei roku 1855, v nčmžto
sestry jednoty všecky bíle odény
pod věnci zelenými společně zúčast
nily se.

Jednota má vlastní písařku,
kteráž dopisy k sesterským jednotém
obstarává, & vseliko zápisy v knize
činí, čím ovšem i ve slohu zdoko—
naluji se panny, Cožjim, provdaji-li
se, zajisté prospěšno jest. 0 pro
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Spěchu, jehož nabývají všecky je
dnoty té účastnice, neli-eba slov
šiříti, jelikož viden jest z toho, co
se bylo o činnosti jednoty napově
dělo.

Nezbývá mi již, než abych

jednu stránku působeni jednoty ganenské také ještě naznačil 8,0 ů
vodnil číslem mnohomluvným. Učaat—
nice jednoty skládají měsíčně neps
trný příSpěvek dobrovolný do po—
kladniee, z nížto se od roku 1849
až do konce roku 1856 vydalo na
podporu chudobným sestrám v no—
moclch 19 zl. 45 kr.; za knihy a
časupisy 40 zl. 46 kr.; za obrazy
519 zl. 5 kr.; za světlo ve schůz
kách jednoty a pro kostel 58 zl.

23kr.; na mše svatá na. dobrý úmysl
jednoty 11 zl. 57 kr.; ua rozličná
vydáni k účelům jednoty v účtech
zevrubně vytknutó. 130 zl. 52 kr.—
Tuto však vzpomenuto není sbírek
a darů, kteréž z jednoty přihodil v
posledních rocích budovanému čo
stclu svato Jakobskému, při jehož
stavbě panny polovici ručných prací
na se vzaly a vykonaly nezřídka
pl-i měsičku, jelikož za dne bylo
jim konali práci v domě a na poli
rudičův.

Panny dobře vědčly, že všechen
zdar jednoty jejich po Bohu vý
hradne toliko moudrému, oběti
vému vůdci svjému děkovatijcst;
a odtud ona neobmezená úcta, jížto
největší část z nich k němu zaho
I'ela; odtud ona právě panenská něž
nost, s kterouž jej v pamětné knize
svójmcnujhdrahým, včhlasným,
neunavcným, velcučeným, vc
lcváženým, velcetčným, dra—
hocenným, důstojným, vele—
zaaloužilým, milovaným ředi
telem, přítelem, rádcem, ot
e em ;“ odtud ta ustavičnů snaha, aby
mu vždy nových radosti působily.
Ke dni jmenovin s mnohuu slávou
vyhledávaly jej, aby mu v básních
projevily přání všeho blabaa vděčnost

svou; on pak ve své skromnosti
kdykoliv mohl, vyhýbal se podobným
poctem nůpadnějiim, a. zakazoval II
je navždy. Panny, vědouce, že nikdy
nepřijímá darův pro osobu svou,
ke dni tomu obyčejně překvapily_
jej nějakým vzácným darem pro ko—
stel, nebo pro zamýšlenou kapli!
svam Jakubskou: krásnou bohate
vyšívan'vu ětólou, poduškami oltar
nlmi, rochetou, kunvičkami a. t. d.

Mějž tuto mista svého konec
jedné z básni zmlněnýcb,jl£to je—
dnota panenská překvapilajej o sou
kromém koncertě v avatvcčel' jeho
jmenovin.

Sotva národnosti duch
robudil se z hrobu zlého,

med se do národa mdlého
proudil nový spasný ruch;
slunce národností hned

vykouzliln rajských růži,
ježto vzali statni muži

tvoříce z nich lidu med.

V předu statných mužův těch
také Vy jste na Moravě -—
Otčc milý, v slušné slávě

od hodných ctěn ode všech.
Luka, kteráž Boha, lid

skutkem obejmout se snazi,
ta nás Vámi slastně blaži,

ronlc všude mír a klid;
Onat jest již plným krás

sluncem ve Vás samosvětlým,
jež svou mocí květům zkvětlým

připodobnit chce i nás.
Bože, Ty jen můžeš dat,

a krOm Tebe žádný jiný,
za vše lásky plné činy

důstojný a slušný plat;
TY M" 2 nebe skýtej zbroj

VB idmvl & v dlouhém věku,
by mOll' proti pýchy vzteku

leUho láskou vésti boj.
V nás cu vštipil k slávě Tvé,

roaou milosti rač vložit,
bychom nepřestali bažit



po tom, k čemu On nás zve;
tim zas my Vás budem blažit,

& Vám vzdávat díky své!
Na konci svého článku o je

dnotě panen v Ivančicích kladu
slova,kterážTomáš Procházka
napsal na prvním listě druhé knihy
téže jednot : „Ncnadáíi jsme
se, zakládyajíee první knihu,
že budeme hotoviti druhou.
Pán Bůh zohnal, &množily
se ůdOVéjednoty navder
vnějším ivniterním neptá
telům. Střídaly se schůzky
zhusta, &dějepis jednoty na

lnil brzo v knize prvni vy
ázané místo. Dejž Bůh, aby

jednota. ješte mnohá léta po
trvala, aby její bluhonosní
činové tuto knihu brzo opět
naplnili, &z smýšlené dobro
v životě pospolitém uskuteč
nili. Silně doul'ání máme v
Pána, jenž všelikým k Jeho
cti & slávě čelicím snahám
Svých milosti ncodpírá, né—
brž jich hojně udílí, že i tuto
jednotu naši před brzkým
rozpadnutím všemocnou rn
kou Svou chránitibude. Spo
leháme také na mocnou pri
mluvunejblahoslavenejěi
Panuy'llsrie, pod jejiž o
ehranoujednotastoji,avěeeh
svat 'ch a světic Botieh.“

I\a slavnost všech svatých, 1857.
Ač jsem sejit zminil, povrchně,

kterak jednota panen vděčnost sv0u
na jevo dávala ctihodné-mu vůdci
svému, přece ještě nucena se vidim
ptidati nekolik slov stránce této.

Svátek sv. apostoli Tomáše,
den jmenovin jeho, býval pro jedni. tu
vždycky dnem důležitým. Roku
1852 překvapila jej jednota iláštnim
způsobem, slevilst se slavnost
narození Páně ve čtvrtouneděli
adventní ve škole; den sv. Tomáše
připadl právě na neděli tu. Pri jeho
vkročení ]: slavnosti byl oponou za.
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stí-en strom vánoční osvětlený & ovo
cem pro děti chudobně přeplněný;
nad stromem skvěl se obrss naro
zení Božího, a od nim klečel chla
peček, jenž mě přednášeti báseň o
narození Páně; na. stěně nevědel:
byl obraz průsvitný knězi Tomáši
ke eli. Po písni vánoční vytáhla
se opona, a za ni objevily se zra
kům všech nejmeněi dvě družičky,
z nichžto každá měla vám s kytici
s chlapeček věnec mírtový. V tom
okamžení vystoupln z úkrytu svého
družičku větší, a přednášela přání
skutečně pí'ckvapenému knězi, jenž
výjevy podobné sobě zapovídnl s
je \šemožně zamezoval. Po přání
zapěl sbor zpěváků v pozadí sia—
vnostni čtverozvuk. ——Roku násled
ného podařilo se mu podobné uctění
sebe překaziti. -— Roku 1854 však
jednota uchystala mu bílou itóiu,
na níž lilije, růže, hrozny a klasy
pšeničné ryěity byly, &.ktercu sobě
do hrobu zvolil ——a ta podala se mu
v den jmenovín s básní touto:

Dřív než sluneo vychodí,
na horu Vás vyvodi
svatá touha po výšině,
kdež hned všechen trud Váš mine;
ani těžké břemeno,
co Vám tlti rameno,
v denní pouti nepřekáži,
pevnou vůli neporáží.
Ve slavné tam samotě
anjel v svaté ochotě
zbožného Vám ducha světí
k nejsvětější ku oběti.
A když slunce v loučení
červeně so rozpřní,

všsíláte k Bohu prosby,a y zvrátil trestův hrozby.
Odpověď pak přehezká
dává se Vám z nobeska;

anjel Vám ji nevypovi,šeptá ji však slavi ovi.
. My dnes všechny : mnohým dlkem

vestíme Vám se slavíkem:
„Již je pomoc na cestě;
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zajde pýcha ve městě;ch adnost, tupoat, malá víra
v novém živlu odumírá.

. Novou mlád jak květiny
Vy jste ělechtil jediný,
proto ona Vám, jak může,
strojí lílije a růže.“

Roku 1855 k témuž dní je—
dnotou mu dána jest byla alba;
roku1856skvostný pláětiček
na ciborium, zlatem v ívaný,
pro nový kostel svato Ja obský;
a roku 1857 červená bohatě
zlatemv ělvaná itólaso slovy
věitými:„ ho másladkě jest, a
břímě má lehkě!“ Báseňdar ten
provodící zněla:
Za císaře Konstantina
před křížem lid ruky spíná:
v lidu mnoho statných rekli

Křeslovútných toho věku;de kde již se kříži keři,
zjevnou k němu láskou hoří.
S kí'íže svítá věčná spása,
s kříže Christus sám nam hlásá:
„Jho má sladké “est mým věrným,
kříž můj zbraní bojům pcmým;
kdo chce v slávu se mnou vjiti,
kl'íž svůj na se musí vzítil“ —
Kríž jest naěím milým heslem
kl-iž nám zůstaň mocným veslem.
Milovníhům Pána Christa
oslava se v kříži chystá.
Taková z úst Vašich slova
sbor náě vděčně v srdcích chová;
na úlevu velke tíže
dáváme vám známky kříže
s lěskou jako zlato čistou,
s čákou rajské zpláty jistou.
Račte nás i dále vésti,
učte nás svá kříže néeti,
bychom věrně setrvaly,
v ktižich Christa sledovaly.
V oblacích až kříž se zjeví,
chceme vkročit mezi děvy,
kteréž lampy naplnily,
aby chotě slušně ctily.
S nimi chceme v nebi bývat,
! Vámi kříži slávu zpívat.

Dá se mysliti, že podobně ůcty
vděčnou jednotou proti vůli "eho
prokazovaně, byli Tomáěi Proc z—
kovi na. velikou těchn v nel-ídkých
trudech, a milou odplatou za pěěi
neunavnou, jižto byl věnoval jednotě.

15. Jednota ulužův katolických.

Jednota mužův katolických v
Ivančicích působením kněze Tomáěe
Procházky povstala a k jednotě ka
tolické slovanskéhojazyka na Moravě
co čt rycátá filiálka přivtělila
so ro u 1850. Důst. p. děkan
Ignác Htipě, byv požádán, ab
řízení jednoty této na sebe pí'ija
žadatelům výslovně radil, aby si k
tomu konci Tomáše zvolili, ježto
jemu v tom překáží vysoká státi.
Tomáš i této správě podrobil se mi
lerad. Během času nabyla jednota
104 spoluoudy. Ve schůzi na slav
nost neposkvrněného početí Panny
Marie r. 1852zvolen jest byl městský
radní, p. Jan Kočí, jednohlasněza
starostu jednoty, na nějž jednatel
a dočasný ředitel kněz Tomáš řečí
slavnou skládal veškeré vinnosti
nového úřadu čestného a diiležitěho,
z nichžto za hlavní vytknul uskuteč
nění nejhlubšího pi'áuí jeho, celého
města a všeho okoli: totiž nově
zbudování kaply svatého Ja
koba v Nových Horách nad
městem, kteréž tim se stalo a
zůstalo hlavní úlohou a popřcdnizá
sluhoujednoty, jejíž vůdcem arádcem
i v této věci byl ovšem Tomáš
sám; nedá! se zajisté pochybovati
o tom, že bez jeho podivuhodné
činnosti a obětavosti Ivančice do
posud ——asnad nikdy neměly by
kaply tě mileně, kteráž byla před
mětem touhy všech od šedesáti roků.

Jednota katolických mužův od—
b vala až do prvního čtvrtletí roku
1 58 schůzek 99, jichžto protokoly
zevrubně a smnohou bedlivostí psány
jsou v knize: „Nedělní zábavy



"" Povzbuzení průmyslu v
Ivančicích“ v oddílu:„Dějepis
jednoty katolické zdej lít“vlastni
rukou jednatele Tomáše na 47 vel
kych listech.

Mámvliž tuto oběírně vypsatí,
kterak měšťané Ivančičtí jednotou
katolickou nabyli potřebného stře
diěté. v němžto se po odpoledních
službách Božích ve dny svateční
shromažďovali a sbližovali, výborné
a prospěšné zábavy nalézali. od schů
zek ducha moruých a nedůstojnýeh
se od vrscovali, a tak den sváteční
chvalítebně světili? Čí mdmliž vy
pravovati. kterak spolnoudové jádr
nýmí články naších časopisův ve
řejně čtenýmí se vzdělávali, ve víře
a ve cnostech křesťanských se utvr
zovali, o lichostí spisův protinůrod
ních se přesvědčovali :! nejedni z
nich i v řečnění veřejném se eví
čili? Či snad mám psáti o tom, iak
se účastníci schůzek těchto společ
ným zpíváním našich velcbných písní
starých i nových šlechtííí a pro ve
řejný zpěv kostelní připravovali?
Tou měrou bych se vydal na po

isování blahodatné činnosti jednoty
atolícké vůbec. an mám nakresliti

působení Tomaěe Procházky v
jednotě Ivančické.

Považme, že Tomaš Pro
cházku, když byl několik hodin
v posvátné zpovědnici ztravil, sla
vnou spívanou mši svatou sloužil,
horlivým kázaním a křesťanským
cvičením buď v kostele nebo v nc
dělní škole se unavil, hncd po od
poledních službách Božích do schůzky
jednoty sc ubíral, aby ji časem až
do samého večera řídil. I kdyby
tam byl mlčky přítomen byval, byla
by to nhčt nemalá; avšak on sám s
hospodářem kapíy svato Jakubské
v každé schůzi vydával počet z příjmů
a výddní na stavbu; on sám čítávaí
dopisy úřední na stavbu se vzta—
hující, ježto obyčejně pro neěetření
nůmdnosti naší : němčiny na jazyk
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náš překladsti musil; on sim vy
světloval doby a obřady církevní ;
on sám poukazoval na život sva
tých; on sám povzbuzoval řečí
moudrou k ntbožnému v rodinach
obcovací, ětřídaje se s některými
měšťany ve čtení stati zajímavých
a povzbuzujících, tak že jest se
věru divíti, kterak stačily nevalné
jeho síly tělesné k dílu téměř obro
vskému. Marně bych se o to po
koušel. abych jeho činnost vjednotě
katolických mužův dostatečně vy
psal; o té by se plnou měrou pře
svědčil jen ten, kdož buď ve schůz
kách osobně býval, anebo kdožby
nadzmíněné zápisy zevrubně přečti.
Vytknu toliko jednu stránku dotyčné
činností jeho, totiž péči o zbu
dování knply svatoJakobskč.

Jeho radou a snahou vypravila
se vyelanstvo z jednoty k důst. p.
děkanovi s prosbou, aby úmysl jc
dnoty ve směru tomto u přísluš
ných úřadů podporoval; jeho pérem
psali se žádostí o církevní povolení
stavby k chdůstojnějšímu biskup—
ekému orpinzrittn; jeho rukou vy
pravovalo se dopisování k úřadům
politickým; jeho písmem v zyvaly
se knězi, rodáci Ivančičtí, peně
ž t příspěvkům na stavbu poměrně
ve mi nákladnou; pod jeho vedením
v pondělí velkonoční r. 1852 veškeré
shromáždění jednoty ohlédalo zri
coniny starého kostelíčks, a usneslo
se, že nová kapla má. se v rozměru
větším stavěn; k jeho slovu p. Jo
sef Lilich bezplatně postoupil
potřebné k tomu rostoryzvlaetního
pole svého; ]: jeho vyzváni nabidli
řemeslníci na mnozc zadarmo prace
své, a jednota mužův i panen roz
dělili se na polovici o prace ruční
při stavbě. V svatvočer sv. Petra a
Pavla roku 1852 přistoupili členové
výboru obou jednot ku svaté zpo
vědí & po nešporní pobožnosti vyšli
s Tomášem na zboremětě čedesátileté,
s něhož nábožný kněz činil příleži
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toshi řeči 1: přlt0mným; po ní a
po modlitbě společně slavně otví
rala se půdu pro základy nového ko
stela. Svému činnému jednateli po
boku konaly obě jednoty statu! a
ohětivě úkol svůj vznešený, a'tudyž
průčelí a klenuti, jakož i .mnobé
věci no'véhc stanu toho právem nesou
znak jednoty katolické: kříž,
korouhev a věnec. Měst-)přijalo
povinnosti patronátní na sebe, mí.-—
ětanstvo skládalo ochotně příspěvky
své, panny přinášely zděděné dukáty,
uschované stříbrné peníze a zlaté
prsteny; majetnlci potahů, nemohoute
ve dne posloužiti, přiváželi v noci
stavivo; panny z jednoty, v hodi
nách denních pracovavěe v domác
nosti nebo na poli, přiměsíčku při
nášely na horu dosti vysokou cihly
a vodu, zpívajíee planě nábožná;
obyvatele okolních vesnic bez vý
slovného vyzváni dostavovali se s
vozy a nástroji ručními, a předsta—
vení obei nepřifai-enýeh přiná
ěeli sbírky k tomu konci zařízené-,
iičžny'mi panen rukami pracovaly a
zlatem vyšívaly se podušky oltářní,
štoly a jiné potřeby kostelní, a a
cínu po dědovi zděděného povstaly
konvičky ke mši svaté pro kostel
svato Jakobský. Hospodin žehnal, a
svatvečer dne narození Panny Marie
roku 1853 již videl Tomáše Pro

“ eházkn klenutí nového chi-tmu pr
slední cihlou uzavírati. a- slyšel jej
na klonutí tom s blažený-mizedníky
hlasitě se modliti; přednímu z nich
dal u té příležitosti na památku
svou knihu „Putovhií Christa
Pána.“

Když se pokladnice jednot
velikým vydáním vyprázdnila. k
vyzvání Tomáše Procházky velko
vémého shromážděni jednoty ka
tolické zazpívala píseň k svatému
apostolu Jakubu v 11 schůzi roku
1854, a nesnáze v napotomnícli dnech
menšila se.

Mladenci ochotně uposlechli vy

hídnutí jeho, a s nemalým nama
hdním i v dobu noční stavěli teras
kolem kostela, aby na prostate
rozšířené lípy kolkolem vysázeti se
mohl .

Ěne 16. června 1854 slavně a
nábožně budoval se základ k oltáři
ze dřeva ueěňového dle nákresu
páně Helichova, jehož obrazové
sv. Petra a Jana jsou na něm vedlé
staré sochy sv. Jakoba, kterěžpo'iO
roků cd zboření kaply staré stalana

obočním oltáři u křestitedlnice v
kostele městském.

Dne 20. srpna téhož roku v
slavném s radostném průvodu nesen
jest byl kříž na věž svato Jakob—
skou, posvěcený důstojným pánem
děkanem, spolu i s bání a mak
ovicí na horu, kdežto Tomáš Pro
cházka z kazatelny ověnčenépřečti
lidu shromážděnému listinu památní
na pergaméně, anaž i s penězy
stříbrnými do makovice dala se, a
pak činil příležitostní řeč slavnostní.

V napotomních měsících v kaple
již konala se slavnost ieslíčkově,an
se mezitím děl ostatni potřebné a
pravy. Tu plížit 15.srpen roku 1857,
apřineslTomáši Procházkovi
největší odplatu za starostí, práce a
oběti veliké; na ten den slavil jeden
z jeho bývalých žáků, . Jan Sc-'
dláček prvotiny kněze e, a odpo
ledne vedl slavný průvodk svatému
Jakubu, jehož stará, avšak důkladné
obnovena socha nesla se z farního
chrámu na horu do stánku nového.
Veškerá. jednota panenská pod věnci
zelenými zvýěovala krásu průvodu
velebného, a kolem chrámu nového
nejstarší měšťané Ivančičtí, jenž na
vlastní oči své byli vidúvsli starý
kostel, nesli kříža sochujmenovanou
na nosítkách, a tak vešli do koste
líka, kdežto socha na oltáři umístila
se, a To máš Procházka měl
kázání slavnostně.

Slavného vysvěceni kostela svato
Jakobského dne 29. července 1858,



v němžto první mši svatou sloužiti
sobě byl přál, nedočkal se Toméš
Procházka, a tudyž místo něho
obětoval ji tam Hospodínu jeho
přítel,důstojný p. professors
starosta Dědictví sv. Cyrilla
a Methodia, František Sušil
u přítomnosti 37 kněží po slavném
kézanidůstoinéhop.doktora Jenn
Bílého, faraře v Předklášteříu
Tišnova, nyní poslance na sněmu
Moravském a v říšské radě. Slavnost
tu nechci obšírně vypisovati, jelikož
d0posud živě cítím, kterak radost
všech přítomných kalda se nepří
tomností toho, jenž se nejvíce na
ni těšil, avšak řízením Božím jako
druhdy Mojžíš na zaslíbenou zemi
jen duchem svým zbožným na ni
pozírati směl; bylut to zajisté koruna
všeho zepiréni sebe, kteréž mu ne
zpytatelnit prozřetelnost Boží byla
po všechen život velikou měrou
kladla na ramena trpělivá.

V svatovečer řed slavností tou
po klekéní, v 9 odín objevil se
kostel svato Jakobský nad městem
v polokruhu smolných ochodní,ježto
s ohňostrojem a hud ou přilákaly
veliké množství lidstva domácího a
k slavností přišlého na horu. K 10.
hodině ubíral se pochodňov ' průvod
s hory ke město, a přic ázeje k
novému hřbitovu učinil zastaveníěko
u hrobu nedávno pochovaného To
naéše Procházky. Hudbaumlkla,
nosiči pochodní Opstoupli hrob ověn—
ěený a bohatě osvětlený, a po smu
tečném čtverozpěvu veškeré množ
ství s pláčem hlasitým konalo mo—
dlitby společné.

Poslední doby kněze Tomáše.

Co v oddílu tomto psáno, po
chodí ponejvíce z péra ptihuzných,
v jichžto domě otcovském kněz
Tomáš poslední života svého měsíce
ztrěvil, az péra pannyTeresie Svobo—
dovy, starostky jednoty panenské,
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snaž mnoho hodin každodenně u
jeho lůžka smrtelného byla dlela.

Téměř tři roky hledala ovatžlivé
nemoc prsní drahocenné avl To.
mášovo, a přece stíle s toutéž jako
kdy jindy horlivostí pracoval na
vinici Páně s neunavnou peči o
blahu rodiště svého. Ani rady léka—
řovy. ani proseb příbuzných a přátel
svých, by se šetřil, nevšimal sobě.
Když mu pisatel života jeho při—
mlouval, aby pozdravení svého hledal
asi dvouměsíčním pobytem v Ro
žnově svou ho'ívou žincicí privat-'
ném, pravil; „ mřel bych tam
touhou po Ivančicích!“ Ta
ková byla láska jeho k městu rodnému
a jeho obyvatelstvu.

Později, když otok jevil se na
těle, také marné bylo přimlouvénl,
aby šel na odpočinek dočasný. Do—
kud jej nohy unesly, nepopřál úlevy
sobě; až pak konečně v měsíci dubnu
roku 1858 pro úplnou ccháblost
ti la blahoplodného úřadování e\ého
vzdéti se musil.

V roce předchozímv Pa'nu zesnul
Ivančický farář a děkan, důst. p.
Ignéc Hůpš, po němž faru admi
nistroval. V tu dobu nepochybně
již zárodek smrti v sobě nosil; avšak,
že proti všemu očekávéní, při svých
devět a. dvacetiletých zcela krom:
byčciných zásluhách na patronétě,
na němž ze všech žadatelů nejstarším
knězem byl, a navzdor odůvodněné
všeho měšťanstva žédosti u patro
nátního zástupce, přece farářem v
Ivančicích nestal se: to ovšem ury
chlilo konec jeho vezdejší činnosti a
strasti. Byla! to, každý se toho může
snadno dovtípiti. jcdna z nejkratší
šlch ran, ač se o tom nikdo a nikomu
s nějakou kyselostí nezmínil

Že již tušil blížící se konec
svůj, vysvítá :: nejedné rozmluvy
'eho. Některé z jeho výrokůvv do—
ách posledních uveřejňují zde proto,

že jasně osvědčují jeho smýšlení a
přesvědčení, čehož vyžaduje věrnost
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životopisné, a doklddém, že následné
příležitostné řečijsou doslovně z ieho
úst na papír přeneseny.

Na slavnost svatých tři králův,
dne 6. ledna 1858, odevzdal albu,
kterouž mu jednota panenská před
léty v den 'menovin byla věnovala,
starostce i noty s těmi slovy: „Vy
parte mi ji; až umřu, dáte mi
ji do hrobu i s bílou štólou;
štólu červenou pak odkazuji
milému svatému Jakobovi pro
kazatele v den svěcení jeho
kaply.“ Starostka jala se těsitijej
l'koue: Až přiide jaro, bude
za slépel“ — On však ii pravil:
Nechci leim býti neupřímný;
toto jaro bude posledni života
mého; jen kdyby mne PánBůh
posilnil na postní kézanll“ —
Starostcc rsdící, aby postních kázaní
na sebe nebral, řekl: „Nechci
pl'ed Christa Pána před
stoupiti jako nájemník.Chri
stuspracoval aždo umdlení;
a učeník neni nad místu.“
Slovům starostky: Neračle aspoň tak
dlouho jak ubyčeině klienti“ — od
větil: „Když vystoupim naka
zatelnu, a vidím své drslhé
posluchače, necítím žadné
slabosti a nemoci. Múmt Vám
jeětě mn obo domlouvati,
abych ušel sondu Božímul“

Na květnou neděli. dne 28.
března, oslovil starostku jednoty
vstupujlei k němu l'ka: „Sotva

Leem se Vais dočkal! Mamtémcosi pěkného Hei. V Ně
mecku zemřel farář, bývalý
prul'essor, na vysílení; měl
vedlé sebe člověka, kterýž
mu všechen život ztrpčoval,
pověst dobrou a.zásluhyjcho
ztenčoval. Když se ho tézali,
kterak iej tak trpělivě snášeti
může, odpověděl: „Může-li vos
za to, že píchá? ljemu jest to
přirozenol“ —-Tot mne těší, že
to jest pěkna shoda. I je umru

na vysílení, a mám také ta
kového vosa vedlé sebe. Ale
jestli pak jste i Vynepřátelům
mým odpustila?“ — „Anol“ —
„Můžete-li se bez kyselosti za
ně modliti'ť“ —- „Oh, kdyby mne
neučil priklad mého Spasitele apří
klad Vaší Velebnosti, nevim,cobyeb
si počalal“ ——„Připravujcte mi
sladkou hodinku, modlíte-li
se zanepřételé Pán nenadarmo
volů: „Zapři se!“

V pondělí velkOnoční, dne 5.
dubna, mřl posledni késani. Řeči
dojimavou napomínal lid shromáž
déný, aby nepřátelům svým odpouš
těli, a vzájemně se milovali. Ké
aani to bylo jako smutným lou
čenim. S nemalým namahdním
ukončiv ho, musil uložiti se, a odtud
den ze dne na těle hynul. Téhož
dne pravil navitivivčí jej starostce
jednoty panenské: „Zytra tedy

ůjdete do Brna, a koupíte bed—
bavnou látku na korouhev pro
mládež školnl, a patřičné věci
k vyšívání. Pod obraz svatého
Aloisia dáte hrozny a klasy

ieničné: pod obraz svatého
lštanislava. arabesky. P0pílite
si s první stranou, abych ji,
nežumru videl. Třepení a o
statní ozdobu učiňte dle obrazu
v časopise „Ozdoba církevnl,“
aby měli žéci vždy na očích
patrony svaté nevinnosti.“

V nemoci jevíval často popřcdni
přání své, aby slavnost sveeoni
kostela svatc Jakobskébo skvěle
konala se, a pleséval, když mu
bylo některého dne lépe, této se,
kterak pracovati bude o své úloze
s radostí ——byt i ve smutném stavu
choroby. Obyčejná průvodkyně ne
duhův prsních — náděje — osy
vala se časem i u kněze Tomáše.

Jako za dnnv zdravých, tak
i na loži bolestném pamělliv byl
nuzných, pou'lajejim věci nakou
pené do domu, nebo připouttžje ebu



dobných k sobě, by jim almulnu
doručil.

Nemoc horšilo.se každým dnem,
tak, že již bez podpory ani posvět
nici jíti nemohl, nicméně však kaž
deho večera před spaním vedlé lůžka
sveho na kolena se vrhal a
bolesti mnohou, a promluviv k sobě:
„Pokloň se tělo před Pánem
svým,“ kleče buď hlasitě buď po
tichu modlíval se.

V svatvečcr sv. Jana Nepo
muckého, dne 15. května, přititilo
mu velice, tak ie nebyl s to mluviti.
Ležel a tiše trpěl. 0 deváté hodině
večerní promluvil: „Kdybyste
mne mohli na lůžku mém do
Prahy nanésti, Oki-al bych
alěvou, ktera se tam koná
ava tému Janu.“

V měsíci květnu navštívili jsme
jej z Brna a důstojným p. profes
sorem Sušilem. Bylo nám trudno
viděti jej na loži sesíáhlěho. S pa—
trnou podllnoatl vyptával se nás
po Melitoslecb Církve svaté &vlasti
milonů; o nemoci sve pak nemnoho
mluvil. Vybídnuí nas, bjchme se
ili podívat na dostavený chrám
svato Jakobaký. Navrátivěe se pro
jevili jsme upřímnou radost z nové
svatyně, a je odal jsem jemu roz
květlou větví u hlohovou od av.
Jakoba. Pl.-i'al ji a přiložil k nosu,
a vzhlédna l: nebesům významným
a mně srozumitedlným pravil hla
sem: „Oh to voníl“ Při oběděse
děl a námi za stolem, a b ] vesel;
častoval nás vínem ze své o vino
hrddku, které! uschovaval ke mši

svaté v kanplesvato Jakobské. Loučíce se s m byli jsme přesvědčeni,
že jsme jej naposledy živého viděli.

V sobotu odpoledne pled sla
vným hodem Božím svatodušním,
dne 22. května, pravil příbuzným
svým: „Zítra bych rád šel ke
atolu Páně; toužímt vroucně :o
Chi-istu Jeiliil“ Otůzce:„Ráčiteii
k sobě požadati here?“ odpověděl:
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„O nikoliv; půjdu do chrámu
Paněl“ — Ndmitee: „Vždyť rěčlte
býti příliš slábl“ odvětil: „Tedy
pojedu! Nerad bych lid rmou
til! bylby shon, kdyby zveděli,
to jsem tak blizek amu-til“
V neděli svatoduění vpravili je' do
vozu sjednaného, & tak přiše do
kostela, vykonal svatou zpověd a
byl na mši svaté, o nlěto po přijí
maní knězově i sám také přijal a
vroucnosti nejsvětější Tělo Plně.
Když se byl domů navrátil, lomcovala
jím strašná zimnice tak, ze se myslilo,
te přišel konec živobytí jeho. Odpo
ledne téhož dne pravil starostce je
dnoty: „Milá dcero, dnes měl
jsem krutý boj; zlý duch na
mitky činil mi a mne lákal aby
mne zdržel od svatého priji
maní; ale přemohl jsem a po
mocí Boží úklady jeho. Ted
jest mi blaze; spojil! jsem se
opět s Bohem svým. Podej
tež mi růženec, abych se nemý
lil, konaje pobožnost tu milou.“

Na slavnost Božího těla , dne
3. června, odpoledne řekla mu se
stra jeho: „Dnes dopoledne Vám
musilo býti lépe, nebot jste se
modlil tři hodiny sedě v posteli !“
— Odpověd: „()h nebylo mi do
bl'e; ale Pán volá: „Vnut vjíti
k večeři velikél“ a já jsem ne—
chtěl zůstati za lotem. „Zapri
ael“ vyzývá mne Šlistr mojí“ —
Sestra: „Ale vždyť jste dopoledne
ničeho neokuaill“ — On: Přijí
mal jsem duchovým : ůsobem!“

V pátek po Božím ěle, dne 4.
června, pravil starostce jednoty:„Po
aaďte se blíže; musíme pro
mluviti o svěcení kostela svato
Jakobského. Bude korouhev
školní hotova? —„Anol“ — „Ale
antipendium, jak jsme si přáli,
nebudeme mitil“ — „Budcmel“
„Vždyť pokladnice jednoty
jest vyprázdněnal“ — „Učiníme
sbírku mimořádnou, a s pomocí Bott
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všeckozaplati sel“ —-,Nnžeftedy
vyěijete obraz ev. Jakoba do
prostředku. A co dáte pod ve
lebnou avátoet'ť“ ——Prostěradlo
vyělvané s obrazem Panny Matici“
—„Uvidim-li hoještč?“ — „Ano,
hned zítra!“ — „Nu dobře:“ -—
„A jak mile bude sntipemlium ušité,
ukáží ho také Vašl Vclebnostil“
— „Oh, na to se již podívám a
výsostil" — l'nk nařizoval i vše
oatatnl, co 56 melo státi do E\ěeeni
a při cviceni kostela. Starostka pak
mu již přimlouvala řkouc: „Prosím,
račte si odpočinout; nit-ita býti velmi
unavcnl“ -— Un však odvětil: „Mu
síme si to pověditi, pokndjsme
ještě zde; až mne nebude, bn
dete bez rúdce!“ — „(), nekor
mutte nás, Velebný Panel“ — „J ižto
jinaké není; Pán mno volá! Až
přijdu ke Christu Pánu, v Nějž
silně doufam, Jejž nade vše
miluji, budu se přimlouvati za
Vás, aby nevyhasla víra v městě
našem!“

V neděli, dne 6. června, po
odpoledních službách Božích sešla
se jednota panen vjkostele svato
.lakobskóm, kdežto a ůpěnim a phi—
čem prosily IIOSpodina o uzdravení
předrahého ředitele svého. Po vy
konaná pobožnosti navštívila jej
starostka, a nemocný oslovil ji tka:
„Modlilyjate se za mne! Do„
bře jste učinily-,budu toho brzy
potřebovat; ale zdraví na Panu
Bohu pro mne nevymahejte;
Christus Pán se modlil: „Otec,
nc má, ale Tvá. vůle se staň!“—
Ještě jl mnohou radu daval pro udr
žení jednoty panenské; jeho posledni
slova lásky k 'ednotě byla: „Po
zdravte všec y panny. Děkuji
všem za jejich lásku, a pro
elm, aby se ze mne modlily.
Ai přijdu před tvá!- Ženicha
duši panických, prositi budu
se Vás, byste neklesly. Ale i
Vy utíkejte se často !: Nejsvě—

tějělSvátosti, a zajisté najdete
útěchu & posilu v boji života
vezdejšiho! — Pohnut af. k pláči

_propustil starostku jednoty.
Na večer téhož dno'bylo nej

hni—e.Jistý muž navětiviv jej prosil,
aby si dal ještě jednoho lékaře :
Brna dovézti, a nabízel se, že půjde

sám časně zrána pro něj. Nemocnímu pravil, aby, nezli pujde, ještě
němu přišel. Když pak pbede dnem
se dostavil, řekl jemu: „Nechoďte
nikam. Marná byla by cesta
Vaše. JestliBůh, v Jehož moci
jsme, nepomůže, žadná lidská
pomoc neprospěje mi. Jakby
při tom bylo lékaři, jenž ke
mně chodi? Nechci, aby jiný
povolán byl; tlmby domáci byl
snížen. Vimt, jak mně bylo,
když se mi vše z rukou vzalol“
Tot bylo jedinké slovo, jež byl
kdy pronesl o věci dotyčné.

- V pondělí, dne 7. června, přišel
domáci lékař, a slyšel : úst jeho
že mu značně ulevito; zakázal však,
aby se s ním mnoho nemluvilo.
Nemocný však sám asi hodinu s
nim mluvil, a řeči ráznou dokazoval
jemu pravdy svaté víry. —-—Po celý
den ten bylo mu hezky, tak se v

hovoru se dvěma pěny, jej navštívivělmi usmál so. dyž ak : nim
již asi hodinu rozpravel, Fe 1; „Nyní
jsem se svou historii hotov;
ted mluvte Vy, co je nového
ve světě?“ -— :

Na večer však přitlžilo mu, on
ale přece jak obyčejně s domácími
mluvil, a posilal je spat. Oni však
nešli, a po půlnoci klečiee u lůžka
modlili se, a on v duchu s nimi.
K hodině druhé otázal ee, kolik je
hodin? A když se mu povědělo,
pravil; „Druha hodine vžd'y ne
mocným ulevuje; imfně brzy
ulevll“ — Skutečné ulovila jemu;
nebot po čtvrti na třetí dobojoval
tiše atatečn bojovník pravdy a lá
sky, odevu v duši svou Panu, pro



Nějž byl žil : trpěl. Ráno dne 8.
června, ohlašoval velký avan městu,
že jeho největší rodák &dobro—
dinec mrtev jest.

Jeho pohřeb dne 10. čerma
byl velkolepý. Jeho přítel, důstojný
p. prof. Sušil, pcchovůvnl jej z
domu otcovského, obklopen jen 21
kněžími, oncjvíce přáteli a ctiteli
jeho. Veš e'ri cechové se ovýrnipm
poreemi doprovázeli jej ke hrobu.
Slzy bylo vidi-ti na tvářích, kam
koliv se člověk podival; plz'tča aly
kůuí pí'etrhovalo modlitby konané.
Zvláště pohnutlivé pak bylo podí
vání na mnohočetnou jciln tu po
nenakou, kteráž v bílých šatech o v
černých pldštěnkilch mi na 2.30hln
vách měla věnce zelené; usednvý
pláč a bolestný nát-uk panen byl
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pláčem & náHrem dltek osiřelých,
jimžto smrt nenprositeloů ryl-vala
otec dobrého; a veškeré obyva—
telstvo hluboce cítilo ztrátu pastýře
pečlivého a obětivélm. Tomáš Pro—
cházka, upřímný milovník Boha &
bližního, rozhodný velcbitel Církve
a \lasll, neííbonný kněz :; vlastenec,
o tom hluboce přesvědčen jsem, mi
loardenatvím lložím na nebesích
oslaveuý prosí m ísluvn Církve
Chriatovy na zemi, za národ svůj
milovaný o. za město rodné, jemuž
byl obětoval téměř celé žiVobyti svě.
() kéžhy se ujalo & namyšleného
užitku atcrčho vydávalo dobré se
incnu výtečného rozsívače toho! Pa
mátka jclm nevyhasniž v národě &
v rodišti vděčném.

Drobnůstky.
Učonoík klobončuivký nesl nový

klobouk v ruce, hrlmul ale o upadl
do bldta, až se Iílobr-ukcelý polřlsuil.
„l nepluč,“ těšil joi okolojdonci,
„t'cltui panu mistrovi, že pršelo.“ -—
„Ano tak,“ titul ldulr, „nlehlňto při-ee
neprší—Ia.“

Pan dozorce nnpomenul rnlatco
trochu váhavě si počínajícího k větší
činnosti, načež tento pločlivě odtušil:
„lnu, kdyz je mi to slámy líto.“ —

„Proč pak asi,“ ptal se Stoural
Šíipaht, „v našem město tak pořidku
lampa jako z Boží miíostisvítlvů?“-—
„Inu, milý brachu," odpovědel tento,
„bezpochyby opatrml městská radila
chce, aby bylo \idět na tmu.“ ——

„Nesmím pí.i pivo více,“ I'eld
kdosi, „vstotmí mi vždycky do hlavy.“
„mam, to vatupnjevldy hm, kde

je mámo,“ odpověděl jeden ze spo—
leřurkův. '

-_-.

„Nevim mám-li nový klobouk
nití,“ pmtil švll'llclt na procházku
jdoucí, líh-ch! na zamračenů oblaka.
„Aj, neboj sr, vždyt má! na něm
ořechu,“ těšil společník.

Jakýsi rváč vypravoval mezi ii
ným, že se pustil do čtyryceti dvou
drotarův. Llčil rvačlru co nejiivěji :
zakončil slovy: „Ale co jsem dostal,
to jsem dostali“

Kdesi zavedli při obci protokoll
se zlodějem, jenž byl při krádeži to
lcte postižen. Ku konci protokollu
podepsali se: N. N. představený, N. N.
rudní : konci! a i zloděje přiměli.
že podepsal: „ mý Johannes, telecí
zloději“
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Zně
Hus a vy, jak různí jste vy spolu

Srdcem, myslí, umem, náhledem!
A přec zvouCe ho svým pradědem
Mníto činit pravou jeho školu.
.leho hrud , jak druhdy epostolů
Pldlo nud :lých mravů nad vte-deni,
Vaše v kalu zbrodní kluci-edém
Chodí jako na svém na úkolu.
On vidy hodlid aspon rtíti Christo.
Norozumně pro nej znliol'elz
Z vás se Christo rouhání jen chystá.
V jedné však jste rovni jemu věci,
K církvi zášť, jit duch mu ochoí—el,
Hoří ve vás jak v pekelné peci. —

l k y.
Povsten jednou opět v tuto dobu

Methodějí, vlasti proroku,
Vylej řeší v prudkém výtoku,
Aby vnikla do nejzazších drobů.
Cili necháš déle pyšnou zlobu
Hodit ve svém divém výskoku,
A2 zrobivši obor otroků,
Do povečných Iíd tvůj svrhne hrobů?
Národ tvůj se s nebem potýkaje
S láskou Boží zapeklité hraje,
Lži se koli, pravdě Boží Iaje.
0 již povstaň a pí'ijd' v naše kraje,
Přijdil. se slov Botich ostrým mečem,
Ptijd a učin konec nectným rečem.

F. Sušil.Morava
před příchodem ss, Cyrilla a Methodia

Kdo neví jak před ním bylo jako by nebyl.

Nejstarší děje slovanských Mo
ravanů jsou jako nejstarší doba u
jiných národů v nedostupné temno
zahaleny. Pravdě podokno. že sto
vanští Moravané jako! i ostatní větve
slovanské od nepaničtnývh čusův zn
njimuji nynější sídlu své. Nebo, jak
dí učený Sotol-ik (storotitnosti slo
vanské š. 23, str. 425), tak velicí
kmenové, jakýz slovanský (v době
pohanské) býti vidíme, nikdy pojednou
odjinud nepřicházcjí, nýbrž na místě
varoatají. Tisíclctí pokojného přebý
viní ve stalých sídlech potí-ebt k
tomu, aby některý národ takové roz
šitenosli a lidnatosti dosáhnul, v jakož
kmen slovanský (tehdáž) před námi
se pojevujef' Za času narození Chri
stova vystupují na dějišti Moravském
Markomané a v západním Slovensku
k Moravě náležitém Kvadové. P.
Šembera a jiní učenci tvrdí, že ná
rodové tito a Moravany slovanskými
jsou jedni a titéž, jiní pak učenci tomu
odporují, lvrdíce, že dotčení národové
byli německého původu. kly neobtice

o rozluštění této sporné otázky se
pokusili, dodáváme, ze byli-li Morko
mená a Kvadové větvemi německými
Větve tyto ve válečném tahu divokých
Hunů proti Římanům ponejvíce za
hlazcny jsou a že ostatky jejich na
Moravě se Slovany zde již jioucimi
neb sem přibylými so snil-'.ily. takže
po vyvrácení tiše llunův (469) a Iti
munův (476) všelikd stopa jejich v
historii mizí. Od této pak doby poči
nají Slované aí-ejměji na světlo vy
nikali. Majíce cestu na jih a západ
uvolněnou, posouvají se k Dunaji a
Labi, a m konci patdho století vidíme
je zjevne zaujímati nynější aídla ová.
V rocích 568—600 dostali se Ce
chové & spolu s nimi i Moravané v
poddanství avarského chana Bajana.
Z této poroby vysvobodil jo udatný
Samo (Samosíav), jenz od nich vo
len za krále (l. 627), první veliký
slovanský stát zarazil, jehož stí—edbyl
v Cechách, a jeho! končiny sahaly
na jihu až !: alpůin čtyrskyrn, na vý
chodu k Tatran, k půlnocí ani ke



„pravé a Bavele (v Prusku), a na
západě dosli hluboko do Němec. Samo
panoval nad Slovany až do roku 662,
ledy 35 let velmi štaslné. Po jeho
smrti se bohužel jeho velika iíěe zase
rozpadla, k čemuž oddílní knížata
slovanští ve své kralkozrakosti sami
napomůhali, chtíce od sebe u_eodvisla
žili. Od roku 800 vidime Cechy &
Moravany válečné vystupovali v kru
lych válkách s Karlem Veíikym, ktery
tehdáž od papeže na císařství římské
pomazán nejen pravo nýbrž i povin
nosl se míti domníval, aby všecky
Slovany nejprve své vládě podrobil
a pak je na víru křesťanskou obra
liv, pončmčil. V Cechách nedařilo se
hrubé plukům jeho. Slované Moravští
ale, kteří tehdáž nejen před Dunajem
bydleli, nýbrž i okolí stunajskó až
k jezeru Blatenskému zalidnovali, u
volili se sami ku povinenslví císaři
německému, jednak proto že přílis
milovali pokoj, jednak, že okolí za
dunajské. kde slovanští bratři jejich
po půdu Avarův sc usídlili, Frankům
čili Němcům podrobeno bylo. V tomto
podraží Frankův vidíme Moravany i
za času, výlečnébo koižclo Moj
míra, klery' Pasovsky'm biskupem
Urolfem na víru křesťanskou obrácena,
přízeň s vrchními pány svými, Franky,
zachovati se suašil a již okolo r. 826.
Dvojí biskupství, jedno v Olomouci a
druhé v Nill'e založil. l také údělny
a jemu podlizeny' kníže Pribina,
jenž v zadunajské Moravě (v Nitran
sku) panoval, přijal víru křesťanskou,
aby se zachoval Frankům a počal
slavěli chrámy. Rostoucí moc Moj—
mírova "budila u franckého krále
Ludvíka podezření, že veliky kníže
Moravský (Mojmir) : jejich nadvlády
se vybavili chce.

Pročež král Ludvík r. 846 vpadl
se silným vojskem do Moravy, pře
mohl Mojmíra a ustanovil na jeho
místě velekoížetem moravským ay
novce jeho Rastislava čili Ra
stice, jemuž se podařilor. 855 :
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nadvlédy Franků se úplně vymanili a
hlavní základy k népolomnl veliké
říši Moravské pod jeho synovcem
Svatoplukem položili. Velekníže tento,
jsa již křesťan, povolal také ss. Cy
rilla a Methodéjo do drahé vlasti naší
Moravy, aby i lid svůj nebeského
dobrodiní, víry křesťanské účaslným
učinil. Než o lom všem, již v minu
lém ročníku Moravana obšírně a dii
kladnč od p. Vinc. Brandla pojednáno.
Pročež my zde loliko na některé do—
dalky k době pohanské a úvahy o ni
se obmezime.

Z vylíčení našeho svrchu uvede—
nebo jde na jevo, že křostanslví před
zaviténim k nám ss. Cyrilla a Metho
dčje nebylo na Moravě neznámo, je
likož Mojmír i Raslislav již křesťany
byli a chrámy pro bohopoctu kte
stanakou slavéli. Tolikéž ví se. a jí—
síolou, že v předdunajské Morave
s velikou liorlivoslí apoštoloval Urolí',
biskup, Pasovsky a kněží jeho, vza
dunajcké pak Morové Arno, biskup
Solnohradaký a později od nebo u
slanoveny'Th aoderik , jakož i Olio
biskup, jejž arcibiskup Solnohrnd-Lý
Adslram :; někoiiks kul žími do ldi-h
krajů poslal. Dvojí však věc vadila
volnému prospěchu jirh misuonářskyích
praci: pic-dno videl lid slovanský v
nich luliko nastroje Ssčlské nadvlády
Nenicův, kteréž se slůj coslůj, sp ro
stili chtěl; a za druhé, misiounři li
nejsouce jazyka slovanského mocní,
neuměli mluvili od srdce li srdci. [
domníval se lid Moravský, že misi
onáři li zamýšlí-ji jemu odejmouli
bohy domácí a podsírčiti jemu boby
cizí. Že slova jejich nebyla s to, aby
lid nás z bludu toho vyvedli, potvr
zuje hiledoě výrok pohanského hrdiny
Zilboie ve praslaré pisni českoslo
vanské: „Záboj a Slavoj,“ kde
takto čteme: „J přijde cizí ú-ilné v
dědinu a cizími (nesrozuminrínými)
slovy rozkazuje, i jak se deje
v cizí vlasti od jitra do večera, tak
bylo dělali dilkúnn i ženám (našim),

' 13
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i jedinou druží (manželku) míti po
pouti vší (po celý život) z Vesny po
Meranu. I vyhání z hájův vše krn
huje, a jací jsou bobové v cizí
vlasti, takým prý máme i my se
klaněti zde a jim slibovali oběť. ]
nesmíe se bíti v čele před bohy, ní
v soumraky jim dávati jisti. Kam ot
čík dával krmě bohům, kamo k nim
hlásat chodíval, posekali vše drva, i
rozrušiíi vše bohy.“

Ze slov těchto průvodno, že mi
sionáři ti nejprvd pánovítd vystu—
povali nebo dí se cizími slovy „roz
lux uj e“ (misionářten); a za druhé
ze rozkazovaní to, aby Moravané
svá bohy pustili, dále se „cizími“
tedy nesrozumitelnými slovy, který mito
slovům toliko porozumčtí tím, že jim
bohy rozrusovalí a posvátná drva ká
celi i zapovídali btti se v čelo a v
soumrak bohům dávati oběti a zpí—
vati jich chválu. Jak malo Slované
misionářům těm rozuměli, čili jak
málo věděli o nauce Christově, vy
svítá patrně ze slov: „A jací jsou
bohové v cizí vlastí, takým prý máme
i my klaněti se zde a jim slibovali
oběť.“ Měli ledy předkové naši za
to, že jim cizí misionáři ti jen jiné,
cizí bohy podslrčiti chtějí a proto
se .proti náboženství křesťanskému
zpírali. Kd 2 pak ale přišli křesťanští
misionáři,teříaninerozkazovali,
ani cizími slovy nemluvili, nýbrž
mocní jsouce jazyka slovanského,
mluvili od srdce ksrdci a spasitelnou
nauku Pánějim ve vlastním jich
jazyku, tedy srozumitelně, vyložili,
nezplral se více národ moravský a
neučinil z blahověstů těch mučedlnlků,
jak se to stalo svatému Beniíaciovi
u Frisův, nýbrž ochotně propůjčil
sluch svůj slovu jejich a za půl páte
leta již celý národ ten byl obrácen
ku Christo. K tomuto skvělému vý
sledku nspemdhal velikou měrou slo
vanský překlad evangelií a epištol
od u. Cyrilla a Methoděje učiněný,
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kteréžto výhody misionáři frančtí blo
ravauům podati nemohli.

Zlomek básně svrchu uvedený
spolu vrhá světlo na stav náboženský
našeho národa před příchodem ss.
Cyrilla a Methoděje. Jako všickni
pohnnští národové ctili íSlovand, do
kud byli pohany, vícero bohův, z
nicbžto jeden byl největším a nej
vyšším, tvořitelcm blesku, pánem vše
homira (světa). Menší bůzky předsta—
vovali sobě co prostředníky mezi
nejvyšším bohem . mezi lidmi. Nej
vyššíhoboha toho nazývali Perunem,
snad že pero čili bije bleskem a
hromem. Tomuto jakož i menším
bůžkům přinářívalí obětí záleiející s
jalovic, ovcí a jiných zvířat i plodův
země. Zabíjení lidí v obět bohům,
jakéi u jiných národů pohanských
vidíme, nemelo n pohanských předků
našich žádného místa. Věřili v ne
smrtelnost duše a v odplatu za dev
bró i zló v životě věčném. Bylo tedy
pohanství u nich jemnějšího spusobu.
Nicméně ukazuje se i u Slovanů ná
kaza rozumu z prvotnáhu hříchu po
šla hlavně v tom, že sobě vedle bo
hův i bohyně vymýšleli, jakoby bo
hové pohlaví na sobě měli a se
vespolek rozplozovsli. Tak n. p. vedle
Peruna, baba blesku,vedle Sva
roba, bohaohně,vedleRad hosta,
boha hostinství a obchodu i řemesel,
vedle Svantovita, boha války, a
Velesa, pohadobytka,ctilii Ladu,
bohyni krásy; Zivu, bohyní úrody;
V esnu, bohynijara životaamladosti;
Meranu, bohynismrti; rusalky,
bohyně řek a potoků, i víly, co
spanilé panny ve skalách a na vrších
i v hustých lesech bydlící a v tenké,
bílá roucho oblečené. Mimo to měli i
menší bůžky domáci ákřítky a
Botky.

Jinou velkou vadou z totéž pr
votně nákazy poslou bylo m ne ho
ženství. Protož ztěžuje si \ básni
svrchu uvedené náčelník Záboj na
misionáře franského, to jim přikazuje



„míti jedinou druží čili jedinou man
želku po pouti celého života vezdej—
šíko z Vesny až po Meranu“ t. i. od
mladosti až k smrti. Avšak pravdě
podobne, že mnohoženství lolo rovněž
tak jako u pohanských Němci'lv to
liho na velmože se ohmezovalo, a u
pocpolitť—ho lidu mlala nemělo, což i
svědectvlmi pozdějších zapisovatelů
dosli potvrzeno jest.

Jelikoz svati hlahovdstové naši,
Cyriíí a llethoděj mluvili 'srdce k
srdci, podařilo se jim toto tí.-zhedílo,
že lokti velmožové se odřekli mno
hotenstvl, aníz bylo apoštolům nnšim
trpěli ono příkořenslvi, jehož při,
„odklízení podobného nořédu zakusil
sv. Kilian v Bavorsku a sv. Lam
bert v Sélandu, kteríito oba po
dobný pokus zaplatili životem. PH
lahodné povaze našeho moravského
lidu bylo rovněž tak svatým apošto
lům našim snadno, odkliditi hůlky
a veškerou pohanskou modloelužbu.
Nebo světlým a srdečnym slovem se.
Cyrilla a Methoděje rozlií'eshlu se nad—
pí'irozené světlo víry v mys!i Mora
vanův, a v paprscích toho světla po
anévali předkové naši nicotu veške
rého pohanství a jásali jako vězeň,
jemuž se poda H a temnosti vyniknouti
na světlo a stí-ásti těžká pouta. Nebo
pominula pro né noc a nastal jim
den, ježto se'dostali na výsluní Bot
ské pravdy. A pravda ta spasila je,
jelikož sedmerým pramenem milosti
Boží sůala pouta jejich hříchu, ob
myla a posvětila je. A jako když
přijde mm Vesna, tisiceré spanilé
kvítky všude rozkvílajl a vzduch pře
libou vůní naplňují: nejinak nason
na Moravě překrásné jaro mravného
obnovení. Spanild kvítka nadpřiroze
ných cností, víry, neděje a lásky,
vroucné k Bohu vděčnosti a posluš
nosti, synovské úcty, důvěry & pří
tulnneti, svaté horlivosti pro čest Boží
a veleelavení Christa, utěšeně roz
kvltaly po Moravě jako v nějakém
sadu Božím, a istaré přirozenéenosti
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lloravanův, jako: upřímnost a be—
zelstnost, hostinnoat a lidskost
k cizím, u vyšším se zaskvlvnly le
sku. (že o životu věčném již. co po
hané tušili, to nyní očištěna odevšech
přliuěsků bludu naplňovalo srdce je
jich nebeskou útěchou. Celé Morava
jako omládla, vydévajic všudy nový
bujarý, posud nevídaný Zivot.

Nebeské dobrodiní to zvýšeno
založením slovanského písemnictví.
Mělil sice slovanští předkové naši již
před zaviláním k ném ss. Cyrilla a
Methodčje cosi p'smu podobneho, nebo
kněží jejich načertévali runami čili
řezanými literami zákony a práva na
deskách (Viz: Strýček Pravdomilroé
ník X.); avšak psání to bylo velmi
nedokonalé a hn spisovénl knih ne
vhodné. Jako pak Církev sv. viady,
kam h národům nevzdělaným zul
taía, hned pro néaheeodu vynalézala,
aby zaklad položila ku písemnictví v
jejich jazyku a tím na výsluní křes
ťanské osvěty je přivedla: tak se to
staloi na Moravě. Sv. Cyril! vynaleznuv
azbuku slovanskou, jat se hned a
bratrem svým písmo svaté na jazyk
staroslovaneký překládati a poloiil
tím první a předůstojný základ ku
křesťanské osvětě mezi Slovany. A
protož zasluhují oba bratři ti co nej
větší dohrodincové naši nekonečných
dlkúv odevšech Slovanův, zvléšté pak
Moravanův, jejichzto půdu potem svym
zarosili a plodnou štěpnicí překrásných
cností učinili.

Abychom pak doplnili obraz sta
rych Moravanův a dovili věnec zů
sluh svatých blahověstův mších, do
dáváme, te pracovitost a přičinhvost,
kterouž Moravané již co pohané se
vyznačovali; nyní nejenom neochébla,
nýbrt Spojene s vyšším uměním u
větší míře se okazovala. Nevidlno
u nich bídných žebraků ani tuláků.
Vedouco nejraději život klidný aa
městnévalise nejvíce rolnictvím,
při čemž mimo'chov dobytka ; ob

libou zvláštní pěstovali včelařství,13
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prodéva'íee ciúncům med a vosk. ]
řemes a a rolnictvím nutné spojena
a jiná velmi dovedně provozovali.
Jsooee již co pohané zběhli ve sta
vitelství stavěli s píli zvýšenou
pravému Bohu krásné chrámy. A je
likož i po přijetí křesťanství jim ho
jovati bylo proti nepřátelům se všech
stran je svirajícím, stavěli umělým
spůsobem hradby, a v každé župě
čili v každém spolku několika osad
zbudovali pevný hrad, kam v čas
útoku nepřátelského se utíkali, héjíce
zde zmožile svých statků a životů.
Jejich uměloslí ve stavení obdivovali
se i nepřátelé jejich, nazývajíce hrad
Rasticílv, čili Velehrad „nevy'pr a
vnou“ pevností. Již co pohané ne—
znali žádného otroctví & žádného ne:
volnictví, anobrž všichni od nejvySšího
k nejnižšího požívali stejné Svobody.
1 zajaté a vězně nedrželi v ustavičně
porobě, nýbrž jen do vyměřeného
času, a nakladali s nimi velmi lidsky.
Obzvláště pak se vyznamenávali nčž
nou péčí o starce a neduživé, kte
réžto péče v křesťanství nabylo vyš
šího smyslu, jelikož křesťan v chu
ravých vidi samého Christa a jemu
v nich slouži.

Dvě toliko vady lipěly bohužel
i po přijetí křesťanství na nich: ne
svornost, jakéž se hned mezisyny
Svaloplukovými ukázala a baž ení
po cizotéch. Zcela podle pravdy
líčí tyto vady duchaplný učenec Ša
fařík ve svých slovanských staroži
tnostech řka: „Slušněji by nepříznivci
(Slovanův) vytýkali mohli dvě hlavní
vady ve mravní povaze Slovanův,
kteréž od prasíorodévna hyzdilykrásný
věnec národních jejich cností a na
celé pokolení těžké bídy a. pohromy,
až i neuchylnou ském, uvalily. Z
těchto první, již od císaře Maoricia
na konci šestého stoleti vytčené a z
lehkomyslnosti jejich pošle,jest,
le Slované, nendvidéjice sebe vespo
lek, v ustavičných mezi sebou žili
rozmíškéch a roztržitostech. Jaouce

na nesčíslné malé obce rozdrobení
a rozkooskovéni, žili bez péče a sta
rosti o přítomnostibudoucnost
o svou slávu a polomkův svých štěstí,
a ni'xdy nemohli sebe povznésti k
vyššímu občanskému duchu, ke sje
dnocení všech úmyslu — pro domácí
blaho a proti cizí přemoci. Druhá,
mající své zřídlo v živé jejich smy
slnosti čili -—- těkavosti mysli, jcst
nezřízené milování cizozemštiny, k
níž od vékův lnula srdce slovanská,
tak že jim vše přespolni vždy bylo
pocholně|ěi nežli domáci, cizí jazyk
a způsob živobytí vždy přijemnéjší
nežli vla tui a mateřský?

K těmto dvěma vadám přidru
žila se v 15. s'oletí mnohem větší
a. nebezpečnější, totiž husitismus, čili
směr od středu katolické víry se od
trhn.uti, a libovolné sobě z písma
svatého víru utvořili, kterýžto smér
v bitvě Bělohorské své neblahá při
nesl ovOCe, jímž národ na polovic
vyhuben a_ve spánek dvou stoletý
ukolibén byl.

Slavíme ted právé tisíciletou pa—
mélku příchodu sv. Cyrilla &Methoděje
do drahé vlasti naši a stojíme na
vchodu do druh'ho tisíciletí, í tážeulo
se, co asi nam přinese tato nová
doba, která z temného lůna věčnosti
k nám řine? Jé odpovídám směle:
Doba ta přinese ném hojnost blaha,
radostí a spásy, budeme-Ii jednak
vysoce sobě vážili drahocenných po
kladů pravdy :: milosti, kterými nás
obdarovali svatí otcové naši Cyrill .
Metod a budeme—lí spolu bedlivě se
varovali vad, kteréž v minulém ti—
síciletí přetéžké pohromy na nás
uvalily.

Především milujme střed Církve
Boží, stolici svatého Petra, a budme
ji oddéní tou synovskou prítolnosít,
s kterouž svatí blahověstové naši k
ní Inuli. Vimet, že sv. Cyril! v Římě
u hrobu knížat apoštolských kosti
své sloutil a že bratr jeho Method
třiknile do Říma putoval, aby nd



městkovi sv. Petra povinnou vzdal,
úctu a od něho potřebné proti nepřá
telům ochrany nabyl, což mu také
plnou měrou a otcovskou ochotou
propůjčeno. Nekrečcli bychom věru
ve ělcpějích svatých věrověatů našich,
kdybychom synovskou láskou nevztrali
k onomu posvátnému středu Církve,
ku kterému svatí otcové naší tak dů
věrně so utíkali, pomoc u něho hle
dajíce i nalezejíce. Nccht porážka
Bělohorská jest odm plemenným mc
čem choroba, odhsnčjíeiho nás od
starých k záhubě vedoucích cest,
nechť ndm porážka ta je:-t jako trouba
Boží, jenžto mocným hlasem volů:
Poznej nát—odečeskomoravský vzne

-šenon úlohu, kterouž tobě Bůh vyt
knul. nbys totiz slovanské bratry svě
od Říma odktipeně k jednotě církevní
přivedl. Ty slovanským jazykem svým
jsi přirozeným k tomu přostředníkcm,
od tebe milerůdi odstipem' bratři tt,
jednotu církevní přijmou » tím se i
hodna ucinit! vys—říochrany ltott opro
stí-ed všelikého neštěstí a sevření.
Porozuměj tedy vznešené úloze své
a všemožně u—ilnj, abys úloze této
dostal.

A za tou příčinou varuj se i
dvou ostatních vad, nesvornosti
totiž a házení po cizotách. Nc
broj slepou višnívosli proti cchu,
nebot jest nejblizší bratr tvůi tvoří
s tebou jeden národ. Nestyd se za
svůj jazyk, nebot jest tobě od Boha
dán, aby ti byl nástrojem ku přive
dení bratru odšlípcných k jednotě
církevní. Stydě se za svůj jazyk, za
jazyk svých otcův, za jazyk, jlmz
mluvili sv. apoštolové naši, púchůš
tentýž zloěin, iakýž páse syn neb
dcera, když se stydí za svého otce,
za svou matku. l lze vším právem
říci že kdo: se stydí za svůj národ
a jeho se lchkomyslně odříkě, také
schopen jest styděli se za svou víru
a jí se odříci. Voda tato patrně
poukazuje na velkou lehkomyslnost
a nedostatek pevnói různé povahy vni
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třní. Lchkomyslnosti této nenajdeš ani
u Němce, ani u Francouze, ani u
Angličana, ani u Vlacha; každý z
nich draze sobě cení jazyk svých
otcův.

Z této lebkomyslnosti po
ehdzí i ta vada, že umíš sice peníze
vydelati, ale nikoli zachovati. Vůbec
schdzí národu našemu jakási spořivost
a šetrnost. Dělník naš vydělnv so
bě zlatku myslí, že Bůh ví co již
má a nemůže těch několik krýcarů v
kapse snesli, i hledí se jich nezříze
ny'm potívsním co nejdříve sproatiti.
Rolník náš plýtvá penězi z polí vy
těženými, a nemaje jilipendz, zanáší
obilí do palírny k zidovi, n potde v
kořalce svůj rozum a pohřbívl v ní
své jmění, svůj časný i věčný bla
hobyt. [ řemeslník nás ncnastřadav
sobě ještě žádného jmění, chce jiz
uzivati, po hospodůch se toulati a
vůbec ze stromu pilnosti česati ovoce,
které jeětě nedozrálo. Z tětéz lehko
myslnosti také to pochází, to si no
všímá žádného pokroku v řemeslech,
ani ?. dbá na hrozně nebezpečenství,
které při svobodě živnostenské kai
dému hrozí, jenz ku pokroku nepro—
hlidá a s jinými svých duěevných i
hmotných sit nesjodnocnje, aby v zá
pasu svem proti zámožnějšim a ci
zinským průmyslníkům obstal.

Co tedy činiti tobě, bratře, abys
hrozící zkáze unikl a nová tisícileté
doba aby tobě přinesla ňdplů vseho
blaha? Jsi-li rolník, dím tobě, za
miluj si, místo koi-nlky a karet, dobre
čtení, jakez tobě podává nejprve
dvojí Dědictví nelle, Svatojanske a
Sveto-Cyrillo-Metodějskě i jejich hla
vní organy Blahověst v Praze a Hlas,
církevní časopis v Brně. 'l'y budou
tobě bezpečnými vůdci na cestě ku
blahu věcnému. Poněvadž ale jsi tez
hospodář a co takový chceš mnoho
užitku z polností svých vytěžili. tedy
radím tobě, abys také čítal hospo
dářské listy a navštěvoval schůzky
hospodářských spolků, kde se otvých
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záležitostech ve tvém slovanském
jazyku pojednává— Nebo zde tisíce
rých věci se dozvíš, jimiž možná
tobě hospodářství zlepšiti a dvoj.—í
trojnásobně většího užitku z něho
dobytí. Miluj, pravím tobě 'eětě je
dnou, miluj místo pití a bann
takové dobré a užitečné čtení; nebo
nenadanno položili, svatí apoštolové
naši Cyrill a Methodějprvní základy
ku písemnictví v našem jazyku,
chtíce tím tvůj rozum osvítiti, srdce
tvé zušlechtití, a tvého ducha, tisí
cerýmí vědomostmi obohatíti. A po—
něvadž jsi i konstituční občan, jenž
nejen do sněmu volí, nýbrž i na
něm rokovati může, tedy hled sobě
k tomu i občanského vzděláni o a
ti'iti, a k tomu cili čitej i dobré
občanské noviny, abýs netápal ve
tmách a nevolil snad právě své nej
úhlavnějěí nepřátele a škůdce za
své zástupce, nýbrž abys věděl, oč
se jedná, a na které straně tobě
pros ěch a blaho kyne.

“otěž skoro pravím tobě, mo
ravsk ' řemeslniku.Tobě zajisté ještě
větší hrozí nebezpečenstvi, padnouti
v otroctví většího ka ítalu, totiž vel
koprůmyslnikův a z bývalého mistra
stati se pouhým nádennikem. Ty pak
jsi sám nejvíce tuto pohromu prí
pravujes, poněvadž mnohem více
nežli rolník náš po cizotách ba
žíš, po klamném lesku jakési 
zlatkové kultury čilí osvěty se sliz
níš, která vlastně nic jiného není
nežli shánění se po větru, lapání
stínu a v očích každého rozumného
člověka politování hodné blbstvi. An

rolník Eritozenéulu jazyku prece aždoposu zůstal věren s. přirozeným
prostredkem timto hledá světlo či
táním kněh v mateřském jazyku

psaných, nevšímaš ty jsi cteni taového, kterýmbys na cestě nej
kratší znamenitých vědomostina-
byti mohl, nýbrž uspoko'uješ sebe

sanspením několika nemec -ých slov,omnívaje se, že jsi proto již velice

moudrý a vzdělaný. To pravě 'est
ta největší samošalba, pode na
sebeklamu toho, který ve snách,
pravím, ve snách toliko má veliké
statky a poklady. Nc několik slov
německých učiní tobe vzděhiným a
moudrým, siceby každý německý
sedlák již bez škol a bez učení
musil miramným mudrcem býti;
nýbrž čtení průmyslových listů,
jakož se nyní vydávají ve tvojim
přirozeném jazyku, obohatí tebe na
dráze nejkratší drahocennýmivě
domostmi a ukáže tobě cestu ku
vezdejtímu blahobytu. Abys pak
něco s dobrým a jistým výsledkem
podniknonti mohl, zapotrebi jest,
abys heslo císaře a krále našeho:
„Spojenými silami“ též učinil
svým heslem, jak to dělají průmy
slníci a obchodníci němečtí & židov
ští, kteří se ku s olečným pod—
nikům spojují, sirnujice k tomu
dohromady své peníze a své duševně
i tělesné sily. V tom se nejkrásnější
začátek učiní zakládáním zálo
žných kas v každém moravském
městě, jak to již živnostníci Pi'e
rovští učinili. Nechť jiná města
moravská. jich prikladu nesleduji.
Mimo to necht sobě též každé vla
stenecké mesto zarídi skolu re
meslnickou s vyučovacím'azykem
moravským a ne s jazy em ci
zím, mládeží jen polo neb docela
neznámým, což bez toho 'en hrozný
nesmysl jest. K tomu vyborne po
slouží nasim městům co vodítko
„škola průmyslová“ kteráž se
po svazcích vydává v Praze, a po
dle niž i na tamnějěí škole remesl
nické se pokračuje.

Posléze jak pro řemeslníka tak
pro rolníka moravského pridavam:
Coz jste vytězili , hleďte nejenom
moudrou šeu'nosti a spol-ivostí za
chovati, nýbrž i neunavnou príčin
livostí rozmnožití, abyjste neupadli
do poroby chudoby, z níž tak těžko
jest se opět vyprostiti . která ne.



jednou býva matkou mnohých a
těžkých zločinů. Ještě jednou pak
pravím: Neshalněite se po cizotách,
po klamlivém lesku, nezapírejte
svého slovanského rodu, svého Svato
Václavského a Cyrillo-Meuxlčjského
jazyka; nebo táži se vás, co jste
tim ziskali, že 'ste to až podnes na
mnoze činili? 'dyby jste rad výše
uvedených o svornosti a nebažení
po cízotáeh byli vcždy plnili, nemě
libychom my Slované moravští nyní
takových zápasů, jakých skutečně
máme, a b “libychom ku konci pr
vého tisíc ctí takovým národem,

199

který každému jinému vynucuje
úctu & šetrnost, -— národem šťa
stn "m. '

Tak hleďme v novém tisíciletí
napraviti, co naši předkové a co
jsme sami na mnoze zavinili jak ve
věcech náboženských, tak ve vč—
cech zemskjch; varujme se chyb
naších pře ův & chopme se hor
livě všech prostředkův, kteréž nám
novější pokrok v osvětě křesťansko
podává, i bude zajisté tělesné a du—
clíoími blaho, jehož sobě přejeme,
v novém tisíciletí, drahocenným po
dílem našim.

Drobnůstky.
Hlava sv. Klimenta v Kyjevě..

LetoPisee lpatíjevský, vypravuje o
sporu, kterýž leta 1147 vznikl mezi
biskupy ruskými příčinou ustano
vení a svěcení metropolity: Jedni

ravilí, že má, se odebrati do Cari
u, aby tam od patryarchy usta

noven a vložením ruky sv. Jana
posvěcen byl. Tomu mínění opřel
se biskup Cernihovský rka: „Az
svede, dostoit ny postaviti; a glava
u nas jest svíatago Klimenta., 'akože
stavit Grcei rukoju sviatago vana“
t. j. Já pak tvrdím, že nínn přísluší
ustanovovati metropolitu; jest zajisté
u nás hlavu sv. Klimenta, jejíž
vkládáním právě tak metropolita u
stanoven bude, jako v Cařihradě
rukou sv. Jana Biskupu Cernihov—
skému ostatní prisvědéili „i tato

Ěadavše episkopí, glavoju sviatagolementa poetaviša metropolitom.“
Z toho místa vysvítá
1. že v 12. stol. v Kyjevě

chována byla hlava sv. papeže Klí
menta., a

2. že tam v téže vážnosti dr
žána byla jako v Cařihradě ruka
sv. Jana (krtitele či evangelisty) ?

K tomu ještě ři menouti sluší,
že v Kyjevě pašešxjest ka la sv.
Klimenta, i bylo by velmi ůležito
zvěděti, zdali a kterak tam hlavu
téhož svatého odnes chovají arozu—
mí-li se sv. Kliment pa ž aneb sv.
Kliment bisk. Oehri ý, učennik
sv. Cyrilla &.Methodia.

Na vážnost děje toho široce uka
zovati netřeba. Zde připojímjen do
mnenku,jakasidrahocennýtenostatek
do Kyjeva pi—íóel.Možnostíjsou dvě.

Snad sv. Konstantin-Cyrill ko
naje blahovestné cesty své při moři
černém dosel do Kyjeva i všt'ípiv
tam první semeno nauky křesťanské
zanechal je pod ochranou hlavy sv.
papeže.

Podobněji však zdá.se býti toto :
L. 988 Vybral se veliký kníže Vla
dymir, chtěje křesťanství takoi'ka
dobýti, na Krim iprinutil tam slavné
a bohaté mesto Cherson blíže nyněj
šího Sevastopolu položené, k podání,
načež od arcibiskupa tamního s olu
s bojary svými křest prijal. U 0 ner
sona., jak známo, sv. 0 rill ]. P.
861 -- 30. ledna obievi kosti sv.
Klimenta. Hlavu v tamním chrámě
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snad jediné zanechav, druhé ostatky
s sebou vzal. Když pak panovník
ruský v Chersonu křesťanem se stal,
dána mu b la od arcibiskupa nej
vzácnější re 'quie, kterou v městě
měli, t. hlava sv. Klimenta.

Na tomto připomenutí prozatím
opřestati'slušl. Snad se někdo, maje

lie skoumáni takovému příležitost
větši, dobéře výsledkův pravdě bliž
ších až snad i pravdy samé.

Tolik jest již nyní jisté, že v
průvodě ostatkův sv. papeže Kle
menta přišlo křeětanství nejen ke
Slovanům zapadnim totiž k 'echo
slovanům s. jižnlm, ale i také kvý—
chodním totiž k Rusům.

! \

Charakteristika národův.
Francouz. Nazývá všecky ná.—

rod barbary. Angličan. Pro vyražení
se boxuje. Vlach. Přísaha cizincům
smrt. Řeč. Sedí u svého zboži ana
I-íká.na zlé časy. Polák. Dělá dluhy
a revoluce. Cech. Zpívá a. tančí.
Moravan. Pyšní se se svou šenicí
Slovák. Přeje si, aby se ago slo
vensko-česky a ne česko-s ovensky.
Jihoslovan. Na )otkání tykat. Rus.
Utráei penize v aiiží. Němec. Fi
losofu'e. Bavor. Pije. Sus. Tiskne.
Prušálr. Ukazuje své věrné srdce.
Dán. Hledi z půdy. Maďar. Jisti,_
že Adam v ráji Maďarem byl. Bel—
gičan. Je rád, že 'e rád. Irč_an. U
mírá hlady a st uje se. SpaněL
Dělá. sercnady. Turek. Kouří a učí
se francouzsky. Armén. Prodává
draho laciné zboži. Arab. Krmi koně
svého. Person. Pije keif a nedělá
nic. Ind. Ká'e se. Kalmuk. Chytí;
myši. Tatar. oni seskoněm.Ciňan.
Rozpsruje si břucho. Mongol. Ztvá
s — spi. Samojed. Po jedné straně
se potí, po druhé mrzne. La n.
jezdí na psí kůži. Američan. lva
na strop. Virgiňnn. V leté řeže o
troky a v zimě dělá v Bostoně na
boba. Ama-. Indian. Hraje si na

&je od bělochův bit. Černoch.
ije se a. stane se otrokem. Ho

tentot. Podává své milence skleněná
korále. Egypťan. Chytá lelky. Au—
stralčan. Ryžuje. Sandvichský ost-ro
van. Ceni na lidi zuby. Cikán. Sidi
a pod kůži se vysmívá. Žid. Kra
maí'í s. dušuje se.

Filip. „Líbila se ti kometa ?“
Kuba. „Nelíbila &. to už pro

to ne, že jsem zachovalý člověk a
vše co se nesromává s každodenním
pořádkem, nenávidím!“

Fili . „Vidíš, mně se také ne
líbila. lfdélala z přiliš mnoha lidí
trouby a pak ——nač ty dlouhé vlasy?
Chlouba na ulici a. prázdno v moz—
kovici !“

J sk málo živnostníci svého réva
v obchodních komorách jsou bsli,
dá se posouditi z toho, že ři po
slední volbě v Brně od 1 opra
vněných voličův sotva 600 hlasůvse
dostavilo. Jelikož jest účelům ob
chodnieh komor stmati se o zvele—
bení netoliko vyššího průmyslu ny
brž také řemesla a živnostnictvi,
mnoho na tom záleží, kdo v nich
zasedá, jelikož pak z obchodních
komor se volí do sněmu zemského
i do rady říšské, nemoudre 'e
dnaji onino živnostníci, kteříse vol y
tak důležité vzdávají.

Filip. „Víš, proč se brambory
loupati musi ?“

Kuba. „Pro to, že v slupka
zahaleny jsou.“

Filip. „Ne, nýbrž pro to, že by
se jinak škubati mohly, kdyby na
sobě na př. peří měly.“

Matka bijíe staršího nezbedného
synáčka pravila: „Každá rána po
máhá dítěti o stu ň blíže k nebil“
— načež se dší sesti-íčka ta—
zah: „A maminko, mnoho-lí must
ještě dostat Frantík ran., aby přišel
až do nebe ?“



„ělklu
Kfivdu národ naš již dlouho strddal,
Bývaie vždy jenom za podnoží;
Až pak zavdv s hůry vánek Boží
Ku povstání milostné ho zbadal.
V Behem daný sad být veden žádal,

Takto pak vrah nakldda s ním posud,
Zlý to ovšem, leč snad spamy osud,
Utíětěneo v Bohu má svou čaku.
Hůř že sám strom kříže našed v llie
Po způsobu rozpustilýcb žáků

Dobývat chtě v potu si tam zboží; | Utínd mu větve v matné pýše.
Leč tam naschvál nasazeno hloží,
By je sotva vymýtiti vlůdal. Fr. Sušil.

Rolník Ncchula.
V jedné knize lze se dočísti následujícího krátkého příběhu:

Rolník Nechuta, soused z Da
rebovic odcházeje kdysi v neděli do
chrámu Páně přál si, aby mu žena
uvařila k obědu kaši a sice kaši
tentokráte obzvláštně dobrou. Ne
chutová chtíc přání můžovo vyplníti
uvařila kaši z pěkné. pšenicné kru

pičky v dobrém mléku, a když trouala, že by měl muž již domu při
jiti vyndala ji k vůli povychladnuti
na mísu, posypala ji parníkem a cu
krem ac školící, a pak ji hodně. o—
mastila. Nechuta však pi-iíied domů
nebyl s takovou úpravou kaše spo
kojen se ženou se o to hádaie, že
přípravě té ještě něco schází; a
když Nechutová nechtíc se déle
s mužem hadrkovati ze světnice
odešla, velel tento dceři, aby při—

nesši qutnu s vodou kaši do vodyvyklOpi &, náležitě ji proprala a pak
na eedíku cediln, maje za to, že
se tak kaše obzvláštně chutnou a
zaživnou stane. Načež dcera chtíc
s otcem vůli dobrou zachovati, uči

nila, Řek jí bylo voleno.terak kaše tak upravena Ne
chutovi chutnala, v té knize nestojí,
že se však kaše tím chutnějěí a zá—
živnějši nestala, toho se lehce lze
domyslíti, 'akož i toho, že Nechuta
tak početí e jednaje musil být ne

pochybně opilý, aneb že Šnek přizdravém rozumu nebyl. oni! se
tedy co diviti, že Be Neebuta tak
pošetile zachoval. Diviti se však
tomu jest, že mnozí naší hospoda
rové nerozumné jednání 1\'echutovo
nevědomky následujíce po celá léta,
any po celý život si podobně po
čínají. Jako Nechuta s tou kaši na
ložil, tak podobně nakládají mnozí
hospodařevé s jistým pokrmem, který
se sice nehodí za.potravu lidí a zvířat,
který však živí naše osení, aby onomim
n. dobytku našemu výživu posky
tovalo; nakládají tak s pokrmem,
který nedochází své úpravy na míse
ale na hnojísku, totiž s pokrmem

Eolnich rostlin a obilí a hnojem.uď se podobá. hnojísko těch hos
podářů hluboké nádržee vody, v které
se lmůj potápívá a tudiž přivyvúžení
z vody vylovován b 'ti musi, aneb
teče voda. deštová db hnojiska se
všech střech i ze dvora, ano často
nemívá voda. dešťová své stoky ji
nudy, leč hnojištem. Tou vodou se
hnůj vypírú a vymáči ». bývá o ty 
nejvzácnější a nejdůležitější částky
své, jichž k výživě rostlin třeba,
totiž o vyloučené částky drdsla, ku
chyňské soli, ledku, křemenky,
síry, kostíku, a t. d. a hlavně
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o čpavek připraven, poněvadž se tyto
částky a vodou buď do země vpíjí
nneb z dvoru pryč odtýkaji. Nena
hližeji ti hospodx'ú'ovó, že jím tako
vým vypiránun a vynášením hnoje
dvě třetiny té nejlepší mrvy & tu
diž i dvě třetiny polního výnosu
uchází, jelikož mrva, která jim na
dvoře pozůstane, potravou pro ocení
méně chutnou, méně zúživnou &
mnohem méně vydatnou se stává
než jest hnůj nevypl'aný a nevymoklý.

_Nepovaiži ti hoSpodái-ové, že jim ve
hnoji na mečia.výkahwhjak lidských
tak zvířecích nejvíce záležeti mai.,a
že poměrně moč jednou tolik hno

jjvé síly v sobě obsahuje, než výaly. A prede to není tak těžká
věc mrvu od vymočem' a vyprání

Druhu
Jak lze sedlě ncln kyselé mléko

a podmáslí dlouho zachovati.
Mléko sedle neb kyselé a pod

máslí se slévá do nádoby dřevěné ve
sklepě studeném postavené. Když
se po několika dnech mléčná husto
tina ke dnu usadila vzejde &*ro—
vútka na vrch, & ta se sběrač “ou
sebere. Tak se &přílévx'mímkyselého
mléka neb podmási a se sebiránim
na vrchu ustálé syrovátky pokra
čuje, az nádoba plná jest; načež
se na vrchu asi na dva prsty vy
uoko syrovátky státi nechá. Zpu
sobem tim lze mléko kyselé & pod
máslí od měsíce září, ano pnkli
skle studenější jest, i od léta
až jaru zachovati, u mléko neb

Eodmáali tak zachované posloužíobře hospodynim včas zim zvlášt
v krajinách chudších na po évky a
na úpravu pokrmů.

Studiosus Pivničkn, chudě
v noci domů, ncmival vždycky gro
šův za otevření vrat, i stalo se kdysi,
že nekolikrát po sobě se zpropilnym
:: domovního viset zůstal. Jedné noci
opět zvoní,podruh6ipottdLSo

ochrániti. Třebet jen po žlábcích
vodu deštovou se střech uvésti neb
okolo hnoje hrázku ze země neb
z hlíny ledakdes vzaté na půl stopy
vysokou udělati, ab voda deštovd
do hnoje téci nemohčt, a to kde se
hnojovka do země vpije, pod mrvu
do hnojiska. země & hlíny jakékoli
na stupu zviši navčzti; čímž se i
množství hnoje vyziská, poněvadž
zem z hrdzck n. zem v hno'isku
nohji podestlaná, kd ž se ( hře
sležela & hnojovkou dostatečně na
pila., na. pole neb na luka Vyvezená
za hnůj výborný poslouží. Pročež
milí rolníci! nenechávejte hnoje vy—
mdčcti & vypil-ati, ncchceteli si utr
žiti přezdívky Ncchutůjz Darebovic.

ůstky.
ěmatlané štřevíce zaplácnjí po prů
jezdu, :! „kdo to?“ ozve sc přede
dveřmi. ——„Jál“ odpoví Pivnička.—
Nic plotnu, mlady pane, dříve neote— —
vru, dokud spodem vrat mi zlutku
nepodstrčíte.“ l'ůlnoc odbitá, kavárny
zavřeny a spát se chce; student mu
seí povolit a jednušku proslrčit. Vrata
se otevřela u Pivnička vklouznul do
domu. „Mílý pane DrzmyškoJ' pravil
kvapně, stala se mi nehoda. Vyndn
voje z tobolky zlatku, vyhodil jsem
ještě i jiný papírek i obávám se, že
to poslední moje pětka jest. Bůdtci
tak laskav & přineste světlo.“ Zlutkou
obdařený domovník vrňlií se se s—í
čkou dřív než by „pět“ napočítal, &
pooteví'ev vrata vyšel na ulici, aby
papírek hledal. Na tento okamžik alu
studiosus Pivnička právě číhat. Ble—
skoryehlo zu vyšedšim dveře zom
knuv, dal se do smíchu. „Já řku.
pane Drimyško, půjčku za oplátku!
Nyni opět jů vás do domu dříve ne
vpustim, dokud vydrennu jednušku
toutéž cestou mi zase nenavrátíleř
Co mel Iupcný v pasti deluti?Chtel-li
do postele pi'íjtli, musil chtěj nechtbj
se zlatkou opět ven.
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Znělky.
Zdali znama jest ti Ona síla,"
Jenžto žene u výš takou stromy,
Že si ptáci na nich v létě domy
Vybudajl odivného díla?
Přetajemn životná ta žila
Zii-od svůj a prýt ma nevidomý,
Vytrvůvá vlc všecky hromy,
An jich zuřivostjí nepodmili
Národ každý duchový strom jesti,
Jenžto kvete jenom tenkrát v kráse,
Když ho vnitřní tajná síla pčští.
Sila ta, již národ zelená ze
(0 kéž u nás vezdy ratolestí !)
Katolická víra nazývá. se.

Pověz, duše milá, pověz přímé,
Víš-li proč čas postní připadá,
Přiroda když jasncm omlada
A zlé béi-e Vesna žezlo zimě?
Nauky se ukrývá v tom símč,
Již tvá mysl lehko ohádá,
Netíži-li jako mokřada
Tebe těžké slepých vášni břímě.
Země tvrdá. —-to je hruď “tvá strohá.
Sníh jenž taje, pláče znamena.
Jež maš ronit, že jsi ztratil Boha.
Jaono di jak hl'íchův zimu zmáh'af,
A ta krasných kvítků plemena
Značí lásku, již máš k Bohu iáhat.

Fr. Sušil.

Křesťanský hrdina.

Řikúvd se, že za hříchem kaž
dým v zápětí chodí trest. Pravdivost
ptlsloví tohoto dokázala se také na
Carhradu (Kr nstantinopl); v němžto
soudobnik. a vrstevník sv. apošto
lův Cyrilla a Mothodia — ošemetný
Focius — zosnoval ve svých ná
sledcích přezůhubné schisma (od
triku od iRima)- Nástupem—é sv.
Petra slynuli od věkův jako nej
obětivějěí podporovatelé krásného
umění a pravé osvěty. V lůně
církve svaté pěstována povždy veda,
přiodívavsl se však až do minulého
století téměř výhradně rouohem vc—
lebné latiny. V tom k, že se
návodem l'ociovým voli & většina
slovanských narodův dala olštipiti
od jednoty církevně, vidl zrak náš
nejhlavnčjši příčinu, proč naši po
krevní bratři na východě (Rusové
Bulhaři, Srbové Bosňáci a Černo
horci) se západem se stejným kro
kenivevzdělsnostl nepokračovali,od
vrátivěe od sebe živý pramen vše
likých nauk slábl v Římě velmi

Slax-meč Slavné slávu Havin! slavných.

bedlivě pěstovaných. Dosavadnou
zamražiloat, skřehlost a ztuhlost
ducha uvalil na východ, na Slovany
svébíavý Focius! -—Kdyby zboubce
tento něžný závazek mezi Carhradem
a liimem nebyl přerušil, byla by se
celá Evmpa spojila a iistě světo—
boménu návalupohanskýchankův
odolala. —-—Carhrad nebyl by před
čtyrmi věky upadnul v zuřivou pod—
dannost Moselmínův! ——Opondilost
v osvětě a jármo turecké jsou tu—
diž nasledky odtržky Fociovy.

Dobyvše Carhradu porazili zpy
tomčll Turci Bulhar a pak zlo
mivše iuž dřivc na osovu Poli
moc jarých Srbův, nad všemi osa
motuclými křesťanskými vojsky
vítčžili, kdy a kdekoliv se jim na
odpor stavěla Sila Moslomínův po
važována tudiz za nopřemožitehmu,
a strach hrozný šel z nich; nebot
jedna krajina za druhou opadala
do rukou vlastnú do drápů jejich.
krví Ecdivých kmetův, bezbranných
žen s nevinných ditek zprznčnych.
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Surovl tito vítězové poplenivěe dě
diny a města, odváděíi nesčetné
nástupy křesťanských mužův do
otroctví a unéěeli tisíce jejich včr
ných choti a křesťanských panena
nejhanebnějěím úmyslem. „Kam
nohaTurkov'a ělapne, tam pře—
stane na sedm roků tráva rů
sti,“ dí jihoslavenské přísloví: až
se na divochy tyto nmužil slovanský
hrdina Jan Soběský, o nčmžto
by měly zbožné naěe křesťanské
matky sv 'm dítkám tak vypravovati,
jakož vy ladati ohvyklv o zaračně
porážce Tatarův pod ostýnem, 0
hl. Sarkandrovi, o Velehradě a ji
ných děieeh vlasteneckých.

Vydobyvěe Bulharska a Srbska,
podmanivše sohč ubohou Bosnu a
Hercegovinu namířili si zapřísuhanl
tito nepřátelé Kristovi na požehnané
kraje katolické Polsky. Po příčině
podstatné ku válce pranic se neo
hlížeiíce, přestoupili hranice slavné
Polsky (1672) a drancovali města a
dědiny, páchali neslýchané prosto
pášnosti, vrhali kříže s chrámův a
stavěli na ně půlměsíce! Král Ko
ribut sbíral sice chvatem pole; avšak
jeho 30000 mužův pro ncseho nost
vůdcův pobito hned v prvém oji:
načež se podvolil každoročně 20000
dukátův platiti, úrodnou Ukrajinu a
bohaté Podolsko Turkům postoupiti
a 30000 dolarův jako válečnou na
hradu zapraviti.

Téhož času byl v Polsce vrch—
ním maršálkem Jan Soběsk ', jenž
co pravý národomil a katoík bo
lestně nesl potupu nedůstojně s zba
běle uvalenou na drahou (jčiznu
(otěínu). Víra Kristova aěest vlasti
ěla mu nade všecko. Když usl šel
o padlých výminkéch míru, ž ostl
aplakal. Ve sněmu pak ujav se slova,
vybízel sněmovniky k tomu, aby
uzavření slabého krále za neplatné
prohlásili. Napotom vyvolal národ
do boje: Kdo pravý Polák jsi :
katolík, chep se meče! Přisa

ham vam, že pohsna vyženu ven
z milé naší ojčimy. Bůh mne na
opusti.“ — Když někteří zástupoovó
národa nadšenému jeho návrhu od

orovali, sahluěil ie mohutným svým
lasem: Zdaž se nam nedostava

ocele a slovanské chrabrosti?
Raději volím zahynouti, než
synemznectěnéhonárodhslouti.
Ve jménu Polsky a ve jménu
Církve sv. stavím se v čelo
vojska národního proti krve
žíznivým Turkům.“

Mohůtmt slova Soběskěho roz
letěla. se jako střelná rána po ěiré
vlasti. Za nedlouh) stalo opět 30000
rekův ve zbrani, obraviích si na
heslo: Vítěze tvi aneb smrt.“ S
hrstkou bojovníkův těchto křestan
ských udeřil Jan na nepřítele Pět
krat silnějšího u Lvova. Turci na
hlavu poraženi kvapili ve stručném
zmatku za hranice a než se toho
Soběský nedal. byla slava národa.
obhaiena a krutého vraha opro
štěna.

Moslemiu zuřil a příštího roku
přitáhl s rozmnoženou moci, aby se

Bomstil za utrpenou škodu a hanu.o slavnosti sv. Stanislava Kostky
(1673) porouchal mu však neohro—
žený vůdce Polakův opět přes 40000
vojínův. V seči přišlo bohěskému
zdpasiti se samým velitelem nepta
telův, jemužto z ruky vyrval zele
nou zastavu (praporce), kterouž měli

ohanětí bojovníci u veliké úctě.
Vítěznou kořistí tuto vlaje v povětří,
volal naš hrdina pohnuté: „Eihle!
zástava tato bude ro sv. Otce.“
Hned s bojiště odesila! J. Soběský
vykeřestěnou korouhev &ele ne u
do Rims, kdežto se podnes jako
vzácnost ozdobná. ve chrámu sv.
Petra chova.

Koribut zemřel (1674), načež
se koruna Polska z milosti Páně a
z vůle naroda svobodnou volbou
zastkvěla na hlavě Janově. Jeětě
roku toho pokusil se mstivý Turek



po třetikrát o Polsku. Byla to vý—
prava zoufalá & nad mlru početná,
o kteréžto se Padišs (sultan) na
jisto nadčjil, že království polské
ztroskotá a ve věčnou poslušnost a
porobu tureckou uvrhne. Vůdcov—
ství svěřil Sultan nad nepřehlednými
vojsky těmito v dějinách pověstnému
zutiveiKara Mustafovi, jehožto
oblibenou zábavou bylo vesnice pod
palovat, &křesťany jlmst s. vražditi.

Jako bystrý sokol hnal se nově
zvolený král a miláček národa pol
ského tureckému ukrutnikovi a Slo
vanozhoubci v ústrety, jenž byl do
razil juž opět až ku Lvovu. Podě
scné město toto nevědoue o pomoci
přicházejicl, očekávalo každou chvíli
útok na brány a na hradby své.
Všichni obyvatelé ve Lvově hleděli
jisté smrti vstříc; nebot nezdálo se
jim, že by mohl býti zpokoí'en tak
silný protivník. Chof králova, zbožná
Mariána právě trvala na modlitbách,

řed oltářem klečíc a volala úpčn—
'vč: „Ježíši, Bože můj, smiluj

se nad Polskóu,“ an zarachotila
rána z děl jako za. od ovčď, že
Hospodin své rawee 0 města. a
národa neodtáh. Po ráně prvé na
stalo ve Lvově tichto hrobové. Za
thu zaliiměl kus druhý i třetí! —
Na znameni toto ustupuje úzkost
smrtelná blahé naději a 2 tisíc hr
del v městě ozývá se jáeavó! „To
“sou naší.“ —-Tři tyto rány dé
lové zvěstovsly obleženým netučený
příchod králův a byly spolu za
čátkem krvavé seči. Za šest hodin
odevlraji se brány města a hlučné
provolávánl „Sláva,“ vítá. křesťan
ských bojovníkův [ vltězův. — Krá
lová. tuli se pokorně ku svému choti
a líbá mu roce; načež oslavenec
k nlpovědélzvuězstvl naše jest
dllo Páně.“ „Ov—čem“di králová
„na pomoci Hospodinovou osvobodili
udatni Polané Církev i naši vlasť
ode vraha zlého.

Na západě byli národové této
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porážce sice rádi; avšak pravého
uznáni dostalo se polákům za krev
v Potokáeh za Církev vyeeděnou
jenom v Římě od nástupce Petrova.
Jméno Soběského od t': chvile v
Evropi oslavované stalo se Turkům
hrůzou a postrachem. Tami pře
svčdčivše se, že proti Polákům s
prospěchem válčili nelze, obrátili
svůj zřetel proti západu protivů.
Němcům, kterížto ani vzteklosti ta
tarské nezakusili; ale povždy hájeni
byvše od východuSlovany v ls
einém klidu si hověli! —

Téhož času pozdvihl Maďar
Token odboj proti německému ei
sai-i Leopoldovi. Aby Uhersko stůj
eo stůj od německého vlivu s rostil
a usamostatnil, utekl se Toko ' pod
ochranu v Carhradě, a hledal zá—

štity plro své protiněmecké záměry— u 'nrlca! Sultan Mohamed IV.
s ďábelskou ochotou se proshám
Maďarův propůjčiv (poněvadž jednak
Slovany v oddanost uvoditi se sna
žili, jedn Němcům odporovsli)
prohlásil dne 10. srpna 1683 Toko
liho za krále uherského pod ture
ekou ochranou. Vyslanec německo
cisařský zpěčoval se v Corbradě
jménem svého pána mocně proti
bezprávnému jednáni sultanovu. Mo—
hamed IV. svolal tim cilem všecky
svoje hodnostáře ku poradě, co by
měl dát cisari za odpověď. Rokování
netrvalo dlouho; nebot ee nezdálo
by'ti třeba, ohlédati se mnoho na
císaře německého; vždyt byla v
Carhradě dobře známá zmalátnělost
Němcův válkou s Ludvlkem XIV.,
a se Svédem vysílaných. Němci
toužili povždy po rozbil—sni svých
hranic víchodnýeh, čímž se zvětžiti
měla jejich tíže a síla roti Fran
eouzsku. To věděli v arhrsdě, :.
proto spoléhali nn soběctvi l'evni
vých Francouzův, že Leopolda ně
meckého podporovati nebudou, ba
že jim bude milo, seslsben-li bude
nenuyeenou vládiohtivostlk východu



236

uzený soused. Řevnivý poměr mezi
udvíkem XIV. a Leopoldem ně

meckým dodával 'l'urkům odvahy
takové, že návrh Kam Most.-ifův v

radě přijat byl tím snadněji, poněvadž se opira 0 korun (svaté pismo
Mohamcdanův), Kara Mustafu totiž
domzoval: Náboženství ukládá pa
dišovi za největší pov-imost rozši
řovnti viru prin-okovu (Mohumedu)
i hranice říše jeho. Nyni právě na
skytú se příležitost vítaná, ztrosko
tati cisel-ství německé a vytknouti
ve všech jeho krajích svatý nás
půlměeic.“ Ctižádostivý řečník měl
v úmyslu utvol'iti novou říši ture
ckou, za jcjížto hlavni město si
předkem vivolil ——Vídeň. .luž 80.
ve snách vidjvnl na zlatém trůnu
nového tureckého carství, v nělnžto
otročijou Němci tak, jako Bulhaři,
Srbové a nešťastni llnsuáci.

Kvapem a s náruumými ůtrstami
podniknuta tato výprava 300000
mužův silná. Ncobmezcné plnomo
censtvi nad těmito zástupy odevzdal
pedisa Ksm-Mnstnfovi. Svět ještě
neviděl tolik uádhery n lesku a tolik
bojovných nástrojův, jak ýmiž Turci
tenhikníte vystrojili n opatřili sVou
annádu proti Vídni. Netoliko vzne
šcni důstojníci stkvěli se zlatem;
než také odčv sprostých vojiňův
zářil leskem drahých kmnenův. _Až
do srbského Bělehradu doprovázel
sultan osobně svá vojska; v nčžto
bezpečno důvěřovnl, že šmahem jeho
žezlu podmáslí německý národ. V
Bělohradě při lončeni pravil Kam
Mustafa ku pánu svému: Ríše ně
mecká jest mocný strom, jehožto
pněm jest Vídeň, jehožto haluzemi
jsou jednotlivé krajiny německé. S
takovým vojskem podetnu onen peň
jedným rázem. Pádem Vídně klesnou
i ty nejkrásnější větvičky stromu
německého ]: nohoum tvým, svatý
padyšol“ —

V dubnu 1683 vyrojilo se z
okolí Srbského Bělehradu 300000

nekrocených Turkův. Poplmivie
Chorvátsko 'a kdekoliv Slovany by
dlící zastali, všude zůstavivše po
sobě lampy bezulilosrdných ničitelův
blahu lidského, hnali se jako zká
zonosmi bouře k Vídni, ku srdci
Německa., napřed nrcivojvodství ra
kouské. a pak také ostatní kraje
německé poturčiti, zamýšlejice.Uisař
Leopold vidu nezbytí města, dal se
na útěk, v Linci hlednje bezpečného
úkrytu. Odtud rozepsal rosebné
listy na vše strany; avšak nikdo
nechtěl ponuíhati národu, o němžto
Francouzové byli ve světě rozkri—

čeli, že je pímovitť a vládichtivý,že nedovede jako mír vedle dru
hých národův státi; nlebrž. že se
snaží učiniti je podnožim noh svých l
Tukové posuzování z Pevnivosti po
ělé odvrátilo soustrast Evropy od
Němeův docela. Na všecky ů nlivé
prosby dostával císař Leopol samé
záporné odpovědi. Vida tudiž nebez
pečcustvi svrchované, vyslal osel
stvi do Varšavy ku králi Soběs emu,
jehožto nazývali tehdejší křesťané:
„Božím bičem na Turky.“ Král
Jan zaluijiv sněm, tázul se zástup
cův národa, kterak by se v tak dů
ležité záležitosti zachovati měl.
„Slavný králi ! na tobě &nn slavném
tvém národu jest jedině, aby Vídeň
nebyla obrácena v prach a popel .
zhoubný Turek nevedral se do středu
Hšc německé a. ne dvrátil základ
jeji.“ Takto kvílelwposel císařsky.
Avšak sněmovníci vědouce, jak o
Němcích v Paříži soudí; nikterak
nechtěli vyslyšeti úpěnlivě prosby,
Němcův, namltajiee jednoducho, že
je Němci také bez pomoci nechávali,
když jim b vlo zn. Korybuta i po
vždy s Tur em zápasiti na život s.
na smrt. Ani přímluva králova (svo
lením stavův ve všech vážnějších
zemských podnikách obmezenóho)
ani sliby oslovy nebyly by urs—
ženou a od Francouzův pnzenou
mysl sněmovníkův obl y, kdyby



se právě nebyl do sněmovny dosta
vil vyslanec z ltíma; jenž plamen
ným slovem zapřísáhal ve jménu
papeže Inocence ll. shmmázdčné
pány polské, aby zachránili Církev
a křesťanství. Vybídnuti od svatého
otce pocházejíeimn nebylo katolickým
Polanům možná odolati. „K vůli
hlavě Církve ůjdem na vraha Turka
— půjdem k obraně křesťanům“
Takto zavznělo po řeči vyslance
papežského ze všech hrdel sněmo—
vníkův.

Dne 14. června stanuli a roz
bili ne hitelé Kristovi svůj tábor
kolem ídně. Ve městě leže o sotva
13000 branného lidu posádkou. Kara
Mustafa vyzývá obležených, aby se
bez odkladu vzdali. Vídeňané od
povídají střelbou z děl. Na to uči—
nili Turci ze svých zákop divoký
útok na město a začali strašně pá
líti do hradeb —-do města. Některá

předměstí &. výstavnější domy víeňské jako chrámy, kláštery a t. d.
hned při prvém útoku lehly popc

řem. zapáleny byvše žhavými konenn. —-—

lllahol zvonův umlká na všech
věžích. Toliko velíkán štčpánský
svolává svým daleko široko se roz
nášejíeím hlasem poděsené měšťan
stvo do obecné hromady. Se všech
stran se na namesti svatoštěpánské
hrnou ozbrojení měšťané, študenti i
vojsko řadové. Velitel netají nesnáze
města a však žáden z přítomných
netrne strachem před smrtí; ale
všichni do jednoho zavazují se slavně
přísahou, že se nepříteli lítéínu za
živa nepodají. Také mnohé pani
činí sliby, že své ruce ku všem sebe
obtížnějším pracím ochotně propůj
čovati budou. Od té chvíle nastala
ve městě činnost neunavnú. Ve dne
bylo křesťanům ve městě sklíčeným
ná'ezdy vrabův odrážeti, v noci pak
po l-bívali nebožtiky a Opravovalí
pcrouehané hradby. Takto trvalo 45
dni, za kterýžto čas odrazili kře
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stane 18 úsilovných útokův a vy

padli na své škůdce 24krát. Namáíaním, hladem, nemocemi, úmrtím s
malomyslností zrídla posádka v městě
na 1200 obrancův. V táboru nepřá
telském neušlo, že se ve městě od
por schyhije ke konci. Vůbec se za
to mělo, že by postačilo, od té chvíle
žhavýmí koulemi město podpahwati.
Tomu však velitel Kara Mustafa
byl na odpor. Nešlo mu o zacho
vání vlastního lidu, aniž chtěl uše
tí-ítí životů křesťanských ve městě;
nýbrž on chtěl stavby vídeňské :
všecky klenoty v městě zachovati,
jako budoucí svůj a sultanův majetek.
.laničárům (vojsko turecké) nebyla
však shovívavost vůdcova po chuti;
jim se chtělo drancu a plenu, a proto
zmáhala se mezi nimi nespoko
jenost.

Z nenadání -— bylo to noční
dobou — objevila se na obloze ne
beské z Lysé Hory (Kahlenberg)
vyhozena ohnivá prskavka (rachetla)
Ve spůsobu sv. kříže na znamení
Vídeňanův, že jim ku pomoci při
chvútal Soběský. l'řichvátal zajisté
s 30000 chrabrýcb l'olanův. Jelikož
vý rave olskaí dcla se kvapem,
by o Vojs o toto zhíšt pěší bídně
ošaceno; a protož se naň s pohrda
vým ůsměchem dívali němečtí prin
cové; avšak je Soběský pokáral,
rka: „Vždyť se přiodčjí moii vo'í
nové v oděv, kterýž s 'l'nrkův svl' 
koul“ — Tak jak předpověděl,
stalo se.

Dne 12. září 1083 časně ráno
řed úsvitem, dostavili se křesťanští
ojovníci na služby Boží na hoře

sv. Leopolda. Obět Nejsvětější ko
nal a pak udaoval vojínům apo
štolské požehnání kapucln Marco
d' Airano. Při mši svaté této při—
sluhoval knězi Soběský a pak při—
stoupil ku stolu Páně stím. Po mši
sv. pasoval král Polský svého syna
J akoha před oltářem na rytíře :
velel mu sednouti si na kůň, aby
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byl otci v boji nastávaiicim po boku.
Sestaviv vojska v šiky a odevzdav
pravé křídlo armády pod zpravu
vojvody Lothrin kého, postavil se
za velitele sti-e u (centrum). O 10
hedinách padla prvá rána dělová
do táboru nepřátelského a po té se
koule na Turky v nížině rozložené
jen sypaly až do 'edné hodiny od

ledne. Křesťané yvěe krytí hre
nem hory chrastinami a zásoky

na honem utvořenými, zůstavali beze
ěkody ran. Zatim střelba mezi Turky
strašnou zpoustu spůsobila, tak že
se dali po'ednou v zmatku velikém
na útěk. 'll'u se s výšiny teprv spu
stili pluky křesťanské jako rozvo
dněná řeka a zastihnuvše prcha'i
jících, porubali jich do 5 11 'n
pl-es 10000 a porazili Kara Mustafu
na hlavu.

Rozsáhlý tabor nepi-atelsý s ne
smírným bohatsvim padl ještě téhož
dne Soběskému za kol-ist. Skvělým
vítězstvím stal se Soběský jak z
listu jeho k choti Marii vysvítá „Dě
dicem několika beden zlata, drahých
kamenův a jiných skvostův,“ jimižto
naplněny byly stány turecké. Zla
tohlavový prapor, jenž vlsil nad mid

' hemým bydlištěm Kara Mustafovým
poslal královský vitěz v ki-esfanské

kol'e hned z bojiště sv. Otci s
istom, na němžto napsal: „Přišel

jsem, viděl jsem a Bůh zvítězil.“
Na památku pak velikého vitězství
tohoto ustanovil papež každoročně
v neděli narozeni Rodičky Páně
slavili svatek „jména panny Marie
a nadal svatek tento katolickým
Slovanům dvojnásob milý odpůst—
kami.

Po vele amatné bitce této pře
nocoval krá Soběský v táboru vy—
bojovaném; druhého pak dne slavil
svůj vítězný průvod, jako obhájce
města i Církve svaté do bran vi
deňských. Zbytky obyvatelstva vi
tal hrdinu slovanského s nevídaným
ničením, nejvznešenějšípani IIb-li

mu vděčně ruku a nebylo v zástu 11
před zahynqu zaehovan ch Vi e
ňanův snad ani jediného oka., ježto
by nebylo zaroseno bylo slzou svaté
radosti. „Přáteléz“ takto jal se k
lidu mluviti zbožný král: „Mé vi;
tězství je dílo Hospodinovo a rotož
pojďte, vzdáti mu diky.“ Soběský
v čele davův lidských ubíral se vá
žným krokem do svatyně sv. Au
gustina a tam vrhnuv se v kaple

*loretanské před oltářem pomocnice
křestanův na kolena za ěl sám
vroucim hlasem: „Tebe Bo a chvá
límef' Lid pohnutým srdcem velebil
s vysvoboditelem svým Hospodina;
an se zatím biskup Kolonič, Chor—
vat, objevil na kazatelnici, aby o
skončeném chvalozpěvu učinil lin
st.-idei svému i-eč na základě slov:
„A byl člověk poslán od Boha, je
hožto 'méno bylo Jan.“

dyž taktoza řimluvouPanny
Marie s pomocí goži byl slavný
král polský od Vídně a tudižod ee
lého německého západu šťastně od
vrátil nebezpečenství a zkazu jistou,
vrátil se do sídla svého Cisar Le
opold z útulku svého z Lince. Driv
nezli se dva tito mocnařozé na tom
samém místě dostavili, kde stál stan
velkeho vezíra Kara Mustafy, tazal
se marnivý Leopold vojvodu Loth—
ringského, kterak by měl jako císař
krále uvitati: I odpověděl vojvoda:
„Pozdravte ho s otevřenou náruči;
vzdyt zachoval vám říši německou !“
Než dle souhlasného svědectví dě
jepiscův zachoval se císař ku svému
a svého národa dobrodinci rozpačitě
——urážlivé. Chladným slovem když
se byl vitězovi nad zhoubeem kře
stanův poděkoval, odvětil Soběský:
„A já jsem tomu rád, že jsem Vám,
bratře! tak posloužiL“ Po odpovědi
této s povědomím ělechetnosti a dů
stojnosti královské odkvapil koňmo
a- nechal hrdého nevděčnika zahan
beněho stati.

Porazkou na Tui—cíchu Vídně



neskončila se dráha hrdinství, zd
sluh a slávy Soběského; neboť po
krátkém odpočinku sl'adiv udatný
lid svůj, spěchal za Kara Mustafou
a zastihnuv ho u Parkan blíže O
střihoma ronbal 10000 a zajal
12000 Tur ův a uvedl celou armadu
nepřátelskou u veliký zmatek (9.
října 1863). Za 9 dní na to dob |
OstHhomn,jenz odSulejmana Sličné o
dobyt — ůpěl v držení Moslemínův
a jim za pevnost sloužil proti ki'e
stanům. Dne 11. listopadu přišlo

209

opět k nové srážce u Šešenu a tu
peticí Soběský voje turecké tak, že
velkovezír sotva s životem ušel a
bez řestávk až do srbshého Bě
lohra u utík .

Zvelebován jsa od celého křes
ťanského světa, vrátil se Jan 80
běský do své vlasti, kdežto ve s nivě
zemské požehnaně pokračov . Pa
diša Sultan pak za odměnudal Kara
Mustafu na vánoce ]. P. 1863v Bě—
lehradě srbském zardousiti.

Drobnůstky.
Hanák poalal syna svého do

K——e.,by se tam ve školách němčině
přinčiL Navštíviv jej o vánocích za
plesal velice, uvítán jsa slovy: „Kliss
tir, Fotterí“

Po hybovací činnost ce
lého člověčenstva úplně mizí poro
vnáním s pohybovací činnostíjediné
řeky. Stavbou největší pyramidy
0 také bylo prý zaměstnáno

lidí po 20 let. Hmota této py'
ramid nenaplnila by ani milionnidil
krych ové mile; a veškeré stavivo,
kterým člověčenstvo po 6000 let po
hybovalo, sotva b dostačilo, aby
na lnilo jedinou rychlovou mílí.
Řeka Ganges sama vylévá ročně
více nežli krychlovou milí vody do
moře, a voda tato unáší s sebou
tolik bahna, že by se jim po 10
250 čtvercových mil na stopu zvyší.
Jedina tato řeka pohybuje ve sto
let větším množstvím pevné hmoty,
nežli všichni lidé za 6000 let.

Všeobecná telegrafie e—
lektrická nazývá se nyní nový
spolek v Paříži, 'enž chce zaříditi
v každém domě 6 ektrickou baterii,

a spojiti ji dráty s jinými bateriemi
tak, aby nemohl nastati žádný zma
tek. Za dva franky ročně mohl by
každý obyvatel domu v Paříži, kdy
koli, ve. dne nebo v noci, ani ne
vy'da z domu, rozmlouvati telegra
fi y s přítelem, s kupcem, lékařem
a t. d. ——Tato úspora času zrych
lila by zajisté znamenitě činnost
lidskou.

Soli potřebuje každý člověk
denně asi lot., do roka tudíž bez
mála 12 liber. Tolik také musí na
pruských celních hranicích každý
občan sobě koupit, aby bylo patrno,
že se nevyhnutelnou touto stravou,
první podmínkou svého zdravi, ne
opatruje snad spůsobem podlndným.

V denních boháčů rozličnl l'e
meslníci se zdržují a své živnosti
hledí, a sice: krejčí, již čest přičí
vaji; barvit-i, ktei-í nemohouee děr
zašiti, aspoň je zabarví; temenii'i,
již z kůže bližního řemeny krájejí;
tkalci, jimž když obojetnictvi osnovu,
utrbani na cti outek nepatřily, tka
nicáuplctou nad pekelný kment tenčí.

14



Znčl
Nevěru mím chcete v lidu vštěpit
Oh "zt kořen jeho života,
Pek o, 'enžto ve vás kolouí,
Do polldidných chcete útrob vřepif.
Má—ližnárod 'ako vy se tčpit,
Až se mu [ spásy stroskotá?
Má ho zatknout věčná mrákota, 
Má.'se k smrti jedem morným pi'epit?
Tot se hodí jenom pro padouchy,
Pro lid stal-", zžilý. vyhynulý;
Což to ěkm padají-li mouchy?
Leč lid míč jest jinoch zachovalý,
Věčné můž i časné slá nebyt;
A vy chcete pachem svym ho zabít?

Icy.
l'osud Slovan u pohanství oupl
A se koi'l leda Mnhomedu;
Rozjit'í'nji se mu rány vředů,
Blud mu ducha stírá jak tlnk stoupy.
U duši ho barbar pohon loupl
A jej loupi o vlast zbožných dědu,
Do útroby nalévá lnu jedu,
Byte jeho podvracuje sloupy.
Kd ž to vážím jednak slzy noi-lm,
Jet nak hněvem nevýslovným hoI'lm,
Na svět luji, co to chladně patří.
0 již vstm'ite zc Solana bratři,
Vás to ovčín, vaše 'est to stádcc,
ChOpte meč o 5in to svatokrádce.

(" r. Sušil.

Antonin Martin Slomšek.*)
Podává

Matěj Proc hezka.
„Chvalmež muže slaVné a otec

naše v národu jejich. -— Moudrost
jejich nt vypravují lidé n chválu.
jejich at zvěstuje církev (Ekli. 44).
Nebo kteří ku Spravedlnosti přivo
zují mnohé, jako hvězdy skviti se
budou na věky (Dan. 12, 3).“ Slova

ta vším právem pomhovati lze namuže, jejž slovans ý mím pi'íhumý
národ Slovincův svou předni ozdo—'
bou jmenuje a při jehož úmrtí ža
lostný nářek se rozlthal od břehů
Drávy už do břehův Jaderského
moře, kterýžto nářek i u ostatních
kmenů slovanských v srdci všech
vzdělanců slušný nalezl ohlas. Jest
to Anton Martin Slomšek, kní
žebiskup Labodský, dne 24. září
1862 v Mariboru zemřelý.

Narodil se dne 26. října 1800
v Ponikvě, na známé teď železničné

štaci, v nčkdejšhn Cclskóm okresu,
mezi Slovinci vc Styl-sku. Přehyvají

pak tito (Slovinci), jimž Němci také"indové říkají, dílem vc Styrsku
ji?.ném, dilem ve Pí'imol'í :! v okoli
Terstském, dilem i v lk—iiz'dsku,a
konečně jedna část také v Uhersku;
i počítá. se jich vesměs na l,211.290.

') Zwolopis tento nejvíce složen podle slo—
vinského církevního listu: „Zgodnia
Union,“ v němž zlsště p. Fr. Kosar,
spiritunl v semináři Maribor-ském velko
lepou literárnou činnost Slomšltovu vy
vypisuje, kteréhož článku jsme také my
„le nejvíce použili. Tentýž p. Keser dal
právě, když jsme tento článek psali, ob
šírnější životopis Slomška do tisku. Li
tujeme, že jsme tohoto obširnčjšího ži—
votopisu použiti nemohli. který zajisté
také mnoho znnínmvých zpriv : pa—
stýřské činnosti Sloměkovy přinese, o
niž my bohužel : nedostutku znalosti
těch věcí se šli-ití nemohli.



Jazyk jejich našemu příbuzný ná
leží k jihoslovanským nářečím ::
mal. se ku sousednímu jazyku chor
vatskému tak asi jako nárečí Slo
váků k našemu československému
jazyku. Tato větev slovanská byla
snad mezi všemi větvemi slovan

" skými nejvíce zanedbávána a jsouc
rozkouskována v rozličných kralov
stvích a zemich Rakouska našeho, ne
mohla nikde se volně pohybovati a
znamenitě vyvinouti, nýbrž podlé
hala tu převaze německého, tam
vlašského a tu opět maďarského
živlu. Jest tomu teprv asi sto roků,
co i v tomto národu slovanském či
lejší život nastal. Mezi buditeli jeho
nalézají se jako jinde, tak i zde
v prvním šiku kněží. *) l'rvníjejieh
znamenitý bzísník Vodnlk. jenž asi

řad stem let se narodil.,byl katolický
kněz. Mezi buditele a největší
dobrodince Slovineův miležítaké Ant.
Martin Sloměek, rodilý Slovince.,
jenž na přívětivě-„m pahorku íiu'y
Ponikevské, na tak nazvaném SIOmti
se narodil, odkud i jeho rod jmeno
Slomšek vzal. Rodičové jeho byli
zbožní a dosti zámožní lidé sedlští,
otec pak mimo to i kožešnictví pro
vozoval. Narodil se tedy Slomšek
pod sprostou střechou, avšak louče
se s tímto světem Opouštěl jej eo
kníže a biskup, kteréžto důstojnosti
sobě s milosti Boží svou vlastní zá
sluhou byl vydobyl. Ničeho ale ne

býl tak prost, jak toho, “bij tím sebyl honosíl, a nic mu ne ylo tak
neznámo, jako to, aby za svůj nízký

rod byl se stýděl. Nejeden z duchovních jeho (iocésy zpomína si, s
jalkou láskou ri duchovních cviče
ncb připomínali svých rodičů rka:
„Na sbímu mne máti má položila,
když jsem se narodil; slaměné.bude
i postel, na které umru; kéž bych

') Podobné úsluhy ms duchovenstvo také
u nás, jako! o tom svědčí pojednání
„Knčžstvo : národ“ ' tomto ročníku.

Pořadatel.
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jen spasen v milosti Boží loučil seodtud.“
Tutéž laskavá matka, kterouž

sobě Slomšek tak často připomínal,
nekojila ho 'en mlékem matcrským,
nýbrž i mlékem ne'něžnějši lásky k
jeho národu,a zjejíe básných písni i
roztomilých povídek výlívala se do
jeho srdce híska k národu :: ena
vroucmí pečlivost o všecko, cokoli
života národního se dotýká; za tou
příčinou luluvíval Slomšek tak často
a tak nadšeně o své milé mateři
a o jejich písních ipovidkzich. Kd
timto :; )ůsobem rozumjeho byl vz ě—
laín, odhodlali se rodičové 'eho,'jej
do školy v Celi slatí. V'icekriíte
vyjádřil se Slomše o tom, kterak
mu prvniho času přiučivání-se něm
čině mnoho nesnazi spůsobilo, ale
bystrý um jeho všecky těžkosti brzo
překonal, a Slomšek byl otom
ve všech školách veždy jeden z pr
vnich. Veliký vliv na rozháráni v
něm lásky k národu měl zláštuě
gymnasialný učitel Zupančíč, na
nějž Slomšek později často s chvalou
a s díkami zpomínal. Učitel ten byl
muž velmi vážný , spravedlivý &
zbožný, vroucně nadšený pro důsw'né
křesťanské vychování a veděl—idol
mládeže, který už tenkriite, když
idea (myšlenka) národnosti ještě ne
pohybovala národy evropskými, bý—
strým důvtipem svým nahlížel, že
každému vzdělanému člověku je po
třebí vzdělání a vychovaní v ná
rodním (luchu ijazyku. Proto také
několikrát žákům pro domácí cvičení
rozličné isemnosti ve slovenském
jazyku ulložil. Když Slomšek po

prvé pérem v tomto jazyku se po'usil, podařila se mu práce tak
dobře, že ho učitel za to veřc'ně
ve škole pochválil. Po druhé, kd z
se 'menoviny jednoho učitele blížil,-',
výblral Zupančič co učitel krásov y
tři žáky, aby jeden z nich složil
báseň ke svátku tomu v jazyku i'c

ckém,druhý v latinském sít—ctívněme14
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ckém. Velmi bolestně dotklo se
Slomškn, že také jemu nebyla ú
čast dána v této úloze. Avšak eo
učinil? Jelikož se mu jednou věc
taková ve slovinštině výborně zda
í'ila, tedy znsednul si a složil báseň
slovinskou kjmenovináín učítelovým.
Když onino tí'i své básně přednášeli,
prosil Slomšek, aby také jemu do
voleno bylo, promluviti. [ divili se
všickni pozorujícc, jak hladce, rázně
a krásně mu slovinské slovo z úst
plynulo; učitel Zupnnčič pak s ra
dostným obdivem přistoupil n pra
vil: „Mám za to, že Sloíněek uscho
pněn, aby časem ještě něco většího
provedl v slovinském jazyku, necht
tedy s obzvláštní pilností slovínštinn

ěstnje.“ Slova. tato stačila, v na
ném žáku vědomí národní obuditi

a jemu lásku ke slovinskému písem
nictví ro celý život vdechnouti.

OR toho času začal Slomšek
slovinské knížky horlivě čítati a v
rozličných písenmosteeh slovinských
se cvičiti, a když jiní spolužáci jeho
se sháněli tělesných rozkošeeh a
radovankác , kochala se čistá duše
jeho v knihách a obohacujíc se ti
sicerými vědomostmi přemýšlela, kte
rakby národu hluboce pokleslému
a zanodbanému se dalo pomoci a
pros čti. Tímto Způsobem ve svém
jazy u mateřském za málo let tak
veliké dokonalosti nabyl, že když
po vitečně odbytých studiích gym
nasia lieh & lieejných do semeniště
bohosloveckého v Celovei vstoupil.
všechny ostatní soudruhy své vzná
mosti jazyka slovinského daleko pře
vyšoval a na žádost tehdejšího í'e
ditele semináře Ostatním boboslovcům
slovinskou mluvnici VYkládatimusel.
Tímto způsobem zarazila se v Ce
loveckém semeništi stolice slovin
ského jazyka a Slomšek _co žák bo
hoslovecký byl prvním na ni uči
telem.

Jelikož byl spolu bibliotekáí'em
v knihovně semeništné, nabyl tím

příležitosti, s církevními učiteli se
seznámiti. Řečnická krásajejích spí
sův vební zanímala a nadšenímlprov
nikola mladého slovinského učitele,
který sám od Božské prozřetelnosti
dary řečnický-mi bohatě nadán byl.
Mnoho hodin ztriívil Slomšek vkni
hovně, dělnjc sobě z jednotlivých "
učitelů církevních výpisk , které
napotom ve slovinské hodině ku
překládání na jazyk slovinský po
dával, a které poopraveny jsouce
ústně se přednášely, čímž povstalíí
slovenskú škola b 'ln spolu školou
církcvného slovinského řečnictví a
Slomšck o ět ' bohoslovec prvním
jeho učíte ení. !. toho vidno, že už
co žák bohoslovceký více se odo
bal muži vyspělénín, než ml íku;
žiltě, dle tvrzení vrstevníků svých,
jediné bohoslovným vědomostem &
slovinskéínu písemnictví (literatuře);
vše ostatní jakoby pro něho nebylo;
& tudyž nebudeme se diviti, že už
tenkráte mezi jeho souvěk "mi se
ředpovídnlo, že b 'strou h avu to
íoto horlivého bo oslovce ozdobí

kdysi biskupská ínfula (čepice).
Když takto 9 výtečným prospě

chem studia bohoslovmí. prodělal, u
dělil mu Labodský knížebisku Ignát
Zimmermann posvěcení kněze é dne
8. září 1824, načež učiněn ka lanem,
nejprve u sv. Vavřince v l-lizelsku
a později 1827 na děkanství v Nové
Církvi u Cele.

Ovoce této horlivé přípravy
ke slovinskému církevnímu řečnictví
brzo se ukázalo. Až podnes vypra
vují lidé v obou farnostech, kterak
věřící z blízka i zdaleka ve velikém
množství chvátali, aby slyšeli mile
plynoucí slovo nadšeného mladého
řečnika, í říkalo se o jeho kazav
telské výmluvnosti , že řeční tak
krásně jakoby růže sázel. V ten
čas a i 'eho bohatá básnická
žíla, kou k hn a k národu slo
vínskému planoucí, plody vydávati
a ozdobila Slovinský Parnas nej



něžnčjšími květy zbožných a zábav
ných, naskrzc nevinných a cudných
písní, které až podnes jsou nevinnou
zábavou mlndých n bohomilovných
Slovincův. V nndzcmské vůni těch
pisni zajisté i pozdní potomstvo slo—
vinské se mile kochati bude. Z této
doby pochází větší díl jeho půvabných
písní ve sbírce Ahacelově vytiš
těných, z nichžto mnohé, jako n. p
večernou píseň: „Glcjtc (hledtc, vizte),
že solnce (slunce) znchaja (zaeházi)“
po mnoho let v dolině řeky Sávy
z úst pastýřův a pastýřck za kaž
dým kl'ovím slyšcti bylo.

Takovéto s anilé výkvěty du
cha svého tvoři Slomšek ovšem to
liko v prázdných hodinách, vyna—
kládaje i tyto doby dlužného Odpo
činku na utvoření slušných zábav
pro jiné. Mnohem větší byla však
péče a horlivost jeho, kde se jednalo
o vyplnění přísných povinností ú
řadu duchovního. Tu byl Opravdové
svíci hořící, která. se sama stravuje.
Sladkou bylo mu rozkoší, ve škole“
nevinné duše dítek kojiti mlékem
slova Božího, ve smiřováni hříšníků
s Bohem rostředkem svaté zpovědi
pracoval o úpadu, v navštěvování
a otčšování nemocných neštítí! se

'ch obtíží, v horlivém lámání
chlegs života věčného ne ředstihl
ho nikdo. Ke všem vlídný, aždému
přístupný skýtal rad hojivý balsam
na každou ránu bídných a zkormou
cených, kde, kdykoli ajakkoli mohl.
Protož přilnula k němu láskou s
úctou vcškera srdce, jeho duchovoi

správě svěřená a ještě podnes koc aji se mnozí z těchto svěřenců
jeho v blahých zpominkách na ten
čas, co mezi nimi žil a jim co ří
dící hvězda slovem a příkladem
svítil

Takové blahoplodné a svrcho
vaně dokonalé působeni nemohlo bez
slavné pověsti zůstati; jmeno Slom—
škovo s velikou pochvalou se při
pomínalo také v sídle biskupském
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ve svatém Ondře'i. Proto byl mu
!. l829. znameni úřad duchovního
vůdce čili spirituala ve sjednoceném
Kerkském a Labodském semináři
v Celovci svěřen. Nemůžet si du
chovní krásnějšího le pro své pů—
sobení pi-ňti, nežli lg: našel Slomšek
v úřaduspiritualovu; ročež se také
tohoto povolání chopí se vší duší,
s celým srdcem a ze vší síly své.
Věděl pak, že jen ten duchovní
pastýř o svoje věřící otcovsky se
starati bude, který je po otcovsku
miluje, a že láska k národu nedá
se odloučiti od lásky k jeho jazyku;
věděl dále, že toliko ten kazatel svým
posluchačům do srdce sáhne a srd
cem jejich pohne, který má jaz k
jejich úplně v moci a sám jestj o
domácím v jejich myšlení a cítění;
věděl a nahlížel také, že co se v
mladosti zameškzí, zřídka. se v poz
dějších letech vynahradí; a proto co
spiritual všecky své síly napnul,
pokud to okoličnosti národnosti slo
vanské nepříznivé dovolovaly, bo
hoslovce v slovinském jazyku vzdě
lati a jim ušlechtilou lásku k národu
do srdce vštípiti. Za. tou příčinou
obnovil nejprve pokleslou slovinskou
školu v semcništi a důstojně ji zřídil.
V každ čtvrtek od 11—12 hodin
vyučov slovinské mluvnici, a kaž
dou neděli v témže času četl půl
hodiny slovinsky se žáky a čtené
etymologicky i mluvnick robíral,
půl hodiny pak výkládařs ovinské
církevní 'rečnictví a cvičil bohoslovce
ve slovinském deklamovani. Aby
pak slovinská škola a slovinský 'a
zyk více vážnosti nabyly, zařídil u
konci školního roku slavnou zkoušku,
která se právě v neděli pred roz
chodem bohoslovců konávala, a ku
které všechni Cclovcčti a blízcí mi
rodomilové pozváni byli. Mezi těmito
byli také dva slovůtní mužové:
„Ahaccl a Jarník“ Zkouška ta
skončívala se písni slovinskou.

Jelikož kazateloví hbitost v je



214

zyku spisovném, ve kterém přednáší,
svrchované iotřebna jest, tedy za
řídil Slomšclc cvičení aikův v ten
spůsob, že bohoslovci ]. a II. tříd
krátké vídky & písně na j y'
slovinsky prekliidah', bohoslovci III.
třídy tak nazvané clu'ie (krátká po
jednání), bohoslovci IV. třídy ale
úplné kázaní pracovali a je slavně
přednášeli. Cvičení ta byla látkou
několika knčh, které Slonišek v ten
čas vydal s přídavkem: „Sepsali
mladí duchovní.“ Knihy ty jsou:
„Kratochvilmí Vypravování ku po
učení dítek. Z německého poslove
nili mladí duchovní v Ccloveckém
semeništi 1835. — Milé povídky
pro děti“ 1836 — „Dvě krásné věci
pro pilně dětí“ 1838. — „Tri la
skavé děti“ 1838. ——Zvláštně do
konalé dílo: „Křesťanské panenství“
l. 1834 po prvé a l. 1859 po se
dmikráte vytištěné. ——„Sfastnzicesta
života ro mládence“ l. 1937 po
prvé a. 1859 po čtvrté vytisknutii.
— Mírno to vydal Slomšek v ten
týž čas sbírku písni pod jmenem
„Ahalccových isni“ známou, která
!. 1835 poprvé) a. l. 1838 rozmno
žena po druhé a l. 1855 opět roz
nuiožena po třetí v tištěna jest.

.Nejslovutnéjší pak dío jeho z této
doby jest „Pokrm nauk evangeli
ckých“ l. 1837 u Ferstelna v Hradci

o prvé & l. 1845 u Leona v Ce
lhvci po druhé v rozmnoženém vy
dáni v 'sknut. Kniha tato, větším
dilem o sebe zahmujíc kázaní, která
ještě co ka lan měl, dosvědčuje svě—
tle, jak hor ivč & svědomitě na svůj
kazatelský úřad se při ravoval, a

spolu také jiné národom' ovné knězepro slovins “é písemnictví ziskala;
nebo Slomšek umístnil také doko
konalé kázaní jiných duchovních v
této knize, kteráž se 'ako základem
stala spisovatelské sliivy jeho, jeli
kož skrze ni jmeno Slomškovo mezi
duchovenstvem i lidem tak daleko
slynouti začalo, jak daleko jazyk
slovinský sahá.

Ještě několik příhod z této doby
nesmíme zde mlčenim pominoutí,
nebo ukazují nám stav tehdejšího
písemnictví slovinského a spolu Slom
škův směr veskrze praktický (ke
skutečnému životu prohlídající). Prvni
kniha, kterou jeětě co spirituul vy
tisknouti dal, byla kniha s nápisem:
„Modlitby a potřebné nauky pro
mládence“ :! jiná. potřebná pro mlá
dež ženskou. Když je přinesl ke
knihkupcovi a žádal, aby také mi
klad na ně převzal, odpíral tomu
tento rka „že slovinských kněh
nikdo nakupuje.“ Musil je tedy na
svůj vlastní náklad dát vytísknoutí.
Ale obchod s jeho knihami tak do
bře sc dai-il, že kdykoli Slomšek
nový rukOpís ke knihku eovi při
nesl, tento milerad niklu řejímal,
& od té doby počali se knihkupci o
jeho rukopisy téměř drati.

Matěj Ahaccl, upřímný národo
vec slovinský, lioealný professor
matematiky a hos lái'stvi, už se
velmi radoval, k yž Slomšek ještě
co bohoslovec l. 1822 slovinskou
školu zarazil; radost ale jeho se
dovršila, když Slomšek co spiritual
do Celovce se navrátil. Vesele mu
podávaje ruku řekl: „Teď opět za
čneme po slovinskm“ I prosil ho,
aby na jeho útraty všecky slovinské
knihy, kolik jich dostati možno, pro
seminář skoupil; což se i stalo. Ten
kráte založil Slomšek spolu s Aha
cclemviakýsi slovesu ' spolek slovin
ský. Cas od času se úzivali se totiž
Celovšti národoovi slovinští & blízcí
sousedé v hostinné chyži Ahacelově
0 hodinách večerných a tam nově
složené písemností a básně četli i

pp vzájemné kritice opravovali a uazovali (pilovali).
ako u nás na počátku nyně'

šího století byl spor mezi hajiteli
pravopisu bratrského a zastavateli
pravopisu Dobrovského nyní vše
obecné přijatého: rovněž tak pano
vala mezi Slovinci rozepře mezi
azbukou novou „Bohoryčicl a starou



Metelčict“ Slomšek držel se Metel
čice & ve zvláštním spisku ji za»
stával, ano ještě r. 194-6prvé Drob
tince ve starém pravopisu vydal, ač
novější pravopis (Bohoryčice) už
všeobecně byl u Slovinců opanoval.
Tázán jsa, proč. při starém zůstává
pravopisu, odvětil: „Bojím se, aby
se novému pravopisu rovněž tak ne
vedlo, jako Metelčici, která ač sa
mou vhtdon Hkázána, přece se
ndržeti nemo a.“ Avšak eo přítel
pravého pokroku podrobil se brzo
na to všeobecnému a spravcdlvému
přání, a přijal též nový pravopis,
jelikož se ukázalo, že pravopis ten
při všech nedostatkáeh svých přece

_est prvním krokem ku spisovné
jednotě Jihoslovanův.

Jak srdečný byl svazek mezi
spiritualem a mezi lmhoslovci jemu
svěřenýmí, dosvědčuje následující u
dálost. Jednou v den sv. Martina
zpívali bohoslovci IV. ročníku roz
ličné písně o _jmenovinách jednoho
spolužáka svého. Z písní těch
zvláštně německá „o radosti“ vý
borně se podařila. Bohoslovci byliby
ji radi také po slovinsku za ívalí;
i sel rychle jeden kc spiritu ovi a
prosil ho za slovinský překlad, a
hle! ani dvě hodiny neminuly a spi
ritual už posloveněnou přinesl boho
slovcům nazpět. Překlad ten nalezti
lze ve sbírce Ahacelově pod mi i
sem: „Vesalia dom“ (otčina veselí)
Jak daleko a hluboko v potí-eby
národa bystré oko jeho hledělo, do
svědčuje následující jednání jeho. Že
tehdejší soustava národních škol mezi
Slovinci jakož i u nás pro mládež
hruznou mnkou byla a skoro beze
všeho užitku zůstávala. naznávají s
námi i všichni poctiví Němci. en
krátc bylo jen pořídku takových
mužů, kteří měli jasné ponětí o
pravém účelu škol národních. Ale
Slomšek byl už tenkrátc úplně pře—
svědčen,žepravčhavzdělání národa
toliko na základě národníhoja—
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zyka dosíci lze. Za tou příčinou
vym lil sobě výbornou osnovu slo
vins ých škol nedělních, které až
podnes mezi Slovinci jsou & zajisté
i dále se udrží co slavné památka
bystrého vtipu Slomikova a lésky
jeho k národu. Prosil totiz výtečný
muž ten co spiritual každého roku
bohoslovce IV. třídy, aby všecky
děti, kteréžby každodenní školy
navětévovati nemohly. v nedělní
škole shromažďovali aje nazákladé
slovinského jazyka vyučovalí.S lu
hned jim skutkem ukazoval, ja by
Organický (usti-ejné) a prospěšné
deti -cvičiti mohli ve čtení, psání &
počítání a jakby vyučování své vzdě
lavatclným a zábavným Spolu uči
nili, aplítajíce v ně zpěv a nauky
hospodářské, zdravotné a jiné po
třebné vědomosti. Při tomto vyučo
váni bohoslovcův dozrála tuiím ve
Slomškn vznešená idea (myšlenka)
strany slovínsko-německých škol,

kterouž později ve spisu svém „Blažoin Nežica v nedeljs ' ěoli)“ (Blažej
a Anežka v nedělní škole) vyjádřil.

Také vc zpívání písníktomuto
účelu složených sám bohoslovce cvi
čil; za rukovět při tom sloužily mu
písně Ahaeelovy. Nejprvé učil písně
ty cvičenéjši zpěváky při svém kla
víru zpívati. a když tito se jim při
učili, zpíval je ve slovinské škole
se všemi bohoslovci. Zláštb skrze
žáky Slomškovy rozšířily se písné
Ahacelovy mezi Slovinci v Lublan
skčm a Kcrkském biskupství, a tím
byly mnohé dřívější nedůstojné, aneb
v jazyku porušené neb obsahem zé
vadné odstraněny a lepší zpěvný
vkus do lidu vštípen. Zásluhu to
zajisté nemalá!

Když tak devět let s křepkou
silou“ nesl těžké břímě úřadu spí
ritualova, a celou tvářnost seminare
Celovského téměř obnovil, zatoužil
opět po duchovní s rávé pastýřské,
ku které jeho bo omyslné srdce
veždy láskou lnulo. Na jeho prosbu



216

udělena mu nev 'no'sna a spolu velmi
obtížně děkans fara Vozeniěska
a spolu vložen naň úřad děkana a
okresního čkoldozorcc. Takto se sice
Slomšek tělesně se seminářem roz—
loučil, ale srdce jeho ještě dlouho
dlouho nemohlo zepomenouti mile
ných žáků, a jich také zapomenouti
nechtělo. Právě pro tuto zpomínku,
aby pěska lasky mezi ním a žáky
trvala byla, začal bez odkladu spi
sovati své dílo „Památník slovanský“
(Muemosynon slavicum), které l.
1840 svým někdejším posluchačům
: nejmile'ělm přátelům připsav na
světlo v 1. Kniha ta obsahuje v
krčmě ormč krětké řeči (proslovy),
modlitby a ísně, ři rozličných li
turgických o řadec potřebné, i byla
do r. 1850 až do posledního vý
tisku rozebrána.

Co děkan a okresní školdozorce
řiložil svou první a ne'větěí píli

k národním a sice slovins ým ško
lěm; nebo v hornaté farnosti, kde
mnohým dětem nemožno každodenní
skolu navštěvovali, poznal potřeb
nost a prospěch svrchu dotčených
ěkol nedělních z vlastní zkušenosti.
Aby duchovní spolupracovníci do
brou rukovět pro tuto školu měli,“
sepsal neocenitelné dílo své: „Blato
in Nežica v nodeljski Bali,“ kteréžto
dilo lze nazývati perlou jeho spisů. *
V ní všecko, cokoli škola s příjem
nostl a prospěchem provesti může,
tak důvtipuě v krásné formě po
vědíno, že kniha ta v krátkém čase
i přes hranice slovinské proslulosti
nabývati počala a že i z Moskvy
v Rusku na několik výtiskův před
placena. L. 1842 byla po prvé, l.
1848 po druhé, [. 1857 po třetí vy—
tištěna. — Co farář Vozeuišský se
psal také homilie na všechny epi
řtoly nedělní a sváteční celého roku,
které pod jmenem „Apostolska lu—ana“
: ostolsk' pokrm) vydal. Jako v

„lgvangels em Pokrmu,“ tak i v
„Pokrmu Apostolskěm“ukázal se býti

dokonalým řečníkem církevním, a
zajistédokud národ slovinský žltibude,
zůstane i jmeno Sloměkovo mesi
slovinskými kszsteli vždy slovůtně

Byla- li pak velika sláva jeho
ze spisovného slova Božího, nebyla
menil z ústního slovajeho. Se všech
stran hrnuly se davy lidstva, na
slouchat líbezným zvukům co med
z úst jeho tekoucím; plynnost řeči,
uhlazenost slohu, hojnost obrazů a
příkladu, a předsvědčiva síla jeho
důvodů jakož i bohonaděenost jeho
uchvacovala veškera srdce poslucha
čův. Slova jeho měla tím větší vahu.
jelikož je potvmoval i jeho vlastní
neůhonný a ve všem vzorný živnt,
zářící leskem všech cnosti. Obraz
dobrého pastýře, jenž ustavičně sc
vznášel před duchovým jeho zrakem,
podněcoval jej k neunavně horli
vosti, k obětovné lasce ke všem,
k ochotněmu a vytrvalému snášení
všelikých břemen ve správě du—
chovní. Každ svěřenec jeho nalézal
v něm dobré 0 rádce, utěšitele, při
tele, otce. Sám k sobě jsa velmi

pli-ísť, milosrdně nakládal s bližním.cp telem jsa všelikě nestřídmosti
& nahlížeje, že jen střidmý a pra
covitý národ vznik béře a opano
vává, všemožně k tomu pracoval,
aby i Slovinci jemu svěření těmito
cnostmi se ozdobovali a jimi, co
klíčem k velikým pokladům, soběi
časného blahobytu dobývali.

Takova velika horlivost a ne
všední činnost pro blaho celého nů.
roda slovinského zasluhovala též
odplacena býti nevšedním vyzna—
menáním. Protož byl 1. 1844 co
kanovník ke stoličněmu chrómu ve
sv. Ondřeji povolán a svěřeno mu
dozorstvl na Ski,-ly národní po ce
lém biskupství. El'ad ten nemohldo

lepších rukou vložen b ti jako doru ou Sloměkových. Nl do zajisté.
neznal lé e rány slovinského škol—
stva a ni do neměl tak nesmírnou
__lůskuk mládeži jako on. Pracovsltě



ovšem toliko dvě léta v tomto úřadě,
avšak možno přece říci, že při
všech překšžkách a odporech, sni
miž mu bylo bojovati, v té době
slovinskému školství vzešla jitřenka
lepší budoucnosti. Bez přestání vy
sílal Slomšek po biskupství dobrá
pokynutí a výborné návody při vy
učování rozličným předmětům jak
pro kstechety tak pro učitele. Od
porouěel jim co nejvšeleji nedělní
školy slovinské a namlouval ka
plany na to, aby tytéž školy též
každého čtvrtka drželi, což se až
podnes stává. Jelikož si umínil, v
mládeži povznésti veselý a cudný
zpěv, jakož izpívání jiných dobrých
písní ve chrámu a v domácnosti:
tedy naporučil všem učitelům, aby
mu sbírku písní a nápěvů ve t'ar—
nosti obvyklých zaslali, aby nejlepší
z nich se vybraly a otisknouti daly,
kteréžto dílo také co biskup dokon—
čil. Pro školáky sepsal svoje mo
dlitehné knížky, ve kterých všecky
pro školáka potřebné modlitby, písně
a věroučné nauky, jichžto na zpa
mét věděti třeba, ve spanilý věnec
svázal. Jedna má nápis: „Anděl
modlitby (Angel molitve),“ a druhá:
„svaté zabývaní pro školáky (svete
opravilo za šolsrje)' 1846. Už ten—
kráte cítil to živé Slomšek, jak po
třebno Slovincům družstvo, podobné
německé „Jednotě Mechitaristské“
(Mechitaristcn Verein) ve Vídni
aneb českému „Svato-Janskému Dé
dictví“ v Praze aneb našemu Mo
ravskému Dědictví ss. Cyrilla s
Methodia. I vznesl k tomuto účelu
prosbu o dovolení takového druž
stva pro Slovince na vysoké guber
nium Lublanské a předložil spolu
nákres stanov. Tehdejšl poměry ča
sové ale byly všem slovanským kme
nům, nejvice pak Slovincům nc
pl'ísnivé, s tudyž se dá vysvětliti,
proč spravedlivé prosba Slomškova
nebyla vyslyšána. Odepřonl takové
bolelo ovšem šlechetné srdce jeho,
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kteréž sobě jen nejčistějšího úmyslu
bylo povědomo, povznesti totiž né—
rod tak dlouho zanedbaný !: pod
porovati jeho hmotné i duchovní
blaho. Avšak ač hluboká byla jeho
bolest, předce žádného slova nespo
kojenosti nepronesl, alebrž snažil
se clle svého jinou cestou dojíti.
Vymyslil sobě krásnou osnovu le
topisu pro slovince, v němžhy spi
sovatelé plody vědy a zkušenosti
své — strany církevního adomáciho
vychování národa —akládati mohli,
a poněvadž mu nebylo dovoleno
Slovincům celých kusův podávali,
chtěl jim aspoň podatí malé drobty,
a protož i let0pis svůj ,.Drohnůstky
(Drobtinice)“ nazval. Na den sv.
Mikuláše 1845 sepsal osnovu a po
zvání na Drobtinice a na nový rok
1846 Vyšly první Drobtinice na
svět, klerým také zanimavé vyzváni
připojeno bylo. Kniha ta byla všady
s radostí uvítánaav časekratičkém

až do posledního výtisku vyprodána.
Po tak dokonalém působení a

trudeni-se pro vychováni mládeže
a pro blalio biskupství, kdoby se
divil, že knížehiskup Fr. Kutnar
vroucně přál, aby opatství Celské
svěřeno bylo muži tak veliké mou
drOSti a horlivosti, kterýby spolu v
středu diocésy byl jeho pravým okem
a 'eho pravou rukou. Toto přání
biškupovo považoval Slomšek za
kynutí Boží a ochotně úl'ad ten při
jal, poněvadž douíal, že pro vzdě
lání školských preparandů( I-iprav
níkův) ještě více činiti hu e moci.
Ale člověk míní, a Pán Bůh mění!
V Celi neměl Slomšek zůstati dlouho;
Bůh jej k vyššímu ovolání určil.
Co muž v rozličnýc duchovních
úřadech dokonale zkušený, který
ve svém velkodušném srdci všecken
slovinský národ nosil, ajehožjméno
také Slovinci ve svém srdci nosili,
byl hoden, pozdvižcpu a postavena
býti na svícen biskupství a státi so

Slovincům světlem, vůdcem a ohra—
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dou. A tak se i stalo. V měsíci
aprílu 1846 převzal opatství Celské,
ale ke konci máje téhož lets byl
už za knížete biskupa stodského
vyvolen a tudyž nástupcem zemí-e
lého Kutnara učiněn. Volba ts uči—

něna arcibiskupem Solnohradským
nynějším arcibiskupem Pražským,
Jeho Eminenci p. Kardinalem Svar
eenberkcm, jemuž svědomí útlé ká
zalo, Labodskému biskupství tako.
vého velepastýřc dáti, kterýby také
jazyka slovinského mocen byl; nebo
po tisíc let neměli tamější
Slovinci žádného biskupa
kterýby v jejich řeči byl s
nimi promluviti uměl. A pro
tož jak daleko se rozlíhé slovinský
jazyk, tak daleko se rozlíhala rs
dostná zprávu že Anton Slomček
zvolen za biskupa Lnbodského. To
lik hlahopřejných chodců nevidělo
nikdy město Celské, jako v ten den,
když Slomšek se s Celskými loučil.
Ode dveří jizby jeho až do ná
dražístél průvod slavnostně oblečený
a na dvě stranny rozdělený, upro
střed něhož kráčel nové' zvolený bi
skup, sprovézcný od vyšších du—
chovních, městských a císařských ů
i'cdníkův; dvanácte duchovních spro
vodilo jej až do Solnohradu, kde dne
5.julia.(červ.)nabiskupejestposvěcen.

S pevnou rukou ujal berlu bi
skupskou v 46 letech věku svého,
ohrav sobě za heslo slova sv. Igná
cin: „Všecko k větší chvále
Boží & ku spáse duší.“ [ vé
rímo pevně, že před soudnou sto
licí se sv. Pavlem říci mohl: „Běh
jsem dokonal, víru jsem zachoval,“
c:: jsem chtěl, s pomocí Boží také
jsem naplnil. ——Kdohy si myslil,
že Sloměck miloval &ctil národnost
v obyčejném světském smyllu, ten
by se velice mýlil a Slomškovi nikdy
nerozuměl. Národnost byla mu dé
vcčkou, která nejpokorněji slouží
vyššímu zémčrtí': totiž většímu Boha
oslovení & jistější spáse duší. To

jest to slanoviko, na které se musí
každý postaviti, kdožkoli národní
snahy jeho právé posouditi a hodné
oeeniti chce. Toho jsou nám důka
zem všecky jeho knihy, všecky jeho
články v časopisech rozličných u—
místěné, všecky jeho pastýřské listy,
zléětě z bouřlivého roku 1848. A
právě proto laké protivníci & ne

řételé Slomškovy, tak řešení li
gerálníei (svobodomyslníci), že vše—
cko jen na své kepyto narážejí,
křivě soudili o jeho národních sna
héeh,podkládsjícemunepruvé úmysly
& zvláště v posledních letech v ča
sopisech jej osoču'íce s. hyzdlce.
Ale všecky špinav saze, kterými
hvězdu slávy jeho zatemnití usilo
vali, nestranné soudnost na krátce
odmítla, a hvězda jeho slé nad
jeho hrobem ve vší kráse se zas vela.,
jak už jeden z prvních ministrův,
upřímný ctitel jeho. byl předpověděl
řka: „Skutky Slomškovy hu
dou teprův po jeho smrti né
ležité oceněny.“ Kdybybiskup
tento jen německé straně byl otcem
býval, slovanské pak otčímem, ba
ničím: tuí by jej chvslami až do
nebo byli vynášeli, tut by nebylo
většího výtcčníka nad ného bývalo.
Ze pak také Slovincům chtěl býti
otcem, jak mu to povinnost kázals,
stal se terčem jedovatých spisů je
jich nenávisti : závisti. Právě ale
v tom viděl Slomšek rozmnožení
slávy Boží a pojištění spásy duše.
když se každému národu dá, coz
každému patří a stejné páska lésky
i stejné míra spravedlnosti všecky
spojuje v jeden krásný a mohútný
celek. Právě v tom videl pojištenou
spásu duse, neobctuje-li se jasné
vědomost pravdy křesťanské lichému
lesku známosti řečí cizé. Právě ve
svádění k odpadlictví národnímu ví—
dčl bystrý zrak jeho i nebezpečí
duchovního, církevního odpadlictví.
Nebo kdo se naučil za svou mateř
skou I'eč, za své slovanské předky



se stydlti, kdo se naučil zásadě Ji
dášove: „Co mi dáte, a já vám ho
(nárOd) zradímu: zdaliž ten není
schopen styděti se i za svou víru,
za svou duchovní matku církev, a
býti jejím zrádcem ? Pamatovalt i
tu Slomšek na slova velikého Goe—
rresa, že odnárodňování jest i od
kl'estančnlm. Národ bez lásky ke
své národnosti a ke svému jazyku
jest národ hluboce pokleslý, podlý,
sestávající ze samých chlebai'ů, sobců,
pokrytců, zrádců, a neschopen krás
ných občanských rností, zláětě obč
tovnosti, rokovnosti, kteréžjsou nej
větší národův Ozdobou. A z tohoto
stanoviska považoval Slomsek ná—
rodnost i snažil se z ní-koi'istiti pro
čest Boží a spásu duší.

S radostí nclíčenou uvítali vši
ekni dobromyslnio příslušníci dio
eásy Labodské nově zvoleného kni
iete biskupa, hojně obdařcneho
viemi vlastnostmi dobrého vclcpa
stýí-e.Byltě ze synův diocésy, vzrostl
v ní s znal výborně všecky jeií
potřeby, i přijal berlu biskupskou
v plné a svěží síle mužského veku,
aby svěřencům svým byl tím, čím
jim býti měl, pravým vůdcem du
ehovním: ——i byl jím skutečně.
Nebo sni den nepominul, žeby Slom
áek nebyl pamatoval na obraz do
brého biskupa, jak jej sv. Pavel
v listech k Timoteovi a Titovi byl
nakreslil; ani den nepominul,kdeby
velepasty'l' ten nebyl svedomi sveho
se tázal, zdali slova ta sám na sobě
naplnil. Aspoň svěřenci jeho nepo
hrešovali na něm ani jedná krásne
vlastnosti čili cnosti, kterouž dle
obrazu dotčeného dobrý biskup oz
doben bývá. Jmenovitě vynikal ú—
plnou oddaností k církvi katolické
a nejvrcucnejší pobožnosti i láskou
Boli. Církev mu byla nade všecko,
v ni vsecken til, pro ni jen myslil,
pro ni cítil, ro ni ůsohil. ! v pe
stování nároc nosti h edal jen dobro
cirkve, vědu dobre, to národ tím

219

iistějl věren zůstane církvi,člm více
tato se snaží, býti jemu pravou
matkou.

Vcždy pamatoval též na slova
apoštolova: „Ani ten jest něco,kdož
Hépuje, ani ten. kdož zalívá, ale
Bůh který srůst dává,“ stndyž m0
dlil se horlivý vclepsstýr ten mi
lcrád a vroucně netoliko za sebe,
nýbrž za celou jemu drahu díocésu
Labodskou, & ještě v poslední vůli
své vyslovil přání t'ka: „Kéžby
mně Bůh dal milost, abych za své
duchovní dítky v nebesieh se mohl
modliti.“ Co takový milovník mo—
dlitby milerád spěchával tam, kde
nějaká pobožnost se konala, 3 co
takový přítel ustanovil též bra
trstvo sv. Cyrilla a Metho
dčie, které! po mnohých biskup—
stvlch, i také v našem Brněnském
rozšířeno jest, aby se !mcidlilo za
sjednocení roskolnických Slovanův
s mateří římskou církví. lvůbec
vědomo, jak utěšené ovoce duchovní
toto bratrstvo už vydalo, a jak mnoho
tisíc duší drive od skály Petrovy
oder-vaných, na modlitbu tohoto bra
trstva, jemuž Bůh patrně žehná,
opět se stolicí apostolskou se spo
jilo, uanávnjic v ni střed veškeré
církve Boží. Jmenovité to činí v
poslední této době Bulhaři, slovan
ský to národ, od ss. apostolů nu.
šich Cyrilla &Mcthoděje pokřeštěný,
ale později do řeckého rozkolu
stržený. Neuvadlý aaiisté to věnec
slávy, 'ejz sobě Slomšek uvedenim
tolika tisíc duši do pravého ovčioce
Christova uvil, nesmrtelný to po
mník, jeji sobě bratrstvem tim |m
stavil. Z tohoto bratrstva spolu vy—
svítá, jak veliké bylo srdce biskupa
b'lomšks. „kteráž nejen Slovince,
Němce a líeky, níbrž všecky slo
vanská kmeny las avč objímalo s.
na jejich s tím ustavičně občt v'ro
lých prose přinášelo, a tudyž slusi
i nám Ccchoslovsnům ne hrob vel
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koduěného pastýře toho slzu vděčc
nosti uroniti.

Z veliká horlivostiv jeho povo
lánl vyplývala též neunavená činnost
jeho, která záhy slly jeho vyčerpala
& tělo jeho zemdlila. Nikdo zajisté
nenalezl ho kdy bez práce. Jako
doma tak i na. cestách visitačných
nevyhýbal se trudu, alebrž podnikal
všelikě námahy s. obtíže. Žádná far
nost v horách nebyla mu nepřístupná,
ab jl nebyl navštívil, & kamkoliv
phěel, hlásal slovo Boží, vyhovívsje
stejnou měrou potřebám Němcův
i Slovincův. Jestit to zvláštní kouzlo
pro lid, když pozoruje, že vysoko
postavená osoba. se. jeho řeč se ne
stydí, anobrž ji krásněji a uhlazeněji
mluví nežli sám lid, a že k lidu
tomu se unižuje, otcovsky všecky
jeho tužby a přání vyslýchá, s ním
otcovsky mluvi, jemu otcovsky radi,
iej starostlivě vede a za něho oběti
přináší. Protože knížebiskup Slom
ěek právě tak jednal, přilnuls vše
cka. srdce k němu tou měrou, že
kamkoliv na visitačnýcb cestách,
iež namnoze pěšky konáirsl,zsvita.l,
lid valně shromážděný svátek držela.

_už dříve co nejlépe možná velepa
stýři mileněmn cestu z vlastniho
puzení upravil. I vypravuje se, že
kdykoli třeba bylo, nějakou cestu
upraviti, úřadové jen lidu oznámili,
že Slomšek k nim přijde, i lid ne
prodleně cestu tu opraviti se jal.
Tak dobrý lid Slovinský splácel
lásku jemu od biskupa osvědčovanou
opět osvědčením lásky.

Velikábyla téžjeho štědrost.
Jsa. nad mlru skrovný v požívání
zemských dober, potřeboval sám
pro sebe jen málo, a právě tato
skrovuost umožnila mu, že k do
brým, zbožným a obecně prospěš
ným účelům veždy hojnou mcrou
příspívati mohl. Pri jeho velike do
brutivosti při jeho výtečné lásce k
vlasti nikdy se u něho nadarmo
pomoci nehledslo. Tohoby dosvěd

čiti mohli po celé diocěse Labodskě
tisice chudobných, kterými pomohl;
o tomby zvláště mluviti mohl Ms
ribor, kde jeho stědrá ruka tak
hojně semeno dobrých skutkův
rozslvals, o tomby vypravovsti mo
hly všecky dobročinné ústavy, ku
kterým znamenitě přispíval. Co
skrytě dobrého učinil dle nauky
Páně, aby levice nevěděla, co pra.
vice dela. (Mat. (i, 3), to Bůh sám
ví, 3 On, jenž i ve skrytu vidi,
jemu to zajisté už odplstil.

Podle vzoru sv. apoštola Pavla
předevzal sobě Sloměek vs'em býti
vším & tud ž i Slovincům tolik co
Němcům. Isstoupiv ale vládu cir—
kcvni, bystaým zrakem svým na
hlížel, že jedna překážka hlavně
vadí čssnému i věčnému blahu Slo
vincův, že totiž sídlo biskupské není
uprostřed Slovincův, nýbrž na nej—
zazším kraji biskupství v německé
dolině v Korutansku. Věděl, že do
kud sídlo biskupské na Slovinsko
s_enepřenese, dokud všichni Slovinci
Styrska nebudou pod pastýřskou
berlou jednoho slovinského bi
skupa spojeni, dotud že také ne—
bude možno, sb stodskě biskup—
ství vlastnl bo osloveck' seminář
mělo, ve kterémby vychování bo—
heslovcův potřebám nynější doby
přiměřeněspolu na základě ná
národnlm se osnovalo; &že, ne
bude nuděje, žeby zora. osvěty Styr—
ským Slovincům zasvitla. Zbožná
tedy láska k národu tomu vnukla
mu tu myšlenku, aby se o přene
ěeni stolice biskupskéz Korutanska
mesi Slovince Styrské zasadil, kte—
réžto dllo už dříve sice několikrát
totiž v letech 1785, 1809, 1826 pod—
niknuto, avšak pro nepřízeň časo
vých poměrů nikdy provedeno ne—
bylo.8 velikou radosti slyšel Sloměek
vícekrát, zláětě_ pak 1. 1848 opěto
vanou prosbu Styrskýeh Slovicnův,
jmenovitě Sekovských, ze toto pře
sídlení biskupství. Netřebazde lltiti
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se o velikých prácech a výlohách,
které Slomšek podniknouti musel,
aby úmyslu svého dosáhl, což se
mu konečně ]. 1859 štastně po
dařilo.

Církevní zákony přihazují, aby
každé biskupství, pokud možná,
svůj vlastní kněžský seminšř mělo.
S bolestí velikou pohřešoval z po
čátku Slomšek takového ústavu ve
svém biskupství; nebo nahlíželjasně,
ie duchovenstvo, kteréž vyspělo před
očima svého biskupa uprostřed toho
lidu, mezi kterým jemu kdysi jest
působiti, nejlépe povolání svému
porozumí a s největším prospěchem
pracovali bude. Po velikém usilo
vání a znamenitých obětech peněž
ných viděl bohomyslný biskup že
lání své vyplněno. Pravíme: zna
m e n i t ý c h obětech, nebo na založení
semináře v. Mariboru obětoval Slom
šek ze svých důchodů 20000 zl.
Než lásku ku svěřencům osladila mu
i tyto trudy a oběti.

Naznáva'e jasně, že toliko ten
duchovní bu e vesele a prospěšně v
duchovní správě pracovati, jenž
spolu národně se vzdělal,pečoval

přede vším o dobré vychování booslovcův. I napnul všecky síly a
přinesl sám veliké oběti, aby čtvrtá
třída bohoslovecká do Svatého On
dřeje 1850 se přesídlila. Obyčejné
pobožné čtení při stolu a při mo
díitbě ukázal sám prakticky ve
slovinském jazyku. Slovinskou mlu
vnici sám po několik let jim v 
klédal, praktické nauky o zpov !
nici a kazatelně tolikěz jim sám a!
do smrti přednášel, i cvičil boho
slovce na slovinských vzorech. Při
každém pokusu v řečnictví býval
sám osobně přítomen, a s otcovskou
láskou věděl každému řečníkom,
co na je o řečije chvály hodno, aco
opravy potřebuje.1nejhorší povětrnost
v Mariboru nezdržela ho od takové
návštěvy v semináři. Aby si boho
slovci potřebnou sběhlost v boho—
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slovu ch výrazích přisvojili, přikázal,
aby atechctika slovinsky se 'im
vykládala , která učitelem té ot

[J:-edmětu Rozmanem slovinsky vzděna, v Drobtincích l. 1855 v tištěna
jest. l viděl to rád, když ro u 186í
rofcssor pastoraíky (pastýřského
ohosloví) a ještě jiní učitelovétaké

druhé předměty slovinsky vykládati

začali. 7:10!tim velmi rozumně asprnve ivě'ednnl. ho íkaidi
kdož rozváží, Ž'e žáci [30:12de dva-,
nacte školy jen výhradně německy
byli vyučováni, a během tak dlou
hého času svou mateřskou řeč slo
vinskou byíijskoro zapomněli, ačkoliv
napotom ve správě duchovní měli
slovinským jazykem lidu kázati,jei
zpovída!i, na smrtně posteli těšili,
ve škole dítky vyučovati. Byly to
tedy aspoň drobty, kterýchž pečli
vostí Slomškovou z bohatého stole
Němcův se Slovincům dostalo. A
přece bylo dosti ztřeštěnců z druhé
národní strany, klcří už pro tyto
drobty Slovincům podávané šlechet
ného biskupa osočovaíi, a v novi
nách očerňovali tvrdlce, že prý
Slovincům nadržuje, ačkoli světo
známo, že celý bochník duševného
chleba podával vlastnějen německým
svěřencům svým, an jim tak zhusta
v roce kázéval, jako snad žádný
biskup výlučně německy smýšlející.
Tak n. p. ve sv. Oudřejii v Mariboru,
v dřívějším a v pozdějším sídle
svém biskupském, kázával jen ně
mecky; že však se o to postaral,
aby také Slovincům se kázalo a
vůbec duchovním potřebám je'ich
více, než posud se vyhovívalo, z
se to už oněm vztekíým ztřeštěncům
hrozným býti zločinem, spáchaným
prý na jejich národnosti. Takové
osočovánl novinami dalo se obzvláště
v minulém roce a nemělo ]: ury
chlení _smrti jeho řispěío. Avšak
samy noviny němec é, „Vaterland“
nazvané, hanebnosti útokův takových
světle dokásaly a neúhonnost i vý
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tečnost velepastýře toho v nejskvě
lejším lesku vystavily. ,

To druhé, co Slomškovi též
velmi na srdci leželo, byly národní
školy v zemi. Drive [I'/.spomenuté
školy nedělní pro Slovinskou mládež
nejenom mocně podporoval, nýbrž
i krcpce bránil proti jistému pánovi,
který vše toliko podle stareho lio
pyta míti chtěl a slovinské mládeži
toho dobrodiní duchovního nepl'ál,
kterého německá mládež od jak
živa požívala. Pri tom ovšem neza
pomněl i na školu každodenní. Když
l. 1848 idea (myšlenka) národnosti
celou Evro ou otřásla a také školy
pronikla, dyž bílcdnč se světa
dokázalo,jak veliké křivdy se
Slovincům ve škole byly činily, tu
ministr Thun s důvěrou svěřil Síomš—
kovi vypracování knčb školních. l
sepsal neunuvený biskup sám mulý
slovinský kateehism, pro druhé knihy
však sestavil nákres, a raci to
mezi způsobilé duchovní 1 učitele
rozdělil. Nejvíce však članků sám
pro ty knihy sepsal, jak vůbec známo,
a zaslané mu prace pročítal a po
opmvoval. Tak vyšla jeho trudema

cčlivostí na světlo „Malá slovensko
německá čítanka (Malo slovinsko
neměko berilo)“ ]. 1853,pak„Velká
slovinská čítanka (Veliko slovensko
berilo)“ ]. 1855, dále „opakování
pro nedělní školy ( onovilo za ne
dcljske Eolc)“ !. 1 54. Aby pak
učitelé knih těch dobI-e užití uměli,
podal jim biskup v Drobtincích ].
ISGí zvláštní naučení v článku:
„Krátký návod pro malou i větší
čítánku. Dobrá. rada dobrým uči
telům (Kratko vodilo za malo íve
liko berilo. Blagim učiteljem dober
svet)'“ ——L. 1853 dal vytisknouti
pro děti milou knížku: „Veselá
škola krásného _zpěvu pro ilnou
mládež školní (Sola vesela epega

petja za pridno šolsko mladikocj,pro který spis už co školní na 
dozorce látku byl sbíral. Z této!

sebrané latky také “vzatyjsou písně
při požehnání s napěvem, jak v

' Drobtincích l. 1861 byly vytištěny.
Aby učitele více roznítil v činnosti
pro zpěv a posvátnou hudbu, vypsal
z vlastního jmění na deset let ceny,
chwje totiž aby vkaždém děkanství
pět zlatých dáváno bylo tomu uči—
telovi, kterýžby podle rozsudku —
školního dozorce Vu zpěvu a hudbě
nejdokonalejšim se byl ukazal

Pravili jsme už výše, že Slom
šek už r. 1844 co nejvyšší ikoldo
zorce v bis-ku tví “ Lublanskóho
gubernia za ovoleni žádal, aby
ústav Svatojanskému Dědictví po
dobný mezi Slovinci zaraziti směl,
že však prosba jeho lení-trate byla
odmrětňna. Ale vroucna tužba tato
naplnila se konečně přece, když. r.
1851 dovolení dáno pro zarazeni
„Družstva ev. Mochora.“ S
nesmírnou radosti uvítal Slomiek
ústav ten, jen! krásný účel měl,
vydávali knihy pro vzdělání tak
velice zanedbaného lidu slovinského,
i věnoval hned sam te'to matici
500 zl. -— Postaral se též o to, aby
děje stnréhoya nového zákona s o
brázky dle Smida na 'uayk slovin
sk' haložen b | , terižto pře
klšd %ružstvď smyhylochorgvydalo.
Mimo to obstaral také pro Slovince
nové vydání životů Svatých s o
brázky l. 1854, kteréžto životopisy
pomocí krajinsky'eh a “štyrských
národomilův vzdelal. Na to nade
všecko ještě veškery rukopisy sám
prohlížel a sazbu tiskovou sám po
0pravoval, při kteréžto práci, ponč
vadž ji toliko v noci konati mohl,
výborný zrak svůj tak sobě pokazil,
že v posledních letech tolikos brej
lemi a to jen slíži čísti a psůti mohl.
S obzvlaštní láskou však lnul k
svým Drobtincím, a h t co biskup
redakci jejich do jiný rukou byl
položil, přece zůstal a! do smrti
jich duši a hlavním jejich spisova
telem. Většinu článků a sice ty nej



dokonalejší jsou : “ehopéra; zvláště
pak se mistrem ýti ukázal u vě
cech, které se týkají duchovního
pastýřství, životopisu zemřelých ná.
rodomilů a školy.

Jako Drobtince miloval, nejinak
liboval sobě v drobných, lidu pro
spčšn'eh časopisech. [ podporoval
je, ja koli mohl, a duchovním ne
jednou na srdce kladl, aby dobré
časopisy co nejvíce možná šli—ili,

špatné pak potírali. Mezí všemilisty bys mu „Danice,“ církevní
list slovinský, nejmilejší, a přečnsto
mluvil o ní s chvalou, protože chra
bře zastává národnost, &jeětě chra
břejí křesťanskou víru a zbožnost.
Velmi to dojalo všech, když při
posledních duchovních cvičeních ve
Slatině několik dní před úmrtím
svým řekl knězům tam shromáždě
ným, že přeje, aby v každé farnosti
'eho biskupství aspoň jeden výtisk

anice byl, a kdeby se nikdo ne—
mohl předplatiti, tam že on sám
předplacení na sebe béře. Pro tuto
lásku k Danici (Denici) napsal sám
mnoho krásných članků do ní, a
každého roku o slavnosti sv. Cy
rilla a Methodějc naznačil ve zlašt
ním dopisu Slovincům stav ipokrok
bratrstva slovanských apostolův.

Na tem všem ještě nepřestává.
Co druhému otci bývalo mu nej
sladší rozkoší, se svými duchovními
dítky právě po otcovsku pohovol-íti,
a pokudž mu to ústně možno ne—
bylo, činil to písemně prostředkem
pastýřských listů. Jeho pastýřskaí
slova s podivnou silou působila v srdce
nejen domácích svelenců, nýbrž vů
bec vc všechny Slovince jiných bi—
skupství. 1 naslouchali jim co vý
rokům poslance Božího. Jeho první
pastýřský list byl jako nebeská, ji
skra, ktera všechna slovinská srdce
rozehřňls, nadechnuía a plesdním
ronikla. Pastýřský pak list jeho v

bouřném roku 1848 sloužil ducho
anm i laikům v jeho díocése sa
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nejvýbornějčí vodítko, aby nezabl-e
dli v politické a církevní zmatky.
Pastýřské listy tý, kteréž bohdi ve
knize zvláštní se vydají, budou tu
čím nejčestnějůim pomníkem na
hrobě zvěčnělého výtcčníka, i do—
káži v nejjasnějším světle jeho ra
kouský pntriotism (víastenství) k
zahanbcní jeho osočovatclův a vzter
klých protivníkův, kteří se onímpatri
otismem roku 1848 rhlubíti nemohou.

Bratrstvo ss. er. a Meth.,kte
réžby sn obrácení rozkolníkův sc
modlila, zarazil ]. 1851 přiduchovních
cvičeních v Brežcii'h písemně; nebo
konajo cestu na dotčené místo, one
mocněl náhle a sice tou nemocí která
hlavní byla příčinoujeho brzké smrti,
izůstaí nemocen leželi v Celi. Ncmoha
tedy zaražení onoho bratrstva ústní:
a slavně oznámíti, učinil to písemně,
vyzývaje všechny při dotčených cvi
čeních přítomné kněze, by k bra
trstvu tomu přistoupili, což všickni
hned radostné také učinili. Ohlášení
tohoto bratrstva netoliko u Slova.
nův, nýbrž i v německých biskup
stvích bylo s radostí uvítdno,_ ob
zvláště tcnkráte, když také v Hime
l. 1852 církevního potvrzeni došlo.
1 kdoby byboval, že bratrstvo
to má ve edůležitý význam? Velke
srdce Sloměkovo milovalo všechny
Slovany, katoiické i nekatolické, a
proto nesmíme uboíévalo nad ra
nou, Církvi rozkolem zasazenou, a
pro lacelení této rány zalozil Slom
šek svrchu jmenované bratrstvo,
dobře nahlížeje, že sjednocení
Slovanův u víře katolické
bude nejprve této samé nesmírnou
podporou a hrází proti nevěře na
západě valně vládnoucí, a pak že
náramně přispěje k vzájemnosti a
svornosti Slovanův i k zvelebení
slovanské literatury.

Tak krásně, tak velokolepě pů
sobíl, tak neunavně se trudíl Slom
šek pro svatou církev, pro narod
a literaturu slovinskou. I neminula

\
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žadné léto, že by Slovinci a ne
vých plodů ieho krásného ducha
se nebyli těšili. B ltě v pravdě jas
nou hvězdou, ku terěž celé Slovin
sko s útřcbou vzíralo, byltě v pravdě
vůdcem, jehož hlasu Slovinci všiekni
ochotně poslouchali. Proto jim také
šestnáctero let jeho blahonusuého
biskupování tak štastně a tak r'
chle uplynulo!

Dne 23. scptcmbra (září) po
popadla jej kolika. která jej už dříve
často byla trápila. llolesti nemocí
tou spůsobené rostly & všeliké po
kusy lékařovy, aby nemocnému zje
dnal úlevy, ukiízaly se býti mar
nými. Když lékař tento oprvé k
jeho lůžku přistoupil, řek mu bi
sku určitě a zjevné, že jest tojeho
pos ední nemoc. V noci na to vy
jevil jediné přání, aby se jitra do
čkati &svaté svátosti přijmouti mohl.

O pěti hodinách peslal pro svého
zpovědnika. Na je IO prvou otázku,
jestliže jemu už čpe, odpověděl nemocný se mdlým sice, ae klidným
a odhodlaným hlasem: „Buď mi
mrtvice na ůtrobu zalelda aneb za
lchnc.“ Když větším zvonem na
věži ráno se zazvonilo s. všickni
kanovníci i mnoho duchovních s ho
řícími svícemi nejsv. Tělo Páně k
domu bisku skému sprovázeli, užasl
se všeeken lid, jenž uni 'eště nebyl
se dověděl, že milený velepastýí' se
rozncmohl. Při všech krutých bo—
lestcch vstal přece nemocný z lůžka,
aby klečc přijal Tělo Pilně. Pí'i po—
slednim pomazání odpovídal hlasitě
při všech modlitbách a byl očividně
potěšen & rozvesclcn. Ale bolesti
nechtěly nikterak popustiti. Pred

)olednem (dne 24. septř byla užlava jeho studená jako ed 9. oko
lostojicí kněží stiží mu studený pot
s licí stirali; rovnež tak studeny byly
jeho ruce, a žilobiti bylo sotva už
znamenati. Odpoledne o třech bo
dinácb, když zpovědník opět k bi
skupovi vstoupil, řekl mu tento

(latinsky): „Modlete se za mne;
neb zdá se mi, že to má posledni
hodinku.“ — O pěti hodinách na
vštívili jej dva bratři, hrabata Bran
disové. dyž nm jeden z nich řekl,
že doufá ráno veselejší zprávu o
něm slyšeti, odpověděl nemocný:
„Biskup nemá nic dobrého na světě.“
Když druhý bratr doložil: „Bytb
také on (biskup) sám rád umi-e,

přece svěřenci jeho, že ho přetěžceudou pohřešovatif tedy odslovil
nemocný pokorně: „Na jednom člo
věku nic nezáleží.“ Pak přidal:
„Tak jsem slab, že takoí-ka nic mlu
viti nemohu.“ — Když o sedmi bo
dimích kanovníci jeho postel ob—
stoupili, přijal je přívětivě a přátel
ským úsměvem a řekl po slovinsku :
„Přišli jste tuším se mnou se roz—
loučit,“ a na to zase umlknul. Okolo
půl deváté hodiny, když lékař ozná
mil, že skomíní nastává, ptal se
umírajícího zpovědník, bylo-li b
mu mile, aby se jemu nědo přeg
modlovulo. Umírající potakal. Počali
se tedy okolo stojící modliti litanie
lauretanské, a když ihned smrtný
zápas se dostavil, modlili se po slo
vinsku modlitby za umírajícího, co za
tim dvorní kaplan umírajícímu hro
mičku v rukou držel; a ještě mo
dliteb těch nedokončili, už se blaha
duše biskupova klidně a bez dal
šího trápení na onen svět odebrala.
Okolo postele klečeli všickni kano
vníci, několik duchovních a veškera
čeled domácí. Smrtný zápas netrval
déle nežli šest minut; hlasitý pláč
rozléhal se po celé světnici, když
lékař oznámil, že biskup dokonal, a
že mu probošt stoličn' očí zatlačil.
Obličej mrtvého vypadal, jakoby se
přívětivě usmíval. [ hrnuli se vsí
ckní okolostojící jeden po druhém
k lůžku, aby ještě jednou políbili
studenou ruku a slzami dětinné vděč
nosti ji orosili: nebo přehol'ce to
cítili, di anica, že ztratili předo
brébo otce a nejvýbornějšího pastýře



na zemi. Umřel pak na ochrnutí
útrob (střev)

Když po úmrtí se otevřela skříně
'eho spisů, našlo se všecko v nej
epším pořádku, 'ako dávno už ro

případ smrti přic ystáno. Závět yl
v den jeho narozenin 26. října

1861. Jelikož ještě mnoho věcí strany
diocésy na čisto porovnáno nebylo,
přidáno zvláštní písemné poučení
pro nástupnika, aby o jednotlivých
záležitostech všeho zevrubně se do
věděl. Umrlčí truhla neměla býti
drahocenná, nýbrž jen z měkkého
dřeva a nevyleštěoá. Z říbuzenstva
toliko někteří velmi chudí dosáhli
značné pomoci. Hlavnim dědicem
zemřelého však učiněn jeho nástupce
řádně zvolený, jemuž uloženo, aby
následující odkazy vyplatil: spolku
dobročinných paní v Mariboru 1000
zl., řemeslnickému spolku tamtéž
500 zl., sirotčinci Mariborskému
500 zL, Svato—Ondřejskému 2000zl.
V den pohřební pak ustanoveno
závětem, aby 300 zl. mezi chudé se
rozdal

IČ: umrlčím lůžku ležel zemřelý
ve čtvrtek a pátek ve veliké dvo
raně biskupského domu, kterážto
dvorana (síň) od rána až do večera
naplněna byla lidstvem ze všech
stavův, kteréž zde plakalo a se
modlilo; v poblízké kapličce, do
které se dvoranou jde. sloužily se
od rána až do poledne mše svaté.
Zpráva o úmrtí Slomškovu rychle
se telegrafem rozšířila po celé krajině,
a ačkoli byl pohřeb v sobotu (dne
27. sepL), kde duchovním nejne
snudněji jest odejíti, přece mnoho
duchovenstva se sešlo; nebo veliká
láska k zemřelému biskupovi osla
dila jim všechny obtíže, takže rádi
dvě nocí (ku příjiti a odejití) obě
tovalí. Sešli se ak tí'i knížata ——
bisk é, IIrads ý, Kcrkský a Lu
blans ý, 105 knězův a 28bohoslov
(ův. Pohřební průvod vedl a velkou
mši sloužil knížebiskup Hradský, a
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mezi velikou mší sloužili při poboč
ných oltářích tiché mše knížebisku
Kerkský (z Celovce) a Lublansky.
Pohřebnou reč, které jsme i my
zde na mnoze použili, měl domáci
stoličný děkan dp. Stcpišnik, jenž
v ni krátký životOpis zemřelého po
dal a jenž nyni jeho místu ccm u
činěn jest. Řečník podotknui že byl
tak šťasten, při sv ích prvotinách
kněžských, za řečni a míti svého
zemi-elého bisku a. Nesčíslný počet
lidstva sprováze mrtvolu, mezi nímž
byli též všickni l'rtičti úřadové a
všickni tamnější ůstojnici vojenští,
kteri jemu zvláště oddáni byli, i
spolek dobročinných pani :; boři
cimi svícemi. V přívětivé ka
pličce městského pohřebiště při
pravena byla nová rakev, do které
o půl jedné po poledni uloženo bylo
tělo nezapomenutelného velepastýre,
„jehož jméno, jak dí „Danica“ vsim
právem, „na vzdy zapsáno zůstane
nesmazatelnými literami lásky v
srdci všech Slovincův, a zlatými li
terami v knihách dějepisu Labod'
ského biskupství a celeho Slovinska.“

Nám pak nezbývá leč ještě do
ložiti, co v téže Danici dí . Fran—
tišek Kosar po vylíčení zásluh slo
vesných výtečného biskupa toho
i-ka; „Jestli pri kterém muži nynější
doby, tedy zajisté u hrobu zemře
lého velepastýre toho lze vesele za
pěti slova žalmu Davidova: „„Jdouce
šli a plakali, metajice semena svá.
Přijdouce pak přideu s plesánim,
nesouee snopy své.“ Když vyšel
Slomšek, aby rozsíval, plakal a v
mnohých slzách a hož—kostechroz
sival símě své; ale nyní 0 ustiv ú
doli slzavé, s veselim o ešel do
nebeské otčiny a andělové vesele
pějicc nesli za ním bohaté snopy
jeho žatvy (žní). Nechť tedy odpo
čívá v pokoji, kterého si hojně za
sloužil, necht radostně požívá věčné
koruny svých skutků, které jediné
činil k větší oslavě Boží a ku Spáse

15
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duši. My pak ještě jedenkrate v
duchu hrob jeho obstoupime a po-_
davěe sobě ještě jcdenkráte ruce
nad jeho hrobem, při slavnémjmennAntonina Martina Slomška
obnovíme slib, že chceme býti a
ontati věrnými syny církve a národa.
že chceme věrně choditi po dráze,
kterouž mim naznačil — že chceme
totiž neunavně pracovati o- ravém
blahu našeho naroda v duc tu cír
kve svaté, a. nebáti se žádných
nepřátelův naši národnosti i neu

hýbati se žádným ptekážkám &
protivcnstvim, at v pravo neb vlevo
na nás dotírajl. Našim heslem buď
slovo, které zvěčnělý Slomšek při
posledním shromáždění knězův ve
Slatině ronesl a co závět své lásky
k mi u nám zůstavil: Buďme
vždyckyutužení katolíci — věrni
Austriané (Rakušané)a Slované.
Ano ——Slovanský národ jsme a na
věky ostanemc, ale všecko a veždy
jen v duchu křesťanském!

Pozn. Pořadatelem. Památná :: povšimnutí hodná událost jest, že svátek sv. apoštolův
našich přeložen byl na 5. července, kteréhož dne “Slomšek, vroucí ctitel sv. Cyrilla
: Met-imdb & rozšifovntel olivy jejich, ujal berla biskupskou.

Drobn
Úcta k stáři. Jedenkráte ři

šel v Athcndeh kmet do divnsla,
kdež tak lno bylo, že mu 5 ln
měštané i 10 nikde místa ne člali.
Když se dotlačil k Lacedcmonským,
kteří tam co poslanci byli a vyka—
má zvláštní misto měli, vstali vši
ckni a vzali kmeta mezi sebe. Kd ž
jim na to z uznání od veškerého
obecenstva hřmotně tleskáno bylo,
řekl jeden z vyslancův těchto: „A—
thenští vědí, co pravé iest, my to
ale činíme.“ ——

ZviI-e nejškodlivčjší. Když
byl jedenkráte Bias tázán, které
zvíře mezi všemi by nejškodlívějši
bylo: odpověděl: Mezi divokými,
tážeš—lise, 'cst to ukrutnik (tymu),
a mezi krot ými povhlebník.“

Zřídka které hodinky i'áthíč jdou,
neb některé příliš pospichnji, jiné
po zadu zůstávají: nicméně však
málo kdo se přizná, žcjchu hodinky

fokuženy jsou. Tak jest i s úsudkemidským.

Bada! Když Diogenes jeden—
kráte do města Myndus přicházel &

listky.
s ati—il,že město toto veliké a s ne
o yčejnou nádherou vystavené brány
má, samo však že velmi malé jest,
zvolal: „Zavřete rychle , mužové
Myndus—šti, aby vám město vaše
neuteklo !“ —

__

Osoby,
jichžto jmena. v Čechách a na Mo
ravě v svaté a blahoslavené a zbožně

památce jsou:
1. C 'N, 13. Přibislava,
2. h ethod, 14. Zdislava,
3. Bořivoj, 15. Daghmar,
4. Václav, 16. Viléminn
5. Podivín, IT. Radim,
(i. Ludmila., 19. Duch,
7. Vojtěch, l'J. Hroznata
8. Ivan 20. Vrbata.
9. Prokop, 21. Jan Ncpom.,

10. l.)ůbravkn, 22. Strobach,
ll. Mlada, 23. b'arkander,
12. Čcslav, 21. Sti'ežislava.

Deti mou'reninův jsou při
porodu světle šedé-, v sevemlch kra
jindch Afriky vyvinuje se v jejich
kůži barva černá až do třetího roku;
na. jihu zčernaji děti mnohem ry



chleji, někdy již v několika dnech.
Vlasy novorozeňátek jsou hnědě a
vláknitě; teprv když počíná děcko
běhat, vlas černá a kudrnati.

Papež Julius II. řiksvsl: Řádné
učení a. vzdělání jest pro měšťany
stříbrem, pro ělechtíce zlatem &pro
vojvody drahokamem.

0anvčsctví síJnšípkůdPodléh ověrnich 'c cl zp v jest
ve sjellnoženélžlngkrátovství asi 50
millionů ovci. Každá dsvův růměru
ročně ('i'/, lib. vln ; usb vá tedy
zem tato celkem 245 millionů liber
vlny, a čítá-li se libru po zlatém,
právě ta é tolik zlatých. Uváži-li
se, že se mimo to asi 1/3těchto ovci
pobije, povstává z ovčáctví tamějšího
celistvý roční výtěžek asi 500 mil—
lionů zlatých!

Vážíme si stromu pro —ovoce,
ne proto„ že hmyzu (housenek) nemá..
A předce mnozí lidé vážnosti na
jiných pohledávaji jediné proto, že
necností do sebe nemají, ačkoli cností
prázdni jsou.

Panna mz-í býti jako zvon na.
veliký pátek (jenž o sobe zmínky
nedá), co zrcadlo (jenž se zamrači,
když kde naň dechne), co hlemejžď
který zrídka ze svého domku vy
chází. (Abr. : st. CL)

Počet dětí v království velko—
británském dostupuje podle posled
diho úředního seznamu pěti mi
lionův, čtvrtina jich neleží třídám
vyšším a zámožnějěim, & těší se

chování velmi pečlivému :: dů
ednému na vlastní útraty. Z ostat

ných 3550000 jest na 60.000 dětí
kongregacionalistů (rozličných bra
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trství), kteří zamítsjí od sebe ve—
škeré ríspění z kladnice stání
ns vyc vání; 1, .000 dětí ve
školách, kteréž odporuje & v nichz
má. dozorství vůdci, ostatní vycho
váva'í se na litra obětovaných je
dno 'vcův nebo 0 cl.

_. '.

Tak zvané nyní království
polské pod vládou ruskou se na—
cházející zaujímá se stolici Varšav—
skou 2.320 mil čtverečních s. je ze.
lídněno 4,700000 obyvately. (3er
kraj ten je rozdělen na patem gu
bernii, na. varšavskou totiž, sande
měrskou, lubelskou, plockou & nu
gustovskou. Co do vyznání oh a-'
telstvo kraje toho dělí se na s oro
3,600.000 katolíků, 218.000 unitův,
272.000 evangelíků, 566.000 židů;
ostatek l'ípedá na jimi rozdílná vy
znání. ynější toto tak zvané krá—
lovství kongresové, a. zarízení jeto
datuje se hlavně odkongresu viden
ského roku 1815. Mimo kongresové
Polsko čili kongresovku má vdr
žení Rusko ještě jiné kraje, které
takže k Polsce náležely, avšak od
svazku s královstvím jsou oder—vane
a. k Rusku pri jené, jako?. jest:
Litva, Volyň, Elu-ajina atd., k erě
kraje nazývají se obycejné kraje
zabrané, &.kra'e tyto zaujímají pres
8.500 mil čtverečních s 10,000.000
obyvatclúv.

Pěstování tabáku v Němcích u
bývá. R. 1859 zaseto bj lo semenem
tabákovým v Prusích 26.780 jiter;
r. 1800 jen 25.285 s. r. 1861 již
toliko 19.541 jiter. V Sasich za.
těchto let 1. 150 jiter, 2. 117 j. a
3. jen 16 jiter. V Hanoversku ě
stována byla tato rostlina touže do ou
na 2030, 1960 a 1225 jitrech. V
celém německém celním spolku vě
nováno bylo tabáku r. 1859 32.509
jiter a r. 1861 jen 22.799 jiter.

15'
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Obyvatelstvo celé země obnáší
podle nejnovějších statistických dát
celkem 1288 milionů lidí. Z této

kolosální sumy přiBadají nn Evro u272 mil.; naAsii ?? mil;naAmeri u
200 mil.; na Afriku 89 mil. a na
Australii 2 milion . Nejlidnatějěl
dil světa.jest tudiž erpa. Dle prů
měrného počtu mníraji 32 milion
lidi každoročně; tedy za den jic
zemře 87.761, za hodinu 3653, za
minutu 61; průměrem ted umře
každou sekundu jeden lilová.

Tazán jsa Eugenius, komu
by se zamilovani podobali, pravil:
Zamilovani jsou v občanské s 
lečnosti tolik, jako šílenci v ná

ženství -— štřeštěné hlavy či itl'e
štěncjo

Zlý člověk jest uhlí: řeřavé tě
páli, studené začerní; vždy tedy ti
na škodu.

_—

Za přlčinou tislcileté památky
založena v Římě kolej (škola) ku
vzděláni jihoslovanských jinochův.
Uslyievše o podniknutí tomto, roz
toutili jsme se přáním nejvrouc
nějšim, aby pro mladíky naše se
podobný ůstův u hrobu sv. Cyrilla
zřídil & takto srdce našeho národu
se užeji ku skále Petrově připoutalo.

Velehrad..
0 (1

E10.Sušlla. "'
Kdož dá mně zírat Velehrad.

J nk stával ondy v slávě,
Když chodil valem odevšad
, Lid do bran jeho k správě!

O Velchmdc z hrobu vstaň
A vrahům svým se mocně braň.

Vstaň Velehrade, teď jest čas,
Teď rozvij mocnost svoji,

Slyš vůkol sebe lidu hlas,
Jenž k tobě v out se stroji,

Hle, jak se komu vé jim pnou,
Teď rozvij všechnu slávu svou.

() zdráhal dobo rozmilá,
O 2111“lebuď sladký hlase!

Hle pul-rá dávná mohyla.,
A sešlec vstává zase.

Hle Velehrad, hle Velehrad,
A kolem něho květný sad!

ó rozkvět hojnou lahodou,
O rozkvět, sade v kráse,

A zaroď blahou úrodou
Všem, jenž jdou k tobě, k spáse.

Kdo v tvém se octne prostoru,
Ssaj vzduchy rajských úporů.

Teď k Velehradu, národe,
Směr obrat svojich kroků,

Tam zapade a východe
Lej vody svojich toků.

Tam čiňte lásky obnovu,
Tam stavte míru budovu.

Jak here toky v sebe prOud,
Kde plyne krajů řadou,

Tak na svatou kdo tam jde ut,
Všech cnost se ozdob vn ou!

Tam každý duch se k dějům zmuž
A odtud vlasti statné služ.%



Výroční trhové na Moravě. _

Výroční trhové na Moravě
Dle nejvic:uších pořízení neodbývají se trhová nikdy v nedeli . ve svitek, něhriv den

předchš'zejl'ci neho následující.

Arohlebov (okr. zdem,—ký)1 v out. před
Fib- a Sch. Den před tím trh no doh.,
vopt před.:. Fil aJak.,3.vade
sv. Bachem, den před tím t\h na dobytek,
4. r out. před ". Šimon. a J.udou

Altam (Am—eokr. Mohehú, ]. \'a l'il. |
Jak., 2. na Jiljího, 3. na Tomiše Ap. Tý
dní trh každou středu.

MOV (ukr. L'h. Brod). |. v out. po stře
doplní, 2. 7 out po ". Petru . Pulu,
3. \ out. po pozdvižení ". kříže, 4. \ out.
po sv. Lucii. Trh ns dob. před kadým
too.-nim

Batelov (okr. Jih! ), I. v pondělí po Janu

na. 5\. Barboru
Bonum (okr. Litovel), . v pondělípřed

Í'lb. : Šel). 2. třoí pond. po \'elikonocl,
3 \' _pond. před Maří Magd.,vaond před
m. Šim. \\ Judun. Trh na lon : nl přízi
každou středu.

lít—rou. (Bil-n, okres Dra-řecký), ]. na
ohric. sv, Pavla, 2. v pond. po L neděli
Velk., 3. v pon. po ar. Anně, 4. v pond.
po sv. Leopolda. Trhy nn přízi ten den
před výroč. trhy.

Bil-Drgšhl (horní město, okres Ry.mot), !.
na popelec, 2. \ pond- po křížové ned.,
3.1 pond. sv. Mnrii Magd., 4. v ned.
po ohetorin P. Moric Koňský : dobytčí
trh každý jarmark. Trh týdnu \\ na přízi
každou středu.

qulm'cn Ice (okr llmtovicky),l. našv. Ma—
třjo v nnoru, 2. na sv. Pur. \\ Pav., 3. \!
out. po sv. BartoL, 4. \: out. po sv. nulu.

Bild \'olků (Grafs- Biteach),\. v out. po
Hmm., 2. vontpřed ".,ellt8. vouLpo
nanebeu. P. Marie,4. ' out. po." Fram.
S., 5. \o čtvrt. před Vůnoc. 'l'ýhodm' trh
každ' čtvrtek. Dobytči trh před každým
rýro . trhem

Blít“ (\'čtnu) [. prv. ňterý_po sv. Jan.
2. prv. úterý po nej!. gm. P. Marie.

Bus—In 000\a (okr. Vel. Mezeřlcký),ju
msrk dne 25 července.

Bltyěka Vau-ska (okr. 'lišňovaký),!. \
pand po 5\. Apollonii, ?. \- pand. po av.
Fil. adakob., 3. \- pond. posr. Janu Ne
povapouipour. lhrtol.,£).va
po sv. Sim. : Judč. Dobytčl' trh po kn dě

dednt.

"I'-li OH" (l:kpllL Okr.2Budejorq, ]. vpnn. po 1301.vstoup. ?. v? ..pon po" Mj
rholn, 3.11: sr. Lucii, 4.11- den sv. Vur.
Týhnd. trh každý čtvrtek.

Blansko,! . \ pand. po sr. Janu křtil.,2.
\ pond. | \W.Mmt. Trhy na vlnu; ]
\ pand. po nanehustonpenř, 2. v pon. po
n. Matouši.

Blučina (Lančic, okr. ŽidlochovJ, !. v

? pand. po meben. P. Marie, 3.

out. svatndlů., 2. ve čtvrt. po Vat—Javě,3.
\: out. po sv. Mikuláši.

Bobroul Dolní (Bubna, okr. Nowmfst),
!. \ out. před sv. Jiřím, 2. \! out. předm.
Bartol., 3. \ unt před všemi Sv., 4- vout.
pi'od rr Tomůicm Duh. trh v pon. před
každým výročmm trhem.

Bubrma Homí (okr. Noroměst), li.t; out.poiikml.,2vpond..poev ,.'3\
pond. po sr. Mart. Dob. trhy; !. v“,.pond
poalm'd., paknoostatrdročnítrILy

"Djkoúro (okres Uh. Brod.), 1 v pondělí
ph'd mawpust. ned., 2. v pand. po Boi.
Tělo, 3. ve čtv. po sv. Vori. 4. v pond.
po ". Diviši. Před každým ' kem trh
nl dobytek a nl obilí. Velk. týh. trhy: ].
vc čtvrt. před Vinou) 2. ve čtvrt. před
\'elknn. Koňský trh každý čtvrt. \“ postě;
týh. trh každé pondělí.

Bošmlfe (okr. Zdnnský), 1. v pon. před
Bož. vstoup., 2. pnoí pond. po n'. Murt.

Boakmltc (okr. Zdunsltý).l . \ pon. před
Bui. \'sloup, 2. první pand. sv. Man.

Bo.-skoda, ]. v pand.po „Šoham,-2.
\' pond. po se. Vítu.,3. v pond.předs\.
Vaclavem. 4. \: pond. po Kateř. Velké týh.

"11%"ve €:!er před Velkon.. svalod. svatk.: inoci. Koňšu' trhové ve čtvrtek před
každým jarmarkem. Týhod. trh každý čtvrt.

Brno (Brůna), !. v 3. pond. \ únoru 2. v
2. pand. \- kretnu, 3. v ]. pand. \ zaří 4
]. pond. v prosinci. Každý trva M dní,
svátky a nedole nenjimajíc. Obchodníkům
jsou tři dni před začátkem prvniho týdne
každého trhu, potíž čtvrtek, pátek a sobotu
k vykládaui . prodeji alt' ln groso povo
leny.Hla\1n'nh Ill \lnm ! outvčerrenci,
který trva 8 dní. 'l'rh no vlnu: !. v sob.
před ar. Trojicí. 2. ten den před poč-edm
P. Mane, Kníúti trhové: !. pnní pand. \
p(\řtě,'2.prmí pnnd. po nar. P. Mar.Trh\
na doh.: tři dní před klždým ročním tr
hom prod městem, totiž: ve čtvrt., pátek
: sob. \ tjdm'ch, jenž roční trh předchá
zejí. Týdenni trhy každou středu & patek.

Brno shift“ (Altbrůnn) l. prv. pand. \ dub.
2., ]. pond. v červenci, 3., ?.pond.\'líjnu.Ktždv tná 8 dní.

Brod [hon—ký ([ ngari5ch—ltroď),!. \- nm.
před 3 hrali, 2. ve čtvrt po smrtné nad.,
3. \ out. po 6 ned. \'le., 4. \ out, po
proměn. Chr. Pána, 5 ' out. o sv. Sin..
. Jude. Doh. trh před každ. rocním trhem.
'l'ýdm' trh každý čtvrtek.

Brodek (Průdlia, okr. Prostej.). ]. \ out.
před hrom., 2. \- out. před nor. P. Morie,
3. \ outerý po & Alžběte.

Brtnice (] irnitz, okr. Jim.), !. ten den po
novém rece, 2. ten den po sv. Fran—
tlšce 3. na sv. Fil & Jak., 4. ten den
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před nav'šiiv. P. Marie, 5. ten den po An
jelu Strážci, 6. ten den před všemi Srnr.
Přední trh den před každým jar-rn.

Brumov (okr. klub.), 1. 1-1. ledna, 2 ?.
het-na, 3. 1. červenec, 4. 20. srpna., 5. 21.
října, 6. 16. prot. Kdyby jeden nebo druhý
z těchto trhii padl na neděli nebo máti-lt.
ohbýván bude výroční trh nůalednjící tšcdní
den. Dob. trhy odbývají ao v ty samé dni,
jako trhy výroční. Týh. trh každý out.

anscif (Bronnseifen),]. v out. Velkou.,
2. ve otředu před nuneb.P.M.,3.vpnnd.po
av. A 4. v pon. po početí P. Marie.

Trhon': hoňští: 113.0;ypšrgeikon., š! v pon.sv. Au v pon . prav.
rumiatinuřm'fýh. trh každou středu a sob.

Drušberk (Braunaberg), ]. v pátek před
květ.. ned., _2. v auto:-ý před nam—bene“
P. Mur., 3. “v oni. po av. Kateřině.

Břeclava' (Lundenh ), l. na sv. Jiří, 2. v
utery po nar.P.M.Tr natlnu: ]. dne!).řer
vna., 2. d. 23. září. Týh. u'h huždý čti—it.

Bře-zmá \Bríianu, okr. Svitav.), ]. v pond.
před obrác. ar. Pavia, 2. v pen. po nniez.
ar. kříže, 3. v pond. po pozdviů. sv. kříže,
4. v pand. před Lucii, 5. v pond. po av.
hiarlcytě. Velcí trhové: !. řed květ. nod.
2. v sob. před nar. Páně. rhové ua vlnu
a na koně v out. před každým výr. trhem.

Buřoúte, ]. v pand. po ned. mnsop. 2. v
pon. před Sv. ducha., 3. v pon. před Bart.,
4. v pand. po sv. bim. a Judč. Koňský a
dobytčí trh ten den po ročním trhu. Trh
každý čtvrtek.

Budí-jm leo Moravaké,(Mihriach-Budwiu),
!. \ out. po 3 hrálieh, 2. v out. před Bo
žím \stouprnim, 3. ' out. po sv. Jiljí, 4.
v out. po sv. Hut-lu. Dob. trh na den před
každým výt. trhem. Týh. trh každý čtvrt.,

_ potom d\a \elicí trhové ve čtut. před Vá—
noci a na zelený čhrtck.

Budišov (Biotech), ]. na svatého Filipa
a Jukuba, 2. v n. po nar. P. Marie, 3.
na sv. Ondřeie. Velké trhy: l v sob. před
lučinou ned., 2. na av. Tom. Ap. Trhové
na len n na pí'izi kužuou sob. Trh na vlnu
: jura a na podzim po ostříhání ovcí po
2. sola. Trh na koně a na jiný dob. v sob.
před lnět nad Týdní trh každou sobotu.

Budišov (Budischau, okr. 'l'řebický), na av.
Undř. Veliké týdní trhy: na den sv. Tum.
ap. a v pon. v pašimčm tcmdui.

Ilttriilmiee (okr. Hrad.), l. v out. po obrá
cení sv. Pula.. 2. v out. po sv. Cyr a
i\iriii, 3. v out. po Boi. 'l'ěie, &. v out.
pi-t-d sv. im. a Jm'o-i. Dobytčí trh každý
pand. před ručním trhem.

[ly—ii'ire (\ Nosom. Jiulu, 1. \! pond. po
sv. dní, 2. » pond po uv. Jak, 14. \ pon.
po 5\. Ludmila-, &. ve středu po av. Havl.
5. \ pon. po sv. Dorotě-. \'elilie' týlu trhy:
]. v out před Velikou., ?. v out před \'š.
Svat. 'l'rh na len a přízi v nd. po ar.
Havle. Trh na koně a jiný do t ten den

Výtečný trhové na Moravě.

před každým jarmark. 'l'ýhodní trh každy
out. a pátek.

Bystřice (podHm), ! první čem. 'Tm'.2. na sv. Fil a Jak . 3. vouLpředav. iljl.
4. na sv. Václava. Knňiati a dobyt. trhové:
] v sob. před prvním jarmark., 2., 3. a
4 ten den před jarm. Týh. trh hatdý out.

Bystřice llrniui u Olomouce (Gran-Wi
aterniiz), !. na sv. Mateje, 2. v pond. po
sv. Filip a Jak 3. na av. Ml.. 4. na
av. (indi-oje.

Bullet (Bi—nem),[. v pond. po ort. av. 3.
králů, 2. v třetí pon. v postě, 3. ' pand
po Jnnu křtít, 4. r pond. po av. Vídně,
též houští & dobyt. uhoviTýdm' trh hidý
pond. & čtvrtí-k.

Clu'opitt (okres Kroměř.), 1.7p0n.p0dl1|li6
_ned. Velic.. 2. na Jiljího, 3. na av. Huh

('áalavlte (okr. “*t-bič..kraj Jillian), výr.
0 dob. trh; i v out po ivčatov.P.Marie.
2. \" out. po sv. jm. P. Marie.

'ernň Ilora. !. na sv. Josefa, a. v out
před Fab. a Bob., 3. na av. Vavřince, &

_ ' out. před sv. ilin-lem. Týlí. trh kal. stř.
('ervenů \'odn (Rythwmcr), !. v pand.

při-d Fabiana-ii a. Sebasiíúncm, 2. ' pond.
po Fil. . Jak., 3. v pon. red rozeslaním
up., 4. v pond. při-d posv . chánů. Do
byt. trhy: i. ve čtvrt. po rtředoposn'. 2., ve
středu před zel. čtvrt., 3 re čtvrt. popoav.

_r-hrítmů. 'l'ýh. trh každou středu.
('ejkoviee (okr. Hodonín), 1. v pond.

sv. Marku, 2. v pand. po av. Kunignndž
Trh na vlnu; ]. dne 16. mňje, 2. \—pond.
po av. Václ.

Dačice, 1. ve čtvrt. po druhé ned. post. 2.
' out. po Vari-incl. 8. v out. po av. Front
Ser., 4 v out. po sr. Mihai., 5. raut. před

vatoupen. i'íině. Přední trhy: ten den předRaid. jarm. Dub)-t. trhy: !. třetí utře u v
postě, ?. druhý pon. po sv. Var., 3. druhy“
pon. po sv. Frant. Ser., 4. na druhý pon.
po av. Mlitui. Pak první středu v každém
mčcíei. T'h. trh každou sobotu.

Dalešice okr. llrotov.), ]. na pamštku "_
Putin, 2. na sv.Leopldťi'ýh. trchhaid. stř.

Dutuboiiee (okr. Zdůnský), !. v nd. po
Boi. vatoup., 2. v pond. po sv. .h art. Týh.
a dobytčí trhy ve středu ode stř. popel. až
do veihon.

Donbraviee (okr. Elann-iii). [. v pon. po
sv. Fab. a b, 2. r out.!vatod,3.v n.
po sr. BamL. 4 na im . Judo. Kanslté
a dob. trhy v sob. před kaid výr. trhem

Douhrmguk (okr. Tišnov.). ! na dtm av.
ab. u Sein., 2 na av. Jana křtít 3. \pon.

po povýšení sv kříže L na ". Ondřeje.

Koňíttí trhové; [. v pand. po smrt. neděli.2 v pon. po \'sionp. Pin , 3. v pon. po
anjelu Strážci 'i'ýh. trh hald středu.

chlill (okr. Timor.), !. na den navštívení
P. Marie. 2. v pandpupromčuěni P Chri—

ami 3 na sv. Harla. 4 na den Mlůtfateh.Děd rc (okr. \'ii—kovaký)Trh každý pond.



Výroční trhové nn Horovo.

Dlouhá Loni-Ita (tunten-Imngcndorl,okru
lhůtu.). !. v stř. před Velkou., 2. v pan.
po sv. Bmol., 3. \“ pand. před sv. Mikul.,
4. ' pand. po sv. Trojici.

"ohromí-Ike (ukr. Enja-tin), 1. na sv. Jiří,
2. ' pand. prod l'orrluukul. 3 na av. Ou
dřťj'c."l'ýhudní tilt každy čtvrtek.

Domini! (Dinamu), !. první pondělí v

postě, ?. dne 28. Hina Trh na vlnu IG.moje. 'l'rlt každou au »om.
Draholonše (okr. lit—nn.),!. nn ". Vuh—ut.,

2. duo 25. dubna. 3. v out. po sv. Vavř..
4. dne ?i. prosince. 'l'ýhod. trh. každy out.

Drnoholcc (Důrulíolz).]. v pon.po3ltrálính,
2.. v pon. p. It)-chom. ned., 3. v pon. tiu-ti
ned. Velk.. 4. v pon. po sv. But-toi., b. v

pon. před lh-igit. 'l'rh koňský v sob. př..—dprvjnrm. Týh. trh každ. středu Trhové nu do ,t.
!. ve rtřcd. po 3 král., 2. cesti-odporná
ned. postní, 3. v out. po třetí ned. vol.,
4. ' mít. po sv. llarwlom., 5. v out. pollrigitě.

Dřevohostice (okr. Cher. Brod). ]. dmhý
out. po ltromn., 2. v out po sv. Filipu n
Jak., 3. v aut. před nar. l'. hl , 4. druhý
out. po všech Svatých. Trh na. vlnu: !. v
pand. po, sv. Jiří. 2. v pond. po sr. \'iu-l.
Koňský | dobytčí trh: v pand. před kužel.
trhem výročním. 'l'ýhodní trh ve čtvrtek.

Dub (v okr. Olomouck.). ]. v pand. před
obrů-cením sv. l'avln ?, v pond. před sv.
Jos., 3. v pond. před sv. Jan. křtít., 4. v
poud. před b\'. Mart.

Dnunjmlto Humi (Ohor-Dnnmvitz,obu
Zn:-j.), ]. nasv. Matkal-lv., ?. nnpamar. kříže.

Dunajm ke Dolni (l'nwr-Unnuwilz, okres
mhd.). !. \! pod. po sv. Jiljí, 2. v puutl.
po sv. Lucií.

Dvorec (Hof), ]. v pand. po sr. 'rl'tziit'i, ?.
v pon plul \'ř. Svat.. 'l'j'dní trh lmž. pát.

n\orco (Hůňt-in, v Mik. okr.), tj'hnd. trh
may“ čtvrtek.

Fro-úlů. (Frank-todo ]. 1 out. po novém
roce, 2. ' out. po prov. nod., 3. v cm po
sr. Janu křtít., &. v out po ". \'r'u-L'l'rhy
knírsk. & dob.: !. v pon. po nov. roce, 2.
v pon. po provodní nod., 3. v pon. po 51.
Janu křtít, 4 v pond. po rv. \'r'wlnvu.

l'qšlůl (Freirudt, okr. Holešov), [. druhé
pond. po Jménu Ježíš, 2. v pand. po nl
uebevstoup. Pinč, 3. ' pcmd. pu sv. Jiljí,
4. \“ pond. po av. Mikuláš—i.\vlků týhod.
trhy: [ v pond. po krétní- nedrli, 2. v
pand. po sv. Pn-tm a Pulu, 3. \- pond. po
rv. Václavu.

l'rvdlnnd, u Olomouce, [. na sv. qufn,
'. v out. sutudušuí, 3. v-pond. před sv.
Matouše—ru.4. na sv. Tumišc. 'l'ýhod. trh
každý pátek.

l'rytllnlld (okr. Místecký), l. na sv. Jiří. 2.
v pand. po sv. Potro & Par1 3 v Fond.
po .v. hlutoušl. Trh dob. před roč. trhy.

fulin-k. ]. ' pond. phd sv. Fab. : Št.-h,
!. v out. před květ. ned., 3. ' pand. po
navštiv. I'. Moric, 4. v pon. po sv. Frant.
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Ser., 5. v pon. po sv. Barboře. Trh noh-n
. přízi na každý vyr. : týhod. trh. Koňití
: dobyt. trhové: l. ' out. před květ. ned.
2. v poud. po lv. Frant. Sor. Trh navlau
dne 1. června a 6. října.'l'ýh. 'hb html:.

Goldštcln. l. v pand. po mírně ned., 2.
na sv. Linharta, 3. na den IV. Miloň.
'l'ýhod. trh knidý pond. & pitch.

(inntramorlre čiliautres-Ice (Gunun
dnrl', okru Libavský). [.vPompo kýchnv.
ned. spolu trh na koně, 2. vpond.poBu
ml. | trh:—rnna sudy.

lluoullcc (Gandlendorf, okr. Znojma.), trh
hidan robotu.

llodonin (Góding), ]. v první pond. ' po
stě, 2. v pond.pohříž.nod.,3.v out.v
týdní sr. stř., 4. ' pand před IV. Šlm.
&Jud. Kuřim : dobyt. trh: ! vprvnípon.
v postě, 2. v pand. po ". un. oJudě.
Trh na vlnu; I. v out po Boi. Těla, 2.0
ouL před Vanocí. Týd. trh hid. středu.

llolrůor, !. v středop_,2. v out.. po Bož.
Tělo, 3. v ont. po sv. Anně. L druhý out.
po rv. Vllcl., &. ve čtvrt. po sv. Lucií, .
na těchto 8 dní lýh. trh. Trh nn len, na
přízi a rluu o týhud. trzích hid. středu.
Dol.-yt. trh ve čtvrtek před valným trhem.

"olomouc human). 1. \" pond. po nad. '
okt. sv. 8 králů, 8. v pon. po rv. Jiří, 3.
třetí pnn. po sv. Jana křtít., 4. druhý pon.
po u. ilin-halu. Velké týdní trhy ten den
pi't'd každým ročním trhem. Trhy na len !
na příri před jurm. : o jurmarcích, také
Enid. středu & sob. o obyčejných trzích
'l'rhy un vlnu: !. ve středu po av. Duchu,
2. ten don před vi. Svat. Trh na kong .
dob. vždy 8 dní před každým jarmarkem.
Obyčejné týdní trhy ve středu a sobotu.

lloslěradiro (llorterlítz, oltr. Krumlov.).!.
v out. po ]. ned. po dovím., 2. ? out. po
křížové ned.. 3. na M.. ., 4. na sv.
Ludm., 5. na su.-.Knteř. Podnou-li pohtyto
tři výr. trhy na. sob1 nad. neb pon., drží
se v uastávnjící out. 'l'ýdní trh ků. pon.

llostim (Hóstiug okr. Buděj.), [. v první
pun. po nv. :! krúlivlt. 2. v pon. po smrt.
ned., 3. v poml. po sv. Fil. : Jakubu, 4.
v poud. po sv. Michnlu. Trh na len, přízí;
vlnu kone & dobyt. ' sob. před kai.jann.

|||-udela (Erdherg, okr. html.), ročnítrh na
sv. Jakuba Větš. "'

Hradiště (Hradba-h), !. druhý out. předmn—
sopustní ned1 2. v out. po třetí ned. velk.
3. v out. po sv. Marketč, 4. v out. nn
roroní P. Morie, 5. v Out. po av. mtmr
Přední trhy: 1. r druhé pon. před mu .
ned.. 2. v pand. po třetí ned. velk., 01:
pond. po number:. P. Marie. Trh na len
:; přízi o předních trzích, též ve středu a
v 50b. po celý rok. Trh nn vlnu 0 před
ních trzích. Koňšu' trhové hždý pon. Trh“
m dob. pak týhod. trh ve střed. a ' 00b:

"multe (waashrcb 1. dne 24. břez.,2!
vponipon.Jů_g.Surl..3.vont—po
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sv. Michal., 4. v out. po sv. Barboře. Trh
na vlnu, “l. v pon. první po sv. Janu N.,

2. v pwni pon. po ". Mich. Přední tfii!v sob před těmito 4. jnrm.. na nnroz. .
Marlo, v sob. pred sv. Lucií. Trh na ten,
přízi. vlnu, koň. : dob. na dm předu. trhů.

Hrozenkov (okr. Brod.), 1. 1 out. po sv.
Cyr. : Math.. 2. ' ouL po rv. trh., 3. v
out. po nam-benc“ P. Marie. Ty'hod. Trh
každý čtvrtek.

Hrušovany (Grumbach,okres Jamalavský),
!. dne 2. led., ?. ua sv. Fil. . Jak., 3.na
sv. Vavř., 4. na av. Matin.. Týhodni trh
každou sobotu. .

llnllu. l. v out.'lpřcd 51.3Fub. n Šob., 2. vnd. ov. ro'ici, . v pon . po sv.
Išim,-.P; v out. Jpo sv. Havlu na dobyt,
trh ten den kdy journal-lt. Trh týhod. na
obilí: v out každý týden. _

Ilnzová něnecki' (Dmrschhnm, okr.Stu-u.),
!. ' pond. po av. Janu Křestiteii,2.v pom
před Velk., 3. v pand. po sv. Midi.; 4. '
pond. po sv. Lucii. Týh. trh kožd. sobotu.

I.ltlsfopeč (okr. Hranický), 1. v out. pohro
mnic., 2. v out po av. Fil. & Jak., 3. v
out. po sv. Vavřinci, 4. v ouh po vied:
Svatých. Trhové ty'ltodm'každý čtvrtek.

lluslopeče (Anspitz), !. vc čtvrt. prod sv.
Prokop., 2. ve čtvrt. před sr. Nikod., & ve
čtv. před cis. posvícením. Velké týh trhy:
!. ve čtvrt.. před bromu., ?. na zel. čtvrt,
3. ve čtvrt. před smtod. svit., 4. před Vá
noci. Přední trh ten den před kuž. jarm.
Koňský . dob. trh každý čtu., potom dob.
trhové v pand., 7 out.. : "3 stř. v každ.
těmdni k přiltndní . odchnnnl a !: prod.
akopov. . vepřového dobytka. Trh na vlnu:
!. ve stř. po B. tělo, 2. tomden před uv.
Havl.

ll'l'ězdllto (okr. Bodom) l. na postní stř.
po sv. duchu, 2. na sv. Martin:.

Ivančice (Vlnčico, Eibonschitz), !. ': pon.
mop, 2. v pon. po av. l'lb. 3. v puml.
před naneb. P. N.., 4. ve čtvr. sv. rů
ženci, 5. první pond. v ads'. Do . trh před
lmžd. trhem výr. 'J'ýh. trh v out, a v_páL

Jnntbl čili Jílltov (Johannisthul, okr. Sim
berkiký), ]. na av. Jiří, 2. v pand. před
mraz. P. Mar.. 3. no n. Tom. :p. Vetiky
týdní trh 7 out. sit-“And.

Jaroměřice (Jaroměřitz), 1. na sv. Valent.,
2. v první out. po Angele Marií-i (v pon.
před tím dobytčí trh), 3. na sv. Mirkem,
4. na sv. Mat. Ev.. &. na sv. Martina. Tr
hové na koně : jinši dobytek drží se ten
den před jnrm. totiž: 13. února, 12. čel-vc.,
21. září a 10. liatopudu. Trhové t,?l. co
14. zák! až ('o 1. dubna kai. sob.

Jaroslavice (Jnslovitz), 1. v pon. po než.
T., 9. v pon- po sv. Vavř. 'l'yh. l 11 kai.
out.. 8. v pand před ". Michalem.

ledomlco (okr. Blum), !. v pon. po hrom.,
?. v pood. po bílé ned.,8.vpon;posv.
Trojici, &. v pon. po ev. Václavu. Koňský

Výročí trhové ns Borovo.

o dobytčí trh v pom po hidém
Týhod. trh každé pand. Každý výroční trh
po 8 dni se povol. ' prodaji . ' koupi.

Jenn-Ico (Juanita. 1. na ". Apoleuu,2.
v poud. po třetí ned. Velk., 3; v pon. po
Bož. Tělo, 4. na sv. Jak., 5. na sv. Mich.,

61..: pand. po rv. Ondřeji. Trh na koně .to . ten den plod kai. 'arm., první
out. v každ. měs.Týh. Jtrhharmonic.

Jevlčko (Gewittoh), !. v pon. po devítn.,
2. v pon. po 4 ned. Velk., 3. v pon. po
Bertol., 4.. v od. před ". Kateř. Trh na
len . přízi nždý out. po celý rok. Trh
nn dobyt. každý out. .

Jevišovice (Jahpttz. okr. Znojm), roční .
dobytčí trhové: l. v out. po sv. Matěji, 2.
druhý pon. po av. Jak., 3. pond. po nu.

. Marie, 4. v první pond. adventní.
Jihlava (Iglau), 1. vo čtvrt po ". Matěji,

2. ve čtvrt. před ". Jan. kit. 3. ve čtvrt.
po sv. Lidmilc, 4. ve čtvrt. po ". Kucř.
Trh nn. vlnu: ]. ve čtvrt. před Petronil.,
2. ve čtvrt. před lv. Voriilon. Přední trh
před vš. 4 ja:-marky. Trh na len . přízi:
]. ten den před sv. Jan. k'rtlt. 3. ten den
před sv. Katar. Trh na koně : dobytpřed
každ. jarmark. 'l'ýh. trh klid. out. & sob.

Jimramov ([ngrowitl, okr. Novou), 1. v
pondělí po num.-bent. Páně. 2. v pond. po
povýi. sv. kříže. Velící trhové; l. v pond.
po omrtné nod., 2. ! pond. před sv. Tom.
ap. Dob. trh po nanebewtoup. Páně.

Jiřice (lt-ltr.,okr. Kruml). ]. v out. posmrt.
ned. 2. \!dupou. Vavř., l;. v úhpo 94. říjnu.

Jlčln Nový (Neutitschuin), ]. ve stř. před.
obrácen. uv. Pav., 2. to stř. před sv. Du
chem, 3._vo stř. p. sv. Vaví'., 4. ve stř.
před sv. Sim. . Jud. 'l'.h na kona : doh.
oa dny trhů výmč. Trh uo lena ph'ňjako
týh. trh kožd. sobotu. Trh na vlna: první
pond. v červnu & dnnhý pon. v listopadu.

Jíčín Starý (AItitaclneiu), !. v n. po drn
želm-f-nod., 2. v pon. po sv. 'etr. . Pev.,
3. v pond. před u. Věci. Honský : dob.
trh v tytéž dny. _

leová (Giebuu. okr. Sterna.), 1. ve středu
pi'cd Božím vstoup.. 2. ten den před sv.
Bartolom. Trh týlmdní každý pundůlek.

Kamenice (okr. Jillian), ]. \! out. tolik.,
?. u) sv. Jak. \'čtš., 3. ln sv. Viet., 4. na
". Sim. : Jud., 6. na M'. Tom. up. Dob.
trhové ten den před každ. jarm.

Karla/my (u Brna). dub. uh, L ' čt. po
koň. '.rh Bmčnsk. v březnu.,2. v pand. po
'l'roj., 3. ' pand. po sv. V6 l., 4. ůt po
koč. th. Brně: ;. ' pros.

KoucIco Dclm', 1 ra ". l'ab. . Š—b.,2 na
den uv. Jom-fa, 3. na sv. Flor., 4. na uv.
Jana k tit., 6. v poml. pou.Fclixn Adnku ,

-—5. 1 cut. před nv. llateř. Padne-ti 1., L
8. neb 4 jarm. na pin., sob.. ned., drři
se v příchuť.. pand. Trh na obilí každý
čtvrtek.

Kountco Horní, 1. 10. dubna, 2. 1-1.čer



Výtečný trhové na Horni.

moc, 3. 3. hjnn, .l. 9 liawp. lmhnon-li
trh. dni na noh.. ned. neb vítek, budou
se den potom držeti

Kčlčálu'lčl). ! \! out. před av. Matěj, 2 \sv. Fll. : Jak., 3 v pand. po

mlrílm or. kříže, 4. v out. po umět P.5 v pond. po n. Ali. 'lýll. trh ve
čtvrtek v každém témelni.

Klobouky (v ok. Buton), !. \ pan. po

Sr. Trojici, 2. v“pan. p_uVav., 3. \ 2. pou.v pmlč. 4. .'\n\' r.. 5. u. &.Barb. Trh
na dobytek den po klid. jam. 'llh na
obilí každé pond.

Klobouk) (\ okr Uh. Brodsk) l. \ out.
po obru—. sv. sv., 2. v out. po velk., 3.
na den sv. Jak. 4. na den sv. Jiljí, 5. \
out. po posledním ed. svatou). \oliky trh \:
pond před nor. P. Chrirta. Trh na dobyt.
ten den před hnití. jarmark. Dub. trh kuž.
pand po celý půst. Trh obyčejný kddou
středo po celý rok.

Kninlco „(Kam-hin.,oltr. Boskoukýlu 1.15.čcn'., ?. 7. října. Velké týdn: trhy: l. v
and. a. Marked—,?. \ pand. po tv.
ram.. Sor. Roční trh \\ dob. v pnud. po

sr. Mikuláš.
hojetln. !. ? out po tři—tined velit., ?. '

out. po 5\. Matouš, 3. v out. po sv Mu
tina, 4. v out. po sv. Fab. oŠelx'lrh
dobytčí \ pon. před hdd. jarmark. Týh.
trh každou středu.

Kokory (okr. Ptah), výroruí . dob. trhy:
[. druhý pou. po lv 3 kralirh 2. v pon.po druhé ned velk.. 3. v pon. po sr. Pot.
. I'm.., 4 r pon. po sv. Frant. Ser.

Boult—c (okres Ohio.) ]. v pand. po nor.
?. larie. 2. ve středu pH.-dsv. Hort. Illarní
trhové, 1. \: all. před mm:., 3. ve středu
pred \ínocl. Dohjtci trh v pon. před
velkou. a \: alřodn pml vmocl.

Koryčany (okr. Kyjo_\'._),\ ůlory po nov
rocc.2vúlcry poln'lc'ucd.,3. vúterpo
sv. Trojici, 4. \- útcry. po sv. \'avřind

'lpoýhod. trh každou mřcdu. Dobylči trh 'n.přc-d každým výročním trhem.
Kopgltlfc (okr. l'lumlq) l. v out po druhé

ned. velk,2. na sv. Vavř., 3. r out. po
nnnehcratnnpení Páně.. 'lrh na obilí hido'
out. po Celý rok.

Krůllce (okr. Prostčj.), l. v pond. po pro
vodm' ned., ?. v pond. po ". Jiljí.

Krásna (ult-"c1cl.), ]. v pondeli
lih', ?. v „udela po sv. Vav/ř. Ty
lantdý ptllcb.

Kromčřti (Krcmsicr), l. druhý pon. \!apo.stě, ?. v pon. po čtrrtč ned. volkon.,3.
6. pand. po sv. Duchu, 4. \! ouL před ov.
Matoušom, E\. ' out po sv. Lucii, B. v
out. po sv. Domin. Přední trhy ] 74., noh.
po sv Duchu,2. vdenpoov. Malty
den před ". Lucií. 'lrh nn lon | přízi
hid. týd. trh. Trh na vlnu ve stř. po 4.
ned. volb. Trh no honů . dob. 3 dní před
\jročnlmi trhy. Týh trh lili. lob.
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Krumberlcy (IU-I'm hora), ]. \! Jut. velk..
2 na sv. M. Majd., 3. ' pond. přr—dsv.
Anh. 'lrh koňský \\ dobytčí ten den před
knždřm jarm.

Krumlm (Muhrisch-Kromnn),Lrvhod. pohromuic.' \- pon po ov.FI1ip.\\lh.,3
\“ pon. po porciuukull, 4.. v pon. po ".
Mnrtinů. Vel. týh. trhy. !. na zel. čtv., 2.
ten den po av. Tom. ap. Trh na len . na
přízi: !. v pon. před ". Cyr. a M., 2. na
sv. Annu, 3.11. ov. Mart.Týh. trh hi. čtv.

hřenmů (Krónau, okr. tri-ch.), [. \! pond.
p_orclk., 2. 24. června,3. vpon.p08v.
Šiln. \\ Judě. 

Kříž.-nov (okr. Vent. Hmi), 1. v out.
před sv. Fab. 2. ten den před sv. Jos.., 3.
\- out. před P._.\1ar. ana., &. v out. před
sv. Kat. Koňský n dob. trh před ků. roč
trhem; trh na vlnu ten den po ". Pet. ::
Pul týdní trh každý pitek.

Kunoclro (ola-. Hakim.), 1. v pond.po
hromn., 2. v pond. bilined., 3. dne
!. červ., 4. \ out.. pred horor.. P. Marie,
týlt. trh hi. pon.

Kunst“ [. dne 2.1ed., 2. \! pond. př. \š.
Sv. trh u; vlnu !. nalití-612. mu
\'ocl.

Kuřim (Guma, okr. 'hšn ), l. v pond. po
sv. Fab. & a. \! pond. po sv. Jiří,
3. mov. 11. Msjd, LVpondpoviech
Sv. spolu i trhy na dobytek.

Kvasice (okr. Hromek), l. v pand. před
own., 2. na druhý 11.po Velik., 3. na

sv. Věc.: když ton u.: u. ned. připadne.
\ pand. na to se odloží, 4. ' pond. před
nod. adwamí.

Kyjov (Gayp), !. v out. před květ ned.,2
v out suíod., 3. v out..po u. mjelu &,
4. v první out. v ndventě., 5. \'e člvrtekpo
hmmm; trhové koňšh': ]. ve čtv. po sum.
ned., ?. vc čtv. před ". Duchem. Při tom
také ten den před každým jurm. trh nq
koně : dob. , týb. trh kudy' out. : pát '

hniltol, ]. v úterý předsv. Dachau,)')
\\ out. po ". Ruml., 3 v out. po všech
Svat. Trh. nl dob. před výročním. Kdy-Z
všech Sr. v pon. připadne, býva dob. trh
také v outerý.

Louka (Wiese), 1. části pon. po vel. 2. \
pond. po jménu P. Enric, 3. v pond. pc,
sv. Martině.

Lednice (Eisgrnb), ]. v out po IV.akrů..
2. v pon. po 4 nad. Velh., 3. v pon. p-n
sr. Jiljí, & po první ned. ndvcn., 'týh tru
každou středu.

Letovice l v pand. po ned. kýchaVně, 2
po sr. Pel. alnv ,.3 vpompo sv.Jllji
&. v pon. po sV. Mart. Vel. týh. trhové,
1. Ve ncředu před velk., 2. ve středu
ov. Duch., 3. ve uř. před nn. Trhy koň
akč:1.v pon.podruhéned. poct.,2. \

před jnrm. cv. Pct. . Pav., 3. v pon.
přzd sv. Jiljí, 4.1 pon. po jaru. sv.Kan.
Přednítrh den pud hajtman! na
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vlnu: !. v ont. před nula. sv. kříže, 2. v
out. po povýšení ". kříže.

I.llotn hroznů (okr. Sirin.) ]. v 4. out.
v poste. 2. \e 4. out. po velikou., 3. v 2.
out. nur. ?. Marie, 4. v 1. out. v adv.
Týd. trh luldý úterý.

'A'bovú (Urban), [. v pon. po jménu Jež.,
2. \: pand. před Rogntě 3. na tw. Jakuba
vař., &. nn. sv. Mart.. 5.nn av. Jns. pted
knžd. rořu. trh na dobyt., vlnn, příu' :: len.

blbiny němce. (Danteclí—l.iebau),t v pon.
sv. Valent, 2. ' pen. po vstoup. Pinč,

£? v pnnd. po naneb. P. Mar., 4. v pon.
před ví Sr. Trh na koně a dobyt.: [. v
sob. před !. měním trh., 2. dne 2. list. .
padne-ll na ned., dne 31. října; týhodní
trh každý čtvrtek.

„lpltik (wpnik) !. v out. po obr. sv.an.,
2. ve čtv. po nrd. družeb., 3. ve čtv. po
B. Tčle, 4. druhý out. po “Juha Anně,
&. ' ont. před rš. Svat. Přední trhy ten
den před knž. jarm. nn len, přízi, vlnu n
dnb. Koh trh: 1. dva týdny, totiž: od stř.
v 2. ned. tunami až do pětku v příšt. týd.
2. druhý týden po druhů ned. poslal
dra týd. od alta! do druhého pm.; tal.
trh \! pond.

Lt ov (okr. Slráln) !. druhý útery po velk.
v úterý po \'š. Svr Dobyl. trh den před ttm.

Liptál (chr. Vtetln), !. v out. po novém
roce, 2. na den sv. Jiří, 3. v out. po sv.
Petr. a Pav., 4 \! ont. po sv. Vše.. spolu
i trhy na dnbytck. Trh týh. každý out.

Líšeň neb_Llůňa (Lt-86h), ]. v pon. po av.
Fab. : Sob., ?. r pon. po vstoupení
8. ' pond. po sv. Jiljí, 4. v pand. po av.
Martinů, týh. trh knžd. poud.

Lllt'llčite (Klum. okr.), I. v 4. pon. v poutě,
:?. v pon. po sv. Pot. a Perl., 3. v pand.
před sr. Mat., 4. v 2. pandělí před av.
Lucií.

I.llowl (Littan), 1. v out. po obrácení sv.
Pavla, ?. v out. po amrtně ned. 3. v out.
před. sv. Jan. Křest.. 4. v out před „.
Mich., 5. na sv. Mikuláše. Předm trhy v
sob. před těmi jump; trh na Inn & přízi
nn obyčej. roční atýh. trhy. Koůaký | dob.
trh 8 dní před jam,; týdní trhové hid.
pand. a pět .

Lomnice (okr. 'I'tšnov., !. dne 7. ledna,
2. v pond. po družebuů nad., 3. v pand.
po sr. lunoc., 4. v pon. po sv. Havle, tě!
trh na dob.; týh. trh ve středu.

Loštice (okr. Tišňov. , l. v outer-ý po sv.
8. král.. 2. v pon. po Juditu, 3. vaut. po
sv. Pet. : Pav., &. ' outery' před vl. Sv.

Lyslee (okr. Kunšt), !. v out. po bronm.,
2. první útulek po sv. Jiří. 3. první out.
po sv. Bartoloměji. 4. první out. p?ed prv.
ned. adventní. Před knžd. jana. jen koň.
: dobyt. trh. . ten den po jal-m. trh na
vlnu; týh. trh kežd. aobotu.

tlelenovlee (okr. Numi), 1. v pand. po
nr. Valent., 2. v pand. po 4. nod. vel., 3.

Výroční trhové na nor-vč.

v pond. po sr. hl. Hajd., 4. v pon. pou.
Václavu. trh každ. čtvrtek.

Medlov (Hodiau, okr. Zidl.). !. ' out. po
sv. Jana Evang.. 2. dne druhého července,
3. dne 21. září. _

Měnín (Měnín, okr. Zidl), [. ' out. po sv.
Mark.. 2. v out po ". Frant. S . 3. druhý
out. pn nv. Mikuláši; týh. trh kai. atředu

Měřín (Wolein, okr. Vel. Meni-.) !. na sv.
Mat. np., 2. ne sv. Sever. Dobytb' why :
out. před velkou.. pred ". Duch. a po
početí P. Mur-te.

Meu—řiď,Valašská (Waluhinch-lleaerltach),
!. ' out.posv.3kril.,2.vont.poev.
Trojici, 3. 1 out.. po ev. Butol., 4. v out.
po sv. Martin, 6. v out. před květ. nad.;

trh nn vlnu: l. ' out. %? ev. Jen. N. 2.' out. po sv. Terezií. b. trh ten den
před kaid'm ' ; týh. trh hid. pOnd.

!lezel'lč elki (emg-Haakon), 1. v
out. po ". ev. Fab. aSeb., avontpobílé
ned., 3. v out. po sv. Prokopa, 4. ' out.
po sv. Mnxmil., &. 7 out. po ". Ondřej!
Velké trhy týh.: ]. ne velký pátek. 2. na
sv. Tom. ap. Přední trh před ků. trh; trh
na lon, přízi koně a jiný dobyt., ten den
řad kai. jam; týdní trh hid. stř. cpát.

M klllov (Niholsbm-g). !. ' out. po sv. Fab.
& Sob.. 2. v out.. po dražeb. ned., 3 vout.
svatodušm', &. v out. po av. Markétě, 5. '
outer. po nmebevzetí P. Marie, 6 po sr.
\'iclun, 7. v out..po sv. ertínu. Přední
trhy: !. čtyry dni před prv. jarm., ?. osm
dní před druhým. 8. čtyry dní před ced
mým; trh na koně & milimý dob.

Mikulovice (Niklowin. oltr. Znojma.),[.na
". Jak., 2. na av. Martina, 3. v pon. po
sv. 3 král. týhodm' trh každý čtvrtek.

!lliroslnv (hlislltz, okr.Krum.), ]. naav.Flor.
2. na sv. Jiljí, 3. v out. po památeeduiič.

erov (Mín—nn,okr. Moheln.), l. v pon. po
bílé nqd.. 2 v pon. po Porciunlt. 3. vpon.
po 3. Sim. & Jud.

Mistek Lna tučnýčtvrtek., 2. před květ.ne
dělí, 3. ve čtvrtek po Bot. Tele, 4. ve
čtvrtek po naneben. P. Mar. Koňský a
dobyt. trh ve čtvrtek před všemi Svat.;
týh. trh hold. ctvrtek.

Modřice (Můdritz, okr. Em.), ]. druhý pon.
po sv. 3 lm'tl.. 2. druhý pon. po sv. Flor.
3. druhý pun. po sv. Bart., 4. dne 3. října.

Muhclnlcc (Můglltz), ]. pon. o [. ned. po
devítníku, 2. v pon. po křižové ned. :.I.
pon. po naraz. P. Mar., 4. v pand. po sv.
Mart. Velký týh. trh. v pand. po naneb.
P. Mar. Trh. týh. hidan sobnt. Dva koň—
ský trhy: re čtvrt. před křítovou ned. u
re čtvrt.. před ". Martinem.

Moholno (okr. Námět), ]. ' out. svato
duh.. ?. na av. Hanuše.

Morkut'lco (ukr. Zděnka). ]. v pond. před
av. Janem křtít.. 2. v pon. po nar. P. Mu.
Velk. trhy: v pand. před velkonou' |. \'0
středu před vůnocí.
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linkou. (okr. Teda-ký), !. v map. out. '_"putov (oh-. Třebíč), 1. v pand. po sv.
2. v pitek po ov. Fil. . Jakubu, 3. no lv.
Annu, 4. na av. Václara. Dobytčí trh ten
dm co trh roční. „

Myallbořlrr (okr. Braun.), ]. v pond. po
nalezeni sv. kříže, 2. v out. po sv. Jiljí.

Náměšť. \: Olumouce, ]. v pond. po Into
cabit, 2. ve čtrn. před nv. Jun. kit., 3. ve
'n'-edu po sv. Bnrtul. 4. na sv. Murt Týh.
trhové každý úmek.

Náměšť. u Brna. 1. v out po 2. ned po
velk., 2. v out po 1-1. ned. po nv. Trn-jiri,
3. v ouL po první nod. po sv. Martině. 4.
v out. po novém mm. Knín—aký: dobytčí
trh ten den přoď každým jal-mar. 'l'ýh. trh
h!. sobotu.

hquecllc. ]. v out po hromnic.,2. v out.
po sv. Janu Kap., 3. v out. po sv. Bnrtnl.,
& v nut. vi. Svat. Trhové nl lan .
pl'iti den před každ. jam. Trh na dobyt.
ten den po knid. jnrm.

Nedvědice. 1. v out. po smrtně ned. ?. v
out. po av. Markotč, 3. v out. po av. Jiljí.
4. ve čtvrtek po Brněnském jlrm. '
počet. P. Marie. 'l'ýh. trh. kněd. sob.

Němčice, u an, !. první out. po nov.
roce, 2. v out. před Božím Tělem.

Němčice, u Olomnm-O,!. v ňtery po smrt.
nad., 2. v out. pn Bartol.

Německé (okr. Xnvon). 1. dne 7. mšje
2. dne 11. u'i-i. Dobyt. trh na oba jarm.

lenlre. !. v druhý pon postní. 2. druhý
pon. po Bož. Těla, 3. v pon. po nar. P.
N., 4. druhý pon. po av. Martině. Dobyt.
trh 0 kai. výr. trhu. _

Nosislav. (Sursum, okr. Zidl ), 1. out. po
sv. Jlnu křtít. 2. v out. po sv. Martině.

Nová ves (Neudorf, okres Osu-.). !. v out.
po sv. Fram de Paul.. ?. v out. po na
nebevzetí P. Marie, 3. v out. po ". Mik.
Trh dobytčí před jsm.

Nové Město (Bruntál). 1. ve středu po
bromu., 2. ve stř. po uv. Duchu, 3. ve stř.
řad sv. Jak. L ve stř. po sv. Flint., 5. ve

ctu. po av. Ondřeji. Pat každý den přod
jarla. koňský .. dobytčí trh.

Obnmkoslrl (v Znojuuukn) !. dne 26.
bi't'llll, 2. dne 20. srpna na av. Bern-rd..

l. trh na dobytek.
olbmmltr [Wolff-mill. okr. Kruml), 1.113

obr. nr. Pulu. ?. v out. po sv. Trojici, 3.
3. na sv. Michala.

"IOF-"m'a( okr. l$l-n.), roční trhdno22.června
Olcšulrc (Oelo) ]. v pon. po Boží vntoup.,

2. v pon. po av. Vic—l.Trh nn vlnu v out.
po rv. Marg. Koňaké trhy: ]. v pon. před
sv. Fab. : Set:., 2. v pon. pnBožim vstoup.,
8. v pand. po sv. \'iclavu, 4. v pon. před
ov. Martinem. Týh. trh ltd. pond.

Oleksovic: (Olkowitz,okr. Zn.), [. na den
navštiv P. Mar. dne 2. čern..; připadne-ll
tento “itek na sob.. tedy ten pand. po
něm. 2. v pon. po Rocha.

Olomouc (Olmůtz),ud. jako nimi 807.

Janu khiL, 2. na sv. Ondřej. Dob. . Roi
trh na oba jaru.

"soblnha (Holzenplotz), !. v pond. po 0
briccm' ". Par.. 2, v pond. po drei. ned.,
3. v pond. nv. Janu křtít-, 4. v pand.
pred nnroz. . Mar., &. v pand. po n.Ni

. Trh rm lensnnpřízi,atýh.trh
knž. ;ňt. Koňský . dobyt. trh kůd. jilm.

Oslavany (okr. Ivaně), 1. v pon. po květ.
ned., 2. v pand. po av. Jihu křtít., 3. v
pand. před vv. Harlem.

Ostrava mor. (Osu-nu, Milu-., v Novo—uč.
kr.), !. ten den po nov. roce. 2. na av.
Mat., 3. ve středu před vetonp. Páně &. v
pon. po Porclunk., 5. na. sv. Mntnnšq 6.
v pon. před sv. Cecílií. Dob. . koňvky' bh
před kai. jarm. Trh na len., přízi & vhu:
[. v mb. po vv. Fil. tlak., 2. v noh. o'
sv. Miobůlu.Vclkétýh. trhy: ] v out. půd
ván., ?. v out před velit. 'l'ýh. trh klidu
snb., na černou zvěř každý onL . ati-.

Ostroh (Osudu), !. v cumi před masop.
nod., 2. druhý pand. po sv. Rehoři. 3. 9%
pond. po sv. Duchu, [. v pand. před. ho
dami. Týh. trh. kai. pitek : ten deavi-ed
hi ja:-m. trh m koně a na dob.

lislrovadleo (Schnnkirch, okno Ivan
čický), výroč. trhy: 1. v pondělí po .v.
Nauru (15. ledna), 2. v pon. po Boi. Těla,
3. v pon. po nar. RM.., tnadennv.Blrb.

osvětlmnny (Kyjov. okr.), !. v outerý před
av. Antun. Pad., 2. v out. po lv. Matouš,
dob. trh před výročním.

Otaslavlte (ukr. Prost), !. v out. před sv.
Mat., 2. v out. před lv. Lucií. 3. v outerý
před sv. Mich. 'th na dob. v pond. piod
hidým výr. trh.

Paskov (Pc-kan), [. nv dm av. Jiří, 2. v
ouLprodnarOLP. ,8.Vpond.po
sv. nm Ev. Trh na len, přízi,vlnu,to
n6 . do'. vždy o jarla.

Pouzdravy (Poumn, okru Mikan, !. v
pond. po hrom., 2. v pand. po 4. ned.
velkou, 3. ' pand. před.sv. Petr. :anl.,
4. v potud. PM. sv. Jiljim.

Plumlov. !. v out. po pod. ned.mp.,
2. v out. po B. lee. &vposl.out.m.n'ií,

Podiv-in (Kostel, okr. Bím), l. na obr-<:.
av. Pav.. ?. nl sv. Fil. . Jak., 8. v out.
před cv. Petr. : Pul. 4. na sv. Jak. větě.,
5. v aut. před ar. Mich., 6. nl sv. n.m.,
jestliby ale i.. 2, 4. a 6. jar. m noh. neb
na ned. připndl, drží se příští out. Trh lu
koně: !. na obrácení av. Pu., 2. na vv.
Kalač-. Týhodrd trh každépon.

Pohořelice (Pohrliu, okr. ZidL), 1. v out
po av. Mat., 2. v out po nalex. uv. kříže.
3. v out po uv: Jak. větě., 4. v out. po
ov. Františku Smí.. 6. v out po av. On
di'eji. !: hodni trh na autu-ý.

Polelnrn ce, 1. dne 26. června.2. duo 13.
listopadu.

Polcšovlu (okr. End.), ]. nn obric. sv.
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Pavla, 2. r pond. před ev. Janem Křesti
telem. 3. druhý pond. po sv. Václ.

Potštát (Bodenstndt), !. ve středu po ned.
dnů-, 2. v out. Svatodni.. 3. na ev.!íoteř..
4. ve čtv. po sv. Bartol. Trh na len, přízi,
koně 8 dob. ten den před každým jarm.
'h'h nl vlnu ve střed. po vyrýt. sv. kříže.
Trh obyčejn' každou sobotu.

Pozlovice (_ . Brod.) 1. v pnml. po ned.
drul., 2. \! pond. po rv. Petru : Puvlu,
3. v pand. po narození Panny Marie, 4.
v pon. po 3. ned. adventní.

Poul—tee (okr. Slavkov.), 1. v pand. před
". Fab. : 'eb., 2. v out. Svatoduš., 3 v
out. po posvícení. 4. v_pon. po sv.Cndí—eji.

Provlov (Pro-lita, okr. Zidl. , l. v pon. př.
". Duchem,2. ' poud. prod ". vw.. 3.
' pond. po sv.

Prostejov (Pronnitz), ]. v out. po středo
2. v out. před vstoupen. Pěnč, 3. v

první ůtcrek po nmebouctí P. Marie., 4.
ne druhý ůterek po rtech evnty'ch. Přední
trhy před lla-Zd.jarm. Trhy na len apřizi:
[. v pon. po atředop., 2. v pon. před sv.
Abdon., 3. v pon. před av. Sim. : Jud., 4.
v pon. před početím P. Mar. Dob. :: koň
lkč trhy: ]. v pand. před středop., 2. před
pod. úterý před nanebevzet. Páně, 3. před—
poal. out. v srp.. 4. predpoel. outer-ý před
ev. Šim. Jud. Týh. trh každ. pon. a čtv.

Proetoměřlce (Frosmeritz), !. \! pond. po
květ. nod., 2. v pond. po sv. Jiljí, 3. na
sv. Tomáše ap.

Přerov (Prenu), I. v out. po unrtnó ned.,
2. ' out. po vstoup. Pinč, 3. v posl.úterý
" nrpnu, 4. v out. po rt. Svat. Trh pred
kud. jarm. Týhodnl trh v out. & v pátek.

Příbor (Freiberg), 1. v pon. před bromu.,
2. v pon. před sv. Fil. : Jak., 3 v pond.
před rv. Jakubem votic., &. v pond. pred.
". Hedvik. Trh koňský & dobyt. ]. v
pond. po umrtné ned., 2. v pond. po av.
Vilu, 3. \! pond. po nerof.. P. Morie, 4. v
pon. po ". Mart. Trh obyčejný kai.. sob.

Rlčlct'. Lv auta-cl.,2. ten den po ".Mart.
Radllnlř (Rothmůhl u Svitavy), 1. dne 25.

července a padne—Iiv ned., tedy následu
jíclho dne, 2.v pon. před posvícením clsnl.

Radostín (alu-. “emitent-.) Lprvnl pond.
po sv. Valentino, 2. první pond.pon. St.
nielavu, 3. první pond. po av. Františku
Sornl', tpnní pond.po početiPanuy Marie,
Trh hid. sob.

Bout—honny (okr. Breton), 1. ve středu
před velikou., ?. re střed. po sr. Vitě, 3
ve středu po ". Jiljí, 4. ve stř. před vů
nocí. Koňský trh před hid. jar-rn.

llouuluov (Reusmitz, okr. Slov.), ]. v pon.
po ev. Jm.. 2. v pond. po av. Trojici, 3.
v pond. po ev. Barr., i. \! pond. po lv.
Frant. 'l'ýhod. trh každý out. & pitek.

Rajhrad neb Rajhrady (Raigern), !. druhů
pond. před sr. Benedikt., 2. druhý pon.
uv. Vari-inel, 3. první pon. předev. Tomaš.

Výroční trh0vé na. Moravě.

l'tiše nová (Neureuaeb, okr. Telecký). :
druhý čtv. po velton.. 2. ' out. pou.Pet
. Fovl., 3. ' out. po sv. Voršila. 4. v out.
po povýšení ev. kříže. Trh dobytčí ten den

_ před knžul. jarm. 'l'ýhodní trh kddý pond.
Iljše stará (Altreusch.,okr. Tel.), 1. na ".

Josefa dne 19. března., 2. na sv. Víta, 3
na sv. Havla.

Roketnlto (okr. Třeb), l. v 2. etl—ed.pt.
sv. 3 král., 2. ve stř. po ned. Minerlkord
3. ve rtř. po ar. Pet. a Pav., 4. ve etřed.
po sv. Frant. Ser.

Rosice, !. re stř. po nov. roce, 2. ve stř.
po sv. Jiří, 3. ve stř. po er. Anně., 4. v
pon. po sv. Havlu. Týhod. trh tež. středu.

Rožnov (Rožmn), 1. ve stř. před bromu.,
2. ro ru. před. sv. Janem křtít., 3. ve etř.
před sv. Annou, 4. ten den před vl. Sv.
Dobytčí trhy ten den před každým jam.
'l'ýhodny' trh každou tob.

Roavnld (Rudoltice, okr. anb. 1. v pon.
po av. Jak., 2. v pon. po av. lm. . Jud.
'l'rh na vlnu: !. na sv. Joe., 2. v pon. po
4. ned. velk. Na len na přízi trh kai. out.

Rymnřov (Rómerstadt), !. v pon. před av.
Duch., 2. na. uavšt. P. Marie, 3. v pon. př.
sv. Mich., 4. v pon. před".MartJr. druhý
pon. po novém roce. Týh. trh kai. sob.
Slnvldin (okr. Brod.), 1 v pondělí před
obrúc. sr. Pavla, 2. r pond. po sv. Vojt.
3. v pon. před u. Petr. & Pul., 4. v pon.
před sv. Vůcl , 5. v pond. před av. Mart.
Dva dobytčí trhy na druhý a čtvrtý jarm.
Trhy na vlnu: ]. na av.Vojt., 2. nosv.Cec.

Slavkov (Austerlitz), ! ' pond. po obi-ic.
sv. Pavla, 2. v pondělí po 2. nad. velk.,
3. v pond. po sv. Jak. větě., 4. v pondělí
po sv. Matonši, 5. v pond. po sv. Alžbětě.
Koňský :: dovyt. trh na sv. Mntonbe.Trhy
rýh. každý out.. :; pátek.

Slavonice (ZIabinSÚ. ]. v pond. po sv. 3
těl., 2. v pond. po smrt. nod., 3. v pon.

po ev. Trojici, 4. na sv. Matouše, 5. na
av. Alžb. Velké týh. trhy: 1. na ul. čtvrt.,
2. v pend. před nv. Duch., 3. na „.Tom.
ap. Trh. dobyté! v sobot. před kazd. jarla.
. z počátku prvního postního týdne až na
av. Mart. od 14. do 14. dní. Trh týlu. kai.
pon Trhy na vlnu: ]. v pond. před ev.
Petr. oPavl., 2. v pond. po ar. Vecl.

Sloup, !. v pon. po Božím Tele, 2. v pon.
po sl. sv. anjelů stráž.

Slušovice, roční a dobyt. trhy: 14. dubna;
25. 27. října, 24. listop.

Sovinec (l-Iulenberg,okr. Ryn), !. posled.
pond. před av. Mat., 2. první středu po sr.
Duchu, 3. pool. out. po ev. Ondř.

Spálov (Sponau, okr. Hmm), !. nn sv.Ji'rl.
2. na sv. in. a Judo. Dobytčí trh každý
roční trh.

Shrč (Stare, okr. Třeb), ]. ' outerý po
hrom., 2. na av. Kunig. 3. března; 3. na
sv. Jiří, 4. na ". Jak. větě., 5. ten den
po naroum' P. Marie.
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Sten "i“ (místonl sv. Tomůše)dne 19.
březnu, ne sv. Josefa.

Staré Brno, viz: Brno staré.
Staré měslo (Allstadt), ]. \ pond. Před

masopust. pand., ?. v pand. po sv. Jih, 3
v pon. po sv. Anně, 4. na sv. Kemi-.Týh.
trh hid. out.

Stonařm (Slennern,okr. thl ), l. \ prrni

pon. po hrom., 2. \ prv. pan. po sr..Iš'oeš.
e Per., 3. \ šumí pon. po sv. Vicl.* trhy o jar., .trh knžd. sob.

sun-choti" ( husmbruvk, okr. Znoj), l v
out. veřkon., ?. na “ Herlnl.

Stretch; ve etl-edu pred hrom., 2 \ ten
den před učet P. ihr., 3. ve sltedu před
nuit. P. Blur., 4. na střed. před nepoik
poč. P. Marie.

Strážnice, !. \ out. po sv. Dorotě,2. vout.
před sv. Duchem, 3. ' out. po navštiv. P.
Mer1 3. re ?. out. po vyzdvižem' sr. kříže,
&. \ out. po občt. P. Mur. “Uh. trh klid.
stř. Trh ne dob. \' pond. před jerm.

Sll'illt) (Střílek, okres Zdoun.), [. roulerku
před popel. etř., ?. v out. velíkon., 3. v
out po er. Bertol., 4. v out. po ev. Hev.
Dob. trh 0 keř.. Jerm.

Studená (Smdein, okr. Telec), l. m ev.
Jene Rep., 2. ne. ev. Matouše Vel. trh):
1. \ pand. po květ, ned., 2. ' pand. před
emoci. Dob trh 0 jem).

Bvltevke (okr. Bosh), [. v pon. po nuvem
roce, 2. vponipoev. Jiři,3.vpon. po
ev. Vevř., 4. \; pand. po ev. Hevle. Dob.
trh \ out. po hadem jilm.

SVM (Zwineu),!. ' pond.po hromn.,2.
\ pon. po nuit. P. Marie, 3. \ pond. př.
lv. Jiljlm, 4. v pond. před ev. Mart. Velcí
týh. trhová: ]. \ pand. sv. Jiří, 2. '
pand. po iv. Hevlu. Trh na len n přízi
hid. pand. Trh ne vlnu ten čtu-t. po ne
lez. ". křie e dve nislcd. čtvrt., 2. ve
čtvrt. po ev. Jiljí e ne tři čtv., na. to koň.
trhové hi. pond. po eelý půst až do květ.
ned. Týh. trh tež. poud. e pet.

Šlfov (okr. hemm), [. v out. po ev. Cyr.
. Beth., 2. na sv. Víta, 3. ne ev. Ber.
4. ne ev. Havle. Dob. trh před hi. jenu.

Týdní trh kež. patek.
Šliatn (Q:hatteu, okr. Znoj.), !. nedeli av.

Feb. e. Seb„ připed. ale ten evetek \ sob.
nebo v pon., tedy se jen:. budoucí out.
drží, 2. ' out Svelud., 3. ne ev. Matouše,
4. \ out. po sv. Mart. Trh ne lenepríei \
mb po sv. Mart. 'l'rh týhodní kalů. pond.

Slmbrrk (Schildbcrg),!. \ poud. mop.,
2. po ev. Prak., 3. vpond. poev. Alžb.
Velké trhy: ]. ve středu před vannd, 2.
ve Iti. před velk. Koňiu \ dobyt uhovó:
1 druhou sol-. \! poste, 2. v pon. počtvrté
ned. velkou., 3. ne ev. ctu

Šla (okr. Brněnelt.), [. třetí pon. po
ve k.,9., ' poud.po nancben. F.MuMar.,3.
' Po" po "omnia „'

Štěpánu" (Šwpeneu, okr. Jevlcký), !. \out. po 3kre ,.2 \; ontpo Mednrdn,3.
v out. po nenlebevz. P. H., 4. \ mt. po
\; Svet Trh ne dob v pond. před trhem
vy'ročným

Šlonlberz. I v out. pothrornn., ?. v out.
po \elilton., 3. \ out. po ev. Veri-., !. \
out. po rv. l'levlu. Dob. e koňů-í trhové'
l. po obraz—.sv. Ped., ?. \- pon. předev.
\'evř. Tjh. trh keždý pand e pitek.

Štítary (Srhnmm okr Vami), .?hý out.
po s\.Jlř1', '). v out. po neneb. ?. Mede,
3. \- mu. po nemz. Chriue Pen, 4. rom.
po 5\. Alžbětě. Dob. e koňůtí trh před
kežd. jerm.

Šlmmberg, (okr. NovojičM veltl'edupo
kýcbev. ned.,:!.ve střed panLTelf,8. ve
att-ed.po u.l]arlo|.,4. reetl'ed.poev.bler1.

Šumbuk (Schňnbergh . na obracení".
Perle, ?. \ pond. po lnět ned. 3. \ pit.
po Bui. Tělo, 4. itého srpna., 5. ne IV.
"min. Koňské e dobyt trhy: !. v patek
před prvn. jenu., 2. v pon. po Inet. ned.
rýh. trh knžd. stř. e sob.

Šmbcnice (okr. Viikov.). [.
eopust., 2.11: ltý pon. po ev.
\! pon. po ev. Mich.

Telč !. \ out. FSOlv. Pavlu, 2. \ out. podrutobnó ned., .\ out. n.;rtodul, 'l. \
ouLpo sv.Au'elu3Stret., 5. vout. poev.lert.
Vel.trh ne ze čtvrt. — Dolni. lrhpl'ed hel.
jarm. Trh týhod. hei. out. Trh ne vlnu !.
\ on!. 0 n'. Fil. e Jek., 2. \ out. \\ ".
llevle. )ob. trh. Loutkatd. mes. \\ dyby
na ten den připadlsvitek, nejprve pum tit.

Tlšlmt ('lišnmlc), [. v pand. před hrom.,
2. \ pand. pou. HI. eJek., 3. po nene—
bcn. P. Mar., 4. \! pand. před sv. Kle
ment. 'l'ýh. trh Reid. pand. e dve trhy ne
vlnu: !. v pondělí po sr. Mederdn. 2. v

pond. Po'eer.mTercsil'. Dubytčí trhy v out.ojkežd.
Tlšcřin (okr. Kojet.l), . v out.

pěn., 2. \ out. po ev. Jenn k t..
2hý out. měsíce říjne.

Tlumačov (oh. Nepej., \- Hred. kr.), 1.1'
pend. po 3. hil., ?. 3. m. povelko'n.
3. na ev. Jiljí, 4. ne ev.avia.

TG“ ečov (Tóbituheu), 1. 1m' dnn po nor.
roce, 2. ' outer. velkouočni. 3. \! outer,
svetod.. (. v out. po sv. VecL Týhod. trh
v out. ' keždý týd.

Trechtln (Trnem, okr. Hustop.), l. v pon.
po sv. Trojici, ?. \- pond. po ev. Bertol.,
u. \ pond.p řed 3. Ondř.

Trnmlm (Tyrnau, okr. '1řebov.), !. v lní

soniv ostě, 2. ne. sv. Jiří, 3. ne ev.Ir 4. en všední po nerez. P. Mute,
5. ne ev. Mik.

Troskotm leo ('l'reekovic,okr. Miku).),!
\ pond. po Mé ned. velikou., 2. v pond.
po nerez. P. Merie.

'l'růlee (okr. Liven.), 1 v out. po Jindal.: .

d 
vg:chu,m.

ar. 301.
3. v
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Ježíše. 2. ve střed. po av. Janu Nap1 3.
ve středu po me:. P. Marie, 4. ve středu
po sv. Mar:

Třebíč, 1. \- středuposlí, 2. na sv. llurtnl.
Veliký trh na sv. Annu. Koňský a doby:.
trh ten den před lmž. jarní., pak \' outer.
před ar. Alnisiem a \- outer. po \š. Svat.
Týh. trh každý pon .

Třebová Moravská (hlihrisch—Trůlmul. !. \
pand. po Žhě nad. postní. 2. \“ pand. po
sv. Troi., 3. v pon. po sr Rnchu, 4. v pon.
po av. Frant. Ser.. 5. v pond. po sr. Lucii.
'l'rh na koně . dnb. ve čtv. pře! lním u
u_i-m jarm. Týh. trh kai. sobotu

Třešť ('l'rie'lch). ]. Stí pnud. r punč. 2. \“
pond. po sv. Prokopa, 3. v fond po sv.
Frant. Ser. Dobyl. lrh na trh výr. 4. výr.
. dob. trh r pond. po sr. 3 král. 'l'ýlmd.
Irh každ. patek.

Tvrdonice (Tamia, okres Břeclav.), l. v
n. po družcb. ned., 2. na ". Matouše.

ngl'číce (Aucrschítz,okres Hump), 1. '
pond. po 3 král., 2 v pand. po nv. Tro—
jici, 3. ' pand. po av. meíšk. Týh. trhy
kužd. out. . pátek.

Uničov (lluučov, hlihrisch-Neuutadt), !. v
out. po jménu Ježíše. ?. 2hý out. r máji,
3. v ?l'ř' nut po se. Pet. :; Pav., 4. lní
out. \! zuří, 5. v out. řed sr. Martin., 6.
“.!hýout. v březnu. \'el é lýh. trhy: ]. \'e
čtvrt. před růnocí, 2. na tel. čtvrt. Týh.
trh. v out. : v pátek.

\'ončlco. viz: Ivančice.
\'ejmysliee (okr. Kruml), 1. ve čtvrt.před

k\čt. ned., 2. v out. nanebevzetí Pan.
Marie, 3. ten den p“ ". Tomšů.

Vejvanovice (Ivanovice,Eiranowic), !. '
třetí out. po hromnicích, 2. ' out. svatod..
3. v den po ev. Vuvřínci. 4. ' ouL před
er. Míkul. Koňské : dobyt. trhy ve středu
po každém volném trhu (jarní.) Týdenní
trh kai. etř.

Velká (okr. Stražm), 1. v out. po hromn.,
2. v 3. střed. po velikou., 3. v_out. po ev.
Maří Majd., 4. ' out po sv. Sim & Judě.
Trh koňský u dobytčí knždý pon.

Veseli nmé (okr. Zda-.), !. v out po ev.
Marked. 2. ne ". Václav. Hlovní týdní
trh v out. před květ. ned.. 8. v out.po sr.

Trh na dobytek zároveň eročním trh.
Veeel stare, !. v out. po krčmě neděli,

2. ve střed. po ev. Trojici, 3. ný out. před
ev. Anjol. Stráže.. 4. Zhý out. v odventu.
Trh na dobyt. ten den před klid. jarmar.

\'ielnlce dolni (Unter-Wieh-miu.,atm
hiik.), [. ' out. po sr. 3 král.. 2. v out.
po ". Cyr. . Method., 3. ne erat. Filip.
. Jak., 4. na ev. Jakub . 6.ne sv. Matouše.

' 6. v pon. po sr. Ondřejl.
Vladlslnv (okr. Třebíč.), 1. ve čtvrt. před

het ned., 2. ve čtvrt. před kříž. ned., 8.
ve čtvrt. před ev. Matoušem, 4. ve čtvrt.

'ed ". Tomáš. Dob. trh. o těch &jurm.
\'rdchovlm, 1. v out. po hrom., 2. Stí dt.

Výročnílrbové na lomu.

po av. Fil. 5 Jak., 3. v om.. po number:.
l' Mori-=, 4. 2hý út. po sv Karlu, ' den
před tím trh na dobyt. Týh. trh hl. tob.

Vlasatice (\Vostiz, ohm klikat), !. '
pandí—lí po Božím 'l'ěle, 2. Stí ndčll
po sr. Mauři, B. ' ponddlí př všemi
Smtými.

\'rnmv (okr. li,-jm.), !. ve etředupo ve
lik. 2. na erot. Prokop.., 3. v outerý po
všech svatých.

Vranov (Fminl, [. ne popeleční ctí-edu,2.
na m—aLFloriana, 3. na .v. Annu, !. v
pand. po nbrůc sv. Pavla., 5. u Dušičky,
Trh nn koně v sob. před obric. ". Pev.
Připadne-Ii výr. trh na sobotu, odbývá se
nisl. r'n'r—r.“ dob. trh \" pand. před tímto liter.

\'raíčnín (Fratting. okr. Jan.), 1. na den
sv. Fab. a Sob., 2. ' out. po květ. neděli,
3. 17mu. po sv. Merketě, 4. 1 out. po ".
.líljí, 5. \' out. po ev. Kateřině. Trh keň
slc' . dobytčí před každým jam.

Vse in. 1. v out. po hromu„ 2. ' out.. po
ev. Fil. : Jak.. 3. ten den po prnmdnění
Christa P., 4. na sv. Lukáše Evan. Velké
rýh. trhy: [. no zel. čtvrtek. 2. ' pand.
před sv. Václ.. 8. ne sv. Tomáše Ap. Trh
dobyt. před každým )trmnr. Trh na obíli
každou sobotu.

Vse-tindolní, 1. v out. po er. mapa."
středu před sv. Duch., 3. 1 out. po mm:.
P. Marie. Trh na dobytek před kai. roč.
trhem. Týh. u dobytčí trhy ve středu ode
etř. popeleční už do velkou.

Vlčkov (Wlseheu), ]. v poed. po 3 hil.,
2. ve ctí-edu po er. Františa.. B. '
pand. po ev. Fil. . Jak., 4. ' pond. pou.

Markétě, 5. ' pond. go povýšení ". kříže,6. v nd. po všech rel$-ch. Trhy na koně

: . 8 dní End kud. jerm. 'l'ýh. trhyhid. ouL . eo
Vymvlce. 1. na. ený out. po sv. 3 biliár,

2. 2hý out. po velikou. 3. 2hý out. po sv.
Pet. 3 Pav., 4. ve stř. : ve čtv. před po
lvícením, &. v out. po všech Svat. Dnbyt.
trhové v nd. před hidým jorm. Velící
rýh. trhov : l. ' outer. po er. Duchu, 2.
' out. po av. Vavr. Týhod. trh každý
autorek. V postů jen každ. onu-rek trh no
dobyta-k.

Zabřeh (Hohenetedt), l. 2. ledna., 2. v pon.
po Boi. Tčle, 3. ten den po sv. Bortel.,
4. na sv. Voršila. Trh na kouč : dobyt.:
]. v pon. po nedělí postní, 2. ' pond. po
Boi. Tělo,8.vpond.poer.BartoL,tr

nd. po ev. Vcriile.
Olmky (Zdounek, oh. Kamei). l. '

pand. po Boi. vltoupení, 2. v pondělí po
ev. Murt.

Zlín, 1. na ". Mušle, 2. ' pond. po pro
vodní neděli, 3. ve střed. po ". Duchu,
4. ' out. po i'hp.. 5. v pond. po nemz.
P. Marie, 6. na er. Barboru. Velk. týhod.
trh v pon. "stodnšni

ZDOJIIID (Znám), 1. na av. Dorota, 2. v
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ant.. po kýclnmd ned., 3. na av. Jiří, 4.
na ". Jana lsřt...&. ve čtu. po nimi. P.
Mar., 6. na Sim. . Judu, 'i'. ve čtvrtek
pred poěctůn P. Muri-=.Kdyby rv. Doroty.
Jiřího. Juna křt. neb Sim. :: Judy připadlo

npátek, drží Ie vyroční trh ' outerý na
to. Obyč'jný trh vždy před vir-očním trh.
Trh na len . ph'zil na ". Sim. : Jud..
2. v sob. před abou m-d advent. : někdy
i o předním trhu. Trhy m \lnu: Sim. .
Jud., někdy též o předním tnhn. Trh nl
koně a na dub. ten den před výměn. trh.
Trh týdn! knžd. sobotu.

Ždánice (Steinitz, okr. Kyj.), 1.1 pondělí

před ,Boiím vstoup, 2. v pondělí před ".Beno
“dr (Sa-ň, 1. ' out.po nov.m2. vont.

před nřodnporh'm,8. v out. po rvaLij.,

Lvoutpou.ButoL. č.vouLpiedrv.
Murt. Dobytči trhové ' pondělí před klid.
jam. Trh na koně úroveň | trhem na

_ havěti dobytek
chehwn (Scheleuu, okr. Tel.), 1. na erat.

Mateja, 2. r pand. po av. Trojici. 3. ve
čtvrt. po ". Vacl (. na sv. Tomšie ap.

bt. trh ten den před každ. jarm. Trh
yjný každou středu.

Žcolřlyvlce, !. v pand. muopust., 2.1 pond.
' kříž. dnech. 3. v pand. po av. Anně, &.
ten den po ". Kateř. Trh koňs. . doby:.
první den | den po rv. Kateřině.

Zidlochovice (Seebwiw, !. r ou 'p_o
obrů—ení". Pavle, 2. v cm. po sr. ítě,
3. na sv. Šim. a Juda. dež ele ten svět.
v ned. piipadne, drží se jara. v pondeli
L. v out. po ev. \v'avl'lnci.

Oprnvy mezi tiskem došlé:

Bllovlu (ohen Břecl.) l. ' pond. po 3. ned. postní, 2. v pOnd.po sv. Jana dětí. Trh,My vtyaamé y.

Pouamenůui. Níže psaný vzniií snažnou prosbu na ul. přednoszonshí obci aby mu ve
Makov-ných listech všelikě Omylyv trhncb oznámiti roba neobtěžovali.

Ignác Vurm ,
'duuhovnleprlvoevmor.elu ochnmmlm
media-lon ' Bm. pot—datelM.

Výroční trhové v Slézku.
Albrechtice (Olberndorf), l. ' pand. po

SK — 2.11: Filip. a Jakub. — 8.v
pandu po Nanebevz. P. Mar. — 4. ne Šim.
. Jud. — Trh koňů. : dob.: ]. ve uř.
před ned. kv'ět. — 2. ve ctí-edu poJak.
.Anně. ——3.reatř. po2. paví-ij.—
I"h. trh kai. středu.

A I.elrilrán llorn (Engel-bag), 1. v pond.
před Obric. Pavla. -— 2.11- ]. pond. po
Anně. - 3. ' pond. před všemi Sval.

Benešov (Benin—h),]. ne !. pond. v postě.
—2.viter. poPetnan. —3. vpon.

před Jiljirn. ——4. v liter. po Keteř. —
“lýh. trh kai. stř.

Bild \'odn (Weinswuaer), ]. v pomponed.
smrt. — 2. v 4. pond. Valik. — 3. vpog.

všech Srní. — T)h. trh ku. čur.
Blovice (“'agaudt), ]. druhý črn-. ' post.

2.11: Jiljí — 3. na Mikul. — Dobyt.
trh 1. ve člsrtek před Božím vezoup. -—
2 První čtvrtek po Boi. '.l'.ělo.- Velk
rýh. trh na zelen. čtvrt. — Ku. .;er \:
'h. a na obilí.

Bi sko (Bělic),l . v pand. po 2. ned. post.
—- 2. v pond. po Janu Křest.. — 8. dne
15. zni-,i -— 4. ne Mikul. — Trh na vlnu:
1. dne 22. květnu — 2. dne 10. října. —

Trh dobyt.: [. v pand. po ". Trojici. —
2. “Jen. Křest—3. mJek. —4.dnr

Bdlmmln (Oderberg), !. na Adelgundu. —
B.Vpondpož. ned. Valik.—3.m
Navštiv. P. Marie. — 4. m Michal.. —
Blmni tjh. trhy: Ve středu před Valik..
před av. Duchem . prod Vinncí. - Koš
: dob. trh před ku. vyr. trhem.

Bruntal (Freudemhal), 1.1 pand. po nov
roce. -———2 ' pond.po2.ned.poat.—
3. v pondpo Jiří. -— 4. v pondělí po
Mark — 5. v pond. po Martinu. -
Týh. trh každý úterek. — Dob. trh:
v úterý po Jih'. —- 2.1 u :
erthm. “rý PO

Clkmanlel (Zuckmantcl) !. na Matěj.-._
2. vpond. po 7. ned. \clik. — 3. na M..
touše. — 4. na Ondřeje. —- Týh. trh klw
stredu . sobotu.

l'rdwald (Frelwnldau), !. v den po nm
roce, dne 2. ledna., ?. na ". Josefa, dur
19. břez., 3.11. sv. Jana Křest., dne 24
červ. — 4. ne ev. Michale dne 29.211"

["l'ledbcrg, ]. v pondělí masop. _. 2 .
úlet. velikou. — 3.115 Nuim'v. P. Mariu
— 4. ' pand. po Hedvicr.

1
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Frydek 1. v pondělí po 3 Íríl. — 2. v

ppp-udělípřed Josefem, - 8. ' pond. po. “ Jak. — 4. v pond. plod Janem
Kro-t. — 5. na sv. Jak. — 6. ' pena.
po Michala. — 7. ' pand. pI-ed Intel-I
nou. — 'I'rh nn tone, vlnu . dobyt. dv
dnl před každ. výr. wh. -- Týh. trh kai.
pond. : pitek. '

l'lgšht (Freistaat), ]. na Obi-it:. Pavla, —. v pond. po ned. velikou, —- 8. I'll Ber
ml. — 4. ... Sim. . Jnd. _ 5. ve střed.
po Velík. -— Trh na vlnu ' den před
Šírl). : Jnd. _- T h. un hid r'muek.

llrnblnn. I. na monbeni . Marie. —
2. dne 16. břema. — 3. dne 16. květ-na
— 4. dne 2. července. -— 5. pondeli po
Naroz. P. Merle. - 6. hl Šin. : Jud.

l'll'adec (Gru), výroč. : dobyt. trhy: !. v
pond. před ]. květnem. — 2 v pond. pom Těla—3. mJobrha. —4.v

pand. lpo Michela. -— 5. na mladém;Jablun or. !. v pond. po Obr-io.Pavla,
— 2. v pondělí po Jak. aport. — 3. v
pond. po Šim. : Jud. — 4. v pondeli po
Fil . Jak. — 5. v pond. po prv. ned.
Velík, ——Týh. trh každý úterek.

Javorník, l. v pond. & v úter. poobrůceni
Pule — 2. na Filipa a Jakuba -—3. ne
Jakuba. — 4. na Simon-. . Judu. —Koň.
& dob. trh na všecky výr. trhy —- 'l'ýh.
trh hid. liter. na obilí, stromě věci,elimu,
dříví : t. d.

Kunkovice (Kónlgsbčfgh !. v pondělí po
neděli družeb. -- 2. V pond. po ". Tro—
jici. — 3. ne rv. Vavřince. -— 4. na Kn
toňnu. — 5. v pond. před Valent. — Trh
m dob. . vlnu: 1 na Fil. . Jak. — 2.
na Vichra. ——Týh. trh klid. pon.

Krnov (Jšgemdoff), l. v pond. po nedeli
kýchlmě. -— 2. v poad. po 6. ned. velit.
— 8. v pon. ponarllt. P. Mir.—tv
pand. po naraz. P. Mar. - 5. r pondělí
poobeLP.Mario.—Koňedob.trh ! v
pond. po ned. květ. — 2. v pondělí po
Marky-tě dne 13. července. -- 3. v pondělí
po Bnrtol. — 4. V pondělí před Mikul.

Ddr-y (Odrou), !. v pond. před 3 Krály. —
2. v pand. po ned. provodné. -— 3. v pon.
před Jenom. -— 4. v pond. po povýl. sv.
Kříže. - Dobyt. trh 1. ' pand. po ned.
prorod. -- 2. v pond. po porýš. ". Kříže.
— Týh. trh hi. pond.

Výrobu!umo v Slo-nh.

Dawa (Troppau), ]. dne 1. února po 3i— 2. dne1.kvěuupoudni—a.
dne 1. srpna po 8 dni. — 4. dne !. tietop.
po 14. dní. -—Vel. dob. trhy: !. 8 dnipo
ev. Troj. — 2. 8 dníananu křest—— 3.
8 oni po Jak. -— 4. 8 dní po narození P.
Mar. -—Trh ne vlnu: !. dne 6. květ. ._
2. dne 29. září. — Každý trvá 8 dni. —
Týh. trh hž. stř. a sob.

Opavice (Tropplowit—z),1. první pondělek
po Boi. Tělo. -— 2. po Michala. — 3.
po doutníku.

Skoda“ !. ve čtvrtek po devítm'ku. 2. v
den po Božím Vstnnp. — 3. na Miran.:
padne-li \: robotu neb v ned., odloli to
na budouci útcrek. — 4. na Bartol. —
Vella. lýhod. trh.: 1. ve čtvrtek pred Vin.
-— 2. ve čtvrtek před Volit. — 3. ve
čtvrt po Bol. Tae. -- 4. ve čtvrtek po
mohla. — Dob. trh v den před haldým
výr. a velk. týhod. trhem.

Střebovito, 1. u 4. útereh po nov. roce.
— 2. v úter. po Velik. -— 3. v úter. prod
lan. Kto-t. —- 4. v úter. pred Hedvikou.

Strumeň (Schwanwuuer), tna Jirího. —
2. na Michal-. — 3. \! pond. po Jakub.
— 4. v úter. po nov. roce. — Dob. hh.
v den před kal. výr. trhem. —- Týh. trh
ltnldý pátek.

Těšín (Toeehon), 1. v den po Hrom. — 2.
v úter. avuloduinl. -— 3. v pondeli pred
Hel-Í Ill-gd. —- 4. po mm:. P. Marie. —
5. na Ondřeje. — Týh. trh kal. středu |
robotu. — Trh na vlnu: 1. dne 28. Inet.
—-2. dne 2. říjnu. — Dob. trh katdý út.
Padne-ti vbnk na ten den witch, o 01!
ne na budoucí sobotu.

\'ldlln (Weidenau), !. v pondělí po novém
roce. —- 2. \! pond. po nad. m:. — 3
ne Vavřince. — 4. \! pond. po Frnnt.8e
nf. — Týh. lrh kul. pand.

Volkov (\Vi aladtl), 1. na Vilu. — 2, ve
ell'cd. ph IIm-lcm. — Týb trh.: I. ve
čtvrt. před hrom. -— 2. v pondělí po 3.
ned. Velik. — 3. na rou->| apošt. _.4.. v
den před Lucií velký trh

Vrbno (Wurbcnthnl), [. v pon-I.pred hrom.
—- 2. v pond. po Janu Kroutil. - 3. v

good. po Michela. — 4. druhů pond.pl'edelihon. — Týh. trh hald. pand.

——-—ema——
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Výroční trhové v Čechách.
NB. Výroční trhy na nitky padající odbývnjí le nisledujicíbo, místně také předchixe

jícíbo všedního dne.
Alpert-ny (Aberthnm), v pondělípo čtvrté

nedeli nntoduiní.
Abtsdorf, ]. na. černý čtvr., 2. v pon. před

ev. Duch., 8. ve čtvrt. po Marii Snčinč,
4. druhý čtvr. po početí P. Marie.

Angel-ků llor. (Engelbnul),výroční
dobytčl trhy ty pondčlky: !. po Litera.
2. po rv. Trojici, 3. po ".Anjelu Strani,
4. v první v Adventní.

Arnoltice (Amdorí), ty pondělky: !. po
bíle ned. 2. v pand. př. av. Petrem 3. po
nv. Václavu.

li (Arch), Vmčnl . dobytčí trhy ty
pondělky: 1. po ned. Litnre, 2. po rv.
Trojici, 3. před nv. Jiljím, 4. před lv.
Ondřejem; každou nobotn týkodnl trh.

Bakov nad Jizerou (Beckofen),!.
vpond.podrnbč ned. adventní, 2. v. pond.
po nv. Fnbinnn : Šebestianu, 3.vpond.po
smrtelná ned., 4. druhů pond. po Veliko
noci, tí. ve středu před Boiím Tělem, 6.
v pond. po lv. Muketč, 7. v. pond. po
nv. Bnrtolomčji, 8. ve stí-edn po vv. Fran
tišku Seraf.

Búrlnk (Birringen)první pon. vuli-inch
po sv. Anjelu ltr.

Bavorov (Bernu), I.l'popelJtř.2. nnn.l.lífí,
3. na nv.Jiljí, !. na obetování P. Marie.

Bečov (Petrehau), ty pondělky: 1. před
Velikonocí, 2. v červincí', 3. po rv. Hevln,
4. pl', Vinoceml.

Bechynčwechyn), :. v pond. po imčnu
Jeiíie, 2. ten den po nv. Petru n Pulu.
3. na Dušičky. Trhy nn dobytek a vie
likč nboií \! outerý po celý rok. yry
krůt, totiž: druhý out. v postě. v ontorý
velikonoční, v out. po nanebevz. P. lh
vir:1v onterý po lv. Urbnnn, (kdyby měl
poslední nn svatodušni out. padnouti, tedy
příští outerý) viem cizím obchodníkům
. řemeslnlkhm d0voleno jest "a nboil
veřejně prodávnti. Outerý po sv- Fil. :
Jakubu, plk po sv. Václavu jsou pouze
pro domácí uctanoveny.

Běla mít čtyry výr. . čtyry dob. trhy opon.
délkách: po hrom., př. ltr. ned.,po na'ez.
lv. kříže n po tu. Matonšl ev.

Bělá (Weinmsser), ty pondělky: í.prvni
v poetč, 2. před nnnebevntoup. Pinč. 3.
druhý po tv. Markétě, 4. po povýčmínv.
kříže, 5. ve ltiedu pred lv. Kateřinou, 6.
na sv. Tomáše apoštola; budou středu
týdenní trh.

Bělčice, výroční : trhy nn dobytek: l.
na nv. .la-ele 2., na“den po naraz. P. Ilnrie,
3. v pond. po sv. Petru . Pavlu, &. ve
čtvrt. př. všemi Svet

Bělohrad, !. ve čtvrtekpo lv. Petru .
Pavlu, 2. ve čtvrtek po naroum' Panny
Marie, 8. v out. pe lv. llnvht; týdní
trhy každý outerek.

Benátky (NenbenntekJ l n trhy
na dobytek ty pondělky: [. po nedeli
Okuli, 2. po Boiím Tele, 3. po nv. lei-i
Majdaíenč, 4. před narozením P. Marie,
5. po sv. hlnrtínu.

Benciov (Benmbnu) !. nn den ebric.
rv. Pula. 2. Ill ev. Jouel'npěstoun, 3.
na sv. Filipp: &Jakoba, 4. na ". Antonín
Pad., 5. na av. Annu, 6. na lv. Matouše,
7. na nv. Rafael. Arch., 8. II nv. On
dřeje apo-t. První a třetí trvi 8 dní.
Připadne-li některý ! nich nn robotu,
drží se v násl. pon. Týd. trh hald. čtvrtek.

Benečov (Ben-en), ty pondělky: 1. před
květnou nedělí, 2. před nanebentonpením
Pinč, 3. po netu!. P. llnríe,

Benekov u Kaplice, !. v onterýye
líkonoční; 2. n nv. lek.. 8 ne ".Teredi.

Bernudice. 1. ve čtvrtekpo rv. le
teji, 2. ve čtvrtek pl-ed Kent-te, 3. na
av. Prokopn; týhodní trhy: ve čtvrtek
před velíkonecí, ve čtvrtek pl'ed vinocerni.

Beroun, !. v pond. po jmenu P. Jeiíle
2. třetí pondělí v posté, 3. v pond. po
nedeli Jubilnte, 4. ve čtvrtek po ". Pro
kopa, 5. v pondčlí po rtětí ev. Jun
lít-tit., 6. v pond. po av. Martinu; v ou
terý . ve čtvrtek týh. trhy.

lleulruileo (Weseriu), l. v pond před
Hromn.. 2. dne 4. květ.,3.v pon. po ".Vůcl.

Billa. (Bílín), [. v pond. poutní, 2. ve
čtvrtek po Božím Tele, 8. ve nu. po lv.
Bartolomeji, 4. na ev. Martine bisk. líd
dou sobotu týdenní trh.

Illica, 1. ve čtv. př. květ. nad., 2. večtv.
př. Mur. Snči., 3. v pond. př. pov'yi. lv.
Kříže. 4. v čtv. před nv. Martinem.

Blatna. I. on ev. Fabiana . Šebeatínnn,
2. druhý čtvrtek v poste, 3. ten den po
zvěstování P. lnrie, 4. ne nv. Víte. 5.
ten den po nanebevretí P. Marie, 6. v
pond. po nv. Jnrolírnu, ?. ten čtvrtek
pred 1. nedělí adVentní, 8. ve čtvrtek
pred sv."ntoušem . nn sv. Tomášekoňský
: dobytčí trh. Rudý čtvrtek po celý
rok trhy na obilí . dobytek.

Blovice, 1. ve středu pred kv. neděli, 2..
na ev. Markku. 3. ve středu pe "Jiljí,
4. ve “ledu před vlemi Svntýml.

Bunny (Flon-u), výroční trh na kouč .
dobytek: [. první pondělí v portů. 2. ve
etl-edupo nv.'l'rojíei,8.vpond.porv.
hrdinu. 4. v pand. po početí P. Marie.

16
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Bohdaneč. výročníedohytči trhy: tve
etl-edu pred vetonpenlm Páně. po 8 dní.
2. v den Bonell. av. Apostola, 3. ve ettedu
po Bartoloměji. 4. v pond. pred ev.
Havlem, po 8 dní. 5. ve středu pí'ed ev.
Martinem, po 8 dní; ne přízi v pond.
'I. po třech Krilich, 2. po Hromnicích. 3
po ev. Jooeíu. 4. po ev. Vita. Keidou
etl-edu trh na obilí.

Bochov (Bachan), výroční n dobytčí trhy:
1. v pondeli po sv. Jiří, 2. v pond. po
lv. Jakubu, 3. na av. Nichole, 4. v outerý
pred Adamem . Evou.

Bolen-v mladík (Junghanzlnn),ty ou
terky : l. po 3íírdlich, 2. p'red sv. Duchem,
3. před ev. Bai-telem., 4. po av. Hovlu.

Dolech-v .tará (Altbnnzlnu),1.to stredu
po emrtelné neděli, 2. poslední středu v
lrpnu, 3. ve ettedu před ev. Havlem, 4.
ne den ev. Jenn Evnng..

Bor (Heid), výroční, dobytčí : koňské trhy
ty outerky: [. po Okuli, 2. pl'edav. Duch.
3. po sv. Michala, 4. po av. Mikulášem;
obilní trhy keidy outerek, na koně ti ho
vězí dobytek keidý outerek od sv.Jití až
do ev. Havla.

Borek, Jirkov (Górkeu),ty pondělky:
]. po neděli Littera, 2. před ev. Janem
líttitelern , 3. před rv. Bartolomějem , 4.
na sv. Simone & Judo.

Borohrádek, 1. ve středuvalfcdopostí,
2. ne rv. Františka Seraf., každý outery
týhodní trh.

Borotín, !. ve čtvrtek po stledoposlí.
2. v pond. po nedeli Rognte, 3. ve čtvrtek
po Božím Tele, 4. na sv. Prokopa, 5. na
sv. Annu, 6. na povýšení sv. Kříže, 7. ve
čtvrtek prod rv. Havlem.

Borová (Domu),výroční trhy ty čtvrtky:
1. po ov. Fabiano a bebestianu, 2. po ne
děl. Quenimodog., 3. po Boi. Tčle, 4. po
neral. P. Marie. Trhy na dobytek ty ou
terlty: !. po první neděli postní, 2. po
Litera, 3. po Jndike, 4. na sv. Tomáše
apost. Týhodnl trh k-idý pátek.

Borovany (Farben) !. v pondělípo na
nebeut. Pine, 2. na sv. lukáše 18. rijna

Bonoov dolni (Bautzen), [. ne svet.
Vavřince,2. v první pondělí v posté, 3.
ve čtvrtek po rvatem Duchu 4. ve čvrt.
po neroz. P. Marie. 5. na IV. Šimona a
Judu, 6. ve středu před vánocemi, Ty'hodni
trhy každý čtvrtek po celý rok.

lložejov, i. na av. Annu,2. m lv. Leo
poldo; kddoo stí-edu týhodní trh.

lloil lla: (Gotteggeh),v pond. po IV.
Anně . pted ov. Simonem . Judou.

Drandejo, l. v outerý před Hromnicemi,
:. po Velikonoci, 3.po sv.Trojir.i,4.po lv.
Vavrincí,5. př. ev.Vúdev.,6. po sv.Alibčtd.

Brandoje nad Orlicí, výročnítrhy :
phdchheiioími trhy na koně . hovězí
dobytek ve čtvrtky : 1. předpopelem stre—

Vyroční trhové v Cechich.

don, 2. před ev. Markem, 3. plod rou
elínim ev. epostolů, 4. před ev. Havlem
5. před štědrým dnem. Týh. trh kudy
čtvrtek na len . potravu.

llřenníce !. v pondeli po první neděli
postní, 2. v pond. po květué neděli, 3. v
outery evatodušni, 4. v pond. pred ev
Maí-i Majdolenon, 5. ve čtvrtek po ".
Bartoí., 6. ten den po Dušičkticb, 7. v
pondělí po ov. Mikulábi.

Iti-emo (Pnesen) I. v pondělípo rv. Ře
holi, 2. po nanehevletí ?. Merie 3. po ".
Mir-help; tydenni trh keidy autory.

Brod (te.—ký (Bóbmisrh-Brod), ty pon
dělky: [. po neděli Judlku, 2. poev.'í'ro
jiní, 3. pred av. Havlem. Dobytčí trhy:
!. v pondcll po první nedeli postnt,2. po
ev. Petru & Pavlu, 3. v pondeli po ev.

imonu e Judč.
“rod \ěmertq'r. (Deutschbrod),ty on

terky : [. druhý out. po ev. ttech Kre'L2. dni.
hý v poste. 3. po nalezeni av. Ií'n'ie. (.
pred ev. Janem Kreeútelem. 5. po pový
šení ev. kříže. 6. po ev. Františku Seraí.
(Treti epátý bývaji nejslevnéjši). Trhy ne
dobytek ty outerky: 1. po Hromnicích. 2.
čtvrtý v poste, 3. pred Velikonocí, 4. po ev.
Trojici, 5. po ev. Prokopu, 6. po sv. Vavrin
ci, 7 po av. Martinu , 8. před Vánocemi.

Brod ieleuný (Eisenbrod), [.pl—odposledni
maaOp. outerek, 2. před ev. Vítem, 3. po
sv. Václavu, vesměs po 8 dní.

Brodec, !. v masop. pondělí, 2. v evnto
dušni outerý, 3.v pond. po ev.?rent.Ser.,
4. po \'ánmzích.

Broumov (Braunau), !. v poml. po ned.
Song., 2. v outerý evntodušni, 3. vpond.
pí-ed narok. F.Marie, 4. v pond. po nedělí
edv. Každý čtvrtek trh na pI-ixi, každou
sobotu trh na plátno.

Brozany, !. v pond. po 3 Králich, 2. po
ev. Gotthardn, 3. na sv. Vítr., 4. v pand.
po ev. Václavu.

lluckov (Buukau), [. dne 10. lednu, 2.
dne 24. kvetnn,.3. dne 19. července, 4.
dne 17. října.
jmenovaném dnu. Týh trh kntdý pát.,
každý čtvrtek trh na konč,hovčzí . jiny dob.

Budějovice (Budweie) ty pondělky: 1.
po 3 Králích, 2. po Božím Tele, 3, po
naroz. P. Marie, 4. na sv. Martine., vesměn
po 14 dní, totiž 8 dní před . 8 dní po
jmenov. dnu. Týli. trh Ralph., každý čtvrt.
trh na koně, hovězí a jiný dob.

Dudůmy (Budímn)[.dned. dubna,2. vestí-.
po nerez. I'. Marie, 3. na sv. Voršila.

Budyně (Bodin), !. v outery po Hromní—
cích, 2. v out. po sv. Antonínu Ped., 3. v
pand. po Marii Sněžné, 4. out. po sv.
Vidavu, 5. po nv, Krišpinn.

Bukov-ko, ! na sv. Vojtěcha,2. ne rv.
MBH Majdelenu, 3. na sv. Havla.

Bnikovtco (Parchwitz), výr. : dobu-byv
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1. ' onterýplodev. Duchemtvontpo
jménu P. Moria. 3. ve čtv. před nv. Keteř.

Dydtov (Neubidechow)výr. : dob. trhy: v
druhou sti-. postní, 2. v out. po nvutodui.
evůtc., 3. nn den lv. Jiljí. 4. v out. před
n. Havlem. 6. na sv. Tomáše břeh.; tjdm
trhy na obilí každou středu.

Bystrá (Biatlon) výr. : dob. trhy 1. ve stř.
po Septneg, 2. ve stí-. po Qnesiru., 8. dne
4. lrpnl. & ve stř. po lv. Mntouši. 5. ve
llř. po _nv. Ondřeji.

Bystřice, !. dne 2-1.únor; 2. dne 23. dub.. 3
dne 29. , 4. dne 28. říj.,5.dne 20. pros.

Byetřlee s“nová, ty středy: 1. po Remiuie
cem, 2. po Litera; 3. po Mjserikordie, 4.
po ov. Duchu, &. v pondělí po ev. Petru
. Pavlu, 6. Vpond. po ev. Michala. 7. na sv.
Kateřinu | oemideuní lhůtou no rozl. zboží
: dob. Týd. trh nu obilí 8 dob. kež. středu.

Cerekve Dolni, ty pondělky: ]. po svet.
Josefu, 2. po sv. Jakuba, 8. po u. Havle.
4. a IV. Lucii.

Centre llorni, ]. v etředopnstí,2. na sv.
Markétu, 3. na av. Matrice dne 22. zhi,
4. na av. Linhurtn 6. lixtopudu.

Cerekve Novin, 1. první středu ' postě,
2. na. sv. Mltouše.

Cerhonice. l. na ev. Matěje,2. na ".Voj
tší—hn.3. na sv. Víta, 4. na sv. Václava.

Cerhmlce, ty čtvrtky: !. druhý v postě,
2. čtvrtý po Velikonod, 8. před sv. Pe
trem u Pavle-. 4. po ev. Václavu; kežý
outerý týdm' trh.

Clnweld, vy'roč. e dob. trhy: !.
Markétu, 2 na sv. Frant. Seraf.

Úaelnv. ty pondělky: 1. třetí ' posté, 2. po
ned. Jubilete, 3. po ev. Petru : Pavlu, 4.
po ueneben. P. Marie, 6. ve čtvrtek posv.
Lidmile, 6. v pand. po tv. Bowlu. 4 trhy
na koně: 1. out. po prvním dnu poutním
!. dne 82. u 23. května., 3. ten den po
ev. Prokopu, 4 ' out. po ev. Berboře.Tnhy
na rozlič. dob.: !. den po ev. Petru . Pn
vlu. 2. den po uenebevzetí P. Marie, puk
každou středu 5 pátek po 3 Krulich, po
Reminiscere : J ubiln-te.

Ceetulovlre, ]. ten den po 3 mílích. 2
na sv. Víta. obe e dobytčím trh., 8. na ev.
Mei-í Mejdulenu, 4. den po nerez. P. Marie.

Čerlutlce, výr. & dob. trhy: !. nu obremev.
Pavla., 2. v pát. před evemdnšn._nedí-lí, 3.
ne ".Wolfgongu, 4. třetíden po Sima-lodě

Čenkovice výroční q dobytčítrh,: 1. po
sv. 3 Králícb, 9. po ned. Kunmte, 3. po
ev. Anjelu Sušici. 4. po nv. Huvlu.

Ill-u (lenkersdorl), ty pondelky: !. po
llední v mčeícl květnu. 2. po ev. Havla,
3. před ev. Mikulňiem.

Černoůln, !. v poud. po Hromnicícb, 2. na
lv. Ji“ 3. de sv. Michala Trhy na dob.
od ev. Jiří a! do ev. Mívhnle každé pond.
ert-orlu, výroční . dob. trhy: !. ne ev.
Blažeje. 2. na zelený čtv., 8. v pond. před
na nebe vatoup. Pinč, 4. v pand. před
Bnžím tělem, 5. ne ". Prokop:. 6. ve etř.
před povýšením lv. Kříže, ?. ne ". Terezii.
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a. den po ev. Loapoldu. Každý čtvrt týd
_ o dob. trhy.

Ueshn. 1. v pand. před mnohevetoupeltím
Pinč, 2. v vond. po u. Petru . Pavlu, !
dne 2. listop. Týh. trh každou stř.
std. ]. ' out před Velikou., 2. na lv.
Víte..3. na sv. Anna, 4. na lv. Wim
Týdnt trhy nu potravní věci, dříví u uhlí
každé pond. '“

Chabařovice (Kubín), výr. . dobyt-ih!
ty pondělky: ]. druhý poutní. :. druhý Po
Velikonoci, 3. posl. po uv. Duchu &-První
v srpnu, vždy po 3 dní . tatikk dní nl
dob. Ve stř. po celý rok týhod. trh.

Cheb (Eger), ty pand.: !. po neděli LÉ—
tare, ?. po Božím Těla, 3. po ".Metouii.
Týdm trh kužd. středu . col). Trhy na
dob. první stř. každ. mdeíce. _

ChejnOV, l. na obric. sv. Pavlu, !. na .v.
Filipe u Jak., 3. den po ". Petru u Pev.,
4. na sv. Martin. Týdní trhy ty pond.:
]. po 3 Králích, 2. první v poutě, 3. v
etředopmtí., 4. po krětnč ned, 5. druhý
po Velikou, 6. po av. Duchu, 7. po ".
Vacluvu, 8. ' outer-ý po Vánocích.

Chlum Kroloteký čilí Kínžberg(Kčníge
be:-g),.l. v pon. po tteu' ned. pami, 2. ne
ev. Víte, 3. v pon. před ev. Vid. .. drubě
poud. V udvento. V outer-ý hid. měsíce
trh na dob. a viccky pátky po celý rok

('ůhy nu obilí..- umet., výr. . dob. trh : l. v nd.
obrácení _ev. Pavle., 2. prvym' out. Fv) posla
8. ve stredu po Rantate, 4. ve stř. po ".
Havle., &. ve středu po početí P. Mel-Ie.
Každý čtv. fýb. nb,

Choceň 1. na obráceníu. Pule, 2. ne ve
likonoční onterek, 3. na sv. Maří Mngd.,
4. v den po ev. Vdclavu, vtedy ! osmiden.
svobodou; druhý o třetí s mladým jenu.
Reno ' den výroč. trhů trh na dobytek.
Týhod. trh kddý pitek.

Choltice. 1. ' pond. po 3 Klůlícb, 2. vout.
po ev. Filipu : Jakubu, Santi-. poev.Vid.

Chomútov (Kometou), ty pondělky: ]. '
pond. po ned. Reminiaeere, 2. poev. Filipu
: Jak., 3. po navšt. Penny Marie,.eejde—li
se ten den : pon. po Petru . Puvlu,vpon.
ne to, 4. po uv. Mich., 5. po ev.Mart biol.

Chotěboř, !. v pand. druhý postní týden,
_2. v pon. čtvrtý postní týden, 3. v pond.
sest! postní týden, 4. v out po ".Duehu,
5. v pond. po ev. Jek.,6. na den ev.Felixe
mně., 7. v pand. po ev. Lukáši. 8. v pon.

_ o sv. Martinu. Každou středu týla. trh.
L otnšice, trhy na dob.: !. dne 12.80er

2. dne 17. října.
Chrast, 1. ten den po ev. 3. Krůlícb, 2.

ve čtvrtek před kvet. nedělí, trvi 8 dní,
3. ve bunek před ev. Jonem Rep., 4. ve
čtvrtek po ev. Markétě, trvá 8 dni, 5. ve
čtvrtek po uv. Augunt., 6. před Havlem.

Chrňetnv. (um-m. tv poučky: “1
píed muop. neděli, 2. před ev. Janem lm.,

3. před n. Vavříncem, d. pied ev. Havlem,16
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5. po druhé neděli adv. 'I'ýhodnl trhy
drilu každou atředn.

Chřibeltů (Kreibitz), !. v pand. tři ned.
před ev. Duchem, padne-li ale Dečinnký trh
na ten samý den, tedy o 140an dříve. 2.
' pand. po ev. Michelu, 3. první pondělí
' adventě. Týdnl trh každou středu.

Chroultovlce, ty čtvrtky: !. po očišťo—
viní P. Marie, 2. před ev. Filipem a Ja—
kubem. 3. před nv. Vavřincem, i. ne den
av. Kateřiny.

Chrudim, !. druhe pond. v poatč, 2. ve
středu po nalezení sv. Kříže, 3. den po
webe-n. P. Marie, 4. v pond. před ev.
Frant. Scrnl', 5. na ".Brrboru. Padne-li3.

neb &. trh na sobotu, odbývi ne příští
ponděli. Trhy na koně: !. v první postní
pond., 2. třetí postní pond., 3. v pand. po
amrtelnč neděli, 4. v pond. před av. Duchem,
5. na av. Prokopa, 6. v pond. před nanebe
vaetim P. Marie, 7, v pondělí po av.
Frant. Seraf., 8. v pond. před lv. Barbo
rou. Týhodnl trh každou sobotu.

Chndenlt'e. !. druhou středu v orta,
2. na ev. Filipa a Jakuba, 3. na av. avla,
4. na ". Kateřinu. Týhodni trhy na přízi:
!. dumy pitek v poste, 2. první pitek v
odventč.

Chvalšiny (Kabel-ning).výr. trhy: l. nesv.
Matěje, 2. na“ sv. l:"loriana. 3. ne sv. Va
vřince, &. na av. Sim. n Jud. Týdni trh
každý ůterý.

Chýie (Okicsch), výroční n dobytčí trhy:
[. na rv. Jonefa, 2. ve čtvrtek v třetím
týdnu velikonoč., 3. v pond. po 16. čer
venci, i. v pond. po narození P. Marie, 5.
na av. llnrtina. Každý outerý trh na obilí.

lloilceo l. na den sv. Skolartiky, 2. v
pond. po Kant., 3. na ". Vita, 4. v onterý
po rv. Jakubu, 5. den před ev. Michelem,
6. na rv. Lucii. Koňské trhy: 1. Ve středu
po ". 3 Krilich, 2. Ve středu po Jubil.,
8. ve ntředn před sv. Jakubem, 4. ve středu
po povýienl ev. Kříže, 5. ve ltředu po.v.mm.

Davle, 1.ve čtv. po av. Filipu a Jakubu,
2. dne 11. červmce, padne-liv rob., dril
ao příští pondělí, 3. ve čtv. po rv. Bart.,
i. ve ctí-edu po sv. nahodí.

Děčín (leteckou), ty pondělky: 1. první
po novém roce, 2. po av. Filipu a Jakubu,
3. po nenebevaeti P. Marie, 4. poalcdní v
řljnn; dily po dva dni. Týhodní trh na
přízi, obilí a potravní věcí moe ponděli
I atledn.

Děienlrc, 1. 5. dubna,2. 16. srpna, 3.
2. pro-řece; každou rtředu trh na obilí n
od IV. Josefa až do sv. Marka trhy na
dobytek kai. rtf.

Beit-a, [.n- sv.Vojtěcha,2. nasv.Jana
Křt., 3. na av. Jakub-, 4. na rv. Bartol.,
5. na lv. imonn . Judu, 6. na sv. Bar
boru. Trhy: :. v outerý před Vánocemi,

vymeni trhové v Cechieh.

:. v outerý před Velikonocl. Tfhodní trhy
nn dobytek od sv. Josefa až do konce
října každou středu. Padne—ll na “řed
nějaký svitek, nedrží co žádny trh.

Divliov. výroční. dobytčítrhy ty čtvrtky:
!. na tučný, 2. na zelený, 3. před rv. Ví
tem, 4. před lv. Bartolomějem, 5. před
ev. Martinem, 6. před Vinocerni.

Dobřany. výroční a dobytčítrhy ty pon
dělky: i. po Reminiscere, 2. po Exandi
3. po nama P. Marie, 4. na ".Mikuliše.

Bobřík, !. ve čtvrtek po popelečni středů.
2. v ponděli po av. Trojici, 3. na den sv.
Michala, 4. na dušičky, 5. na ev. Tomáše.

Dobr-alko, 1. ten den po rv. Jiří po
8 dní, 2. po biló ned., aa'roveň Lenský
trh, 3. den po lv. Duchu, 4. na sv. Jiljí
po 8 dní, 5. den po ". Václavu. 6. V
outerý po ". Matěji, úroveň trh na koně.
Trhy na dobytek: 1. den po sv. Troj.,
2. v onterý po av. Havla. 3.der| po obrdc.
av. anll. Kudy outerý týhodnl trh na
len, přízi. obilí a jine.

Donny (|lirsrhberg). 1. ve středu po oči
šťování Panny Marie, 2. po ev. Filipu .
Jakuba, 3. v pond. po av. Jiljí, 4. v pon
dělí po občtovini P. Marie.

Bomann; ty ontcrky: 1. předkvětnon
neděli, 2. na avatoduiní, 3. po ". Bertol.,
i. v pond. před rv. Havlem; hnidy outerý
trh na dobytek.

Drummžlice (Team). 1. ve etředn po ".
Dorotě, 2. na rv. Antonína. 8. v pondělí
po ev. Anjeln Striici, i. druhý čtvrtek po
cv. Mutina. Týhodnl a dobytčí trh vždy
ve čtvrtek po celý rok.

Doubravlw, výročnía dobytčítrhy ty
středy: !. po Kantate, 2. po sv. Jakubu,
3. po sv. Viclevu, 4. po všech Svatých.

Doupov (Duppau), 1. ve čtvrtek po sv.
Michala, 2. v poud. po Okuli, 3. dne 17.
května, 4. v pond. po rv. Alžbětě. Dva
trhy nn dobytek drží na druhého viednibo
dne po jannarclch.

Dub Ccaký (Bóhm.Aicha), ty outerky:
1. před hromn., 2. před velikou. 3. před
ev. Duch.. 4. po av. Bartoloměji, 5. před
rv. Havlem. 6. v první pondělípo adventó.

Dubá (Doubn),i. na ". Justa, 2. vout.
po av. Petru :: Pavlu, 3. v pond. po ".
anln., 4. druhů pond. v adventč.

Duchcov (Dux), !. ve středu po [. ned.
postní, 2. na sv. Víta, 8. na ". Bartolo
měje, &. v pond. před všemi Svatými.

Dwořiiiě Dolni (Unterhnid),'l. vouterý
před ". Dech.. 2. na den rv. Michala.

Dvořlitč llol-ui (Obnhaid), I. na ".
Josefa, 2. v avatod. out., 3. na sv.bíich.,
4. ne IV. Jana Ev. Týh. trhy knid.stledn
od 1. května až do posledniho záři.

Dvory Nové (Hodnoť),1. na den ohriC.
rv. Pavla, 2. ve čtvrtek po Judita, 3.
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3. Ve čtv. před ev. Duch. 4. na ev. Annu.,
&. v pond. před rv. Matouš., 6. na av. im.
: Jnd., 1. na sv. Tomáše. Týh. trh každý
outereh na obilí a ro:.ličný dobytek.

Dvůr lir-ilove (Kóniginhof),výroční|
předcházejícími trhy dobytčimi: I. v on
terý před hramnicemi, 2. před kvétnon
nedělí, 3. před rv. Duchem, 4. před av.
Markétou, 5. před ev. Matouiem, 6. před
všemi Svetýrni, 7. před rv. Tomíiern; týh.
trhy na obilí n přízi v on:. a v sobotu.

l-Jrvčnlce (Seestadtl), výroční a trhy nn
dobytek: !. v pond. po bílo ned., 2. na
sv. Bartoloměje, 3. na av. Barboru, haldy
čtvrtek týh. trh.

flelseen, [. v pond. před ne nebo vstoup.
Páně, 2. druhů pond. po ev. Michale.

Frldlnnd (za Mírov), !. po hrom.2. po
ned. Rogate, 3. v pond. po ev. Bartol.,
4. v pond. po ev. Šim. eludč,vřdy8 dní
epolu . trhem ne dobytek; trh týhodní
každe pond., na obilí každý pátek.

l'rlmburg (h“ricdherg).Výr. trhy na av.Annu.
Týdm' trhy pet: na dob. : obilí kež. úterý

Georgewntde. (v kraji Litoměřický
1. pond. po nalez. rv. kříže. — 2. v i
pond. po ov. nnjolu strůici. líeřdý úterek
týdní trh lla přízi.

Gtafenl'rled, výroč. a dob. trhy ty pond.
1. po Bož. těle, 2. po nerez. P. Marie.

"obry (Habera),dobytčítrhy: !. Vestředu
po jmena Ježíš, 2. ve čtvrtek v postě, 3.
ve čtvrtek v otředopostí, 4. ve rtředn před
Velihomcl, 6. ve středu před ev. Duchem,
6. v out. po lv. Jenn líi'tit.. 7. po ev. Jak.,
8. ve stř. po nanebev. P. N., 9. ve čtvr.
po povýření sv. Kříže, 10. ve rtíedn po
ov. Lukáši, 11. ve čtvrtek po lv. Felixi,
12. ve čtvrtek před vtnocemi.

lletnepncln, 1. v pondělímaíopnrtní, 2.
dne 2. květnu, 3. v pond. po navštívení
P. lllarie, 4. \! pond. po ev. im. & ledě.

llnrtrnnntoe, !. na densv. vne., dne
28. dub., 2. na rv. Kateřinu; týh. trhy na
dobytek a rozličné včel každý pitch.

llnjdn. ty pon.: 1. o ". Jiří,2. po lv.
\'itn, 3. po nanebev. %. lll., 4. po sv. Václ.

Mantova (Heaslau),typon.: 1.po "Jiří,
2. po 18. červenci, 3. po třetí ned. v říjnu.

llerelec, l. na ev. Eleonorn21. února,
2. na IV. Antonina Pad., 3. na av. Tehlu
23. lili. Každý !. čtvrtek v měsíci trh
na dobytek, vlnu, přízi a len. '

lleřanenův Mčetec, trhy výročníana
dobytek ty pondělky: 1. o jmenu Jeiii,
2. po první neděli po velí onocl, 3. po ov.
Medardu, 4. o ".Bartol., 5. ten den po
všech Svatých.

nllnelro. výroční trhy . předohirejíclrní
trhy nr, dobytek t_vstředy: ]. ' .
Apolenč, 2. první po ev. Vim, 3. první
po IV.Bartolomdji, !&první po n.Lultiii.
5. první po Velikonoci. _

v Čechách. 245

Hluboká Greenberg).Trhyalieni. hor.
dob., ]. druhý čtv. po vellhon., 2. v ont
před ev. Bortel., 3. v out. po ev. '
Judo. Týh. trh každý outer-eli.

llodkovlee (Liebenau),ty pondělky:!.
po nedeli Litera, :. po rv. Vavřinci, !
po av. llatouií.

llollco ty pond.: [. po jmenu Ježíše, 2. po
bílé ned., 8. před navštiv. P. Marie, 4. po
povýi. ev. kříže. &. po av. Mikuliří.

llorn Březová (Bírkenherg),vyr. trhy: !.
druhý čtv. po 3 Král., 2. dne 14. kvót., 3
dne 21. července, 4. dne 15. října. Ty'dni
trh každ. pond.

Hora Kosova (Amachelherg),1. na velikou.
pon., 2. ve stř. před Božím tělem, 3. ve
čur. po jmonn P. M., 4. vpompo av.Barb.

llorn litá-nů (Sehonberg),!. první
pondělí v poctě, :. v onterý před velike
nocí, 3. den před ovat. Jon.Nep., 4.von
terý před ev. Duchem,5. den po nanehonetí
P. Marie, 6. na av. Kotel-inn, 7. vontery
před vánocemi.

llorn llntnů (Knitenherg),výr., kodeků
a dobytčí trhy: !. první pondělí postní, !.
v pond. po Kentato, 3. den po Božím Tělo,
4. v pon. po rv. lgnáei Loj., &. v pond.
po ov. Matěji, 6. v pond. po ". Martino.

llorn lv. Kateřiny (Katharinnberg),!.
dne 2. července, 2. \! pond. před av. Berto
lomčjem, 3. v pondeli před ov. Havlem.

Horažďovice, !. v onterý před Sep
tnogesime, 2. v onterý před květnon nedělí,
3. ve čtvrtek před rv. Petrema Pavlem 4.
v den Porciuuhuli, 5. v outerý pl'ed Ivatým
Hevlem, 6. na av Barboru. Kddou utředu
túry ne dobytek, obilí . potravu.

llory llnlperalré (Bergreíchenntein),!.
ve etředu po etledopostí, 2. v onterý po po—
výšení rv. ICI-ilo, 3. ve čtvrtek 0 Bořita
Tělo, 4. v pond. před lv. Nihul iern.

lion-y Matky Boží (BergrtadtlU.L.F.).
1. v prv. pond. v postě, 2. dne 16. erpna.

llory Nelžovekó (Silberberg),1. třetí čtv.

go velikonoei, 2. v poud. po sv. Prokopa,. den po av. Vacl., 4, ' pondpřed sv.Luc.
Hořepník, l. na sv. Blažeje,2. na sv

Michala, 8. na ov. Martina biskupa.
llořtce, ty čtvrtky: !. po lv. třechKrilích,

2. před llvčtnoo nedělí, 3. před Rogate, !.
prod av. Prokopem, 5. ve atl'. e ve Bvrt.
pred rv. VácL, 6. ve rtř. a ve čtvr. před
ev. llíertinern; den předtím na drll všdy
trh na dobytek. Trhy na obilí haidý čtvrt.

noi-tee (liči-lu). Svobodný trh ne Berto
Iomčje. Trhy na chléb: 1. den před nenehe—
vatoupenlln Pinč, 2. na lv. Martina, 3. na ov.
Tomáše.

llořovtce, výročníe dobytčítrhy, í. dneí
11. únor., 2. v out. před nanebevltonpenín
Pinč, 3. na av. Jakubu olmidennl lhůtou,

l
4. na povýšenírv. Kříže,5. dne 29. liatopedtl.
Trhy na hrimehhó zboží: 1. v tohoto před
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kv. nedal: 2. veohotupředviaoremi: tý.
hodni trh kaidou robotu.

Iloetlce Střelec-lm (Strahihnstic),1. čm.
v březnu, 2. dne 2. května, 3. dne 26.
září.. 4 dne 12. pra-luce.

llostinnn (Aman), trhy výr. a doh.typnu.:
]. po u. Dorotě, 2. po ev. Trojici. 3 před
jmenem P. Marie, 4. po všech Svatých:
kai.. out a sob. tyh. trh na hov. dub.

Hush-mice, ]. v pon. po 3 Kral.. 2. na sv;
Matěje, 3. na dea sv. Jiří na vlnu,4.vpon.
po sv. Prokopa, &. ve stř. před nama. I'.
Mar., 6. ve sti-. po Věci. kaž. ati. t) h. trh.

lluulollů (Host.1u). ]. ve ati-. před masnp.,
2. ve stř. před velikou., 3. na sv. Jana
Křtitele, 4. na sv. Jak 5. na im. nJudu,
6. ve ati-. red riliocemL Týh. trhy kužd.
stř. na nbil a polní plodiny, a na rozličný
dobyt. Trh na |:an od ned. lnvokavit až
do Boi Těla kaž. stredu.

no.:“ (Guldlll'f), ty outer-ky: ]. po Se
xagesima, 2. po Kautate, 3. naevatudušní.
4. po nauebn-vzctí P. Marie, 5. po jmenu
I' Marie. 6. l,řed nv. Kateřinou.

Hradec Jindřichův (Neuhaus). ]. v první
poud. v pcmě. 2. ' out po Exaudi, 3. v
pon. po nanehovr. P. Marie, 4. v pon. po
av. Havin: trhy na doh.: ]. ve stř. včtvr
tém týdnu v posté, 2. ve stř. po Judika,
3. ve stř. patý týden po velikon., 4. v pon.
po ". Trojici, 5. ve stř. po av. Václavu,
6. ve stř. po u. Kateřině; týhodní trhy
každou stř. a sob.

llrudee Královo (Kňniggritz)ty nuterky:
l. po 3 Krilíeh, 2. po neděli Reminiscere
čili druhý v postě, 8. po ov. Trojici. 4. po
naroz. P. Marie, po každ. 8 dní. Koňské
: dub trhy: !. \! pand. po sv. Fabiana a
Sch., 2. v out po nod. Reminitc.. 3 nuterý
' pašijovy' týden. 4. ve utř. po křížových
dnerh, 5. v pond. po sv. Trujici, 6. den
před nemz. ?. Marie.

Hradec Noty (Neukčniggršu),]. ' cnd.
po av. Janu Křt.. 2. v pand. po sv. 3m.
Každ out. týhod. trh.

llráde (Gmttau), 1. po neděli Jubilm, 2,
sedmý týden po evatodušních svátcích, 3.
v pond. po sv. Bartolom., &. v pond. před
sv Martinem Týh. trh každ. patek.

"rádi-lt Notý (Neuhradeli), [. ve stř- po
velikou., 2. v poud. po nauehevz. P. Marie.
3. na den Moudrosti; každé pand. týh. trh.

Hradiště Mnichovo (Mímchmgribz),výroč.
. předcházejícími trhy dohytěími ty čtvrt.:
]. tučný, 2. zelený. 3. čtvrtý po velikou.,
4. po Božím Těla, 6. po proměnění Páně,
6. po tu. Václavu, 7. před av. Martinem, 8.
před vanou. Každý čtvrt. trh na obilí.

Hradiště Choustníkovo (Gradlitz),1. ve
stř. po uv. Jiljí, 2. ve stř. po všech Svat.;
týlu. trh každou stř. a sob.

Brady Novo (Gratten), !. v pon. po ned.
litam, 2. na sv. Matouše, 3. v pand. po
první advent. ned. Každé pou trh na dob.

Hrob (Klostergrah), ]. ' pond. po navštiv.
P. Marie, 2. na sv. Filipa .. Jak. 3. osm
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dní po potdviieni ". Kříže,4. na ". Olt
dřejo apošt.

"ro-nov, ty out.: před 3 Králi, 2. po uv.
Josefu, 3. v křiž. týdnu, &. po av. Bami.,
5. před všemi Svutými. l'řipudneli ". Joa.
nebo B rt. ua out.. tedy toho dne.

"roznřfln (Lichtenstadt), [. ' pand. po !.
květ. 2- v pnnd. po jmenu Fany Mumie.

llnmpuler. ty středy: \ po av. Filipu a
Jak. ?. druhou po sv. Adolfu. 8. před po—
výši—n.er. Kříže, 4. druhou po av. Klementa.
Týdni trh kai. atř. — na dob. potravu,
len a piízl.

llůrky (Adurnsfreiheit),]. v pon. porota-l.
sv. Apott., ?. v pon po ". faelu.

Husinec. |. nn sv. F.!ipa a Jakuba, 2. na
sv. Lukáše. 'l'ýh. lrh kaž. rob. na obilí a
. hov. dob. mezi nimiž i 4 hlavní trhy na
obchodnické zboží: 1. v mawp. sob.. 2. na
kvót. ned., 3. v sob. po Božím Těla, &. !
snb. před ranou.

llntč Siřlbmé (Silberberg), 1. třetined.po
velikou., 2. na sv. Michala arch.

anlunnu (Gabel), ty pon.: !. před hromn.,
2. čtyry ned. po velikou., 3. po ev. Janu.
Křt.. 4. po uar P. Marie, 5. po tv. Knteř.
Trhy na vlnu: !. dua B.Invět, 2. dne—t.říj.

Jablonec (Gahlnnzi,ty pand.: l.před velit.,
2. před sv. Duchem, 3. před 7 bratry. &.
před av. Bartolom., 5. první v'rijnu, 6. před
ev. Alžbětou. Týh. trh kaž. out. a pět. na
obilí, prízi, len a jiné věci.

Jinchymthál. Jáchymov (Joachimsthal'i.ty
pond.: 1. po hromnic.. 2. třetí v dub., 3.
po sv. Marketě, 4. čprtý ' mesici zaří.

Jankov, [. na av. Rehoře, 2. den po ".
" Janu Nap., 3. den po .v. Petru a Pmlu,

4. na ". Bartnlnm., b. na sv. Mart. hist.
Janovice ' Tabor., !. dne 14. února, 2.

dne 31. květ., 3. dne 13. zář., 4. dne 13.
prosince. _

Janovice v cm., ty outer.: l. po 4. ned.
po.—tui,2. před lv. Janem iii-tit. 3. po jm.
P. Marie, 4. před av. Mart.

Janovice v Plzenskn., l._na av. Josefa, 2.
na sv. Jana Křt., 3. na av. Šimona a Jud.
Týdenní trh kaž. pon.

Janovice Uhlířské(Kohljnuowitz), l.v pon.
pu ohrác. av. Pavla, 2. v pon. v ati-ednp.,
3. v out po velík.,£. na den sv. Vita 5. vpou.
plod |. Maří Blagd. 6. ' pond. po Anjelu
Stráni, 7. \! poud. po tv. Havle.

Jaroměř. [. druhýden po IV. 3 Krilich,
2. ve středu po rv. Duchu, 3. v outerý
před tv. Bartolnm., 4. den po av. Havla,
padne—li který na neděli neb svitek, drtí
to o týden pordčji. Týh. trh každý pátek.

Jeleni "oral, !. na IV. Josefu.2. v
outerý po lv. Duchu. 3. na sv. Jakuba
4. na av. Matouše, 5. v outerý před Nar.
tineiu, 6. v pond. před Adamem : Evou.
Týh. trh na obilí kaidý outorý.

Jeníkov GolčůV. (Goltsrh-Jmihan), ty
diody: ]. po očiilovdni P. Marie. 2. po
avatar. P. M., 3. před av. Janem Rep., 4.
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před Bol. 'l'čl.. 5. po ev. Markétě, 6. po
lv. Vir—leve. Týdní trh keidou středu.

Jeníkov větrný íWindig-Jenikau),!.
den po rv. '3 Brill:—.h.2. v pondělí porv.
Jenn Nep., 3. ne ". Jakubu. 4. druhé pon.
dčlí po neoebeve. Panny Marie, 5. na rv.
ertíne. '

Jeeeniee (Jechnite), Výroční: dobytčí
trhy: 1, v pondeli před Vulikonort, 2. ve
etřrdu před ev. Duchem, 3. v pand. po
ev.Šíruonu . Judč. 4. v pond. před Vánoci.

Jičín IGitsr—hín),ty pondělky: !. první po
Hromnictch, 2. po Juhilate, 3. po |. Jakubu,
4. před ev. Havlem. Trh na obilí každé
pondělí.

Jilemnice (Sterkenhecln,ty pondělky:
!. po_jmenu Ježíše, 2 před Velikonocí,
3. před rv. Duchem, !. předn.l.kuhem,
5. před n, Divišem, trvi 8 dní, 6. před

-_Vinommi. Týh. trh na obilí, potrevu,
přízi . plátno každou etředu.

lilová (Bullu), výroční & dobytčí trh,
_ první pondělí v listop., připadne-li ne evi—

tek. tedy na'eledujici vhodní den.
„hlinek (Eule), 1. v pond. po 3 Králfch,

!- v pondělí po Božím Tčle, 3. na sv.“—
viince, 4. na av. Lukáše, 5. v pond. před
ev. Kateřinou; ty'h. trhy: I. ve středu před
Velikonocí, 2. na rv. Tomáše.

llndřloiwvlce (Heinrichsgrůn),1. '
pond. před ev. Janem Krt., 2. v pond. před
lv. Havlem.

Jirkov vi: norek. -
Jiřetín llořejii (Obergeorgeuthnl),ty

pondělky: |. ne masop., 2. po ev. Jiří, 3.
po narození?. Marie, 4. po všech Svatých.
Týhodní trh keidý pátek.

iii'etin llolní (Níedergeorgenthah,1. ne
". Voitčchl. 2. v pon. před Božím Tčl.,
3. v pond. před ev. Metoušem, 4. ne ev.
likulášc.

Jistebnice. ty pondělky;!. po rv. 3
llre'lírh, 2. na “. Matěje. 3. po květnč
nedčli, 4. po Velikonoc-i. 5. po svetodně.
nití—ích, 6. na ev. Maří llagdelenu, 7. na
lv. Bertol., koňské . dobytčí trhy po 8
dní; R. v pond. po ".Mntčii. 9 v pond.
po rtech Svatých. Trhy ne dobytek každé
pond. od sv. 3 llre'lll ni. do nenebevrt. Páně.

Jone-tov čili Plesy (Josefstedt), výroční |
ptedrháeejícími trhy ne koně . hovčei do—
bytek ty outerky: 1. po :včrtovríni Panny
Marie, 2. po rv. Markétě. 3. po rv. Vic
lavu. 4. po početí P. Marie; tyío trhy
trvají velmče po tři dni; tydnl trh každé
ponděli . čtvrtek. .

l_tneov, !. na neleeenírv. Kříže. 2. na sv.
Petra . Pula. 3. na narození P. Marie.
4. na ".Mertina. Týdni trhy: 1. den po
hromnidch, 2. v pitek před kvčtnou ne
děli, 3. ne lv. Michala, 4. v pátek před
čtvrtou nedčll edvetni.
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lladaň (Kunderu),výroční, koňská. dobytčí
trhy: !. v pond. po Juditu. 2. ponJenu
llřt., 3. po povýkení ev. Iti-lie, 4. po IV.
Burbnře. klidy trvd th' dni.

Hamnet-lt, [. ne ev. Jiti, 2. npovyienl
ev. Křlie.

lin-nentce, t. prv pit. v poetč,2.voot.
vetiuton.,3. ne rv. uni Hledal. týd. predu
den po ní, 4. ve čtvr. po mnohem. Pinč,
po tři dni, 5. den po ev. Viet.: pred nlll
po 4 dni, 6. ' pond. po všech Svatých,
po 4 dni. Týdní trhy keidó pond. nekonč,
hover! dobytek & rozličné jiné obou. '

Kamenice čecha (Bahmieeh—Knnnin)
ty pondělky: !. pred rv. Duchem, 2.. po
Porciunkuli, 3. před rv. Havlem.

Kamenice trhová. výroční. dobyta
trhy ty čtvrtky: !. ttetí postní, 2. pátý v
postů, 3. ne zelený, 4. po lv. Prokopu, 5.
po narot. P. Marie, 6. po všech Svatých,
7. po početí P. Marie.

lin-ušla (Kramnik), !. ne rv. Aloisie dne
21. červnu, 2. ne ev. Františka Seraf. dne
4. října.

Kaňk (Gang),výročnítrhy: t.“ čtvrtek
před květnou nedělí, 2. \! out. pred ev.
Duchem, 3. v outerý před ev. Bartolomě
jem, 4. ve čtvrtek po rv. Hevle. Na do
bytek: [. ve čtvrtek před jmenem P.
Ježíše, 2. ve čtvrtek po naraz. P, Merie,
3. před rv. Merkétou (l3. červa-..), 4. ve
čtvtek po ev. Kateřině.

Kaplice, |. v pond. menopusteí,2. na
lv. ProkOpe, 3. na av. imone &
Týdní trh knídou sobotu.

Karlovy Vary (Kerlshad),[ třetí pond.
v dubnu, 2. první ltředu v měsíci říjnu;
trvá dva dni. Trhy na koně e jiný dobyt,
porlední pondělí v červnu, každý čtvrtek
týh. trh.

Kasejovice. výroční & trhy na kon! |
hovčeí dobytek 1. den po ev. 3 Králích,
2. v out. po provodní neděli, 8. na ev.
Jakuba. 4. den po "Jiljí, &. na sv. Vor
idu. Týdni trh na dobytek každý kva
tembrový pitek, ve ctí-edu před zeleným
čtvrtkem, pak každý pit. po velikonoci ní
do všech Svet.

ldntovlce. první čtvrtek po hromniclch,
na Filipa a Jakuba, 3. ve čtvrtek _po
Vavřinci. 4. duo 12. pros.

“dýně Novak (Ncugedeín),i. v pond.
po IV. 3 Krilich, 2. druhé pond po Vcliir.
3. na sv. Bartoloměje, 4. na ev. Ondřeje.
“dní a dobytčí trhy od 2. poutního tydnu
až do ev. Martine klždy patek.

lkircllcnberk (v Cbebsltémkraji) dv
výr. : dobyt. trh ve 4. out. v brr-mu
. v rijnu. lir-byt. trhy hi. 4. outerý vost.
měsících.

ltladno, ty pondělky: !. po obrate.ev.
Pavle, 2. po sv. Víta, 3. po rv.. Václavu.
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Kladruby (Kl-dnu), [. ve středupřed
kvčtnon nedeli, 2. v pondeli po Bodim l'čle,
8. na rv. Jekubn. 4. no ev. Matouše.

lllůitoroe (Nestalo), výroční. dobytčí
trhy ty pondělky: [. před hromnicemi, 2.
před ev. Johannou král., 3. před ev. Bar
tolo-nejen, 4 před IV. Martinem. Připe
dne-line ten den "ita-.h, odbývl le trh 0
om dní dřtve. Týhodní trh kačdou ati-edn.

Hlatovy. ty onterky. před obrde. nv.
Pule, 2. po nedeli línntete, 3. po lv. Ei—
linou, 4. po sv. Jiljt, a. po rv. líntehnč.

ln. nči lílenuch). l. na av. Matěje, 2.
v outerý po IV. Trojici, 3. ne ev. anii.
Týdnl trhy po celý phet; trhy nn dobt
knčdý ooterý od postu |! do IV. !|an

“10mm (Chlomín).ty pon : l. po bromu.
2. v třetí pondeli mesice květnu, 3. po
P. Mnrii Sněžné, 4. po viech Sutých,
Hlavní trhy na dob. v pon. po květně ned.
po av. Janu křt, po ev. Václavu, n před
vín-noc:,tj-h. trh každé pond.

lhiéiomontl (Fůratenbruck),výroční :
dobytčí trhy ty pondělky: l. druhý po ev.
Fnbinnu . obestinnn, 2. druhý v postě,
3. po Velikonoc-j, 4. phd nnvitívenlm P.
Marie, 5. před nenebenet'un P. Morie, ll.
po jmenu P. Marie.

llnín nový (Neuknin),1. v posledním.
reportu! čtvrtek, 2. v pond. po kvčtné
neděli, 3. na |,v Víta, 4. ve čtvrtek po
tv. anani. 5. ne ev. Ludmilu,6. v pon.
před líevelaltým posvícením, 7. ne ev.
Berbera.

Kocengrtln (Goaeengriin), výroční trhy ty
pand.: 1. třetí 17 měs. u , 2. před av.
Vite-_m. 3. po nenebevz. P. Marie, 4. před
ev. Šim. & Jnd.

Kolcšmlce, výroč. : dob. trhy: 1. dne 20.
břez., 9 dne 30. června, 3. dne 4. zaří, 4.
dne 12. listopadu.

lkollnec. !. nn ev. Fílipn. lekube, 2.
ne ev. anl-ince, 3. ne ov. Ondřeje.

Kolin novy' (Neukolin),výroční | před
che'tejícímitrhy ne dobytek: l.ve čtvrt. po
3 Král., 2, v pon. po posl. muop. neděli,
3. v pond. po lvótoatech, 4. ne ev. An
tonínu Perl., 5. v pondělí po “.Bnrtolom.,
6. na rv. Františka Seraf., 7. v pond. po
IV. Ondřeji. Týdní trhy ve ití-edu e v pitek.

ldoloveč (Holnuuehen), !. v outerý Veli—
konoční, 2. na nv. Jenn lířt., 3. v pond.
před ev. Havlem; týbodnl trhy: [. druhé
pond. po Velikonoeí . po ev. Martinu.

llopldlno, 1.vestředupo Velikou.,Lov. na
Prokop-, 3. ve utředu před nar. P. Marie,
4. ve otředu před počctím P. Merie.

Ito-telu: černý (Schwerukortelec),|.
v pend. po nedeli Rognte, 2. na ev. lana
lířt., 3. ne rv. llíeh. lrehnnj. 4. v pon. před
poč. P. Ihr.

llo-tcleo nad Labem (Elbekoeteleu),
výroční, keňské . dobytčí trhy: 1. v pen

Výročnl obou v Čecha-h.

dčlí před ev. Mntčji, 2. ve čtvrt. pred nn
lexenim av. lítiio, 3. nn rv. Víte, 4. ne
rv. Jakub-. 5. ne povýšení ev. líříte,
6. ne Sim. elu-Io. Kutil. robota týbodní trh.

Kostelec u Nnelimle. ty čtvrtky: ]. po
jmenu P. Jevíše, 2. před první nedvkvět..
3. po sv. blitonši, 4. po početí P. Marie.
Týdní trh. knŽdOu středu.

Ido-telat! nad Orllol, výroční| pred
chůzejícímitrhy na kone . hovčtl dobytek :
l. na ev. Dorota, 2. ve čtvrtek před kvčt
non nedčlí, 3. v pond, po nenebevetonp.
Páně, 4. dne 17. červc. 5. na lv. Bortel.
6. na línrle Bor. Trh tyh. knldý čtvr.

[koni-ím. výročníkoňrke | dobytčí trhy
ty pondělky: 1. po novém roce, 2. po
kvčtné neděli, 3. před lv. Duchem, 4. ne
IV. Maří Magd., 5. po mrazení P. lnríe,
6. po IV. Keteřind.

Kožlany, 1. ve čtvrtek po Vellkonoci,2.
ve čtvrtek po ev. Duchu. 3. ne rv. Vavřince
dne 10. srpna, 4. na IV. Matouše.

llrúlllty (Grulich), 1.večtvrt.předbromu.
2. ZM čtvrt. po Velikou., 3. ve čtvrt. po ev.
Annč. 4. po etlak. Týdnltrh keldý pand.
Připadne-li na pondčlek svitek, týlní trh
odbývl ne v úterý

ldrnlovlceaýročnl, koňake! dobytčítrhy,
1. ve čtvrtek před nvčatovinímP .Merie,
2. v pondělí před ev. Petrem n Pavlem,
3. v pondělí před nenebevl. P. Mute, 4.
ten čtvtek před ev. anlem.

Kralovice Dolní, výroční. dob. trhy: ve

ntíedtn před ev. Vojtěchem, 2.115 sv. Jenn3. ve stř. Jpřed Marií Sušinou, *.
ve stř. před ev. Václavem.

lir-lupy, !. v out.'předVelikonocí,2. ve
utředu před nerez. P. Marie. Týdní trb
ve středu na rorličné petr-vy.

Králův Nič-tec (lídnigsstedtl),trhyvý.
roční . nn hovčrl dobytek ty pondělky:
!. po IV. 3 Krilích, 2. po Quuimodoge—
niti, 3. po Božím Tele, 4. na sv. Bortel.
5. ve nředa po nv. Frant. S., 6. ve etl-.
po sv. Cecílií. Týdní trhy nn ohill po
celý rok v pútek.

Kr.-lice (Graslitz), [. den po lv. Jenn
líh., 2. 2he pand. po ev. Michala. Trhy
ne dobyt. 3. středu knid. druhého měsíce.

Krč-né doly (Schontlul), 1. ve čtvrtek
před uv. Václavem. Týdní trh knidon tobotn.

lkřlnae, l. nn tučný čtvrtek a ty čtvrtky:
2. po tv. Duchu, 3. po tv. Bertolomčji,
4. po ". Kateřině.

llřlvnoudov, nn pondělkypo lv. Jill .
Jiljí. Týdní trh každý pond.

Krucemburk (Krncburek, Kreuzberg). výr.
n dob. trhy a 8 denní svob. ry pond.: !.
po hromu, ?. pred květnou ned. 8. před
vstonp. Pinč, 4. den po ev. anř., b. v pon.
po ev. Vacl., 6. ne tv. Knteř. , každý čtvrt.
týdnl trh.

lir-mluv čeliti (Rahmen—Emmu),1.
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ve čtvrtek po otředopontl, 2. ve čtvrtek
' po Boltrn Tele, 3. v pond. před IV. Havlem.

Padne-ll ". antl na pourlčlelt,odbývá na
trh 0 týden dříve; 4. na sv. Kateřinu. Trhy
na dobytek nd sr. Jíří až do sr. llavlu keidon
rtředu; tyhodni trhy hnidoo středu. robot.

Ill-uplne (Groupen). ty poudělky: Lpřed
kvřt ned, ? před Sv. Duch-'m. 3.předav.
Mt.-halem, 4. před sv. Martinem.
Sv. Dlu'hom, 2. před lv. Václavem.

Brýry (Kriegem),výročnt : dobytčltrhy:
!. Vo ntř před nod. Mure, 2. ve čtvrtek
po nevlčllllnntnte, 3.ve čtvrtek po zdvi
ženl rv. Iti-lie. 4. na lv. Bohumíra 8. listop.

Ill-minu (Konigrechy ty pondělky: i.
po Hromniclch, 2. po Mirerikordil, 3. po
ov. Matoului,4. m dušičky. Trhy týdn! .
dobytčí každý čtvrtek.

Kllnňlnt (Kronstldt), výr. : dob. trhy ty
fond.: 1. v port. v dub., 2. první vrrpnu,
3. pnsl. v říintt.

Multivan, Knbvnrda,!. o lv. Jiří, 2. o
nv. Mich-lu grab„ 3. 15. prosince.

Huřivody (Hiihnerwamr), výroční trhy
nn dobytek: 1. v pontL po Velikorxoci, 2.
v pond. po Sv. Duchu, 3. na nv. Jima
Křt., 4. v pondělí po nanebevr.. ?. Marie.
s. v pond. po IV. Havla, 6. v out. před
rv. Tnmibem apo-t. K-idou ctí-edu ty'h
trh ne dobytek . rozličné krdmehé zboži

llynivtu't (Kůnígtwart), výročnídobytčí
u koňské trhy : |. na sv. Josek, 2. v pond.
po rv. Markétě, 3. v pond. po vioch Sve
týrh. 'l'rh na obilí každý čtvrtek.

Ludlltroun (Landshron),1. v pond.
po 3 Krállch, 2. v out. po ned. Judita,
3. na nntodušni outerý, 4. na av. hhřt
Magdalenu, 5. v outorý po av. Matouš.

Ledeč, !. Voutorýpo neděliSeptuaguimn,
2. den před nanehevotoup. Pinč, 3. den
před n.ltlnří Magdalenou, 4. v outerý po
ev. Jiljí, &. ve čtvrtek před ev. Havlem.

lrc-kov, 1. dne 19. Munn, 2. dne2. květ.
8. dne 4. července, 4. dno 15. října.

Levin, na rv. Matouše Evung.
I.lgcnlco (Elhenitz), ]. na IV. Fnbima .

Solution-, 2. na sv. Jiljí, týh. trh každou
středu. Trh u přízi na av. Linhai-to.

leůň, 1.v out. po rv. Mat.,2.poav.Troj.
3. po ev. Bnrtoloméji . 4. po ". Šimona
. Judě. Tydenni trh každy outcrý.

Liberce (Reichenberg),ty pondělky: [.
po hllú neděli. 2. před ". Vítem po 8
dní, 3. po tmou. P. Marie po 8 dní, 4.
vpond. . v onterý po Stí neděli v října.
5. v pond. . v outerý před první neděli
adventní. Trhy nn vlnu: [. v ontorý :
ve ltřodn po Sv. Duchu, 2.v outerý . ve
utředu po rv. Michala. Trhy na dobytek:
v rob. před bílou nod., v roh. 8 dnt před
1. nod. edv. Týdni trhy hide pond. &čtvrt.

Ubčšlce, výr. . dob. trhy: 1. dne 8. dub.,
2. dne 25. ún'.
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Libice. 1. v pondělípo jmenoPlno Janie,
2. na popelečnt středu, 3. v pond. po lv.
Janu Nep., 4. ' pond. po rv. Prohopu, 5. v
oond po nenehevz. P. Marie, 6. na ov. Hula.

lnlblin. ty pondělky: [. po Lituro. 2. po
tv. Filipu u Jakubu, 3. před Boi. Tělem,
4. po sv. Jiljí. 5. před sv. Martinem.

Libor—hovno. 1. v ntředoposti,2. ten den
před nnnebevst. Páně, 3. ne ".lidrtolom.
4. vo středu po sv. Václavu. L tu atř. po
ov. Martinu. Klidou otředu týh. trh.

Libouchec (Kónigswalde) v Litom., výr., :

dob. trhy: !. v pon. muopustni, 2. vppon.před sv. Jan. Krt., 3. v pomponaroz. .M.
Llebltelu (Liebonstoin),[. v pond. po

navšt. P. Marie, 2. v pondělí před prvni
neděli adventní.

Lipa čtu-Irů (Bohmiech-Leipa).!. ve čtvr—
tek po av. Markétě, 2. ve čtvrtek po rv
Martinu, oba po 8 dni. Připadne-li av.
Markéty neb tv. Martinu na čtvrtek, začnu
trh téhož dne. Trhy na dohytoh: ty
středy: !. po středOpoati,2. po Božím Tělo,
8. po nv. Bartoloměji, 4. po rv. Martinu,
každý má 2 dni.

lalltnlce, výroční koňalté . hovčtl trhy:
[. v pond. po rv. Skrilich, 2. po Judita.
3. po ov. Petru . Pavlu, 4. před sv. lh
vlorn, 5. po ov. Martinu, 6. před Vánocemi,
Trhy nn vlnu: [. na sv. Floriana, 2. v
pood. před ov. Hlvl. Trhy nu dobytrlt:
!. každy pond. od 8. ledna nl do 9. listop.
Týdni trhy hnidy pitek po colý roh.

Lilov. &. na velhonočnl autori-. 2. na sv.
Bartoloměje, 3. no lv. Ondřejo. Týhodni
trh ve čtvrtek.

theň, !. u čtvrtý pondelelt po novém
moc, 2. ve středu před Sv. Duchem. 3. na
ov. MaříMagal.,4. ve středu před ".Václav.,
5. na sv. Alžbětu,m vždy trh nn dobyt.

Litoměřice (Loltmeritl),ty pond. 1. po
Bengosima, 2. po Kuntato, 3. po naneb.
P. Morie, 4. po lv. Kateřině. Týdnt trh
v sobotu a v outerý.

thomyilo !. dne27.lednuna sv.Chriloot.
—-2. dne 7. kvót. na ov. Staniul. — 3. dne 5.
uiřt nn ly. Vikt.——4. dne 6. listop. na nv.
Leonarda— Kdybyněhu-rý : techto trhů
připndlI'll pitek, nn sobotu. na neděli nebo
rvát., odloží ne na příští útereh. Trh dobytčí
jest o den dříve ; padne-li vy'roč. trh nn
pon.. je trh dob. v pit. před výr. trhem.
Týdnl trh hald. sobotu.

Inner-barley (lanterbnch) výroční | do
bytčí trhy: 1. na lv. lana Křt., 2. první
pond. po r&lencovd nhvnolti.

Litvinov (Ohedeutenldorf), 1. ve středu
před květu. ned.. 2. na sv. Maří Magde
lean, 8. nn ev. Mich., 4. v pon. po viech Sv_

Lochovice, l. na av.Jiří.2. na nv.let.,
3. den před ". Jonem Křt.. 4. Ill ev. Loop.

Lolrot (Ellhogeo), [. na zelenýčtvrtek, trh
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ne chléb, 2. dne 1. květnu. 3. první etl.
v nití, 4. ne ev. Merlina, 5. ve čtvrtek
před Vánocemi. pouze na chléb.

Lomnice, v Buděj. I. un ". Jiří, 2. na
ev. Jenn lířt., 3. ne sv. Michala.

Lomnice. v Jičín., 1. 2. čtv. poutní.2. ve
čtvrtek před ev. M. Magdalenou, 3. před
sv. Šimonem . .lmlou. Hlavni trhy n
dohytek a jiné včci !. 8 dní po vatoup.
Pinč, 2. ve čtvrtek po Boi. Tělo. 'l'y'dní
trhy každý čtvrtek.

Louny, výroční : dobytčí trhy: “l.“ stř.
před tučným čtvrtkem, 2. v pond. & v
eutery pred nanebevstonp. Páně, 3. ve ltř.

' po mm:. P. Marie po 3 dnt, Lva stredu
o ve čtvrtek po ev. imonu a lodě.

Louňovice, ty čtvrtky: [. p'red sv. 3
líre'li, 2. před rv. Řehořem, 3. před ".
Vojtěchem, 4. na sv. Víta, 5. na sv. Maří
Magdalenu, 6. ve čtvrtek pred ". Barto
lomějem, ?. před sv. Václavem, 8. ne IV.
Lukiire, 9. na sv. Barboru.

l.o\'onlee (Lubosíc). ty pondělky: 1. po
thare, !. po av. Troj., 3. ponerox.P. bl.,
4. po sv. Barboře.

Lubenec (Luhenz), výroční . dobytčí
trhy: 1. 2hý pond. po Hromnicícb. 2. ve
utředu před rv. Václavem.

Lukavice ve středu po sv. Jiří. Týh.
trh haldou středu.

Luže, 1. ve ltředu pred nalezen. ev. Hide,
2. ten den po sv. Petru e Pavlu, 3. ve
ltfedu pred povýi. nv. kříže, 4. dne 4.
listopadu. Trhy nn dob.: !. ve etl-. před
jmen. Jem, 2. ve str. po 3. ned. postní,
3. na sv. Antonína, 4. dno 2. listop. 'l'rh
na obilí haid. sob.

lamů, [. v pond. po rv. Filipu . Jakubu.
2. v pond. po utčtí ev. Janu. Týhodnl
trhy knldou sobotu.

Maleiov. ty outcrhy: 1. po 3. ned. pout.
2. pred nanebevst. Pinč, 3- před sv. Máří
Magdalenou, 4. před I'ltlrnl. P. Marie, 5.
pred sv Martinem hinkupem.

Manětín, [. v pondělípo neděliSenge
nima, 2. druhy pond. po Velikonoc—i,3.
na ev. Vita, 4. ne lv. Mat., 5. na or. Barb.

Marlowe—0.1. dne 14. ún., 2. dne 18. říj.
nniťov (Munchen),!. první neděli v poste

2. na sv. Filipa a Jakub.., 3. na den nor.
P, Marie (8. září), 4. v neděli po všech
Svatých, každý trvá 8 dní. Trhy na vlnu:
1. první pátek po ".Jíl'L 2.druhý pitek
po sv. Jiljí. 'l'y'hodní trhy každý pátek.

ili-dět. (líupl'erberg), l. v pondělí po lv.
Víta. !. v poml. po ov. Matouš.

Mčdřín (Micdschin),!. v pon. po sv.Joo.,
2. druhý den po sv. Morhotd, 3. v pon.
po sv. Mikulňti. Týdnl trh kul. pond. od
sv. .los. až do rv. Havla.

Mělník, výroční,dobytčí : koňské trhy ty
čtvrtky: 1. po .v. 3 Brill:—.h,2. po druhé

Výročnítrhové' amen.

postní neděli. 3. v pand. po u. Filipu .
Jakubu. trvá 8 dni. 4. v pondělí po ".
Petru . Pavlu, 5. ve čtvrtek po neucho
uctí l'. Morie, 6. po ev. How., ?. na .v.
Ondř. apost. po 8 dní. Tyh. trh lu out.

Merklín, [. v pond. po av. TI'OJÍCI,2.
na av. Vaviince. 3. v pon, nv. po Martinu.

něntečho Ceské \FriedlándorNeoatndtl),
Ty pondělky : l. po sv. 3. Kritich, 2. po sv.
Josefa, 3. 14 dní po Sv. Dm-hu,4.pojmdnu
P. Marie. 5. po "stem Martinu.

Město !b'uvé nad Metují (Neuetadt),
výrobní a dobytčí trhy: l. na av. Anelka,
2. na sv. Jiri. 3. ne lv. Jana a Pula, 4.
ne den povýšení lv. kříže. Týdm' trh III
přízi . obilí každou středu 1 mbotu.

Něšov., Mnichov(Einsiedl),ty pon.: Ldr. po
Velikou., 2. po ov. Juno Iti-t., 3. před ov. Havl.
nýtu (Mouth), l. v pond. po prrnt neděli

po velikonoci. 2. v outerý po lv. Trojicí
3. na sv. Metouše.

.Vlýto Vysoké (Hohenmuuth),!. první
čtvrtek v postě, 2. v out. předev. Filipem
n Jakubem, 3. v outery po sv. Petru !
Pavlu, 4. v out-crypo nanebemtl EM.
riu, 5. v out. před ev. Františkem Ser., 6. '
onterý před ev. Lauren. Dobytči trhy : l.
v pond. po květne nedeli,2.v pond. pt-ed
rv. Filipemalakubem, 3. v pond. po ev.
Petru n Pavlu, (. v pond, ponenebeveeti
P. Marie. 5. v ponddli red ".Frentiikem
Seraf., 6. v pond. pře uv. Laurent.

next-nout, !. na av. Dorota,2. ne sv.
Floriana, 3. v pond. po av Martinu.

Mikulov (Niklasberg),v pon.posv.Vitu.
Hlučín, 1. ne ov. Stanislava, 2. na denn.

Janu lítt., 3. dne 13. červc., t_ne den naror.
?. Marie, 5. na dušičky.

Nlllciov (Milenium), výroční & dobyta
trhy: 1. den před hrob. Gabrielem, 2.
den po av. Antonínu Pad., 3. v pond. po
pozdví. sv. Kříže, 4. v pon. před nar. Páně.

nllctin, i. tu dredu po sv. Jiří, 2. r
pond. po svatém Lukáši; každou středu
týhodní obilní trh.

Mlliu, !. vmnsopustuípondčlí, 2. dne 28.
července, 3. dne H. září,Lun" Ondřeje.

Milcv-kn (Miihlhnueen),l. na av. Josefa.
2. v ponděli po IV. Trojici, 3. na svatou
blurhe'tu, 4. v pondělí po jménu P. Marie,
5. na sv. Voršilu; týdni trhy na doby
tek. obilí . potravu kaidý čtvrtek.

Mimoň (Nicmu), 1. první pátek v postě,
2. v pondělí po „,Trojlui, 3. v pondělí po
sv. Mntouůi,4. v pondělí po sv. Šim. :. Judč.

Nllrotlco, (v Piseckém hraji) !. v pond.
masopustní, 2. na sv. Fil. &Jak., 3. v pond.
pred sv.Pet. nanlem, 4. v pondělí po ev.
Jiljí, 5. Vpond. před ev. Martinem. Týdni
trhy na hovězí dob, ohilt, dříví, len. nul :
l. v allerý před vellhonocí, & voni. před
vhod, takto ale každou etl-_po celý rok.



Výrodní trhové ' Cechlob.

Nirnv vllFrídlnnd.
Butovice, l. na den obrácenírv. Pula,

2. v pondeli po Song... 3. no rv. Vojtěchu
4. ve středu před Božím Telem. 5 ne sv.
Prokopa. 6. na den Marie Sneine. 7. den
po narození Panny Indo, 8. v pondělí
před nv. Havlem. 9. Ill den obětováni
Penny Mnrie.

nlůlhov (Wirhstidtl), i. 23. dubna2.
2- dne 24. červnu, 3. dne 30. liatopnda.

Ill—novice, !. v pondělípo jméno Pina
letne. 2. v onterý po Velikonoci. 3. v
outer-ý po .v. Vilu, 4. v outerý po ".
lílteřinč,

Hull-hovno, ty ltředy: po nlncbovuwu
lícní Pinč, 2. před Božím Tělem, 3. před
“focením P. Marie, 4. on sv. Martina
bilbopa. lllnvoí trhy nn dobytek, obilí |
Ninčné věci: [. nn tučný čtvrtek. 2. ne
tek-ný čtvrtek, 3m- sv. Jakub. aport.. 4.
ve čtvrtek po IV. Václavu, 5. mami-'na—
tišh X"., 6. dell předštědrým večerem;
týhodní trh knidý čtvrtek.

Ilana-Ir. t. n sv. Fabian. : Šela..2. ne
ev. Jon-Il. 3. Ill rv. Frlipn | Jakuba, [.
dne 2, upon, 5. dne 24. srpna, 6. dne
24. rijnu.

Boot (Brňx).výročnl | trhy na dobytek: 1.
v pondeli po Olmli,2.v outerý smodnhí,
8. na sv. Jiljí, 4. v pond. po av. Burkhlrdu

llicc (Kombans), výroční a trhy mu do
bytek: 1. ve stř. po neděli Okuli. 2. den
před omehevatoup. Pánů. 3. dno 2. října.

llbcno. (v Boleslav-kemhrnji)tystředy: l
po jménu Ježíše. —- 2. po ". Filipa |
Jak., 3. ve středupředsv. Vůcl. - 4. po IV.
Martinu. Hlnvnltýdenní trh ve ltřefln po rv.
loScl'u ove středu po navštiv-ení P. Marie.——
Týhodní trh každé pondělí.

]!unrlfnj (Smeč-no).1. den po sv. Voj
těchu, 2. den po ov. Iichnlu

Mutějov, (Muttersdorl'),dne 24. upne;
týhodní trh hudý čtvrtek.

Nitře-molto, výroční . dobytčí trhy: 1.
první outerý v maaopurtč, 2. v outerý po
květníe neděli, 3. v outerý posvatoddních
lvůtrích, 4. ve středu po sv. Jakuba, 5.
ve středu po jménu ?. Marie, 6. ul 17.
Tem-ii. 7. v outerý před vánoce-ml.

Nadějkov ( Nadcjkau), výroční| dobytčí
trhy: (. _v onterý po rv. Rudolfu. 2. na
den av. Slepůnn (2. srpna). 3. v pond.
před ovat. Tereaii, 4. v pondělí po nv.
Kateřině.

skel-od 1. poslední čtvrtek v postů,
2. na sv. Víta., 3. hu sv. Merlina bhhupe.
Každý čvrlelt týhodní trh.

Nntcvrky (Nurnberg), výroční . dob.
trhy: ] ve čtvrtek po první postní ne
deli. 2. ve čtvrtek před ev. Norbertem. 3.
ve čtvrtek ro rv. línvío.

Nečtyny, výročníí trhy po looč ebovčlí
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dobytek, ! první pondélív post!, 2. v pon"
před uucbenetím Panny Marie, 3. na "—
Jakubo, 4. v pondělí po svatém Michala,
5. v ponděli po všech Svatých.

Rejiřnko, Nýrnho(Neuern), [. vpondělípo
nanebevst. l'ítně, 2. v. pondělí po naraz.
P. Marie; týd. trhy ve stř. &sice nl obilí
. potravu po celý rok., na dob. od střed.
.! do sv. Martina.

Kel-vlady (Gronoehwizd), výroční : do—
bytči trhy též na koně a vlnu, l.ve čtvr
tek po naleteni ". kříže, 2. druhý čtvr
teh po povýšJv. křtu, hnidýtrvů 8. dní.

Nechanice. 1. v pondělí před nv. Mn
lůjem. 2. v pondělí před Svatým Duchem.
3. ve čtvrtek před nmebenetim P. lla
rie, 4. v ponděli po lv. Vňclavu, 5. v
pondělí před první neděli adventní.

Nepomuuy. !. v pon.po Hromuicích,2. v
pon. po Jubilňte, 3. ve rtřodu po rv. Janu
llřt.. 4. ve cti-. před rv. Matoušem, 5. ve
rtředu po IV. Barboře; budou atředu od
Hromnic .! do rv. Jana Křtit. týbodni trh.

Nepomyšl (PumeisD. [. v pondeli před
nnrozeoim P. Marie, 2. na av. Míkuláše;
trhy m dobytek 8. dní trvljíci: ]. nn
Remin., 2. na sv. Víta.

Netolice. výroční. trhy nn honůchov.
dobyt.: !. v pon. poHromo. 2. na sv. Jana
lift., 3. druhý pon. po naneb. P. ||., 4. na
rv. lichen. 5. un IV- Laura, 17. pros.
Velké trhy na koně : hovdd dobytek: [.
v outery' velikonoční, 2. v outorý svato
duírni; tybodnl trh na obilí . bovčrl do
bytek hide pondělí po celý rok.

Netvořtee, výroční atrby na dobytek': 1
dne 4. března, 2. dne 17. května, 3. dne
27. srpna. 4. dne 16. ři_|nl.

ioann—ohen. 1. druhé pondělípo velí.
honoci, 2. v pondělí po po:.dvišeoi |va
teho křik.

Ne.-lupo“ 1. den po sv. 3 llro'lícb,2.
den po Hromnicich, 3. na ".Marlu evan—
gelisty. 4. v pand. po Božím Těle. Tý.
hodní trh. každý čtvrtek po celý půltj

Neveklov, 1. dne 3. únor:.. 2. v outerý
watodušoi. 3. dne 4. up., 4. dne 29 ziří.

Nevděuy (Nondecb), ty ponddly: [. před
kvčtnou nedělí. 2. po rv. Machnín, 3. před
všemi Svntými.

Nymburk. Vicemilov,ty středy: :. vo
ltředopootl. 2. po ov. Janu líh., 3. po po
výieni sv. tride.

Olelnlce (Gioashůbel),ty pondělky: 1.
před Velíkonoci, 2. před Sv. Duchem, 3.
po sv. Maří Magdaleně, &. po rv. Barto
loměji. 5. po nv. Havin; týhoduí trh Rudý
čtvrtek na přid., plátno, obilí & všelikd
branche“ :boií.

uloví (Blast-dt), !. v pondělí po Bagete—
2. druhé ponddll po sv. Michala.

Ondřqjov, !. tu ctí-edupřed".Blaiqiem, 2—



tnetředo předev. Voit-lehu, 3. neda: ev.
Petronily, 4. na den ev. Markety, 5. ve
etředu před pov ízením sv. Kříže. 6. ve
středu před ev. imonern : Judou. Kdyby
3. neb 4. výroční trh na sobotu, na ne—
dčli eneb na nějaký jiný rvátek pudl, drží
eo to etředn před tím.

Opočno, !. ne sv. Řehoře, 2. ne ev.
Merk- dno 25. dubna, 3. dne 20. října.
4. ne ev. Mikulůie dne 6. prosince. Trhy na
koně e rozličný dobytek, jakož i jiné zboží :
1. na obrdc. ev. Pavle dne 25. ledne, 2.
ne evetébo Řehoře dne 12. března, 3. v
pátek před ev. Jiřím. Trhy ne vína: 1. na
ev. Petra 1 Pavle dne 29. červnu, a ne
etčtí sv. Jena dne 29. srpna. Trhy týhodni
na obilí & kramář-tká zboží každý pitek.

oeečno (Ošíc), ty pondělky:]. po čtvr
té poetní neděli, 2. po ev. Víte.,3;drnhý
po narození P. Marie, 4. po ev. Simonu
e Judovi, 5. před ev. Tomňiem.

Ostrov (Sehlnckmwenh), [. v pond. před
ev. Jen. Iti-t., 2. v pon. před ev. Havlem,
3. v pon. před itčdrým veř.; trh týhodní
: obilní každou stř.

nuance (Eidlite),výročníedohytčítrhy:
i. ve čtvrtek po smrtelné neděli, 2. v
pondělí po narození Penny Marlo, 3. v
pondělí po sv. Kateřině; při každém vý
ročním trhu jest epolu trh na dob., jakož
každý čtvrtek týhodní trh na obilí, palivo
e potravní u'uoby.

ltr.-nuit (Unhošt), 1. den po novém ro
ce, 2. na sv. Josefa, 3. den po ev. Petru
:: Pavlu, 4. ve středu před ev. Frentíik.
Seraf., 5 v pondělí po ev. Martino.

nuptce (Eipel), 1. na Hromnice,2. v ou
terý před ev. Jakub. V., 3. v outerý po
evatém Jiljí, 4. v ontcrý po ev. Martinu.
Týdenní trhy tyto pon.: [. před velikou.,
2. před evatodušnlmí nitky, 3. před ev.
Havlem , 4. před vánocemi. Týdni trh
každou etř.

oneoby (Poller-kitchen), l. v pondělípo
límmoicích, 2. dne 22. července, 3. dne
28. říjnu. Knidý pondčlek trh ne dobytek
e ohni

Quett nad Labem (Anseig),výroční
i dohytčí t_rby ty pondělky: l. po ev.
Fabiano a Sebastiana, 2. 14 dní před Ve—
lihonocí, 3. po ev. Markétě. 4. po ev.
Bartolomčji a 5. po ev. Martinu.

Oneti nad Orlici (Wildenec-hwert),
výroční trhy . předchdzejícími dobytčírní:
1. v out. po středopoetí, 2. na sv. Víta,
3. na sv. Jakub, 4. v out. po narození
Panny Nnrír. 5. na sv. Martina. Keidou
sobotu trh na len. přízi, plátno & vlnu.

nuitčk (Anselm), !. pátou stř. postní,2.
na sv. Jenn líí'titele 3.ne ev. Bartoloměje,
&. ne ev. Šímonn e .ludu.

(Intel-,'! (Neumurkt), i. v onterý před
květ. ned., 2. ve čtvr. před lv. Duchem,

Výročníatm ' Čechich.

3. na ev. Jane Im., !. ve čtvrti. předev.
Havlem, 5. v eob. před Ad. & Evou.

Pacov, !. v pondělí po neděliKentete, 2
ne ev. Annu, 3. v pondělí pred av. Hevlern,
4. ne ev. Barboru. Týborlní trhy od etře
dopoatí od do eečátlm adventu na koně,
hovězí dobytek. obilí, vlnn old.

Paka Nové (Nenpnlia), !. v oulrrý po
jmenu P. Ježíše, 2. v ontcrý po nedeli
Rogetc, 3. v ontcrý po Božím Tele. 4. na
ev. Vavřince, 5. v outerý po ev. Nutoeů
Každý útcrek týhodní trh

Pardubice, l. v pondělípoHromnicích,
2. v pand. v křídovém týdnu, 3. ne ev.
Viktorína, 4. v outerý po početí P. Merle.
Trhy na dobytek: 1. v pond. 3 dní před
ostatky, 2. druhý pond. v postě. 3. druhý
pond. po velikou. 4. vpond.přcd sv.Jak.,
5. v pond. po ev. Havle.

Pecka (Peckau) , výroční.,koňské e do
bytčí trhy: !. v pond. po IV. 3 Králíeh,
2. v pond. po Sv. Duchu. Týhodoí trh
knidou středu.

Pečky (Petschkau), !. v pond. po jmenu
P. Ježíše, 2. na sv. Jana Nep., 3. na ev.
Vavřince, 4. v pood. před sv. Martinem.

Pelhřimov (Pilgram)ty outcrlty: 1. po
novém roce, 2. po eířcdopoett, 3. po Bo
žjm Těle, 4. po av. Bartolomčjl, 5. po ev.
Simonu a lodě. Trhy na dobytek knidoo
ctí-edn postní, pak !. tob. před křížovou
neděli, 2. v sob. před ev. Trojici, 3. v
eob. před ev."Prokopem, (. v rob. před
povýšením ev. kříio. Trhy na koně každe
pond. před výročním trhem. Týhodní trh
keddou robotu.

Pernink (Bňríngen), první pond. měeíce
záři aneb po wátkn Anicle Strážce.

Petrovice (Peterewalde), l. v pondělí
před av. Janem Nap., 2. v pond. 14 dní
před císařským posvícením.

Pilníkov. i. v out'erývelikonoční,2. ne
ev. Víta, 3. na ev. imone : Judu. „_

Písek, 1. ve čtvr. po 3 Krilioh. 2. pdtý
čtvrtek v postě, 3. v outerý po ev.
Trojici, 4. ne ev. M, Mngdeleuu, 5. ne
den po výt. ev. kříže, 6. ne av. Alžbětu.

Paoli. ty pondělky: [. první v postě, 2.
po nenebevr.. Panny Marie, 3. po povýiení
ev. kříže, 4. po všech Svatých.

Planá (PlanvChebsk.kraji), 1. nerv. Tom.
Akv., 2. v úterý před zel. čtwt. —-—3. v
pond. po nanebevetoup. Pánů., 4. v pon.
po povy'i. ev. křtí. V pondělína dobytek
e v robotu na obilí.

Planá llorni í. druhounedělipoHrom
nicích, 2. 2hou neděli povelikouoci, 3. ne
ev. Marketu, 4. nl ". Michale; týh. trh.
keidý outerý. _

Plaňany, 1.neev.Febiene a Sebastiana.
:. na ev. Matěje, 3. v ewtoduiní pand.,
4. ne ev. Jakuba.

Plunlce, ty čtvrtky: 1. po Qneaim.po



vm trhovdv Cechách.

! dnt, !. pmmllní cv. aport., 3. po
povýlení sv. kříče po 3 dní, 4. po av.
llavln, padne-lí av. Havla ve čtvrtek, ten
malý den; týhodní trhy: 1. na velký pi
tek, 2. na av. Tomáše, . od av. Josefa ei
po av. llavlu na matičný dobytek každou
sobotu. "

Platn. (Platten),ty pondělky:i. předSv.
Duchem, 2. po av. Vavřinci., 3. třetí v
říjnu.

Plneň (Filmu), výroční a dobytčí i koň
ské trhy ty pondělky: l. po Reminíacere,
2. po lv. Petru a Pavlu, 3. po nv. Bar
tol0mčji, &. po av. Martinu. 'l'rb na vlnn
drtí ae úroveň a trhemPetro—anelakýma
trvá plných 8 dní. 'I'ýhodní trhové ve
středu a v nahotu.

Planet:, výročnía dobytčítrhyty out.:
:. po Hromnicíi-h, 2. po av. Vojt., 3.
po nanebencti Panny Marie, (. po av.
Diviii.

Počátky. ty pondělky: 1. po jménu P.
letílle., 2. po nanehevstoupeni Páně, 3. po
av. Františku Ser.

Poděbrady, výročnía dobytčí trhy ty
pondělky: [. po ev. Joaefn, 2. před av.
Markétou , 3. po povýšení av. kříže,
&. na sv. Havla; každou sobotu týh trh.

Podhořany (Poderaam),výroční n do
bytčí trhy ty ltředy: 1. před Velikonoeí, 2.

led vv. Havlem, 3. před Vincent-i. Tý
dní trh každý pátek.

Pudl-rady, výroční a trhy na koně a
havěti dobytek: 1. v out. po velik., 2.
druhý onlerý před av. Bartolomějem, 3.
v oulurý po av. Šímonu a .ludč.

Podmokly, týdní trh v onterý a ve
čtvrtek.

Podoly Bilé (Weinpodol),1. na Hrom
nice, 2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na IV.
M. Magdalqllu, 4. na av. Václava.

l'oleů (Pult-.) !. na sv. Marketu, 2. nn dn
šií'k '.

Poučte, !. v pon. po nad.Kantňte,2.nnav.
l'rok., 3. na sv. Bernarda , padnou-li ale dva
posled. trhy na sobotu nohou-nedělí, drtí
ae v pond. a osmiden. svobodným prode
jem kramirskeho zboží, koní ahovča. do—
hytka. Týhod. trh každou atředu na plá
tno, přízí a obilí všeho druhu.

Pollčnny. 1. v pondělí po av. 3. Krůlích,
2. půtý pátek v poatě, 3. v pondělí po
av. Filipa a Jakubu, (. na av. Jana lířt.,
&. na iv. Bartoloměje, 6. na av. Šimona
a Jndu; týhodní trh každý čtvrtek.

Polička. 1. v pondčlí po av. 3 lít-mch,
2. třetí čtvrtek poutní, 3. v outerý před
svatým Jiřím, 4. ve čtvrtek před av. Janem
m., 5. ve čtvrtek před IV. Bartolomějem,
6. v'ont. před av. Ším. :: Judon.

Polna. [. ve atřednpo av. Matěji, 2. po
av. Filipa a Jakubu, 3. po iv. Vilu, apo
ay.“dam '
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Poř-tdi Spálené. (Brennporlčen), 1.
na av. Josefa, 2. ve čtvrtek poSv. Duchu,
3. v pondělí po av. Bartoloměji. (. v druhé
pondělí po av. Iartinu.

Postoloprty (Postelberg),výročnítrhy:
!. v pond. před Velikonocí, 2. v pond.
po .v. Trojici, 3. den po nanehevaetí I'.
Marie, 4. na sv. Ondřeje np.; týhodni trh
každou středu.

Pontuploe, 1. dne 30. května, 2. dne 5.
adí-í. 3. dne 16. řijna, 4. dne 80. liatopada.

Praia., 15. břeanana star. umění;. 12.
května na maloatransk. náměstí a na Stčp.
nhnéatí; ILéervna nemal. nám.; 24. aiří
na Vidavsk. nám.; 2. prosince na aterom.
nimčntt — vždy 14 dní.

Pruhntioc, !. ve čtvrtekpo sv. 3 lítá—
lích, 2. den po av. Jakubu. 3. na av. hla
tonSB; týh. trhy nn dobytokn obilí kddý
čtvrtek, : nichito hlavní jsou ve ava-tek
po av. Matěji a po av. Vojtěchu.

Pri-ice, výročnía dobytčí trhy: ]. v me
aopustní pond., 2. v pond. po av. Vita, 3.
po nanchevzetí Panny Marie, 4. na sv. i
monn a Judu.

Přelouč. [. ve čtvrtekpo neděliludikn,
2. ten den po navštívení P. Marie, 3. na
proměnění Chriata Pána, 4. na av. Kateřina;
trh na dobytek vtdy 6. června.

Přeatiec, !. v pondeli po nanebevatoupenl
Pinč, 2. po Božím Tčle, 3. po av. Vavřín
ci, 4. den před sv. Kriip.; týhodní trhy na
potravní věci: l. na aelený čtvrtek, 2. na
av. Tomáše: pak od začátku pouto už k
av. Martinu kntdý čtvrtek.
řibinlav, I prv. postní sobotu, 2. třetí
pondělí po Velkonoci, 3. v pondělí po ev.
Petru a Pavla, 4. po narození Panny Na.
rie, 5. po av. Ondřejí.

Příkon-nm. 1. ve atř. po llromntcích, 2.
po Velíkonoei, 3. po ev. Janu Křtiteli, !.
na av. Jiljí, 5, ve atř. po Linhartu.

Příbram, (v CdsL), !. dne 23. dubna, 2.
v pond. před ev. Michal.. Trhy nn dobytek
1. první čtvrtek v postě, 2. třetí pond. v
postě, 3. pátý čtvrtek v postě, 4.nnav.
J Kitano .

Přibuay (Frilhbnu), v pond. po av. Bar
toloměji.

Přidali (Printhal), !. na den av. Vavřince,
2. v neděli po sv. Jiří; kntdon středu tý
hodní a dobytčí trhy. _

Příchovice, výroční trhy ty pand.: !. po
Jubil., 2. po av. Petru v ohm/ech, 3 před
nv. Havlem.

Při-očnice (Priesen),trhy výročnía na
dobytek: [. v pond. před nanebevsl. Pinč,
2. v pond. po av. Bartoloměji. 3. ve
čtv. před poavíc. V tčmdni před ndv. ned.
je po 6 dní trh na len; týhodní trh kai noh.

Proseč, výroční a dobytčí trhy: !. v
pond. po hromn.. 2. ve čtvrtek av.
Roboti. 3. v pondělí..: sv. Maří agdal.,
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4. v pond. pud lv. Tereaíí, 5. v pood.
před lnton Ketehnou. Dobytči trhy od
bývnjí ee před polednem.

Prothm, !. na. sv. Vojtěcha,2. na av.?rok.,
3. na. av. Havla. Trhy na dub. kaidý čtv.
od 3 Krám počínajíc.

Bibi, !. \! pitek polv. Jorelu, 2. Ill lvl
tou Trojici po 8 dni, 3. na svatého Berto
lomčje, 4. ne svet. Martinn,po & dní; tý
hodni trh hidan středu.

llnbircln (Raben-tan), 1. druhou otředu
po ev. .lii'l. :- ve čtvrtek před lv. Vác—
levem.

Radnice, 1. v pood. po Judíku, 2. po ne—
oebevrtoupeoí Pine, 3. po Božím Tele, 4.
po oerouoí P. Marie, 5. po Lukáši. Zvlh
ttoí trhy: [ na zelený čtvrtek, 2. na ".
Tomiie apost.; trh na dobytek . obilí
kvidý čtvrtek.

Radomyšl. ! nasv.Vojt.2. na ev.Matouše.
"nd-rnice, výroční: trhy nu konče ho

vězí dobytek: 1. v pondělí po nedeli Letne
2. na svatého Bartoloměje, 3. v pondeli
po svete Kateřině.

nadoukov (Gruber),výroční trhy: !. ne
rv. Velentina “. únor:, 2. na av. Víte 15.
června, 3. ne ev. Michale 29. ati-I, 4. na
du—ičky2. listopadu.

llnrlynč (Bichonburg),výroční trhy a na
dobytek: !. ve čtvrtek po Božím Tělo,
2. ve čtv. po rv. Bnrtol., 3. v pon. pted
lv. Václavem.

Rain" nik (Bukovic), 1. ve čtvrtek po
Bernini-., :. ve středu po Kantáte, 3. o
rozeslání lv. upoutala, 4. na ov. Ludmilu,
5. na den sv. Linharte', týhodní trh na
den sv. Tomáše.

Rataje, !. v suche dní před svatým hle
tčjem, 2. v pondělí před Velkeoocl, 3. ve
Středa po ouebevetoupeni Pinč, LV pon
dělí pred Vinocemi.

Rntlhořlco, !. v rtředopootí,2. na av.
Jakuba; týdoí trhy: [. no nnaaopuetníoo
terý, 2. ve Iti-edu po Velkoooci, 3. nerv.
Víta, 4. na lv. Šimon: e Judo.

Itech-telu Dolni (Uoterreichenstein),1.
ne lV. Šebeatiňoe, 2. na lv. Vojtěcha, 3.
na lv. Jiljí, 4. na rv. Linhart-.

Ročov llornl, městys,1. v pon.porvčet.
P. Marie, 2. v pood. po Janu Kit.. 3. v
outerý pred rv. lhvlem, 4. ve etl'. po
početí P. Marie.

Rochlice, ty pondělky: 1. po velikonocí,
!. po rv. Prokopa, 3. po oarmbeu. RM.
4. po cíl. poevícení. Týdni trh keldý čtvrt.

Rokycany, 1. v pondělípo ov.Feontioo,
2. po rv. Torpeln. 3. po ev. Štěpánu pe
peii, 4. po IV. Františku Seraf., 5. po
první neděl: adventní.

Rokytnlee, 1. narv. Valentina,“. únor.,
2. u av. Markétu, 8. ve ctí-. před první
nedeli edv. Pouti: !. nervu. Joroíe, 2.v
oktávu Boiibo Těla; týh. trh mu pon.

Výroční trhové " Cechloh.

Rokytnlee (Nieder-Bochum, vždy druhů
pondělí: 1. po velikou., 2. po ev. Prok.. 3.
po mnohem. P. Marie. 4. po cís. poeríc.

llonov, !. ve čtvrtek p-ed Velikonocí.,2.
před Sv. Duchem, 3. před Vánocemi, .
padne—lion ten den štědrý večer, drží lo
trh 0 týden dříve.

Ronov (Bouperg), 1. n IV.Filip. a .la
kube, 2. v pond. po rv. Petru e Plvlu,3.
v pood. po narození P. Marie po 8 dní,
4. na ". Mikolaše. 8 dní.

Bondone, (r Litomeí.kraji)[. prvníčtvrt.
v portů, 2. prostředníčtvrt. v postě, 3. v pon.
pokvět. ned. 4. na deo hole:. ev. kříže., 5.
ve čtvrtek po nanebevstoupení Pánů, 6.
v pondělí po Boíim Těla, 7. ne nv. aan
Magdalenu, 8. ve čtvrtek po nv. Jiljí, 9.
ve čtvrtek po ". Vini-vu., tO. večtvrtok
po ev. Martino, 11. na den nv. Tomišo;
týhodní trhy každý pát. : ol obilí kai. čtvr.

Rovensko, výroční | dobytčí trhy: !.
na av. tí'í Krále, 2. ne lv. Jon-Ia, 3. na
net. Vojtech-, 4. na ". Vítr, 5. na IV.
Michele, 6. na lv. Martine. Týdní trhy na
obilí | jiné zboží kltdý out. . pit.

llnžcl'ulovloo, výročnín trhy na kone .
dobytek: !. ve čtvrtek po třetí neděli po
3 Kritich, 2. po Judika, 3. v Outerý před
nanebevetoop. Pinč, 4. Ve čtvrtek po rv.
Markétě, 5. po Ivet. Vavřinci, 6. po ov.
Havla, 7. po ovat. Martinu, 8. ve čtvrtek
v suchém temdoi před Vánocemi. Tý
hodní trh každý čtvrtek.

Rožmberk, 1. na av. Fabien e Šehe
rtiúnn, 2. na av. Vojtěch-,av pounl.před
sv. Václave-|; trh nn clrleb nn “Altho—
lite; týhodní trhy kliduu robotu

Řoimltnl (Rounthelhl. na "„I-'ilípa&
Jakuba,2. o. sv. Jakuba dne 25. červeno.
týhodní trh Rudou sti-edu.

Rožmitál, !. v pondeliPo Judiko, 2. na
av. Filipe | Jakub-, 3. vpond. po Botha
Tčle, 4. ne ovat. Vavřince, 5. v pondělí
před rvatým Vid-vero, 6. ne Katchou.
Týdoí trh kai. čtvrt.

Ronalu-ek, !. v pood. po obrácení sv.
Pavla. 2. po rvatoduboich u'átcich, 3. před
ev. Bartolomějem, 4. po lv. Havle; tý
bodoí trh každou otředu.

Rychnov (Reichen), i. ne ". Bertolo
meje, 2. ne lv. Michale.

Rychnov (Reicheunu), výroční & trhy oa
dobytek: 1. ve středu po jméno Ježiš, 2.
ln den nalezení sv. kríie, 3. na sv. Pro
kopa, 4. nejvet, Matouše, 5. na av. Lucii.

Ilya-nov Ceský, ]. v pondělípo Božím
Tele, 2. na svatého Ondreje; hide pondeli
týdnl trh.

Rychnov Nový (Neureicheoau),výroční
. dobytčí trhy: !. v pond. po Hromoicích.,
2. po lv. Filipu . Jakubu., 3. před naoe—
bevz. ?. M., 4. po lv. Martinu; týh. trh
každe pon. na plátno, přizi . potr. věci.
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Řečice čom-ů (homme),!. v out.
před květ. ned., 2. v out. po nanebevlt.
Pina, 8. ne lv. ll. l-gd., 4. na ev. Sim.
. Judo, 5. ln " Kouřim.

Řečice Havanna-n (Kerdairečlcl.|. na
". Jos., ?. na ev. Vstř., 8. no sv. Matouše,
&. ne av. Martine; trh nn dobytá: každý
outer-ek.

Ílounlte, 1. ' pand. po ". Matěje.2. ve
Itř. pred Božím Tělem, 3. ve ltř. před av.
Havlem.

Šli-any. !. ve čtvr. po .v. Matěji. 2. na ev.
Zikmunda, 3. ve čtv. po ev. Prokopu. 4 ve
čtv. po ". Bortel., 5. v pon. po av. Vacl ,
6. ve čtu. po ev. Martinu. ?. ' pond před
Štědrým več; týla. trh hdd. 80b.

Sadská, ]. v pon. po jmenu Pěna Ježíše,
2. po sv. Janu Kn., 3. po ev. Bartoloměji,
4 po ". Havla: týdní trh kai. pon.

Sondu-o (Sundau), !. v pon. po ned. Re
miniseere, 2. po Sv. Duchu, 3. po ev. Mi
chalu Arch., 4 po druhé neděli odventní,
týlwd. trh nn. obilí každé pond.

Sázava. výroč. . dob. trhy ty autorky: 1.
před ev. Jos., 2. před lv. Anton. Pad., 3.
před nenebovz. P. Marlo.

Seč. výr. a trhy na none i hověz. dnb. Bdenní
svobodou: ] ve čtvr. po ev. Vítu. 2. v
pand. po sv. Jiljí, 3. na sv. Mort. bisk. N
oblli, veřlvo, vlnu . přízí: 1. ' out. vpost.,
2. v out. před ctřadopostim, 3. ' out po
Jndilm.

Sedlce, !. ' pond. po jmenu P. Ježíše, 2.
2. no ". Jiří, 3. na Pia papeže. 4. nn
". Michale arch., 5. na Alžbětu.

Sedlice. 1. ve stř. po čtvrté postní neděli,
2. ' pond. po nejsvětšl Trojici, 3. ve sti-_
po navštiv. P. Marie„ 4. na ". Bartolo
měje, 5 ne sv. Michala, 6. ne av. Martine
biskupa.

Sedlčany. !. ve stř. v střednpnah', 2. ve
Iti-. přcd Velkonoc., 8. ve stredu před av.
Duchem, 4. den po sv. Petru : Pavlu, 5.
rm ev. Jiljí. 6. ve stř. před ". Havlem,
7. na sv. Martin:, 8. ve stř. před Vánoc.
Týllod. trh, každ. stř.; tak mmná komoda,
totiž trhy nn len . plitno: [. osm dní
plul er. Petrem . Pavlem, 2. oamdnl před
“. Martinem.

Sulla Slnrč (Mattel), ]. v out. poev.Jenu
Rop., 2. v pon. po ev. Váchvu, 3. Ve nř.
před sv. Mart. _

Semily. l. \! pond. v středopoatl, 2. pred
not. Janem [ii-t., 3. po „. Jilju,_4. před
ur. Úlldřcjm. Týhoa. trh každý pú.

Srnoialy. !. na av. Háta, 2. na ". Vojt.,
3. nl av. Matouše., &. dne 15. list.., 5. d.
27. pros.; každý pat. trh nl dob. _

Sezrmlcc. 1. ve čtv. po jmenu P. Jon'še,2.
ve stř. před lučt. ned., 8. ' pond. po av.
Trojici, 4. na ". Bert.. 5. na av. Sim. .
Jud.; týhod. trh hž čtvrtek.

Sknllte. ]. na av. Matěje, 2. na lv. June
Nep.. 3. ne sv. Vevřlnce, 4. v pod. před
" Kaleřin

Bkellce 0:35. am velka, výroa. trhy
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na dob.: !. ve utř. před hmmm; 2. po u.
Filipu . Jnk.. 3. po sv. Vovřin ' i. ed
všemi Svatými. Týh. trh na obih, přal .
potravní věci každ. out.

Skull-č, !. první out. v poutě, 2. v outerý
avetodušni, 3. na. povy'šeni sv. Kříže 4. na
av. Lucii. Trhy nn koně : hovězí dobyt.:
1. ne den sv. Karl- Vel, 2. na první out.
postní 3. v pát. před květ. ned. 4 na

gmmřní-nl Christa Pina, 5. ne ev.!dsrt'unisk., 6. na sv. Lucii.
Slaný. (Schlan), !. ne sv. Filipa . Inkub

2. na sv Matouše po 8 dni, 3. ne. den
obětování P. Marie. Trhy na dnb. : Ldruhd
pnnd v postě. 2. ne den proměnění Chr.
Pána.

Slmčlln ]. tyto stř.: předkvětmed., 2. před
av. Ignác., 3. před ". Vildmon, 4. po
obétov. P. Mun-ie.

Slavkov (Schlquenwnld), !. v pondělí po
nad Sepmlg. 2. po jmenu P. Marie.

Smidary, [. ' out. před zvěst P. Marie,
2. v out. po or. Staníalnvu, 3. v out. posv.
Markétě &. 7 out. po natoz. P. Marie, 6.
' out po všech Svatých. Každou enbuto
trh na obilí.

Smiřice. !. ve stř. po Hmmnídch, 2. před
" Jiuím. 3. po navštívení P. Mar., 4. po
lv. Mat., 5. před adv. Každou elř. týhmh.

Smržov ka (Marche.-natom. ! ve etř. před
ev. Joao-fam, 2. po ". trhu, 3. po sv.
Market, 4. po všech Svatých. Týhod. trh
každou středu.

Soběslav. I. v pand po obricenísv.Pevln,
.lle v pon. před Hromnicemi, 2. pred sva
todušniml svátky, 3. po povýšení av. kříže,
4. před ". Kateřinou. Tuhy na koně lden
potom, trhy no havězí dob. od druhéhé pon.
' postě už do pon. po even?Trojici. pon.

Sobotku. !. ve čtvr. po 3 Král., 2. na velk.
out. 3. na sv. Magd., &. ne u. Blut, 5.
Ill ". Michal.., 6. ne u. Kati-inu. '.l'y'hod.
trh každ. sobotu.

Sokolov (Fulhamu), [. ' pand. před Sv.
Duchem, 2 po av. Jakubu Vég 3. na sv.
Michala; trhy na dob. kaž. 3. pon. ' hid.
měsíci.

Solnlce. !. na masopmtní pand.. 2. mg sv.
Jana Křtit., 3. na sv. Jiljí, &. na sv. Sim.
: Judu; týh. trh každé pond.

Sovlnka. [. ve čtvrtek před Hromnicnnl.
2. v out. před sv. Vůcl. týh. trh na. obilí
. dob. každý čtvrtek.

Stadlre (Suhletz), ]. ve čtvrtekpo sv.Jenn
Nop., ?. ve čtvr. po početí P. Marie.

Stalinovy. !. v outerý po novem root,
!. po lv. Františku Sonnnake'm; týhodni
trh Iuidó pond.

Stůl-kov (Starkotndt), výročnl . trhy na
dob: [. v první pon. v postě, 2, v pon.
před Sv. Duchem.. 8. v pon. posv. Voršile.
Připadne-li lv. Voršily na pondělí, drží se
trh toho samého dno, . druhý den na to
dobytčí trh; týhodol trh nn přlxi eplitno
bldw eobotn.

Mody (Surb), !. vo čtu. před Hmmm.,
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2. na rv. Jiří, 3. Vestředu po rv. Michala,
4. v outerý před IV. Martinem. Připadne
li ovatojirakýtrh na neděli neb avitclt,od
lodí se ne příští autorek.

Strakonice, 1. 3. ledna. 2. ve čtvrtek
\! ltřodopoetí, 8. ' out. po nanebevetoup.
Pinč., 4. v out. před av. Mari Magd., 5.
v out. o oaroz. P. Marie, 6. na den sv.
Šin. . fudu. Paltli některý :. těchto trhů
na neděli a rvátek padne, drží se násled.
dne, &jeatliže by trh na sv. Maří Megd. a
Vodňanským trhem etejnč podl, drži se ve
čtvrtek před lv. Mai-i Magd. Po celý rok
ve cti. dob. trhy; ve čtutek : v sob. trhy
obilní & ne báně zboži.

Strašecí Nové, (Neostratic), !. ve
čtvrtek před květoou neděli, 2. v ou
terý před naoebevatoupeoím Pinč, 3.
ve čtvrtek před nevitívenírn Panny Marie.
4. v pand. před end. strážcem, 5. v pon.
před rv. Havlem, 6. na av. Barboru.

Strašov l. na ev. Jiljí, ?. na sv. Martina.
Suůž (Neurtedtl), !. v pood. před ev. Ja

nem lířt., 2. na IV. Klteřinu; každý ou—
terek trh na dobytek.

Stráž (Platz), 1. v pondělí po rmrtelné
neděli, 2. ve čtvrtek po Bořim Tele, 3.
na sv. Bartoloměje, 4. na sv. Lucii; trh
na dobytek každý pondčlek.

Str-ůže [Wertenberglu výroční o dobytčí
trhy: [. v druhé pond. po Velikonocí, 2.
po rozeelůoí rv. apost., 3. před rv. Havlem,
4. po rv. Martinu; týhotlní trh: 1. ve
středu před Velikonocí, 2. před Vánocemi.

Strážov '(Dronu), 1. ve čtvrtek po ev.
Matěji, 2. po sv. Jiří, 3. po ev. Jakubu,
4. po rv. Martinu.

Strmilov (Trailer), 1. den po novém
roce, 2. druhů pond. v poutě, 3. čtvrté
pond. po velikonoci, 4. v pood. po Božím
Tele, 5. na sv. Jiljí, 8. na rv. líovla, 7
den po rv. Ondřeji, trhy oe dobytek Ital
de pand. od í. května ní do 31. října.
Trhy na obilí každé pondělí.

Sli-ibm (Miu), výroční & dobytčí trhy:
I. v out. po početí P. Marie, 2. třetí
pon. po velikon., 3. v pon.po rv. Vavřinci,
4. po ev. Frant. Seraf.

iteopnlcetStropnic hl. 5.ún.,2.Illmtod
out., 3. 6. lirt. každý Out. trh na dob

Suunkovlcqí. v pond.po nejrvčtčjií
Trojici, 2. na sv. Vavřince, 3. Ill sv.
Františka Ser., týhoduí trhy vždy v out.

Sukdol, v autory před rv. Havlem.,2 v
outorý před sv. Tomášem aport.

sumu.-rt: (Sonnenberg), 1. dne 1. květ
na. 2. na sv. Nirhaln.

Supí lloro (Geiersbcrg), výroční . trhy—
na dobytek: !. po hromn. 2. po druhé
ncd. po velikou. 3. po evetó Markétě, 4.
po rv. ilatouii, 5. po občtovůní Panny
Marie; trh tyhodní na obilí každé pond.

Scitec (Schůttenlwíon),!. v pand. po 3

Výroční trhore v Ceeliííeh.

llrůííeh, &.v outer! evetoduiní, 3. een;
Rocha, 4. na ev. Františka Ser., trhy na
dobytek od května neděle “do sv.blarti
na; každý pondelok a pátek po celý rok
trhy na obilí.

Světlo |. v outerý týd. po sv.3 Kritich,2.
na sv. Vojtěcha, 3. na rv. Bartoloměje, 4.
na av. Michala.

Sviny (Srhweinic), 1. den po ev. Trojici,
2. v nedeli po mnohe-vzetí Panny Marie.
Padne-li na ten den trh v Lihové, drtí
co o osm dní dříve, 3. ne lv. Frantík.
Serafinského.

Svojanov, výročníe dobytčítrhy,kteréžto
posledni driiae předpolednem: 1. na me
sopustní outerelt, 2. v out. před květoon
neděli, 3. ve rtředu přednanebevrtoupenío
Pinč, 4. ne rv. Dial-í Magdalenu, 5. ve
čtvrtek před ev. Tomášem.

Str-útku, 1. v pood. porv. Feb. . Šebert.,
2. po velikonoci, 3. na sv. Prokopa, 4.
Ve středu po sv., Martina.

Šanov (Schóneu u Teplic), 1. posl. out. v
dubnu, 2. v out před lv. Janem Kit., 3.

_ r pond. před vánocemi.
Senboeh, 1. v pondělí po nedělí Keottte

2. po všech Svatých; trhy oe dobytek
každý první čtvrtek v měsíci.

Štrobach, 1. v pand. po prvnínedehveli
konoční, 2. v outery předrv. lu. lířtit., 3.
v pond. pojmůnul'. l., 4. vúterýpo
vir.—ch o'vetýeh.

Šenfeld, 1. v pond. před rv. Bart., 2. v
pond. po rv. Martino biok.

Senllomí. druhepond.předev.lu. m:.
2 v pondělí před první adventní nedeli.

Čenllnda (Krimi Upe) í. druhepondčlí
po velikonoei, 2. v pendelí před n. !.
Magdalenou, 3. v pondělí po rv. Martinu.

Skvorec, výroční : dobytčí trhy: 1. v
outery před Velíkoooeí, 2. před ". Havl.,
3. před VůnOeL

Sluunov (Schlukenro), 1. v pond. po ne—
deli Okuli, 2. po nanehevrtoupeanánč, 3.
po rv. Vavřinci, 4. po rv. Matouš; pe—
dne-li sv. Vavřince neb Matouše v pand.
drží re trh ten samý den; tyh.trhy hady
čtvr.., na zelený čtv. | ve čtvr. v odv.

řichňtivqjí cizí kramáři . kmeelníri.
italie-o (Steckeo),í. vouterýpo iní nedeli

Vporte. 2 v out. přodsv. Jiljí, 3.na ".Tekíu.
Stěpónov, 1. dne 31. březnu, 2. na rv.

Bartoloměje, 3. v outerý před av. Havlem,
trhy ne všeliky' dobytek po celý pht
každou ctí-edu.

iren (Wegrtidtel),výročnítrhy.. dobytek:
[. druhý čtvrtek po Velikonoei, 2. ve
čtv- před ev. Vavřincem, 3. \e čtvrt. před
rv. Havlem, 4. po počdíl'. Norte.

ltoky (Stacked), ty pood..' 1. po rv. Joe.
2. po sv. Víta, 3. po rv. Vevřinci, 4. po
yioch Svet., 6, po početí?. N., 6. po hrom



Výročnt trhove v Ceohn'di.

i'm-l, 'Výročnle trhynn koně.dobytek: pout po jmenu Ježíše, 2.
dne 8. květen, připldne-li e\t'ttck, let!) v

pedne-ll 8. května v pondělí,o
týdn .ldčji, 3. V ponděli po tw. Bartol.,

_pedne-Eolv. Bert. na pondělí, tedy příští
ivlllov, 1. v ponděli po nedělí Lhtare, 2.

n nv. Vite, 3. v pondělí po 5\. Vidinu,
4. v pondeli po ev Lucií, knidou středu

týhodní itrh.Tito-',! ..naw Řehoře,2.na ev.Urbana,
3.vpond. před ev. Bertulom.,4. na e\. lla.
vll, 5.11: ev. Ondreje; padne-li některý
| těchto trhh nn nahotu eneh jiný iidov.
cký evitelt, dril ne příští středu.

Inchov čili Dřevňov (Tacheu),! v
pondělí po jménu P. lednic, 2. po květ.
neděli, 3. v pondělí po Božím Tčle; trhy
týdní každou středu | pátek.

'l'nplů (Tepl), trhy na kone n jiný doby
tck:1.\e středu před Hromníecmí,2.
před Velkonorí, 3. po Jubílntc, 4. po nv.
Iilinnu, 5. ne IV. Jiljt, 6. \'e ntředu před
cini-kým poevicenítn, 7. ve ntřcdu před
Vinech trh ne obilí klidou středu.

Teplice (Teplic), ]. v pond. po sv. 3
Kril., 2. po nv. Junu liřt., 3. po sv. Jiljí,
4. po ev. llevln; hlnvni týhodni trhy v
outer-ý keidčho téhodne : ty'dni trhy kni
dodnnč. První hlnvní týhodní trh \“ kei
dútn měnící je spolu trh na dobytek.

'I'oplleo (Wa-helsdorl). [. v outerý po
jménu P. leide, 2. po nnnnbevstoupenl
Pinč, 3. po nenehevnetí P. linie, 4. po
rtech Svntých; týh. trhy heidý enterý
na plátno, přízi : len.

I'm-in ('l'hemíenntedt).!. v pond.po
ev. 3 Kulich, 2. první pond. po veliko
noci, 3. ve čtvrtek nv. Petru e Pavlu,
!. v pond. po \v. iclm.

fejn lloriův (Bi-choleteieic), I: v on
terypřed Hromnicemi, 2. před Svatým
Petrem . Pavlem, 3 po povy'ient n.
lilie; týhodnt trh na ehiltluidou sobotu
po celý rok.

'I'ejn nad Vltavou, (Ioldeutetn),I.
dona. květen, 2. the 25. července,3
dne 21. n'ří, 4. dne 25. listopadu, trhy
pre poutnlky dne 19. brune . 15. čer
m; týdnl trhy nl potravní včel klidne
středu po celý rok.Injnoe ||!on (Hnehovteinie),t
na den lv. Metdje, :. ve čtvrtek čtvrtého
tehodnepe velikonocí,3.ne "Jm Křtit.
4. den po nv. Mich-lu, 5. ne IV. Tomík;
trhy u dobytek o druhém trhu ten samý
den, o čtyrech oetetních den před tím.

'l'qlnlco lab-Iti (Elbeteinte),!. v
pand. po 3. líriltch, 2. po květnd neděli,
3. venpledev. Duch.,4.vponipo
lv. Jun Kltitell, 5. v out. plod lv., Bu'
tolotnčjen, 6. po lv. Vid-“I.
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Telnice Funen-kn (Jungferteínic),!
v pond. pred llromníeemi, 2. po sv.
3. před neroz. Panny Nitric. Na sobotu při
padlý trh drii se příští pondělí.

Tallinn (Tlucising), [. na zelený čtvr
lelt, 2. dne 1 května, 3. druhů poutlčlí
po Sv. Duchu, 4. ve čtvrtek po nero-ení
P. Marie, 5. ve čtvrtek po lv, Martinu;
6. ve čt\ rtelt před Vánocemi , | druhým,
třetím a čtvrtým trhem jsou trhy nn
bytelt spojeny , týhodni trh každý čtvrtek.

Třeboni-once (Hohenbruck),výročnln
dobytčí trhy: !. ve etledu po ohňeenl'
nv. Pavle, plane-lí ale etl-.netu-vadu
drit se trh \ príhtí středu, :. m promě
nění Chriztn Pine, 3. na sv. Kelme I'

Damiana, 27. nhl-í, 4. ne ev. Keteřlttu,knidý čtvtek týhednl trh.

Třebeilce, [. v sobotu po miedopoelf;
2. v aktivu sv. Petra \\ Pevh', 3. na sv.
Františka Ser. _

Třebentec, výročnttrhy na dobytek: "i.
ten den po llromnieich, 2. na sv. Jiří, '3.
v pond. před protnčnčním Kr. Pina, L'
dtm po všech Svatých.

Třeboň (Wittingen), !. na lvetého Fili
pa | Jakub-. 2. na ev. Jiljí, 3. ne sv.
Tomáše. _ ' '

Třebon. (Je-luk (Bohm.Trůben),1. na
sv. Matěje, 2. v outerý po vstoupení Pinč,
3. na sv. Vavřince. 4. na sv. Matouše.
Před každým trhem je trh na dobytek.
Trh ne obilí každý čhrtelt.

Trmice (hit-mie), l. v outery' po Veliko
noci, 2. v pondeli po Regale, 3. po nvetčm'
Michela, 4. po pečeti Panny Marie.

'l'rntno\ (Treuteneu),výroční \\ trhyna
dob: I. on obrdceni ev. Pule, 2. po ".
duelu, 3. ve. čtv. před Sv. Duchem, 4. na
sv. lek., 5. na ev. Michela, 6. ne rv. Alžbětu.
Všechy trhy, : výmínkou nvetod. trhy,
drží se první pondelok, na který tu ela
vnont padů, jinak nialedujtci pondaek )
| trhem nn ev. Joeehn ev. Alžbětu povole
ným na koně n hovězí dobytek, pek
li-by trh na koně o nv. Jenda ! Chru
dim.-kým etane padl, drží se v Trutnově
ne pondelok před tin; mine ty jen
každé pondělí | čtvrtek týhodnl trh na
obilí, přízi : plittto.

Tučep. 1. dne 21 krát., 2. dan_30.zaří;
kežd pet. trh ne doh

'l'nrnnv, [. po 3 luilich, 2. ve diodu
po utředopoetí, 3. před svatým lanem
Křtiteletn, !. po .v. Jiljí, 5, po Božím
Tělo., 6. před proměnám Clinthruta Pina,
6. před vletni Svetýtni.

'l'nlltov, výroční . trhy na dobytek: 1.
druhý čtvrtek po Velkoneci, 2. první čtvr
tek po Božím Tele, 3. první čtvrtek po

\ ev. Prentíilm Sant'., 4. v pondělí po po
čet! Penny Int-ie.

. ..„ 17 "t
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Týniště, výročnítrhyjta dobyteh:_t. v
on. _po nej-v. Trojici, 2.. na av. Luk'lše,
. nn sv. Vavřince, 4. na av. Tomáše. 6.

velký týhodnl trh v pond. po květné ned.
Týhodní trh hidý pondčlek. .

litvtnn (_Uíttwe),1. v pondělí po rv. Vito,
. _o nv. Michala.

vne! (w.-le) , výroční trhy . na do—
liytek: ]. Vo střcou po IV. 3 Krůllch, 2.

' “'"-man po rv. Vdclavu.
VQn-beřlce, !. pátý čtvrtek v postě, 2.

'n'-'n Anna, 3. na IV.Frant. Seraf., 4. na IV.
Bnihlddó pon.týlntrh nadob.,vlnu. příxi.

Vartemberk, viz Striže.
Volciin, !. na ovntéhoJosefu, 2. v ou

torý svetodnšnl, 3. v pond. po av. Havlu.
Volit-lnice, !. na zelený čtvrtek,2. ve

čtvrtek po nanebevntoupeníPinč, 3. na lv.
Mel-í Mngdnlenn, 4. den po dněičkúch.

Wuv-rx, [. v pondělí po zjevení sv.
Michala dne 8. května, 2. ve atředu po
mtém Petru . Pavlu, 3. ve ctí—eduposv.
Butoloměji, 4. na rv. Šimona . .lndn, 5.
ne u. mím bink.

chgřlce (Wemtndtl),!. ne av. Vojtě
dn, 2. v pát. po nv. Markétě, 3. na av. On
dreje, 4. v pon. red sv. Havlem. Týhodní
trh každý outereE.

Veneli nad Lužnici, !. veatfedopostí,
2. ve středu po nancbevstoupení Pinč, 3.
na sv. Prokopa. 4. ve středu po sv. Fran
tí'n'ko _Seref., trhy ne vlnu: 1. ve čtvrtek
po rv. Filipu & Jakubu, 2. ve čtvrtek po
ov. Jiljí. Trh nn dobytek od Velkonoci až
do Sv. Duchu každý čtvrtek.

Velel! nad Cidlinou (Hochwnnelí),
i. na sv. Matěje"nn všecko zboži . doby
tek, 2. na N.Vojtéche na plátno : přízi,
3. u sv. Jan Ilit. na všelijaké vbodl &
dobytek, 4. v' outerý po rv. Vavřinci na
zboží". dobytek, 5. na uv. Michal-, 6. na
.v. Martinu nn příti . plitno.

Vejprty, !. v pond.po BožímTěla. 2. třetí
pon. v červenci, 3. v pon. po nar. P. Mur-ie.

Vlllllteln, 1. v pondělí po sv. .lnnu lít-ti
m'a. v pondělí po lv. Michala.Od bře
m a! do 'líjna hide poslední pondělív
milic! dbl). trhy.

Vilantice (Wllomlc), !. v pondělí po
*mm Jill, 2. před svatým Havlem.

Vlllmov, !. první čtvrtek v poutě, 2. ve

čtvrůo letnictch, 3. ne ".Vevflnce, 4. vedtvr po sv. Martina.
Vinter-li (Winterberg), !. ve sti. pred

Velikou. 2. ne Mtdho Prokopa, 8. alf-"vý
Binolo'mm, 4. n' sv. Martina.“ 

Muito Březí (Willi-chblrken),!.
iii-v. Apolíníh, ?. nn' nv. Ludmilu, 3.
lt. lv. Mikulčic, po kddd I osmidenní
nehodou., Velké týd'. trhy? ve stř. př'c'ď
Velikou., ". Duchem : Vánocemi; týdní
trhý 'na obilí, hov. . vepř. dob. kai. stř.
rudntlirvštek, odbývl se trh předch.dne:

Výrodnlatm v Cechtclu

Vidím !. v mno . on., v_ on. to
Velikodool.3. v oďLpř'eddlňeligřstůdÍ'
4.v pondělí před Sv. uchem, 5. ve'

“to po sv. Jiljí, 6. na dušičky, ?. v druhé
pondělí před narox. Christ. Ping, Týd'pt
trh kaid.sobotn. _ '

Vltavice Dolni [Unter-Walda),'l. na
obrácení sv. Pavla, 2. v neděli po 'v.
.lann Krt. Týhodnl trh každý čtvrtek. "

Vodňany, výroční . trhy na koně . ho—
vězí. dobytek: [. třetí outerý v posté, 2,
v outerý před svet. Janem Napomnekým,
3. na den rozeslání lv. apoatoln, L*tcn'
den po narozeni Panny Marie, 5. na n'..
tou Barboru. Velké týd. trhy nn dob.
ty out.; 1. druhý po jmenu Ježíše; 2.
druhý po Velik.,8. pred e_v.Havlem.líný;
outerek trh na obilí & potravní věci. " '

Volary. (Wallern), I. ve čtvrtek před
květnou neděli, 2. na sv. Mikulčic.

Volyně, !. vpon. po obricenírv. Pavla,z._
v pon. po nanebevst. Pinč ; oba 9 dni, 3. v Out.
po moebevz. Panny Marie, trvi 8 dní, 4.
v pond. po všech Svntých 3 dní.

Vottce, 1. ve čtvrtek předkvětnou neděli,
2. ve ntředu v křtiovém témdni, 3. ten
den po navltivenl Panny Marie, 4. u_nlv.
Vavřince, 5. po mm:, P. Marie, 6. na
sv. Frantitlíe Ser., ?. u. sv. Petra : Al—
kantary (19. řijna), 8. ne ".Tomáioepost.

Vožice Mladá (Jungwoiic), výroční
trhy na dobytek . rozličné xboii: 1. v
outerý po IV. Petru . Pulu, 2. po zvčgto
vůni Fauny Marie, 3. po ev. Vojtěchu, 4.
po nnnebovntoupeníPMS. po Božím Tčle,
6. po nenebcvnti Penny Marie, ?. po ev.
Metouii, 8. po nv. Hobartu.

Vrana, 1. dne 21. březen,2. on.". Jana-
Křtitele, 3. druhý den po av. l“ntonši.
Malo trhy: !. ve čtvrtek po uv. Filipu ..
Jakubu, 2. den po ev. Bartoloměji. 3. ve
čtvrtek před sv. Lukášem„ 4. ve čtvrtek
po sv. Blrbořo.

Vraj! (Freiheit), 1. v outerý po přenetool
ov. Václave, 2. po Božím Tele. 3. po nl
rozenl Panny hluio, !. první 0ther
adventu. „

Vrch .v. žene-nana (Weinberg.
1'. v pondělí po sv. Trojici, 2. první
ponděli po neděli po av. Havin.

Vrchlabi (Bohenelbo), 1. den po nv.
Matěji, 2. na lv. Filipa a Jakub., 3. den

. po Vevtlncí,4. ne av. Ind. Týh.trhy vtdyr
v outerý : v sobotu nn ronličnd obilí nveřivo.

Vroutek (Rudig), trhy výroční&a do
bytek: !. ve středu před květnon nudil,
2. ve čtvrtek po nv. Jenn Křtiteli. 3. ve
čtvrtek po sv. Bertolomčji, 4. ve čtvrtek
před pod. P. Merle.Mý: out trhnlobm.

Vier-by (Neumarkt),t. ve čtvrtek po
nedal Kent-te, 2. ve čtvrtek po Božím
Tae. Trhu obllle dobytekkntdonM,



Výročnltrhu! ] Čechů.

Všeruby (Viď—Dyt; u av. Bllíeje. po 8
dni. 2. m'u. Markétu. 3. no sv. Filipa a
Jakub... 4. no ". Michal., po 8 dni,5. na
.a. Hltullie. . '

Vynkč (Hochlhdt) L v ponddh'po Qua
llmodogcniti., 2. ptte' poud. po velikonoci.
3. ' pond. po ". Prokopa, 4. v pand. po
mehon. ?. Muže, 6. v cm!. po narot.
P. H., 6. v pondeli po Iv. %imonn . Judo.
?. v pand. po ov. Barboře. Uhodni trh

"každou sobotu. Šarm), b trh' ' Brod (Boh n 1. Ivo ' :
É. Burmlomčja. Trhy na ddočgťwLna
av. Matěje, 2. n. ". Junta., 3. na zelený
_čtvrtck, 4. v pondělí po sv. Trojici, &. na
". ll. _ lenu,6.m u. 'unom . Jndu,
7. na lv. omtšo; týhodni trh klidý pon
dělok | dobytěím trhem :. letních měsíců.

Zábllll, l. na sv. Florian, 2. n. Stětílv.
Jan 8. na av. Ondřeje.

lidi?; (Stimul-r), !. v únrý po 3 Kršl,
8. v outerý po untodušních "luzích, 3.
na ". Martin-; trhy týhodnívonurýupit.

uklidit., 1. ten čtvrtekpo Itředopoatl,2.
nn ". Vin. 3. ten pondelek před ". Bar
tolomčjcm, &.m n. Havla. 5. ns tv. On

ťojekžvouurý každého týdnelrhnndo
, Zimy, bidon ctí-adutýdnltrh.
' lámou: (Friodbarg),v. Frimburk.

Zdomult , 1. ' pandu! po Hnanicích, 2.
po rv ilipu .Jakubu. 3. ve ití-odn po uv.
Prdopu, 4. v pondélí po mnohovuti P.
M&voůedu po".Vdclnvt,6.70
ltředn po vhá: Smich; trh týhodnl kaž
doulthdn.

wm. ]. vouurý vdlkonočnLZntrv.
8. na I'. Kuní-inn.

Zbruhv (Kom-l). !. dnoL dubna.a.
' pol-lilipolv.Jmnlepojnčnu
PannyHui.. L po „. uuu. hladoví.

anolnvlco, 1. v autori po anielch,
I.ponedčlilu poldnšapolv.
Trojiclpt. po mvtnnní Panny Huh. 5.
vpond pou. Vai-inel, 6. v ovary po
.v. Violana, 7. no sv.Kateřinmtrvdddnl,
8. na tv. Tomil. upoutalo.

Wthe. výročnítrhy u.. rulllčnčkn
můřůč lboil' I golu trhy n. dobytek: !.ve čtvrtek před roumioo ' 2. ve úřado

3. po nalezenírv. a 4. den před

zašlu (něm:), 1.druhýpand.po Veli
i 2. v ponddlí před sv. Martinem;
trh na chlčb_hid' autorek.

man. n.Ondřequnnn-nobdnotl
Fomin-le. Druhý.třctí hlodat;
trhhidý pondelok.Imč,l.mu.llmtudm6.dmn,l.n
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mamuti-.Pqtrh : vontarýpřul
' teleným čtu-than. ' od půd Vlnooami.
Zvlkov, výroční trhy ' pand.: l. po lv.

Vilemína. 2. po Bošín Tue, 3. po pov-ý—

lom'n.l.řížatpon.m;trh tý.hodm' na ob'í, len.. příll . rozličnlpoo
travní věci každou středu.

Zunherlr (Senůwbag), vil-oč.. dob. trhy
ty pond.: 1. před bromu., !. před Marii
Sušinou, 3. před lv. Havlem; hhvnl týh.
trhy nsvlockozbožlvpondčll HYGI—
konocí, před Sv. Duchem.ptod Jdaocomi;
kůdd pondeli : čtvrtek trhy nn obilí,

Žandov (Ssndnu), !. v pondeli po"jinám
P. ložnic, 2. tl'etl v posté, 3. po ". Anto
nímu1&. plod ". Vichvem; dobyty viry
hidý slední čtvrtek v měsíci od dnor
nž do once listopdn, týhodnltrh W
pondělí.

Žatec (Sm), [. v pond. prod obru. ".
Zve čtvrtekponcdtliOknlL3.v

pond. před Sv. Duchem, &. ' pond plul
naraz.P.Muris5.v pand. lied lv. mnu.
trhy chmelové: v září, v říjnu, linopidu
. prosinci každý čtvrtá; od 15. ll do
81. říjnu kddý vladni den.

Žebrák, 1. ve čtvrtek po jménu P. Jdt'le,
:. na " dušnl ontorý, 3. na sv. Vavřince,
4. n. uv. mono : dudu.

“minout-dt). Lu diodu po jménu
Pins J.. 2. v pondčh' po sv. Janu Nap.,
3. ve lttedu po narození P. Mario; trh na
obilí klidou středu.

telesnú nud- (zum-.). trhy" obal
. dobytek: ]. ve "dodušm' Guten-ý.2. n..
". Vendelína dne 20. Hin Měl-llby po
dodnójh' trh na lobotu neb nedělipodnoutl,
odbývá u ' pondůlí na to.

Zune (Schola),1. v outpolv.JíH,2.v
outer! po ". Vid-vu.

the: (Schan),l.v outorýplod".Fillpem .
m..1 ' outer! před ". Bartolomějem.

ikonkou!-roční . “bytě trhytlwpondo
lvuých I Ulich, 2. out. Filipu|

szkubu. 3. po lvl-těmNirthy lu doby
tek každých čtrniot dni druhů!—
terh posmlhwjiai donnnuln

Žiželice, 1. ve středu před tv. min: 2.
na sv. Vím 8. v pondělí po narození I'.

tuby,:.den„n.amalmp
mvttivcni P. Marie. 3. den po vlnachSvo

_ týdnny'hodnítrhdon pht vuni Sva-L
Zlatka (Mu), 1. ' outarýVeli !.

v outerý nstoduinl. 3. ' pond.
Burt., 4. na ". Šimona . Juda.

zahradni-i . dobyttrhyvečtvrtky:
I.lindHronn..2. phdn.Vltcna.|iod
mob:. Pan: M.. 4. předvlomlŠumná.
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Arad, na neděli Jodika, ll. čefvence,
_,srpna. 4. listopadu, 2 dní před um velký

trh na dobytek.
Asad, v Pebl. stol., nl vstoupenl Páně, 20.

srpna, “. linlOpndu n dva dni před tím
' velký trh nh dobytek. '
Buju, v Bač. atol., 24. dub., 24. července,
. 21. nm a 6. pro:. a den před tím trlt na
' dobytek.

qumot, v Nikam. .ntol., 6. ledna 24. .dub.,
. in_sv. Duchu, 24. 'srpna, 24. “H tt 11.
, listopadu. . "

Bánovce, v Ireně. atol, první neděli-po3
.. krlllob, na neděli Sexagesima, 24. dubna,

na neděli nv. Trojice, na sv. .lnna Krt., na
_ ungbovzou P. „Ilut-l:,,29. srpnu, m Šim.

: Juda,- nn ov. Lucie.
. Qlov, \! Sutil. atol„ 22. února, na ned.
SmegB-i, června, !. záři, 21. pro:. n
5 lllli před tím trh na dobytek.

Miou—p.- v_llont. ltol., nn ned.Scxagcsíma,
na neděli kvalitou, najnedčli Rog-ne, na
_av,. qul'ince, ll. listop.

E_odmv, v Trenč. stal, na dv. Řehoře, nn
' den nalezcn'l sv. .ltHie, 26. srpna, 24. li

stopndu.
Dělo, _vSpiši, 22. ledna, _na neděli Rogatc,
' lá. července, 21. till-l, na ". Tomůlic, v
“band. pted' advent . „? dní před tin? trh

wa dobytek. '
Iti-luh, v Trent. stol., 24. února, ]. ltht.,
' ?4'čarvnn: uit proměněni Christa Pána,:l.

_túH, _na Šimona á Judu.
Biče, v Trone. stnln v pondeli po ohrácenl
v sv. Pavla, po_ sv. Filipu n.lulmbu, Svato

dušní, 'pn povýleni gv. blíže, po všech
Svolých. '

Bubl-ovec Velky, v Lipt. stol., nn ned.
' lmolt., 16. kvdtpa, ]. null-l,19. listop.
Bodltůn'oveci, v Suši. atol., 17, lodn, &.
v “mm, 25. dubnu, “začervegce, 28. "pm,

?i. Hjna, 23. liuop. '
Mno, nn nedeli Limo, tu lllodu pred

sv. Duchem, Mii srpna, 30. listopadu. Vý
,' kladni i na dobytek spolu le drtlvljl. _
Březovic, v Nitr. atol, v pon ' po třech

Iiriliclt, v, pond. prod popolcun _nn zelený
čtvrtek, v potulell pred Sv. Duchem, v

pondeli gol-ed u. Jine-ul Krt., v pondelipo av. tépánu králi, po av. Mamutí., po
.pv. Ema-.'Výkhdgl (na dobyta vpoho.

rml\ujl— =. !
Budín, l. Mann,-27. čom-, M. um, 80.
,':liam ada. _ :

"$$. Báňská, _25.ledna, ?. květnu,' . islo . ' . - 

"556th FPomžultá, 43. ledna, v,p_opdéll
3410 kvalné nedeli, na _nv. Trojici, 10. up.,
.. ul „u_- Tllulnuěo v _tll'i. .- .
('ttčlillto, 24. únořn, nit něděli Rogulo, na

a'. ladislava, mt stěn nul. Jano, I'll av.
“mm, na íhjomliio.

19. Chtělnlce, na av. Fabiana n Šeba-tiun,
na sv. losem, na neděli Miserlk., na ".
Jana Křitelc, na av. Bartolomoje, na uv.
Havla.

Čtvrtek, ve Spili, na sv. Ducha, 28. lin-.
Darmoly, 6. ledna, 2. únoru, nn neděli

Liitare, ]. května, 24. čet-vm, 20. trpnn,
20.1.lH, 21. listopadu. _

Debrecín, 17. lednu, nn ".Antonínnpom.,
24. dubna, 15. srpna, na sv. Diviše, adm
dni před tim trh na dobytek.

Dětvl, ' :vol. atol, 25. dubna, 24. června,
24. till, 24. listopadu . vady den před
llm lfh nl dobytek.

Dobronh'm na sv. Pavlu pounlev., nu Sv,
Ducha, v pondéll po nv. Trojici, na av.
Matouše, na sv. Barboru, vldy don plod
tím trh na dobytek. ' "

Dobšlllll, 2 února, 12. květnu, 1. Inn-,
Fl. prosince.

Dubnice, 24. února, na nedali Qouhnod.,
nl sv. Jakuba, no uv. Michala.

Fllckovo, 6. února, 25. ham., N. lrpna
a 19. listop.

Frajšlak, (Galgocz), 25. lednu,. na neděli
Látare, !. května, na SVll. Duch-, 29.
červnu, 10. srpna,“22. ziH . I. lid. '“

Hungary vl: .lngnry. ' “ .. ' 'lin auta, na sv. Duchu, 20. trpnl.
Gemer (Sajo—debr), 14. února, v outorý

pred Velikonocl, 3. “července, 17. pro-luce
. vldy prodali den na dobytek.

llnnůšovcc, Sunži.ml., 6. lednu, u. du
- bun, nn nealini Duelu SV., 27. Ill-I, 1.

listopadu; 
l—lollč,III obrácení ". Pula, v autori po

thslmod.. vouterý po Misa-lk., na mne
sldnl IV. npostolil, v outorý po 20. lrplu,
16. říjnu, 11. listopadu. - -_

Hrabuůlce, (Ihpontal'ulvl), 25.
květnu. 4. Hina.

Hamann, 6, února, 26. března, na nedali
30380, 29. červ., 14. citi, !, “Oupidll,
v pondělí před nar. Ch. I'. .

Ryby, v pondělipo obrácení sv.anla, no
zveslov. Marie, na den Bonito 'l'čll, v“
pondeli po av. Egidu, ]. listop.

Ilava, na av. Dorotu, no zvěstování Panny 
linie, nn vslouponi I'., na Boli Tělo, na
av. Mall Hagdnlenn, 1. listop.

Jagary, Gajary, v Prešp. atol., na neděli
Litina, na Bou Tělo, „na počali Pinot
Marie že ovýšení aut. “Hle, v pondělio sv. 0 i, ]. listop.

.Icqěnvn, na av. Apollon., 27. dubnu, a.
sv. Jana Kn.,-_na sv. Egid., na sv. Alžb,

lla ušany (hpi), v Šariš. stol.„ 12. Hu.
komet, 12. hlezna, 10. května„ 10.

srpna., 25. lil“ 25. lislopadu a dva.“

.

lednu, (:

před" tím vella u'hy nn dobylclt. '
Kemtnr, pl'i Bndrogu, 20. února, 2!

březnu, na sv. Marketu, nn prom. Christ.,
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Nm, na sv. Birtolomůie, na puýýlml
". Klín, 25. l'utuud

Ileůmurl, m u 'lnronvit, pnni nes-_
“li po ". Trojici, 3. května, 14. all,
13. prosince.

_Klůůter, \ Turci, 9. lednu, \ pondeli po;
-IV. Duchu, v ne-léli po sv. Michala, un

lv. Ritchie.
Komárno. pli Dun-ji, 1. května, 9- Č"—

na, 4. Piju-, 30. listopadu
Komjutlce, noh Komjaty, 15. června, 26.

19.1inopudu. treti neděli adsautni.
Kostce. u ov. Fabii“ : Šebestiána,|.

ivana, nu den Bollho Těla, 15. srpna,
na sv. Kateřinu.

Komtuuy, Nitr. atol.. na neděli lwčlnou,
. nu \\WuponiPine. na ". Vutince, \\

sv. Iuéje.
WM' 0. května,2. srpna,ve čtvrtek

po ». Iiclutlu.
Krupina (Kentu), un\\. Dorotn,na květ

llon nedeli, na neděli Emndi, na \\. l'e
tn . Pavla, na sv Bartoloměje, nn Šimo

- u . J\ul \n neclóli pred Vůnopl \ ruly

8 dni "qu Umtrh na dobytek.Kubinll ohni, v Orava, na nedtli Sen—ge
, lin-,nueedw Pul-\, na sv. Jana Kl'ti—

tele, na narozen! Panny Marie, na svatou
-Allllótu. \idy násled. pondeli : hgdjg

-, unterclt ul ". Hutehnysi do hrane nedélc trh nn dobyiei.
Kyncl: čili Gym, na nedůli lmwluvit, nl

nedeli I."-late, první neděli pu rv. Tro
jici,l- am. 21..h'jltt

Leopoldina. na neděliom. n'. mai
, Emu-l_i,'na neděli před n'. Duchem, 13.čmence " 21.18"
_lomáryVel. (iron—Schutz“), vPrulp. stol,
\ pouti. po Král., duv. chol-c,\!pand.

po nedali Houf-tp, na :) J\kub. p_lefl
. .w. Halouš., o sv. avi., po IV urtiuu.
Luke. na 3 vile, \ pand. po Judika, nn
_ den nanho m.., 25. července, 29. nm.

be\uč,1.lc__dnn,. na ned. Judike, 2. Etr' \chcq18.l(|'nl
I.Ibo\'a (Lublani), \e S ili, nancd. Sex., na

nc'd. Palm., na ned. malí, '$. cervence,
__:. nobeuuí hun) Marie, na ned. po ".

Ilmln, \in sv. Mikuláše.
Měl-Mc, na sv. Valentin-, na \v. Stani
' slava, :. E_ervunce,ln povýšeni n. “Hle,

' rencq
l_lkov, na ned. Judih, 2u.č_em1|, 19.

' “srpna \ 19. listopadu.
Malé _Topolčnny, 6. leden, 22, březen,

1. lu-ělmál. června,24. npnen- 25."stop.
Mal Vnrnllht,17. března, nn ld. čtvr

"\ l_íl.čs\rnn,1.lm, &."dopadu 85.

'Matčjorcqismsplní,“o.horu, a. ten-\,., .
Mich—Pneu, v- lomu. \tel. 2. anon, ne

ned.Palm., !. hun, IS. červ-l, 15.
ll'Pltl, 16. "in, Il. ..
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nMIjma, \ Nitr.atol ve mdupo obrůcuill“
sr. Pznlu, po av. Josefu, po IV. Dn
po 9. Jakubu, po nemz. P. lulu, po '
Šima Juolé, po nv. Mikulm . údy !,
předešlý ou'turý trh na dobytek. "

Mlškmm, 16. února, na vnoupeuq Pina,
nn \\.Samnelc,18.I-l]ns,16._prou'nee. .,

Močonnk, 28. Inn,cd29. brezna, \\ |? '
Latislava, na sv..Bartolomea, na "albu
\'uršilu, nn sv. Klemenlu. dhipl'od'ťm“!
lrh na dobytek 

Modra, 2. února, na ned. Mineril.,Il dor
ma, na nod. po sv. Mlomůji, hb IV.“-'
Matouše,1l. listopadu.

\Iorn\co, \ Tehov. stol.,voulerý plul oči
Z—toúnimPanny Marie, pted květinou .e—
déll, pred av. Jih'm,před sv Pamuřo
\'lem, pred sv. Jakubem, pred tv. liebe“
lcm, předvšem!Bntými, plod ly. “I. i

Jlormcc \'„elk 2. červenec "* ' ' ' '
Mušnň (Wículburg),!&cervme,GIM'

na ned. po 5\. |?
Nloůovre,v Turci,na ".tma-'.. fůůj—4

stiana, na lv Stanislav-, nn sv. Trojici
nn prom. Christa Hm, tn bv. latu-Ie
!. listopadu, vid; V pond. trh mdobytel.

Ve utředuvýkladnejal-marky.- _Pluc.aalt půst\ out. . ve Na trh nlr |
Nnméeto, v Oruv.,v peutpe první ne

aa.mp0 s Knud-',\. nv.“'b'—'n \\ \\.
Nš'meckůLlpée, %. ledu, \\ m.,.

24.červn :|. na. prolhue.
Němenu lm atol.,nuineho !. Ml.,

nnned.vlat.-mami.dubnamin.“
6 srpna, !. listopadu. .

Néreďhůx, 10. lednu, act—vln, ll. nil13. prozince. ' - :.
Nitre, 10..ledna, na ned. Ohli, u lil

Boilho"5,01 čel-mia .lt-, 81..
prosince 'MVMM—

1

Nově Bělín,vcspui,

todutni,19. listopadu.Nova Ves, ve Spiši, 86.-únorgm nL:-\..
neu Punny Unie ll. line,—du.

Nme Město nad Řymcl, \. pand. '.phl uv.-Doroteu,ve\uedupo WM.,
\- pand pu ", Jil-i, před lv. klub-,
ted Knlist,14.mrts, $"“-'

N (EngemmVlhqvpuudťcuBun\\ Bemiuieeeru, po

na svete ulntpoud., pu "„Trojid, pu uv,
Prokop..,'pumotu-I P_ “mv-popr;cn“. lichalu. pb mch BVM,

Now Zámky, 14. února,na hac-eu lol.,
první ned.poN. Tající,u ".n—\,
. u u. Lucii. . 
03 _uny,na květnouned v ned. .mn.
-Flipuu.tuknhtl, po.-v. nn„Hil-Ilit
(brilliantmuřm "aby
. a. čel-učme I. 4 ,- '
Oiďnny, cmuo [ ún.., “tam, 10..;rpui,80.Ailtopudu,„,-.
Pall., 2. únoru,%. hrtan,.: u „. Trojipi,

2. července,16 srpu—8.M&M
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Pitkgn, 23. dubna, 24, erpns, 28. října,
15. "p'm'elnee.

Pepi. ng Josef-, ne ". Medard-,na denv.?m, na sv. Leopold..
Paynek, 8. unora, v oul. velkon., vomery'

entqdušní, 22. července, na av. Ang-nam,
ne' u. Fren 5. livzopJ

Plešlxňc, 7 en. atol. 22. února, 10. dub,

Pleteme. vaol. vtol.,
vence,10bhjne,29

12. března, 12. čer
.pl—oe. . vždy před tím

Ryba".dyb G 25.ldn 10.v einem, e a, srpna,ma,.,
Pollolhec, ' Splitu obric.ev.Pavle,ne

nad. uhnou, v pon. po vv. Trojici, vše".
Wadeuvidv. f. Marie, v pond. před lm.

Pound,“ v Spin, ' půl. po ned. Judita 15.
mne a 6. prot

Polak, 7. biomu. ne ned. Bandi, 29. čer
vnl. 10- upne. 8- vma—

l'moy. ' p_ondčh'po novém roce, po

velikonoei, need. Exe-ldi. po :; SMarlm,po. j' ' 'Ente, vie "tých
lvfdn ve čtvrt. před ta': výkledm'. trh
:; do nek.

Prům. “Mid, ln ned.Reminiscere,
M a. Jakuba. ne ned. po etěti sv. Jana,
» II. Emei.. MIV. I'd-Lie . týdenpřed
tím nh na dob.

I'm Sldhmkč. na na! polv.Řehoři,
ne ned. 24. červa na ned. po
m Bowlu, vid, daný den před tím velkéna

Pamir. na ned. Qwhnoclog. v pand. po
en- Jenn líh., čtenou ned. edveutm'.

Prešov, 27.1edne, na av. Trojici, 10.srpna,
“. eeří & Ihnen.

Pred , na ev. Febiíme e Šekem, ne
lit-re, na vltoup. Pine, 2. července,

In:). upne, ne ev. Michele. na av. Lucii .
den před tím trh na dob.

MHC, ' Nite..no!., 20. ledna. 19.břnm,
8. květ. :o. up., nn denpovýienllv.Ki'íže,
nevrev; Luk-ih

Pllllllé. IR. břez.,“. dub., 24. červnu,!l.
„!& “stup.

pu: ov v. Pouebov.Plum, vadí.—limitem. de
ma, ne ve.Jiří,na nvidv. 2. Marie,“
ev. Baldi.. ne ev. Mikulh'e.

Nb. ve mhd. po květnč ned. Yeltředu
červen'eqtdl-I,

Mp.
Mine.. Nur.m1..6. ledna,3. květu.,

ne ned. Bandi, 26. června,? . července,
14. září.

mann, ne u. Stenhleve,třetíned.pou.

.“qu ne nev-ov.P. Meu-ie,30. Hnop.mne. MP0“ H-Šw-v-Jiřtpo
ev. Z'od po děd lv. June, po lv. Vodila,pO'I !

Balkon. ne obru lv. Pula. u nalezeni“. Iti-ie,!ulv.ma... na., na.
ní:-JI.
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Revúce Velká, v Gem. no!., ne vv. Joe.,

června, na ev. Helouie. 16. prawvždy den před tím trh na dob.
lllmnvskvl Sobota. 6. lednu,nl květnu

ned., 15. května. na ev. Mnrkčh, nn .“
sv. Jana, na sv. Voršila.

llotemberk, Llpvnv.,7.1ednn, 19 .břuu,
na vetoup. Páně, 29. tší-í, |. prosinec, ned
to ještě od 3 Kralů až do velikonoei Eli.
čtvrtek trhy nn dobytek. ..

Sabllmv, 24.. února, 2-1.dubu-. 24. čtv-n,
na pnv. sv. Kh'že, 1. pme.

Sal-vaš. ' Bétdeké noi, nl ". Děje,
zvlůšfna dob.,neev.Janem-gm etlak..ne ev. Tomeše.

Sebeehleby (Kllb),' Hont. Ital, nl ohne.
". Pavle,na Filipe. Jik, |.qu
Kit., na Mega., na povýšeni ev. Blíže, na
av. Kntehnu.

Segedln. na vv. Jiří, 31 července. !& Bj..
30.1ni1', vždycky ee počinů ' pand.

Senec (Wartberg), v help. stul., 6. led. ne
ned. květnou, na ". Urban, 18. ili-í, IB.
října, den před tím trh na dob.

Senlce, ' pond.po ned. Oknlí,ne milli
verik., na ned. po Božímlee, vpm. ed

rozeslůnimlv. epoštolů,na ". AMdruhý pan. po " Michela,na ".Mibdtu,
na av. Tom. '

Serdehely (Středičzě),v Situ eneb Čelokny,
na den " Prysky, na sv. Lodín., adu—
vence, ll. listop.

Sereď, ' Nin. stal., 2. únor-, 15. květ—,N.
června, 15.v1'jna.

Sjelnlee, v Up:. no!., 2. únor-, na neděli

Otuli,1.kvěme, 25. července,2.ma od ! ledu; už do velikonoeltrh

Skzllycte, druhý den po Hrona., v out. po
ned. Ranlniscere, ' out. po ned. Bogomi.
července, na vv. .hkube, .. nel-oz.P. ll.,
]. liempadn. 18. pro.. . den před tím trh
na dobte

Slovmakak. Llpče. 6. ledna, na nod. Sep
tuegevlm, na sv. Ducha, ne ". Jakub.

hin-o
Sobota Bpiěoltů, 6 ledna, 24. dubna, na

vv. Bm-tolomeje, !. "stop.
Sobollšlč, v Nin-. dol., na ev. Matěje. v

pand. velikonoční, nl. nenebeve. P.
ne lv. Melanie, nn ev. Lukiie, n
P. Marie.

BallyL při Joli, 24. 211mm, 24.krem-, (. srpna,? nrí,3. Haagu..| trh?
na doby k.

15. květ.. 15. srpna, !|.
ge

Šnlgg. v Zel. atol.,

gig. 5f Eshop-.de. "i Palor ' pond. po m., v
entodušni, ne Bami., na na. Luk. ““"!
ryš, n.. ned. Lim-e, na mulůni vv. _ep.,

15. srp., 11. lietop., vždy ve středu. .

odměna" etui-edupo jmenu P. Jaga.lniecere, ve etředu před Veliko—
nod. ve etředu plod ev. Duchq 21. uji.
veeďndnpředVhodnadnipředdm
trh na dobytek.

..
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Šuun, na obrůeem'lv. Pavla, nanv. Joaefa,
na ". Stani:!ava, na prom. Christa Pana,
m povýiení sv. Kříže, na ". Havla, na sv.
Ondreje, vždy v nůeledniící středu a toho
dne trh na dob. '
prod. v out. po ned. lnvok., 1. kv

7. lrpnl, 19. listop. ,
Štít 'nlce, každé suché dni, . VždYglnlb

před tím trh na dob.
Stard Turá, v outerý po 3 Králícln,po ned.

Judita, po vveoupeníHud, po ". Michala..
po av. Mini, . všdy den předtím tth
na dobytek I kPŽÉO"90!an znamenitý trh
na obilí. ' ' * '

Sturd Vee; v Bpíl, vte-ned.Palm., 29.6.:
. m) 4- říjnai & [“"—- ' .

Slaré ' ZempL s_loL,22. ledna, 21. června,
26. ence, 28. uři, 30. listop.

Staré lll'ldy (Uher-N), 6. ledna, 6. květ.,
2. "Fall. 21.. září, 28. h'jna, . vždy den

řed tim trh na .
8 a, při Váhu, 2. února, 15. května, 24.

června, lb. upa-. ' ,
Stuplvn, v Preip. atol., na teleaý dur., 1.

května, 25. července, 20: srpu., 6. l'ietop.,
51. pro;

Quinny, na 3 Krále,-vit. dubna, na uvahu
»Zolii, 25. července, 8. věří, dva týdny po
ov, Michllu. _

Sunny. v Riu. m1, 25. ledna, 1. něm.,
10. srpna, 2. lbtnpn, luby nl dob.

Sv. KHL při Hroně, tou t'dpn po Hromn.,
p'o sv. Jiří, po'ov. Janu lt., po nanebevz.
P. Marie, po sv. Michal:: a po obhodní
P., Marie; vždy v nad: It!: p. _dolg.. v
ou! trh Výklad. _

Sv'. Mirun, ' anbi. 24. února,na zelený

čtvrtek, v pond. šřed av. Duchem, na sv.Vavřince, na av Molomčje, na av. Mar
tina. Nad to na _vlnu 25. a 26. května a
25. i 26. zňh'.

Sv. Mikuláš. v Liptově, na neděli Remi
niscere, na ned. Exaudl, 24. lrpna, na ".
Mikuláše.

Tikov. (Para), na ned. Invohvit, na vatoup.
v.. 13.nm, u. listop.

Temešvár. na ned. Reminiec.,www.bab—
na nerL před uv. Michalem, 6. proa'podle
starého kalendáře.

Teplice. v Tmaň. cm].,19.břehů, června,
2. září, _7. prosince a den před tím, u—h"I“

dnbmt. : ' '. L' ,v
Nmýopd (Sinden), .vBanněunvnoup.

P. poJle starého kalerdaře. 6. pros. . velk.
trhy na dnb.

Tisovec, 17. ledna, 19. května, na sv. Va
vřince, na sv. Ener.

Tokny, 25. března, 24. června, 26. července,
2%. uši, 26. října, 21. pros.

Trenčín, 2. února, v pondělí po ned. Ju.
dita, na lv. Ducha, 2.červencenasv. Pen
v okovech, na povýšení sv. Kříže. na ".
Lukáše, na I'. Ondřeje, a přes celý půst
v pand. tth na dob. '

Trnava, ll. !edna, a 16., 22. . 27. linouc.
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19. a 21. dubna, 14. a 19. června, 26. a
31. července,80. trpna . 4. “H, 18.a23.
října, 6. a 11. proc.

Trnovec, v Hp., na ". Matěje,na ". Dn
cha, na sv. Vavřince, Havla . Lucií.

Tr a, v Oravč, v poud. o lv. Dorotě,

Ěďgammdušni, na ov.J ' 16.července,“ po nanebevz. P. Marie, v pon. po
sv. Martinu.

'l'urnny, 5. Turci, 5. ledna, na .v. Ducha,

řnndsv. Emericha. ob\l' oči“, v Otavě, v . tic. av.
Pavla, I. květ., na polí.;nůenrn.m., v

'pon. po všech Sva ch.
Ungvár (Uhvdr), 25. lednu, na nod. Palm.,

7. něm, 25. července, 29. Jiří. _
Vacov, ve středu před květ. ned., 2. červ.

16. října, ten týden před Vinná, | velk.
] na dob. .

\'aryu, v Trenč. atol., v pon. po lv. FIL
a Šeb., po Litare, uv. Trojici, po .v.
Markétě, po naraz. . Made, po prmíned.
ndventuí . vždy předtim vo ttřodnh'h
nn dobytek.

Velká, v Spiši, 28. ledna, v out. po hlt.
ned., 6. června. !. řijna. " '

Vele Topolčany, na sv. Antonína,u
u.. Rehořo,6. kvetna, v po. po ". hej.,
na av. Magdslenu, na iv. Banol., :. uv.
Matouše, na sv. Leopolda.

Velký Vlndin, 6. ledu., na Boží Tělo,2.
čuvenvc, 1. zaří, 4. října.

' \'esprym, 6. ledna, na sv. Řebore, na ".
Floriana, 10. srpna, na nam. P. MII-h, 6.
prosince. _ .

\'rnblany, ua nod.Seng., vi.—ů., 1. up.,
25. lis—cop.,21. pros. '

Vrbové, v Nitr. atol., ten den po novém
roce . před ním trh na dob., v pond po
Seng., na ned. Palm.,po Knutha: předch..
pitty trh na dob., && 16. června, 22. čer
vence, 1-1. aůří, ll. liltop. . Vždy před
tím trh na dob.

\'rbovce, v Nitr. dal., v pon. před těmito
dny, totiž před obršc. sv. Pavla, před Ju
dika, před Knutha, před ev. Janem Kn.,

„gřeqhnšroz. P. Marie, a v pond. po všech' vatých.
Zemplln, 6. února.
zomplh. 4. ledy. n; n. M10, 80.u

Smrďa.Zvo en, 12. ledna na dobytek, na lv. Mn
' .: wie, na zelený čtvrtek, ln M_Tčlo, M.

míří, na sv. Alžbětu, jen na dobytek, na
av. Tomile.

Žabrokreky, v Nin-. atol., na zelený čtvr.,
ve stř. před vstoup. Páně, v onterý před

Bodin: žalem, nn povýi. sv. Kříže, v pon.po sv.

ovlce, pand. fo ev. Fab. a Šzb., posv. ij., po sv. ak.
Zilina, v nděh'po „. Domtč, 10. dubna

na svateho Filipa a Jakuba, na Boží
Tělo, na svatého Šlčpdna trilo, na poyý.
šení sv. Kříže, na lv. Havla, na sv. LIM-ii
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Obu-ailitulni. Na ltr. 2 Tisicletd pomalu, Nseň od Fr. SulilL—Od n:. 3 a III nr.

13 aun kalendáhkó.— sw. 18 Nejvym cís. rod pnmnjlcl.—Sn. 19 Poplatky kolkové. _.
Su, '20 Sbor k tisíclctému jubileu Cyňllo-Mclhodčjskému od Jan- Soukopa. —Su. 20—24
zpráva o Dědictví.— Sí. 24 chrám sv. Klemenhvmmó (. datum).—St. 21. Notice Velo—
hrodsli a korunacolumn. --St. 28. Žádost—81. 31. Noranko-nloz. ochranou. ' Brné

s_obqázkem. 32. Časopisoclvo nahe. St. 33. Tolaré l. I2-ll,báseů od Fr. Sniila. St. 35. Sv.
Cyrilla Method zakladatelé písemnictví slovanského. St. 50. PIM! Radholw nad Velehradu:
(báseň). SL 51. Dražba (priběh).'Sl. 54. Daniel O'Konellvennčmu Londýnském. SL S&Vlém

ttíinqlly' Belgii. R51.64. Zkamenčlý lovec (báseň.) St. 65. Knétslvo & národ. St. 73. Zibuy
pnrodopimé od Fr. Pojnona. St. 94. Továrny a pulvy překážky školními: cvičení. 91. 97.
"(tento do Lužice od dra. Bílého. St. 113. Lípa. 81. 116. () tisíclelé památce (báseň od
Mil. Procházky). SL 117. Kdy počlln nn llonvů llavnon av. Cyrilla . lelhodia. S:. 120
0.11an mm, povidkn od Per. Obdriňlka. Sl.. 136. Slovo !: rolníkům. St 139. No Ilo—
otýnč, St. 141. Morava v sylvul'rové noci 1: r. 1863, bum od Mat. Produkty. S:. 141.
Kopilolu i-emeslnikům. SL 148. Životopio Tomus Procházky, od Beneše Hnidy. E\. 192.

Mom- pI—édpříchodem ". Cyrillo . lelhodin. — Sl. 201. Kolník Nechala. — S:. 203.
Kuatonsky' hrdina. — Sl. 210. Auto-In Martín Sloměclu. od Mal. Procluixky. — Sl. 228.
Vélchrad,.(btscň) od Sukilo. — 81. 228. Ctenl výroční trhové. — Drobnůnly na a. 34,
49, 57, 63, 64, 72, 93, 96, 111, 112, 115, 116, 119, 135, 140, 142, 147, 191, 199, 200,
202. 209, 226, 227, 228. -—Znělky od Fr. Sušil. na st. 58, 73, 94, 97,120, 186, 143,
148, 192, 201. 203.

Opravy.
Nedopttl'cním' Mírné vloudilyu vloňnkém rohům něhu! chyby ' červenka

kalondlh strany poslů n._i Ikony Willův, um: letos na si. 67- \! prmím sloupci v
39.Ndlul vynechánaclon: „: úmyslem nejlloch oměj Hm,“ | dvě dmbnllůy u
a. 191 opakují se.



. Cenník druhů tiskových,
_léteréžtov tiskárněa knihoskladuRudel I'tsM Roura-a v Brně,

vid, dosti- llo. "
Žádá se, aby dopisy byli vždy frankovány.

“ * . ' _ [] Druhy papiru.

n'r'uhý tiskové '
' _ " " ' (

Ions-lo stavebních výloh pro stavitele . . 1hnu

arms-cm' vkladuúřadůdeponinlchp. notářermš. „
nákladní (tety pro poštovníoáaylky: . =.. IN'

„> = „ zásilky po železnici, sprostě :boži ""
„ zim.pokles. rychl. zboží, červ.pap.

Faktury : pvíloženýmidopisy,po půl archu
„ bez dopisů po půl archu . . . . . ..

Ut.-tlačeni protokoly plo „natřer určit). 'a . .lost-ento"...............
qObútky na osičky r. 11Mch, 2 najedu.archunabílémpapíru.....
' \ - — „ modrém papiru .

„ červeném „ . . . .
„zeleném ,. . .

. „ chrome žlutém papíru . .
' „okrově Rubén „ .

Žaloby»celýchosách . . ......
mist/cy Jaterní ;: morginolíe černětisknuty . .

&=:|31 a:'S== a===:

!|

Loterm' protokoly nebokopiqčemě „
n » » čt,-W n

[Loterm'ekrltačnl'počty ........
Výtahyloterm'clavýber. . . .' .....botel-nidoptoy. .' ..........
Sezamtotcrnichposté:........

IIH

sasšaaaiěaaoauSznšaua

' .—.

Hin-mi nalepena“ účty acelýchorJ.,zeum'třni„ _.
n n n n - 77 —

Učtyo maléosma-ce..... lu __„ u cau „ „ ...... _ "" ._
„ osudémčim ......... „ _.
a “ W— ------ l' O" „ '—

' „ o' malém fotila, na jedné straně „ _
„ „ „dvou stranách. „ 1
„ vznikémfalim„ieduéumuď... » 1
„ „dvou “ranách. . n 1

Plno-namol!; v celýchuších.,litogrofovant. . hm __

Btankety na směnky se spodnímbonotiskem . :=. 1„ bez „ , . ..
Protony ozněnkove' ve velkém čtverci . . . . „ ___
Týdm'ttotyprostavitele......... hil-.-_
Mohr-cc ední : příčnimfolio,2 na jedn.archu „
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'líytiee Velehradská od Jana Soukopa . . . . . . 15
—Sbirka kostelních písní. 8 rozmnoženó vydání . . . 12

.11' _ 4(-\-„ ___Q 4119! “"$—h“ (* „1 . 
s- 321. \e- v—g— > ' ' - 1.£,-'„cx u.ři; ? "W “)

8.81 11103! ll.?r .*. hnila-. .::. : u; víc.-“r$“?
li;—eznzgjn _

ježtt: lze dostati v knihpďsukladu (f,
, i. zil

, „4- Rudolfa lll. llohrera
v Brně, Ewě

na baště u Ferdinandovy brány, č. 411515;
—— Vši

1 V řeči české' _
Obrácení Moravanů na víru křesťanskou od Braunem leki-.

Nejnovější kaneionůlek . . . . . . . . . . . 16
Křížová cesta . . . . . . 16

Svatá Mariu, modlitebníknížka od Emmerlinga. . . . 32
00833

Povídky od Frant. Poirnona . . . . . . . '. . 530 „„x.
Baruška a Tom, povídka. od Ziaka . . „. . .. . . _12„

*“ co hrdlo rači, (kuchařská kniha) . . . . . ; . . "64 „'

2. V řeči německé: * ng)
Obrat-ení Moravanu na víru křesťanskou oil Brenner: íGkr'.
DějinyRakouskaod Beidtla. . . . .' dua„
Priručui kniha gbkonpznqlství Moravského od.

Bernardta . . . „3'80 „
Navcdeni k dobrému přlprm ování pečiva . . . . . 52 „
Navedeni ku připravování masitých pokrmů . . . . 48 „
Připrava ku Květeně Moravské, od Robi-era: Mayera 30„

Poninčnky ; minulých dolni . . . . . . . 24 „
Tajnosti Špilberku . . . . . . . . . '. . .- , 22 „_

“+ . “\'.".\=. '. '

' Pohled na Velehrad, litografovůno, velký formulí _ |. _: 50 „
“: Pláh prumyslové výstavy \ Londýně . . . . . . 20 „»,—.

_ .“.. " .:.'\

.' r.

t_"y
ul

. vá

6—93&' .

“©
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“©
. " !.

64,3



ročně ..21. .— ošto ročně ..3IL
půlročnč.121._ P “mms. 131.501.:

imap-(LM 'uiuv' k.ú.—>qu “AH-l-5-5—
\ . „*=/„'

;“ . „l...—\;:a:."Šiý'a-í*)“mrňrJ— vu.-M am“—c'd -424%.
l o . - .

“% Ž š. * ,'3““ “a 3V Knihkupectví „_a
': ,'_ „ _

** ntonína ltSC B '
:“ *? '; ;- VBrně,

.. o v .. I ' l v. lid/li)

' 5 ?)Klemovč dome na velkem namesti, _3“<>
- ' , ' ' 535

%_ bývaji na “skladě H;;
.. na,

? aneb lze rychle dostati spisy česko-slovanské . 24.11
:; “_ť všeho druhu. ŠM;

Š 3. _“— š? __

Ž Ignum však doporučuji se: _.. . .' '$:
5 - Anthologla' ! Ovldln. Kitulln Pro rtin- h.;ane 
,; Ě přeložil Fr. Sušil. 70 kr. r. či. po ' „ A
ř. i_ Básně sebrané. FrT Sušila. Vydání opravené 1 zL
"& f,; Ilymny církevní, převedl o—vylolil Fr; Sušil; druhé

š- rozmnožené & opravené vydání 1 zl.
ŽŠ€ "odluka věnována úctě nejsvětější svátosti o!

%;;. tářni. . povolením slavné biskupské komisní-o
_ -" Brněnské. 10 kr. _ ' „_

.“; Kniha pro každého Mol-mana, aepaalV-Brandl lzL
Krátká prosodie česká pro začátečníky, aepsalÍ'r. r

„_' Sušil. (III. vydání v tisku). _
Ž“ Mol-maká pohádky a pověsti, epořádal & vydal _ 

"až“_ Menšík, 6 sešitů pu 20h . 
a '! Poloha starého Velehradu historické pojednáníod- ' ,

„_ Í Vinc. Brandla. 24 kr. ;
:. '“; Svaté přijímání,. kniha pro každého, kdož Pána Je-. _

„, me miluje. Preloiil B M. Kulda., pro mužské v _ “_ *„;; jednom & pro ženské v jiném „Mpq 3? kr. „„|—1.3:_ _.,

;“ :, Václav Volný, čili malý štěpu. Přeložil : rozšířil * _ :“5 [: Jnoef Kučera. 22 lir. & ' f ;
Š '“ Ilias, čnopin cirkevngphnůšinůoženakdmmvnáf' ; “|
; ' zabdvni : poučná. pojednání, vycházi 5,15., a 25. *.: .
:— každého měqfce, cena pledplgtnl ]
»

_unr„mmul,

„.n-u“_'f;('
.-'A-PhL_.'f-M..-_-.'-.„'.-,q._.,---_ .-

f
(59 „ o' “'r—». * Éjá „vn. : ," _;úhť—fwhdšt'ho'_, Fmi—(Gaal „,'—.

' "';-Ž-řkil' "_ uďa_ of! .*'_*-'___E' __—_-L, “&'-W554.: on. 'i'-_,
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Lékárna Pr. Podivína Slabýhoudka

u .lioruny" v Olomouci, vedle Gollaílio. blíž sv. Trojice,
má vždy na skladě : doporoačl následujicl dovolené léky:

Mýdla Ic'člvň rozličného druhu, alum proti cboroblm kdle.
Pokrouíky pro nlíwlní :. Bilina“ coli v lrabičklch po 42 a 70 In.
Pasty čili ten!- na zuby k uchování &_čilíení zubů ' cenách dle druhu po

in. 35, 70, .l. 1.20 . 1.40 lu.
Pomůdy ne vlny ! nesiíení trůnu: chinovů po 70 kr., bylin:-ů po 85 kr.

Prominutí-:OPogllenn Výtečný lucv čístící syrup ' původníchlahvích|.. 1. .
D:; nollmerslíaunna vocln na oči k seoílenínesláblehomin, "ldlt pro

elu-ó lidi. Lahev Akemlé původní stojí zl. 2'88 kr.
Dra. Horsta vodn na oči po 42 kr.
Šíáv pro prsa. Šlýrelui o 87 kr, Allop po 1.1.1.26 lu.
Byl) tuk jalerni, (Doi-sc leberlhmn-Ocl). Láhev po zl. 1.5 lir.
Vmbccnř' přllop olomůclíy proti omnlenimim. tiny vleliliého druhu po35 | 50 r. '
Prínšky pro dobytek, v cenách dle mnolalví po 35, 60 a 70 kr. Dle vlaetnl

I'liuhenonl jak u koňů tak i u skotu důkladný.
Španelsko byliny pro prso po 7 In. a podobné léky.SSSSSŠSSŠŠQ99999 '

Karel Pe
má svůj kancelář

&?mami,
na, velkém náměstí, číslo 104, v prvním poschodí,kul) ea protlúvá

c. I:. metaliky, obligace vybavení grantu, národní půjčky a jine, pak vlcchny
strie, c. k. losy půjčky od rollu 1839, 1854, 1860, losy privátních půjček:
lníiele Enuerbizy-bo 40 ll., linii. Salma 40 ll., lmíl. Clery—ho40 zl., hrab.
Sl. Genoíse 40 ||., kníl. Windischgriitza 20 zL, hrab. Walilšíeína 20 ||., hrab.
chlevičo 10 !|., 100 :|. města Terstu 9 dl,/, úroky o 50 al. 5 4 úroky, mena
Budína 40 zl., Kromeké 14 zl., pali zlaté a stříbrné valené penize, un obna—
rúvl vklady n vypllcení spořitelen, emenel a rozličné komise.

Pro podnikatele .tav'by'.
Od c. k. rukou-lie, král. malé, c. ruské, kr. bavorské, kr. . vojv. nlké

vlidy úoulenó &co ohnčvzdorne uznané slezské

kamenné lepenky na..strechy
Stallíng-a &Zlom-a.

B llnč |! 8 n
: B;:ílslnvl _ v Praze : ugžfíůchlzžzmm.

Kubelík" v Praze u upiliilakčbrány na Poříčí, číllo una—n.
limo ekladčiučnehodehíu (mar): kamenného uhlí, asfaltové smuly.

hhbíků do kamennych Iepenek. Pokrívání nalim výrobkem podnikáme-
pod nekolllnleíým ručením uírvnn ivosí — nu akord. 'í'él podůvimcrourky o lpůsobu kryli ! vhodnosti materialu tohoto rdnrma.



— - vDolnaei lékar.
Clovek lnu-l umí-ní.,nebo! je umrtelným, lol jen nikon prírody; nikoliv mh ve věku

pucholeubem neb v oilncm veku moukou, nýbrt lanku-dle,kdy! all-lm ounovenlm líh tí
volní ho opouw; plk tělo chladne, blíží se nému konci.

nobllhůojílopůlobilo aoponllenlmIilon, pijnvlumi,millefllicll uji-tui jedy, mna
honllobnč bylo dohráno. Podepnný uhnul si ve své dvacílílcle jotdechó llutbó nomi
hnvé obusný hveloh, : čchol :. roh pout-ly louclwlíny. Trpí! nn beuorhoidy, potdbji
nn rheumn . po 12 roků nn dnu spollebonl pro lělul'e, lékůrnlhy, lázně, léčení vodou .
díeliehó polovici ného jmění . to bez výnledhn. Konečne se mu podařilo prostředky do
mácími . bylin-mí, le všechy ové ncdulny vylíojíl | mail nc kdobrémn trpícího človeóennvn
vlceky ne shnieností upou-cbílí; hojí nemocné, o jich: vyléčení nc létali jíl naděje vzdali,
oduýlnjco jo do lhal, aby lo jich optoolíli.

Meli vilm léčením není ujinld íúdné Ink škodlivé jeko léčení Bnunscheídovo, one
neblehl metode proti ebnníclíým nemocem ullvňnn, okrádá clovoh pod zinúnkon olep
benl o chol k jídlu, rpnnl, o sílu . mno úplně ——. co je človek ben těchto ctyr? orek
nn Ienlo opůnob tnhllu nničený, může jmenovnné čtyry věci pro život nevyhnutelné pode
psaným ncjluoul cenou opět dosáhnouti.

odepanný omluo hojí vlecko domlcímí presuedky . bylinami rpdnobem nejjedno
dušším . ncjndhodnejum; obr-cl "dj zřetel vldy k lomu. eby podmínku nemocí : uz. od
ltnníl . nic není!-til.

Jeho spůsob léčení téma ji! ve nech dílech mocnihlvl pomílclných výsledků do
lol; lqn'cl ne dnu u nokolik nedel opel | berly své výlino ne na nohy; na rheumnlísm
trpící, který: ní na nohy ponlnvili ec nel-dle, ení: by postel opustili mohl, je u člrnicle
dní zdrdv : mdlo cestovek. lírlice o vlechy jme vyrueníny kožní, okrů dny. bolení jaterní
| slezinu! jakoii všechy nlvrdouu břišní v nejhnllím ono to úplným očíllěnlm krve vyhojl.

Jeho látenl trvají jíl po deli! cu, dome jsou snimy . nyní jit na múitnjí Inků do
jiných zemí. Je'ích jména jsou:

LČČCI chronických pakosbúch nemocí a rheímmtismů . . 10 51. r. č.
dto. prsních „ 5 

„ jater-nich a slezinních nemocí a zam-zeni břišní . 5 —
Čisténíbrvc (časťoažudětímli'cbno) . . . . . . . 5 —

Kdoibylinůklerdhol techtoepůsobnléčenípříl. tomu se odeile po obdrlenó Holenpendzínnko.Karol Tollhonnl
ve vlna—mindomě, č. 459 \! Sun: Endre blížo Pešti \! Ullrich.

Proslulý líh archibasalní (Archíbasal—Spíritus),
vyráběný a složený z nejsilnějších léčivých bylin.

k posilnění čiv, svalů a ku zmohutněnl tělo atd.
V haldou láhev vuneno jou jméno Archibald-Spiritus | jen anten- pcčcu vyrobíte.

Iovou, co! mi kupovnče před zfalšodnlm unrolí.
Láhenv stojí I 11. r. ě. 'Staughton-uv žaludkovy nápoj,

nmdn „lldulnll“ hposílnčnlhludhu, lm nn omihúnl[ rpůuobcnluíiímoslí . chutíhjldlu old.
_ ' Cilmi m l 50 kr. !. ř.

Postuplmsky balzám Parfume aromalíquebalsamíque),
proti bolení zubů, memu umim, dne, slnbostí div, omobenlntm. ulubonlí oc'í, lýtek, proti

!aludkovým hledam nul.
Láhev stojí I II. rak. čísla.

Schcarz-oca sílící pomáda lm zrůda vlasů,
k uchotinl | olivcní adam vllsd. — V, hrnečku ulojl 40 kr., 'l, 70 kr. nk číslo.

Hlavní jednatelstvo těchto předmětůnalézá sevPraze, vlékárně .l. Fůrstn,
.n bílého andel-", ne Poříčí č. pop. 1044-41., hmuo pilní lekimlcí, kteří by sobě

žid-lí old-d jich přijmouli,obrátil na nem.
Iéna | léhlrníá. kdezto le íklady ji!. na'cujl, jsouž

hor. PlnáBrno: Wlan-u. Karlovy \'nr : Dec : Kllner.
Blah: J. Kuun. Kchln: Pr owntx. Praha: Faru, Vtom-.h
lBuřnř: Curt-vuci. línrnrulmrghzmxwildl _ mwt.t'llmmBuchlovice: Gru-mann. Liberce: ls oh. Prenburk: Bonrld.
| . Tejnlqo: DictL Lvov: jedlou, Bnekc. Rolí _can : Kubu-t
I'qulu lupa: Ncntwích. Mont: Dietrich. Sašu: šupa-L
llcčm: Schuucuberger. Novy [l,-din" Schmid.. “Něm: Schroder.
llmdco Sl.: Eichler. Nová l'nlm: Elvin-_ Třcln : C. Fund
ldqrnpolce: ELM. operu: Brunner. V “o" Vovmlb.'Iltmi bum. srandu“ IVJ-uhl
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prostředek záživnosti \\ spůsobeni dobré chuti k ildlu.

game u:\ \\\n\ mluvím \\\"flččimúm\:rnmq—lnn.\\.djam \n minomlml “me \nl \nfio \\\o \\\WŘWB?a navumnhnii: WM;wota Hmalpm \.\\ bňmaii. Dr.! \ůínbi icnqn. na _ialub \muíiullt \\ho činnu
» \\\i. tal muito \mm nn \otmm "moli \du \\ůiom.\03mm on„Mm lmpuus \\. nvm png

\mmnl fam \\n \\\ůtom)\\\h'cd)\\\-\.oním) úhrnu: ;mln \\ \\\ bůltšitot [d\Mqa btolitcblu. na“ "to pami
\\\-nami \polmti líbil.mu pohromu \\ \\ ramizdneíl \\\!Írl ou amu

\\ \\\: \\\nrdn mah? n\bcdq bo pob.obnn\\\up'úónnll,_\m'\'( mqlonnšel-bh "maul-m m. flfgbnl lomujíi. homolu\\\ul \ \\\mmo \ulntnouli lmom onu. při hemm \\limům' gaprolanu hmotu
mivmipiiiul" řplůla\\bui 'lbnbc\\ (irc

& \\\imno'm 91140!Bobolitam mam nemam um. \\\“ch amo am
qilonit glnrotcn co nejuúbomtji. \rho butt an\\\b&?th _uu\\\limfl

glam 'e,“\\\lubtpqn'\\\qoLfIl 1\\ připhtmm umim gumu \ůllu. mmm pal “moju
\ůnm"“Až \\mo"vobppr'uic \\ d\nf \\ ofm .mnu-\\\\\; \\ooicnli"n\íclinq \\\\alubh. tal \mu! bun-\\ Ubu, mh \.

u, \\510\\ml \\tm'ml\\\Minp — intolw \\\ítim: \\“th
\\\jc \\ umně: \\ i: \\o bálu, motu languaptgpo\\m'mDmu,_Iu-\\; \\ ncbubm \\\moiv u'b

lltm mal: \: lampu“ \, \\ vonhnnb; obgmlámčna olublome \ ._\\,\)blnlmbamč\\ůiobi.mr“umo \\\ Ilolubtmůu

!: \\\ minim.;mna rm \\\n \\ \„k aci„\ „\\\w'am\\ \\\:
\\\nim \\Íufo:

., Dalo co honu \\\\miumc \\ moll\\ló.po umi-\ ul\\mómQuintana \int \\ io

\: \\ gglťšm\\\bl im \nliibm.n\nlůml to [\\an mu rnbmhcrcmo iolublommn\mu \\ ujímá na [\\-os
\n \\l cb\\\: mm proiphhm, [elitu] mblobn \\ \\\Iíunomúm Lama \\m \: yotta: \\ u \\ \\Quf ! \: ovn \:
paul-\Šum umeni.

- nlmtnl \\ \\ql'm- |“lom-tú\oumto 116mm:\\čiuř.\\\ú Nmmim :anim) \\\bu

guncmnímlwtllz: Ěňwi alb., \\\:hnůmlo "gnpPMHOŘC
6. \\nan?

ltbnitn. Db umeniyan?líto full uůbpbši blthuiim — \sin-am

n\inúmlmgřgtbh) „&&me
&$; 333%\m_\ anebclenem ooidhnr,ani) \& \mathbf!

“Wl“ 0.Whillco „ranami
HŠ? pom;mal annieclubvandala;jen.“

media! Mmhnoflř příčinu.:

mal: plynul; "full

: to?\lnuta bull nlolnofl \\\,
Eh) ' I') Tin? \: ong !& obimnblonl\ o'hcublcbut \monm oponazn uařu;\\ " : m2; ! & ta, ho “ blcbnťtn\\wi. fa! left: tankpady"

\vr \rinúd)\\\-bubáci;“:an (\'nlh'olq \\ nam \\! \ \\\-Imanualu: "|"

timto “1th::olgm toti!“o abuiítčmmnm; ln“[&;qu\\\qmnpoho„N'P “. 3mmámuubgut urnnťnm'dnm“ . k“i\

nmnl' \\ d,

hm J\ÉŠLÉWTWW"'“ů'ěíá.“3\š\?\'i“\';\f3níž
l\:u,\\\ o i \

d\g ": ,:on alia: gauč: GŘIFNMŘ?\\\blow!Eth—
lc !|; "Žim gang: \n! \im\o útinl'tm

\m alu mld-mad fůobhofli. i\m'm
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' ' Olina \\ lc'l'nrnítí.Mio mmm; \\ adio“ ft "malárii. "na
Brno: A.W1\\a\lk.
Benešov: Pospíšil.
Budějovice: 5. Grumman. A. Hau.
Bydlov Nový: J. Schmid!
Úe'siů Hpi: A. Climber
D6čln:1.$cllmzcnbergef
Frirdland: ]. Adlerml.
llaidn: Ft. Schlegel
I-lermsdorf: B. Wat-.ch." 'llb'clídudl: J 3.01:
Holoiov: ]. Kim-l
llornžďovicc W. Kock.
lin-dec Král: J. Hanzlík.

Jou-fav: J Eckel-\,E. ] Tm'.or
Ked-h: E. llrllmeuef. "1
Konice: Bd. Proskoviu
Krůov: Ed. Krntnhm, ]. Spliter.
Kromčl'lt: Ad.Šlpehu'
Krumlov: C. Firbu.

Kutná Hora: ]. Fousek.
Líbrrco: L Ehr'icb.
Litoměřice: lllihiuch. nyu.
“Halka—Kolář.
„nichnvn "radil" Vl]. Selmu.
Mon: Fr. Diclfích.
Oiomnnr.: wm Gerbluur.
Pisek: .l. Slnclý. ;
Plzeň: Ed. Kulser
Pr :\ha : P. Všetečka.Uťlmannfngncr,

Kurt, Filmu Trrsch. Nenhich.
Rokycany. F. Kubenh,G. llm.
Hinnbuti: M.waarh.
Slaný: chwed : syn.
Šenbet Mor.: E Wonka.
Těšín: ..Schróder
Týnice: J. lel.
Votice: A Voller.
\Vlrtcnhetg: F. G\blof.
Znojmo: Al. Glam
Zane. l.. Kal-er ]. Podnbouky.

“' Zlobulonl2—4ltlwlčaknejí 35 h.; méněnel 2 lihvičhyneronuýI-Jiu *"



Dokonalé vyléčeníraka .v kosti-eh
_ bez upotřebení řemeich nástrojů.

Nížepsanému podařilo se mnohonásobnou a. dlouholetou zkušeností,
(o čemzi úrodné potvrzená vysvědčení předložitimůže) kostijed (raka) a_nej
vetší čast v něm původ majících listulních ncduhů cestou čiste lékařskou,
vyet'rlhnje se všelikého operacuni spůsobeného zmrzačení, i tehdáž jeětě
dokonale ryléčiti, když jiz úbytš k tomu se pi—ipojívhlvysokého “upne
byly dosáhly

Spůsub léčení špočívá na ndsleduiícím:
Vsaknuti podebraniny do krve nech: se co možná nejvíce zamezí-,

plíce necht zvlášt.! se chrání, aby podebraninu vsákly; necht se předejde
hrozícím tuberkuljm anebo další jUjICll vyvinování at se zamezí; záživnost
: štávy at se zlepšují, třeba hnilooeae opírati, &vůbec čile-jší : ůčinlívejšl
život podporovali. "

obmezeni neduhu na místo: Vliv na veškeré ústrojí at se obmezl
& poznenáhln zmal'í, nechť se podporuje hojivé alla přírodní; jakost pode
braniny nechat se zlepšuje; přírodě nápomohati, aby skažeuó šťávy od zdra—
vých oddělovala, jeji vylučování připravovala a konečně : ostredkovaln,
nechť se konečně ztráta hmoty a těla dobrým způsobem n azuie.

Ti, kdož na tento neduh trpí a bez ohledu na své nad & trvání i
stupeň neduhu jeho zbaveni býti chtiju, nechat ve franknvaných listech
obrátí se na Dra. Zeieke, městského [')-sika \ Králové llradei
(v Čechách).

Cís. k. privil.

dílna nakamene lepenky k pokrývání střech
podeplaného vrele depomčuje uve

kamenné lepenky na střechy, kaučukové po
kryvky (k ochraně všech předmětů na venku ležících) a

železový lak, *
v podedulm Guse matné zleplene.

Velkolepé i menší, v dřívější i novější době k úplné spokojeností provedené po
krytí, o nich! ve katdcmu ocholne vedeme-l podá, dnahlečně neděl“ o výuční-sti ných
lumenuých lepenek. lůj výrobek obdnel Ill honpodúíhevýmvó ' Brně . SI.-rých Ilrndech
první medllii.

Juno uvedení & pohrývinl ! cennlky to co nejocbolndí písemn! udílí.

Markus Schosial, v StarémBrněč. 54.
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Moravané!
„síc let jest tomu, co ss. bratři Cyrill (: Method v srdce našich

otcův zasetí símč víry Christovy, ježto od té doby spaníle zkušlalo a mno
bonásobué ovoce přinášelo.

Nám potomfcůmjejímpřislušítnyní památku na udalost tuto v dčimách
vlastí moravské mjtbdeěitější a nejvzácnější vykonali důstomč a slavné.

. bratři Cyríll :: Method započali požehnané dílo své,— na
Velehradě. Na [ elelu'ade' umřel a pohřbenjest také sv. Method. 370

památku, že tito naší světci a po Bohu největší dobrodínoove' ua'm'da na—
šeho sídlelína Velehradě, a že tam ? tajemném úkrytu odpočívají kosti
slavného apostola;vzdčla1i tam na Velehradě otcové naši lrIáS—tcra vel
kolepý chrám. Nehodami časovými však klášter byl vyzdvížcn a asiřelá
svatyně fačala valně [mstnonh' a hynouh'.

Zattm dostavil se rg/chlym postupem velepamálngi rok lNa-vede
cólgi a vděčnostvel!Mmavanum tisícilelon radnici pi I'clmdu u.
Cyrilla a dlel/toťm !: mim — slavili na [ 'elehrmlf? —-nikoliv
však na Velehraděupadajícím,nýbržna Velehradězcelebeném a okráš
leném. aby jsa obnoven v druhém tisíciletí víry Christovy na Moravě
hlásal gmtomkňm, že jsme nabyli plénu! amděčnó, že jsme nedali zahynouti
Velehradu drahémn, brž že jsme zachovali, ba zdokonalili, co otcovépod
niku _ Že však .lko zvelebení Velehradu bez enhčnébo nákladu
při sebe vetší ob asd jednotlivcův nelze dočílitl, nýbrž spojenými
vílami celé vlas/i, šestou i se Mže psani ve výbor ustředngia založil-:“:
„Matin Vel ou ss. Cyrilla a Methodiaf
Tal. se na:;ivá af! ' n'.ůíito svah/ně Velehradská bude pomoci Boží a

ditclúv Cynllo-Mothodzyihya opravena. dávnou Masona byval_;» los.nnk"
ozdobena a : nato seč bude, tolíhěž " ' duchovníspráva na Velohrrulě
se má rozmnabil'íu stvo Boží a ku mmm pohodlí poalulkův.

Údumi či učastufhy Motive Vddlrrulské SEW se všichni dobrovolní
ivatelé, it'dažlo bohdá bude tolik, kolik-ase čilá pravých Moravanům

' _ výboru, : rukou každého jebtwtlív'co zlá—iť
—, mimino bylo by kažlému G:;ríllo- a Metho

" 'cb' u_gu alnnánu do Matice ldehrlldskó,
P
dějslému ctiteloví o toběp
v Brně zřízené; pročež po ""'bg/h' důstfunipp. děkarwač, aby v okresích

sobě svěřených ňlially, či debťtulské bar;? “řídili sobě neobtěžovali.KGaA—olea.:pakvokoli aneb nosadč ishušlrcl'al £ horliteléplo čest ss. ( 'yrilla
a Methodia, račtež sc ochotně propivčlti ol,-resnímavýboru radou ; sl-"tl-rm
za sběrateleibg/tbg/třeba Ipod donutí: domu,Má laslarčacyh'ralcmbu,

jailnjsme sev ústředny'v borbsďgadí, napomáhal: vznešenou:podniknutl,odjdpšto adam závisí bastbudem tisíciletí,(i j se právemnaděícme,
požehnání Hospodinoro.

Všechno"keslávě Boží a k úctě našloh “os.apostolův Cyr alla aMnlhodia!
V Brně, dne?. června,l. P. 1862.

PředmdlKníže llugo Balm. Yiměakovépředsedou"still Kapp.Hrabě Egbert
hdrredii Pokladník:J. L'.Dr.rytli-Jan Mehl-it. chnmléalgng-me. —Viuf. llundl.
Ant. l'j'tlř Hiberler, měšťanv Brně —Mld. Dr. Hano! ' Tlebii-i.—Hubík statkuřv
Triv—níku.-—AnL Kalnb, stumtavaVel. Mezní-iii._Fr Now-Mii, otcům: vPí-ermb. —
Alfou hrabě Mensdorft—Fr. Skogalik, statkářv Zúblonicích.—Ed. thanok

mne!: v Kojetřnč.—Jiri Vrba, dekou v Elvboucich.



časopis “Hlavní;
P. T. pánůmgpoluúdům

Dědictví as. Cyrilla a Methodia jakož
čtenářům Moravanu

napul—učili mám:- a.. prospěšné i potřt—bné.

_.

(časopis tento prináši nejen náboženaki- & mravně

zabavná i 'pouéná pnjednani, ale také zprávy církevní
z našich vlasti i z cizozemska, a zláště o všem. co se

týká Velehradu v pmnátném roku 1863. Také uvádí

se vždy ve známost kdy se knihy z Dědictví vydávají.

jakož i jiné záležitosti Dědictví ('yrillo-Methodčjského,

které spoluúdů se týkají aneb jim jsou zajimavé. Kdoby

sc předplatini c-htěl aneb si přál předešlé ročníky

(vy-chóru od roku 1849) míti, necht o" ve tankova—

ném listu obrat) na Eapt ici „Hlasu '. knělnkupoctvi

Antonina Nitscbc na \clkém náměstí v Brně: ročník)

však 1860 a 1861 jsou úplně rozebrany. \ychnl píši—fágřatkem r. 1861 třikrátc za měsíc:. 5. 10. 25. každého

mě. ice; poštou stojí 3 zl., kučhkupcctvim 2 zl..r. č.

Karel Smidak,


